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 الملخص 

وتكمن  القريب،يف إعالم املواطن مبختلف القضااي واملوضوعات اليت هتم حميطه تلعب اإلذاعات المحلية دورا محوريا         
يعمل على تقريب املسافة بينه  الذي فهي حبق "اعالم القرب" اجلواري،طابعها اجلماهريي  احمللية يفأمهية دراسة اإلذاعة 

ومرافقة عملية التنمية  واالقتصادي،الجتماعي والثقايف واالجتماعي والسياسي وبني متخلف األطراف الفاعلة يف احمليط ا
 الرأي.للتعبري عن  للمواطنني، وفضاءكما أهنا تعد منربا للتعبري عن االنشغاالت املختلفة   احمللية،

وكذا  هذه اإلذاعة،أمناط تفاعله مع هبدف التعرف على  اجلهوية،وقد اختار الباحث دراسة مجهور إذاعة سطيف         
 تقدميها،املضامني وطريقة  إزاء هذه أراءهمإضافة إىل التعرف على  تفضيلها،الربامج واحلصص املفضلة لديهم وأسباب 

 وأخريا االقرتاحات اليت يروهنم مناسبة لتطوير أداء هذه القناة اإلذاعية.

 مهيتها أإشكالية الدراسة و -1-1
عام  نشأهتااليت حظيت ابهتمام ومتابعة اجلمهور منذ  اجلماهرية،عالم واحدة من وسائل اإلذاعة املسموعة تعد اإل      

املختلفة يف والنقاشات  املباشرة من خالل احلصص اإلخبارية اتصاليا جديدا، إعالميا واتحت جوا أفقد  ،0291
عادت أو  الرتبوية والرتفيهية ...،و التعليمية  ها بنيراجمكما تنوعت ب ،املختلفة حداثواألدب والثقافة والرايضة السياسة واأل

الدعائية السياسية والعسكرية سرعان ما وظفت يف احلمالت  ولذا الكلمة وقوهتا التأثريية دفء وحرارة للفعل االتصايل
 تدرجييا.عرب العامل رافيا وثقافيا ، وتوسع استعماهلا جغوالتجارية
يف حربه الثقافية والدعائية ضد الشعب اجلزائري وقضيته  وظفهاعرفت اجلزائر اإلذاعة منذ أايم االستعمار الذي        

 ىلإوقد تنبهت قيادة الثورة .1القبائلية ابللغة قناة كذلكأنشأ   مث....العربية ابللغة قناة 0291 عامحيث أنشأ العادلة، 
ىل ابقي األغراض إسبيلها، إضافة وجتنيدهم يف  بقضيتهم، وتعبئتهمن املوطنني وتعريفهم أمهية البث اإلذاعي يف التقرب م

بث  أحيث بد، 2والدعائية، ومع االستقالل اسرتجعت اجلزائر سيادهتا على مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي اإلخبارية 
دعم جهود التنمية الوطنية ، احياء الثقافةإعادة هداف املرحلة ، اليت مت الرتكيز فيها على أبرامج ومضامني تنسجم مع 

 اإلعالمية االعتيادية . املهامالثقافية واالقتصادية إضافة اىل 
ثالث قنوات  يف  القنوات االذاعية حيث اصحصر البث اإلذاعي مل تعرف اجلزائر أي تعددية يف 0221واىل غاية     

 بسياساتا التزمت أهنال إختالف يف بعض املضامني ورغم اإل ابلفرنسية، والثالثة ابألمازيغيةانية والثابلعربية  وطنية، األوىل

                                                           
 39ص 6891،مايو يونيو34،العدد دراسات إعالمية، «األنظمة اإلعالمية يف املغرب العريب»دمحم محدان ، - 1
 وقد صار هذا التاريخ موعدا سنواي لالحتفال هبذه الذكرى  6818أكتوبر  89اسرتجعت اجلزائر سيادهتا على مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون يوم    - 2
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لة أف السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع اجلزائري ، طرح بقوة مستغري الظرو  نأحمددة، غري  واحدة حتريرية
كل والية ، ملا هلا من أمهية قصوى يف معاجلة انشغاالت املوطنني ومرافقة احتياجاهتم خاصة يف  لية حمإذاعات نشاء إ

  . وطبيعتها الثقافية واالجتماعية واللغويةاملختلفة ، كل منطقة وفق خصوصيتها 

مغهرتز يوم  FM  2109موجة  ىية سطيف بث براجمها املختلفة علاالذاعة احمللية لوال بدأت االطارويف هذا     
، انطالقا من دار الثقافة "هواري بومدين" وقد مسيت آنذاك إبذاعة اهلضاب ليعاد تسميتها  01/01/0229

 طار اعادة تسمية احملطات اجلهوية ابسم واليتها.إإبذاعة سطيف احمللية  الحقا يف 

برامج ومضامني متنوعة تستجيب للتنوع االجتماعي  يف تقدميمميزة وخربة اكتسبت هذه االذاعة جتربة              
الذي سرة واجملتمع " فضاء األ"برانمج تبث شبكة برامج متنوعة منها االجتماعي الرتبوي مثل  ذإ للوالية؛والثقايف 

ة اليت جتيب على الدينيالرامج ومنها  يضم حصصا موجه هتتم بشؤون املرأة والطفل والصحة النفسية واجلسمية ....
للمستمعني، ومنها الرايضي، ومنها البيئي، ومنها الرتفيهية املوسيقية اليت هتتم ابلرتاث الثقايف النشغاالت الفقهية ا

كما تقيم هذه القناة االذاعية جسرا تواصليا بني املواطن واملسؤول احمللي للتعبري عن االنشغاالت التنموية  للمنطقة،
الشبابية ومنها النسوية ومنها  اجملتمع، فمنهاحملطة براجمها بتنوع شرائح ومن جهة أخرى تنوع هذه ا املختلفة له،

 وخيصص حيز هام من شبكتها الرباجمية حلصص انطقة ابألمازيغية مثل األخبار.  ابألطفال،اخلاصة 

ال ميكن احلكم على حتقيقه ألهدافه وكذا جناحه أو وال شك أن هذا التنوع والثراء يف الشبكة الرباجمية         
وحبث خمتلف أوجه تفاعله مع هذه احملطة ومن مثة تربز أمهية دراسته  له،إال من خالل اجلمهور املتلقي  فشله،

 االيت:هذا واليت ميكن صياغتها يف التساؤل املركزي إشكالية حبثنا وهو مدار  ذاعية،اإل

 ؟احمللية االذاعيةور مع هذه القناة هذا اجلمه لمظاهر تفاع هيما

 اإلجراءات املنهجية -1-2
 نوع الدراسة ومنهجها -1-2-1

املتعلق  املوقف ملا كان يهدف إىل وصف النوع، إذينتمي هذا البحث إىل الدراسات الوصفية من حيث           
بتفاعل املستمعني إلذاعة سطيف احمللية من حيث عادات وأمناط استماعهم وبراجمهم الرغوبة واألخرى غري املرغوب 
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اليت البحوث الوصفية من فإنه ال خيرج عن كونه عامة، فيما تقدمه واقرتاحاهتم  آرائهم هبا، وكذافيها ومدى اتصاهلم 
 .(0). ...تفسري األوجه البارزة ألي ظاهرةمجاعة وضعية او  حدث أي ظاهرة، أياىل توضيح خصائص أي  هتدف

 منهج البحث  - أ

يعد منهج املسح االجتماعي أحد املناهج األساسية اليت تستغل لتحقيق أهداف الدراسات          
الوصفية فهو يستخدم عادة يف كل نشاط حبثي يستهدف حتصيل بياانت كمية عن موقف اجتماعي معني و فحص 

تنصب  م اجتماعي أو جلماعة معينة،حماولة منظمة لتقرير وحتليل وتفسري الوضع الراهن لنظا جوانبه املختلفة ، إذ هو،
( 3….)وهو يستخدم يف حبوث العلوم االجتماعية ذات الصفة الوصفية …على الوقت احلاضر بشكل أساسي 

مع هذه احملطة اإلذاعية احمللية بتفاعل املستمعني  والن هذه الدراسة تسعى للحصول على وصف للموقف املتعلق 
 االستماع إلذاعة سطيف ،فان املسح ابلعينة يعد من انسب املناهج لتحقيق هذا الغرض. وأمناطعادات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   جمتمع البحث وعينته-1-2-3
                                                           

،ترمجة فضيل دليو واخرون، منشورات خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة ،جامعة  صتاا  عنارر منهجيةالبحث يف االأ.الرامي ،ب.فايل، -6
 863، ص8003منتوري قسنطينة اجلزائر:

 364ص6899الكويت:  ، مكتبة الفالح6، طأساليب البحث العلميعلي، عبد املعطي؛ -6
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ونظرا لكرب حجم هذا اجلمهور وتوزعه جغرافيا وكذا  احمللية، سطيفعلى مجهور إذاعة الدراسة أجريت هذه   
حاولنا فيه متثيل فئات هذا  حبثية،مفردة  911 القصدية، اليت بلغ حجمها العينةىل إاللجوء  معاينة، فقد مت إطارغياب 

 اجملال،ىل بعض الدراسات السابقة واخلربات املتعلقة هبذا إتقديرية استنادا نسب متثيلية من خالل  أمكن،اجلمهور ما 
 االيت:وعليه توزعت فئات العينة على النحو 

 
 التوزيع العدد  الشرحية 
 إانث% 01و ذكور،% 01  10 اإلعدادية املدارس تالميذ
 ذكور% 91و إانث،% 01 10 الثانوية املدارس تالميذ
 ذكور% 91و إانث،% 01 01      العليا واملدارس اجلامعات طلبة

 اثنوي% 10و إعدادي،% 19 ابتدائي،% 11 10 وأساتذة معلمون
 إانث% 11و ذكور،% 01 19 العليا واملدارس اجلامعات أساتذة

 حرفيون% 19و جتار،% 10 09 وحرفيون جتار
 إطارات% 19و موظفون،% 10 09 وإداريون موظفون

 ومستخدمون عمال% 09 09 ومستخدمون عمال
 أحرار مهنيون% 10 10 ...حمامون أطباء،) أحرار مهنيون
 األجرة سيارات سائقي% 19 19 األجرة سيارات سائقو
 البيوت رابت% 91 91 البيوت رابت

   

 أدوات مجع البياانت -1-2-4
اشتملت على عدة  ،وأغراضها هداف الدراسةأرئيسية تالئم  كأداةاعتمدت هذه الدراسة على استمارة االستبيان          
 املرغوبةالربامج  وتفضيالته، ترتيب االستماعمناط أعادات و  املبحوثني،البياانت املتعلقة خبصائص ومسات  رئيسية:حماور 

خريا مقرتحات املبحوثني لتطوير أداء احملطة . كما تنوعت أ، املقارنة بني هذه احملطة االذاعية واحملطة الوطنية و وغري املرغوبة 
 عليه.سئلة املفتوحة واملغلقة املفتوحة حسب طبيعة املتغري املراد قياسه والتعرف سئلة املغلقة واألأسئلة االستمارة بني األ

 
 

 نتائج الدراسة-2
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 اآلصتية:صتورلت هذه الدراسة إىل النتائج 

 خاائص ومسات العينة -2-1

 سنة، 91 متوسط أعمار املبحوثني اانث، بلغ%9000مقابل  %0000 يشكل الذكور غالبية أفراد العينة        
لدراسة، اوهو متثيل طبيعي نظرا للتوزيع العددي الذي انطلقت منه  والوظيفية واالجتماعية، تتباين مستوايهتم التعليمية

تسمح ابلنفاذ إىل معرفة مجهور  ةالقول أن تركيبة العينة املتنوع شعبية، وميكنغالبية هؤالء املبحوثني يف أحياء  ويقطن
 هذه اإلذاعة واالقرتاب منه مما يعطي نتائج أكثر واقعية عنه.

 عادات االستماع لدى املبحوثني -2-2

 عالقة االستماع ابلنوع يبني-02-جدول رقم 

 النوع 

 العالقة

 اجملموع اإلانث  الذكور 

 % ت % ت % ت

 29,5 59 24,10 20 33,33 39 دائما 

 59 118 65,06 54 54,70 64 أحياان 

 11,5 23 10,84 9 11,97 14 اندرا 

 100 200 100 83 100 117 اجملموع 

    

إىل برامج  ون اىل برامج إذاعة سطيف احمللية يستمع %02 تبني نتائج اجلدول أعاله ان الغالبية من املبحوثني       
 %0000يستمع اليها  واندرا، بصفة دائمةفيستمعون اليها من املبحوثني  %9200 "أحياان " فقط ، اما  إذاعة سطيف

 .منهم

من اإلانث  %99001من الذكور مقابل  %11011 ن أوبتوزيع هذه النسب حسب نوع املبحوثني تبني         
من  %00010من ذكور املبحوثني مقابل  %09001بينما يستمع إليها "أحياان" فقط منهم ،  يستمعون اليها دائما ،،

 .اإلانث  عند %01009مقابل أهنم اندرا ما يستمعون اليها  الذكور  %00020 وأفاد  اإلانث ،
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ويتضح من هذا أن عينة البحث تستمع هلذه القناة اإلذاعية بصفة غري دائمة أي أحياان فقط حسب الظروف وهو  
أنشطة التعرض لوسائل اإلعالم األخرى  عامة أوبباقي النشاطات احلياتية األخرى بصفة ربط سلوك تعرض طبيعي إذا ما 

 )املرئية، املكتوبة االلكرتونية ...(.

 عالقة الوسائل املستعملة ابلنوع يبني-03-جدول رقم 

 النوع

 الوسيلة املستعملة 

 اجملموع  اإلانث  الذكور 

 % ت % ت % ت

 40 124 43,31 55 37,70 69 راديو يف البيت 

 34,51 107 39,37 50 31,15 57 هاتف نقال 

 19,03 59 8,66 11 26,23 48 راديو يف السيارة 

 6,451 20 8,66 11 4,92 9 شبكة االنرتنت 

 100 310 100 127 100 183 اجملموع 

      

سهلة تتنوع الوسائط اليت يستمع افراد العينة من خالهلا اىل اذاعة سطيف ، وهي يف جمملها وسائط حديثة             
  من املبحوثني ، %91ليه إعلى نسبة استعمال حيث أشار أ "راديو البيت"حاز  أو ترتبط مبكان العمل ،النقل ، 
وتفهم هذه النتيجة من  ،اىل احملطة اإلذاعية من اإلانث  %91010مقابل ،من الذكور  %10001من خالله يستمع 

وهن على األرجح من يستمعن اىل جهاز من اإلمجايل   %91تبلغ واليت رابت البيوت يف العينة ككل متثيل خالل نسبة 
اهلاتف " أهنم يستمعون اىل القناة االذاعية من خالل  من املبحوثني % 19000  وأفاد،  الراديو يف البيت أثناء شغلهن 

ن الطابع التقين والفين وحىت اجلمايل يلعب أويبدو  من اإلانث ، %12010من الذكور ، مقابل  %10000 ، "النقال
ىل اإلذاعة يف كل إ لالستماعدورا مهما يف هذا التفضيل ، فهو سهل احلمل والنقل ويكفي ايصاله بسماعات الراس 

، وتداخلها الوظيفي  االندماجية والتكاملية بني وسائل االعالم اجلماهريية وااللكرتونية أيضا على الطبيعة  وهو األمكنة ،
ميكن االستماع إىل اإلذاعة بواسطته أثناء السفر أو ساعات الراحة أو غريها من األوقات األخرى ،وميكننا أن حبيث 

ل عامله اخلاص  على حساب التفاع إىلنستشف بعضا من سلبيات هذه التكنولوجيا اليت تزيد من انعزال الفرد وانسحابه 
 .االجتماعي والتواصل مع اآلخرين
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خذ املرتبة الثالثة حيث أقد "السيارة راديو "ىل هذه احملطة من إن االستماع أمن خالل إجاابت املبحوثني  وتبني      
وأخريا يستمع إليها من  اإلانث، عند %0000 الذكور، مقابل عند %90091 من اإلمجايل، %02011 أشار إليه

وميكن تفسري هذه النتيجة الضعيفة بكثرة املواد  األاثث،من  %0000من الذكور مقابل  %9029شبكة االنرتنت 
ىل مواد ومضامني غري إوقد يستثمر املستخدم وقته على االنرتنت يف االستماع  االنرتنت،السمعية البصرية اليت تعج هبا 

ضامني بينما ميكنه استدراك بعض املو املقاطع الصوتية ...أعلى اليوتيوب  االنرتنت، مثل مقاطع الفيديومتاحة خارج 
  االذاعية الحقا .

 يبني عالقة أوقات االستماع ابلنوع والسن -19-جدول رقم 

  االستماع أوقات 

 املتغريات 

 اجملموع  مساء  10بعد  مساء  10 إىلمن منتصف النهار   09صباحا إىل  10من 

 % ت % ت % ت % ت

 58,5 117 37,61 44 26,50 31 35,90 42 ذكور 

 41,5 83 26,51 22 22,89 19 50,60 42  إانث

 100 200 33,00 66 25,00 50 42,00 84 اجملموع 

 23 46 54,35 25 32,61 15 13,04 6 سنة فاقل  90

 28 56 14,29 8 23,21 13 62,50 35 سنة 90-10

 33 66 46,97 31 10,61 7 42,42 28 سنة  90-10

 16 32 6,25 2 46,88 15 46,88 15 سنة  00-90

 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 فاكرب  00

 100 200 33,00 66 25,00 50 42,00 84 اجملموع 

 

أي الفرتة الصباحية ،  09إىل  10إىل إذاعة سطيف يف الفرتة املمتدة من من املبحوثني  % 99يستمع           
 من % 90001ويستمع    انث ،إلعند ا %01001 مقابلمن الذكور ، %10021حيث أشار إىل ذلك 

منهم فيستمعون إليها  %10000مساء ، أما  10إليها يف الفرتة املمتدة من منتصف النهار إىل  امجال املبحوثني
هنن يستمعن إليها خالل الفرتة األوىل ، بينما تستمع إليها أ فدنأمن اإلانث   %01001يف املقابل  السابعة،بعد 

خالل الفرتة األخرية ، ويبدو هذا التوزيع منهن  % 90000الل الفرتة الثانية، مقابل خمنهن إليها 99002%
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عادة ما ص عادة لشؤون الطبخ واملنزل و منطقي ابلنسبة لكال النوعني خصوصا اإلانث إذ الفرتة األوىل ختص
حبكم –أما الفرتة الثانية فاملرجح ،اليت ال تتطلب التوقف عن النشاط ة ياإلذاعالرباجمية  تصاحبها االستماع

 ملشاهدة املسلسالت والربامج التلفزيونية مثال.عند االانث أهنا ختصص  -التجربة

سنة  90ممن تقل أعمارهم عن  %0109وابلنسبة لتوزيع أوقات املشاهدة على األعمار تبني أن         
 %09010لفرتة الثانية ، وأخريا يستمع إليها منهم خالل ا %19000يستمعون إليها خالل الفرتة األوىل مقابل 

سنة أهنم يستمعون إليها خالل  10و90ممن ترتاوح أعمارهم بني  % 09001خالل الفرتة الثالثة ، فيما أفاد 
يستمعون إليها خالل الفرتة  %09092الفرتة الثانية ، مقابل  إىلمنهم  %91090الفرتة الصباحية ، فيما أشار 

إليها خالل الفرتة منهم  %99099سنة فيستمع  90و 10أعمارهم بني  ترتاوح الذينن و بحوثاألخرية ، أما امل
خالل الفرتة األخرية ،  %90020 فيما يستمع اليهامنهم خالل الفرتة الثانية ،  %01000األوىل ، مقابل 

سنة يتابعون هذه القناة اإلذاعية  00و90من املبحوثني الواقعة أعمارهم بني  %90000وبينت نتائج الدراسة أن 
منهم فقط يتابعوهنا  0090إىل منتصف النهار ، ونفس النسبة للفرتة الثانية ، و 0خالل الفرتة املمتدة من الساعة 
 خالل الفرتة األخرية من البث .

 يبني مدة االستماع و النوع والسن -10-جدول رقم 

 مدة االستماع 

  املتغريات 

 اجملموع   سا 1أكثر   سا1إىل  سا9من   سا9إىل  سا0من  اقل من ساعة 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 58,5 117 15,38 18 17,95 21 18,80 22 47,86 56 ذكور

 41,5 83 1,20 1 26,51 22 31,33 26 40,96 34  إانث

 100 200 9,5 19 21,5 43 24,00 48 45,00 90 اجملموع 

 23 46 2,17 1 8,69 4 28,26 13 60,87 28 سنة فاقل  90

 28 56 14,28 8 14,29 8 19,64 11 51,79 29 سنة 90-10

 33 66 10,60 7 16,67 11 27,27 18 45,45 30 سنة  90-10

 16 32 9,37 3 62,5 20 18,75 6 9,38 3 سنة  00-90

 100 200 9,5 19 21,5 43 24,00 48 45,00 90 اجملموع 
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من الذكور يستمعون إىل اإلذاعة حمل الدراسة ملدة تقل عن الساعة بينما  %90000يبني اجلدول أعاله أن         
ويتابعها  اإلانث،من %91020منهم مقابل  %00001 والساعتان،يستمع إليها ملدة ترتاوح بني الساعة 

عند اإلانث املبحواثت ،  %10011من الذكور ملدة ترتاوح بني الساعتني والثالث ساعات مقابل  00020%
 %0091ضعف نسبة عند اإلانث أمن الذكور ، مقابل %00001إال  "ساعات1تفوق "وال يستمع إليها ملدة 
 أي مستمعة واحدة .

تقل "اوح أعمارهم يستمعون إليها ملدة ممن ترت  %01000السن تبني أن متغري االستماع حسب  ةوبتوزيع مد     
عند املبحوثني الواقعة  %90090سنة ، و 10و90عند من تقع أعمارهم بني  %00002،مقابل "عن الساعة 

 سنة . 00و 90من املبحوثني الواقعة أعمارهم بني  %2010سنة ،وعند  90و10أعمارهم يف الفئة العمرية بني 

من املبحوثني من الفئة  %90090 فأشار إليه نيملدة ترتاوح بني الساعة والساعت أما االستماع إليها        
من الفئة %00000و الثالثة،من الفئة العمرية  %90090الثانية، ومن الفئة العمرية  %02009و األوىل،العمرية 
 .الرابعة العمرية

 إليهامن املبحوثني الواقعة أعمارهم ضمن الفئة األوىل يستمعون  %0002 أنوبينت نتائج اجلدول ذاته         
عند املبحوثني الواقعة أعمارهم ضمن الفئة الثانية  %09092مقابل  ،"ساعات والثالث نيالساعت"ة ترتاوح بني ملد
 90من املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم بني  %0900وأخريا  الثالثة،عند املبحوثني من الفئة العمرية  %00000و
  .سنة 00و

من املبحوثني من الفئة العمرية  %9000هذه القناة ملدة تزيد عن الثالث ساعات إال  إىلوال يستمع         
من الفئة  %2010الثالثة، ومن الفئة العمرية  %01001و الثانية،من الفئة العمرية  %09090األوىل مقابل 

 .لرابعةالعمرية ا

من املبحوثني يستمعون إىل برامج إذاعة سطيف ملدة تقل عن  %90اجلدول أعاله أن  إمجايل يبنيوبشكل        
منهم فيستمعون إليه ملدة  %9000منهم ، أما  %99الساعة ، بينما يستمع إليها ملدة ترتاوح بني الساعة والساعتني 

من العينة فقط يستمعون إليها ملدة تفوق الثالث ساعات ، وتتنوع  %200ترتاوح بني الساعتني والثالث ساعات ، واخريا
 هذه النسب حسب طبيعة املتغريات الواردة يف اجلدول . 
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 .إذاعة سطيف احمللية اليها مجهوريستنمع  ربامج اليتال-2-2

 عالقة الربامج اليت ُيستمع إليها ابلنوع يبني-10-جدول رقم

 النوع
   الربامج 

 اجملموع  إانث  ذكور 
 % ت % ت % ت

 6,91 80 5,48 25 7,83 55 الفنية واملوسيقية

 12,95 150 12,72 58 13,11 92 اإلخبارية الوطنية

 12,69 147 12,94 59 12,54 88 اإلخبارية احمللية 

 5,87 68 3,95 18 7,12 50 الرتبوية

 9,33 108 7,46 34 10,54 74 الثقافية والعلمية

 9,84 114 2,85 13 14,39 101 الرايضية

 11,83 137 13,16 60 10,97 77 الدينية

 12,44 144 16,89 77 9,54 67 الصحية

 7,51 87 11,62 53 4,84 34 التنموية احمللية 

 10,28 119 12,50 57 8,83 62 الربامج االجتماعية 

 0,17 2 0,00 0 0,28 2 أخرى 

 011 1156 011 454 100 702 اجملموع 

 

 أيضا  يستمعون إىل األخبار الوطنية ، ونفس النسبةاملستجوبني  من %09020 أن تبني نتائج اجلدول أعاله      
 ، لربامج الدينيةا أشروا على فئة  %00001و ، فيستمعون إىل الربامج الصحية %09099أما  ،لألخبار احمللية 

منهم إىل الربامج املتعلقة  % 2009أشار  مننهم، فيما %01090وعلى اهتمام  لربامج االجتماعيةا واستحوذت 
من أفراد العينة  %0000 ويهتم، من العينة %2011أما الربامج الثقافية والعلمية فيستمع إليها  ، ابلشأن الرايضي

منهم إىل الربامج  %0000ويستمع ، ربامج الفنية واملوسيقيةابلمن املبحوثني  %0020يهتم فيما التنمويةالربامج حبصص 
وتعكس هذه النتائج اجتاهات ورغبات ، منهم على فئة برامج أخرى % 1000، وأخري اشر  يستمعو ،  الرتبوية 

احمللية ابمتياز ،  اليت تلبيها اإلذاعة  والدينية والثقافية... واالجتماعية احتياجاهتم اإلخباريةتشبع  الربامج ، فهذهاالستماع 
 .واملواد اليت تتفق مع ميوله ورغباته ومعتقداته  يا فاملتلقي عادة خيتار املضامنيأيضا تعرضا انتقائ كما يعكس
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 يبني عالقة النوع ابلفائدة من االستماع لربامج  إذاعة سطيف -10-جدول رقم

  النوع 
 مدى االستفادة  

 اجملموع  اإلانث  الذكور 
 % ت % ت % ت

 8,5 17 12,05 10 5,98 7 كثريا جدا 

 19,5 39 28,92 24 12,82 15 كثريا 

 66,5 133 59,04 49 71,79 84 قليال 

 0 0 0,00 0 0,00 0 اندرا 

 5,5 11 0,00 0 9,40 11 دون إجابة 

 100 200 100 83 100 117 اجملموع 

 

فيما أشار املذاعة عرب هذه احملطة ، اىل اهنم استفادوا "قليال "من الربامج %0000املبحوثنيغالبية  تأشار           
هنم استفادوا "كثريا أفادو أمن املبحوثني  %000 ، بينما من هؤالء املبحوثني فبينوا اهنم استفادوا منها "كثريا" 0200%

 .جدا" من استماعهم لربامج إذاعة سطيف

من الذكور إىل أهنم استفادوا منها قليال مقابل  %00002أن وبتوزيع هذه النسب حسب متغريي النوع تبني        
 عند%90029من الذكور مقابل  %09009 ، بينما استفاد منها "قليال" من اإلانث وهي نسبة عالية 02019%

وأخريا  مل  ،اإلانث املبحواثت  من %09010مقابل  املبحوثني  الذكور من %0020، واستفاد منها كثريا جدا  اإلانث
 .وا التأشري على عبارة دون إجابة ية فئة وفضلأمن الذكور  %2091حيدد 

من العوامل واملتغريات بعضها مرتبط  من أي مضمون اعالمي كان مبجموعة استفادة اجلمهورطبيعة ومستوى تتأثر        
وكذا قدرته على التعبري عن انشغاالته  ،ا اجلمهورذارتباطه حباجات ه إقناعه ومدىابملضمون نفسه من حيث بنائه ومدى 

املضامني، وقدرته على فهم هذه  الثقايفو املعريف  هتكوينطبيعة كما يرتبط أيضا ابملتلقي من حيث   املتنوعة،واهتماماته 
للوسائل واملضامني، وابلتايل فهو ائي ومع ذلك فجمهور وسائل االعالم "نشط" وانتق وذاتية،عملية معقدة  فالتقييم

 خيتارها ويقيمها حسب احلاجات اليت تشبعها لديه، وهكذا يتباين التقييم. 
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 املبحوثني يف طريقة صتقدمي برامج إذاعة سطيف  يأر -2-3

 هبا الربامج والنوع والسن ومستوى التعليم اليت تقدمالعالقة بني الطريقة  يربز-10-اجلدول رقم

 الرأي يف طريقة التقدمي  
 املتغريات 

 غري مقبولة  مقبولة  مقبولة جدا 
 % ت % ت % ت

 النوع 

  

 75 18 53,94 89 90,9 10 الذكور 

 25 6 46,06 76 9,09 1 اإلانث 

 12 24 82,5 165 5,5 11 اجملموع 

 

 سطيف احملليةن طريقة تقدمي الربامج يف إذاعة أأفراد العينة يرون  من %0900 تبني من نتائج اجلدول أعاله أن      
ىل طبيعة إعود ، رمبا تحكام تقييمية عادية غري مبالغ فيها أوهي النسبة الغالبة، وهذه النسبة تعكس متثالت و "مقبولة"، 

 %90.1ذكور و %01029هذه النسبة بني تتوزع  ،هذا اجلمهور ثقافة القريبة من البسيطة بناء هذه املضامني ولغتها 
من  %000يرى وأخريا  انث،اإلعند  %90منهم ذكور مقابل  %00،أبهنا غري مقبولة  %09يرى بينما  ،انثإ

منهم  %1202مقابل  ذكور،منهم  %21.2جدا، املبحوثني أن الطريقة اليت تقدم هبا برامج إذاعة سطيف احمللية مقبولة 
 .إانث

 لدى العينة املفضلة  املفضلة وغريالربامج  صترصتيب-2-4

 أوال: صترصتيب الربامج املفضلة

 لدى العينة املفضلة يبني ترتيب الربامج  -10-رقم  اجلدول
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 الرتصتيب 
 الربامج 

1  2  3  4 

 30 33 31,8 35 15,5 17 22,73 25 الفنية واملوسيقية

 13,9 17 8,2 10 32,8 40 45,08 55 اإلخبارية الوطنية

 18,5 27 27,4 40 8,22 12 45,89 67 اإلخبارية احمللية 

 22,6 30 33,1 44 12 16 32,33 43 الرتبوية

 8,64 7 30,9 25 39,5 32 20,99 17 الثقافية والعلمية

 13,3 13 18,4 18 10,2 10 58,16 57 الدينية

 21,2 33 15,4 24 27,6 43 35,90 56 الرايضية

 13,3 15 15 17 38,9 44 32,74 37 الاحية

 6,41 5 12,8 10 24,4 19 56,41 44 التنموية احمللية 

 11,6 13 19,6 22 17,9 20 50,89 57 الربامج االجتماعية 

 

يف  %99001فبالنسبة للربامج الفنية واملوسيقية يفضلها  يتباين املبحوثني يف ترتيب الربامج املفضلة ،        
فيضعوهنا يف الرتبة  %11فيضعوهنا يف الرتبة الثالثة أما  %1000يف الرتبة الثانية ،أما  %0000الرتبة األوىل و

يف الرتبة الثانية  %1900من املبحوثني يرتبوهنا يف الرتبة األوىل و %90010الرابعة ، أما الربامج اإلخبارية الوطنية 
يرتبوهنا أوال  %90002ف رابعا ، أما الربامج اإلخبارية احمللية %0102اثلثا ، %009مقابل 

اثنيا  09أوال مقابل %19099رابعا ، وابلنسبة للربامج الرتبوية يرتبها %0000اثلثا ، %9009اثنيا،0099%،
 %1102اثنيا ،%12001أوال ،%91022رابعا ،أما الربامج الثقافية والعلمية فريتبها  9901اثلثا و 1100،

اثلثا %0009اثنياو%0109أوال مقابل %00000نية فيفضلها رابعا ،وابلنسبة للربامج الدي% 0009اثلثا ،و
 %0009، أما  % 9000 ، اثنيا عندأوال %10021رابعا ،أما الربامج الرايضية فيفضلها %0101مقابل 

 %1002الربامج الصحية يف الرتبة األوىل مقابل  %19009، ويفضل %9009فيفضلوهنا اثلثا ، وأتيت رابعا عند
يف الرتبة  %00090يفضلوهنا يف الرتتيب الرابع ، ويفضل برامج التنمية احمللية  %0101اثلثا ، %00اثنيا ،
رتب  وأخريايفضلوهنا رابعا ، %0090يفضلوهنا اثلثا ، %0900فيفضلوهنا اثنيا، %9909،بينما  األوىل

 الرتبة الثانية فرتبوها يف% 0002من املبحوثني الربامج االجتماعية يف الرتبة األوىل ، أما  01002%
 .رتبوها يف الرتبة الرابعة %0000يف الرتبة الثالثة ،0200%،
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 اثنيا: صترصتيب الربامج غري املفضلة

 رغوب فيها لدى املبحوثني ترتيب الربامج غري امل يبني-12-اجلدول رقم 

 الرتصتيب 
 الربامج

0 9 1 

 %  ت  %  ت  %  ت 

 18,4 17 16,4 12 60,27 44 الفنية واملوسيقية

 8 3 25 5 60,00 12 اإلخبارية الوطنية

 8,25 2 25 4 62,50 10 اإلخبارية احمللية 

 17,4 15 38,1 16 26,19 11 الرتبوية

 8,7 5 7,41 2 74,07 20 الثقافية والعلمية

 17,7 16 29,3 17 43,10 25 الرايضية

 9,94 7 26,5 9 52,94 18 الدينية

 18,6 17 37,5 24 35,94 23 الاحية

 9,94 7 20,6 7 58,82 20 التنموية احمللية 

 16,1 14 31,3 15 39,58 19 الربامج االجتماعية 

 

مبحوث ال تستهويهم الربامج الفنية واملوسيقية أوال  01مبحواث من أصل  99ن أيتضح من نتائج اجلدول أعاله          
مبحوث  ال يرغبون يف الربامج  91منهم يف املرتبة الثالثة ، ومن أصل  00منهم فريتبوهنا اثنيا ، فيما رتبها  09، أما 

مبحواث فال يرغبون يف الربامج  00منهم جعلوها اثلثا ،أما  1منهم اثنيا، 0منهم جعلوها أوال و 09اإلخبارية الوطنية 
نسبة للربامج الرتبوية ال يرغب فيها مبحوث اثلثا ، وابل 9مبحوثني اثنيا و 9منهم رتبوها أوال مقابل  01اإلخبارية احمللية 

منهم جعلوها اثلثا ، أما الربامج 00منهم جعلوها ي املرتبة الثانية و 00جعلوها يف املرتبة األوىل ، 00مبحوث منهم  99
منهم رتبوها  0منهم جعلوها اثنيا و 9مبحوث رتبوها أوال مث  91مبحوث منهم  90الثقافية والعلمية فال يرغب فيها 

منهم  00منهم رتبوها اثنيا ، 00منهم جعلوها أوال و 90مبحوث يف االستماع للربامج الرايضية  00،وال يرغب  اثلثا
منهم رتبوها يف الرتبة  2منهم رتبوها أوال و 00من إمجايل املبحوثني يف الربامج الدينية  19جعلوها اثلثا ، وال يرغب 

مبحوث  91مبحوث من إمجايل العينة  09لربامج الصحية فال يرغب فيها منهم رتبوها اثلثا ،وابلنسبة ل 0الثانية مقابل 
منهم للرتبة الثالثة وأخريا الربامج االجتماعية اليت أشار  00منهم اشروا على الرتبة الثانية ، 99اشروا على الرتبة األوىل 
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منهم يف الرتبة  09 الرتبة الثانية ،مبحوث يف 00رتبوها يف الرتبة األوىل و 02مبحوث إىل أهنم ال يرغبون فيها منهم  90
 الثالثة .

 

 نقائص برامج إذاعة سطيف حسب املبحوثني -2-5

 سطيف ابلنوع والسن واملستوى التعليمي برامج إذاعةيربز عالقة نقائص -01-جدول رقم

 النقائص  
 النوع

  أخرى اقناعية  فنية  روصتية  لغوية 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 0 0 0 0 0 0 62.5 5 66.66 4 الذكور 

 0 0 100 2 0 0 37.5 3 33.33 2  اإلانث

 0 0 100 2 100 0 100 8 100 06 اجملموع

 

نقائص برامج إذاعة ل اجمليبني على هذا السؤال   من العينة( %0ميثلون نسبة 00)  املبحوثني ختتلف تقديرات        
أن أهم فريون منهم  10ما أ،19مقابل مبحوثتان ذكور منهم  9  اىل نقائص لغويةمنهم ميثلون  10،حيث أشارسطيف 
 كلهم اانث ..منهم على فئة "نقائص يف  اإلقناع"  9شر أ، و ية الصوتالنقائص نقائصها 

 الفوائد احملققة من االستماع لدى العينة  -2-6

 املبحوثني إبذاعة سطيف  اصتاا -2-7

 ابإلذاعةأوال: مدى االصتاا  

 االتصال إبذاعة سطيف ابلنوع والسن واملستوى التعليمييربز -00-جدول رقم

 مدى االصتاا  
 املتغريات 

  أبدا اندرا  أحياان  كثريا 
 % ت % ت % ت % ت

 29,50 59 28,50 57 0,50 1 0 0 الذكور  النوع 

 14,50 29 14,50 29 10,00 20 2,5 5 اإلانث 

 44,00 88 43,00 86 10,50 21 2,5 5 اجملموع 

 12,00 24 10,50 21 0,50 1 0 0 سنة فاقل  25 السن 

 11,50 23 13,00 26 4,00 8 0 0 سنة 26-35

 18,00 36 11,00 22 2,50 5 1 2 سنة  45-36
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 2,50 5 8,50 17 3,50 7 1,5 3 سنة  55-46

 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 فاكرب  56

 44,00 88 43,00 86 10,50 21 2,5 5 اجملموع 

 9,50 19 3,00 6 1,50 3 1 2 ابتدائي املستوى 

 3,50 7 20,50 41 3,50 7 1 2 متوسط

 26,50 53 7,00 14 14,00 28 5,00 10 0,5 1 اثنوي 

 22,50 45 17,00 34 5,00 10 0,50 1 0 0 جامعي 

 4,00 8 4,00 8 0,00 0 0,00 0 0 0 ماجستري 

 3,50 7 3,00 6 0,50 1 0,00 0 0 0 دكتوراه 

 100 200 100 88 43,00 86 10,50 21 2,5 5 اجملموع 

 

 

 اثنيا: الوسائل املستخدمة يف االصتاا  

 يبني عالقة وسائل االتصال ابإلذاعة والنوع-09-جدول رقم

طريق اهلاتف، بينما ال يستخدم يتصلون إبذاعة سطيف عن  من املبحوثني %90 أن أعالهتظهر نتائج اجلدول          
املشاركة املباشرة  %10من املبحوثني الربيد االلكرتوين ،وأخريا يفضل  %02املراسلة  والفاكس أي منهم  ـ فيما يفضل 

، وطبعا تتأثر هذه النتائج العامة مبتغريات السن كما يبني اجلدول أدانه ، وبتوزيع هذه النسب حسب فئات متغري النوع 
من اإلانث ، وال يلجا إىل املراسلة والفاكس أي من  %00من الذكور يستعملون اهلاتف مقابل  00002جند أن 
من اإلانث ، ويفضل  %90من الذكور الربيد االلكرتوين ، وهو ما تفضله أيضا  %10009فيما يفضل  اجلنسني،
 من الذكور فقط. % 0090

 النوع 
 وسائل االتصال املستعملة 

 اجملموع  اإلانث  الذكور 
 % ت % ت % ت

 70,15 47 75,00 36 57,89 11 اهلاتف

 0,00 0 0,00 0 0,00 0 املراسلة 

 28,36 19 25,00 12 36,84 7 الربيد االلكرتوين 

 0,00 0 0,00 0 0,00 0 الفاكس 

 1,49 1 0,00 0 5,26 1 املشاركة املباشرة 

 100 67 100 48 100 19 اجملموع 
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الوسائط االتصالية األكثر فعالية يف االتصال ، واليت أييت على  ىل عدة حقائق متعلقة بطبيعةإتشري هذه النتائج      
ين وتفاعلي ، ميكن املستمع من التفاعل مع أو النقال وكالمها يسمحان ابتصال فورى و أما يف البيت إسها اهلاتف ، أر 

من  ملستمعنيا مكنط االتصال قد أن ثراء وسائتوى ما ،ويبدو ثراء حملإ وأتوضيحا  وأاستفسارا  احلصص املختلفة
 وأرسائل نصية  وأحيث ميكن ارسال الواثئق املختلقة  اإللكرتوينالربيد  مثلديدة اإللكرتونية اجلوسائط العرب االتصال 

، وهي   ابإلنرتنتاهلواتف املوصولة  وأو األجهزة اللوحية أة ليه عرب احلواسيب احملمولإذ ميكن الولوج إىل اإلذاعة ،إمسعية 
ن هذا االجتاه صحو الوسائط التفاعلية قد قضى على أمناط االتصال التقليدية مثل أوال شك كلها متوفرة يف اجلزائر، 

    .ىل القناة إصوت املستمع  إليصالاملراسلة او الفاكس وهي األدوات اليت تتطلب وقتا أطول 

 احملليةسطيف  إبذاعةاثلثا :الربامج اليت صتدفع املبحوثني لالصتاا  

 يبني عالقة الربامج اليت تدفع املستمعني إىل االتصال ابإلذاعة والنوع -01-جدول رقم 

 النوع  
 أسباب االتصال 

 اجملموع   اإلانث الذكور 
 % ت % ت % ت

 3,09 11 4,40 7 2,03 4 الفنية واملوسيقية

 0,00 0 0,00 0 0,00 0 الوطنية اإلخبارية

 0,00 0 0,00 0 0,00 0 احمللية  اإلخبارية

 8,15 29 8,81 14 7,61 15 الرتبوية

 11,24 40 10,06 16 12,18 24 الثقافية والعلمية

 14,04 50 1,26 2 24,37 48 الرايضية

 19,10 68 28,30 45 11,68 23 الدينية

 14,89 53 22,01 35 9,14 18 الصحية

 18,82 67 12,58 20 23,86 47 التنموية احمللية 

 10,67 38 12,58 20 9,14 18 الربامج االجتماعية 

 100 356 100 159 100 197 اجملموع 

ختتلف الربامج واملضامني اليت تدفع األفراد العينة لالتصال هبذه القناة االذاعية، ابختالف أذواقهم واهتماماهتم    

، نسبة أعلىمن املبحوثني وهي  %02001 إليه أشار إذحسب النتائج  األهموتشكل الربامج الدينية الدافع  ،الشخصية 

، كما تشكل  العينة أفرادمن  %09002الربامج الصحية دافعا مهما عند ، مث %00009برامج التنمية احمللية عند يليها 

 ، منهم للمشاركة %00099فيما تدفع الربامج الثقافية والعلمية  منهم ، %09019دافعا مهما عند الربامج الرايضية 
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، الربامج الرتبوية إىلمنهم  %0000 أشاربينما ، من أفراد العينة %01000الربامج االجتماعية فتشكل دافعا عند  أما

 .الربامج الفنية واملوسيقية هي سبب اتصاهلم ابإلذاعة حمل الدراسة أنمن العينة  %102صرح وأخريا 

ىل املعرفة الدينية مثل االحكام إىل اشباعاها، فاحلاجة إوتعكس هذه النتائج "حاجات " متنوعة يسعى املبحوثون        
ن اشباع أ ، ذلك4وتدعيمهليه إجيب االنتباه الفقهية والفتاوي تشكل الدافع األول عند املبحوثني، وهو اجتاه إجيايب جدا 

خرى غري متسقة ىل مصادر فقهية أإسهم يف التقليل من جلوئهم تساهم يف احلفاظ على الوحدة الفقهية و تهذه احلاجات 
ىل اهتمام املبحوثني مبحيطهم االجتماعي واالقتصادي والثقايف إاجلزائر، كما تشري النتائج يف  ةاملعتمداملرجعية الفقهية مع 

وهي انشغاالت حياتية تدفعهم لالتصال هبذه اإلذاعة اليت  ...شاريع التنموية املختلفة السكن الطرقات التهيئةاملومسار ،
ما ابقي أليهم ،إيتم خالهلا طرح االنشغاالت ونقل الشكاوى ...للحوار مع املسؤولني احملليني ،ختصص حصصا كاملة 

تفاعل ن الأثقافية ، وبشكل عام ميكن القول الربامج فهي تعكس اهتمامات فردية بعضها ذوقي وبعضها ترفيهي وأخرى 
املعرفية واحلياتية من جهة وطبيعة مضامني واملسائل والقضااي املطروحة من جهة أخرى ،هي ما يدفع املبحوثني  اجاتاحل

إذاعة سطيف خصوصا يف حياة عامة و  احملليةوالتفاعل معها، وهو ما يعكس الدور الوظيفي لإلذاعة إىل االتصال ابلقناة 
 فراد واجلماعات املوجهة اليهم .األ

 رابعا: حمتوى االصتاا  ابإلذاعة 

 يبني عالقة النوع مبحتوى االتصال ابإلذاعة احمللية-09-جدول رقم 

 النوع  
 االتصال ابإلذاعة 

 اجملموع اإلانث  الذكور 
 % ت % ت % ت

 1,16 1 0 0 5,26 1 توجيه أسئلة إىل العاملني فيها 

 1,16 1 0 0 5,26 1 تقدمي توضيحات على ما ورد

 32,56 28 40,30 27 5,26 1 اإلجابة على أسئلة بعض املستمعني 

 55,81 48 58,21 39 47,37 9 املشاركة يف احلوار 

 9,30 8 1,49 1 36,84 7 طلب تغيري بعض الربامج 

 0,00 0 0,00 0 0,00 0 أخر 

 100 86 100 67 100 19 اجملموع 

                                                           
: الدين واحلياة ،دين ودنيا،فتاوى على اهلواء قطوف من الرتاث،من ثنااي الرتاث ، املرجع اذاعة  تبث هذه القناة االذاعية حصصا دينية متنوعة منها - 4

 www.radio-setif.dzمتوفر على املوقع الرمسي للمحطة  1122الشبكة الرباجمية سطيف احمللية، 
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يقومون بذلك  أهنم إىل منهم %0000 أشارحيث  البحث،لدى عينة  ابإلذاعةوحمتوايت االتصال  أسبابتتنوع        

ونفس النسبة لتقدمي توضيحات على ما ورد واحد  الذكور،من  ( فقط0واحد ) فيها،العاملني  إىلمن اجل توجيه األسئلة 

من  90املستمعني منهم واحد من الذكور و أسئلةفيتصلون لإلجابة عن  %19000 أما، الذكور أيضامن  ( فقط0)

منهم ذكور مقابل  2منهم  %00000 إليها أشارعند املبحوثني حيث  األبرزوتشكل املشاركة يف احلوار السبب  اإلانث،

 اإلانث.من  0من الذكور مقابل  0من اجل طلب تغيري بعض الربامج  %2011ويشارك  اإلانث،من  12

 

 

 

 

 

 

 م ذهذه االذاعةالصتااهلخامسا :صتقييم املبحوثني  

 واإلقامةسطيف احمللية ابلنوع والسن ومستوى التعليم  إذاعةيربز عالقة تقييم االتصال مع  -00-رقم جدول 
 التقييم  

 املتغريات
 اجملموع  سليب حدا سليب اجيايب  اجيايب جدا 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 56,14 64 0 0 0 0 56,64 64 0 0 ذكور 

 43,86 50 100 1 0 0 43,36 49 0 0  إانث

 100 114 0,5 1 0 0 57 113 0 0 اجملموع 

 21,93 25 100 1 0 0 21,24 24 0 0 سنة فاقل  90

 14,91 17 0 0 0 0 15,04 17 0 0 سنة  10 إىل 90من

 39,47 45 0 0 0 0 39,82 45 0 0 سنة  90 إىل 10من 

 23,68 27 0 0 0 0 23,89 27 0 0 سنة  00 إىل 90من 

 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00اكرب من 

 100 114 100 1 0 0 100 113 0 0 اجملموع 

 20,18 23 0 0 0 0 20,35 23 0 0 ابتدائي 

 42,11 48 0 0 0 0 42,48 48 0 0 متوسط

 22,81 26 0 0 0 0 23,01 26 0 0 اثنوي 
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 14,04 16 1 1 0 0 13,27 15 0 0 جامعي 

 0,88 1 0 0 0 0 0,88 1 0 0  ريماجست

 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 دكتوراه 

 100 114 100 1 0 0 100 113 0 0 اجملموع 

 20,18 23 0 0 0 0 20,35 23 0 0 فوق املتوسط

 26,32 30 100 1 0 0 25,66 29 0 0  حي متوسط

 28,95 33 0 0 0 0 29,20 33 0 0 حي شعيب 

 24,56 28 0 0 0 0 24,78 28 0 0 الريف 

 100 114 100 1 0 0 100 113 0 0 اجملموع 

 

تقييما اجيابيا ،  وهو يشري  اإلذاعةمن املبحوثني  يقيمون اتصاهلم هبذه  %00 أن أعالهيظهر من نتائج اجلدول        

انفتاح هذه  أنمنهم ، ويبدو  %100سوى  إليهالسليب فلم يشر  مالتقيي أمامتثالت معقولة وعدم املبالغة يف التقييم ، إىل

معها هو السبب وراء هذا فتح قنوات احلوار والتفاعل  آوطبيعة املضمون  ثعلى انشغاالت املستمعني من حي اإلذاعة

، وارتباط وثيق ، وتشري هذه النتيجة صراحة اىل تفاعل إجيايب بني هذا اجلمهور واذاعته مما يعكس جو استماع التقييم 

 ينسجم مع طابعها احمللي .

 

  املبحوثني يف برامج إذاعة سطيف راي-9-0

  واإلقامةسطيف احمللية ابلنوع والسن ومستوى التعليم  إذاعةيف برامج  الرأييربز عالقة  -00-جدول رقم 

  الرأي
 املتغريات 

 غري مقبولة جدا  غري مقبولة  ال رأي يل فيها  مقبولة  مقبولة جدا 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 0 0 0.5 1 33.00 66 22.50 45 2.50 5 ذكور 

 0 0 1.5 3 10.00 20 26.50 53 3.50 7  إانث

 0 0 2 4 43.00 86 49.00 98 6.00 12 اجملموع 

         

منهم  %92بينما يرى  اانث ، %100منهم ذكور مقابل  %900،"مقبولة جدا" جبرام أنمن املبحوثني  % 0يرى  
فيما ،جتاهها  رأيم يبدوا أي لمنهم ف %91 أما من االانث ، %01من الذكور مقابل  %9900 عموما، "مقبولة" أهنا
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 مبحواثت اانث. 1مبحوث واحد من الذكور مقابل ."غري مقبولة"عدم رضاهم عنها حيث اشروا على عبارة  %9 ابدي
 نقائص برامج إذاعة سطيف -9-2

 احمللية ابلنوع اإلذاعةقائص برامج نيربز عالقة -00-جدول رقم 

 النوع 
 النقائص 

 اجملموع   إانث ذكور 
 % ت % ت % ت

 27.27 3 37.5 3 0 0 نقائص يف املضمون 

 9.09 1 12.5 1 0 0 نقائص يف طريقة التقدمي 

 9.09 1 12.5 1 0 0 نقائص يف اللغة والصوت 

 36.36 4 12.5 1 100 3  اإلقناعنقائص يف 

 9.09 1 12.5 1 0 0 نقائص يف تلبية رغبايت 

 9.09 1 12.5 1 0 0 نقائص يف تغطية احمليط احمللي 

 100 11 100 8 100 3 اجملموع 

 

،  %000أي  00سطيف من وجهة نظر املبحوثني اجمليبني على هذا السؤال والبالغ عددهم  إذاعةتتنوع نقائص         

نقائص يف طريقة التقدمي ، وكذا يف  إىلفقط  مبحوث0 أشارهناك نقائص يف املضمون ، بينا  أنمبحوثني  1حيث يرى 

ال تليب رغباته،  أهناا هنقائص أهممن  أنمنهم  10، واعترب  اإلقناعمنهم على عبارة نقائص يف  9اللغة والصوت ، واشر 

 عدم تغطيتها للمحيط ، وقد أتثرت هذه النتائج مبتغريي النوع واملستوى التعليمي للمبحوثني كما يبينه إىل أخر أشارفيما 

 . أدانهواجلدول  أعالهاجلدول 

 أوجه االختالف بني االذاعة الوطنية واذاعة سطيف من وجهة نظر العينة -2-90

 يربز عالقة وجود اختالف  بني برامج كل من اإلذاعتني احمللية والوطنية والنوع واملستوى التعليمي -00-جدول رقم 

 االختالف
 النوع 
 املستوى  

 اجملموع  ال نعــم

  اإلانث الذكور   إانث ذكور 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 15 30 11.54 3 6.67 5 10.53 6 24.62 16 ابتدائي 

 29 58 19.23 5 14.67 11 40.35 23 29.23 19 متوسط
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 23 46 30.77 8 28.00 21 7.02 4 20.00 13 اثنوي 

 25.5 51 15.38 4 8.00 6 42.11 24 26.15 17 جامعي 

 4 8 7.692 2 8.00 6 0.00 0 0.00 0 ماجستري 

 3.5 7 15.38 4 4.00 3 0.00 0 0.00 0 دكتوراه 

 100 200 13 26 26 52 29 57 33 65 اجملموع 

 

 %00سطيف وهو نقس راي  وإذاعةالوطنية  اإلذاعةهناك اختالف بني  أنمن ذكور املبحوثني  %11يرى          

من  %01عند  الرأييوجد فرق بينهما ،وهو ذات  من ذكور املبحوثني انه ال %90، يف مقابل ذلك يرى  اإلانثمن 

يف اجلدول  هذا الراي كم هو مبني ، ويلعب كل من متغري النوع واملستوى التعليمي دورا مهما يف حتديداملبحواثت  اإلانث

. 

 

 

 

 

 

 

 اقرتاحات املبحوثني لتحسني برامج إذاعة سطيف  -2-19

 االقرتاحات املقدمة  لتحسني برامج إذاعة سطيف  وعالقتها ابلنوعيبني  -02-جدول رقم 
 النوع  

 االقرتاحات 
 اجملموع  إانث  ذكور 

 % ت % ت % ت

 23,48 127 26,81 74 20 53 زايدة احلجم الساعي ملخصص للقضااي االجتماعية 

االهتمام بتكوين القائمني على هذه االذاعة    32 12,08 65 23,55 97 17,93 

 14,60 79 9,42 26 20,00 53 تقليص حجم احلصص الرتفيهية الغنائية 

 10,91 59 11,23 31 10,57 28 االهتمام مبوضوعات البيئة واحمليط 

 13,86 75 15,58 43 12,08 32 االهتمام بقضااي ومشاكل املناطق الريفية 



24 

 10,91 59 6,52 18 15,47 41 توسعة احلجم الزمين للبث 

 8,32 45 6,88 19 9,81 26  أخرى

 100 541 100 276 100 265 اجملموع 

 

تبث  اإلذاعةهذه  أنمن املبحوثني زايدة احلجم الساعي ملخصص للقضااي االجتماعية ، ورغم  %91090اقرتح        
قسما مهما من العينة يرى ضرورة زايدته ، وهو ما يؤكد االرتباط  أن إالعددا معتربا من املضامني ذات البعد االجتماعي 

االهتمام بتكوين  % 00021، ويقرتح  إشباعهابني االحتياجات الثقافية العلمية الرتبوية االجتماعية وبني مطالب 
، والقدرة والكفاءة يف للتفاعل االجيايب مع املستمعني  وأخالقيافنيا ولغواي  إعداده، ضرورة  اإلذاعةالقائمني على هذه 

فريون ضرورة تقليص حجم احلصص الرتفيهية الغنائية ، وهو مطلب ذو  % 09001 أمامعاجلة خمتلف القضااي النقاشية ،
 أحياانالفنية ملختلف شرائح املستمعني وهو ما جيعلها ثبت  األذواقحتاول تلبية مجيع  اإلذاعة أنطابع قيمي ، فاملعلوم 

من املبحوثني فاقرتحوا زايدة   %01020ملالهي  ، وهي  مرفوضة من وجهة نظر املبحوثني ،اما بعضها خاص اب أغاين
فاقرتحوا االهتمام بقضااي ومشاكل املناطق الريفية ، بينما اقرتح  % 01000االهتمام مبوضوعات البيئة واحمليط ، اما 

 عة .اقرتاحات متنو   %8,32قدم   وأخرياتوسعة احلجم الزمين للبث  01020

 النتائج العامة للدراسة

متنوعة متعلقة بعادات وأمناط االستماع  إىل نتائجتوصلت هذه الدراسة امليدانية اخلاصة جبمهور إذاعة سطيف احمللية 
 يلي:والربامج املفضلة وأسباب التفضيل ...وميكن تلخيص هذه النتائج فيما 

 : اخلاائص العامة للعينة -0
سنة ، تتباين مستوايهتم التعليمية اليت يغلب  91اليت يبلغ متوسط أعمارها  العينة،يشكل الذكور غالبية أفراد         

عليها فئة رابت البيوت مث طالب اجلامعة وهو متثيل طبيعي نظرا للتوزيع العددي الذي انطلقت منه لدراسة ،ويقطن 
تسمح ابلنفاذ إىل معرفة مجهور هذه  ةكن القول أن تركيبة العينة املتنوعغالبية هؤالء املبحوثني يف أحياء شعبية ،ومي

 اإلذاعة واالقرتاب منه مما يعطي نتائج أكثر واقعية عنه.

 : عادات االستماع -9
بينما يستمع إليها ملدة ترتاوح إىل إذاعة سطيف ملدة تقل عن الساعة   هم من %90يستمع غالبية أفراد العينة       
منهم فيستمعون إليه ملدة ترتاوح بني الساعتني والثالث ساعات  %9000منهم ، أما  %99الساعة والساعتني بني 

، وتتنوع هذه النسب حسب طبيعة من العينة فقط يستمعون إليها ملدة تفوق الثالث ساعات  %200، واخريا
جتماعي الكلي : التعليمي ، الوظيفي املهين املتغريات ، كما نشري إىل أن زمن االستماع هذا يندرج يف إطار الزمن اال

...والزمن اإلعالمي أي التعرض إىل وسائل اإلعالم األخرى مثل التلفزيون والصحف واالنرتنت ... ، وتعترب هذه 
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النتيجة اجيابية يف حد ذاهتا اذ تشري اىل استمرار اإلذاعة وظيفيا تشبع احتياجات املستمعني املتنوعة ، يف ظل انفجار 
سائل اإلعالم وتنوعها ، فهي مل تلغها بل عدلت فقط من  منط التفاعل معها فقط وهي قاعدة من قواعد التدافع و 

 فيما بني وسائل اإلعالم املختلفة .

  أمناط االستماع: -1

واملوسيقية  يستمعون إىل الربامج الفنيةهم من %0020تتباين املضامني واحملتوايت اليت يستمع إليها أفراد العينة، فـ     
منهم إىل  %0000منهم إىل األخبار الوطنية ، ونفس النسبة لألخبار احمللية ، ويستمع  %09020بينما يستمع 

منهم إىل الربامج  %2009من العينة ، وأشار  %2011الربامج الرتبوية ، أما الربامج الثقافية والعلمية فيستمع إليها 
فيستمعون إىل الربامج الصحية ، فيما  %09099امج الدينية ، أما للرب  %00001املتعلقة ابلشأن الرايضي ،و

 % 1000للربامج االجتماعية ، وأخري اشر  %01090من أفراد العينة إىل الربامج التنموية ،و %0000يستمع 
 .منهم على فئة برامج أخرى

 مدى االستفادة من برامج اإلذاعة : -1
ة ، بينما استفاد منها ياإلذاعاحملطة من برامج هذه  ا"كثريا جد"من املبحوثني أهنم استفادوا  %000أفاد         

،ومل يؤشر أي من املبحوثني على فئة اندرا ما ، واكتفى  %0000 "قليال"، فيما استفاد منها%0200 "كثريا"
ثقايف للمبحوث وكذا ما تشبعه برامج وتتأثر هذه االستفادة بطبيعة التكوين املعريف ال، منهم بعدم اإلجابة %000

  هذه القناة من حاجات إعالمية حول خمتلف القضااي اليت هتمه.

كما تتنوع أوجه استفادة عينة البحث من برامج وخدمات إذاعة سطيف احمللية ، بني السلوكي والرتفيهي والثقايف      
من املبحوثني قد  %12خالل نتائج اجلدول أعاله أن  تبني منواإلعالمي ، تنوعا متباينا بينهم بتباين متغرياهتم ، 

 %99أن استفادهتم كانت ترفيهية ،و %10استفادوا من برامج إذاعة سطيف استفادة حياتية وسلوكية ، بينما أفاد 
على  %19وهم الكثرة الغالبة فكانت استفادهتم إعالمية وأخريا اشر  %0000منهم كانت استفادهتم منها ثقافية ،أما 

 .ة استفادة أخرى فئ

 الرأي يف طريقة صتقدمي الربامج : -9

 %01من املبحوثني أن الطريقة اليت تقدم هبا برامج إذاعة سطيف احمللية مقبولة جدا ، بينما يرى  %000يرى        
، فابدوا عدم رضاهم عن هذه الطريقة حيث أفادوا أبهنا غري مقبولة  %09منهم أهنا مقبولة فقط دون مبالغة ، أما 

ومعلوم أن الرأي حكم تقييمي شخصي يرتبط كثريا مبستوى املبحوث أصال وانطباعاته ،ويعترب  ما توصلت إليه هذه 
 ه اإلذاعة .الدراسة يف هذا الصدد مقبوال فهو يشري إىل حكم معتدل دون مبالغات يف التقدير أو إجحاف يف حق هذ
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 الربامج املرغوب فيها والربامج غري املرغوب فيها: -5

تتباين رغبات املبحوثني الرباجمية بتباين احتياجاهتم ودوافع استماعهم وكذا أذواقهم ، فبعضهم يفضل الربامج         
جانبا مهما من املعرفة  االجتماعية ملا تتضمنه من فوائد تعليمية وتثقيفية ، والبعض يفضل الربامج الدينية وهي تغطي

والثقافة الدينية مثل الفتاوى الدروس ...اليت تتسق مع النسق القيمي هلؤالء املبحوثني ،أما البعض فيفضل الربامج 
برامج غري مرغوب فيها ، وعلى قلة اجمليبني على هذا التساؤل  ااملوسيقية والفنية مثل األغاين ... هذه التفضيالت تقابله

إال أهنا تشري إىل آراء وأحكام تتعلق برفض نوع معني من الربامج مثل احلصص الغنائية اليت تبث أغاين أحياان غري الئقة 
 .ابلذوق العام 

 الفائدة من االستماع . -6

تبني من خالل هذه الدراسة أن هناك أوجه  استفادة متنوعة بني السلوكية واحلياتية والثقافية ... وهي          
تشري عموما إىل جناح هذه احملطة اإلذاعية يف بناء شبكة براجمية قريبة جدا من احتياجات هؤالء املستمعني ، 

)عربية امازيغية( ، فنيا ، موضوعاتية )رايضة دين ثقافة ومعلوم أن إذاعة سطيف تبث شبكة براجمية متنوعة لغواي 
تربية نفسانيات ...( ومن حيث الشرائح االجتماعية )الشباب الكهول الشيوخ األطفال ( وابلتايل ميكن القول 

 ان كل شرحية جتد متثيال هلا من خالل نوعية الربامج املوجهة هلا 

 الوسائل املستعملة يف االصتاا  ابإلذاعة .  -7

تتنوع وسائل االتصال إبذاعة سطيف لكن الغالبية تستعمل اهلاتف ،نظرا فاعليته وكفاءته يف االتصال السريع       
واملباشر ،وتظهر هذه النتيجة أن هناك تفاعال بني هذه احملطة ومجهورها ،  أما مسامهة يف إثراء براجمها أو استفسارا أو 

 مية واتصالية كبرية.طرح انشغال ...وهو ما يعطي هلا أمهية إعال

 

 أسباب االصتاا  ابإلذاعة -8

 أشارالربامج الفنية واملوسيقية هي سبب اتصاهلم ابإلذاعة حمل الدراسة، بينما  أنمن العينة  %102صرح             

الربامج دفع تمنهم للمشاركة ،و  %00099الربامج الرتبوية ،فيما تدفع الربامج الثقافية والعلمية  إىلمنهم  0000%

 أشار إذحسب النتائج  األهم، وتشكل الربامج الدينية الدافع  اإلذاعةمن املبحوثني للتواصل مع  %09019الرايضية 

العينة ،  أفرادمن  %09002نسبة ، وتشكل الربامج الصحية دافعا مهما عند  اعليمن املبحوثني وهي  %02001 إليه
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من أفراد العينة وميكن  %01000الربامج االجتماعية فتشكل دافعا عند  اأم، %00009وكذا برامج التنمية احمللية عند 

 ألغراض تتصل مباشرة ابنشغاالهتم احلياتية . اإلذاعةالعينة يتصلون هبذه  أفراد أننستخلص من هذه النتائج  أن

 حمتوى االصتاا  ابإلذاعة . -0

 أهنم إىلمنهم   %0000 أشارلدى عينة البحث ، حيث  اإلذاعة عوحمتوايت االتصال م أسبابتتنوع            

 %19000 أماالعاملني فيها ، ونفس النسبة لتقدمي توضيحات على ما ورد ،  إىليقومون بذلك من اجل توجيه األسئلة 

 إليها أشارعند املبحوثني حيث  األهماملستمعني ، وتشكل املشاركة يف احلوار السبب  أسئلةفيتصلون لإلجابة عن 

 من اجل طلب تغيري بعض الربامج  %2011منهم ، ويشارك  00000%

 يف نوعية برامج إذاعة سطيف  الرأي-19

مقبولة  أهنممنهم  %92سطيف مبا تقدمه من برامح مقبولة جدا ، بينما يرى  إذاعة أنمن املبحوثني  % 0يرى  

عدم رضاهم عنها حيث اشروا على عبارة غري  %9 ابديجتاهها فيما  رأيم يبدوا أي لمنهم ف %91 أماعموما، 

  مقبولة. 

   أوجه االختالف بني اإلذاعة احمللية واإلذاعة الوطنية  -11

 %00 رأيسطيف وهو نقس  وإذاعةالوطنية  اإلذاعةهناك اختالف بني  أنمن ذكور املبحوثني  %11يرى          

من  %01عند  الرأييوجد فرق بينهما ،وهو ذات  من ذكور املبحوثني انه ال %90، يف مقابل ذلك يرى  اإلانثمن 

  .املبحواثت اإلانث

من أفراد العينة أن االختالف بني إذاعة سطيف واإلذاعة الوطنية بكمن يف احملتوى املقدم ، بينما يرى  %00يرى 

إىل نوعية اجلمهور ، بينما أشار فأشاروا %00001منهم أن نوعية تقدمي الربامج هي الفارق ، أما  00001%

فأفادوا أبهنا تكمن يف  %2009إىل نوعية تلبية الرغبات ، أما  %00000سعة التغطية ،يف حني يرجعها  01020%

 هال االختالف إىل عناصر أخرى . %00091طبيعة االهتمام ، وارجع 
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 اقرتاحات املبحوثني -12

من املبحوثني زايدة احلجم الساعي ملخصص للقضااي االجتماعية ، ورغم أن هذه اإلذاعة تبث  %91090اقرتح        
عددا معتربا من املضامني ذات البعد االجتماعي إال أن قسما مهما من العينة يرى ضرورة زايدته ، وهو ما يؤكد االرتباط 

االهتمام بتكوين  % 00021ب إشباعها ، ويقرتح بني االحتياجات الثقافية العلمية الرتبوية االجتماعية وبني مطال
القائمني على هذه اإلذاعة ، ضرورة إعداده فنيا ولغواي وأخالقيا للتفاعل االجيايب مع املستمعني ، والقدرة والكفاءة يف 

ذو  فريون ضرورة تقليص حجم احلصص الرتفيهية الغنائية ، وهو مطلب % 09001معاجلة خمتلف القضااي النقاشية ،أما 
طابع قيمي ، فاملعلوم أن اإلذاعة حتاول تلبية مجيع األذواق الفنية ملختلف شرائح املستمعني وهو ما جيعلها ثبت أحياان 

من املبحوثني فاقرتحوا زايدة   %01020أغاين بعضها خاص ابملالهي  ، وهي  مرفوضة من وجهة نظر املبحوثني ،أما 
فاقرتحوا االهتمام بقضااي ومشاكل املناطق الريفية ، بينما اقرتح  % 01000ا االهتمام مبوضوعات البيئة واحمليط ، أم

 اقرتاحات متنوعة .  %8,32وأخريا قدم   توسعة احلجم الزمين للبث 01020

 


