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"الحكيمقالوا سبحانك ال علم لنا إال بما علمتنا أنك أنت العليم "  

-32-سورة البقرة اآلية   

 قال تعالى:"اعملوا فيسر هللا عملكم"

 -105-سورة التوبة اآلية 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال إن يتقنه"

نشكر هللا ونحمده حمدا كثيرا طيبا ومباركا على هذه النعمة الطيبة   والنافعة نعمة 

 يرة.العلم والبص

يشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الخالص والتقدير إلى من مد يد المساعدة 

وساهم معنا في تذليل الصعوبات ونخص بالذكر األستاذة المشرفة "دحدوح منية" 

التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها وإرشاداتها القيمة، كما نتقدم بالشكر لكافة أساتذة 

 إلنسانية.الكلية وخاصة قسم العلوم ا

 نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا البحث.

 

 جميلة +سمية + سارة



 
 

 
 

 إهــــــــــــــداء

اىل من بّلغ الرسالة و أدى األمانة ونصح األمة... إىل نيب الرمحة ونور العاملني... سيدنا حممد صلى اهلل عليه 

 وسلم.

 : أهدي هذا العمل إىل

 ... إىل من أسأل اهلل أن يكون من أهل اجلنة...عانقت السماء مطمئنة راضية مرضيةإىل الروح اليت 

 عمار رمحه اهلل . أبي

إىل اليت كدت وسعت لرتبييت وتعليمي ما ...إىل مالكي يف احلياة... إىل سر الوجود... إىل أحب خملوقة إىل قليب

 األم ... إىل اليت كانت يل األب ووفرت يل مجيع السبل من أجل النجاحو  نفعيني

 أطال اهلل يف عمرها. أمي بريزة

 رمحها اهلل وأسكنها فسيح جنانه. "حكيمة "خاليت  إىل اليت كانت مبثابة أمي الثانية

 " الذي كان يل دائما سندا يف احلياة.جالل"  وأخي " سميةإىل من فتحت عيين على حبهم أخيت" 

 .، رزيقة، أحالم، سارة، سهيلةهاجر، كريمة :ىل من عشت معهم أسعد حلظات حيايتإ

  وسارة. تها ريتالتبوال سميةشاركين هذا العمل:  من اىل 

 جـمـيلـــة



 
 

 
 

 هـــــــــــداء:إ
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني.

 أهدي مثرة جهدي هذه إىل كل من علمين وأخذ بيدي، إىل كل من شجعين يف رحليت إىل التميز والنجاح.

إىل من كلله اهلل بالوقار إىل من علمين العطاء دون انتظار، إىل من أمحل امسه بكل افتخار أرجو من اهلل أن ميدد 
 الصالح.يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار أيب حممد 

أعطاها -حكيمةالغالية  أمي سعت لرتبييت وتعليمي وضحت بنفسها يف سبيل جناحيإىل من ربتين وأنارت دريب و 
 أدعو اهلل أن يرزقها حجة. -اهلل الصحة والعافية

أختي وهيبة، سهام، أمينة وأحالم إىل من عرفت معهم أمجل أيام صغري كربي إىل من كن صديقايت وأخوايت: 
 حفظهم اهلل.

 حفظهم اهلل. ، فيصل وعالءبالل، محمد )الحاج(، سعيد، رضوانإىل سندي وقويت يف احلياة إخويت: 

آالء، إسراء،  خالد، خلود، إسالم، وجدان، مريم، عبد الرحمن، كتاكيت العائلة وفقهم اهلل يف دراستهم: إىل
 عبد اهلل. عليوحبيب قليب  شمس الضحى، إسحاق، يونس

 إىل عائليت الثانية أمي مليكة وأيب بومجعة وإخويت مجال، رحيم و هدى.

 أطال اهلل عمره. عليإلى من كان بمثابة جدي صديق جدي مرزوقي 

 .كمالإلى رفيق دربي من ساندني ودعمني زوجي العزيز 

 حفظها اهلل.ريتال إلى قرة عيني من نورت دنيتي بقدومها وزادت فرحتي برؤيتها ابنتي العزيزة 

 .كريمة، هاجر، سارة، سهيلة، سارة ورزيقةإىل األخوات الاليت مل تلدهن أمي: 

 جميلة.صديقيت وأخيت وحتملت معي مشاق ومتاعب احلياة إىل من كانت نعم الصديقة واألخت 

 ةــيـمـــس                     .سارة وجميلةإىل من شاركين يف هذا العمل: 



 
 

 
 

 ـــداءــاهـ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم " وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون "

 صدق اهلل العظيم

رمحها اهلل وأسكنها فسيح  مريم"السماء وتركت بصمتها تعانق األيام جديت "اىل الروح اليت سافرت يف أرجاء 

 جناته.

اىل من جترع الكأس فارغا ليسقيين قطرة حب وكلت أنامله ليقدم لنا حلظة سعادة، اىل من حصد األشواك عن 

 ".مسعودالعزيز " أبيدريب ليمهد يل طريق العلم اىل القلب الكبري 

 ".البيضة"الدتي واحلنان رمز احلب وبلسم الشفاء والقلب الناصع بالبياض واىل من أرضعتين احلب 

 ، اسالم.راوية، حنان، مروة، صفاء، صالحاىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة اخويت: 

 " حفظهم اهلل هلما.محمد تقي الدين، أسيلوأوالدهم:"  سفيانوزوجها  هدىاىل أخيت 

ر واسع مظلم هو حبر احلياة يف هذه الظلمة ليييء اال قناديل الذكريات البعيدة لتنطلق السفينة يف عرض حب

 سمية، ايمان، رحمة. سهيلة ، كريمة ، هاجر، حياة .الدين أحببتهم وأحبوين صديقايت: 

 .سمية وجميلةوصديقتاي اللتان شاركتاين هذا العمل املتواضع: 

 اىل الذين أمحل ذكراهم يف قليب ونساهم قلمي.

 ــــــــــارةس



 
 

 
 

 الدراسة:ملخص 

يف حياة اجملتمعات احمللية جعلها من أولويات العديد  السمعي ان الدور الكبري الذي يلعبه اعالم اجلواري
أهم الوسائل املعتمدة عليها يف  تعد مناإلذاعة من املؤسسات السيما السياحية الستفادة منها، وأصبحت 

 احلموية.لسياحة بكافة انواعها مبا فيها ا

هتدف هذه الدراسة اىل التعرف على مدى مسامهة الربامج املستخدمة يف اذاعة قاملة يف التعريف باملناطق 
السياحة خاصة احلمامات املعدنية يف والية قاملة وهتدف أييا اىل تسليط اليوء على واقع السياحة احلموية اليت 

 سياحية متميزة.تتمتع بالكثري من نقاط القوة و اليت جتعلها عالمة 

وهبذا الصدد حتاول الدراسة طرح اشكالية دور االعالم اجلواري يف تفعيل السياحة احلموية وذلك 
 باالعتماد على دراسة ميدانية مشلت عينة من مستمعي اذاعة قاملة بالوالية.

ليل وتفسري اجلواري و السياحة احلموية للمسامهة يف حت باإلعالمواستندت الدراسة اىل اطار نظري خاص 
، وتنتهي بتقدمي بعض التوصيات ألخذها بعني 62أييا اصدار  spssالنتائج املتوصل اليها باعتماد برنامج 

 االعتبار يف تعزيز دور االعالم اجلواري يف تفعيل قطاع السياحة احلموية.

 سياحة احلموية.السياحة، تفعيل، ال االذاعة، االعالم اجلواري،الكلمات املفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Résumé : 

Le rôle important joué par les médias de proximités dans la vie des 

communautés locales, les a rend l'une des priorités de nombreuses institutions, 

en particulier le tourisme dont le but d’en tirer profit, et la radio est devenu l'un 

des moyens les plus importants adoptés dans le tourisme de 

La présente étude a pour objectif dans un premier temps de déterminer le 

degré de la contribution des programmes mise en place par la radio de Guelma 

pour la promotion des zones touristique et particulièrement  les stations 

thermales, mise en second plan à mettre la lumière sur la réalité du tourisme 

thermal qui possède beaucoup de point forts qui la rendent un label touristique 

spécial. 

A cet effet, l’étude tenté de poser comme problématique le rôle des 

médias de proximité pour la stimulation du tourisme thermal et ce en se basant 

sur une étude sur terrain menée sur un échantillon des auditeurs de la radio de 

Guelma. 

L’étude a été basée sur un cadre théorique relevant des médias de 

proximités et ou tourisme thermal pour l’analyse et la discussion des résultats 

obtenus en utilisant le logiciel spss et se termine par des recommandations pour 

l’amélioration du rôle des médias de proximité pour la promotion de tourisme 

thermal. 

Mots-clés : médias de proximités, la radio , le tourisme, le tourisme thermal. 
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 فهرس األشكال:
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التكنولوجي  ال سيما التطورز العصر الذي نعيشه بالتطور اهلائل و االنتشار السريع لوسائل االعالم ييتم
ومن  الذي عرفته هذه الوسائل و اليت اختزلت و كسرت احلواجز الشيء الذي جعل العامل يتحول اىل قرية كونية

بني الوسائل اليت قربت املسافات االعالم الذي اصبح ميثل قامسا مشرتكا يف حياتنا اليومية بكل ما حيمله من 
خيتزله من قدرات على نقل املعلومات والوقاع واألحداث ونشرها وحتليلها بسرعة  وما  خصوصيات علمية و عملية

 كبرية.

نظرا لألمهية البالغة اليت حيتلها االعالم يف وقتنا احلايل ازدادت أمهية ومكانة وسائل االعالم يف شىت 
ختلفة واليت أصبحت تلعب جماالت احلياة االنسانية، فأصبح عرب أجهزته املختلفة خياطب كافة شرائح اجملتمع امل

دورا أساسيا يف بناء ثقافة كل فرد من أفراد اجملتمع، ونتيجة لتطور وسائل االعالم ظهر ما يعرف باإلعالم اجلواري 
الذي يعكس ثقافة جمتمع حملي معني و يهتم بانشغاالت وقيايا ومشاكل املواطن وتقريبها للسلطات وفتح قنوات 

وبذلك يصبح االعالم مرتبطا ارتباطا وثيقا حباجة هؤوالء الناس ومتصال بثقافة البيئة  اتصال بني املسؤول واملواطن
احملية، كما أصبح قطاع السياحة يعتمد كثريا على االعالم لقدرته على توصيل املعلومات املتخصصة جلمهور عام 

بالتأثري على مواقفهم بأساليب متنوعة ووسائل متعددة يسهل على املستقبل فهمها و استيعاهبا مما يسهم 
 ويشكل حمفزا قويا لإلقبال على املنتج السياحي.  واجتاهاهتم

وعلى ضوء ذلك أصبحت أغلب املؤسسات مبختلف أنواعها وخدماهتا خاصة السياحية منها هتتم 
أهم بوسائل االعالم كوسيلة هامة للربط بينها وبني مجاهريها وذلك ألن السياحة يف الوقت احلايل تعد من بني 

األنشطة االقتصادية اهلامة اليت تعد موردا اقتصاديا هاما يساهم يف زيادة الدخل القومي، و أصبح ختطيط االعالم 
السياحي لعناصره املختلفة هو اليمان األكيد لوجود السياحة كبديل مكمل لرفاهية االنسان من جهة وكمصدر 

 اقتصادي من جهة أخرى.

يت تتمتع بإمكانيات سياحية هامة تؤهلها ألن تكون بلدا سياحيا من الدرجة باعتبار اجلزائر من البلدان ال
األوىل وتكوين منتوجات سياحية متميزة واليت متثل ثروة ثانية حمل الثروة النفطية كمورد بديل للتنمية االقتصادية، 

ل االقتصادي يف اجلزائر لذلك جيب أن تكون هنالك مشاريع لتفعيل قطاع السياحة احلموية على اعتبار أن املستقب
 يتوقف على مدى االستفادة من الكنوز السياحية و اليت من بينها احلمامات املعدنية.

 -سنحاول من خالل هذه الدراسة التطرق اىل دور االعالم اجلواري السمعي يف تفعيل السياحة احلموية 
االحاطة بكل جوانب املوضوع وبغية و من أجل  -دراسة ميدانية على عينة من مستمعي اذاعة قاملة اجلهوية
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التطرق اىل كل العناصر املتعلقة به وضعنا خطة الدراسة اليت مشلت على مقدمة واالطار املنهجي واالطار النظري 
 فصول وخامتة. 2الذي مشل 

حيث تناولنا يف اجلزء املنهجي: اطار الدراسة و منهجيتها وقد تيمن ما يلي: االشكالية، أسباب اختيار 
وضوع، أمهية الدراسة، و األهداف اليت نسعى اليها من خالل تناولنا هلذا املوضوع اضافة اىل حتديد املفاهيم اليت امل

 مشلت كل متغريات الدراسة، و الدراسات السابقة.

مث تطرقنا اىل جماالت الدراسة و املنهج املتبع مث أدوات مجع البيانات، و أخريا املقاربة النظرية للدراسة و 
 ليت حددت يف نظرية االعتماد على وسائل االعالم.ا

 فصول: 2أما القسم النظري فقد تيمن 

عناصر وهي: تعريف االعالم ونشأته وتطوره، و   4الفصل األول كان بعنوان: ماهية االعالم اجلواري ضم 
 كذا تعريف االعالم اجلواري، خصائصه وأهم مرتكزاته باإلضافة اىل أدواره.

عناصر وهي: تعريف السياحة نشأهتا وتطورها،  4أما الفصل الثاين بعنوان: ماهية السياحة احلموية ضم 
وكذا تعريف السياحة احلموية ونشأهتا وتطورها، أمهيتها أنواعها باإلضافة اىل أهم متطلبات السياحة احلموية.

أما الفصل التطبيقي فقد تناول حتليل ومناقشة النتائج إضافة إىل أهم النتائج املتوصل إليها وكذا 
التوصيات
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 موضوع الدراسة:-5-5

 االشكالية:-5-5-5

بدايتها كانت مع بداية البشرية وقد تطور االعالم  إنيعترب االعالم أحد وسائل االتصال اليت ميكن القول 
م، األممهم ومؤثر قوي على حياة الشعوب و من كونه وسيلة اتصالية لتبادل املعلومات ونقل األخبار اىل معرتك 

 أساليب خمتلفة مما كانت عليه يف السابق.حيث أنه أصبح لإلعالم وسائل و 

احداث  اجملتمعات االنسانية، كما ميثل دورا بالغ األمهية يفيعد االعالم اجلواري عنصرا فعاال يف حياة 
القيم اليت ال تتماشى وتطلعات اجملتمع احمللي، فإعالم اجلواري هو ذلك التغيريات يف السلوكيات واالجتاهات و 

العاكسة األخبار اىل فئة حمددة من اجملتمع احمللي حيث أنه أصبح ميثل مرآة علومات و االعالم الذي يهتم بنقل امل
هلم، يهتم هبم وبقياياهم وباحتياجاهتم حمققا يف ذلك تفاعلهم ومشاركتهم ملا يتلقونه وما يتعرضون له من خالل 

  وسائل االعالم احمللية.

أصبح القطاع السياحي يعتمد على هذه الوسائل من خالل االستعانة باإلعالنات املعروضة يف الوسائل 
ت عرب امللصقات أو األفالم الوثائقية اليت تبث عرب التلفزيون أو من خالل املكتوبة عرب الصحف أو االعالنا

دور بالغ األمهية يف تفعيل السياحة وحتقيق الوعي بأمهيتها يف اجملتمع السمعي  ولإلعالم اجلواري  االعالن يف الراديو،
 سائل االعالم اجلواري.احمللي وتشكيل الثقافة السياحية لدى خمتلف فئات اجملتمع احمللي اليت تتعرض لو 

األثرية،  تلف املواقع السياحية للوالية وامكانياهتا الطبيعية و ميكن التعرف على خماجلوارية  فمن خالل االذاعة 
 . جل ترقية منتوجاهتاكما تسعى اىل حتفيز وتشجيع األفراد على املشاركة يف النشاطات السياحية من أ

سياحية هامة ومتنوعة خاصة فيما خيص السياحة احلموية و ذلك  وباعتبار اجلزائر متتلك مقومات وموارد
بفيل انتشار املوارد و احلمامات الطبيعية يف العديد من املدن اجلزائرية وقدرهتا االستشفائية جعلها قبلة للعديد من 

 من مجموعة التي تتوفر على الواليات  من والية قالمة تعدو  السياح خاصة املرضى وكبار السن،
 االستشفائية ألهميتها خالبة ونظرا طبيعية بها مناطق تتواجد التي ، المعدنية الحمامات

الرتويج هلا و  االذاعة اجلوارية تعملو  السنة مدار على الزوار من بالعديد تحظى فهي والعالجية ،
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ها يف النهوض وعن مدى فعاليت احلموية التعريف هبا من خالل امليامني االعالمية اليت تتحدث عن السياحة
 احمللي بصفة خاصة.ين بصفة عامة و باالقتصاد الوط

  

السمعي وسنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط اليوء على الدور الفعال الذي يقوم به االعالم اجلواري 
، وعليه سنطرح التساؤل الرئيسي التايل: ما هو دور االعالم اجلواري السمعي يف تفعيل لتفعيل السياحة احلموية

 السياحة احلموية باجلزائر؟ 

 :التساؤالت الفرعية

 ما عالقة اجلمهور مبيامني اذاعة قاملة اجلهوية؟-0

 ما مدى اهتمام االعالم اجلواري بالسياحة احلموية؟-6

 هوية يف نشر وتنمية السياحة احلموية؟ما مقدار مسامهة اذاعة قاملة اجل-2

 الفرضيات:

 هناك عالقة بني اجلمهور وميامني اذاعة قاملة اجلهوية.-0

.االعالم اجلواري السمعيهناك اهتمام بالسياحة احلموية من قبل -6
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 أسباب اختيار الموضوع:-5-5-2 

جمموعة الدوافع، اليت تدفع الباحثني اىل اختيار املواضيع اليت يقدمون بدراستها، وقد كانت لدينا ختتلف األسباب و 
 من األسباب مقسمة اىل ذاتية وأخرى موضوعية اليت دفعت بنا اىل اختيار املوضوع:

  أ/ أسباب ذاتية:
 الرغبة الشخصية يف دراسة موضوع السياحة؛-0
 املوضوع مثري للدراسة مما زادنا رغبة فيه؛-6
 الرغبة يف التعرف على دور االعالم اجلواري يف تفعيل السياحة احلموية.-2

 سباب موضوعية:ب/ أ
التعرف على الدور الذي ميكن ان يؤديه االعالم اجلواري ومنه اذاعة قاملة كوسيلة اعالمية مسامهة يف تفعيل -0

 السياحة احلموية باجلزائر؛
 تسليط اليوء على أمهية االعالم اجلواري بالنسبة السياحة احلموية؛-6
 تطويرها. ية و ني جودة خدمات السياحة احلمو حتسالرغبة يف ترقية و -2
 ميكن ادراجه كااليت: أهداف الدراسة:أهمية و -5-5-3

 أ/ أهمية الدراسة:
االذاعة بصفة خاصة من ديه االعالم اجلواري بصفة عامة و تكمن أمهية الدراسة يف الكشف عن الدور الذي يؤ -0

 احمللي؛ للجمهورخالل امليامني السياحية املقدمة للمجتمعات احمللية باعتبار االذاعة أكثر قربا 
 التعرف على مدى اسهام االعالم اجلواري يف التعريف باملناطق السياحية باجلزائر؛-6
كما تكمن أمهية هذه الدراسة يف كون القطاع السياحي أصبح بديال اقتصاديا من شأنه املسامهة يف الدخل -2

 الوطين؛
سياحية احملققة من طرف قطاع السياحة احلموية باجلزائر تتزايد أمهيتها يف معرفة السبب وراء حمدودية االيرادات ال-4

 مقارنة بدول اجلوار.
 ب/ أهداف الدراسة:

 يف والية قاملة؛ اهتمام اذاعة قاملة اجلهوية لتنشيط السياحة احلموية التعرف على مدى -0
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على مدى مسامهة الربامج املستخدمة يف اذاعة قاملة يف التعريف باملناطق السياحية خاصة احلمامات  رفالتع -6
 املعدنية يف والية قاملة؛

 اليت جتعلها عالمة سياحية مميزة.لقوة و ا وية اليت تتمتع بالكثري من نقاطاليوء غلى واقع السياحة احلم تسليط-2
 مفاهيم الدراسة:-5-5-9

املفهوم أحد اخلطوات املنهجية اهلامة يف البحث العلمي، ومن مستلزمات الدقة العلمية ضرورة وضع يعترب حتديد 
ألن العمل الناجح يتطلب يف البداية ضبط  1مصطلح يعمل به الباحث، تعاريف واضحة حمددة لكل مفهوم أو

املعروف هلذا املفهوم أو املصطلح  املعىن املستخدم له يف البحث حبيث يقوم الباحث بإعطاء التعريف العلمي الشائع
  2مث حتديد معناه االجرائي املستخدم يف البحث.

وترتكز دراستنا على ستة مفاهيم أساسية وهي: الدور، االعالم، اجلوار، السياحة، االعالم اجلواري، االذاعة، 
 االعالم اجلواري السمعي، السياحة احلموية، وسنحاول حتديدها فيما يلي:

 ف الدور:يعر : الدور 
 :دار الشيء يدور، دورا ودورانا واستدار، وأدرته أنا ودورته وأداره غريه ودور به ودورت به وأدرت  لغة

 3ذا طاف حوله.إا: دار معه. دار بالشيء يدور به واستدرت، وداوره مداورة ودور 
 :انة داخل مجاعة الواجبات ويرتبط بوضع حمدد للمكه: منوذج يرتكز على بعض احلقوق و يعرف بأن اصطالحا

جمموعة توقعات يعتنقها األخرون   أو موقف اجتماعي معني، ويتحدد دور الشخص يف أي موقف عن طريق
 4كم يعتنقها الفرد نفسه.

 :اجرائيا 
يقصد بالدور الوظيفة اليت يقوم هبا االعالم اجلواري مبختلف وسائله احمللية من اذاعة وتلفزيون وصحافة وغريها يف 

 االجتاهات االجيابية للجمهور حنو السياحة احلموية باجلزائر.نشر وتنمية 
 
 
 

                                                           

 .88، ص6112، دار رحيانة، اجلزائر، منهج البحث العلميخالد حامد،  -1 
 .022، ص6115، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،االتصالالبحث العلمي في علوم االعالم  مناهجأمحد بن مرسلي،  -2 
 .685، ص]د.س.ن [،، بريوتوالتوزيع، دار صاور للنشر 41اجملل د، معجم لسان العربابن املنظور االفريقي املصري،  -3 
 .281، ص0882، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، قاموس علم االجتماعحممد عاطف غيث،  -4 
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 :يعرف االعالم: االعالم 
  :ز وجل: "وهو اخلالق العليم" وقال: "عامل العالم قال اهلل ععز وجل العليم والعامل و من صفات اهلل لغة

ل عامل وعليم من قوم الشهادة" وقال: "عالم الغيوب"، العلم نقيض اجلهل، علم، علما، وعلم، ورجالغيب و 
 1أعلمنيه حىت أعلمه، وستعلمين اخلرب فأعلمته اياه.يعا، ويقال استعلم يل خرب فالن و علماء فيها مج

 2وكلمة االعالم مشتقة من العلم، فلغويا معىن االعالم هو نقل اخلرب.

  :املعلومات الصحيحة و  األخبارف تزويد اجلمهور بكافة احلقائق و هي كافة أوجه النشاط اليت تستهداصطالحا
جمريات االمور بطريقة موضوعية ودون حتريف، مبا يؤدي اىل و القيايا واملوضوعات واملشكالت السليمة على 

لمادة االحاطة الشاملة لدى فئات مجهور املتلقني للق أكرب درجة ممكنة من املعرفة والوعي واالدراك و خ
الصحيحة عن هذه القيايا املوضوعات واملشكالت املثارة وضوعية املعلومات املاالعالمية بكافة احلقائق و 

 3املطروحة.و 
 :اجرائيا 

األخبار اىل األفراد عن املناطق السياحية املوجودة يف تتوىل مسؤولية ايصال املعلومات و هي احدى الوسائل اليت 
 اجلزائر مبا فيها املنابع احلموية.

 :يعرف اجلوار: الجوار 
  :4االسم اجلوار.را، وجارين فالن وفيهم جماورة، و جواجياورك وجار الرجل جماورة و  الذياجلار اجملاورة و لغة 

وجلس جبواره أي بقربه، وسكن جوار املسجد أي جماورا له، وانتقل اىل جوار ربه: تويف، أي التحق بالرفيق 
 5األعلى، قريبا منه.

                                                           
  .222، ص 6119، دار األحباث، اجلزائر، 16، جزءمعجم لسان العرباالفريقي املصري، اعتىن به خالد رشيد القاضي،  املنظور-ابن -1
  .02، ص6116، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، واالتصالمدخل لعلوم االعالم ، زهري أحدادن -2 
  .14، ص6114، مركز االسكندرية للكاتب، مصر، قراءات مختارة في علم االتصال الجماهيريحممود منصور هيبة، -3
  .295السابق، صابن املنظور االفريقي املصري، املرجع  -4 

5 - http://www.almaaany.com،05: 60 : تاريخ الزيارة : 6102/10/06، توقيت الزيارة.  
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 :طلح اجلواري اىل حقلني دالليني االرتباط الشعوري، يشري مصمصطلح يبني االرتباط باملكان و  اصطالحا
 أما املعىن الشائع فريبط اجلواريهامني: فقد يشري اىل القرابة من جهة أو اىل الشعور بالرقابة من جهة أخرى، 

 1حصريا باحلقل األول الدال على املسافة اجلغرافية القابلة للقياس الكمي.
 :اجرائيا 

 حياة املواطن الذي ينتمي اىل نطاق جغرايف حمدود.يقصد مبصطلح اجلوار هو قرب وسائل االعالم من 
 :تعرف: السياحة 
  :2عبارة ساح يف األرض تعين ذهب وسار على وجه األرض.لفظة السياحة لغة تعين التجوال و لغة 
  :التنفس واالحساس باملتعة، لراحة وتغيري البيئة، و تعرف السياحة باهنا احلاجة املتزايدة لدى األفراد بااصطالحا

باإلضافة اىل تنوع وسائل النقل من خالل تغيري مكان االقامة اىل مناطق أخرى هلا طبيعتها اخلاصة 
 3مجاعات خمتلفة من اجلماعات االنسانية.واالتصاالت، ما بني الشعوب و 

  جرائيا:ا 

لفرتة حمددة للحصول على السياحة هي انتقال أفراد من مكان اقامتهم الدائمة هلم اىل مناطق خارج جمتمعاهتم 
 االستجمام وتغيري اجلو.الراحة و 

 :االعالم الجواري 
  :هو نوع حمدود النطاق خيتص االهتمام مبنطقة معينة متثل جمتمعا حمليا وميثل انعكاسا واقعيا لثقافة اصطالحا

 4ع احمللي مستهدفا خدمة احتياجات سكانه وحمققا لتفاعلهم ومشاركتهم.اجملتم
  :اجرائيا 

املشاكل اجملاورة له، ويهدف أكثر اىل تقريب املواطنني من تمعات احمللية ويهتم باحتياجات و هو اعالم موجه للمج
 السلطات احمللية.

 

                                                           
  .065ص  ،6119، د.م.ن النشر،، دار الفكر والفن والطباعة و الصحافة المتخصصةحسن شفيق،  -1
  .66، ص0882، دار وهران، عمان، صناعة السياحةتوفيق ماهر عبد العزيز،  -2 
  .60، ص6110 ، جمموعة النيل العربية، مصر،مبادئ السياحةماهر عبد اخلالق السبسي،  -3 
 . 20، ص6101، دار النهية العربية، بريوت، االعالم المحلي في عصر المعلوماتطارق سيد أمحد اخلليفي،  -4 
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 :تعرف االذاعة: االذاعة 
 انتشر املذياع بالكسر من ال يكتم السر وذيعانا "حمركة" فشا الشيء و وعا اخلرب يذيع ذيمن ذاع الشيء و  :لغة

 الشيء املذاع هو انتشر االذاعة من أذاع اخلرب أي نشره و واشتقت كلمة  1أو من ال يستطيع كتم خربه،
  2وفشي بني الناس.

  :املذاعة تكون من نفس االنتشار املنظم املقصود بواسطة املذياع ملواد اخبارية، يؤكد أن املادة  هياصطالحا
النشرات االخبارية اخلاصة بذلك اجملتمع حبيث يكون جمتمع مبختلف النظم االجتماعية والثقافية والدينية و 

 3الربامج املذاعة، واليت تبث يف أن واحد وتلتقط من طرف املستمعني.أثري وتأثر بني أفراد اجملتمع و هناك ت
  :اجرائيا 

ختاطب مجهورا حمليا يف منطقة جغرافية حمددة وتعتمد يف تقدمي براجمها على بث كل هي وسيلة اتصال مجاهريية 
 ما هو حملي.

 يعرف: (:لجواريةالجواري السمعي )االذاعة ا االعالم 
 :االذاعة احمللية هي جهاز اعالمي خيدم جمتمعا حمليا، واجلمهور املستهدف لكل اذاعة حملية هم  اصطالحا

 4تأخذ وتعطي وتقدم هلم معلومات.ي فهي تتفاعل معهم و جملتمع احمللأفراد هذا ا
 :اجرائيا 

املعلومات وطرح االنشغاالت اليت هتم اجملتمع املة اليت هتتم بتقدمي االخبار و يقصد هبا اذاعة اجلزائر من ق
 القاملي.

 :تعرف السياحة احلموية: السياحة الحموية 
  :اء التام أو التخفيف من النفسي ومتارس من أجل الشفسياحة املتعلقة بالعالج اجلسمي و هي الاصطالحا

 5األوجاع وتستخدم فيها الينابيع املعدنية كوسيلة أساسية للعالج عن طريق االستحمام أو الشرب.اآلالم و 

 

                                                           

 .06القاهرة، ص، دار الفجر، االذاعية وانتاج البرامجاالذاعة النوعية رفعت عارف اليبع،  -1 
 .051، ص6111التوزيع، بريوت، ، دار النشر و لسان العربابن املنظور،  -2 
 .60، ص6118، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، االتصال الجماهيري في المجتمع الحديثطه عبد العاطي جنم،  -3 
 .01، ص0889القاهرة، ، دار الفكر العريب، االذاعة المحلية اذاعة العصرعبد اجمليد شكري،  -4 
 . 81، ص6112، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، اجلزائر،دراسة مقارنة لتجربة السياحية في الجزائر مع بعض البلدان المتوسطةمىن خلساف،  -5 



 إطـــار الدراســـة ومـنـهـجـيـتـهـا:
  

9 

 

 :اجرائيا 

العالج أو هي كل رحلة يقوم هبا فرد أو جمموعة من األفراد اىل املناطق اليت تتواجد هبا املنابع احلموية، غرضها 
 االستجمام او الرتفيه.

 الدراسات السابقة:-5-5-1

 نظرا حلداثة املوضوع ونقص الدراسات فيه وجدنا دراسة واحدة ختدم موضوعنا أال وهي:

الثقافة الفنية بعنوان االعالم اجلواري السمعي ودوره يف تنمية  6100-6101دراسة عيسى بن هامش سنة 
 (.6115-0886اذاعة تلمسان منوذجا ) –واحمللية واالجتماعية واالقتصادية 

االقتصادية، كونه و  االجتماعيةلسمعي يف تنمية الثقافة الفنية و هتدف هذه الدراسة اىل ابراز دور االعالم اجلواري ا
 رصالسلوكيات املشينة ودعم الربامج اليت توفر فثقيف اجلمهور وحماربة االحنراف و يعىن جبوانب خمتلفة يف احلياة كت

ثر ذلك مت طرح االشكالية التالية: هل االذاعة احمللية قادرة على املنافسة يف ظل إالعمل وضمان حرية التعبري، على 
ثريها يف تنمية الثقافة الفنية القنوات الفيائية ومدى تأاالعالم االلكرتونية و انتشار وسائل االثارة البديلة كوسائل 

 االقتصادية احمللية؟واالجتماعية و 

 قد حاولت الدراسة التحقق من صحة الفرضيتني األتيتني:و 

التعليمية كما يسهم و  االعالم اجلواري يثري االهتمام بالشؤون الثقافية ويتبىن الدعوة اىل ترشيد الربامج الرتبوية -0
 األخالق الفاضلة بني املواطنني.القيم الروحية و  يف ترشيد األمناط السلوكية ببث

التكامل االقتصادي نموية اىل تفسري أبعاد التنمية و اخلطط التالتكاملية بني االعالم اجلواري و هتدف العالقة  -6
 وابراز قيمة العمل وامهيته يف تنمية الوطن.

 خلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج أمهها:

ة ذات داللة عالقة ارتباطيمجيع أفراد العينة تعد متغريات مهمة يف تباينهم يف متابعة تلك الربامج، اذ توجد  -
االذاعة من الذكور  ىاقباال علمبعىن أن االناث أكثر اجنذابا و  االهتمام بالربامج االذاعيةاحصائية بني اجلنس و 

 لتوفرهن على الوقت الكايف للمتابعة.
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 هنالك عالقة طردية بني العمر ومتابعة الربامج احمللية حيث تزيد املتابعة كلما ازداد العمر. -

 طار املنهجي على جماالت الدراسة منهجها وأدواهتا باإلضافة اىل العينة:يشتمل اإل المنهجي: اإلطار-5-2

  مجاالت الدراسة:-5-2-5

  المجال الزمني:

البيانات حول اجلانب النظري، وذلك بداية من لدراسة شرعنا يف مجع املعلومات و بعد االختيار النهائي ملوضوع ا
 .6102-6102شهر فيفري من السنة اجلامعية  شهر ديسمرب اىل غاية

تمارة وكذلك جمتمع وبعد ذلك شرعنا يف اجراء اجلانب التطبيقي بدءا من شهر مارس حيث حددنا اسئلة االس
            6102مارس  61اىل غاية  6102مارس 06، وقد متت عملية توزيع االستمارة من وعينة الدراسة

 التعليق عليها للتوصل يف األخري اىل النتائج.البيانات يف جداول و وزيع وتفريغ لنقوم بعد ذلك بت

 المجال المكاني:

 قاملة. مدينة لطبيعة املوضوع فقد اخرتنا ونقصد به املكان الذي أجريت فيه الدراسة، ونظرا

 أدواتها:منهج الدراسة و -2-2-2

 منهج الدراسة: -أ

، فإهنا تنتمي اىل يف تفعيل السياحة احلموية السمعي مبا أن هذه الدراسة تتمحور حول دور االعالم اجلواري
االتصال، اليت تقوم بوصف الظاهرة أو املشكلة من خالل حتديد أبعادها راسات الوصفية يف حبوث االعالم و الد

 وظروفها، وحتديد العالقات اليت توجد بني املتغريات.

أهداف الدراسة كالية اليت مت حتديدها، فموضوع و على االش هج البحث يف دراسة أي ظاهرة بناءكما يتم حتديد من
قد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج املسحي باعتبار أن نهج املناسب للدراسة أو البحث و مها اللذان يفرضان نوع امل

 طار واقعها الطبيعي.إنهج يساعدنا على مسح الظاهرة يف الظاهرة تنتمي اىل الزمن احلاضر وكذلك لكون امل
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راسة وذلك من أجل اختصار الوقت جمتمع الدل املسح الشامل ملفردات دنا على أسلوب املسح بالعينة بدوقد اعتم
 اجلهد للوصول اىل النتائج مبا حيقق أهداف الدراسة، وكذا الدقة يف النتائج املتحصل عليها.و 

   تتمثل يف: أدوات جمع البيانات:-ب

مت االعتماد على استمارة استبيان جلمع املعلومات من املبحوثني وقد وجهت االستمارة اىل عدد من : االستمارة
 مستمعي اذاعة قاملة اجلهوية بالوالية. 

 : كآاليتوقد ضمت استمارة االستبيان جمموعة من األسئلة مقسمة اىل حماور وهي  

 (.14 – 10)األسئلة من احملور األول: البيانات الشخصية 

 .(02 – 15)األسئلة من احملور الثاين: عالقة اجلمهور بإذاعة قاملة اجلهوية 

 (.64-04)األسئلة من احملور الثالث: مسامهة اذاعة قاملة يف تفعيل السياحة احلموية 

 المقابلة: 

املة سؤاال موجهة اىل "أمال جبابلة" وهي صحفية بإذاعة ق 06وقد اعتمدنا على استمارة مقابلة مقننة تيمنت 
 اجلهوية.

 العينة:و مجتمع الدراسة -5-2-3

 جمتمع البحث الذي تستهدفه هذه الدراسة هو مستمعي اذاعة قاملة اجلهوية بالوالية.الدراسة: مجتمع 

وهي من العينات غري دية العملقد اعتمدنا يف دراستنا على العينة القصدية أو ما تسمى أييا بالعينة  العينة:
باختيار مفرداهتا بطريقة حتكمية ال جمال فيه للصدفة أي قمنا شخصيا بانتقاء املفردات املمثلة  عشوائية، حيث قمنا

جملتمع البحث ولعناصره ت وبيانات وهذا إلدراكنا املسبق واملعرفة اجليدة معلوما أكثر من غريها، ملا نبحث عنه من
 اهلامة.
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 أسلوب التحليل االحصائي: 

لطابع املسحي فقد مت االعتماد على أسلوب عرض اجلداول البسيطة اليت تعتمد نظرنا لكون دراستنا حتمل ا
على النسب املئوية لإلجابة على التساؤالت، اليت ال تبحث عن عالقات. يف حني مت االعتماد على اجلداول 

امل االرتباط  املتقاطعة لإلجابة على التساؤالت اليت تبحث عن وجود عالقات بني املتغريات وذلك باالستعانة مبع
واختبار نسب التشتت باالستعانة باالحنراف املعياري واملتوسط احلسايب، وكذلك اختبار معامل االرتباط  ²كا

 بريسون، واختبار مدى صدق أداة الدراسة باالستعانة بألفا كرنباخ.

 العتماد على برنامجومن أجل اجراء ذلك قام الباحثني برتميز أسئلة االستمارة وإدخاهلا يف احلاسوب اآليل با
spss   املعد للعلوم االجتماعية. 62اإلصدار رقم 

مث مت استخراج جداول بسيطة حول األسئلة املطروحة يف االستمارة كما سوف يتبني الحقا، كما مت استخراج 
. وبعد عرض البيانات اإلحصائية وفحصها، حاول ، وجداول ذات عالقة ارتباطية²جداول متقاطعة واختبار كا

 الباحثني اخلروج خبالصة حول موضوع البحث من خالل ما توصلوا اليه من نتائج.

 المقاربة النظرية: -2-3

مع التقدم يف تكنولوجيات وسائل االعالم يف اجملتمعات احلديثة تزايدت أمهية وسائل االعالم يف نقل املعلومات، 
ليومية ومن أجل احلصول على املعلومات تتفاعل حيث تعترب املصدر األساسي إلدراك األفراد لألحداث اجلارية ا

االجتماعي حيث تنشأ عالقة متبادلة بني سياسي و اللنظم األخرى كالنظام االقتصادي و وسائل االعالم مع ا
منوذجا  0825ساندرا بال روكيش " سنة . ومن هنا وضع " ميلفن ديفلر " و وسائل االعالم وهذه األنظمة

وهي األنسب  1القوى االجتماعية األخرى وهو ما عرف بنظرية االعتماد،عالم و وضيح العالقة مع وسائل االلت
 ملوضوع دراستنا.

 

 

                                                           

الزيارة: تاريخ    httpold.uqu.edu.sa/page/ar/181765//::طالراب، متاح على ، نظرية االعتمادوجدي حلمي عبد الظاهر -1 
                       .09:62على الساعة  15/14/6102
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 تعريفها:

هو االعتماد املتبادل بني األفراد ووسائل االعالم و العالقة اليت حتكمه هي عالقة اعتماد بني وسائل االعالم و 
النظم االجتماعية و اجلمهور، اذ يعتمد األفراد يف حتقيق أهدافهم على مصادر معلومات االعالم من مجع 

ش " أن املعلومة هنا هي كل الرسائل االعالمية حىت املعلومات و معاجلتها ونشرها، حيث يبني " ديفلر " و " روكي
الرتفيهية منها، اذ أن تأثرنا هبذا النظام االجتماعي الذي نعيش داخله ينعكس على طريقة استخدامنا لوسائل 

االعالم و ال يقتصر التأثري النظام االجتماعي بل ميثل تأثري وسائل االعالم على اجلمهور، وكلما تعقدت البنية 
تماعية قل التفاعل بني افراد اجملتمع مما يتيح لإلعالم جماال واسعا ملالء الفراغ فيصبح الفرد أكثر اهتماما االج

 1بوسائل االعالم النتقاء املعلومات، وعلى هذا فاجلمهور عنصر فعال وحيوي يف االتصال.

ق أكرب قدر من التأثري املعريف ى حتقيان الفكرة األساسية اليت تقوم عليها هذه النظرية أن وسائل االتصال قادرة عل
السلوكي، وتزداد قدرة وسائل االتصال على التأثري عندما تقوم بوظيفة نقل املعلومات بشكل مستمر والوجداين و 

ومكثف باإلضافة اىل ذلك فان فكرة تغيري املعارف ميكن أن تصبح تأثريا مرتدا لتغيري كال من اجملتمع ووسائل 
  2االتصال.

 تعتمد هذه النظرية على جمموعة من الفرضيات ميكن حصرها فيما يلي: :ضهاأهم فرو 

درجة اعتماد األفراد على املعلومات اليت تنقلها وسائل االتصال يف اجملتمع احلديث، يأيت من كون هذه -0
 3ال ميكن االستغناء عنها.ل أصبحت جزءا أساسيا من حياهتم و الوسائ

ئل االعالم كلما كان النظام االعالمي قادرا على االستجابة الحتياجات النظام يزداد اعتماد اجلمهور على وسا-6
 االجتماعي أو اجلمهور.

 4من وسائل االتصال.ن مبا يتعلمه الفرد من اجملتمع و استخدام اجلمهور لوسائل االعالم وتفاعله معها يتأثرا-2

                                                           

 .641، ص 6105التوزيع، عمان، ، دار األيام للنشر و نظريات االتصال الحديثةعلي عبد الفتاح علي،  -1 
 .51، ص6118، عمان، والتوزيع، اثراء للنشر المدخل في االتصال الجماهيريموسى عصام،  -2 
 .51، ص 6112، مكتبة نانسي، دمياط، مقدمة الى علم االتصالعبد الرحيم درويش،  -3 
 .604،602، ص ص 6106، عمان، والتوزيع، دار املسرية للنشر نظريات االتصالمنال هالل املزاهرة،  -4 
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اىل التغيريات املستمرة وبالتايل فان احلاجة ي يعود اختالف درجة االستقرار والتوازن يف النظام االجتماع-4
 1معلومات.ناقص تبعا للحاجة هلذه األخبار و األخبار تتزايد وتتللمعلومات و 

 االسقاط:

اجلوارية خاصة االذاعة للحصول على املعلومات و األخبار اليت تليب حاجاهتم لى وسائل االعالم ع يعتمد اجلمهور
وتزيد من معرفهم السياحية وتغري سلوكياهتم وحتفزهم على زيارة املناطق السياحية احلموية وذلك من خالل 

لحصول على مادهتا اجملهودات اليت تبذهلا االذاعة يف التعريف هبذه املناطق السياحية، ومن جهتها تسعى االذاعة ل
االذاعية من خالل طرح املواضيع و االنشغاالت اليت تليب متطلبات اجلمهور فهي تعترب صوت املواطن، ومن هنا 
فان اجلمهور يعتمد على االذاعة لنقل وتلقي املعلومات اليت تليب حاجاته متحقق له وعي ثقايف و االذاعة بدورها 

التأثري فيه ليبقى ليت تشغل اجلمهور وتسعى لطرحها و على املواضيع اتعتمد على اجملتمع )اجلمهور( للحصول 
مهتما هبا و معتمدا عليها للحصول على األخبار خاصة يف اجملال السياحي ومن هنا فعالقة اجلمهور باإلذاعة 

عالقة تبادلية أي تأثري متبادل.

                                                           

 .800، ص 6100، عمان،والتوزيع، دار املسرية للنشر واالعالماالتصال الجماهيري  خورشيد،كامل   -1 
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 تمهيد:

و هتميش أأساسية ال ميكن االستغناء عنها  ميثل االعالم عرب خمتلف وسائله و مستوياته أداة ووسيلة
النامية على حد سواء، فاإلعالم قد توصل اىل مكانة جتعله ينفرد مبحتواه نسبة لكافة اجملتمعات املتقدمة و بال دورها

ورات اهلائلة يف وسائل االتصال فراد، ونتيجة للتطاألملا له من تأثري على اجملتمعات و خرى، الت األعن باقي اجملا
عالم اجلواري هذا االخري الذي يعرب عن اجملتمعات اليت ينتمي املعلومات يف اجملتمعات احلديثة ظهر ما يعرف باإلو 

التأثري يف رب له من أي وسيلة اعالم أخرى، والذي يهدف اىل تنمية الوعي و االقوتعد لسان كل مواطن و اليها 
االجتاهات وتعديل سلوكيات خاطئة اىل جانب اهتمامهم مبختلف القيايا اليت هتم مواطنني وتسليط اليوء 

 ا.عليه

وقد تناولنا يف هذا الفصل نشأة وتطور االعالم، تعريفه باإلضافة اىل تعريف االعالم اجلواري، خصائصه، 
  يف األخري وسائله.مرتكزاته، باإلضافة اىل أمهيته وأهدافه و وكذا أهم 
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 :االعالممدخل -2-1-1

 االعالم: تعريف-2-1-1-1

األملاين االعالم بأنه: " التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري وروحها وميوهلا واجتاهاهتا يف  عرف أوتوغوت
 1الوقت ذاته ".

كما عرفه مسري حسني االعالم بأنه: " كافة أوجه النشاطات االتصالية اليت تستهدف تزويد اجلمهور 
 2االدراك ".كن من املعرفة والوعي و مماالخبار الصحيحة وبطريقة موضوعية خللق أكرب قدر ائق و بكافة احلق

يف حني عرفه عبد احلافظ سالمة بأنه: " عملية اتصال موضوعية هتدف اىل تزويد اجلماهري باملعلومات 
 3 تتميز بدقتها وتنظيم التفاعل بينهما ".يتال

ف تهديف حني جاء تعريف حممد اجلوهري كااليت: " االعالم هو كافة أوجه األنشطة االتصالية اليت تس
تزويد اجلمهور بكافة احلقائق واالخبار الصحيحة واملعلومات السليمة عن القيايا واملوضوعات واملشكالت 

 4جمريات األمور بطريقة موضوعية ودون حتريف ".و 

املعلومات السليمة تزويد الناس باألخبار الصحيحة و  أما تعريف عبد اللطيف محزة كان كااليت: "
تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت حبيث  واحلقائق الثابتة، اليت
 5اجتاهاهتم وميوهلم ".ريا موضوعيا عن عقلية اجلماهري و يعترب هذا الرأي تعب

تعريف األستاذ سامي ذبيان: " هو تلك العملية االعالمية اليت تبدأ مبعرفة املخرب الصحفي مبعلومات 
 النشر، مث تتواىل مراحلها: جتميع املعلومات من مصادرها، نقلها،ومات جديرة بالنقل و مهية، أي معلذات أ

                                                           
، 9002، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، االعالم االسالمي بين الواقع والمرتجىعبد الرحمان الحجازي،  -1

  .11ص
  .11، ص1220، دار الفكر العربي، القاهرة، االتصال والرأي العامعاطف عدلي العبد، -2 

  .11، ص9019األردن،  ، دار أسامة،االعالم والتنشئة االجتماعيةصالح خليل الصقور،  -3 

، 1229، دار المعرفة الجامعية، األزارطية،علم االجتماع ودراسة االعالم واالتصالمحمد الجوهري وآخرون،  -4 

  .99ص

 . 11، ص1291، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 1، طاالتصال بالجماهيراالعالم وابراهيم امام،  -5 
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ارساهلا عرب صحيفة أو وكالة أو اذاعة أو حمطة تلفزة اىل طرف معين التعاطي معها وحتريرها، مث نشرها واطالقها و 
 1هبا ومهتم بوثائقها ".

أخبار صادقة وموضوعات اضحة و وحقائق و كما يعرف بأنه: " عملية نشر وتقدمي معلومات صحيحة 
 2دقيقة ووقائع حمددة وافكار منطقية وراء راجحة اجلماهري مع ذكر مصادرها خدمة للصاحل العام ".

هور : " اتصال علين ومنظم يوجه عرب وسائل االتصال اجلماهرية اىل مجبأنهاإلعالم كما يعرف كذلك 
 3عريض ".

 أن االعالم:من خالل التعاريف السابقة نستنتج 

أحداث وموضوعات ت صحيحة وحقائق واضحة عن أخبار و هو نشاط اتصايل يهدف اىل نقل معلوما
 بطريقة موضوعية دون حتريف. 

 ميكن تقسيم مراحل تطور االعالم كما يلي: وتطور االعالم: نشأة-2-1-1-2

                            المرحلة األولى: االتصال الرمزي:

االنسان على سطح األرض، وهو يف عملية اتصال مستمرة ومتطورة مع غريه من البشر من منذ ان وجد 
وقد سعى االنسان اىل تطوير وسائل االتصال استجابة  4ناحية و مع البيئة احمليطة به من ناحية اخرى،

املكتوب وقبل أن االشارات باملراحل األوىل للجنس البشري ما قبل التاريخ ، ولقد ارتبطت الرموز و الحتياجاته
 يعرف اللغة ويطلق رموزا من

، وقد كانت تتلخص عملية االعالم يف 5األشياء اليت حتيط بهالكلمات املنطوقة على خملوقات والظواهر و  
اجملتمعات البدائية يف "املراقب" ذلك الشخص الذي كان ينذر عشريته بقرب وقوع اخلطر اما هلجوم قبيلة اجملاورة 

وط املطر أو اكتساح قطيع من املاشية الوحشية لقبيلتهم، وكانت وسائل االتصال عبارة عن عليهم أو قرب سق
                                                           

، ص 0888، بريوت، والنشر، دار املسرية للطباعة عملي الى االعالمو التطبيق: مدخل نظري النظرية و االعالم الحديث في سامي ذبيان،  -1 
25. 

 52ص ،6112، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،واالتصالاالعالم ، حسن حممد عبد الرمحان -2 
  .60، ص6112، دار الفجر، القاهرة، االتصال: مفهومه، نظرياته، وسائله، فييل دليو -3 
 .05، ص0889، دار جمدالوي، عمان، واالعالن والعالقات العامةالدعاية حممد جودت ناصر،  -4 
 .05، ص6115، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة،مذكرة في تاريخ االعالمشدوان علي شيبة،  -5 
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طبول أو الدخان أو عكس اليوء، وميمون الرسالة االعالمية يكون متفق عليها سابقا. وهذا ما كان يعرف 
االشارات تمام باحلركات و ثارة االهكذا الغة الصامتة اليت مشلت احلركات واالشارات، والنظرات واالنفعاالت و بال

  1 عن طريق اليدين.

   المرحلة الثانية: التحول من اللغة الصامتة الى لغة االكالم:

ألف سنة تقريبا وهنا اتنقل االنسان من  53بدأ االنسان خالل هذه املرحلة يف استخدام اللغة أكثر من 
 تياجاته اليت يريدها.، أصبح االنسان يفكر يف اح2اللغة الرمزية اىل استخدام الكلمات

، وتطورت خالل هذه 3وهنا بدأت احلاجة اىل لغة اتصال مما جعلهم يبدعون هبا حىت يصل هبم لالرتقاء
الفرتة لغة اخلطابة يف شبه اجلزيرة العربية حيث بدع العرب يف الشعر، وكان ذلك يف العصر اجلاهلي، وأصبح تراثا 

وسيلة من وسائل االتصال الشفوي وصارت لغة الشعر  وأصبحما،  يتم تناقله ليعرب وحيمل بني طياته تصرحيا
استخدم كذلك احلمام الزاجل ين يلتقون هبم يف مراسم السفر والتجارة و الذ وجرياهنم وسيطا لالتصال بني العرب 

 4قريب و البعيد.للنقل الرسائل احململة باألخبار كوسيلة لالتصال بني مجاعات اجلوار ا

املناخ الدميقراطي الذي خلطباء يف حياة أثينا السياسية و نانية برز االعالم من خالل دور اويف احليارة اليو 
خدامه كوسيلة من وسائل التأثري ساد يف تلك الفرتة حيث أدت مظاهر االنتخابية اىل والدة فن اخلطابة واست

اخلطابة يف هذه الفرتة كنت كنوع من الدعاية أو منط من أمناط احلرب و  5االقناع وبرز اىل جانب ذلك فن اجلدل.و 
 6من قيمة العدو. واحلطالنفسية لتدعيم املكانة 

 

 

 

                                                           

 .02، ص6118، دار الفجر اجلامعي، االسكندرية،االعالمحممد الصريف،  -1 
 .02السابق، صشدوان علي شيبة، املرجع  -2 
، على الساعة: 05/12/6102، تاريخ الزيارة:http://mawdoo3.comمتاح على الرابط:  ،مراحل تطور االتصال عنان يونس املبييني، -3 

02:61. 
 .02السابق، صشدوان علي شيبة، املرجع  -4 
 .66-6، ص ص 0882، د.د.ن، دمشق،والدعايةاالعالم وجيه الشيخ،  -5 
 .02شدوان علي شيبة، املرجع السابق، ص -6 

http://mawdoo3.com/
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 المرحلة الثالثة: عصر اللغة المكتوبة:

الكهوف وسرعان ما تطورت نقوش ورسوم على جدران املعابد و  كانت الكتابة فيما سبق عبارة عن
ومن بني أهم الوسائل ومواد اليت استعملها االنسان يف   1جمتمعات يف عملية كتابة وتدوين،الوسائل اليت استعملتها 

كتابة هي: ورق الربدي، جلود احليوانات، اخلشب، سعف النخيل وذلك كان عند قدامى املصريني. وأول من 
طوير رس، ولقد مت تقبل امليالد وذلك يف بالد الرافدين وبالد مشال فا 0011عرف الكتابة هم السومريني يف 

أشكال اىل أحرف هجائية، اال أن ومت حتويلها من جمرد رموز و البابليني الكتابة على يد السومريني واألشوريني و 
 2 عملية الكتابة تطورت بصورة ملحوظة بعد اكتشاف الورق وصناعته عند الصينني.

 المرحلة الرابعة: عصر الطباعة:

بتطوير الورق، لتكون مبثابة  على يد األملاين غوتنربغ وارتبط 03 بدأ مع اخرتاع الطباعة خالل القرن
ووسائله عن االتصال لة يف حياة جمتمعات االعالم و أعظم وسيلة اتصال عرفها االنسان ألهنا أحدثت تطورات هائ

مثيل  ولتتحول من خالهلا الوثيقة املكتوبة اىل أداة اتصال ال 3املطبوعاتطريق حتديث الكتابة وانتشار الكتب و 
 هلا.

فت ر ة عالتطور التقين هلا ال يفوتنا احلديث عن الكتاب كأقدم وسيلة اتصاليو  وعند احلديث عن الطباعة
 ألهداف مقصودة إلحداث تأثريات معينة.لنقل األفكار واملشاعر واملعلومات بصورة منظمة و 

 4عة انتاج اجلرائد اليومية وقد كان هلا أثر كبري يف تغيري االتصال ومفاهيمه.ولقد أتاحت الطبا

 المرحلة الخامسة: عصر وسائل االعالم:

التليفون، حيث مت اخرتاع راف و بعد ظهور الصحف ظهرت وسائل االعالم الكهربائية أخرى مثل: التلغ
، وقد مت اخراج اول فيلم سينمائي صامت 0398، مث تبعها اخرتاع الكامريا السينما سنة 0351التلغراف سنة 

                                                           

 .82، ص6101، عمان،والتوزيع، دار أسامة للنشر والعالميالعربي  والرأي العاماالعالم سناء حممد اجلبور،  -1 
   .08السابق، صشدوان علي شيبة، املرجع -2 
  .82املرجع السابق، صسناء حممد اجلبور،  -3 
  .61شدوان علي شيبة، املرجع السابق، ص -4 
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وبصورة واقعية فان عصر وسائل  0913،1دقائق، وقد نطقت االفالم سنة  8ملدة  0393حيز الوجود سنة 
 التلفزيون بني عدد كبري من الناس.بظهور وانتشار الراديو والفيلم و  11م بدأ يف مستهل القرن االعال

 المرحلة السادسة: عصر االنتقال:

مجعت بني الصورة واحلركة  اليتحد األن و  تواصلهاتقال اليت تعد وسائل االعالم هي اليت بدأت مرحلة االن
 2تركت أثرا بالغا على نفوسهم.لصوت، فشدت اليها مجاهري غفرية و او 

االعالم االلكرتوين وهذا العصر تقال بشكل واسع يف عصر احلاسوب و ولقد مت الدخول يف مرحلة االن
تمع البشري بالفعل اىل ما أصبح يعرف مبجتمع اعالم، لقد أدت التطورات التقنية اهلائلة يف العقود حول اجمل

األخرية اىل تغيريات بنيوية هائلة يف وسائل اعالم مجاهريي، وظهور أجهزة تقنية حديثة عرب األنرتنت مع حتقيق 
انتشار الفيائيات على يف البث و التقين اهلائل قفزة نوعية يف االعالم املرئي على وجه اخلصوص، ولقد عرب التطور 

اتصال، وقد مكنت التطورات التكنولوجية االعالم ان يأخذ مكانة اجتماعية اعالمي و تنوع يف جماالت استقبال 
 3من حيث األمهية و التأثري.

 االعالم الجواري: ماهية-2-2-2

 االعالم الجواري: تعريف-2-1-2-1

ايا التنمية احمللية ويهدف من حيث األساس اىل خدمة قيايا اجملتمع هو منظومة اعالمية تعاجل قي
 4احمللي.

أهداف حمددة من أجل خدمة اجلماهري فهو اعالم يقوم امي باعتباره يلتزم حبطة واضحة و هو اعالم التز 
 5املصارحة أي الشفافية املطلقة.حرية الرأي والفكر والتعبري و  على
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 وخصائص االعالم الجواري: ركائز-2-1-2-2

 ركائز االعالم الجواري:

يتجسد دور االعالم اجلواري الذي يعكس واقع جمتمع حملي ويهدف اىل خدمته يف شىت اجملاالت مرتكزا على 
 1النقاط التالية:

  :أي وجود مسافة حمدود النطاق.المنطقة الجغرافية 

 :وهو الفرتة اليت تعرض وتبث فيها املواد االعالمية. الزمن 

 :تقاليد وقيم.عي السائد يف اجملتمع من عادات و يتجسد يف النظام االجتما القانون الجواري 

 خصائص االعالم الجواري:

 يتميز االعالم اجلواري باخلصائص التالية:

  يار امليامني االعالمية اليت تعرب عن وذلك من خالل مشاركة اجلمهور يف اخت المشاركة:تحقيق التفاعل و
 2حاجاهتم باعتبار االعالم اجلواري يقرتب أكثر من اجلمهور ويهدف بالدرجة األوىل لتحقيق تفاعل متبادل.

  :وذلك لكونه موجها أساسا خلدمة احتياجات أو تلبية حاجات سكان خدمة احتياجات مجتمعه
  3مقرتحا احللول اليت تناسبها.مشكالته تمعات احمللية مناقشا قياياه و اجمل

  :انعكاس حقيقي لبيئة اليت ينبع منها موجه اىل سكان هذه البيئة انعكاس واقعي لثقافة مجتمعه 

عاداهتم وتراثهم فيكون معربا عن قيمتهم وعاداهتم وتقاليدهم اليت تشكل ميمونه وحمتواه، كما أن بقيمهم و 
أخالقيا من خالل النهوض مبستوى هري ثقافيا واجتماعيا و اىل رفع مستوى اجلمااالعالم اجلواري يهدف 

 4الفنون ونشر الثقافة يف األوساط الشعبية.
  :حيث يبث رسائله يف مناطق صغرية متثل طبقات أو كيانات صغرى مقارنة باملناطق محدودية النطاق

ل هذه اجملتمعات يف مدينة الكبرية اليت تستهدف الوسائل اجلماهري املركزية أو االقليمية أو تغطيتها وتتمث
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وقد تقتصر يف بعض األحيان على  1صغرية أو جمموعة مناطق متثل فيما بينها جمتمعا حمليا له خصوصياته،
حي من األحياء أو منطقة صغرية ويفهم من ذلك أن االعالم اجلواري يتميز بأن خدماته تقتصر على اجملتمع 

 2احمللي الواحد.

 االعالم الجواري: أهمية-2-1-2-3
 ومشاكلهم اليومية  هتم وبظروفهم املعقدةيشارك يف عملية تزويد األفراد باملعلومات احليارية املتعلقة بأمور حيا

املمارسات االجيابية وخصائل السلوك اجليد حبيث تؤثر هذه القيم تأثريا اىل فيله يف زرع وتنمية القيم و  اضافة
 3تمع وتطوره وهنوضه.اجيابيا مبا ينسجم من مسرية اجمل

  دراك عالقة التنمية االجتماعية إوالرتبية والتعليم، ودفعهم اىل يعترب وسيلة لتزويد أبناء اجملتمع بالثقافة
عالقته بالنمو احلياري وبناء االنسان ومتكينه من واالقتصادية وبالتحرر السياسي والسيادة الوطنية و 

 4د احلدود.االستفادة من طاقاته وامكانياته اىل أبع

  احليارية لألميني ومل تسمح هلم الظروف طة االجتماعية و نشاأليشجع من خالل براجمه الرتبوية والثقافية و
االستفادة منه يف دراستهم واعتماد أساليب السعي واالجتهاد يف كسب الثقافة واملعرفة وطلب العلم و  بإمتام

 5حتسني أمناط احلياة وسبل العيش.

 التخلف جبميع أشكاله ليتمكن اجملتمع من احراز ب املعرفة والثقافة والتحرر من اجلهل و وسيلة تقود اىل كس
  6التقدم الشامل ويتمكن االنسان من بناء جمتمع وازدهاره.

 تتمثل فيما يلي:أهداف االعالم الجواري: و  وظائف-2-1-2-4
 يهدف االعالم اجلواري اىل حتقيق ما يلي: أوال: أهداف االعالم الجواري: 

  املشاركة يف مجيع لعناية الفائقة بأسلوب التنمية و حماولة اجياد حلول هلا من يوليها امناقشة القيايا احلية و
العاملني عوزين و املكز التكوين للمستثمرين احلرفني والتجار و اجملاالت تفتح جمال أمام الناشئني باجلمعيات ومرا 

 7املؤسسات الرتبوية.يف 
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  اجلماعية على املستوى احمللي.دعم القيم الفردية و 

  االعالمية للمجتمع احمللي.تلبية احلاجات الثقافية و 

 .نقل األحداث للجمهور وتشجيع األفراد على التعبري بأنفسهم حول مستقبل جمتمعهم 

 التعريف بعادات املنطقة واالهتمام  بية أودعم القيم االجتماعي الصاحلة أو تغيري أمناط السلوكيات السل
 األطفال أييا.بالفئات احملرومة و 

يسعى االعالم اجلواري من خالل مجيع وسائل االعالم اىل القيام مبجموعة ثانيا: وظائف االعالم الجواري: 
 من الوظائف منها:

  العمل على تعريف الناس هبا.التعرف على االحتياجات احمللية و 

 1فة احمللية وتطويرها.احملافظة على الثقا 

 .تكييف الربامج االذاعية حبيث تثقف ردود الفعل االجيابية 

  تشجيع أفراد اجلمهور على التعبري عن أنفسهم حول مستقبل جمتمعاهتم تفسري األمور احمللية للجمهور و
 االعالم االذاعي.كامل بني أنشطة اجملتمع احمللي و وحتقيق الت

 التعريف بالظروف العامة احمليطة. و قل الرتاث االجتماعي والثقايفن 

 2التسلية.و  الرتفيه 

 االعالم الجواري السمعي:-2-1-3

 (:اإلذاعة الجوارية)السمعي تعريف االعالم الجواري -2-1-3-1
تعرف االذاعة احمللية بأهنا االذاعة اليت ختاطب مستقبال معني له مصاحله وعاداته وتقاليده وتراثه الفكري 

 3احساسه باالنتماء هلذه االذاعة اليت تطلعه على األنباء اليت يهتم هبا.اخلاص وكذلك 
وتعرف بأهنا وسيلة اتصال مجاهريي مرتبطة أساسا مبجتمع خاص حمدد املعامل أو الظروف، وقد يكون 

جماهلم هذا اجملتمع مدينة أو قرى أو مدنا صغرية متقاربة جتمعها وحدة اقتصادية أو ثقافية متميزة، وقد تكون هي 
  4الطبيعي للتعبري عن مصاحلهم وتعكس فهمهم وتراثهم وأفكارهم وأذاقهم وأفكارهم وحىت هلجاهتم.

                                                           

 .96طارق السيد أمحد، املرجع السابق، ص  -1 
 .95، ص6116، عامل الكتب، القاهرة، الفضائيمدخل الى الفن االذاعي والتلفزيوني و احللواين ماجي،  -2 
 .026، ص6114، الدار املصرية اللبنانية، المجتمعاالعالم و مىن سعيد احلديد، سلوى امام علي،  -3 
 .028، ص6118، عمان، والتوزيع، دار أسامة للنشر االعالم االذاعيطارق مصباح الشاري،  -4 



 اإلطـــار الـنـظــري:
 

27 

 

كما تعرف باهنا االذاعة اليت ختاطب مستمعا حمددا له ارتباطاته االجتماعية املعروفة وتراثه الفكري 
 1اخلاص.

 :الجوارية()االذاعة  نشأة وتطور االعالم الجواري السمعي-2-1-3-2

حيث بدأت التجارب  بصفة عامة اإلذاعةاحمللية نتحدث عن نشأة  اإلذاعاتقبل التحدث عن نشأة 
وتواصلت األحباث لفرتة  61اىل بداية القرن  08 نالصوت عرب األثري مند بداية القر والبحوث األوىل يف جمال نقل 

 طويلة ويف أماكن خمتلفة يف العامل، ومكن اسنادها اىل عامل واحد.

 األسكتلندي الفيزياءالفشل يعود اىل عامل  جمموعة من احملاوالت التجارب و يعود اخرتاع الراديو اىل
 يش "هنر ومت تطويرها على يد األملاين سيةكهرومغناطيالدي تنبأ بوجود موجات   0821"جيمس ماكسوال" عام 

اال ان بوادر ظهور اإلذاعة كانت عندما  0899.2اىل  0895هريتز من خالل التجارب اليت اجراها خالل 
حيث جنح يف ارسال رسائل مشفرة يصل  0985،3متكن اإليطايل "ماركوين" من ابتكار جهاز السلكي يف عام 

كان "ماركون" قد طور جهاز   0810غراف السلكي يعرفه العامل، ويف سنة مداها اىل حنو ميل، وتوصيل أول تل
أكثر قوة حيث ميكن من خالله نقل رسائل الالسلكية عرب جهاز لتوليد واكتشاف طول موجات الراديو وقد مسح 

 .هدا االخرتاع بإذاعة الرسائل على طول موجة أو تردد حمدد مما مينع تداخل رسالة مع أخرى يف نفس الوقت

الصوت اإلنساين عرب اإلذاعة باإلضافة  0812وقد طور الباحث "فيسندن" الدي بث ألول مرة سنة 
 4اىل القطع املوسيقية.

مسرتونج" اسهامه الكبري يف تطوير مستقبالت اإلذاعة قام املخرتع األمريكي "أودين أر  0809ويف سنة 
م الباحث "أرمسرتونج" بتيمني الرتدد يف البث قا 0822مما أدى اىل حتسن االستقبال يف املذياع، ويف سنة 

 اإلذاعي.
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استخدمت موجات اإلذاعة على نطاق واسع يف التطبيقات اليت  61وابتداء من ثالثينات القرن 
 1تستدعي االتصال السريع مثل استخدامها من قبل الطيارين وقوات الشرطة واجليش.

ولقد ظهرت أمهية اإلذاعة بعد احلرب العاملية الثانية مما أدى اىل ظهور االذاعات احمللية أو اجلوارية حيث 
وأنشأت شركة "وستنكهوتس" حمطة اذاعية يف  0861أنشأت روسيا أول حمطة اذاعية يف مدينة موسكو سنة 

أما بأروبا فقد  bbcات تابعة ل: مبحط 0822الواليات املتحدة األمريكية، بعد دلك ظهرت يف إجنلرتا يف 
 2حمطة. 651تنافست عدة مدن على انشاء عدة اذاعات حملية حيث جتاوزت 

ويف فرنسا ظهرت اإلذاعات احمللية يف أواخر الستينات عدة حمطات إذاعية صغرية ذات وسائل تقنية 
ر عدد كبري من فتنج عن ذلك ظهو  0898ضعيفة ينشطها هواة اىل أن دخلت الشرعية على ضوء قانون 

  إذاعة حملية. 0811احملطات االذاعية حيث بلغ 

أما يف عاملنا العريب كانت مصر أوىل الدول العربية اليت سبقت اىل جتربة اإلذاعات اجلوارية حيث أنشأت  
 3 .0890مث توقفت وبعدها مت افتتاح إذاعة القاهرة سنة  0854إذاعة اإلسكندرية احمللية سنة 

فان اإلذاعات اجلوارية ظهرت بعد إقرار التعددية احلزبية يف التسعينات، ويعود مشروع  أما يف اجلزائر
الذي غري جذريا احلياة السياسية، وتعد إذاعة الساورة ببشار من  0898فيفري  62اإلذاعات اجلوارية اىل دستور 

 4حمطة عرب الوطن. 42اىل ، ليصل عدد اإلذاعات حاليا 0880اول اإلذاعات اجلوارية يف اجلزائر أنشئت سنة 

 (لجواريةالجواري السمعي:)االذاعة ا خصائص االعالم-1-0-5-5

 هنالك عدة خصائص لإلذاعة نذكر منها ما يلي:

يستطيع االرسال االذاعي أن يتخطى احلدود مما ييمن انتشارا أوسع للرسالة االذاعية لذلك اعتربت  -0
 التلفزيون.االذاعة و شر فهي تتفوق بذلك على االذاعة أسرع وسائل الن
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كما تتميز االذاعة باستعماهلا ملختلف طرق التأثري على العاطفة اليت تتمثل يف املؤثرات الصوتية  -1
واملوسيقية، مما يعطي للمستمع شعورا باملشاركة، ويكون تأثريها أقرب اىل التأثري الشخصي الذي يقرتب 

 1من االتصال وجها لوجه.

الكتابة مما جيعله وسيلة مالئمة لظروف اجملتمعات اليت الراديو اىل معرفة القراءة و اىل ال حيتاج االستماع  -5
 ترتفع فيها نسبة األمية.

  2يوفر االستماع اىل الراديو االحساس اجلمعي، فقد يستطيع املستمع أن يشارك يف الربامج فعال. -8

الذايت ويسهل تذكرها خاصة عند الرسالة االذاعية تكون أكثر فاعلية من الرسالة اليت تنقل باالتصال  -3
 3الفئات األقل تعلما.

 

الثقافية اهيم وتبادل املعلومات العلمية و تعترب االذاعة مصدرا هاما للثقافة وخلق الوعي وتوحيد املف -6
 4واألدبية.

 (جواريةالجواري السمعي: )االذاعة الأسباب انتشار االعالم -2-1-3-4

 توجد عدة عوامل متثلت يف:

  الجغرافي:العامل  

يعد من أهم العوامل اليت تأثر على النظام االذاعي يف أي دولة، فحجم وشكل األرض يف أية منطقة أو 
دولة ما تأثري كبري على نظامها االذاعي حيث ال يستطيع أي احيانا االذاعة املركزية أن تغطي كل أجزاء الدولة، 

 5وال ميكنها أيض ان تليب احتياجاهتا.
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 :عامل اللغة  

اللهجات داخل الدولة الواحدة قد يشكل عائقا أمام االذاعة يف بعض األحيان وهذا يعد تعدد اللغات و 
 ما يؤكده احلاجة اىل اذاعات حملية ملخاطبة الرتكيبات السكانية املختلفة بلغتهم.

مفردات ويتعني على شبكاهتا الرباجمية أن تكون بلغة سهلة الفهم مهذبة اللفظ، بعيدة عن السقوط يف 
 1 اليت أضر استعماهلا.تكنولوجيا يف خمتلف امليادين، و  الشارع، والتخلص من غزو املفردات الوافدة مع

 :التحفيز بالمشاركة في عملية التنمية 

متثل التنمية بكافة أبعادها أحد الدوافع األساسية إلنشاء االذاعات احمللية من أجل تفعيل املشاركة يف  
 2 كي تتحقق يف الدول النامية البد أن تراعي االهتمام األفراد داخل اجملتمعات احمللية.التنمية ألن التنمية  
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 الخــــــــاتـــــــــمــــة:

بصفة خاصة من أهم الوسائل  السمعي بصفة عامة واالعالم اجلواري الميف األخري نستنتج أن االع
األخبار بطريقة موضوعية فمن مهامه األساسية االهتمام تزويد اجلماهري بكافة احلقائق و  االتصالية الذي يستهدف

بشكل مباشر ومعمق بكل ما حييط باجلمهور يف منطقة حمددة هلم عادات وتقاليد خاصة هبم وبالتايل فهو يهدف 
يلعب دورا  السمعي اجلواريعليه فاإلعالم سيع معرفهم وتكوين الرأي العام و اىل تثقيف اجلماهري وتوعيتهم وتو 

 بالتايل خلق وعي جمتمعي مشرتك.ال للرأي العام و حمسوسا يف افساح اجمل
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 تمهيد:

منوا متزايدا، نظرا الستفادهتا من  61شهد قطاع السياحة يف العامل خالل النصف الثاين من القرن 
التطورات العديدة اليت مست اجلوانب اخلدماتية سواء فيما يتعلق بوسائل النقل وخاصة النقل اجلوي، 

ة السياحة احلموية اليت تعد وتكنولوجيا االعالم واالتصال، ولقد احتلت السياحة مكانة عاملية لدى الدول خاص
كانت معروفة منذ القدم لكن ازدادت بروزا مع التطور الذي عرفه هذا  من أهم أنواع السياحة احلديثة اليت 

القطاع من خالل انشاء الفنادق واملنتجعات الصحية واملرافق الرتفيهية من أجل توفري شروط الراحة لتحقيق 
عة مزدهرة وهلذا جند وسائل االعالم تويل اهتماما بالغا هلذا القطاع ، مما جتعل منها صناالعالج واملتعة

االسرتاتيجي ومن أبرزها االذاعة اليت تقوم بالرتويج للسياحة احلموية وتقدمي برامج متنوعة تسعى من خالهلا اىل 
 تقدمي معلومات كافية للتعريف باملواقع احلموية.

تطورها، باإلضافة اىل نشأة وتطور السياحة ; ونشأهتا ولقد تناولنا يف هذا الفصل: تعريف السياحة
احلموية، مفهومها، أمهيتها، أنواعها باإلضافة اىل متطلبات السياحة احلموية ووسائل االعالم املستخدمة يف 

  الرتويج للسياحة.
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 :وتطورها السياحةمفاهيم أساسية حول -2-2-5

 تعريف السياحة: -2-2-5-5

السياحة وذلك تبعا لتنوع معايري التمييز بينها، ومن هذا املنطلق ميكن تنوعت التعاريف الواردة بشأن 
 تسليط اليوء على بعض هذه التعاريف:

 :تعريف السياحة من المنظور االسالمي 

ورد لفظ السياحة يف القران الكرمي يف أكثر من موضع ففي سورة التوبة ورد قوله تعاىل " براءة من اهلل   
عاهدهتم من املشركني فسيحوا يف األرض أربعة أشهر ال يتعرض من خالهلا لكم أحد، لذين اورسوله " اىل 

اضافة اىل ذلك فان من فرائض االسالم "حج البيت ملن استطاع اليه سبيال" وهذا ما يدخل األن ضمن 
سائحون السياحة الدينية، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "سياحة أميت الصوم" ويقول املفسرون أن ال

هم املسافرون للجهاد أو طلب العلم، هكذا نرى أن اللفظات القريبة للسياحة  عند العرب مل يكن يقصد هبا 
السفر هبدف املتعة و الرتويح على النفس، ومن مث نستنتج أن لفظة السياحة دخلت اللغة العربية مبعناها 

  1احلديث مؤخرا مقتبسة من اللغات األخرى.

 د بعض الباحثينتعريف السياحة عن:  

لألملاين: جاء فيه أن السياحة:" ظاهرة من ظواهر العصر اليت  0815كان أول تعريف للسياحة سنة 
تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو واالحساس جبمال الطبيعة وتذوقها 

 2خاصة ". والشعور بالبهجة واملتعة يف االقامة يف مناطق ذات طبيعة

كما عرفها هوتركريوكراف :" أهنا جمموعة من العالقات و الظواهر اليت ترتتب على سفر، اقامة مؤقتة 
 لشخص أجنيب يف مكان ما، طاملا أن هذه االقامة ال تتحول اىل اقامة دائمة، وطاملا هذه االقامة ال ترتتب 

 

                                                           

، مذكرة ماجستري، جامعة حالة الجزائر دراسة-المستدامةدور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية محيدة بوعموشة،  -1 
 .02، ص6106-6100سطيف،فرحات عباس، 

 .66، ص 6119، دار زهران للنشر، عمان، صناعة السياحةماهر عبد العزيز،  -2 
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 1بنشاط يدر رحبا هلذا األجنيب ".

ش وزمالئه كاآليت: " السياحة عبارة عن جمموعة من العالقات والظواهر يف حني جاء تعريف مالتو 
الناجتة عن عمليات التفاعل بني السياح ومنشأة األعمال والدول واجملتمعات املييفة، وذلك هبدف استقطاب 

 2واستيافة هؤالء السياح والزائرين ".

انتقال الناس بشكل مؤقت اىل أماكن أما تعريف زكي خليل املساعد كان كاآليت: " السياحة عبارة عن 
خارج حمالت سكنهم أو أعماله االعتيادية والنشاطات اليت يقومون هبا خالل االقامة يف تلك األماكن والوسائل 

 3اليت توفر اشباع حاجاهتم ". 

 :تعريف السياحة لبعض الجمعيات والمؤسسات الدولية للسياحة 

فر الدويل املنعقد يف روما: "السياحة ظاهرة اجتماعية وانسانية تعريف مؤمتر األمم املتحدة للسياحة والس
تقوم على انتقال الفرد من مكان اقامته الدائمة اىل مكان آخر لفرتة مؤقتة ال تقل عن أربعة وعشرين ساعة، وال 

 4لسياحة ".تزيد عن اثين عشر شهرا هبدف السياحة الرتفيهية، العالجية، أو التارخيية أو أي نوع آخر من أنواع ا

عرفتها األكادميية الدولية للسياحة بأهنا: " تعبري يطلق على رحالت الرتفيه، أو رحالت أهنا جمموعة 
عرفها   األنشطة االنسانية املعبأة لتحقيق هذا النوع من الرحالت، وهي صناعة تتعاون على سد حاجات السائح.

املدير العام للجمعية الربيطانية للسياحة والعطالت بأهنا: " ذلك اجلزء من االقتصاد القومي الذي يعىن باستيافة 
 5املسافرين الذين يزورون أماكن خارج املوطن الذي يقيمون أو يعملون فيها".

 

 

                                                           

، والتوزيع، عامل الكتب للنشر تخطيط الحمالت الترويجية في عصر تكنولوجيا االتصاالتالتسويق السياحي و فؤاد عبد املنعم البكري،  -1 
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 .01ص
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 من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن:

أو جمموعة أفراد عن طريق انتقال من مكان اىل اخر لفرتة مؤقتة السياحة عبارة عن نشاط يقوم به فرد 
 ه أو االكتشاف أو العالج.هبدف الرتفي

 نشأة وتطور السياحة:-2-2-5-2

ان السياحة قدمي قدم االنسان، ألهنا ترتبط بغريزة حب االستطالع عند االنسان فمنذ بدء اخلليقة 
 1غراض.واالنسان ينتقل من مكان اىل آخر مع اختالف األ

وتشري املعلومات التارخيية أن أول رحلة يف التاريخ كانت رحلة " السالم البحرية "، واليت أرسلتها امللكة 
كما تشري اىل   2أو ما يعرف بالصومال اآلن، puntق.م اىل بالد بنت  0841املصرية "حتشبسوت" سنة 

ذلك النقوش اليت وجدت علة اجلدران يف معبد الدير البحري باصر وعلى املقابر الصخرية ألمراء اليفانيش على 
الشاطئ الغريب للنيل، كذلك عرف العرب يف اجلاهلية الرحالت والتنقل، وأبسط مثال على ذلك رحلة الشتاء 

بني بالد الشام واليمن.  وكذلك قام األوروبيني من والصيف اليت كانت تقوم هبا بغرض التجارة بينهم و 
يف القرن العشر ميالدي باألحبار غربا حنو ايسلندا وجزر ينلند، وكذلك  frich the redالشماليني من أمثال 

، و الربتغايل 0510ومثل رحلة " امريجو" االيطايل عام  0842رخلة كريستوف كلمبس اىل العامل اجلديد سنة 
ي اكتشف الطريق اجلنويب ألمريكا وجزيرة ترياد لفيوجو" يف اقصى اجلنوب و الذي أمكن عن "ماجالن" الذ

طريقه الوصول اىل احمليط اهلادي، ويكفي االشارة أن السياحة يف الفرتة قبل احلرب العاملية الثانية كان ينظر اليها 
على هذا العصر "عصر سياحة األغنياء  على اهنا نوع من أنواع الرتفيه، ولذلك انتشرت بني األغنياء حىت أطلق

 3أو الطبقة الواحدة".
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  :مرت السياحة عرب التاريخ بعدة عصور:السياحة عبر العصور 
 السياحة في العصور البدائية األولى:  -5

ق.م متيزت هذه املرحلة بغياب أبسط وسائل النقل، هذا  5111امتدت منذ خلق االنسان اىل سنة 
التشريعات والقوانني اليت تنظم حياة االنسان، حيث كانت الغرائز اليت فطر عليها وما اضافة اىل انعدام 

اكتسبه من جتربة يف الطبيعة سنده يف البحث يف تلبية ما يتطلع اليه بأحسن الطرق دفعه ذلك اىل للتنقل 
له، رغم ما  قصد استمراريته، وجتاوز ذلك يف بعض األحيان اىل حب االستكشاف األماكن واحمليط من حو 

 1كان يبذله يف ذلك من وقت وجهد بدين هائل لقطع املسافات الطويلة.

 السياحة في العصور القديمة:  -2
مل يفكر أحد يف تطوير السفر أو وسائله ألن السفر كان ظاهرة طبيعية مرتبطة بوجود االنسان ويهدف 

 2إلشباع حاجاته الشخصية.

 الرافدين والفراعنة يف األلف اخلامسة قبل امليالد وتنتهي وقد بدأت هذه املرحلة مع نشأة حيارة بالد
 3بسقوط الدولة الرومانية يف القرن الرابع ميالدي، ومن خصائص هذه املرحلة:

 .ظهور اجليوش هيأ األمان للناس وبالتايل حرية احلركة 
  والرومانية يف ايطاليا.ظهور الدول واحلكومات مثل الدولة يف بالد الرافدين واحليارة الفرعونية يف مصر 
 .ظهور األنظمة والقوانني اضافة اىل ظهور العلوم وتطور وسائل النقل وخاصة السفن 
 .ظهور األديان واملعتقدات 

كل ذلك أدى اىل بروز ظاهرة السياحة اليت تعد ظاهرة حمكومة بالقوانني الطبيعية فقط بل بقوانني وتشريعات 
 ول وماهلا من قوانني حبيث فرض على السائح احرتامها.الدولة باإلضافة اىل ظهور حدود الد

 وفيما يلي ذكر ألهم دوافع تنقل وسفر األفراد خالل هذه الفرتة:
 .احلروب والنزاعات اليت كانت جترب اجليوش على االنتقال 
 .مقايية السلع بسلع أخرى، واليت تطورت فيما بعد اىل ممارسات جتارية لتحقيق الربح 
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 الدينية وتشييد العتبات املقدسة وثقافات الشعوب األخرى. تبلور املعتقدات 
 .1املتعة حيث اعترب الرومان اول من سافر هبدف املتعة واالستجمام 
  العالج حيث عرف الرومان املزايا العالجية لبعض العيون املعدنية حيث كانوا يقومون برحالت اليها من أجل

 2االستشفاء.
 السياحة في العصور الوسطى:  -3

تسمت هذه املرحلة بنشاط وتعدد الرحالت اليت قام هبا كل من األوروبيني والعرب واليت طغى عليها ا 
وكانت من أكثر املدن ثراء،  3اجلانب املدين، فازداد السفر لغرض التجارة حيث انتقل مركز التجارة العاملية،

وتطور الوازع الديين عند املسلمني وتشكالن مركزين ثقافتني يستقطبان طاليب العلم هبدف الدراسة والتعلم 
 4خالل هذه املرحلة مما ادى اىل السفر سنويا ألداء مناسك احلج.

 السياحة في عصر النهضة: -9
وأهم ما ميز  5تبدأ هذه املرحلة بعد انتهاء عصر االقطاع يف أوروبا يف القرن اخلامس عشر ميالدي، 

لتكون القارة األوىل من حيث عدد األسفار يف العامل، اضافة اىل حركة السياحة ابان هذا العصر هو عودة أوروبا با
اكتشاف العامل اجلديد )أمريكا وأسرتاليا(، ما جنم عنه اتساع الرقعة اجلغرافية لألسفار وعلى الرغم من ظهور بعض 

واألسفار اال املمارسات املتعلقة بالسياحة كاإلرشاد السياحي يف شكل امدادات سياحية والربوز امللفت للسياحة 
 6أهنما اقتصرا على الطبقات الثرية نتيجة الرتفاع التكاليف.

 السياحة في عصر ما بعد الثورة الصناعية: -1
وتبدأ هذه املرحلة مع قيام الثورة الصناعية يف القرن الثامن العشر، واستمرت حىت هناية احلرب العاملية  
  0845.7الثانية عام 
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سياحة األغنياء أو الطبقة الواحدة، وأهم ما ميز هذا العصر الثورة هذا العصر عصر وقد مسي  
الصناعية اليت أحدثت نقلة نوعية وتغيريا كبريا يف وسائل االتصال واملواصالت، والراغبني يف االستفادة من 

 1ل.الرحالت السياحية، خاصة بني قلة من أفراد الطبقات املالكة واملسيطرة من ملوك وأمراء ورجال األعما
 السياحة في العصر الحديث: -0

يسمى هذا العصر بعصر السياحة اجلماعية ويبدأ هذ العصر مع هناية احلرب العاملية الثانية سنة  
نتيجة للرتاكمات املتعاقبة جململ التطورات والتغيريات اليت مست كافة ميادين احلياة،  2حىت يومنا هذا، 0845

ل متزايد من السفر اىل كافة أحناء العامل، مما جعل السفر السياحي يدخل متكنت أعداد كبرية من األفراد وبشك
 3مصاف أكرب التحركات البشرية وأكثرها متيزا يف التاريخ، حيث تطورت دوافع السفر هبدف السياحة.

 4ومن أهم مسات السياحة يف العصر ما يلي: 
  السياحية يف خمتلف البلدان هتتم باستقطاب اقتصار السياحة والسفر على الطبقة األغنياء، وأصبحت األجهزة

الطبقة العاملة اليها، ألهنا طبقة غري حمددة العدد، وأصبحت تشكل اجلزء األكرب من التدفق السياحي احمللي 
 والعاملي؛

  اخنفاض تكاليف السفر نسبيا وتعددها وتنوعها واتساع الرقعة اجلغرافية هلا حيث نشأت فنادق من درجة الثانية
 لثة بدل القصور الفخمة اليت تصلح لألثرياء القادرين على الدفع؛والثا

  أخذت الرحالت السياحية تتجه من السياحة الفردية اىل السياحة اجلماعية واختذت طابعا منظما تشرف
 عليها وكاالت السفر والسياحة؛

 صاديات الدول؛أصبحت ظاهرة السياحة السفر مبا حتققه من مكاسب مادية كبرية ذات تأثري كبري اقت 
  ويف هذه الفرتة ويف الستينات تظهر ألول مرة علم السياحة اىل الوجود بوصفه علما مستقال ومتكامال ومعرتفا

 به.
 كما خيعت السياحة يف هذا املرحلة لبعض القيود والقواعد والقوانني كجوزات السفر والتأشريات  
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ة والثقافية ودينية خمتلفة وظهور تشريعات وإدراك ألمهية كنتيجة لظهور الدول ذات النظم السياسية واالقتصادي
 1السياحة.

 الى وقتنا الحالي( 28السياحة في المرحلة المعاصرة: )بداية القرن 
" أن علم السياحة تطور تطورا ملحوظا مبا يتوافق مع Douglas Pearceيرى دوجالس بيربس " 

 2يرجع ذلك اىل:احلركة الدولية وذلك بعد احلرب العاملة الثانية و 
 والراحة. البحرية واجلوية يف جمال األمان والسرعة وسائل النقل املختلفة الربية و التطور والتقدم الكبري يف 
 ر حلظة السرعة يف نقل األخباملرئية، املسموعة واملقروءة( مع السهولة و ا) الصلتطور الكبري يف وسائل االتا

 الفاكس(.)األنرتنت و  حدوثها عرب قارات العامل
  االجتماعية وارتفاع مستوى املعيشة مما أدى اىل تلبية احلاجات امللحوظ يف النواحي االقتصادية و التحسن

 السعي من أجل تلبية احلاجات الثانوية.ساسية و األ
  علمي الذي انعكس الاألجر وارتفاع املستوى الثقايف واالجتماعي و العطل السنوية املدفوعة تزايد أوقات الفراغ و

 على اجتاه السياحة.
   ظهور الرحالت السياحية اجلماعية الرخيصة وتسمى أييا السياحة اجلماعية اليت تيم حمدودي الدخل بعد ما

 كانت السياحة مقتصرة على فئة األغنياء.
 لتارخيية املباين اثار و ر باآلظهور القرى واملنتجعات السياحية وتزايد األفواج السياحية املتجهة اىل املناطق اليت تزخ

 واملتاحف.
 أصحاب املداخيل يمات السياحية منخفية التكاليف واليت أدت اىل اقبال الطالب والعمال و ظهور املخ

 احملدودة على القيام برحالت السياحية.
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 :ووسائل اإلعالم السياحة الحموية-2-2-2

 وميكن تعريف السياحة احلموية كااليت:

 تعريف السياحة الحموية: 2-2-2-5

 1االستجمام ".دنية لغرض استشفائي أو النقاهة و تعرف بأهنا:" استغالل املياه املع

وهناك من يعرفها بأهنا:" الزيارة اليت تتم هبدف العالج أو قياء فرتة نقاهة، وتعتمد هذه السياحة على 
الكربيتية، الرمال الدافئة، فيال مقومات طبيعية املوجودة يف البيئة كاحلمامات املعدنية، املناخ الصحي، عيون املياه 

عن ضرورة توافر النظافة العامة، واهلدوء، توفر املصحات اجملهزة بأحداث املعدات الطبية مع توفر الكوادر البشرية 
  2املتخصصة".

 تطور السياحة الحموية عبر العصور:-2-2-2-2

سان بالتدرج واخلربة ان بعض ارتبط ظهور السياحة احلموية هبور احلمامات املعدنية، فقد عرف االن
االمراض كاألمراض الروماتيزمية والصدرية تشفى باالنتقال اىل أماكن معينة تتميز مبناخ خاص مث اكتشفت اخلواص 

 3لعالجية للينابيع املعدنية، ذا ما دعي اىل بناء محامات معدنية عالجية معتمدة على هذه الينابيع.

خالل احلمامات املعدنية اليت عثر عليها من مواقع احليارات  عرفت السياحة احلموية منذ القدم من
 اليونانية والرومانية، وهبذا تتمثل الفرتات التارخيية فيما يلي: 

 :عند اليونان-5

 "يف البداية كان GYM NASE"بدأت احلمامات املعدنية عند اليونان يف إطار ما يسمى  

  «LE GMNAS»  4من اجل اجليش والشباب الرياضيني، لكن منذ حوايل النصف الثاين من القرن 
ق.م تطورت احلمامات وأصبح يتيمن قاعات حماطة بصف من االعمدة اليت تعد فياء ملمارسة الرياضة. ومع 
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رة " تدرجييا بإدخال محامات املاء الساخن وازدادت شه GYM NASEبداية القرن األول قبل امليالد تغري "
احلمامات الساخنة اليت كان اهلدف منها االستطباب، كما ظهر نظام جديد للتدفئة باستعمال افران تسمح مبرور 

 1احلرارة عرب اجلدران.

يف هذه الفرتة تعددت واختلفت أنواع احلمامات وهذا راجع للمكانة املرموقة اليت احتلتها هذه عند الرومان: -2
من بينها محامات اجليش، احلمامات العمومية، وامهها احلمامات املعدنية اليت بنيت البناية يف اجملتمع الروماين و 

أسفل منابع املياه املعدنية او بالقرب منها واليت غالبا تدلنا عليها األمساء اليت أطلقت على املواقع اليت وجدت 
  2" ومعناها املياه.AQUDEفيها، وذلك بإضافة كلمة "

يف هذه الفرتة وفق الطراز الروماين والثقافة الرومانية، اين ظهرت الفياءات تطورت احلمامات الساخنة 
للتمارين، وقد عرف الشعب الروماين مبحافظته عل الصحة والراحة البدنية، وقد كانت هذه احلمامات مفتوحة 

ت يف اجملتمع ومما الشك فيه ان املكانة املرموقة اليت آلت اليها احلماما 3لكل الناس وتقدم خدمات جمانية،
الروماين كانت ال تقل عن تلك اليت كانت تنفرد هبا الساحة العمومية للمدينة ، وهذا ما جعل الرومان يقومون 

ببناء قنوات مائية لتموين محاماهتم وكانت املياه أنداك توزع نقال عن خزان باإلضافة اىل ذلك جند زخرفة وفخامة 
 4رومان والتماثيل اجلميلة اليت تزين املداخل واحلقو هبا صاالت للرتفيه.البناء الراقي الذي كان مييز محامات ال

 الفترة البيزنطية:-3

اقتبست الفرتة البيزنطية منط بناء محاماهتا من الفرتة الرومانية فكل ما وجد يف احلمام الروماين، وجد يف 
 5من الغزوات.احلمام البيزنطي كما اهنا بنيت بداخل احلصون وذلك لدوافع امنية ختوفا 

  الفترة اإلسالمية:-9

 انتقلت عمارة احلمامات بعد ذلك اىل العصر اإلسالمي ألهنا كانت مظهر حيارة وترف فحسب بل 
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 1ألهنا كانت ضرورة اوجبتها الفريية واالغتسال يف اإلسالم فريية على كل مسلم ومسلمة دون تفريق.

  عصر النهضة األوربية:-1

العصر اىل املدن العالجية اليت تعتمد يف تأسيسها على وجود املياه املعدنية أسندت السياحة يف هذا 
الطبيعية فهذه األخرية هي عبارة عن سوائل خمتلفة الطبيعة والرتكيب واحلرارة نابعة من ينابيع طبيعية منتشرة على 

 2السطح وهي االن من اهم الوسائط العالجية يف معاجلة االمراض املزمنة.

العالجية حوت نوع من أنواع الرتف خيتص به األغنياء، وقد ضمت هذه املدن أضخم  فهذه املدن
الفنادق وأمجل احلدائق، وبعد احلرب العاملية الثانية مل يصبح ارتياد هذه املدن مقصورا على األغنياء وامنا مشل 

جل إقامة املرضى يف أماكن الطبقات املتوسطة نظرا النتشار التامني الصحي الذي يقدم املساعدات العالية من ا
 3االستشفاء.

 توجد عدة أنواع للسياحة احلموية منها:  أنواع السياحة الحموية:-2-2-2-3

  السياحة العالجية:-5

وهي السفر او االنتقال من اجل العالج باملياه املعدنية ويكون عالجا مكمال للعالج الطيب يف 
مبناخها الصحي وغناها باملياه املعدنية واالعشاب الطبية والعيون  حيث يتوجه املرضى ملناطق تتميز 4املستشفيات،

كما تعترب السياحة العالجية من األنواع املهمة للسياحة   5الساخنة ومحامات الرمل وغريها من اخلصائص العالجية،
طة او طويلة احلموية نظرا ملا حتققه من دخل معترب وذلك نتيجة قياء السائح يف اغلب األحيان فرتة تكون متوس

 يف العالج، االمر الذي يزيد من مصاريفه وهناك نوعني من السياحة العالجية ومها:
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  السياحة العالجية االصطناعية:-أ
تتميز هذه السياحة باهنا من صنع االنسان، حبيث تتشكل من محامات اصطناعية ومسابح، كما 

االمراض السيما العيلية واجللدية، وتتميز هذه السياحة تستخدم املعدات واألجهزة التكنولوجية لعالج بعض 
 بوجد حدائق ومساحات خيراء باإلضافة اىل وسائل ترفيهية.

  السياحة العالجية الطبيعية:-ب
يعتمد هذا النوع على الطبيعة بكل مقومات العالج الطبيعية اليت تساعد على عالج العديد من االمراض 

 تتمثل يف: 
ة او الكربيتية: يتواجد يف مناطق معينة تساعد على عالج العديد من االمراض املتعلقة باجللد احلمامات املعدني-

 °. 26قد تصل درجة حرارهتا عند املنبع اىل 
احلمامات الرملية: تدخل ضمن طرق العالج التقليدية كوهنا تعتمد على الدفن يف الرمال، حبيث يكمن دورها يف -

ما جند هذا النوع من احلمامات يف واحات الصحراء، لذلك فإهنا تساعد على معاجلة عالج آالم الروماتيزم وعادة 
 االمراض املزمنة.

احلمامات الطينية: يتعلق االمر هنا بطني البحريات الراكدة والطني الربكاين، فطريقة العالج تتم بواسطة دفن  -
  1ية.األعياء املريية للسائح يف الطني الحتوائها على املياه الكربيت

وتسمى أييا بسياحة االستجمام واملتعة ويكون اهلدف األساسي من وراء الرحلة هو  السياحة الترفيهية:-2
ويرتكز هذا النوع من السياحة على تغيري مكان اإلقامة من يوم واحد فأكثر  2حتقيق الرتفيه واالستجمام والراحة،

هلدف من الرحلة عن طريق املكان الذي يوفر الظروف ويسمى هذا النمط من السياحة بالسياحة االصلية وحيقق ا
 3اليت حتقق جلسمه الراحة فقد تكون سياحة استجمام، او سياحة إقامة او سياحة مومسية.

                                                           

http://www.yemen-متاح على الرابط:  ،السياحة العالجية في المناطق الصحراويةة مقومات صناعبن حبيب عبد الرزاق، قصاص زكية،  -1 

nic.info، :11:21، 1122-12-21 تاريخ الزيارة. 
 .91، ص 6112، دار الفكر، االسكندرية، مدخل الى علم السياحةأمحد فوزي ملوخية،  -2 
 . 92، املرجع السابق، ص اقتصاديات السياحةأمحد فوزي ملوخية،  -3 



 اإلطـــار الـنـظــري:
 

45 

 

وهي اليت هتدف اىل اشباع املعرفة وتوسيع دائرة املعلومات احليارية والتارخيية لدى السائح،  الثقافية: السياحة-3
وتكون الزيارة فيها للحمامات اليت تتميز بآثارها القدمية املشهورة من خمتلف احليارات كما يهدف السائح من 

 1خالهلا اىل تنمية معارفه الثقافية.

 :أهمية السياحة الحموية-2-2-2-9

 تمثل أمهية السياحة احلموية فيما يلي:ت
 :)حتتوي مياه املنابع احلموية على عناصر متنوعة ضرورية لصحة  الجانب الصحي )البشري، صحة االنسان

 االنسان يؤدي نقصها اىل نتائج سلبية على صحة االنسان، وهنا سوف نذكر فوائد بعض العناصر على 
 

  2صحة االنسان:
 :من  %88الكالسيوم هو أحد املعادن اليرورية لصحة االنسان وخيزن اجلسم أكثر من فوائد الكالسيوم

 الكالسيوم يف العظام واالسنان والباقي يف العيالت والدم ومن فوائده على صحة االنسان ما يلي:
 الوقاية من هشاشة العظام؛ -
 يساعد الكالسيوم يف تنظيم دقات القلب؛ -
 م؛يساعد على استقرار ضغط الد -
 يساعد الكالسيوم على ادارة الوزن وكذا امتصاص احلليب. -
 يساعد املغنيزيوم يف قدرة اجلسم على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم مبعىن أن اجلسم ال فوائد المغنيزيوم :

يستطيع أن ميتص هذه املركبات دون مغنيزيوم، اذن فاملغنيزيوم يلعب دورا يف تكوين العظام وهيم 
 ات واملعادن على اجلسم باإلضافة اىل الوقاية من الوالدة املبكرة.الكربوهيدر 

 :البوتاسيوم من أهم عناصر الغذائية اليت حيتاجها اجلسم حلفاظ على صحة جيدة ومن أهم  فوائد البوتاسيوم
 أدواره يف اجلسم التقليل من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وكذا حتسني وظيفة الدماغ باإلضافة اىل

 األداء السليم للقلب وحتسني وظائف الكلى.
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 :بيكربونات الصوديوم قد تكون عنصرا غري مكلف، لكنه يلعب دورا مهما يف  فوائد بيكربونات الصوديوم
 الروتني اليومي لصحة االنسان وله فوائد منها: 

 يساعد مرضى الكلى املزمن ويساعد على هتدئة هتيج جللد؛  -
 عالج احلرقة وعسر اهليم. تساعد بطريقة فعالة يف -

باإلضافة اىل هذه الفوائد اليت هلا دور فعال على اجلانب الصحي لإلنسان هناك جمموعة من األمهيات 
 1تتمثل يف:

 استعادة الدافع اىل مواصلة احلياة؛ -
 : لعافية واليت بدورها تؤدي اىلااسرتجاع الصحة و  -

 توازن النفس؛ 
 سالمة األداء؛ 
 زيادة الوعي؛ 
 ؛اجلسم قوة 
  حتسني الفكر؛ 
  النقاهة من املرض؛ 
 .صفاء الذهن 

كما تعد السياحة احلموية عالج ناجح لإلنسان العصري من اليغوط وقلق احلياة العصرية وهي كذلك 
 مصدر السرتجاع احليوية وإعادة االسرتخاء. 

 :يتمثل فيما يلي:  الجانب االقتصادي 
عاملة يف املناصب مباشرة وغري مباشرة فهي وسيلة إلدماج عدد  خلق مناصب شغل جديدة ومكثفة من اليد ال -

 كبري من الشباب البطال يف احلياة االجتماعية واملهنية. 
متثل السياحة احلموية عامل انفتاح وتبادل ألفكار العامل االخر، خاصة يف ميدان استثمار والتدفق السياحي  -

 2احلموي.
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ة وما يرتتب على ذلك م دخل سريع بالعمالت احلرة يزيد من قدرة الدولة زيادة احلركة السياحية بصورة منتظم -
 1على زيادة كفاءة مرافقها األساسية.

 متطلبات السياحة الحموية: -2-2-2-1 
تتطلب السياحة احلموية توفر شروط معينة وظروف مالئمة جتعل السائح يشعر بتحقيق احلد األدىن من 

 األهداف اليت رمسها يف خميلته ومن هذه الشروط ما يلي: 

  الحمامات المعدنية:-أ

وهي تلك احلمامات الطبيعية اليت تنبع من الطبيعة على شكل ينابيع حيتوي ماؤها الساخن على عدة 
اصر مكنها من عالج العديد من االمراض، وقد أصبحت يف السنوات األخرية حمل استقطاب العديد من عن

 2 السياح مما اعطى هلا طابع سياحي أكثر من عالجي وتتنوع احلمامات املعدنية اىل:

  اىل رفع كفاءة محامات املياه الباردة: تؤدي اىل انقباض االوعية الدموية ومن مث التنشيط واالنتعاش باإلضافة
اجلهاز املناعي وختفيض درجة حرارة اجلسم وتنشيط مسام اجللد وغريها من العالجات، كما تساعد 

  .احلمامات الباردة على ختفيف آالم الروماتيزم
   ،محامات املياه الدافئة: تساعد على هتدئة االعصاب واسرتخاء اجلسم وباإلضافة اىل تسكني اآلالم اخلفيفة

حدوث اتساع االوعية الدموية باجلسم بفعل حرارة املاء الدافئ وتساعد أييا على ختفيف  كما تؤدي اىل
 آالم املفاصل واالنزالق الغيرويف والتهاب الشعب اهلوائية.

  محامات املاء البارد والدافئ بالتبادل: ويطلق على هذه احلمامات اسم احلمامات املتعاقبة وهلما مفعول جيد
لدافئ أوال ويليه مباشرة احلمام البارد، وتعد هذه احلمامات مبثابة تدليك للجهاز الدوري إذا مت عمل احلمام ا

 .ي يؤدي اىل تنشيط كل وظائف اجلسمفيوسع األول االوعية الدموية واآلخر يؤدي اىل انقباضها االمر الذ
 المنتجعات الصحية: –ب 
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أجل الرفاهية أو االستشفاء من خالل تقدمي املنتجع الصحي أو املركز الصحي هو مركز يستقبل زورا من 
املفاصل تساعد على تفريغ اليغط النفسي واألرق والتوتر وأالم الظهر و  عالجات طبية وحتسينات صحية فهي

 أمراض الروماتيزم وغريها من األمراض.و 
االت عالج الطبيعي لبعض حوقد صنفتها بعض التخصصات الطبية باعتبارها عالجا تكميليا تأهيليا لل

 الروماتيزم كوهنا تعتمد على التدليك بصورة أساسية الذي يساعد على االسرتخاء.الشلل و 
وتعود أسباب الذهاب اىل املنتجعات الصحية  1كما يعترب مركز لتيميد اجلراح وتغذية العقل واجلسد،

  2اىل:
 البحث عن استعادة لياقة اجلسم؛ 
  العافية؛الصحة و 
 البقاء يف صحة جيدة؛ 
  خاء؛االسرت 
 نقاص الوزن؛إ 
 .التخلص من السموم 
 وسائل اإلقامة السياحية: –ج 

تعترب وسائل اإلقامة السياحية من األولويات اليت ال غىن عنها لرتقية السياحة احلموية وتطويرها مما جعل 
 االستفادة من عائداهتا أمرا ممكنا ويطلق عليها أماكن االيواء السياحي وتيم: 

وهو مؤسسة أو نزل يلجأ املسافر من أجل الراحة من عناء السفر أو املتعة أو التسلية لفرتة حمددة  الفنادق: -
 3مقابل سعر حمدد.

وهي شكل من أشكال السياحة املنتشرة جدا يف أوروبا، كما بدأت تنتشر يف  القرى السياحية بأنواعها: -
تلف عن احلياة يف املدن وستهوي سكان املدن حبا يف العديد من دول العامل.  تعترب احلياة يف القرية منوذج خي

 التغيري والبساطة.
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يقع هذا النوع من الفنادق قرب ينابيع املياه املعدنية او قرب البحريات، الشالالت  المنتجعات السياحية:-
 واجلبال اخل وهي خمصصة بصورة رئيسية االيواء طاليب الرتفيه واالستجمام. 

السياحية من اهم دعائم السياحة احلموية وتلبية حاجة السائحني من خمتلف وتعد وسائل اإلقامة 
 1املستويات، وتوجد عدة معاير لتصنيف أماكن االيواء السياحي تتمثل يف:

  .معيار ملوقع: فنادق وسط املدينة، مطارات 
  وأخرى جتمع معيار اخلدمة: وتتيمن وحدات إقامة تقدم خدمات سياحية وأخرى تقم على اخلدمة الذاتية

 بني النوعني.
  معيار التسهيالت املتاحة: تتعدد التسهيالت اليت تقدمها وحدات اإلقامة السياحية منها التسهيالت اخلاصة

 باحلجز ومتطلبات اإلقامة.

 :األمن-د

تاع بقياء وقته واشباع هواياته من املتعارف عليه ان السائح الذي حيير اىل البالد يكون هدفه االستم 
ته اليت حير من أجلها، وحيتاج اىل ضمان أمنه وسالمة جسده وأمتعته من أي مساس مادي أو معنوي حاجاو 

فاذا أمن على نفسه وماله فانه سيفكر يف العودة مرة أخرى. ولكي تزدهر السياحة احلموية يتطلب توفر األمن 
إخالل هبذا الشرط حتما اىل ، وسيؤدي أي دث خاصة السرقة واالمراض املعديةمبفهومه الواسع لتجنب احلوا

الرجوع اىل هذا املرفق ثانية او دة اإلقامة املقررة سلفا او عدم احلاق اضرار مادية ومعنوية بالسياحة كتقليص م
غري لسياحة بطرق مباشرة و اللجوء اىل االنتقام بإعطاء صورة مشوهة لألقرباء او املتعاملني معه وهكذا تطعن ا

 2مباشرة.

 والسفر: وكالت السياحة-ه

العطل عن طريق عمل تدابري استعداداهم للسفر باإلضافة تساعد الناس على تنظيم الرحالت و هي جهة  
اىل اخلدمات املرتبطة هبا فهي حتجز هلم غرفا يف فنادق ومقاعد يف وسائل النقل كما تنظم هلم رحالت سياحية، 
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من خالل تنظيمها لعملية السفر من جهة وعمل وبذلك تقوم هذه الوكاالت بتوفري املعلومات ومساعدة السياح 
 1 دعاية لالماكن السياحية وبيع صناعة املنشآت األخرى.

  االرشاد السياحي:-و

سياحية، ويقوم بعمليات هو شخص يتوىل ادارة وتنظيم الرحالت السياحية من خالل مرافقة اجملموعات ال
عة السياحية اليت يرافقها، وعليه تقع مسؤولية احملافظة الشرح عن مناطق اجلذب السياحي ألفراد اجملمو التوضيح و 

  3البد ان توفر فيه بعض الصفات أمهها: 2على هذه اجملموعة،

  أن يكون تعامله جيد وحياري؛ 
  أن يكون لديه معلومات وافية عن االماكن السياحية حت يكون قادر على اإلجابة عن تساؤالت السائح؛ 
  ويبادر بإثارة املناقشات ويشجع االخرين على القيام بذلك؛أن يكون اجتماعي ومنفتح 
  ؛يف الرحلةأن يكون واثقا بنفسه الختاذ قرارات سريعة عند مواجهة حاالت طارئة 
  .أن يتقن اللغات األجنبية حىت يستطيع التعامل مع خمتلف السياح 

 الوسائل اإلعالمية المستخدمة في الترويج السياحة:-2-2-0

السياحة عالقة تشاركية تستفيد منها السياحة مثلما جتد وسائل االعالم مادة العالقة بني االعالم و ان         
اعالمية ممتعة ومشوقة إلرضاء اجلمهور، وقد توقع البعض منذ سنوات أن تقل حركة السياحة مع تطور االعالم 

نوات أثبتت أن السياحة ستظل أكثر لكن الساالنرتنيت اليت تعج باملعلومات والصور والبيانات و وظهور شبكة 
 4الصناعات منوا وأكثرها اعتمادا على وسائل االعالم.

إن األدوار اليت متارسها وسائل االعالم يف البلدان املتقدمة يف دعم صناعة السياحة وتثقيف السائحني من         
خالل وسائل االعالم املختلفة تتمثل مبا يوفره االعالم السياحي من فرصة للمستثمرين و العاملني والقائمني على 

السياحية، ويشجع على زيادة املستثمرين واملشروعات وعليه  السياحة لإلعالن و الرتويج ملشروعاهتم و أنشطتهم
فان غياب وسائل االعالم عن هذا اجملال أو تقصريها يف ادائها لدورها يف دعم السياحة وتوجيهها وتنشيطها 
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اجملتمع عامال من عوامل التقدم وتقدميها وتلمس مشكالت اجملتمع وتقدمي حلول هلا وتصحيح املفاهيم يفقد 
  1ر ويكون له أثار سلبية.التطو و 

 هناك عدة وسائل إعالمية ميكن تقسيمها اىل ما يلي:

 الفرع األول: الوسائل المسموعة: -

تستخدم فيها كافة املؤثرات الصوتية اليت ختاطب حاسة السمع لدى السائح سواء من خالل            
 السمعية أو الصوتية املستخدمة هي: ومن أهم الوسائل 2األحاديث، أو املوسيقى، أو األصوات الطبيعي،

 : اإلذاعة – 5

اإلذاعة دورا هاما يف خدمة السياحة لسرعة انتشارها وسهولة تنقلها وقوة تأثريها فتستحوذ على  تلعب          
فهي تعمل عل  3اهتمتم اجلماهري، الستخدامها عناصر جذابة كاملوسيقى واملؤثرات الصوتية فتكون أدوات فعالة،

وذلك من  4هتيئة ذهن اجلمهور لتلقي الرسالة اإلعالمية، وخلق اجلو النفسي املناسب لتقبل الفكرة واالقتناع هبا.
 خالل:

 البرامج واإلعالنات االذاعية السياحية:-أ

لتعامل مع حيث تستخدم اإلذاعة كوسيلة شديدة التأثري يف خماطبة مجهور السياح والتأثري عليهم وحتفيزهم على ا
وقت إذاعي معني ويف إطار هذا الوقت اإلذاعي  وم الشركة السياحية بالتعاقد علىوتق 5برامج الشركة السياحية،

 6عليها أن ختتار بني األساليب الثالثة:

 تقدمي فقرات إعالنية عن براجمها السياحية؛ 
 تقدمي برنامج سياحي إذاعي عن خدماهتا السياحية؛ 
  السابقني. اجلمع بني االسلوبني 

                                                           

 .612، ص0882التوزيع، عمان، ، دار زهران للنشر و صناعة السياحةتوفيق ماهر،  -1 
 .022، ص 6104القاهرة، ، دار احلامد، االعالم السياحيدراسات في االعالن و ، مصطفى كايف -2 
 .46، ص 6106، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، التنمية السياحيةاالعالم و رجاء الغمراوي،  -3 
 .001التوزيع، عمان، ص، دار أسامة للنشر و االعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية، خالد عبد الرمحان آل دغيم -4 
:  تاريخ الزيارة، news. Com-www. Syria: متاح على الرابط ،أنواعهزاياه و وسائله ماالعالم السياحي، رغد البين،  -5 

 .01:05:  ، على الساعة15/16/6102
 .022مصطفى يوسف الكايف، املرجع السابق، ص -6 



 اإلطـــار الـنـظــري:
 

52 

 

: هي من أجنح وسائل اإلعالن السياحي، تستخدم لتنشيط التعاقدات السياحية، وغالبا اإلذاعة الداخلية –ب 
اجلماهريية ذات الطابع اخلاص مثل: املطارات واملوانئ واملعارض ما ترتبط اإلذاعة الداخلية باملعسكرات واألماكن 

  1.واملتاحف

عارض اىل السياح واإلعالن عن الربامج واألماكن السياحية ملرتادي هذه وميكن استخدامها كوسيلة لنقل امل
 2األماكن وروادها.

تتيح أمهية التحقيق اإلذاعي يف اجملال السياحي يف جانب أساسي يف طرح القيايا  التحقيق اإلذاعي: –ج 
ا عرب اثارة هذه القيايا وحماولة واملوضوعات اليت هتم األفراد الذين لديهم عالقة بالسياحة والصناعات املرتبطة هب

اجراء د استكمال مجع املواد املختلفة و إجياد حلول هلا، وقد يكون التحقيق حيا يبث على اهلواء أو مسجال بع
 املونتاج عليها ومن مث بثها.

تعد من يعد هذا القالب من أقدم االذاعية، اال أن الربامج املعتمدة على احلديث املباشر  الحديث المباشر: –د 
أكثر األمناط االذاعية يف الوقت احلاضر، تدور فكرة برنامج احلديث املباشر يف تقدمي شخص واحد قد يكون 

مسؤوال سياحيا أو مستثمرا أو أكادمييا أو غري ذلك يف احلديث عن موضوع معني أو قيية من القيايا املرتبطة 
  3بالسياحة ويتناوله بشكل مباشر اىل املستمعني.

عرب استخدام احملاضرات املسموعة من خالل األحاديث االذاعية أو الكاسيت أو  محاضرات السياحية:ال – 2
  4مكربات الصوت املختلفة عن الربامج السياحية.

 وتستخدم كأسلوب فعال  5هي تثري انتباه املهتمني بالنشاط السياحي وبقياياه، الندوات السياحية: – 3

وكلما  6واإلعالن عنها بأسلوب املناظرة بني جمموعة من املختصني يف السياحة،لإلعالن عن الربامج السياحية 
 عاجلت الندوة موضوعا سياحيا ساخنا، كلما كانت مشوقة وجذابة جلمهور املستمعني من السياح. 
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وهي من أهم الوسائل اإلعالمية واالعالنية بالنسبة لشركات السياحة، حيث تقوم  المؤتمرات السياحية: – 9
لشركات السياحية الناجحة بعقد مؤمترات ملندويب رجال البيع والوكالء السياحني العاملني لديها والتابعني لديها ا

 لتعريفهم بالربامج السياحية اجلديدة. 

 النوع الثاني: الوسائل المرئية: من أهم هذه الوسائل ما يلي: 

الثابتة واملتحركة وااللكرتونية جماال خصبا وجذابا لتوصيل : متثل لوحات اإلعالن اليوئية اإلعالنات المرئية – 5
وتوضح يف امليادين الكربى وعلى  1 اإلعالن السياحي للسائح والذي جيب أن يتصف بالبساطة والوضوح الشديد.

 الطرق أو أعمدة االنارة داخل املدن واملطارات واملوانئ وقد تكون ثابتة ومتحركة أو الكرتونية. 

هي من أهم الوسائل الرتوجيية املعربة عن النشاط السياحي، وتسعى الدول لالشرتاك  السياحية: المعارض – 2
 االخر بغية الرتويج للمقومات السياحية اليت يتمتع هبا. و ض السياحية اليت تقام بني احلني باملعار 

حيث تقوم كثري من الشركات السياحية بإعداد مناذج مصغرة للمعامل  النماذج السياحية المصغرة: – 3
السياحية الرئيسية بالبلد املزمع زيارهتا ووضعه يف مكاتب البيع ......اخل، كنماذج ميكن بيعها اىل اجلمهور 

  2االشكال خالل املناسبات املختلفة لتكوين الرغبة السياحية لديهم لزيارة تلك األماكن يف املستقبل.

وتستخدم هذه األعالم يف املهرجانات السياحية ووجود العلم يساعد على جذب  األعالم السياحية: – 9
  3السائحني وتوليد الرغبة لديهم ملعرفة هذا البلد املرفوع علمه.

  متثل األزياء الوطنية والتقليدية وسيلة من وسائل اجلذب السياحي املستخدمة على نطاق األزياء الوطنية: – 1
كبري من اإلعالنات السياحية وكثريا ما تستخدم املالبس الرياضية لالعيب كرة القدم والرياضيني يف املسابقات 

 الرياضية للدعاية واإلعالن لشركات السياحة ولرباجمها السياحية أييا. 

 

 

 
                                                           

 .029-022صمصطفى يوسف كايف، املرجع السابق،  -1 
 .029مصطفى يوسف الكايف، املرجع السابق، ص  -2 
 رغد البين، املرجع السابق. -3 



 اإلطـــار الـنـظــري:
 

54 

 

 النوع الثالث: الوسائل المطبوعة: ومن أهمها: 

حيث ميثل اإلعالن يف  1للصحف دورا هاما يف اإلعالن للمناطق السياحية والرتويج هلا، الصحف: – 5
الصحف أحد الوسائل الرئيسية يف خماطبة اجلمهور السياحي حيث يطالع السائح الصحيفة اليومية فيجد من بني 

اليت هو حباجة اليه. ويقوم  اتصفاهتا اعالن موجها اليه ويزود باملعلومات اليت هو يف حاجة اليها ويزوده باملعلوم
 .2عليه بالتعاقد على الربنامج السياحي بناء

ومن أهم خصائصها أهنا تسمح بالسيطرة على القارئ وتتيح له فرصة لكي يعود لقراءة الرسالة السياحية أكثر من 
أصبح تأثريها أكثر من  مرة فيصبح لديه فرصة للتفكري واختاذ القرار مع االهتمام بالصورة السياحية امللونة، اليت

آالف الكلمات. وميكن القول بأن الصحافة السياحية تسهم يف بناء قاعدة معرفية قوية لدى أبناء اجملتمع تستطيع 
 3أن تدفعهم للسياحة الداخلية وجتعلهم سفراء لسياحة بالدهم ويف املستقبل يكونوا عوامل جذب للسياحة.

ة السياحة الرمسية بإصدار جملة وتركز أمهية خاصة على ما يسمى تقوم أغلب أجهز  المجالت السياحية: – 2
بالدعاية، وقيمة الدعاية كبرية إذا ما مت اعدادها بعناية، حيث أن هذه اجملالت متارس تأثريا قويا يف الشعور بالنسبة 

 4للقارئ.

واملعرفة، وتلجأ اىل أساتذة  واجمللة تكون قادرة على تقدمي املوضوعات السياحية املبنية على أساس العلم والبحث
اآلثار والتاريخ بالصور والشرح والعلمي بأساليب شيقة بالصور امللونة فتكون جذابة للقراءة باإلضافة اىل أن عمر 

اجمللة أطول من اجلريدة ألهنا تصدر أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية يستطيع أن يعود هلا القارئ على مدار 
 الت السياحية بشكل فعال يف خدمة السياحة. األسبوع، ولذلك تساهم اجمل

: يساعد الكتاب على تكوين الرأي وحيدث من خالله استجابة جادة للمادة الكتب واألدلة السياحية – 3
وضع يتم استخدام الكتاب أو الدليل يف و  5السياحية وذلك إذا أحسنت طباعته وارتفعت الصور امللونة به،
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و بالتايل يكون أكثر فاعلية يف نشر ثقافة  1األماكن اليت ترغب اإلعالن عنها،ات سياحية خمتلفة عن نإعال
 2سياحية عن البلدان.

متثل النشرات الدعائية وسيلة هامة يف اإلعالن عن الربامج السياحية، حيث أن توزيع  النشرات الدعائية: – 9
 3ياحية وعلى التجمعات السياحية،هذه النشرات على فروع الشركة ومكاتب وكالئها وكذلك يف املعارض الس

باإلضافة اىل وجودها يف السفارات اخلاصة بالدولة وبالتايل تكون هذه النشرات سفراء لآلثار ومعامل هذه الدولة 
اليت ترغب يف تنشيط السياحة هبا من خالل نشر ثقافة املعرفة عن طريق احليارة والنهية لذلك تعترب وسيلة هامة 

  4خلدمة السياحة.

: وتستخدم هذه الالفتات وامللصقات بفاعلية كوسيلة إلثارة التعاقدات الالفتات والملصقات السياحية – 1
على الربامج السياحية ويتيمن حسن اختيار األماكن اليت توقع منها حىت جتذب انتباه السائح وتدفعه للبحث 

 5عن مزيد من املعرفة.

 النوع الرابع: الوسائل المرئية والمسموعة: 

هي أكثر الوسائل جناحا وتأثريا العتمادها على خماطبة أكثر من حاسة عند السائح وهي حاسيت السمع        
 والنظر معا، ومن أهم الوسائل املستخدمة يف هذا النوع ما يلي:

سياحية، يتميز التلفزيون كوسيلة إعالمية يف اجملال السياحي بنقل صورة حية وواقعية عن املنطقة ال التلفزيون: – 5
ويظهر السائحني وهم يف حالة استمتاع باملنتج، هذا جبانب النص املسموع واخللفية املوسيقية اللذين يزيدان من 

ثر على ؤ ص يف ابراز املقومات السياحية وتلذلك يعتمد عليه يف قطاع السياحة بشكل خا  6تأثري اإلعالن.
 7د فرصة التصور وأخذ القرار.املشاهدين للسياحة وتنمي اخليال والوعي ويرتك للمشاه
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من أهم املربرات اليت جتعل التلفزيون من الوسائل اليت جيب الرتكيز عليها من قبل رجال االعالم السياحي هو 
امتداد البث الفيائي التلفزيوين اىل أحناء متعددة من العامل مما يسهل كثريا الوصول اىل قطاعات من اجلمهور 

  1م برامج وأشكال فنية متنوعة تالئم التنوع يف جمال املعلومات السياحية.متعدد اجلنسيات، وأييا تقد

 :ن أن تقدم من خالل التلفزيون هيويف جمال نوعية الربامج واملواد السياحية اليت ميك

تتزايد أمهيتها مع انتشار العديد من القنوات الفيائية املتخصصة يف اجملال  البرامج السياحية في التلفزيون: –أ 
السياحي. تعد هذه الربامج فرصة كبرية للتوسع يف تناول خمتلف املقومات السياحية مثل: املقومات الرتاثية 

م يف تنمية الوعي واخلدمات السياحية، والتعريف مبقومات السياحة العالجية وتقدمي خمتلف املعلومات اليت تساه
عند انتاج الربامج السياحية التلفزيونية جيب أن تتمتع باجلودة واجلاذبية حىت ينتبه اليها  و  2السياحي لدى املواطن.

  3كافة اجلمهور املتلقي على اختالف فئاته وذلك للوصول اىل نتائج إجيابية حنو الربامج السياحية.

جيب أن ينبثق االعالن السياحي التلفزيوين من املقومات الفلية دون  اإلعالنات السياحية في التلفزيون: –ب 
مبالغة وأن تتجانس اخللفيات والصور املوجودة فيه مع قيم والتقاليد املوجودة يف اجملتمع، لذلك جيب على اجلهات 

 السياحية املعلنة اسناد تصميم وتنفيذ هذه اإلعالنات اىل مؤسسات إعالنية حملية

املاما كامال باملقومات السياحية والعادات والتقاليد املتعارف عليها وجيب مراعاة الطبيعة اخلاصة  ووطنية ملمة 
 4للمنتج السياحي الذي ينتقل اليه السائح عند تصميم وحترير اإلعالن التلفزيوين السياحي.

ا يتم خماطبة عدد كبري من : متثل السينما وسيلة هامة من وسائل اإلعالن اليت عن طريقهاألفالم السنيمائية – 2
مجهور السياح ومن مث إقناعه بالتعاقد على الربامج السياحية سواء عن طريق أفالم إعالنية خاصة أو عن طريق 

  5أفالم سينمائية روائية عادية تصمم خللق دوافع السفر والسياحة.

 بالدعاية واإلعالن السياحي : تستطيع فرق الفلكلور الشعيب الفنية بعروضها أن تقوم الفرق الشعبية – 3

 

                                                           

 .099مصطفى يوسف الكايف، املرجع السابق، ص  -1 
 هباس بن رجاء احلريب، سعود السيف السهلي، املرجع السابق، ص   -2 
 .45-44، املرجع السابق، ص ص رجاء الغمراوي -3 
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 وتعد وسيلة مناسبة للجذب السياحي لعدد كبري من السياح ومن املهتمني هبذا الفن.  1بشكل ناجح.

: وهي من الوسائل اهلامة للجذب السياحي ولإلعالن عن الشركة السياحية العروض المسرحية والفنية – 9
  2احية الناجحة.وبراجمها أييا ويف الوقت نفسه حمور الربامج السي

 النوع الخامس: وسائل االعالم الجديدة: 

تتيح وسائل االتصال يف العصر احلديث خيارات جديدة وفعالة وسهلة الوصول واملشاركة للفرد يف أي        
 مكان، وهلا دورا فعاال يف التعريف بالسياحة. ومن أبرز هذه الوسائل ما يلي:

تعد الشبكة العنكبوتية العاملية أقوى وسيط اتصايل ميكن استخدامه يف االتصال السياحي  األنترنت: – 5
للوصول اىل مجاهري كبرية ومتنوعة. وتشكل األنرتنت وسيلة اقتصادية يف توفري املصاريف للمنشآت يف سبيل 

 4يف جمال االعالم السياحيويف هذا اجملال ميكن أن نشري اىل وسائل عديدة تفيد  3الوصول اىل عدد من اجلمهور،
 أمهها: 

  البريد االلكتروني: -

ميكن للمختصني يف االعالم السياحي وشركات السياحة استخدام الربيد االلكرتوين لبث الرسائل مبا تشمل عليه 
 5من أفكار ومعلومات سياحية عن املزارات واخلدمات واألسعار املتميزة.

                                                                                                       االلكترونية:المواقع  -
تعد من أبرز الطرق اليت ميكن االستفادة منها يف اجملال السياحي وهي عبارة عن صفحات متخصصة تقدم 

تنشئ لنفسها موقعا يتيمن كل ما  وميكن للشركات أو املنشآت السياحية أن 6معلومات عن املنتج السياحي،
تريد طرحه عن املزارات السياحية سواء يف شكل نص مكتوب أو يف شكل مصور، وكذلك عن املزايا اليت توفرها 

 للسائح وأماكن احلجز.

                                                           

 رغد البين، املرجع السابق. -1 
 .084-082مصطفى يوسف الكايف، املرجع السابق، ص ص  -2 
 .  82خالد بن عبد الرمحان آل دغيم، املرجع السابق، ص  -3 
 .25هباس رجاء احلريب، سعود السيف السهلي، املرجع السابق، ص  -4 
 .84خالد بن عبد الرمحان آل دغيم، املرجع السابق، ص  -5 
 .25هباس رجاء احلريب، سعود السيف السهلي، املرجع السابق، ص  -6 



 اإلطـــار الـنـظــري:
 

58 

 

بني خمتلف : يعترب اهلاتف من وسائل االتصال اليت يستخدمها مسؤويل االعالم السياحي لالتصال الهاتف-2
لالتصال باملنشآت واجلهات األخرى خارج املنشأة، وهو وسيلة لالتصال عاملني داخل املنشأة و االدارات وال

 الشخصي غري املباشر باجلمهور وجتذب االنتباه اجلمهور خاصة عند اختيار الوقت املناسب لالتصال.
دف مباشرة وينبغي أن رسائل اجلوال: هي وسيلة لالتصال املباشر تتفوق بقدرهتا على ارسال معلومات اىل املسته

 1 تكون خمتصرة وهبا دعوة أو أخبار مثرية.

 :وظائف االعالم في المجال السياحي 

 تقدم وسائل االعالم عدة وظائف يف اجملال السياحي ميكن تلخيصها فيما يلي:

 أوال: المستوى الداخلي:

باإلضافة اىل تنمية الوعي السياحي املشكالت السياحية الراهنة تزويد اجلمهور باألخبار واألحداث والقيايا و  -0
 لديهم وبث األفكار لتوجيه اجلمهور بقيايا التنمية السياحية.

التقاليد ودفع اجلماهري اىل موقف اجيايب وفعال للنهوض للمحافظة على القيم والعادات و  تقدمي صورة مييئة -6
 بالسياحة.

الرتحيب بالسائح األثار واملعامل السياحية و  مشاركتهم يف حمافظة علىتنمية الوعي السياحي للجماهري ليمان  -2
 ليمان عودته مرة أخرى.

 ثانيا: المستوى الخارجي:
حة يف هذا البلد نشرها خارج البالد من أجل توافر املعلومات الصحيحة عن السياتوفري املطبوعات السياحية و  -0

 اقبال السائحني على احليور اليها.و 
العمل على ا و واصل اعالنية عن أهم معامل السياحية للبالد وتوزيعها خارجياملسامهة يف انتاج أفالم تسجيلية وف -6

 2اذاعتهم على خطوط الطريان للدول.
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 خـــاتــمة:

والتعلم  يعتمد على الدوافع أو الغرائز وحب املعرفة واالكتشاف يف األخري نستنتج أن السياحة هي نشاط  
أحد أهم األمناط السياحية ملا هلا من فوائد على الصحة البدنية أو بدافع العالج أييا وتعد السياحة احلموية 

والراحة النفسية للزائر أييا، حيث تعترب كنزا سياحيا هاما حبكم ما توفره لقاصديها من أسباب عالج وهدوء 
تاجون واسرتخاء ذهين وعيلي وهذا ما جيعلها تستقطب الكثري من السياح، وهلذا يقوم االعالم بتزويد الناس مبا حي

معرفته من معلومات تساعد على اختاذ القرارات وحتديد املواقف قبل وبعد الرحالت السياحية، فهو يقوم بإشباع 
 حاجات ورغبات اجلمهور وخدمته.
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 تعريف والية قالمة: -5
من واليات اجلزائر عاصمتها مدينة قاملة، تقع الوالية بشمال شرق البالد وتبعد عن  64والية قاملة هي الوالية 

أهراس، عالوة على طابعها  كلم وأقرب الواليات اليها هي عنابة الساحلية وقسنطينة وسوق522العاصمة ب 
الصناعي والفالحي والرعوي والغايب الذي يعطيها موقعا اقتصاديا واسرتاتيجيا هاما يف اجلزائر، متتلك الوالية 

مؤهالت سياحية كبرية حتتاج اىل العناية والتطوير وتعترب قاملة منطقة اسرتاتيجية بوجودها على ضفاف هنر سيبوس 
 اري املائية يف الوطن.اخلصبة، أين مير أحد اجمل

دوائر ومتتد على  01بلدية جممعة يف  24م وتشمل على  0824وأنشئت والية قاملة إثر التقسيم االداري لسنة 
 نسمة. 490.222كلم بتعداد سكاين يقدر ب:   2292.94مساحة 

ترتاوح درجة احلرارة كما تتمتع منطقة قاملة مبناخ رطب على العموم، دافئ وممطر شتاء وحار وجاف صيفا، حيث 
صيفا، وختتلف درجة احلرارة يف الفصل الواحد بني املرتفعات واجلبال  25.4درجات شتاء و 14ما بني 

 1واملنخفيات احملصورة بينهما، وتشتد خاصة يف فصل الصيف.
 الموقع الجغرافي:

تقع قاملة داخليا بالشمال الشرقي للجزائر، وحيدها من الشمال واليات الطارف وعنابة وسكيكدة، ومن الشرق 
ا سوق أهراس ومن الغرب قسنطينة ومن اجلنوب أم البواقي، وتتمثل أكرب جاذبية سياحية للوالية يف تياريسه

موقع ومعلم منها ما هو  511وطبيعتها إضافة اىل ثروهتا املتميزة باملعامل األثرية اليت يصل عددها اىل ما يزيد عن 
راجع اىل العهد الروماين خاصة املسرح الروماين بوسط املدينة، كما أهنا تتميز حبماماهتا املعدنية منها محام الدباغ 

2ومحام النبائل.

                                                           
1- http: // www.dt-geulma.dz،6102-12-65 : التوقيت : 61 :05، تاريخ الزيارة. 
2 - http://www.guelma24،6102-12-62 : التوقيت: 00 :01.،تاريخ الزيارة. 
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 الجهوية: التعريف بإذاعة قالمة -2
 بطاقة فنية عن إذاعة قالمة الجهوية: -أ

 التسمية: إذاعة قاملة اجلهوية.  -
 املوقع: تقع إذاعة قاملة اجلهوية يف وسط مدينة قاملة.   -
 6119ديسمرب  62تاريخ االنشاء: أنشئت إذاعة قاملة اجلهوية يف  -
 املدير: موسى حيياوي -
 5سائقني، 2تقنيني،  2قسم اإلخراج والتنشيط،  8صحفيني،  2اداريني،  6مقسمني اىل  20عدد العمال:  -

 أعوان أمن ووقاية.
 موجه جهوية. 82.5موجه حملية،  012.5موجة التقاط برامج اإلذاعة:  -
 122.04.20.25اهلاتف والفاكس:  -
 122.04.26.26اخلط املباشر:  -

kalamafm@gmail.com الربيد االلكرتوين : -   
www.radio.Guelma.dz املوقع االلكرتوين :   - 

  1مجال التغطية:
 EMETEURجهاز   Zoneاملنطقة 
 جهاز البث-FM: كل االجتاهات 

 واط6511القوة: -
 82.2الذبذبة:  -

 قاملة )ماونة(

FM- جهاز البث 
 واط 51القوة : -
 010.0الذبذبة:  -

Roknia الركنية 

 جهاز البث: ذو اجتاهني -
 واط 51القوة:  -
 99.1الذبذبة:  -

 محام النبائل

 ( : يوضح مجال تغطية إذاعة قالمة الجهوية85الجدول رقم  )
                                                           

 .6102إذاعة قاملة اجلهوية، بطاقة فنية عن إذاعة قاملة اجلهوية،  -1 
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 نشأة وتطور إذاعة قالمة: -ب
 وهي أربعة: 0892والتلفزيون اجلزائرية سنة جاءت إذاعة قاملة نتيجة إعادة هيكلة اليت مست مؤسسة اإلذاعة 

 .املؤسسة الوطنية لإلذاعة املسموعة 
 .املؤسسة الوطنية للتلفزيون 
 .املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزيوين 
 .املؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري 

اىل مؤسسة عمومية وفق ما وكل مؤسسة من هذه املؤسسات حتظى باستقاللية تنظيمية مالية وتقنية وبتحويلها 
، أصبحت اإلذاعة اجلزائرية طابع صناعي وجتاري ومتارس مهنة البث املسموع، 0880أفريل 61نص عليه مرسوم 

ة يف نفس السنة بدأ التأسيس لشبكة اإلذاعة اجلهوية واإلذاعة املوضوعية حتت اشراف املدير العام لإلذاعة 
 وطار. اجلزائري يف تلك الفرتة املرحوم الطاهر

كانت إذاعة الساورة بوالية بشار وإذاعة البهجة باجلزائر العاصمة إذاعة متيجة وامتدادها اىل واليت البليدة 
إذاعة حبجم  49وبومرداس أول اإلذاعات اليت تأسست يف تلك الفرتة اىل أن أصبح عدد اإلذاعات اجلهوية 

 ساعة. 222

مت إجنازها يف إطار برنامج تأسيس اإلذاعات اجلهوية تكون قادرة على  اليت 40وتعترب إذاعة قاملة املنشأة االذاعية 
تلبية كل احلاجات اإلعالمية اليت حيتاجها اجملتمع اجلزائري وتالئمهم مع خصوصية وطبيعة وثقافة كل منطقة من 

 ومواكبة احلركة االجتماعية والتنموية اخلاصة هبا. املناطق املوجودة يف اجلزائر

لوفاة الرئيس الراحل  21مبناسبة االحتفال بالذكرى  6119ديسمرب  62عة قاملة بتاريخ حيث تأسست إذا
 1بوخروبة )هواري بومدين(.
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 اذاعة قالمة: خصائص-ج

 تتميز اذاعة قاملة اجلهوية جبملة من اخلصائص املشرتكة مع غريها من االذاعات وغري املشرتكة فهي:

  تثقيف وترفيه وارشاد املستمع.تساهم بدرجة كبرية يف التأثري يف 
  كما أهنا تليب متطلبات اجلمهور مبختلف مستوياته االجتماعية والذوقية مع مراعاة خصوصية املنطقة وثقافتها

 احمللية.
  حتاول مساعدة املواطنني من خالل التقريب بينهم وبني اإلدارات واهليئات املسؤولة لتسهيل أعماهلم واجياد

 احللول للمشاكل. 
  ناقشة املواضيع اهلامة واليت تعكس الواقع املعاش دون جماملة او اخفاء للحقائق مما يسهل البحث يف م

 األسباب واالقرتاحات واحللول.
 .1تقدمي كل ما هو جديد على الساحتني الداخلية واخلارجية 

 مسؤولين: 81منذ تأسيسها الى حد اليوم أشرف عليها 

 06حتري بإذاعة عنابة ورئيس مشروع إذاعة قاملة مث أصبح مدير هلا من  : الذي كان رئيسملوك عبد الحميد-5
 .6100اىل غاية جوان  6119ديسمرب 

هو اآلخر كان صحفيا بإذاعة عنابة مث أصبح مديرا إلذاعة قاملة اجلهوية ملدة سنة من جوان  غرايبية محسن: – 2
 .6106اىل جوان  6100

: كانت صحفية ورئيسة قسم بإذاعة تبسة مسقط رأسها مث أصبحت مديرة اذاعة خنشلة مث زنادي ماجدة – 3
 .6105اىل غاية أفريل 6106مديرة إذاعة قاملة اجلهوية وخلفت املدير السابق حمسن غرايبية من جوان 

اىل غاية  6105ماي  19أصبحت مديرة إذاعة قاملة اجلهوية بالنيابة عن زنادي ماجدة من  تباني بثينة:- 9
 .6105نوفمرب 

 كان مدير سابق بإذاعة باتنة مقر رأسه مث عني كمدير لوالية قاملة اجلهوية بعد بثينة تباين   موسى يحياوي:- 1
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 1اىل يومنا هذا.  6102جانفي  10اليت كانت مؤقتة يف املنصب من 

  مساءا: 28:88الرابط مع اإلذاعات بعد الساعة 
الشاب واملؤهل يطمح دائما اىل تقدمي األفيل واألحسن للمستمع من خالل ما الزالت إذاعة قاملة بطاقمها 

يقدمه طيلة يوم من العمل واجلد، قبل هناية البث والربط مع اإلذاعات الوطنية األخرى بعد الساعة الثامنة على 
  2 النحو التايل:

 61:11  سا اإلذاعة الثقافية. 62:11 –سا 
 62:11  القناة األوىل. سا 11:11 –سا 
 11:11  سا قناة القرآن الكرمي. 16:11 –سا 
 16:11  سا القناة األوىل. 15:11 –سا 
 15:11  سا قناة القرآن الكرمي. 12:55 –سا 
  :أهم الشهادات التي تحصلت عليها 

ودها يف كل حتصلت إذاعة قاملة اجلهوية على العديد من اجلوائز وشهادات الشكر والتقدير لفاعليتها وتغطيتها ووج

 حمافل الوالية من بينهم: 

  لربنامج  6101جائزة النجمة الذهبية لإلعالمTICHNO FM  لكل من هشام صفر و زينة

 .حماجبية، عليدة شالغي

 للهالل األمحر بقاملة السيد عبد العزيز بوغابه اىل مدير  ةشهادة شكر وعرفان قدمها رئيس املكتبة الوالئي

 إذاعة قاملة على مسامهتها الفعالة يف األعمال اإلنسانية والتيامنية.

  شهادة شكر وعرفان مقدمة من قبل الغرفة الصناعية التقليدية واحلرف بوالية قاملة جراء اجملهودات اجلبارة اليت

 اع الصناعة التقليدية بالوالية.تبذل من أجل التعرف والرتويج لقط
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  شهادة تقدير مقدمة من قبل رئيس اجمللس الشعيب بتا ملوكة اىل مدير مبناسبة تكرمي جنباء واملتفوقني خالل

 اعرتافا ة تقديرا للمجهودات املبذولة. 6106 – 6100املوسم الدراسي 

 اراتيه اىل مديرة إذاعة قاملة لتغطيتها شهادة شكر وعرفان مقدمة من قبل الرابطة الوالئية وئام الفجوج للك

 1فعاليات الدورة واملسامهة يف دعم النادي.

  سنوات:  0إذاعة قالمة الجهوية 

 04:11صباحا اىل غاية الثانية زواال  12:41دقيقة من  61ساعات و12انطلقت إذاعة قاملة اجلهوية بإرسال 

اىل غاية اليوم  6100مسة زواال وابتداء من سنة دقيقة اىل اخلا 61ساعات و 01اىل  6118وارتفع بثها يف 

 دقائق اىل يومنا هذا.  5ساعة و 02حجم بثها اليومي 

 :برامج إذاعة قالمة الجهوية 

ان إذاعة قاملة كغريها من اإلذاعات احمللية تعمل على تلبية رغبات مستمعيها والتأثري عليهم من خالل بثها 

ء كانت اجتماعية واقتصادية وتارخيية وثقافية، فكرية، ترفيهية إخبارية، ملختلف الربامج اليت هتم اجملتمع سوا

 خدماتية ......اخل.

 2016/2017:2النسب المئوية للشبكة البرامجية العادية 

 % 23.40                             الربامج اإلخبارية والرياضية: -

 % 8.51                                الربامج الرتفيهية والفنية:       -

 %                       31.92 الربامج االجتماعية الرتبوية:    -

 %   36.17   :                             التارخييةالربامج الثقافية و  -

                                                           

 املرجع السابق. اذاعة قاملة، -1 
 السابق. اجلهوية، املرجع قالهاذاعة  -2 
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 (: مخطط يوضح الشبكة البرامجية لبرامج اذاعة قالمة الجهوية85الشكل رقم )   

 

 

 

المحور اإلخباري 
%23.40والرياضي

المحور الترفيه 
%8.51والمنوعات

المحور الثقافي التاريخي 
%36.17والديني

المحور االجتماعي 
%31.92التربوي

المحور اإلخباري والرياضي

المحور الترفيه والمنوعات

ينيالمحور الثقافي التاريخي والد

المحور االجتماعي التربوي
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 عرض وتحليل البيانات والنتائج ومناقشة التساؤالت: -3
( alpha cronbachنباخ )ثبات أداة الدراسة: لقياس مدى ثبات االستمارة مت استخدام اختبار الفا كرو 

 حيث جاءت نتائجه يف اجلدول التايل:

 :: درجة ثبات أداة الدراسة(16جدول رقم )

 الفاكرونباخ عدد العبارات
64 1.261 

 

( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عالية، %26ان معدل الثبات بلغ )( 16رقم )يالحظ من اجلدول 
لكي تعتمد النتائج املتوصل إليها يف البحث وهذا األمر يؤكد  % 21حيث جيب أن ال تقل قيمة املعامل عن 

 مدى القوة والرتابط بني عبارات االستمارة.

 تحليل بيانات االستمارة:-

 تحليل البيانات الشخصية:-5

 (: توزيع افراد الدراسة حسب اجلنس:12جدول رقم )

 النسب املئوية التكرارات اجلنس
 %42 62 ذكر
 %54 62 انثى

 %011 51 اجملموع
 

، فيما كانت نسبة الذكور %54( ان نسبة االناث قدرت ب 12يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
أكثر اهتماما واستماعا لإلذاعة وذلك لتفرغهم وتواجدهم باملنزل مما يتيح هلم الوقت الكايف ملتابعة الربامج 42%

 االذاعية.
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 السن:(: توزيع افراد الدراسة حسب 89جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات السن
 %44 66 21اىل  61من 
 %62 02 41اىل  20من 
 %21 05 فما فوق 41من

 %011 51 اجملموع
  

سنة متثلت يف أعلى نسبة  21اىل  61( أن الفئة العمرية من 14يتيح لنا من خالل اجلدول رقم)
كانت أقل نسبة   41اىل  20وأما الفئة من  %21سنة فما فوق بنسبة  41وتليها الفئة من  %44قدرت ب 

 من خالل اجلدول يتيح لنا أن معظم مستمعي اذاعة قاملة اجلهوية من فئة الشباب. %62حيث قدرت ب 

 (: توزيع افراد الدراسة حسب المستوى التعليمي:81جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات املستوى التعليمي

 %2 2 ابتدائي

 %02 9 متوسط

 %22 09 ثانوي

 %46 60 جامعي

 %011 51 اجملموع

 

 60( يتبني ان معظم افراد العينة عند املستوى اجلامعي حيث بلغ عددهم 15من خالل اجلدول رقم )
 9يف حني بلغ عدد افراد املستوى املتوسط  %22فردا بلغت نسبتهم  09يليه الثانوي ب  %46فردا بنسبة 
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 وهذا يدل ان افراد العينة ذو مستوى تعليمي %2افراد بنسبة  2واقتصرت فئة االبتدائي على  % 02بنسبة 
 )مستوى جامعي( وهذه الفئة أكثر وعيا بأمهية ما تعرضه االذاعة.

 (: توزيع افراد الدراسة حسب الوظيفة:80جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات الوظيفة

 %02 9 متقاعد

 %46 60 عامل

 %46 60 بطال

 %011 51 اجملموع

 

( نالحظ ان عدد االفراد العاملني متساوي مع عدد االفراد البطالني حيث 12من خالل اجلدول رقم )
وهذا يدل ان  % 02افراد أي ما نسبته  9تليها فئة املتقاعدين ب  % 46فراد مثلوا نسبة  60بلغ عددهم 

 عامل الوظيفة ال يؤثر على استماع اجلمهور لإلذاعة وتلقي املعلومات منها.

 تحليل بيانات محاور الدراسة:-2

 (: يوضح مدى استماع الجمهور لإلذاعة:80جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %42 62 دائما

 %44 66 أحيانا

 %01 5 نادرا

 %011 51 اجملموع



 الفصل التطبيقي:
 

72 

 

( أن نسبة املبحوثني الذين يستمعون لإلذاعة بصفة دائمة قدرت 12يتبني لنا من خالل اجلدول رقم )
بالنسبة  %01يف حني كانت  %44وهي أعلى نسبة، أما الذين يستمعون لإلذاعة أحيانا تقدر ب  %42ب 

ة اجلهوية بصفة دائمة هذا راجع للذين نادرا ما يستمعون لإلذاعة، نستنتج أن أغلب أفراد العينة يتابعون اذاعة قامل
أن االذاعة تتناول غالبية األخبار احمللية عن الوالية اليت هتتم بقياياهم واحتياجاهتم كما تعد الوسيلة األقرب 

 للمواطن.

 (: يوضح الفترات المخصصة لالستماع إلذاعة قالمة:80جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات  االجابة

 %42 62 صباحا

 %54- 62 مساءا

 %011 51 اجملموع

 

أن املبحوثني الذين يستمعون إلذاعة قاملة اجلهوية يف الفرتة املسائية قد ( 19رقم )يتنب لنا من خالل هذا اجلدول 
، وهذا %42وهي أعلى نسبة أما نسبة  الذين يستمعون لإلذاعة يف الفرتة الصباحية فقد بلغت  %54بلغت 

 املسائية هي األكثر مناسبة لالستماع إلذاعة قاملة اجلهوية لتزامنها مع أوقات فراغهم.راجع اىل ان الفرتة 
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  (: يوضح معدل االستماع إلذاعة قالمة في اليوم:84جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات االجابة

 %29 24 سا 2اىل 0من 

 %21 05 سا 2اىل 4من 

 %6 0 سا 2اكثر من 

 %011 51 اجملموع

 

ساعات هم األكثر 2(  أن الذين يستمعون لإلذاعة من ساعة اىل 18نالحظ من خالل اجلدول )
وتليها نسبة األفراد الذين  %21ساعات بنسبة  2ال  4مث تليها نسبة الذين يستمعون إلذاعة من  %29بنسبة 

الربامج االذاعية املقدمة   ، وميكن ارجاع ذلك اىل أن %6ساعات واليت بلغت  2يستمعون لإلذاعة أكثر من 
  .وذلك من خالل طرح خمتلف القيايا اليت هتمهم ب رغبات وحاجات املستمعنيليب ت

 (: يوضح البرامج المفضل االستماع اليها:58جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %01 5 ترفيهية

 %41 61 ثقافية

 %24 02 إخبارية

 %4 6 فنية

 %06 2 أخرى

 %011 51 اجملموع
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يتيح لنا أن أعلى نسبة من أفراد العينة ترى بان الربامج الثقافية هي  ( 01رقم ) من خالل اجلدول
لتأيت بعدها الربامج  %24، مث تليها الربامج االخبارية بنسبة %41املفيلة واألكثر استماعا و اليت قدرت ب 

مث تليها أدىن نسبة اخلاصة بالربامج االجتماعية و الفنية  اليت % 9مث الربامج الدينية بنسبة  %01الرتفيهية بنسبة 
، نستنتج أن الربامج الثقافية و االخبارية هي األكثر استماعا من طرف اجلمهور وهذا راجع اىل  %4قدرت ب

كون اإلذاعة هتتم باجلانب الثقايف حيث تعمل على ختصيص برامج دائمة تسعى من خالهلا اىل تقدمي معلومات 
خبار احمللية الثقافية اىل مجهور املستمعني بصفة انية وحصرية وتسعى الربامج االذاعية املقدمة لتثقيف مجاهريها وأ

 واشباع فيول مجهور املستمعني.

 : يوضح مدى تناسب البرامج مع وقت الفراغ: (55جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %52 69 نعم

 %29 08 اىل حد ما

 %2 2 ال

 %011 51 اجملموع

 

(  يتيح لنا أن نسبة املبحوثني الذي تتناسب الربامج االذاعية مع وقت 00يتنب من خالل اجلدول رقم )
، أما نسبة الذين ال %29، مث تليها اليت تتناسب اىل حد ما معه بنسبة %52فراغهم كانت أعلى نسبة بلغت 

، وميكن ارجاع هذا اىل أن وقت فراغ املبحوثني %2قدرت ب تتناسب الربامج االذاعية مع وقت فراغهم فقد 
يتناسب مع توقيت بث الربامج االذاعية املفيلة لديهم باإلضافة اىل أن االذاعة تأخذ بعني االعتبار تناسب فرتة 

 بث ونقل الربامج مع فرتة فراغ اجلمهور سواء كانوا عاملني، طلبة، نساء، ماكثات يف البيت.
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 : يوضح مدى ا تصال الجمهور باإلذاعة للمشاركة في البرامج: (52جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %46 60 نعم

 %59 68 ال

 %011 51 اجملموع

 

( أن أغلبية املبحوثني ال يتصلون للمشاركة يف الربامج االذاعية حيث 06يتنب لنا من خالل اجلدول رقم )
اىل   وهذا راجع% 46أما الذين يتصلون للمشاركة يف الربامج االذاعية فقد بلغت نسبتهم  %59بلغت النسبة 

أن الربامج االذاعية اليت ترتك جماال أمام اجلمهور للمشاركة ال تتناسب و احتياجات اجلمهور وال تعرب عن 
 اهتماماته.

 للمشاركة في البرامج االذاعية: المبحوثين معدل االتصال (: يوضح53جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %4.22 0 دائما

 %52.04 06 أحيانا

 %29.0 9 نادرا

 %011 60 اجملموع

 

( أن أغلبية املبحوثني يتصلون أحيانا للمشاركة يف الربامج االذاعية 02يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
للذين يتصلون بصفة نادرة، أما الذين يتصلون بصفة  %29.0مث تليها نسبة  %52.04حيث بلغت نسبتها 
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، وميكن ارجاع هذا اىل ان الربامج االذاعية املقدمة %4.22نادرة، أما الذين يتصلون بصورة دائمة فبلغت 
 تناسب رغبات املستمعني وتليب احتياجاهتم وبالتايل يتصلون للمشاركة.

 م البرامج االذاعية:(: يوضح تقيي59الجدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %46 60 جيدة

 %54 62 مقبولة

 %4 6 سيئة

 %011 51 اجملموع

 

 %54( أن تقييم اجلمهور مبقبول للربامج االذاعية حاز على نسبة 04يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
من حيث كون الربامج سيئة نستنتج أن تقييم أغلب  %2، مث أدىن نسبة %46مث تليها تقييم برامج جيدة بنسبة 

أفراد العينة  للربامج االذاعية كانت مقبولة وجيدة بنسب متقاربة وهذا راجع اىل أن اذاعة قاملة اجلهوية تسعى لتلبية 
 .تطويرالتحسني و الها الدائم اىل حاجات ورغبات املستمعني من خالل سعي

 البرامج االذاعية الهتمامات وانشغاالت المستمعين:: يوضح مدى تغطية  (51جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %22 22 نعم

 %26 02 اىل حد ما

 %6 0 ال  

 %011 51 اجملموع
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الذين يرون أن اذاعة قاملة اجلهوية تغطي  (أن نسبة املبحوثني05يتيح لنا من خالل هذا اجلدول رقم )
مث تليها نسبة الذين يرون أن اذاعة قاملة اجلهوية تغطي اهتماماهتم اىل  %22اهتماماهتم وانشغاالهتم بلغت نسبة 

، %6مث تأيت نسبة املبحوثني الذين يرو بان الربامج االذاعية ال تغطي انشغاالهتم بنسبة  %26حد ما بنسبة 
 اهتمام اذاعة قاملة اجلهوية حتاول نقل انشغاالت اجملتمع احمللي وتغطية كافة األحداث و القيايا وهذا راجع اىل

 وتوصيل صوت اجلمهور اىل السلطات املعنية.

 (: يوضح النقائص التي تعاني منها اإلذاعة:50جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %66 00 الوقت

 %04 2 نقص يف العمال

 %64 06 املواضيع املطروحة

 %02 9 القدرات

 %64 06 االحرتافية

 %011 51 اجملموع

 

( أن أهم النقائص اليت تعاين منها اذاعة قاملة راجع اىل تقص يف 02يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
مث بعدها  %66مث تليها الوقت املخصص للربامج بنسبة  %64املواضيع املطروحة واالحرتافية يف العمل بنسبة 

وهذا راجع كون إذاعة قاملة اجلهوية مازالت يف  %04وأخريا نقص عدد العمال بنسبة  %02االمكانيات بنسبة 
 . على املستوى الوطين طور النمو وتعترب حديثة النشأة مقارنة مع االذاعات األخرى
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 مة من المبحوثين إلذاعة قالمة: (: االقتراحات المقد50جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة 

 %01 6 زيادة عدد الصحفيني

استيافة املختصني يف الربامج 
 االذاعية املقدمة

6 01% 

تقدمي دورات تكوينية وتدريبية 
للصحفيني خارج الوطن)مدة 

 معتربة(

2 05% 

تقدمي برامج ختص اجلانب 
 االجتماعي

01 51% 

زيادة عدد احلصص اليت تعرب عن 
 ثقافة اجملتمع احمللي

2 05% 

 %011 61 اجملموع

 

زيادة تقدمي برامج ختص اجلانب  أن أغلبية املبحوثني يقرتحون (02يتنب لنا من خالل اجلدول )
وتليها اقرتاح تقدمي دورات تكوينية وتدريبية للصحفيني خارج  %51االجتماعي للمجتمع احمللي بنسبة قدرت ب 

ويف األخري زيادة عدد  %05الوطن )مدة معتربة( و زيادة عدد احلصص اليت تعرب عن ثقافة اجملتمع احمللي بنسبة 
، %01بنسبة  الصحفيني لتغطية النشاطات على املستوى احمللي واستيافة خمتصني يف الربامج االذاعية املقدمة

 وهذا راجع اىل نقص تقدمي اذاعة قاملة اجلهوية لربامج اجتماعية هتم املستمعني. 
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 2(: تحليل بيانات المحور 50الجدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم

 1.42 0.24 تستمع إلذاعة قاملة اجلهوية 0

 1.65 0.54 ما الفرتات املخصصة لسماعك إلذاعة قاملة 6

 1.62 0.24 ما هو معدل استماعك إلذاعة قاملة يف اليوم 2

 0.64 6.29 ماهي الربامج اليت تفيل االستماع اليها 4

 1.86 0.96 هل تتناسب هذه الربامج مع وقت فراغك 5

هل سبق وان اتصلت باإلذاعة للمشاركة يف  2
 الربامج اإلذاعية

6.84 0.52 

 0.61 0.84 قاملة اجلهوية معدل االتصال باذاعة 2

 1.50 0.22 ما تقييمك للربامج اإلذاعية املقدمة 9

حسب رايك هل تغطي الربامج اإلذاعية كل  8
 اهتمامات وانشغاالت املستمعني

0.21 1.65 

حسب رايك ماهي النقائص اليت تعاين منها  01
 اإلذاعة

2.12 6.09 

 1.52 0.61 قاملة اجلهويةاالقرتاحات اليت ميكن تقدميها إلذاعة  00

 1.94 6.14 متوسط جمموع العبارات 
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كانت لصاحل النقائص   والرتبة األوىل( اىل عالقة اجلمهور مبيامني اذاعة قاملة اجلهوية 09يشري اجلدول ) 
 (.6.09معياري بلغ) ( واحنراف2.12اليت تعاين منها اذاعة قاملة اجلهوية مبتوسط حسايب )

( واحنراف 6.29أما الرتبة الثانية قفد جاءت لصاحل عبارة الربامج اليت يفيل االستماع اليها بوسط حسايب بلغ )
( واحنراف 0.24(، يف جاءت الرتبة األخرية لصاحل معدل االستماع يف اليوم بوسط حساب )0.64معياري )
 (.1.42معياري )

اين جمموعة من النقائص وذلك ألهنا من االذاعات اجلزائرية حديثة وتدل هذه النتائج على ان اذاعة قاملة اجلهوية تع
 .ومازالت يف طور النمو النشأة تعاين من نقص للخربة واالحرتافية
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 الثالث: مساهم اذاعة قالمة في تفعيل السياحة الحموية: تحليل بيانات المحور ثانيا:

 بالسياحة الحموية (: يوضح مدى اهتمام إذاعة قالمة54جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %56 62 نعم

 %49 64 اىل حد ما

 %1 1 ال

 %011 51 اجملموع

 

( أن نسبة املبحوثني الذين يرون أن إذاعة قاملة هتتم بالسياحة احلموية بلغت 08يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
وقد انعدمت نسبة الذين  %49أما نسبة الذين يرون أن اإلذاعة هتتم إىل حد ما بالسياحة احلموية بلغت  56%

يرون أن اإلذاعة ال هتتم بالسياحة احلموية نستنتج أن إذاعة قاملة اجلهوية تسعى من خالل براجمها إىل الرتويج 
وذلك لطبيعة املنطقة اليت تتوفر على  توى الواليةللسياحة احلموية والتعريف باملواقع احلموية املوجودة على مس

 .العديد من املنابع احلموية

 : يوضح مدى تقديم اذاعة قالمة برامج للتعريف بالمواقع الحموية في الوالية (28جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات جابةاال

 %24 26 نعم

 %24 02 اىل حد مدى

 %6 0 ال

 %011 51 اجملموع
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( الربامج اليت تقدمها اذاعة قاملة اجلهوية للتعريف باملواقع احلموية 61لنا من خالل اجلدول رقم)يتيح 
للذين يرون أهنا تقدم برامج للتعريف باملواقع احلموية ويليها الذين يرون بأهنا اىل حد ما  %24فكانت أعلى نسبة 

للذين ينفون ذلك نستنتج اذاعة قاملة  %6مقابل نسبة  %24تقدم برامج تعريفية بالسياحة احلموية بنسبة 
اجلهوية ختصص برامج للتعريف باملواقع السياحية )احلموية( وهذا راجع اىل اهتمام اذاعة قاملة باجلانب السياحي 

 خاصة السياحة احلموية.

 : يوضح مدى تفعيل البرامج المقدمة باإلذاعة للسياحية الحموية (25جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %42 62 نعم

 %44 66 اىل حد ما

 %01 5 ال

 %011 51 اجملموع

 

للذين يرون أن الربامج املقدمة تفعل  %42( أن اعلى نسبة بلغت 60يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
بالنسبة للذين يرون أهنا تفعل إىل حد ما مث تأيت أقل نسبة للذين ينفون ذلك  %44السياحة احلموية تليها نسبة 

، نستنج أن اذاعة قاملة اجلهوية هلا دور فعال يف الرتويج للسياحة احلموية، وهذا راجع اىل ما %01واليت بلغت 
هتا العالجية للكثري من هتا وقدر التعريف هبا وبفائدة بالوالية و تقدمه من برامج حول املواقع السياحية احلموي

 مما أدى اىل زيادة االقبال على هذه املواقع.  األمراض
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يوضح مدى كفاية المجهودات التي تقوم بها اإلذاعة لتغطية النشاطات والفعاليات  (:22جدول رقم )
 السياحية:

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %29 08 نعم

 %56 68 اىل حد ما

 %01 5 ال

 %011 51 اجملموع

 

( أن أعلى نسبة كانت ألفراد العينة الذين يرون أن اجملهودات اليت 66يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
يف حني جند  %56تقوم هبا االذاعة كافية اىل حد ما لتغطية النشاطات والفعاليات السياحية واليت بلغت نسبة 

يف األخري جند نسبة أفراد  %29نسبة الذين يعتربون أن اجملهودات اليت تقوم هبا االذاعة كافية واليت قدرت ب 
العينة الذين يرون أن اجملهودات اليت تقوم هبا االذاعة لتغطية النشاطات و الفعاليات السياحية غري كافية واليت 

ملة اجلهوية حترص دائما على تغطية كافة األخبار و النشاطات و ، وهذا راجع اىل أن اذاعة قا%5قدرت ب 
الفعاليات على املستوى احمللي ونقل صورة مباشرة عنها إىل املستمعني )تقريب املستمعني من األنشطة الثقافية 

 بالوالية(.

 : يوضح التغطيات االذاعية تزيد من االقبال على بعض المواقع السياحية: (23جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات جابةاإل

 %91 41 نعم

 %61 01 ال

 %011 51 اجملموع
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يرون أن التغطيات  %91( أن اعلى نسبة كانت من أفراد العينة أي 62يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
للذين يرون أن التغطيات ال تزيد  %61االذاعية زادت مدى االقبال على املواقع السياحية احلموية يف جند نسبة 

من االقبال على املواقع السياحية، وهذا راجع اىل أن اذاعة قاملة اجلهوية تسعى اىل التعريف باملواقع السياحية على 
 مستوى الوالية والتشجيع على زيارهتا.

 (: يوضح مدى تعرضك إلعالنات إذاعية تروج للسياحة الحموية:29جدول رقم)

 النسبة املئوية راراتالتك االجابة

 %29 24 نعم

 %26 02 ال

 %011 51 اجملموع

 

(أن أعلى نسبة كانت ألفراد العينة الذين تعرضوا إلعالنات تروج 64يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
يف حني جند أن الذين مل يتعرضوا لإلعالنات االذاعية اليت تروج  %29للسياحة احلموية و اليت قدرت ب 

للمواقع السياحية احلموية االعالنات للرتويج هذا راجع اىل اعتماد االذاعة على  %26للسياحة احلموية بلغت 
 .وزيادة عدد السياح الوافدين للمنطقة املوجودة على مستوى الوالية هبدف الدفع بعجلة التنمية السياحية

 : يوضح مدى تشجيع اإلعالنات لزيارة الحمامات المعدنية بالوالية: (21جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %24 26 نعم

 %22 09 ال

 %011 51 اجملموع
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من أفراد العينة قامت االعالنات  %24( أن أعلى نسبة 65يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
للذين مل تشجعهم االعالنات على  %22بتشجيعهم على زيارة احلمامات املعدنية بالوالية يف حني جند أن نسبة 

وهذا راجع اىل أن اذاعة قاملة اجلهوية تقوم مبجهودات للتعريف باحلمامات  ،زيارة احلمامات املعدنية بالوالية 
 .من خالل االعالنات اليت تبثها املعدنية و املواقع السياحية بالوالية و التحفيز على زيارهتا

 : يوضح مدى عمل البرامج االذاعية على زيادة الثقافة السياحة: (20جدول رقم)

 املئويةالنسبة  التكرارات اإلجابة

 %96 40 نعم

 %09 8 ال

 %011 51 اجملموع

 

( أن نسبة املبحوثني الذين يرون أن الربامج االذاعية اليت تقدمها 62يتيح لنا من خالل اجلدول رقم )
يف حني جند أن الذين يرون أن الربامج االذاعية ال  %96اذاعة قاملة تزيد من ثقافتهم السياحية واليت قدرت ب

ية تقوم بتعريف مجهور ، وهذا راجع اىل أن اذاعة قاملة اجلهو %09تزيد من ثقافتهم السياحية بلغت نسبتهم 
تعرفهم كذلك التعريف بالصناعات التقليدية وبالتايل مل التارخيية و املتاحف و املواقع األثرية و املعاعلى املستمعني 

 بكافة املواقع السياحية و احلفاظ على الرتاث احمللي و بالتايل تكوين ثقافة سياحية.
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 (: يوضح االثار المعرفية التي تحققها اذاعة قالمة:20جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %24 02 التعرف على املواقع السياحية

التعرف على اهلياكل املتاحة 
 باملنطقة

04 69% 

اكتساب معلومات ومعارف حول 
 مفهوم السياحة احلموية

08 29% 

 %011 51 اجملموع

 

(األثار املعرفية اليت حتققها اذاعة قاملة للجمهور وكانت أعلى نسبة للذين يرون 62يبني لنا اجلدول رقم )
مث تليها  %29أهنا تساعد على اكتساب معلومات ومعارف حول مفهوم السياحة احلموية و اليت بلغت 

ويف األخري الذين  %24املبحوثني الذين يرون أهنا تتيح هلم التعريف باملواقع السياحية واليت قدرت نسبتهم ب 
، وهذا راجع أن اذاعة قاملة اجلهوية %69تساعدهم على التعرف على اهلياكل املتاحة باملنطقة واليت قدرت ب

املوجودة  هوم السياحة احلموية وكذا التعريف باملواقع احلمويةتسعى من خالل براجمها اىل تعريف اجلمهور على مبف
 .على مستوى الوالية
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 : يوضح تقييم البرامج االذاعية التي تقدمها إذاعة قالمة لتفعيل السياحة الحموية: (20جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %29 08 جيدة

 %56 62 متوسطة

 %01 5 ضعيفة

 %011 51 اجملموع

 

( تقييم املبحوثني للربامج االذاعية اليت تقدمها اذاعة قاملة لتفعيل 69يتبني لنا من خالل اجلدول رقم )
مث تليها نسبة الذين يرون أن ان الربامج االذاعية جيدة  %56السياحة احلموية حيث كان التقييم متوسطا بنسبة 

تبذل ، وهذا راجع اىل أن اذاعة قاملة  %01و يف األخري نسبة الذين كان تقييمهم ضعيف بنسبة  %29بنسبة 
تعريف اجلمهور باملواقع احلموية املوجودة على مستوى جمودات معتربة من أجل تفعيل السياحة احلموية من خالل 

 الوالية.

 إذاعة قالمة لتفعيل السياحة الحموية:(: يوضح مدى الرضا على المجهودات المقدمة من 24جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %26 09 نعم

 %56 62 اىل حد ما

 %4 6 ال

 %011 51 اجملموع
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على اجملهودات املقدمة من  مدى رضا املبحوثني ( الذي يوضح68رقم ) يتيح لنا من خالل اجلدول
مث تليها نسبة املبحوثني الذين  %56اذاعة قاملة لتفعيل السياحة احلموية حيث كانت مقبولة اىل حد ما بنسبة 

الغري راضني على اجملهودات املقدمة من  و يف األخري نسبة املبحوثني %26يرون أن الربامج االذاعية مقبولة بنسبة 
اجملهودات املقدمة من طرف اذاعة قاملة  وهذا راجع اىل %4اذاعة قاملة لتفعيل السياحة احلموية غري كافية بنسبة

 .على مستوى الوالية فهي تسعى دائما اىل كسب رضا املستمعني اجلهوية لتفعيل وتنشيط السياحة احلموية

 ح اقتراحات الجمهور إلذاعة قالمة لتفعيل السياحة الحموية:(: يوض38لجدول رقم )ا

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

زيادة عدد احلصص اليت تعرف 
 ملواقع احلمويةبا

2 02% 

االهتمام بالسياحة احلموية يف   
 كافة الفصول

05 25% 

 %011 09 اجملموع

 

املبحوثني يقرتحون االهتمام بالسياحة احلموية يف كافة الفصول (أن أغلبية 21يتبني لنا من خالل اجلدول رقم )
أما يف املرتبة االخرية  %66، و يليها قرتاح تقدمي حصص تعرف بأدبيات التعامل مع السياح بنسبة %25بنسبة 

سياحة فهي اقرتاح زيادة عدد احلصص اليت تروج للمواقع اجلموية، وهذا راجع اىل اهتمام اذاعة قاملة اجلهوية بال
 .وامهاهلا يف كافة الفصول األخرى احلموية خالل الفرتة الشتوية فقط

 

 

 

 



 الفصل التطبيقي:
 

89 

 

 :3(: تحليل بيانات المحور35جدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم

 0.10 0.82 هل ترى بان إذاعة قاملة هتتم بالسياحة احلموية 0

باملواقع هل تقدم إذاعة قاملة برامج للتعريف  6
 احلموية بالوالية

0.21 1.81 

هل ترى بان الربامج اليت تقدمها إذاعة قاملة كافية  2
 لتفعيل السياحة احلموية

0.89 1.80 

هل ترى بأن اجملهودات اليت تقوم هبا اإلذاعة  4
 لتغطية النشاطات والفعاليات كافية لذلك

6.04 1.98 

إقبالكم هل ترى ان التغطيات اإلذاعية تزيد من  5
 على بعض املواقع السياحة

0.61 1.02 

هل تعرضت إلعالنات سياحية تروج للسياحة  2
 احلموية

0.26 1.66 

هل شجعتك هذه اإلعالنات على زيارة  2
 احلمامات املعدنية بالوالية

0.22 1.62 

هل عملت الربامج االذاعية على زيادة ثقافتكم  9
 السياحية

0.09 1.05 

 1.22 6.14 املعرفية اليت حتققها إذاعة قاملة لكماهي آثار  8

ما هو تقييمك للربامج االذاعية اليت تقدمها  01
 إذاعة قاملة لتفعيل السياحة احلموية

0.26 1.40 
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هل انت راض على اجملهودات املقدمة من إذاعة  00
 قاملة لتفعيل السياحة احلموية

6.44 0.28 

يل السياحة قاملة لتفع رتاحات املقدمة الذاعةاالق 06
 احلموية

0.02 1.65 

 1.54 0.22 متوسط جمموع العبارات 

  

وية فكانت الرتبة ( املتعلق مبسامهة اذاعة قاملة اجلهوية يف تفعيل السياحة احلم20يشري نتائج اجلدول )
( واحنراف 6.44) األوىل للرضا على اجملهودات املقدمة من اذاعة قاملة لتفعيل السياحة احلموية بوسط حسايب

(، أما الرتبة الثانية فقد جاءت لصاحل العبارة اليت تنص على مدى كفاية اجملهودات اليت تقوم هبا 0.82معياري )
(، أما الرتبة الثالثة 1.98( واحنراف معياري )6.04غطية النشاطات والفعاليات بوسط حسايب )تاذاعة قاملة ل

( واحنراف معياري 6.14قها اذاعة قاملة على املبحوثني مبتوسط حسايب )فجاءت لعبارة األثار املعرفية اليت حتق
(1.22.) 

وتدل هذه النتائج على مدى فاعلية اذاعة قاملة يف تفعيل وتنشيط السياحة احلموية وتعريف اجلمهور 
ى خمتلف واالعالنات والتغطيات علاملوجودة على مستوى الوالية من خالل الربامج  باملواقع السياحية احلموية

 .النشاطات السياحيةاملواقع و 
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 ثالثا: تحليل واختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة:

(:نتائج عالقة االرتباط بين عالقة الجمهور باإلذاعة و مساهمة إذاعة قالمة في تفعيل 32جدول رقم)
 السياحة الحموية:

مسامهة إذاعة قاملة يف تفعيل 
 السياحة احلموية

  عالقة اجلمهور باإلذاعة

0.364** 

1.118 

51 

0 

51 

 عالقة اجلمهور باإلذاعة

0 

51 

**0.364 

1.118 

51 

مسامهة إذاعة قاملة يف تفعيل 
 السياحة احلموية

  1.10)**( االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة 

إحصائية بني عالقة اجلمهور يبني جدول معامل االرتباط بريسون انه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة 
ومنه  %22وقد بلغت  1.10باإلذاعة ومسامهة إذاعة قاملة يف تفعيل السياحة احلموية عند املستوى املعنوي 

 جنيب على التساؤل القاضي مبدى وجود عالقة بني اإلذاعة وتفعيل السياحة احلموية.
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  الجداول المركبة:

المجهودات التي تقوم بها اإلذاعة لتغطية البرامج االذاعية ( : يوضح مدى كفاءة 33جدول رقم )
 النشغاالت واهتمامات المستمعين:

خبصوص الفرضية اليت مفادها وجود عالقة بني اجلمهور وميامني إذاعة قاملة فقد قمنا بربط متغري اجملهودات اليت  
  تقوم هبا اإلذاعة بالربامج اليت تغطي انشغاالت واهتمامات املستمعني

 حسب رايك هل تغطي الربامج االذاعية كل اهتمامات وانشغاالت املستمعني ؟ -

 هل ترى بان اجملهودات اليت تقوم هبا اإلذاعة لتغطية النشاطات والفعاليات السياحية كافية لذلك ؟ -

 اجملموع  ال  اىل حد ما نعم  االحتماالت 

 01 دائما 

56.2% 

5  

%19.2 

0 

61% 

02 

26% 

 1 أحيانا

1.11% 

1 

1.11% 

0 

61% 

0 

6% 

 8 نادرا

42.4% 

60 

91.9% 

2 

21% 

22 

22% 

 08 اجملموع 

011% 

62 

011% 

5 

011% 

51 

011% 

 1.10مستوى الداللة =  4درجة احلرية =  ²04.82 =ك
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اغلبية افراد العينة الذين يرون بان نادرا ما يوجد هناك  بان ( 22رقم ) نالحظ من خالل اجلدول
من % 56.2مقابل % 91.9جمهودات كبرية لتغطية الربامج االذاعية وانشغاالت واهتمامات املستمعني بنسبة 

 من يرون بان هناك دائما جمهودات من قبل اإلذاعة لتغطية الربامج االذاعية النشغاالت واهتمامات املستمعني.

واليت  1.115توى داللة ومس 4بدرجة حرية  04.82احملسوبة واملساوية ل:  ²ك ما تؤكده قيمةوهذا 
 ومنه نقبل الفرضية الصفرية. 02.622اجلدولية واملساوي ل:  ²ك تكرب عن

 ( : يوضح مدى اال ستماع  إلذاعة قالمة وتقييم برامجها المقدمة من طرف الجمهور :39جدول رقم )

 أما بالنسبة لعالقة االستماع إلذاعة قاملة وتقييم براجمها املقدمة من طرف اجلمهور قمنا بربط متغريين كما يلي : 

 تستمع إلذاعة قاملة اجلهوية ؟ -

 ما تقييمك للربامج االذاعية املقدمة ؟ -

 اجملموع  سيئة  مقبولة  جيدة  االحتماالت 

 04 دائما 

22.2% 

8 

22.2% 

1 

11% 

62 

42% 

 2 أحيانا 

69.2% 

05 

%55.6 

0 

011% 

66 

44% 

 0 نادرا 

4.9% 

2 

00.0% 

0 

011% 

5 

01% 

 60 اجملموع 

011% 

62 

011% 

6 

011% 

51 

011% 

 1.10مستوى الداللة = 4درجة احلرية =  05.26 ² =ك
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بان اغلبية افراد العينة الذين يستمعون إلذاعة قاملة بصفة دائمة ( 24رقم ) نالحظ من خالل اجلدول
ممن يستمعون أحيانا لإلذاعة ويقيمون براجمها باملقبول يف حني  %55.2مقابل % 22.2ويؤكدون بان براجمها 

 من الذين نادرا ما يستمعون لإلذاعة ويرون بان براجمها سيئة.  %011ما يرى 

واليت تكرب عن   1.10ومستوى داللة  4بدرجة حرية  05.26ل: سوبة واملساوية احمل ²وهذا ما تؤكده قيمة كا
 .ومنه نقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية 02.26اجلدولية واملساوي ل:  ²كا
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(: يوضح مدى تقييم البرامج االذاعية التي تقدمها إذاعة قالمة وكفايتها لتفعيل السياحة 31الجدول رقم )
 الحموية :

كما ان للفرضية تقرو على وجود اهتمام بالسياحة احلموية من قبل االعالم اجلواري السمعي كان الربط فيها بني 
 املتغريات التالية : 

 ما تقييمك للربامج االذاعية املقدمة ؟ -

 ة كافية لتفعيل السياحة احلموية؟هل ترى ان الربامج اليت تقدمها إذاعة قامل -

 اجملموع  ال  اىل حد ما  نعم  االمحاالت 

 05 جيدة 

25.6% 

4 

09.6% 

6 

41% 

60 

46% 

 2 مقبولة 

21.4% 

09 

90.9% 

6 

41% 

62 

54% 

 0 سيئة 

4.2% 

1 

1.11% 

0 

61% 

6 

41% 

 62 اجملموع 

011% 

66 

011% 

5 

011% 

51 

011% 

 1.110مستوى الداللة =  4درجة احلرية =  60.9= ²كا
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بان اغلبية افراد العينة الذين يرون بان ما تقدمه إذاعة قاملة من ( 25رقم ) نالحظ من خالل اجلدول 
ممن يرون بان الربامج % 25.6مقابل  %90.9برامج لتفعيل السياحة احلموية هي كافية اىل حد ما بنسبة 

 .جيدة من حيث ميامينها وكافية لتفعيل السياحة احلمويةاالذاعية 

واليت  1.110ومستوى داللة  4بدرجة حرية  60.9احملسوبة واملساوية ل:  ²وهذا ما تؤكده قيمة كا
 .ومنه تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية 09.42اجلدولية واملساوي ل:  ²تكرب عن كا

إعالنات اإلذاعة المروجة للسياحة الحموية على زيارة الحمامات (: يوضح مدى تاثير 30جدول رقم )
 المعدنية بالوالية:

ما بالنسبة لعالقة تاثري إعالنات اإلذاعة املروجة للسياحة احلموية على زيارة احلمامات املعدنية  بالوالية قمنا -
 بربط متغريين من اجل تأكيد او نفي هذه العالقة وخذا من خالل التساؤلني : 

 هل تعرضت العالنات إذاعية تروج للسياحة احلموية ؟ -0

 هل شجعتك هذه اإلعالنات على زيارة احلمامات املعدنية بالوالية ؟  -6

 اجملموع  ال  نعم  االحتماالت 

 26 نعم 

011% 

6 

00.0% 

24 

29% 

 1 ال  

1.11% 

02 

99.8% 

02 

26% 

 26 اجملموع  

011% 

09 

011% 

51 

011% 

 1.110مستوى الداللة =   0درجة احلرية =   40.9= ²كا
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بان اغلبية افراد العينة يرون بان اإلعالنات االذاعية املروجة  ( 22رقم ) نالحظ من خالل اجلدول
ممن يرون بان % 99.8مقابل % 011للسياحة احلموية تؤثر على زيارة احلمامات املعدنية بنسبة تقدر ب: 

 .للسياحة احلموية تؤثر على زيارة احلمامات املعدنيةاإلعالنات االذاعية املروجة 

واليت تكرب  1.110ومستوى داللة  0بدرجة حرية  40.9احملسوبة واملساوية ل:  ²وهذا ما يؤكد قيمة كا
 .ومنه نقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية 01.96اجلدولية واملساوي ل:  ²عن كا

 المقابلة:تحليل أسئلة 

سؤاال،  06اذاعة قاملة اجلهوية إلجراء مقابلة مقننة مع الصحفية أمال جبابلة وقد تيمنت توجهنا اىل 
متحور سؤالنا األول حول اهتمام اذاعة قاملة بالسياحة احلموية فكانت إجابتها بأن السياحة بصفة عامة والسياحة 

امتياز، استنتجنا من خالل  هذا أن احلموية بصفة خاصة من أوىل أولويات االذاعة باعتبار أن الوالية سياحية ب
من قاملة يف شقه املتعلق بدعم مساعي التنمية فان األوىل هبا أن تلم باملقومات خصوصا  اجلزائرية دور االذاعة

احلموية منها ملا تزخر به املنطقة من منابع محوية وهياكل ومرافق االستقبال وترافق السلطات احمللية يف مساعيها 
تقدمي اذاعة قاملة الربامج للتعريف للوقوف هبذا القطاع حمليا، أما فيما خيص التساؤل الثاين الذي متحور حول 

باملواقع احلموية يف الوالية فكانت اجابتها بأن هنالك عدد معترب من الربامج القارة وكذا الفيائيات اخلاصة اليت 
هتتم بإبراز املقومات السياحية احلموية للوالية واملشاريع اجلاري  6119متت برجمتها منذ انطالق بث االذاعة سنة 

 هذا االطار اضافة إىل جانب مهم آخر وهو الصناعة التقليدية اليت تكمل السياحة ومن بني هذه جتسيدها يف
احلصص: وجهات سياحية، يد من ذهب، حمطات، ألوان بالدي و العديد من الفياءات اخلاصة اليت تتزامن 

صناعات التقليدية ونستنتج والنشاطات املقامة بوالية قاملة على غرار انطالق موسم السياحة احلموية و معرض ال
من خالل هذا ان والية قاملة منطقة سياحية بامتياز تزخر بالعديد من املواقع احلموية وهذا ما دفع بإذاعة قاملة 
اجلهوية للرتكيز على هذا النوع من السياحة، اما فيما خيص السؤال الثالث الذي تيمن أمهية الربامج االذاعية 

احلموية كانت اجابتها بأن اهلدف األساسي من برجمة حصص حول هذا القطاع  املقدمة يف تطوير السياحة
االسرتاتيجي اىل القاء وتسليط اليوء على امكانيات االستثمار يف هذا اجملال بوالية قاملة انطالقا من الثروات اليت 

شاريع اجلاري جتسيدها بغية التزال عذراء ونقصد هنا االستثمار احمللي وحىت األجنيب هذا باإلضافة اىل مرافقة امل
اطالع الرأي العام احمللي واملواطن باجلديد من حيث التكفل ومقومات االستقبال املتاحة، يتيح لنا أن اذاعة قاملة 
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تشجيع السياحة  اجلهوية تسعى لزيادة االستثمار يف خمتلف املشاريع لرتقية وتطوير قطاع السياحة باإلضافة اىل 
 البديل املتاح حاليا أمام نقص الوافدين من اخلارج. الداخلية اليت تعترب

أما فيما خيص تساؤلنا حول مدى تشجيع الربامج االذاعية يف جلب السياح داخل الوالية فقد كان ردها 
بأن هذا أكيد من خالل التبادالت االذاعية أي الفياءات اليت تبث عرب عدد من اإلذاعات وهنا يراعى فيها أن 

بعيدة عن الوالية املعنية لتكريس مبدأ التبادل احلقيقي وهوما يعكسه برنامج جسور اذاعية  يبث لدى واليات
االذاعة تعمل على اذاعات يتم فيها الرتكيز على ابراز ما تزخر به الوالية، يتنب لنا  5الذي يشمل أكثر من 

ف باملواقع السياحية املوجودة على تشجيع السياح لزيارة الوالية من خالل التبادالت االذاعية وهدا بغية التعري
مسامهة هذه الربامج يف الرتويج للسياحة احلموية  وقد كان التساؤل اخلامس يتمحور حول مدى  مستوى الوالية،

حيث كان ردها بأنه ميكن قياس مدى جتاوب املواطنني أو املستمعني عرب تراب الوطن هلذه احلصص من خالل 
سط مجوع احلاضرين أو الزوار مقبلني من كل حدب وصوب اىل املناطق احلموية التسجيالت اليت تقوم برصدها و 

اجملهودات اليت تقوم هبا إذاعة قاملمة اجلهوية يف سبيل تسليط اليوء على املواقع السياحية  اىلبالوالية ، وهذا راجع 
 فعاليات السياحية بالوالية.االذاعية على النشاطات و ال التغطياتو  احلموية من الربامج اليت تبث عرب أثريها 

أما فيما خيص السؤال السادس فتيمن تقدمي اذاعة قاملة برامج للتعريف باملواقع السياحية غري املعروفة   
حيث كانت اجابتها كااليت: نعم، اذ ندرج يف حصصنا دائما مواقع سياحية تتوفر عليها الوالية سواء كانت ذات 

وهذا راجع اىل اهتمام ، جبلية، ترفيهية و أخرى وحنرص مىت توفر اجلديد مواكبتهبعد تارخيي وأثري، مواقع محوية، 
مواكبة كل ما هو جديد ما تقدمه اىل  اذاعة قاملة بكل األخبار و األحداث احمللية و بالتايل فهي تسعى من خالل

قبل وبعد ظهور اذاعة قاملة ، يف حني جاء التساؤل السابع حول واقع املناطق السياحة احلموية على املستوى احمللي
حيث كان ردها بأن بداية انطالق بث اذاعة اجلزائر من قاملة كانت مبثابة اضافة للوالية اذ شكلت قناة ميكن من 

، وهذا يعود اىل أن بداية اذاعة قاملة واطنيها و للمستمعني خارج تراهباخالهلا التعريف بالوالية قبل كل شيء مل
والعمل على رفع عدد الزوار والسائحني من داخل وخارج  ية متطلبات املواطن احملليتلب اجلهوية كان من اجل

اضافة اىل كون الفرصة للمواطن ملعرفة املشاريع القائمة  الوالية من خالل ابراز املقومات الطبيعية السياحية املوجودة
  . يف قطاع السياحة و فتح اجملال له للمساءلة

وكان التساؤل الذي يليه يتمحور حول أمهية برامج االذاعة يف رفع مستوى االقتصاد السياحي وقد كان ردها  
كااليت: االذاعة كغريها من وسائل االعالم الثقيلة وأخرى تسعى اىل خدمة التنمية انطالقا من خصوصية كل والية 
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السياحي( بوالية قاملة خصوصا من القدرات أو منطقة عرب الوطن، فاإلذاعة تعمل على تشجيع هذا القطاع )
اهلائلة يف هذا اجملال ومع الوضع االقتصادي الراهن الذي هتدف أو تعمل معه احلكومة جاهدة اىل توفري و تنويع 

وهذا يعود  ،مصادر االقتصاد باتت السياحة اضافة اىل الفالحة من بني أكثر اخليارات املتاحة لزوما االهتمام هبا
  . ا فيها تنمية االقتصاد السياحيدور ألساسي لإلذاعة هو رفع مستوى التنمية على املستوى احمللي مباىل أن ال

وجاء السؤال التاسع متيمنا لتعريف اذاعة قاملة بآداب وأخالقيات السياحة بشكل عام وقد كانت   
على السلوكيات اليت متكن من  اجابتها أن التعريف بالسياحة ضرورة تتماشى مع توجه االذاعة فان الرتكيز أييا

ثقافة سياحية لدى املواطن احمللي ضرورة أخرى الزمة إلجناح املسعى األول )التعريف بالسياحة( وهذا يعود إرساء 
اىل اهتمام اذاعة قاملة بتثقيف املواطن بأمهية خدمة السائح مبا خيدم السياحة واالقتصاد والوطن دائما اضافة اىل 

 الق املييف محاية وإبقاء على وفاء املستييف.الزامية حتليه بأخ

أما فيما خيص تساؤلنا حول توضيح االذاعة لطبيعة اخلدمات املتوفرة يف املواقع احلموية فقد أكدت بان       
عن األماكن أو املواقع السياحية بالوالية اضافة اىل هيكل االستقبال من فنادق  اذاعة قاملة اجلهوية تتحدث

تسعى اىل تعريف اجلمهور االذاعة  ( وهذا راجع اىل أنللسيارات، )مواقف، مرافق مكملة واءومؤسسات االي
 . وذلك من أجل زيادة عدد الوافدين اىل املنطقة مبختلف اهلياكل املتوفرة على مستوى كافة املواقع السياحية

جاء التساؤل احلادي عشر حول حث اذاعة قاملة اجلهوية على ممارسة السياحة العالجية وكانت اجابتها        
قاملة وكذا واليات قالئل عرب الوطن تتوفر عليها استنادا اىل  إن واليةبأن السياحة العالجية ميزة ميكن القول 

والرتكيز اذاعة قاملة تسعى لتعريف اجلمهور على مزايا املياه املعدنية  نستنتج أنمكونات املياه املعدنية وخصوصياهتا 
 الذاعة على ادراجه يف براجمها.ا ما تعكف وهو والسائحنيليمان قدوم أكرب عدد ممكن من الزائرين  عليها

أما فيما خيص سؤالنا الذي متحور حول تقليل برامج االذاعة من السياحة اخلارجية لصاحل السياحة   
لداخلية وقد كانت اجابتها: ال تقلل برامج االذاعة أو تعمل على تشجيع السياحة الداخلية كأولوية لبقاء رؤوس ا

لكن حتاول باملقابل استقبال السياح األجانب من خالل العمل الدؤوب املوجه إلبراز  والعملة حمليااألموال 
 الساسي هو حتقيق التنمية احمللية.هدفها ا االمكانات السياحية وهذا راجع اىل أن اذاعة قاملة
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 نتائج الدراسة: -9
 نتائج االستمارة: -أ

 بعد اجرائنا للدراسة امليدانية حول " دور االعالم اجلواري يف تفعيل السياحة احلموية " توصلنا اىل النتائج التالية:

(، ويفيلون %42يستمعون إلذاعة قاملة اجلهوية بصفة دائمة ) أشارت النتائج اىل أن أغلبية املبحوثني -0
 .54%)االستماع اليها يف الفرتة املسائية )

(، وأن توقيت الربامج يتناسب مع %41أشارت النتائج أن الربامج الثقافية هي املفيلة لدى أغلبية املبحوثني ) -6
 (.%52أوقات فراغهم )

 للربامج اإلذاعية املقدمة من طرف إذاعة قاملة بتقدير مقبول. بينت النتائج أن تقييم أغلبية املبحوثني -2
 .(%22أشارت النتائج أن الربامج اإلذاعية املقدمة تغطي اهتمامات وانشغاالت املستمعني ) -4
 .(%64كما تبني لنا أن النقائص اليت تعاين منها اإلذاعة متمثلة أساسا يف املواضيع املطروحة ) -5
(، وذلك العتبار املنطقة تزخر بالعديد من %56جلهوية هتتم بالسياحة احلموية )يتيح لنا أن اذاعة قاملة ا -2

 .09املواقع احلموية اهلامة على مستوى الوطن وهذا ما يؤكده اجلدول 
 .( %64يتيح لنا أييا أن الربامج االذاعية املقدمة تساهم يف تفعيل قطاع السياحية احلموية ) -2
حد مبتابعة النشاطات و الفعاليات السياحية املقامة على مستوى  اىلهتتم  النتائج أن اذاعة قاملة كما أشارت -9

 .(%52الوالية )
(، باإلضافة اىل أن هذه االعالنات %29يتيح لنا أن اذاعة قاملة اجلهوية هتتم باإلعالن عن املواقع احلموية ) -8

 .(64%سامهت يف تشجيع على زيارة محامات املعدنية )
الربامج االذاعية املقدمة من اذاعة قاملة اجلهوية ساعدت على تكوين ثقافة سياحية اتيح لنا أييا أن  -01

(، باإلضافة اىل مسامهة يف التعرف على مواقع سياحية واكتساب معلومات حول %99لدى املواطنني )
  .(%29مفهوم السياحة احلموية )

ن اذاعة قاملة لتفعيل قطاع السياحة يتيح لنا أن املبحوثني راضني اىل حد ما على اجملهودات املقدمة م -00
  .(%56احلموية )
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 نتائج المقابلة:-ب
 من خالل املقابلة اليت أجريت مع أمال جبابلة توصلنا إىل النتائج التالية:

 أن اذاعة قاملة اجلهوية هتتم بالسياحة بصفة عامة و السياحة احلموية بصف خاصة. -0
للتعريف باملواقع احلموية وتظهر أمهية هذه الربامج يف تسليط اليوء على وأن اذاعة قاملة اجلهوية تقدم برامج  -6

 امكانيات االستثمار.
 كما تبني لنا أن اذاعة قاملة اجلهوية تشجع على جلب السياح داخل الوالية من خالل التبادالت االذاعية. -2
احلموية على مستوى الوالية وذلك من كما وأشارت النتائج بأن اذاعة قاملة اجلهوية سامهت يف الرتويج للمواقع  -4

خالل قياس مدى جتاوب املواطنني أو املستمعني من خالل التغطيات االذاعية اليت تقوم هبا على مستوى 
 املواقع احلموية.

 وتبني لنا أييا أن اذاعة قاملة اجلهوية تسعى من خالل براجمها اىل رفع مستوى االقتصاد السياحي. -5
 اذاعة قاملة تشجع على السياحة العالجية. وأشارت النتائج اىل أن -2
 أشارت النتائج بأن برامج االذاعية ال تقلل أو تعمل على تشجيع السياحة الداخلية لصاحل السياحة اخلارجية. -2
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 مناقشة النتائج: -1
 كانت التساؤالت املطروحة يف هذه الدراسة كااليت:

 اجلهوية؟ما مدى اهتمام اجلمهور مبيامني اذاعة قاملة  -0
 ما مدى اهتمام االعالم اجلواري السمعي )االذاعة( بالسياحة احلموية؟ -6
 ما مقدار مسامهة اذاعة قاملة اجلهوية يف نشر و تنمية السياحة احلموية؟ -2

 احملور األول و الثاين و الثالث توصلنا إىل ما يلي: بيانات احملور بعد عرض
، تتفق هذه النتيجة مع دراسة %54ا إلذاعة قاملة اجلهوية بنسبة أشارت النتائج إىل أن اإلناث هن أكثر استماع

عيسى بن هاشم الذي خلص إىل أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بني اجلنس و االهتمام بالربامج 
 ابعة.االذاعية مبعىن أن االناث أكثر اجنذابا و اقباال على االذاعة من الذكور لتوفرهن على الوقت الكايف للمت

( تبني أن نسبة 02-2أما فيما خيص اهتمام اجلمهور مبيامني اذاعة قاملة اجلهوية من خالل اجلداول البسيطة )
من املبحوثني يستمعون إلذاعة قاملة اجلهوية بصفة دائمة، كما تبني بأن الفرتة املسائية هي املفيلة  42%

(، أما فيما خيص تقييم 12 -12اجلدولني رقم)  ( وهذا ما يؤكده%54لالستماع للربامج االذاعية بنسبة  )
(، أما فيما خيص تغطية 02وهذا ما يؤكده اجلدول رقم ) %54اجلمهور للربامج االذاعية فقد كانت مقبولة بنسبة 

، مما 04وهذا ما يؤكده اجلدول  %22الربامج االذاعية الهتمامات وانشغاالت املستمعني فكانت اجيابية بنسبة 
 ذاعة قاملة اجلهوية تسعى من خالل كافة براجمها اىل تلبية احتياجات املواطن احمللي. يدل على أن ا

أما فيما خيص التساؤل الثاين املتمثل يف مدى اهتمام االعالم اجلواري السمعي )االذاعة( بالسياحة احلموية ومن 
عة قاملة اجلهوية مهتمة من املبحوثني يرون بأن اذا %56( فقد تبني بأن 02-02خالل اجلداول البسيطة )

يرون أن اذاعة قاملة تقدم برامج للتعريف باملواقع احلموية يف  %24بالسياحة احلموية، وتبني كذلك بأن نسبة 
الوالية، وهذا ما تؤكده نتائج املقابلة بأن اذاعة قاملة هتتم بالرتويج للسياحة احلموية على مستوى الوالية حيث 

 هبا وتظهر أمهية هذه الربامج يف تسليط اليوء على امكانيات االستثمار.تعمل على تقدمي برامج خاصة 
أما فيما خيص التساؤل الثالث املتمثل يف: ما مقدار مسامهة اذاعة قاملة اجلهوية يف تنمية ونشر السياحة 

موية وذلك ( أشارت النتائج اىل أن اذاعة قاملة هتتم بالسياحة احل62-09احلموية فمن خالل اجلداول البسيطة )
أن اذاعة قاملة اجلهوية تساهم يف تفعيل  %42(  فقد تبني بنسبة 09وهذا ما يؤكده اجلدول رقم) %56بنسبة 

من املبحوثني يرون بأن اجملهودات اليت تقوم هبا اذاعة قاملة لتغطية  %68السياحة احلموية، وتبني كذلك بأن 
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على االقبال على  %91التغطيات االذاعية تزيد بنسبة  الفعاليات والنشاطات السياحية كافية اىل حد ما وأن
املواقع السياحية وتبني أييا أن أفراد العينة )املبحوثني( قد تعرضوا إلعالنات اذاعية تروج للسياحة احلموية بنسبة 

يرون أن االعالنات االذاعية السياحية تشجع على زيارة احلمامات املعدنية  %24وتبني كذلك بأن نسبة  29%
وهذا ما تؤكده نتائج   %96بنسبة  بالوالية وقد عملت الربامج االذاعية على زيادة الثقافة السياحية للمستمعني

املقابلة حيث تعمل اذاعة قاملة اجلهوية على تعريف املستمعني بالسلوكيات او االخالقيات اليت متكن من ارساء 
اليت تقدمها اذاعة قاملة لتفعيل السياحة احلموية متوسطة  ثقافة سياحية للمواطن احمللي، يف حني تبني أن الربامج

عن الربامج االذاعية املقدمة لتفعيل  %56وأظهرت النتائج بأن اجلمهور راض اىل حد ما بنسبة  %56بنسبة 
 السياحة احلموية .

 قع احلموية.تبني كذلك من خالل املقابلة بأن اذاعة قاملة اجلهوية توضح طبيعة اخلدمات املتوفرة يف املوا
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 التوصيات: -0
 بناءا على ما توصلت اليه الدراسة من نتائج سابقة ميكن تقدمي التوصيات التالية:

  .احلمويةالسياحية للمواقع  يت تروجزيادة االعالنات ال -0
 االهتمام بالرتويج للسياحة احلموية طول السنة )كافة الفصول(. -6
 جمال السياحة بصفة عامة والسياحة احلموية بصفة خاصة.الرتكيز على تدريب الصحفيني يف  -2
 العمل على تنمية الوعي السياحي لدى املواطنني من أجل تكوين ثقافة سياحية. -4
 دبيات التعامل مع السائحني.لي بأتقدمي حصص تعرف املواطن احمل -5
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  خاتمة العامة:ال

يف  السمعي  ريالفعال و احليوي الذي يلعبه االعالم اجلوايتيح لنا الدور  من خالل ما سبق ذكره
يعمل على نقل املعلومات السياحية الصحيحة يف الوقت املناسب من أجل تشجيع  تفعيل السياحة احلموية حيث

تقوم بدور فعال يف التعريف من أهم الوسائل االعالمية اليت عالم اجلواري السمعي تعترب االعل زيارهتا،  حيث 
باإلضافة اىل و االعالنات  للنشاطات السياحية  من خالل التغطياتواقع السياحية و التشجيع على زيارهتا بامل

واليت تعمل على  عرب أثريها و اليت هتدف اىل زيادة االقبال على املناطق السياحية احلمويةخمتلف الربامج اليت تبث 
زيادة الطلب السياحي احمللي وكذا الواليات اجملاورة هلا و ذلك من خالل التعريف باملناطق وكذا املنشآت 

السياحية سواء القدمية أو املقامة حديثا، كما تلعب دورا توعويا من خالل غرس السلوكيات احليارية لسكان 
شأهنا تقوية السبل لدعم القطاع   منية السياحة وخدمة السياحة واليتمواطن احمللي وتثقيفه بأمهاملنطقة السياحية لل

 من أجل حسن استقبال السياح. السياحي احمللي و الوطين
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 قائمة المراجع باللغة العربية:-ا
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6106. 
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 .0889، دار الفكر العريب، القاهرة، االذاعة المحلية إذاعة العصرعبد اجمليد شكري، -22

 .6115، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، مذكرة في تاريخ االعالمنسيبة شدوان،  علي-29

 .0896، مؤسسة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، االتصال الجماهيريعمر اخلطيب، -28

 .6118، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، نظريات االتصال الحديثةعلي عبد الفتاح علي، -41

 .6119، حلب، ]د.س.ن[، موجز تاريخ الحماماتفييلة كرمي، -40

 .6112، دار الفجر، القاهرة، االتصال: مفهومه نظرياته وسائلهفييل دليو، -46

 التسويق السياحي وتخطيط الحمالت الترويجية في عصر تكنولوجيافؤاد عبد املنعم البكري، -42

 .6111، ]دم.ن[لتوزيع،ا، عامل الكتب للنشر و االتصاالت

 .6100، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، االتصال الجماهيري واالعالمكامل خو رشيد، -44

 .]د.س.ن[، الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، دار نظريات وسائل االعالمكامل عبد الرؤوف، -45

 .6116القاهرة، عامل الكتب،  ،مدخل الى الفن االذاعي والتلفزيوني والفضائيماجي احللواين، -42

 .6110، القاهرة، جمموعة النيل العربية، مبادئ السياحةماهر عبد اخلالق السبسي، -42

 .6118، دار وائل للنشر، عمان، التسويق الصحي والدوائيمد ابراهيم عبيدات، مجيل مسري دبانية، حم-49

، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، علم االجتماع ودراسة االعالم واالتصال، وآخرونحممد اجلوهري -48

0886. 

 .6118، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، االعالمحممد الصريف، -51

 .0889، دار جمد الوي، عمان، الدعية واالعالن والعالقات العامةحممد جودة ناصر، -50

 .0889، دار السعادة، مصر، الحمامات المعدنيةحممد حسن بريم التونسي، -56
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، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، 6، طصناعة السياحة من منظور جغرافيحممد مخيس الزوكة، -52

0885. 

 .6104، ]ب.ن.د[، ]د.د.ن[، النشأة والتطور اإلذاعة الجزائريةحممد شلوش، -54

 .0882، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، قاموس علم االجتماعحممد عاطف غيث، -55

 .0886، القاهرة، عامل الكتب، بحوث الصحافةحممد عبد احلميد، -52

 .6118، دار العلوم، القاهرة، مدخل الى وسائل االعالم وقضايا المجتمعحممد علي هندي عمارة، -52

 .6112، دار الفجر، القاهرة، االعالم المحلي والتنمية الشاملةحممد منري جنيب، -59

، مركز االسكندرية للكتاب، مصر، مختارة في علم االتصال الجماهيريقراءات حممد منري رهيبة، -58

6114. 

 .]د.س.ن[، الكتاب العريب احلديث، طار القانوني للنشاط السياحي والفندقي، اإلحمي حممد مسعد-21

 .6104، دار احلامد، القاهرة، دراسات في االعالم واالعالن السياحيمصطفى كايف، -20

 .6104، دار الروابط، عمان، أخالقيات صناعة السياحة والضيافةمصطفى يوسف كايف، -26

 .6106، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، نظريات االتصالمنال هالل املزاهرة، -22

 .6114، ]د.م.ن[، الدار املصرية اللبنانية، سلوى إمام علي، اإلعالم والمجتمعمىن سعيد احلديد، -24

 .6118، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، االتصال الجماهيريالمدخل في موسى عصام، -25

 .0882، دار نوبار للنشر والتوزيع، مصر، العمل الصحفينبيل راغب، -22

 .6110، دار السرية للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ السياحةنعيم الظاهر، سراب الياس، -22

، دار أسامة 6، ط: مفاهيمه وتطبيقاته حيالسيااالعالم هباس بن رجاء احلزيب، سعود السيف السهلي، -29

 .]د.س.ن[، للنشر والتوزيع، عمان
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 .0882، دمشق، ]د.د.ن[، االعالم والدعايةوجيه الشيخ، -28

، املكتب دور السياحة في التنمية االجتماعية: دراسة تقويمية للقرى السياحيةوفاء زكي ابراهيم، -21 

 .6112، ]د.م.ن[اجلامعي احلديث، 

 باللغة األجنبية: الكتب-

1- slimani h belarbi m le tourisme a la region de fes- boulemane 

 :مجالت-2

 .6104، عمان، جملة العلوم، أفاق علمية وتربويةايناس فتحي بركات،  -0

 ، وزارة البيئة وهتيئة االقليم والسياحة، اجلزائر.منشورات الديوان الوطني للسياحةمحامات معدنية،  -6

 .0896، 16 ، جامعة السيوط، العدداآلداب، جملة كلية السياحة كمورد اقتصاديعلي أمحد هارون،  -2

 قيات:تمل-3

ملتقى دوليفيا للتاريخ،  ،الحمامات ببالد المغرب القديم أثناء االحتالل الرومانيخدجية منصوري،  -0

 .6110قسنطينة، 

 .6119، اجلزائر، تسيير االذاعة الجهوية  ملتقى تكويني حولشعبان لونكال،  -6

، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل التسويق كمتطلب للسياحة الصحراويةسامية جودي، خري الدين مجعة، -2

 .6106الثاين حول دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

 منشورات:-9

 .0828، 14 ، وزارة السياحة، العددنشر البحوث السياحية، مصطفى زيتون -0

 المذكرات والرسائل الجامعية:-1
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 ماجستير:-أ

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، جامعة تحليل األنشطة السياحية في سورياأمحد أديب أمحد،  -0

 . 6112-6115تشرين، سوريا، 

        االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامةدور القطاع السياحي في تمويل محيدة بو عموشة،  -6

-6100مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة فرحات عباس، سطيف، ، -دراسة حالة الجزائر-

6106. 

، مذكرة لنيل دراسة مقارنة لتجربة السياحية في الجزائر مع بعض البلدان المتوسطةمىن خلساف،   -2

 .6112زائر، شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر، اجل

 دكتوراه: -ب

، أكادميية نايف للعلوم األمنية، أولويات االعالم األمني الحربي: واقعه وأفاقه وتطورهأديب خيور، -0

 .0888اململكة العربية السعودية، 

، مذكرة لنيل شهادة -حالة الجزائر-األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامةلعامر عيساين، -6

 .6106-6100جامعة فرحات عباس، سطيف، توراه، كالد 

 المواقع االلكترونية:-0

1-www. Syria-news. Com 

2-http : // old.uqu.edu.sa/page/ar/181765                                                              

3- http://mawdoo3.com                                                                                                

4-http  ://  Blog.iraqacad.org/cat=13paged 1122//                                                      

5-http //: www.almaaany.com                                                                                           

6-http://www.yemen-nic.info.                                                                                      

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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7-http://dt.guelma.dz.                                                                                            

8- http://.guelma.24.                                                                                               

9-www.RADIO-guelma.dz
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 المـــــالحــــق:

 

 



 الــمــالحــق:
 

 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 0845ماي  19جامعة 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االنسانية

 فرع علوم االعالم واالتصال

 ختصص: اتصال وعالقات عامة

 استمارة استبيان حول:

 

 

 

 

 :لدكتورةانجاز:                                                          تحت اشراف امن 

                   دحدوح منية                                        درويش مجيلة 
 مغمول مسية 
 بوخلوف سارة  

 
 مالحظة هامة:

 

 

 السنة الجامعية:

28850-2850 

 دور االعالم الجواري في تفعيل السياحة الحموية بالجزائر
 -دراسة ميدانية على عينة من مستمعي اذاعة قالمة الجهوية  -

 ( يف خانة اإلجابة املناسبة  xنرجو مأل هذه االستمارة بوضع عالمة)

 مع العلم بأن هذه املعلومات لن تستعمل إال لألغراض العلمية 

 العمل.وشكرا جزيال ملسامهتكم يف اجناز هذا 

 



 الــمــالحــق:
 

 
 

 

 المحور األول: البيانات الشخصية: 

 اجلنس:       ذكر                  أنثى-0

 21-61السن:        -6

                  20-41 

 فما فوق 40                  

  املستوى التعليمي:-2

 ابتدائي                   متوسط                      ثانوي                       جامعي

 الوظيفة:-4

 بطال عامل متقاعد     

 المحور الثاني: عالقة الجمهور باإلذاعة:

 قاملة اجلهوية: تستمع إلذاعة-5

 نعم                 أحيانا                     نادرا 

 ما الفرتات املخصصة لسماعك إلذاعة قاملة:-2

 صباحا                  مساءا 

 ما هو معدل استماعك إلذاعة قاملة يف اليوم:-2

 ساعات 2أكثر من              سا 2-4سا                 2-0أقل من ساعة              

 ماهي الربامج اليت تفيل االستماع اليها:-9

 ترفيهية                    ثقافية                       اخبارية              فنية



 الــمــالحــق:
 

 
 

 أخرى تذكر:...................................................................................

 ناسب هذه الربامج مع وقت فراغك:وهل تت

 نعم                              ال                         اىل حد ما 

 هل سبق وان اتصلت باإلذاعة للمشاركة يف الربامج االذاعية:-8

 نعم                               ال

 اذا كانت أجابتك ب " نعم " هل تتصل:

 أحيانا                        نادرا               دائما           

 ما تقييمك للربامج االذاعية املقدمة:-01

 جيدة                        مقبولة                     سيئة

 حسب رأيك هل تغطي الربامج االذاعية كل اهتمامات وانشغاالت املستمعني:-00

 يانا                      أبدادائما                       أح

 حسب رأيك ماهي النقائص اليت تعاين منها االذاعة:-06

......................................................................................................
......................................................................................................

............................ 

ماهي االقرتاحات اليت ميكن أن 
 تقدمها:.......................................................................

......................................................................................................
............ 

 



 الــمــالحــق:
 

 
 

 

 المحور الثالث: مساهمة اذاعة قالمة في تفعيل السياحة الحموية:

 هل ترى بأن اذاعة قاملة هتتم للسياحة احلموية:-02

 ال                  اىل حد ما        نعم                         

 هل تقدم اذاعة قاملة برامج للتعريف باملواقع احلموية بالوالية:-04

 نعم                             ال               اىل حد ما

 هل ترى أن الربامج اليت تقدمها اذاعة قاملة كافية للتفعيل السياحة احلموية:-05

 ال                 نعم           

 هل ترى بأن اجملهودات اليت تقوم هبا االذاعة لتغطية النشاطات والفعاليات السياحية كافية لذلك:-02

 نعم                           ال                اىل حد ما

 هل ترى بأن التغطيات االذاعية تزيد من اقبالكم على بعض املواقع السياحية:-02

 ال                        نعم  

 هل تعرضت إلعالنات اذاعية تروج للسياحة احلموية:-09

 نعم                            ال

 هل شجعتك هذه االعالنات على زيارة احلمامات املعدنية بالوالية:-08

 نعم                          ال

 السياحية: هل عملت الربامج االذاعية على زيادة ثقافتكم-61

 نعم                         ال

 



 الــمــالحــق:
 

 
 

 ماهي اآلثار املعرفية اليت حتققها اذاعة قاملة لك:-60

 التعرف على املواقع السياحية -

 التعرف على اهلياكل املتاحة باملنطقة -

 مويةاكتساب معلومات ومعارف حول مفهوم السياحة احل -

 تقدمها اذاعة قاملة لتفعيل السياحة احلموية:ما هو تقييمك للربامج االذاعية اليت -66

 جيدة                متوسطة                   ضعيفة

 هل أنت راض على اجملهودات املقدمة من اذاعة قاملة لتفعيل السياحة احلموية:-62

 نعم                      ال                  اىل حد ما

اهي اقرتاحاتك:  اذا كانت اجابتك " ال " م -
................................................................... 

......................................................................................................
......................................................................................................

........................... 

 

 

 

 

 

 

 



 الــمــالحــق:
 

 
 

 دليل مقابلة

 هل هتتم اذاعة قاملة بالرتويج للسياحة احلموية بالوالية؟ -2

 هل تقد اذاعة قاملة برامج للتعريف باملواقع احلموية يف الوالية؟ وفيما تتمثل هذه الربامج؟ -1

 السياحة احلموية؟ماهي أمهية هذه الربامج يف تطوير  -1

 هل تشجع برامج االذاعة يف تطوير السياحة احلموية؟ -4

 كيف سامهت هذه الربامج يف الرتويج للسياحة احلموية بالوالية؟ -5

 هل تقدم اذاعة قاملة برامج للتعريف باملواقع السياحية الغري معروفة؟ -6

 كيف ترى واقع السياحة احلموية قبل وبعد ظهور اذاعة قاملة؟ -2

 برامج االذاعة يف رفع مستوى االقتصاد السياحي؟ما أمهية  -8

 هل تعرف االذاعة باداب وأخالقيات السياحة بشكل عام؟ -9

 هل توضح االذاعة طبيعة اخلدمات املتوفرة يف املواقع السياحة احلموية؟-01

 هل حتث االذاعة على ممارسة السياحة العالجية؟-00     

هل تقلل برامج االذاعة من السياحة اخلارجية لصاحل السياحة الداخلية؟ -06     

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 



 

 
 

         

 إذاعة قالمة الجهوية                          

                                                                         بطـــاقة تقنيـــة

 التسمية:

إذاعة قالمة الجهوية               

 الموقع:

متر.  088تقع إذاعة قالمة الجهوية في وسط مدينة قالمة تبعد عن مقر الوالية بأقل من                

 المقر والمساحة:

مربع, منها  متر 488مساحة اإلذاعة اإلجمالية  ،المقر يقع ببناية متكونة من طابق أرضي واحد -         
.متر مربع مبنية + حديقة + حظيرة 288  

 والبناية مزودة بمولد كهربائي. 82االستوديوهات  ،80للسيارات، عدد المكاتب           

يارات األجرة قالمة( يحده من الجنوب موقف لس-يقع المقر بشارع بومعزة السعيد )طريق بلخير         
.ومن الشمال مقر اإلتحــــــــاد العام للعمال  

  الجزائيين ومن الشرق مديرية التربية ومن الغرب مباني سكنية. 

       تاريخ اإلنشاء 

2880سمبر دي 20أنشئت إذاعة قالمة الجهوية في      

        kalamafm@gmail.com  : البريد اإللكتروني  

 المدير: موسى يحياوي.

 عدد العمال: 35.

 

mailto:kalamafm@gmail.com
mailto:kalamafm@gmail.com


 

 
 

 تطور حجم البث )حجم البث الساعي منذ إنشاء اإلذاعة(

صباحا إلى غاية الثانية زواال، ثم انتقلت سنة  06h40من  د28ساعات و 80كانت انطالقة البث 
 .د 28ساعات و 58إلى  2884

 د إلى يومنا هذا. 81ساعة و 53انتقلت إلى  2855إلى الخامسة بعد الزوال،  06h40يوميا من     

 :وضعية التجهيزات التقنية -

 تجهيزات رقمية: أستوديو البث. 

 (: أستوديو التسجيل. Analogiqueتجهيزات )

 مسجالت. 

 2016/2017النسب المئوية للشبكة البرامجية العادية 

 % 23.40                   البرامج اإلخبارية والرياضية: -

 % 8.51                     البرامج الترفيهية والفنية:       -

 %                              31.92 لبرامج االجتماعية التربوية:   

 %   36.17   :                   التاريخيةالبرامج الثقافية و  -

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال التغطية: 

 EMETEURجهاز  ZONEالمنطقة 

 : كل االتجاهاتFMجهاز البث  Guelma (maouna)قاملة )ماونة(    

 واط 2188القوة: 

  40.0الذبذبة: 

 : ذو اتجاهينFMجهاز البث   ROKNIAالركنية 

 واط 18القوة: 

 585.5الذبذبة: 

 : ذو اتجاهينFMجهاز البث  HAMEM N`BAILحمام النبائل 

 واط 18القوة: 

المحور اإلخباري 
23.40والرياضي
%

المحور الترفيه 
%8.51والمنوعات

المحور الثقافي 
التاريخي 

%36.17والديني

المحور االجتماعي 
%31.92التربوي

المحور اإلخباري والرياضي

المحور الترفيه والمنوعات



 

 
 

 00.8الذبذبة: 

 

 مالحظة:

 MHZ12674(Fréquence) NSS7تبث إذاعة قالمة الجهوية برامجها عبر الساتل   

22°04 EST       

   AB3(fréquence)11059.5MHZ           

 الرابط مع اإلذاعات بعد الساعة الثامنة 

سا اإلذاعة الثقافية 23.88 –سا  28.88         

سا القناة االولى 88.88 –سا  23.88         

سا قناة القرآن الكريم 82.88 –سا  88.88         

سا القناة األولى 81.88 –سا  82.88         

سا قناة القران الكريم 80.11 –سا  81.88       

 

     

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




