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اإلعالم الدياحي في اإلذاعة الجزائرية  ،بين تعزيز الهجهة السحمية وتحقيق التشسية السدتدامة.
 -دراسة تحميمية لبرنامج " متاحف بالدي" بالقشاة األولى-

Tourism information on Algerian radio, between promoting local destination and
achieving sustainable development.
– - Analytical study of the program "Museums of my country" in Channel I
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ممخص:
تعج الدياحة مؽ األدوات اليامة السدتخجمة في إطار تحقيق التشسية السدتجامة التي أصبحت محط
اىتسام الكثيخ مؽ الجول ،باعتبارىا مؾردا ىاما في اقتراد الجولة ،وواجية تبخز ثقافة وحزارة الذعؾب،
وتدداد األىسية عشجما يتعمق األمخ باإلعالم الدياحي ،عؽ طخيق اإلذاعة التي تتسيد بخرائص الؾصؾل
إلى جسيؾر واسع.
تيجف ىحه الجراسة إلى معخفة دور اإلذاعة الجدائخية في إبخاز الثخاء الدياحي ،و تؼ اختيار بخنامج
"متاحف بالدؼ" كعيشة مؽ ىحه البخامج التي تبثيا القشاة اإلذاعية األولى ،واعتسجت الجراسة عمى السشيج
الؾصفي التحميمي ،واستخجمت أداة تحميل السزسؾن ،وقج تؾصمت إلى نتائج أبخزىا أن اإلذاعة تديؼ في
التخويج لمدياحة الجدائخية مع تدجيل نقص في طخيقة وأسمؾب التشاول ،الحؼ يتظمب تشديق كل الجيؾد
اإلعالمية لتحقيق التشسية الدياحية السدتجامة.
كمسات مفتاحية :اإلعالم الدياحي ،اإلذاعة ،البخامج اإلذاعية ،التشسية السدتجامة ،تحميل السزسؾن.
Abstract:
Tourism is one of the important tools used in the framework of achieving
sustainable development, which has become the focus of attention of many countries, as it
is an important resource in the country's economy, and an interface that highlights the
culture and civilization of peoples, and the importance increases when it comes to tourist
information, through the radio that has the characteristics of reaching a wide audience.
This study aims to know the role of the Algerian radio in highlighting the richness
of tourism. The program “My Museums” was chosen as a sample from these programs
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broadcast by the first radio channel. It contributes to promoting Algerian tourism while
recording a deficiency in the method and method of approach, which requires
coordination of all media efforts to achieve sustainable tourism development.
;Keywords: Tourism Information; Radio; Radio Programs; Sustainable Development
Content Analysis.
__________________________________________

السؤلف السرسل :نؾال بؾمذظة ،اإليسيلnaouelboumechta@gmail.com :

 .1مقدمة :
تعج اإلذاعة مؽ وسائل اإلعالم التي كانت والزالت تمعب دو ار ميسا في بشاء السجتسع،
وتقجيؼ خجمة مجتسعية متسيدة لمستمقي ،كؾنيا تتسيد بخرائص القخب والجؾارية واالىتسام
السباشخ بقزايا السجتسع ،حيث تتشؾع بخامجيا بيؽ االجتساعية والدياسية والثقاؼية وغيخىا مؽ
السجاالت التي تيؼ الفخد في السجتسع.
وتعتبخ الدياحة مؽ السجاالت اليامة في الحياة االجتساعية لمفخد ،بالشغخ ألبعادىا
االقترادية والثقاؼية فيي رافج مؽ روافج التشسية السدتجامة والحفاظ عمى تشؾع الثقافات وإبخازىا
لآلخخ ،لحلػ تعسل القشؾات اإلذاعية عمى إدراجيا ضسؽ الذبكات البخامجية ،ومشيا اإلذاعة
الجدائخية القشاة األولى ،التي قجمت خالل صيف  2019بخنامج " متاحف بالدؼ" ،الحؼ يعج
جؾلة عبخ الستاحف الظبيعية واألثخية والتاريخية التي تدخخ بيا الجدائخ ،وذلػ لسحاولة إبخاز
التشؾع الكبيخ الحؼ تدخخ بو الجدائخ ،والثخاء الحزارؼ والثقافي السادؼ والالمادؼ الحؼ تكشده
ىحه الستاحف لتكؾن وجية لمدائخيؽ والدياح وتعخيفيؼ أكثخ بيحه الكشؾز التي يجيميا الكثيخ
خاصة تمػ الستؾاججة في الجشؾب الجدائخؼ ،وذلػ مداىسة مؽ اإلذاعة الجدائخية في التخويج
لمدياحة الجدائخية وتحؾيميا إلى وجية سياحية محمية وعالسية.
وىشا نظخح التداؤل اآلتي:
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كيف تديؼ اإلذاعة الجدائخية في التخويج لمدياحة وإبخاز مقؾماتيا عبخ بخامجيا
الستخررة ،وما دورىا في تحقيق التشسية السدتجامة؟
وتشجرج في ىحا اإلطار التداؤالت الفخعية اآلتية:
 ما ىي السؾاضيع التي يتشاوليا بخنامج "متاحف بالدؼ"؟ ما ىي األىجاف التي تدعى اإلذاعة لتحؿيقيا مؽ خالل ىحا البخنامج؟ ماذا عؽ الؿيؼ التي يتزسشيا ىحا البخنامج؟ ما ىي المغة التي يدتخجميا البخنامج في تقجيؼ مزسؾنو؟ ما ىي األساليب اإلقشاعية التي يؾعفيا البخنامج؟ ما ىي الجعائؼ الرؾتية التي يعتسج عمييا البخنامج في إخخاجو؟تيجف ىحه الجراسة إلى الكذف عؽ كيؽية تؾعيف التقشيات اإلذاعية في التخويج
لمدياحة الجدائخية عبخ بخنامج "متاحف بالدؼ" ،والتعخف عمى دور اإلذاعة في إبخاز ىحه
السقؾمات الدياحية لمجسيؾر عؽ طخيق استخجام األسمؾب السشاسب واختيار السزاميؽ التي
تعكذ ذلػ.
تختكد الجراسة عمى عجة مفاـيؼ وىي:
البرامج اإلذاعيةيدتخجم البخنامج في اإلذاعة "لإلشارة إلى شكل فشي يذغل مداحة زمشية محجدة ولو
اسؼ ثابت ،ويقجم في مؾاعيج محجدة ثابتة يؾميا أو أسبؾعيا أو شيخيا ،يعخض مادة فشية أو
ثقاؼية أو عمسية باستخجام الفشؾن اإلذاعية مؽ سخد وتعميق ومقابالت وحؾار"( .واكج-2010 ،

 ،2011ص.)26
البخامج اإلذاعية تحتاج إلى عسل جساعي تتزافخ ؼيو جيؾد كل العامميؽ في القظاع
مؽ أجل وضع خظة بخامجية تتساشى مع الدياسة اإلعالمية لإلذاعة وكحا االحتياجات
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السختمفة لمجسيؾر.
وبرؾرة عامة ،لكل بخنامج أربعة أبعاد وىي كسا بيشيا ( :عالوؼ وحمؾ ،2015 ،ص-27

)28
اليجف مؽ البخنامج الحؼ يتخاوح بيؽ اإلعالم والتخؼيو والتثؿيف والتعميؼ وغيخه. الذكل الحؼ يتخاوح بيؽ الجراما والسشؾعات والبخنامج التدجيمي أو الؾثائقيوالحجيث والتعميق إلى غيخ ذلػ مؽ األشكال.
 السزسؾن أو محتؾػ البخنامج وما يحسمو مؽ ؾيؼ ومعمؾمات وأفكار. الجسيؾر السدتيجف ،حيث أن البخامج تدتيجف التأثيخ في قظاعات مختمفة مؽالجسيؾر.
اإلعالم الدياحييعخف اإلعالم الدياحي عمى أنو " :الجيؾد اإلعالمية السؾضؾعية وغيخ الذخرية التي
تبحلو الجيات السعشية مؽ أجل تحديؽ صؾرة الدياحة ،ونقل رسالة تيجف يعخف اإلعالم
الدياحي عمى أنو " :الجيؾد اإلعالمية السؾضؾعية وغيخ الذخرية التي تبحلو الجيات
السعشية مؽ أجل تحديؽ صؾرة الدياحة ،ونقل رسالة تيجف إلى خمق وعي سياحي أو تشسية
الرؾرة الدياحية لمجولة لجػ جساىيخ معيشة ،وذلػ باستخجام الؾسائل اإلعالمية التي تعسل
عمى جحب اىتسام الدائحيؽ ( ".عجلي وعبج السعظي أحسج ،2001 ،ص.)85
ويعخف أيزا عمى أنو" :مخاطبة الجسيؾر داخل البالد وخارجيا ،باستخجام عؾامل
الجحب والتذؾيق في تقجيؼ السشتج الدياحي ،بقرج إقشاع الجسيؾر وإثارة اىتسامو وتذجيعو
عمى التعخف عمى مقؾمات الدياحة ،وذلػ بيجف نذخ الؾعي الدياحي بيشيؼ ومداعجتيؼ في
ما يحتاجؾنو" (آل دغيؼ ،2014 ،ص.)59

ومشو نجج أن اإلعالم الدياحي ييجف بالجرجة األولى إلى تعخيف جسيؾره بالسقؾمات
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الدياحية عؽ طخيق استخجام تقشيات وأساليب جحابة ومثيخة لالىتسام.
 التشسية الدياحية السدتجامةتعخف التشسية عمى أنيا " :مجسؾعة العسميات الخشيجة الذاممة والستكاممة التي يقؾم بيا
السجتسع لتحديؽ نؾعية الحياة ،ومدتؾػ الثقافة ،وخاصة القظاعات الفقيخة والستجنية" ( دراركة

وآخخون ،2014 ،ص ، )89أما التشسية السدتجامة فيي "التشسية التي تمبي احتياجات الحاضخ
دون اإلخالل بقجرة األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا"( .بؾعسؾشة-2012-2011 ،ص)53

أما التشسية الدياحية ؼيسكؽ تعخيفيا عمى أنيا " :الترشيع الستكامل الحؼ يعشي إقامة
وتذييج مخاكد سياحية تتزسؽ مختمف الخجمات التي يحتاج إلييا الدائح أثشاء إقامتو بيا
وبالذكل الحؼ يالئؼ القجرات السالية لمفئات السختمفة مؽ الدائحيؽ" (خان وزاوؼ ،2010 ،ص

.)233
لتحقيق ىحه األىجاف السحكؾرة سابقا ،تدتخجم الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي ،وذلػ
مؽ أجل وصف الغاىخة ورسؼ صؾرة عامة عؽ اإلشكالية السجروسة ،كسا يدسح لشا بجسع
البيانات وتحميمييا وتفديخىا.
مؽ أجل جسع البيانات الالزمة ،استخجمت الجراسة أداة تحميل السزسؾن ىي "أداة
لتحميل مزسؾن رسالة معيشة مؽ خالل نغام لمفئات صسؼ ليعظي بيانات مشاسبة لفخوض
محجودة خاصة بيحا السزسؾن" (طعيسة ،2004 ،ص ،)79وتشقدؼ فئات التحميل إلى:
 فئات ماذا قيل :وتزؼ الفئات الفخعية:
 السؾضؾع :متاحف اآلثار-متاحف السجاىج-متاحف تاريخية -متاحف طبيعية األىجاف :التعميؼ والتثؿيف-التخويج-التشسية-إبخاز الثخاء الدياحي-الحفاظعمى التخاث.
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 الؿيؼ :وطشية -ثقاؼية -تاريخية-اجتساعية فئات كيف قيل :وتزؼ الفئات الفخعية:
 القؾالب الرحؽية :تقخيخ -ريبؾرتاج -مقابمة. األساليب اإلقشاعية :أساليب عقمية -عاطؽية. الجعائؼ الرؾتية :أغاني -مؾسيقى عالسية -مؾسيقى جدائخية-مؾسيقى تخاثية.يتسثل مجتسع الجراسة في مجسؾع حمقات بخنامج " متاحف بالدؼ" الحؼ تؼ بثو خالل
الذبكة الريؽية (جؾان-أوت  ،)2019عبخ أمؾاج اإلذاعة الجدائخية القشاة األولى ،وتؼ
حرخىا في  12عجدا ،استبعجنا مشيا أربعة أعجاد معادة فتبقى  8أعجاد وىي تسثل عيشة
الجراسة.
 البطاقة الفشية لمبرنامج
 اسؼ البخنامج :متاحف بالدؼ . نؾع البخنامج :ثقافي. يؾم البث :الدبت. ساعة البث.12:00 - 11:03 : دورية البث :أسبؾعي. -إعجاد و تقجيؼ  :يؾسف خميف

إخخاج :شؽيقة ؼيزالة.

 .2اإلعالم الدياحي
يتؼ المجؾء إلى االترال الجساىيخؼ عبخ استخجام وسيمة مؽ وسائل اإلعالم لمؾصؾل
إلى مالييؽ األفخاد مؽ الجسيؾر الستبايؽ في صفاتو وخرائرو ،بيجف تحقيق ىجف أو
أىجاف يخغب السخسل في تحؿيقيا ،مسا يدتؾجب عمى القائسيؽ باالترال الدياحي االستفادة
مؽ مداياىا وبخامجيا السختمفة (.الحخبي والديمي ،2015 ،ص.)55
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 1.2أهسية ودور اإلعالم الدياحي:
تختبط أىسية اإلعالم الدياحي بأىسية صشاعة الدياحة ،وذلػ ألن اإلعالم يعج األداة
الخئيدية لتحقيق األىجاف التي يتؼ وضعيا مؽ أجل التخويج الدياحي الحؼ ال يتؼ إال
باستخجام أساليب االترال وذلػ بسا يسكؽ مؽ تفعيل قجرتيا عمى تحقيق أىجاف معيشة (عجلي
وعبج السعظي أحسج ،2001 ،ص ، )85أما دور اإلعالم الدياحي فقج حجده (آل دغيؼ،2014 ،

ص )62في الشقاط اآلتية:
 تعسيق الؾعي الؾطشي والحذ الجاخمي لجػ األفخاد بأىسية الدياحة ودورىاالسدتقبمي.
 إثارة االىتسام بالدياحة داخمي عمى أنيا قزية وطشية ميسة. نذخ ثقافة مجتسع الخجمات السشتجة لمدياحة والسذجعة ليا. تشذئة السؾاطشيؽ عمى أىسية الدياحة ودورىا في الحياة االقترادية واالجتساعية. تعخيف السؾاطشيؽ بتأثيخ الدياحة عمى الجخل واالنتعاش االقترادؼ. 2.2مقهمات اإلعالم الدياحي:
يعج اإلعالم الدياحي فزاء لتغظية السؾاضيع والقزايا السختبظة بالدياحة ،ولحلػ
فيؾ بحاجة إلى بعض السقؾمات التي تجعمو إعالما ناجحا ومؤث اخ ومؽ ىحه السؤثخات ما يمي:
(عجلي وعبج السعظي أحسج ،2001 ،ص)97-96

 وضؾح الخؤية والسيسة ،بحيث يتؼ مؽ خالليا تحجيج األىجاف وفقا لقجرات الؾسائلاإلعالمية السدتخجمة ،ألنيا تختمف مؽ وسيمة إلى أخخػ.
 تؾفيخ مقؾمات الجحب الدياحي سؾاء كانت دائسة تتسثل في السقؾمات الظبيعيةواألثخية والسعالؼ ،أو في السقؾمات الجورية والستججدة الستسثمة في تشغيؼ األنذظة
والسيخجانات والفعاليات السختمفة.
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 تؾفيخ اإلطارات البذخية واإلمكانات الفشية لتشفيح العسل الحؼ ال بج أن تتؾفخ ؼيوشخوط الرجق والؾضؾح والذسؾل.
 .3التشسية الدياحية السدتدامة
 1.3أهداف التشسية الدياحية:
تدعى التشسية الدياحية إلى تحقيق األىجاف اآلتية( :خان وزاوؼ ،2010 ،ص .)236

 تحقيق الديادة السدتسخة في السؾارد الدياحية لمجولة ،ويتحقق ذلػ بجعؼ القجرةالتشافدية لرشاعة الدياحة ،ورفع إنتاجية السؾارد البذخية التابعة لقظاع الدياحة.
 تجعيؼ االرتباط اإلنتاجي بيؽ القظاع الدياحي والقظاعات األخخػ. زيادة اآلثار اإليجابية لمدياحة في الشؾاحي االجتساعية والثقاؼية. -السداىسة في تشسية البيئة والسحافغة مؽ خالل االىتسام بسشاطق الجحب الدياحي.

 2.3مبادئ التشسية السدتدامة:
تختكد التشسية السدتجامة عمى جسمة مؽ السبادغ الزخورية ،والتي بجورىا تذكل
مقؾمات اجتساعية وأخالؾية وقج أوجدتيا (بؾعسؾشة ،2012-2011 ،ص:)55-54

 السذاركة مؽ خالل إعظاء األفخاد إمكانية السذاركة في صشع الق اخرات واآلليات. حدؽ اإلدارة والخزؾع لسبجأ الذفاؼية والحؾار والخقابة لتجشب الفداد. التزامؽ بيؽ األجيال والفئات االجتساعية داخل السجتسع مؽ خالل الحفاظ عمىالبيئة ومؾاردىا.
 حساية التشؾع البيؾلؾجي والحفاظ عمى السؾارد الظبيعية. تحقيق السعخفة مؽ خالل أخح التجابيخ الالزمة لتعديد التعميؼ والسذاركة الفعالةلمجسيع.
 استيعاب التكاليف .~ ~ 224
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 اإلنتاج واالستيالك وفق الستغيخات الحاصمة. 3.3خرائص الدياحة السدتدامة
تتسثل أىؼ خرائص الدياحة السدتجامة في الشقاط التي حجدىا ( دراركة وآخخون،

 ،2014ص:)114
 تقجم السعمؾمة لمدياح والسدافخيؽ ليتعخفؾا عمى السشاطق الدياحية والسداعجة عمىالسحافغة عمى السعظيات البيئية.
 تحافع عمى السيدات السحمية لمسؾاقع الدياحية. مؾجية بذكل رئيدي لمدكان السحمييؽ بحيث يتؼ إعظاء األولؾية في الؾعائفوالتجريب.
 تحافع عمى السؾارد الظبيعية والتقميل مؽ سمبيات التمؾث والشفايات. تعمؼ الدياح والدوار كيؽية التعامل باحتخام مع عادات وتقاليج الدكان وؾيسيؼ الثقاؼية. زيادة الؾعي بيؽ الدكان السحمييؽ بأىسية التعامل مع تظمعات وسمؾكيات الدواروالدياح.
 تعسل لمسحافغة عمى الجؾدة . تحقيق أعمى درجات الخضا بيؽ الدوار لمسؾاقع الدياحية. .4الجزء التطبيقي لمدراسة
بعج تحجيج عيشة الجراسة الستسثمة في ثسان حمقات مؽ بخنامج" متاحف بالدؼ" ،جاءت
مخحمة استخخاج البيانات وفق فئات تحميل السزسؾن التي تؼ ذكخىا سابقا ،وتحرمشا عمى
الججاول اآلتية:
الجدول  :1يبين السهاضيع التي يتشاولها برنامج " متاحف بالدي"
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السهضهع

التكرار

الشدبة ()%

متاحف اآلثار

03

3775

متاحف السجاىج

03

3775

الستاحف الظبيعية

02

25

السجسهع

08

100

مؽ خالل ىحا الججول نالحع أن أبخز السؾاضيع التي تشاوليا بخنامج "متاحف بالدؼ"
ىي متاحف اآلثار ومتاحف السجاىج السؾجؾدة ببعض السشاطق ،حيث عيخت الشدب

متداوية ( ،) % 3775في حيؽ أن بؿية األعجاد تشاولت الستاحف الظبيعية السؾجؾدة خاصة

بالجشؾب الجدائخؼ ،وىشا نجج أن البخنامج يدمط الزؾء عمى التعخيف بالستاحف و دورىا في

الجانب الدياحي ،باعتبارىا تدخخ بتحف وآثار ومخظؾطات وغيخىا مؽ الكشؾز التي تعكذ
تعاقب الحزارات عمى الجدائخ ،إضافة إلى أن البخنامج يخكد عمى متاحف السجاىج ،ولؾ

أنيا متاحف تاريخية تعكذ بظؾالت الذعب الجدائخؼ إبان الثؾرة التحخيخية ،ولؾ أن بعجىا
تاريخي أكثخ مشو سياحي ،في حيؽ نجج أن أقل ندبة كانت لمستاحف الظبيعية السفتؾحة التي

ليا بالفعل بعج سياحي وثخاء طبيعي يدتستع بو الدائخ.

الجدول  :2يبين األهداف التي يدعى لتحقيقها برنامج " متاحف بالدي"
األهداف

التكرار

الشدبة ()%

التعميؼ والتثؿيف

12

30

التخويج

10

25

التشسية

05

1275

إبخاز الثخاء الدياحي

08

20

الحفاظ عمى السؾروث

05

1275

السجسهع

40

100
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في قخاءة ليحا الججول ،نالحع أن اليجف البارز مؽ خالل ىحا البخنامج ىؾ التعميؼ
والتثؿيف الحؼ جاء بشدبة  ،% 30وذلػ لتعخيف الجسيؾر بسا تدخخ بو الجدائخ في مختمف
الستاحف ،تأتي بعجىا ىجف إبخاز الثخاء الدياحي في الجدائخ بشدبة  ، %20وتأتي بعجىا
أىجاف التشسية والحفاظ عمى السؾروث ،ومشو نجج أن ىحا البخنامج ييجف بالجرجة األولى إلى
التثؿيف والتخويج لثخاء الجدائخ الدياحي ،وىشا نجج أن اإلذاعة مؽ الؾسائل التي تيتؼ بيحه
الجؾانب السيسة في تخؾية الدياحة وتحقيق التشسية السدتجامة.
الجدول  :3يبين القيم التي يحسمها برنامج " متاحف بالدي"
القيم

التكرار

الشدبة ()%

وطشية

05

31725

ثقاؼية

04

25

تاريخية

03

18775

اجتساعية

04

25

السجسهع

16

100

مؽ خالل ىحا الججول نالحع أن الؿيؼ الؾطشية ىي التي تسثل الشدبة األكبخ ب
 ،% 31725تمييا الؿيؼ الثقاؼية واالجتساعية بشدب متداوية  % 25وتأتي الؿيؼ التاريخية
بشدبة أقل ،وفي تحميل ليحه الشتائج نجج أن الؿيؼ الؾطشية تترجر الؿيؼ التي يحسميا البخنامج
وىحا يعؾد إلى دور ىحه البخامج خرؾصا واإلذاعة عسؾما في تخسيخ ؾيؼ الؾطشية واالنتساء
لجػ السؾاطؽ الجدائخؼ ،وتثؿيفو بسا بالسؾروث الحزارؼ والتاريخي لمسشظقة ،كحلػ العسل
عمى تجديج ؾيؼ اجتساعية كالتعاون والتزامؽ وتثسيؽ ىحه الثخوات السادية حفاعا عمى
اليؾية التي تسيدنا عؽ باقي الذعؾب.

الجدول  :4يبين القهالب الرحفية التي يتزسشها برنامج " متاحف بالدي"
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القالب الرحفي

التكرار

الشدبة ()%

تقخيخ

05

3577

ريبؾرتاج

02

1473

مقابمة

07

50

السجسهع

14

100

يتزح مؽ خالل ىحا الججول أن أكثخ القؾالب الرحؽية السدتخجمة في ىحا البخنامج
ىي السقابالت جاءت بشدبة  ،% 50وذلػ ألنو يعتسج في تقجيسو لمسعمؾمات وشخحيا عمى
لقاءات تجخػ مع شخريات ليا عالقة بالسؾاضيع السظخوحة في البخنامج ،وىي بحلػ تعج
مرادر ميسة لمسعمؾمة التي يقجميا لمجسيؾر ،تأتي بعجىا التقخيخ بشدبة  ،% 3577والتقخيخ
لو أىسية كبيخة في إعظاء تفاصيل عؽ مؾاضيع ميسة ،ويعتسج البخنامج عمى ىحا الشؾع مؽ
أجل تجعيؼ السعمؾمات التي يقجميا مؽ مرادر متعجدة ،أما الخيبؾرتاج فقج ورد بشدبة
ضعيفة ،رغؼ أىسيتو في مثل ىحه السؾاضيع باعتبار أنو مؽ األنؾاع الرحؽية التي تيتؼ
بالؾصف ،وىي بحلػ ميسة وليا دور في تعديد ما يتشاولو البخنامج وتزفي عميو حيؾية
أكثخ.
الجدول  :5يبين المغة التي يدتخدمها برنامج" متاحف بالدي"
المغة

التكرار

الشدبة ()%

عخبية فرحى

08

61753

ليجة عامية

05

38747

أمازيػية

00

00

السجسهع

13

100
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نالحع مؽ خالل ىحا الججول أن المغة العخبية ىي المغة التي يعتسج عمييا في التقجيؼ،
حيث تسثل ندبة  ،% 61753أما الميجة العامية فتسثل ندبة  ،% 38747في حيؽ نالحع
غياب المغة األمازيػية وىحا يعؾد إلى أن البخنامج يبث عبخ قشاة وطشية مؾجية إلى عامة
الجسيؾر داخل وخارج الؾطؽ ،وىي قشاة تعتسج بالجرجة األولى عمى المغة العخبية في التقجيؼ،
في حيؽ أن الميجة العامية يدتخجميا الذخريات التي تجخػ معيؼ السقابمة أو في األسئمة
التي يؾجييا لو السقجم مؽ أجل تعسيؼ الفيؼ وتبديط السعمؾمة ،خاصة وأن اإلذاعة تتؾجو
بخسائميا إلى جسيؾر تختمف مدتؾياتو التعميسية والثقاؼية واالجتساعية.
الجدول  :6يبين الدعائم الرهتية التي يهظفها برنامج " متاحف بالدي"
الدعائم الرهتية

التكرار

الشدبة ()%

أغاني وطشية

02

1275

مؾسيقى جدائخية

05

31725

مؾسيقى عالسية

04

25

مؾسيقى تخاثية

05

31725

السجسهع

16

100

مؽ خالل ىحا الججول يتزح أن البخنامج يعتسج في إخخاجو عمى دعائؼ صؾتية
مختمفة ،وأبخزىا السؾسيقى الجدائخية والتخاثية بشدبة  ،% 31725وىحا يداعج عمى رسؼ صؾرة
صؾتية مؤثخة في جسيؾر السدتسعيؽ ،وتعج الخمؽية السؾسيؿية ضخورية في اإلخخاج اإلذاعي
ألنيا تخسؼ الرؾرة في خيال السدتسع ،تأتي بعجىا السؾسيقى العالسية بشدبة ، %25
والسالحع ىشا أن تؾعيف ىحا الشؾع مؽ السؾسيقى في بخنامج ييتؼ بالتخاث والدياحة
بالجدائخ ،قج يكؾن مؽ أجل إعظاء الحساسة في البخنامج والحيؾية التي تجحب الجسيؾر،
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وتأتي بعجىا األغاني بشدبة أقل ،وىحا يجل عمى أن البخنامج ال يدتخجم األغاني بذكل كبيخ،
بقجر ما ييتؼ بالسزسؾن والحجيث عؽ ما تدخخ بو متاحف بالدنا.
 .5خاتسة:
بعج التحميل والتفديخ تؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 اإلذاعة ليا دور في إبخاز الثخاء الدياحي الجدائخؼ مؽ خالل بخامج تيتؼ بالكشؾزالتخاثية والتاريخية والظبيعية التي تحتزشيا متاحف بالدنا.
 يخكد بخنامج "متاحف بالدؼ" عمى التعخيف بستاحف اآلثار ومتاحف السجاىج ،معإىسال الستاحف الظبيعية التي تدخخ بيا الجدائخ والتي تحسل كشؾ از سياحي يسكؽ
االستثسار فييا.
 ييجف البخنامج إلى تعميؼ وتثؿيف السدتسع بسا تكشده متاحف بالدنا ،إضافة إلىالتخويج ليا كؾجية سياحية.
 يحسل البخنامج ؾيسا وطشية ،تعكذ اىتسامو بتخسيخ روح االنتساء وتعديد الثخاءالدياحي الحؼ تدخخ بو الجدائخ ،إضافة إلى ؾيؼ ثقاؼية واجتساعية تعسل عمى تثسيؽ
السؾارد الدياحية وتؾعيفيا كأدوات لمتشسية الدياحية السدتجامة.
 يؾعف البخنامج أنؾاعا صحؽية مختمفة ،أبخزىا السقابمة والمقاءات مع الذخرياتذات الرمة بالسؾضؾع ،إضافة إلى التقخيخ الحؼ يعدز بعض السعمؾمات واآلراء التي
يتزسشيا.
 يدتخجم البخنامج المغة العخبية عسؾما باعتباره يبث عبخ قشاة وطشية ،ومؾجو إلىجسيؾر داخل وخارج الؾطؽ وىجفو التعميؼ والتخويج ،بحلػ فيؾ يدتظيع الؾصؾل إلى
كل مدتسع عخبي.
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 يعتسج البخنامج في إخخاجو الفشي بالجرجة األولى عمى السؾسيقى الجدائخية والتخاثيةحتى يتسكؽ مؽ رسؼ صؾرة إذاعية مؤثخة في الجسيؾر.
في األخيخ يسكششا القؾل أن اإلذاعة عسؾما ليا دور في إنتاج بخامج تيتؼ بالجانب
الدياحي ،في إطار تعديد جيؾدىا الخامية إلى تحقيق التشسية الدياحية السدتجامة في البالد،
فتقجيؼ بخنامج ييتؼ بالستاحف السؾجؾدة بالبالد خالل الذبكة البخامجية الريؽية ،خظؾة ىامة
لشفض الػبار عؽ ـياكل سياحية قج يجيل تؾاججىا الكثيخ ،وجعميا وجية لمدياحة الجاخمية،
ويحتاج ذلػ إلى وضع إستخاتيجية مجروسة ،مؽ أجل تحقيق األىجاف السخجؾة ،خاصة وأن
دراستشا لبخنامج " متاحف بالدؼ" كذف عؽ بعض الشقائص السدجمة عمى مدتؾػ السؾاضيع
التي يتشاوليا أو طخيقة معالجتيا ،وىؾ ما يدتجعي تشديق الجيؾد اإلعالمية لمشيؾض
بالدياحة الجدائخية عسؾما والتخويج ليا داخل وخارج الؾطؽ.
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الجدائخ  ،3الجدائخ.

~ ~ 232

