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 الدراسةملخص 
 

تعج الساحة اإلعالمية العربية مبئات الفضائيات وأالف اإلذاعات والصحف واجملالت، مع     
تنامي استخدام اإلنًتنت يف ىذه البلدان، إال أن مضامُت ىذه الوسائل مل تول اىتماما كبَتا 

وانغمست يف انتاج كل مالو عالقة باللهو والتسلية  'الدين'جلوىر األمة وسبب عزىا ومتكينها 

من أجل الكسب والتجارة أحيانا، ولتفكيك ادلنظومة القيمة واألخالقية للمجتمع وتسطيح 
ز يف النفس ليس امهال وعدم توظيف ىذه الوسائل يح  وما، أحيانا أخرى وحتويل اىتمام اجلمهور

عن اذلوية وادلقومات اإلسالمية يف ظل احلرب  والدفاع لتكنولوجيات خلدمة الدين وقضاياه،وا
ادلنـابر وادلضامُت اإلعالمية،  ،يف ذلك بشىت الوسائلالشعواء اليت أعلنها أعداء اإلسالم مستعينُت 

ظلة أو بل ما يز يف النفس أكثر ىو تشويو بعض من لبسوا رداء اإلسالم والدين وجعلوا منو م
، مستثمرين يف وسائل اإلعالم عموما والثقيلة منها وأحقادىم قناعا خيفون وراءه أىدافهم

، فظهرت يف السنوات القليلة ادلاضية عديد الفضائيات الدينية بألوان مذىبية متعددة خصوصا
ما زاد الطُت بلة كما يقال، ألن فئات وقطاعات اجتماعية  تفوح منها روائح السياسة واالقتصاد

بديال أيضا عن  واسعة وجدت فيها بديال عن اإلعالم الرمسي ادليت اكلينيكيا من جهة، و
الثقايف، ، اجتماعي وديٍت خمالف متام عن حميطنا حميط ثقايف مضامُت إعالمية نابعة من

 اإلعالم الفضائي وتغريب الثقافاتل لو عنوانا ميكن أن ذمع ،من جهة أخرىاالجتماعي والديٍت 

 الضيقةو  ٍت وتكريسو للنظرة القاصرةىذا الواقع نتج عنو ضعف يف اخلطاب الدي،  يف ظل العوملة

ط الضوء على واقع الربامج الدينية يف سل  لدين، من ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة، لتح فهوم ادل
من  -فهذا ادليدان البحثي ال يزال بكرا يف اجلزائر على حدود ما أعلم -اجلزائرباإلذاعة احمللية 

ذاعة عرب أثَت إذاعة أم البواقي احمللية، مث دراسة حتليل مضمون الربامج الدينية ادل خالل
 استخدامات واجتاىات مجهور ىذه الربامج من أجل حتقيق األىداف التالية:

 جلها  الربامج الدينية يف إذاعة أم البواقي احملليةالتعرف على ادلواضيع اليت تتناوذلا وتعا 

 معرفة ادلصادر اليت تنسب إليها ويستشهد هبا على مضامُت ادلادة اإلعالمية الدينية 



 
 

 الكشف عن القيم اليت تتضمنها ادلادة اإلعالمية الدينية ادلذاعة عرب أثَت إذاعة أم البواقي احمللية 

 الدينية ادلقدمة يف إذاعة أم البواقي احمللية لتحقيقها استنباط األىداف اليت تسعى الربامج 

  التعرف على اجلمهور ادلستهدف من تقدمي الربامج الدينية يف إذاعة أم البواقي احمللية 

  معرفة األشكال الفنية اليت تقدم هبا الربامج الدينية يف إذاعة أم البواقي احمللية 

  امج الدينية يف إذاعة أم البواقي احملليةمعرفة مستوى و نوع اللغة ادلستخدمة يف الرب 

 الكشف عن األساليب اإلقناعية ادلستخدمة يف الربامج الدينية يف إذاعة أم البواقي احمللية 

 معرفة عادات وأمناط استماع اجلمهور للربامج الدينية يف إذاعة أم البواقي احمللية 

  يف إذاعة أم البواقي وخمتلف رغباهتم، حماولة استكشاف دوافع متابعة اجلمهور للربامج الدينية
 واإلشباعات احملققة واجتاىات ىذا اجلمهور رمو ىذه الربامج 

  ؟ىل حتقق الربامج الدينية ادلذاعة عرب أثَت إذاعة أم البواقي إشباعات اجلمهور ادلتتبع ذلا
 

ة ـإمكانياد على ادلنهج ادلسحي الذي يتيح للباحث ـولتحقيق ىذه األىداف مت االعتم   
استخدام أدايت حتليل ادلضمون واستمارة االستبيان، جلمع ادلعلومات والبيانات اخلاصة بالدراسة 

 التحليلية وادليدانية.
وبعد إجراء الدراسة التحليلية وادليدانية توصل الطالب إىل أن االىتمام بالربامج الدينية ضئيل     

وروتينية تدعم االجتاه السائد  ةذه الربامج مستهلكاجلزائر، مواضيع ىبجدا يف اإلذاعات احمللية 
رمو مفهوم الدين والربامج الدينية، يطغى على الربامج الدينية السطحية، مع بروز الرمسية أين تأكد 
الطالب من ىذا من خالل ادلقابلة ادلقننة اليت مت إجراؤىا مع مدير اإلذاعة باإلضافة إىل مقدم 

كثَت من  أن اذلدف من الربامج الدينية يف كثَت من األحيان ويفأحد ىذه الربامج، تأكدت من 
التـأكيد على ضرورة االلتزام بادلذىب ادلـالكي يف األمور اخلالفية بل وتضخيم االت وادلواقف ـاحل

للتأكيد ، وحتولت ىذه الربامج إىل وسيلة تستخدم بدرجة أوىل يف بعض األحيان ىذه احلاالت
مجتمع لقضايا الكربى للن على الوزارة الوصية، مع امهال امو من ىم قائعلى توجهات الدولة أو 
 ومراكز اىتمام اجلمهور. اجلزائري ولألمة اإلسالمية



 
 

ضيع وأشكال تقدمي ىذه أما خبصوص اجلمهور ادلتتبع ذلذه الربامج فيطمح إىل التجديد يف ادلوا    
إشباعات حتقق ة أم البواقي ـقدمة يف إذاعالربامج الدينية ادلالب إىل أن ـكما توصل الطالربامج،  
، يف ادلقابل ال حتقق لو اإلشباعات العلمية ادلعرفية واإلشباعات للجمهور ادلتتبع ذلا اجتماعية

كما  توصلت  ،هبا ىذه الربامجاإلميانية، والسبب دائما ادلواضيع والقوالب الفنية اليت تقدم 
ال بد للقائمُت على اإلذاعة القيام بدراسات مجهور بُت احلُت واألخر، من أجل  إىل أنو الدراسة

ألن الربامج اإلذاعية واإلذاعة احمللية  برامج،ما تقدمو اإلذاعة من  رمو وواجتاىات هف عند أراءو الوق
دما يسهل أكثر  خلدمة مجهور عادة ما يكون متجانس ثقافيا واجتماعيةوموجهة عموما خمصصة 

من أجل تقييم ما يتم تقدميو  من اىتمامات وأراء وتطلعات، ة حصر ما ميكن حصرهعملي
ج للجمهور وتقوميو حىت تؤدي ىذه ادلؤسسات دورىا الفعلي وادلنوط هبا، خاصة ما تعلق بالربام

  .الدينية دلا ذلا من أمهية وخطورة
من  دمة يف اإلذاعة احمللية باجلزائرإن الدراسة اليت بُت أيدينا اىتمت بلون من ألوان الربامج ادلق    

نفع أ متواضعا علميا جهدا تقدم قد ٍتأن متٌتأو  خالل ادلزاوجة بُت البعد التحليلي وادليداين،
 .بو وأنتفع


