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إىل الذين محلوا لواء اجلهاد واملقاومـة فخـضبوا أرض فلـسطني 

  ...بدمائهم الطاهرة
 وفتحي الـشقاقي وأمحـد الياسـني ياسر عرفاتإىل القادة العظماء 
  ...وأبو علي مصطفى

إىل الليوث الرابـضة خلـف قـضبان الظلـم يـدفعون ضـريبة االنتمـاء 
  ...لفلسطني
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  ... أرجاء املعمورةليف ك... إىل طالب العلم*
  
  
  
  
 



ب  

  ...شكر وتقدير
  

   يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم
  "من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا " 

  من قريب أو بعيد    من ساهم وساعد  الشكر موصول لكل    ف
  .تمام هذا البحثفي إ

أحمد عرابـي  . نشكر أستاذنا ومشرفنا في هذا البحث أ      
المساعدة والتوجيه حتى آخر    الترك، الذي لم يبخل علينا ب     

  .لحظة في عمل البحث
لهيئة التدريسية فـي قـسم الـصحافة واإلعـالم          لشكر  ال

بالجامعة اإلسالمية، ألن جهودهم وعطاءهم كان سبباً فـي         
  ...تعلم فنون العمل الصحفي

الشكر للزميل نعمان اشتيوي ولألخـت ناريمـان التـي          
ساهمت في طبع وإخـراج هـذا البحـث فـي صـورته             

  ...النهائية
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א: א

א אא מ
  ١٢  يبين توزيع العينة حسب الجنس) ١(جدول رقم
  ١٢  العينة حسب العمريبين توزيع أفراد ) ٢(جدول رقم
  ١٣  يبين توزيع المبحوثين طبقا للحالة االجتماعية) ٣(جدول رقم
  ١٣  يبين توزيع المبحوثين طبقا للجامعة الملتحقين بها) ٤(جدول رقم
  ١٤  يبين توزيع المبحوثين طبقا للمستوى األكاديمي) ٥(جدول رقم
  ١٤  يبين توزيع المبحوثين طبقا لمكان اإلقامة) ٦(جدول رقم
  ٤٤  يبين توزيع المبحوثين حول االستماع لإلذاعات المحلية) ٧(جدول رقم
  ٤٤  يبين أسباب استماع أفراد العينة لإلذاعات المحلية) ٨(جدول رقم
  ٤٥  يبين ترتيب االستماع لإلذاعات من حيث أهميتها لعينة الدراسة)٩(جدول رقم
  ٤٧  ريميبين مدى االستماع إلذاعة القرآن الك)١٠(جدول رقم
يبين الموضوعات التي يستمع إليها أفراد العينة في اإلذاعات األخرى وال           ) ١١(جدول رقم 

  يجدونها في إذاعة القرآن الكريم
٤٧  

  ٤٨  يبين الدوافع التي تشجع المبحوثين لالستماع إلذاعة القرآن الكريم) ١٢(جدول رقم
  ٤٩  تماع إلذاعة القرآن الكريميبين األوقات المفضلة ألفراد العينة لالس) ١٣(جدول رقم
  ٤٩  يبين المدة التي يقضيها المبحوثين لالستماع إلذاعة القرآن الكريم) ١٤(جدول رقم
  ٥٠  يبين مدى اكتفاء المبحوثين بالمعلومات التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم) ١٥(جدول رقم
م بالمعلومـات التـي   يبين عما إذا كان يلجأ المبحوثين عند عدم اكتفـائه ) ١٦(جدول رقم 

  تقدمها إذاعة القرآن الكريم
٥٠  

يبين الجدول التالي ترتيب أفضل الموضوعات التي يستمع لها المبحوثين          ) ١٧(جدول رقم 

  في إذاعة القرآن الكريم
٥١  

يبين الموضوعات والقضايا التي يجب أن تعطيهـا اإلذاعـة مزيـدا مـن              )١٨(جدول رقم 

  االهتمام
٥٢  

 تأثيرات إذاعة القرآن الكريم على وسائل اإلعالم األخرى مـن قبـل             يبين) ١٩(جدول رقم 

  متابعيها
٥٢  

  ٥٣  يبين ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم حسب رأي العينة) ٢٠(جدول رقم
يبين عما إذا كان المبحوثين يجنون فوائد مـن وراء االسـتماع إلذاعـة     ) ٢١(جدول رقم 

  القرآن الكريم
٥٤  



 ٥

א אא מ
  ٥٤  ائد التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم للمستمعين من أفراد العينةيبين الفو) ٢٢(جدول رقم
  ٥٥  يبين سبب عدم استماع المبحوثين إلذاعة القرآن الكريم) ٢٣(جدول رقم
  ٥٦  يبين رأي المبحوثين في مقدمي البرامج في إذاعة القرآن الكريم) ٢٤(جدول رقم
  ٥٧  االستماع إلذاعة القرآن الكريميبين العوامل التي تساهم في زيادة ) ٢٥(جدول رقم

  



 ٦

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اإلجراءات المنهجية

  المقدمــة
    

 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات        ،إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه         
 وأن محمداً رسول     وأشهد أن ال إله إال اهللا      ، ومن يضلل فال هادي له     ،أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له      

 وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين، اإلعالمي األول وصـاحب أسـاليب االتـصال اإلقناعيـة                ،اهللا
واإليجابية المتميزة األولى، سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه                

  ...واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد
 أكثر وسائل االتصال الجماهيرية فعالية وقيمة إعالمية، سواء كان تأثيرها           تعتبر اإلذاعة المسموعة من   

داخل حدود األوطان أو خارجها، وتزداد أهمية اإلذاعة وتأثيرها بشكل خاص في الدول النامية التـي                
  .تعاني من وجود نسبة كبيرة من األميين

راد على التقـرب إليـه واسـتخدامه        ومنذ اكتشاف الراديو في بداياته األولى عمدت معظم الدول واألف         
 سواء على صعيد الدول أو األفراد وكل ذلك من أجـل تحقيـق              ،للتعبير عن سياساتها العامة المختلفة    

  .أهداف تسعى لنشرها
أما في األراضي الفلسطينية فقد عرفت فلسطين الراديو في مقدمة الدول العربية، ومنذ قـدوم الـسلطة          

سطينية بدأ العديد من األفراد واألحزاب بتأسـيس عـدد مـن المحطـات              الفلسطينية إلى األراضي الفل   
  .اإلذاعية سواء أكان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة

 والتي انطلقـت خـالل انتفاضـة        ،فقطاع غزة كان له نصيب من هذه اإلذاعات الخاصة في معظمها          
طلقت في شهر أكتوبر مـن عـام         ومن ضمن اإلذاعات إذاعة القرآن الكريم التي ان        ،األقصى المباركة 

 كمـا تعـد أول      ، باعتبارها رابع إذاعة يتم افتتاحها في قطاع غـزة         FM ٩٨,٦م على الموجة    ٢٠٠٣
 فكان ال بد    ،اإلذاعات التي اهتمت بالصبغة الدينية البحتة وركزت على تعليم أمور الدين والفقه والعقيدة            

 المتتبع لبرامج هذه اإلذاعة يجد تقدماً كبيراً فيها         من إلقاء الضوء على هذه اإلذاعة اإلسالمية، حيث أن        
  .)١(على الر غم من قصر عمرها

حيث تقوم اإلذاعة ببث التسجيالت القرآنية بقراءات متعددة لقراء مختلفين، كذلك اعتادت هذه اإلذاعـة               
اعـة  تبـث اإلذ  وعلى بث خطب دينية لعدد من الدعاة المعروفين على المستويين العالمي والعربـي،              

 كبرنامج حديث الصباح والذي يتناول نصائح وإرشادات لكـل مـسلم            ،مجموعة من البرامج المسجلة   
 كذلك برنامج مع الحبيب والذي يتناول السيرة العطرة للمصطفى صلى اهللا عليه وسلم ويبرز               ،ومسلمة

اإلذاعـة حيـث    الجوانب المتعددة لحياة النبي صلى اهللا عليه وسلم، كذلك نجد للطفل مكانة خاصة في               

                                                 
  م٢٠٠٧ -٥ -١٨المسؤول اإلداري إلذاعة القرآن الكريم، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ :  محمود سعيد) 1(



 ٧

تهتم بتربيته بشكل خاص وذلك من خالل بث عدد من البرامج التي تربي األطفـال علـى األخـالق                   
  .)١("بستان الطفل المسلم"اإلسالمية الحميدة ومنها برنامج 

 ممـا دفعنـا     ،وانطالقاً من وازعنا الديني واستشعارنا ألهمية الدور الذي تقوم به إذاعة القرآن الكريم            
وء على اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة نحو هذه اإلذاعة الحديثة الناشئة              إللقاء الض 

 والذي تغلب عليه صفة التدين فإن وجود مثل هذه اإلذاعات أمر بـالغ   ،في مجتمعنا الفلسطيني المحافظ   
  .األهمية لهذا المجتمع

 فإن أصبنا فمن اهللا وله المنة والحمـد، وإن  نرجو من اهللا أن يكلل بحثنا هذا بالتوفيق والنجاح  .. وختاماً
  .أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان ونسأل اهللا أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتنا يوم القيامة

 

                                                 
   المرجع السابق نفسه) 1(



 ٨

  الدراسات السابقة

  

لقد تطرقت الدراسات السابقة المتعلقة باالتجاهات إلى العديد من القضايا واألمور ومن هذه الدراسـات               
  :ما يلي

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االستماع إلذاعـة صـوت فلـسطين البرنـامج             "بعنوان  دراسة   .١
  )١(.الثاني

 الباحـث  في دراسته البحوث الوصفية التي استخدم بموجبها منهج المسح، واسـتخدم             الباحثواستخدم  
ضمن هذا المنهج أسلوب مسح الجمهور، وكشفت الدراسة أن الراديو وسيلة أساسية موجودة في كـل                
مكان ومن الوسائل المهمة التي ال يمكن االستغناء عنها، موضحةً أن مـدى اسـتماع أفـراد العينـة                   
لإلذاعات بشكل عام كان متوسطاً، كما أنها كشفت أن الفترة المفضلة لالستماع لإلذاعات عنـد أفـراد                 

  .العينة كانت فترة الصباح وجاءت فترة الظهيرة في المرتبة الثانية
 )٢("تجاهات طلبة قسم الصحافة واإلعالم نحو مشاهدة قناة الجزيرة الفضائيةا"دراسة بعنوان  .٢

 منهج المسح، أسلوب الحصر الـشامل، كمـا اسـتخدم صـحيفة             الباحثدراسة وصفية استخدم    وهي  
  .االستبيان كأداة لجمع المعلومات والبيانات

لباقي القنوات الفضائية ونالت القناة     كانت أهم النتائج أن قناة الجزيرة تتفوق في نسبة المشاهدة بالنسبة            و
وأوضحت الدراسة أن أهمية تفضيل الطالب للقناة تقديمها للبـرامج الـسياسية الهادفـة             % ٧١,٥نسبة  
والموضوعية والصدق هي عوامل تتعلـق      % ٢٠والتحرر من السيطرة الحكومية بنسبة      % ٣٠بنسبة  

قناة من ساعة ونصف إلى ساعتين وأن       يشاهدون ال % ٣٥,٢برأي المبحوث، كما أظهرت الدراسة أن       
استفادوا من القناة   % ٦٣يثقون بالجزيرة وأن    % ٨٢,٥قالوا أن أهم برامجها االتجاه المعاكس و      % ٩٧

 .وبرامجها

  .)٣(" نحو مشاهدة قناة اقرأ الفضائيةاتجاهات طلبة العلوم الشرعية بجامعات غزة"دراسة بعنوان  .٣
 فيها منهج الدراسات المسحية، وذلك ضـمن        الباحثقد استخدم    هذا البحث من البحوث الوصفية، و      يعد

إطار مسح جمهور وسائل اإلعالم، وكان من أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة وجود مشاهدة كبيرة                
لقناة اقرأ لدى المبحوثين، كما تبين من خالل الدراسة أن أهم القنوات الفضائية التي يشاهدها المبحوثين                

  . هي قناة اقرأبالدرجة األولى

                                                 
قسم الصحافة : غزة(منشور، بحث غير "اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االستماع إلذاعة صوت فلسطين البرنامج الثاني "حسن الديراوي  1

  ) ٢٠٠١ - مكتبة الجامعة اإلسالمية-واإلعالم
 - قسم الصحافة واإلعالم- بحث غير منشور غزة-"اتجاهات طلبة قسم الصحافة واإلعالم نحو مشاهدة قناة الجزيرة الفضائية"نبيل الطهراوي  2

  م١٩٩٨ -مكتبة الجامعة اإلسالمية
 -قسم الصحافة واإلعالم: غزة(بحث غير منشور، "العلوم الشرعية بجامعات غزة نحو مشاهدة قناة اقرأ الفضائية اتجاهات طلبة "أسامة توفيق طه  3

  ).٢٠٠٢ -مكتبة الجامعة اإلسالمية



 ٩

ع إلـى اإلذاعـات     اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات قطاع غزة نحو االسـتما         "دراسة بعنوان    .٤
  .)١(الخاصة في فلسطين

جمهور (ن أسلوب مسح الجمهور الباحثاتعد الدراسة من الدراسات الوصفية وضمن هذا المنهج استخدم          
سحي والذي في إطاره تم مسح جمهور وسـائل          في الدراسة المنهج الم    الباحثان، واستخدم   )اإلعالميين

اإلعالم، وكشفت الدراسة أن النسبة األكبر من الطلبة يستمعون إلى اإلذاعات الخاصة بشكل مـستمر،               
موضحة أن فترة االستماع المفضلة عند أفراد العينة كانت بعد نهاية الدوام، وجاءت درجة االسـتماع                

  .في الصباح في المرتبة الثانية
اتجاهات طلبة الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية نحـو االسـتماع إلذاعـة            " عنواندراسة ب  .٥

  )٢(".صوت إسرائيل
 منهج المسح، وضمن هـذا المـنهج        الباحثويعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي استخدم فيها          

ماع عاليـة   استخدم أسلوب مسح الجمهور، وكشفت الدراسة أن إذاعة صوت إسرائيل تتمتع بدرجة است            
عند طلبة قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، كما بينت نتائج الدراسة أن خمسة أشخاص فقـط      
ال يستمعون إلذاعة صوت إسرائيل، ولم تكن تتعلق أسباب عدم استماعهم تتعلق بأداء اإلذاعة أو نوعية              

  .البرامج أو المصداقية أو الموضوعية
  سابقةموقع الدراسة من الدراسات ال

اعتمدت الدراسات السابقة بشكل عام على استخدام االتجاهات لتحديد آراء الجمهور فـي متابعتـه               لقد  
 المختلفة، كما أنها اعتمدت على االستبيانات لتحليـل آراء تلـك            والقنوات المحلية والفضائية  لإلذاعات  

عة صوت القرآن الكريم فهـي      الجماهير لمعرفة شدة اتجاهاتها في هذا اإلطار، أما عند الحديث عن إذا           
وسيلة إعالم جديدة على الساحة اإلعالمية الفلسطينية، كما أنها تعالج مختلـف القـضايا اإلسـالمية،                
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تدرس إذاعة صوت القرآن الكريم والتي لم يتطرق                

اختيار العينة من الطالب الجامعيين في قطاع غزة         وسيتم   ،إليها أحد من قبل بالدراسة والبحث والتحليل      
 ،عداد الدراسة عنها لإلفادة من ذلك     ن بإ الباحثادون التركيز على تخصصات وأقسام معينة، لذلك سيقوم         

كذلك تعتمد هذه الدراسة أيضاً على إجراء المقابلة مع المسؤولين في هذه اإلذاعة باعتبارهـا اإلذاعـة                 
  .ن الكريم في قطاع غزةالوحيدة المتخصصة بالقرآ

  مشكلة الدراسة

إن إذاعة القرآن الكريم من غزة تعد أول إذاعة متخصصة في الشؤون الدينية في قطاع غزة، ويبـدو                  
ذلك واضحاً ألي شخص متابع لإلذاعات الفلسطينية المحلية، حيث تهتم بقضايا المجتمع العامـة مـن                

                                                 
بحث غير " اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات قطاع غزة نحو االستماع إلى اإلذاعات الخاصة في فلسطين"محمد يونس وأشرف أبو خصيوان  1
  ).م٢٠٠٣ - مكتبة الجامعة اإلسالمية-قسم الصحافة واإلعالم: نشور، غزةم
ة اإلسالمية نحو االستماع إلذاعة صوت إسرائيل                 " مجدي الخولي  -2 صحافة واإلعالم بالجامع شور،    " اتجاهات طلبة ال ر من سم  : غزة (بحث غي ق

 ).م١٩٩٨ - مكتبة الجامعة اإلسالمية-الصحافة واإلعالم
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 كما تحاول حـل مـشكلة الـنقص         ،ي نحياه في القطاع    تتماشى مع الواقع الذ    )١(خالل نظرة دينية بحتة   
 التعرف عن قـرب علـى       فمشكلة الدراسة تتبلور في    )٢(الموجود في أماكن تعليم قراءة القرآن الكريم      

اتجاهات الطلبة الجامعيين في قطاع غزة نحو تلك اإلذاعة، إللقاء الضوء على مواقفهم من هذه اإلذاعة                
  .بر في المجتمع الفلسطينيوهم الذين يمثلون الشريحة األك

  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

  .التعرف على مدى استماع جمهور طلبة جامعات قطاع غزة إلذاعة القرآن الكريم -١
 .معرفة دوافع استماع المبحوثين إلذاعة القرآن الكريم -٢

 .التعرف على مدى تلبية برامج إذاعة القرآن الكريم الحتياجات المبحوثين -٣

 . أنسب األوقات التي يفضلها المبحوثين لالستماع إلذاعة القرآن الكريممعرفة -٤

 .الكشف عن مدى تعلق الجمهور بإذاعة صوت القرآن الكريم -٥

  تساؤالت الدراسة

تستهدف الدراسة التعرف على اتجاه الطلبة الجامعيين في قطاع غزة نحو االستماع إلذاعـة القـرآن                
  -:آلتيةالتساؤالت االدراسة في  بلورة مشكلة وقد تمالكريم من غزة 

  ما مدى استماع جمهور طلبة جامعات قطاع غزة إلذاعة القرآن الكريم؟ -١
 ما هي دوافع استماع المبحوثين إلذاعة القرآن الكريم؟ -٢

 ما مدى تلبية برامج إذاعة القرآن الكريم الحتياجات المبحوثين؟ -٣

 كريم؟ما المواضيع التي يفضلها المبحوثين في إذاعة القرآن ال -٤

 ما مدى اعتماد المستمع على إذاعة القرآن الكريم؟ -٥

 مدى ثقة الجمهور بإذاعة القرآن الكريم؟ -٦

 ما هي أنسب األوقات التي يفضلها المبحوثين لالستماع إلذاعة القرآن الكريم؟ -٧

  ما الفوائد التي يجنيها المبحوثين من استماعهم إلذاعة القرآن الكريم؟ -٨
  هانوع الدراسة ومنهجها وأدوات

  -:نوع الدراسة: أوالً

تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقـويم خـصائص مجموعـة                
معينة أو موقف يغلب عليه صفة التحديد و دراسة الحقائق الراهنـة بطبيعـة ظـاهرة أو موقـف أو                    

  .)٣(مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع

                                                 
  بلة شخصية محمود سعيد مقا 1
  المرجع السابق نفسه 2
محاضرات في مادة مناهج بحث ألقيت على طلبة قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، المستوى الرابع، الفصل الدراسي األول : جواد الدلو 3

  م٢٠٠٤
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  -:منهج الدراسة: ثانياً

 منهج المسح الذي يعتبـر جهـداً علميـاً منظمـاً            الباحثانوفي إطار هذا النوع من البحوث سيستخدم        
  .)١(للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع البحث

  -:أدوات الدراسة: ثالثا

  :ن في دراستهما على األدوات التاليةالباحثاسيعتمد 
 .استبانة مقننة تم توزيعها على الطلبة الجامعيين في قطاع غزة: االستبانة -١

إجراء مقابالت شخصية مقننة لجمع المعلومات خاصة المتعلقـة بإذاعـة القـرآن             تم  : المقابلة -٢
 .الكريم

وتضم هذه االستبانة عدة أسئلة يهدف الباحثان من خاللها إلى التعرف على اتجاهـات الطلبـة نحـو                  
 .ع إلى اإلذاعات المحلية عامةً وإذاعة القرآن الكريم خاصةًاالستما

  مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في طلبة الجامعات في قطاع غزة باعتبارها الطبقة المستهدفة مـن البحـث                
  .وهم األكثر متابعة لإلذاعات المحلية كونهم الطبقة المتعلمة والمثقفة في المجتمع

  عينة الدراسة
  

من طالب وطالبات جامعات اإلسالمية واألزهر واألقصى في قطـاع          بسيطة  ر عينة عشوائية    تم اختيا 
  .توزيع أربعين استبانة على الجامعات الثالثة ، وذلك من خالل غزة

اإلسـالمية، األزهـر،    ( طالب وطالبة مسجلين في الجامعات الثالثة      45153بلغ حجم مجتمع الدراسة     
استبيان لتوزيعها على عينة ممثلة عن مجتمـع الدراسـة، وقـد            ) ١٢٠( ن  الباحثا، وحدد   )واألقصى
وبذلك تكون نسبة االستبانات الخاضعة      استبانة   ١٠٨كان الصالح منها     استبانة،   ١١٧ الباحثاناسترجع  

 بتوزيع االستبانات على الجامعات الثالثة بالتساوي، وبذلك تم         الباحثان،وقام  %٩٠لعملية التحليل بلغت    
  . على كل جامعة بطريقة عشوائيةبانة است٤٠توزيع 

א מ אא
  17137  ١٠٢٧٥  ٦٨٦٢  )٢(الجامعة اإلسالمية
  13930  ٥٣٩٤  ٨٥٣٦  )٣(جامعة األزهر
  14086  ٨٨٥٤  ٥٢٣٢  )٤(جامعة األقصى
  45153  ٢٤٥٢٣ ٢٠٦٣٠  المجموع الكلي

                                                 
  ١٢٧، ص)م١٩٨٣عالم الكتب، : القاهرة(األسس والمبادئ: سمير حسين، بحوث اإلعالم 1
  ٢٠٠٧/ ١٤/٣المبحوح عميد  القبول والتسجيل في الجامعة اإلسالمية مقابلة شخصية أحمد . د 2
  ١٢/٣/٢٠٠٧حازم سكيك عميد القبول والتسجيل في جامعة األزهر مقابلة شخصية . د 3
  ٢٠٠٧قسم نظم المعلومات  4
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  حدود الدراسة

  .النطاق الجغرافي للدراسة في قطاع غزة على جمهور طلبة الجامعات المذكورة أعاله: لمكانيالحد ا
  .م٢٠٠٧الفترة من شهر مارس حتى منتصف شهر مايو : الحد الزماني

  

  السمات العامة لعينة الدراسة
  

  :يبين الجدول التالي توزيع المبحوثين طبقا للجنس: الجنس/ أوال
  العينة حسب الجنسيبين توزيع ) ١(جدول رقم

 التوزيع الكمي

  النوع
  النسبة  التكرارات

  %٦٨,٥  ٧٤  ذكر
  %٣١,٥  ٣٤  أنثى

  %١٠٠  ١٠٨  المجموع
 من أفـراد    ، بينما بلغت نسبة اإلناث    % ٦٨,٥ الذكور بلغت  نسبة   أن بينت) ١(جدول رقم وبتحليل نتائج   

  . %٣١,٥العينة 
  :توزيع المبحوثين طبقا للفئة العمريةيبين الجدول التالي : السن/ ثانيا

  يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر) ٢(جدول رقم

 التوزيع الكمي

  الفئة العمرية
  النسبة  التكرارات

 %٤٤,٤٤  ٤٨  ٢١إلى أقل من ١٨من 
 %٤٥,٣٧  ٤٩ ٢٤ إلى أقل من ٢١من 
 %١٠,١٩  ١١   عام فأكثر٢٤من 

  %١٠٠  ١٠٨  المجموع
تتـراوح أعمـارهم    أفـراد العينـة     من  % ٤٥,٣٧ أن    البيانات أظهرت) ٢( جدول رقم ل نتائج   وبتحلي
  مـن أفـراد العينـة       %٤٤,٤أن  كما أظهرت     طالب وطالبة  ٤٩ حيث بلغ عددهم      عام )٢٤ -٢١(من

 ، بينما أظهـرت النتـائج أن      ، طالب وطالبة  ٤٨ حيث بلغ عددهم     عام) ٢١ -١٨(منرهم  اتتراوح أعم 
 طالب وطالبـة    ١١ وبلغ عددهم     عاما فأكثر  ٢٤د العينة كانت الفئات العمرية لهم       من أفرا  % ١٠,١٩

  .فقط
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  :يبين الجدول التالي توزيع المبحوثين طبقا للحالة االجتماعية: الحالة االجتماعية/ ثالثا
   يبين توزيع المبحوثين طبقا للحالة االجتماعية) ٣(جدول رقم

 التوزيع الكمي

  الحالة االجتماعية
  النسبة كراراتالت

  %٧٦,٨٥  ٨٣  أعزب
  %٢٣,١٥  ٢٥  متزوج

  %١٠٠  ١٠٨  المجموع
، حيث يبلغ   من أفراد العينة هم من غير المتزوجين       % ٧٦,٨٥تبين أن    ) ٣(جدول رقم وبتحليل نتائج   

، المتـزوجين  مـن هم   أفراد العينة    من % ٢٣,١٥بينما ظهر أن ما نسبته        طالب وطالبة،  ٨٣عددهم  
  . طالب وطالبة٢٥حيث بلغ عددهم 

  :يبين الجدول التالي توزيع المبحوثين طبقا للجامعة المسجلين بها: اسم الجامعة/ رابعا
  يبين توزيع المبحوثين طبقا للجامعة الملتحقين بها) ٤(جدول رقم 

 التوزيع الكمي

  الجامعة
  النسبة  التكرارات

  %٣٢,٤١  ٣٥  الميةالجامعة اإلس
  %٣٣,٣٣  ٣٦  جامعة األزهر
  %٣٤,٢٦  ٣٧  جامعة األقصى
  %١٠٠  ١٠٨  المجموع

، حيث بلغ عـددهم      جامعة األقصى  ةبهم من طل  % ٣٤,٢٦ أن نسبة بين  ت) ٤(جدول رقم وبتحليل نتائج   
، حيث بلغ عددهم     جامعة األزهر  ةب العينة هم من طل    من أفراد  % ٣٣,٣٣ طالب وطالبة بينما كان      ٣٧
، حيث بلغ   الجامعة اإلسالمية طلبة  من أفراد العينة هم من       % ٣٢,٤١ن   طالب وطالبة، كما تبين أ     ٣٦

  . طالب وطالبة٣٥عددهم 
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  :يبين الجدول التالي توزيع المبحوثين طبقا للمستوى األكاديمي: المستوى األكاديمي/ مسااخ
   يبين توزيع المبحوثين طبقا للمستوى األكاديمي)٥(جدول رقم

 التوزيع الكمي

  المستوى األكاديمي
  النسبة التكرارات

  %١١,١١  ١٢  األول
  %٣٦,١١  ٣٩  الثاني
  %٢٢,٢٢  ٢٤  الثالث
  %٢٩,٦٣  ٣٢  الرابع
  %٠,٩٣  ١  الخامس

  %١٠٠  ١٠٨  المجموع

 %٣٦,١١أن ظهـر لعينة حسب المستوى األكاديمي،     يبين توزيع ا  الذي  ) ٥( جدول رقم تائج  وبتحليل ن 
  طالـب وطالبـة، فـي حـين أن         ٣٩، حيث بلغ عددهم     المستوى الثاني طلبة  من أفراد العينة هم من      

بينمـا    طالب وطالبـة،   ٣٢، حيث بلغ عددهم     المستوى الرابع طلبة  من أفراد العينة هم من      % ٢٩,٦٣
 طالب وطالبة،   ٢٤، حيث بلغ عددهم     المستوى الثالث طلبة  من أفراد العينة هم من      % ٢٢,٢٢ ظهر أن 

  طالبة وطالبة،  ١٢، حيث بلغ عددهم     المستوى األول طلبة  من أفراد العينة هم من      % ١١,١١أن  ظهر  و
  .، حيث بلغ العدد طالب واحد فقطالمستوى الخامسطلبة من أفراد العينة هم من % ٠,٩٣ كانو

  :يبين الجدول التالي توزيع المبحوثين حسب مكان اإلقامة: كان اإلقامةم/ سادسا
  يبين توزيع المبحوثين طبقا لمكان اإلقامة) ٦(جدول رقم

 التوزيع الكمي

  مكان اإلقامة
  النسبة  التكرارات

  %١٣,٨٩  ١٥  محافظة رفح
  %١٣,٨٩  ١٥  محافظة خانيونس
  %٢٣,١٥  ٢٥  محافظة الوسطى

  %٣٠,٥٥  ٣٣  محافظة غزة
  %١٨,٥٢  ٢٠  محافظة الشمال
  %١٠٠  ١٠٨  المجموع

من أفراد  % ٣٠,٥٥ ظهر أن  ،حسب مكان اإلقامة   يبين توزيع العينة  الذي  ) ٦(جدول رقم وبتحليل نتائج   
ـ       ٣٣، حيث بلغ عددهم     العينة هم من سكان محافظة غزة      دى الكثافـة    طالبة وطالبة وهو أمر يظهر م

من أفـراد   % ٢٣,١٥ تبين أن و السكانية التي تتمتع بها مدينة غزة نتيجة لموقعها المتوسط في القطاع،          
 ظهـر أن  وفـي حـين       طالبا وطالبـة،   ٢٥، حيث بلغ عددهم      الوسطى افظةالعينة هم من سكان المح    



 ١٥

% ١٣,٨٩أن   ، وظهر   طالب وطالبة  ٢٠، حيث بلغ عددهم      الشمالية ة المحافظ هم من سكان  % ١٨,٥٢
  طالـب وطالبـة، كمـا ظهـر أن         ١٥، حيث بلغ عددهم     من أفراد العينة هم من سكان محافظة رفح       

   . طالب وطالبة، ١٥، حيث بلغ عددهم ة خانيونسمحافظمن أفراد العينة هم من سكان % ١٣,٨٩
  

  تقسيم الدراسة

  :التاليالنحو على  فصول كانتتم تقسيم الدراسة حيث قام الباحثان بتقسيمها إلى ثالثة 
تناول هذا الفصل خصائص    يكما  نشأتها وتطورها،   من حيث   اإلذاعة   الباحثانوتناول فيه   / الفصل األول 

  :هيو،  أساسيةشتمل على ثالثة مباحثووظائف اإلذاعة بشكل عام، وهو ي

 بشيء   من حيث تعريفها وماهيتها ونشأتها، وتحدث في ذلك        اإلذاعة الباحثانوفيه تناول    :المبحث األول 
  .من التوضيح

األساسية التي ينبغي توفرهـا فـي أي إذاعـة مـن            خصائص   ال الباحثانويتناول فيه    :المبحث الثاني 
  .اتاإلذاع

  .إلذاعةالمختلفة لظائف  بحديثه الوالباحثانوفي هذا المبحث يتناول  :المبحث الثالث
 حيـث   ،فلـسطين في  الخاصة  اعات  اإلذ بالحديث   الباحثانأما هذا الفصل فقد تناول فيه        :الفصل الثاني 

تناول بالحديث اإلذاعات الخاصة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب الحديث بشيء من                
  :لى مبحثين، هماعيشتمل هذا الفصل  والتفصيل عن إذاعة القرآن الكريم موضوع البحث،

فلسطين بشيء من التوضـيح،      اإلذاعات الخاصة في   الباحثانوفي هذا المبحث يتناول      :المبحث األول 
وفيه يتم الحديث عن اإلذاعات الخاصة في الضفة الغربية بشيء من اإليجاز، كما تم الحديث فيه أيضا                 

  .عن اإلذاعات الخاصة في قطاع غزة
القرآن الكريم بشيء من التفصيل، فقد تطـرق        إذاعة   الباحثانوفي هذا المبحث يتناول      :المبحث الثاني 
  .ا، وبرامجها وأقسامها المختلفة، إلى جانب الحديث عن هيكلها اإلداريإلى تاريخ نشأته
 على اإلستبانة التي قام بتوزيعها على طبقة طلبة الباحثانأما في هذا الفصل فقد اعتمد  :الفصل الثالـث  

الجامعات في قطاع غزة، ومن ثم قام بتحليلها من أجل التعرف على مدى اسـتماع طلبـة الجامعـات                  
نتـائج الدراسـة،    وتحليل  ناقشة  ع م مقرآن الكريم وسبل زيادة االستماع وغيرها من القضايا،         إلذاعة ال 
  :هيوة مباحث، أربععلى هذا الفصل ويشتمل 

   اإلذاعات المحليةمدى االستماع إلىويتناول  :المبحث األول
  .القرآن الكريم إذاعة  ويتناول مدى االستماع إلى: المبحث الثاني

  .القرآن الكريم عدم االستماع إلذاعة وافعديتناول و :الثالثالمبحث 
  .محددات زيادة االستماع إلذاعة القرآن الكريم :الرابعالمبحث 
  .الباحثانتي خرج بها توصيات ال والخالصة النتائجويحتوي على : الخامسالمبحث 
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  تحديد المفاهيم

  /المصداقية

أنبأه : لصدق نقض الكذب، وصدق الحديث    كما يقول ابن منظور في معجم لسان العرب ا        : في اللغة  •
 .)١(الصدق الكذب، ومصداق األمر حقيقياً

مدى إيمان المستمع واعتقاده بما تقوله إذاعة معينـة مـن           " يقصد بالمصداقية أنها     :وفي المصطلح  •
  .)٢(" أخبار وأحاديث ومدى ارتياح الجمهور، اطمئنانه إلى ما يقال من خالل جهاز الراديو

 /االتجاه

الستجابة المكتسبة واالنفعالية لمنبه معين كموقف المرء من الحرب أو مـن رأي معـين أو                هو ا  •
مذهب، وهي استجابة ثابتة إلى حد ما تشتمل على توقع تجربة ما واالستعداد الستجابة معينة دومـاً،                 

 .)٣"(وهي إحساس أو رد فعل لتقييم بعض القضايا أو الموضوعات

                                                 
 ٤١٧، ص)دار المعارف، المجلد الثاني: القاهرة(ابن منظور، لسان العرب،  1
 ٤٢، ص)م١٩٩٨مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد السادس، : غزة(ش، مصداقية اإلذاعات عند جمهور المثقفين في غزة نشأت األقط 2
 ٧٠، ص)م١٩٩٦دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة (١سحر وهبي، بحوث االتصال، ط 3
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  المبحث األول

 باإلذاعة ونشأتهاتعريف 

  

ذاع الخبر وغيـره،    (األصل اللغوي لإلذاعة هو اإلشاعة، فقد جاء في معجم اللغة العربية            :اإلذاعة لغة 
فشا وانتشر، أذاعه أفشاه ونشره، واإلذاعة هي نقل الكالم والموسيقى وغيرهمـا            ) ذياع وذيوعاً وذياعاً  

 يكتم السر أو ال يستطيع كتمه، والمذيع هو         عن طريق الجهاز الالسلكي، ويقال إن المذياع هو الذي ال         
  )١(من يتولى النشر في دور اإلذاعة

هي الرسالة الصوتية المسموعة والتـي تعنـي        "يقصد باإلذاعة في االصطالح أنها      : اإلذاعة اصطالحاً 
ة البث أو اإلرسال في جميع االتجاهات، وهي االنتشار المنظم والمقصود بواسطة الراديو لمواد إخباري             ب

وثقافية وتعليمية وتجارية وغيرها من البرامج، حيث يتم التقاطها في وقت واحد من قبـل المـستمعين                 
  .)٢("المنتشرين في شتى أنحاء العالم فرادى وجماعات باستخدام أجهزة االستقبال المناسبة

 الدكتور كرم   لكلمة الراديو فإنها تختلف في معناها عن معنى اإلذاعة، ومعناه حسب تعريف           أما بالنسبة   
اإلذاعة بالراديو هي كلمة تطلق على االتصال بالراديو، أي إرسال واستقبال الكلمـات             (شلبي للراديو   

  .)٣( )واإلشارات الصوتية على الهواء السلكياً
من التعريفات السابقة يمكننا القول أن اإلذاعة تصل إلى جماهير عريضة وواسعة من الكبار والصغار               

ن، كما أنها تستطيع الوصول إلى األغنياء والفقراء وهـي بـذلك تمثـل              يلمين واألمي والمثقفين والمتع 
  .مختلف فئات الشعب لذلك تكون واسعة االنتشار

  :نشأة اإلذاعة

من المعروف دائماً أن تأثير الكلمة المسموعة أشد وأقوى من تأثير الكلمة المكتوبة على األفراد الـذين              
اء في الحياة اليومية أكثر من تأثير كبار الكتاب ذلك ألن الكلمة حـين              يسمعونها، ونجد أن تأثير الخطب    

تسمع من مصدرها يكون لها وقعاً أقوى على المستمع وحيث أن الشخص يستطيع أن يـستمع وهـو                  
  .يمارس نشاطاً آخر في حين ال يمكنه ذلك في حالة القراءة
 المسموعة لها أثرها القوي لإليحاء، إال أنها ال         اإلذاعة إذاً، وسيلة إعالم وإعالن تمتاز بالحيوية والكلمة       

تخلو من عيوب مثل انصراف المستمع إلى برامج مسلية هزيلة النفع، كما أن اإلذاعة يمكنها أن تساعد                 
المؤسسات كوسيلة اتصال إعالمية خالل برامج اإلذاعة في األركان المنوعة مثل ركـن الـشباب أو                

  .)٤(ركن الرأي أو ركن الريف والعمال

                                                 
 ٣٣، ص)م١٩٨٥دار الفكر، : القاهرة(، ٣المعجم الوسيط، الجزء األول، ط: مجمع اللغة العربية 1
 ٢٥٦، ص)م١٩٧٩دار الفكر العربي، : القاهرة(اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني، : إبراهيم إمام 2
 ١٢٢، ص)م١٩٩٤بيروت، دار الجيل، (، ٢معجم المصطلحات اإلعالمية، إنجليزي عربي، ط: آرم شلبي 3
  ١٠٣المرجع السابق نفسه، ص 4
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وفي الوقت الذي كان التلغراف يواصل فيه تطوره كان علماء كثيرون مثل فولتـا، أمبيـر، فـرادى                  
وماكسويل وهيرتز يواصلون العمل من أجل فهم طبيعة الكهرباء، ففي اسكتلندا قدم ماكسويل نظريـة               

وء، وفـي  رياضية تتنبأ بالموجات الكهرومغناطيسية التي افترض أنها تسافر في الفضاء بسرعة الـض     
م أثبت األلماني الشاب هنريك هيرتز الوجود الفعلي لهذه الموجات واستطاع بنـاء جهـاز               ١٨٨٨عام  

معملي لتوجيه وإطالق هذه الموجات وأصبح مجتمع العلماء أكثر اهتماماً بهذه الظاهرة الجديدة وبدأت              
  .)١(معامل كثيرة في دول مختلفة اختبارات موجات هيرتز

بات نظرية هيرتز الخاصة بالموجات الكهرومغناطيسية بجعله إبرة البوصلة تسير          نجح ماركوني في إث   
في نفس الوقت الذي قفزت فيه شرارة بين سلكين في الجهة األخرى من الغرفة، وعندما أعـد جهـاز         

 ماركوني في إرسال إشارات عبر سفح التل خارج منزل أهله قرب بولونـا،              حإرسال أكثر تطوراً نج   
 مع والدته إلى انجلترا ونجح في شرح جهازه وتلقى الدعم مـن إدارة مكتـب البريـد                  بعد ذلك سافر  

  .)٢("التلغراف الالسلكي"م سجل ماركوني اختراعه الجديد ١٨٩٦ يونيو ٢البريطاني، وفي 
وفي الثالث والعشرين من عمره اكتسب جوجليلمو ماركوني بسرعة شهرة عالمية لتجاربه التي ربطت              

ن الساحل البريطاني بوسائل االتصال مع السفن في عرض البحر، وأدرك مـاركوني             الجزر البعيدة ع  
مورس الهام في أمريكا أن الطاقة الكاملة الختراعه لن         . ب.من خالل إطالعه على إنجاز صمويل ف      

تتحقق إال عن طريق وصلة السلكية عبر المحيط األطلنطي بعد محاولة غير ناجحة للبث عبر المحيط                
  .ا وشاطئ نيوانجالند، أعاد ماركوني الكرة من سيجنال هيل في نيوفاوندالندبين انجلتر

م أمكن بواسطة هوائي شراعي ووحدة بسيطة لالستقبال        ١٩٠١ ديسمبر   ١٢وفي سيجنال هيل وبتاريخ     
ذات فرجة شرارية التقاط حرف س متكرراً عبر سماعات للرأس، فقد أعلنت الصحف والمجالت فـي          

هذا الحدث التاريخي الهام ورحبت به، وبهذا النجاح أنشأ مـاركوني سلـسلة مـن               جميع أنحاء العالم    
  .الشركات التي تحكمت في سوق الالسلكي

لقد كان اختراع ماركوني تطبيقاً لمبدأ هو إرسال شفرة مورس الكهرومغناطيسية، ولكن ماركوني كان              
  .)٣(فقط األول من طابور طويل أسهم في اختراع الراديو

 فليمنغ ودي فوريست وحتى ماركوني يجرون تجاربهم التاريخية دخل مزارع من كنتـاكي              بينما كان 
أي العمليـة   " الحـث "يدعى ناثان ب ستبلفيلد التاريخ؛ لبثه ألو صوت عبر الالسلكي باستعماله طريقة             

التي بها يستطيع جسم ذو خصائص كهربائية أو مغناطيسية أن يحدث خصائص مماثلـة فـي جـسم                  
ير اتصال مباشر بينهما، إال أن األمل في هذه التجربة كان ضئيالً؛ ألن نجاحها كان جيداً                مجاور من غ  

  .)٤(لمسافات قصيرة فقط

                                                 
 ٤٧، ص)م١٩٨٧ النسخة األخيرة، -دار الفكر العربي: القاهرة(صال، مقدمة في دراسة وسائل وأساليب االت: حمدي حسن 1
 .١٣٩، ١٣٨، ص)المؤسسة العربية للدراسات والنشر النسخة األخيرة(مدخل االتصال الجماهيري، :  ترجمة عمر الخطيب-بيتنر. ر. جون 2
 ١٣٧المرجع السابق نفسه، ص3
 ١٤٢المرجع السابق نفسه، ص4
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م ، إال أن إنجازه لم يكن له تطبيق ذو شأن، فقد كـان ال               ١٨٩٢ستبلفيلد تجاربه األولى في عام      أجرى  
، عندما نجح أستاذ من جامعـة       يزال يجري التجارب على جهازه الذي لم يعرف على نطاق واسع بعد           

فسندن يصاحبه بعض المستثمرين المحليين من بث الموسيقى إلى السفن في           . بتسبرج اسمه ريجينالد أ   
م، وبمساعدة مهندس مـن جنـرال الكتريـك يـدعى آرنـست             ١٩٠٦البحر في ليلة عيد الميالد عام       

بـين سـاحل    " أيتها الليلة المباركة  "الكساندرسون تم استعمال مولد للتيار المتردد بنجاح لبث أصوات          
م قام دي فورست بإجراء تجارب ناجحة في إذاعة         ١٩٠٨ماساشوستس وجزر الهند الغربية، وفي عام       

  .)١(الصوت من أوروبا

  :مرحلة النضج للراديو

 TAKEOVERمع قدوم إذاعة الصوت بلغ الراديو مرحلة النـضج بـسرعة، إن اسـتيالء               
عة خالل الحرب العالمية األولى أعطى بالفعل دعماً إضافياً لإلذاعة مـع            الحكومة الفدرالية على الصنا   

أن طاقات االتصال كانت موجهة نحو المجهود الحربي والدفاع عن الوطن فقد دفع إجـراء الحكومـة                 
  .)٢(هذا كل الشركات التي كانت في يوم من األيام تنافس بعضها البعض على تبادل المعلومات والخبرة

  :لىالمحطة األو

 حتى بدأ الناس يدركون أن الراديو أكثر بكثير من مجرد اتـصال بـين الـساحل     طويالًاًلم يمض وقت  
والسفينة، وبدأ المجربون في تطبيق الراديو كوسيلة اتصال جماهيري، والمحطـة التجاريـة األولـى               

ارلز ديفيـد   استهلت البث على الهواء باعتراف الجميع، وكانت مغامرة تجريبية أنشأها الـدكتور تـش             
وبإنشاء استوديوهاتها في سان    . إس. بي. سي. م والتي تحولت فيما بعد إلى كي      ١٩٠٩هيرولد في عام    

  .)٣(خوزيه بكاليفورنيا كان معظم بثها إعالنات مدرسة الدكتور هيرولد للراديو

                                                 
 ١٤٢المرجع السابق نفسه، ص1
 ١٤٢المرجع السابق نفسه، ص2
 ١٤٣-١٤٢المرجع السابق نفسه، ص3
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  المبحث الثاني

  خصائص اإلذاعة

اصر مجتمعـاً يـرفض الحـدود       لقد ألغى االتصال اإلذاعي عامل المكان وجعل المجتمع المع        
الرقابية على األقل على مستوى الكلمة المنطوقة، فظهور اإلذاعة يعتبر ثـورة حقيقيـة فـي وسـائل               
االتصال، وسرعان ما تطورت هذه الوسيلة وازدادت أهميتها نتيجة لقوة تأثيرها وسـرعة انتـشارها،               

بها على وسائل اإلعالم األخـرى، فـإذا        فاكتسبت أهمية خاصة في البلدان النامية للميزات التي تتفوق          
كانت الصحافة تفترض في من يحصل عليها معرفة القراءة، فليس ضرروياً أن يكون مستمعو الراديو               

  .)١(متعلمين، كما أن احترام الكلمة المنطوقة والتأثر بها وانتقائها وتناقلها هو أهم من الكلمة المكتوبة
ام وعلى المستمع كفرد، إنما تنتج عن كون الكلمة المذاعة          إن قوة تأثير اإلذاعة على الرأي الع      

  .)٢(تتميز وتتضح خطورتها باعتبارها أسرع وسيلة إعالمية تصل إلى في مكان في العالم
وتتميز اإلذاعة عن الوسائل األخرى، ليس بقدرتها وإنما بأسبقيتها على التلفزيون وبتفوقها على             

حضور لدى المستمع دون أن ينتابه الملل أو دون أن تـشغله أو             الصحافة في االنتشار وقدرتها على ال     
  .)٣(تعطله عن عمله

ونستطيع القول أن كل وسيلة إعالمية لها دور هام تقوم به ومن أجل القيام بهذه المهمة ال بد وأن تتبع                    
ية عدة خطوات مختلفة من شأنها أن تعمل على تميزها عن الوسائل األخرى، كما أن لكل وسيلة إعالم                

  .خصائص ومزايا تختلف عن الوسيلة األخرى
 يودان الوقوف في هذا اإلطار عند أهم الخصائص والمميزات التي تتميز بها اإلذاعـة               الباحثانلذا فإن   

  :عن غيرها من وسائل االتصال واإلعالم، وهذه الخصائص هي ما يأتي
والتي تتميز بالسرعة، فهـي     تعتمد اإلذاعة على الكلمة المنطوقة ذات السحر والجذب واإليحاء،           -١

، فالكلمة المذاعة عبر األثير تتميز بكونهـا        )٤(تدور حول العالم سبع مرات ونصف في الثانية الواحدة        
  .سريعة االنتشار وإمكانية الوصول إلى جماهير عريضة ومختلفة والتأثير فيهم

يلة اتصال قوميـة    حيث يعتبر الراديو وس   : القدرة على الوصول إلى مختلف الجماعات والمناطق       -٢
تستطيع الوصول إلى مختلف األفراد والجماعات والمناطق، حيث يجتاز اإلرسـال اإلذاعـي جميـع               

 .)٥(العقبات الطبيعية وغير الطبيعية

وقد أثبتت اإلذاعة وجودها وفاعليتها في كثير من المواقف وذلك بفضل تقنيات البث الـسريع، حيـث                 
الت أسرع حضوراً من الصحافة المطبوعـة، ومكانيـاً أوسـع           أمكنها زمنياً أن تكون في بعض المجا      

انتشاراً، ونوعياً أقدر على مخاطبة المستمعين من مستويات ثقافية واجتماعية متنوعة، فوسيلتها الكلمة             
                                                 

 ١٥٥، ص)المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: بيروت(الرأي العام واإلعالم والدعاية، النسخة األخيرة، : هاني رضا ورامز عمار1
  ١٥٥ المرجع السابق نفسه، ص2
 ١٥٥المرجع السابق نفسه، ص3
 ٨٣، ص)م١٩٨٨دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية(ذاعة والتلفزيون، فن الكتابة لإل: يوسف مرزوق4
  )١٦٦ -١٦٥ص) م١٩٨٩دار الهاني للطباعة، : القاهرة(األسس النظرية واإلسهامات العربية، : االتصال والرأي العام:  عاطف عدلي العبد5
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المنطوقة القادرة على االنتقال إلى كل مكان، وكان لهذه اإلمكانية التي تميزت بها اإلذاعة أثرها فـي                 
ة اإلعالمية تلعب دوراً مهماً في هذا القرن في مجاالت اإلعالم والدعاية وصنع الرأي              جعل هذه الوسيل  

 .)١(العام

تتميز اإلذاعة بسرعة االنتشار واالمتداد حيث تتجـاوز حـواجز الزمـان والمكـان واألميـة                 -٣
والمستويات العلمية، وتسابق المواصالت واالتصاالت، فتستطيع موجات الراديو أن تتخطـى جميـع             

عقبات التي تعيق بعض وسائل اإلعالم األخرى، ولقد أثبتت التجارب أن المواد التـي تقـدم خـالل                  ال
الراديو سواء أكانت بسيطة وسهلة أم ال فيسهل تذكرها، كما لو كانت مطبوعة وبخاصة بين األفـراد                 

 .)٢(األقل ذكاء وتعليماً

 من األفكار والتـصورات، ويبعـث   الراديو وسيلة انفعالية، عاطفية، ذهنية، تثير في الذهن عدداً         -٤
على المشاركة الوجدانية والفكرية، وتبادل الرأي، وبخاصة أثناء األزمات والصراعات، حيث يتـولى             
المهتمون بالراديو نقل األخبار والمعلومات إلى الجماعة األوسع، فيحدث النقاش والحوار إزاء الجديـد              

قدمها على تطور العالقة بين الراديو ووسائل اإلعالم        من المعلومات، وقد أثرت تكنولوجيا االتصال وت      
 .)٣(والجمهور، وأصبحت برامج الراديو ذائعة الصيت واالنتشار

ال يحتاج الراديو إلى مجهود من جانب المستمعين، فهو ال يتطلب تركيزاً كامالً لمتابعة برامجه،                -٥
 .)٤(وحيث أنه من الممكن أن يمارس أي عمل يدوي أثناء استماعه للرادي

سهولة الحصول على جهاز الراديو بأحجام مختلفة وبأسعار زهيدة وبدون الحاجة إلى مـصدر               -٦
 .)٥(كهربائي للطاقة

يستطيع الراديو أن يجذب المستمع وأن يستحوذ على اهتمامه لمتابعة برامجه، وذلك ألنه يستخدم               -٧
لثالثـة تجتـذب المـستمع      عناصر ثالثة تضفي على المادة اإلذاعية جاذبية خاصة، وهذه العناصـر ا           

للراديو، وتوقظ انفعاالته وتخلق معه جواً من الصداقة والعالقات اإلنسانية، ونعنـي بهـا المـؤثرات                
 .)٦(الصوتية والموسيقى والحوار

يعتبر الراديو من وسائل اإلعالم الحارة وفقاً لتقسيم ماكلوهان للوسائل؛ ألن الوسائل اإلعالميـة               -٨
 بنيتها من العناصر اإلعالمية التلفزيونية، مما يعطي مجاالً للتخيل والتـصور            اإلذاعية أقل تهيكالً في   

والتفكير، أكبر من الصورة التلفزيونية المكتملة، فالوسيلة الحارة التي تمد حاسة واحدة وتعطيها درجة              
  .)٧(وضوحية أقل من الوسيلة الباردة، تتطلب من المتلقي قدراً عالياً من المشاركة واإلكمال

                                                 
  ١٥١ هاني رضا ورامز عمار ، مرجع سابق، ص1
 ٣٤٣، ص)م١٩٧٥دار الفكر العربي، : القاهرة(ية لنظريات اإلعالم، األسس العلم: جيهان أحمد رشتي2
 ٥٤، ص)دائرة الثقافة، بدون تاريخ: بغداد(تكنولوجيا االتصال الجديدة وقضية الحق في االتصال، : جيهان أحمد رشتي3
 ٧٣، ص)م١٩٨٣، ١ الفرقان، طمؤسسة الرسالة، دار: بيروت(، "مائة سؤال عن اإلعالم"موسوعة اإلعالم والصحافة، :  طلعت همام4
 ١٥٩ هاني رضا ورامز عمار ، مرجع سابق، ص5

  ٧٣ طلعت همام ، مرجع سابق، ص 6
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مختلفة لم يتوصل خبراء اإلعالم إلى اتفاق على تحديد وظائف ثابتة لإلذاعة، إال أننـا               ألسباب  
  :سنتطرق لعدد من وظائف الراديو كما ذكرها العديد من المتخصصين، وذلك كما يلي

 :اإلعالم واإلخبار -١

اث الجارية، وذلك حق من حقوق االتصال التي        ويقصد به نقل المعلومات واألخبار والحقائق عن األحد       
  .)١(تتطلب الصدق وااللتزام

 :التثقيف -٢

التثقيف ويقصد به، توفير المعلومات والمعارف اإلنسانية المختلفة من علوم وفنـون وآداب وعـادات               
وتقاليد وسلوك عام وقيم وموروثات، والمستجدات في الحياة وهي مهمة يـستطيع الراديـو تقـديمها                

امل معها بما يخدم الناس ومستوياتهم المختلفة، وذلك يتطلب التوازن والوعي والفن في التقديم بما               والتع
  .)٢(يكفل التماسك االجتماعي

مجموعة من المعلومات والمعارف التي يتزود بها إلنسان ليعـيش          : أما الثقافة فيمكن تعريفها على أنها     
 .)٣(التلفزيون ببث برامج تثقيفية في مجاالت كثيرةمتأثراً بها ومؤثراً فيها، لذا تقوم اإلذاعة و

 :اإلعالن -٣

كافة الجهود االتصالية واإلعالمية غير الشخصية المدفوعة، والتـي  : "يعرف سمير حسين اإلعالن بأنه  
تقوم بها مؤسسات األعمال والمنظمات غير الهادفة إلى الربح واألفراد التي تنشر أو تعرض أو تـذاع                 

سائل اإلذاعية، وتظهر من خاللها شخصية المعلن، وذلك بهدف تعريف جمهور معين            باستخدام كافة الو  
 .)٤("بمعلومات معينة وحثه على القيام بسلوك معين

 :الترفيه -٤

وهو المادة اإلذاعية التي تساعد الناس على أن يقضوا وقتاً باسماً ممتعاً يجعلهـم يـشعرون بالراحـة                  
هم على التجديد واالنطالق عن تلك البرامج المتنوعة، وقـد          والسعادة، ويروح عنهم متاعبهم، ويساعد    

 .)٥(ظلت الموسيقى والغناء العنصرين األساسيين كمواد ترفيه إذاعية

 :الدعاية -٥

م في مجال الكنائس واإلرسـاليات التبـشيرية لنـشر        ١٦٢٢الدعاية كلما بدأ استخدامها ألول مرة عام        
إلى اإليمان بمعتقدات وأفكار جديدة، ثم تطور هذا المفهـوم          الديانة المسيحية ونشر اإليمان، أي الدعوة       

                                                 
  ٤٥، ص)م١٩٩٩منشورات مرآز دراسات وأبحاث الوطن، : غزة(مدخل للراديو والتلفزيون، :  حسين أبو شنب1
 ٦٩،مرجع سابق، ص:   حسين أبو شنب2
 ٢٥٠ يوسف مرزوق، مرجع سابق، ص3
 ٢٧ عاطف عدلي العبد، مرجع سابق ص4
، "م١٩٩٩دار العربي للنشر والتوزيع، : القاهرة"، )أسس نظرية وتطبيقية(وجيا قرن جديد الفن اإلذاعي وتحديات تكنول:  عبد المجيد شكري5
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وفق تطور العمل اإلعالمي الهادف إلى تغيير االتجاهات، وتعـديل األفكـار والمعتقـدات الـسياسية                
 .)١(ومحاولة استبدالها باتجاهات ومعتقدات وأفكار سياسية جديدة، قد تصل إلى ما يعرف بغسيل المخ

 :التحريض -٦

أن للتحريض دور هام في استثارة المنبهات في عدة مواقف أبرزها الحروب فقد كانت              مما ال شك فيه     
بداية الرسائل التحريضية عبر برقيات السلكية في الحرب العالمية األولى، ومن ثم حرب األثير فـي                

مـه  الحرب العالمية الثانية التي شهدت مولد اإلذاعات الدولية، ولعل األلمان في عهد هتلر ووزير إعال              
جوبلز أبرز من استخدموا الراديو في الحرب واستطاعوا من خالله إسقاط أكثر من دولة ودون قتـال،            
فقد اتخذ هتلر وجوبلز الراديو وألول مرة أداة حرب نفسية وبدقة فائقة وجرأة منقطعة النظير، وقامت                

لسياسي لإلذاعة تطوراً   خطة اإلذاعة األلمانية الخارجية على تحقيق الكسب السريع، وقد تطور الدور ا           
ملحوظاً منذ الحرب العالمية الثانية، وانزت الدعوة إلى اإلثارة والتهيج التي كانت سائدة قبـل ذلـك،                  

  .)٢(وبرز خطاب العقل واإلعالم الصريح والمباشر

                                                 
 ٥٥٤، ص)م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعاية، :   محمد عبد القادر حاتم1
 ٢٧، ٢٠، ص)م١٩٨٢العامة للكتاب، الهيئة المصرية : القاهرة(عالم بال حواجز، :   محمد فتحي2
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ل والعالمية أيضاً اهتماماً بتأسيس المحطـات       تميزت فلسطين بكونها من أولى الدول العربية، ب       
اإلذاعية المختلفة، حيث امتد هذا االهتمام ليشمل إنشاء محطات إذاعيـة خاصـة يملكهـا أفـراد أو                  
مؤسسات خاصة، األمر الذي كان له دوراً واضحاً في تغيير الخارطة اإلعالمية الفلـسطينية، وعنـد                

  : فإنها تقسم إلى قسمين وهما كالتاليمحاولة تقسيم اإلذاعات الفلسطينية الخاصة
  اإلذاعات الخاصة في الضفة الغربية: أوالً

بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أجزاء من األرض الفلسطينية بدأنا نشهد حالة مـن الرخـاء                 
االقتصادي واألمن السياسي وهو ما جعل هناك إمكانية النطالق اإلذاعات في الضفة المحتلـة التـي                

انت السباقة في مجال إنشاء وتأسيس اإلذاعات الخاصة، كما أنها تعتبر األكثـر انتـشاراً فـي هـذا                   ك
المجال، حيث تم إنشاء العديد منها وسوف نتطرق إلى بعضها بشيء من اإليجاز، فقد تم الحديث عنها                 

  :، ومن هذه اإلذاعات ما يلي)١(بالتفصيل في دراسة سابقة
 :إذاعة الحب والسالم -١

م، وهي  ١٩٩٥/مارس/٢٠ إذاعة الحب والسالم في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، وبدأ بثها في              تأسست
تابعة لشركة صوت الحب والسالم للبث اإلذاعي من حيث الرعاية واالهتمام، ويملكها األسـتاذ معتـز               

مختلفـة  بسيسو، وهي إذاعة خاصة شأنها شأن الكثير من اإلذاعات األخرى تقدم برامجها وموادهـا ال              
  .)٢( FM ٩٤,٢، حيث تبث على تردد FMعلى موجة ال 

 :إذاعة األحالم -٢

إذاعة األحالم إذاعة فلسطينية خاصة تأسست في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وبدأت بثها عبـر                
م، وهي إذاعة تابعة لشركة أبينوس المساهمة الخـصوصية لتغطيـة نفقاتهـا             ١٥/٣/١٩٩٦األثير في   

، في  FMى إدارتها األستاذ محمد جرار، تبث برامجها وفقراتها المختلفة على موجة ال             المختلفة، ويتول 
  .)٣(FM97.3تقدم برامجها للجمهور على تردد 

 :إذاعة المنارة -٣

م، وهـي   ٢٢/٣/١٩٩٦تأسست إذاعة صوت المنارة في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، وبدأ بثها فـي               
ة الفرسان لإلنتاج والبث اإلذاعي فهي تابعة لهـا، ويملكهـا           تعتمد في تمويلها ومصروفاتها على شرك     

                                                 
   محمد يونس وأشرف أبو خصيوان ،مرجع سابق1
 م٢٠٠٧ -٣-٢٦مدير إذاعة الحب والسالم، مقابلة هاتفية، بتاريخ :  معتز بسيسو2
 م٢٠٠٧ -٣ -٢٧مدير البرامج، مقابلة هاتفية، بتاريخ :  محمود حسين3
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األستاذ عمار عمار، وتعتبر إذاعة المنارة إذاعة خاصة كمختلف اإلذاعات الفلسطينية األخـرى، كمـا               
  .)١(FM100.4، حيث تبث على تردد FMأنها تقدم برامجها وموادها المختلفة على موجة ال

 :إذاعة طريق المحبة -٤

م، ١٨/٦/١٩٩٧ريق المحبة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وانطلق بثها فـي             تأسست إذاعة ط  
وقد اعتمدت اإلذاعة في تمويلها واحتياجاتها على شركة رؤية للبث واإلنتـاج الفنـي، ويتـولى إدارة                 
شئونها األستاذ عامر عبد الهادي، حيث يغطي بثها مدينة نابلس وقراها ومخيماتهـا وبعـض منـاطق            

كمدينة طولكرم وفي أجزاء من جنين باإلضافة إلى أطراف مدينتي رام اهللا والخليل، وما زالت               الشمال  
خطة تطوير اإلذاعة لتوسيع نطاق البث مستمرة ومتواصلة لتشمل كافة المناطق الفلسطينية مـستقبالً،              

مهـور  ، فهي تقدم برامجهـا للج     FMوهي إذاعة خاصة تبث برامجها وفقراتها المختلفة على موجة ال         
  .)٢(FM97.7على تردد 

 :إذاعة الموج -٥

م، وتعتمد في   ٢٣/٩/١٩٩٧تأسست إذاعة أمواج في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية أيضاً، وبدأ بثها في              
تمويلها على شركة أسوار لإلنتاج اإلذاعي حيث أنها تابعة لهذه الشركة ويملكها األستاذ هاني عرفات،               

ت الفلسطينية الخاصة حيث يغطي بثها منـاطق رام اهللا والقـدس            وهي إذاعة خاصة مثل باقي اإلذاعا     
م، وتقدم برامجها وفقراتها المختلفـة      ١٩٤٨والبيرة وسلفيت إضافة إلى أجزاء من فلسطين المحتلة عام          

 ,FM108.4, FM99.4: ، حيث تبث على تـرددات مختلفـة ومتعـددة، وهـي    FMعلى موجة ال

FM91.5)٣(.  
  :إذاعة نغم -٦

م، وتعتمـد   ٢١/٣/١٩٩٨م في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وبدأ بثها عبر األثير في            تأسست إذاعة نغ  
إذاعة نغم ي تمويلها لشركة راديو وتلفزيون قلقيلية، ويتولى إدارتها األستاذ سامح جبارة، وتعتبر إذاعة               

 الغربـي مـن     نغم إذاعة خاصة تبث برامجها وفقراتها المختلفة لتغطي محافظة قلقيلية بأكملها والجزء           
 مثل كفر قاسم والطيرة والطيبـة،       ١٩٤٨محافظة طول كرم وأجزاء من أراضي فلسطين المحتلة عام          

  .)٤(FM99.4، تردد الFMوتبث على موجة ال
 :إذاعة البلد -٧

أنشأت إذاعة صوت البلد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية أيضاً، وانطلق بثها عبـر األثيـر فـي                   
 تابعة في تمويلها لشركة راديو البلد لإلنتاج واإلعالم والمساهمة، ويديرها           م، وهي إذاعة  ١٣/٢/١٩٩٩
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 ٢٨

، FMاألستاذ نور الدين الخالدي، وتعتبر إذاعة البلد إذاعة خاصة تقدم برامجها للجمهور على موجة ال              
  .)١(FM 105.9فهي تبث فقراتها المختلفة على تردد 

 :إذاعة أجيال -٨

رام اهللا بالضفة الغربية، وبدأ بثها اإلذاعي عبـر األثيـر فـي             تأسست إذاعة صوت أجيال في مدينة       
م، تعتمد في تمويلها ومصروفاتها على شركة البكري للبث اإلذاعي حيث أنها تابعة لها،              ٩/١١/١٩٩٩

ويديرها األستاذ عبد العزيز زهران، وهي إذاعة خاصة كمختلف اإلذاعات الفلسطينية األخرى، وتقوم             
 .)٢(FM103.4، حيث تبث على تردد FMرامجها وموادها المختلفة على موجة الإذاعة أجيال بتقديم ب

 :إذاعة الخليل -٩

م، ٢٢/١١/١٩٩٩ إذاعة صوت الخليل في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وبدأ بثها اإلذاعي في              تأسست
ذ أمجـد  وتعتمد إذاعة الخليل في تمويلها على شركة الوعد للدعاية واإلعالم، ويتولى إدارتهـا األسـتا              

شاور، وهي إذاعة خاصة كمختلف اإلذاعات األخرى، وتقدم إذاعة الخليل برامجها وموادها المختلفـة              
، يغطـي  FM 90.4بعد أن كانت تبث على تردد FM90.6، حيث تبث على تردد FMعلى موجة ال

  .)٣(بثها الجنوب الفلسطيني وسيناء وجنوب األردن وعمان وأجزاء من الشمال والوسط الفلسطيني
 :FMإذاعة نابلس  -١٠

 في مدينة نابلس بالـضفة الغربيـة أيـضاً، وبـدأت إرسـالها وبثهـا فـي                  FMأنشأت إذاعة نابلس    
م، وهي إذاعة تعتمد في تمويلها ومصروفاتها على شركة تلفزيـون نـابلس، ويتـولى               ٢٣/١١/١٩٩٩

، تغطـي   FMالإدارتها األستاذ سليم سويدان، وهي إذاعة خاصة تقدم برامجها للجمهور على موجـة              
  .)٤(FM93.5محافظة نابلس وأجزاء من القرى الشرقية التابعة للمدينة وطولكرم، وتبث على تردد 

 :إذاعة القمر -١١

أنشأت إذاعة صوت القمر في مدينة أريحـا بالـضفة الغربيـة، وانطلـق بثهـا عبـر األثيـر فـي                      
ث، ويتولى إدارتها األستاذ    م، وتتبع إذاعة القمر من حيث تمويلها لشركة راديو القمر للب          ٢١/٢/٢٠٠١

، فهي تبث فقراتها وموادها     FMسمير براهمة، وهي إذاعة خاصة تقدم برامجها المختلفة على موجة ال          
  .)٥(FM89.4المختلفة على تردد 

  :إذاعة صوت النجاح -١٢

تأسست إذاعة صوت النجاح على يد إدارة جامعة النجاح الوطنية كجزء من سـعيها الـدائم للتطـوير                  
م ١/٧/٢٠٠٣ مع المجتمع المحلي حيث انطلق بثها اإلذاعي من جامعة النجاح بنابلس فـي               والتواصل

وهي إذاعة تربوية تثقيفية إخبارية تبث برامجها بعدة لغات هي العربية واإلنجليزية والفرنسية وتتبـع               
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 ٢٩

ن كما أنها   إدارياً ومالياً إلدارة جامعة النجاح الوطنية وموظفوها هم جزء من موظفي الجامعة الرسميي            
 ربحية فهي ال تبث اإلعالنات التجارية، ويستفيد منها بشكل مباشر طلبة قسم الصحافة              والغير تجارية   

في الجامعة الذين يتلقون التدريب على أداء مختلف مهارات العمل اإلذاعي لصقل طـاقتهم الـصحفية                
ل عـام ومـدن نـابلس        حيث تغطي شمال الضفة الفلسطينية بشك      FMداخل اإلذاعة، تبث على موجة      

وطولكرم بشكل رئيسي، وتطمح لتوسيع مساحة البث لتغطي مساحة فلـسطين وأجـزاء مـن الـدول                 
  .)١(FM 88.4المجاورة وتبث على تردد 
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 ٣٠

  اإلذاعات الخاصة في قطاع غزة: ثانياً

لم يقتصر إنشاء وتبأسيس اإلذاعات الخاصة على الضفة الغربية وحدها، بل امتد ذلك ليـشمل               
زة، الذي أصبح يضم عدداً كبيراً من هذه اإلذاعات، ويرى عدد من المتخصـصين أن هـذه                 قطاع غ 

اإلذاعات لعبت دوراً بارزاً في انتفاضة األقصى المباركة، على الرغم مما تحمله وتحتويه من سلبيات               
  :في طبيعة عملها، ويمكن التطرق إلى إذاعات القطاع، وهي كما يلي

 :إذاعة صوت القرآن الكريم -١

  وسيتم الحديث عنها في سياق البحث
 :إذاعة صوت الحرية -٢

تأسست إذاعة صوت الحرية في مدينة غزة بجهود مجموعة من اإلعالميـين والـصحفيين وجـاءت                
 تردداً لها   FM104.5م، وتتخذ إذاعة الحرية من      ٢٧/٢/٢٠٠٢انطالقتها عبر األثير الفلسطيني بتاريخ      

ة مساهمة لدى كافة الجهات الرسمية الفلـسطينية وهـي          ، وتم تسجيلها كشرك   FMللبث على موجة ال   
  .)١(مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملتزمة بالثوابت الوطنية

  :برامج اإلذاعة

تقدم اإلذاعة مجموعة من البرامج المختلفة لتتناسب مع أذواق واهتمامات الجمهور المختلفة، فاإلذاعـة              
داف العامة لإلعالم، حيث تتـضمن الخطـة اإلعالميـة          تعمل من خالل هذه البرامج على تحقيق األه       

لإلذاعة برامج عديدة يتم تطويرها في كل دورة برامجية، فهناك البرامج اإلخبارية التحليلية الحوارية،              
والبرامج الترفيهية، والبرامج الثقافية، والبرامج االجتماعية، والبرامج االقتصادية، والبرامج التربويـة           

  .)٢(امج الخاصة بالمرأة، وهناك البرامج الدينية والرياضيةواألسرية، والبر
  :أهداف اإلذاعة

تسعى الطواقم العاملة في اإلذاعة إلى تقديم أفضل الخدمات المهنية في المجال الخـدماتي واإلخبـاري                
 واإلعالني للجمهور مع الحفاظ على االستقاللية التامة في التفكير والتخطيط واألداء، وتسعى اإلذاعـة             

  :إلى تحقيق مجموعة من األهداف، تتمثل في
  .الدفاع الدائم عن الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير  -أ 
االلتزام بأرقى درجات المصداقية واألمانة المهنية في نقل المعلومات، وبناء عالقـة متينـة بـين                 -ب 

 .يجابية في عملية البناء الوطنياإلذاعة وجمهور المستمعين قائمة على الثقة المتبادلة والمشاركة اإل

  .توفير فرص تدريب وتأهيل للخريجين من أقسام الصحافة واإلعالم في الجامعات المحلية -ج 
استيعاب الطاقات والكفاءات المميزة عبر إيجاد فرص عمل حقيقية في مجاالت التخصص داخـل                -د 

 .المؤسسة
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 ٣١

 .فتح المجال أمام اإلبداعات والمواهب المختلفة في المجتمع  -ه 

باإلضافة إلى التنوير الثقافي والضاري وتعزيز القيم اإليجابية ومحاربة كافة األشكال السلبية فـي                -و 
 .الحياة الفلسطينية

المساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي في إطار تجسيد وتكريس سيادة القـانون كجـزء مـن                  -ز 
  .)١(النضال الوطني الفلسطيني

 :إذاعة صوت عمال فلسطين -٣

 FMم، وتبث على موجة ال٢٠٠٢عة صوت عمال فلسطين في السادس من مايو من العام          تم افتتاح إذا  
، حيث انطلقت فكرة إنشاء هذه اإلذاعة العمالية المتخصـصة األولـى فـي فلـسطين،                ٩٥,٢وبتردد  

وتستهدف شرائح المجتمع الفلسطيني كافة مع تركيز اهتمامها على العمال ومعاناتهم، وتبـث إذاعـة               
متنوعة ومختلفة، فهي تبـث البـرامج الدينيـة والترفيهيـة والـسياسية واالجتماعيـة               العمال برامج   

  .)٢(واالقتصادية وغيرها
  :أهداف إذاعة العمال

  :تهدف إذاعة العمال إلى
  .توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم  -أ 
ـ              -ب  شعب تعزيز صمود العمال في وجه سياسات االحتالل التي تستهدفهم وتحاول الضغط على ال

 .الفلسطيني من خاللهم

 .إيصال صوت العامل الفلسطيني لكافة المعنيين والمسئولين -ج 

 .إيجاد عالقة حميمة بين العامل واالتحاد والنقابات العمالية  -د 

 .المساهمة في حل مشاكل العمال، وتوعية العامل والمواطن في مختلف المجاالت  -ه 

 .ناء أدائه لعملهإضفاء نوع من الترفيه واالرتياح على نفس العامل أث  -و 

وضع العامل في صورة مجريات األمور على الساحة العربية والدولية بمـا يخـص قـضيته                 -ز 
العادلة، وتعريفه باالتحاد العام والنقابات المنطوية تحت لوائه والدوائر الفاعلـة التـي تقـدم               

 .خدماتها للعمال

الصحة والسالمة المهنيـة  توعية العمال بقانون العمل الفلسطيني والضمان االجتماعي وشروط         -ح 
 .)٣(وأهمية إنشاء لجان عمالية في موقع العمل
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 ٣٢

 :إذاعة المنار -٤

هي إذاعة محلية خاصة غنائية إخبارية متنوعة، تعمل على الترفيه عن أبناء الشعب الفلـسطيني مـن                 
 واألجنبيـة   خالل تقديمها للعديد من البرامج الشبابية والمتنوعة، حيث تقوم بالمزج بين األغاني العربية            

  .إلى جانب عدد قليل من البرامج التي تعالج العديد من الموضوعات الشبابية
-٦-٢٥م وأغلقت على أيدي األجهزة األمنية الفلسطينية بتاريخ         ٢٠٣-٥-٢٨تأسست إذاعة المنار في     

 م، ثم أعيد فتحها من جديد، وهي تابعة في عملها لشركة المنار للمرئيات والمسموعات من حيث               ٢٠٠٣
، ويـديرها   FM92.4التمويل والمصروفات المختلفة، وتبث إذاعة المنار برامجها المختلفة على تردد           

  .)١(األستاذ طالل أبو رحمة
 :إذاعة صوت األقصى -٥

إذاعة صوت األقصى إذاعة إسالمية الهوية جماهيرية، واقعية الحدث تهتم بقضايا الشعب الفلـسطينية              
 بشكل عام، وهي ليست قاصرة على لون إعالمي معـين فهـي             بشكل خاص وبقضايا األمة اإلسالمية    

  .إلخ..إذاعة دينية، إخبارية، سياسية، اجتماعية، تربوية وثقافية
م، تـم إغالقهـا     ١٤/٦/٢٠٠٣م وبدأ بثها التجريبي في      ١/٣/٢٠٠٣تأسست إذاعة صوت األقصى في      

 الالزمة لعملها، وبدأ البـث      على أيدي األجهزة األمنية الفلسطينية بحجة عدم الحصول على التراخيص         
تعتمد إذاعة األقصى في تمويلها على اإلعالنات التجارية        . )٢(م٢٥/١٠/٢٠٠٣الرسمي لإلذاعة بتاريخ    

ورعاية البرامج المختلفة التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات التجارية، باإلضافة إلى أنها تعتمد              
عالم واإلنتاج الفني والتي تتبع اإلذاعـة لهـا بـشكل           في المقام األول على الدعم من شركة الرباط لإل        

مباشر، تعرض موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت لإلغالق على أيدي قوات االحتالل الصهيوني،             
بينما تم تدمير مقرها بالكامل بعد قصفه بثالثة صواريخ من قبل المروحيات العسكرية الصهيونية فـي                

أعادت إذاعة األقـصى بثهـا مـن جديـد، وذلـك فـي تـاريخ                م، وبعد حوالي الشهر     ٢/٥/٢٠٠٤
منذ تأسيس إذاعة األقصى كانت تنتقل باستمرار على ترددات مختلفة، وذلك نتيجـة             . )٣(م١/٦/٢٠٠٤

عمليات التشويش المستمرة التي كانت تتعرض لها من قبل قوات االحتالل الصهيوني، إال أنها تبث في                
  .)٤(FM106.7دها اإلعالمية على التردد الوقت الحاضر وتذيع برامجها وموا

  :أهداف اإلذاعة

  .الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى ونشر مبادئ الدين اإلسالمي  - أ
اإلعالم واإلخبار وإيصال الرسالة اإلعالمية الصحيحة للجمهور، وذلك من خالل متابعة األحداث             - ب

 .الجارية محلياً وعربياً ودولياً
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 ٣٣

لشريعة اإلسالمية، وذلك بنشر مبادئ الدين اإلسالمي واللغة العربيـة          التثقيف العام الملتزم بروح ا     - ت
 الفصحى

 .التوجيه واإلرشاد التربوي لألسرة والمجتمع - ث

 .مساندة التعليم الفلسطيني بكل مراحله وتوسيع آفاقه - ج

 .نشر الفكر والوعي اإلسالمي بين أفراد األمة والشعب الفلسطيني خاصة - ح

 .الميةنشر المصطلحات السياسية واإلس - خ

التركيز على القضايا الهامة في حياة الشعب الفلسطيني بما يحفظ هويته وجهاده، وذلك مثل قضايا                 - د
  .)١(األسرى والشهداء والقدس والالجئين

 :إذاعة صوت الشباب -٦

إذاعة صوت الشباب هي إذاعة محلية خاصة وطنية ملتزمـة بالثوابـت الوطنيـة لخدمـة المجتمـع                  
امة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإرساء وترسـيخ مفـاهيم           الفلسطيني وتطلعاته في إق   

الديمقراطية والعدل وحماية الثقافة الفلسطينية والمشاركة في التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية           
  .)٢(عند الشباب الفلسطيني والذي يعد قاعدة االنطالق نحو تحقيق االستقالل

  :نشأة اإلذاعة

م علـى الموجـة     ٢١/١٠/٢٠٠٣البث التجريبي لراديو الشباب في صبيحة يوم الثالثاء الموافق          انطلق  
 ليستمر البث على مدار عشرين ساعة يومياً متضمناً أربع نشرات إخبارية وبرامج FM 105والتردد 

ألول متنوعة سياسية وثقافية وأدبية وترفيهية ومجموعة من األغاني، وبدأ البث الرسمي لإلذاعة فـي ا              
م كشعاع إعالمي عصري امتد على مدار الليل والنهار لمدة أربع وعـشرين             ٢٠٠٤من يناير من العام     

  .)٣(ساعة يومياً وفق خطة برامجية هادفة
  :أهداف اإلذاعة

  :وتتمثل أهداف إذاعة الشباب في
ل التعبير عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وكنس االحتالل من خال              - أ

  .تقديم الرسالة اإلعالمية الوطنية الهادفة
اإلسهام في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والعدالة االجتماعية والمساواة والسلم االجتماعي، والحفاظ             - ب

 .على الثوابت الوطنية والعربية والتصدي للغزو اإلعالمي الخارجي

عاية الصهيونية واالسـتعمارية    التغطية اإلخبارية السريعة الشاملة لكافة األحداث، والتصدي للد         - ت
 .وكشف وفضح سياساتها الوطنية

 .العمل على النهوض بالرأي العام الفلسطيني وتشجيعه على المشاركة في صنع القرار الوطني  - ث
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 ٣٤

دعم مبادئ ومفهوم المجتمع المدني والمساهمة في تطوير المجتمع المحلـي وإشـاعة وتجـسيد                 - ج
الفرص ومعالجة الظواهر االجتماعية السلبية في مجتمعنـا        حرية الرأي والتكافل االجتماعي وتكافؤ      

 .)١(الفلسطيني

  :نوع البرامج التي تبثها اإلذاعة

هناك عدد كبير من البرامج التي تقدمها إذاعة الـشباب، ومنهـا البـرامج الـسياسية، واالجتماعيـة                  
الدينيـة، والفنيـة،    واإلخبارية المتخصصة في الشؤون الخارجية واالقتصادية والرياضية، والبـرامج          

والثقافية، والصحية، والتاريخية، والوثائقية، والترفيهية، وهناك برامج متخصصة لفئة الشباب، وبرامج           
  .)٢(األطفال والمرأة، وبرامج في تكنولوجيا المعلومات، وبرامج إرشادية

 :إذاعة راديو ألوان -٧

ة مهمة في المجتمع هـي فئـة الـشباب،       راديو ألوان يمثل إذاعة محلية تطمح لفتح آفاق جديدة أمام فئ          
ويقدم الخبر والمعلومة للمستمعين، وعلى صعيد النشأة فقد تم تأسيس راديو ألوان فـي أوائـل العـام                  

م، وهو مؤسسة خاصة تملكها وتمولهـا شـركة أثيـر    ١/٤/٢٠٠٤م، حيث بدأ بثه الرسمي في       ٢٠٠٣
 ويغطي بثه قطاع    FM94.5 بتردد   FMلإلعالم، حيث يبث راديو ألوان برامجه من غزة على موجة           

  .)٣(غزة بالكامل، باإلضافة لبعض مدن جنوب الضفة الغربية كمدينة بيت لحم والخليل
  :نوع البرامج التي تبثها اإلذاعة

تقدم إذاعة ألوان مجموعة من البرامج المختلفة لتتناسب مع أذواق واهتمامات الجمهور المختلفة، فتعمل              
ى تحقيق األهداف العامة لإلعالم، حيث أن الخطة اإلعالمية لإلذاعة تتضمن           من خالل هذه البرامج عل    

برامج عديدة يتم تطويرها في كل دورة برامجية، تضم البـرامج اإلخباريـة التحليليـة والحواريـة،                 
والبرامج الترفيهية، والبرامج الثقافية، والبرامج االجتماعية، والبرامج االقتصادية، والبرامج التربويـة           

  .)٤(ألسرية، والبرامج النسوية، والدينية، والرياضيةا
 :إذاعة صوت القدس -٨

إذاعة صوت القدس هي إذاعة فلسطينية الوجه والتكوين والمنشأ، عربية اللـسان، إسـالمية العمـق                
  ).FM 102.7( وعلى تردد FMوالجذور والغايات، وتبث برامجها على موجة ال 

م، على يد مجموعة مـن الـشبان        ٢٠٠٤في أواخر العام    تأسست إذاعة صوت القدس في مدينة غزة        
م، أما بثهـا الرسـمي فقـد بـدأ بتـاريخ            ٢٠/١٢/٢٠٠٤الفلسطينيين، وانطلق بثها التجريبي بتاريخ      

  .)٥(م١/١/٢٠٠٥

                                                 
   المرجع السابق نفسه1
   المرجع السابق نفسه2
  م١/٤/٢٠٠٧مدير إذاعة ألوان، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ، :  وائل العاوور3
  .م١٧/٤/٢٠٠٧يخ مدير دائرة البرامج، مقابلة هاتفية، بتار:  محمد أبو سمرة4
  م٢١/٤/٢٠٠٧مدير إذاعة صوت القدس، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ :   صالح المصري5



 ٣٥

  :األهداف العامة إلذاعة القدس

تـسعى إلـى    إن الغاية األساسية من اإلذاعة هو نيل رضا اهللا سبحانه وتعالى من خالل األهداف التي                
  :الوصول إليها وتتمثل في

إبراز الفكر اإلسالمي الصحيح وطرحه على الناس كوسيلة لتشكيل رؤاهم الواقعية، وربط الناس               -أ 
  .بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من خالل البرامج المقدمة

نـي  توعية الناس بتاريخهم وحضارتهم، وتجاوز معضلة فصل الدين عن السياسة من خـالل تب               -ب 
 .النهج اإلسالمي الذي يدمج بين البرامج الدينية والسياسية

 .تقديم رؤية صادقة للواقع يلجأ إليها الناس ويثقون بها لتلقي أخبارهم  -ج 

تفعيل العمل التنظيمي واإلداري لدى الشرائح المختلفة في الشعب الفلسطيني مثل األطر الطالبية               -د 
 .والعمالية والنقابية

س وأصواتهم وإبراز المشاكل المجتمعية المختلفة، والتواصل مع األسرى         التواصل مع هموم النا     -ه 
 .والمعتقلين من خالل البرامج الموجهة لهم

 .)١(توعية الشعب الفلسطيني بأهداف أعدائه وأساليبهم في حربه األمنية والسياسية والعسكرية  -و 

 :إذاعة اإليمان -٩

ني ومتابعة قضاياه وفق مبادئ وقيم اإلسـالم،        هي إذاعة إسالمية منوعة تهتم بتوعية المجتمع الفلسطي       
وتهتم إذاعة اإليمان بقضايا الشعب الفلسطيني من خالل تقديم البرامج الثقافية واألدبيـة واالجتماعيـة               
التنموية، إلى جانب اهتمامها بخريجي أقسام الصحافة واإلعالم ومن لديهم الخبرة في العمل اإلذاعـي،               

ير قدراتهم المختلفة وتنميتها، وعلى صعيد بداية عملها، فقد بـدأ البـث             باإلضافة إلى عملها على تطو    
م، كما أنها تبث برامجها المختلفة على التردد        ٢٠٠٥التجريبي إلذاعة اإليمان في شهر مارس من العام         

FM96.2)٢(.  
 :FM إذاعة غزة -١٠

 FM100.9ى موجـة    هي إذاعة ترفيهية ثقافية اجتماعية وهي غير سياسية، تبث برامجها المختلفة عل           
من مدينة غزة، وتهتم إذاعة غزة بقطاع الشباب الفلسطيني الذين يمثلون أكثر مـن نـصف المجتمـع                  
الفلسطيني، ولذا انطلقت إذاعة غزة، حتى تهتم بهذه الشريحة المهمة من المجتمع الفلسطيني، وذلك من               

  .)٣(خالل البرامج الثقافية واالجتماعية والترفيهية المختلفة
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 ٣٦

  لمبحث الثانيا

  إذاعة القرآن الكريم

  :تعريف بإذاعة القرآن الكريم

تعتبر إذاعة القرآن الكريم من اإلنجازات الكبيرة التي أولتها وزارة األوقاف االهتمام الخاص، وذلـك               
من أجل النهوض بالمواطن الفلسطيني وتوعيته دينياً وثقافياً واجتماعياً، هذا إلى جانب بناء جيل مـسلم                

رابط في هذه األرض، وتبث اإلذاعات آيات من الذكر الحكيم لمشاهير القراء، كما أنهـا تبـث                 واع م 
المحاضرات الدينية المختلفة التي تتعلق بحياة اإلنسان المادية والروحية، باإلضافة إلى بثهـا األدعيـة               

نظمها وزارة األوقاف،   واالبتهاالت والموشحات الدينية، هذا عدا تغطيتها لجميع المناسبات الدينية التي ت          
  .وقيامها بنقل رسائل حجاج بيت اهللا الحرام في موسم الحج من الديار الحجازية

هــ،  ١٤٢٤انطلقت إذاعة القرآن الكريم للعمل من مدينة غزة في األول من رمـضان مـن العـام                  
ق بثهـا   م، بعد قرار وزاري حيث تم تجهيز اإلذاعة بأحدث األجهزة والتجهيزات الالزمة لينطل            ٢٠٠٣

، وفي البداية تم اختيار شقة في       "يغطي تقريباً معظم قطاع غزة بكفاءة متوسطة      "كم  ١,٥بجهاز بث قوته    
الدور الحادي عشر من برج الشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة ليكون مقرها المؤقت لتنتقل فيما                 

 بسبب تداخل الموجـات     بعد لمقرها الجديد أسفل مسجد أبو خضرة، بعد عدة مشاكل مع إذاعة الحرية            
  .)١(، ويديرها الشيخ محمد جمال أبو هنودFM ٩٨,٦الراديوية، وهي تبث على تردد 

  :)٢(أهداف اإلذاعة

تسعى إذاعة القرآن الكريم من خالل بثها للفقرات المختلفة إلى تحقيق عدد من األهداف المختلفة التـي                 
  :تضعها على سلم أولوياتها، ومن هذه األهداف

ة إلى اهللا سبحانه وتعالى ونشر مبادئ الدين اإلسالمي بطريقة صحيحة وسليمة، ونشر الفائدة               الدعو -١
  .ألكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع الفلسطيني

 تعليم المستمع تالوة القرآن وتجويده بطريقة صحيحة وذلك من خالل برامج تشرح كيفية الـتالوة                -٢
  .والتجويد

  .وذلك من خالل تقديم المحاضرات الدينية المختلفة نشر الوعي الديني للمجتمع، -٣
 التثقيف العام الملتزم بروح الشريعة اإلسالمية، وذلك بنشر مبادئ الدين اإلسالمي واللغة العربيـة               -٤

  .الفصحى
  . التوجيه واإلرشاد التربوي على أسس إسالمية لألسرة والمجتمع-٥
  . آفاقه بما يتالءم مع الشعائر اإلسالمية مساندة التعليم الفلسطيني بكل مراحله وتوسيع-٦
  . نشر المصطلحات اإلسالمية-٧

                                                 
  م٢٠٠٧ -٥ -١٤المسؤول اإلداري إلذاعة القرآن الكريم، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ :  محمود سعيد) 1(
 م٢٠٠٧-٣-١٢مدير عام إذاعة القرآن الكريم، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ : محمد جمال أبو الهنود ) 2(



 ٣٧

  . التقريب بين وجهات النظر وبيان أهمية الشورى في اإلسالم-٨
 تنمية االنتماء الديني لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خالل إبراز محاسن الدين اإلسـالمي                -٩

  .بناء الشعب الفلسطينيالتي من شأنها أن تفرز هذا الشعور لدى أ
  :تمويل اإلذاعة

إذاعة القرآن الكريم إذاعة غير ربحية تعتمد في تمويلها على وزارة األوقاف باعتبارها إذاعة حكومية               
  .ال تعتمد على اإلعالنات التجارية الربحية وتكتفي بالعمل على نشر تعاليم الدين اإلسالمي

  :)١(السياسة العامة إلذاعة القرآن الكريم

تعتمد إذاعة القرآن الكريم في عملها وتوجهها إلى جمهور المتلقـين علـى عـدد مـن الخـصائص                   
والمميزات التي تجعلها تختلف عن تلك الخصائص التي تتميز بها اإلذاعـات الفلـسطينية األخـرى،                

  :ويمكن إجمال ذلك كما يلي
  .الم اإلسالمي فقطهي إذاعة إسالمية جماهيرية، وهي قاصرة على لون إعالمي معين هو اإلع -١
 .تلتزم إذاعة القرآن الكريم بالمنهج اإلسالمي عقيدة وشريعة وعبادة وسياسة ومنهج حياة -٢

تعتمد إذاعة القرآن الكريم المصطلحات اإلسالمية التي تبرز عقيدة األمة وقـضياها، وأهمهـا               -٣
 .قضية فلسطين والتزام شريعتها في كل القضايا التي تطرحها

 .ية الفصحى كوسيلة تخاطب، وتشجع الناس على التخاطب بهاتلتزم اللغة العرب -٤

  :أقسام اإلذاعة

  :)٢(تحتوي إذاعة القرآن الكريم على عدة أقسام أهمها

  :قسم اإلدارة: أوالً
وهو القسم الذي يقوم بتنظيم العالقات بين العاملين باإلذاعة واإلذاعة نفسها، كما أنه يقوم بتنظيم العالقة                

تعاملين معها، ومن أهم األعمال التي يقوم بها هذا القسم حفظ وأرشفة كل مـا يتعلـق                 بين اإلذاعة والم  
بأعمال اإلذاعة الداخلية والخارجية، ومتابعة البريد الخاص باإلذاعة، باإلضافة إلى قيامه بالتنسيق بين             

  -:أقسام اإلذاعة المختلفة، أما هذا القسم فينقسم إلى قسمين هم
  ".محمد جمال أبو الهنود"يخ وهو الش: المدير العام  - أ
 -:الشؤون اإلدارية وتتكون من - ب

  .محمود سعيد إداري لمتابعة وتنسيق األمور داخل اإلذاعة ومع الوزارة -١
 .محمد زملط مسؤول إداري -٢
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 ٣٨

  :قسم اإلعداد والتحرير: ثانياً

 كافة المواد   وهو القسم الذي يتابع إعداد وتحرير وتجهيز      ويسمى في إذاعة القرآن الكريم بقسم المشايخ        
المسجلة التي يجري بثها عبر األثير، ويعتمد عمله على المشايخ الموكل إليهم هذه المهمة باإلضافة إلى                
بعض اإلمكانيات المادية البسيطة، ويعمل في هذا القسم أربع موظفين من المـشايخ ومهمـتهم إعـداد                 

مج مباشرة وتالوات قرآنية وبرامج     وتجهيز معظم المواد والبرامج التي تبث على مدار الساعة من برا          
  .مسجلة

 ويشرف على هذا القسم الشيخ حيدر البحيري ومن المهام الموكلة إليه إعداد وتقديم برنـامج مباشـر                 
م برنامج حديث الصباح كل أسبوعين،      إعداد وتقدي ، إعداد وتقديم برنامج مسجل،      )يستفتونك في الدين  (

الشيخ عبد اهللا األغا ومن مهامه تنزيل ومونتـاج         قسم   كما يضم هذا ال    .واإلشراف على المشايخ  
المحاضرات الدينية، مونتاج برنامج مسجل، والشيخ محمود نصر ومـن مهامـه إعـداد              
وتنسيق الدورة البرامجية، إعداد وتقديم برنامج تسجيلي، وضع مواد البث فـي مجلـدها              

كل أسبوعين، والـشيخ    اليومي مع وضع مواد احتياطية، إعداد وتقديم حديث الصباح مرة           
أحمد عابد ووظيفته متابعة كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من تنزيـل وتجديـد التـسجيالت              
وإعداد جميع القراءات، إعداد وتقديم برنامج تسجيلي، إعداد حلقة أسبوعية لبرنامج حديث            

  .الصباح
  -:ويندرج تحت هذا القسم عدة دوائر منها

 :دائرة التالوات القرآنية وتضم •

تم تجهيز ثمانية مصاحف مرتلة لمشاهير القراء وتم تقسيم هذه المصاحف           : لمصاحف المرتلة ا  - أ
إلى ملفات صوتية بمعدل خمس وأربعين دقيقة لكل ملف، ويتم بث مـصحف مرتـل كامـل                 

  .أسبوعياً
تم تجهيز أربعة مصاحف صوتية مجودة كاملة، وتم تقسيمها إلى ملفـات            : المصاحف المجودة  - ب

 .ف ساعة لكل ملف، ويتم بث مصحف مجود شهرياً على فترات محددةصوتية بمعدل نص

  .تم تجهيز مئات التالوات النادرة لعشرات مشاهير القراء: التالوات النادرة - ت
 :دائرة جدولة البرامج ومنتجة المحاضرات •

وفيه يتم إعداد وتجهيز وتنسيق جدول بث المواد اإلذاعية باإلضـافة إلـى إعـداد ومونتـاج معظـم                   
  .اضرات الدينية والسالسل العلمية واإلعداد للبرامج المباشرة والمسجلةالمح
  :قسم االستوديوهات: ثالثاً

ويسمى هذا القسم قسم الهندسة اإلذاعية أو قسم االستوديوهات والمسؤول عن هذا القسم أحمد الوحيدي               
مسؤول قسم المونتاج ومن مهامه إعداد بروموشينات لإلذاعة وإعداد ومونتاج الموشحات واالبتهاالت            



 ٣٩

ة واألحاديـث   الدينية، شادي عوض اهللا إعداد وتجهيز األناشيد واألدعية والقصص والخطب القـصير           
  : وإعداد وتجهيز برامج مسجلة من مكتبة اإلذاعة، كما  يضم هذا القسم عدة أقسام فرعية وهي

 : قسم التسجيل والمونتاج الصوتي-أ

تحتوي اإلذاعة على قسم خاص لمونتاج وتنسيق وإعداد المواد اإلذاعية مـن محاضـرات وسالسـل                
ج بروموشنات دعائية للبرامج المذاعـة والخطـب        وبرامج مسجلة وابتهاالت وغيرها، إلى جانب إنتا      

والسالسل الدينية ويتكون من غرفة للتسجيل معزولة الصوت وغرفة للتحكم وتحتـوي علـى أجهـزة                
الصوت وجهاز كمبيوتر ويشرف عليه عالء المشهراوي ومن مهامه تنزيل وتجديـد وإعـداد جميـع                

ة من مهامه مونتاج برنامج مـسجل األرشـفة         القراءات بالتنسيق مع الشيخ أحمد عابد، محمد أبو شحم        
  .اإلذاعية بالتنسيق مع أحمد القردحجي كما يعمل كمهندس إذاعي

  : استوديو البث-ب
حلقة الوصل بين المدخالت والمخرجات على الهواء، حيث يعتبر هذا القسم مسئوالً عن كل ما يخـرج            

مج ومتابعة تنفيذها بدقة، وقـد تـم تجهيـز          على الهواء، ومن أهم المهام الموكلة إليه تنفيذ خطة البرا         
استوديو البث على التقنية الحديثة ويتكون أيضاً من غرفتين معزولة الصوت األولى للمـذيع والثانيـة                
للتحكم وتحتوي على أجهزة حاسوب وملحقاتها، ومكسرات وهايبريدات ودكات للكاسـيت ومـشغالت             

 في هذا القسم يوسف حمدان فـي إعـداد وتقـديم     ويعمل. وهاتفين وغيرها من المستلزمات   ) سي دي (
برنامج تسجيلي ومتابعة البث كمهندس إذاعي إضافة إلى إعداد وتقديم برنامج مباشـر والعمـل فـي                 
اإلخراج اإلذاعي وتطوير األداء، كارم أبو سمرة من مهامه إعداد تالوات قرآنية بالتنسيق مع الـشيخ                

لى إعداد وتجهيز برامج مسجلة من مكتبة اإلذاعة واألرشفة         أحمد عابد والعمل كمهندس إذاعي إضافة إ      
  .اإلذاعية بالتنسيق مع أحمد القردحجي

  : وحدة النقل الخارجي-ت
تقوم اإلذاعة بتغطية جميع االحتفاالت والمناسبات الدينية والفعاليات التي تقوم بها وزارة األوقاف وذلك              

ت صغيرة وأجهزة نقل الصوت باستخدام خـط        من خالل وحدة البث الخارجي، وتتكون من وحدة صو        
الهاتف الثابت ويعمل فيه أيمن عواد متابعة للستاليت وكل ما يذاع من برامج وتسجيالت تهم اإلذاعـة                 
إضافة إلى مونتاج برنامج مسجل وصيانة األجهزة والمعدات كذلك فهو يعمل في الهندسـة اإلذاعيـة،                

  .اعي وتنزيل وإعداد السالسل الدينية وكل ما يتعلق بهاعمر أبو سمعان ومن مهامه العمل كمهندس إذ
  :قسم األرشيف والمكتبة الصوتية: رابعاً

تحتوي المكتبة الصوتية على الكثير من المصاحف المجودة والمرتلة والتالوات النـادرة واالبتهـاالت              
مـو باسـتمرار    والمحاضرات الدينية والبرامج المسجلة وهذه تم تجهيزها في بداية اإلذاعـة وهـي تن             

بتسجيالت اإلذاعة المحلية والمسؤول عن هذا القسم أحمد القردحجي ومسؤول صيانة أجهزة الحاسوب             
  .والنقل الخارجي ومتابعة الموقع اإللكتروني كما يعمل مهندساً إذاعياً



 ٤٠

  :المعاناة في وجود مقر لإلذاعة

ق منه اإلذاعة في بثها، فكانـت       واجهت اإلذاعة مشكلة مفصلية تمثلت في عدم وجود مكان جديد تنطل          
المحاوالت الحثيثة لتجهيز مكان مناسب للبث اإلذاعي فكان أن تم اختيار الموقع أسـفل مـسجد أبـو                  
خضرة وذلك لالنتهاء من مشكلة سوء البث والتي ظهرت بسبب تداخل الموجـات الراديـو الخاصـة                 

نت اإلذاعتان تقعان في نفس البرج، كما       باإلذاعة مع الموجات الراديوية الخاصة بإذاعة الحرية حيث كا        
تعرضت اإلذاعة العتداء من خالل قطع كابل اإلرسال من قبل مجهولين في الفترة التي كانت تبث من                 

  .)١(برج الشروق بمدينة غزة
  :)٢(برامج إذاعة القرآن الكريم

كيفيـة، حيـث تعـالج      برامج إذاعة القرآن الكريم تحمل في ثناياها بعداً جديداً من حيث النوعيـة وال             
الموضوعات اإلسالمية والخاصة بجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، حيث تعتبر أول إذاعة في الـوطن              

  :تحاول نشر تعاليم الدين اإلسالمي، وتقوم إذاعة القرآن الكريم ببث العديد من البرامج وهي كالتالي
  :البرامج المباشرة: أوالً

ة بإعدادها وبثها على الهواء مباشرة ويمكن من خاللها التواصل مع           وهي تلك البرامج التي تقوم اإلذاع     
  :الجمهور، ومن أبرز تلك البرامج في هذا المجال ما يلي

 ":كيف تقرأ القرآن: "برنامج -١

ويبث على الهواء مباشرة بواقع مرتين أسبوعياً يومي السبت واألربعاء من الساعة الرابعة مساء وحتى               
يقدمه الشيخ نمر خلف المختص في علم القراءات والتجويد ويتم مـن خاللـه              الخامسة وعشرة دقائق و   

شرح مفصل ألحكام التالوة ومن ثم تعطي الفرصة للمستمعين بعرض تالواتهم حتـى يتـسنى لمقـدم                 
  .البرنامج تقييمها وإسداء النصح ألصحابها

 ":يستفتونك في الدين: "برنامج -٢

م الخميس من الساعة الرابعة مساء وحتى الخامسة وعـشر          ويبث على الهواء مباشرة مرة أسبوعياً يو      
دقائق، ويقدمه الشيخ حيدر البحيري ويستضيف فيه مجموعة من المشايخ والمفتين في حلقات البرنامج              
لإلفتاء ويختص هذا البرنامج بشؤون اإلفتاء في شتى المواضيع الفقهية والعقائديـة، حيـث يـتم فيـه             

 .تماع إلى استفساراتهم واإلجابة عليها على الهواء مباشرةالتواصل مع المستمعين باالس

 ":مسابقة إذاعة القرآن الكريم الدينية: "برنامج -٣

وهو برنامج أسبوعي مباشر يبث يوم الثالثاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة وعشر ودقائق ويقدمـه                
ئلة على المستمعين، ومـن     الشيخ سعيد بكرون وهو برنامج ديني ثقافي يتم فيه طرح مجموعة من األس            

                                                 
  المرجع السابق  1
  م٢٠٠٧-٤ -١٠المسؤول اإلداري إلذاعة القرآن الكريم، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ : مود سعيد مح) 2(



 ٤١

ثم تلقي إجاباتهم عليها، وفي نهاية كل حلقة يتم اختيار أربعة فائزين عن طريق القرعة وتقدم جـوائز                  
 .نقدية لكل منهم

 ":على موائد القرآن: "برنامج -٤

وهو برنامج مباشر يبث يوم الجمعة من الثامنة مساء حتى العاشرة ويقدمـه الـشيخ سـعيد بكـرون                   
لوم القرآن الكريم بأنواعه وتعتمد فكرته على مشاركات الجمهور في هذا الموضـوع             ويتخصص في ع  

  .ويتم في نهاية الحلقة اختيار أفضل مشاركتين وتصرف لهم جوائز رمزية
  ":ليس من اإلسالم: "برنامج -٥

 يبث يومياً من الساعة الرابعة مساء وحتى الخامسة وعشرة دقائق ويقدمه الشيخ يوسف حمدان ويتناول              
هذا البرنامج القضايا التي تتنافى مع تعاليم الدين اإلسالمي ال سيما السحر والشعوذة ويتحدث فيه الشيخ                

  .عن دالئل بطالن االعتماد على السحر والشعوذة بالدليل العقلي والنقلي
  :البرامج المسجلة: ثانياً

تبث في أوقات ثابتـة وهـي       وهي برامج يتم إعدادها وتسجيلها ومونتاجها في استوديوهات اإلذاعة، و         
  :مسجلة لعدم الحاجة فيها للتواصل مع المستمعين، ومن هذه البرامج ما يأتي

 ":محطات إيمانية: "برنامج -١

وهو برنامج متميز مسجل يتكون من عدة محطات كل محطة تحمل عنوانـاً مـستقالً ليـوم مـستقل                   
وموضوعية وتؤصل تأصيالً شرعياً    ومواضيعها تالمس قضايا الواقع الذي نعيش تطرح قضاياه بجرأة          

  .ويعنى بشكل أساسي بسلوكيات الناس
 ":حديث الصباح: "برنامج -٢

هو برنامج صباحي قصير تفتح به فقرات برامج اليوم من الساعة الثامنة حتى الثامنة وعشرة دقـائق،                 
مـس حيـاة    ويتناوب على تقديمه عدد من مشايخ اإلذاعة ، ويعالج البرنامج قضايا دينية وتربويـة تال              

  .الناس
 :".........شرح كتاب ": برنامج -٣

يبث بشكل يومي من الساعة التاسعة حتى التاسعة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً ويقدمه الشيخ عطية               
سالم وهذا البرنامج يتناول شرح لكتاب يقرن باسم البرنامج ويتغير مع مرور الوقت بشرح كتب أخرى                

  .ويتناوب على أدائه عدد من المشايخ
  ":مع اهللا: "برنامج -٤

يبث يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة وعشرون دقيقة وهو برنامج تسجيلي يقدمـه                
الشيخ يوسف حمدان ويتحدث فيه عن سبل التقرب إلى اهللا واالعتماد عليه من خالل اليقين الذي يمتلكه                 

  .اإلنسان المؤمن
  



 ٤٢

  ":خطب منبرية: "برنامج -٥

ساعة السابعة مساء حتى الثامنة مساء ويقدمه عدد من المشايخ الذين تعرض دروسهم             يبث يومياً من ال   
  .المختلفة خالل هذه الساعة ويحاول هذا البرنامج التركيز على الخطب التي تتواءم والواقع في فلسطين

 ":من أنوار التنزيل: "برنامج -٦

لشيخ محمود نصر وفيه شرح لعدد مـن        يبث يومياً من الساعة العاشرة وحتى العاشرة والثلث ويقدمه ا         
  .آيات القرآن الكريم وتفسيرها وتبيان ما بها من معجزات وعبر ومواعظ يستفيد منها المستمع

  



 ٤٣
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  : المبحث األول

  اإلذاعات المحليةمدى االستماع إلى 

ي تدفع عينة   وعلى األسباب الت  يستهدف هذا المبحث التعرف على مدى االستماع إلى اإلذاعات المحلية           
الدراسة لالستماع لهذه اإلذاعات، كما حاول الباحثان أن يتعرفا على ترتيـب اإلذاعـات طبقـاً آلراء                 

  .المبحوثين
  :لإلذاعات المحليةيبين الجدول التالي استماع المبحوثين : أوالً

  لإلذاعات المحليةيبين توزيع المبحوثين حول االستماع ) ٧(جدول رقم

  سبة المئويةالن التكرار  البيان

  %٥٩,٢٦  ٦٤  نعم

  %٦,٤٨  ٧  ال

  %٣٤,٢٦  ٣٧  أحيانا

  %١٠٠  *١٠٨  المجموع

  

من أفراد العينة التي شملتهم الدراسة يـستمعون إلـى          % ٥٩,٢٦بين أن   ت) ٧( رقم جدولبتحليل نتائج   
أحيانـاً  يستمعون  %  ٣٤,٢٦في حين تبين أن      البة ،  طالبا وط  ٦٤اإلذاعات المحلية، حيث بلغ عددهم      

مـن أفـراد العينـة      % ٦,٤٨  ظهـر أن    بينما  طالبا وطالبة فقط،     ٣٧لإلذاعات المحلية، وبلغ عددهم     
  . طالب وطالبات،٧لإلذاعات المحلية، حيث بلغ عددهم يستمعون ال

  :الهدف من االستماع لإلذاعات المحليةيبين الجدول التالي : ثانياً
  يبين أسباب استماع أفراد العينة لإلذاعات المحلية) ٨(ول رقمجد

  النسبة المئوية التكرار  البيان

  %٤٥,٥٧  ٦٧  متابعة األحداث المحلية

  %١١,٥٦  ١٧  متابعة البرامج السياسية

  %١٤,٢٩  ٢١  متابعة البرامج االجتماعية

  %١٢,٩٣  ١٩  متابعة البرامج الرياضية

  %١٥,٦٥  ٢٣  متابعة البرامج الترفيهية

  %١٠٠  ١٤٧  المجموع

مـن أفـراد   % ٤٥,٥٧بين أن توالذي اختار فيه المبحوثين أكثر من إجابة ) ٨( رقم جدولبتحليل نتائج   
هم اإلذاعات المحلية لمتابعة األحداث المحلية، حيث بلغ عـدد        العينة التي شملتهم الدراسة يستمعون إلى       

                                                 
  .عدد االستبانات الصالحة والتي تم تفريغها *



 ٤٥

فـي حـين تبـين        طالبا وطالبة وهي نسبة جيدة إلى حد كبير إذا ما قورنت باألسباب األخـرى،              ٦٧
 طالبـا وطالبـة فقـط ، وتبـين          ٢٣يستمعون لمتابعة البرامج الترفيهية، وبلغ عـددهم        % ١٥,٦٥أن
  أن  ظهـر   بينما  طالبا وطالبة فقط،   ٢١يستمعون لمتابعة البرامج االجتماعية، وبلغ عددهم       % ١٤,٢٩أن

 ١٩لهذه اإلذاعات لمتابعة البرامج الرياضية، حيث بلـغ عـددهم           من أفراد العينة يستمعون     % ١٢,٩٣
لهذه اإلذاعـات لمتابعـة البـرامج       من أفراد العينة يستمعون     % ١١,٥٦  ظهر أن  بينماطالب وطالبة،   

  . طالب وطالبة،١٧السياسية، حيث بلغ عددهم 
  :التي يلجأ إليها المبحوثينيبين الجدول التالي اإلذاعات : ثالثاً

   ترتيب االستماع لإلذاعات من حيث أهميتها لعينة الدراسةيبين )٩(جدول رقم
 الترتيب  المرتبة الخامسة  المرتبة الرابعة  المرتبة الثالثة  المرتبة الثانية  المرتبة األولى

  أكثر  
  اإلذاعات اهتماما

  النسبة التكرار  النسبة لتكرارا  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %4.63  ٥ %10.18  ١١%11.11  ١٢%27.78  ٣٠ %35.18  ٣٨  إذاعة القدس

 %5.55  ٦ %11.11  ١٢%11.11  ١٢%14.81  ١٦ %23.15  ٢٥  إذاعة األقصى

إذاعة القرآن 
 %12.04  ١٣ %7.41  ٨%16.67  ١٨ %2.78  ٣ %1.85  ٢  الكريم

إذاعة صوت 
 %6.48  ٧ %2.78  ٣ %0.93  ١ %1.85  ٢ %0.93  ١  العمال

 %12.04  ١٣ %13.89  ١٥%15.74  ١٧%13.89  ١٥ %12.96  ١٤  إذاعة الحرية

 %19.44  ٢١ %15.74  ١٧%10.18  ١١ %8.33  ٩ %4.63  ٥  إذاعة الشعب

إذاعة غزة 
F.M 

٥  4.63% ٥  4.63% ٣  2.7٦ %٨  5.56% ٥  4.63% 

 %5.56  ٦ %3.70  ٤ %1.85  ٢ %0.93  ١ %0.93  ١  إذاعة المنار

 %9.26  ١٠ %13.89  ١٥%17.59  ١٩%13.89  ١٥ %12.04  ١٣  ة الشبابإذاع

 %11.11  ١٢ %8.33  ٩ %9.2٦  ١٠ %2.78  ٣ %1.85  ٢  إذاعة اإليمان

 %9.26  ١٠ %7.41  ٨ %2.7٨  ٣ %8.33  ٩ %1.85  ٢  إذاعة ألوان

 %١٠٠  ١٠٨ %١٠٠  ١٠٨ %١٠٠  ١٠٨ %١٠٠  ١٠٨ %١٠٠  ١٠٨ المجمــــوع
 تحتل المرتبة األولى من بين اإلذاعات المحليـة         القدسبين أن إذاعة    ت) ٩( رقم ولجدومن خالل تحليل    

  طالبـا وطالبـة،    ٣٨ حيث بلغ عدد المستمعين لهـا        التي يستمع إليها طلبة الجامعات في قطاع غزة ،        
إذاعة  طالبا وطالبة، في حين جاءت       ٢٥، وبلغ عدد مستمعيها     المرتبة الثانية في   األقصىإذاعة  جاءت  و
إذاعـة  فقد حظيت بهـا     الرابعة   طالبا وطالبة، أما المرتبة      ١٤ ويستمع إليها    المرتبة الثالثة في   حريةال

 الشعب فقد احتلت المرتبة الخامسة، ويستمع لها        إذاعة طالبا وطالبة، أما     ١٣الشباب، حيث يستمع إليها     
 المرتبة  F.Mغزة   ذاعة طالب في المرتبة الثانية، في حين احتلت إ        ٩ طالب وطالبات وقد اختارها      ٥



 ٤٦

 طالب للمرتبة الثانية، بينما كانـت       ٥ طالب وطالبات وقد اختارها      ٥السادسة فقد تبين أنه يستمع إليها       
 ٩ من الطالب والطالبات في المرتبة األولى و       ٢المرتبة السابعة من نصيب إذاعة ألوان حيث اختارها         

القرآن الكريم حيث يستمع إليها     إذاعة  فقد جاءت    منةطالب وطالبات في المرتبة الثانية أما  المرتبة الثا        
 طالب وطالبات في المرتبة الثانية وثمـاني عـشرة طالـب            ٣ من الطالب والطالبات وقد اختارها       ٢

 مـن الطـالب     ٢وطالبة في المرتبة الثالثة، والمرتبة التاسعة احتلتها إذاعة اإليمان حيـث اختارهـا              
 طالب وطالبات للمرتبـة     ١٠ن الطالب والطالبات للمرتبة الثانية و     والطالبات للمرتبة األولى وثالث م    

 اختارهـا فـي     اً واحـد  اًالثالثة ، ، أما إذاعة صوت العمال فقد احتلت المركز العاشر وظهر أن طالب             
المرتبة األولى واثنان من الطالب والطالبات اختاروها في الترتيب الثاني، بينما احتل راديـو المنـار                

  .ي عشر واألخير، اختارها طالب واحد للمركز األول وآخر للمركز الثانيالمركز الحاد
  



 ٤٧

  : الثانيالمبحث 

  القرآن الكريممدى االستماع إلى إذاعة 

 كما أنها تؤدي للتعرف علـى       القرآن الكريم  التعرف على مدى االستماع إلذاعة       يستهدف هذا المبحث  
، كمـا أنهـا     القرآن الكـريم  وثين لالستماع إلذاعة    أوقات االستماع، وكذلك األوقات التي يفضلها المبح      

، إلـى جانـب     القرآن الكريم تهدف للتعرف على مدى اكتفاء المبحوثين بالمعلومات التي تقدمها إذاعة           
التعرف على الموضوعات التي يفضلها المبحوثين في اإلذاعة وأهـم الموضـوعات التـي يرغـب                

  .القرآن الكريمة إلى إظهار دوافع االستماع إلذاعة المبحوثين االستماع لها في اإلذاعة، باإلضاف
  القرآن الكريمذاعة مدى االستماع إليبين الجدول التالي : أوالً

  مدى االستماع إلذاعة القرآن الكريميبين )١٠(جدول رقم
  النسبة المئوية التكرار  البيان

  %٢٢,٢٢  ٢٤  نعم

  %٢٧,٧٨  ٣٠  ال 

  %٥٠  ٥٤  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٨  المجموع

 ٥٤يستمعون أحياناً لهذه اإلذاعة، حيث بلغ عددهم         من أفراد العينة  % ٥٠بين أن   ت) ١٠(بتحليل جدول 
 ٣٠ ال يستمعون إلذاعة القرآن الكريم، وبلغ عـددهم          من أفراد العينة  % ٢٧,٧٨,٥طالبا وطالبة، بينما    

يستمعون إلذاعـة   من أفراد العينة من طلبة جامعات قطاع غزة         % ٢٢,٢٢ كما تبين أن   طالبا وطالبة، 
     طالبا وطالبة،٢٤القرآن الكريم، حيث بلغ عددهم 

الموضوعات التي تتناولها اإلذاعات المحلية ولبت احتياجـات العينـة وال           يبين الجدول التالي    : ثانياً

  :يجدونها في إذاعة القرآن الكريم
ضوعات التي يستمع إليها أفراد العينة في اإلذاعات األخرى وال يجدونها في إذاعة القرآن يبين المو) ١١(جدول رقم

  الكريم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %٤٨,٨٦  ٤٣  الموضوعات السياسية واالجتماعية

  %٣١,٨٢  ٢٨  األناشيد الوطنية واإلسالمية والبرامج المتنوعة التي تقدمها

  %١٩,٣٢  ١٧  القضايا والموضوعات التي تطرحها اإلذاعاتالمعالجة اإلسالمية لبعض 

  %١٠٠  ٨٨  المجموع

  

 من أفراد العينة وقد أجـاب الـبعض         ٧٨حيث أن عدد المستمعين لإلذاعة      ) ١١(رقمالجدول  وبتحليل  
) الطلبـة (لتي يستمع إليها أفـراد العينـة  ا اترتيب الموضوعات تسلسلي حسب  بأكثر من إجابة فتبين أنه      



 ٤٨

ـ قـد ا   حسب األفضلية، ف   لإلذاعات المحلية وال يجدونها في إذاعة القرآن الكريم        الموضـوعات  ت  حتل

األناشيد الوطنية واإلسالمية والبـرامج المتنوعـة التـي          تحتلاوالمرتبة األولى    السياسية واالجتماعية 

المعالجة اإلسالمية لبعض القـضايا والموضـوعات التـي         ع  حتل موضو ، بينما ا   المرتبة الثانية  تقدمها

  . واألخيرة المرتبة الثالثةتطرحها اإلذاعات
  :القرآن الكريميبين الدوافع التي تشجع المبحوثين لالستماع إلذاعة : ثالثاً

  القرآن الكريميبين الدوافع التي تشجع المبحوثين لالستماع إلذاعة ) ١٢(جدول رقم

 لنسبة المئويةا  التكرار  البيان

  %٢٩,٤١  ٣٥  الحصول على المعلومات الجديدة

  %١٠,٩٢  ١٣  المساعدة على حل المشكالت المختلفة

  %٢٦,٨٩  ٣٢  حب االستطالع والمعرفة

  %١٥,٩٧  ١٩  السياسة اإلعالمية اإلسالمية لإلذاعة

  %١٦,٨١  ٢٠  أخرى

  %١٠٠  ١١٩  المجموع

  

حيث اختار بعض المبحوثين أكثر      هناك أكثر من دافع لدى المبحوث        بين أن ت ي )١٢( رقم جدولبتحليل  
 التي تدفع طلبة الجامعات في قطاع غزة لالستماع إلـى إذاعـة             الدوافع من أهم    وقد وجد أن  من أجابة   

 أما الـسبب    ، األولى  حيث احتل هذا السبب المرتبة     الحصول على المعلومات الجديدة    هي   القرآن الكريم 
 السبب الذي احتل المرتبة الثالثـة        ، بينما كان   حب االستطالع والمعرفة   هوفالذي احتل المرتبة الثانية     

 ،  السياسة اإلعالمية اإلسالمية لإلذاعـة    فهو  السبب الذي احتل المرتبة الرابعة      ، أما   خيارات أخرى هو  
  .كالت المختلفةالمساعدة على حل المشبينما احتل المرتبة الخامسة 



 ٤٩

  :القرآن الكريميبين الجدول التالي أوقات االستماع إلذاعة : رابعاً
  يبين األوقات المفضلة ألفراد العينة لالستماع إلذاعة القرآن الكريم) ١٣(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %٣١,١  ٢٨  صباحاً قبل المجيء إلى الجامعة

  %١٠  ٩  أثناء الدراسة

  %٥,٥٦  ٥  بعد انتهاء اليوم الدراسيظهراً 

  %٣٦,٦٧  ٣٣  مساء قبل النوم

  %١٠  ٩  على مدار اليوم

  %٦,٦٧  ٦  أخرى

  %١٠٠  ٩٠  المجموع

من أفراد العينة   % ٣٦,٦٧ أنتبين  فقد اختار بعض المبحوثين أكثر من إجابة و       ) ١٣(رقمجدول  بتحليل  
 طالـب   ٣٣، حيـث بلـغ عـددهم         مساء قبل النوم   القرآن الكريم بة الجامعات يستمعون إلذاعة     من طل 

 القـرآن الكـريم   من أفراد العينة من طلبة الجامعات يستمعون إلذاعة         % ٣١,١ وطالبة، كما تبين أن     
نـة  من أفراد العي% ١٠  طالبا وطالبة، بينما قال٢٨، حيث بلغ عددهم    صباحا قبل المجيء إلى الجامعة    

، وبلغ  على مدار اليوم  يستمعون  % ١٠أنهم يستمعون إلذاعة القرآن الكريم أثناء الدراسة ونفس النسبة          
من أفراد العينة يستمعون لإلذاعة في أوقـات أخـرى،          % ٦,٦٧ تبين أن  و  طالب وطالبات،  ٩عددهم  

هـراً وبعـد   أنهم يستمعون إلذاعة القرآن الكريم ظ     % ٥,٥٦ قال و  طالب وطالبات،  ٦حيث بلغ عددهم    
   . طالب وطالبات٥انتهاء اليوم الدراسية، وبلغ عددهم 

  :يبين الجدول التالي المدة التي يقضيها المبحوثين لالستماع إلذاعة القرآن الكريم: خامساً
  القرآن الكريميبين المدة التي يقضيها المبحوثين لالستماع إلذاعة ) ١٤(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %٥١  ٤٠  ل من ساعةأق

  %٣١  ٢٤  من ساعة إلى ساعتين

  %٨  ٦  أكثر من ساعتين

  %١٠  ٨  أخرى

  %١٠٠  ٧٨  المجموع

من أفراد العينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة          % ٥١بين أن   ت) ١٤( رقم دولوبتحليل ج 
 طالبا وطالبة، وهذه نسبة جيـدة       ٤٠ألقل من ساعة، حيث بلغ عددهم        ريمالقرآن الك يستمعون إلذاعة   

يستمعون من أفراد العينة أنهم     % ٣١ قال و تعبر عن رضى أفراد العينة عما تقدمه اإلذاعة من فقرات،         



 ٥٠

 طالبا وطالبة، بينمـا     ٢٤ إلى ساعتين، وبلغ عددهم      من ساعة  لفترة زمنية    القرآن الكريم وت  إلذاعة ص 
  طالبا وطالبـة،   ٦، حيث بلغ عددهم     ألكثر من ساعتين  أفراد العينة أنهم يستمعون لإلذاعة      من  % ٨ قال

  . طالب وطالبات٨، وبلغ عددهم %١٠ اختاروا أوقات أخرىوكانت نسبة أفراد العينة الذين 
  :يبين الجدول التالي مدى اكتفاء المبحوثين بالمعلومات التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم: سادساً

  يبين مدى اكتفاء المبحوثين بالمعلومات التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم) ١٥(ول رقمجد

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %١٥,٣٨  ١٢  نعم

  %٣٧,١٨  ٢٩  ال

  %٤٧,٤٤  ٣٧  أحياناً

  %١٠٠  *٧٨  المجموع

 بما   أحياناً ن أفراد العينة من طلبة جامعات قطاع غزة يكتفون        م% ٤٧,٤٤بين أن   ت) ١٥(بتحليل جدول 
 من أفراد العينـة   % ٣٣٧,١٨  قال  بينما  طالبا وطالبة،  ٣٧القرآن الكريم، حيث بلغ عددهم      تقدمه إذاعة   

 طالبـا   ٢٩، وبلـغ عـددهم       ال يكتفون بالمعلومات التي يحصولن عنها في إذاعة القرآن الكريم          أنهم
. القـرآن الكـريم   المعلومات التي تقدمها إذاعة     يكتفون ب  من أفراد العينة  % ١٥,٣٨ دبينما يعتق  وطالبة،

  . طالبا وطالبة١٢حيث بلغ عددهم 
عنـد عـدم اكتفـائهم      عما إذا كان المبحوثين يلجئون إلى إذاعات أخرى         يبين الجدول التالي    : سابعاً

  :القرآن الكريمبالمعلومات التي تقدمها إذاعة 
  الكريمالقرآن ن عما إذا كان يلجأ المبحوثين عند عدم اكتفائهم بالمعلومات التي تقدمها إذاعة يبي) ١٦(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %٥٧,٦٩  ٤٥  نعم

  %١٥,٣٩  ١٢  ال

  %٢٦,٩٢  ٢١  أحياناً

  %١٠٠  ٧٨  المجموع

من أفراد العينة يلجأون إلى متابعة إذاعات أخري عنـد عـدم            % ٥٧,٦٩بين أن   ت) ١٦(جدولبتحليل  
قـال   و  طالبـا وطالبـة،    ٤٥القرآن الكريم، حيث بلغ عـددهم       اكتفائهم بالمعلومات التي تقدمها إذاعة      

يلجأون أحيانا إلى متابعة إذاعات أخري عند عدم اكتفائهم بالمعلومات التـي تقـدمها               أنهم   % ٢٦,٩٢
ال من أفراد العينة أنهـم      % ١٥,٣٩  طالبا وطالبة، في حين قال     ٢١ريم، وبلغ عددهم    القرآن الك إذاعة  

                                                 
  عدد المستمعين إلذاعة القرآن الكريم *



 ٥١

القرآن الكريم، وبلغ   ون إلى متابعة إذاعات أخري عند عدم اكتفائهم بالمعلومات التي تقدمها إذاعة             أيلج
  . طالبا وطالبة١٢عددهم 
القـرآن   إذاعـة     المبحوثين في  ترتيب أفضل الموضوعات التي يستمع لها     يبين الجدول التالي    : ثامناً

  :الكريم
  الكريمالقرآن  إذاعة  يبين الجدول التالي ترتيب أفضل الموضوعات التي يستمع لها المبحوثين في)١٧(جدول رقم

 الترتيب  المرتبة الخامسة  المرتبة الرابعة  المرتبة الثالثة  المرتبة الثانية  المرتبة األولى
  أكثر  

  الموضوعات
  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %23.0٨  ١٨ %16.67  ١٣%15.38  ١٢%16.67  ١٣ %14.1١  ١١ البرامج االجتماعية

 %14.10  ١١ %21.79  ١٧%19.23  ١٥%15.38  ١٢ %8.97  ٧  البرامج التربوية

 %14.1١  ١١ %8.97  ٧ %6.41  ٥ %5.13  ٤ %7.69  ٦  برامج المرأة

 %15.38  ١٢ %5.13  ٤ %5.13  ٤ %5.13  ٤ %0.00  ٠  ون الطفلشؤ

 %17.95  ١٤ %24.36  ١٩%19.23  ١٥ %8.97  ٧ %1.28  ١  شؤون األسرة

 %8.97  ٧ %10.26  ٨%17.95  ١٤%25.64  ٢٠ %17.95  ١٤  البرامج الثقافية

الخطب الدينية 
 المسجلة

٣٢  41.03% ١٥  19.23%١١  14.1٦%١  7.69% ٣  3.85% 

 %2.56  ٢ %5.13  ٤ %2.56  ٢ %3.85  ٣ %8.97  ٧  برامج أخرى

 %١٠٠  ٧٨ %١٠٠  ٧٨ %١٠٠  ٧٨ %١٠٠  ٧٨ %١٠٠  ٧٨  المجمــــوع
) الطلبـة (ا التي يستمع إليها أفراد العينة     ترتيب الموضوعات تسلسلي  وحسب  ) ١٧(رقمالجدول  وبتحليل  

 المرتبـة   الخطب الدينيـة المـسجلة    حتل موضوع   قد ا  حسب األفضلية، ف   القرآن الكريم إلذاعة صوت   
 المرتبة  البرامج االجتماعية حتل موضوع   ، بينما ا   المرتبة الثانية  البرامج الثقافية حتل موضوع   ااألولى و 
 المرتبـة   متنوعة أخـرى  امج  ت بر حتل، بينما ا   المرتبة الرابعة  البرامج التربوية حتل موضوع   او،  الثالثة

 المرتبة   األسرة شؤونبرامج   تحتل، بينما ا  المرتبة السادسة برامج المرأة في    موضوع  جاء   و ،الخامسة
  .السابعة



 ٥٢

  :يبين الجدول التالي الموضوعات والقضايا التي يجب أن تعطيها اإلذاعة مزيدا من االهتمام: تاسعاً
  يبين الموضوعات والقضايا التي يجب أن تعطيها اإلذاعة مزيدا من االهتمام)١٨(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %١٨,٤٢  ٢١  القضايا االجتماعية

  %٣٥,٠٩  ٤٠  القضايا السياسية واإلخبارية

  %١٨,٤٢  ٢١  القضايا التعليمية

  %١١,٤٠  ١٣  القضايا االقتصادية

  %١٤,٠٤  ١٦  قضايا المرأة

  %٢,٦٣  ٣  أخرى

  %١٠٠  ١١٤  المجموع

تبـين أن مـن أهـم       ة أكثر مـن إجابـة،       والذي اختار فيه بعض أفراد العين     ) ١٨(رقمجدول  بتحليل  
 من االهتمام هو موضوعات القضايا      ان تعطيها مزيد  أيجب  القضايا التي تغفلها اإلذاعة و    الموضوعات و 

االجتماعية والقضايا التعليمية في المرتبة الثانية،      لقضايا  ا ايليهفي المرتبة األولى و    السياسية واإلخبارية 
في المرتبة الرابعـة، ،      االقتصاديةالقضايا  مرتبة الثالثة، بينما جاءت     في ال  المرأةقضايا  جاءت   ومن ثم 
  . فقد جاءت في المرتبة الخامسةخرىاألقضايا أما ال
 على وسائل اإلعـالم األخـرى مـن قبـل           القرآن الكريم الجدول التالي يبين تأثيرات إذاعة      : عاشراً

  :متابعيها
  م على وسائل اإلعالم األخرى من قبل متابعيها تأثيرات إذاعة القرآن الكرييبين) ١٩(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %٦,٠٣  ٥  استماعك لإلذاعات الخاصة األخرى

  %٦,٠٣  ٥  قراءتك للصحف والمجالت المختلفة

  %٨,٤٣  ٧  مشاهدتك للفضائيات المختلفة

  %٣,٦١  ٣  تصفحك لمواقع اإلنترنت

  %٧,٢٣  ٦  قراءتك للكتب والمؤلفات المختلفة

  %٦٨,٦٧  ٥٧  ال يؤثر

  %١٠٠  ٨٣  المجموع

والذي اختار بعض أفراد العينة أكثر من خيار عند اإلجابة على هـذا الـسؤال   ) ١٩(جدول رقمل  بتحلي
ر على سـماعهم     يؤث القرآن الكريم ال  من أفراد العينة يعتقدون أن سماعهم إلذاعة         % ٦٨,٦٧أن  تبين  ف
من أفراد  % ٨,٤٣ يعتقد   بينما طالبا وطالبة،    ٥٧، حيث بلغ عدد من قالوا بذلك        ذاعات خاصة أخرى  إل



 ٥٣

 ٧ ، وبلـغ عـددهم       مشاهدتهم للفضائيات المختلفة   يؤثر على    القرآن الكريم   ن سماعهم إلذاعة     أ العينة
 يؤثر  القرآن الكريم  صوت   من أفراد العينة أن سماعهم إلذاعة     % ٧,٢٣طالب وطالبات، في حين يرى      

من أفـراد   % ٦,٠٣ طالبا وطالبة، بينما يعتقد      ٦ ، وبلغ عددهم     قراءتهم للكتب والمؤلفات المختلفة   على  
، ويؤثر علـى    استماعهم لإلذاعات الخاصة األخرى    يؤثر على    القرآن الكريم العينة أن سماعهم إلذاعة     

 طالب وطالبات، وتبـين أيـضا أن        ٥ا بذلك   ، وبلغ عدد من قالو    قراءتهم للصحف والمجالت المختلفة   
تـصفحك لمواقـع     يـؤثر علـى      القرآن الكريم سماعهم إلذاعة   من أفراد العينة يعتقدون أن      % ٣,٦١

  . طالب وطالبات٣  حيث بلغ عددهم اإلنترنت
  :حسب رأي عينة  البحث القرآن الكريم إذاعة ما تقدمهالجدول التالي يبين : أحد عشر

  ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم حسب رأي العينة يبين) ٢٠(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %٤٢,١٦  ٤٣  ما يهم المجتمع الفلسطيني على مختلف فئاته ومستوياته

  %١,٩٦  ٢  الذي ال يهم المواطن والمجتمع الفلسطيني

  %٢٧,٤٥  ٢٨  الذي يهم شريحة خاصة من المجتمع الفلسطيني

  %٢٦,٤٧  ٢٧  ة اإلسالمية فقطالذي يهم شئون الحرك

  %١,٩٦  ٢  أخرى

  %١٠٠  ١٠٢  المجموع

القرآن الكريم تقدم مـا     من أفراد العينة يعتقدون أن إذاعة        % ٤٢,١٦أن  تبين  ) ٢٠(جدول رقم ل  بتحلي
 يعتقـد   بينما طالبا وطالبة،    ٤٣دهم  يهم المجتمع الفلسطيني على مختلف فئاته ومستوياته، حيث بلغ عد         

تقدم ما يهم شريحة خاصة من المجتمع الفلسطيني،         القرآن الكريم   ن إذاعة    أ من أفراد العينة  % ٢٧,٤٥
تقـدم   القرآن الكريممن أفراد العينة أن إذاعة    % ٢٦,٤٧ طالب وطالبة، في حين يرى       ٢٨وبلغ عددهم   

مـن أفـراد    % ١,٩٦ طالبا وطالبة، بينما يعتقد      ٢٧هم  ما يهم شؤون الحركة اإلسالمية فقط، وبلغ عدد       
تقدم ما ال يهم المواطن والمجتمع الفلسطيني ، وبلغ عدد من قالوا بـذلك               القرآن الكريم العينة أن إذاعة    

تقـدم مـا    القرآن الكريمإذاعة من أفراد العينة يعتقدون أن    من الطالب، وتبين أيضا أن نفس النسبة         ٢
  . من الطالب٢لغ عددهم يهم جهات أخرى حيث ب



 ٥٤

مـن وراء االسـتماع إلذاعـة       يجنون فوائد   المبحوثين   الجدول التالي عما إذا كان       يبين: اثنى عشر 

  :القرآن الكريم أم ال
  القرآن الكريميبين عما إذا كان المبحوثين يجنون فوائد من وراء االستماع إلذاعة ) ٢١(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

  %٩٤  ٧٣  نعم

  %٦  ٥  ال

  %١٠٠  ٧٨  المجموع

من أفراد العينة يجنون فوائد معينة من وراء االستماع إلذاعـة           % ٩٤بين أن   ت) ٢١(بتحليل جدول رقم  
العينـة  من أفـراد    % ٦ طالبا وطالبة، كما أجاب ما نسبته        ٧٣القرآن الكريم، وبلغ عدد من قالوا بذلك        

 من الطـالب    ٥القرآن الكريم، حيث بلغ عددهم      ال يجنون فوائد معينة من وراء االستماع إلذاعة         أنهم  
  .والطالبات

  :  للجمهورالقرآن الكريمالفوائد التي تقدمها إذاعة  الجدول التالي يبين: ثالث عشرة
   من أفراد العينةللمستمعينيبين الفوائد التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم ) ٢٢(جدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  البيان

 45.92 %  ٤٥  زيادة الثقافة الدينية
  23.47 %  ٢٣  فتح آفاق على مجاالت جديدة وحديثة

  30.61 %  ٣٠  االستماع لألناشيد والبرامج الدينية التي تقدمها اإلذاعة

  %١٠٠  ٩٨  المجموع

مـن  % ٤٥,٩٢ -:أنن   تبي  والذي اختار فيه بعض أفراد العينة أكثر من إجابة         )٢٢(بتحليل جدول رقم  
 ، فقـد    زيادة الثقافة الدينية   هو    القرآن الكريم  نه من أهم الفوائد التي تقدمها إذاعة      أأفراد العينة يعتقدون    

 من  أنمن أفراد العينة    % ٣٠,٦١ من طلبة جامعات قطاع غزة، بينما يعتقد         ٤٥بلغ عدد من قالوا بذلك      
،  التي تقدمها اإلذاعة    الدينية االستماع لألناشيد والبرامج    هو القرآن الكريم أهم الفوائد التي تقدمها إذاعة      
 من أهـم    ن أ من أفراد العينة  % ٢٣,٤٧ طالبا وطالبة، في حين يرى       ٣٠حيث يبلغ عدد من قالوا بذلك       

 ٢٣، ويبلـغ عـددهم      فتح آفاق على مجاالت جديدة وحديثة      هو   مالقرآن الكري الفوائد التي تقدمها إذاعة     
  .طالبا وطالبة



 ٥٥

  : الثالثالمبحث 

  القرآن الكريمدوافع عدم االستماع إلذاعة 

  :يبين الجدول التالي سبب عدم استماع المبحوثين إلذاعة القرآن الكريم: أوالً
  لكريمالقرآن ايبين سبب عدم استماع المبحوثين إلذاعة ) ٢٣(جدول رقم

 التكرار  البيان
النسبة 

  المئوية

  %٨,٧  ٤  الفتقار العاملين فيها للخبرة الكافية

  %٦,٥٢  ٣  ألنها تفتقر إلى الموضوعية

  %٢,١٧  ١  ألنها تفتقر إلى االستقاللية

  %٢٨,٢٦  ١٣  ألنها ال تلبي احتياجات المواطن

  %٢,١٨  ١  ألنها إذاعة حكومية

  %١٧,٣٩  ٨  لعدم وجود وقت فراغ لدي

  %١٧,٣٩  ٨  ألنها ال تتناسب مع اهتماماتي

  %١٧,٣٩  ٨  ال أعرف

  %١٠٠  ٤٦  المجموع

إذاعـة   إلـى     نسبة ألفراد العينـة    األسباب الكامنة وراء عدم استماع    ب قلعتم ال )٢٣( رقم جدولبتحليل  
حيـث تبـين أن     المبحوث الواحد من أفراد العينـة،       تبين أن هناك أكثر من سبب لدى         القرآن الكريم، 

عـدم  فيتمثل فـي     أما السبب الثاني      تقول بأنها ال تلبي احتياجات المواطن،      من أفراد العينة  % ٢٨,٢٦
وألنها ال تتناسب مع اهتماماتهم ونفس النـسبة لمـن ال           وجود أوقات فراغ لدي أفراد العينة لالستماع        

، بينما كان السبب الثالـث      من أفراد العينة  % ١٧,٣٩ ذلك نسبة    حيث شكل يعرفون السبب وراء ذلك     
في حين كان السبب الرابع هو الفتقارها        ،%٨,٧ افتقار العاملين فيها للخبرة الكافية حيث شكل ذلك          وه

، أما السبب الخامس فكان ألنها إذاعة حكومية وشـكل ذلـك            %٦,٢٥إلى الموضوعية حيث شكل ذلك      
  %.٢,١٧ب السادس وراء ذلك هو الفتقارها إلى االستقاللية وشكل ذلك ، بينما كان السب%٢,١٨



 ٥٦

  : الرابعالمبحث 

  القرآن الكريممحددات زيادة االستماع إلذاعة 

  يبين الجدول التالي رأي المبحوثين في مقدمي البرامج في إذاعة القرآن الكريم : أوالً
  القرآن الكريمإذاعة  في مقدمي البرامج في  المبحوثينرأييبين ) ٢٤(جدول رقم

 التقديـر  ضعيف  جيد  جيد جداً  ممتاز
  تقييم مقدمي

   البرامج
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %18.18  ٢ %23.78  ٣٤%18.44  ٣٣ %16.٤  ١٠  نبرات الصوت والهدوء

 %27.27  ٣ %18.88  ٢٧%20.67  ٣٧ %19.67  ١٢  الموضوعية

 %9.09  ١ %20.28  ٢٩%21.23  ٣٨ %18.03  ١١  جم المعلوماتالثقافة وح

 %18.18  ٢ %17.48  ٢٥%18.99  ٣٤ %27.87  ١٧  إجادة اللغة العربية

 %27.28  ٣ %19.58  ٢٨%20.67  ٣٧ %18.03  ١١  السالسة واللباقة

  %١٠٠  ١١ %١٠٠  ١٤٣ %١٠٠  ١٧٩  %١٠٠  ٦١  المجمــــوع
  : رأي العينة في المذيعين من حيثأنيتبين ) ٢٤( رقمجدولبتحليل 

تبرون أن نبرات الصوت لمقدمي برامج إذاعة        من أفراد العينة يع   % ١٦,٤ :نبرات الصوت تبين أن   : أ
، وهي نسبة ال تعبر عن كفاءة مقدمي البرامج في إذاعة القرآن الكريم بشكل عام،                ممتازة القرآن الكريم 

، وبلـغ   يـدة جـدا   بأنها ج % ١٨,٤٤ طالب وطالبات، بينما اعتبرها      ١٠حيث بلغ عدد من قالوا بذلك       
 طالبا وطالبة،   ٣٤، حيث بلغ عدد من يرون ذلك        يدةأنها ج % ٢٣,٧٨ طلبة، في حين يعتقد      ٣٣عددهم  

  . من الطالب٢، وبلغ عددهم ضعيفةأنها % ١٨,١٨واعتبرها 
العينة يعتبرون أن مقـدمي بـرامج إذاعـة          من أفراد   % ١٩,٦٧: من حيث الموضوعية تبين أن    : ب

البـا وطالبـة،     ط ١٢، حيث بلغ عدد من أجابوا بـذلك         يتصفون بالموضوعية بدرجة ممتازة   األقصى  
 طالبـا وطالبـة،     ٣٧، حيث بلغ عـددهم      موضوعية مقدمي البرامج  جيدة جدا     أن  % ٢٠,٦٧واعتبر  
أنها % ٢٧,٢٧ طالبا وطالبة، ويرى     ٢٧، حيث بلغ عددهم     جيدةمن أفراد العينة أنها     % ١٨,٨٨واعتبر  
  . طالب٣، ويبلغ عددهم ضعيفة

فة وحجـم  من أفراد العينة يعتبرون أن الثقا    % ١٨,٠٣ :من حيث الثقافة وحجم المعلومات تبين أن      : ج
 طالبا  ١١، وبلغ عدد من أجاب بذلك        ممتازة القرآن الكريم  المعلومات التي يمتلكها مقدمي برامج إذاعة     

 طالـب وطالبـة، فـي حـين يعتقـد           ٣٨، وبلغ عددهم    دا ج جيدةأنها  % ٢١,٢٣وطالبة، بينما اعتبر    
مـن أفـراد العينـة أنهـا        % ٩,٠٩ا وطالبة، بينما يعتبر      طالب ٢٩، ويبلغ عددهم    جيدةأنها  % ٢٠,٢٨
  .، حيث بلغ عدد المجيبين بذلك طالب واحد فقطةضعيف



 ٥٧

 اللغة لمقـدمي    إجادةمن أفراد العينة يعتبرون أن      % ٢٨,٨٧ :من حيث إجادة اللغة العربية تبين أن      : د
، جيدةأنها  % ١٧,٤٨اعتبر  ، بينما    جيدة جدا  أنها% ١٨,٩٩، ويرى    ممتازة القرآن الكريم  برامج إذاعة 

  .ضعيفةأنها % ١٨,١٨وقال 
العينة يعتبرون أن سالسة ولباقة مقدمي      من أفراد   % ١٨,٠٣: من حيث السالسة واللباقة تبين أن     : هـ
أنها % ١٩,٥٨، في حين اعتبر     جيدة جدا أنها  % ٢٠,٦٧، وقال    ممتازة القرآن الكريم إذاعة   في   برامجال

  .ضعيفةالعينة أنها من أفراد  ٢٧,٢٨، وأجاب جيدة
  :القرآن الكريمالجدول التالي يبين العوامل التي تساهم في زيادة االستماع إلذاعة : ثانياً

  القرآن الكريميبين العوامل التي تساهم في زيادة االستماع إلذاعة ) ٢٥(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  البيان

 %14.59  ٤١  ين بوضوحتقوية البث اإلذاعي حتى يصل إلى كافة مدن فلسط

 %13.52  ٣٨  التطوير في عملية تقديم البرامج

 %8.54  ٢٤  زيادة مساحة المسابقات في اإلذاعة

 %10.68  ٣٠  تدريب المذيعين والمقدمين على فنون اإللقاء الجيد

 %19.57  ٥٥  االهتمام بمختلف قضايا المواطنين ومشاكلهم الحياتية والتفاعل معها

 %8.54  ٢٤  ة لقضايا متخصصةتخصيص برامج مختلف

مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة في مجاالت اإلعالم 

  واالستفادة من البرامج الخاصة لذلك
٢٥  8.90% 

 %5.69  ١٦  فتح مساحة أكبر من الحرية في برامج اإلذاعة وفقراتها

فتح مجال أكبر من االستقاللية والموضوعية والحيادية في معالجة 

  تلفمخ
١٨  6.41% 

 %3.56  ١٠  أخرى

  %١٠٠  ٢٨١  المجموع

أن يتبـين   والذي اختار فيه بعض المبحوثين أكثر من ثالث أو أربع إجابـات،             ) ٢٥(بتحليل جدول رقم  
 بمختلـف قـضايا     االهتمـام  هـو    القرآن الكريم العامل األول الذي يساهم في زيادة االستماع إلذاعة         
تقوية البـث   العامل الثاني الذي يليه في األهمية هو        المواطنين ومشاكلهم الحياتية والتفاعل معها، وكان       

التطوير فـي عمليـة     هو  العامل الثالث   اإلذاعي حتى يصل إلى كافة مدن فلسطين بوضوح، بينما كان           
دريب المذيعين والمقدمين على فنون اإللقاء      تهو  فالعامل الرابع الذي يلي في األهمية       تقديم البرامج، أما    

مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثـة فـي مجـاالت اإلعـالم            العامل الخامس   كان   و الجيد،
بينما كان العامل السادس في األهمية تخصيص بـرامج مختلفـة       واالستفادة من البرامج الخاصة لذلك،    



 ٥٨

، وكان العامل السابع فتح مجال أكبر        لمسابقات في اإلذاعة  لقضايا متخصصة إضافة إلى زيادة مساحة ا      
من االستقاللية والموضوعية والحيادية في معالجة مختلف القضايا التي تعالجها اإلذاعة ، بينمـا كـان                

  .فتح مساحة أكبر من الحرية في برامج اإلذاعة وفقراتهاالعامل الثامن واألخير هو 
  
  

  
  



 ٥٩

  : الخامسالمبحث 

  ائج والتوصياتخالصة النت

  :خالصة نتائج الدراسة: أوال

خلص الباحثان من هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعات قطاع غزة نحـو                 
  :االستماع إلذاعة القرآن الكريم إلى عدد من النتائج، وهي كالتالي

الـذين يـستمعون أحيانـاً       ونسبة   %٥٩,٢٦ كشفت الدراسة أن نسبة االستماع لإلذاعات المحلية         :أوال
مما يدل على أن هناك إقباالً على هـذه اإلذاعـات حيـث أن الـذين ال                 % ٣٤,٢٦لإلذاعات المحلية   

  . فقط%٦,٤٨يستمعون يشكلون نسبة 
% ٤٥,٥٧كشفت الدراسة أن أسباب االستماع لإلذاعات المحلية متابعة األحداث المحلية بنـسبة             : ثانياً

 مما يدل على أن هناك اهتمام كبير        البرامج الترفيهية  لمتابعة   %١٥,٦٥من المستمعين في حين يستمع      
  .لدى العينة باألحداث المحلية

 كشفت الدراسة أن إذاعة القرآن الكريم ال تتمتع بدرجة استماع عالية بين طلبة جامعـات قطـاع       :ثالثاً
القـرآن   إلى إذاعـة      من أفراد العينة التي شملتهم الدراسة أنهم يستمعون        %٢٢,٢٢غزة، حيث أجاب    

 بـأنهم ال    %٢٧,٧٨ بينما أجاب     من أفراد العينة أنهم يستمعون لإلذاعة أحيانا       %٥٠، بينما قال    الكريم
  .يستمعون إلذاعة القرآن الكريم

إقبـال  يوجـد    ه ال تحقق طموحات القائمين على اإلذاعة إلى حد كبير، حيث تبين أن          ال  إن هذه النتيجة    
  .القرآن الكريم من قبل طلبة الجامعات كبير على االستماع إلذاعة

 مـساء قبـل النـوم      القـرآن الكـريم   أوضحت الدراسة أن نسبة الطلبة الذين يستمعون إلذاعة         : رابعاً
، النـوم قبـل    الجامعات يفضلون االستماع إلذاعة القرآن الكريم        ، وهذا يدل على أن طلبة     )%٣٦,٦٧(

 تجعلهم يقبلـون علـى      مساءلى قضايا تبثها اإلذاعة     وهو أمر يدلل على أن طلبة الجامعات يستمعون إ        
   .مساءاالستماع لها 

جامعات هـي فـي      من قبل طلبة ال    القرآن الكريم  بينت الدراسة أن أعلى نسبة استماع إلذاعة         :خامساً
تتراوح بـين   ، وجاءت بعدها المدة الزمنية التي       %)٥٠(، حيث بلغت  المدة الزمنية التي تقل عن الساعة     

  .من مجتمع الدراسة%) ٣٠(، حيث بلغت ساعتينساعة إلى
 بالمعلومات التـي تقـدمها       أحياناً من مجتمع الدراسة يكتفون   %) ٤٧,٤٤(أوضحت الدراسة أن  : سادساً
مـن مجتمـع    %) ٣٧,١٨( لهم، فيما الذين ال يكتفون بالمعلومات التي تقدمها كانوا         القرآن الكريم إذاعة  

من مجتمـع   %) ١٥,٣٨(القرآن الكريم معلومات التي تقدمها إذاعة     الدراسة، بينما كان الذين يكتفون بال     
  .الدراسة
من حيث المتابعة مـن قبـل       المرتبة األولى   يحتل   الخطب الدينية موضوع  أظهرت الدراسة أن    : سابعاً

، المرتبة الثانيـة  في    المرتبة الثانية  البرامج الثقافية  موضوع   جاءوأفراد العينة التي شملها االستطالع،      
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 المرتبـة   البرامج التربوية حتل موضوع   او ، المرتبة الثالثة  البرامج االجتماعية حتل موضوع   حين ا في  
المرتبـة  برامج المرأة في    موضوع  جاء   و ، المرتبة الخامسة  متنوعة أخرى امج  ت بر حتل، بينما ا  الرابعة
  . المرتبة السابعةشؤون األسرةبرامج  تحتل، بينما االسادسة
 أن أهم الموضوعات والقضايا التي تغفلها اإلذاعة وترى عينة البحث أنه يجب             أظهرت الدراسة : ثامناً

القـضايا  القضايا السياسية واإلخبارية في المرتبـة األولـى يليهـا           أن تعطيها مزيداً من االهتمام هي       
  .االجتماعية والتعليمية

عينة مـن وراء االسـتماع      أظهرت الدراسة أن أهم الفوائد التي يجنيها المستمعون من أفراد ال           :تاسعاً
وهذا يدل على أهمية الثقافـة الدينيـة فـي          % ٤٥,٩٢ زيادة الثقافة الدينية بنسبة      إلذاعة القرآن الكريم  

االسـتماع لإلذاعـة هـي     أن الفوائد التي يجنوها مـن وراء  30.61 %مجتمع العينة، في حين رأى 

ة فقد رأت أن الفوائد التي تجنيها هي فـتح       من العين % ٢٣,٤٧، أما   االستماع لألناشيد والبرامج الدينية     
  .آفاق على مجاالت جديدة وحديثة

الحـصول  أظهرت الدراسة أن أهم ما يدفع ويشجع العينة لالستماع إلذاعة القرآن الكريم هي              : عاشراً

 جاء سبباً ثانياً بنـسبة      ، في حين أن حب االستطالع والمعرفة      %٢٩,٤١ بنسبة   على المعلومات الجديدة  
من أفراد العينة أن السبب الذي يدفعهم لالستماع إلذاعـة القـرآن            % ١٥,٩٧، بينما أجاب    %٢٦,٨٩
  .السياسة اإلعالمية اإلسالمية لإلذاعةالكريم 

ألنها ال تلبي   أظهرت الدراسة أن أهم أسباب عدم االستماع إلذاعة القرآن الكريم تتمثل في              :أحد عشر 

جود وقت فراغ لدى أفراد العينة وألنها ال تتناسب مـع           ، ولعدم و  %٢٨,٢٦ بنسبة   احتياجات المواطن 
 مما يظهر أهمية التنويع والتجديد في البرامج التي تقدمها اإلذاعة واالهتمـام             ١٧,٣٩اهتماماتهم بنسبة   

  .بألوان أخرى من البرامج
من أفراد العينة يعتبرون أن نبرات الصوت لمقدمي برامج         % ١٦,٤ أوضحت الدراسة أن   :اثنى عشر 

العينة يعتبرون أن مقدمي برامج إذاعة       من أفراد   % ١٩,٦٧ في حين أن        ممتازة القرآن الكريم ذاعة    إ
من أفراد العينـة يعتبـرون أن       % ١٨,٠٣، كما أن    يتصفون بالموضوعية بدرجة ممتازة    القرآن الكريم 

ه النسب تدل علـى   وهذ  ممتازة القرآن الكريم  فة وحجم المعلومات التي يمتلكها مقدمي برامج إذاعة       الثقا
  . بحاجة إلى تمكين في األداءالعاملين في إذاعة القرآن الكريم

أوضحت الدراسة أن هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في زيادة االستماع إلذاعة القرآن              : الثالث عشر 
بـث  الكريم أهمها االهتمام بمختلف قضايا المواطنين ومشاكلهم الحياتية والتفاعل معها ومن ثم تقوية ال             

  .اإلذاعي حتى يصل إلى كافة مدن فلسطين بوضوح كذلك التطوير في عملية تقديم البرامج
  :توصيات الدراسة: ثانيا

بناء على نتائج الدراسة وما ظهر للباحثين من خالل معايشتهما للبحث، فإنهما يعرضـان إلـى أهـم                  
  :يالتوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير عمل اإلذاعة، وتتمثل في التال
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  .االهتمام بمختلف قضايا المواطنين الفلسطينيين ومشاكلهم الحياتية المختلفة والتفاعل معها: أوال
 العمل على تقوية بث وإرسال إذاعة القرآن الكريم، حتى يستطيع الوصول إلـى كافـة المـدن                  :ثانيا

  .الفلسطينية على اختالفها
 طريقة التقديم لالبتعاد عن الروتين الذي قد ينفر منه         والتغيير في   التطوير في عملية تقديم البرامج     :ثالثا

  .المستمع
تدريب المذيعين والمقدمين على فنون اإللقاء الجيد وذلك لمواكبة آخر التطورات المتسارعة في             : رابعا

  .قضايا الفنون اإلذاعية واإلعالمية واإلخبارية المختلفة
لحديثة في مجاالت اإلعالم واالستفادة مـن البـرامج         ة والتقنية ا  التطورات التنكنولوجي  مواكبة :خامساً

   .الخاصة لذلك

 تخصيص برامج مختلفة لقضايا متخصصة لدفع بعض المتخصصين لمتابعـة تلـك الفقـرات               :سادسا
  .كنقطة بداية لمتابعة باقي فقرات وبرامج اإلذاعة

تلف القضايا التي تعالجها    فتح مجال أكبر من االستقاللية والموضوعية والحيادية في معالجة مخ          :سابعا
  .اإلذاعة
 فتح مساحة أكبر من الحرية في برامج اإلذاعة وفقراتها الستقطاب عدد أكبر مـن المـستمعين                 :ثامناً

  .ولكن دون الخروج عن السياسة اإلعالمية لإلذاعة
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  ) ١(ملحق رقم 

  استبيان البحث

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

   غزة-الجامعة اإلسالمية
  لية اآلدابك

  قسم الصحافة واإلعالم
  
  

  اتجاهات طلبة جامعات قطاع غزة نحو االستماع إلذاعة القرآن الكريم من غزة"

  
  :أختي الطالبة... أخي الطالب

هذه االستبانة تهدف إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعات قطاع غزة نحو االستماع إلذاعة القـرآن   
دى االستماع لهذه اإلذاعة، كما أن هذه االسـتبانة تقـع ضـمن             الكريم، وذلك من أجل التعرف على م      

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس من قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، مع العلـم              
أن نتائجها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، األمر الذي سيسهم في إنجاح البحث وإخراجه                

  .بصورة علمية سليمة
  .أرجو منكم التعاون إلنجاح هذا البحث ... لذا
  
  
  

  واقبلوا فائق االحترام والتقدير
  

      
  لطالبـــــانا               

   أكرم دلول-يوسف أبو كويك
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  :السمات العامة: الوحدة األولى
  

  .أنثى(     )         ذكر (     )   النوع -١
   عاما٢٤ إلى أقل من ٢١من (     )  عام ٢١ إلى أقل من ١٨من (     )  العمر -٢

  . عاماً فأكثر٢٤من            (     ) 
  متزوج(     )    أعزب:  (     ) الحالة االجتماعية-٣
  األقصى(     )    األزهر(     )   اإلسالمية (     )      : الجامعة-٤
  الثاني(     )   األول(     ) :  المستوى األكاديمي-٥

  الخامس(     )     الرابع     ) (  الثالث  (     )             
  محافظة خانيونس(     )   محافظة رفح(     ) :  مكان اإلقامة-٦

  .المحافظات الشمالية(    ) محافظة غزة (     ) المحافظات الوسطى    (    )     
  

  : إلى اإلذاعات المحليةمدى االستماع: الوحدة الثانية

  هل تستمع إلى اإلذاعات المحلية؟ -٧

  .أحياناً(     )     ال(     )    نعم ) (    

  لماذا تستمع إلى اإلذاعات المحلية؟-٨

  لمتابعة األحداث المحلية  -  أ

 متابعة البرامج السياسية -  ب

 متابعة البرامج االجتماعية -  ت

 متابعة البرامج الرياضية -  ث

 متابعة البرامج الترفيهية  -  ج
   -  ح
 ؟)رتب حسب األهمية( ما أكثر اإلذاعات اهتماماً لك -٩

   الشباب(     )   الحرية(     )   القدس(     )
   اإليمان(     )   الشعب(     )   األقصى(     )
   ألوان(     ) FM غزة (     )   القرآن الكريم(     )
     المنار(     )   صوت عمال فلسطين(     )

  :مدى االستماع إلى إذاعة القرآن الكريم: الوحدة الثالثة

  قرآن الكريم؟إذاعة الإلى  هل تستمع -١٠
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  .أحياناً(     )     ال (     )     نعم(     ) 
" ال"ي اإلجابة عـن األسـئلة، وإذا كانـت إجابتـك            /تابع" بنعم أو أحياناً  "إذا كانت إجابتك    ** 

  ).٢٢(ي إلى السؤال رقم /فانتقل

 ما الموضوعات التي أعجبتك ولبت احتياجاتك في اإلذاعات األخرى ولم تجدها في إذاعة              -١١

  :قرآن الكريم لمتابعتهاال

 .الموضوعات السياسية واالجتماعية(     )  .١

 .األناشيد الوطنية واإلسالمية والبرامج المتنوعة التي تقدمها(     )  .٢

  .المعالجة اإلسالمية لبعض القضايا والموضوعات التي تطرحها اإلذاعات(     ) 

  لكريم؟ ما الذي يدفعك ويشجعك على االستماع إلذاعة القرآن ا-١٢

  ....باإلمكان اختيار أكثر من إجابة: مالحظة* 
 .الحصول على المعلومات الجديدة(     )  .١

 .المساعدة على حل المشكالت المختلفة(     )  .٢

 .حب االستطالع والمعرفة(     )  .٣

 .السياسة اإلعالمية اإلسالمية لإلذاعة(     )  .٤

  ..............................................ي ذلك /أخرى، أذكر(     )  .٥
  ي فيها االستماع لإلذاعة؟/ما األوقات التي تفضل -١٣

  .صباحاً قبل المجيء إلى الجامعة(     )   -أ 
  .أثناء الدراسة(     )   - ب 
  .ظهراً بعد انتهاء اليوم الدراسي(     )   -ج 
 .مساء قبل النوم(     )   - د 

 .على مدار اليوم(     )   -ه 

 ....................................ي /أخرى، حدد(     )   -و 

  ن يومياً من الوقت في االستماع إلذاعة القرآن الكريم؟/ كم تمضي-١٤

 .أقل من ساعة(     )   - أ 

 .من ساعة إلى ساعتين (     )  - ب 

 .أكثر من ساعتين (     )  - ج 

 .........................ي ذلك /أخرى، حدد(     )   -د 

  ا إذاعة القرآن الكريم؟ ن بالمعلومات الدينية التي تقدمه/ هل تكتفي-١٥
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  .أحياناً(     )       ال(     )       نعم (     ) 
 في حالة عدم اكتفائك بالمعلومات التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم، هل تلجـأ لمتابعـة                -١٦

  إذاعات خاصة أخرى؟

  .أحياناً(     )       ال(     )     نعم(     ) 
ين إليها في إذاعة القرآن الكريم حسب       /تعي أفضل الموضوعات تسلسلياً التي تسم     / رتب -١٧

  :األفضلية

  شئون األسرة(     )  .٢  البرامج االجتماعية(     )  .١
  البرامج الثقافية(     )  .٤  البرامج التربوية(     )  .٣
  الخطب الدينية المسجلة(     )  .٦  برامج المرأة(     )  .٥
 ..........................ي ذلك/برامج أخرى، حدد(     )  .٨  شئون الطفل(     )  .٧

 برأيك ما أهم الموضوعات والقضايا التي تغفلها اإلذاعة وترى أنـه يجـب أن تعطيهـا                -١٨

   من االهتمام؟اًمزيد

  القضايا السياسية واإلخبارية(     )  .٢  القضايا االجتماعية(     )  .١
  القضايا االقتصادية(     )  .٤  القضايا التعليمية(     )  .٣
 ............................ي ذلك /أخرى، حدد(     )  .٦  ةقضايا المرأ(     )  .٥
  : هل يؤثر استماعك إلذاعة القرآن الكريم على-١٩

 .استماعك لإلذاعات الخاصة األخرى(     )  .١

 .قراءتك للصحف والمجالت المختلفة(     )  .٢

 .مشاهدتك للفضائيات المختلفة(     )  .٣

 .تصفحك لمواقع االنترنت(     )  .٤

 . قراءتك للكتب والمؤلفات المختلفة(     ) .٥

 .ال يؤثر(     )  .٦

  :)يمكن اختيار أكثر من إجابة (ين أن إذاعة القرآن الكريم تقدم/ هل تعتقد-٢٠

 ما يهم المجتمع الفلسطيني على مختلف فئاته ومستوياته(     )  .١

 الذي ال يهم المواطن والمجتمع الفلسطيني(     )  .٢

 ة من المجتمع الفلسطينيالذي يهم شريحة خاص(     )  .٣

 الذي يهم شئون الحركة اإلسالمية فقط(     )  .٤

  ..............................ي ذلك /أخرى، حدد(     )  .٥



 ٦٧

  ن فوائد معينة من وراء االستماع إلذاعة القرآن الكريم؟/يين أنك تجن/ هل تعتقد-٢١

  ال(     )       نعم(     ) 
  :ه الفوائدي هذ/أذكر" بنعم"في حالة اإلجابة 

 .زيادة الثقافة الدينية(     )  .١

 .لفتح أفق على مجاالت جديدة وحديثة(     )  .٢

 .من أجل االستماع لألناشيد والبرامج الدينية التي تقدمها اإلذاعة(     )  .٣
  

  :عدم االستماع إلذاعة القرآن الكريم: الرابعةالوحدة 

  : ال أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم-٢٢

  ألنها تفتقر إلى الموضوعية(     )  .٢ تقار العاملين فيها للخبرة الكافيةالف(     )  .١
  ألنها ال تلبي احتياجات المواطن(     )  .٤  ألنها تفتقر إلى االستقاللية(     )  .٣
  لعدم وجود وقت فراغ لدي(     )  .٦  ألنها إذاعة حكومية(     )  .٥
  ............ال أعرف(     )  .٨  ألنها ال تتناسب مع اهتماماتي(     )  .٧

  

  :محددات زيادة االستماع: الخامسةالوحدة 

  ي في مقدمي البرامج في إذاعة القرآن الكريم؟/ ما رأيك-٢٣

  ضعيف(  )   جيد(   )    جيد جداً(   )   ممتاز(  )   من حيث نبرات الصوت والهدوء .١

  ضعيف(  )   جيد(   )    جيد جداً(   )   ممتاز(  )   من حيث الموضوعية .٢

  ضعيف(  )   جيد(   )    جيد جداً(   )   ممتاز(  )   الثقافة وحجم المعلوماتمن حيث  .٣

  ضعيف(  )   جيد(   )    جيد جداً(   )   ممتاز(  )   من حيث إجادة اللغة العربية .٤

  ضعيف(  )   جيد(   )    جيد جداً(   )   ممتاز(  )   من حيث السالسة واللباقة .٥

ن أن تسهم في زيادة االسـتماع إلذاعـة القـرآن           ي، أي من العوامل التالية يمك     / برأيك -٢٤

  :الكريم

  .مالحظة يمكن اختيار أكثر من إجابة* 

 .تقوية البث اإلذاعي حتى يصل إلى كافة مدن فلسطين بوضوح(     )   .أ 

 .التطوير في عملية تقديم البرامج(     )  .ب 

 .زيادة مساحة المسابقات في اإلذاعة(     )   .ج 

 .مقدمين على فنون اإللقاء الجيدتدريب المذيعين وال(     )   .د 

 .االهتمام بمختلف قضايا المواطنين ومشاكلهم الحياتية والتفاعل معها(     )   .ه 



 ٦٨

 .تخصيص برامج مختلفة لقضايا متخصصة(     )   .و 

مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة في مجاالت اإلعالم واالسـتفادة          (     )   .ز 
 .من البرامج الخاصة لذلك

 .فتح مساحة أكبر من الحرية في برامج اإلذاعة وفقراتها  ) (     .ح 

فتح مجال أكبر من االستقاللية والموضوعية والحيادية فـي معالجـة مختلـف             (     )   .ط 
 .القضايا التي تعالجها اإلذاعة

 ..................ي ذلك /أخرى، حدد(     )  .ي 
  

  نكمواقبلوا فائق شكرنا واحترامنا الجزيل لكم على حسن تعاو
  

  الطالبـــان

  أكرم دلول/ يوسف أبو كويك



 ٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٠

א א
 −:א:

، )م١٩٧٩دار الفكـر العربـي،      : القـاهرة (اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني،    : إبراهيم إمام  .١
  ٢٥٦ص

  ٤١٧، ص)دار المعارف، المجلد الثاني: القاهرة(ابن منظور، لسان العرب،  .٢
المؤسسة العربيـة   (مدخل االتصال الجماهيري،    :  ترجمة عمر الخطيب   -بيتنر. ر. نجو .٣

  .١٣٩، ١٣٨، ص)للدراسات والنشر النسخة األخيرة
دار الفكـر العربـي،     : القـاهرة (األسس العلمية لنظريات اإلعالم،     : جيهان أحمد رشتي   .٤

  ٣٤٣، ص)م١٩٧٥
دائرة : بغداد(الحق في االتصال،    تكنولوجيا االتصال الجديدة وقضية     : جيهان أحمد رشتي   .٥

  ٥٤، ص)الثقافة، بدون تاريخ
منشورات مركز دراسـات وأبحـاث      : غزة(مدخل للراديو والتلفزيون،    : حسين أبو شنب   .٦

  ٤٥، ص)م١٩٩٩الوطن، 
 -دار الفكر العربـي   : القاهرة(مقدمة في دراسة وسائل وأساليب االتصال،       : حمدي حسن  .٧

  ٤٧، ص)م١٩٨٧النسخة األخيرة، 
  ٧٠، ص)م١٩٩٦دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة (١حر وهبي، بحوث االتصال، طس .٨
) م١٩٨٣القاهرة ، عالم الكتـب،      ( سمير حسين، بحوث إعالم، األسس والمبادئ بدون ط        .٩
  ١٣٢ص
مؤسـسة  (،  "مائة سـؤال عـن اإلعـالم      "موسوعة اإلعالم والصحافة،    : طلعت همام  .١٠

  ٧٣ص، )م١٩٨٣، ١الرسالة، دار الفرقان، ط
دار (األسس النظرية واإلسهامات العربية،     : االتصال والرأي العام  : عاطف عدلي العبد   .١١

  )١٦٦ -١٦٥ص) م١٩٨٩الهاني للطباعة، 
أسـس نظريـة    (الفن اإلذاعي وتحديات تكنولوجيا قـرن جديـد         : عبد المجيد شكري   .١٢

  ٣٠، ص"م١٩٩٩دار العربي للنشر والتوزيع، : القاهرة"، )وتطبيقية
بيروت، دار الجيل،   (،  ٢ معجم المصطلحات اإلعالمية، إنجليزي عربي، ط      :كرم شلبي  .١٣

  ١٢٢، ص)م١٩٩٤
خليل صابات ومحمد محمود    : كيف نفهم وسائل االتصال، ترجمة    : ماك لوهان مارشال   .١٤

دار : القـاهرة (خليل صابات،   : الجوهري والسيد محمد الحسني وسعيد لبيب، مراجعة وتقديم       
  ٣٣، ص)م١٩٧٥النهضة العربية، 



 ٧١

دار الفكـر،   : القـاهرة (،  ٣المعجم الوسـيط، الجـزء األول، ط      : مجمع اللغة العربية   .١٥
  ٣٣، ص)م١٩٨٥
الهيئـة  : القـاهرة (الرأي العام وتأثره بـاإلعالم والدعايـة،        : محمد عبد القادر حاتم    .١٦

  ٥٥٤، ص)م١٩٩٣المصرية العامة للكتاب، 
، )م١٩٨٢لعامـة للكتـاب،     الهيئة المصرية ا  : القاهرة(عالم بال حواجز،    : محمد فتحي  .١٧
  ٢٧، ٢٠ص
مجلة الجامعة  : غزة(نشأت األقطش، مصداقية اإلذاعات عند جمهور المثقفين في غزة           .١٨

  ٤٢، ص)م١٩٩٨اإلسالمية، المجلد السادس، 
: بيـروت (الرأي العام واإلعالم والدعاية، النسخة األخيرة،       : هاني رضا ورامز عمار    .١٩

  ١٥٥ص، )المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
دار المعرفة الجامعيـة،    : اإلسكندرية(فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون،     : يوسف مرزوق  .٢٠

  ٨٣، ص)م١٩٨٨
  ٢٠٠٧قسم نظم المعلومات  .٢١

  
א: −:א

اتجاهات طلبة العلوم الشرعية بجامعات غزة نحو مشاهدة قنـاة اقـرأ            "أسامة توفيق طه     .١
 - مكتبـة الجامعـة اإلسـالمية      - قسم الصحافة واإلعالم   :غزة(بحث غير منشور،    "الفضائية  
٢٠٠٢.(  

  م٢٠٠٥بحث غير منشور صادر عن إذاعة صوت األقصى، غزة،  .٢

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االستماع إلذاعة صوت فلسطين البرنامج         "حسن الديراوي    .٣
  )٢٠٠١ -المية مكتبة الجامعة اإلس-قسم الصحافة واإلعالم: غزة(بحث غير منشور، "الثاني 

اتجاهات عمال قطاع غزة نحو االستماع إلذاعـة صـوت          "عماد زقوت ويوسف فياض      .٤
 - مكتبة الجامعة اإلسالمية   -قسم الصحافة واإلعالم  : غزة(بحث غير منشور،    " عمال فلسطين 

  ).م٢٠٠٣
اتجاهات طلبة الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية نحو االستماع إلذاعة         " مجدي الخولي  .٥

 مكتبـة الجامعـة     -قـسم الـصحافة واإلعـالم     : غزة(بحث غير منشور،    " ت إسرائيل صو
  ).م١٩٩٨ -اإلسالمية

اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات قطاع غزة نحـو         "محمد يونس وأشرف أبو خصيوان       .٦
قـسم الـصحافة    : غـزة ٠بحث غير منـشور،     " االستماع إلى اإلذاعات الخاصة في فلسطين     

  ).م٢٠٠٣ - اإلسالمية مكتبة الجامعة-واإلعالم



 ٧٢

 مكتبـة   - قسم الـصحافة واإلعـالم     -غزة( بحث غير منشور     -محمود إبراهيم الهمص   .٧
  ).٢٠٠١ -الجامعة اإلسالمية

 مكتبـة الجامعـة     - قسم الـصحافة واإلعـالم     - بحث غير منشور غزة    -نبيل الطهراوي  .٨
  م١٩٩٨ -اإلسالمية
 −:א:

  ps.alhorya.wwwة اإلنترنت، موقع إذاعة صوت الحرية على شبك .١
موقــع إذاعــة صــوت الــشباب اإللكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت،        .٢

asp.radio_fm/ps.palmedia.www://http  
   com.radioajyal.wwwإذاعة أجيال  .٣
   edu.najah.www، النجاحإذاعة صوت  .٤
−::א
م٢٠٠٧-٣-١٩مدير إذاعة الخليل، مقابلة هاتفية، : أمجد شاور  .١
  م٢٠٠٧-٣-٢٧مدير إذاعة غزة، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ : حسام الريس .٢
عة اإلسالمية، مقابلة شخصية، غزة،     عميد القبول والتسجيل في الجام    : أحمد المبحوح . د .٣

  م١٤/٣/٢٠٠٧بتاريخ، 
  ١٢/٣/٢٠٠٧حازم سكيك عميد القبول والتسجيل في جامعة األزهر مقابلة شخصية . د .٤
-٤-٧، مقابلـة هاتفيـة، بتـاريخ        FMالمدير التنفيذي في إذاعة نابلس      : رائد الخروف  .٥

  م٢٠٠٧
  م٢٠٠٧ -٤-١١اريخ مدير إذاعة القمر، مقابلة هاتفية، بت: سمير براهمة .٦
-٤-٢١مدير إذاعة صوت القدس، مقابلة شخـصية، غـزة، بتـاريخ            : صالح المصري  .٧

  م٢٠٠٧
  م٢٠٠٧-٤-١٨مدير إذاعة المنار، مقابلة شخصية، غزة، بتاريخ : طالل أبو رحمة .٨
  م٢٠٠٧-٤-٧مدير إذاعة طريق المحبة، مقابلة هاتفية، بتاريخ : عامر عبد الهادي .٩
  م٢٠٠٧-٤ -١عة المنارة، مقابلة هاتفية، بتاريخ مدير إذا: عمار عمار .١٠
قام بتحكيم اإلستبانة كل من األستاذ محسن االفرنجي، واألستاذ وائل المناعمة، واألستاذ             .١١

  .أحمد الترك
  .م٢٠٠٧-٣-١٢مدير دائرة البرامج، مقابلة هاتفية، بتاريخ : محمد أبو سمرة .١٢
  م٢٠٠٧-٣-٢٦ية، غزة، بتاريخ مدير إذاعة اإليمان، مقابلة شخص: محمد أبو شرخ .١٣
مدير عام إذاعة القرآن الكريم، مقابلة شخصية، غزة، بتـاريخ          : محمد جمال أبو الهنود    .١٤
  م٢٠٠٧-٣-١٢



 ٧٣

  م٢٠٠٧ -٣ -٢٧مدير البرامج، مقابلة هاتفية، بتاريخ : محمود حسين .١٥
المسؤول اإلداري إلذاعة القرآن الكريم، مقابلة شخصية، غزة، بتـاريخ          : محمود سعيد  .١٦
  م٢٠٠٧ -٥ -١٨
  م٢٠٠٧ -٣-٢٦مدير إذاعة الحب والسالم، مقابلة هاتفية، بتاريخ : معتز بسيسو .١٧
  م٢٠٠٧-٣-١٠مدير إذاعة البلد، مقابلة هاتفية، بتاريخ : نور الدين الخالدي .١٨
  م٢٠٠٧-٤-١٥ مدير إذاعة أمواج، مقابلة هاتفية، بتاريخ: هاني عرفات .١٩
  م٢٠٠٧-٤-١بلة شخصية، غزة، بتاريخ، مدير إذاعة ألوان، مقا: وائل العاوور .٢٠

  

 
  

  


