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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  
  )وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون( 

  
  صدق اهللا العظيم

  ١٠٥ ةيآ :سورة التوبة
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  اإلهداء
  

  

  ها قد حانت اللحظة التي لطالما انتظرتها لحظة حلمت بها ليالي طوال

 ، لحظة التخرج التي هي من أروع اللحظات في حياتي فها قد حان األوان ألقول 

  ألمي وأبي هنيئا لكما فقد حان قطف الثمار

من اجلي وها قد جاء دوري ألرد أهدي أجمل العبارات والتحيات لكما فقد تعبتما 

  القليل من الجميل وأدخل لكما الفرحة والسرور بتاج

   التخرج من الجامعة

   لكم فشكراً

  وأهدي هذا البحث لزوجي العزيز الذي تعب معي النجاز هذا البحث  

  كما وأهديه لروح الشهيد الصحفي سليمان عبد الرحيم العشي

   وجميع أرواح الشهداء الطاهرة

   وإلى كل زمالئي وزميالتي األعزاء

  وإلى كل من يقرأ هذا البحث المتواضع

  إليكم جميعا أهدي كلماتي ولكم كل الشكر

       

  لوران زياد الزعيم

  
  

  

  

  

  

  



د  

  

  

  

  

  شكر  وتقدير 

  
  الحمد هللا الذي أعانني على إتمام هذا البحث 

 البحث وأخص بكل الحب واالحترام والتقدير اشكر كل من ساهم معي إلنجاز هذا

بالشكر األستاذ الفاضل محسن اإلفرنجي الذي ساعدني إلنجازه  وإتمامه على 

  الوجه الذي ترونه فله مني كل الشكر والتقدير 

كما أشكر أساتذتي األفاضل في قسم الصحافة واإلعالم فلهم الفضل بعد اهللا في 

  وصولي إلى ما أنا عليه

 يحبه ويرضاه وأن يكون هذا العمل حجة  اهللا العلي القدير أن يوفقني لماوأدعو

  لي ال على 

  واهللا المستعان على ما تصفون
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  اإلجراءات المنهجية
  

  :المقدمة
  حمد وعلى اله وصحبه أجمعين السالم على أشرف المرسلين سيدنا مالحمد هللا رب العالمين والصالة و

  :أما بعد 
ه سياسية البد أن يكون هناك طرق تساعد الفرد في الحصول على ثقافته السياسية مثل               عندما نتحدث عن تنشئ   

 في عملية التنشئة السياسية ألنه      اً كبير اً دور تؤدي ومن بينها اإلذاعات التي      ماألسرة والمدرسة ووسائل اإلعال   
 حسب ثقافاتهم وطبقاتهم حيث تعد مـن        أصبح من السهل للمذياع الوصول إلى كل الناس و مخاطبته للجماهير          

 والتعلـيم   أهم وسائل اإلعالم المؤثرة في حياة وسلوك الجماهير بوجه عام وخاصة القليلة الحظ مـن الثقافـة                
  .)١(والمستوى االجتماعي واالقتصادي 

وتعد اإلذاعة من وسائل االتصال المهمة واسعة االنتشار وبأقل تكلفة ، فالراديو يصل إلى جماعـات خاصـة                  
مثل كبار السن وغير المتعلمين دون مجهود وهو الوسيلة السهلة التي تجعل اإلفراد وغيرهم على علـم بمـا                   

وتجعل المـستمع يـشعر بالمـساهمة واالقتـراب         لمذاعة أكثر فاعلية ويسهل تذكرها      يحدث كما أن الرسالة ا    
الشخصي الواقعي ، فالكلمة المذاعة لها قوة ايجابية جبارة فهي تتسلل إلى المستمع في المنزل أول المقهـى أو                   

ا علـى أذن    النادي أو الشارع ، وهي أقوى ما تكون تأثيرا وإلحاحا فتخترق الحواجز والسدود وتفرض نفـسه               
  . )٢(المستمع 

حدد الدكتور عبد العزيز غنام الوظائف التي تقوم بها اإلذاعة وهي الوظيفة اإلخبارية والوظيفة التثقيفيـة                 كما
   .)٣(والوظيفة الترفيهية 

لوظيفة اإلعالميـة والوظيفـة المزاجيـة ووظيفـة         ا أن الوظائف التي تقوم بها اإلذاعة هي         "نمندلسو"ويرى  
  .)٤(والتحرر النفسي ووظيفة الرفقة والصداقة والتفاعل االجتماعي االسترخاء 

سـواء  إلى تحقيقهـا     األهداف التي تسعى     لولإلذاعة أهمية كبيرة في المجتمع الفلسطيني ويظهر ذلك من خال         
 واالجتماعية الخالفية المطروحة والتركيز على األهداف الـسياسية         ةخلق الوعي الشامل حول القضايا السياسي     

القضايا الوطنية والمعوقات اإلسرائيلية التي تحول دون الوصول إلى تكامل المـشروع الفلـسطيني ،               ز  إبراو
 التطـورات   آخـر وطرح القضايا السياسية من منظور فلسطيني وإبقاء المواطن الفلـسطيني فـي صـورة               

  .)٥(الفلسطينية
  

  ٤ص)٢٠٠٣مكتبة األنجلو المصرية ،: القاهرة (  بدون طبعة  ،علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيقحسني الجمالي ، -١

  ٦١ص)٢٠٠١مكتبة القادسية ،: خان يونس ( ،بدون طبعة اإلعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياتهحسين أبو شنب ، .د-٢

  ٣٢ص)١٩٨٣مكتبة األنجلو المصرية ،:القاهرة (٣ ،طنشأتها وتطورها: وسائل االتصالخليل صابات ، -٣

  ٤٢٥ص)١٩٨٩دار الكتاب المصري ، : القاهرة (٢ ،طالمدخل إلى وسائل اإلعالمز شرف ، عبد العزي-٤

  ٤٩ص)١٩٩٨ ، المجلد السادس ،اإلسالميةمجلة الجامعة : غزة(١ط ،مصداقية اإلذاعات كمصدر للمعلومات عند جمهور المثقفين نشأت األقطش ، -٥
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 من البرامج التي تـؤثر بـه        اإلذاعات الفرد بما تقدمه      أهمية كبيرة في التنشئة السياسية حيث يتأثر       ولإلذاعات

 أصبحت لديه القدرة على     اإلذاعة إلىفكلما استمع الفرد    ، مباشر وتزيد من الوعي السياسي لديه        كبير و  بشكل
  ٠فهم المواضيع واستيعابها 

لك فأنها ذات أثر     أكبر قدر من الجمهور وبذ     إلى  المستمع حيث تصل   عامل مهم جدا في التأثير على      فاإلذاعات
فعندما تقدم برامجها السياسية والحوارية تكون ذات صلة مباشرة مع جمهورها الذي يـصبح              ، واسع االنتشار   

 يمثل طبقة كبيرة من     ألنهوخاصة الشاب الجامعي    ،لديه الوعي السياسي الكافي لفهم بعض ما يدور من حوله           
 واألعمـق  األكبراالهتمام   اإلذاعات ولذلك يجب على     ع من غيره من المجتم    وثقافة أكثر وعي    وألنهالمجتمع  

 الجمهور   ويفيد  وتقديم كل ما يهم    ته ثقاف ومراعاة  باقي شرائح المجتمع   ارب بعين االعت  األخذبالشاب الجامعي مع    
 ويكون قادرا على التماشي مع قـضايا مجتمعـه          والمجتمع يتربى عليها الفرد      التي سياسيةالتنشئة  ال في إدراك 

 وهل تقوم بدورها بالشكل الصحيح والسليم لتنشئة جيل مثقـف    اإلذاعات دور   أهمية معرفة   إلىا دفعني   وهذا م 
الشباب الجامعي بوجـه     المحلية في تنشئة     اإلذاعات دور    في وواعي سياسيا ولذلك فقد تناولت في هذا البحث       

  ٠خاص 
  :الدراسات السابقة أهم 
  )١(" دراسة تحليلية على الصحف اليومية:  التنمية السياسيةدور الصحف الفلسطينية في "دراسة بعنوان )١

المعالجة كيفية  استهدفت الدراسة الوقوف على دور الصحف اليومية في عملية التنمية السياسية والتعرف على              
على والتغطية الصحفية لموضوعات التنمية السياسية في صحف الدراسة وقد استخدم الباحث منهجين للتعرف              

 تحليـل   فهـي اسـتمارة    وبالنسبة ألداة الدراسة      ، راسة وتحليلها وهما منهج المسح والمنهج المقارن      موقع الد 
      : المضمون لجمع البيانات والمعلومات الالزمة للبحث ، وقد توصل الباحث في دراسته للنتائج التالية 

وأن قضايا  ات التنمية   من مجل موضوع   أن تركيز صحف الدراسة على القضايا الوطنية         أوضحت الدراسة -١
  .الواردة من كتاب متخصصون احتلت المرتبة األولى من الصحف التنمية 

  .الموضوعات ذات الطابع الجماهيري احتلت المرتبة األولى في صحف الدراسة أظهرت النتائج أن -٢
  . كبيرة جدا تبين أن معظم قضايا التنمية السياسية احتلت الصفحات الداخلية بنسبة-٣
  .تمت صحف الدراسة بتوظيف العناصر التيبوغرافية إلبراز قضايا التنمية السياسية اه-٤
  

  )٢(" دراسة ميدانية: لطلبة الجامعين دور التلفزيون الفلسطيني في تنمية الوعي السياسي"دراسة بعنوان )٢
هذه الدراسة  تعد   و استهدفت الدراسة التعرف على دور التلفزيون الفلسطيني في تدعيم الوعي السياسي وزيادته           

  من البحوث الوصفية التي تهتم بدراسة الحقائق حول الظاهرة واألحداث واألوضاع القائمة عن طريق جمع 

  

 قسم :غزة (بحث غير منشور، " دراسة تحليلية على الصحف اليومية  : دور الصحف الفلسطينية في التنمية السياسية نعمان عمر اشتيوي ،-١

  )٢٠٠١إلسالمية ، الصحافة بالجامعة ا

قسم الصحافة : غزة(بحث غير منشور ،"دراسة ميدانية  :دور التلفزيون الفلسطيني في تنمية الوعي السياسي لطلبة الجامعة محاسن أصرف ،-٢

  ).٢٠٠١بالجامعة اإلسالمية ،



 - ٣ -

  سحي وفي البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها الستخالص دالالتها وقد واستخدمت الباحثة المنهج الم
  :إطاره استخدمت أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم وقد تين للباحثة من خالل الدراسة النتائج التالية 

   .كشفت الدراسة عن مدى تدني نسبة المشاهدة لدى أفراد العينة لتلفزيون فلسطين  -١
 . األخرىأظهرت الدراسة أن الطلبة يفضلون البرامج السياسية على غيرها من البرامج

 .  أن القضايا السياسية المقدمة في تلفزيون فلسطين ال تلبي رغبات المبحوثينكشفت الدراسة  -٢

   . الدراسة ضعف ثقة المبحوثين في دور التلفزيون الفلسطيني كوسيلة توعية سياسيةأظهرت-٣
  
  )١( "دراسة ميدانية:دور الصحف اليومية الفلسطينية في التنشئة الثقافية للطلبة الجامعين "دراسة بعنوان )٣

استهدفت الدراسة التعرف على دور الصحف اليومية في التنشئة الثقافية للطلبة الجـامعيين وقـد اسـتخدمت                 
  :ما يلي جمهور وسائل اإلعالم وقد نتج عنها نهج المسحي وفي إطاره استخدمت أسلوب مسحمالباحثة ال

  .يحرصون على قراءة الصحف اليومية -أفراد عينة الدراسة–أظهرت الدراسة أن جميع الطلبة  -١
  كشفت الدراسة أن الصحف اليومية ال تؤدي إلى تنمية المعارف الثقافية للطلبة الجامعيين -٢

 . بينت الدراسة مدى تأكيد أفراد العينة على أن الصحف الفلسطينية يمكنها أن تزيد الوعي الثقافي -٣

  
  )٢( "دراسة ميدانية:اسية لطالب الجامعاتدور الصحف اليومية في التنشئة السي" دراسة بعنوان)٤

استهدفت الدراسة الوقوف على دور الصحف اليومية في التنشئة السياسية للطلبة الجامعيين وقـد اسـتخدمت                
الباحثة المنهج المسحي وفي إطاره استخدمت أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم وقد توصلت الباحثة للنتائج               

  :التالية 
 نصف المبحوثين يواظبون على قراءة الصحف اليومية بشكل يومي ال تؤدي إلى تنميـة         كشفت الدراسة أن  -١

  . المعارف السياسية للطلبة الجامعين 
 أظهرت الدراسة أن معظم أفراد العين أكدوا على أن الدور السياسي للصحف الفلسطينية هو تدعيم ألراء                 -٢

  .السلطة وتوجهاتهم 
يا السياسية التي تحظى باهتمام الطلبة الجامعيين تختلـف عـن ترتيـب              كشفت الدراسة أن ترتيب القضا     -٣

 .القضايا السياسية التي تحظى باهتمام الصحف اليومية الفلسطينية 

  
  

  

  

  

افة قسم الصح :غزة(بحث غير منشور ،"دراسة ميدانية :دور الصحف اليومية الفلسطينية في التنشئة الثقافية لطلبة الجامعة ،هللاعطاعال رباح -١

  )٢٠٠٢لجامعة اإلسالمية ،با

الجامعة ب قسم الصحافة : غزة (غير منشور بحث "دراسة ميدانية: ليلى أبو خضير ،دور الصحف المحلية في التنشئة السياسية لطالب الجامعات -٢

  )٢٠٠٠اإلسالمية ، 
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  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة 
 في حـين    واألداةمنهج الدراسة وهو البحوث الوصفية      تتفق الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في         -١

  .يل المضمون عض أداة تحلاستخدم الب
تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة في دراسة تأثير وسائل اإلعالم المختلفة من صـحف وإذاعـات                 -٢

 .وتلفزيونات ودورها في أكثر من مجال 

 وذلك اإلعالمالسياسية دون غيرها من وسائل    اختارت الباحثة القيام بدور اإلذاعات في عملية التنشئة          -٣
انتـشار عنـد    ألهمية الدور الذي تلعبه في زيادة الوعي السياسي لدى الجمهور لما تتمتع بـه مـن                 

 .المحلي الجمهور

  :اإلحساس بالمشكلة
ا نظرا الحتكاك الباحثة مباشرة بمجتمع الطلبة الجامعيين كونها إحدى أفراد هذا المجتمع ومن واقع تخصـصه               

الحظت أن اإلذاعات المحلية الفلسطينية ال تؤثر بدرجة كبيرة في تنمية الوعي السياسي             ، في مجال الصحافة    
ولذلك أجرت الباحثة دراسة استكـشافية بتـاريخ        ،لدى الطلبة الجامعيين وال تخلق لديهم تنشئة سياسية فاعلة          

ـ ٤٠ بلغ عددهم    )قصىاإلسالمية واألزهر واأل   (جامعات  على مجموعة من طلبة       ٣/٢/٢٠٠٧  وطالبـة   اًطالب
من عينة الدراسة يستمعون إلى اإلذاعات المحلية وأن        %) ٦٠(  تبين أن  وزعت عليهم استبانه بطريقة عشوائية    

  .ال يستمعون لها %) ٥(يستمعون لها أحيانا وأن  %) ٣٥(
  هم السياسي وأن نسبةمن المبحوثين أجابوا بأن اإلذاعات تزيد من وعي%) ١٥( كما بينت النتائج أن نسبة

أجابوا أن اإلذاعـات ال تزيـد مـن          %) ٥٥(نمي لديهم الوعي السياسي أحيانا ونسبة       تأجابوا أنها   % )٣٠ ( 
من المبحوثين اعتبروا أن اإلذاعـات المحليـة ال تطلعهـم           %) ٧٠(وعيهم السياسي ، وبينت النتائج أن نسبة        

دون عليها لتنمية وعـيهم  شئة السياسية وأنها أخر وسيلة يعتم     المعلومات األساسية التي يحتاجونها في مجال التن      
  .السياسي 

  
  مشكلة البحث

 الفلـسطينية المحلية   اإلذاعات  دور  التعرف على  تحديد مشكلة البحث في   االستكشافية يمكن   من خالل الدراسة    
، والتعرف علـى       وطبيعة هذا الدور   للشباب الجامعي  في المجتمع    سياسيةالتنشئة   عملية ال  فيفي قطاع غزة    

العوامل التي تزيد من فاعلية دور اإلذاعات المحلية في التنشئة السياسية و مدى مساهمتها في تنميـة الـوعي                   
   . والمشكالت التي يمكن أن تحد من طبيعة هذا الدور الجامعيينلشبابالسياسي لدى ا

  

  :أهمية الدراسة 
  :توصل إليها ومن أهمها يتبين لنا أهمية الدراسة من النتائج التي يمكن ال

 .تسليط الضوء على التنشئة السياسية للشباب الجامعي التي تعد من المجاالت الهامة في حياة الشباب .١
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 .معرفة الدور الذي تقوم به اإلذاعات المحلية . ٢

  . يةفاعل أكثر محاولة الخروج بمقترحات لتطوير هذا الدور السياسي بشكل. ٣
 و البحث عن دور اإلذاعات المحلية في التنـشئة          وء على أهمية المعلومة السياسية    المساهمة في إلقاء الض   . ٤

   .السياسية وكيف لها أن تزيد من الوعي السياسي لدى طالب الجامعات 
رغبة الباحثة في إظهار أهمية دور اإلذاعات المحلية لما تتمتع به من قدرات تميزها عن بـاقي الوسـائل                   . ٥

   .األخرى 
  

  : وتساؤالتهااسةأهداف الدر
   السياسية للشباب الجامعي تنشئة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به اإلذاعات المحلية في ال الدراسةتهدف

 وكيفيةالمجتمع  بالعمل السياسي    للمشاركة في    دفعهفي   الدور الذي تقوم به اإلذاعات        الكشف عن    وتهدف إلى 
ر الطلبة الجامعيـة بالمعلومـات       كما تهدف إلى الوقوف على مدى تأث       عامل مع مختلف القضايا السياسية ،     الت

الل مجموعـة   خوقد تم بلورة هذه األهداف من        ودورها في عملية التنشئة      اإلذاعاتالسياسية التي تقدمها هذه     
  :من التساؤالت 

 وما هي مؤسساتها؟ما المقصود بالتنشئة السياسية وما أهميتها ؟ .١

  ؟  التنشئة السياسية اإلعالم في وسائلدورما  .٢

  ؟الدور الذي تقوم به اإلذاعات المحلية في التنشئة السياسيةما  .٣
  مدى متابعة الطلبة الجامعيين لالذعات المحلية؟ما . ٤
  ما مصادر التنشئة السياسية لدى أفراد الدراسة؟. ٥
  ما مدى تلبية البرامج السياسية لرغبات الجمهور؟. ٦
  تمع بأهمية دور اإلذاعات المحلية في زيادة الوعي السياسي لديهم؟ما مدى اعتقاد أفراد المج. ٧
  ما المطلوب من اإلذاعات المحلية في عملية زيادة الوعي السياسي ؟. ٨
  

  :نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها 
  :نوع الدراسة 

معينة أو  تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة      "التي تهدف إلى      هذا البحث تحت البحوث الوصفية     يندرج
أو موقـف أو     أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقـة بطبيعـة ظـاهرة             ، معين يغلب عليه صفة التحديد     موقف

 وذلك بهدف الحصول على معلومـات دقيقـة         مجموعة من األحداث والمفاهيم وتوثيق مجموعة من األوضاع       
  .)١( "عنها

  

  
  ١٢٣ص)١٩٩٩عالم الكتب ، : ة القاهر (٣،ط بحوث اإلعالم األسس والمبادئسمير حسين ، -١
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 :منهج الدراسة 

في إطار البحوث الوصفية استخدمت الطالبة منهج الدراسات المسحية الذي يعد جهدا علميا منظما للحـصول                
  )١(على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة من الظواهر موضوع البحث 

ائل اإلعالم بهدف التعرف على الخصائص األساسـية        وضمن هذا المنهج استخدمت الطالبة مسح جمهور وس       
 السياسية ومركز اإلذاعات المحليـة      في تنشئته التي يتميز بها جمهور المستمعين والمصادر التي يعتمد عليها          

  . هذه المصادر  بينمن
  

   :أداة الدراسة وإجراءات إعدادها
لبيانـات األوليـة شـيوعا فـي العلـوم          استخدمت الباحثة صحيفة االستقصاء التي تعد من أكثر طرق جمع ا          

االجتماعية وفي الدراسات اإلعالمية خاصة ولقد تضمنت مجموعة من األسئلة المحددة والمعدة مـسبقا قبـل                
تطبيق االستبيان ، ويستخدم عادة في التعرف على مجموعة من المعلومات واآلراء ووجهات النظر وأنمـاط                

 . )٢( الممارسة من مجموعة كبيرة من المبحوثين

األسئلة المفتوحة وهي نوع من األسئلة يترك فيهـا الباحـث           : واشتمل االستبيان على نوعين من األسئلة هما        
  ٠)٣(للمبحوث حرية اإلجابة بلغته وأسلوبه دون التقيد بإجابات محتملة يكون الباحث أعدها مسبقا 

البديلة يختار منها المبحوث ما يتفـق مـع         واألسئلة المغلقة التي يقوم فيها الباحث بصياغة عدد من اإلجابات           
  .)٤(إجابته على السؤال 

وفيها يترك للمبحوث حرية االختيـار بـين        "نصف المغلقة   "وضمن األسئلة المغلقة استخدمت الباحثة األسئلة       
  .)٥(اإلجابات المدونة في صحيفة االستبيان أو ذكر إجابات أخرى غير مدونة

  :حدات أساسية هي وتم تقسيم االستبيان إلى أربع و
  .وتشتمل على خصائص المبحوثين كالسن ، واإلقامة ، والجامعة وغيرها: وحدة السمات العامة -١
وتتناول هذه الوحدة مدى استماع الطلبة لإلذاعات المحلية و         : وحدة االستماع  لإلذاعات المحلية وتفضيلها        -٢

  .  التي تحظى باهتمامهمأهم اإلذاعات المفضلة عند المبحوثين والبرامج السياسية
وتجيب هذه الوحدة على مدى كفاية المعلومات التي تبثها اإلذاعات          : وحدة الموضوعات السياسية المفضلة      -٣

  .المحلية الفلسطينية في قطاع غزة في مجال التنشئة السياسية 
يين بأهمية دور اإلذاعات  تشتمل على مدى اعتقاد الطلبة الجامع      : ة وحدة دور اإلذاعات في التنشئة السياسي      -٤

  المحلية في قطاع غزة في زيادة وعيهم السياسي ومعرفة ما هو مطلوب من اإلذاعات المحلية لزيادة الوعي 
  

  

  

  .١٢٧سابق،صمرجع ،  سمير حسين-١

  .٢٠٦ المرجع السابق،ص-٢

  .١٨٥ المرجع السابق،ص-٣

  ١٨٧ المرجع السابق،ص-٤

  .١٨٨ المرجع سابق،ص-٥
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تم عرض االستبانة على األستاذ وائل مناعمة  المحاضر في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعـة               السياسي، وقد   
  . )١( وذلك في مقابلة شخصية له في مكتبه اإلسالمية

حيث تعد المقابلة أداة من أدوات جمع المعلومات ويمكن استخدام المقابلة الشخـصية فـي الحـصول علـى                   
بيان في جمع المعلومات وتعتبر المقابلة في هذه الحالة وسيلة من وسـائل             االستجابات المطلوبة الستخدام االست   

  .)٢( التي يتم عن طريقها ملء صحيفة االستقصاء من صحيفة البحث
  :مجتمع وعينة الدراسة 

 خالل مدة إجراء الدراسة في الفصل الثـاني مـن            ينحصر مجتمع الدراسة في طلبة الجامعات في قطاع غزة        
 ، أما وحدات المعاينة فتتمثل في طالب وطالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع             ٢٠٠٧-٢٠٠٦العام الجامعي   

غزة وقد تم اختيار العينة من الجامعات الثالثـة فـي قطـاع غـزة وهـم الجامعـة اإلسـالمية، وجامعـة                       
م طالبـاً وطالبـة مـنه     ) ٣٧٧٨٢(األقصى ويبلغ حجم مجتمع الدراسة في الجامعات الثالث         جامعة  واألزهر،

   :)٣(يطالبة موزعين على النحو التال) ٢٠١٥٣(طالباً و) ١٧٦٢٩(
  )١(جدول رقم 

  يبين حجم مجتمع الدراسة

  

  

  :عينة الدراسة 
يعتبر اختيار العينة من الخطوات والمراحل الهامة للبحث وال شك أن الباحثة تفكر في عينة البحث منذ أن تبدأ                   
في تحديد مشكلة البحث وأهدافه ، ألن طبيعة البحث وفروضه وخطته تتحكم في خطوات تنفيذ واختبار أدواته                 

  .)٤( واالختبارات الالزمة تمثل العينة واالستبيانا
  

من مجتمع الدراسة وهي نسبة مقبولة لكبر مجتمع الدراسة واللتزامها بالمدة           %) 0.5( الطالبة نسبة    وقد حددت 
مفردة موزعة علـى الجامعـات الـثالث        ) ١٨٩(الزمنية المطلوبة إلنهاء البحث وبذلك تكون عينة الدراسة         

دد الطالب والطالبات داخل    وفق نسبة عدد الطلبة في كل منها مع مراعاة ع         ) اإلسالمية ، األزهر ، األقصى      (
استبانه على الطلبة داخل الجامعات بطريقة عشوائية بسيطة وقد عاد           ) ١٨٩(كل جامعة ،وقد وزعت الطالبة      

  .استبانه فقط ) ١٨٠(استبانه وبذلك يصبح حجم العينة الخاضعة للدراسة ) ١٨٠(للطالبة 
  

  .م١٨/٢/٢٠٠٧ة واإلعالم ،مقابله في مكتبه بتاريخ وائل مناعمة ،المحاضر بالجامعة اإلسالمية بقسم الصحاف-١

  .١٢٧سمير محمد حسين ،مرجع سابق،ص.د-٢

   م٢٠٠٥-٢٠٠٤ الدليل اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني للعام -٣
  .١٤٦ص)١٩٩٣ار الفكر العربي ،د: القاهرة (٩ في بحوث الرأي العام ،طه عاطف عدلي العبد وزكي عزمي ، األسلوب اإلحصائي واستخدامات-٤

  

  المجموع  جامعة األقصى  جامعة األزهر  الجامعة اإلسالمية  

  ١٧٦٢٩  ٣٣١٤  ٧٣٦٢  ٦٩٥٣  طالب

  ٢٠١٥٣  ٥٩٣١  ٤٤٩٧  ٩٧٢٥  طالبات

  ٣٧٧٨٢  ٩٢٤٥  ١١٨٥٩  ١٦٦٧٨  المجموع
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  :سباب اختيار العينة أ
  :اختارت الطالبة عينة الدراسة من طلبة الجامعات لألسباب التالية 

نظرة الطلبة في الجامعات أكثر عمقا فهي نظرة غير عادية كونهم أساس المجتمع ولهم اهتمامات سياسـية                 -١
  .مختلفة 

  .تمع مقارنة مع شرائح أخرى هذا المجتمع يمثل شريحة كبيرة في المج-٢
  .عالية من التعليم ألنهم على درجة -٣
   .قدرة الباحثة على التعامل مع هذا المجتمع كونها أحد أفراده-٤

  
  :السمات العامة لعينة الدراسة

  سيع مفردات العينة حسب الجنيبين الجدول التالي توز: الجنس -١
  

  )٢(جدول رقم 

   للجنسيمثل توزيع مفردات العينة تبعا
 

 النسبة المئوية التكرار الجنس 

 48.8 88 ذكر

 51.1 92 أنثى

 100 180 المجموع
 

مـن عينـة    %) ٥١,١(اإلناث  فيما بلغ نسبة    %) ٤٨,٨(الذكوروبتحليل بيانات الجدول السابق يظهر أن نسبة        
  .الدراسة 

  

  

  لمستوى األكاديمي يبين الجدول التالي توزيع مفردات العينة حسب ا :  المستوى األكاديمي-٢
  )٣(جدول رقم 

  يمثل توزيع مفردات العينة تبعا للمستوى األكاديمي
 

  

  

  

  

  

  
  

 النسبة المئوية التكرار المستوى

 21.66 39 األول ىوالمست

 20 36 الثاني المستوى

 22.77 41 الثالث المستوى

 29.44 53 الرابع المستوى

 6.11 11 الخامس المستوى

 100 180 المجموع
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  ،%)٢٠ ( المستوى الثـاني   سبةنو،%) ٢١,٦٦ ( المستوى األول  بتحليل بيانات الجدول السابق يتبين أن نسبة      
  %)٦,١١( المستوى الخامس نسبةو%)  ٢٩,٤٤ ( المستوى الرابعنسبةو، %)٢٢,٧٧ ( المستوى الثالثنسبةو
  

  .يبين الجدول التالي توزيع مفردات العينة حسب منطقة السكن: السكن  -٤
  )٤(رقم جدول 

  

 ل توزيع مفردات العينة حسب منطقة السكنثيم

  

  

  

  
  
  
  

طالب الذين يـسكنون غـزة       بتحليل بيانات الجدول السابق تبين توزيع العينة حسب منطقة السكن فبلغ عدد ال            
وسكان رفح  %) ١٥,٥٥(بنسبة  ، وسكان خانيونس    %)١٢,٧٧(وسكان المنطقة الوسطى بنسبة     %) ٤٠(بنسبة  

  %) .١٨,٨٨(وسكان منطقة الشمال بنسبة %) ١٢,٧٧(نسبة ب
  

  .يبين الجدول التالي توزيع مفردات العينة حسب الجامعة: الجامعة  -٥
  )٥(جدول رقم 

   العينة حسب الجامعةيمثل توزيع مفردات

 النسبة المئوية التكرار الجامعة

 44.44 80 اإلسالمية الجامعة

 30 54 األزهر

 25.55 46 األقصى

 100 180 المجموع

  

  %)٤٤,٤٤(من الجدول السابق تدل النتائج أن الذين يدرسون في الجامعة اإلسالمية  طالب وطالبة بنسبة 
من عينة الدراسة ، وعدد طلبة جامعة       %) ٣٠( بة جامعة األزهر بنسبة   من حجم العينة ، في حين بلغ عدد طل        

  ٠من عينة الدراسة %) ٢٥,٥٥(بنسبة األقصى 
  

  

 النسبة المئوية التكرار المنطقة

 40 72 غزة

 12.77 23 الوسطى

 15.55 28 خانيونس

 12.77 23 رفح

 18.88 34 الشمال

 100 180 المجموع
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   .يبين الجدول التالي توزيع مفردات العينة حسب التخصص:التخصص -٦
  )٦(جدول رقم 

  يمثل توزيع مفردات العينة حسب التخصص

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :بتحليل بيانات الجدول السابق تبين أن توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للتخصص كان على النحو التالي 
،ومن كليـة   %) ٢٥(، ومن كلية التجارة بنسبة      %) ١٣,٨٨( بةومن كلية العلوم بنس   %) ٨,٣٣(الهندسة بنسبة   
، ومـن   %) ١,١( بنـسبة    ب، ومن كلية الط   %) ١١,٦٦(من كلية الشريعة بنسبة     و%) ٢١,١١(اآلداب بنسبة   
  ٠من عينة الدراسة %) ١٨,٨٨(اإلعالم بنسبة 

  :مصطلحات الدراسة
عنى أنها تبث برامجهـا مخاطبـة مجتمـع            وهي جهاز إعالمي يخدم المجتمع محليا بم      :اإلذاعات المحلية    .١

 . )١(خاص محدود العدد يعيش فوق أرض محدودة المساحة

إذاعة صوت عمال فلسطين    وإذاعة صوت األقصى ،   وإذاعة صوت الحرية ،   ووهي هنا إذاعة صوت فلسطين ،     
إذاعـة  ومنار ،    ال إذاعةوإذاعة صوت القدس ،   وإذاعة صوت الشباب ،   وإذاعة القران الكريم ،   وإذاعة ألوان ،  و،

  . ،وإذاعة صوت الشعبFMإذاعة غزة واإليمان ، 

تعلم الفرد ألنماط اجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع التي تساعده علـى أن              :التنشئة السياسية  .٢
 . )٢(يتعايش مع هذا المجتمع سلوكيا ونفسيا

على أن يتعايش سـلوكيا     وتعرف بأنها اكتساب المواطن لالتجاهات والقيم السياسية التي تساعده          
  )٣(معه

  
 ١٣ص)١٩٨٧دار الفكر العربي ،:القاهرة( ،بدون طبعة اإلذاعة المحلية لغة العصر عبد المجيد شكري ،-١

  ٢٢ص)١٩٩٧دار النشر للجامعات ،:القاهرة (١،طالتنشئة السياسية دراسة في دور التلفزيونمحمود حسن إسماعيل ،. د-٢

 ١٧٠ص)١٩٩٨مكتبة آفاق ،: غزة  (١،طية السياسية دراسة النظريات والقضاياالتنمناجي صادق شراب ، . د– ٣

  

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 8.33 15 هندسة

 13.88 25 علوم

 25 45 تجارة

 21.11 38 آداب

 11.66 21 شريعة

 1.11 2 طب

 18.88 34 اإلعالم

 100 180 المجموع
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  :تقسيم الدراسة
 على عدد من المباحث حيث اشتملت المقدمـة علـى اإلجـراءات              اشتمال ت الباحثة دراستها إلى فصلين    قسم

 ثالثة مباحث وهـي     تناولت في الفصل األول وعنوانه اإلذاعات المحلية والتنشئة السياسية         للدراسة و  المنهجية
دور اإلعالم في التنـشئة      ، والمبحث الثاني      ومؤسساتها المبحث األول يناقش مفهوم التنشئة السياسية وأهميتها      

 نتـائج   نـوان ، والمبحث الثالث دور اإلذاعات المحلية في التنشئة السياسية ، وحمل الفصل الثاني ع             السياسية  
 مناقشة النتائج والتوصيات التـي خرجـت بهـا          إضافة إلى  الميدانية ،  الدراسة الميدانية ويتعلق بنتائج الدراسة    

  ٠الطالبة من دراستها 
  

  

  .واهللا ولي التوفيق 
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    :الفصل األول
  
  
  

  اإلذاعات والتنشئة السياسية
  

  :يحتوي على 
  

ــسياسية: المبحــث األول  ــشئة ال ــا: التن ــامفهومه   وأهميته

  ومؤسساتها

  لتنشئة السياسيةدور اإلعالم في ا: المبحث الثاني 

 في التنـشئة     الفلسطينية دور اإلذاعات المحلية  : المبحث الثالث   

  السياسية
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  املبحث األول
   ومؤسساتها وأهميتهاالتنشئة السياسيةمفهوم 

  
  :التنشئة السياسية

وتحديدا في العقد الرابع مـن      " التنشئة"على الرغم من حداثة استخدام ما اصطلح على تسمية          
ومصطلح التنـشئة فـي     " نيمكوف"و" أوجبرن:م استخدام كل من     ١٩٤٠ففي عام   ، هذا القرن   

 يعني أن التنشئة كموضوعات اجتماعية لم يتم االهتمـام          إال أن ذلك ال   " علم االجتماع "ا  مكتابه
بها فاهتم افالطون و ارسطو وكل مفكري العلوم االجتماعية بموضوعات نستطيع أن ندرجها             

انتشاره واستخدامه مما يؤثر علـى      : ويزاد تداول التنشئة المصطلح     ، تحت موضوع التنشئة    
 وبدايـة التحـول مـن       .لقديم ويقل استخدامه    استخدام مصطلح التعليم الذي بدأ يخبو بريقه ا       

 مصاحبة بذلك التغير    ،أساسيةيعد نقلة هامة و     " تنشئة" استخدام كلمة    إلى" تعليم"استخدام كلمة   
فتعني البحـث   " تنشئة" كلمة   أما و الوسائل    األهدافاالجتماعي حيث كانت كلمة تعني القيمة و        

 تنحـي   أو وبذلك فان التنشئة تـستبعد       .فعالةيم   تكون بها هذه المفاه    أنعن الكيفية التي يمكن     
 للمعيار االجتمـاعي    يالوجود الفعل  ممثل في    أو غير قائم    أخالقي نظام   بأيجانبا عالقة الفرد    

 التنشئة باهتمام الباحثين في مجاالت العلوم االجتماعية المختلفة وما نود           وتحضيوالقيم الثقافية   
  .)١(االهتمام به هو التنشئة

 جميـع   أن إذ،  مـن موضـوعات علـم االجتمـاع          أساسياتنشئة السياسية موضوعا    تعتبر ال 
 تعتمد في تماسكها وتطويرها على ما يتوفر لديها من فهم مشترك للقـيم              اإلنسانيةالمجتمعات  

 هذا الفهم المـشترك المجـرد       إلى يصل   أن لإلنسانوال يمكن   ،  والعادات التي تسود المجتمع     
 عن طريق عملية طويلة وممتده منذ الوالدة وحتى يحتل مكانـه       ليهإ يصل   أنويمكنه  ، والدته  

 من أي شـئ     أكثرفالعملية تقترب من االكتساب     ،  وليشغل دور معينا في نظام اجتماعي معين        
  .)٢( آخر

 تكـون وسـيلة     أنوهكذا فقد ارتبطت التنشئة السياسية بعملية التنشئة االجتماعية والتي يمكن           
 ولذلك فالتنشئة السياسية هي عملية إمداد الفرد من خالل          سياسية أو  تغيرات اجتماعية  إلحداث

  تشكل لديه وعيا ، عدد من الوسائل بمعلومات التي تساعده على اكتساب ثقافة سياسية معينة 
  
  ٢٣_١٢محمود حسن إسماعيل ، مرجع سابق ،ص_ ١

  ١٣المرجع السابق ، ص_٢
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ويقـصد  ، ستقال ليستطيع أن يتناسق في مجتمعه       سياسيا يهيئه للمشاركة في العملية السياسية م      
اإلذاعـات المحليـة    : ووسيط التنـشئة الـسياسية      ، بالفرد في هذه الدراسة الشباب الجامعي       

  .الفلسطيني
   :مفهوم التنشئة السياسية

 تعني ببساطة العمليات التي يكتسب الفرد من خاللها توجهاتـه الـسياسية الخاصـة و                إنها
  .)١(السياسيتقييماته لبيئته و محيطه معارفه و مشاعره و 

اختصار عملية تلقين الفرد قيم و مقاييس و مفاهيم مجتمعه الذي يعيش فيه بحيث يصبح               بهي  
 من قبـل    قي  يرت  أو مجموعة ادوار تحدد نمط سلوكه اليومي ويلقن الفرد          إشغالمتدربا على   

  .)٢(ألدوارهمي تكون مكملة  االجتماعية التاألدوار الذين يحيطون به فيكسب منهم األفراد
وتعرفها دائرة المعارف و العلوم االجتماعية بأنها التلقين الرسمي و غير الرسـمي المخطـط               
وغير المخطط و القيم والممارسات السياسية و خصائص الشخصية دلـت الداللـة الـسياسية       

 .)٣(يق المؤسسات المختلفة في المجتمعوذلك في كل مرحلة من مراحل الحياة عن طر

ومن خال التعريفات السابقة يتبين أن التنشئة السياسة عملية مستمرة ودائمة ال تتوقـف عنـد                
 يتعرض لها منذ  طفولته وحتى شيخوخته وهي         اإلنسان أن المدرسة بمعنى    أومرحلة الطفولة   

 اجتماعية ذات داللة سياسية وتقوم عمليـة        واتجاهاتعملية تلقين التجاهات وقيم سياسية ولقيم       
  : لتنشئة السياسية بادوار رئيسية ثالثة هي ا
  آلخرنقل الثقافة السياسية من جيل  .١

 .السياسية تشكيل الثقافة أوتكوين  .٢

 . ودعم المحافظة على التنسيق السياسي يتالءمتغير الثقافة السياسية بما  .٣

 أو علـى الجانـب      أساساكبر و اشمل وهي تنصب      شئة أ  تن والتنشئة السياسية جزء من عملية    
  " .بالثقافة السياسية" ما يسمى أوالبعد السياسي للمجتمع 

 في كتـاب بعنـوان      نوها يما وأول من صاغ تعريف مصطلح التنشئة السياسية هو هوبرت          
بأنها تعليم الفرد األنماط االجتماعية عن      :التنشئة السياسية "هايمان  " التنشئة السياسية وقد عرف     

ده على أن يتعايش مع هذا المجتمع سلوكيا ونفسيا         طريق مختلف مؤسسات المجتمع التي تساع     
  .)٤( ومن بعد هايمان تعددت تعريفات التنشئة السياسية

  
جامعة قار  :بنغازي  (١ ،ط دراسة تحليلية التنشئة السياسية   محمد زاهي محمد بشير ،    . ،د  أبو القاسم خشيم   مصطفى عبدا هللا  .د -١

 . ٥٥ص)١٩٩٥،سيون

  .١٧٠ص  ،لسابق ، المرجع اناجي صادق شراب -٢

 . ١٦٧ص)١٩٩٥دار المعرفة الجامعية ،:القاهرة( ،بدون طبعةمدخل في العلوم السياسيةعادل مختار الهواري،-٣

 . ٢٣-١٢صالمرجع السابق ، محمود حسن إسماعيل ،-٤
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  / يمكن التفرقة بين اتجاهين رئيسيين في تعريفهم للتنشئة السياسية وهما اإلطاروفي هذا 

 :األولاالتجاه 

السلوكية القيم والمعاير    وهذا االتجاه ينظر إلى التنشئة على أنها عملية يتم بموجبها تلقين الفرد           
  .الزمنالمستقرة في ضمير المجتمع مما يضمن بقائها واستمرارها عبر 

بان التنشئة السياسية تعبر في اوسع مضامينها عن كيفيـة تنقـل            " كينيث التجون   " كما يقول   
الذي يرى أن   " نريد حرينتشتين   " أبضا تعريف   ، من جيل إلى جيل     السياسية  المجتمع الثقافية   

المخطط للمعارف والقـيم والـسلوكيات      ، التنشئة السياسية هي تلقين الرسمي وغير الرسمي        
وذلك في كل مرحلة من مراحل الحياة       ، السياسية وخصائص الشخصية ذات الداللة السياسية       

  .االجتماعية الموجودة داخل المجتمععن طريق المؤسسات السياسية و،
 :الثانياالتجاه 

 التنشئة السياسية على أنها عملية يكسب الفرد من خاللها تـدريجا            إلىوهو االتجاه الذي ينظر     
ويـرتبط بهـا    ، هويته الشخصية التي تسمح له بالتعبير عن ذاته وقضاء مطالبها التي يحلو له            

 خلـق   أو، لتعديل الثقافة السياسية السائدة في المجتمع        التنشئة كمؤشر    إلىبهذا االتجاه النظر    
  . التقدم إلىثقافة سياسية جديدة تراها النخبة الحاكمة ضرورة للعبور بالمجتمع من التخلف 

حيث يرى أن التنـشئة الـسياسية   " تشارلزهار نجتون"و " ترومان أدلر"ومن أتباع هذا االتجاه     
 األسـرة  السياسية ذات المغزى الـسياسي عـن طريـق           تعتني بعملية تعليم القيم واالتجاهات    

  .والمدرسة والتفاعل مع السلطة والمواقف السياسية
أما علماء االجتماع العرب فلم يغيب مفهوم التنشئة السياسية عن فكرهم رغم ارتباط تعريـف               

لعربـي  المجتمع اهذا المفهوم لديهم بمفهوم التنشئة االجتماعية للظروف السياسية التي يمر بها       
عـايير  تعلم الفرد الم  الذي يقول بأن التنشئة السياسية هي كيفية        "فيصل السالم "ومنها تعريف     ، 

  .مما يساعده على أن يتعايش  سلوكيا معه، مؤسسات المجتمعاالجتماعية عن طريق مختلف 
ثـم  التنشئة السياسية بأنها العملية التي بمقتضاها يكتسب الطفل         " محمود علي العويني  "ويعرف  

من خالل التعلـيم الـسياسي      وهي معقدة وقد تحدث بشكل مباشر       ، البالغ المعتقدات السياسية    
ومن هنـا يـأتي دور الجماعـات        ، والتلقين أو بشكل غير مباشر من خالل القيم االجتماعية          

  .)١( المنظمة وغير المنظمة
 داخـل   أة الفـرد  ويرى عبد الهادي الجوهري أن التنشئة السياسية تعتبر شرطا ضروريا لنش          

  ٠ا المواطن تحدد تصرفاته السلوكية ذلك إن خبرات التنشئة التي يكسبهالمجتمع السياسي ومرد
  
  

 . ٢٣-١٢ ،المرجع السابق ،ص محمود حسن إسماعيل-١
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 ،الـسياسي  وتأييـد مـرفض النظـام        ،بالسياسية أو عدم االهتمام     ،السياسيةفي خصم الحياة    
  .)١( عنه التخلي أو السياسي  المجتمعإلىوالشعور باالنتماء 

 األفـراد  ففي طريقها يتم تلقين      ،التأثيرمما سبق يتضح أن عملية التنشئة السياسية عملية ثنائية          
 وعن  .السياسية السياسية ونماذج السلوك السياسي الذي يرتبط ببيئتهم         واألهدافالقيم والمعايير   

أو العمل على خلق ثقافة سياسـية     ، آخر إلى يمكن نقل الثقافة السياسية من جيل        أيضاطريقها  
 مـن   األمـة كما أنها تؤدي إلى بناء      ، المجتمع  جديدة تراها السلطة السياسية ضرورية لتقدم       

عن طريق التجانس واالنسجام داخل الجـسد الـسياسي         السياسي الذي يتحقق     خالل التكامل   
  .  مشترك بالتضامن والهوية الموحدةإحساس وإيجادواالجتماعي 

  
  :همية التنشئة السياسيةأ

ال تتوقف عند مرحلة الطفولة أو المدرسة بمعنى أن         ، التنشئة السياسية عملية مستمرة ودائمة      
وهي عملية تتلقين االتجاهات وقيم سياسية      ، اإلنسان يتعرض لها منذ طفولته وحتى شيخوخته        

  :ادوار رئيسية وهيوقيم واتجاهات اجتماعية ذات داللة سياسية وتقوم التنشئة السياسية ب
  . جيل إلىنقل الثقافة من جيل ) ١
  .السياسيةتكوين أو تشكيل الثقافة ) ٢
  .ودعم المحافظة على النسق السياسي تغير الثقافة السياسية بما يتالءم) ٣

وتبدو أهمية التنشئة السياسية في مجتمعنا الفلسطيني في ضوء تعرض الشباب للغزو الثقـافي              
  . اإلسرائيلي الجانب الخارجي وتحديدا من

إضافة إلى انشغال الشباب بمشاكلهم الخاصة في التعليم والعمل والمستقبل وهذا يـؤثر علـى               
  .االهتمام بمشاكل الوطن في ضوء ما يعانيه هذا الوطن من مشاكل 

   :)٢(لى ما سبق يمكن تحديد أهمية التنشئة السياسية فيما يليإإضافة 
 :مجتمع  الأيديولوجيةعن   التعبير–أ 

مثالي واأليديولوجية هي األفكـار المثاليـة       " Ideal"فاأليدلوجية كلمة التينية مشتقة من كلمة       
 ويمكن القول بأنها التصور االعتقادي للمجتمع األفـضل أو الـنهج            الموجهة للمجتمع واألفراد  

  .الذي يمكن إلدراك هذا المجتمع
 :الصفوةالتجنيد السياسي واختيار  -ب

  أنه ال يمكن الفصل بين وظيفة التجنيد " باول"و " الموند"ن كما يؤكد كل من يؤكد الباحثو
  

  

  .٢٣محمود حسن إسماعيل ، مرجع سابق ،ص-١

 . ٢٤ المرجع السابق ،ص-٢
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ومظاهر هذا االرتباط هي بين التربية والنظـام الـسياسي    ، السياسي وعملية التنشئة السياسية     
أي تقليـد   ،أو اختيار الصفوة السياسية     ، قع السياسية الهامة    التي هي عملية تحديد األفراد للموا     

  .األفراد للمناصب السياسية سواء أكان ذلك بدوافع ذاتية أو جهود أي من اآلخرين

 :التكامل السياسي و بناء األمة  - ج

أي تحقيق التجانس واالنسجام داخل الجسد السياسي واالجتماعي وتخطي الوالدات الـضيقة و             
 مشترك بالتضامن والهوية    ور بالوالء للدولة ومؤسساتها المركزية و إيجاد إحساس       غرس الشع 

  . الموحدة 
بينما يؤكد البعض أن مفهوم التكامل السياسي يعني اندماج العناصر االجتماعية و االقتصادية             

  :وهذا مفهوم للتكامل بتضمن عنصرين ،  و الجغرافية في الدولة الواحدة العرفيةو الدينية و 
  .قدرة الحكومة على السيطرة على اإلقليم الخاضع لسياستها) ١

و اإلخالص    من االتجاهات لدى الشعب إزاء األمة و عموما تشمل الوالء          مجموعا اتوفير) ٢
  فوق االعتبارات الضيقة االعتبارات الوطنيةوالرغبة في إطالل 

لى انعدام وجود الروابط القوية     و يؤدي عدم تحقيق التكامل السياسي بين أفراد الشعب الواحد إ          
بينهم و إلى إعاقة االتصال و قنوات الحوار بينهم فضال عن الصعوبات في المشاركة في بناء                

  . جهود جميع المواطنين في المجتمعتضافرالدولة و مؤسساتها و التي تتطلب  
  

  :السياسيةتطوير عملية التنشئة 
مستمرة يتعرض لها الفرد طيلة حياته منذ طفولته        عملية  هناك اتفاق على أن التنشئة السياسية       

ها ختلف طريقة التنشئة السياسية وحـد      وت ،معينة وال تنقطع عنه عند مرحلة       ،شيخوختهوحتى  
  .أخرىوأهميتها من مرحلة إلى 

  :هيويمكن تقسيم مراحل التنشئة السياسية إلى أربع مراحل 
  :المبكرةمرحلة الطفولة  

، حوالي الثالثة من العمـر      ، ة التنشئة السياسية من سن مبكرة جدا        وهي مرحلة تبدأ فيها عملي    
حيث يعتبر األطفال جزء من المجتمع السياسي وتعتبر التربية السياسية للطفل مفيدة لما لهـا               

  ة في العمليةأدوار معينمن دور في مرحلة النضج وهي التي تدعو األفراد إلى القيام ب
   . السياسية 

  : سطى والمتأخرة ما قبل المراهقة مرحلة الطفولة الو

 والتي تلعـب دورا     ،المدرسةوهي المرحلة التي يبدأ عندها الطفل في دخول عالم جديد وهو            
  .أكثر من السلوك الجديد ويتعرض لخبرات أنماط كثيرة في حياة الطفل تبدأ في تعليمه هاماً
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 يفـصل بـين األدوار      إضافة إلـى انـه    ويزداد حب االستطالع لدى الطفل في هذه المرحلة         
  .الجماعية

بعض المفـاهيم   ومع اقتراب الطفل من مرحلة المراهقة يصبح أكثر قدرة على فهم واستيعاب             
 وبالتالي يرسخ فـي ذهنـه عـن مؤسـسات           ،الحكومةالمجردة كالتصويت و الديمقراطية و      

  .السياسيوعمليات النظام 
  :المراهقةمرحلة 

الفرد بتحمل بعض واجبات المواطنة ويظهـر الـشعور         وتعتبر أهم المراحل حيث يبدأ عندها       
أي محاولة فهم ومناقشة المشكالت السياسية واالجتماعية العامة        ،  االجتماعية فيها    ةبالمسؤولي

كما تكمن أهمية هذه المرحلة من كون المراهق يبدأ في معايشة مؤسسات جديـدة كـاألحزاب            
  .اسي والتنظيمات السياسية التي تؤثر على سلوكه السي

   :بقية العمر ما بعد المراهقة
 ةكلما تقدم عمر اإلنسان كلما ازدادت خبراته وتجاربه والتي تؤثر على عملية التنشئة السياسي             

حيث تتعمق مشاركته  السياسية والفعليـة       ، وهي الفترة التي تعتبر فترة حياة الفرد السياسية         ، 
وفيها يبدأ الفرد بالتعامل مـع وسـائل        من خالل عمليات التصويت وتولي المناصب السياسية        

الجماهيري والتي تعتبر إحدى أدوات التنشئة السياسية واالتجاهات التي يكتسبها الفرد           االتصال  
خالل هذه المرحلة مع ما تراكم من معارف وقيم لديه على امتداد مرحلة الطفولة والمراهقـة                

  .تحدد السلوك السياسي للفرد 
  

   :يةمؤسسات التنشئة السياس

تتم عمليات التنشئة السياسية عن طريق مؤسسات اجتماعية ورسمية ، ويالحظ أن دور هـذه               
المؤسسات متداخالً أي ال يمكن  أن يقف دور األسرة عند حد معين أو مرحلة عمرية محـددة            

  .،بل ما يحدث هو أن يقل دور هذه المؤسسة أو يزيد في مرحلة معينة في حياة الفرد 
 الفرد القيم والمعايير واالتجاهات التي تؤثر في سـلوكه          إكسابمؤسسات في   ويتمحور دور ال  

، على نحو مباشر أو غير مباشر ، ويمكن تقـسيم مؤسـسا التنـشئة                السياسي إيجاباً أو سلباً   
السياسية إلى قسمين ، قسم غير رسمي مثل األسرة وجماعة الرفاق واألصدقاء ، وقسم غيـر                

  .ووسائل اإلعالمرسمي مثل المدرسة واألحزاب 
  :رسمية الغير العناصر : أوالً

  :األسرة -١
 وهي تلعب دوراً هاماً لتنشئة الطفل ، فهي الخلية األولى التي ينشأ فيها الطفل حيـث يولـد                  
وليس لديه أي ارتباط بأية أنماط السلوك المختلفة التي تشكل مجموعة أرائه وتصرفاته حـول               
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سة يتفق الباحثون أن األطفال يتبنـون اتجاهـات مماثلـة           المسائل السياسية ، وفي هذه المؤس     
  .التجاهات آبائهم إزاء المجتمع السياسي وأجهزة الحكم

السلوكية ، أما عن طريق التقاليد أو عمليـة         أي أن الطفل يتعلم االتجاهات السياسية واألنماط        
ي هذه المؤسسة يميلون    التلقين التي تقوم بها األسرة ، ومن هنا يتضح أن الميل العام لألطفال ف             

      .لإلتقان مع أبنائهم بشأن المسائل السياسية    
  : جماعة الرفاق -٢

ويقصد بها مجموعة األصدقاء والزمالء ، المحيطيين بالطفل سواء داخل نطاق األسرة أو في              
 الجامعـة المدرسة ويستمر تأثير هذه الجماعات على الفرد في جميـع مراحـل حياتـه فـي               

تواجد األصدقاء والزمالء ، وبرزت أهميـة جماعـات          وغيرها من أماكن     والمدرسة والعمل 
الرفاق في تشكيل قيم واتجاهات وسلوك األفراد مـع التحـوالت االجتماعيـة تحديـدا فـي                 
المجتمعات التي ضعفت فيها الروابط األسرية بين األب وأبنائه وهذا ال بد من التأييد على أن                

  . عكسيا مع تأثير األسرةدور وتأثير جماعات الرفاق يتناسب
  .)١(أفراد األسرة ضعف تأثير الرفاق والعكس صحيح كلما كانت العالقة قوية بين 

الفرد وأسرته حيث تقوم هذه العالقات بين الفرد وأسرته على أساس           وتختلف نمط العالقة بين     
  والخضوع ، بينما تقوم هذه العالقات داخـل جماعـات الرفـاق علـى مبـدأ                السيطرة مبدأ

الديمقراطية حيث توفر هذه الجماعات ألعضائها مجاالً أوسع للتكيف مع البيئـة االجتماعيـة              
 مجاالت النقاش وتعدد اآلراء ، وتكمن وظيفة جماعات الرفاق فـي نقـل               فيه والثقافية وتتسع 

  .وتعزيز الثقافة السياسية وغرس قيم ومفاهيم جديدة تلعب دورا مهماً في التعليم السياسي 
  :للتنشئة السياسية العناصر الرسمية  : ثانيا 

  : المؤسسات التعليمية -١
تعتبر المؤسسات التعليمية بكل عناصرها من مدرسين ومناهج دراسية أحدى اآلليات المتاحـة             

الـسيطرة للطبقـة    اهج الدراسية عادة وسيطاً من أجل       للحفاظ على البناء األساسي فتعتبر المن     
 الطبقـة المـسيطرة ،      ةأيديولوجيبعض القيم السائدة وطرح     الحاكمة بحيث تعمل على تثبيت      

، فالمدرسـة هـي     إضافة إلى دور المعلمين في شرح وتفسير وتوضيح هذه المناهج التعليمية            
التي يود المجتمع من خاللها إلى تكيف الناشئة أو ينقل التراث الثقـافي وأن              اإلدارة المؤسسة   

ان الوحيد الذي يمكن الطـالب مـن فهـم التجربـة            يلقن أنماط السلوك وتعتبر المدرسة المك     
يتبنون فيها العناصر والمعرفة التي ستمكنهم من المشاركة في المـسؤولية ،            الجماعية التي س  

  وتمثل المدرسة مكانا يرتقي الفرد من خاللها أي المستويات ، إضافة إلى المبادئ الديمقراطية 
  
 . ١٧٣ص –مصدر سابق – عادل مختار الهواري -١
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التي تسود الجو الدراسي بما فيه حرية الرأي والتعبير عنه والعمل الجماعي سـيكون تـأثير                
    .إيجابياً في التنشئة السياسية

  : األحزاب السياسية -٢
ناس منظمين  إال أنها جميعا تتفق على أن هناك أ       تعدد التعريفات والصيغ حول مفهوم األحزاب       

  يسعون إلى
ن الحرب يمكن تعريفه بأنه ذلك الجمع بين األفـراد الممتـدين            تحقيق هدف مشترك وعليه فإ    

نفيذ وتحقيـق بـرامج     والذين يعملون بمختلف الوسائل للفوز بالحكم أو المشاركة فيه بقصد ت          
  سياسية معينة

تسعى األحزاب إلى السلطة وهذا أحد األسس التي يقوم على أساسها األحزاب وهـذا يتطلـب                
 إضافة إلى أن األحزاب تسعى إلى       اإلعالملك تلجأ األحزاب إلى     جماهير تؤيد هذا الحزب ولذ    

  . لها جدد أفراد وانضمامالتأثير على غير أعضائها بهدف الترقي ببرامجها 
وتقوم األحزاب بدور فعال في التنشئة السياسية عن طريق تزويد أعضائها بالمعارف السياسية             

  . العام وتوجيهه نحو مسألة من المسائل وإعداد الكوادر السياسية وتساهم في تشكيل الرأي
  : وسائل اإلعالم-٣

تمثل وسائل اإلعالم التنشئة بأنها تؤثر في الفرد بغض النظر عن المرحلة العمرية فهي تـؤثر      
على الصغار والكبار وهذا بعكس المؤسسات األخرى للتنشئة السياسية التي يتعاظم دورها في             

ا من خالل تقديم الخبرات متنوعة وثرية وجذابة للفـرد           أهميتها أيض  وتأتيمرحلة عن مرحلة    
صغيرا أو كبيرا لقد أعتبر علماء السياسية أو وسائل االتصال جزء من النسق السياسي لهـذا                
كان اهتمام الطبقة الحاكمة لتسخير هذه الوسائل إلطفاء الـشرعية علـى نظامهـا الـسياسي                

 ففي الدول النامية    وتبرير سلوك القادة السياسي   واستغاللها في دعم المؤسسات السياسية القائمة       
يتدفق اإلعالم داخل الدولة من الصفوة إلى الرأي فالنظام السياسي هو المحدد األساسي لفاعلية              

    .وتأثير وسائل االتصال
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  املبحث الثاني
  دور اإلعالم في التنشئة السياسية

اصة في الحربين العالميتين اللتين كان فيها       اكتسب اإلعالم أهمية بالغة في العصر الحديث وبخ       
اإلعالم سالح فعال على الجبهتين الداخلية والخارجية ، بل قد استطاع اإلعالم بأساليبه المتقنة              
أن يسقط إقليم السار دون قتال لصالح األلمان بفعل الدعاية ألمؤثره لوزير اإلعالم جـوبلز ،                

هات الوهم في صراعاتهم مع بريطانيا بفعل السياسية        واستطاع اإلعالم أن يوقع األلمان في متا      
اإلعالمية الهادئة والمنتقاة التي اعتمدها تشرشل ، وقد اختلفت الروايات فـي تحديـد مفهـوم             

النقل الحر والموضوعي لألخبار والمعلومات بإحـدى   : اإلعالم فهناك من يعرف اإلعالم بأنه       
ئع بصورة صحيحة وأنه يستهدف وال يهدف إلى أي         وسائل اإلعالم أو أنه نقل اإلخبار ، والوقا       

  .)١(غرض سوى اإلعالم ذاته لغرض التميز بينه وبين الدعاية 
ويربط الباحثون بين اإلعالم واالتصال باعتباره مشتقا من التعبير األجنبي وباعتباره يقوم على             

 الحـديث عـن     أساس التفاعل بين الجماهير ، ولذلك كثيرا ما يرد معنى اإلعالم مختلط فـي             
االتصال ، فاإلعالم هو تزويد الجماهير بالمعلومات واألخبار بقصد التأثر على تلك الجماهير             

  .)٢(وإقناعها 
   :)٣(مجتمعات الحديثةأهمية اإلعالم في ال

 السريع في المجتمع الحـديث يبـرز        يإن المدينة المتغيرة والتقدم العلمي والتكنولوج      -١
فراد المجتمع علما بما يجـري فيـه مـن أحـداث            أهمية اإلعالم وضرورة إحاطة أ    

  .وتطورات 
 .كما تلعب وسائل اإلعالم دورها في المعلومات واألخبار والحقائق  -٢

إن زيادة المعلومات ومصادرها وتعقد الحياة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة             -٣
ـ             ي وضيق وقت األفراد وعدم توافر الوقت الكافي لالطالع واإلحاطة بالمعلومـات ف

المجتمع الحديث جعل مهمة فهم المشكالت ومعرفة الحقائق واإلخبار والمعلومات أمر           
صعب عسير ، ومن هنا تتعاظم أهمية اإلعالم الحر الصريح الذي يساعد في التغلـب               
على هذه الصعاب ويساعد األفراد على فهم األمور ومعرفة البيئـة المحيطـة بهـم               

 .والتجاوب معها

  
دار الرشيد للنشر ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم : بغداد ( ،بدون طبعة ، دور اإلعالم في التنمية أحمد محمد عبد القادر- ١

  .٢٧ص) ١٩٨٢،

  .١٧ص )١٩٧٩مكتبة غريب،: القاهرة (  ، بدون طبعةدراسات في االتصال والدعاية الدولية: اإلعالم الدولي أحمد بدر ، -٢

 .٢٩٧ص)١٩٨٩دار الكتاب المصري ،: القاهرة (٢،طي علم النفس االجتماعحامد زهران ، -٣
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إن الفرد العادي في المجتمع الحديث ال يمكنه أن يحيط علمـا بالنظريـات الحديثـة                 -٤
واالكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي من المصادر األساسية واألصلية ، لذلك فـإن            

ير فنيـة وبعيـد عـن       اإلعالم يقوم بهذه المهمة بأسلوب سهل مفهوم وبألفاظ عادية غ         
 .المصطلحات العلمية المعقدة مع االحتفاظ بالمعاني األصلية 

  

  

   :)١( وظائف وسائل اإلعالم
  :التوجيه واإلرشاد  -١

اإلنسان دائماً بحاجة إلى وسيلة تراقب له الظروف المحيطة به ، وتحيطـه علمـا باألخبـار                 
ئق ويساعد األفراد والجماعة على اتخاذ      والمعلومات ، واإلعالم وسيلة تقوم بنشر اآلراء والحقا       

  .القرارات الصحيحة والمناسبة 
   :اإلخبار-٢

 واإلقنـاع يعمل اإلعالم على تقديم اإلخبار والمعلومات ، والهدف من ذلك زيـادة المعرفـة               
  .والتفاهم وتقديم المعلومات الجديدة حول مشكالت الساعة وغيرها من المسائل الجدلية 

   : التعليم-٣
د المواطن في كل عمليات التربية والتعليم ، وأصبحت البرامج التعليميـة فـي اإلعـالم                يساع

مكملة لعملية التعليم وأصبح التعليم المبرمج من أوضح التطورات في التعليم العصري الحديث             
  .حيث أدخلت األجهزة اإللكترونية تهيئ الفرصة للتعليم الذاتي 

 المتقدمة وإشاعة المعلومات الحديثة المتصلة بالتقـدم        واإلعالم عامل أساسي في نشر األفكار     
  .العلمي والتكنولوجي 

   :التثقيف -٤
التثقيف العام هو زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل اإلعالم وليس بالطرق والوسائل األكاديميـة       
التعليمية ، والتثقيف العام يحدث في اإلطار االجتماعي للفرد أكان ذلك بشكل عفوي وعارض              

  .أو بشكل مخطط ومبرمج ومقصود 
أحيانا يندفع الفرد من تلقاء نفسه فيذهب ليفتش عن كتاب أو عن برنامج تلفزيوني أو شـريط                 

  سينمائي أو برنامج إذاعي وذلك بقصد اإلطالع وتوسيع إطار ثقافته وتعميق تلك الثقافة 
ما يوالي الفرد حضور    في هذه الحالة يكون التثقيف مقصودا أيضا من جانب هذا الفرد ، وعند            

  برنامج محاضرات أو ندوات علمية أو سياسية أو اجتماعية إنما ينفذ برنامج تثقيف مخطط من 
  
  ١٧٤ص) مكتبة األنجلو المصرية:القاهرة(٣ ، طوسائل اإلعالم والتنشئة االجتماعيةشهيناز طلعت ، -١
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  .رها جانبه أو يتجاوب مع برنامج وضعته مؤسسات علمية أو أدبية أو غي
ومهما كانت أشكال التثقيف العام فوسائل اإلعالم على تنوعها من الندوة إلى التلفزيون مرورا              

  .)١(بالكتاب وغيرها إنما هي وسائل تثقيف وزيادة إطالع وتعميق ثقافة 
   :االتصال االجتماعي -٥

اآلخـر ،   يعرف االتصال االجتماعي عادة باالحتكاك المتبادل بين اإلفراد بعضهم من البعض            
هذا االحتكاك هو نوع من أنواع التعارف االجتماعي يتم عن طريق وسائل اإلعالم التي تتولى               

  .تعميق الصالت االجتماعية وتنميتها 
   :اإلعالن-٦

تقوم وسائل اإلعالم بوظيفة اإلعالن عن السلع الجديدة التي تهم المواطن ، كما تقوم بدور هام                
في حقول العمل والتجارة عندما تتولى اإلعالن عن وجود وظائف شاغرة أو وجود مـوظفين               

عندما تتولى اإلعالن عن إجراء مناقصة أو وضع التزام موضع التنفيـذ ،              مستعدين للعمل أو  
تطاعت وسائل اإلعالم على تنوعها من صحافة وتلفزيون وسينما وأحيانا إذاعة أمـام             ولهذا اس 

تعقيد الحياة وتعدد ما فيها من اختراعات وصناعات واكتشافات أن تقوم بمهمة التعريف بمـا               
  .)٢(هو جديد وتقديمه للجمهور وعرض فوائده وأسعاره وحسناته بشكل عام 

  :الترفيه -٧

يما تقوم به من وظائف بمهمة ملء أوقات الفراغ عند الجمهور بما هـو              تقوم وسائل اإلعالم ف   
مسل ومرفه وهذا يتحقق بواسطة األبواب المسلية في الصحف أو البـرامج المـضحكة فـي                
التلفزيون وفي الحالتين تأخذ وسائل اإلعالم في اعتبارها مبدأ واضحاً وهو أن برامج الترفيـه               

لجذبه إليها ، وحتى في مجال الترفيه هناك برامج وأبواب          والتسلية ضرورية لراحة الجمهور و    
ترفيه موجهة ، يمكن عن طريقها الدعوة إلى بعض المواقف ودعـم بعـض االتجاهـات أو                 

  .تحويرها وحتى تغيرها ، وهذا يتطلب بالطبع أساليب مناسبة من جانب وسائل اإلعالم 
ا على التوجيه وذلك عندما تسقط تلـك        وأحياناً تعطي برامج الترفية نتائج عكسية وتفقد قدرته       

البرامج في السطحية واالبتذال ومجرد اإلثارة واإلضحاك ففي الوقت الذي يجب فيـه عـدم               
وضوح التوجيه في برامج الترفيه والتسلية كي ال يصبح األمر عبئا على الجمهـور، كـذلك                

فقد جماهيرها ،   يجب تحاشي اإلسفاف والسطحية خوفا من أن تصبح تلك البرامج مرفوضة وت           
وكثيرة هي األفكار التي دعت إليها بعض الحكومات عن طريق برامج الترفيه التي تبثها عبر               

   . )٣(وسائل اإلعالم
  

  .١٧ص)١٩٨٣دار الفرقان ،: عمان (١،طمئة سؤال حول وسائل اإلعالم طلعت همام ، -١

  .٢١صمرجع سابق ،ال -٢

  .٢٤صمرجع سابق ،ال -٣
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   :شئة السياسيةدور اإلعالم في التن
تمثل وسائل اإلعالم التنشئة بأنها تؤثر في الفرد بغض النظر عن المرحلة العمرية فهي تـؤثر      
على الصغار والكبار وهذا بعكس المؤسسات األخرى للتنشئة السياسية التي يتعاظم دورها في             

بة للفرد  مرحلة عن مرحلة أخرى وتأتي أهميتها أيضا خالل تقديم خبرات متنوعة وثرية وجذا            
 جزء من النسق السياسي لهذا      لصغيراً أو كبيراً ولقد اعتبر علماء السياسية أن وسائل االتصا         

كان اهتما الطبقة الحاكمة لتسخير هذه الوسائل إلطفاء الـشرعية علـى نظامهـا الـسياسي                
واستغاللها في دعم المؤسسات السياسية القائمة وتبرير سلوك القادة السياسي ، ففـي الـدول               
النامية يتدفق اإلعالم داخل الدولة من الصفوة إلى الرأي العام فالنظام السياسي هـو المحـدد                
األساسي لفاعلية وتأثير وسائل االتصال فتستخدم اإلثارة الجور أو تهدءته كما أنها تتحكم فـي               
حجم حرية النقد الموجهة للسلطة الحاكمة ، وتكمن أهمية وسائل اإلعـالم وخطورتهـا فـي                

ئة السياسية من حيث قدرتها على اختراق الحـواجز وتمكنهـا مـن توصـيل رسـالتها       التنش
 برامج متنوعـة مثـل الترفيـه والتـسلية          ولوجية إلى المواطنين في منازلهم من خالل        اإليدي

وغيرها أال أن التطور التكنولوجي الحادث على الوسائل اإلعالمية ونجاح اختـراق الوسـائل            
 الجغرافية والسياسية من خالل األقمار الصناعية واالنترنت وغيرها         اإلعالمية لحواجز الحدود  

  .من الوسائل الحديثة 
وضع أمام األنظمة المتسلطة أو التي تؤمن بالسيطرة على وسائل اإلعالم عقبات أهمها دخول              
وسائل أخرى ال تسيطر عليها إلى المشاهد والمستمع أصبح لديه كـم هائـل مـن األخبـار                  

أثر بعها ويقرر بأن يعزق عن وسائل إعالمه الداخلية إذا كانت ال تشبع رغبتـه         والمعلومات يت 
بشكل أو بآخر في حركته السياسية من خالل التأييد أو المعارضة أو المشاركة اإليجابيـة أو                

  .السلبية
ورغم األهمية القصوى لوسائل اإلعالم في التنشئة السياسية وبخاصـة فـي ظـل التطـور                

ث اآلن لوسائل االتصال الجماهيري ، فقد ظل اإلعـالم الجمـاهيري فـي               الحاد يالتكنولوج
   :)١(التنشئة السياسية مهماً لفترة طويلة وأرجع البعض ذلك إلى

اعتبار األسرة أهم وسائل التنشئة ، حيث كانت النظرة إليها كمركز منطقي للتـأثير تقـوم                -١
  .وسائل التنشئة األخرى بتدعيمه أو تقوية دوره 

لدراسات األولى في أجهزة اإلعالم الجماهيري اهتمت بآثـار التعـرض للراديـو أو              إن ا -٢
الصحافة على الكبار ، واستخلصت أن وسائل اإلعالم الجماهيري تؤكد القـيم واالتجاهـات               

  .والسلوك القائم 
  
  . ٤٦محمود حسن إسماعيل ،مرجع سابق ،ص-١
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فرقه بين قنـوات االتـصال بعـضها        اعتبار وسائل اإلعالم أجهزة نقل المعلومات دون ت       -٣
  .أو التفرقة بين استخدام األطفال إحداهما دون األخرى .وبعض 

   :)١(ويتوقف دور وسائل اإلعالم في عملية التنشئة السياسية عموماً على ما يلي
  .نوع الوسيلة اإلعالمية المتاحة للفرد  -١
 .ردود فعل الفرد لما يتعرض له في وسائل اإلعالم حسب سنه -٢

 .ئص الفرد الشخصية ومدى ما يحققه من إشباع حاجاته خصا -٣

 .درجة تأثر الفرد بما يتعرض له في وسائل اإلعالم  -٤

 .اإلدراك االنتقالي حسب المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي ينتمي له الفرد -٥

ت ردود الفعل المتوقعة من اآلخرين إذا سلك الفرد ما يتعلمه من معايير ومواقف وعالقا              -٦
  .اجتماعية وما تقمصه من شخصيات 

وهناك مجموعة من المالحظات ترتبط بدور وسائل اإلعالم الجماهيري في عمليـة التنـشئة              
  السياسية 

   :)٢(وهي
  .إن وسائل االتصال تعمل على نشر المضامين السياسية التي قامت وكاالت أخرى بتكوينها-١
اهات السياسية القائمة أكثر من كونها تخلق       إن وسائل االتصال تميل إلى دعم وتعزيز االتج       -٢

  . اتجاهات جديدة
إن الرسائل التي تنقلها وسائل االتصال يتم استقبالها وتفسيرها في إطار البيئة االجتماعيـة              -٣

  .وكذلك في إطار االستعدادات االجتماعية المسبقة 
ـ              صر فـي إطـار     ومع أن ثمة وسائل حديثة لالتصال الجماهيري إال أن نطاق الوسـائل ينح

العناصر الحضرية وأولئك الذين يشاركون في العملية السياسية على المستوى القومي فقـط ،              
وحتى إذا اتسع هذا النطاق ووصل إلى مستوى القرية ، فإن هذا االتساع ال يسفر عادة عـن                  

ي ردود أفعال أو تغذية مرتدة تعكس آراء الغالبية العظمى من السكان وتؤثر بشكل أو بآخر ف               
  .ديناميات الحياة السياسية ومخرجات النظام السياسي

  

  

  

  
  
  .٤٦محمود حسن إسماعيل ، مرجع سابق ،ص-١

  . ٤٦مرجع سابق ،صال -٢
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أهم شروط نجاح وسائل اإلعالم في تأدية مهامها ، وخدمة أهداف التنمية بتطلب توفير حـد                

  :)١(أدنى من الشروط التالية 

بالشكل الـذي يـضمن     _ الهابط والصاعد _االتجاهين  تحقيق مبدأ تدفق المعلومات في       -١
المزيد من التفاعل الجماهيري والمشاركة الجماهيرية في مختلـف مراحـل العمليـة             

  .اإلعالمية 
القضاء على ظاهرتي المركزية والبيروقراطية اإلعالمية ، وتحرير الطاقات في سبيل            -٢

 .اإلبداع واالبتكار 

 في اإلعـالم ، وتحقيـق الـضمانات القانونيـة      السعي نحو تدعيم مبدأ حق الجماهير      -٣
  .الملزمة لممارسة هذا الحق 

  .وتدفق المعلومات من وسائل اإلعالم إلى الجماهير حول مشكالت سياسية بعينها
وتساعد وسائل اإلعـالم    . وتخلق مناخا إعالميا تثار فيه عملية التنمية السياسية واالجتماعية          

. ر الصحيحة والحقائق الثابتة على تكوين رأي عام صائب          عن طريق تزويد الجماهير باألخبا    
حيث أصبحت وسائل اإلعالم تستخدم كقنوات للتعبير السياسي ونشر آراء وأفكـار القـائمين              

  .على السلطة ، والتأثير على الجماهير لتشكيل الرأي العام وفق الهدف المطلوب 
المهتمين بالرأي العام ممـا يجعلـه       أيضا تساعد وسائل اإلعالم على إيجاد طوائف جديدة من          

وترجع أهمية وسائل اإلعـالم فـي       . رأيا عاما سليما ألنه يمثل أكبر قدر من أفراد المجتمع           
جذب طبقات جديدة من األفراد وضمهم إلى المكونين للرأي العام في أنها تعطـي الجمهـور                

  .المضمون الذي يحتاج إليه في صورة ما يحبه من شكل جذاب 
 دور في االرتقاء بالرأي العام عن طريق تنفيذ أهدافـه ووظائفـه بـصورة دقيقـة                 ولإلعالم

وبذلك يمكن لإلعالم أن يرفع طبقة الرأي العـام         . وصادقة وموضوعية تخدم المجتمع بالفعل      
كما يرفع طبقات المستنيرين إلى طبقة الصفوة       . المنقاد من كونها منقادة إلى طبقة المستنيرين        

وأيضا يجعل طبقة الصفوة أكثر احتكاكا بالمجتمع للتعـرف علـى           . جاتها  ولو بدرجة من در   
  .آرائه ووجهات نظره 

إن عمليـة التنـشئة     : ويؤكد كالبر على أهمية االتصال الجماهيري وتأثيره في التنشئة فيقول           
وأن الثقافة لسياسية الحالية هـي      . سوف تختلف تماما إذا اختفت وسائل االتصال الجماهيري         

  .لالتصال الجماهيري ، وربما تعتمد على هذا االتصال في بقائها واستمرارها نتاج 
  
  

  .٤٩محمود حسن إسماعيل ، مرجع سابق ،ص
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ومن العوامل التي تؤثر على فعالية وسائل اإلعالم في عملية التنشئة السياسية ، تفاعـل تلـك                 
ؤسسات والجماهير ، فهي    الوسائل مع مؤسسات المجتمع وقيامها بدور الوسيط ما بين هذه الم          

في كثير من األحيان تنقل مؤشرات سياسية نابعة ومصنوعة داخـل أدوات أخـرى للتنـشئة                
السياسية خاصة األدوات الرسمية إال أن دور وسائل اإلعالم في الوقت الحالي ال يقـف عنـد               

في صنع  غير مباشرة    نقل األحداث والتوجيهات السياسية ، وإنما يساعدهم بطريقة مباشرة أو         
  . تلك األحداث وتوجهاتهما ، مما يدعم دورها في عملية التنشئة السياسية 
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  املبحث الثالث
  

   في التنشئة السياسية المحلية الفلسطينيةدور اإلذاعات
  

تعتبر اإلذاعة وسيلة اتصال ذات تأثير كبير فهي غير قادرة على تغير االتجاه وتكوين اتجـاه                
جديد للمستمع على نحو يتمشى  ورسالة المصدر  ، ويبدوا ذلك واضحا في تعـدد برامجهـا                  

   .)١( والموسيقى ونحوهااألغانيينية والعسكرية وحتى دالثقافية وال
 موبرغم أن استخدامها في التأثير النفسي وفي تكوين االتجاه منذ والدتها فإن مثل هذا االستخدا              

ع نار الحربين العالميتين وتنافس الدول المتحاربة في السعي لتدمير          لم يبلغ ذروته أال مع اندال     
ومـا إن   . جيوش األعداء وشعوبها وهي في نفس الوقت تعمل على رفع معنويات جيوشـها              

وضعت الحرب أوزارها حتى بدأت مرحلة الحرب الباردة وكانـت اإلذاعـة الـسمعية مـن                
  .األسلحة التي استخدمت في هذه الحرب بكفاءة 

تطور استخدامها في الدعاية واإلعالن على نحو مكثف ، بل إن هنـاك مئـات المحطـات                 و
  .اإلذاعية في الواليات المتحدة التي تقوم على الدعاية واإلعالن فقط

كذلك تستخدم كوسيلة مؤثرة من خالل األغاني واألناشيد والموسيقى والتي قد تـستخدم فـي               
قدار تعاظم دور اإلذاعة السمعية في التوجه يرمـي  البرامج كمؤثرات ، ونستنتج من ذلك أن م       

 البعض أو كما قال مارشال مكلوهان ، يجعل العالم قرية صـغيرة ،              يبعضهإلى تعريف العالم    
ولقد أدت هذه الحقيقة إلى سهولة انتقال العادات والتقاليد بين األمم المختلفة وحتى داخل حدود               

  . اعدة العلم والمعرفةالدولة الواحدة لنقل المعلومات وتوسيع ق
ومن مميزات اإلذاعة عدم حاجة المجتمع إلى أي دراسة وخبرة سابقة ، وقوة التأثير اإليحائي               

الروتينـي  ، ودور اإلخراج الفني في اإلثارة ، وإمكان متابعته أثناء العمـل             للكلمة المسموعة   
داً يخـدم الميـول   بدرجة أيسر من وسائل اإلعالم األخرى ، وتعدد البـرامج اإلذاعيـة تعـد     

والمستويات الثقافية المختلفة وهو يناسب كل األعمار ابتداء من الطفولـة إلـى الـشيخوخة ،                
ويعتبر الراديو من وسائل االتصال المهمة واسعة االنتشار بأقل تكلفة وأكثر تـأثير وأوسـع               

   .)٢( ةجماهيري
  
  
النشر العلمي والمطابع :جامعة الملك سعود الرياض  (وتعلماإلذاعة السمعية وسيلة اتصال مصطفى محمد عيسى فالته ،. د-١

  .٢٩ص)١٩٩٧،
  ٢٢ص)الدار القومية للطباعة والنشر ، بدون تاريخ:القاهرة ( ، بدون طبعة الكلمة المذاعةمحمد إسماعيل ، -٢
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فالراديو يصل إلى جماعات خاصة مثل كبار السن وغير المتعلمين دون مجهود وهو الوسيلة              
 تبقي هؤالء األفراد وغيرهم على علم بما يحدث كما أن الرسالة المذاعـة أكثـر                السهلة التي 

  .فاعلية ويسهل تذكرها ، ويجعل المستمع يحس بالمساهمة واالقتراب الشخصي والواقعية 
والكلمة المذاعة لها قوة إيحائية جبارة وهي تتسلل إلى المستمع سواء في المنزل أو المقهى أو                

 ، وهي أقوى ما تكون تأثير وإلحاح فتخترق الحواجز والـسدود وتفـرض              النادي أو الشارع    
   .)١(نفسها على أذن المستمع

  

  :وظائف الراديو 
  :تتعد وظائف الراديو مع تطورات العصر ونستطيع أن نحددها على النحو التالي 

لك حق  أي نقل األخبار والمعلومات والحقائق عن األحداث الجارية وذ        :  اإلعالم واإلخبار    -١
  .من حقوق االتصال التي تتطلب الصدق واإللزام 

ويقصد هنا توفير المعلومات والمعارف اإلنسانية المختلفة من علوم وفنون آداب           :  التثقيف   -٢
وتقاليد وسلوك عام وقيم ومورثات والمستجدات في الحياة ، وهي مهمـة يـستطيع الراديـو                

ياتهم المختلفة ، وذلك يتطلب التوازن والـوعي        تقديمها والتعامل معها بما يخدم الناس ومستو      
  .والفن في التقديم بما يكفل التماسك والترابط

 وقتا باسما ممتعـا     ا الترفيه واإلمتاع هو المادة اإلذاعية التي تساعد الناس على أن يقضو           -٣
  +.يجعلهم يشعرون بالراحة والسعادة ، ويساعدهم على التجديد واالنطالق 

 والبـرامج   األميـة ، ويتعدى ذلك محـو      ن الراديو من القيام بالتعليم عن بعد        يتمك: التعليم  -٤
من أهم مقومات العملية التعليمية وخاصة في الراديو وباإلضافة إلى أن يقدم للعامـة              التعليمية  

المعلومات والمهارات والخبراء واألفكار المستحدثة وفي ذلك فإن كل ما يضاف إلى معارفنـا              
ستمر ألنه يؤدي إلى تواصل مع الجديد من المعلومات لمواجهة المتغيـرات            هو تعلم وتعليم م   

الحضارية واالجتماعية والتكنولوجية في العمل والمنزل والشارع وفي كل مكان لتحقيق النمو            
   .)٢(واالزدهار

هذه وظيفة مهمة من وظائف الراديو وبخاصة من الدول النامية وللطبقـات            : دعم التنمية   -٥
لمعلومات ممن يطلق عليهم التعليم الرابع وهذه الفئة الموجودة في بالدنـا العربيـة              الفقيرة وا 

  . )٣(والنامية وفي الدول المتقدمة والغنية 
  
  .٢٢ محمد إسماعيل ، مرجع سابق ،ص-١

  .٢٣مرجع سابق ،صال -٢

  .٢٦ص)٢٠٠٤مكتبة الجزيرة ،:غزة ( ،بدون طبعةالفن اإلذاعيحسين أبو شنب ، -٣
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يقصد بها الخدمة اإلذاعية المحلية وبخاصة في البالد ذات المـساحة الواسـعة             : ة   الخدم -٦
 المتعددة ، وذات المستويات والفئات النوعية ، وإن كان األساس هو الخدمة المحليـة               واألقاليم

المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحدود ، وأخبار األفراد والجماعات ، والطقس والطرق والمدارس            
ات واإلنتاج واألسعار والسوق وحـل مـشاكل كـل الجمـاهير والـصحة والفـن                واالمتحان

  .)١(واإلبداعيات المحلية واإلبداعيات في األدب والسفر والرسم والتصوير 
 جعلت الحياة الحديثة من الراديو صديق ورفيق وأنـيس فلـم يعـد              : المؤانسة والصداقة    -٧

الراديو يالزمه في وحدته بموجاته المتعددة      ألن  اإلنسان يعيش وحده في بيئته وإن كان وحيد ،        
وبرامجه المتنوعة مثل القران الكريم وعلوم الدين والمسلسالت والموسيقى والـسفر والعلـوم             
والفنون ، فالفرد يقوم بنشاطه اليومي والراديو معه يؤنسه وال يعوقـه ، وقـد يطلعـه علـى        

 ما بدأه ، والراديو أصبح وسيلة مـن         موضوع يلفت االنتباه فيتابعه ويعود إلى الراديو ويعمل       
وسائل التفريغ فالمستمع عبر البرامج التي تبث على الهواء يحد من مشاكله ويعبر عن ذاتـه                

  .)٢(ويخرج مكوناته ولو لم يجد حل سريع 
 يتمكن الراديو من أن يعدل االتجاهات السائدة إزاء الظواهر من خالل البرامج الواضـحة               -٨

والتي تحمل مضمون جيد ومقبول من الجماهير وأن يكون المرسل موصال           والمعدة إعداد جيد    
جيدا مؤمنا برسالته مدركا ألبعادها ، وعارفا بأساليب االستمالة العاطفية والحسية والمنطقية ،             

 أن قابلية اإلذاعة للتعديل وفقا لمزاج المستمع وإطاره السيكولوجي في وقـت             نويرى مند لسو  
راديو وقدرته على اإلقناع أي أن الراديو يتطابق مع الحالة المزاجيـة            معين من أهم وظائف ال    

   . )٣(للمستمع ، ويمكن لها أن تعدل مزاجه
  :مجاالت التأثير لإلذاعة السمعية 

تمثل الحرب النفسية أو الحرب الكالمية أو الحرب الباردة عمليات هجوم ودفاع بشتى الوسائل              
 الوقوع لكن الصراع لإلقنـاع أو للتـأثير أو لتغيـر            لكسب معركة عسكرية قائمة أو محتملة     

االتجاه يأخذ صفة الديمومة وهو ما يتحقق من خال استخدام المذياع ولكي ندرك عمق التـأثير                
  :)٤(الذي يحدثه المذياع في المستمع يجدر بنا النظر في ثالث مجاالت 

  :المجال األول 
اتجاه انفعالي يغلب عليـه االنحيـاز وتـشمل         ويتعلق بالبرامج التي تدفع بالمستمع إلى تكوين        

  ففي هذه المواقف  ارث الطبيعية األخبار السياسية والبالغات العسكرية الوطنية أو في حالة الكو
  
  .٢٦حسين أبو شنب ، مرجع سابق ،ص-١

  ٢٠٢ص)١٩٧٢دار الفكر العربي ،: القاهرة(١ ، طاإلعالم ونظرياته في العصر الحديثجيهان رشتي ، -٢
  .٨٨ص) دار الفكر العربي ، بدون تاريخ : القاهرة ( ، بدون طبعة فن الكتابة لإلذاعة والتلفاز يوسف مرزوق ، -٣

  ٤٦مرجع سابق ، صن إسماعيل ، حسمحمود. د -٤
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ال يجد المستمع فرصة كبيرة للتفكير ولكن الكثير منها يحتاج إلى تخطيط جيد وإعداد مـسبق                
  لكي تحدث التأثير المطلوب

   :ل الثانيالمجا
 والموسيقى والدعايـة واإلعـالن والفكاهـة والتمثيليـات          ي كاألغان ةويتعلق بالبرامج العاطفي  

والمسابقات وإلى حد ما البرامج الرياضية وكما نالحظ فهذه المثيرات تأخذ بعاطفة المـستمع              
رك مـشاعر   فيما قد ال تح   ) س  (  فاألغنية قد تحرك مشاعر المستمع       وتشكلها على مختلف المستويات   

  .وينطبق القول نفسه على الفكاهة أو أحداث التمثيلية ) ص ( المستمع 

   :المجال الثالث
 كما هي أو على نحو محايد فيما        عويتعلق بالبرامج العملية والتعليمية وهذه تقدم الحقائق للمستم       

لمقدار ما  تترك له الفرصة ألن يكون اتجاها مستقال ومع أن هذه هي القاعدة فإن هناك حدودا                
يجب أن يقدم للمستمع من معلومات في كافة المجاالت وتحكم هذه الحدود اعتبارات سياسـية               
واجتماعية وغيرها فالبرامج التعليمية يجري لها التخطيط لها لخدمة أهداف وبرامج التنمية مما             

ض يحقق المصلحة العليا وحتى في برامج الدعاية واإلعالن فإنه يجري هندستها لخدمة غـر             
  .المستهلك من جهة وكذلك خدمة أغراض المعلن من جهة أخرى 

  

  :واقع التنشئة السياسية في اإلذاعات المحلية في قطاع غزة 
اإلذاعات المحلية هي جهاز إعالمي يخدم مجتمع محلي ، بمعنى أن اإلذاعة تبـث برامجهـا                

 من الناحيـة    مخاطبة مجتمع خاص محدود العدد يعيش فوق أرض محددة المساحة ، متناسق           
االقتصادية والثقافية واالجتماعية بحيث يشكل هذا المجتمع بيئة متجانسة بالرغم مـن وجـود              
الفروق الفردية التي توجد بالضرورة بين أفراد المجتمع الواحد فهي تتفاعل مع هذا المجتمـع               

هم أفـراد   تأخذ منه وتعطيه وتقدم له الخدمات المختلفة فالجمهور المستهدف لكل إذاعة محلية             
  .) ١(هذا المجتمع المحلي

  
 : في فلسطين المحليةاإلذاعةنشأة 

   لم تشهد فلسطين كغيرها من البلدان العربية باستثناء مصر نشأة تمهيدية أو أهلية لإلذاعيـة               
أو الراديو بفضل هواة الالسلكي والفنانين من القدس والموسيقى ورجال األعمال أو األثريـاء              

حظ اإلذاعة في فلسطين بالدراسة والتناول والتحليل والتأريخ شأن اإلذاعات          بوجه عام كما لم ت    
  .في الوطن العربي والعالم 

  
 .١٤ص)١٩٨٧دار الفكر العربي ،: القاهرة ( ، بدون طبعة اإلذاعات المحلية لغة العصر عبد الحميد شكري ، -١
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بـي وتـاريخ األدب     ولم يرد في ذكرها شيء سوى إشارات طفيفة في بعض كتب األدب العر            
الفلسطيني عند الحديث عن سيرة بعض الشخصيات ذات العالقة باألحاديث اإلذاعية والعمـل             
اإلذاعي مثل إبراهيم طوقان وخليل السكاكيني أو ما أورده بعض األدباء العرب الذين أسهموا              

عـضها  في أحاديث اإلذاعة الفلسطينية من القدس كالمازني والعقاد والبشري وغيرهم وضم ب           
الذي يحتوي على المختار من األحاديث المذاعـة مـن دار اإلذاعـة             " حديث اإلذاعة   " كتاب  

م من  ١٩٤٢لعدد من العلماء واألدباء في  البالد العربية الصادر عام           " هنا القدس   " الفلسطينية  
 القدس بإشراف الراحل عجاج نويهض الذي تولى مسئولية اإلذاعة بعد الشاعر الكبير إبراهيم            

  .طوقان 
غياب وتجاهل  " وهذا التقصير الغير مقصود على األرجح في تاريخ اإلذاعة الفلسطينية يقابله            

في كتابات خبراء وعلماء اإلعالم والباحثين في نشأة اإلذاعـة العربيـة بـل              " غير مقصود   
 يوضـح   والخلط أحيانا بينها وبين اإلذاعة األردنية بالرغم من الفارق الزمني بين النشأتين كما            

ذلك الجدول الخاص بنشأة اإلذاعات العربية األمر ذاته ينطبـق علـى الطباعـة والـصحافة                
  . )١(وتوثيقهوالسينما والمسرح في فلسطين وهو ما داع الباحث إلى التبكير في معالجة ذلك 

يؤكد تقرير وزارة اإلعالم الفلسطينية عن محطات اإلذاعة والتلفاز الخاصة أن هذه المحطات             
ة قبل االنسحاب اإلسرائيلي ، وتعمل بإجازة من سلطات االحتالل وأنها قائمة العتبـارات              قائم

تجارية ، وبذلك تكون إجارة وزارة اإلعالم أمر ال مفر منه خاصة أنها ال تمتلك أية تـرددات              
 ، ولقد نشأت اإلذاعات المحلية في الفترة الواقعة بـين اتفـاق             نلتأجيرها لمستفيدين فلسطينيي  

و وقيام السلطة الوطنية في منطقة الضفة الغربية ألنها منطقة ينتشر فيها ظاهرة الكوابـل               أوسل
بشكل ملحوظ ، إضافة إلى أنها تعبر عن عطش الشعب الفلسطيني لهذه اإلذاعات بعد سنوات               
االحتالل لتسهم في معالجة القضايا الفلسطينية ومشاكل المجتمع المحلي وبخاصة أنـه كـان              

عالم األردني في الضفة على اإلعالم المصري في قطاع غزة وبشكل أخـص             يعتمد على اإل  
 الحاجـة وهـذا يبـرز     "الرسـمية   "اإلعالم اإلسرائيلي ألنه يعبر عن وجهة نظر واحدة         على  

 المحلية فظهرت العديد من اإلذاعات المحلية التي اقبل على إنشائها رجال األعمـال              إلذاعات
  .)٢(واالستثمار طابع الحزبي وكبار المستثمرين وغلب عليها ال

وقد نشأ في قطاع غزة العديد من اإلذاعات وهي إذاعة صوت فلسطين ،صـوت الحريـة ،                 
صوت األقصى ،صوت عمل فلسطين ،إذاعة ألوان،إذاعة القران الكـريم ،صـوت الـشباب              

  . ، صوت الشعب FM،صوت القدس ، إذاعة المنار ،إذاعة اإليمان ،غزة 
   
  .٤٥ص)١٩٩٨مركز دراسات وأبحاث الوطن ،: غزة (،بدو طبعة مدخل إلى فن اإلذاعة والتلفزيون حسين أبو شنب ،-١

  .٧٦ص)٢٠٠٠ركز دراسات أبحاث الوطن،م:غزة(١ ،طالفن اإلذاعيحسين أبو شنب ، -٢
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  : في التنشئة السياسية  الفلسطينيةدور اإلذاعات المحلية
 الفلسطيني أنها تحتاج للمزيد من الخبـرة        نالحظ من خالل واقع اإلذاعات المحلية في مجتمعنا       

والكفاءة حتى تصل إلى المستمع بشكل سريع ومباشر وخاصة في مجال التنشئة السياسية الذي              
تعاني اإلذاعات من بعض الخلل تجاه هذا المفهوم حيث ال تقدم للمستمع المعلومـات الكافيـة                

ذي تخضع له اإلذاعات ، فكل إذاعة       التي تزيد معرفته السياسية وتنميها وذلك بسبب الوضع ال        
مسيسه حسب القائمين عليها فتتبع كل واحده لحزب معين أو فصيل ما ولذلك تجـدها غيـر                 

 حول بعـض القـضايا      خاطئ في كثير من المواقف وبذلك يتشكل لدى المستمع مفهوم           ةحيادي
  ألنها ال تعرضا بالمصداقية الكافية أو االستشهاد بالدليل على ذلك 

ن الضروري ن يكون القائمين على اإلذاعات والعاملين بها من ذوي الكفـاءة والخبـرة                فم إذا
التي ستوجه للجمهور    اإلعالمية تحدد اإلذاعات سياستها     أنويجب  والثقافة السياسية الواسعة ،   

وأن تكون ذات خط واضح حتى ال يتشتت المستمع بسبب تلقيه أكثر من رسالة في أكثر مـن                  
  . )١( اتجاه
يجب على اإلذاعات أن تلتزم قدر اإلمكان بالضوابط المهنية وأن تسلك اتجاه محايد كـي               كما  

تتمتع بالمصداقية وبالتالي القدرة على التأثير ،كما يجب أن تكـون الرسـائل الموجهـة ذات                
مضمون سياسي عميق وأن يقدم بطريقة سلسلة حتى يصل للجمهور المـستمع ، وأن تلتـزم                

تطرح القضايا  ي العام وتكون قريبة إلى احتياجات وقلوب الجمهور وأن          اإلذاعات بالخط الوطن  
السياسية الهامة التي تمس المواطن الفلسطيني وتتعلق بقضيته العادلة حتى يتمكن المواطن من             
معرفة ما يدور حوله ويكون ذا صلة مباشرة مع اإلذاعة ألنها تقدم له كل مـا يحتاجـه مـن                    

  .قضيته الفلسطينية معلومات وأخبار تهمه وتهمه 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، بتاريخ   ، مقابلة شخصية في مكتبة بغزة المدير التنفيذي للبرامج في إذاعة صوت الشباب ، سعيد أحمد الهمري-١

٢٠/٢/٢٠٠٧  
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   :الثانيالفصل 
  
  
  

  نتائج الدراسة امليدانية
  
  

اتجاهات الطلبة نحو اإلذاعات المحلية :المبحث األول      

  الموضوعات السياسية المفضلة: المبحث الثاني    

  دور اإلذاعات في التنشئة السياسية: المبحث الثالث             
  مناقشة النتائج والتوصيات: رابع المبحث ال            

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 



 - ٣٥ -

   :املبحث األول
اهات الطلبة نحو اإلذاعات المحليةاتج  

 
إذا ما كانـت عينـة      تتناول الطالبة في هذا المبحث اتجاهات الطلبة الجامعين لإلذاعات المحلية ومعرفة            

  :الدراسة تستمع إلى هذه اإلذاعات أم ال على النحو التالي 
 :الستماع لإلذاعات المحلية ا )١

  )٧( جدول رقم 

  المحليةلإلذاعات يبن مدى سماع عينة الدراسة 
 

لنسبة المئويةا التكرار البيان  

 98.33 177 نعم

 1.6 3 إلى حد ما

 100 180 المجموع
 

يبن مدى سماع طلبة الجامعـات الفلـسطينية لإلذاعـات المحليـة حيـث تبـين أن                 ) ٨( رقم  الجدول  
 بلغـت نـسبتهم     )إلى حـد مـا      ( بدرجة   عون لها يستمعون لإلذاعات المحلية والذين يستم    % )٩٨,٣٣(
 . من عينة الدراسة)%١,٦(

 )١(شكل رقم 

 يبن مدى سماع عينة الدراسة لإلذاعات المحلية
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  آيف تختار اإلذاعة؟ )٢
  )٨(جدول رقم 

  كيف تختار اإلذاعة ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البرامج هي أكثر األسباب التي تساهم في سماع اإلذاعة بالنسبة لعينة الدراسـة              أن   )٩(بين الجدول رقم    
ثم االختيـار العـشوائي     % )١٢,٢٢(ثم الزمالء بنسبة    % )٢٠( بنسبة   نيليها المذيعي % )٦٢,٢٢(بنسبة  
  .% )٥,٥٥ (بنسبة

  
  )٢(شكل رقم 

  كيف تختار اإلذاعة؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

 
لتكرارا السبب لنسبة المئويةا   

 62.22 112 البرامج

 20 36 المذيعين

مالءالز  22 12.22 

 5.55 10 عشوائي

 100 180 المجموع
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  لسماع اإلذاعة ؟ما الوقت الذي تمنحه لنفسك )٣
  

  )٩(جدول رقم 

  الوقت الذي تمنحه لسماع اإلذاعة
  

  
  
  
  
  

  
  

  
أن الذين يستمعون لإلذاعة أكثر من ساعة في اليوم هم أكثر عينة الدراسة بنسبة              ) ١٠(يبين الجدول رقم    

%  )١٣,٨٨ (ثم أقـل مـن سـاعة بنـسبة        % )٢٧,٧٧(ثم الذين يستمعون لها ساعة بنسبة       % )٥٢,٢٢(
  . ذلك أجابوا أنها غير%  )٦,١١(و
  

  )٣(شكل رقم 

  سماع اإلذاعةالوقت الذي تمنحه ل
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار الوقت

2513.88 ساعة من أقل

5027.77 ساعة

9452.22 ساعة من أكثر

116.11 ذلك غير

180100  المجموع

ــاعةغير ذلــك أقل من ساعة  ساعة    أكثر من س
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  الوقت الذي تفضله لالستماع لإلذاعة؟) ٤
  

)١٠(جدول رقم   

 الوقت الذي تفضله لسماع اإلذاعة
 

المئوية النسبة التكرار الوقت  

8446.66 الصباح

2614.44 الظهيرة

7038.88 المساء

180100 المجموع
  

ثم في وقـت    )%٤٦,٦٦(في الصباح بنسبة  سماع اإلذاعة   وقت مناسب ل   أن أكثر ) ١١(يبين الجدول رقم    
  % . )١٤,٤٤(ثم وقت الظهيرة بنسبة)%٣٨,٨٨(المساء بنسبة

  
  
  

  )٤(شكل رقم 

  الوقت المفضل لسماع اإلذاعة
 
 

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

مساء       ل لظهيرة       ا ــباحا الص

ــت  ــيالت الوق تفض
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  :اإلذاعة المفضلة ) ٥

  )١١(جدول رقم 

  اإلذاعة المفضلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يبين أي اإلذاعات المحلية أكثر متابعة حيث إذاعة األقصى هـي أكثـر اإلذاعـات               ) ١٢(الجدول رقم   
،ثـم إذاعـة    % )١٥ (إذاعة صوت الشباب بنسبة   تليها  % )٢٥ (المفضلة لدى الطالب الجامعيين بنسبة    

% )٧,٧٧ (، ثم الحرية بنـسبة    % )٨,٣٣ ( والقدس بنسبة  FMزة  ،ثم غ % )٩,٤٤ (القرآن الكريم بنسبة  
،ثـم المنـار بنـسبة      % )٥ (ثم ألوان بنسبة   ،%)٦,١١ (،ثم العمال بنسبة  % )٦,٦٦ (،ثم اإليمان بنسبة  

  %.)١,١١ (وأخير صوت فلسطين بنسبة% )٢,٧٧ (،ثم الشعب بنسبة%)٤,٤٤(
  )٥(شكل رقم 

  اإلذاعة المفضلة
  
  
  
  
  
  
  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار اإلذاعة
  األول 25 45 األقصى

 الثاني 15 27  الشباب
 الثالث 9.44 17  ن الكريمالقرآ
 الرابع FM 15 8.33غزة 

 الخامس 8.33 15  القدس
 السادس 7.77 14 الحرية
 السابع 6.66 12 اإليمان
 الثامن 6.11 11 العمال
 التاسع 5 9  ألوان

 العاشر 4.44 8 المنار 
 الحادي عشر 2.77 5  الشعب
 الثاني عشر 1.11 2  فلسطين
  100 180  المجموع
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:ل أسباب التفضي) ٦  
)١٢(جدول رقم  

 أسباب سماع إذاعة معينة أكثر من غيرها
 

 النسبة المئوية التكرار السبب

 28.3 123  تلبي اهتماماتي المختلفة

 5.51 24 تتميز بالمصداقية

 8.86 39  تعالج قضايا المجتمع بموضوعية

 6.20 27 زيادة الوعي السياسي

 10.72 46 تنوع برامجها

 5.51 24 تميز أسلوب التقديم

 21.1 92 الترفية والترويح عن النفس

 13.8 60 سرعة نقل األحداث

 100 435 المجموع

  
بتحليل بيانات الجدول السابق ،يتضح أن أسباب تفضيل الجمهور إلى هذه اإلذاعات اهتمامهم بها يعـود                

سبب الثاني أنهـا    ،وال%)٢٨,٣( ألنها تلبي اهتمامات الطلبة الجامعين بنسبة      لعدة أسباب جاء في مقدمتها    
،والسبب %)١٣,٨(بنسبة  سرعة نقل األحداث   ،والسبب الثالث أنها  %)٢١,١ (بنسبة الترفية والترويح عن النفس   

، %)٨,٨٦( بنسبة   تعالج قضايا المجتمع بموضوعية    ، والسبب الخامس  % )١٠,٧٢(بنسبة تنوع برامجها الرابع  
 تميـز أسـلوب التقـديم و تتميـز بالمـصداقية           خيراأو  ،%)٦,٢٠( بنسبة زيادة الوعي السياسي   والسبب السادس 

  % )٥,٥١(بنسبة
  )٦(شكل رقم

   إذاعة معينة أكثر من غيرهاعأسباب سما
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ت؟من أين تحصل على المصادر التي تستخدمها كمصدر للمعلوما)٧  
 

)١٣(جدول رقم   

المعلومات مصدر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يعتمد عليها طلبة الجامعات هي اإلذاعات المحلية بنـسبة         أن أكثر المصادر التي     ) ١٤(بين الجدول رقم  

،ثـم  %)١٠,٥٥ (،ثم االنترنت بنـسبة   % )١١,٦٦ (بعدها القنوات الفضائية بنسبة   ثم يأتي   % )٦٣,٣٣(
 (، ثـم األصـدقاء بنـسبة      % )٦,١١ (،ثم الصحف والمجالت بنسبة   % )٦,٦٦ (التلفزيون المحلي بنسبة  

١,٦٦(.% 
 

)٧(شكل رقم   

 مصدر المعلومات
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المئويةالنسبة التكرار المصدر

 11.66 21  الفضائيةالقنوات

 6.66 12 المحلي التلفزيون

 6.11 11والمجالت الصحف

 63.33 114 المحلية اإلذاعات

 1.66 3 األصدقاء

 10.55 19 االنترنت

 100 180 المجموع

اإلذاعات       
ــة المحلي

ــاوات القن
ــائية الفضـ

ــت ــزيونانترن تلفـ
محلي       ل ا

لصحف      ا
والمجالت       

األصــدقاء
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   : المفضل االستماع إليها حسب األهميةترتيب الموضوعات) ٨

  )١٤ (جدول رقم

  ترتيب الموضوعات حسب األهمية
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حيث يتبين أن الموضوعات      الموضوعات المفضلة لالستماع لدى اإلذاعات المحلية       السابق يبين الجدول 
 تأتي في المرتبـة الثانيـة       الترفيهية،والموضوعات  % )٤٤,٤٤ (المحلية تأتي في المرتبة األولى بنسبة     

 والموضـوعات   ،% )١٥,٥٥ ( بنـسبة  الثالثةفي المرتبة    الرياضية   ،والموضوعات% )١٦,١١ (بنسبة
 بنـسبة   الخامـسة  فـي المرتبـة      االقتصاديةوالموضوعات  %)٩,٤٤ (الدينية في المرتبة الرابعة بنسبة    

،والموضوعات الدولية في المرتبة    % )٥ ( بنسبة سادسة،والموضوعات العلمية في المرتبة ال    % )٦,٦٦(
  %)٢,٢٢ ( األخيرة بنسبة في المرتبةالعربية، والموضوعات الفنية و% )٣,٨٨ ( بنسبةالسابعة

  )٨(شكل رقم 

 الموضوعات حسب األهم

  
  

  

  المئويةالنسبة التكرارالموضوعات

 44.44 80 المحلية

 9.44 17 الدينية

 6.66 12 االقتصادية

لترفيهيةا  29 16.11 

 2.22 4 العربية

 2.22 4 الفنية

 3.88 7 الدولية

 15.55 28 الرياضية

 5 9 العلمية

 100 180 المجموع

فنيهعربيدوليعلمياقتصاددينيرياضيمحلي

 الموضوعاتترتيب
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   :ثانياملبحث ال
  الموضوعات السياسية المفضلة

  
يهدف هذا المبحث إلى معرفة مدى كفاية المعلومات التي تنشرها اإلذاعات المحلية في المجال السياسي               

ا في اإلذاعات المحلية على النحـو       فضال عن معرفة المواضيع السياسية التي يفضل أفراد العينة وجوده         
  :التالي 

   ل ترى أن المعلومات التي تبثها اإلذاعات تكفي لتنمية المجال السياسي لديك؟ه) ١
 

)١٥(جدول رقم   

 كفاية المعلومات
  
  
  
  
  
  
  
  

من أفراد العينة يرون أن المعلومات التي تبثها اإلذاعات المحلية          % )١٢,٧٧ (يبين أن ) ١٨(رقم  جدول  
 يوافقون إلى حـد مـا       % )٣٣,٣( بينما  ، من أفراد العينة ال يرون أنها كافية      % )٥٣,٨٨ (، في حين أن   

  .على أن المعلومات المقدمة تكفي لتمنية المجال السياسي لديهم 
  

  )٩(شكل رقم 

  المعلوماتة كفاي
  
  

    
  
  
  
  

 النسبة المئوية التكرار البيان

 12.77 23  نعم

 53.88 97 ال

 33.3 60 إلى حد ما

 100 180 المجموع

نعمإلى حد ماال

تكفاية المعلوما
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  هل تعتقد أن اإلذاعات المحلية تهتم بالقضايا والموضوعات السياسية ؟)٢
  

  )١٦(جدول رقم 

ةالسياسي  بالموضوعات والقضايااالهتمام  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يرون أن اإلذاعات المحلية تهتم بالموضـوعات الـسياسية بينمـا           % )٣,٨٨(أن  ) ١٩(رقم  بين الجدول   
% ) ٧٣,٣٣(من عينة الدراسة يرون أنها ال تهتم بالموضوعات والقـضايا الـسياسية ، و             % )٢٢,٧٧(

  . يرون إلى حد ما أنها تهتم بالقضايا والموضوعات السياسية
  
  

  )١٠(شكل رقم 

  ضايا السياسيةاالهتمام بالموضوعات والق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النسبة المئوية التكرار البيان

 3.88 7 نعم

 22.77 41 ما حد إلى

 73.33 132 ال

 100 180 المجموع

م   إلى حد ما  ال ع ن

ــي ــام السياس االهتم
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  ال السياسي لديك ؟اعات المحلية تعمل على تنمية المجلماذا ترى أن اإلذ)٣
  

  )١٧(جدول رقم 

السياسية التنمية سبب  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة المجال السياسي هـي ألنهـا تطلـع         أن أكثر األسباب التي تعمل على تنمي      ) ٢٠(يوضح الجدول رقم    
% )٢٩,١( ألنها تقد من السياسية ما يناسب الجمهور بنسبة        ، ثم % )٣٩,٦( على كل جديد بنسبة      الجمهور

تهـتم بالقـضايا العالميـة      ،ثـم ألنهـا     % )١٦,٦١٤,٦(موضوعات سياسية بنـسبة     ،ثم ألنها تتناول    
  % .)١٤,٦(بنسبة

  )١١(شكل رقم 

  سبب التنمية السياسية
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

 النسبة المئوية التكرار السبب

 39.6 19 الجديد على تطلعني ألنها

 16.6 8 سياسية مواضيع تتناول

 14.6 7 العالمية بالقضايا تهتم

 29.1 14 يناسبني ما السياسة من تقدم

 100 48 المجموع

ــبالتجديــد ــدم المناس ــية تق ــيع سياس اهتمام عالمي مواض

ــية   ــة السياس ــبب التنمي س
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  : اإلذاعات المحلية غير كافية لتنمية الثقافة السياسية بسبباهالمعلومات التي تذيع)٤
  

  )١٨(جدول رقم 

التنمية عدم باسبأ  
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 غير كافية لتنمية الثقافـة الـسياسية        أن المعلومات التي تذيعا اإلذاعات المحلية     ) ٢١(يبين الجدول رقم    
، ومن ثم ألن الجمهور المستمع يـشعر بـسلبية          % )٤٣,٩(بسبب أنها ال تنشر المعلومات الكافية بنسبة      

،ثم ألن  % )٩,٨( بنسبة تنوعة،ثم ألنها ال تتناول مواضيع م     % )٣٧,٢(تعاملها مع القضايا السياسية بنسبة    
  % .)٩,١(بنسبةمعلوماتها السياسية ال تناسب الجمهور 

  )١٢(شكل رقم 

  أسباب عدم التنمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النسبة المئوية التكرار السبب

 43.9 58  كافية معلومات تنشر ال

 9.1 12 تناسبني ال السياسية معلوماتها

 9.8 13 متنوعة مواضيع تتناول ال

 القضايا مع تعاملها بسلبية أشعر

 السياسية
49 37.2 

 100 132 المجموع

ــات ــل قلة المعلوم ــلبية التعام ــوعس غــير مناســبةعدم التن
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  ؟ السياسية التي تفضل وجودها في اإلذاعات  الموضوعاتما) ٥
   

  )١٩(جدول رقم 

  الموضوعات السياسية المفضلة
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن أكثر الموضوعات المفضلة لدى عينة الدراسة هي الموضـوعات التـي        ) ٢٢(لنا من الجدول    يتضح  
موضوعات التي تهـتم بالـشؤون   ، ثم تأتي في المرتبة الثانية ال  % )٦٨,٨٨(تهتم بالشؤون المحلية بنسبة   

، وفـي   % )١٠,٥٥( ثم في المرتبة الثالثة موضوعات سياسية متنوعة بنسبة       % )١٣,٣٣(العالمية بنسبة 
وفي النهاية موضوعات تعرض أكثـر مـن رأي         % )٣,٨٨(المرتبة الرابعة موضوعات حوارية بنسبة    

  %.)٣,٣٣(بنسبة
  

  )١٣(شكل رقم 

  الموضوعات السياسية المفضلة
  
  

    
  
  
  
  

  املبحث الثالث

المئوية النسبة التكرار الموضوعات  

 68.88 124 المحلية الشؤون

 13.33 24 العالمية الشؤون

 10.55 19 متنوعة يةسياس موضوعات

 3.88 7 حوارية موضوعات

 3.33 6 رأي من أكثر تعرض موضوعات

 100 180 المجموع

ــة ــةالمحلي ــوعالعالمي أكثرمن رأي الحواريــةالتن

ــية  ــيالت السياسـ التفضـ
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:املبحث الثالث  
 دور اإلذاعات في التنشئة السياسية

يتناول هذا المبحث مدى اعتقاد الطالب الجامعيين بأهمية دور اإلذاعات المحليـة فـي زيـادة وعـيهم             
  : ما هو المطلوب من اإلذاعات عملة لزيادة الوعي السياسي على النحو التالي ومعرفةالسياسي 

  إلذاعات المحلية تزيد من الثقافة السياسية لديك؟باعتقادك هل ا )١
)٢٠(جدول رقم   

  ةهل اإلذاعات تزيد من الثقافة السياسي
 

 النسبة المئوية التكرار البيان

 22.22 40 نعم

 57.7 104 ال

 20 36 إلى حد ما

 100 180 المجموع
 

ية الفلـسطينية زيـادة الثقافـة       يبين رأي أفراد العينة حول استطاعة اإلذاعات المحل        )٢٣(الجدول رقم   
منهم يوافقون على أن اإلذاعات المحلية تستطيع أن تزيد من          % )٢٢,٢٢(السياسية لديهم ، حيث تبين أن     

   . إل حد مايوافقون على ذلك% )٢٠(يوافقون على ذلك ،وال منهم % )٥٧,٧(الثقافة السياسية لديهم ، و
  )١٤(شكل رقم 

  سياسيةهل اإلذاعات تزيد من الثقافة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نعم   ال

 

120

100

80

60

40

20

0

Count

ماإلى حد



 - ٤٩ -

  : الثقافة السياسيةزيادة طرق اإلذاعات المحلية في )٢
  

  )٢١(جدول رقم 

  الثقافة السياسيةزيادة سبب
 

 النسبة المئوية التكرار السبب

 17.5 7  والمتنوعة الجادة االقضاي متابعة

 22.5 9 السياسية التطورات متابعة

 50 20 والمصداقية بالجدية مستت

 10 4 السياسي الوعي بتنمية اهتمامها

 100 40 المجموع
 

  
على زيـادة الثقافـة     الطرق التي يمكن لإلذاعات المحلية أن تزيد من قدرتها          ) ٢٤(يوضح الجدول رقم    

يليهـا متابعتهـا    % )٥٠(السياسية من خالل اتسامها بالجدية والمصداقية وقد احتل المرتبة األولى بنسبة          
، يليهـا   %)١٧,٥(،يليها متابعة القضايا الجادة والمتنوعـة بنـسبة       % )٢٢,٥(للتطورات السياسية بنسبة  

  %.)١٠(اهتمامها بتمنية الوعي السياسي بنسبة
  

    
  )١٥(شكل رقم 

  الثقافة السياسيةزيادة سبب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــداقية   ــاتالتطــوراتالمص تنميةالسياســــيةالمتنوع

ســبب الزيــادة
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  لماذا تعتقد أن اإلذاعات المحلية غير قادرة على زيادة الثقافة السياسية لديك؟ )٣
  )٢٢(جدول رقم

  زيادة الثقافة السياسية عدم باب التي تؤدي إلىاألس
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

يوضح األسباب التي تؤدي إلى عدم قدرة اإلذاعات المحلية علة زيادة الثقافة السياسية،             )٢٥(الجدول رقم   
،يليها ألنها تحمـل    % )٧٧,٨٨(حيث احتل المرتبة األولى عدم اتسامها بالمصداقية والموضوعية بنسبة        

ـ   % )١٨,٣٢(طابع حزبي بنسبة    ،يليهـا ألن لـيس   %)٣,٨(سبة، يليها ألنها ال تمدك باألخبار الكاملة بن
  .% ٠,٠، يليها ألنها إذاعات غير جادة بنسبة % ٠,٠للجمهور اهتمام سياسي بنسبة 

  
)١٦(شكل رقم   

  زيادة الثقافة السياسية عدم األسباب التي تؤدي إلى
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النسبة المئوية التكرار السبب

 3.8 4  كاملة باألخبار تمدك ال

 77.88 81 والموضوعية بالمصداقية تتسم ال

 18.32 19 حزبي طابع تحمل ألنها

 0.0 0 ليس لديك اهتما سياسي

 0.0 0 ألنها إذاعات غير جادة

 100 104 المجموع

ــداقية ــم بالمصـ التمــدك باألخبــار كاملــةتحمل طــابع حــزبيالتتسـ
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هل تشعر أن اإلذاعات المحلية تطلعك على المعلومات األساسية التي تحتاجهـا فـي               )٤

  التنشئة السياسية ؟مجال
 

)٢٣(جدول رقم   

  األساسية في مجال التنشئة السياسيةللمعلومات اطالعها مدى
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  

حلية المستمعين على المعلومات األساسية فـي مجـال         مدى اطالع اإلذاعات الم   ) ٢٦(يبين الجدول رقم    
أنها يعتقدون  % )٦١,٦٦(من أفراد العينة يعتقدون أنها كافية ،و        % )١١,٦٦(التنشئة السياسية، حيث أن   

   . بصورة جزئيةيعتقدون أنها كافية% )٢٦,٦٦( ، وال تطلع
  

  )١٧(شكل رقم 

ياسية األساسية في مجال التنشئة السللمعلومات اطالعها مدى  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النسبة المئوية التكرار البيان

 11.66 21 كافية بصورة

 61.66 111 تطلع ال

 26.66 48 بصورة جزئية

 100 180 المجموع

بصورة 
جزئية

 كافيةبصورةال تطلع

مات اطالعها للمعلومدى
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  هل تأثرت ببرنامج إذاعي تناول القضايا السياسة الفلسطينية وتفاعلت معه؟ )٥
)٢٤(جدول رقم   

 هل تأثرت ببرنامج إذاعي تناول القضايا السياسية الفلسطينية
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

، % )١١,١١(أن الذين تـأثروا ببرنـامج سياسـي وتفـاعلوا معـه بنـسبة             ) ٢٧(يوضح الجدول رقم    
  .لم يتأثروا بأي برنامج ولم يتفاعلوا معه % )٢٦,١١( معه أحيانا ، واتفاعلو % )٦٢,٧٧(بينما

  
)١٨(شكل رقم   

  هل تأثرت ببرنامج إذاعي تناول القضايا السياسية الفلسطينية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النسبة المئوية التكرار البيان

 11.11 20 نعم

 62.77 113 أحيانا

 26.11 47 ال

 100 180 المجموع

م   أحيانــاال ع ن

مدى تــأثير برامجهــا
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  ما أوجه الفائدة التي تقدمها اإلذاعات المحلية للقضية الفلسطينية ؟ )٦
  )٢٥(جدول رقم 

  أوجه الفائدة التي تقدمها اإلذاعات المحلية لقضية الفلسطينية
  

 

 النسبة المئوية التكرار أوجه الفائدة

 43.9 79 الشعب معاناة إبراز

 38.33 69 االحتالل جرائم فضح

 10 18 العام الرأي حشد

 3.88 7 اإلشاعات على الرد

 3.88 7 المعنوي الدعم

 100 180 المجموع

 

أوجه الفائدة التي تقدمها اإلذاعات المحلية للقضية الفلسطينية حيث أن إبـراز            ) ٢٨(يوضح الجدول رقم    
 ، تليهـا فـضح جـرائم االحـتالل        % )٤٣,٩(معاناة الشعب الفلسطيني احتلت المرتبة األولى بنـسبة       

، )% ٣,٨٨(بنسبة يليها الرد على اإلشاعات      و ، )%١٠( بنسبة ، يليها حشد الرأي العام    % )٣٨,٣٣(بنسبة
   .%)٣,٨٨ (والدعم المعنوي بنسبة

  

  )١٩(شكل رقم 

  أوجه الفائدة التي تقدمها اإلذاعات المحلية لقضية الفلسطينية 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
ــعب   ــاللمعاناة الش ــاماإلحت الرد علــىالرأي الع

اإلشاعات       
ــوي الدعم المعن

ــدة أوجه الفائ
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  ؟ما أهم األحداث التي تهتم اإلذاعات بمتابعتها  )٧
  )٢٦(جدول رقم 

   بمتابعتهاأهم األحداث التي تهتم اإلذاعات
  
  
  
  
  

    
  
  
  

 
 

 
 األحداث التي تهتم اإلذاعات بمتابعتها فاألحداث السياسية تحتل المرتبـة           أهم) ٢٩(يوضح الجدول رقم    

، وفي المرتبـة    % )٢٥,٥٥(،بينما في المرتبة الثانية األحداث الرياضية بنسبة      % )٤٨,٨٨(األولى بنسبة 
  )% .٥ ( االقتصادية بنسبة وفي المرتبة الرابعة األحداث%)٢٠,٥٥(الثالثة األحداث الفنية بنسبة

  
  )٢٠(شكل رقم 

   بمتابعتهاأهم األحداث التي تهتم اإلذاعات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أهم األحداث

 األول  48.88 88 السياسية األحداث

 الثاني 25.55 46 الرياضية األحداث

 الثالث 20.55 37 الفنية األحداث

 الرابع 5 9 االقتصادية األحداث

  100 180 المجموع

االقتصاديةالفنيةالرياضيةالسياسية

 األحداثأهم
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  ما األحداث السياسية التي لم تهتم اإلذاعات المحلية بعرضها بصورة كافية ؟ )٨
س وعدم   نقلها لألحداث السياسية في الضفة الغربية بسبب انشغالها بالخالفات بين حركتي فتح وحما             -١

  .الحياد في نقل األخبار
  .األحداث السياسية الخارجية -٢
  . انتخابات مجلس الطلبة في الجامعات الفلسطينية-٣
  
في اعتقادك كيف يمكن لإلذاعات المحلية أن تساهم في زيادة الوعي السياسي لـدى              ) ٩

  الطلبة الجامعين ؟
تصين في المجال السياسي لتوصيل الصورة      االهتمام بالمواضيع السياسية واستضافة الكفاءات والمخ     -١

  .الصحيحة للمستمع
  .اإلكثار من البرامج الحوارية وخاصة ذات الرأي والرأي اآلخر -٢
   .ة تقديم برامج سياسية تزيد من وعي الطلبة الجامعين في القضايا السياسي-٣
  .التطرق إلى المشاكل السياسية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني  -٤
  . الحياد في نقل األخبار وعدم التحيز في نقل الخبر -٥
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  :املبحث الرابع
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 السياسية للطلبة الجامعيين    ةهدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلذاعات المحلية الفلسطينية في التنشئ          

ات المحلية ومعرفة اتجاهات الطلبة نحـو       ، وذلك عن طريق معرفة مدى قراءة الطلبة الجامعيين لإلذاع         
اإلذاعات المحلية والموضوعات السياسية المفضلة لديهم ،والتعرف على مدى كفاية المعلومـات التـي              

  .تنشرها اإلذاعات في مجال التنشئة السياسية وما دورها في هذا المجال 
  :وعلى ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة تبرز النتائج التالية 

مناقشة النتائج الخاصة بالمبحث األول والذي كان حول اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو اإلذاعات             : أوال  

  :المحلية 

%  )٩٨,٣٣(بلغت نسبتهم    يستمعون لإلذاعات المحلية  الذين   كشفت الدراسة أن نسبة الطلبة الجامعين        -١
وهذا يـدل علـى     ،  ة الدراسة   من عين ) %١,٦( بلغت نسبتهم    )إلى حد ما    ( بدرجة   والذين يستمعون لها  

مدى الوعي الذي تكون عن مجتمع الدراسة ، وهذا يفسر مدى متابعة أفراد العينة لإلذاعـات المحليـة                  
حيث أصبحت تلعب دورا مهما في حياة مجتمع الدراسة من خـالل قيامهـا بتلبيـة رغبـات العينـة                    

 .واهتماماتهم المتنوعة 

( تليها إذاعة صوت الشباب بنسبة    )% ٢٥( عة األقصى بنسبة  إذا بينت الدراسة أن الطلبة يفضلون       -٢
، ثم الحريـة    )% ٨,٣٣(  والقدس بنسبة  FM،ثم غزة   )% ٩,٤٤( ،ثم إذاعة القرآن الكريم بنسبة    )% ١٥

،ثـم  )% ٥( ، ثم ألوان بنسبة   )%٦,١١( ،ثم العمال بنسبة  )% ٦,٦٦( ،ثم اإليمان بنسبة  )% ٧,٧٧( بنسبة
  )%.١,١١( وأخير صوت فلسطين بنسبة)% ٢,٧٧( عب بنسبة،ثم الش)%٤,٤٤(المنار بنسبة 

ومن وجهة نظر الباحثة فهي تعتقد أن هذا التفوق بسبب ما تقدمة إذاعة األقصى من البرامج المتنوعـة                  
 والمتمثل في تقـديم الـدروس الدينيـة المنتظمـة           أسلوبها اإلسالمي المتميز عن غيرها من اإلذاعات      و

  .  ولذلك فهي تجذب أكبر عدد من المستمعين كبارا وصغاراوالمسابقات الترفيهية المفيدة
 يتضح أن أسباب تفـضيل الجمهـور       أظهرت الدراسة أن أول  دوافع تفضيل عينة الدراسة لإلذاعة            -٣

جاء في مقدمتها ألنها تلبي اهتمامات الطلبة الجـامعين         إلى هذه اإلذاعات اهتمامهم بها يعود لعدة أسباب         
سـرعة نقـل   ،والسبب الثالـث   )%٢١,١(  بنسبة الترفية والترويح عن النفس   ،والسبب الثاني   )%٢٨,٣(بنسبة

تعـالج قـضايا    ، والسبب الخامس    )% ١٠,٧٢( بنسبة تنوع برامجها ،والسبب الرابع   )%١٣,٨( بنسبة األحداث

تميز ،و أخيرا   )%٦,٢٠( بنسبة زيادة الوعي السياسي  ، والسبب السادس    )%٨,٨٦( بنسبة   المجتمع بموضوعية 
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التمتـع   انه يجـب علـى اإلذاعـات         وهذا يدل على   ،)% ٥,٥١(بنسبةأسلوب التقديم و تتميز بالمصداقية      
بالمواصفات التي تؤهلها ألن تكون اإلذاعة األولى التي يتم االستماع إليها من خالل تميزها بالمصداقية               

موضوعية وتنوع برامجها وحرصها على إفادة الجمهور الذي يتم استقطابه ومدى حـرص مجتمـع               وال
  .الدراسة على االستماع إلى إذاعة محلية تلبي اهتماماتهم المختلفة 

،والموضـوعات  )% ٤٤,٤٤( الموضوعات المحلية تأتي في المرتبة األولى بنسبة      بينت الدراسة أن    -٤
( ،والموضوعات الرياضية في المرتبة الثالثة بنسبة     )% ١٦,١١( الثانية بنسبة الترفيهية تأتي في المرتبة     

وهذه النتيجة تبين مدى اهتمام عينة الدراسة بالموضوعات المحلية وأنها تحتـل المرتبـة              ،  )% ١٥,٥٥
األولى بالنسبة لهم وذلك ألنها تطلعهم على كل ما هو حولهم في المجتمع الفلـسطيني ليكونـوا علـى                   

 خاصة أن منطقة قطاع غـزة تعـد منطقـة           ع مجتمعهم وما يحدث فيه من أحداث وتطورات       تواصل م 
   .ساخنة وتذخر باألحداث

االهتمـام   أن أهم العوامل التي تزيد وتساعد في االستماع لإلذاعات المحلية تعود إلى            بينت الدراسة    -٥
ـ ،  % )١,١(، ومن ثم نقل األحداث بصد بنـسبة         % )٠,٥(بالبرامج بنسبة    ك يـدل علـى أن مـن        وذل

الضروري على اإلذاعات المحلية االهتمام ببرامجها وتحسينها وتطويرها حتى يثق المستمع بها بـشكل              
  .أكبر وتصبح ذات دور فاعل في عملية التنشئة السياسية 

هي اإلذاعات المحلية بنسبة     أكثر المصادر التي يعتمد عليها طلبة الجامعات      دللت الدراسة على أن      -٦
،ثـم  )%١٠,٥٥( ،ثم االنترنت بنـسبة   )% ١١,٦٦( ثم يأتي بعدها القنوات الفضائية بنسبة     )% ٦٣,٣٣(

( ، ثـم األصـدقاء بنـسبة      )% ٦,١١( ،ثم الصحف والمجالت بنسبة   )% ٦,٦٦( التلفزيون المحلي بنسبة  
 الذيهم  د وهذا يدل على وعي عينة الدراسة واهتمامهم باإلذاعات المحلية كمصدر للمعلومات ل            )%.١,٦٦

ا الذي أكـد أنهـا المـصدر        يجب على اإلذاعات تنمية كفاءاتها واالهتمام بالمستمع كي ال تفقد جمهوره          
.خبار الذي يعتمد علية في سماع األلاألو  

  
   :مناقشة النتائج الخاصة بالمبحث الثاني الخاص بالموضوعات السياسية المفضلة: ثانيا 
ية من برامج ال يكفي لتمنية الجانب السياسي للعينة وقد          كشفت الدراسة أن ما تقدمه اإلذاعات المحل       -١

، ومن ثم ألن الجمهور المـستمع       )% ٤٣,٩( إلى أنها ال تنشر المعلومات الكافية بنسبة       أرجعوا األسباب 
،ثـم ألنهـا ال تتنـاول مواضـيع متنوعـة           )% ٣٧,٢(يشعر بسلبية تعاملها مع القضايا السياسية بنسبة      

  )% .٩,١(ماتها السياسية ال تناسب الجمهور بنسبة،ثم ألن معلو)% ٩,٨(بنسبة
 بالقـضايا  أكثـر  لديها وعليها أن تهتم  زيادة الثقافة السياسية  وهذا يؤكد أن اإلذاعات المحلية مقصرة في        

السياسية ونشرها بكل أنواعها ، بينما رأت فئة أخرى من العينة أن ما تقدمة اإلذاعات من برامج يكفـي                   



 - ٥٨ -

تطلع الجمهور على كل    وأن أكثر األسباب التي تعمل على تنمية المجال السياسي          سي  لتنمية الجانب السيا  
،ثم ألنها تتنـاول    )% ٢٩,١(، ثم ألنها تقد من السياسية ما يناسب الجمهور بنسبة         )% ٣٩,٦(جديد بنسبة   

  )% .١٤,٦(،ثم ألنها تهتم بالقضايا العالمية بنسبة)% ١٦,٦١٤,٦(موضوعات سياسية بنسبة 
هـي  التي يفضل أفراد العينة وجودها فـي اإلذاعـات          ت الدراسة أن الموضوعات السياسية       كشف -٢ 

، ثم تأتي في المرتبة الثانيـة الموضـوعات         )% ٦٨,٨٨(الموضوعات التي تهتم بالشؤون المحلية بنسبة     
( ثم في المرتبة الثالثة موضوعات سياسية متنوعة بنـسبة        )% ١٣,٣٣(التي تهتم بالشؤون العالمية بنسبة    

وفي النهاية موضوعات تعرض    )% ٣,٨٨(، وفي المرتبة الرابعة موضوعات حوارية بنسبة      )% ١٠,٥٥
وهذا يبين مدى اهتمام عينة الدراسة بهذه الموضوعات وحرصهم على          ،  )% ٣,٣٣(أكثر من رأي بنسبة   

أن تكون موجودة ضمن الخطة البرامجية لإلذاعات المحلية حتى تلبي رغباتهم وتتكفـل بعـرض كـل                 
  . المعلومات والمعارف التي يحتاجونها 

  
  :مناقشة النتائج الخاصة بالمبحث الثالث الخاصة بدور اإلذاعات المحلية في التنشئة السياسية : ثالثا 

من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن اإلذاعات المحلية تستطيع          )% ٢٢,٢٢(أن  أظهرت الدراسة   -١
يوافقون على ذلك   )% ٢٠(منهم ال يوافقون على ذلك ،و     )% ٥٧,٧( ، و  أن تزيد من الثقافة السياسية لديهم     

وذلك يظهر لنا الخلل في البرامج المقدمة في اإلذاعات وأنها ال تنمي الجانب السياسي لديهم               ،    حد ما  ىإل
  .بالقدر الكافي ولذا يجب عليها االهتمام بذلك بشكل جدي 

حيث احتل المرتبة   ال تستطيع أن تزيد من الثقافة السياسية        دلل أفراد العين الذين أجابوا بأن اإلذاعات        -٢
،يليهـا ألنهـا تحمـل طـابع حزبـي          )% ٧٧,٨٨(عدم اتسامها بالمصداقية والموضوعية بنسبة    األولى  
،يليها ألن ليس للجمهور اهتمـام      )% ٣,٨(، يليها ألنها ال تمدك باألخبار الكاملة بنسبة       )% ١٨,٣٢(بنسبة

المستمع  مهورومن هنا نجد أن الج    ،  % ٠,٠ا ألنها إذاعات غير جادة بنسبة       ، يليه % ٠,٠سياسي بنسبة   
إلى أن تتسم اإلذاعات المحلية بالمصداقية وابتعادها عن التحيز لجانب معين حتى تكـسب ثقـة                 بحاجة

  . الجمهور المستمع 

يعتقـدون  )% ٦١,٦٦(من أفراد العينة يعتقدون أنها كافيـة ،و         )% ١١,٦٦ (كشفت الدراسة أن نسبة   -٣
وبذلك نالحظ أن اإلذاعات المحلية تفتقر إلى       يعتقدون أنها كافية بصورة ،      )% ٢٦,٦٦(أنها ال تطلع ، و    

  .األسباب التي تساعدها على تنشئة الجمهور تنشئة سياسية من خالل البرامج المقدمة
هي إبراز معانـاة    ية  أوجه الفائدة التي تقدمها اإلذاعات المحلية للقضية الفلسطين         أظهرت الدراسة أن   -٤

، يليها حشد الـرأي     )% ٣٨,٣٣(، تليها فضح جرائم االحتالل بنسبة     )% ٤٣,٩(الشعب الفلسطيني بنسبة  
  )% .٣,٨٨( ، والدعم المعنوي بنسبة)% ٣,٨٨(،و يليها الرد على اإلشاعات بنسبة)% ١٠(العام بنسبة
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بعة األحداث الجارية والقائمة علـى      وبذلك نستنتج اهتما الجمهور بقضيته الفلسطينية و حرصه على متا         
  . أرضة 

السياسية التي تحتـل المرتبـة    أن أهم األحداث التي تهتم اإلذاعات بمتابعتها األحداث    كشفت الدراسة   -٥
، وفي المرتبـة    )% ٢٥,٥٥(،بينما في المرتبة الثانية األحداث الرياضية بنسبة      )% ٤٨,٨٨(األولى بنسبة 

سبة                )%٢٠,٥٥(الثالثة األحداث الفنية بنسبة    صادية بن ة األحداث االقت ة الرابع ي المرتب  )% ٥( وف
ر عملها في هذا الجانب ومحاولة إرضاء الجمهـور بتقـديم كافـة             ي تطو ى اإلذاعات ولذلك عل السياسية  

  .األمور التي تخدمه للوصول إلى تنشئة سياسية صحيحة وسليمة 
وذلك من خالل االهتمـام     سي لدى أفراد العينة      بينت الدراسة أن بإمكان اإلذاعات زيادة الوعي السيا        -٦

بالمواضيع السياسية واستضافة الكفاءات والمختصين في المجال السياسي لتوصيل الصورة الـصحيحة            
للمستمع ، واإلكثار من البرامج الحوارية وخاصة ذات الرأي والرأي اآلخر ،و تقديم بـرامج سياسـية                 

 ، والتطرق إلى المشاكل السياسية التي يعاني منهـا          ةا السياسي تزيد من وعي الطلبة الجامعين في القضاي      
  . إلى الحياد في نقل األخبار وعدم التحيز في نقل الخبر ةالمجتمع الفلسطيني ، باإلضاف
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  توصيات الدراسة
  

ياسية رجوعا إلى نتائج الدراسة الميدانية التي ارتكزت على دور اإلذاعات الفلسطينية في التنـشئة الـس               
للطلبة الجامعيين  وبناء على ما تبين للباحثة من خالل النتائج التي توصلت إليها في دراستها هذه أهـم                   
التوصيات التي تقدمها على أمل االستفادة منها في تدعيم دور اإلذاعات المحليـة فـي مجـال التنـشئة        

  :السياسية وتتمثل فيما يلي 
  
  

المحلية بزيادة حرصـهم واهتمـامهم بالموضـوعات         القائمين على اإلذاعات      الطالبة توصي -١

  . لدى األفرادالثقافة السياسية إلى تنمية وخاصة التي تؤديالسياسية 

 اإلذاعات المحلية بالحرص على تلبية رغبات الجمهور واالبتعاد عن التحيز والحزبية            توصية -٢

 لموضوعية والمصداقية التي طغت سمتها على اإلذاعات المحلية الفلسطينية واالتسام بالحياد وا

رأي المستمع وتقديم الموضوعات التي تهمه بطريقة جذابة        اإلذاعات المحلية ل  ضرورة احترام    -٣

 .وإخراجها من الطابع التقليدي لتنال أكبر قدر من االستماع والمتابعة 

 من خالل المسابقات والنـدوات      ة السياسي الثقافة المستمعين على تنمية     لتشجيع اإلذاعات   دعوة -٤

 .الخاصة وفتح باب المجال للمشاركة والحوار 

على اإلذاعات أيضا االهتمام بالقضايا السياسية المحلية والخارجية حتى يكون المستمع علـى              -٥

 .علم دائم لما يحص حوله 

الحرص على استقطاب الكفاءات والمختصين في مجال التنشئة السياسية وفتح بـاب الحـوار        -٦

 . السياسية  في القضاياى احتياجاهممعهم ومع المستمعين لمعرفة مد
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 وتحليل لمعرفة أبعاد القضايا المطروحـة       أن تتناول الموضوعات السياسية بكل عمق وجرأة       -٧

  .وتداعياتها

                اإلذاعات االستفادة من اآلراء والمقترحات التي يقدمها الجمهـور واالهتمـام           توصي الطالبة    -٨

   .أداءل إلى أفضل بإجراء األبحاث والدراسات للوصو
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  المراجع

  

  :الكتب : أوال 
مكتبـة  : دراسات في االتصال والدعاية الدولية ، بدون طبعة ، القاهرة      : أحمد بدر ، اإلعالم الدولي      -١

  .١٩٧٩غريب،
  .١٩٧٢دار الفكر العربي ،: ، القاهرة١جيهان رشتي ، اإلعالم ونظرياته في العصر الحديث ، ط-٢
 .١٩٨٩دار الكتاب المصري ،: ، القاهرة ٢حامد زهران ، علم النفس االجتماعي،ط -٣

مكتبـة  : حسني الجمالي ، علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق ، بدون طبعـة ،القـاهرة                 -٤
  .٢٠٠٣األنجلو المصرية ،

 مكتبة القادسـية  : يونس  حسين أبو شنب ، اإلعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياته ، بدون طبعة، خان              -٥
،٢٠٠١ .  
  .٢٠٠٤مكتبة الجزيرة ،:حسين أبو شنب ، الفن اإلذاعي ،بدون طبعة ،غزة  -٦
  .١٩٨٣مكتبة األنجلو المصرية ،:القاهرة ،٣ط ،خليل صابات ، وسائل االتصال ونشأتها وتطورها -٧
  .١٩٩٩ب ، عالم الكت:  ،القاهرة ٣سمير حسين ، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ، ط  -٨
  .مكتبة األنجلو المصرية :، القاهرة٣ شهيناز طلعت ، وسائل اإلعالم والتنشئة االجتماعية ، ط-٩
  .١٩٨٣دار الفرقان ،: ، عمان ١،ط طلعت همام ، مئة سؤال حول وسائل اإلعالم -١٠
معيـة  دار المعرفـة الجا   :عادل مختار الهواري،مدخل في العلوم السياسية ،بدون طبعة، القـاهرة          -١١
،١٩٩٥.  

، ٩ في بحوث الرأي العام ،ط     هعاطف عدلي العبد وزكي عزمي ، األسلوب اإلحصائي واستخدامات         -١٢
  .١٩٩٣دار الفكر العربي ،: القاهرة 

  .١٩٨٩دار الكتاب المصري ، : القاهرة ،٢ط ،عبد العزيز شرف ، المدخل إلى وسائل اإلعالم -١٣
 .١٩٨٧دار الفكر العربي ،:غة العصر ،بدون طبعة ، القاهرةعبد المجيد شكري ،اإلذاعة المحلية ل -١٤

الدار القومية للطباعة والنـشر ، بـدون        :محمد إسماعيل ، الكلمة المذاعة ، بدون طبعة ، القاهرة           _١٥
  .تاريخ 
دار الرشـيد للنـشر ،      : دور اإلعالم في التنمية ،بدون طبعة ،بغـداد         ،  محمد عبد القادر أحمد      - ١٦

  .١٩٨٢ة الثقافة واإلعالم ،منشورات وزار
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دار النـشر   :، القـاهرة    ١ محمود حسن إسماعيل ،التنشئة السياسية دراسة في دور التلفزيـون،ط          -١٧
  .١٩٩٧للجامعات ،

، ١مصطفى عبداهللا أبو القاسم خشيم ،محمد زاهي محمد بشير ، دراسة تحليلية التنشئة السياسية ، ط               -١٨
  .١٩٩٥جامعة قار يونس ،: بنغازي 

النـشر العلمـي    : مصطفى محمد عيسى فالته ، اإلذاعة السمعية وسيلة اتصال وتعلم ، الريـاض              -١٩
  .١٩٩٧والمطابع ،

مكتبة : ناجي صادق شراب ، التنمية السياسية دراسة في النظريات والقضايا ، بدون طبعة ، غزة                -٢٠
  .١٩٩٨أفاق ،
مجلة الجامعة  : ور المثقفين ،غزة    نشأت األقطش، مصداقية اإلذاعات كمصدر للمعلومات عند جمه       -٢١

  .١٩٩٨اإلسالمية ، المجلد السادس ،
دار الفكـر العربـي     :  المحلية لغة العصر ، بدون طبعة القـاهرة           اإلذاعات  يوسف مرزوق ، فن    -٢٢
،١٩٨٧.  

  :أبحاث غير منشورة: ثانيا 
: غـزة   ،،بحث غير منشور    لطلبة الجامعة   في التنشئة الثقافية     الفلسطينية    ، دور الصحف اليومية     عال رباح عطا اهللا    -١

  .م٢٠٠٢قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية ،
 لطلبة الجامعات ، بحث غير      السياسية الفلسطينية في التنشئة     المحليةليلى أبو خضير ، دور الصحف       -٢

  .م٢٠٠٠قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية ،: منشور ، غزة 
 التلفزيون الفلسطيني في تنمية الوعي السياسي لطلبة الجامعة ، بحـث غيـر              محاسن أصرف ، دور   -٣

  .م٢٠٠١قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية ،:منشور ، غزة 
قسم :  نعمان عمر اشتيوي ، دور الصحف الفلسطينية في التنمية السياسية ،بحث غير منشور ، غزة               -٤

  .م٢٠٠١الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية ،
  :مقابالت : ثالثا 

سعيد أحمد الهمري ، المدير التنفيذي للبرامج في إذاعة صوت الشباب ، مقابلة شخصية في مكتبـه                  -١
  .م٢٠/٢/٢٠٠بتاريخ ، بغزة 

وائل مناعمة ، المحاضر بقسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية مقابلة شخصية فـي مكتبـه ،                 -٢
  .م١٨/٢/٢٠٠٧بتاريخ
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  :أخواني الطلبة 

  
متطلبات بحث التخرج مـن     ة الميدانية التي تقوم بها الطالبة الستكمال         ضمن الدراس  نةاالستباتأتي هذه   

دور اإلذاعات المحلية فـي     " قسم الصحافة واإلعالم بكلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية والذي يحمل عنوان           
  ." التنشئة السياسية للشباب الجامعي 

ا من معرفة الـدور الـذي تقـوم بـه            أن تتوصل إلى النتائج التي تمكنه      وفي هذا السياق تأمل الباحثة    
ين ، كما تأمل أن تخـرج بنتـائج مـن شـأنها             ياإلذاعات المحلية في التنشئة السياسية لدى الطلبة الجامع       

المساهمة في تطوير اإلذاعات المحلية في التنشئة السياسية من خالل اقتراحات الطلبـة الجـامعين لـذا                 
عية علما بأن المعومات التي سـيوفرها لـن تـستخدم إال            تعبئة هذا االستبيان بدقة وموضو    ترجوا منكم   

  .ألغراض البحث العلمي 
  

           
  .ولكم جزيل الشكر     

  
  .....واهللا ولي التوفيق 

  
                                                                  

  
  :                                        الطالبة                               

                                                                         لوران الزعيم 
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  السمات العامة : الوحدة األولى
  
  أنثى     ١/٢ذآر             ١/١ :         الجنس-١
  
   :األآاديمي المستوى -٢

   خامس  ٢/٥   رابع     ٢/٤ثالث      ٢/٣ ثاني    ٢/٢    ول  أ ٢/١
  
    :فظةالمحا-٣

   الشمال ٣/٥   رفح  ٣/٤  سخان يون   ٣/٣     الوسطى ٣/٢    غزة ٣/١
  
  :)الجامعة ( مكان الدراسة  -٤

    األقصى  ٤/٣    األزهر  ٤/٢    اإلسالمية٤/١ 
  
  : التخصص -٥

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

   :اتجاهات الطلبة نحو اإلذاعات المحلية: الوحدة الثانية
  
  
   ؟ هل تسمع اإلذاعات المحلية -٦

  إلى حد ما  ٦/٢  نعم           ٦/١
  
  ؟ إذا آانت اإلجابة نعم آيف تختار اإلذاعة التي تسمعها -٧

  ذيعين المقدمين  عن طريق الم ٧/٢          عن طريق البرامج المقدمة     ٧/١ 

    عشوائي  ٧/٤         عن طريق إطراء بعض الزمالء     ٧/٣  
  
  ؟  يوميًاذاعةاإل ما الوقت الذي تمنحه لنفسك لسماع -٨

    غير ذلك٨/٤        أآثر من ساعة  ٨/٣         ساعة ٨/٢        أقل من ساعة ٨/١
  
  ؟برأيك ما هي الفترة المفضلة لديك لالستماع لإلذاعات  -٩

    المساء ٩/٣  رة      الظهي ٩/٢     الصباح    ٩/١
  

  ؟على سماعها بانتظام  أآثر  أي اإلذاعات تواظب-١٠

 FM إذاعة غزة ١٠/١٠إذاعة ألوان     ١٠/٧        القدسصوت    ١٠/٤        صوت الشباب  ١٠/١ 

   صوت الشعب١٠/١١ إذاعة المنار    ١٠/٨       صوت الحرية   ١٠/٥     صوت األقصى   ١٠/٢  

   إذاعة القرآن الكريم١٠/١٢    إذاعة اإليمان  ١٠/٩      صوت فلسطين ٠/٦      صوت العمال  ١٠/٣ 
         

  ...............................................................................ير ذلك غ 
  
  
  
  



 - ٧١ -

  
  )يمكنك اختيار أآثر من إجابة ( هذه اإلذاعة  االستماع إلى لماذا تفضل-١١

    ألنها تلبي اهتماماتي المختلفة  ١١/١

   بموضوعية ألنها تعالج قضايا المجتمع  ١١/٢

   ألنها تتميز بالمصداقية ١١/٣ 

   لتنوع برامجها المقدمة ١١/٤ 

    جذاب المتميز وال  تقديمهاسلوبأل ١١/٥ 

   الترويح عن النفس   و الترفية١١/٦ 

  ألن برامجها توجه األفراد سياسيًا وتزيد من وعيهم  ١١/٧ 

   لسرعة نقلها لألحداث ١١/٨ 
  ............................................................................... :أخرى تذآر  
  

   در للمعلومات لديك المصادر التي تستخدمها باألساس آمص من أين تحصل على -١٢
  للمصدر الثاني وهكذا) ٢(للمصدر األول و) ١(يمكنك اختيار أآثر من إجابة مع مراعاة إعطاء الرقم 

 اإلذاعات  ١٢/٤   المجالتو الصحف ١٢/٣     التلفزيون المحلي١٢/٢     القنوات الفضائية ١٢/١ 
  المحلية

    غير ذلك١٢/٧       اإلنترنت ١٢/٦      األصدقاء ١٢/٥ 
  

  :  )األرقام الترتيب ب(بالنسبة إليك  رتب الموضوعات التي تفضل سماعها -١٣
  

    األخبار الدولية١٣/٧     األخبار العربية ١٣/٤   المحلية األخبار  ١٣/١ 

    األخبار الرياضية١٣/٨    خبار الفنية   األ١٣/٥    األخبار الدينية١٣/٢ 

   البرامج العلمية  ١٣/٩          البرامج الترفيهية   ١٣/٦    األخبار االقتصادية١٣/٣ 
       

  ............................................................................... :أخرى 
  
  
  

  الموضوعات السياسية المفضلة : الوحدة الثالثة

  
تابع ) إلى حد ما(أو ) نعم(إذا آانت اإلجابة المجال السياسي لديك ؟هل ترى أن المعلومات التي تذيعها اإلذاعات المحلية تكفي لتنمية  -١٤

  )٢٠(انتقل إلى السؤال رقم )ال(نت أما إذا آا

  ال    ١٤/٣  إلى حد ما               ١٤/٢نعم                  ١٤/١ 
  

    هل تعتقد أن اإلذاعات المحلية تهتم بالقضايا والموضوعات السياسية بالقدر الكافي ؟-١٥

  ال  ١٥/٣                           إلى حد ما  ١٥/٢ نعم                       ١٥/١
  

  )             يمكنك اختيار أآثر من إجابة (ذا ترى أن اإلذاعات المحلية تعمل على تنمية المجال السياسي لديك لما -١٦

   ألنها تطلعني على آل جديد ١٦/١

   ألنها تتناول مواضيع سياسية مختلفة  ١٦/٢

   تهتم بالموضوعات السياسية العالمية ١٦/٣
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  ألنها تقدم معلومات سياسية تناسبني وتستجيب لرغباتي   ١٦/٤
  

  ...............................................................................أخرى تذآر 
  

  )يمكنك اختيار أآثر من إجابة (:  لديك بسببالثقافة السياسية المحلية غير آافية لتنمية تالمعلومات التي تذيعها اإلذاعا -١٧

   ال تنشر معلومات سياسية آافية  ١٧/١

   معلوماتها السياسية ال تناسبني وال تتفق مع رغباتي  ١٧/٢

  ال تتناول مواضيع سياسية متنوعة وحديثة   ١٧/٣

   أشعر أن تعاملها مع الموضوعات السياسة سلبي  ١٧/٤
  

  ............................................................................... أخرى تذآر
  

  :ودها في اإلذاعات المحلية  ما الموضوعات السياسية التي تفضل وج-١٨
  لألقل وهكذا) ٢(لألفضل و ) ١(مع مراعاة إعطاء الرقم 

    موضوعات سياسية تهتم بالشئون المحلية  ١٨/١

    موضوعات سياسية تهتم بالشئون العالمية ١٨/٢

  موضوعات سياسية متنوعة   ١٨/٣

  سياسية حواريةموضوعات   ١٨/٤ 

   موضوعات سياسية تعرض أآثر من رأي  ١٨/٥ 
  

  .............................................................................أخرى تذآر
  

  

  

  

  ةدور اإلذاعات في التنشئة السياسي  :الوحدة الرابعة
   

   : لديكة السياسيثقافةتزيد من ال  باعتقادك هل اإلذاعات المحلية تستطيع أن-١٩

  ال   ١٩/٣            إلى حد ما   ١٩/٢ نعم                    ١٩١/١
  
  
  

  )يمكنك اختيار أآثر من إجابة( :إذا آانت اإلجابة نعم فهل يتم ذلك عن طريق -٢٠

        متابعتها للقضايا الجادة والمعلومات السياسية الجديدة والمتنوعة    ٢٠/١

   متابعة التطورات السياسية      ٢٠/٢     

  أن تتسم مواضيعها بالجدية والمصداقية      ٢٠/٣     

     اهتمامها بتنمية الوعي السياسي  للمستمع    ٢٠/٤
  

   ............................................................................... أخرى تذآر   
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  : فهل ذلك ألنه " ال " ةإذا آانت اإلجاب  -٢١

     ليس لديك اهتمام سياسي  ٢١/١

    ألنها ال تمدك بأخبار ومعلومات آاملة ٢١/٢

    غير جادة   ألنها إذاعات  ٢١/٣

    ألنها ال تتسم بالمصداقية والموضوعية ٢١/٤

  ألنها تحمل الطابع الحزبي     ٢١/٥
        
   ............................................................................... أخرى تذآر    

  
  :لومات األساسية التي تحتاجها في مجال التنشئة السياسية  هل تشعر أن اإلذاعات المحلية تطلعك على المع-٢٢

    ال تطلع  ٢٢/٣             بصورة جزئية  ٢٢/٢                  بصورة آافية  ٢٢/١
  
  

   : السياسة الفلسطينية وتفاعلت معهاضاي هل تأثرت ببرنامج إذاعي تناول الق-٢٣

  ال   ٢٣/٣               أحيانا    ٢٣/٢        نعم ٢٣/١ 
  
  

  :وما وجه تفاعلك معه ،  إذا آانت اإلجابة بنعم ما هو هذا البرنامج -٢٤
................................................................................  

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

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

  )هيمكن اختيار أآثر من اجاب: (الفائدة التي تقدمها اإلذاعات المحلية للقضية الفلسطينية باعتقادك ما أوجه – ٢٥

   إبراز معاناة الشعب الفلسطيني  ٢٥/١

   فضح جرائم االحتالل اإلسرائيلية المختلفة  ٢٥/٢

   حشد الرأي العام الفلسطيني لمقاومة االحتالل ٢٥/٣

   الرد على اإلشاعات ٢٥/٤

   تقديم الدعم المعنوي للمتضررين ٢٥/٥
  

  ................................................................................أخرى تذآر
  

  )يمكن اختيار أآثر من اجابه(ما أهم األحداث التي تهتم اإلذاعات بمتابعاتها ؟ -٢٦

   األحداث السياسية  ٢٦/١

   األحداث االقتصادية ٢٦/٢

   األحداث الرياضية  ٢٦/٣

   األحداث الفنية ٢٦/٤

  أخرى  ٢٦/٥
  
  

   ما األحداث السياسية التي لم تهتم اإلذاعات المحلية بعرضها بصورة آافية ؟-٢٧
• ................................................................................  
• ................................................................................  
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• ................................................................................  
• ................................................................................ 

  
  ؟هم في زيادة الوعي السياسي لدى الطلبة الجامعيين في اعتقادك آيف يمكن لإلذاعات المحلية أن تسا -٢٨

• ................................................................................  
• ................................................................................  
• ................................................................................  
• ................................................................................ 
• ................................................................................  

  
  
  

  انتهت األسئلة
  مع جزيل الشكر لتعاونكم

  
  

           
  لوران الزعيم: لبة ا الط


