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 مقدمةى
عددىا  فاؽسبوقة لإلذاعات المحمية في قطاع غزة, إذ شيد مطمع األلفية الثالثة طفرة غير م

, وعزا المراقبوف حداثة نشأتياوحظيت ىذه اإلذاعات بإقباؿ شديد بالرغـ مف  إذاعة 21حتى اآلف 
ىذا األمر إلى أف معظـ ىذه اإلذاعات ارتدى الحمة اإلخبارية وواكب األحداث المتالحقة عمى 

الذي يستقي منو الفمسطينيوف اع, مما جعميا المنيؿ األوؿ الساحة الفمسطينية خاصة ىنا في القط
ى1ىـ .ءأنبا

يا سرعة ل أتاح مما ,قدرتيا عمى تخطي الحواجز والحدودإف أىمية اإلذاعة نبع مف 
ؤثرات صوتية يصحب كمماتيا مف مباإلضافة إلى ما , الوصوؿ إلى جماىير عريضة

يتيح  عف حجـ جياز المذياع الذي , ناىيؾتساعد العقؿ البشري عمى رسـ صورة األحداث
مميزات جعمت لإلذاعة ىذه ال , باإلضافة إلى زىد ثمنو, كؿلممرء اصطحابو إلى أي مكاف

بؿ اىتمت أيضًا  (AM), خاصة واف بثيا ال يقتصر عمى الموجة الدوليةأىمية كبيرة
(, FMبجميورىا الداخمي, وانتشرت اإلذاعات المحيمة التي تبث عمى الموجة القصيرة )

, ومنذ قدـو السمطة الفمسطينية التي عرفت الراديو في مقدمة الدوؿ العربية فمسطيففكانت  
بتأسيس عدد مف المحطات اإلذاعية سواء أكاف ذلؾ في بدأ العديد مف األحزاب واألفراد 

 .في قطاع غزة أـالضفة الغربية 

قت خالؿ انطم قطاع غزة نصيب مف ىذه اإلذاعات الخاصة في معظميا والتيكاف لف
, ومنيا الطابع اإلسالمي واآلخر اإلخباريبعضيا  حيث اكتنؼ ,انتفاضة األقصى المباركة

 .ما ىو متخصص في الترفيو والتسمية

, إذ يحتدـ الصراع فيو بيف الفمسطينييف مف أكثر المناطؽ سخونة في العالـالقطاع  إف
ية وتأثيرىا في الجماىير, ومف ىنا  واالحتالؿ اإلسرائيمي, مما زاد فعالية اإلذاعات المحم

نجد أف الطابع السياسي طغى عمى اإلذاعات عمى حساب الطابع االجتماعي واالقتصادي 
 والثقافي والتوعوي وغيرىا... 

ولعؿ أكثر قطاعات المجتمع وشرائحو تضررًا ىـ الشباب, إذ تندر البرامج اإلذاعية 
المعمومة المناسبة في الوقت المناسب,  التي تتناوؿ قضايا الشباب وىمومو, وتقدـ لو

                                                 
1
,)غضح:لغى انصحبفخ اإلػالو  بحث غٍش يُشىس" , يؼبنغخ إراػخ اإلًٚبٌ نمضبٚب انشجبة انفهغطُٛٙ ," فبد٘ ػجٛذ,فبد٘ انحغُٙ 

 (.2002ثبنغبيؼخ اإلعاليٛخ , 
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, مع مختمؼ  القضايا عمى نحو سميـ وتساىـ في  بناء شخصيتو وطريقتو في التعامؿ 
 ارتباط ىذه اإلذاعاتوالكشؼ  عف مدى  دراسة ىذا الموضوعوىو ما يقتضي الوقوؼ عمى 

سياميا في حؿ مشاكمو وتوجييو وذلؾ مف  ميـالسنحو الطريؽ  بواقع الشباب الفمسطيني وا 
 وجية نظر الشباب أنفسيـ.

 

 

 ىمشكلةىالدراسةى
 

 المجاؿ اإلذاعي أف البرامج الشبابية التي تقدميا اإلذاعات المعايشة ومتابعةمف خالؿ  اتضح
تعاني مف قصور شديد, فيي ال تمبي احتياجات الشباب بالشكؿ المطموب وبعضيا ال  المحمية

بتاريخ  تـ إجراؤىاؤكده نتائج الدراسة االستكشافية التي يقدـ لمشباب برامج بشكؿ خاص وىو ما ت
, والذي أذيع عمى إذاعة اإليماف مع الشباب(عمى برنامج إذاعي شبابي ىو ) ـ12/21/1222

حيث أظير عدـ اىتماـ تمؾ البرامج بقضايا الشباب التعميمية واالقتصادية وىمومو بصورة كافية 
خريجيف منيـ الذي يعانوف ليـ األبرز لمشباب وخاصة البالرغـ مف أف الجانب االقتصادي يعد ا

مف نسبة %( 1, إذ أثبتت الدراسة أف نسبة تناوؿ البرامج الشبابية ليذه القضايا بمغ )البطالة
ياسية حيث , في حيف تـ التركيز عمى قضايا أخرى مثؿ السالموضوعات وىو مؤشر خطير

فية واالجتماعية والنفسية وذلؾ بنسبة , تالىا الموضوعات الثقا%(2,31حصمت عمى نسبة )
, %(, كما أثبتت الدراسة أف مساحة الوقت المتاحة ليذا البرنامج ال تتعدى الساعة أسبوعياً 12)

 .ارنة مع حجـ مشكالت وىمـو الشبابوىي مساحة قميمة بالمق

اتو لذا تنحصر مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى المعالجة اإلعالمية لقضايا الشباب واىتمام
 عبر البرامج الشبابية في اإلذاعات المحمية .

مشباب المستمعيف لإلذاعات المحمية مف خالؿ استبياف لتوضيح دور لدراسة توجيو ال نافآثر 
 , وتتمخص مشكمة الدراسة في في قطاع غزة يـتمؾ اإلذاعات في تبني مشاكم

  ".يني في غزة مدى معالجة اإلذاعات المحمية لقضايا الشباب الفمسط "التعرف عمى

ىأهدافىالدراسةى
 : تيدؼ الدراسة إلى

 .شكمة الشباب وطموحاتولملبرامج الشبابية الكشؼ عف جوانب القصور والخمؿ في معالجة ا -2
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مف عقبات وأزمات, باإلضافة  إلى الخروج بآلية تعيد  الشباب في حؿ ما يعترضالمساىمة  -1
 .محميةجيـ الخاصة عمى اإلذاعات الثقة الشباب في برام

 .ومدى اىتماميا بالبرامج الشبابية اتتيدؼ الدراسة إلى تقييـ اإلذاع -,
استبياف يستيدؼ فئة الحتياجات الشباب ورغباتو وذلؾ مف خالؿ تمبية اإلذاعات المحمية  -1

 .الشباب المستمعيف لإلذاعات المحمية في قطاع غزة

 تساؤالتىالدراسة
 إلذاعات المحمية الفمسطينية ؟ما مدى متابعة أفراد المجتمع في قطاع غزة ل -2
 التي تتبنى قضايا الشباب لدى جميور الدراسة ؟ اإلعالمية ما الوسائؿ -1
 أيف تقع اإلذاعات المحمية مف بيف ىذه الوسائؿ ؟ -,
 ما مدى تمبية البرامج اإلذاعية لقضايا الشباب وىموميـ ؟ -1
 محمية في القطاع؟وجودىا في اإلذاعات ال المبحوثيفما المواضيع الشبابية التي يفضؿ  -2
ما مدى اعتقاد أفراد المجتمع بأىمية دور اإلذاعات المحمية الفمسطينية في تبني مشاكؿ  -3

 الشباب؟
 ما المطموب مف اإلذاعات المحمية فعمو لزيادة ثقة الشباب في برامجيـ ؟ -4
 ما اإلذاعات المفضمة لدى الجماىير الفمسطينية في ىذا المجاؿ ؟ -5

 اتهانوعىالدراسةىومنهجهاىوأد

ىنوعىالدراسةى: (1
  تندرج ىذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التي تتيح لمباحث تصوير خصائص ظاىرة

 .معمومات عنيا وتحميميا وتقويميا معينة يقـو بدراستيا وتقديـ

ىمنهجىالدراسةى: (2
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة والذي  المنيج المسحي نستخدـ البحوث الوصفيةوفي إطار 

منظما, يساعد الباحث في الحصوؿ عمى معمومات وبيانات الظاىرة التي  عممياً  "جيداً  يعتبر :
يقـو بدراستيا بيدؼ تكويف قاعدة أساسية مف البيانات والمعمومات المطموبة في مجاؿ تخصص 

 2معيف "

                                                 
1
 

52, ص انضابقانًشجع , يقذيت فً تصًٍى انبحث انتشبىيحًٕد األعزبر  : إحغبٌ األغب , ي
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مسح الجميور بيدؼ التعرؼ عمى الخصائص األساسية التي يتميز  نستخدـوفي إطاره  
والمصادر التي يعتمد عمييا لتمبية قضاياه الشبابية ومكانة اإلذاعات بيا جميور المستمعيف, 

 .المحمية مف ىذه المصادر لديو

ىالدراسةىىةأدا (3
ىي صحيفة االستقصاء المقننة كأداة رئيسية لمدراسة كونيا أحد  أما أداة الدراسة

جميع مفردات مف  األساليب األساسية التي تستخدـ جمع البيانات األولية األساسية المباشرة,
وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى حقائؽ  المجتمع عف طريؽ توجيو مجموعة مف األسئمة المعدة سمفاً 

معينة, ووجيات نظر المبحوثيف, أو الدوافع والعوامؿ والمؤثرات التي تؤدي إلى القياـ بتصرفات 
وىي نوع وتتضمف صحيفة االستقصاء نوعيف مف األسئمة؛ ىما األسئمة المفتوحة  سموكية معينة,

تو وأسموبو دوف التقييد بإجابات مف األسئمة التي يترؾ فييا الباحث لممبحوث حرية اإلجابة بمغ
التي يقـو  محتممة يكوف الباحث قد أعدىا مسبقًا, والنوع اآلخر مف األسئمة ىي األسئمة المغمقة

ع إجابتو عمى فييا الباحث بصياغة عدد مف اإلجابات البديمة يختار منيا المبحوث ما يتفؽ م
السؤاؿ, ومف ضمف األسئمة المغمقة سيتـ استخداـ نصؼ المغمقة, والتي يترؾ فييا الباحث 

المدونة في صحيفة االستقصاء, أو ذكر أي إجابات  لممبحوث حرية االختيار مف بيف اإلجابات
 وسيتـ تقسيـ صحيفة االستقصاء إلى وحدات أساسية وىي كالتالي:’ أخرى غير مدونة

 السمات العامة وتشمؿ الجنس والجامعة والمستوى الدراسي. ة األولى:الوحد
 مدى متابعة اإلذاعات المحمية الفمسطينية. الوحدة الثانية:
ب في قطاع غزة وتشتمؿ عمى مدى دور اإلذاعات المحمية في تبني مشاكؿ الشبا الوحدة الثالثة:

, ومعرفة المطموب مف اإلذاعات في اعتقاد الجماىير بأىمية دور اإلذاعات في تناوؿ قضاياىـ
كسابيـ المعمومات الالزمة التي تيميـ.  تبني مشاكميـ وا 

الموضوعات الشبابية المفضمة, وتجيب ىذه الوحدة عمى مدى كفاية المعمومات الوحدة الرابعة:
ور التي تبثيا اإلذاعات الفمسطينية في تبني مشاكميـ, ومعرفة المواضيع الشبابية التي يريد الجمي

 أف تتناوليا اإلذاعات مف خالؿ برامجيا المختمفة.
 مجتمعىوصونةىالدراسة

 فئة الشباب الجامعييف المستمعيف لإلذاعات المحمية في قطاع غزةمجتمع الدراسة : 
 والمجتمع ىو :" الوحدات التي يرغب الباحث في دراستيا "

تي تقسـ المجتمع عمى  أساسيا "الوحدات ال ومف ىذا المجتمع يتـ استنباط وحدة معاينة وىي :
 2بغرض اختيار العينة "

                                                 
1
 

56( ص 2000)خبََٕٛظ , يكزجخ انمبدعٛخ , يقذيت فً تصًٍى انبحث انتشبىيإحغبٌ األغب , يحًٕد األعزبر  : 
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 تى تحذٌذ انعٍُت عهى يضتىٌٍٍ: عٍُت انذساصت :

 عٍُت انجايعاث / -1

تـ اختيار عينة عمديو وتعني : " اختيار الباحث لحاالت يعتقد أنيا تمثؿ المجتمع مف الجانب 
 2."الذي يتناولو البحث

جامعة  –قطاع غزة ىي ) الجامعة اإلسالمية  ولذا تـ اختيار ثالث جامعات فمسطينية مف
 وجامعة األقصى (, وذلؾ لممبررات التالية: -األزىر

ألف الجامعات الثالث السابقة تعد أكبر الجامعات في قطاع غزة ويمثؿ طمبتيا نسبة كبيرة مف 
 طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة, باإلضافة الختالؼ فمسفة كؿ جامعة.

طمبة جامعة القدس المفتوحة كونيا فرع لمجامعة األـ في القدس إلى جانب أنو لـ تـ استبعاد 
 تتوفر إحصائيات عف الطمبة المسجميف فيو بالقطاع.

 عينة المبحوثين / -1
وتـ اختيار طالب وطالبات الجامعات الثالث السابقة في مختمؼ مستوياتيـ الدراسية بطريقة 

ياف عمى أفراد العينة بشكؿ عشوائي عمى الطمبة الذيف عشوائية بسيطة, حيث يتـ توزيع االستب
 يكونوف في الدواـ الدراسي يـو توزيعيا, وذلؾ لممبررات التالية:

 .ألف طمبة الجامعات ىـ أكثر الفئات ثقافة, وأكثر قدرة عمى التأثير في المجتمع 
 .ألف مقترحات طمبة الجامعات أكثر فعالية لتحسيف أمور المجتمع 
 جامعات أكثر الفئات الميتمة والمتمقية لوسائؿ اإلعالـ.ألف طمبة ال 
 .لضماف دقة نتائج االستقصاء ألنيـ أكثر فئات المجتمع قدرة عمى التجاوب والفيـ 
 

 الدراساتىالسابقة

معالجة إذاعة اإليمان لقضايا الشباب حول :  2(2117) فادي عبيد, فادي الحسنيدراسة   -2
ؼ جوانب القصور والخمؿ في معالجة البرامج الشبابية كش, وتيدؼ الدراسة إلى الفمسطيني

لمشكالت الشباب وطموحاتو, ومدى مساىمتيا في حؿ ما يعترضو مف عقبات وأزمات, 
, وكانت باإلضافة إلى الخروج بآلية تعيد ثقة الشباب في برامجيـ الخاصة عمى اإلذاعات المحمية

 . تيا لقضايا الشباب الفمسطينيومدى معالج الدراسة تحميمية لبرامج إذاعة اإليماف
 :وكانت أهم النتائج التي توصمت إليها

اىتمت بصورة عامة بالقضايا السياسية عمى غيرىا مف  -عينة الدراسة- كشفت الدراسة أف البرامج الشبابية -2 
 .القضايا والمشاكؿ التي تيـ فئة الشباب

                                                 
 نصفحت َفضهانًشعغ انغبثك َفغّ, اا 1

2
,)غضح:لغى انصحبفخ اإلػالو ثبنغبيؼخ  بحث غٍش يُشىس" , انشجبة انفهغطُٛٙ  يؼبنغخ إراػخ اإلًٚبٌ نمضبٚب," فبد٘ انحغُٙ فبد٘ ػجٛذ, 

 (.2002اإلعاليٛخ , 
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%( ,.5ينية لمشباب إذ بمغت نسبة طرح كؿ منيما )ضعؼ اىتماـ البرامج إلى حد ما بالنواحي الصحية والد -1
 فقط وىذه نسبة ضئيمة ال تصؿ لمحد األدنى مف متطمبات الشباب الصحية والدينية.

مشكمة في زمف البرامج الشبابية, فمدة ساعة قصيرة إذا ما تحدثنا عف برامج أسبوعية تخص فئة كبيرة  وجود -, 
مشكالت واليمـو وبحاجة لتسميط الضوء عمييا, فكاف مف غير المنطقي وواسعة في المجتمع تعاني الكثير مف ال

أف يكوف نصيب ىذه الفئة الكبيرة بما تحممو مف معاناة يماثؿ نصيب نشرة إخبارية في بعض الحمقات أو أكثر 
 قمياًل.

المحمية الفمسطينية في التنشئة  دور اإلذاعات التي تناولت:  1(2116دراسة صفاء الصواف ) -1
التنشئة االجتماعية  ,وتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اإلذاعات المحمية فيماعية"االجت

الجامعيات لإلذاعات المحمية  الطالبات استماعلمطالبات الجامعيات,وذلؾ عف طريؽ معرفة مدى 
 اتلباتمثمت عينة الدراسة في ط ومعرفة مصادر التنشئة االجتماعية لجميور الدراسة ,وقد

األقصى( واستبعدت الطالبة جامعة القدس  – األزىر -محمية في قطاع غزة)اإلسالميةالجامعات ال
لـ تتوفر إحصائيات عف الطمبة  أنو إلى جانب ونيا فرع لمجامعة األـ في القدسك المفتوحة

 .المسجميف فييا بالقطاع
 :التي توصمت إليها وكانت أهم النتائج

االجتماعية لعينة الدراسة وىذا يدؿ عمى أف  صادر التنشئةأف اإلذاعة احتمت المركز العاشر بيف م  -2
 .أساسي مف مصادر التنشئة االجتماعية اإلذاعات ال يمكف أف تمعب دور فعاؿ كمصدر

,وتعزيزه خاصة أنيف سوؼ يصبحف أميات الجانب االجتماعي أف الطالبات يفضمف تنمية -1 
 .المستقبؿ

األىمية  ألوؿ بيف الموضوعات المفضمة االستماع إلييا حسبأف المواضيع الدينية احتمت المركز ا  -,
 .لدى عينة البحث

 %)12.1)بمغت النسبة حيثغيرىا مف اإلذاعات  أف الطالبات يفضمف إذاعة صوت األقصى عف -1 
 غ%( بينما أحيانا تبم12.1المواتي يستمعف إلى اإلذاعات المحمية تبمغ ) نسبة الطالبات -2 

 (.%1يستمعف لإلذاعات المحمية تبمغ )ال  %,والمواتي24.3
 

تخطيط البرامج اإلذاعية في اإلذاعات المحمية في التي تناولت : 2(2116دراسة هداية التتر) -,
الدراسة إلى التعرؼ عمى الواقع الفعمي لعممية تخطيط البرامج في اإلذاعات  وتيدؼ ,قطاع غزة

الدراسة  أىدافيا وآلية تحقيقيا ,وتمثمت عينةومدى االىتماـ بالتخطيط لمدورة البرامجية, و  المحمية
ذاعة الشباو إذاعة األقصى  حديداً في اإلذاعات المحمية في قطاع غزة وت ذاعة اإليمافب و ا   .ا 

 
                                                 

1
,)غضح:لغى انصحبفخ اإلػالو  بحث غٍش يُشىسصفب انصٕاف ,"دٔس ٔعبئم اإلػالو انًحهٛخ انفهغطُٛٛخ فٙ انزُشئخ االعزًبػٛخ نهطهجخ انغبيؼٍٛٛ " ,  

 (.2006ثبنغبيؼخ اإلعاليٛخ , 

)غضح:لغى انصحبفخ اإلػالو ثبنغبيؼخ  , بحث غٍش يُشىسْذاٚخ انززش ,"رخطٛظ انجشايظ اإلراػٛخ فٙ اإلراػبد انًحهٛخ فٙ لطبع غضح " ,   2

 (.2006اإلعاليٛخ , 
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  :وكانت أهم النتائج التي توصمت إليها
 .داخؿ اإلذاعة توضح لكؿ شخص ميمتو وحدود عممو وجود لوائح تنظيمية -2
فرص نجاح العمؿ في اإلذاعة حيث أف أداء اإلدارة كمما كاف  فأف تحسيف أداء اإلدارة يزيد م -1

 .عمى النمو واالزدىار واضح وميسر كمما ساعد ذلؾ
 . أف النمط القيادي السائد في اإلذاعة ىو الديمقراطي -,
فعالو جدا وناجحة  أف عقد االجتماعات والمناقشات ىي اآللية المتبعة التخاذ القرارات وىي طريقة -1

 .لفرد بذاتو مف خالؿ ما يعرض مف أفكار ومقترحاتوذلؾ لشعور ا
قسـ  أف اإلذاعة ممتزمة بوجود جية مختصة لمتخطيط وىذا يدؿ عمى مدى اىتماـ اإلدارة بوجود -2

 .خاص لمتخطيط
 .التخطيط أف رؤساء األقساـ ىـ المشكموف لجية -3

, ي قطاع غزةالبرامج الحوارية في اإلذاعات المحمية فحول  : 1(2116دراسة عدالت الشيخ ) -1
التي تقدـ بيا القضايا التي تطرحيا البرامج الحوارية وشكؿ  وتيدؼ الدراسة إلى معرفة األساليب

 اتخذتيا ىذه البرامج ,وتمثمت عينة الدراسة في اإلذاعات المحمية وتحديداً  المادة اإلعالمية التي
 ة.يما مف أقدـ اإلذاعات في قطاع غز الحرية والعماؿ كون إذاعتي

 :توصمت إليها نت أهم النتائج التيوكا 
ىو المفترض بحكـ طبيعة اإلذاعة  % وىذا222ارتبطت بقضايا المجتمع المحمي بنسبة  البرامجأف  -2 

 .المحمية
 .%1.1الدراسة حيث بمغت نسبتيا عمى مستوى إذاعتي الدراسة  تصدرت األساليب التناقشية برامج -1 
% عمى 1.2,ى المركز األوؿ في برامج الدراسة وذلؾ بنسبة واإلرشاد حصؿ عم أف ىدؼ التثقيؼ -, 

 .الدراسة مستوى إذاعتي
% 32.1بمغت  ساعات البث في مجتمع الدراسة أف المدة الزمنية التي تشغميا البرامج الحوارية مف -, 

 .لكمتا اإلذاعتيف
 ا برامج الدراسة بنسبةفي برامج الدراسة ىي المغة المبسطة حيث اعتمدت عميي إف المغة المستخدمة -1 

78.3% 
 (%96.3)يتضح أف برامج الدراسة تعتمد عمى األسموب المباشر في عرض البرامج بنسبة -2 
بموقع واحد لمبث ىي الفترة  يتضح أف إذاعتي الدراسة لـ تغير وقت البث لمبرامج الحوارية والتزمت -3 

 .المسائية
 (.%,.45داما في برامج الدراسة حيث بمغت نسبتيا ) استخ أف الموسيقى مف أكثر أساليب اإلبراز -4 

                                                 
1
يؼخ ,)غضح:لغى انصحبفخ اإلػالو ثبنغب بحث غٍش يُشىسػذالد انشٛخ ,"انجشايظ انحٕاسٚخ فٙ اإلراػبد انًحهٛخ فٙ لطبع غضح " ,  

 (.2006اإلعاليٛخ , 
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الحسنه لمشباب  دور وسائل اإلعالم في تقديم القدوةحول :  1(2111دراسة طارق لبد ) -2
تقديـ نماذج القدوة  وتيدؼ الدراسة إلى الوقوؼ عمى دور وسائؿ اإلعالـ في مجاؿ ,الجامعي

اإلعالـ,وتمثمت عينة  مة ضمف وسائؿلمطمبة الجامعييف ومعرفة خصائص نماذج القدوة المقد
جامعتي اإلسالمية واألزىر وذلؾ  الدراسة في طمبة الجامعات الفمسطينية وقد تـ اختيار عينة مف

 .إلى أنيما تحمالف فمسفتاف مختمفتاف ألنيما تمثالف أكبر جامعتيف في محافظة غزة باإلضافة
 :وكانت أهم النتائج التي توصل إليها

خاللو إحداث تغير في  ر الطمبة الجامعييف بقدوتيـ لـ تكف كبيرة إلى حد يمكف مفأف درجة تأث -2 
 .حياتيـ

 .ةإمدادىـ بنماذج القدوة الحسن وجود شعور عاـ لدى الطالب بضعؼ وسائؿ اإلعالـ في  -1
 .المحطات الفضائية يتـ تقديـ القدوة ليـ مف خالؿ األحاديث في -, 
 .لمشباب الجامعي في طرح نماذج القدوة الحسنوعدـ واقعية وسائؿ اإلعالـ  -1 
ى

ىموقعىالدراسةىمنىالدراساتىالسابقةى:
بالرغـ مف تنوع الدراسات السابقة إال أنيا في المجمؿ تناولت توجيات وسائؿ اإلعالـ 
المختمفة وخاصة اإلذاعات نحو شريحة عريضة وعمى درجة عالية مف األىمية أال وىي شريحة 

, فيما عدا " ولكف مف جوانب معينة ومحدودةيي سمة "الفتمجتمعنا الفمسطينتي منحت الشباب ال
الدراسة األخيرة التي خرجت عف ىذا اإلطار لتقارف آلية المعالجة اإلخبارية لموضوع معيف بيف 

 الموجية . القنواتاثنيف مف أشير 

ي اإلذاعات ضايا الشباب فأما ىذه الدراسة فيي تمقي الضوء عمى المعالجة اإلعالمية لق
مف خالؿ , المحمية, وذلؾ لموقوؼ عمى: مدى اىتماميا بشريحة الشباب, وفحوى برامجيا الشبابية

ا وتعزيز الجوانب اإليجابية , لمكشؼ عف جوانب القصور ومعالجتيوجية نظر الشباب أنفسيـ
, بخالؼ عاـ االجتماعية والسياسية فقط وبشكؿ , فالدراسات السابقة عرجت إلى تناوؿ الزاويةفييا

 لتناوؿ دور اإلذاعات في تبني مشاكؿ الشباب مف وجية نظرىـ.تسعى  ىذه الدراسة التي

                                                 
1
,)غضح:لغى انصحبفخ اإلػالو ثبنغبيؼخ  , بحث غٍش يُشىسطبسق نجذ ,"دٔس ٔعبئم اإلػالو فٙ رمذٚى انمذٔح انحغُخ نهشجبة انغبيؼٙ "  

 (.2000اإلعاليٛخ , 
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 تقسومىالدراسةىالمقترح

ويشمؿ مشكمة وأىداؼ وتساؤالت وأىمية ومنيج ومجتمع الدراسة وبعض  اإلطار المنيجي لمدراسة -2
 الدراسات السابقة وعينة الدراسة.

عمى نشأة اإلذاعة, وتطورىا في فمسطيف والوطف العربي,  ويشمؿ النظري لمدراسة اإلطار  -1
والمجتمع الفمسطيني واإلذاعة, واإلذاعات المحمية في قطاع غزة, ودور الشباب في بناء 

 المجتمعات.
 ويشمؿ عمى نتائج وتوصيات ومقترحات الدراسة. اإلطار العممي لمدراسة  -,
 .االستبانةوتشمؿ عمى  مالحؽ الدراسة  -1
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 المبحث األول :

 

 مفهوم اإلعالم :
يصاؿ المعمومات إلييـ عف طريؽ وسائؿ متخصصة تنقؿ كؿ ما  إطالعىو  الجميور وا 

وتعريفيـ وتثقيفيـ بأمور  وذلؾ ييدؼ في توعية الناس ,يتصؿ بيـ مف أخبار ومعمومات تيميـ
بأنو تزويد الجماىير بأكبر قدر ممكف مف المعمومات الصحيحة أو  ويعرف اإلعالم, لحياةا

الحقائؽ الواضحة أو األخبار الصحيحة والتي تساعد في تشكيؿ رأي صائب اتجاه واقعة مف 
وىذا الرأي تعبيرًا موضوعيًا عف عقمية الجماىير واتجاىاتيـ  ,الوقائع أو مشكمة مف المشكالت

 1وميوليـ .

 تعريف اإلذاعة :
ىي الرسالة الصوتية المسموعة التي تعنى بالبث أو اإلرساؿ في جميع  اإلذاعة

, اجتماعية, , ثقافيةاالتجاىات وىي االنتشار المنظـ والمقصود بواسطة الراديو لمواد إخبارية
عمورة تجارية, تعميمية و برامج أخرى, حيث يتـ التقاطيا مف قبؿ المستمعيف في شتى أنحاء الم

 2.باستخداـ أجيزة االستقباؿ المناسبة

 نشأة اإلذاعة :
عندما تنبأ عالـ الطبيعيات  ,تبدأ قصة اإلذاعة التي تنتمي لثورة االتصاؿ الرابعة

اإلنجميزي " جميس كالرؾ ماكسويؿ" األستاذ بجامعة لندف بوجود الموجات الكيربائية وذلؾ 
وقاـ  ,ـ2555ىيرتز" صحة نظرية ماكسويؿ عاـ  ىنريوقد اثبت العالـ األلماني " ـ,2523عاـ

بإجراء عدة تجارب في السنوات العشرة التالية حوؿ طرؽ إنتاج تمؾ الموجات وخصائصيا 
وسرعة الضوء وأطواليا تتراوح ما بيف  ,مميوف متر في الثانية الواحدة2,وسرعتيا التي تبمغ 

 متر ومممي متر واحد. 22.222

ات ال سمكية في ركوني" أف يجري تجاربو العممية إلرساؿ إشار استطاع العالـ "ماوأيضًا 
ويعتبر ماركوني هو مكتشف  ,( وأف يسجؿ ىذا االختراعـ2563-2561) فالفترة ما بي

نقؿ ويستطيع مف خاللو , كذلؾ توصؿ ماركوني إلي ابتكار "التمغراؼ الالسمكي" الالسمكي
وسجؿ ماركوني براءة  ,الكيرومغناطيسيةاإلشارات البرقية بدوف أسالؾ وباستخداـ الموجات 

                                                 
1
بٌ : داس عشٚش ,  2, ط وصائم اإلعالو وانطفىنت , ٔآخشٌٔثبعى حٕايذح,   ًّ  13( ص 2006)ػ
2
ٕل ٔ ٕٚعف أثٕ كٕٚك , " ارغبْبد طهجخ انغبيؼبد فٙ لطبع غضح فٙ لطبع َحٕ االعزًبع إلراػخ انمشآٌ انكشٚى يٍ غضح ", أكشو دن 

 و(.2002, اإلعاليٛخ,)غضح : لغى انصحبفخ ٔاإلػالو , انغبيؼخ بحث غٍش يُشىس
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, وانتشر التمغراؼ الالسمكي فيما بعد الحرب العالمية األولي ـ2564اختراعو في بريطانيا عاـ 
مف االستماع لرسالتو عبر المحيط األطمنطي مف محطة اإلرساؿ في  ـ2565وقد تمكف سنة 

 إنجمترا.

جوف فاستطاع " الختراعات وتطورتلـ تتوقؼ جيود العمماء عند ىذا الحد, بؿ تعددت ا
مكبر ذو لاألمريكي "لي دي فورست" إلى جانب اختراع  ,فممنج" أف يخترع الصماـ الثنائي

وقد اكتممت ىذه الجيود العممية بانتقاؿ الصوت البشري والموسيقي عبر  ,الصماـ الثالثي
فسيندوف" وذلؾ عاـ ـ "ماء بالراديو وذلؾ بفضؿ العالالمسافات الطويمة فيما تعارؼ عميو العم

 2ـ.2623

 أهمية اإلذاعة وخصائصها اإلعالمية : 
تغمغمت في جميع و , في العالـ بارزاً  تبوأت اإلذاعة منذ العشرينيات مف ىذا القرف مكاناً 

بير المبنية عمي الكالـ واإلذاعة وسيمة التع, وفرضت وجودىا في كؿ موضع, األوساط
فسيا مختمؼ المياـ كالتسمية واألنباء والخدمات ذات النفع قد أخذت عمي نف ,والصوت ىوالموسيق

وقد ازدادت أىمية اإلذاعة في دوؿ العالـ الثالث وبخاصة في الدوؿ  ,العاـ والتربية والثقافة
جدوا في العربية العتبارات كثيرة أىميا ارتفاع نسبة األمييف الذيف ال يقرؤوف وال يكتبوف والذيف و 

, ثـ ارتفاع نسبة األطفاؿ الذيف ىـ عمي مقاعد الدراسة, وازدياد الطمب دةاإلذاعة ضالتيـ المنشو 
 بسبب خصائصيا اإلعالمية اليامة.دور اإلذاعة في ىذا المجاؿ  برزو  ,التعميـ ىاالجتماعي عم

 الخصائص اإلعالمية لإلذاعة ) الراديو( هي :
ئص معينة لمستقبميو سرعة االنتشار حيث أف االتصاؿ اإلذاعي المسموع ال يتطمب خصا -2

مثؿ معرفة القراءة والكتابة كما في المطبوعات, وال ارتفاع المستوي االقتصادي وضرورة الحياة 
ة تفوؽ اإلذاعة يوبيذه الخاص ,تيار الكيربائي كما في التمفزيوففي المدف التي يتوافر فييا ال

 الصحافة والتمفزيوف ووسائؿ النشر األخرى.
فالمادة اإلذاعية تصاغ في عبارات  ,اذ وقابميتيا الستيواء الجماىيرقدرتيا عمي االستحو  -1

أو عف إحاطتيا ببعض األلحاف الموسيقية  بسيطة يدرؾ معانييا المثقؼ وغير المثقؼ, فضالً 
 , مما يدفع المستمع إلي اإلصرار عمي االستماع إلييا.تطعيميا ببعض األغاني الخفيفة

اجز الزماف والمكاف والوصوؿ اإلعاقة البدنية والبصرية وحو تخطي حواجز المستمع كالفقر و  -, 
, بالرغـ مما قد تتعرض لو مف أساليب ثار اإلذاعة ال تقؼ عند حدآف إ, وليذا فالحدودبعد أإلي 

 التشويش في بعض األحياف.
                                                 

1
 6( ص 2000)خبََٕٛظ , يكزجخ انمبدعٛخ , انفٍ اإلراعً , حغٍٛ أثٕ شُت 
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فالبرامج الصباحية تييئ لميقظة والعمؿ  ,تشكيؿ الوجداف النفسي لممستمعيف القدرة عمي -1 
الستقباؿ يوـ جديد, وبرامج السيرة تنطوي عمي موضوعات  إيقاعياً  اؤؿ, وبذلؾ توجد جواً والتف

يساعد عمي االسترخاء واالستسالـ لمنوـ,  مما يوجد جواً  اتصالية تتميز بالترفيو واإلمتاع,
 .ليـو جديد استعداداً 

وير صناعة الراديو, فقد أدي التقدـ التكنولوجي إلي تط ,المرونة وسيولة االقتناء والتشغيؿ -2
ومف  ,بحيث أمكف استخداـ أجيزة خفيفة )ترانزستور( يحمميا اإلنساف معو أينما حؿ وحيثما سار

 2.الصديؽ أو الرفيؽ الدائـ لإلنسافىنا أصبح الراديو بمثابة 

 :ة وتطور اإلذاعة في الوطن العربينشأ
تنافست  ,ية واقعًا إذاعياً فرض الصراع الدولي ما بيف الحربيف العالميتيف األولي والثان

فأنتج مجموعات مف اإلذاعات الدولية  ,الدوؿ الكبرى ذات المستعمرات عمى خوض غماره
وناؿ العرب حظًا وافرًا مف ىذا التنافس الدولي في إطار سياسة االستقطاب والتأثير,  ,المتنافسة

سي واالستعمار االيطالي, وكانت المنطقة العربية تخضع لالستعمار البريطاني واالستعمار الفرن
وكانت المنطقة العربية موضع اىتماـ بالغ مف االتحاد السوفيتي وألمانيا والصيف وأوروبا بوجو 
عاـ, وتنافست ىذه الدوؿ في التحدث إلى العرب بالمغة العربية فأنشأت بريطانيا وفرنسا إذاعات 

ي, وكاف إليطاليا نصيب فيو في مصر وفمسطيف والعراؽ ولبناف وسوريا ومنطقة المغرب العرب
 وفي بالد الحبشة وليبيا.

ـ 2/2/26,1,ة العربية المنتظمة فيبالمغ األولىكانت اإلذاعة المصرية المحطة 
, حيث تمثمت في ـ2/3/26,3الثالثة في والعراؽ ـ,26,3/,/2,وكانت فمسطيف الثانية في

يديرىا مدير البرؽ والبريد العاـ و  ,تحت اإلشراؼ البريطاني التي كانت تعمؿ "ىنا بغداد"إذاعة 
 .األستاذ احمد زكي الخياط

راديو الشرؽ( وتعرؼ بإذاعة ) ,تأتي إذاعة بيروت في المرتبة الرابعة مف حيث النشأةو 
وتيدؼ ىذه اإلذاعة إلى رفع , وكانت تحت اإلشراؼ الفرنسي ـ1/6/26,5والتي بدأت بثيا في

حياء  ,بيف الثقافتيف الفرنسية والعربية ونشر التعميـمستوى الثقافة في سوريا ولبناف والتقريب  وا 
النيضة الفنية والموسيقية, ومف يطالع برامجيا يجد فييا الكثير مف حسف الترتيب والتنوع 
والعناية والجمع بيف الفائدة والمتعة والرغبة الواضحة في إرضاء الطوائؼ الكثيرة المختمفة التي 

سكاف الشرؽ القريب حسبما جاء عمى لساف مدير مجمة يتكوف منيا شعب لبناف وسوريا و 
وكانت  ,اإلذاعة فايؽ خوري, وتعتمد اإلذاعة في مصروفاتيا عمى المندوب السامي والجمارؾ

                                                 
1
 15ص, يشجع صابقٕل ٔ ٕٚعف أثٕ كٕٚك , أكشو دن 
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اإلذاعة في الشأف السياسي تعتمد عمى قرارات المفوض السامي, كما أف نشرات األخبار تيتـ 
 2.ية مف باريسبالشأف العالمي كما توردىا وكالة ىافاس الفرنس

 ـ22/21/2612, وذلؾ في, مف حيث النشأةتأتي اإلذاعة السورية متميمة ومتباطئة
وعمره ستة عشر عامًا في  الذي بدأ حياتو صحفياً  ,وكاف أوؿ مدير ليا األستاذ نشأت التغمبي

, وىي إذاعة متواضعة مف ثالث غرؼ بالقرب مف السبع جريدة االستقالؿ العربي في سوريا
ثـ في ساحة النجمة, وشارؾ في التأسيس مع التغمبي, جورج شاتيال, ويحيي الشيابي, بحرات 

لمحور والتعويض عنيا وغايتيا آنذاؾ امتصاص إذاعات دوؿ ا ,وىي تحت اإلشراؼ الفرنسي
 .لصالح فرنسا

بدأت اإلذاعة السورية باستوديو واحد ومجاؿ تغطيتيا الحدود السورية, ويبدو أف اإلذاعة 
لـ تكف منتظمة, وىي متغيرة الموجات وقد تأثرت اإلذاعة السورية باألحداث السياسية  السورية

وحاولت االستعانة بالميندسيف األجانب لكنيا  2612مما أدى إلى استقالة اإلدارة فجأة في مايو 
لـ تستطع البث سوى أياـ معدودة وبدأت الحكومة السورية اإلعداد إلذاعة جديدة لمتدريب حتى 

 13إنجاز اإلذاعة الرسمية مستفيدة مف المساعدات الفرنسية والمصرية ورصدت الحكومة يتـ 
مميوف ليرة سورية أي ما يعادؿ ربع مميوف جنيو إسترليني في ذلؾ الوقت, وأصبحت اإلذاعة 

 السورية بعد ذلؾ مف اإلذاعات العربية البارزة والمؤثرة في جميع البالد العربية. 

ىػ, 2,35يوـ الوقوؼ بعرفة  ـ2/22/2616ساؿ اإلذاعي فيعرفت السعودية اإلر 
مف ساف لوي بالسنغاؿ  ـ2623وكانت حكومية آنذاؾ, كما عرفت موريتانيا البث اإلذاعي عاـ 

 1.بعد االستقالؿ ـ2632قبؿ االستقالؿ ومف العاصمة نواكشوط عاـ 

                                                 
1
 12, صيشجع صابق ,انفٍ اإلراعًحغٍٛ أثٕ شُت :  
2
 15, ص صابق يشجع "تخطٍط انبشايج اإلراعٍت فً اإلراعاث انًحهٍت فً قطاع غزة ",ْذاٚخ انززش  
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 المجتمع الفلسطيني واإلذاعة
 

 قبل اإلذاعة : يالمجتمع الفمسطين
الحديث عف نشأة اإلذاعة في فمسطيف ال بد مف اإلشارة سريعًا إلي حالة المجتمع  قبؿ

الفمسطيني قبؿ اإلذاعة فمقد جمب الوضع المتميز لمقطر العربي الفمسطيني الكثير مف األخطار 
تغيرات وتقمبات  ىفمقد نجـ عف الحرب الكونية األول, ضو لحركة دائمة مف الصراع الدوليوعر 

ة أىميا نياية اإلمبراطوريات الروسية القيصرية, والنمساوية الينجارية واأللمانية, دولية متعدد
والعثمانية, وبرزت اإلمبراطورية البريطانية والفرنسية ومف ورائيما الواليات المتحدة األمريكية 
واالتحاد السوفيتي وانعكست ىذه الحالة الجديدة عمي المنطقة العربية وتمثؿ ذلؾ في اتفاقية 

 ـ.2623سايكس بيكو عاـ 

انفردت فمسطيف وحدىا مف دوف بالد العالـ كمو بأثر استعماري مزدوج, فكانت مف حصة 
الذي تمثؿ  ,بريطانيا التي يسرت مف خالؿ انتدابيا عمي فمسطيف إنشاء الوطف القومي الييودي

ور" الصادر "وعد بمف مف خالؿ وقد جاء ذلؾ صريحاً  ـ,22/2/2615في الصييونيةبقياـ الدولة 
ويعود االىتماـ البريطاني بذلؾ الوعد لتحقيؽ  ,ـ1/22/2624عف وزارة الخارجية البريطانية في

 :عدد مف األىداؼ المتداخمة

أوليا التخمص مف الشعب الييودي المتزايد في أوروبا وبخاصة في بريطانيا التي شيدت 
فمسطيف ممتقي ألف اطؽ اإلستراتيجية السيطرة عمي أىـ المن وثانييا, التغمغؿ الييودي والصييوني

, الطرؽ ومفترقيا بيف القارات الثالث أسيا وأفريقيا وأوربا, إضافًة إلى أىميتيا الدينية واالقتصادية
وثالثيا خمؽ حاجز بشري قوي وغريب يعمؿ عمى خدمة االستعمار وزعزعة االستقرار في 

ة في وجو األطماع الدولية األخرى, المنطقة العربية, وليكوف ىذا الحاجز قمعة دفاع أمامي
 2.روسيةالفرنسية واأللمانية وال

 
 :واإلذاعة يالمجتمع الفمسطين

إنشاء إذاعة فمسطينية بأقساميا العربية والعبرية واإلنجميزية بيدؼ استيعاب المرحمة تـ 
عاء الساخنة والعمؿ عمي التيدئة, والتقميؿ مف الغضبة الشعبية العارمة, وتحاوؿ أف تكوف و 

لمتقريب بيف العرب أصحاب األرض والييود القادميف مياجريف بتسييالت بريطانية, ولتكوف ىذه 
 اإلذاعة ناقمة ومعبرة عف السياسة البريطانية المعادية لمعرب وفمسطيف والمنحازة لمييود.

                                                 
1
 2( ص 2002, )خبََٕٛظ , يكزجخ انمبدعٛخ , هُا انقذس: حغٍٛ أثٕ شُت  
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تأتي ىذه السياسة البريطانية الساعية في إطار سياستيا االستعمارية اليادفة لربط شعوب 
شأف اإلذاعات األخرى في المنطقة وفي كؿ البالد المستعمرة في تمؾ  ,لمنطقة بالدولة البريطانيةا

بعدما تبيف حجـ االنحياز لمييود, وحجـ الخداع  المرحمة, لكنيا في فمسطيف أخذت شكاًل مختمفاً 
لبريطانيا  , فكاف اليـ األكبر لدى بريطانيا ىو اختيار مدير لإلذاعة ينفذ السياسة العامةلمعرب

 .2.ويحقؽ حالة اليدوء بعد ىذا الزخـ الجماىيري الرافض لمسياسة البريطانية
 

 مراحل اإلذاعة الفمسطينية:
اإلذاعة الفمسطينية" بأربع مراحؿ أساسية شكمت كؿ مرحمة نمطًا في الفف مصمحة مرت "

والمراحل كما  ,اإلذاعي العربي وعبرت عف حالة سياسية واجتماعية في حياة الشعب الفمسطيني
  يمي:

 (م1941-1936مرحمة اإلنشاء:) -1
واالنفجار المسمح ضد  ,تمثؿ ىذه المرحمة فترة الغمياف الشعبي والتحدي الجماىيري

الشاعر  ىوحيف وقع االختيار عم ,واالنتداب البريطاني مف ناحية ثانية ,الصياينة مف ناحية
تمائو الوطني ومشاركتو الميدانية في العمؿ العربي إبراىيـ طوقاف المعروؼ بالتصاقو الشعبي وان

أوليما: عزؿ إبراىيـ طوقاف عف إلى تحقيق هدفين فإنما ىدفت حكومة االنتداب  ,السياسي
وف طوقاف فارسيا وفي مواجية تيدئة الشعب مف خالؿ سياسة إذاعية موجية يكثانييما شعبو, و 

لوطني مف خالؿ ىذا المنبر فقد , إال أف ىذا التوقع تالشى حيف جسد طوقاف تواصمو اشعبو
 خدمة التراث العربي األدبي., و خدمة الجميور لتحقيق غايتين هما:وضع خطتو 

فثارت ثائرة الصياينة وامتدت  ,وقد اصطدمت الغايتاف مع ىدؼ االنتداب والصييونية
بًا كانت سب ,وما يقدـ مف تمثيميات وأحاديث وقصص ,الرقابة إلى كؿ ما يذيعو إبراىيـ طوقاف

في إقالتو مف اإلذاعة بعدما استمر إبراىيـ طوقاف مراقبًا عامًا لمبرامج مدة أربع سنوات رسخ فييا 
 ,أصوؿ العمؿ اإلذاعي ووضع قواعده وتقاليده, وقد ظفرنا بثروة أدبية وعممية أشرؼ عمييا بنفسو

" نية بارزةشخصيات فمسطيومف ىذه الثمرات ما أعدتو اإلذاعة مف سمسمة محاضرات موضوعيا "
 وكاف ليا دورىا في التراث العربي واإلسالمي وفي مواجية محاوالت التزوير والتضميؿ.

 ( م1945 -1941مرحمة الفن اإلذاعي:) -2
تمثؿ ىذه المرحمة فترة الحرب العالمية الثانية وىي الفترة التي شيدت اىتماما ممحوظًا 

ية دعاية الخصـ, وفي خالؿ ىذه الفترة بدأ باإلذاعة الدولية والدعاية لخدمة أىداؼ الدولة ومواج

                                                 
1

 23, ص يشجع صابق,  عالو انفهضطًٍُاإلحغٍٛ أثٕ شُت : 
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, ومف أسباب اشتعاؿ حرب "الجبية اإلذاعية"" وعالـ يسمع ألوؿ مرة عبارات مثؿ "حرب األثيرال
اإليطالية المشيورة بالمغة  ـ26,1األثير بيف إنجمترا ودوؿ المحور آنذاؾ ظيور محطة باري سنة 

ؿ أفريقيا, وقد جاء رد إنجمترا عمى ىذه المحطة إلى دوؿ الشرؽ األوسط وشما , الموجيةالعربية
ـ, حيث 2/26,5/,عالـ العربي بالمغة العربية في عمى شكؿ إنشاء خدمة إذاعية جديدة توجو لم

 2تـ دعوة العديد مف الشخصيات البارزة مف الوطف العربي لحضور حفؿ افتتاحيا.

وىي موجية أساسًا إلى ـ 26,5العربية مف راديو سيزف عاـ  بدأت ألمانيا إذاعتيا بالمغة
بدأ االتحاد السوفيتي برنامجو بالمغة العربية, وبعد ـ 26,1وفي عاـ  ,مصر والشرؽ الغربي

ثـ بدأ راديو  ,الحرب العالمية الثانية بدأت دوؿ أوروبا في التنافس عمى مخاطبة العالـ العربي
كانت فرنسا تذيع بالعربية مف  بينماـ, 2622لمنتظمة بالمغة العربية عاـ صوت أمريكا إذاعتو ا
 ـ.26,6راديو باريس منذ عاـ 

وفي ىذه الفترة تولي عجاج نوييض وىو عربي مف لبناف ميمة مراقب البرامج في 
مصمحة اإلذاعة الفمسطينية بالقسـ العربي, وىو سياسي بارز معاصر لمزعيـ العربي سمطاف 

,ويختمؼ عف إبراىيـ طوقاف اعية واسعةبعالقات سياسية واجتم ويتمتع ,األطرش وشكيب أرسالف
 في اليدوء والحرص بعيدًا عف االندفاع ومراعاة طبيعة العمؿ وفؽ الظروؼ الدولية المحيطة. 

 م(1948 – 1945:)مرحمة االنتشار -3
وقد كانت حصيمة  ,وتمثؿ ىذه المرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية واغتصاب فمسطيف

وكاف األستاذ عزمي النشاشيبي مراقبًا عامًا لمبرامج وفي عيده  ,وفناً  المرحمتيف السابقتيف إعداداً 
وقدـ منياجًا  ,زاد البث ليصؿ إلى ثالث ساعات ونصؼ موزعة عمى فترتيف صباحية ومسائية

والمسابقات بالعربية فأدخؿ البرامج الخاصة  ,إذاعيًا جديدًا يواكب التطور في ىذا الميداف
 موسى الدجاني ,اإلذاعة التي عممت في ىذه الفترةالالمعة في حقؿ  , ومف األسماءواإلنجميزية

وىنريت سكسؾ  عصاـ حماد ونزىة الخالديو عمي مراد و ىشاـ النشاشيبي و  راجي صييوفو 
 المعروفة باسـ اآلنسة سعاد وقدمت برامج األطفاؿ.

في ىذه الفترة توسع العمؿ اإلذاعي الفني وبرزت مواىب استطاعت أف تمكف الفف 
الفكر العربي مف خالؿ استقطابيا صفوة  عمى اإلذاعي بزاد مف الفف والتنوع والميارة, وقد أثرت

وفي  ,لتجسد بذلؾ المعنى الحقيقي لمتواصؿ العربي والوحدة العربية ,المفكريف والكتاب العرب
 .ذات الوقت تؤكد مكانة فمسطيف عند العرب ورواد الفكر واألدب

                                                 
1

 9, صيشجع صابق, هُا انقذسحغٍٛ أثٕ شُت : 
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  م(1959 – 1948) مرحمة االستبدال: -4
نعني بيذه المرحمة فترة االنتقاؿ مف اإلذاعة الفمسطينية إلى اإلذاعة األردنية, وكاف أوؿ 

ولمدة  ,ـ مف عماف بقوة مائة كيمو واط2626افتتاح رسمي لإلذاعة األردنية في أوؿ مارس سنة 
 2.أربع ساعات فقط يومياً 

 نشأة اإلذاعات المحمية في فمسطين
حمية في الفترة الواقعة بيف اتفاؽ أوسمو وقياـ السمطة الفمسطينية لقد نشأت اإلذاعات الم

ألنيا منطقة ينتشر فييا ظاىرة الكوابؿ بشكؿ ممحوظ, إضافة إلى أنيا  ,في منطقة الضفة الغربية
لتسيـ في معالجة  ,تعبر عف عطش الشعب الفمسطيني ليذه اإلذاعات بعد سنوات االحتالؿ

وخاصة أنو كاف يعتمد عمى اإلعالـ األردني في  ,لمجتمع المحميالقضايا الفمسطينية ومشاكؿ ا
اإلعالـ اإلسرائيمي في وبشكؿ أخص عمى  ة,وعمى اإلعالـ المصري في قطاع غز  الضفة

وبالرغـ مف إنشاء التمفزيوف الفمسطيني إال أنو لـ يعد موضوع االعتماد األساسي ألنو  ,المنطقتيف
وىذا يبرز الحاجة لإلذاعات المحمية فظيرت العديد مف  ,"الرسمية" يعبر عف وجيو نظر واحدة

اإلذاعات المحمية التي أقبؿ عمى إنشائيا رجاؿ أعماؿ وكبار المستثمريف وغمب عمييا الطابع 
 1.الحزبي واالستثمار

  :نشأة اإلذاعات المحمية في قطاع غزة
ف جرت ,قطاع غزة لـ يعرؼ اإلذاعة طواؿ مرحمة اإلذاعة الفمسطينية محاوالت في  وا 

وقد استعيض عف ذلؾ  ,"صوت العربتتبع إذاعة "لالخمسينيات إلنشاء "إذاعة فمسطيف" 
برنامج يومي يبث مف القاىرة ويعمؿ في إنتاجو فمسطينيوف, فقد أفادت الدراسات بتخصيص 

آنذاؾ أف إنشاء إذاعة في قطاع غزة قوة سياسية دعائية مباشرة ومؤثرة عمى الييود في األرض 
إضافة إلى قوة تأثيرىا في أىالي قطاع غزة والعرب في األرض المحتمة, وقد تـ تزويد  ,حتمةالم

غير أنيا ظمت محجوزة في مبنى البريد والبرؽ حتى حرب  ,القطاع بأجيزة اإلذاعة مف مصر
 ,وانتيت المحاولة دوف أف نعرؼ شيئا عف تمؾ األجيزة. ,النكسة

التي بدأت برامجيا في  ع إذاعة البرنامج الثانيالحاؿ سائدًا حتى أصبح لمقطا ىذا ظؿ
 ,ـ12/1/1221في بضربيا وتجريفيا ائيمي ت االحتالؿ اإلسر اقو ـ, ولكف قامت 1222/,/2,

فكانت إذاعة الحرية أوؿ إذاعة  ,مما أدى إلى التفكير في أسموب يعوض النقص في ىذه اإلذاعة
خر مف آتاح ذلؾ فرصة لعدد وقد أـ, 14/1/1221أنشئت في  , حيثخاصة في قطاع غزة

                                                 
1
 15, صيشجع صابق, هُا انقذسحغٍٛ أثٕ شُت :  
2
 20, صيشجع صابق, يحًذ األعطم 
3
 61, ص يشجع صابق,  اإلعالو انفهضطًٍُحغٍٛ أثٕ شُت :  
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ذاعة المنار و صوت الشعب و صوت األقصى و  ذاعة صوت القدساإلذاعات مثؿ إ ذاعة ألوافو ا   ا 
ذاعة اإليماف و  ذاعة فرساف اإلرادة و FM راديو غزةو ا  ذاعة البراؽ و ا  ذاعة القرآف الكريـو ا   2وغيرىا. ا 

 اإلذاعات المحمية في قطاع غزة

 1221وقد تأسست عاـ ,  fm 61زة عمى الموجة تبث االذاعة مف غ إذاعة المنار: -2
يعتبر مف الرعيؿ األوؿ لمصحافييف , و صاحب االذاعة األستاذ طالؿ حسف أبو رحمة 

العامميف بغزة, بادر أبو رحمة عمى نفقتو الخاصة بفتح مكاتب إعالمية تمخض عنيا 
الليا الفضائية فيما بعد تأسيس شركة المنار لإلنتاج المرئي والمسموع والتي تعمؿ مف خ

ثـ دشف إذاعة المنار كفرع مف فروع الشركة األـ وذلؾ لخدمة , CNNالفرنسية وشبكة 
تنقسـ إذاعة المنار إلى عدة دوائر منيا دائرة اليندسة اإلذاعية  و , الفمسطينياإلعالـ 

مج دائرة البراو اإلدارة والعالقات العامة , و إخراج (,   –مونتاج  –دائرة التنفيذ )تسجيؿ و 
 1مطبوع (.–المكتبة )مسموع و مذيعيف (,  –دائرة األخبار )التحريرو , 

, واقعية الحدث تيتـ بقضايا الشعب إذاعة إسالمية اليوية ىي إذاعة صوت األقصى: -1
في  اإلذاعةتأسست , الفمسطينية بشكؿ خاص وبقضايا األمة اإلسالمية بشكؿ عاـ

تـ إغالقيا عمى أيدي األجيزة ـ, ,21/3/122وبدأ بثيا التجريبي في ,ـ,122/,/2
األمنية الفمسطينية بحجة عدـ الحصوؿ عمى التراخيص الالزمة لعمميا, وبدأ البث 

تعتمد في تمويميا عمى اإلعالنات التجارية , ـ,12/22/122الرسمي لإلذاعة بتاريخ 
ورعاية البرامج المختمفة التي تقوـ بيا بعض الشركات والمؤسسات التجارية, باإلضافة 
إلى أنيا تعتمد في المقاـ األوؿ عمى الدعـ مف شركة الرباط لإلعالـ واإلنتاج الفني 
والتي تتبع اإلذاعة ليا بشكؿ مباشر, تـ تدمير مقرىا بالكامؿ بعد قصفو بثالثة صواريخ 

ـ, وبعد حوالي الشير أعادت 1/2/1221مف قبؿ المروحيات العسكرية الصييونية في 
تبث في الوقت الحاضر وتذيع  ,ـ2/3/1221ذلؾ في تاريخ بثيا مف جديد, و  اإلذاعة

 ,.(Fm106التردد )برامجيا وموادىا اإلعالمية عمى 

, في مدينة غزة, كأحد مشاريع و ,122تأسس راديو ألواف في أبريؿ  :راديو ألوان -,
أنشطة شركة " أثير لإلنتاج اإلعالمي ", و بترخيص مف وزارة االتصاالت و تكنولوجيا 

العمؿ في  ىتتجدد لدي القائميف عم الرؤيةو منذ البداية و  ,ت الفمسطينيةالمعموما

                                                 
1
 26, صيشجع صابق ْذاٚخ انززش, 
2
 html-0-det-fm.com/ar/menumanar.13يٕلغ إراػخ انًُبس,  
3
 30, ص يشجع صابقأكشو دنٕل ٔ ٕٚعف أثٕ كٕٚك ,  
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, تعكس مدي خبرة و عاليةالراديو, لتقديـ خدمات إعالمية متميزة و ذات صبغة مينية 
 كفاءة اإلدارة و العامميف عمى ىذا المشروع.

إلمكانيات عمي دمج تمؾ الخبرات و ا -و منذ اليوـ األوؿ  -كما قامت إدارة الراديو 
الفنية و الخروج منيا بأعمى درجات التميز في تقديـ خدمات التخطيط و اإلنتاج و 

الزبائف , و مف  االستشارات في مجاؿ اإلعالـ, لموصوؿ ألعمى درجات تحقيؽ أىداؼ
" حريصوف دائمًا عمى تخطي أفاؽ و توقعات الزبائف". كما و يغطي  ىـىنا انطمؽ شعار 

 2.طؽ مدينة غزة, بما فييا المناطؽ الريفيةراديو ألواف كافة منا

ىي إذاعة فمسطينية الوجو والتكويف والمنشأ, عربية المساف,  :إذاعة صوت القدس -1
إسالمية العمؽ والجذور والغايات, وىي إذاعة وطنية ممتزمة تنتيج المينية والموضوعية 

تعمؽ باإلنتاج في عمميا وتعمؿ كجزء مف شبكة القدس لإلعالـ, والتي تيتـ بكؿ ما ي
 اإلعالمي المرئي والمسموع والمكتوب إضافة إلى اإلعالـ االلكتروني.

ـ عمى يد مجموعة مف الكفاءات 1221تأسست اإلذاعة في قطاع غزة في أواخر عاـ  
 .(.221.4FMاإلعالمية والفنية الفمسطينية الشابة وبثت برامجيا عمى موجة )

الضفة الفمسطينية وقطاع غزة, مف رفح جنوبا  تغطى االذاعة معظـ أراضينا المحتمة في
 ـ, خصوصاً 2615حتى جنيف شماال  وأجزاء كبيرة مف أراضينا الفمسطينية المحتمة عاـ 

التي بنى االحتالؿ عمييا المعتقالت لألسرى الفمسطينييف وأجزاء مف األراضي المصرية 
ثاني مف تأسيسيا بث كما بدأت اإلذاعة خالؿ العاـ ال, المتاخمة لمحدود الفمسطينية

, ما شكَّؿ نقمة نوعية في www.qudsradio.psبرامجيا عبر موقعيا االلكتروني 
 1إيصاؿ الرسالة اإلعالمية الفمسطينية إلى العالـ الخارجي.

ىي إذاعة ترفييية ثقافية اجتماعية وغير سياسية, تبث برامجيا عمى  :FMإذاعة غزة -2
طاع الشباب الفمسطيني الذيف يمثموف أكثر مف مف مدينة غزة, وتيتـ بق Fm100.9تردد 

نصؼ المجتمع الفمسطيني, وتيتـ بيذه الشريحة الميمة مف خالؿ البرامج الثقافية 
 ,واالجتماعية والترفييية المختمفة.

اذاعة القرآف الكريـ , محطة إذاعية حكومية , متخصصة في  إذاعة القرآن الكريم: -3
وتتبع لوزارة   FM 65.3عمى الموجة العاممة  القرآف الكريـ وعمومو تبث مف غزة 

                                                 
1
 http://www.radioalwan.com/?lang=arيٕلغ إراػخ أنٕاٌ,  
2
 qudsradio.ps/Site/index.php?act=AboutUsيٕلغ إراػخ صٕد انمذط,  
3
 . انًشجع انضابق َفضهأكشو دنٕل ٔ ٕٚعف أثٕ كٕٚك ,  
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تبث المحطة عمى مدار الساعة تالوات قرآنية مختمفة, , األوقاؼ والشئوف الدينية
 ., وفواصؿ وعظيةوأحاديث نبوية, وبرامج دينية, واجتماعية, وابتياالت وأناشيد

مع الفمسطيني تيتـ اإلذاعة مف خالؿ برامجيا المختمفة, بجميع نواحي الحياة  في المجت
انطالقًا مف شموؿ القرآف الذي تحمؿ اسمو, مع التركيز عمى الجوانب ذات الطابع 

عمى المفاىيـ اإلسالمية التي يجب إبرازىا  ومف خالؿ االذاعة يتـ التركيز ,الديني
 2ونشرىا وتعميقيا في فكر وثقافة وتربية المسمميف.

إذاعة القرآف الكريـ : عة االسالميةإذاعة القرآن الكريم التعميمية التابعة لمجام  -4
التعميمية, تيتـ بالقرآف الكريـ وعمومو, والبرامج التعميمية المنوعة والشاممة, بما يخدـ 
المجتمع الفمسطيني و العربي واإلسالمي بشكؿ عاـ, و طمبة الجامعة اإلسالمية عمى 

والدعوة  وجو الخصوص . ىذه اإلذاعة التي نشأت فكرة في مركز القرآف الكريـ
, وتطورت بجيود المخمصيف مف رئاسة مجمس 1226اإلسالمية بكمية أصوؿ الديف عاـ 

دارة الجامعة ووجوه الخير مف المحسنيف, حتى وصمت إلى ىذه المحظة, لحظة  األمناء وا 
ي خدمة القرآف الكريـ وعمومو, والقياـ بالدور التربوي االنطالؽ, لتؤدي رسالة جميمة ف

والتعميمي عمى مستوى قطاع غزة ككؿ . تقوـ االذاعة بث أخبار الجامعة اإلسالمية 
وبرامجيا المختمفة, مثؿ المؤتمرات العممية, واألياـ الدراسية, والندوات العامة, وورش 

بار الجامعات الفمسطينية والعربية العمؿ, ومناقشة رسائؿ الماجستير المتميزة. وبث أخ
 1والعالمية.

, بث "راديو شباب فمسطيف" 1222عاـ  في التجريبيبدأت البث : اذاعة شباب فمسطين -5
ساعة يوميا ولسبعة أياـ في األسبوع حيث تعمؿ اإلذاعة  25بالمغة العربية عمى مدى 

أربعة أشير ثـ تستبدؿ  بنظاـ  ثالثة دورات برامجية في كؿ عاـ وتستمر الدورة البرامجية
يسعى  "راديو شباب فمسطيف " إلى التواصؿ , بأخرى عمى أف تقدـ المنوعات في المعرفة

الفعاؿ مع الشباب عف طريؽ احتراـ ذكاء المستمعيف وثقافتيـ وتقديـ برامج إذاعية 
تعمؿ االذاعة عمى و , عصرية تتسـ بالحيوية والنشاط والتطمع نحو مستقبؿ أفضؿ

ع الجامعات ومراكز البحث العممي في تدريب الطواقـ اإلعالمية في اليندسة التعاوف م
 ,اإلذاعية والمونتاج والتسجيؿ واإلعداد والتحرير و استيعاب الطاقات والكفاءات المميزة.

                                                 
1
 http://www.quranradio.ps/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Dxx4zXMAnkQDTخ انمشآٌ انكشٚى فٙ غضح, يٕلغ إراػ 
2
 gaza.edu.ps/Pages.aspx?Page_ID=1http://qvoice.iu يٕلغ إراػخ انمشآٌ انكشٚى انزؼهًٛٛخ انزبثؼخ نهغبيؼخ اإلعاليٛخ, 
3
//:palwwwhttp.- يٕلغ إراػخ شجبة فهغطٍٛ, 

youth.com/index.php?option=comcontent&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=23 
 

http://www.quranradio.ps/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Dxx4zXMAnkQDT
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 الشباب ودورهم في المجتمعات

 :مـقدمـة
 ,خذ حريتيافعمى أعناقيـ تنيض األمـ و تأ وسورىا الواقي,يعتبر الشباب عماد األمة 

 اىتماماً  صمى اهلل عميو و سمـ وليـ مكانة و دور عظيـ في إحراز النصر, لذا فقد أوالىـ النبي
, في طميعة الغزواتو , حينما جعميـ في مقدمة صفوؼ المجاىديف في المعارؾ اإلسالمية عظيماً 

 فعف ابف مسعود رضي اهلل عنو 
 رواه أحمد ." نحف شبابكنا نغزو مع النبي صمى اهلل عميو وسمـ و " : قاؿ

فيا ىو أبو بكر عندما أراد جمع  ,وعمى ىذا النيج سار الخمفاء مف بعد رسوؿ اهلل  
الوحي لرسوؿ  كتبت وكنت ,و قاؿ لو: إنؾ رجؿ شاب عاقؿ ال نتيمؾ القرآف اختار زيد بف ثابت
 .تتبع القرآف فاجمعوف ,اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

بما أف الشباب ىـ عماد األمة فال شؾ أف تدىور األمة اليوـ يعود أيضا لتدىور و  
, و إتباعيـ لسنف باألمور التافيةأحواؿ الشباب و بعدىـ عف الديف و المنيج القويـ, واىتماميـ  

وبعدىـ عف سنة  الشعر, النصارى في المأكؿ و المشرب والممبس بؿ وحتى في قصةالييود و 
وانيماكيـ في المعاصي كالدخاف و المخدرات و غيرىا, لذا فإف  ,سمـصمى اهلل عميو و  نبييـ

أرادت األمة أف تعود لعزتيا يجب أف يعود الشباب لما كاف عميو شباب الصحابة رضواف اهلل 
ولذلؾ عمى قدر ما ينجح , إصالح نفوسيـ و دينيـعمييـ و الطريؽ إلى ىذا ال يكوف إال ب

ية المجتمع والنيوض عمى قدر ما يعمموف عمى تنم ,المجتمع في تأىيميـ وتنشئتيـ تنشئة صالحة
 .بو ورفع شأنو

ومف ىنا عمى المجتمع أف يبذؿ كؿ ما يمكنو في سبيؿ تربية الشباب عمى القيـ الوطنية 
عمى المجتمع أف يذلؿ كؿ ما , و والتضحية لبناء المجتمع والفداء واإلخالصواالنتماء والوفاء 

يواجو الشباب مف مشكالت نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو يحررىـ مف كؿ ما يكبؿ طاقتيـ 
 .واإلبداع واإلنتاجويمنعيـ عف االنطالؽ لمعمؿ 

 

http://www.damasgate.com/vb/f57/
http://www.damasgate.com/vb/f6/
http://www.damasgate.com/vb/f6/
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 مفهوم الشباب

, ففي أصميا "ي كممة "الشبابال يمكننا الحديث عف قضايا الشباب وىمومو دوف أف نعرؼ ماذا تعن
إذا يقػاؿ لقيػػت  ,, وشػباب الشػيء: أولػووىػي جمػػع شػاب وتجمػع أيضػا عمػى شػػباف, : النمػو والقػوةالمغػوي تعنػي

 2.فالنا في شباب النيار أي أولو

ذا بمػغ األطفػاؿ مػنكـ الحمػـ فميسػتأذنوا كمػا "وتبدأ مرحمة الشباب بػالبموغ كمػا جػاء فػي قولػو تعػالى:  وا 
, كمػا جػاء فػي عػاـ 12وتنتيػي عنػد سػف  عػاـ23مػف  أي أف مرحمػة الشػباب تبػدأ, 1 "ف مػف قػبمكـاسػتأذف الػذي
3"تى إذا بمغ أشده وبمغ أربعيف سنةح:"قولو تعالى

 

 1:وتعود أىمية ىذه المرحمة " الشباب " إلى عدة سمات منيا

ي, وىػػي أف مرحمػػة الشػػباب ىػػي المرحمػػة التػػي يحصػػؿ فييػػا العمػػـ والقػػدرة عمػػى التكميػػؼ الشػػرع -1
ف كانت ال تدوـ مع اإلنساف بؿ إذا طاؿ بو العمر عاد مرة أخرى إلى الضعؼ.  مرحمة قوة, وا 

ومرحمة الشباب أفضػؿ فتػرات العمػر, لمػا يجتمػع فييػا لإلنسػاف مػف القػوة والنشػاط دوف غيرىمػا, 
وراحػػة الحيػػاة وبيجتيػػا فػػي الػػدنيا غالبػػًا مػػا تكػػوف فػػي مرحمػػة الشػػباب, التػػي ىػػي أطػػوؿ مراحػػؿ 
العمػػػر, إذا كػػػاف عمػػػر اإلنسػػػاف فػػػي ىػػػذه األمػػػة بػػػيف  السػػػتيف والسػػػبعيف كمػػػا ورد فػػػي الحػػػديث 

 الشريؼ.
الشباب عمى مدار التػاريخ ىػـ أكثػر النػاس  ألف, االستجابة في سرعة يكوف وفي مرحمة الشباب

لشباب كما أف ا,  2ى"امنوا بربيـ وزدناىـ ىدإنيـ " مصداقًا لقولو تعالى: تأثرًا وأسرعيـ استجابة
ىػػـ عمػػاد األمػػـ, فالشػػباب ىمػػا عمػػاد حضػػارة األمػػـ وسػػر نيضػػتيا وحػػاممو لوائيػػا وىػػـ فػػي سػػف 

 اليمـ المتوثبة والجيود المبذولة سف البذؿ والعطاء.
ية النفسية أف الشباب يعانوف في ىذه المرحمة مف مشاكؿ نفسية وسموكية نتيجة عدـ توفر الرعا -1

الب النمػو المختمفػة فػي مرحمػة الشػباب والتػي مػف أىميػا , ما يعني إعاقة تحقيؽ مطالسميمة ليـ
, وتمكػيف الشػباب مػف وتنميػة الػوالء واالنتمػاء لمجماعػةتبيف المعايير الصحيحة لميوية السميمة, 

تحقيػػؽ االسػػتقالؿ النفسػػي والعػػاطفي بشػػكؿ متػػدرج عػػف األخػػرييف كػػذلؾ إيجػػاد الفرصػػة إلشػػباع 
إلرشػػاد والتوجيػػو, والحاجػػة إلػػى األمػػف واالسػػتقرار, الحاجػػات المختمفػػة لمشػػباب, كالحاجػػة إلػػى ا

والحاجػػػػة إلػػػػى تأكيػػػػد الػػػػذات واالحتػػػػراـ والمكانػػػػة االجتماعيػػػػة, والحاجػػػػة إلػػػػى ممارسػػػػة الرياضػػػػة, 

                                                 
1
 www.dawah.ws/open_rs_nowأحًذ انخهٛف, فزبٖٔ ٔسعبئم انشجبة, يُبثش انذػٕح,  
2
 .59 سلى اٜٚخ, صىسة انُىسانمشآٌ انكشٚى ,  
3
 .15 سلى اٜٚخ, صىسة األحقافانمشآٌ انكشٚى ,  
4
 يشجع صابقأحًذ انخهٛف,  
5
 .13 سلى اٜٚخ, صىسة انكهفانمشآٌ انكشٚى ,  
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والحاجة إلى التقدير والتفوؽ واالنجاز, والحاجة إلى اكتشاؼ المواىػب والعمػؿ عمػى تنميتيػا بمػا 
 2.يعود عمى الشاب ومجتمعو بالنفع والفائدة

 
  -يمروف بمرحمة ليا عدة مسميات منيا:( 11-25)إف الشباب في سف

 مرحمة تبمور االتجاىات.
 مرحمة اتخاذ القرارات.

 .لنفسي بيف الشيوات والديف والقيـمرحمة الصراع ا
 .مرحمة البناء واالنطالؽ لممستقبؿ

قمة ليػػػا كيانيػػػا ومشػػػاعرىا مرحمػػػة االسػػػتقالؿ والتحػػػرر النفسػػػي عػػػف الوالػػػديف والسػػػعي إلػػػى بنػػػاء شخصػػػية مسػػػت
 وأفكارىا.

 .مرحمة البحث عف اليوية كما يرىا
 .عاة األخالؽ وبناء السموؾ والقيـمرحمة النمو الخمقي ومرا

عداد الػالـز ليػـ لكػي تكػوف نتػائج ىػذه المرحمػة إيجابيػة وليسػت سػمبية  لذلؾ يجب مساعدة الشباب وتوجيييـ وا 
 1مـ وتزدىر.األعمى الشباب والمجتمع نفسو فبيـ ترقى 

وأكثر ما يعاني منو الشباب في مجتمعنا ىو عدـ القدرة عمى االستفادة مف أوقات الفراغ, وذلؾ 
لسبب بسيط يتمثؿ في عدـ توفر األنشطة التػي يسػتطيع الشػاب مػف خالليػا تنفػيس الطاقػات اليائمػة الموجػودة 

وتػة بأسػاليب غيػر صػحيحة, كػاليروب مػف , ممػا يحػدو بػو إلػى تفريػغ طاقاتػو المكبلديو بشكؿ مقبوؿ اجتماعياً 
الواقػػع, واالنغمػػاس الػػدائـ فػػي أحػػالـ اليقظػػة, أو الوقػػوع فػػي بػػراثف المخػػدرات, ومسػػتنقع المػػؤثرات العقميػػة, وفػػي 

 ممة.ضظؿ كثرة الفراغ وانعداـ البصيرة وقمة التوجيو قد ينجرؼ الشباب وراء األفكار المنحرفة الم

 مشكالت الشباب وقضايا المجتمع 
تشػػكؿ قضػػايا الشػػباب الجػػزء األكبػػر مػػف قضػػايا المجتمعػػات المعاصػػرة عمػػى اخػػتالؼ أنظمتيػػا 
واتجاىاتيػا ومسػتوياتيا, ومشػػكالت الشػباب تسػتأثر باىتمػػاـ المػربيف وعممػاء الػػنفس واالجتمػاع والمفكػريف عمػػى 

 فسية خطيرة. تنوع انتماءاتيـ, وذلؾ بسبب ما يعانيو الشباب مف متاعب وىمـو واضطرابات اجتماعية ون

, عربيػػة واإلسػػالمية والػػدوؿ الناميػػةفالشػػباب يشػػكموف نسػػبة عاليػػة مػػف السػػكاف فػػي المجتمعػػات ال
وىـ أكثر الفئات االجتماعية تػأثرا بػالواقع ومتغيراتػو ومعطيػات البيئػة الحياتيػة الماديػة والمعنويػة مػف فكػر وقػيـ 

فػػػي المجتمػػػع, وأكثػػػر اسػػػتعدادًا لالنجػػػرار وراء  والحقيقػػػة أف الشػػػباب أكثػػػر انفعػػػااًل وتفػػػاعالً , ومشػػػاعر وسػػػموؾ

                                                 
1
 http://bafree.net/alhisn, نُفغٙ "انًشاْمخ ٔانشجبة", يُزذٚبد انحصٍ ايشحهت انشباب وكٍفٍت انًىاجهتفشحبٌ عبنى انؼزش٘,  
2
 http://www.annabaa.org/nbanews/26/249.htm, شجكخ انُجأ انًؼهٕيبرٛخ ,  انبحث عٍ انزاث وانهىٌتًذ , َٕس يح 
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, والتػػػأثر باالتجاىػػػات الجديػػػدة والتقميػػػد وذ واإلصػػػابة باالضػػػطرابات النفسػػػيةمغريػػػات الحيػػػاة واالنحػػػراؼ والشػػػذ
 األعمى.

وقد بينت الدراسات االجتماعية والنفسية وجود عالقة جدلية بيف ارتفاع نسبة االنحراؼ والشػذوذ 
بيف طبيعة البنية االجتماعية واالقتصادية والثقافية لممجتمع, كما نالحظ في المجتمعػات في أوساط الشباب, و 
التػػي  وبػػالعكس نالحػػظ انخفػاض ىػػذه الظػػاىرة فػي المجتمعػػات التػػي تسػمى )محافظػػة(, المتقدمػة صػػناعيًا مػثالً 

 . تمعات اإلسالميةتسودىا المبادئ الدينية والقيـ واألخالؽ والفضيمة كما في المج

ؾ نجػػػػػد أف طبيعػػػػػة الواقػػػػػع  االجتمػػػػػاعي تمعػػػػػب دورًا أساسػػػػػيًا فػػػػػي تحديػػػػػد طبيعػػػػػة األزمػػػػػات لػػػػػذل
, فيػػذه العوامػػؿ تػػؤثر بفعفاليػػة فػػي تكػػويف أنمػػاط السػػموؾ واتجاىػػات الفكػػر المشػػكالت التػػي يعػػاني منيػػا الشػػبابو 

ضػػايا الشػػباب ال , وىػػذا يبػػيف لنػػا أف معالجػػة قماديػػة لمغالبيػػة العظمػػى مػػف الشػػبابوسػػقؼ المعانػػاة النفسػػية وال
يمكػػػف أف تػػػتـ إالف عبػػػر المعالجػػػة الشػػػاممة لقضػػػايا المجتمػػػع التػػػي تشػػػمؿ مشػػػكالت وواقػػػع األسػػػر والمؤسسػػػات 
التعميميػػػة التػػػي تمعػػػب دورًا أساسػػػيًا فػػػي تنشػػػئة الشػػػباب ورعػػػايتيـ, وتكػػػوينيـ العقمػػػي والنفسػػػي والجسػػػمي, عبػػػر 

الت الشػػباب )العمػػـ والعمػػؿ والصػػحة واألمػػراض , لقضػػايا المجتمػػع ومشػػكدراسػػات عمميػػة ورؤيػػة واعيػػة وعميقػػة
ي تواجػو المجتمعػات , التػ"( وغيرىػا مػف القضػاياالنفسية والتدخيف والمخدرات والجرائـ ومػرض الشػذوذ "السػيداف

, واإلسػػالمية خاصػػة, بسػػبب مػػا تخمفػػو مػػف آثػػار سػػمبية نفسػػية وعاطفيػػة فػػي نفػػوس الشػػباب, المعاصػػرة عامػػة
 2في المجتمع. وصعوبات في التنمية والتطور

 قضايا الشباب المعاصرة 
شػػريحة الشػػباب فػػي الػػبالد المسػػممة تعػػيش مرحمػػة تحػػديات عنيفػػة فػػي إطػػار التغيػػرات السػػاخنة 

قم , ممػػا يتطمػػب مبػػادرات حيويػػة لتحديػػد مواقػػؼ صػػريحة مػػف كػػؿ مػػا يجػػري أو يميػػًا ودوليػػاً والمتتابعػػة محميػػًا وا 
 . الحضاري الجديد نا واحتياجات البناءالئـ ثوابتي, بما يستجد؛ لتوجيو ىذه الطاقات

 1:القضايا الشبابية المعاصرة وىي عمى بعضلذا ال بد مف الوقوؼ 
 وبناء المستقبل : والخوف الشباب .1

, والتػػردفد, والخػػوؼ حقيقػػة تربويػػة تشػػير إلػػى أف نفسػػيات الشػػباب ينبغػػي أالف تقبنػػى عمػػى التقيقػػر
يػػا بػػال شػػؾ أف تػػؤدي إلػػى ىػػدـ النفسػػية المقدمػػة الباذلػػة المنافسػػة فكػػؿ ىػػذه مػػدمفرات نفسػػيفة يقخشػػى من, والقمػػؽ

؛ لكثػرة مػا جيؿ الشباب جياًل تنقصػو كثيػر مػف الجػرأة, ويتسػـ بػاالنغالؽ, وقمػة اإلبػداع أصبح بعضالمسابقة, 
, ولكػػف المخػػاوؼ ىػػي مػػف المػػربييف, خشػػية أف تقسػػتغؿ رغبػػات الشػػباب وانػػدفاعاتيـ عػػاش فػػي وسػػط )خػػوفاؼ(

, أـ ب, أـ لتنفيػذ مخططػات اإلرىػاكانت ذات عالقة بالعمالة لألعداءي تحقيؽ مآرب أخرى, سواء أالفطرية, ف
                                                 

1
 www.islamweb.net, انشجكخ اإلعاليٛخ ,  انشباب بٍٍ األهىاء ويتطهباث انحٍاة, ٗ انصٕفٙيصطف 
2
 www.islamtoday.netانٕٛو, يٕلغ اإلعالو ,"آساء صشٌحت فً قضاٌا انشباب انًعاصشيقال ", خبنذ انحهجٙ 
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, مثػػؿ نشػر المخػػدرات, واالسػػتيتار بػالقيـ, واالنكبػػاب عمػػى جػاديؼ القػػوة الشػػبابية فػي أجنحػػتيـلمجػرد تكسػػير م
 التمفاز واإلنترنت, حتى تقستيمؾ طاقتو فيما ال ينفع.

 :الشباب والمسؤولية .2
المبػػادرة فػػي جميػػع مػػا يوكػػؿ  أخػػذ زمػػاـينبغػػي أف يتحمػػؿ الشػػاب مسػػؤولية مسػػتقبمو, بالجديػػة فػػي 

, ورفػػض أنػػواع مػػف العمػػؿ بحجػػج تػػدؿ  "الميوعػػة", بسػػبب , وىػػذا اإلخفػػاؽ فػػي سػػوؽ العمػػؿإليػػو, بػػدءًا بدراسػػتو
 ال بد مف تأىيؿ الذات لخوض خشونة الحياة.و عمى نعومة ال تميؽ بالرجاؿ, 

 والحوار:الشباب . 3
, يت والمدرسة وساحات المجتمع كموإف الشباب في أمس الحاجة اليوـ إلى الحوار معيـ في الب

المدرسػة والنػادي عمـ كـ يشتاؽ الشباب إلى مف يفيميـ, تعبوا مف األستذة الممارسة عمييـ فػي المنػزؿ و يكمنا و 
 ..., وغيرىاوالمركز والشارع

 الشباب واإلعالم المحمي
مػػدى االنتشػػار الواسػػع لمبػػث ينكػػر  أحػػد فػػي واقعنػػا المعاصػػر عصػػب الحيػػاة, وال يشػػكؿ اإلعػػالـ

, , وأصػػػبح أثػػػره واضػػػحًا عمػػػى كافػػػة األصػػػعدةأقصػػػى المسػػػافات وتخطيػػػواإلعالمػػػي, وتجػػػاوزه لجميػػػع الحػػػدود 
وال شػؾ أف طبقػة الشػباب مػف , يشكؿ ثقافة المجتمع وعقائد أىمػو وأكثرىا وضوحًا في الواقع االجتماعي, الذي

أثير عمػى مجتمعاتيػا وبالتػالي عمػى مكانػة , إذ ال يخفى ما ليذه الفئة مػف تػالطبقات المستيدفة لجميع الجيات
 2.بالدىا في الواقع المعاش

وكػػاف المفتػػرض أيضػػًا أف يكػػوف تركيػػز وسػػائمنا اإلعالميػػة وعمػػى رأسػػيا اإلذاعػػات المحميػػة عمػػى 
, قة أماـ دور ىذه الوسائؿ الفعالةالحيا وتنشئتيا بعناية فائ, كبيرًا إلصواحد ىذه الفئة الخطيرة, واليشة في آف

, أثقمػت كاىمػو, وانعكسػت ـ, فيمػا يواجيػو مػف مشػاكؿ وىمػوـإذ ال يختمؼ شبابنا المحمي عف باقي شباب العال
ـ وطريقتيا في طرح القضايا عامًة, تختمؼ مف أف أسموب وسائؿ اإلعال , إالعمى سموكو بالسمب أو اإليجاب

 , داخؿ البمد الواحد.إعالمية ألخرىوسيمة 

ونظػرًا لكػوف وسػػائؿ اإلعػالـ خاصػػة المحميػة ىػػي مػرآة المجتمػػع, التػي تعكػػس ىمومػو وقضػػاياه, 
 لعبت وسائؿ اإلعالـ المحمي دورًا خطيرًا في التأثير عمى سموؾ الشباب.

ؿ بعػػض ىػػذه الوسػػائؿ اسػػتفاض بطػػرح زوايػػا معينػػة تشػػغؿ بػػاؿ الشػػباب, والػػبعض األخػػر أغفػػ 
 وجود ىذه الفئة كميًا وىناؾ مف تناوؿ قضايا الشباب بسطحية, ال تسمف وال تغني مف جوع.

                                                 
1
 www.moi.gov.sy, اإلعالو انعشبً وقضاٌا انشباب بٍٍ انُضٍاٌ وانتُاصً 
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وبػػالرغـ مػػف تنػػوع وسػػائؿ اإلعػػالـ وتعػػددىا فػػي فمسػػطيف, إلػػى أف اإلذاعػػات المحميػػة احتكػػرت أعمػػى نسػػبة مػػف 
بابية, فػػدرجتيا ضػػمف ولػػـ تغفػػؿ ىػػذه اإلذاعػػات البػػرامج الشػػ, غـ مػػف خمفياتيػػا الحزبيػػة المختمفػػةالجميػػور, بػػالر 

 .اص والشباب أنفسيـ, مع ذوي االختص, وناقشت قضايا الشباب وىمومودوراتيا البرامجية

وغيرىػا مػف  صحية وأخالقيػةو ما يعانيو مف مشكالت نفسية واجتماعية ىو والمقصود بقضايا الشباب وىمومو 
 .دما يكوف القرار مصيري, خاصة عنالصعوبات التي تواجو الشباب, وتضعو بيف خياريف أحالىما مر

أبرزىػا  مشػكالت أسػريةىػي المشكالت التي يعاني منيا شباب فمسطيف مف الناحيػة االجتماعيػة 
فكريػة والسياسية والجتماعية االيمـو باإلضافة لم, العنؼ الناتج عف التمرد عمى السمطة مف أجؿ تحقيؽ الذات

وخاصة المحمية صمة وصؿ بػيف الشػباب والمسػؤوليف, , وتعتبر وسائؿ اإلعالـ عمى اختالفيا نفسية وغيرىاوال
 2فيي تستطيع حؿ مشكالت الشباب, نظرًا لتأثيرىا وفعالية دورىا الذي ىو بحاجة لمزيد مف التفعيؿ.

أدت وسائؿ اإلعالـ المحمي وبخاصة اإلذاعات في بعض األحياف دور المرشػد والموجػو, سػعيًا 
عرضػػيا عمػػى بسػػاط البحػػث ومناقشػػتيا مػػع المسػػئوليف وذوي لحػػؿ مػػا يعتػػرض الشػػباب مػػف أزمػػات, مػػف خػػالؿ 

 . , عبر برامجيا الشبابية, وفؽ رؤى إذاعية خاصةاالختصاص
 فيما يمي:وغالبًا ما تتركز اهتمامات الشباب 

 ._ المشكالت الشخصية2
 _ التعميـ والعمؿ وتحقيؽ االستقالؿ المادي عف األسرة.1
 ._ اإلعداد لمزواج وتكويف األسرة,
 .قيؽ المكانة االجتماعية المتميزةإثبات الذات وتح_ 1
 .يجاد فمسفة ومبادئ مستقرة لمحياة_ إ2
 .ركة في الحياة االجتماعية العامة_ المشا3
 .اـ والتقدير المتبادؿ مع اآلخريف_ تنمية الشعور باالحتر 4

كاممػة, بحيػث تسػعى ميػة المتنوعمى أساس ىػذه االحتياجػات يجػب أف تبنػي بػرامج الشػباب فػي إطػار خطػط الت
اب لممشػاركة  أعمػى مسػتوى لمقبػوؿ واالسػتجابة مػف جانػب الشػب لضػماف, ه البػرامج إلشػباع تمػؾ االحتياجػاتىػذ

 1.الفعالة في أنشطتيا

 
 

                                                 
1
 ثبنغبيؼخ اإلعاليٛخ فٙ يكزجّ. د.أَىس انعبادصت سئٍش قضى عهى انُفشو يغ 4/4/2011رى إعشاء نمبء ٕٚو االصٍُٛ انًٕافك  
2
    www.ahram.org.eg "دوس انشباب فً انًشاسكت انضٍاصٍت "نهذساعبد انغٛبعٛخ ٔاإلعزشارٛغٛخ ,  األْشاويشكض  

 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 -اإلطار العملي للدراسة ويشمل على :

 

  نتائج الدراسة 

  توصيات الدراسة 
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 ة:منهج الدراس

ىو قائـ في الواقع  تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يعني ما 
, وىو ييتـ بتحديد الظروؼ والعالقات التي توجد بيف الوقائع ومف ثـ تحميميا محاولة تفسيرهو 

وتفسيرىا, حيث يستخدـ في ىذا المنيج أساليب القياس والتصنيؼ والتفسير واستنتاج العالقات 
راؾ طبيعتيا والمحاولة ذات الداللة بالنسبة لممشكمة المطروحة لمبحث, وتحميميا لموصوؿ إلى إد

 في وضع الحموؿ التي تساىـ في معالجتيا.

 مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف طالب وطالبات المستوى األوؿ والثاني والثالث والرابع  

 والخامس في الجامعات الثالث األقصى واألزىر واإلسالمية بقطاع غزة.

 الدراسة: عينة
وطالبة مف طمبة المستويات المختمفة في الجامعات  طالب 150اشتممت الدراسة عمى  

 الفمسطينية الثالث األقصى واألزىر واإلسالمية.
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 :خصائصها
 الوحدة األولى

 (1الجدول رقم )
 جدول يوضح تقسيم أفراد العينة حسب الجنس

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انُٕع

 %50 75 ركش

 %50 75 أَضٗ

 %100 150 انًغًٕع

 
, متساويتيف نسبة الطالباتو ( أف نسبة الطالب 1بيانات الجدوؿ رقـ ) تحميؿتبيف مف خالؿ 

 وىو ما يوضحو الشكؿ التالي: %50نسبة كٍؿ منيما حيث بمغت 
 

 
 

 (1رقم ) الشكل
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 (2الجدول رقم )
 جدول يوضح تقسيم أفراد العينة حسب الجامعة

 انُغجخ انزكشاس انغبيؼخ

 %33.33 50  اإلعاليٛخ

 %33.33 50 األلصٗ

 %33.33 50 األصْش

 %100 150 انًغًٕع

 
الجامعات الثالث اإلسالمية ( أف نسبة طمبة 2الجدوؿ رقـ ) اتضح مف خالؿ تحميؿ بيانات

 , وىو ما يبينو الشكؿ التالي:%33.33واألقصى واألزىر متساوية حيث بمغت 
 

 
 

 (2رقم ) شكلال
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 (3الجدول رقم )
 م أفراد العينة حسب المستوى الدراسيجدول يوضح تقسي

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انًغزٕٖ انذساعٙ

 %18 27 األٔل

 %33 49 انضبَٙ

 %24 36 انضبنش

 %19 29 انشاثغ

 %6 9 انخبيظ

 %100 150 انًغًٕع

 
( أف نسبة أفراد المستوى الثاني أعمى مف باقي 3الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

أفراد المستوى  نسبة ثـ تالىا% 33 نسبة أفراد المستوى الثاني حيث بمغت ,الدراسية اتالمستوي
, ثـ تالىا نسبة %19, ثـ تالىا نسبة أفراد المستوى الرابع حيث بمغت %24 الثالث حيث بمغت

, %6, ثـ تالىا نسبة أفراد المستوى الخامس حيث بمغت %18أفراد المستوى األوؿ حيث بمغت 
 حو الشكؿ التالي:وىو ما يوض

 

 
 

(3رقم ) شكلال
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 الوحدة الثانية

 (4الجدول رقم )
 هل تتابع/ين اإلذاعات المحمية الفمسطينية؟-4

 انُغجخ انزكشاس اإلعبثخ

 %51 76 َؼى

 %15 22 ال

 %34 52 أحٛبَب  

 100% 150 انًغًٕع

 
 المتابعيف لإلذاعات المحمية الفمسطينية نسبة فأ( 4الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتمف خالؿ  اتضح

نسبتيـ  ليا في بعض األحياف تابعيفوالم ,%51في قطاع غزة أعمى نسبة, فقد بمغت نسبتيـ 
 , وىذ ما يبينو الشكؿ التالي:%15تابعوف اإلذاعات نسبتيـ أقؿ حيث بمغت والذيف ال ي, 34%
 

 
 

 (4رقم ) لشكلا
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 (5الجدول رقم )
 1/ينالمحمية تفضل أي اإلذاعات -5

 انًشرجخ انُغجخ انزكشاس اإلراػخ

 األٔنٗ % 28 71 األلصٗ

 انضبَٛخ % 26 65 انمذط

 انضبنضخ %22  55 أنٕاٌ

 انشاثؼخ % 15 37 انجشاق

 انخبيغخ %6  14 انشؼت

 انغبدعخ %3  8 انًُبس

 - %100 250 انًغًٕع

 
ىي أوؿ اإلذاعات المفضمة  قصىة األإذاع( أف 5الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

% وأقؿ إذاعة ىي المنار حيث حصمت عمى 28لدى أفراد العينة حيث حصمت عمى نسبة 
 , وىو ما يوضحو الشكؿ التالي:%3نسبة

 

 
  

 (5رقم ) الشكل

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم اخزٛبس انًجحٕس انز٘ ٚخزبس أكضش يٍ إراػخ يفضهخ نذّٚ 
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 (6الجدول رقم )
 1سبب تفضيل اإلذاعات -6

 انًشرجخ انُغجخ انزكشاس انغجت

 األٔنٗ % 32  50 األحذاسيٕاكجخ ٔعشػخ انزغطٛخ 

 انضبَٛخ %20 31 رًٛضْب ثبنًصذالٛخ ٔانًٕضٕػٛخ

 انضبنضخ %18 29 راد ثشايظ يزُٕػخ

 انشاثؼخ %13 21 ثغجت ْٕٚزٓب ٔاَزًبءْب

 انخبيغخ % 13 20 رهجٛخ اْزًبيبرٙ انًخزهفخ

 انغبدعخ % 4  6 صبحجخ يُٓٛخ ػبنٛخ

  %100 157 انًغًٕع

 
أىـ األسباب التي تدفع المستمعيف لمتابعة ( أف 6جدوؿ رقـ )ال تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

, وتميزىا % 32اإلذاعة ىو سرعة تغطيتيا ومواكبتيا لألحداث فقد احتمت المرتبة األولى بنسبة 
, وأدنى نسبة كانت أنيا صاحبة %20بالمصداقية والموضوعية احتمت المرتبة الثانية بنسبة 

 ضحو الشكؿ التالي:, وىو ما يو % 4مينية عالية بنسبة
 

 
 

 (6رقم ) شكلال

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم اخزٛبس انًجحٕس انز٘ ٚخزبس أكضش يٍ عجت نزفضٛم اإلراػبد انخبصخ ثّ 
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 (7الجدول رقم )
 1يالفمسطينالمحمية بالمجاالت المختمفة في المجتمع  اإلذاعاتهل تهتم -7

 انُغجخ انزكشاس اإلعبثخ

 %73 93 َؼى

 %27 35 ال

 %100 128 انًغًٕع

 

ف اإلذاعات مف أفراد العينة يروف أ %73( أف 7الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتمف خالؿ  اتضح
مف أفراد العينة يروف اإلذاعات المحمية ال تيتـ بكافة  %27المحمية تيتـ بكافة المجاالت, و

 المجاالت, وىو ما يبينو الشكؿ التالي:
 

 
 

 (7رقم ) شكلال

                                                 
1
 فشاد انؼُٛخ, ثم ػذد انًجحٕصٍٛ انزٍٚ ٚزبثؼٌٕ اإلراػبد أٔ ٚزبثؼَٕٓب فٙ ثؼض األحٛبٌال ٚؼجش ػٍ ػذد أ 
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 (8الجدول رقم )
 1المحمية اإلذاعاتالمجاالت التي تتناولها  أكثر-8

 انًشرجخ انُغجخ انزكشاس انًغبل

 األٔنٗ %31 46 انغٛبعخ

 انضبَٛخ % 23 35 االعزًبػٙ

 انضبنضخ %19 28 انضمبفٙ

 انشاثؼخ %12 18 االلزصبد٘

 انخبيغخ %10 15 انشجبثٙ

 انغبدعخ %5 8 انذٔنٙ

  %100 150 انًغًٕع

 

( أف المجاالت السياسية ىي أكثر المجاالت التي 8الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 
, والمجاالت االجتماعية %31ت المحمية, فقد احتمت المرتبة األولى بنسبة تيتـ بيا اإلذاعا
, والمجاالت %19%, والمجاالت الثقافية المرتبة الثالثة بنسبة 23بنسبة  المرتبة الثانية

, %10 , والمجاالت الشبابية المرتبة الخامسة بنسبة%12االقتصادية المرتبة الرابعة بنسبة 
 , وىو ما يوضحو الشكؿ التالي:%5رتبة األخيرة بنسبة والمجاالت الدولية الم

 

 
 

 (8رقم ) شكلال

                                                 
1
 داإلراػبال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم اخزٛبس انًجحٕس انز٘ ٚخزبس أكضش يٍ يغبل رزُبٔنٓب  
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 (9الجدول رقم )    
 1البرامج التي تفضل/ين سماعها-9

 

 

البرامج المفضمة ىي البرامج الشبابية واحتمت ( أف 9الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 
, وقد احتمت %29المركز األوؿ مف بيف البرامج المفضمة لدى أفراد العينة حيث بمغت نسبتيا 

, والبرامج الدينية المرتبة الثالثة بنسبة %21ركز الثاني وبمغت نسبتيا البرامج الترفييية الم
, والبرامج السياسية المركز الخامس بنسبة %19, والبرامج المنوعة المركز الرابع بنسبة 20%
 , وىو ما يوضحو الشكؿ التالي:%3, والبرامج االقتصادية المركز األخير بنسبة 8%

 
 (9رقم ) شكلال

 

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم اخزٛبس انًجحٕس انز٘ ٚخزبس أكضش يٍ ثشَبيظ يفضم نذّٚ 

 انًشرجخ انُغجخ انزكشاس انجشايظ

 األٔنٗ %29 44 انشجبثٛخ

 انضبَٛخ %21 31 انزشفٛٓٛخ

 انضبنضخ %20 30 انذُٚٛخ

 انشاثؼخ %19 29 انًُٕػخ

 انخبيغخ % 8 12 خانغٛبعٛ

 انغبدعخ %3 4 االلزصبدٚخ

  %100 150 انًغًٕع
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 (10رقم ) الجدول    
 1أفضل الوسائل اإلعالمية لمعاجمة مشاكل الشباب-11

 انًشرجخ انُغجخ انزكشاس انٕعٛهخ

 األٔنٗ %33 40 انزهفضٌٕٚ

 انضبَٛخ % 22 26 اإلراػخ

 انضبنضخ %18 22 انُذٔاد ٔاألشخبص انًخزصٌٕ

 انشاثؼخ %13 15 انصحف

 انخبيغخ %9 11 انًغالد

 انغبدعخ %5 6 انكزت

  %100 120 انًغًٕع

 
أفضؿ الوسائؿ اإلعالمية لمعالجة مشاكؿ ( أف 10الجدوؿ رقـ ) اتضح مف خالؿ تحميؿ بيانات

, وجاءت اإلذاعة في المركز الثاني %33الشباب ىي التمفزيوف فقد احتمت المرتبة األولى بنسبة 
ة , والصحؼ المرتب%18, والندوات واألشخاص المختصوف المركز الثالث بنسبة %22بنسبة 

, والكتب جاء في المركز األخير %9, والمجالت المرتبة الخامسة بنسبة %13الرابعة بنسبة 
 , وىو ما يوضحو الشكؿ التالي:%5بنسبة 

 
(10رقم ) شكلال

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم اخزٛبس انًجحٕس انز٘ ٚخزبس أكضش يٍ ٔعٛهخ إػاليٛخ يفضهخ نذّٚ نًؼبنغخ يشبكم انشجبة 



47 
 

 الوحدة الثالثة

 (11الجدول رقم )
 2؟معالجة مشاكل الشباب ترى أن اإلذاعات المحمية تقدم المطموب فيهل -11
 انُغجخ انزكشاس اإلعبثخ

 %38 49 َؼى

 %62 79 ال

 %100 128 انًغًٕع

 
( أف غالبية أفراد العينة يروف أف اإلذاعات المحمية 11الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

تقدـ , والذيف يروف أنيا %62ال تقدـ المطموب في معالجة مشاكؿ الشباب حيث بمغت نسبتيـ 
 , وىو ما يوضحو الشكؿ التالي:%38المطموب في معالجة مشاكؿ الشباب نسبتيـ 

 

 
 

 (11رقم ) شكلال

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم ػذد انًجحٕصٍٛ انزٍٚ ٚزبثؼٌٕ اإلراػبد أٔ ٚزبثؼَٕٓب فٙ ثؼض األحٛبٌ 
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 (12الجدول رقم )
 2أسباب عدم تقديم اإلذاعات المحمية المطموب لمعالجة مشاكل الشباب-12

 انُغجخ انزكشاس انغجت

 %39 31 انًغزًشح اإلخجبسٚخ ثبنزغطٛخاالَشغبل 

 %27 21 م انغٛبعٛخكيُبلشخ انًشب

 %13 10 ػهٙ حغبة يشبكم انشجبة أخشٖرٓزى ثًغبالد 

 %11 9 صبَٕٚب أيشا  لضبٚب انشجبة  اإلراػبدرؼزجش 

 %10 8 رُبٔل لضبٚب انشجبة اإلراػبدػذو لذسح كٕادس ْزِ 

 %100 79 انًغًٕع

 
عات المحمية في أىـ أسباب ضعؼ دور اإلذا( أف 12الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

ىو انشغاليا بالتغطية اإلخبارية المستمرة حيث بمغت  تقديـ المطموب لمعالجة مشاكؿ الشباب
, وأدنى نسبة كانت %27, والسبب الثاني ىو مناقشتيا المشاكؿ السياسية بنسبة %39نسبة 

ت عدـ قدرة الكوادر اإلعالمية في اإلذاعات المحمية عمى تناوؿ قضايا الشباب حيث بمغ
 , وىو ما يوضحو الشكؿ التاؿ:%10نسبتيـ

 

 
 

 (12رقم ) شكلال

                                                 
1
 حٕصٍٛ انزٍٚ ٚشٌٔ أٌ اإلراػبد ال رمذو انًطهٕة يُٓب نًؼبنغخ يشبكم انشجبةال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم ػذد انًج 
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 (13الجدول رقم )
 2البرامج التي تبثها اإلذاعات تعالج مشاكل الشباب-13

 

 
البرامج التي تبثيا  معظـ أفراد العينة يروف أف أف (13الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

, في حيف رأي %54اإلذاعات المحمية غير كافية لمعالجة مشاكؿ الشباب حيث بمغت نسبتيـ 
, وىو %9عدد قميؿ مف أفراد العينة أف البرامج كافية لمعاجمة مشاكؿ الشباب فقد بمغت نسبتيـ 

 ما يوضحو الشكؿ التالي:

 
 

 (13رقم ) شكلال

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم ػذد انًجحٕصٍٛ انزٍٚ ٚشٌٔ أٌ اإلراػبد ال رمذو انًطهٕة يُٓب نًؼبنغخ يشبكم انشجبة 

 انُغجخ انزكشاس اإلعبثخ

 %9 7 كبفٛخ 

 %37 29 يزٕعطخ

 %54 43 غٛش كبفٛخ

 %100 79 انًغًٕع
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 (14الجدول رقم )
 2أهم الموضوعات التي تفضل/ين تناولها في اإلذاعات المحمية-14
 انُغجخ انزكشاس انًٕضٕع

 %27 35 انجطبنخ

 %17 22 دٔس انشجبة فٙ خذيخ انٕطٍ

 %18 23 ػذو انمذسح ػهٗ انضٔاط

 %16 20 طشق اعزخذاو انشجبة نهزكُٕنٕعٛب

 %12 15 انًشبكم انزٙ رٕاعّ انشجبة داخم األعشح

 %10 13 ًَبرط انشجبة انٕاػذح

 %100 128 انًغًٕع

 
( أف معظـ المبحوثيف يفضموف تناوؿ االذاعات 14الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

 , وىو ما يوضحو الشكؿ التالي:%27لمشكمة البطالة حيث بمغت نسبتيـ

 
 (14رقم ) شكلال

                                                 
1
 ٔ ٚزبثؼَٕٓب فٙ ثؼض األحٛبٌال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم ػذد انًجحٕصٍٛ انزٍٚ ٚزبثؼٌٕ اإلراػبد أ 
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 (15الجدول رقم )
 2ستماع لإلذاعاتاألوقات المفضمة لال-15

 انُغجخ انزكشاس انٕلذ

 %13 17 انصجبػ

 %12 15 انظٓٛشح

 %58 74 انًغبء

 %17 22 انغٓشح

 %100 128 انًغًٕع

 
الوقت المفضؿ لالستماع لمبرامج الشبابية ( أف 15الجدوؿ رقـ ) اتضح مف خالؿ تحميؿ بيانات

, %17 انية وقت السيرة بنسبة%, وجاء في المرتبة الث58ىو وقت المساء حيث بمغت نسبتو 
, وىو ما %12, والمركز األخير لوقت الظييرة بنسبة %13والمرتبة الثالثة وقت الصباح بنسبة 

 يبينو الشكؿ التالي:
 

 
 

 (15رقم ) شكلال

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم ػذد انًجحٕصٍٛ انزٍٚ ٚزبثؼٌٕ اإلراػبد أٔ ٚزبثؼَٕٓب فٙ ثؼض األحٛبٌ 
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 (16الجدول رقم )
 1طبيعة البرامج الشبابية التي يستمع إليها الشباب-16

 انُغجخ انزكشاس انجشايظ

 %33 42 سٚخانجشايظ انحٕا

 %43 55 انجشايظ انزفبػهٛخ

 %24 31 انجشايظ انًزخصصخ

 %100 128 انًغًٕع

 
البرامج التفاعمية تحظى باىتماـ كبير مف ( أف 16الجدوؿ رقـ ) تحميؿ بياناتتبيف مف خالؿ 

, ثـ يمييا البرامج %43الشباب في االستماع إلييا عبر اإلذاعات المحمية حيث بمغت نسبتيا 
, والبرامج المتخصصة جاءت في المركز األخير بنسبة %33ية حيث بمغت نسبتيا الحوار 

 , وىو ما يوضحو الشكؿ التالي:24%

 
 

 (16رقم ) شكلال

                                                 
1
 ال ٚؼجش ػٍ ػذد أفشاد انؼُٛخ, ثم ػذد انًجحٕصٍٛ انزٍٚ ٚزبثؼٌٕ اإلراػبد أٔ ٚزبثؼَٕٓب فٙ ثؼض األحٛبٌ 
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بعد توزيع االستبياف وتفريغو والتعميؽ عميو اتضحت مجموعة مف النتائج التي تجيب عمييا بعض 
 أسئمة البحث وىي:
 اع لإلذاعات المحمية:أواًل/ مدى االستم

تبيف مف خالؿ الدراسة أف نسبة المتابعيف لإلذاعات المحمية الفمسطينية في قطاع غزة  
, %34%, والمتابعيف ليا في بعض األحياف نسبتيـ 51أعمى نسبة أي المرتبة األولى بنسبة 

 .%15والذيف ال يتابعوف اإلذاعات نسبتيـ أقؿ حيث بمغت 

%, أما إذاعة القدس احتمت المرتبة 28المرتبة األولى بنسبة  إذاعة األقصىوقد احتمت  -
 .%3والمرتبة األخيرة ىي إذاعة المنار حيث حصمت عمى نسبة ,%26 الثانية بنسبة 

 :أسباب تفضيل اإلذاعة عن غيرها -
أىـ األسباب التي تدفع المستمعيف لمتابعة اإلذاعة ىو سرعة تغطيتيا ومواكبتيا تبيف أف 

, وتميزىا بالمصداقية والموضوعية احتمت % 32حتمت المرتبة األولى بنسبة لألحداث حيث ا
 .% 4, وأدنى نسبة كانت أنيا صاحبة مينية عالية بنسبة %20المرتبة الثانية بنسبة 

 اهتمام اإلذاعات المحمية بكافة المجاالت: -
ف يروف أنيا ال تيتـ أف الذيف يروف أف اإلذاعات المحمية تيتـ بكافة المجاالت أكثر مف الذيتبيف 

, وبمغت نسبة %73بكافة المجاالت, فقد بمغت نسبة الذيف يروف أنيا تيتـ بكافة المجاالت 
 .%27الذيف يروف أنيا ال تيتـ بكافة المجاالت 

 المحمية: المجاالت التي تهتم بها اإلذاعات -
حمية, فقد احتمت أف المجاالت السياسية ىي أكثر المجاالت التي تيتـ بيا اإلذاعات المتبيف 

%, والمجاالت 23بنسبة  %, والمجاالت االجتماعية المرتبة الثانية31المرتبة األولى بنسبة 
, %12, والمجاالت االقتصادية المرتبة الرابعة بنسبة %19الثقافية المرتبة الثالثة بنسبة 

 .%5األخيرة بنسبة, والمجاالت الدولية المرتبة %10 والمجاالت الشبابية المرتبة الخامسة بنسبة

 انبشايج انًفضهت فً اإلراعاث انًحهٍت: -

, %29 بنسبة ىاألول تبةاحتمت المر  فقد تبيف أف معظـ أفراد الدراسة يفضموف البرامج الشبابية
, والبرامج الدينية المرتبة الثالثة %21وقد احتمت البرامج الترفييية المركز الثاني وبمغت نسبتيا 

, والبرامج السياسية المركز الخامس %19منوعة المركز الرابع بنسبة , والبرامج ال%20بنسبة 
 .%3, والبرامج االقتصادية المركز األخير بنسبة %8بنسبة 
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 :دور اإلذاعات المحمية في تبني مشاكل الشباب في قطاع غزة/ ثانياً 
المرتبة تبيف أف أفضؿ الوسائؿ اإلعالمية لمعالجة مشاكؿ الشباب ىي التمفزيوف فقد احتمت 

, والندوات واألشخاص %22, وجاءت اإلذاعة في المركز الثاني بنسبة %33األولى بنسبة 
, والمجالت %13, والصحؼ المرتبة الرابعة بنسبة %18المختصوف المركز الثالث بنسبة 

 .%5, والكتب جاء في المركز األخير بنسبة %9المرتبة الخامسة بنسبة 

 :ٍت نهًطهىب يُها فً يعانجت يشاكم انشبابنتقذٌى اإلراعاث انًحهبانُضبت  -
تبيف أف غالبية أفراد العينة يروف أف اإلذاعات المحمية ال تقدـ المطموب في معالجة مشاكؿ 

, والذيف يروف أنيا تقدـ المطموب في معالجة مشاكؿ الشباب %62الشباب حيث بمغت نسبتيـ 
 .%38نسبتيـ 

 ىب نًعانجت يشاكم انشباب:أصباب عذو تقذٌى اإلراعاث انًحهٍت انًطه -

تبيف أف أىـ أسباب ضعؼ دور اإلذاعات المحمية في تقديـ المطموب لمعالجة مشاكؿ الشباب 
, والسبب الثاني ىو مناقشتيا %39ىو انشغاليا بالتغطية اإلخبارية المستمرة حيث بمغت نسبة 

المية في اإلذاعات , وأدنى نسبة كانت عدـ قدرة الكوادر اإلع%27المشاكؿ السياسية بنسبة 
 .%10 المحمية عمى تناوؿ قضايا الشباب حيث بمغت نسبتيـ

 :دسجت يعانجت انبشايج انتً تبثها اإلراعاث انًحهٍت نًشاكم انشباب -

تبيف أف معظـ أفراد العينة يروف أف البرامج التي تبثيا اإلذاعات المحمية غير كافية لمعالجة 
ي حيف رأي عدد قميؿ مف أفراد العينة أف البرامج , ف%54مشاكؿ الشباب حيث بمغت نسبتيـ 

 .%9كافية لمعاجمة مشاكؿ الشباب فقد بمغت نسبتيـ 

 :الموضوعات الشبابية المفضل تناولها في اإلذاعات المحمية/ ثالثاً 
%, أما مشكمة عدـ القدرة عمى الزواج فقد احتمت 27احتمت مشكمة البطالة المرتبة األولى بنسبة 

 ,%17%, ودور الشباب في خدمة الوطف احتمت المرتبة الثالثة بنسبة 18نية بنسبة المرتبة الثا
واحتمت المشاكؿ التي  %,16أما طرؽ استخداـ الشباب لمتكنولوجيا فاحتمت المرتبة الرابعة بنسبة 

واحتمت نماذج الشباب الواعد المرتبة %, 12تواجو الشباب داخؿ األسرة المرتبة الخامسة بنسبة 
 %.10ة بنسبة األخير 
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تبيف أف غالبية األفراد يستمعوف لإلذاعات المحمية وذلؾ لما تتميز بو اإلذاعة مف عدة 
خصائص مثؿ السرعة في نقؿ الرسالة اإلعالمية وتغطية األحداث وسيولة استخداميا, حيث 

 جميور.لم يمكف استخداميا في أي مكاف لسيولة حمميا ولما تتميز بو مف مؤانسة

تبيف أف أىـ األسباب التي تميز اإلذاعة عف األخرى ىو سرعة تغطيتيا لألخبار 
ومواكبتيا لألحداث المستمرة باإلضافة لتمبيتيا لكافة االىتمامات والتنوع في البرامج والمضموف 

ؾ اإلسالمي, ولذلؾ فالجماىير الفمسطينية تميؿ إلى معالجة القضايا مف الناحية اإلسالمية, ولذل
احتمت إذاعة األقصى المرتبة األولى فيي مف اإلذاعات اإلسالمية ذات االىتمامات المختمفة 

 والبرامج المتنوعة وتتمتع بالمصداقية والموضوعية أكثر مف غيرىا مف اإلذاعات المحمية.

اتضح أف الذيف يروف أف اإلذاعات المحمية تيتـ بكافة المجاالت أكثر مف الذيف يرونيا 
بكافة المجاالت وذلؾ ألنيا تيتـ بكافة المجاالت ولكف بدرجات متفاوتة, فقد وجدت ال تيتـ 

الثقافية ثـ االقتصادية ثـ  المجاالت السياسية أعمى الدرجات وتمتيا المجاالت االجتماعية ثـ
الشبابية ثـ الدولية, وذلؾ بسبب األوضاع السياسية التي نعاني منيا, فاإلذاعات المحمية تيتـ 

 االت السياسية عمى حساب المجاالت األخرى.بالمج

أما البرامج المفضمة لدى الجماىير الفمسطينية, فكانت البرامج الشبابية مف أكثر البرامج 
تفضياًل بالنسبة لمجميور الفمسطيني, وذلؾ ألف البرامج الشبابية تستطيع معالجة وتبني قضايا 

 الشباب الذيف يعتبروف شريحة ميمة في كؿ مجتمع.

عالـ التي تستطيع معالجة مشاكؿ الشباب, كاف التمفاز مف أكثر وبالنسبة لوسائؿ اإل
ات التمفزيونية بفئة الوسائؿ المستخدمة لما يتمتع بو مف عدة خصائص باإلضافة إلى اىتماـ القنو 

 الشباب.

أما بالنسبة لدور اإلذاعات المحمية في تبني مشاكؿ الشباب, فكانت نتيجة الدراسة أنيا 
انشغاليا بالتغطية اإلخبارية ومناقشة  تقـو بدورىا بالشكؿ المطموب, وذلؾ لعدة أسباب منيا ال

 القضايا السياسية واعتبار قضايا الشباب أمرًا ثانويًا بافتقارىا لبرامج شبابية متخصصة.

أما بالنسبة لمموضوعات الشبابية المفضؿ تناوليا في اإلذاعات المحمية, فكانت البطالة  
أكثر المشاكؿ المفضؿ تناوليا, وذلؾ إليماف الجميور الفمسطيني بقدرة اإلذاعات المحمية مف 
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عمى معالجة ىذه المشكمة مف خالؿ إثارتيا أماـ الرأي العاـ والحكومة لمحد مف ىذه المشكمة 
يجاد حؿ جذري ليا.  وا 

قدرة الشباب  وىناؾ عدد مف القضايا الشبابية التي أىممتيا اإلذاعات المحمية منيا عدـ 
عمى الزواج, وذلؾ بسبب الغالء المعيشي في المجتمع الفمسطيني, وىذه المشكمة القت إىماؿ 
مف قبؿ اإلذاعات المحمية في تناوليا والعمؿ عمى معالجتيا مف خالؿ تقديـ النصائح 

 واإلرشادات.
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ائج وفقًا لما اقتضيتو الدراسة وبما يخدـ ومناقشو لمنت تـ عرضو مف تحميؿ لالستبيافبناًء عمى ما  

 , وىذه التوصيات كالتالي:إلييا نافي ىذا المبحث أىـ التوصيات العامة التي خمص نعرضاليدؼ منيا, 
 

 . عمى األقؿ خاص بالشباب في كؿ دورة برامجية اً واحد اً برنامج توصي الدراسة بوضع اإلذاعات -2
ا الشباب وىمومو االقتصادية عمى اعتبار أف األزمة االقتصادية مزيد مف االىتماـ بقضاي إعطاء اإلذاعات -1

خرجيف منيـ وما الخانقة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ىي مف أكثر اليمـو التي تؤرؽ فئة الشباب خاصة ال
 .يواجيوف مف بطالة

ات ارتباط مزيد مف االىتماـ بالنواحي الصحية والدينية لمشباب فيي قضايا جوىرية ذ إعطاء اإلذاعات -,
وثيؽ ومباشر بفئة الشباب, التي ىي بحاجة لتثقيؼ صحي, وشرح ديني لقضاياىـ الخاصة, والمتالحقة والتي 

 .غياب الوعي الديني نردىا إلي أففي الكثير مف األحياف يمكف 
أىمية استيداؼ البرنامج لممؤسسات التي يقضي فييا الشباب ساعات متواصمة مثؿ مؤسسات التعميـ  -1

ية وما يدور داخميا مف مشكالت, وتقديـ صورة نموذجية لما يمكف أف تقدمو ىذه المؤسسات لمشباب واألند
 مف تثقيؼ وترفيو وتوعية .

أف معظـ شباب الشارع الفمسطيني ىو حيث , السياسي واىر المجتمع العامة مثؿ التنظيـأىمية تناوؿ ظ -2
, وتسميط الضوء عمى كافة الجوانب ناقشتيام شباب متحزب لفصيؿ أو آلخر, وىي أمور مف الضروري جداً 

وتصحيح الكثير مف المفاىيـ الخاطئة التي تسيطر عمى عقوؿ الشباب وفي مقدمتيا مخاطر  ,المتعمقة فييا
 التعصب الحزبي.

إذ ال يمكف حؿ مشكمة دوف انتياج أسموب التحميؿ إضافة إلى النقاش في طرح األفكار وشرحيا لمجميور,  -3
الذي ينطبؽ عمى أي قضية ممكف طرحيا في البرنامج البد مف تحمييا, وعدـ االكتفاء , األمر تحميميا

 بالطرح, حتى يحقؽ البرنامج ىدفو في التثقيؼ والتوعية والتوجيو.
أف عدـ تمبية الشباب ورغباتو, سيفقد البرنامج جميوره شيئا فشيئا, لذا البد مف أخذ ىذه النواحي في عيف  -4

 ء  عمى ىذه الشريحة التي باتت غائبة عند الكثيريف مف المسئوليف .االعتبار, وتسميط الضو 
ة كثيرة زيادة مدة البرنامج لتصؿ إلى أكثر مف ساعة, حتى تفي باحتياجات الشباب التي ىي بالمناسب -5

 , إلى جانب إتاحة الفرصة  كي يحقؽ البرنامج أىدافو التي مف أجميا وجد .ومتالحقة وذات أبعاد عدة
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بعض المقترحات لتطوير ىذا  نقترح ,ومناقشة النتائج الدراسة الميدانيةنتائج مف  ناهبناًء عمى ما عرض  

 النوع مف البرامج:

الجميور  زيادة اىتماـ اإلذاعات بالبحوث التي يجرييا طالب كميات اإلعالـ عمى اإلذاعات واتجاىات -2
 تعزيزىا.لقوة معالجتيا ونقاط الللمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ 

مدى رضا معرفة أداءىا و لتقييـ أف تقوـ اإلذاعات المحمية بعمؿ استطالعات لمرأي عمى مستوى جميورىا  -1
 بعد كؿ دورة برامجية. ياالجميور عن

 وضع برنامج شبابي واحد في كؿ دورة برامجية عمى األقؿ في اإلذاعات. -,
 القدرة عمى حؿ المشاكؿ.وليف أصحاب قرار في البرامج الشبابية ليـ ؤ استضافة مس -1
 التعرؼ عمى األبحاث التي تعنى بمشاكؿ الشباب في المجتمع وعرضيا في البرامج. -2
 بث البرامج الشبابية في أوقات تناسب الشباب وىي فترة المساء. -3
 اختيار مذيعيف ليـ القدرة عمى  توصيؿ مشاكؿ الشباب إلى المسئوليف. -4
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 يمأواًل: القرآن الكر 
 
 : غير المنشورة األبحاث والدراسات: اً ثاني

ماع أكـر دلوؿ و يوسؼ أبو كويؾ, "اتجاىات طمبة الجامعات في قطاع غزة في قطاع نحو االست -2
غزة: قسـ الصحافة واإلعالـ, الجامعة  ", بحث غير منشور,إلذاعة القرآف الكريـ مف غزة

 . ـ1224 ,اإلسالمية
شئة االجتماعية لمطمبة الجامعييف", ـ المحمية الفمسطينية في التن"دور وسائؿ اإلعال صفا الصواؼ, -1

 . 1223, حافة اإلعالـ بالجامعة اإلسالميةقسـ الص غزة: ,بحث غير منشور
 , بحث غير منشور,يـ القدوة الحسنة لمشباب الجامعي""دور وسائؿ اإلعالـ في تقد ,طارؽ لبد -,

 . 1222, إلعالـ بالجامعة اإلسالميةقسـ الصحافة ا غزة:
 غزة: ,", بحث غير منشور"البرامج الحوارية في اإلذاعات المحمية في قطاع غزة ,عدالت الشيخ -1

 . 1223, قسـ الصحافة اإلعالـ بالجامعة اإلسالمية
القدس(",  –الشعب  –اف , " إعداد البرامج االجتماعية في اإلذاعات المحمية )ألو محمد األسطؿ -2

 . ـ1226 إلعالـ,غزة: قسـ الصحافة وا بحث تخرج,
"تخطيط البرامج اإلذاعية في اإلذاعات المحمية في قطاع غزة", بحث غير منشور,  ىداية التتر, -3

 . 1223إلعالـ بالجامعة اإلسالمية, قسـ الصحافة ا غزة:
 

 الكتب:ًا: لثثا
 . 1222مقدمة في تصميـ البحث التربوي خانيونس, مكتبة القادسية, ,إحساف األغا, محمود األستاذ -2
 . 1223عّماف: دار جرير, 1, طوسائؿ اإلعالـ والطفولة وآخروف,باسـ حوامدة,  -1
 . 1222اإلعالـ الفمسطيني, خانيونس , مكتبة القادسية , ,حسيف أبو شنب -,
 . 1222,خانيونس, مكتبة القادسيةعي الفف اإلذا ,حسيف أبو شنب -1
 . 1221,ىنا القدس خانيونس, مكتبة القادسية ,حسيف أبو شنب -2
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 :المواقع اإللكترونيةبعًا: را
 

www.ahram.org.eg 

   
www.moi.gov.sy 

 
lamtoday.netswww.i 

 
netwww.islamweb. 

 

http://www.annabaa.org/nbanews/26/249.htm 

 

http://bafree.net/alhisn 

 

www.dawah.ws/open_rs_now 

 
http://www.quranradio.ps/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Dxx4zXMAnkQDT 

 

http://qvoice.iugaza.edu.ps/Pages.aspx?Page_ID=1 

 
-http://www.pal

youth.com/index.php?option=comcontent&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=23 

 

http://www.radioalwan.com/?lang=ar 

 

sradio.ps/Site/index.php?act=AboutUsqud 

 

13.html-0-det-manarfm.com/ar/menu 

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
http://www.moi.gov.sy/
http://www.moi.gov.sy/
http://www.islamtoday.net/
http://www.islamtoday.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.annabaa.org/nbanews/26/249.htm
http://www.annabaa.org/nbanews/26/249.htm
http://www.dawah.ws/open_rs_now
http://www.dawah.ws/open_rs_now
http://www.quranradio.ps/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Dxx4zXMAnkQDT
http://www.quranradio.ps/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Dxx4zXMAnkQDT
http://qvoice.iugaza.edu.ps/Pages.aspx?Page_ID=1
http://qvoice.iugaza.edu.ps/Pages.aspx?Page_ID=1
http://www.pal-youth.com/index.php?option=comcontent&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=23
http://www.pal-youth.com/index.php?option=comcontent&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=23
http://www.radioalwan.com/?lang=ar
http://www.radioalwan.com/?lang=ar
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 مالحق الدراسة

 



 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 كلية اآلداب

 قسم الصحافة واإلعالم

 

 

 االستبٌان

 

 : الطالبةاألخت  – األخ الطالب

قطاع  تبث من التيإلى التعرف عمى دور اإلذاعات المحمية  الفمسطينية وخاصة  االستبيانيهدف 
يمانا   ,المتعددة الفمسطينيتبنى مشاكل الشباب  فيغزة  العمل عمى  في والكبير ادمنا بدوركم الج وا 

وانطالقا  من حرصنا عمى خدمتكم  ,هذا الجانب فيتطوير عمل اإلذاعات المحمية وتعزيزها 
لن تخرج عن  فيهاسترد  التي, عمما  بأن البيانات والمعمومات الرقى بكم قمنا بإعداد هذا البحثو 

 ولن تستخدم ألغراض أخرى. العممي االستخدامإطار 

 

 

 

 

 :الطالبان 

 حييى باسم عياش -همام حممد صيام 

 

 



 الوحدة األوىل : مسات عامة

 

 أنثى          ذكر    الجنس -1

 األزهر            األقصى          اإلسالمية   الجامعة -2

 الخامس        الرابع         الثالث            الثاني     األول  الدراسًالمستوى  -3

 

 الوحدة الثانية :متابعة اإلذاعات احمللية

 

 ؟اإلذاعات المحلٌة الفلسطٌنٌة  ٌن/هل تتابع -3

 أحيانا           ال                نعم             

 إذا كانت اإلجابة )ال( توقف عن اإلجابة مشكورا  

 (يمكنك اختيار أكثر من إجابة... ) ٌن/المحلٌة تفضل  اإلذاعات أي -4

 ألوان            الشعب          المنار         البراق          األقصى             القدس    

 أخرى, يرجى ذكرها: .........................................................................................

 (أكثر من إجابةيمكنك اختيار ) أفضل هذه اإلذاعات عن غٌرها ألنها... -5
 نظرا  لتميزها بالمصداقية والموضوعية    المختلفة هتماماتيتلبى ا

 وانتمائهابسبب هويتها    ذات برامج متنوعة

 سرعة التغطية ومواكبة األحداث    صاحبة مهنية عالية

 ........................أخرى, يرجى ذكرها: ...............................................................

 للمجتمع الفلسطٌنً؟المجاالت المختلفة وتهتم باإلذاعات المحلٌة  تتناول برأٌك هل -7
 ال  نعم          

 (9على السؤال رقم )  انتقل لإلجابةإذا كانت اإلجابة ) ال ( 

 (إجابةيمكنك اختيار أكثر من ) برأٌك ؟بها هذه اإلذاعات  تهتم التًما أكثر المجاالت  -8
  الشبابية             االقتصادية        االجتماعية

 الدولية     الثقافية                    السياسية 

 أخرى, يرجى ذكرها: .........................................................................................

 (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)اإلذاعات المحلٌة  فًسماعها ٌن /تفضل  التًما البرامج  -9

                                                     لترفيهيةا        الدينية       السياسية

    االقتصادية      المنوعة         الشبابية

 ..............................................................................................برامج أخرى: 

 (يمكنك اختيار أكثر من إجابةبرأٌك؟ ) لمعالجة مشاكل الشباب اإلعالمٌة ما أفضل الوسائل -01
           المجالت       الصحف       التلفزيون  اإلذاعة     

 الكتب     الندوات واألشخاص المختصون 

 

 

 

 



 ت احمللية يف تبين مشاكل الشبابالوحدة الثالثة : دور اإلذاعا
 

 ؟الفلسطٌنًالشباب  معالجة مشاكل فًأن اإلذاعات المحلٌة تقدم المطلوب  هل ترى-00

 ال   نعم          

 (14السؤال رقم )  انتقل إلىإذا كانت اإلجابة ) نعم ( 

 ؟ت المحلٌة المطلوب  لمعالجة مشاكل الشباباعما أسباب عدم تقدٌم اإلذا -01
 مناقشة المشاكل السياسية   المستمرة اإلخباريةبالتغطية  لاالنشغا

 تعتبر اإلذاعات قضايا الشباب أمرا  ثانويا    تهتم بمجاالت أخرى على حساب قضايا الشباب

 عدم قدرة كوادر هذه اإلذاعات تناول القضايا الشبابية 

 .............................................أخرى, يرجى ذكرها: ............................................

 تبثها اإلذاعات المحلٌة تعالج مشاكل الشباب  التًالبرامج  -02
 غير كافية       متوسطة      كافية     

 ؟اإلذاعات المحلٌة بشكل أكبر فًتناولها ٌن /تفضل التًما أهم الموضوعات الشبابٌة  -03

 الوطن دور الشباب في خدمة      البطالة 

 الحديثة  الشباب للتقنيات التكنولوجية طرق استخدام    عدم القدرة على الزواج

 نماذج الشباب الواعدة  تواجه الشباب داخل األسرة التيالمشاكل 

 أخرى, يرجى ذكرها: .........................................................................................

 الشبابٌة ت المفضلة لدٌك لالستماع للبرامجاألوقا هًا م -04

 ةالسهر       المساء       الظهيرة       الصباح     

 أخرى, يرجى ذكرها: .........................................................................................

 اتستمع له التًالبرامج الشبابٌة  أسماء هًما  -05

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

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

 إلٌهاتستمع  التًما طبٌعة البرامج الشبابٌة  -07

 المتخصصةالبرامج         البرامج التفاعلية       البرامج الحوارية     

 أخرى, يرجى ذكرها: .........................................................................................

خدمة الشباب وتبنى  فًلإلذاعات المحلٌة لتطوٌر دورها  الموجهة المقترحات أهمما  -08

 اكلهم؟مش

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

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

 


