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شكػر وتقديػػر
1

أتوجو بخالص الشكر والتقدير والعرفاف ألكاديمية دراسات الالجئيف عمى خالص تعاونيا
معنا حيث استفدنا مف الموضوعات المقدمة لنا حوؿ فمسطيف الحبيبة كما أتوجو بخالص الشكر
والتقدير إلى األستاذة الدكتورة آماؿ الشعر لجيودىا القيمة في التوجيو واإلرشاد إلى أف اكتمؿ ىذا
البحث منيجياً ومعرفياً...فمكـ مني جزيؿ الشكر والتقدير.

ممخص الدراسة
2

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور إذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة في تمبية
االحتياجات اإلعالمية لمفمسطينييف المقيميف في مصر لمتابعة تطورات اليبة الشعبية ،ودوافع
الجميور الفمسطيني مف خالؿ التعرض إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة لو مف ىذا
التعرض.
وقد استخدـ الباحث منيج المسح بالعينة مف خالؿ صحيفة االستقصاء ،وطبقت عمى عينة
عمدية قواميا ( )210مفردات مف الفمسطينييف المقيميف في مصر ممف يستمعوف إلذاعة
فمسطيف التي تبث مف القاىرة لمتابعة تطورات اليبة الشعبية.
وقد توصمت الدارسة لعدة نتائج ،ىي:
 يستمع جميع الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف –حيث إفالعينة سحبت عمديا مف مستمعي إذاعة فمسطيف – وتتوزع درجات استماعيـ إلذاعة
فمسطيف عمى ثالث درجات ىي :االستماع دائما ( ،)%45.3واالستماع أحيانا
( ،)%39.5واالستماع ناد ار (.)%15.2
 أوضحت النتائج العامة أف البرامج والمواد التي يستمع إلييا الجميور الفمسطيني فيإذاعة فمسطيف – مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي :األخبار والمواد اإلخبارية
( ،)%100برامج المنوعات ( ،)%67.1البرامج والمواد الدينية ( ،)%65.7األغاني
( ،)%59.0البرامج السياسية غير اإلخبارية ( ،)%56.7المسمسالت والتمثيميات
( ،)%47.1البرامج الثقافية والعممية ( ،)%21.4البرامج الرياضية (.)%5
 أوضحت النتائج العامة أف البرامج التي يحرص الفمسطينيوف المقيموف في مصر عمىاالستماع إلييا في إذاعة فمسطيف التي تتناوؿ تطورات اليبة الشعبية–مرتبة طبقاً لما
أحرزتو مف تك اررات -ىي :فمسطيف تثور ( ،)%12.9أحكاـ ومواقؼ إسالمية
( ،)%9.1الحديث الشعبي الفمسطيني ،واألسرة الفمسطينية ( )%8.1لكؿ منيما ،ذاكرة
فمسطيف والقدس عربية ( )%5.3لكؿ منيما ،صرخة خمؼ األسوار ( ،)%4.8ما يطمبو
العائدوف ( ،)%4.3نص ساعة مقاومة (.)%3.9
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 أوضحت النتائج العامة أف القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتـ بياالمستمعوف –مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي:اليبة الشعبية وامكانية تحوليا إلى
انتفاضة بنسبة ( ،)%18.6يمييا تأثير اليبة الشعبية عمى الكياف الصييوني بنسبة
( ،)%17.6يمييا االستراتيجية الصييونية لاللتفاؼ عمى اليبة الشعبية بنسبة
( ،)%16.7يمييا سيناريوىات اليبة الشعبية بنسبة ( ،)%10.0يمييا أسباب اليبة
الشعبية ،وأىداؼ اليبة الشعبية بنسبة ( )%9.5لكؿ منيما ،يمييما دور الم أرة الفمسطينية
في اليبة الشعبية بنسبة ( ،)%5.7يمييا تأثير اليبة الشعبية عمى القضية الفمسطينية
والموقؼ الدولي واإلقميمي مف اليبة الشعبية بنسبة ( )%3.8لكؿ منيما.
 أوضحت النتائج أف أىـ دوافع تعرض الفمسطينييف عينة الد ارسة إلذاعة فمسطيف –مرتبةطبقا لما أحرزتو مف تك اررات -ىي :تربطيـ بوطنيـ وقضيتيـ ( ،)%84.60متابعة
التطورات عمى الساحة الفمسطينية ( ،)%82.22لالستمتاع باالستماع إلى الفمسطينييف
المشاركيف في البرامج الذيف يتحدثوف بمسانيـ ولالندماج معيـ ( ،)%81.59معرفة
معمومات تيميـ شخصيا حوؿ القضية الفمسطينية ( ،)%81.27معرفة وجيات النظر
المختمفة حوؿ أحداث القضية الفمسطينية لتبني وجية النظر الصحيحة (،)%73.65
بحكـ التعود عمى االستماع إلذاعة فمسطيف ( ،)%70.32لشغؿ وقت الفراغ
(.)%70.16
-

أوضحت النتائج أف أىـ اإلشباعات المتحققة لمفمسطينييف عينة الدراسة مف التعرض
إلذاعة فمسطيف -مرتبة طبقا لما أحرزتو مف تك اررات -ىي :معرفة األحداث الجارية
واألخبار الخاصة بفمسطيف ( ،)%85.87الشعور بالمتعة واالندماج مع المستمعيف
المشاركيف في برامج إذاعة فمسطيف ( ،)%83.97تزيد معرفتيـ ومعموماتيـ في شتى
جوانب القضية الفمسطينية ( ،)%82.54فيـ الواقع الفمسطيني بكافة أبعاده
( ،)%78.89جعمتيـ أكثر خبرة باألحداث والمستجدات عمى الساحة الفمسطينية بحيث
يمكف التنبؤ بتطوراتيا ( ،)%76.98الشعور باأللفة والصحبة (.)%75.08
فيرس المحتويات
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َرضاَذ فٍ اىؼصش اىحاىٍ دوس وعائو اإلػالً فٍ اىرغطُح اىَثاششج ىألحذاز اىغُاعُح
واالقرصادَح واىؼغنشَح وغُشها تذسجح أصثح ٍؼها اىجَهىس َؼُش ذطىس األحذاز أوالً تأوه،
وَشجغ رىل إىً اىقذساخ اىرنْىىىجُح اىفائقح ىىعائو اإلػالً اىرٍ ذضغ مو فشد فٍ ٍىقغ اىحذز
فٍ اىىقد اىفؼيٍ (.)1
وال شل أُ وعائو اإلػالً –وٍِ تُْها اإلراػح اىَغَىػح -ذؤدٌ دوساً هاٍا ً فٍ هزا اىَجاه فيٌ
ذرىقف اإلراػح ٍْز اخرشاػها ػِ اىقُاً تذوس فٍ اىؼالقاخ اىذوىُح ،فٍ أوقاخ اىغيٌ مَا فٍ أوقاخ
اىحشب ،فقذ ماّد اإلراػح –وعرظو ٍِ -أمصش وعائو اإلػالً اّرشاسا( ،)2وىهزا َيجأ اىْاط
ىإلراػح مَصذس فىسٌ ىيحصىه ػيً آخش اىرطىساخ ،وىرؼىَضهٌ ػِ ػذً االشرشاك اىفؼيٍ
وٍشاهذذهٌ األحذاز ،تاإلضافح إىً ٍا ىإلراػح ٍِ قذسج ػيً إحُاء اىشؼىس اىؼاً ،وذجَُغ
اىجَاهُش حىه هذف واضح وهى اىىطِ ،وهى ٍا ىجأخ إىُه ٍصش حُس اهرَد تاىقضُح
اىفيغطُُْح ،وتصد اىؼذَذ ٍِ تشاٍجها اإلخثاسَح واىصقافُح اىَرؼيقح تهزا اىَىضىع ،وماُ ٍِ تُْها
إراػح فيغطُِ اىرٍ ذثس ٍِ اىقاهشج واىرٍ حشصد ٍصش ػيً إّشائها ىَىاجهح االحراله
اإلعشائُيٍ اىزٌ ََاسط أتشغ أّىاع اىؼذواُ ػيً أتْاء اىشؼة اىفيغطٍُْ دوُ ٍشاػاج ألَح
اػرثاساخ أخالقُح أو إّغاُّح.

أوالً :مشكمة الدراسة:
ىقذ أوىد ٍصش اهرَاٍا ً مثُشاً تاىقضُح اىفيغطُُْح واىشؼة اىفيغطٍُْ وعؼد إىً ذقذٌَ مو أشناه
اىذػٌ ىيقضُح اىفيغطُُْح ،وٍِ تُْها اىذػٌ اإلػالٍٍ.
وماُ إّشاء إراػح فيغطُِ ٍِ اىقاهشج هى أحذ أشناه هزا اىذػٌ ،وأضحد إراػح فيغطُِ إراػح
ٍغرقيح ذهذف إىً ذقذٌَ اىَىاد اإلخثاسَح واىغُاعُح اىخاصح تاىقضُح اىفيغطُُْح ،ومزىل اىثشاٍج
اىصقافُح واىذَُْح واىَْىػح ،واعرَشخ اإلراػح ذَاسط دوسها اىَؼهىد فٍ ذْفُز اعرشاذُجُرها
اىَْىطح تها ٍْز إّشائها ٍِ ذأمُذ حق اىشؼة اىفيغطٍُْ فٍ أسضه وإتشاص ّضاىه اىَششوع تنافح
اىىعائو ىيىصىه إىً هذفه( )3اىزٌ َقاوً حاىُا ً االحراله اإلعشائُيٍ ٍِ خاله اىهثح اىشؼثُح اىرٍ
ذؼثش ػِ سفضه ىفشض األٍش اىىاقغ ٍِ جاّة عيطاخ االحراله وَقذً اىغاىٍ واىْفُظ ٍِ أجو
أسضه.

( )1جييػػاف يسػػري .دمصػػادر معمومػػات الجميػػور المصػػري عػػف أحػػداث انتفاضػػة األقصػػىد .فػػي:
المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ .العدد الثاني ،أبريؿ /يونيو  .2001ص.199

( )2فؤاد بف حالة .الحرب اإلذاعية .تأليؼ :فؤاد بف حالة .ترجمة :انشراح الشػاؿ .ط( .3القػاىرة:
دار الفكر العربي )1993 ،ص.36

( )3اإلذاعػ ػػة المصػػ ػرية .إذاعػػػػػة فمسػػػػػطيف( .القػ ػػاىرة :مرك ػ ػػز الت ػ ػراث اإلذاع ػ ػػي ،اتح ػ ػػاد اإلذاع ػ ػػة
والتميفزيوف )2016 ،ص.45
8

وانطالقاً مف خصوصية الرسالة اإلعالمية إلذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة في ظؿ ىذه
المرحمة اليامة مف تاريخ الشعب الفمسطيني ،فإف مشكمة الدراسة تتحدد في التعرؼ عمى الدور
الذي تقوـ بو إذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة في خدمة االحتياجات اإلعالمية
لمفمسطينييف المقيميف في مصر لمعرفة قدرة إذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة عمى إشباع
ىذه االحتياجات.

ثانياً :أىمية الدراسة:
تعتبر إذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة إحدى الخدمات الموجودة في شبكة صوت العرب،
وقد وجد الباحث احتياجاً ليذه الدراسة في ظؿ معطيات جديدة تشيدىا األرض الفمسطينية تتمثؿ
في قياـ الشباب الفمسطيني باستيداؼ الصياينة مف خالؿ ىبة شعبية أربكت حسابات العدو
الصييوني.

ثالثاً :أىداؼ الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدفيف رئيسييف ىما:
 -1التعرؼ عمى دور إذاعة فمسطيف في تمبية االحتياجات اإلعالمية لمفمسطينييف المقيميف
في مصر لمعرفة تطورات اليبة الشعبية التي تشيدىا األراضي الفمسطينية.
 -2التعرؼ عمى دوافع الجميور المستيدؼ مف خالؿ التعرض إلذاعة فمسطيف التي تبث
مف القاىرة واإلشباعات المتحققة.

رابعاً :الدراسات السابقة:
اعتمد الباحث في مجاؿ الدراسات السابقة عمى الدراسات الخاصة بإذاعة فمسطيف ،واالحتياجات
اإلعالمية لالجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية.
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 -1دراسة عاطؼ عدلي العبد ( ،)1989بعنواف :دور إذاعة فمسطيف في خدمة االحتياجات
اإلعالمية لالجئيف الفمسطينييف في مصر (:)1
تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الذي تقوـ بو إذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة في
خدمة االحتياجات اإلعالمية لالجئيف الفمسطينييف في مصر ضمف الدراسة الموسعة التي كمفت
كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة بإجرائيا مف قبؿ منظمة اليونسكو ،حيث تضمف ىذا التكميؼ
التعرؼ عمى الدور الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ في خدمة االحتياجات اإلعالمية لالجئيف
الفمسطينييف في مصر.
وتقوـ عمى دراسة نظرية وتحميمية تتناوؿ تاريخ إذاعة فمسطيف ونشأتيا وتطورىا واختصاصيا
وحجـ التعرض ليا ،وقد تـ إعداد دراسة تحميمية لمضموف ىذه اإلذاعة خالؿ شيري يناير وفبراير
1987ـ.
وتوصمت الدراسة لعدة نتائج ،منيا:
 أوضحت الدراسة أف إذاعة فمسطيف تحاوؿ الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ مفالالجئيف الفمسطينييف في مصر.
 أوضحت الدراسة أف إذاعة فمسطيف تحاوؿ تمبية االحتياجات اإلعالمية المختمفة لالجئيفالفمسطينييف.
 -2دراسة عاطؼ عدلي العبد ( ،)1990بعنواف :االحتياجات اإلعالمية لالجئيف الفمسطينييف
في الدوؿ العربية (:)2

( )1ع ػػاطؼ ع ػػدلي العب ػػد .دور إذاعػػػة فمسػػػطيف فػػػػي خدمػػػة االحتياجػػػات اإلعالميػػػة لالجئػػػػيف
الفمسػػطينييف فػػي مصػػر :دراسػػة تحميميػػة( .القػػاىرة :دار اليػػاني لمطباعػػة والنشػػر )1989 ،ص

ص.41-23

( )2عاطؼ عدلي العبد .االحتياجات اإلعالمية لالجئيف الفمسطينييف فػي الػدوؿ العربيػة :دراسػة
ميدانية استطالعية( .اإلسكندرية :دار المطبوعات الجديدة )1990 ،ص ص.49-14
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تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آراء الالجئيف الفمسطينييف في شكؿ ومضموف المواد
اإلعالمية المقترح إنتاجيا لتمبية احتياجاتيـ اإلعالمية ،وقد كمفت منظمة اليونسكو كمية اإلعالـ
بجامعة القاىرة بإجراء ىذه الدراسة تكممة لمدراسة األولى ،وقد انتيت ىذه الدراسة أواخر عاـ
1988ـ.
وقد أجريت ىذه الدراسة االستطالعية عمى عينة عشوائية بسيطة مف الالجئيف الفمسطينييف في
سبعة مخيمات باألردف يعيش فييا ( )%90مف عدد الالجئيف في األردف ،وتكونت العينة مف
( )200مفردة ،منيـ ( )125مف الذكور و( )70مف اإلناث مف مختمؼ الميف واألعمار.
وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج ،منيا:
 جاء المضموف الثقافي في مقدمة المضاميف التي يفضميا الالجئوف عينة الدراسة،ويتطمعوف إلى أف تتضمنيا األشكاؿ اإلعالمية التي يفضميا ىؤالء الالجئوف لتوصيؿ
المواد اإلعالمية المقترح إنتاجيا مستقبال ليـ.
 يرى ( )%71.5مف الالجئيف عينة الدراسة أف تتضمف األخبار والموضوعات التيستتناوليا ىذه األشكاؿ أخبار األىؿ وقضاياىـ داخؿ األراضي المحتمة وخارجيا.
 يرى ( )%48مف الالجئيف الفمسطينييف عينة الدراسة وجود مشكالت معينة ينبغيإعطاؤىا أىمية خاصة في المواد المقترح إنتاجيا ،وجاءت المشكالت التعميمية في مقدمة
ىذه المشكالت ،يمييا المشكالت النفسية ،فالمشكالت االقتصادية ،ثـ المشكالت
االجتماعية.
 جاءت الموضوعات الدينية في مقدمة الموضوعات التي يفضؿ الالجئوف الفمسطينيوفعينة الدراسة البدء بإنتاجيا سواء كشرائط مسموعة مرئية أو مسموعة.
فيما يتعمؽ بعرض الدراسات السابقة التي تتناوؿ إذاعة فمسطيف التي تبث مف
القاىرة ،واالحتياجات اإلعالمية لالجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية :
 يتضح مف الدراسات السابقة أف إحداىما – في إطار حدود ما طمبتواليونسكو -دراسة نظرية وتحميمية تتناوؿ تاريخ إذاعة فمسطيف التي تبث مف
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القاىرة ،ونشأتيا ،وتطورىا ،واختصاصيا ،وحجـ التعرض ليا ،أما الدراسة
األخرى فيي  -في حدود ما طمبتو اليونسكو -دراسة ميدانية عمى عينة مف
الالجئيف الفمسطينييف في إحدى الدوؿ العربية –األردف -لمتعرؼ عمى آرائيـ في
شكؿ ومضموف المواد اإلعالمية المقترح إنتاجيا لتمبية احتياجاتيـ اإلعالمية،
نظ ار لعدـ وجود بحوث ميدانية سابقة لمتعرؼ عمى آراء الالجئيف ورغباتيـ
واحتياجاتيـ مف وسائؿ إعالـ تعد وتنتج ألجميـ .
 ركزت الدراسات السابقة عمى إذاعة فمسطيف مف القاىرة كحالة لمدراسة لعدـوجود قناة تميفزيونية أو مضموف تميفزيوني مباشر يتوجو لالجئيف الفمسطينييف
في مصر ،وكذلؾ خمو اإلذاعات المصرية األخرى مف مثؿ ىذه البرامج
الموجية إلى الالجئيف الفمسطينييف .
 انطالؽ الدراسات السابقة مف تساؤالت ولػيس مػف فػروض عمميػة يػتـ اختبارىػافي إطار مدخؿ أو نظرية مف نظريات اإلعالـ .
 يتضح مػف الد ارسػات السػابقة أف إذاعػة فمسػطيف التػي تبػث مػف القػاىرة تحػاوؿالوصػػوؿ إلػػى الجميػػور المسػػتيدؼ مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي مصػػر ،وأنيػػا
تحػػاوؿ تمبيػػة االحتياجػػات لالجئػػيف الفمسػػطينييف ،كمػػا يتضػػح أنيػػا أجريػػت خػػالؿ
ش ػػيري ين ػػاير وفب اري ػػر 1987ـ قب ػػؿ أف تش ػػيد األ ارض ػػي المحتم ػػة تط ػػورات ميم ػػة
عمى األصعدة الداخمية أو اإلقميمية أو الدولية.

خامساً :فروض الدراسة وتساؤالتيا:
تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى عدة تساؤالت واختبار عدة فروض مستمدة مف المدخؿ
العممي ليذه الدراسة (مدخؿ االستخدامات واإلشباعات) * ،وبعد االطالع عمى الدراسات السابقة،
تمكف الباحث مف صياغة تساؤالت الدراسة وفروضيا التي تيدؼ ىذه الدراسة الختبارىا عمى
النحو التالي:

أ) فػػػروض الدراسػػة:
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 -1توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف حجـ تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر
عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف ودوافع تعرضيـ ليا في ظؿ تداعيات اليبة الشعبية التي
تشيدىا األراضي الفمسطينية.
 -2توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف حجـ تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر
عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة في ظؿ تداعيات اليبة الشعبية التي
تشيدىا األراضي الفمسطينية.
 -3توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف دوافع تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر
عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة ليـ مف ىذا التعرض في ظؿ
تداعيات اليبة الشعبية التي تشيدىا األراضي الفمسطينية.

 -1تساؤالت حوؿ تعرض الجميور الفمسطيني إلذاعة فمسطيف:
 -1ما مدى ومعدالت تعرض الجميور الفمسطيني إلذاعة فمسطيف لمعرفة تطورات اليبة
الشعبية؟
 -2ما نوعية البرامج والمواد التي يستمع إليا الجميور الفمسطيني عينة الدراسة في إذاعة
فمسطيف لمعرفة تطورات اليبة الشعبية؟
 -3ما أسماء البرامج التي يحرص الجميور الفمسطيني عينة الدراسة في إذاعة فمسطيف عمى
االستماع إلييا التي تتناوؿ تطورات اليبة الشعبية؟
 -4ما القضايا المتعمقة باليبة الشعبية التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف وييتـ بيا
الجميور الفمسطيني عينة الدراسة؟

 -2تساؤالت حوؿ الدوافع واإلشباعات:
 -1ما دوافع استماع الجميور الفمسطيني عينة الدراسة إلى إذاعة فمسطيف؟
 -2ما اإلشباعات المتحققة مف استماع الجميور الفمسطيني عينة الدراسة إلى إذاعة
فمسطيف؟
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سادساً :نوع الدراسة:
تُعد ىذه الدراسة مف البحوث الوصفية التي تستيدؼ تقرير خصائص ظاىرة معينة أو موقؼ

معيف يغمب عميو صفة التحديد( ،)1أو دراسة الحقائؽ الحالية المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو موقؼ أو
مجموعة مف الناس أو مجموعة مف األوضاع بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات كافية ودقيقة عنيا
دوف الدخوؿ في أسبابيا أو التحكـ فييا(.)2
وتستيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى خصائص المستمعيف إلذاعة فمسطيف مف الفمسطينييف
المقيميف في مصر ،ودوافع تعرضيـ إلذاعة فمسطيف ،واإلشباعات المتحققة منيا ،والتعرؼ عمى
آرائيـ في البرامج والمواد المقدمة فييا.

سابعاً :منيج الدراسة:
تعتمد الدراسة عمى منيج المسح ،حيث تعتمد ىذه الدراسة عمى منيج المسح بالعينة ،وقد
استخدـ الباحث في إطاره (منيج مسح جميور وسائؿ اإلعالـ) لمسح جميور الفمسطينييف
المقيميف في مصر ممف يستمعوف إلذاعة فمسطيف مف القاىرة لمتعرؼ عمى خصائص ىذا
الجميور وعمى آرائو ووجيات نظره حوؿ ما يقدـ في إذاعة فمسطيف بشأف اليبة الشعبية التي
تشيدىا األراضي الفمسطينية.

ثامناً :اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية:

( )1غريػ ػػب عبػ ػػد السػ ػػميع غريػ ػػب .البحػػػػػث العممػػػػػي االجتمػػػػػاعي بػػػػػيف النظريػػػػػة واإلمبيريقيػػػػػة.
(اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة )1998 ،ص.83

( )2عاطؼ عدلي العبد .المنيج العممػي فػي البحػوث اإلعالميػة( .القػاىرة :دار اليػاني لمطباعػة،
)1999

ص.27
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أ) مجتمػػػع الدراسػػة:
يتمثؿ مجتمع الدراسة في أبناء الشعب الفمسطيني المقيميف في مصر إقامة دائمة ممف يستمعوف
إلذاعة فمسطيف مف القاىرة.

ب) عينػػػة الدراسػة:
ب 1/نوع عينة الدراسة:
عينة عمدية مف مستمعي إذاعة فمسطيف مف الفمسطينييف المقيميف في مصر ،واختيار العينػة
العمدية تممييا بعض المواقؼ ،وتجعميػا ضروريػة وال غنى عنيػا ،وىي مفيػدة في حاالت كثيرة(،)1
ويعود ذلؾ إلى الباحث الذي يرى أف ىذا االختيار يحقؽ لو أىداؼ الدراسة( ،)2حيث يمكف
لمباحث اختيار العناصر التي يعتقد أنيا ممثمة لمجتمع البحث ،وبالتالي فإف التحيز الذي يمكف
حدوثو يمكف تجنبو في عممية اختيار العناصر( ،)3كما تستخدـ العينة العمدية عندما تكوف بؤرة
اىتماـ البحث موضوعات حساسة أو عينة متخصصة(.)4
ة 2/ؽغٌ ػْٞخ اىذساعخ:
تطبؽ ىذه الد ارسة عمى عينة عمدية قواميا ( )210مبحوثيف مف أبناء الشعب الفمسطيني
المقيميف في مصر ممف يستمعوف إلذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة لمعرفة تطورات اليبة
الشعبية التي تشيدىا األراضي الفمسطينية المحتمة.

( )1محمػػد الوفػػائي .منػػاىج البحػػث فػػي الدراسػػات االجتماعيػػة واإلعالميػػة .ط( .1القػػاىرة :مكتبػػة
األنجمو المصرية )1989 ،ص.138

( )2عػػامر إب ػراىيـ قنػػديمجي .البحػػث العممػػي واسػػتخداـ مصػػادر المعمومػػات .ط( .1عمػػاف :دار
اليازوري العممية )1999 ،ص.147

( )3فػػػوزي عبػػػد ا العكػ ػػش .البحػػػػث العممػػػػي :المنػػػػاىج واإلجػػػػراءات .ط( .2عمػ ػػاف  :المطػ ػػابع
التعاونية )1995 ،ص.280

(4) Keyton, Joann. Communication Research: Asking Questions, Finding
Answers. 2nd. Edition. (New York: McGraw-Hill, 2006) P. 122.
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وقد تـ سحب عينة الدراسة وفقاً ألسموب التوزيع المتساوي طبقاً لمتغير النوع ،حيث تتوزع عينة
الدراسة إلى مجموعتيف متساويتيف ( 105مفردات ذكور 105 -مفردات إناث)،كما تـ سحب
عينة الدراسة طبقاً لمتغير السف بالنسبة لكؿ مف الذكور واإلناث ،كالتالي:
 ( 35مفردة ذكور –  35مفردة إناث في الفئة العمرية مف  18ألقؿ مف  30سنة). ( 35مفردة ذكور –  35مفردة إناث في الفئة العمرية مف  30ألقؿ مف  50سنة). ( 35مفردة ذكور –  35مفردة إناث في الفئة العمرية مف  50سنة فأكثر).وتـ سحب عينة الدراسة طبقاً لممستوى التعميمي بالنسبة لكؿ مف الذكور واإلناث ،كالتالي:
 ( 7مفردات ذكور –  7مفردات إناث في المستوى التعميمي دأميد). ( 7مفردات ذكور –  7مفردات إناث في المستوى التعميمي ديق أر ويكتبد). ( 7مفردات ذكور –  7مفردات إناث في المستوى التعميمي دابتدائية أو إعداديةد). ( 7مفردات ذكور –  7مفردات إناث في المستوى التعميمي دمؤىؿ متوسط وفوؽالمتوسطد).
 7( -مفردات ذكور –  7مفردات إناث في المستوى التعميمي دمؤىؿ جامعي فأكثرد).

جػ) أداة جمػػػع البيػػػانات :تصميميا واختبارىا:
يعتمد الباحث عمى صحيفة االستقصاء كأداة لجمع بيانات ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بالفمسطينييف
المقيميف في مصر ممف يستمعوف إلذاعة فمسطيف.
وقد تـ إجراء الدراسة الميدانية الخاصة بالفمسطينييف المقيميف في مصر خالؿ شيري يناير
وفبراير مف عاـ ،2016مستفيداً مف وجود قاعدة بيانات لديو في السابؽ تتعمؽ بأماكف تواجد
الفمسطينييف في مصر وقد ركز الباحث عمى محافظة القاىرة لوجود المؤسسات والتجمعات
الفمسطينية المختمفة التي يمكف أف تقدـ المساعدة لمباحث إلجراء دراستو الميدانية ،كالسفارة
الفمسطينية ،والقنصمية الفمسطينية ،والمكتب اإلعالمي الفمسطيني ،واتحاد الكتاب والصحفييف
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الفمسطينييف ،واتحاد المرأة الفمسطينية ،واتحاد العماؿ الفمسطينييف ،والجمعية الخيرية الفمسطينية،
ومكتب حركة فتح ،ومقر إدارة الحاكـ العاـ لقطاع غزة.

ح) التعريفات اإلجرائية لمدراسة:
ح -1/االحتياجات اإلعالمية (*):
ويقصد بيا االحتياجات التي يسعى أفراد الجميور الفمسطيني إلى إشباعيا عف طريؽ التعرض
إلذاعة فمسطيف ،وتقسـ إلى الفئات الخمس التالية:
أ -احتياجات معرفية (مثؿ الحصوؿ عمى المعمومات ،أو المعرفة ،أو فيـ األشياء).
ب -احتياجات عاطفية (مثؿ تحقيؽ االستمتاع واالحتياجات العاطفية والجمالية).
ج -تحقيؽ االندماج الذاتي (مثؿ زيادة المصداقية ،والثقة ،واالستقرار ،والوضع
االجتماعي).
د -الحاجة إلى التفاعؿ االجتماعي (مثؿ تحسيف العالقات مع أفراد األسرة واألصدقاء).
ىػ -إزالة التوتر (مثؿ اليروب مف المشاكؿ).

ح -2/دوافع التعرض إلذاعة فمسطيف:
ويقصد بيا األسباب التي تدفع المبحوثيف مف الفمسطينييف المقيميف في مصر لمتعرض إلذاعة
فمسطيف ،وتقسـ وفقا لمدراسات السابقة إلى:
* الدوافع النفعية :وىي التي تستيدؼ إشباع حاجات الفرد مف المعمومات ،وتشمؿ البحث
عف الفائدة ،البحث عف معمومات متخصصة ،تعميـ الذات ،معرفة األخبار.
* الدوافع الطقوسية :وتستيدؼ تمضية الوقت واليروب والتنفيس ،وتشمؿ األلفة والتسمية،
والتعود ،وتمضية الوقت واليروب.

ح -3/اإلشباعات المتحققة مف التعرض إلذاعة فمسطيف:
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وتتمثؿ في مدى استفادة الجميور الفمسطيني عينة الدراسة مف التعرض إلذاعة فمسطيف ،وقدرة
إذاعة فمسطيف عمى تمبية حاجات الفمسطينييف المتنوعة ،وتنقسـ إلى:
* إشباعات المحتوى :التي تنتج مف التعرض لمحتوى إذاعة فمسطيف ،وتشمؿ :معرفة
األخبار ،تعمـ الميارات ،االستفادة مف تجارب اآلخريف ،اكتساب المعمومات ،وتنقسـ إلى:
 اإلشباعات التوجييية :وتشمؿ :معرفة األحداث الجارية واألخبار الخاصة بفمسطيف ،تقديـالمعمومات في شتى جوانب القضية الفمسطينية تجعؿ المستمع أكثر خبرة باألحداث والمستجدات
عمى الساحة الفمسطينية بحيث يمكف التنبؤ بتطوراتيا طرح اقتراحات لحؿ القضية الفمسطينية.
 اإلشباعات االجتماعية :وتشمؿ :تمكيف المستمع مف فيـ الواقع الفمسطيني بكافة أبعادهجعؿ المستمع قاد ار عمى مناقشة اآلخريف والتميز عنيـ فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية.
* إشباعات الوسيمة (العممية) :التي تنتج عف االستخداـ العرضي إلذاعة فمسطيف،
وتشمؿ :األلفة ،وتمضية الوقت ،والتسمية ،واليروب.
*اليبة الشعبية الفمسطينية :ىي مواجيات يقوـ بيا الشباب الفمسطيني فتياف وفتيات تتراوح
أعمارىـ مف ستة عشر إلى خمسة وعشريف عاماً ضد الصياينة في األراضي المحتمة منذ
أكتوبر/تشريف األوؿ مف عاـ  2015تتمثؿ في حاالت طعف ودعس ورشؽ بالحجارة بسبب
ممارسات سمطات االحتالؿ الصييوني.

ط) المعالجة اإلحصائية لمبيانات:
تـ االعتماد في تحميؿ معطيات نتائج الدراسة الميدانية عمى البرنامج اإلحصائي ()SPSS
المستخدـ في البحوث االجتماعية واإلعالمية ،وقد طبقت المعامالت اإلحصائية التالية:
 -1معامؿ االرتباط الكمي بيرسوف ( :)Personلدراسة شدة واتجاه العالقة بيف متغيريف
كمييف ،وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة المعامؿ أقؿ مف ( ،)0.30ومتوسطة
ما بيف ( ،)0.70-0.30وقوية إذا زادت عف (.)0.70
 -2كا :2لقياس مدى وجود عالقة دالة إحصائيا بيف متغيريف اسمييف.
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 -3اختبار  :Zلقياس معنوية الفروؽ بيف نسبتيف مئويتيف ،وقد اعتبرت قيمة  Zغير دالة إذا
لـ تصؿ إلى ( ،)1.96واعتبرت دالة عند مستوى ثقة ( )%95فأكثر إذا بمغت
( )1.96وأقؿ مف ( ،)2.58واعتبرت دالة عند مستوى ثقة ( )%99فأكثر إذا بمغت
( )2.58فأكثر.
وقد تـ قبوؿ نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة ( )%95فأكثر ،أي عند مستوى
معنوية ( )0.05فأقؿ.
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الفصؿ الثاني
مدخؿ االستخدامات واإلشباعات
تمييػػد :
لقد كاف النظر قديماً إلى تأثير وسائؿ االتصاؿ عمى اآلراء واالتجاىات والسموؾ مباش اًر مف
خالؿ نموذج التأثيرات المباشرة أو القوية والذي أطمؽ عميو العديد مف المسميات ،فأسماه شراـ
 Schrammنظرية الرصاصة  ،The Bullet Theoryووصفو برلو بالحقنة تحت الجمد The
 ،Hypodermaic Needle Modelوىو عند دي فمور  Defluerنموذج المثير واالستجابة
 ،Stumulus Response Modelحيث يقوـ نموذج التأثير المباشر أو القوي عمى فرضيف
أساسييف ىما(:)1
 -1إف الناس يستقبموف الرسائؿ اإلعالمية مباشرة بدوف وسيط.
 -2إف رد الفعؿ حياؿ الرسائؿ اإلعالمية يتـ بشكؿ فردي وال يضع في االعتبار التأثير
المحتمؿ ألشخاص آخريف.
ومع تطور الدراسات الخاصة باالتصاؿ ظيرت أبعاد أخرى ليا داللتيا ،وبدال مف التركيز عمى
تأثير وسائؿ االتصاؿ في الجماىير فقط ،بدأ البحث حوؿ تأثير الجماىير في ىذه الوسائؿ (.)2

أوالً :بداية مدخؿ االستخدامات واإلشباعات:
يعود ظيور الدراسات الخاصة بمدخؿ االستخدامات واإلشباعات التي تحققيا وسائؿ االتصاؿ
إلى األربعينيات مف القرف الماضي ،وذلؾ عندما مارس الباحثوف أسباب استماع الجميور إلى
اإلذاعة ،وكيؼ يستخدمونيا في حياتيـ اليومية (.)1
( )1ميا محمد حسيف ثاقب .ددراسة استطالعية حوؿ أفالـ السينما الروائية الموجية لألطفاؿ في

مصػػر فػػي المرحمػػة العمريػػة مػػف  12-8سػػنةد .رسػػالة ماجسػػتير( .القػػاىرة :قسػػـ اإلعػػالـ وثقافػػة
الطفؿ ،معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عيف شمس )1999 ،ص.7

( )2سمير حسيف .نظريات االتصاؿ( .القاىرة :عالـ الكتب )1992 ،ص.27
1

ويعد مدخؿ االستخدامات واإلشباعات مدخالً غربياً ،نشأ في الغرب ،وفي أمريكا بالذات،
وبالتالي تأثرت نشأتو بالجو الميبرالي الذي نادى بو المفكر اإلنجميزي الشيير جوف ستيوارت ميؿ
في قانونو دالسوؽ الحرة لألفكارد ،وىو ما ساعدنا عمى فيـ الظروؼ التي نشأ فييا المدخؿ (.)2
ويعرؼ مدخؿ االستخدامات واإلشباعات بأنو دراسة جميور وسائؿ االتصاؿ الذيف يتعرضوف
بدوافع معينة إلشباع حاجات فردية معينة (.)3
ويعد مدخؿ االستخدامات واإلشباعات أحد النماذج النظرية التي ظيرت في مرحمة ما يسمى
بالتأثيرات المعتدلة لوسائؿ اإلعالـ ( ،)4وىو يعتمد عمى افتراض قياـ الجميور بدور إيجابي في
عممية االتصاؿ ،أي أنو نقؿ مركز االىتماـ مف محتوى الرسالة إلى الجميور (.)5
وىكذا يعطي ىذا المدخؿ اىتماماً كبي اًر ألفعاؿ الجميور ،واذا كانت نظريات التأثير السابقة
تتساءؿ :ماذا تفعؿ وسائؿ اإلعالـ في الجميور؟ فإف ىذا المدخؿ يتساءؿ :ماذا يفعؿ الجميور
فيما يتمقاه مف وسائؿ اإلعالـ؟(.)1

( )1صػػابر سػػميماف عسػراف .داسػػتخدامات واشػػباعات التميفزيػػوف لػػدى أئمػػة المسػػاجد فػػي محافظػػة
الق ػػاىرة :د ارس ػػة ميداني ػػةد .فػػػػي :مجمػػػػة البحػػػػوث اإلعالميػػػػة -جامع ػػة األزى ػػر .أكت ػػوبر .1994

ص.266

( )2ماىيت ػ ػػاب محم ػ ػػد أحم ػ ػػد س ػ ػػمياف .ددواف ػ ػػع اس ػ ػػتخداـ المػ ػ ػرأة الص ػ ػػعيدية لمتميفزي ػ ػػوف المص ػ ػػري
واإلشػػباعات المتحققػػةد .رسػػػالة ماجسػػػتير( .المني ػػا :قسػػـ اإلعػػالـ ،كمي ػػة اآلداب ،جامعػػة المني ػػا،

 )2003ص.77

(3) O Sullivan, Tim., Hartley, John., Saunders, Denny. & Fiske, John. Key Concepts
in Communication. (London: Methuen, 1983) P. 244.

( )4نيرميف سيد حنفي .دأثػر اسػتخداـ تكنولوجيػا االتصػاؿ الحديثػة عمػى أنمػاط االتصػاؿ األسػري
فػػي مصػػر :د ارسػػة مسػػحية مقارنػػةد .رسػػالة ماجسػػتير( .القػػاىرة :كميػػة اإلعػػالـ ،جامعػػة القػػاىرة،
 )2003ص.19

( )5مصػػطفى حمػػدي أحمػػد .داسػػتخداـ المػراىقيف لمقن ػوات الفضػػائية واإلشػػباعات المتحققػػة :د ارسػػة
مسػػحية مقارنػػة عمػػى عينػػة مػػف الم ػراىقيف فػػي المنيػػا والقػػاىرةد .رسػػػالة ماجسػػػتير( .المنيػػا :قسػػـ

اإلعالـ ،كمية اآلداب ،جامعة المنيا )2002 ،ص.43
2

وقد تطور ىذا المدخؿ شأنو شأف أي نظرية في العموـ االجتماعية تتطور ببطء ،ويرجع ذلؾ إلى
عامميف(:)2
 -1دراسات اإلشباع القائمة عمى مبدأ الفروؽ الفردية لـ تحظ باالىتماـ الكبير ،نظ ار لسيطرة
اتجاىات بحوث التأثير –فيما قبؿ الحرب العالمية الثانية -عمى دراسات االتصاؿ
الجماىيري.
 -2إف المراحؿ األولى لمدخؿ االستخدامات واإلشباعات كاف ينقصيا االفتراضات النظرية.

ثانياً :أىداؼ مدخؿ االستخدامات واإلشباعات:
يحقؽ مدخؿ االستخدامات واإلشباعات ثالثة أىداؼ رئيسية ،ىي(:)3
 -1السعي إلى اكتشاؼ كيؼ يستخدـ األفراد وسائؿ االتصاؿ ،وذلؾ بالنظر إلى الجميور
النشط الذي يستطيع أف يختار ويستخدـ الوسائؿ التي تشبع حاجاتو وتوقعاتو.
 -2شرح دوافع التعرض لوسيمة معينة مف وسائؿ االتصاؿ ،والتفاعؿ الذي يحدث نتيجة ىذا
التعرض.
 -3التأكيد عمى نتائج استخداـ وسائؿ االتصاؿ بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ الجماىيري،
ويربط آالف روبف األىداؼ الثالثة السابقة بمنظور التحميؿ الوظيفي مف خالؿ التأكيد
عمى نمط السموؾ الفردي(.)1

( )1بسػػيوني إبػراىيـ حمػػاده .وسػػائؿ اإلعػػالـ والسياسػػة :دراسػػة فػػي ترتيػػب األولويػػات( .القػػاىرة:
مكتبة نيضة الشرؽ )1996 ،ص.232

( )2حمػػدي حسػػف .الوظيفػػػة اإلخباريػػػة لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ( .القػػاىرة :دار الفكػػر العربػػي)1991 ،

ص.13

( )3حسف عماد مكاوي ،سامي الشػريؼ .نظريػات اإلعػالـ( .القػاىرة :مركػز جامعػة القػاىرة لمتعمػيـ
المفتوح )2000 ،ص.208
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ثالثاً :مميزات مدخؿ االستخدامات واإلشباعات:
يتميز مدخؿ االستخدامات واإلشباعات بميزتيف ،ىما(:)2
 -1المساعدة في فيـ معنى استخداـ وسيمة االتصاؿ.
 -2اقتراح بعض المتغيرات الوسيطة التي يجب أف تؤخذ في الحسباف عند البحث عف
تأثيرات وسائؿ االتصاؿ.

رابعاً :العناصر الرئيسية لمدخؿ االستخدامات واإلشباعات:
أ -افتراض الجميور النشط.
ب -األصوؿ النفسية واالجتماعية الستخدامات وسائؿ اإلعالـ.
جػ  -التوقعات مف وسائؿ اإلعالـ.
د -التعرض لوسائؿ اإلعالـ.
ىػ -دوافع تعرض الجميور لوسائؿ اإلعالـ.
و -إشباعات وسائؿ اإلعالـ.

خامساً :توظيؼ اإلطار النظري لمدراسة:
تسعى ىذه الدراسة الختبار مدخؿ االستخدامات واإلشباعات ،ويوفر موضوع الدراسة ظرفا
مالئما الختبار المدخؿ ،ومدى تحقؽ فروضو ،ويحاوؿ الباحث تبرير اختياره لمدخؿ
االستخدامات واإلشباعات ،حيث يقوـ الجميور بدور إيجابي في اختيار الوسائؿ التي تشبع
( )1ماجػػد سػػالـ تربػػاف .داسػػتخدامات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وطػػالب الجامعػػات الفمسػػطينية لشػػبكة
المعموم ػػات اإللكتروني ػػةد .رسػػػالة ماجسػػػتير( .الق ػػاىرة :معي ػػد البح ػػوث والد ارس ػػات العربي ػػة ،قس ػػـ
الدراسات اإلعالمية )2002 ،ص.38

( )2مػػرزوؽ عبػػد الحكػػيـ العػػادلي .اإلعالنػػات الصػػحفية :دراسػػة فػػي االسػػتخدامات واإلشػػباعات.
ط( .1القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع )2004 ،ص.126
4

احتياجاتو المتعددة سواء كانت معرفية أو وجدانية أو اجتماعية ،ويعرض عف تمؾ الوسائؿ التي
ال تحقؽ لو أي إشباع ،لذا تحاوؿ الدراسة اختبار مدى تمبية إذاعة فمسطيف لالحتياجات الفعمية
لمفمسطينييف المقيميف في مصر خاصة وأف المواد والبرامج المقدمة في اإلذاعة محؿ الدراسة
تتميز بالتنوع مف حيث الشكؿ والمضموف بما يتيح قد ار مف التنوع في دوافع استماع
الفمسطينييف لإلذاعة واإلشباعات المتحققة منيا بما يمبي رغباتيـ وحاجاتيـ المختمفة.

5

الفصؿ الثالث
نتائج الدراسة الميدانية حوؿ دور إذاعة فمسطيف
في تمبية االحتياجات اإلعالمية لمفمسطينييف المقيميف في مصر
أوالً :عالقة الفمسطينييف المقيميف في مصر بإذاعة فمسطيف:
 -1توزيع عينة الجميور الفمسطيني طبقاً لمنوع ودرجة االستماع إلذاعة فمسطيف:
َىضح اىجذوه اىراىٍ سقٌ ( )1ذىصَغ اىجَهىس اىفيغطٍُْ ػُْح اىذساعح طثقا ً ىيْىع ودسجح
االعرَاع إىً إراػح فيغطُِ:

جدوؿ رقـ ()1
توزيع عينة الجميور الفمسطيني طبقاً لمنوع ودرجة االستماع إلى إذاعة فمسطيف
اىْ٘ع

رم٘س

اىَغَ٘ع

ئّبس

دسجح
االعرَاع

قَٞخZ
ك

%

ك

%

ك

%

ٍذ ٙاىذالىخ

دائَب

46

43.8

49

46.7

95

45.3

1.42

غُش داىح

أؽٞبّب

43

41.1

41

38.1

83

39.5

1.43

غُش داىح

ّبدسا

16

15.2

16

15.2

32

15.2

1.11

غُش داىح

اىَغَ٘ع

105

111

105

100

210

100

قَٞخ مب 2اىَؾغ٘ثخ=  ،00203دسعخ اىؾشٝخ= ٍ ،2غز٘ ٙاىَؼْ٘ٝخ= 00903

تدؿ بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )1عمى عدة نتائج ،ىي:
 أوضحت النتائج العامة أف نسبة ( )%45.3مف الجميور الفمسطيني يستمع بشكؿ دائـإلى إذاعة فمسطيف ،يمييا نسبة ( )%39.5مف الجميور الفمسطيني يستمع أحيانا ،يمييا
نسبة ( )%15.2مف الجميور الفمسطيني يستمع نادرا.
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وىكذا يزيد االستماع غير المنتظـ إلذاعة فمسطيف (أحيانا ،ونادرا) ليصؿ إلى ( )%54.7مف
عينة الدراسة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عاطؼ عدلي العبد التي أشارت إلى ارتفاع
نسبة االستماع غير المنتظـ إلذاعة فمسطيف التي وصمت إلى (.)1( )%53.5
 أوضحت النتائج التفصيمية أف نسبة الذكور الذيف يستمعوف بشكؿ دائـ إلى إذاعةفمسطيف بمغت ( ،)%43.8مقابؿ ( )%46.7لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير
داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة .)0.42( Z
 وبمغت نسبة الذكور الذيف يستمعوف أحيانا إلى إذاعة فمسطيف ( ،)%41مقابؿ( )%38.1لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)0.43
 وتساوت نسبة الذكور واإلناث الذيف يستمعوف إلى إذاعة فمسطيف نادرا ،حيث بمغت ىذهالنسبة (.)%15.2
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) ودرجة استماعيـ إلذاعة
فمسطيف ،حيث بمغت قيمة (كا )2المحسوبة
( )0.203عند درجة حرية ( )2ومستوى معنوية (.)0.903
-2توزيع عينة الجميور الفمسطيني طبقاً لمنوع ونوعية البرامج والمواد التي يتـ االستماع
إلييا في إذاعة فمسطيف لمعرفة تطورات اليبة الشعبية:
يوضح الجدوؿ التالي رقـ ( )2توزيع الجميور الفمسطيني عينة الدراسة طبقاً لمنوع ونوعية البرامج
والمواد التي يتـ االستماع إلييا في إذاعة فمسطيف:

( )1عاطؼ عدلي العبػد .دور إذاعة فمسطيف فػي خدمػة االحتياجػات اإلعالميػة لالجئػيف

الفمسطينييف في مصر :دراسة تحميمية .مرجع سابؽ .ص.18
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جدوؿ رقـ ()2
توزيع عينة الجميور الفمسطيني طبقاً لمنوع ونوعية البرامج والمواد التي يتـ
االستماع إلييا في إذاعة فمسطيف لمعرفة تطورات اليبة الشعبية
رم٘س

اىْ٘ع

اىَغَ٘ع

ئّبس

ّىػُح

قَٞخZ

اىثشاٍج

ك

%

ك

%

ك

%

ٍذ ٙاىذالىخ

األخثاس واىَىاد اإلخثاسَح

115

111

115

111

211

111

1.11

غُش داىح

اىجشاٍظ اىغٞبعٞخ غٞش اإلخجبسٝخ

63

61.1

56

53.3

119

56.7

1.98

غُش داىح

اىجشاٍظ ٗاىَ٘اد اىذْٞٝخ

72

68.6

66

62.9

138

65.7

1.87

غُش داىح

ثشاٍظ اىَْ٘ػبد

69

65.7

72

68.6

141

67.1

1.45

غُش داىح

اىجشاٍظ اىضقبفٞخ ٗاىؼيَٞخ

29

27.6

16

15.2

45

21.4

2.19

داىح *

اىجشاٍظ اىشٝبضٞخ

1

1.1

-

-

1

5

ىظبىؼ اىزم٘س

اىَغيغالد ٗاىزَضٞيٞبد

52

49.5

47

44.8

99

47.1

1.68

غُش داىح

األغبّٜ

61

58.1

63

61.1

124

59.1

1.28

غُش داىح

عَيخ ٍِ عئي٘ا

115

105

210

تدؿ بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )2عمى عدة نتائج ،ىي:
 أوضحت النتائج العامة أف البرامج والمواد التي يستمع إلييا الجميور الفمسطيني فيإذاعة فمسطيف – مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي :األخبار والمواد اإلخبارية
( ،)%100برامج المنوعات ( ،)%67.1البرامج والمواد الدينية ( ،)%65.7األغاني
( ،)%59.0البرامج السياسية غير اإلخبارية ( ،)%56.7المسمسالت والتمثيميات
( ،)%47.1البرامج الثقافية والعممية ( ،)%21.4البرامج الرياضية (.)%5
 أوضحت النتائج التفصيمية تساوي نسبة الذكور واإلناث الذيف يستمعوف إلى األخباروالمواد اإلخبارية بنسبة ( )%100لكؿ منيما.

8

 وبمغت نسبة الذكور الذيف يستمعوف إلى برامج المنوعات ( ،)%65.7مقابؿ( )%68.6لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)0.45
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واالستماع إلى برامج المنوعات،
حيث بمغت قيمة (كا )2المحسوبة
( )0.194عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.659
 وبمغت نسبة الذكور الذيف يستمعوف إلى البرامج والمواد الدينية( ،)%68.6مقابؿ( )%62.9لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)0.87
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واالستماع إلى الب ارمج والمواد
الدينية ،حيث بمغت قيمة (كا )2المحسوبة
( )0.761عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.383
 وبمغت نسبة الذكور الذيف يستمعوف إلى األغاني ( ،)%58.1مقابؿ( )%60.0لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)0.28
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واالستماع إلى األغاني ،حيث
بمغت قيمة (كا )2المحسوبة ( )0.079عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.779
 وبمغت نسبة الذكور الذيف يستمعوف إلى البرامج السياسية غير اإلخبارية (،)%60.0مقابؿ ( )%53.3لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت
قيمة .)0.98( Z
9

وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الد ارسة (الذكور -اإلناث) واالستماع إلى البرامج السياسية
غير اإلخبارية ،حيث بمغت قيمة (كا )2المحسوبة ( )0.950عند درجة حرية ( )1ومستوى
معنوية (.)0.330
 وبمغت نسبة الذكور الذيف يستمعوف إلى المسمسالت والتمثيميات ( ،)%49.5مقابؿ( )%44.8لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)0.68
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واالستماع إلى المسمسالت
والتمثيميات ،حيث بمغت قيمة (كا )2المحسوبة
( )0.478عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.489
 في حيف بمغت نسبة الذكور الذيف يستمعوف إلى البرامج الثقافية والعممية( ،)%27.6مقابؿ ( )%15.2لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف داؿ إحصائيا عند
مستوى ثقة أكثر مف  ،%95حيث كانت قيمة .)2.19( Z
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أثبت وجود عالقة دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واالستماع إلى البرامج الثقافية
والعممية ،حيث بمغت قيمة (كا )2المحسوبة
( )4.780عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية ( ،)0.029وىي عالقة عكسية ضعيفة جدا،
حيث بمغت قيمة معامؿ فاي (.)0.151-
 -وكاف الفارؽ لصالح الذكور الذيف يستمعوف إلى البرامج الرياضية بنسبة (.)%1.0
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-3

اىجشاٍظ اىزٝ ٜؾشص اىفيغط ُْ٘ٞٞاىَق َُ٘ٞفٍ ٜظش ػي ٚاالعزَبع ئىٖٞب
اىز ٜرزْبٗه رط٘ساد اىٖجخ اىشؼجٞخ:

َىضح اىجذوه اىراىٍ سقٌ ( )3ذىصَغ اىجَهىس اىفيغطٍُْ ػُْح اىذساعح طثقا ً ىيْىع واىثشاٍج
اىرٍ َحشص اىفيغطُُْىُ ػيً االعرَاع إىُها اىرٍ ذرْاوه ذطىساخ اىهثح اىشؼثُح:
عذٗه سقٌ ()3

البرامج التي يحرص الفمسطينيوف عمى االستماع إلييا التي تتناوؿ تطورات اليبة
الشعبية
اىجشاٍـــظ

اىزنشاساد

اىْغجخ اىَئ٘ٝخ

فيغط ِٞرض٘س

27

12.9

أؽنبً ٍٗ٘اقف ئعالٍٞخ

19

9.1

اىؾذٝش اىشؼج ٜاىفيغطْٜٞ

17

8.1

األعشح اىفيغطْٞٞخ

17

8.1

رامشح فيغطِٞ

11

5.3

اىقذط ػشثٞخ

11

5.3

طشخخ خيف األع٘اس

11

4.8

ٍب ٝطيجٔ اىؼبئذُٗ

9

4.3

ّض عبػخ ٍقبٍٗخ

8

3.9

ؽنبٝبد ٍِ اىزبسٝخ اىفيغطْٜٞ

7

3.4

رغَؼ٘ا

6

2.9

ٕزٓ أسض ٜأّب

6

2.9

ٍِ ٍفنشح فيغطِٞ

5

2.4

أثطبه اىغذ

5

2.4

اىنيٌ اىطٞت

5

2.4

ث٘ٞد فيغطْٞٞخ

5

2.4

خ٘اطش عٞبعٞخ

4

1.9

فيغطْٞٞبد

4

1.9

11

اىجشاٍـــظ

اىزنشاساد

اىْغجخ اىَئ٘ٝخ

ٍالٍؼ فيغطْٞٞخ

4

1.9

صٕشح ٍِ ؽذٝقخ اإلَٝبُ

4

1.9

ّ٘س اىشٖبدح

4

1.9

ٍبرا ثؼذ

4

1.9

ػي ٚاىطشٝق

4

1.9

خَغخ عٞبعخ

4

1.9

ػبئذُٗ

4

1.9

قظخ فيغطْٞٞخ

4

1.9

ؽذٝش اىذثيٍ٘بعٞخ

3

1.5

اىؾذس

3

1.5

سؤٝخ ػشثٞخ ف ٜاىظؾبفخ اىؼجشٝخ

3

1.5

طفؾخ ٍِ مزبة ٍقبًٗ

3

1.5

رؾذ ظاله اىضٝضفُ٘

3

1.5

ؽز ٚال ّْغٚ

2

1

قبى٘ا ػِ اىقضٞخ

2

1

خجش ٗرؼيٞق

2

1

ّبفزح ػي ٚفيغطِٞ

2

1

ؽظبد األعج٘ع

2

1

شخظٞبد فيغطْٞٞخ

2

1

فيغط ِٞثؼ ُ٘ٞػشثٞخ

2

1

فيغط ِٞف ٜفنش اٟخشِٝ

2

1

ر٘اسٝخ ف ٜػَش اىضٍِ

2

1

طبٍذُٗ

2

1

ٗػذ ٍٗنز٘ة

2

1

ٝب ٕال

2

1

مو اىفُْ٘

2

1

12

اىجشاٍـــظ

اىزنشاساد

اىْغجخ اىَئ٘ٝخ

عذٗ ٗؽنبٝبرٔ

2

1

طشٝق األٍو

2

1

ثْل اىَؼيٍ٘بد

2

1

قٌَ فيغطْٞٞخ

1

1.5

اىغبٍؼخ اىؼشثٞخ ٗفيغطِٞ

1

1.5

سقٌ فٍ ٜيف اىقضٞخ

1

1.5

اعزغبصخ ؽغش

1

1.5

قشاس ٍٗغبس

1

1.5

قضبٝب ػشثٞخ ف ٜاىظؾبفخ األعْجٞخ

1

1.5

ثط٘الد ػشثٞخ

1

1.5

اىَغيظ اىزششٝؼ ٜاىفيغطْٜٞ

1

1.5

ؽذس اىً٘ٞ

1

1.5

شؼت ال َ٘ٝد

1

1.5

ط٘سح ٗرؼيٞق

1

1.5

اىَغيخ اىفيغطْٞٞخ

1

1.5

أؽٞبء ػْذ سثٌٖ ٝشصقُ٘

1

1.5

اىغبس ىيغبس

1

1.5

ٍ٘ع٘ػخ ػي ٚاىٖ٘اء

1

1.5

أغشة ٍِ اىخٞبه

1

1.5

فيغط ِٞػي ٚاإلّزشّذ

1

1.5

ٍْ٘ػبد فيغطْٞٞخ

1

1.5

ثطبقبد ٝؾَيٖب األصٞش

1

1.5

عَيخ ٍِ عئي٘ا
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يوضح الجدوؿ السابؽ رقـ ( )3أف البرامج التي يحرص الفمسطينيوف المقيموف في مصر عمى
االستماع إلييا في إذاعة فمسطيف التي تتناوؿ تطورات اليبة الشعبية–مرتبة طبقاً لما أحرزتو
مف تك اررات -ىي:
13

فمسطيف تثور ( ،)%12.9أحكاـ ومواقؼ إسالمية ( ،)%9.1الحديث الشعبي الفمسطيني،
واألسرة الفمسطينية ( )%8.1لكؿ منيما ،ذاكرة فمسطيف والقدس عربية ( )%5.3لكؿ منيما،
صرخة خمؼ األسوار ( ،)%4.8ما يطمبو العائدوف ( ،)%4.3نص ساعة مقاومة (،)%3.9
حكايات مف التاريخ الفمسطيني ( ،)%3.4تجمعوا ،وىذه أرضي أنا ( )%2.9لكؿ منيما ،مف
مفكرة فمسطيف ،أبطاؿ الغد ،الكمـ الطيب ،وبيوت فمسطينية ( )%2.4لكؿ منيـ ،خواطر
سياسية ،فمسطينيات ،مالمح فمسطينية ،زىرة مف حديقة اإليماف ،نور الشيادة ،ماذا بعد ،عمى
الطريؽ ،خمسة سياسة ،عائدوف ،وقصة فمسطينية ( )%1.9لكؿ منيـ ،حديث الدبموماسية،
الحدث ،رؤية عربية في الصحافة العبرية ،صفحة مف كتاب مقاوـ ،وتحت ظالؿ الزيزفوف
( )%1.5لكؿ منيـ ،حتى ال ننسى ،قالوا عف القضية ،خبر وتعميؽ ،نافذة عمى فمسطيف ،حصاد
األسبوع ،شخصيات فمسطينية ،فمسطيف بعيوف عربية ،فمسطيف في فكر اآلخريف ،تواريخ في
عمر الزمف ،صامدوف ،وعد ومكتوب ،يا ىال ،كؿ الفنوف ،جدو وحكاياتو ،طريؽ األمؿ ،وبنؾ
المعمومات ( )%1لكؿ منيـ ،قمـ فمسطينية ،الجامعة العربية وفمسطيف ،رقـ في ممؼ القضية،
استغاثة حجر ،قرار ومسار ،قضايا عربية في الصحافة األجنبية ،بطوالت عربية ،المجمس
التشريعي الفمسطيني ،حدث اليوـ ،شعب ال يموت ،صورة وتعميؽ ،المجمة الفمسطينية ،أحياء عند
ربيـ يرزقوف ،الجار لمجار ،موسوعة عمى اليواء ،أغرب مف الخياؿ ،فمسطيف عمى اإلنترنت،
منوعات فمسطينية ،وبطاقات يحمميا األثير ( )%0.5لكؿ منيـ.
 -4اىقضبٝب اىَزؼيقخ ثبىٖجخ اىشؼجٞخ اىزّ٘ ٜقشذ ف ٜثشاٍظ ئراػخ فيغطٗ ِٞإزٌ ثٖب
اىَغزَؼُ٘:
َىضح اىجذوه اىراىٍ سقٌ ( )4ذىصَغ اىجَهىس اىفيغطٍُْ ػُْح اىذساعح طثقا ً ىيْىع واىقضاَا اىرٍ
ذرْاوه ذطىساخ اىهثح اىشؼثُح:
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جدوؿ رقـ ()4
توزيع عينة الجميور الفمسطيني طبقاً لمنوع
والقضايا المتعمقة باليبة الشعبية
اىْ٘ع

رم٘س

اىَغَ٘ع

ئّبس

اىقضاَا اىَرؼيقح
تاىهثح اىشؼثُح

قَٞخZ
ك

%

ك

%

ك

%

ٍذ ٙاىذالىخ

أعثاب اىهثح اىشؼثُح

12

11.4

8

7.6

21

9.5

1.94

غُش داىح

إٔذاف اىٖجخ اىشؼجٞخ

11

9.5

11

9.5

21

9.5

1.11

غُش داىح

اىٖجخ اىشؼجٞخ ٗئٍنبّٞخ رؾ٘ىٖب ئىٚ
اّزفبضخ

21

21.1

18

17.1

39

18.6

1.54

غُش داىح

ٍ٘قف اىفظبئو اىفيغطْٞٞخ ٍِ اىٖجخ
اىشؼجٞخ

3

2.9

4

3.8

7

3.3

1.36

غُش داىح

االعزشارٞغٞخ اىظّٖٞ٘ٞخ ىالىزفبف
ػي ٚاىٖجخ اىشؼجٞخ

25

23.8

11

9.5

35

16.7

2.78

داىح **

االػزظبٍبد ٗاىَغٞشاد اىَإٝذح
ىيٖجخ اىشؼجٞخ

2

1.9

5

4.8

7

3.3

1.17

غُش داىح

اىٖجخ اىشؼجٞخ رؾشٝنٞخ أً رؾشٝشٝخ

2

1.9

2

1.9

4

1.9

1.11

غُش داىح

عْٞبسٕ٘ٝبد اىٖجخ اىشؼجٞخ

12

11.4

9

8.6

21

11.1

1.68

غُش داىح

ذأشُش اىهثح اىشؼثُح ػيً اىنُاُ
اىصهُىٍّ

22

21.1

15

14.3

37

17.6

1.27

غُش داىح

رأصٞش اىٖجخ اىشؼجٞخ ػي ٚاىقضٞخ
اىفيغطْٞٞخ

4

3.8

4

3.8

8

3.8

1.11

غُش داىح

اىَ٘قف اىذٗىٗ ٜاإلقي ٍِ َٜٞاىٖجخ
اىشؼجٞخ

4

3.8

4

3.8

8

3.8

1.11

غُش داىح

دٗس اىشجبة غٞش اىَإطش ف ٜاىٖجخ
اىشؼجٞخ

2

1.9

-

-

2

1.1

ىظبىؼ اىزم٘س

ئٍنبّٞخ اعزغاله اىٖجخ اىشؼجٞخ ػشثٞب

3

2.9

1

1.1

4

1.9

1.11

اىجؼذ اىذٗى ٜاىَزؼيق ثبىٖجخ اىشؼجٞخ

2

1.9

-

-

2

1.1

ىظبىؼ اىزم٘س

15

غُش داىح

اىْ٘ع

رم٘س

اىَغَ٘ع

ئّبس

اىقضاَا اىَرؼيقح

قَٞخZ
ك

%

ك

%

ك

%

األٕبصٝظ اىَظبؽجخ ىيٖجخ اىشؼجٞخ

-

-

1

1.1

1

1.5

تاىهثح اىشؼثُح

ٍذ ٙاىذالىخ

ىظبىؼ اإلّبس

دٗس اىَشأح اىفيغطْٞٞخ ف ٜاىٖجخ
اىشؼجٞخ

3

2.9

9

8.6

12

5.7

1.77

غُش داىح

ٍؼطٞبد اىٖجخ اىشؼجٞخ

1

1.1

3

2.9

4

1.9

1.11

غُش داىح

-

-

1

1.1

1

1.5

ىظبىؼ اإلّبس

دٗس اىٖجخ اىشؼجٞخ ف ٜرؾقٞق
اى٘ؽذح اىفيغطْٞٞخ
اىؾذٗد اىَنبّٞخ ٗاىضٍبّٞخ ىيٖجخ
اىشؼجٞخ

-

-

4

3.8

4

1.9

ىظبىؼ اإلّبس

اىٖجخ اىشؼجٞخ فٗ ٜعبئو اإلػالً
اىذٗىٞخ

-

-

3

2.9

3

1.4

ىظبىؼ اإلّبس

ػغنشح اىٖجخ اىشؼجٞخ

-

-

1

1.1

1

1.5

ىظبىؼ اإلّبس

اىزؼشف ػيٗ ٚعٖبد اىْظش
اإلعشائٞيٞخ رغبٓ اىٖجخ اىشؼجٞخ

-

-

1

1.1

1

1.5

ىظبىؼ اإلّبس

عَيخ ٍِ عئي٘ا

115

105

210

تدؿ بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )4عمى عدة نتائج ،ىي:
 أوضحت النتائج العامة أف القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتـ بياالمستمعوف –مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي:
اليبة الشعبية وامكانية تحوليا إلى انتفاضة بنسبة ( ،)%18.6يمييا تأثير اليبة الشعبية عمى
الكياف الصييوني بنسبة ( ،)%17.6يمييا االستراتيجية الصييونية لاللتفاؼ عمى اليبة الشعبية
بنسبة ( ،)%16.7يمييا سيناريوىات اليبة الشعبية بنسبة ( ،)%10.0يمييا أسباب اليبة
الشعبية ،وأىداؼ اليبة الشعبية بنسبة ( )%9.5لكؿ منيما ،يمييما دور الم أرة الفمسطينية في
اليبة الشعبية بنسبة ( ،)%5.7يمييا تأثير اليبة الشعبية عمى القضية الفمسطينية،والموقؼ الدولي
واإلقميمي مف اليبة الشعبية بنسبة ( )%3.8لكؿ منيما ،يمييما موقؼ الفصائؿ الفمسطينية مف
اليبة الشعبية ،واالعتصامات والمسيرات المؤيدة لميبة الشعبية بنسبة ( )%3.3لكؿ منيما ،يمييما
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اليبة الشعبية تحريكية أـ تحريرية ،وامكانية استغالؿ اليبة الشعبية عربياً ،ومعطيات اليبة
الشعبية ،والحدود المكانية والزمانية لميبة الشعبية بنسبة ( )%1.9لكؿ منيـ ،يمييـ اليبة الشعبية
في وسائؿ اإلعالـ الدولية بنسبة ( ،)%1.4يمييما دور الشباب غير المؤطر في اليبة الشعبية،
والبعد الدولي المتعمؽ باليبة الشعبية بنسبة ( )%1.0لكؿ منيما ،يمييما دور اليبة الشعبية في
تحقيؽ الوحدة الفمسطينية األىازيج المصاحبة لميبة الشعبية ،وعسكرة اليبة الشعبية ،والتعرؼ
عمى وجيات النظر اإلسرائيمية تجاه اليبة الشعبية بنسبة ( )%0.5لكؿ منيـ.
 أوضحت النتائج التفصيمية أف نسبة الذكور الذيف أروا أف اليبة الشعبية وامكانية تحولياإلى انتفاضة ىو أحد أسباب اىتماميـ بيذه البرامج بمغت ( )%20.0مقابؿ ()%17.1
لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة .)0.54( Z
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واختيار اليبة الشعبية وامكانية
تحوليا إلى انتفاضة ىو أحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا ،حيث
بمغت قيمة (كا )2المحسوبة ( )0.283عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.594
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف تأثير اليبة الشعبية عمى الكياف الصييوني ىو أحدالقضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا ( )%21.0مقابؿ
( )%14.3لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)1.27
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واختيار تأثير اليبة الشعبية عمى
الكياف الصييوني ىو أحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا  ،حيث
بمغت قيمة (كا )2المحسوبة ( )1.608عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.205
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف االستراتيجية الصييونية اللتفاؼ عمى اليبة الشعبيةىو ىو أحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا
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( )%23.8مقابؿ ( )%9.5لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف داؿ إحصائيا عند
مستوى ثقة أكثر مف  ،%99حيث كانت قيمة .)2.78( Z
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أثبت وجود عالقة دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واختيار االستراتيجية الصييونية
اللتفاؼ عمى اليبة الشعبية ىو أحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا
 ،حيث بمغت قيمة (كا )2المحسوبة ( )7.714عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية
( ،)0.005وىي عالقة عكسية ضعيفة جدا ،حيث بمغت قيمة معامؿ فاي
(.)0.192-
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف سيناريوىات اليبة الشعبية ىو أحد القضايا التينوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا ( )%11.4مقابؿ ( )%8.6لإلناث،
والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة .)0.68( Z
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واختيار سيناريوىات اليبة الشعبية
كأحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا  ،حيث بمغت قيمة (كا)2
المحسوبة ( )0.476عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.490
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف أسباب اليبة الشعبية ىي أحد القضايا التي نوقشتفي برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بو ( )%11.4مقابؿ ( )%7.6لإلناث ،والفرؽ بيف
ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة .)0.94( Z
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واختيار أسباب اليبة الشعبية ىي
أحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بو  ،حيث بمغت قيمة (كا)2
المحسوبة ( )0.884عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.347

18

 وتساوت نسبة الذكور واإلناث الذيف أروا أف أىداؼ اليبة الشعبية ىي أحد القضايا التينوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بو بنسبة ( )%9.5لكؿ منيما.
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف دور المرأة في اليبة الشعبيةىي أحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بو ( )%2.9مقابؿ
( )%8.6لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)1.77
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واختيار دور المرأة في اليبة
الشعبية
كأحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بو  ،حيث بمغت قيمة (كا)2
المحسوبة ( )3.182عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.074
 وتساوت نسبة الذكور واإلناث الذيف أروا أف تأثير اليبة الشعبية عمى القضية الفمسطينية،وكذلؾ الموقؼ الدولي واإلقميمي مف اليبة الشعبية ىي أحد القضايا التي نوقشت في
برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بو ،حيث بمغت ىذه النسبة ( )%3.8لكؿ منيما.
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف موقؼ الفصائؿ الفمسطينية مف اليبة الشعبية ىي أحدالقضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا ( )%2.9مقابؿ
( )%3.8لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة Z
(.)0.36
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف االعتصامات والمسيرات المؤيدة لميبة الشعبية ىي أحدالقضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا ( )%1.9مقابؿ ()%4.8
لإلناث ،والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة .)1.17( Z
وقد تأكدت ىذه النتيجة عند تطبيؽ اختبار (كا )2اإلحصائي الذي أظير وجود عالقة غير دالة
إحصائيا بيف نوع المبحوثيف عينة الدراسة (الذكور -اإلناث) واختيار االعتصامات والمسيرات
19

المؤيدة لميبة الشعبية كأحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا  ،حيث
بمغت قيمة (كا )2المحسوبة ( )1.330عند درجة حرية ( )1ومستوى معنوية (.)0.249
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف إمكانية استغالؿ اليبة الشعبية عربياً ىي أحد القضاياالتي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا ( )%2.9مقابؿ ( )%1.0لإلناث،
والفرؽ بيف ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة .)1.00( Z
 وبمغت نسبة الذكور الذيف أروا أف معطيات اليبة الشعبية ىي أحد القضايا التي نوقشتفي برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا ( )%1.0مقابؿ ( )%2.9لإلناث ،والفرؽ بيف
ىاتيف النسبتيف غير داؿ إحصائيا ،حيث كانت قيمة .)1.00( Z
 وكاف الفارؽ لصالح اإلناث الالتي رأيف أف الحدود المكانية والزمانية لميبة الشعبية ىيأحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتممف بيا بنسبة (.)%3.8
 وتساوت نسبة الذكور واإلناث الذيف أروا أف اليبة الشعبية تحريكية أـ تحريرية ىي أحدالقضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتموا بيا  ،حيث بمغت ىذه النسبة
( )%1.9لكؿ منيما.
 وكاف الفارؽ لصالح اإلناث الالتي رأيف أف اليبة الشعبية في وسائؿ اإلعالـ الدولية ىيأحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتممف بيا بنسبة (.)%2.9
 وكاف الفارؽ لصالح الذكور الذيف أروا أف مف أحد القضايا التي نوقشت في برامج إذاعةفمسطيف واىتموا بيا دور الشباب غير المؤطر في اليبة الشعبية ،وكذلؾ البعد الدولي
المتعمؽ باليبة الشعبية بنسبة ( )%1.9لكؿ منيما.
 وكاف الفارؽ لصالح اإلناث الالتي رأيف أف دور اليبة الشعبية في تحقيؽ الوحدةالفمسطينية ،واألىازيج المصاحبة لميبة الشعبية ،وعسكرة اليبة الشعبية ،والتعرؼ عمى
وجيات النظر اإلسرائيمية تجاه اليبة الشعبية كأحد القضايا التي نوقشت في برامج
إذاعة فمسطيف واىتممف بيا بنسبة ( )%1.0لكؿ منيـ.
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ثانياً :دوافع تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر إلذاعة فمسطيف
واإلشباعات المتحققة :
 -1دوافع تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف:
يوضح الجدوؿ التالي رقـ ( )5توزيع إجابات الجميور الفمسطيني عينة الدراسة طبقاً لدوافع
التعرض إلذاعة فمسطيف:

جدوؿ رقـ ()5
توزيع إجابات الفمسطينييف عينة الدراسة طبقاً لدوافع التعرض إلذاعة فمسطيف
ٍذٕ ٙزٓ

دائَب

ّبدسا

أؽٞبّب

اىذٗافـغ

دوافغ االعرَاع

ك

%

ك

ك

%

%

اىَز٘عظ
اىؾغبثٜ

االّؾشاف
اىَؼٞبسٛ

اى٘صُ اىْغجٜ

إلراػح فيغطُِ
ذشتطٍْ تىطٍْ وقضُرٍ

128

61.1

67

31.9

15

7.1

2.54

1.63

%84.61

ٍزبثؼخ اىزط٘ساد ػيٚ
اىغبؽخ اىفيغطْٞٞخ

121

57.6

66

31.4

23

11.1

2.47

1.69

%82.22

ىالعزَزبع ثبالعزَبع ئىٚ
اىفيغط ِْٞٞٞاىَشبسم ِٞفٜ
اىجشاٍظ اىزٝ ِٝزؾذصُ٘
ثيغبّٗ ٜىالّذٍبط ٍؼٌٖ

116

ٍؼشفخ ٍؼيٍ٘بد رَْٖٜ
شخظٞب ؽ٘ه اىقضٞخ
اىفيغطْٞٞخ

116

55.2

55.2

72

71

22

34.3

24

33.3

11.5

11.4

2.45

2.44

1.68

1.69

%81.59

%81.27

ٍؼشفخ ٗعٖبد اىْظش
اىَخزيفخ ؽ٘ه أؽذاس اىقضٞخ
اىفيغطْٞٞخ ألرجْٗ ٚعٖخ
اىْظش اىظؾٞؾخ

79

37.6

96

45.7

35

16.7

2.21

1.71

%73.65

ثؾنٌ اىزؼ٘د ػي ٚاالعزَبع
إلراػخ فيغطِٞ

71

33.8

91

43.3

48

22.9

2.11

1.75

%71.32

ىشغو ٗقذ اىفشاؽ

77

36.7

78

37.1

55

26.2

2.11

1.79

%71.16

21

دائَب

ٍذٕ ٙزٓ

ّبدسا

أؽٞبّب

اىذٗافـغ

دوافغ االعرَاع

ك

%

ك

ك

%

%

اىَز٘عظ
اىؾغبثٜ

االّؾشاف
اىَؼٞبسٛ

اى٘صُ اىْغجٜ

إلراػح فيغطُِ
ىزؾذٝذ ٍغز٘ا ٛؽ٘ه ئىَبٍٜ
ثزبسٝخ اىقضٞخ اىفيغطْٞٞخ
ٗرط٘سارٖب

68

32.4

91

42.9

52

24.8

2.18

1.75

%69.21

ألعذ ٍ٘ض٘ػبد ٗقضبٝب
أّبقشٖب ٍغ اٟخشِٝ

44

21.1

131

62.4

35

16.7

2.14

1.61

%68.11

ػْذٍب ال أعذ ٍِ أرؾذس ٍؼٔ
ٗأشؼش ثبى٘ؽذح

47

22.4

117

51.1

56

26.7

1.96

1.71

%65.24

اىٖشٗة ٍِ أػجبء اىؾٞبح
اىٍٞ٘ٞخ

46

21.9

115

51.1

59

28.1

1.94

1.71

%64.61

ألُ عٖبص اىشادٝ ٘ٝؼَو
ثبىفؼو ط٘اه اى ً٘ٞثال ر٘قف

33

15.7

111

48.1

76

36.2

1.81

1.69

%59.84

عَيخ ٍِ عئي٘ا
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تدؿ بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )5عمى عدة نتائج ،ىي:
 أوضحت النتائج العامة أف دوافع تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسةإلذاعة فمسطيف – مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي:
جاء االستماع إلذاعة فمسطيف بدافع ربطيـ بوطنيـ وقضيتيـ في مقدمة دوافع االستماع إلذاعة
فمسطيف وذلؾ بمتوسط حسابي ( )2.54وانحراؼ معياري
( )0.63ووزف نسبي ( ،)%84.60حيث أجاب بدائما ( ،)%61.0وأحيانا
( ،)%31.9وناد ار ( ،)%7.1يميو دافع متابعة التطورات عمى الساحة الفمسطينية بمتوسط
حسابي ( )2.47وانحراؼ معياري ( )0.69ووزف نسبي ( ،)%82.22حيث أجاب بدائما
( ،)%57.6وأحيانا ( ،)%31.4وناد ار
( ،)%11.0ثـ دافع االستمتاع باالستماع إلى الفمسطينييف المشاركيف في البرامج الذيف
يتحدثوف بمسانيـ واالندماج معيـ بمتوسط حسابي ( )2.45وانحراؼ معياري ( )0.68ووزف
نسبي ( ،)%81.59حيث أجاب بدائما
22

( ،)%55.2وأحيانا ( ،)%34.3وناد اًر ( ،)%10.5ثـ دافع التعرؼ عمى معمومات حوؿ
القضية الفمسطينية بمتوسط حسابي ( )2.44وانحراؼ معياري ( )0.69ووزف نسبي
( ،)%81.27حيث أجاب بدائما ( ،)%55.2وأحيانا
( ،)%33.3وناد ار ( ،)%11.4ثـ دافع التعرؼ عمى وجيات النظر المختمفة حوؿ أحداث
القضية الفمسطينية لتبني وجية النظر الصحيحة بمتوسط حسابي ( )2.21وانحراؼ معياري
( )0.71ووزف نسبي ( ،)%73.65حيث أجاب بدائما ( ،)%37.6وأحيانا ( ،)%45.7وناد ار
( ،)%16.7ثـ دافع بحكـ التعود بمتوسط حسابي ( )2.11وانحراؼ معياري ( )0.75ووزف
نسبي ( ،)%70.32حيث أجاب بدائما ( ،)%33.8وأحيانا ( ،)%43.3وناد ار ( ،)%22.9ثـ
دافع لشغؿ وقت الفراغ بمتوسط حسابي ( )2.10وانحراؼ معياري ( )0.79ووزف نسبي
( ،)%70.16حيث أجاب بدائما ( ،)%36.7وأحيانا ( ،)%37.1وناد ار ( ،)%26.2ثـ دافع
لتحديد المستوى حوؿ اإللماـ بتاريخ القضية الفمسطينية وتطوراتيا بمتوسط حسابي ()2.08
وانحراؼ معياري ( )0.75ووزف نسبي ( ،)%69.21حيث أجاب بدائما ( ،)%32.4وأحيانا
( ،)%42.9وناد ار ( ،)%24.8ثـ دافع ليجد الفمسطيني موضوعات وقضايا يناقشيا مع
اآلخريف بمتوسط حسابي ( )2.04وانحراؼ معياري ( )0.61ووزف نسبي ( ،)%68.10حيث
أجاب بدائما ( ،)%21.0وأحيانا ( ،)%62.4وناد ار ( ،)%16.7ثـ دافع عندما ال يجد
الفمسطيني مف يتحدث معو ويشعر بالوحدة بمتوسط حسابي ( )1.96وانحراؼ معياري ()0.70
ووزف نسبي ( ،)%65.24حيث أجاب بدائما ( ،)%22.4وأحيانا ( ،)%51.0وناد ار
( ،)%26.7ثـ دافع اليروب مف أعباء الحياة اليومية بمتوسط حسابي ( )1.94وانحراؼ
معياري ( )0.71ووزف نسبي ( ،)%64.60حيث أجاب بدائما ( ،)%21.9وأحيانا (،)%50.0
وناد ار ( ،)%28.1ثـ دافع ألف جياز الراديو يعمؿ بالفعؿ طواؿ اليوـ بال توقؼ بمتوسط حسابي
( )1.80وانحراؼ معياري ( )0.69ووزف نسبي ( ،)%59.84حيث أجاب بدائما (،)%15.7
وأحيانا ( ،)%48.1وناد ار (.)%36.2
وىكذا جاء دافع تربطني بوطني وقضيتي في مقدمة دوافع الفمسطينييف النفعية لالستماع إلى
إذاعة فمسطيف ،وجاء الترتيب األوؿ في ترتيب دوافع التعرض إلذاعة فمسطيف بنسبة
( ،)%84.60بينما جاء دافع لالستمتاع باالستماع إلى الفمسطينييف المشاركيف في البرامج الذيف
23

يتحدثوف بمساني ولالندماج معيـ في مقدمة دوافع الفمسطينييف الطقوسية لالستماع إلى إذاعة
فمسطيف ،وجاء في الترتيب الثالث في ترتيب دوافع التعرض إلذاعة فمسطيف بنسبة (.)%81.59

 -2اإلشباعات المتحققة مف تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة
إلذاعة فمسطيف:
َىضح اىجذوه اىراىٍ سقٌ ( )6ذىصَغ إجاتاخ اىجَهىس اىفيغطٍُْ ػُْح اىذساعح طثقا ً ىإلشثاػاخ
اىَرحققح ٍِ اىرؼشض إلراػح فيغطُِ:

جدوؿ رقـ ()6
توزيع إجابات الفمسطينييف عينة الدراسة
طبقاً لإلشباعات المتحققة مف التعرض إلذاعة فمسطيف
ٍذ ٙرؾققٖب

دائَب

ّبدسا

أؽٞبّب

اإلشثاػاخ

ك

%

ك

%

ك

%

ٍؼشفخ األؽذاس اىغبسٝخ ٗاألخجبس
اىخبطخ ثفيغطِٞ

131

62.4

69

32.9

11

4.8

اىَز٘عظ
اىؾغبثٜ

االّؾشاف
اىَؼٞبسٛ

2.58

1.58

اى٘صُ اىْغجٜ

%85.87

اىشؼ٘س ثبىَزؼخ ٗاالّذٍبط ٍغ
اىَغزَؼ ِٞاىَشبسم ِٞف ٜثشاٍظ
ئراػخ فيغطِٞ

132

62.9

55

26.2

23

11.1

2.52

1.69

%83.97

رضٝذ ٍؼشفزٍٗ ٜؼيٍ٘بر ٜف ٜشزٚ
ع٘اّت اىقضٞخ اىفيغطْٞٞخ

111

52.4

91

42.9

11

4.8

2.48

1.59

%82.54

فٌٖ اى٘اقغ اىفيغط ْٜٞثنبفخ أثؼبدٓ

99

47.1

89

42.4

22

11.5

2.37

1.67

%78.89

عؼيزْ ٜأمضش خجشح ثبألؽذاس
ٗاىَغزغذاد ػي ٚاىغبؽخ
اىفيغطْٞٞخ ثؾٞش َٝنِ اىزْجإ
ثزط٘سارٖب

86

41.1

113

49.1

21

11.1

2.31

1.64

%76.98

أشؼش ثبألىفخ ٗاىظؾجخ

87

41.4

89

42.4

34

16.2

2.25

1.72

%75.18

أشؼش ثبىَزؼخ ٗاىغؼبدح

73

34.8

111

47.6

37

17.6

2.17

1.71

%72.38

طشػ اقزشاؽبد ىؾو اىقضٞخ
اىفيغطْٞٞخ

72

34.3

94

44.8

44

21.1

2.13

1.73

%71.11

24

ٍذ ٙرؾققٖب

دائَب

ّبدسا

أؽٞبّب

اإلشثاػاخ

ك

%

ك

%

ك

%

أرؾذس ٍغ اٟخش ِٝفٜ
اىَ٘ض٘ػبد ٗاىقضبٝب اىز ٜرقذٍٖب
ئراػخ فيغطِٞ

65

31.1

116

51.5

39

18.6

اىَز٘عظ
اىؾغبثٜ

االّؾشاف
اىَؼٞبسٛ

2.12

1.69

اى٘صُ اىْغجٜ

%71.79

أشؼش ثبىقذسح ػيٍْ ٚبقشخ اٟخشِٝ
ٗاىزَٞض ػٌْٖ فَٞب ٝزؼيق ثبىقضٞخ
اىفيغطْٞٞخ

62

29.5

112

53.3

36

17.1

2.12

1.67

%71.79

ٍوء ٗقذ اىفشاؽ ٗاىزخيض ٍِ
اىَيو

65

31.1

99

47.1

46

21.9

2.19

1.72

%69.68

أشؼش ثبىشاؽخ ٗاالعزشخبء

57

27.1

115

54.8

38

18.1

2.19

1.67

%69.68

أرخيض ٍِ اىشؼ٘س ثبى٘ؽذح
ٗاىضٞق

48

22.9

117

55.7

45

21.4

21.1

1.67

%67.14

عَيخ ٍِ عئي٘ا
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تدؿ بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )6عمى عدة نتائج ،ىي:
 أوضحت النتائج العامة أف أىـ اإلشباعات المتحققة مف التعرض إلذاعة فمسطيف –مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي:
إشباع معرفة األحداث الجارية واألخبار الخاصة بفمسطيف بمتوسط حسابي
( )2.58وانحراؼ معياري ( )0.58ووزف نسبي ( ،)%85.87حيث أجاب بدائما
( ،)%62.4وأحيانا ( ،)%32.9وناد ار ( ،)%4.8يميو إشباع الشعور بالمتعة واالندماج مع
المستمعيف المشاركيف في برامج إذاعة فمسطيف بمتوسط حسابي
( )2.52وانحراؼ معياري ( )0.69ووزف نسبي ( ،)%83.97حيث أجاب بدائما
( ،)%62.9وأحيانا ( ،)%26.2وناد ار ( ،)%11.0يميو إشباع زيادة المعرفة والمعمومات في
شتى جوانب القضية الفمسطينية بمتوسط حسابي ( )2.48وانحراؼ معياري ( )0.59ووزف
نسبي ( ،)%82.54حيث أجاب بدائما ( ،)%52.4وأحيانا
( ،)%42.9وناد ار ( ،)%4.8يميو إشباع فيـ الواقع الفمسطيني بكافة أبعاده بمتوسط حسابي
( )2.37وانحراؼ معياري ( )0.67ووزف نسبي ( ،)%78.89حيث أجاب بدائما (،)%47.1
وأحيانا ( ،)%42.4وناد ار ( ،)%10.5يميو إشباع جعمتني أكثر خبرة باألحداث والمستجدات
25

عمى الساحة الفمسطينية بحيث يمكف التنبؤ بتطوراتيا بمتوسط حسابي ( )2.31وانحراؼ
معياري ( )0.64ووزف نسبي ( ،)%76.98حيث أجاب بدائما ( ،)%41.0وأحيانا (،)%49.0
وناد ار ( ،)%10.0يميو إشباع الشعور باأللفة والصحبة بمتوسط حسابي ( )2.25وانحراؼ
معياري ( )0.72ووزف نسبي
( ،)%75.08حيث أجاب بدائما ( ،)%41.4وأحيانا ( ،)%42.4وناد ار ( ،)%16.2يميو
إشباع الشعور بالمتعة والسعادة بمتوسط حسابي ( )2.17وانحراؼ معياري
( )0.70ووزف نسبي ( ،)%72.38حيث أجاب بدائما ( ،)%34.8وأحيانا ( ،)%47.6وناد ار
( ،)%17.6يميو إشباع طرح اقتراحات لحؿ القضية الفمسطينية بمتوسط حسابي ()2.13
وانحراؼ معياري ( )0.73ووزف نسبي ( ،)%71.11حيث أجاب بدائما ( ،)%34.3وأحيانا
( ،)%44.8وناد ار ( ،)%21.0يميو إشباع التحدث مع اآلخريف في الموضوعات والقضايا التي
تقدميا إذاعة فمسطيف بمتوسط حسابي ( )2.12وانحراؼ معياري ( )0.69ووزف نسبي
( ،)%70.79حيث أجاب بدائما ( ،)%31.0وأحيانا ( ،)%50.5وناد ار ( ،)%18.6وقد شاركو
إشباع القدرة عمى مناقشة اآلخريف والتميز عنيـ فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية بمتوسط
حسابي ( )2.12وانحراؼ معياري ( )0.67ووزف نسبي ( ،)%70.79حيث أجاب بدائما
( ،)%29.5وأحيانا ( ،)%53.3وناد ار ( ،)%17.1يمييما إشباع مؿء وقت الفراغ والتخمص
مف الممؿ بمتوسط حسابي ( )2.09وانحراؼ معياري ( )0.72ووزف نسبي ( ،)%69.68حيث
أجاب بدائما ( ،)%31.0وأحيانا ( ،)%47.1وناد ار ( ،)%21.9وقد شاركو إشباع الشعور
بالراحة واالسترخاء بمتوسط حسابي ( )2.09وانحراؼ معياري ( )0.67ووزف نسبي
( ،)%69.68حيث أجاب بدائما ( ،)%27.1وأحيانا ( ،)%54.8وناد ار ( ،)%18.1يمييما
إشباع التخمص مف الشعور بالوحدة والضيؽ بمتوسط حسابي ( )2.01وانحراؼ معياري
ونادر
ا
( )0.67ووزف نسبي ( ،)%67.14حيث أجاب بدائما ( ،)%22.9وأحيانا (،)%55.7
(.)%21.4
وىكذا جاء إشباع معرفة األحداث الجارية واألخبار الخاصة بفمسطيف في مقدمة إشباعات
المحتوى ،وجاء في الترتيب األوؿ في ترتيب اإلشباعات المتحققة لمفمسطينييف مف التعرض
إلذاعة فمسطيف بنسبة ( ،)%85.87بينما جاء إشباع الشعور بالمتعة ولالندماج مع
26

المستمعيف المشاركيف في برامج إذاعة فمسطيف في مقدمة إشباعات العممية ،وجاء في
الترتيب الثاني في ترتيب اإلشباعات المتحققة لمفمسطينييف مف التعرض إلذاعة فمسطيف بنسبة
(.)%83.97

27

اىفظو اىشاثغ
ّزبئظ اخزجبساد فشٗع اىذساعخ
مقدمػػة:
يعرض الباحث في ىذا الفصؿ نتائج اختبار العالقات بيف متغيرات الدراسة ،وتتمثؿ في الفروض
الثالثة التالية:

الفرض األوؿ :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف حجـ تعرض الفمسطينييف
المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف ودوافع تعرضيـ ليا .
والختبار صحة الفرض األوؿ استخدـ الباحث معامؿ بيرسوف لقياس العالقة االرتباطية بيف حجـ
تعرض الفمسطينييف عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف ،ودوافع التعرض ليا ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ
التالي:

جدوؿ رقـ ()7
العالقة االرتباطية بيف حجـ تعرض الفمسطينييف عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف
ودوافع تعرضيـ ليا
اىذٗافغ

اىْفؼٞخ
(*)

اىزؼشع

r

ؽغٌ اىزؼشع إلراػخ فيغطِٞ

1.625

اىطق٘عٞخ
P

(**)

1.111

r

P

1.616

1.111

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )7عدة نتائج ،ىي:
 أظير استخداـ معامؿ بيرسوف وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ التعرضإلذاعة فمسطيف والدوافع النفعية ،وىي عالقة طردية متوسطة ،حيث بمغت قيمة معامؿ
)*(
)**(

 = rقيمة معامؿ االرتباط.

 = pقيمة مستوى المعنوية.
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االرتباط بيرسوف ( )0.625عند مستوى معنوية ( ،)0.000وىذا يعني أنو كمما زاد
حجـ التعرض إلذاعة فمسطيف زادت الدوافع النفعية لمتعرض ليا.
 أظير استخداـ معامؿ بيرسوف وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ التعرضإلذاعة فمسطيف والدوافع الطقوسية ،وىي عالقة طردية متوسطة ،حيث بمغت قيمة
معامؿ االرتباط بيرسوف ( )0.606عند مستوى معنوية ( ،)0.000وىذا يعني أنو كمما
زاد حجـ التعرض إلذاعة فمسطيف زادت الدوافع الطقوسية لمتعرض ليا.
وبذلؾ يقبؿ الفرض األوؿ القائؿ بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرض
الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف ودوافع تعرضيـ ليا.
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الفرض الثاني :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرض الفمسطينييف
المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة.
والختبار صحة الفرض الثاني استخدـ الباحث معامؿ بيرسوف لقياس العالقة االرتباطية بيف حجـ
تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف ،واإلشباعات المتحققة مف
ىذا التعرض ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ التالي:

جدوؿ رقـ ()8
العالقة االرتباطية بيف حجـ تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة
إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة
اإلشجبػبد

اإلشجبػبد اىز٘عٖٞٞخ

r

P

اإلشجبػبد االعزَبػٞخ

r

P

اإلشجبػبد شجٔ اىز٘عٖٞٞخ

r

P

اإلشجبػبد شجٔ
االعزَبػٞخ

r

P

اىزؼشع
ؽغٌ اىزؼشع إلراػخ
فيغطِٞ

1.429

1.111

1.411

1.111

1.418

1.111

1.357

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )8عدة نتائج ،ىي:
 أظير استخداـ معامؿ بيرسوف وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف حجـ تعرضالفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات التوجييية
المتحققة مف ىذا التعرض ،وىي عالقة طردية متوسطة ،حيث بمغت قيمة معامؿ
االرتباط بيرسوف ( )0.429عند مستوى معنوية (.)0.000
 أظير استخداـ معامؿ بيرسوف وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرضالفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات االجتماعية
المتحققة مف ىذا التعرض ،وىي عالقة طردية متوسطة ،حيث بمغت قيمة معامؿ
االرتباط بيرسوف ( )0.400عند مستوى معنوية (.)0.000
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 أظير استخداـ معامؿ بيرسوف وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرضالفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات شبو التوجييية
المتحققة مف ىذا التعرض ،وىي عالقة طردية متوسطة ،حيث بمغت قيمة معامؿ
االرتباط بيرسوف ( )0.418عند مستوى معنوية (.)0.000
 أظير استخداـ معامؿ بيرسوف وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرضالفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات شبو
االجتماعية المتحققة مف ىذا التعرض ،وىي عالقة طردية متوسطة ،حيث بمغت قيمة
معامؿ االرتباط بيرسوف ( )0.357عند مستوى معنوية (.)0.000
وبذلؾ يقبؿ الفرض الثاني القائؿ بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرض
الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة مف
التعرض بأنواعيا األربعة (التوجييية ،واالجتماعية ،وشبو التوجييية ،وشبو االجتماعية).
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الفرض الثالث :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف دوافع تعرض الفمسطينييف
المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة ليـ مف
ىذا التعرض.
والختبار صحة الفرض الثالث استخدـ الباحث معامؿ بيرسوف لقياس العالقة االرتباطية بيف
دوافع تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف ،واإلشباعات
المتحققة ليـ مف ىذا التعرض ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ التالي:

جدوؿ رقـ ()9
العالقة االرتباطية بيف دوافع تعرض الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة
إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة ليـ مف ىذا التعرض
اإلشجبػبد

اإلشجبػبد اىز٘عٖٞٞخ

r

P

اإلشجبػبد االعزَبػٞخ

r

P

اإلشجبػبد شجٔ اىز٘عٖٞٞخ

r

P

اإلشجبػبد شجٔ
االعزَبػٞخ

r

P

اىذٗافغ
دٗافغ ّفؼٞخ

1.662

1.111

1.524

1.111

1.469

1.111

1.458

1.111

دٗافغ طق٘عٞخ

1.517

1.111

1.562

1.111

1.519

1.111

1.521

1.111

ٝزضؼ ٍِ ثٞبّبد اىغذٗه اىغبثق سقٌ ( )9ػذح ّزبئظ:ٜٕ ،
* ٝزضؼ ثبعزخذاً ٍؼبٍو ثٞشعُ٘ وجىد ػالقخ اسرجبطٞخ داىخ ئؽظبئٞب ث ِٞاىذٗافغ اىْفؼٞخ
ٗاإلشجبػبد ثنبفخ أّ٘اػٖب ػي ٚاىْؾ٘ اىزبى:ٜ
 ذىجذ ػالقح اسذثاطُح طشدَح ٍرىعطح تُِ اىذوافغ اىْفؼُح واإلشثاػاخ اىرىجُهُح ،حُستيغد قَُح ٍؼاٍو االسذثاط تُشعىُ ( )1.662ػْذ ٍغرىي ٍؼْىَح (.)1.111
 ذىجذ ػالقح اسذثاطُح طشدَح ٍرىعطح تُِ اىذوافغ اىْفؼُح واإلشثاػاخ االجرَاػُح ،حُستيغد قَُح ٍؼاٍو االسذثاط تُشعىُ ( )1.524ػْذ ٍغرىي ٍؼْىَح (.)1.111
 ذىجذ ػالقح اسذثاطُح طشدَح ٍرىعطح تُِ اىذوافغ اىْفؼُح واإلشثاػاخ شثه اىرىجُهُح،حُس تيغد قَُح ٍؼاٍو االسذثاط تُشعىُ ( )1.469ػْذ ٍغرىي ٍؼْىَح (.)1.111
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 ذىجذ ػالقح اسذثاطُح طشدَح ٍرىعطح تُِ اىذوافغ اىْفؼُح واإلشثاػاخ شثه االجرَاػُح،حُس تيغد قَُح ٍؼاٍو االسذثاط تُشعىُ ( )1.458ػْذ ٍغرىي ٍؼْىَح (.)1.111
* مَا َرضح تاعرخذاً ٍؼاٍو االسذثاط تُشعىُ ٗع٘د ػالقح اسذثاطُح داىح إحصائُا تُِ اىذوافغ
اىطقىعُح واإلشثاػاخ تنافح أّىاػها ػيً اىْحى اىراىٍ:
 ذىجذ ػالقح اسذثاطُح طشدَح ٍرىعطح تُِ اىذوافغ اىطقىعُح واإلشثاػاخ اىرىجُهُح،حُس تيغد قَُح ٍؼاٍو االسذثاط تُشعىُ ( )1.517ػْذ ٍغرىي ٍؼْىَح (.)1.111
 توجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة بيف الدوافع الطقوسية واإلشباعات االجتماعية،حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف ( )0.562عند مستوى معنوية (.)0.000
 توجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة بيف الدوافع الطقوسية واإلشباعات شبو التوجييية،حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف ( )0.519عند مستوى معنوية (.)0.000
 توجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة بيف الدوافع الطقوسية واإلشباعات شبواالجتماعية ،حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف ( )0.521عند مستوى معنوية
(.)0.000
وبذلؾ يقبؿ الفرض الثالث القائؿ بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف نوعي دوافع تعرض
الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة مف التعرض
بكافة أنواعيا.

خاتمة البحث:
**ممخص البحث:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور إذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة في تمبية
االحتياجات اإلعالمية لمفمسطينييف المقيميف في مصرلمتابعة تطورات اليبة الشعبية ،ودوافع
الجميور الفمسطيني مف خالؿ التعرض إلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة لو مف ىذا
التعرض.
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وقد استخدـ الباحث منيج المسح بالعينة مف خالؿ صحيفة االستقصاء ،وطبقت عمى عينة
عمدية قواميا ( )210مفردات مف الفمسطينييف المقيميف في مصر ممف يستمعوف إلذاعة
فمسطيف التي تبث مف القاىرة لمتابعة تطورات اليبة الشعبية.

وقد توصمت الدارسة لعدة نتائج ،ىي:
 يستمع جميع الفمسطينييف المقيميف في مصر عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف –حيث إفالعينة سحبت عمديا مف مستمعي إذاعة فمسطيف – وتتوزع درجات استماعيـ إلذاعة
فمسطيف عمى ثالث درجات ىي :االستماع دائما ( ،)%45.3واالستماع أحيانا
( ،)%39.5واالستماع ناد ار (.)%15.2
 أوضحت النتائج العامة أف البرامج والمواد التي يستمع إلييا الجميور الفمسطيني فيإذاعة فمسطيف – مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي :األخبار والمواد اإلخبارية
( ،)%100برامج المنوعات ( ،)%67.1البرامج والمواد الدينية ( ،)%65.7األغاني
( ،)%59.0البرامج السياسية غير اإلخبارية ( ،)%56.7المسمسالت والتمثيميات
( ،)%47.1البرامج الثقافية والعممية ( ،)%21.4البرامج الرياضية (.)%5
 أوضحت النتائج العامة أف البرامج التي يحرص الفمسطينيوف المقيموف في مصر عمىاالستماع إلييا في إذاعة فمسطيف التي تتناوؿ تطورات اليبة الشعبية–مرتبة طبقاً لما
أحرزتو مف تك اررات -ىي :فمسطيف تثور ( ،)%12.9أحكاـ ومواقؼ إسالمية
( ،)%9.1الحديث الشعبي الفمسطيني ،واألسرة الفمسطينية ( )%8.1لكؿ منيما ،ذاكرة
فمسطيف والقدس عربية ( )%5.3لكؿ منيما ،صرخة خمؼ األسوار ( ،)%4.8ما يطمبو
العائدوف ( ،)%4.3نص ساعة مقاومة (.)%3.9
 أوضحت النتائج العامة أف القضايا التي نوقشت في برامج إذاعة فمسطيف واىتـ بياالمستمعوف –مرتبة طبقاً لما أحرزتو مف تك اررات -ىي:اليبة الشعبية وامكانية تحوليا إلى
انتفاضة بنسبة ( ،)%18.6يمييا تأثير اليبة الشعبية عمى الكياف الصييوني بنسبة
( ،)%17.6يمييا االستراتيجية الصييونية لاللتفاؼ عمى اليبة الشعبية بنسبة
( ،)%16.7يمييا سيناريوىات اليبة الشعبية بنسبة ( ،)%10.0يمييا أسباب اليبة
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الشعبية ،وأىداؼ اليبة الشعبية بنسبة ( )%9.5لكؿ منيما ،يمييما دورالمرأة الفمسطينية
في اليبة الشعبية بنسبة ( ،)%5.7يمييا تأثير اليبة الشعبية عمى القضية
الفمسطينية،والموقؼ الدولي واإلقميمي مف اليبة الشعبية بنسبة ( )%3.8لكؿ منيما.
 أوضحت النتائج أف أىـ دوافع تعرض الفمسطينييف عينة الدراسة إلذاعة فمسطيف –مرتبةطبقا لما أحرزتو مف تك اررات -ىي :تربطيـ بوطنيـ وقضيتيـ ( ،)%84.60متابعة
التطورات عمى الساحة الفمسطينية ( ،)%82.22لالستمتاع باالستماع إلى الفمسطينييف
المشاركيف في البرامج الذيف يتحدثوف بمسانيـ ولالندماج معيـ ( ،)%81.59معرفة
معمومات تيميـ شخصيا حوؿ القضية الفمسطينية ( ،)%81.27معرفة وجيات النظر
المختمفة حوؿ أحداث القضية الفمسطينية لتبني وجية النظر الصحيحة (،)%73.65
بحكـ التعود عمى االستماع إلذاعة فمسطيف ( ،)%70.32لشغؿ وقت الفراغ
(.)%70.16
 أوضحت النتائج أف أىـ اإلشباعات المتحققة لمفمسطينييف عينة الدراسة مف التعرضإلذاعة فمسطيف -مرتبة طبقا لما أحرزتو مف تك اررات -ىي :معرفة األحداث الجارية
واألخبار الخاصة بفمسطيف ( ،)%85.87الشعور بالمتعة واالندماج مع المستمعيف
المشاركيف في برامج إذاعة فمسطيف ( ،)%83.97تزيد معرفتيـ ومعموماتيـ في شتى
جوانب القضية الفمسطينية ( ،)%82.54فيـ الواقع الفمسطيني بكافة أبعاده
( ،)%78.89جعمتيـ أكثر خبرة باألحداث والمستجدات عمى الساحة الفمسطينية بحيث
يمكف التنبؤ بتطوراتيا ( ،)%76.98الشعور باأللفة والصحبة (.)%75.08
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرض الفمسطينييف عينة الدراسة إلذاعةفمسطيف ودوافع التعرض ليا .
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف حجـ تعرض الفمسطينييف عينة الدراسة إلذاعةفمسطيف واإلشباعات المتحققة مف التعرض بأنواعيا األربعة (التوجييية -االجتماعية –
شبو التوجييية -شبو االجتماعية).
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 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف نوعي دوافع تعرض الفمسطينييف عينة الدراسةإلذاعة فمسطيف واإلشباعات المتحققة مف التعرض بكافة أنواعيا.

**المقترحات والتوصيات:
 -1التنويع مف األشكاؿ البرامجية المستخدمة في اإلذاعة ،األمر الذي يجذب المستمع
الفمسطيني لالستماع إلى البرامج المقدمة بإذاعة فمسطيف.
 -2إنشاء لجنة متخصصة تضـ الممارسيف لمعمؿ اإلعالمي وأساتذة اإلعالـ لإلشراؼ عمى
المضموف المقدـ وتحسيف البرامج وتطويرىا بما يحقؽ اإلشباعات المطموبة.
 -3إضفاء طابع السرعة والحيوية عمى برامج اإلذاعة ،والبعد عف التطويؿ تجنباً لممؿ
المستمع.
 -4التنويو عف برامج إذاعة فمسطيف في الصحؼ والمجالت بما يساعد عمى التعريؼ بيذه
البرامج ،ولتحقيؽ مزيد مف التفاعؿ بيف المستمع الفمسطيني واذاعة فمسطيف.
 -5طرح فكرة اشتراؾ مصادر وطنية وفمسطينية لتمويؿ إنتاج درامي كالمسمسالت التاريخية
والقومية التي تتناوؿ التاريخ الفمسطيني ،والقاء الضوء عمى العطاء الحضاري العربي
عمى وجو العموـ ،والفمسطيني عمى وجو الخصوص.
 -6تقوية إرساؿ إذاعة فمسطيف عمى الموجة المتوسطة  ،AMفضالً عف استخداـ التشكيؿ
بالتردد  FMحرصا عمى نقاء الصوت وجودة اإلرساؿ بما يضمف وصولو لممستمع
الفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحتمة عوناً لو ضد العدواف الصييوني عمى
المواطف الفمسطيني والمقدسات الفمسطينية.
 -7اقتراح فترة بث مباشر لمدة ساعة يومياً لربط المستمع الفمسطيني باإلذاعة مف خالؿ
الياتؼ لمرد عمى استفسارات المستمع الفمسطيني ومعرفة آرائو تجاه التطورات التي
تشيدىا األراضي الفمسطينية في ظؿ اليبة الشعبية.
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