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 اجتاهات الشباب اجلامعى حنو االذاعات املصرية التقليدية  

 دراسة ميدانية

 * لمياء محسند . 

 :مقدمة 

تعد اإلذاعة من أهم واكثر وسائل االعالم انتشاراً واقلها كلفة واكثرها تاثيراً للحواس، 

فهي تزود الناس باألخبار والمعلومات وتوفر منبراً لمناقشة مختلف القضايا المهمة، 

وهي المكان الذي يتيح ألفراد المجتمع التحدث مع اآلخرين ومناقشة المسائل التي 

 لول لما يواجهونه من مشاكل. تهمهم والتوصل إلى ح

ومع التطورات التكنولوجية الهائلة فى مجال االتصال اإللكترونى فى نهاية القرن 

العشرين واوائل القرن الحادى والعشرين، ظهر العديد من الوسائل الحديثة مثل 

الصحافة اإللكترونية والتليفزيون الكابلى وراديو االنترنت، ومن المالحظ أن انتشار 

وسائل الحديثة لم يؤدى إلى القضاء على الوسائل التقليدية، بل اصبحت كل وسيلة ال

يقع عليها عبء التواصل مع جماهيرها والبحث عن ادوار جديدة فى ظل التطور 

الكبير لوسائل اإلعالم وتعدد االختيارات بين الجمهور النتقاء الوسيلة المناسبة التى 

 في التأثير دراسات من الكثير أشارت لقدف لشباب،، خاصة فئة اتالئم اهتمامه وميوله

 و تأثراً  وأكثرها للجديد تقبالً  الفئات أسرع هم الشباب واالتصال أن اإلعالم علوم

ً استخدام معالمجت تفئا كما أنهم أكثر  ، بها تأثيراً   التكنولوجيةالتطبيقات  لسائرا

أخرى،  بوسائل تحقيقها يستطيعون ال ورغبات حاجات لهم تحققل الحديثة المختلفة

ً أكبر على وسائل اإلعالم التقليدية لتطوير محتواها شكالً  وهذا شكل ضغطا

 ومضموناً للحاق بسرعة تلك التغيرات.

لقد تمكنت اإلذاعة كوسيلة اتصال جماهيرية من اإلحتفاظ بوجودها مخالفة اعتقاد 

اصة في ظل تلك البعض بنهايتها واندثار وجودها وكساد أجهزتها االستقبالية خ

التغيرات التكنولوجية المتالحقة، لقد فتحت التقنيات الرقمية للبث اإلذاعى آفاقاً كبرى 

من ازدياد أعداد المحطات اإلذاعية العاملة، وتحسين الصوت، واالبتعاد عن 

التشويش، وتوافر المعلومات عن خصائص المستمعين، مما سهل الطريق امام 

ى رغباتهم واحتياجاتهم بشكل افضل وبالتالى تزداد مصداقية االذاعات المختلفة ان تلب

 .ومعدالت فاعليتها

 وكانت أولى هذه اإلذاعات ظهوراً وأكثرها جماهيرية في مصر هي إذاعة نجوم 

FM وبعدها نايل FM ثم تلتها بعد فترة إذاعة راديو مصر ثم العديد من اإلذاعات ،

 NRN ذاعات تتبع شبكة راديو النيلوراديو هيتس وهي إ  FM وميجا FM مثل نغم

                                                           
 االسكندرية - فاروس جامعة – االعالم بكليةيفزيون ذاعة والتلقسم اإلب مدرس *
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، تلك اإلذاعات الجديدة أعادت الوجود لإلذاعة من  0909ثم ظهرت إذاعة الراديو 

 .جديد كإحدي الوسائل الجماهيرية المهمة والمؤثرة

ان يحقق   FM كما أستطاع الراديو مع ظهور اإلذاعات التي تبث على موجة الـ

التغطية الجغرافية واسعة النطاق لإلرسال اإلذاعي، وتنوع الجمهور الذي يخاطبه 

على اختالف مستوياتهم التعليمية والعمرية واالقتصادية واهتماماتهم واحتياجاتهم 

  .متخطية بذلك حواجز الفقر واألمية والمكان

الشباب من وباتت اإلذاعات تدرك أهمية إشراك الشباب، فمن خالل تمكين 

ً للحوار وتزيد  االضطالع بدور رائد في مجال البث اإلذاعي، توفر اإلذاعات فرصا

عدد مستمعيها في صفوف الشباب، حيث تمكن الشباب من التحدث عن القضايا 

الحرجة أو المسائل التي تُعتبر من "المحرمات" وتساعدهم على حشد طاقات 

 المجتمعات المحلية من أجل العمل.

أن الشباب لديهم الكثير من األفكار التي يرغبون في التعبير عنها، فإنهم  وفي حين

يفتقرون في الكثير من المجتمعات المحلية إلى المنابر التي تمكنهم من مناقشة التحديات 

 التي يواجهونها والتعبير عن شواغلهم وتبادل تجاربهم مع اآلخرين.

التقليدية تهمل قضاياهم وال تمثلهم بالطريقة وغالباً ما يشعر الشباب بأن وسائل اإلعالم 

ً ما يشعرون بأنه يتم استبعادهم من النقاشات  المناسبة. وفي المجتمعات المحلية، غالبا

 العامة المتعلقة بالقضايا التي تهمهم.

ً في عكس هذا االتجاه عن طريق مساعدة   ومن شأن اإلذاعات أن تؤدي دوراً مهما

 والتحدث عن المسائل المهمة بالنسبة إليهم. الشباب على تمثيل أنفسهم

لذا تسعي هذه الدراسة التعرف على استخدامات الشباب الجامعي المصري 

لإلذاعات التقليدية كأحد القطاعات الجماهيرية الذى تستهدفه هذه اإلذاعات 

 واإلشباعات المتحققة لهم من اإلستماع إليها .

 الدراسات السابقة :

سلوك االستماع لدى الطالب ( بعنوان "7112اجبور ) دراسة اجوهو والكى -1

 (1)"في نيجيريا: دراسة استكشافية FMالجامعيين لبرامج إذاعة 

، FMهدفت هذه الدراسة الى اكتشاف سلوكيات طالب الجامعة نحو برامج الراديو االذاعية 

كموقع للدراسة لتقييم دوافع االستماع الى برامجها  Delsu FM 103.7وتم اختيار 

 واالشباعات المتحققة منها .

طالب جامعى من مختلف الكليات / االقسام فى  099واشتملت عينة الدراسة على 

 جامعة والية دلتا، تم اختيارهم بشكل عشوائى .
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لمعلومات من أن غالبية الطالب كانوا أكثر ميالً نحو اشتقاق اوكشفت نتائج الدراسة 

الراديو، كما وجدت الدراسة المعلومات / المعرفة أكثر اإلشباعات المتحققة للطالب. 

وأشارت نتائج أخرى إلى أن تردد الطالب في االستماع إلى البرامج اإلذاعية 

DELSU FM  كان منتظماً مع مالحظة استخدام الوسائط المتنقلة كأجهزة تيسيرية

. تالحظ الدراسة أن DELSU FMإلى برامج إذاعة  لقدرة الطالب على االستماع

نظرية االستخدامات واالشباعات لوسائل اإلعالم تساعد في تأكيد إجراءات الطالب 

من أجل تحقيق الفوائد  FMوقراراتهم في استكشاف إمكانات البرامج اإلذاعية 

 الذاتية، باإلضافة إلى تفرد الراديو كوسيلة اتصال جماعي في المجتمع .

 (7)( بعنوان "البحث فى جمهور الراديو من الشباب"7112اسة ماريا جوتريز )د-7

( بعضض المبضادا التوجيهيضة EBU، اقترح االتحاد األوروبي لإلذاعة ) 0992في عام 

 لمذيعى اإلذاعة لتفعيل استعادة المستمعين األصغر سنا من الشباب.

قطاعضات األصضغر كضان فضي حالضة وقد فعلوا ذلك بعد مالحظة أن اختراق اإلذاعة بين ال

انخفاض. ووفقاً لهذا التقرير ، كان المفتاح لوقف هذا االنخفاض هو توحيد الجهود مع 

اإلنترنت ، حيث أن األخير كان السضبب الرئيسضي فضي عضدم االهتمضام بضالراديو بضين هضذه 

 الفئات، خاصة فيما يتعلق باإلذاعة الموسيقية.

إيالء االهتمضام لتطضوير الموقضع اإللكترونضي والتضرويج وما تم التوصية به هو أنه ينبغي 

له مع التركيز بشضكل خضاع علضى مسضألة التفاعضل، ومضع ذلضك ، قضد ال يكفضي اتخضاذ هضذه 

الخطوات بحد ذاتها لوقف فقدان اهتمام الشباب باإلذاعة، مما يتطلب فهم وتفسير عضدم 

ذلضك دراسضة البيانضات  الرضا هذا أيًضا باستخدام أدوات بحث منهجيضة جديضدة ، بمضا فضي

الكمية التي تقدمها شركات قياس الجمهور ، والمنظمضات التضي تحلضل عضادات االسضتماع 

 وتوقعات الشباب .

( بعنوان "عادات االستماع 7112دراسة اوجوشى، بابافيم، وميلودى اكتاجان ) -3

 (3)للراديو بين طالب الجامعة واتجاهاتهم نحو برامجها"

هذه الدراسة هو إجراء مسح لعادات استماع طالب الجامعة  كان الهدف الرئيسي من

 لالذاعة واتجاهاتهم نحو برامجه .

تم استخدام طريقة المسح من خالل االستبيانات للعثور على عادة االستماع والتوجه 

استمارة على طالب جامعة  099لدى الطالب نحو اإلذاعة، حيث تم توزيع 

 المخلصين .

أن الطالب لديهم سهولة فى الوصول إلى الراديو في الحرم وكشفت نتائج الدراسة 

الجامعي ، لكنهم يواجهون صعوبة أثناء االستماع إليه في الحرم الجامعي، كما 

اظهرت النتائج ايضا ان نمط البرمجة الذي تعتمده المحطات اإلذاعية يؤثر على 

 سلوك الطالب تجاه البرامج .
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 السعودي الشباب استخداماتبعنوان "( 7112دراسة محمد بن على السويد ) -4

 اإلعالم بوسائل عالقتهم درجة على تويتر وتأثيرها االجتماعي التواصل لموقع

 (4)" التقليدية

 ىالسعود الشباب من عينة استخدامات أهم على التعرف الدراسة هذه استهدفت

ً  كما استهدفتر، لتويت دية التقلي اإلعالم بوسائل الشباب هؤالء عالقة دراسة أيضا

 الدراسة هذه في شارك قدل، والوسائ بتلك على عالقتهم لتويتر استخدامهم وتأثير

737  ً ً  طالبا  مدينة في وخاصة جامعات حكومية خمس من عينة يمثلون جامعيا

 الدراسية والمستويات العلمية والتخصصات العمرية الفئات على الرياض يتوزعون

 المختلفة .

الخاصة بتأثير تويتر على استخدام الشباب لوسائل االعالم  وقد كشفت نتائج الدراسة

 %09بنسبة  عندهم منتظمة متابعة نسبة أعلى نالت التلفزيونية القنوات االخرى، ان

 جاءت المؤخرة وفي ، اإلذاعية والمحطات اإلليكترونية الصحف بفارق تالها

 .بها لعينةا شباب عالقة ضعف النسبية قياساتها التى عكست الورقية الصحف

 والخاصة الحكومية الجامعات شباب بين النتائج مقارنةكما كشفت النتائج ايضا ان 

 الدالة الفروقات بعض فيها عن يدرسون التي الجامعة ملكية نوع متغير على اعتمادا

 شباب للدراسة جاء لصالح الرئيسية المتغيرات مكونات بعض في بينهم إحصائيا

 ة .الخاص الجامعات

 الجامعي الشباب استخدام( بعنوان "7114نصير صالح بو على )دراسة  -2

 (2) "حالة دراسة  :والجديدة التقليدية اإلعالم لوسائل

 الطلبة باستخدام المتعلقة واألنماط العادات على التعرف إلى الدراسة هذه تسعى

 جامعة في

 جراء المحققة واإلشباعات الجديد، اإلعالم ونماذج التقليدية اإلعالم لوسائل الشارقة

 والجديدة . القديمة االتصال نماذج لكل االستخدام كثرة

         الشباب من مفردة400 قوامها  عشوائية عينة على االستبيان أداة الباحث استخدم وقد

  .المختلفة بكلياتها الشارقة جامعة في الجامعي

 لدى التقليدية والمطالعة القراءة أن أهمها النتائج، من العديد إلى الدراسة توصلت وقد

 ،الورقية الصحيفة بقراءة يهتمون الطلبة يعد فلم الوراء، إلى تراجعت الطلبة شريحة

 للراديو، االستماع عادات عن يقال أن يمكن التقليدية القراءة عادات عن يقال وما

 ارتفاع النتائج أوضحت فقد التلفزيون تعانى من انخفاض شديد، اما مشاهدة حيث

 أو باإلنترنت تتأثر لم والتي طلبة الجامعة شريحة التلفزيونية لدى المشاهدة حقل

 والمتخصصة الخاصة القنوات ظهور مع االرتفاع نحو ميالً  تشهد بل ،بالوي تلفزيون

  .وانتشارها
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 اإلذاعة على االتصال تكنولوجيات أثر( بعنوان "7111) ڤدوار تسعديتراسة د -2

 (2)"الشباب لدى اإلشباعات و االستخدامات في مسحية وجمهورها : دراسة

 اإلذاعة على لالتصال الحديثة التكنولوجيا أثرهدفت الدراسة الى التعرف على 

 وهم مفردة 099 وجمهورها من الشباب الجزائرى، واشتملت عينة الدراسة على 

 . وزو تيزي والية القاطنين "الثانية القناة "الوطنية اإلذاعة لبرامج المتعرض الشباب

 للتعرض األساسي الدافع هو المعلومات على الحصولوتوصلت الدراسة الى ان 

 للبرامج التعرض عينة الدراسة، واظهرت الدراسة أن أفراد لدى اإلذاعية للبرامج

 نصف من أكثر أن الدراسة دافع، وكشفت ذو و مخطط دائما يكون ال اإلذاعية

 مع االستماع عملية بينما تتقاطع اإلذاعي البرنامج على االستماع يركزون المبحوثين

 المبحوثين . بها يقوم التي اليومية النشاطات

 المنوعات مجابر نحو المستمعين ( بعنوان "اتجاه7111دراسة مبروكة عبد هللا عجاج ) -0

 طالب من عينة على مقارنة ميدانية دراسة:  الليبية واإلذاعة المحلية بنغازي إذاعة في

 (2)بنغازي" جامعة

 مجابر نحو المستمعين من طالب الجامعة اتجاه على هدفت الدراسة الى التعرف

 أن من الرغم على ، الليبية ذاعةواإلالمحلية  بنغازي إذاعة خالل من المنوعات

 والثانية محلي خطابها األولى

 اإلذاعتين في المنوعات مجراب أساس على ستتم المقارنة أن إال مركزي خطابها

 قار جامعة طالب، واشتملت عينة الدراسة على منهما كل خطاب نوع على وليس

كليات نظرية وعملية، بكافة مستوياتها الدراسية واقسامها،  ٧ تضم والتي يونس

 طالب . 3293ووصل عدد العينة الى 

 بمعدل المسموعة اإلذاعة إلى المبحوثون وتوصلت الدراسة الى اآلتى: يستمع

 وجاءت ))أحيانا

 اإلذاعات حيث من األول الترتيب في الليبية( )إذاعة جاءت،  األولي لمرتبةا في بذلك

 المفضلة

 الرابع . الترتيب في (المحلية بنغازي جاءت )إذاعة بينما المبحوثين، لدي

 االطار النظرى للدراسة :

نظرية االستخدامات واالشباعات، حيث  تعتمد الباحثة فى تفسيرها لنتائج البحث على

تعتبر نظرية االستخدامات واالشباعات امتداداً لنظرية االحتياج والرضا التى أكد 

عليها العالم "ابراهام مراسلو" إذ قال بأن الناس يكونون فى حالة من النشاط يبحثون 

" عن هذه من خاللها عن كيفية إرضاء احتياجاتهم وتحقيق اهدافهم، اما فكرة "شرام

النظرية تكمن فى االفتراض الذى يوضح كيفية اختيار الوسيلة إذ انه يتطلب  
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توقع أو ترقب مكافأة

الجهد المطلوب
 (2) . 

وكانت البدايات األولى والبحوث والدراسات لنظرية االستخدامات واإلشباعات فى 

وظيفية كان  الثالثينات، إال أن اهتمام هذه النظرية بدراسة االتصال الجمعى دراسة

خالل فترة االربعينات حيث ظهر منظور جديد للعالقة بين الجمهور ووسائل اإلعالم 

بعد إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين االجتماعى على إدراك السلوك المرتبط 

بوسائل اإلعالم، مما أكد على رؤية جديدة وهى ان الجمهور عنصر فعال ذو تأثير 

ا بدوره أضفى على الجمهور صفة اإليجابية فمن خالل فى وسائل اإلعالم، وهذ

منظور االستخدامات ال يعد الجمهور مجرد مستقبل سلبى للرسائل اإلعالمية وإنما 

يختار بوعى الوسائل التى يرغب فى التعرض إليها، كذلك نوع المضمون الذى يلبى 

 .(0)لمتاحةحاجاته النفسية واالجتماعية من خالل قنوات المعلومات والترفيه ا

 فروض نظرية االستخدامات واالشباعات:

يرى "كاتز وزمالؤه" أن منظور االستخدامات واإلشباعات يعتمد على خمسة 

 (09)فروض لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية، وتتضمن فروض النموذج ما يلى

  ،إن أعضضضضاء الجمهضضضور مشضضضاركون فعضضضالون فضضضى عمليضضضة االتصضضضال الجمضضضاهيرى

 االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبى توقعاتهم .ويستخدمون وسائل 

  ،يعبضضر اسضضتخدام وسضضائل االتصضضال عضضن الحاجضضات التضضى يضضدركها أعضضضاء الجمهضضور

ويتحكم فى ذلضك عوامضل الفضروق الفرديضة، وعوامضل التفاعضل االجتمضاعى، وتتنضوع 

 الحاجات باختالف األفراد .

 ن الذى يشبع حاجاتضه، التأكيد على ان الجمهور هو الذى يختار الرسائل والمضمو

فاألفراد هم الذين يستخدمون وسائل االتصال، وليست وسائل االتصضال هضى التضى 

 تستخدم االفراد .

  يسضضتطيع أفضضضراد الجمهضضضور دائمضضضا تحديضضد حاجضضضاتهم ودوافعهضضضم، وبالتضضضالى يختضضضارون

 الوسائل التى تشبع تلك الحاجات .

 الل اسضضتخدامات الجمهضضور يمكضضن االسضضتدالل علضضى المعضضايير الثقافيضضة السضضائدة مضضن خضض

 لوسائل االتصال، وليس من خالل محتوى الرسائل فقط .

 :(11)ويحقق منظور االستخدامات واإلشباعات ثالثة أهدف رئيسية هى

السعى إلى اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى الجمهور  -0

 شبع حاجاته وتوقعاته .النشط الذى يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التى ت

شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال، والتفاعل الذى يحدث نتيجة هذا  -0

 التعرض .
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 التاكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االتصال الجماهيرى .  -3

ويربط "آالن روبن" األهداف الثالثة السابقة بمنظور التحليل الوظيفى من خالل 

، وتكون Unitالتأكيد على نمط السلوك الفردى، حيث يكون الفرد هو وحدة التحليل  

، ويكون مالحظة سلوك Structureعالقات الفرد بمحيطه االجتماعى هى البناء 

، وتكون نتائج نمط Activitiesاألنشطة  االفراد عند استخدامهم لوسائل االتصال هو

السلوك الفردى فى عالقته مع كل من: وسائل االتصال، والمحتوى، واالهتمامات 

 . Functionsالعامة للجماهير هى الوظائف 

 عناصر النظرية :

 افتراض الجمهور النشط -0

 األصول االجتماعية والنفسية الستخدام وسائل اإلعالم  -0

 من وسائل اإلعالم دوافع الجمهور وحاجاته -3

 التوقعات من وسائل اإلعالم -0

 التعرض لوسائل اإلعالم -5

 إشباعات وسائل اإلعالم -3

 :(17)نقد نظرية االستخدامات واالشباعات

تطورت األبحاث الخاصة باالستخدامات واإلشباعات خالل السبعينات وما بعدها، و 

مات الجمهور بعد أن قدمت النظرية إستراتيجية جديدة لدراسة وتفسير استخدا

وإشباعاته ازداد إدراك الباحثين بعد ذلك بأهمية االستخدام النشط لجمهور المتلقين، 

باعتباره عامالً وسيطاً في إحداث األثر، سواء كان كبيراً أم محدوداً وعلى الرغم من 

تطور أساليب البحث واالستقصاءات المنهجية والموضوعية في هذا المجال، إال أن 

 قد وجهت لهذه النظرية وتطبيقاتها ومن أمثلتها ما يلي: صوراً من الن

يشعر بعض النقاد أن نموذج االستخدامات واإلشباعات أقل من أن يكون نظرية • 

مستقلة بذاتها، وما هو إال صياغة معادة محدودة لجوانب معينة من نظريات التأثير 

أن احتياجات األفراد  االنتقائي، ويشيرون إلى حقيقة أن االفتراض الرئيسي هنا، هو

والمكافآت التي يحصلون عليها تؤثر في أنماط اهتمام الناس بمحتوى اإلعالم، 

والمنافع التي يحققونها باستخدام ما يحصلون عليه من معلومات، وهذه أساس رواية 

 مبسطة لنظرية الفروق الفردية .

جمهور المتلقين " الذي يتصف به activityعدم التحديد الواضح لمفهوم "النشاط • 

 في عالقته باالستخدام واإلشباع. 
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لعل أقوى االنتقادات الموجهة لنظرية االستخدامات واإلشباعات تكمن في الطابع • 

الوظيفي لهذا المدخل، وهو ما يعنى بتكريس الوضع القائم ومن سلبيات ذلك أن 

يم وظيفي بالنسبة صناع القرار يمكنهم التذرع بأن التنظيم الحالي لوسائل اإلعالم تنظ

ألفراد الجمهور يحقق لهم ما يريدونه، ومن ثم ال ضرورة ألي تغيير في هذا التنظيم، 

كما تخدم هذه النظرية منتجي المضمون الهابط الذين يدعون أن هذا المضمون ما هو 

إال مجرد االحتياجات الفعلية ألعضاء الجمهور ومن ثم فال حاجة لتغيير هذا 

 المضمون.

النظرية على أسس وظيفية، تهتم بما تحققه وسائل اإلعالم من وظائف،  ترتكز• 

وذلك من منظور فرد يستخدم الرسائل اإلعالمية، في حين أن الرسائل اإلعالمية قد 

ً للبعض اآلخر، ولذا فكل  تحقق وظائف لبعض األفراد، وتحقق اختالالً وظيفيا

 االنتقادات الخاصة بالوظيفية تنطبق على النظرية.

ال تصلح نظرية االستخدامات واإلشباعات للتعميم، ألن االستخدامات واإلشباعات من • 

 وسائل اإلعالم تختلف باختالف الثقافات، كما تختلف باختالف العوامل الديموغرافية.

 مشكلة الدراسة :

فى ضوء االستخدام المتزايد لوسائل االعالم الجديدة التى انتشرت بصورة كبيرة فى 

المجتمع، واصبحت تحظى بتأييداً كبيرا من قبل افراد المجتمع بشكل عام، والشباب بشكل 

 جاءت األساس هذا وعلىخاع، األمر الذى يمثل تحدياً كبيراً أمام اإلذاعات التقليدية، 

 في لإلذاعة الجامعى المصرى الشباب تعرض في للبحث جديداً  قتراباً ا لتمثل الدراسة هذه

 الحاجات عن والبحث واالتصال اإلعالم تكنولوجيا مجال في الحاصلة التطورات ظل

 اإلشباعات إلى الوصول ومحاولة معها، وتفاعله الوسيلة هذه استخدام إلى مبه  تدفع التي

 .اإلذاعية للبرامج الشباب تعرض خالل من المحققة

 لذا تتحدد مشكلة الدراسة فى االجابة على التساؤل الرئيسى اآلتى:   

 ذاعات المصرية التقليدية ؟ما اتجاهات الشباب الجامعى نحو اإل

 أهمية الدراسة :

 : وهي جوانب عدة في الدراسة أهمية تتجلى

ظل ارتفاع حدة المنافسة التى تواجه اإلذاعات المسموعة التقليدية خاصة فى  -0

التقليدية باإلضافة إلى ظهور وسائل اإلعالم  وسائل التطور الذى نال كافة

 .  االعالم الجديدة

الشباب  فئة من اإلذاعة جمهور عالقة بدراسة تهتمكونها  من أهميتها الدراسة هذه تستمد -0

نحو اإلذاعات المصرية التقليدية، األمر الذى يساهم فى تطور اإلذاعة من جهة ويعمل 

 توطيد العالقة بين فئة الشباب واالذاعة من جهة اخرى .على 
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 قلة الدراسات الحديثة التى تتناول عالقة الجمهور خاصة الشباب باإلذاعات التقليدية  -3

 للقيام آخرين لباحثين لمجالا تفتح و القضايا، بعض تثير أن الدراسة لهذه يمكن

 . فيها الناقصة الجوانب الستكمال بدراسات أخرى

 : الدراسة أهداف

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق أهداف عدة هى :

 التعرف على عادات وأنماط استماع الشباب الجامعى لإلذاعات المصرية التقليدية . -0

 رصد دوافع استماع الشباب الجامعى لإلذاعات المصرية التقليدية . -0

اإلذاعات التعرف على أهم اسباب عزوف الشباب الجامعى عن االستماع الى  -3

 المصرية التقليدية .

رصد االشباعات المتحققة من استماع الشباب الجامعى المصرى لإلذاعات  -0

 المصرية التقليدية .

 ببعض لإلذاعات المصرية التقليدية الجامعى الشباب تعرض عالقة عن الكشف -5

 العامة الخصائص وحصر نوع الجامعة، التخصص العلمى كالجنس، المتغيرات

 . عينة الدراسة واقع من الشباب فئة من اإلذاعة لجمهور والخاصة

ً  األكثر واالتصالية اإلعالمية الوسائل على التعرف -3 ب الشبا طرف من استخداما

 عينة الدراسة .

 تساؤالت الدراسة :

 يدية المصرية؟ما عادات وأنماط استماع الشباب الجامعى لإلذاعات التقل -0

 التى يستمع اليها الشباب الجامعى عينة الدراسة؟ما أهم اإلذاعات المصرية التقليدية  -0

 ذاعات التقليدية؟ما اسباب عزوف الشباب الجامعى عن االستماع الى اإل -3

 ما اسباب ودوافع استماع الشباب الجامعى لإلذاعات التقليدية المصرية ؟ -0

 ما اإلشباعات المتحققة من استماع الشباب الجامعى لإلذاعات التقليدية المصرية ؟ -5

 إلى التعرض بدرجة القةع التخصص، السن نوع الجامعة، ،سالجن لمتغير هل -3

 ؟ اإلذاعات التقليدية المصرية

 فروض الدراسة :

ً فى معدل استخدام الشباب الجامعى فى  -0 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا

 الجامعات المصرية والدوافع المتعلقة بهذا االستخدام.
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ً فى معدل استخدام الشباب الجامعى فى   -0 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا

 الجامعات المصرية واالشباعات المترتبة من هذا االستخدام.

ً بين دوافع استخدام الشباب الجامعى   -3 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا

 لإلذاعات المصرية التقليدية واالشباعات المترتبة . 

 هجية االجراءات المن

 متغيرات الدراسة :

 اإلذاعات المصرية التقليديةالمتغير المستقل :  -1

 اتجاهات طالب الجامعات المصرية نحو اإلذاعاتالمتغير التابع :  -7

 معدل االستماع / الجامعة / التخصص / السن / الجنسالمتغير الوسيط :  -3

 -منهج الدراسة :

اكثر المناهج المالئمة ألغراض الدراسة وقد تم تعتمد الدراسة على منهج المسح ألنه 

توظيف هذا المنهج بجانبه الميدانى للوصول الى اتجاهات الشباب الجامعى نحو 

 اإلذاعات المصرية التقليدية .

 مجتمع الدراسة :

ويشتمل مجتمع الدراسة الميدانية فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة التى 

سنة  39الى  02بالدراسة فيها، والذين تتراوح اعمارهم ما بين يقوم الشباب الجامعى 

 من الذكور واالناث .

 عينة الدراسة :

استخدمت الباحثة عينة عشوائية من الشباب الجامعى فى جامعة االسكندرية كنموذج 

للجامعات الحكومية، وجامعة فاروس كنموذج للجامعات الخاصة لمعرفة اتجاهاتهم 

المصرية التقليدية، حيث طبقت االستمارة عن طريق المقابلة نحو اإلذاعات 

من الشباب الجامعى، واختارت الباحثة تلك الجامعات لسهولة  099الشخصية على 

الوصول إليهم، حيث أنها تعمل فى جامعة فاروس وتقيم بمحافظة االسكندرية مما 

 099وى بينهم بواقع يسهل عليها التطبيق فى جامعة االسكندرية، وتم التقسيم بالتسا

 099طالب بجامعة االسكندرية قسمت بالتساوى على كليات نظرية وكليات عمليه )

طالب بجامعة فاروس قسمت بالتساوى على كليات نظرية  099اناث( ، 099ذكور، 

اناث(، وتم التطبيق طوال شهر اكتوبر من عام  099ذكور،  099وكليات عمليه )

0900. 
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 (1جدول رقم )

 عينة الدراسةتوصيف 
 االجمالى جامعة فاروس جامعة االسكندرية الجامعة

 كليات عملية كليات نظرية كليات عملية كليات نظرية الكلية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الجنس 

 59 59 59 59 59 59 59 59 العدد

 099 099 099 099 099 االجمالى

 (7جدول رقم )

 الدراسة وفقاً للسنتوصيف عينة 

 % العدد المراحل السنية

 %14 22 71أقل من  – 11من 

 %17 371 72أقل من  – 71من 

 %4 12 سنة فأكثر 72

 %111 411 اإلجمالى

 -األساليب اإلحصائية المستخدمة :

 التكرارات )ك( ، النسبة المئوية )%( . -1

 المتوسط الحسابى . -2

 اإلنحراف المعيارى . -3

 البسيط ) بيرسون ( . معامل اإلرتباط -4

 . 0حساب قيمة كا -5

 أدوات جمع البيانات :

تعتمد الدراسة الميدانية على استمارة استبيان تم تطبيقها بالمقابلة الشخصية لقياس 

 تعرض عينة الدراسة من الشباب الجامعى لإلذاعات المصرية التقليدية .

  مفاهيم ومصطلحات الدراسة :

 مفهوم الشباب: -أوالً :

ً يحدد الشباب  -ريف االجرائى:التع ً اجرائيا حيث أستخدمت الدراسة الراهنة تعريفا

سنة، وهى نفس المرحلة العمرية األكثر انتشاراً فى  39-02بالمرحلة العمرية 

الجامعات المصرية بين الجنسين لتكون عينة للدراسة الراهنة "اتجاهات الشباب 

 انية" .الجامعى نحو اإلذاعات التقليدية: دراسة ميد

 : (13)مفهوم االتجاهات -ثانياً:

 تؤثر مختلفة لعوامل نتيجةً  الفرد لدى يتكون مكتسب استعداد" بأنها االتجاهات تعرف

ً  استجاباته يوجه بحيث حياته، في ً  أو سلبا  األشياء أو األفكار أو األشخاع نحو إيجابا

 .ة" واالجتماعي الخلقية قيمتها حسب النظر وجهات فيها تختلف التي المهن أو
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 معينة بطريقة للتصرف المسبق االستعداد أو عام توجه" بأنها بعضهم ويعرفها 

 ه" .في يعيش الذي المحيط في الطويلة االجتماعية التنشئة سنوات عبر الفرد يكتسبه

 واالجتماعي السياسي السلوك تحدد التي األساسية العناصر من االتجاهات وتعد

 ودرجة وبخبراتهم األفراد، لدى والقيم المعتقدات بمنظومة تتأثر والتي لألفراد،

 البيئية الظروف بتغير وكذلك اآلخرين، لسلوك وبمالحظاتهم وتدريبهم، تعلمهم

 حالة أو لفعل لالستجابة وتهيئتهم األفراد بإعداد االتجاهات وتسهم كما بهم، المحيطة

 .معينة بطريقة ما وضع أو

المسبقة  وتصوراتهم األفراد انطباعات أنها االتجاهات إلى ينظر الدراسة، هذه وفى

 االجتماعية التنشئة عملية نحو اإلذاعات التقليدية، والموقف المتخذ منها فى ظل

 .والسياسية

 :(14)مفهوم االذاعات التقليدية -ثالثا:

محّطات اإلذاعة المملوكة للدولة، التي يديرها اتحاد يقصد باإلذاعات التقليدية: 

اإلذاعة والتليفزيون وتشمل : إذاعة البرنامج العام، إذاعة صوت العرب، إذاعة 

البرنامج الثقافي، اإلذاعة التجارية، إذاعة القرآن الكريم، شبكة اإلذاعة المحلية، 

الخاصة، حيث تشمل خدمة اإلنترنت، إذاعة الشباب والرياضة، الشركات العامة و

إذاعة صوت العرب برنامج اإلذاعة الفلسطينية وقناة وادي النيل؛ في حين تشمل 

شبكة البرامج الثقافية: اإلذاعة األوربية ووادي النيل وقناة الموسيقى، والبرنامج 

الثاني، وشبكة اإلذاعة التجارية يشمل راديو سوا وقناة للموسيقى الشعبية؛ ويشمل 

اعة المحلية اإلذاعة التعليمية والمحطات المحلية في عشر محافظات البرنامج اإلذ

تشمل: وسط الدلتا؛ والصعيد، وشمال سينا، وجنوب سينا، ومنطقة القناة، والبحر 

يعرض برامج بلغات ” البرنامج الدولي“األحمر، والقاهرة الكبرى واإلسكندرية. أما 

في برنامج  FMفي تأسيس قنوات مختلفة. كذلك يشارك اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 

الشراكة العامة الخاصة. عشر قنوات على األقل تنتمي لهذه الشبكات متوافرة أيًضا 

 ر المحطات الشعبية.هأحد أش  FMمع راديو مصر ، FMعلى تردد 

باإلضافة إلى ما تقدم، يشارك اتّحاد اإلذاعة والتليفزيون منّظمات خاصة إلدارة 

 وراديو هيتس، ونغم إف إم في إطار البرنامج الخاع. محطات مثل ميجا إف إم،

ويتولّى إذاعة راديو النيل محطة نجوم إف إم باللغة العربية ونايل إف إم  

 ”. دي ميديا“باإلنجليزية، وراديو تسعين تسعين المملوك لـ 

 حدود الدراسة :

ً لجامعة حكومية،الحدود المكانية :  وجامعة  تتمثل فى جامعة االسكندرية نموذجا

 فاروس باالسكندرية نموذجاً لجامعة خاصة .
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 ( .0902- 0900تجرى الدراسة الحالية فى الموسم الجامعى )الحدود الزمنية : 

 تتمثل فى طالب الكليات النظرية والعملية بجامعتى االسكندرية وفاروس .الحدود البشرية : 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

هذا البحث اإلجراءات المنهجية التى اتبعتها عند قيامها بإجراء تعرض الباحثة فى 

الحكومية الدراسة الميدانية على عينة من الشباب الجامعى بكل من جامعة االسكندرية 

 وجامعة فاروس الخاصة لمعرفة اتجاهاتهم نحو اإلذاعات المصرية التقليدية .

 اول الباحثة ذلك من خالل مايلى :وسوف تتن

 -اختبار الصدق :أوأل : 

فى مجال اإلعالم  )*(على مجموعة من المحكمين )*(تم عرض صحيفة االستبانة

 ومناهج البحث لمراجعتها منهجياً وعلمياً لتحقيق عدة أهداف من أهمها :

 معرفة آرائهم فى مدى استيفاء صحيفة االستبانة ألغراض البحث . -0

لبدائل المختلفة لإلجابة عنها دراسة الشكل العام لها ومراجعة صياغة األسئلة وا -0

ومراجعة رؤوس الموضوعات واألسئلة المندرجة تحتها ومدى اتصالها بمشكلة 

 البحث وأهدافه ومعرفة مدى كفاية األسئلة فى تحقيق أهداف البحث .

اكتشاف مواطن الضعف فى الموضوعات المتضمنة فيها حتى يمكن تفاديها عند  -3

ا النهائية ، وقبل النزول بها لجمع البيانات إعداد صحيفة االستبانة فى صورتهم

 من أفراد العينة.

أبدى بعض المحكمين بعض المالحظات على الصحيفة ومنها زيادة عدد األسئلة  -0

والرغبة فى حذف بعضها وتعديل صياغة بعض التساؤالت حتى تكون أكثر 

ً وفتح بعض التساؤالت وإغالق البعض اآلخر مما يسهم فى النهاية فى  فهما

إخراج الصحيفة بالشكل المطلوب وقامت الباحثة بتعديلها طبقاً لهذه المالحظات 

ً وضمت االستمارة فى  ثم وضعهما فى صورتهما النهائية ثم تكويدهما إحصائيا

 ( سؤاالً بعد التحكيم .00النهاية )

                                                           
 صحيفة استمارة االستبيان: انظر الى ملحق الدراسة )*(
 أسماء السادة المحكمين : )*(

 عميد كلية االعالم جامعة فاروس باالسكندريةالصحافة واستاذ ا.د / فوزى عبد الغنى :  -1

 وليد فتح هللا بركات : استاذ اإلذاعة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية االعالم جامعة القاهرةأ.د/  -7

 أ.د/ اميرة سعيد : استاذ اإلذاعة بقسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة طنطا -3

 وكيل كلية االعالم جامعة القاهرةلصحافة واستاذ اأ.د / شريف درويش اللبان :  -4

 أ م د/ رجاء الغمراوى : استاذ اإلذاعة بكلية االعالم جامعة فاروس -2

 بني سويفاستاذ العالقات العامة ووكيل كلية اإلعالم جامعة ام د/ أماني البرت :  -2

 / مجدى فكرى محمد : كبير مقدمى البرامج اذاعة اسكندرية أ -2
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بالنسبة للدراسة الميدانية للتحقق من دالالت الصدق الظاهري تم عرض أداة  -5

( 0صورتها األولية على مجموعة من المختصين والبالغ عددهم ) الدراسة في

محكمين، إلصدار حكمهم على مدى صالحية وسالمة صياغة األسئلة ومالئمتها 

لموضوع الدراسة، وتم إدخال التعديالت الالزمة عليها طبقا لمقترحات هيئة 

 ( .3وهو ما يتضح جدول )، المحكمين

 (3جدول )

 المئوية لموافقة المحكمين على المفردات الخاصةالتكرارات والنسبة 

 باإلستبانة قيد الدراسة

ن 

 المفردة
 % ك المفردة % ك المفردة % ك المفردة % ك

0 3 099% 2 3 099% 05 3 099% 00 3 099% 

0 5 23.3% 0 5 23.3% 03 3 099% 03 3 099% 

3 3 099% 09 3 099% 00 3 099% 00 5 23.3% 

0 3 099% 00 3 099% 02 3 099% 05 3 099% 

5 3 099% 00 3 099% 00 3 099%    

3 5 23.3% 03 3 099% 09 3 099%    

0 3 099% 00 5 23.3% 00 3 099%    

( أن نسب موافقة المحكمين على المفردات الخاصة باإلستبانة 3يتضح من جدول )

مما يدل على ( وهى نسبة مرتفعة %099 - %23.3قيد الدراسة تتراوح ما بين )

 تمتع اإلستبانة بدرجة عالية من الصدق .

 -ثانياً : اختبار الثبات :

-testللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )

retest( وذلك بتطبيق االختبار وإعادة تطبيقه بعد ،)يوما( على مجموعة من  05

( من %5( طالب ، ما يقارب نسبته )3ّونة من )الطالب خارج عينة الدراسة مك

إجمالي حجم العينة األصلية، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم 

 (0وهو ما يتضح فى جدول )في المرتين على أداة الدراسة ككل، 

 (4جدول )

اإلستطالعية حساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى لدى طالب العينة 

                                                                                  فى الدرجة الكلية لإلستبانة قيد الدراسة

 معامل اإلرتباط التطبيق الثانى التطبيق االول

 0ع 0س   0ع 0س  

09.300 00.303 00.950 00.290 9.050** 

 (9.90** دال عند مستوى )
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ً بين متوسطى درجات 0يتضح من جدول ) ( أنه توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا

عينة الدراسة اإلستطالعية فى التطبيقين األول والثانى فى اإلستبانة قيد الدراسة ، 

 ية من الثبات .مما يدل على تمتع اإلستبانة بدرجة عال

 المعالجة اإلحصائية للبيانات

بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة تم ترميزها وإدخالها على الحاسب اآللي، ثم 

معالجتها وتحليلها بإستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروف 

SPSS . 

 نتائج الدراسة الميدانية :

 (2جدول )

 ى المصرىتوزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بمدى استماع الشباب الجامع

 411ن =                                                      لإلذاعات التقليدية المصرية 

 العبارة م
 التكرارات

 )ك(

النسبة المئوية 

)%( 
 7قيمة كا الترتيب

مستوى 

 الداللة

 األول %21 744 نعم 1

 الثانى %33 122 ال 7 1.11 **13.32

 - %111 411 اإلجمالى

 (1.11دال عند مستوى )** 

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 0( أنه بحساب قيمة )كا5يتضح من جدول )       

بمدى استماع الشباب الجامعى المصرى لإلذاعات التقليدية المصرية نجد أنها بلغت 

( ، 0( وبدرجة حرية )9.90( وهى درجة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) 00.33)

بة إستجابة لدى األفراد عينة الدراسة بنسبة مئوية حيث حققت اإلستجابة "نعم" أعلى نس

 " . %30"، تليها اإلستجابة " ال " وبنسبة مئوية تبلغ "  %30تبلغ " 

 (2جدول )

توزيع أفراد عينة الدراسة ممن قالوا )ال نستمع الى اإلذاعة( فيما يتعلق بأسباب 

 عزوفهم عن االستماع الى االذاعات التقليدية

 العبارة م
 التكرارات

 )ك(

النسبة المئوية 

)%( 
 الترتيب

 1 %47.3 22 شبكات التواصل االجتماعى أكثر متعة بالنسبة لى  1

 7 %74.4 31 احصل على كافة معلوماتى من خالل مواقع التواصل االجتماعى 7

 3 %12 72 تطبيقات الموبايل المتعددة تغنينى عن االستماع الى االذاعة 3

4 
التواصل البصرية أكثر من االذاعة التى تعتمد على افضل وسائل 

 حاسة السمع فقط
2 3.7% 4 
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 2 %7.2 4 محتوى االذاعات المصرية غير متطور 2

2 
عدم وجود مصداقية فى البرامج خاصة االخبار المقدمة فى 

 االذاعات المصرية
4 7.2% 2 

 2 %1.3 3 برامج االذاعات المصرية مملة 2

 1 %1.3 3 محددة بمواعيد وهذا ال يناسبنى البرامج االذاعية 1

 3 %1.3 7 ليس لدى وقت 3

 11 %1.3 7 اقضى وقتى بالخارج 11

 11 %1.3 7 عدم توفر جهاز راديو فى المنزل 11

 17 %1.2 1 ال امتلك سيارة حتى اسمع الراديو بها 17

13 
لم اسمع عن الراديو خالل سنوات دراستى غير فى المرحلة 

 فقطالجامعية 
1 1.2% 13 

 - %111 122 اإلجمالى

( والخاع بأسباب عزوف الشباب الجامعى عن االستماع 3يتضح من جدول )      

ً لعزوف الطالب عينة الدراسة 03الى اإلذاعات التقليدية، والتى تمثلت فى ) ( سببا

عن اإلستماع لإلذاعات التقليدية ، حيث حققت العبارة "شبكات التواصل االجتماعى 

ابة لدى األفراد عينة الدراسة بنسبة مئوية تبلغ أكثر متعة بالنسبة لى" أعلى نسبة إستج

" ، بينما حققت العبارتين " ال امتلك سيارة حتى اسمع الراديو بها ، لم  00.3%" 

اسمع عن الراديو خالل سنوات دراستى غير فى المرحلة الجامعية فقط " أقل نسبة 

 " .%9.3إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

 (2جدول )

الدراسة فيما يتعلق ب) معدل اإلستماع اليومى ، الفترة التى  توزيع أفراد عينة

 اإلستماع فيه لإلذاعات المصرية( يفضل

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة

 3 %13.3 34 دقيقة 31أقل من  1

7
1
1
.3
2

*
*

 

1
.1
1

 

 7 %73.1 21 دقيقة ألقل من ساعة 31من  7

 1 %23.3 131 من ساعة ألقل من ساعتين 3

 4 %2 12 ساعات 3من ساعتين ألقل من  4

 2 %1.7 2 ساعات 3أكثر من  2

 - %111 744 اإلجمالى

 1 %31.2 34 الصباح 1

1
1
3
.4

*
*

 

1
.1
1

 

 2 %4.1 11 الظهر 7

 4 %3 77 المساء 3

 3 %13.2 33 السهرة 4

 7 %34.1 12 حسب الظروف 2

 - %111 744 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )
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( لدى األفراد عينة الدراسة فيما 0( أنه بحساب قيمة )كا0يتضح من جدول )      

يتعلق بمعدل اإلستماع اليومى إلى اإلذاعات المصرية التقليدية نجد أنها بلغت 

ً عند مستوى معنوية ) 090.30) ( وبدرجة حرية 9.90( وهى درجة دالة إحصائيا

اعتين " أعلى نسبة إستجابة لدى ( ، حيث حقق المعدل " من ساعة ألقل من س0)

 3"، بينما حقق المعدل " أكثر من  %53.3األفراد عينة الدراسة بنسبة مئوية تبلغ " 

 " . %9.0ساعات " أقل نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

أما فيما يتعلق بالفترة التى يفضل اإلستماع فيه لإلذاعات المصرية نجد أنها بلغت 

( 0( وبدرجة حرية )9.90دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) ( وهى درجة 000.0)

، حيث حققت الفترة " الصباح " أعلى نسبة إستجابة لدى األفراد عينة الدراسة بنسبة 

" ، بينما حققت الفترة " الظهر " أقل نسبة إستجابة وبنسبة  %32.5مئوية تبلغ " 

 " . %0.0مئوية تبلغ " 

 (1جدول )

الدراسة فيما يتعلق بأهم اإلذاعات المصرية التقليدية التى يستمع توزيع أفراد عينة 

 إليها

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة

 2 %4.4 77 إذاعة البرنامج العام 1

2
2
3
.2
1

*
*

 

1
.1
1

 

 2 %2.3 37 إذاعة صوت العرب 7

 13 %1.4 7 إذاعة البرنامج الثقافى 3

 11 %1.2 1 االذاعة التجارية 4

 7 %73.1 171 إذاعة القرأن الكريم 2

 11 %1.7 2 شبكة االذاعة المحلية 2

 م 2 %4.4 77 إذاعة الشباب والرياضة 2

 2 %2.2 34 راديو نايل إف إم 1

 1 %72.1 141 نجوم إف إم 3

 3 %7.4 17 هيتس إف إم 11

 3 %11.3 27 نغم إف إم 11

 4 %3.1 42 إف إم تسعين تسعين 17

 م 11 %1.7 2 شعبى إف إم 13

 م 13 %1.4 7 راديو دى إم سى إف إم 14

 - %111 214 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما 0( أنه بحساب قيمة )كا2يتضح من جدول )       

( 330.02يتعلق بأهم اإلذاعات المصرية التقليدية التى يستمع إليها نجد أنها بلغت )

( ، حيث 03( وبدرجة حرية )9.90وهى درجة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) 
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بة إستجابة لدى األفراد عينة الدراسة بنسبة حققت إذاعة " نجوم إف إم" أعلى نس

" ، بينما حققت اإلذاعتين " البرنامج الثقافى ، راديو دى أم  %00.2مئوية تبلغ " 

 " . %9.0بة وبنسبة مئوية تبلغ " سى إف إم " أقل نسبة إستجا

 (3جدول )

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بـ ) مع من يتم اإلستماع ، الوسائط 

 لمستخدمة ، االماكن التى يتم اإلستماع بها ( لبرامج اإلذاعات المصريةا

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة

م 
يت
ن 
 م
ع
م

ع
ما
ست
إل
ا

 

 7 %73.1 21 األسرة أفراد مع 1

1
7
4
.2
2

*
*

 

1
.1
1

 

 4 %2.2 12 الزمالء مع 7

 3 %12.2 31 األصدقاء مع 3

 1 %24.1 137 بمفردى 4

 - %111 744 اإلجمالى

ها
دم
خ
ست
 ت
ى
لت
 ا
ط
ائ
س
و
ال

 

 3 %77.7 12 الراديو أجهزة 1

3
2
2
.3
2

*
*

 

1
.1
1

 

 7 %74.7 34 المحمول الهاتف 7

 4 %2.2 72 االنترنت عبر 3

 MP3 11 7.2% 2أجهزة  4

 MP4 1 7.1% 2أجهزة  2

 2 %2.2 77 التليفزيون 2

 Ipad 4 1% 1أجهزة  2

 1 %32.2 131 راديو السيارة 1

 - %111 311 اإلجمالى

ع 
تم
س
 ت
ى
لت
 ا
ن
اك
ألم
ا

ها
ب

 

 7 %34.7 172 المنزل 1

3
2
1
.1
3

*
*

 

1
.1
1

 

 2 %1.2 2 الجامعة 7

 1 %41.1 124 السيارة 3

 4 %3.3 17 النادى 4

 3 %13 21 المواصالت العامة 2

 - %111 321 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما 0( أنه بحساب قيمة )كا0يتضح من جدول )       

يتعلق بـ )مع من يتم اإلستماع عادة إلى برنامج اإلذاعة المصرية( نجد أنها بلغت 

ً عند مستوى معنوية ) 000.33) ( وبدرجة حرية 9.90( وهى درجة دالة إحصائيا

نسبة إستجابة لدى األفراد عينة الدراسة  " أعلىبمفردى( ، حيث حققت العبارة "3)

" ، وفيما يتعلق بـ )الوسائط المستخدمة( فكانت قيمة  %50.0بنسبة مئوية تبلغ " 

( حيث حققت العبارة " 0( بدرجة حرية )9.90( وهى دالة عند )333.00( )0)كا

تعلق "، اما فيما ي %35.3" أعلى نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ "  راديو السيارة
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( 9.90( وهى دالة عند )339.90( )0بـ )األماكن التى تستمع بها ( فكانت قيمة )كا

" أعلى نسبة إستجابة وبنسبة مئوية  السيارة( حيث حققت العبارة " 0بدرجة حرية )

 ". %00.2تبلغ " 

 (11جدول )

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بـ ) المشاركة فى برامج اإلذاعة ، وسيلة 

 المشاركة ، نوعية البرامج المفضلة( باإلذاعات المصرية

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة

هل سبق 

 المشاركة

 7 %13.3 34 نعم 1

1
7
2
.3
2

*

*
 1
.1
1

 

 1 %12.1 711 ال 7

 - %111 744 اإلجمالى

ا 
ه
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ل

 

 SMS 11 71% 7رسائل  1

1
7
.1
1

*
 

1
.1
2

 

 2 %4 7 العادي البريد 7

 1 %37 12 الهاتف المحمول 3

 3 %12 1 اإللكتروني البريد 4

 2 %17 2 الفاكس 2

مواقع التواصل  2

 االجتماعى

 م 3 12% 1

 - %111 21 اإلجمالى

لة
ض
مف
ال
ة 
عي
ذا
إل
 ا
ج
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بر
ال
ة 
عي
و
ن

 
 3 %17.3 21 األخبار 1

1
2
4
.1
3

*
*

 

1
.1
1

 

البرامج االخبارية  7

 التحليلية

12 3.3% 11 

 1 %77.2 111 الترفيهية البرامج 3

 7 %11.4 31 الدينية البرامج 4

 1 %2.2 71 الجوية األحوال 2

 2 %2.1 31 واألدبية الثقافية البرامج 2

 االجتماعية البرامج 2

 التفاعلية

41 1.7% 2 

 4 %3 44 الرياضية البرامج 1

 2 %1.2 47 الدراما االذاعية 3

 م 1 %2.2 71 البرامج الصحية 11

 - %111 411 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما 0( أنه بحساب قيمة )كا09يتضح من جدول )       

يتعلق بـ )هل سبق المشاركة فى برنامج اإلذاعة المصرية( نجد أنها بلغت 

ً عند مستوى معنوية ) 003.05) ( وبدرجة حرية 9.90( وهى درجة دالة إحصائيا

جابة لدى األفراد عينة الدراسة ( ، حيث حققت اإلستجابة " ال" أعلى نسبة إست0)
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( 0" ، وفيما يتعلق بـ )وسيلة المشاركة( فكانت قيمة )كا %23.0بنسبة مئوية تبلغ " 

( حيث حققت العبارة " الهاتف 5( بدرجة حرية )9.90( وهى دالة عند )00.22)

" ، اما فيما يتعلق بـ  %30المحمول " أعلى نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

( وهى دالة عند 030.03( )0ة البرامج اإلذاعية المفضلة( فكانت قيمة )كا)نوعي

( حيث حققت العبارة " البرامج الترفيهية " أعلى نسبة 0( بدرجة حرية )9.90)

 " .%00.5إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

 (11جدول )

صرية توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بـ )دوافع اإلستماع أهم اإلذاعات الم

الحصول على  –التركيز فى المحتوى المقدم  –التقليدية التى يستمع إليها 

 المعلومات(

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

مستوى  7قيمة كا الترتيب

 الداللة

ية
صر

لم
 ا
عة
ذا
إل
 ا
ج
ام
بر
 ل
ع
ما
ست
إل
 ا
ع
اف
و
د

 

 1 %34 144 والتسلية للترفيه 1

3
2
1
.1
1

*
*

 

1
.1
1

 

 7 %13.1 14  الفراغ أوقات شغل 7

 4 %13.7 22 اليومي الروتين كسر 3

مناقشة برامجها مع  4

 االخرين

2 1.4% 1 

 2 %4.7 11 سلوكية أنماط تعلم 2

 2 %2.2 37 العادة مجرد 2

 2 %1.3 1 المشاكل من الهروب 2

 حول للمعلومات مصدر 1

 حولك يدور ما

21 12.2% 3 

أصدقائى يستمعون ألن  3

  إليها

 م 1 1.4% 2

 - %111 474 اإلجمالى

هل تركز فى 

محتوى البرامج 

اإلذاعية التى 

 تستمع إليها

 1 %22.2 121 نعم 1

7
3
.2
2

*
*

 

1
.1
1

 

 7 %34.4 14 ال 7

 - %111 744 اإلجمالى

هل تعتمد على 

اإلذاعات 

التقليدية فى 

الحصول على 

 المعلومات

 7 %43.1 21 نعم 1

7
.2
1

ل 
دا
ر 
غي

 

 1 %22.7 31 ال 7

 - %111 121 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )
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( لدى األفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 0( أنه بحساب قيمة )كا00يتضح من جدول ) 

( وهى درجة 332.99( نجد أنها بلغت )دوافع اإلستماع لبرامج اإلذاعة المصريةبـ )

ً عند  ( ، حيث حققت 2( وبدرجة حرية )9.90مستوى معنوية ) دالة إحصائيا

اإلستجابة "الترفيه والتسلية" أعلى نسبة إستجابة لدى األفراد عينة الدراسة بنسبة 

" ، وفيما يتعلق بـ )هل تركز فى محتوى البرامج( فكانت قيمة  %30مئوية تبلغ " 

ت اإلستجابة " ( حيث حقق0( بدرجة حرية )9.90( وهى دالة عند )03.30( )0)كا

" ، اما فيما يتعلق بـ  %35.3نعم " أعلى نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

( وهى 0.5( )0)اإلعتماد على اإلذاعة للحصول على معلومات( فكانت قيمة )كا

 درجة غير دالة إحصائياً.

 (17جدول )

لتى تستقيها توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بـ ) طبيعة المعلومات واألخبار ا

 من االذاعة، اساس اختيارك للبرامج اإلذاعية (

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة

ار
خب
أل
وا
ت 
ما
و
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لم
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عة
بي
ط

 

 3 %11.2 13 الوطنية األخبار 1

7
2
.1
1

*
*

 

1
.1
1

 

 2 %2.1 2 االخبار العالمية 7

 7 %74.3 12 المعلومات الثقافية 3

 2 %2.2 4 المعلومات السياسية 4

 4 %17.3 3 المعلومات االجتماعية 2

 2 %4.3 3 المعلومات االقتصادية 2

 1 %72.1 13 اخبار ترفيهية 2

 - %111 21 اإلجمالى
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ار
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 1 %32.1 171 البرامج محتوى 1

2
1
.2

*
*

 

1
.1
1

 

 2 %11.4 34 التفاعل مع الجمهور 7

 7 %77.2 24 البرامج في التنويع 3

 4 %14.1 42 مقدمى البرامج وكفاءة مهنية 4

 3 %12 27 الصوت جودة 2

 - %111 372 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 0( أنه بحساب قيمة )كا00يتضح من جدول )       

( وهى 05.99بـ )طبيعة المعلومات واألخبار التى تستقيها من االذاعة( نجد أنها بلغت )

( ، حيث حققت 3( وبدرجة حرية )9.90درجة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) 

ية" أعلى نسبة إستجابة لدى األفراد عينة الدراسة بنسبة مئوية اإلستجابة " أخبار ترفيه

( 0" ، وفيما يتعلق بـ )أساس أختيارك للبرامج االذاعية( فكانت قيمة )كا %00.0تبلغ " 



 التقليدية المصرية االذاعات نحو الجامعى الشباب اتجاهات

 221 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

( حيث حققت اإلستجابة "محتوى البرامج 0( بدرجة حرية )9.90( وهى دالة عند )09.5)

 ". %33.2" أعلى نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

 (13جدول )

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باإلشباعات المتحققة ) مجاالت تساعدك على 

 اإلستماع لبرامج اإلذاعة ، الشعور بعد اإلستماع ، ما يتحقق من إشباعات (

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة

ك 
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 3 %74 21 والتعبير الرأي إبداء حرية 1

3
1
.1
4

*
*

 

1
.1
1

 

كافة الموضوعات  مناقشة 7

 بشفافية وحيادية

41 13.2% 4 

 7 %72.3 24 االجتماعي والترابط التفاعل 3

 1 %32.3 111 فهم ما يدور حولك من احداث 4

 - %111 737 اإلجمالى
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ا

 

 1 %24.3 134 مستمتع 1

1
3
2
.3
1

*
*

 

1
.1
1

 

 4 %3.3 1 منزعج         7

 7 %77.1 24 ال تغيير 3

 3 %13.2 41 أالحظ لم 4

 - %111 744 اإلجمالى

ت
عا
با
ش
 إ
ن
 م
ق
حق
يت
ا 
م

 

 تحصل التي تلك عن يختلف 1

 االجتماعي محيطك في عليها

31 12.2% 4 

7
4
.3
1

*
*

 

1
.1
1

 

 عليها تحصل التي مكملة لتلك 7

 االجتماعي محيطك في

22 73% 3 

 تحصل التي تلك إلى إضافة 3

 االجتماعي محيطك في عليها

37 32.2% 1 

 7 %73.1 21 ال يوجد بها استفاده 4

 - %111 744 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما 0( أنه بحساب قيمة )كا03يتضح من جدول )       

( وهى 30.20يتعلق بـ )تحديد المجاالت التى تساعد على اإلستماع( نجد أنها بلغت )

( ، حيث حققت 3( وبدرجة حرية )9.90درجة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) 

حداث" أعلى نسبة إستجابة لدى األفراد عينة اإلستجابة " فهم ما يدور حولك من أ

" ، وفيما يتعلق بـ )الشعور بعد اإلستماع(  %33.0الدراسة بنسبة مئوية تبلغ " 

( حيث حققت 3( بدرجة حرية )9.90( وهى دالة عند )033.02( )0فكانت قيمة )كا

فيما  "، اما %50.0اإلستجابة " مستمتع " أعلى نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

يتعلق بـ )ما يتحقق من إشباعات عند التعرض لبرامج اإلذاعة المصرية( فكانت قيمة 

( حيث حققت العبارة " 3( بدرجة حرية )9.90( وهى دالة عند )00.02( )0)كا
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إضافةإلى تلك التى تحصل عليها فى محيطك اإلجتماعى " أعلى نسبة إستجابة 

 " . %30.0وبنسبة مئوية تبلغ " 

 (14جدول )

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأثر إستخدام تكنولوجيا اإلتصاالت الحديثة 

على التعرض لإلذاعة المصرية من حيث ) هل تغيرت عاداتك االستماعية لالذاعة 

بعد استخدامك لوسائل االتصال الحديثة، ما الوسائل المستخدمة ، مدى إستخدامك 

 إلذاعات اإلنترنت(ابل إستخدامك لإلذاعة التقليدية مق

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة

هل تغيرت عاداتك 

 اإلستماعية

 1 %27.2 171 نعم 1
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 7 %42.2 112 ال 7

 - %111 744 اإلجمالى                             
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 7 %71 11 التليفزيون 1

7
1
2
.1
1

*
*

 

1
.1
1

 

 1 %31.2 173 االنترنت 7

 2 %4 12 الصحف 3

 2 %2 71 المجالت 4

شبكات التواصل  2

 االجتماعى

21 12.2% 3 

 4 %14 22 الهاتف 2

 م 2 %2 71 الكتب 2

 م 2 %4 12 الفيديو ألعاب 1

 - %111 411 اإلجمالى                        

ل 
 ق
ل
ه

دا
خ
ست
إ

ك 
م

ة 
ع
ذا
إل
ل

يد
قل
لت
ا

ية
 

 1 %23 131 نعم 1

2
.2
4

*
*

 

1
.1
1

 

 7 %41 32 ال 7

 - %111 734 اإلجمالى                             

 (1.11** دال عند مستوى )

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما 0( أنه بحساب قيمة )كا00يتضح من جدول )    

يتعلق بـ )هل أثر إستخدامك للوسائل اإلعالمية واإلتصالية المختلفة فى تغيير عاداتك 

ً ، وفيما يتعلق بـ 9.50اإلستماعية( نجد أنها بلغت ) ( وهى درجة غير دالة إحصائيا

( 005.99( )0لية االخرى المستخدمة( فكانت قيمة )كا)الوسائل اإلعالمية واإلتصا

( حيث حققت اإلستجابة " اإلنترنت " أعلى 0( بدرجة حرية )9.90وهى دالة عند )

" ، اما فيما يتعلق بـ )هل قل إستخدامك  %39.0نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

( 0.50( )0قيمة )كا لإلذاعة التقليدية فى مقابل إستخدامك إلذاعات اإلنترنت( فكانت

( حيث حققت اإلستجابة " نعم " أعلى نسبة 0( بدرجة حرية )9.90وهى دالة عند )

 " . %50جابة وبنسبة مئوية تبلغ "إست
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 (12جدول )

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأثر إستخدام تكنولوجيا اإلتصاالت الحديثة 

عات اإلنترنت التى تستمع إليها ، على التعرض لإلذاعة المصرية من حيث ) أهم إذا

 كيف ترى مستقبل اإلذاعة ، أهم مقترحات التحسين(

 التكرارات العبارة م

 )ك(

النسبة 

المئوية 

)%( 

قيمة  الترتيب

 7كا

مستوى 

 الداللة
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 1 %27.2 111 راديو مصر 1

7
4
1
.2
1

*
*

 

1
.1
1

 

 4 %7.3 4 إذاعة ضاد راديو 7

 7 %11.3 12 راديو حريتنا      3

 م 7 %11.3 12 إذاعة بنات وبس 4

 م 4 %7.3 4 راديو تيت 2

 - %111 131 اإلجمالى
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 مع وتتأقلم ستتطور 1

 التكنولوجية التطورات

111 44.3% 1 

2
7
.4
3

*
*

 

1
.1
1

 

 3 %71.3 27 ستتراجع 7

 7 %72.4 27 حالها على ستبقى 3

 4 %3 77 ستختفى 4

 - %111 744 اإلجمالى
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 7 %72.2 22 التخلص من نمطية االداء 1

1
2
1
.4
1

*
*

 

1
.1
1

 

تجديد افكار ومضامين  7

 البرامج

 

143 21.2% 1 

الحيادية فى تناول  3

 الموضوعات

12 2.7% 4 

 3 %1.2 71 عرض الرأى والرأى اآلخر 4

 - %111 744 اإلجمالى

 (1.11** دال عند مستوى )

( لدى األفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 0( أنه بحساب قيمة )كا05يتضح من جدول )

( وهى درجة 000.02بـ )أهم إذاعات اإلنترنت التى تستمع إليها( نجد أنها بلغت )

" ( ، حيث حققت إذاعة 0( وبدرجة حرية )9.90دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) 

 %00.5األفراد عينة الدراسة بنسبة مئوية تبلغ " راديو مصر" أعلى نسبة إستجابة لدى 

( وهى دالة 30.00( )0" ، وفيما يتعلق بـ )كيف ترى مستقبل اإلذاعة( فكانت قيمة )كا

( حيث حققت اإلستجابة "ستتطور وتتأقلم مع التطورات 3( بدرجة حرية )9.90عند )

، اما فيما يتعلق بـ )أهم  " %00.3التكنولوجية " أعلى نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 

( وهى دالة عند 000.00( )0المقترحات لتحسين أداء اإلذاعات المصرية( فكانت قيمة )كا

( حيث حققت العبارة " تجديد أفكار ومضامين البرامج " أعلى 3( بدرجة حرية )9.90)

 " . %52.3نسبة إستجابة وبنسبة مئوية تبلغ " 
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 (12جدول )

حول درجة التعرض إلى االذاعات ى الشباب الجامعى حساب معامل اإلرتباط لد

 التخصص( –نوع الجامعة  –وفقاً لمتغيرات ) الجنس  التقليدية المصرية

 معامل اإلرتباط إناث ذكور المتغير

 متوسط

 حسابى

إنحراف 

 معيارى

 متوسط

 حسابى

إنحراف 

 معيارى

 **1.372 - 1.427 7.312 1.213 7.273 النوع

 

 الجامعة

 **1.741 - فاروس األسكندرية

7.273 1.213 7.121 1.342 

التخصص 

 العلمى

 

 **1.374 نظرى عملى

7.442 1.431 1.222 1.131 

 (1.11** دال عند مستوى )

( أنه توجد عالقة إرتباطية عكسية دالة إحصائياً عند مستوى 03يتضح من جدول )

 اإلذاعات التقليدية المصرية . لى( بين الذكور واإلناث فى درجة التعرض إ9.90)

ً عند مستوى  كما تشير النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية عكسية دالة إحصائيا

( بين الشباب الجامعى فى جامعة األسكندرية والشباب بجامعة فاروس فى 9.90)

 لى اإلذاعات التقليدية المصرية .درجة التعرض إ

( 9.90دية دالة إحصائياًعند مستوى )وتشير النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية طر

بين الشباب الجامعى ذو التخصص العملى والشباب الجامعى ذو التخصص النظرى 

 فى درجة التعرض إلى اإلذاعات التقليدية المصرية .

 -الفرض األول :

 (12جدول )

 لالذاعات التقليدية المصريةحساب معامل اإلرتباط بين ُمعدل إستخدام الشباب الجامعى 

علقة بهذا اإلستخدام            والدوافع المت

ُمعدل إستخدام الشباب الجامعى لالذاعات 

 التقليدية

 معامل اإلرتباط الدوافع المتعلقة بهذا اإلستخدام

 7م 7س   1م 1س  

7.273 1.213 7.141 1.223 1.212** 

 (1.11** دال عند مستوى )

ً عند مستوى ( أنه توجد عالقة إرتباطية 00يتضح من جدول ) طردية دالة إحصائيا

( بين ُمعدل إستخدام اإلذاعات التقليدية المصرية والدوافع المتعلقة بهذا 9.90)

 اإلستخدام لدى الشباب الجامعة قيد الدراسة .
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وهو ما يحقق صحة الفرض االول والذى ينص على أنه " توجد عالقة إرتباطية  

ً بين معدل استخدام الشباب ا لجامعى فى الجامعات المصرية والدوافع دالة إحصائيا

 المتعلقة بهذا االستخدام" .

 -الفرض الثانى :

 (11جدول )

لالذاعات التقليدية حساب معامل اإلرتباط بين ُمعدل إستخدام الشباب الجامعى 

 واإلشباعات المترتبة على هذا اإلستخدام             المصرية

 ُمعدل إستخدام الشباب الجامعى لالذاعات

 التقليدية

 معامل اإلرتباط اإلشباعات المترتبة على هذا اإلستخدام

 7م 7س   1م 1س  

7.273 1.213 3.722 1.341 1.221** 

 (1.11** دال عند مستوى )

ً عند مستوى 02يتضح من جدول ) ( أنه توجد عالقة إرتباطية طردية دالة إحصائيا

المصرية واإلشباعات المترتبة على ( بين ُمعدل إستخدام اإلذاعات التقليدية 9.90)

 هذا اإلستخدام لدى الشباب الجامعة قيد الدراسة .

وهو ما يحقق صحة الفرض الثانى والذى ينص على أنه " توجد عالقة إرتباطية   

ً بين معدل استخدام الشباب الجامعى فى الجامعات المصرية  دالة إحصائيا

 واالشباعات المترتبة من هذا االستخدام" .

 -الفرض الثالث :

 (13جدول )

 حساب معامل اإلرتباط بين دوافع استخدام الشباب الجامعى لالذاعات المصرية التقليدية

 واالشباعات المترتبة           

دوافع استخدام الشباب الجامعى لالذاعات 

 التقليدية

 معامل اإلرتباط اإلشباعات المترتبة على هذا اإلستخدام

 7م 7س   1م 1س  

7.141 1.223 3.722 1.341 1.231** 

 (1.11** دال عند مستوى )         

ً عند مستوى 00يتضح من جدول ) ( أنه توجد عالقة إرتباطية طردية دالة إحصائيا

( بين دوافع إستخدام اإلذاعات التقليدية المصرية واإلشباعات المترتبة على 9.90)

 سة .هذا اإلستخدام لدى الشباب الجامعة قيد الدرا
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وهو ما يحقق صحة الفرض الثالث والذى ينص على أنه "توجد عالقة إرتباطية دالة 

ً بين دوافع استخدام الشباب الجامعى لالذاعات المصرية التقليدية  إحصائيا

 واالشباعات المترتبة".

 والتوصيات :مناقشة نتائج الدراسة 

 ؟ لإلذاعات التقليدية المصرية مدى استماع الشباب الجامعى:  مناقشة نتائج السؤال الخامس

تشير نتائج الدراسة إلى ارتفاع نسبة االستماع الى اإلذاعات المصرية من قبل 

الشباب الجامعى، مما يدل على ان اإلذاعة لم تفقد مكانتها بالنسبة لهذه الفئة التى 

تعيش فى ظل هذا الزخم من الوسائل اإلعالمية التقليدية كالتليفزيون والصحف، أو 

 الحديثة فى ظل انتشار اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعى .

وربما يرجع ارتفاع نسبة االستماع لإلذاعات الى خروج اإلذاعة من حيزها المنزلى 

الضيق على الراديو الى انتشارها وتكيفها على كافة اجهزة االتصال المختلفة 

األماكن التى يتواجد بها الشباب كالموبايل وراديو السيارة، مما جعله متاح فى جميع 

مثالً عند قيادة السيارة او التواجد بالمطبخ بالنسبة للطالبات او الجيم او عند االستعداد 

 للخروج الى الجامعة صباحاً .

حتى فى ايام االمتحانات تظل اإلذاعة الصديق المرافق لهم أثناء المذاكرة والتى 

 تساعدهم على تخطى هذا الوقت الصعب .

" والتى اظهرت ان الراديو 0900تتفق هذه الدراسة مع دراسة "اجوهو والكى و

وسيلة اتصال جماعى يتم االستماع اليها بانتظام، بينما تختلف نتائج تلك الدراسة مع 

فى  "0900" ودراسة "نصير صالح بو على 0903"ماريا جوتريز كل من دراسة 

 المختارة .انخفاض عدد مستمعى اإلذاعة لدى عينة الدراسة 

: ما اسباب عزوفك عن االستماع الى اإلذاعات مناقشة نتائج السؤال السادس 

 التقليدية ؟

اشارت نتائج الدراسة ان السبب األساسى لعزوف بعض الشباب عن االستماع الى 

اإلذاعات التقليدية هو شبكات التواصل االجتماعى التى تغنيهم عن باقى وسائل 

مميزات التليفزيون او االستماع الى الراديو، النها تتيح لهم  االتصال االخرى كمشاهدة

 المشاهدة واالستماع بجانب الدردشة وخاصية الاليف والتفاعل مع اآلخرين وغيره .

كما اشارت نتائج الدراسة الى ان الشباب يعتمدون باالساس على شبكات التواصل 

ان شبكات التواصل للحصول على المعلومات واالخبار وهذا مؤشر خطير ذلك 

االجتماعى فى الغالب تعتمد على نقل االخبار والمعلومات دون وجود مصادر 

 ها كمعلومات حقيقية حدثت بالفعل موثوق منها مما يسهل انتشار الشائعات واستخدام
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" والتى اظهرت 0905وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة "محمد بن على السويد 

 ية تأثرت بوجود شبكات التواصل االجتماعى ومنها تويتر .ان وسائل االعالم التقليد

 :  مناقشة نتائج السؤال السابع

 ما معدل االستماع اليومى لإلذاعات التقليدية ؟ 

تشير نتائج الدراسة ان معدل تعرض الشباب الجامعى اليومى لإلذاعات التقليدية من 

الذاعية أمر شائع بين ساعة إلى أقل من ساعتين رغم أن االستماع إلى البرامج ا

الشباب إال انه ليس مكثفاً، وقد يرجع ذلك إلى ازدحام الساحة امامهم بوسائل التواصل 

ذات التقنيات الحديثة المتطورة والتى تنافس اإلذاعة بقوة وتجعل الشباب يقف حائراً 

 امامها ويوزع وقته عليها حسب ما يرى ويرغب .

" والتى اظهرت 0909"مبروكة عبد هللا  وتختلف هذه الدراسة مع نتائج دراسة

 نتائجها ان المبحوثين عينة الدراسة يستمعون لإلذاعات المحلية يومياً أقل من ساعة.

  اما عن سؤال عينة الدراسة: ما الفترة التى تفضل االستماع فيها إلى االذاعات

 التقليدية ؟

ً لإلذاعة لدى فكشفت نتائج الدراسة ان فترة الصباح هى أكثر فترات اليوم ا ستماعا

ً نظرا ألن هذا الوقت هو وقت الشباب  الشباب عينة الدراسة، ويعد هذا منطقيا

لالستعداد للخروج من المنزل للذهاب الى الجامعة والتنقل فى وسائل النقل العام او 

بسيارته الخاصة، حيث يستمع الى البرامج االذاعية للتسلية ومساعدته على مرور 

إلى وجهته، وتعتبر االذاعة افضل الوسائل االتصالية من هذا الوقت حتى يصل 

ً كاستخدام  ً او عمالً بدنيا الجانب )جانب الرفقة( حيث انها ال تتطلب تركيزاً او وقتا

 شبكات التواصل االجتماعى .

" ودراسة 0909وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من "مبروكة عبد هللا 

فى ان عينة الدراستين اختارت "حسب الظروف،  (05)"0992"سالم عيسى بالحاج 

والفترة المسائية" كأكثر فترات اليوم استماعاً، بينما تتفق نتائج تلك الدراسة مع 

ً لإلذاعات 0900دراسة "تسعديت قدوار  " فى ان الصباح هو اكثر الفترات استماعا

 التقليدية من جانب عينة الدراسة .

 : ما اهم اإلذاعات المصرية التقليدية التى تستمع لها؟ مناقشة نتائج السؤال الثامن

جاءت اذاعة "نجوم أف أم" كأكثر اإلذاعات المصرية التقليدية التى يستمع إليها 

الشباب الجامعى، ويرجع ذلك الى طبيعة تلك اإلذاعة وما تقدمه من برامج متنوعة 

وسائل الترفيه ومختلفة توجه بشكل اساسى إلى فئة الشباب الذين يبحثون عن 

وتخفيف ضغوط الدراسة عليهم، كما أنهم ينجذبون إلى تلك البرامج التى تحتوى على 

االغانى والموسيقى وهذا ما تعتمد عليه طبيعة إذاعات نجوم أف أم، كما ان 
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المستمعون يختارون من وسائل اإلعالم ما يالئم اهتماماتهم واحتياجاتهم وهذا ما ورد 

سة "االستخدامات واالشباعات"  بأن أعضاء الجمهور فى فروض نظرية الدرا

فعالون فى عملية االتصال الجمعى، يستخدمون وسائل االتصال لتحقيق اهداف 

 مقصودة تلبى توقعاتهم وتشبع احتياجاتهم .

" والتى جاءت فيها 0992وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة "سالم عيسى بالحاج 

 مج التى يستمع اليها شباب عينة الدراسة ."برامج المنوعات" كأكثر البرا

اما عن إذاعة القرآن الكريم والتى جاءت بالمرتبة الثانية كأكثر االذاعات استماعاً 

لدى الشباب عينة الدراسة فتشير إلى ارتفاع مستوى الوازع الدينى لديهم، كما تشير 

لوبها المتميز إلى تميز تلك اإلذاعة وقدرتها على الوصول الى شريحة الشباب بأس

 وقدرتها على توصيل المعلومات الدينية بشكل يناسب ذوق الشباب ومدى استيعابهم .

 مناقشة نتائج السؤال التاسع : 

 مع من تستمع إلى االذاعات التقليدية ؟ 

تشير نتائج الدراسة إلى تفضيل عينة الدراسة االستماع الى االذاعات التقليدية 

أن االستماع إلى اإلذاعة هو نشاط منعزل، فاألسرة بمفردهم، وقد يرجع ذلك إلى 

المعاصرة تتميز بالفردانية وبالميل إلى االستقاللية الذاتية ألفرادها، حيث تظهر رغبة 

كبرى لدى كل فرد داخل األسرة فى المطالبة المتنامية بهويه خاصة به، هوية 

اده أن نكون مع منفصلة خارج هوية الجماعة األسرية واالجتماعية، وفق منطق مف

بعضنا البعض ولكن أحرار ويبدو أن التقنيات االتصالية الحديثة مناسبة لترويج 

المطلب الخاع بالهوية ال سيما لدى الشباب ألنه يسمح بالنفاذ إلى العالقة االجتماعية 

إن كان الراديو يكلم الماليين في كل مكان، فإنه في الوقت ذاته يتكلم و (03)الشخصية

تمع بمفرده، فأصواته موجهة إليه، تتسلل إلى رأسه عبر أذنيه لتظل بداخله إلي المس

فيكون تأثيرها أكبر، فهو أداة شخصية، أما التليفزيون فوسيلة جماعية، إذ عادة ما 

 يشاهده الناس جماعات.

أو قد يرجع هذا االختيار إلى ان الشباب يفضلون االستماع الى نوعية من البرامج 

قد ال تناسب طبيعة باقى أفراد األسرة مما يجعلهم يميلون إلى  ذات طابع شبابى

 االستماع إليها بمفردهم .

بينما تختلف  "0900دراسة "تسعديت قدوار وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة "

" والتى جاء فيها االختيار الى تفضيل 0909"مبروكة عبد هللا نتائجها مع دراسة 

 االستماع مع االسرة .

  الوسائط التى تسخدمها لالستماع الى االذاعات التقليدية ؟ما 

جاء راديو السيارة كأكثر الوسائط المستخدمة من قبل الشباب عينة الدراسة التى 

يستمعون الى االذاعات التقليدية من خاللها، وهذا منطقى نظراً لرتم حياة الشباب 

ية أو لقضاء طلبات البيت السريع ما بين الخروج الى الجامعة او األسواق الترفيه
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وغيره مما يجعله ينتقل بالمواصالت العامة او من خالل سيارته او سيارة األسرة 

الخاصة والتى فى الغالب وقد يكون بالتعود فتح الراديو للتسلية ومعرفة آخر االخبار 

 وقضاء الوقت حتى الوصول .

لشباب لالستماع إلى بينما جاء الهاتف المحمول كالوسيط الثانى الذى يستخدمه ا

اإلذاعات من خالله، ويرجع ذلك إلى أن الهواتف المحمولة هى أكثر الوسائل 

ً من قبل الشباب نظراً الرتفاع نسبه االمتالك وسرعة االنتشار وسهولة  استخداما

االستخدام بين االوساط الشبابية، باإلضافة إلى االمكانيات الكبيرة التى تتيحها أمام 

 مستخدميها .

 ودراسة "0900تختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من "تسعديت قدوار و

" والتى جاء فيها االختيار الى تفضيل الراديو لالستماع الى 0909"مبروكة عبد هللا 

 االذاعات المختلفة .

 ما األماكن التى تستمع فيها إلى االذاعات التقليدية ؟ 

راسة، ويرجع ذلك الى نمط وأسلوب جاءت السيارة كاختيار أول من قبل عينة الد

حياة الشباب الجامعى الذى يقضى أغلب وقته خارج المنزل سواء كان ذلك بالجامعة 

 أومع االصدقاء .

 ودراسة "0900وتختلف نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة "تسعديت قدوار 

أن " والتى جاء بها 0992" ودراسة "سالم عيسى بالحاج 0909"مبروكة عبد هللا 

المنزل هو االختيار األول لعينة الدراسة عند االستماع الى االذاعات المختلفة، ألنه 

يوفر أجواء الراحة واالستمتاع التى قد يجدها المستمع فى البيت أكثر من أى مكان 

 آخر.

 مناقشة نتائج السؤال العاشر :

 هل شاركت فى برامج االذاعة من قبل ؟ 

اظهرت نتائج الدراسة ان عدد الشباب الذين يتفاعلون مع البرامج اإلذاعية يبقى 

ضئيالً بالمقارنة مع الحجم الكلى لعينة الدراسة، ولكن فى المستقبل اعتقد ان النسب 

ستتغير خاصة مع االنتشار الواسع ألدوات المشاركة فلم يعد األمر يقتصر فقط على 

 SMSسائل البريدية او مع التطور ارسال رسائل االتصال الهاتفى او ارسال الر

ولكن اصبح لكل برنامج صفحاته على شبكات التواصل االجتماعى المختلفة 

 باإلضافة الى قنواته على اليوتيوب .

" فى عدم مشاركة عينة 0900وتتفق نتائج تلك الدراسة مع دراسة "تسعديت قدوار 

 الدراسة فى البرامج االذاعية .

 



 التقليدية المصرية االذاعات نحو الجامعى الشباب اتجاهات

 212 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 التى اعتمدت عليها عند مشاركتك فى برامج االذاعة ؟ ما الوسيلة 

تظهر نتائج الدراسة إلى ان الهاتف المحمول هو الوسيلة التى استخدمتها عينة 

الدراسة ممن شاركوا فى برامج اإلذاعة، وهذه نتيجة منطقية نظراً النتشار الهواتف 

بسهولة وسرعة  المحمولة بين الشباب، إضافة إلى كونه من الوسائل التى تتميز

 االستخدام وتعدد امكانياته .

" فى ان الهاتف هو 0900وتتفق نتائج تلك الدراسة مع دراسة "تسعديت قدوار 

 وسيلة المشاركة الى اختارتها عينة الدراسة ممن شاركوا بالبرامج االذاعية .

 ما نوعية البرامج اإلذاعية التى تفضلها ؟ 

عينة الدراسة من الشباب الجامعى الى البرامج اظهرت نتائج الدراسة الى تفضيل 

الترفيهية، مما لها من طبيعة جذابة وافكار مختلفة واسلوب حوارى يالئم تفكير ولغة 

وأسلوب الشباب خاصة مع اعتماد تلك البرامج الى استخدام أحدث االغانى بمختلف 

 اللغات التى يفضلها فئة الشباب .

" و دراسة "سالم 0909من دراسة "مبروكة عبد هللا وتتفق نتائج تلك الدراسة مع كل 

" حيث 0900" بينما اختلفت نتائجها مع دراسة "تسعديت قدوار 0992عيسى بالحاج 

 احتلت األخبار االهتمام األول لعينة الدراسة .

وهذا ما يتفق وفروض نظرية الدراسة والتى تشير إلى ان الجمهور هو من يختار 

 تشبع حاجاته . الرسائل والمضامين التى

 مناقشة نتائج السؤال الحادى عشر:

 ما دوافعك لالستماع إلى البرامج اإلذاعية المصرية ؟ 

اظهرت نتائج الدراسة أن أهم دوافع تعرض الشباب الجامعى لإلذاعات المصرية 

التقليدية وبرامجها رغم تعدد وتنوع اشكال ووسائل االتصال التى يستخدمها الشباب 

 لترفيه والتسلية وشغل اوقات الفراغ .كانت: دافعى ا

ويعود ذلك إلى تركيز برامج اإلذاعة المصرية على شريحة الشباب نوعا ما، حيث 

تمتاز البرامج بصيغة شبابية فى طرحها وتناولها للمواضيع فى قالب خفيف ذى إيقاع 

 سريع يخاطبهم بلغتهم ويثير أفكارهم بطريقة جذابة ويستخدم الموسيقى واالغانى

 التى يفضلونها .

ويندرج هذا فى اطار نظرية االستخدامات واالشباعات، حيث اكد "روزنجرين ووندال 

Rosengren Windhl  أن نموذج االستخدامات واالشباعات يركز على الفرد "

المستخدم لوسائل االتصال والذى يبادر باستخدام هذه الوسائل ويبنى سلوكه االتصالى 
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، إضافة إلى انه يختار من بين البدائل الوظيفية ما يستخدمه لكى على اهدافه بشكل مباشر

 .(00)يشبع حاجاته

ودراسة  "0900"تسعديت قدوار وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من 

" فى ان دوافع االستماع الى االذاعة لدى عينة الدراسة كانت 0900"اجوهو 

الحصول على المعلومات ومعرفة األخبار، بينما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة 

أن الدافع الرئيسى لعينة الدراسة عند االستماع الى االذاعة  "0909"مبروكة عبد هللا 

 الليبية كان هدفه التسلية .

 تركز فى محتوى ما يقدم فى البرامج االذاعية ؟ هل 

من عينة الدراسة تركز فى محتوى البرامج االذاعية  %35اظهرت نتائج الدراسة ان 

المقدمة مما يحمل تلك البرامج مسئولية مضاعفة عما تقدمه من محتوى يهم فئة 

حية الشباب الجامعى ويجعلها تهتم أكثر بالجوانب الثقافية والتعليمية والص

واالقتصادية بنفس أسلوب المحتوى الترفيهى الذى يصل بسهولة الى الشباب 

 ويتفاعلون معه .

"، ودراسة 0900وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة "تسعديت قدوار 

" فى أن نمط البرمجة اإلذاعية يؤثر على 0905"اوجوش وبابافيم وميلودى اكتاجان 

 سلوك الطالب .

  اإلذاعات التقليدية فى الحصول على المعلومات ؟هل تعتمد على 

اظهرت نتائج الدراسة ان اإلذاعة لم تعد مصدراً اساسياً للمعلومات لدى فئة الشباب 

الجامعى من مستمعى اإلذاعات التقليدية، مما يعد مؤشراً خطيرا حيث فقدت اإلذاعة 

المعلومات  مصدراً من مصادر قوتها األساسية لدى الجمهور وهو الحصول على

واالخبار التى تتميز بالسرعة واآلنية، مما يجعلنا نتسائل عن اهم مصادر المعلومات 

 التى يستقى منها الشباب معلوماتهم وهل هى مصادر موثوق بها ؟

" ودراسة "تسعديت 0900وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من "اجوهو 

مصدراً اساسياً للمعلومات واالخبار  " والتى اظهرت ان اإلذاعة الزالت0900قدوار 

 لدى عينة الدراسة .

 مناقشة نتائج السؤال الثانى عشر :

 ؟ ما طبيعة المعلومات واألخبار التى تستقيها من اإلذاعة 

اظهرت نتائج الدراسة ان األخبار الترفيهية هى االخبار االذاعية التى يبحث عنها 

الى الطريقة المسلية والجذابة ذات الشباب الجامعى عينة الدراسة، ويرجع ذلك 

االيقاع السريع الذى يناسب فئة الشباب التى تقدم بها تلك االخبار، مما يساعدهم على 

 التخلص من الضغوط الدراسية وتخفيف االحساس بالتوتر والقلق .
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وهنا يمكن االشارة إلى نظرية الدراسة، حيث يرى "سوانسون" امكانية ربط  

شباعات المتحققة، فاألخبار والبرامج الترفيهية والدراما يمكن ان محتوى الرسالة باال

تحقق إشباع التنفيس، الذى يتمثل فى خبرات االستثارة والتخلص من التوتر والقلق 

 .(02)والهروب من المشكالت اليومية

" ودراسة "تسعديت 0900وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من "اجوهو 

اظهرت ان المعلومات والمعرفة هى أكثر االشباعات المتحققة  " والتى0900قدوار 

 لدى عينة الدراسة.

 ما أساس أختيارك للبرنامج اإلذاعى ؟ 

محتوى البرنامج هو اساس اختيار البرامج اإلذاعية التى تتابعها عينة الدراسة كما 

ً على الموضوعات  اظهرت نتائج الدراسة، وهذا طبيعى ألن المستمع يبحث دائما

المشوقة والمتجددة والتى تقدم بطريقة تناسبه وفى قوالب متنوعة تشبع حاجاته 

وتدفعه الى استمرار المتابعة، وهذا ما تؤكدة فروض نظرية الدراسة االستخدامات 

 واالشباعات.

 مناقشة نتائج السؤال الثالث عشر :

 ما المجاالت التى تساعدك فيها االستماع الى اإلذاعة ؟ 

الدراسة ان حاجة الشباب الى االستماع إلى اإلذاعة من اجل فهم ما يدور أظهرت نتائج 

حولهم من احداث، باإلضافة الى التفاعل والترابط االجتماعى، حيث يرى الشباب عينة 

الدراسة ان اإلذاعة بالنسبة لهم نافذة على العالم الخارجى يخلصهم من الشعور بالعزلة 

 تمع حدة وتحقق لهم االنتماء للمجوالو

ونستطيع ان نربط النظرية بهذه النتيجة حيث ال تقتصر دوافع الشباب الجامعى مستمع 

االذاعة على الدوافع الطقوسية فقط مثل الراحة وتمضية وقت الفراغ، بل جاءت الدوافع 

النفعية فى مقدمة هذه الدوافع مثل : معرفة ما يدور حولى، اتفاعل مع مجتمعى، مما 

 عينة الدراسة على االذاعات التقليدية فى الحصول على المعلومات. يظهر اعتماد الشباب

" فى ان االذاعة وسيلة اتصال 0900وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة "اجوهو والكى 

 لهم شعور االنتماء. جمعى تربط مستمعيها بالعالم الخارجى وتحقق

 ما شعورك بعد االستماع الى اإلذاعات التقليدية ؟ 

ئج الدراسة ان الشباب الجامعى عينة الدراسة من خالل تعرضهم لإلذاعات اظهرت نتا

التقليدية يشعرون باالستمتاع، وهذا فى حد ذاته إقرار منهم بالرضا والقبول لما يقدم فى 

االذاعة من برامج تشبع حاجاتهم النفسية واالجتماعية وتجعلهم مستمرون فى متابعة ما 

 . يقدم ليحافظوا على هذا الشعور
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" فى 0905وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة "اوجوشى وبابافيم وميلودى اكتاجان 

ان نمط البرمجة الذي تعتمده المحطات اإلذاعية يؤثر على سلوك الطالب تجاه 

 سواء بالقبول او بالرفض لما يقدم . البرامج

  االستماع الى اإلذاعات التقليدية؟ما يتحقق من اشباعات بعد 

نتائج الدراسة ان االستماع الى االذاعات التقليدية يعتبر اضافة لما يحصل اظهرت 

عليه عينة الدراسة من محيطهم االجتماعى، مما يبرز الدور الهام الذى تقدمه االذاعة 

ويعتمد عليه الجمهور خاصة فئة الشباب الجامعى فى انها تشبع حاجاتهم المعرفية 

 أدوار االذاعة كوسيلة اتصال جماهيرية . وتضيف إليهم كل جديد ويعد هذا أبرز

 مناقشة السؤال الرابع عشر:

 هل تغيرت عاداتك االستماعية لإلذاعة بعد استخدامك لوسائل االتصال الحديثة ؟ 

اظهرت نتائج الدراسة ان العادات االستماعية للشباب عينة الدراسة تغيرت بعد 

تنامى استخدام االنترنت وسهولة استخدامهم لوسائل التواصل الحديثة، خاصة مع 

تواجده فى المنازل بأسعار منخفضة وانتشار الهواتف المحمولة وسرعة تطورها 

وسهولة تداولها بين فئة الشباب الذى يبحث عن كل جديد ويجرب كل وسيلة تواصل 

 حديثة كشبكات التواصل الحديثة .

" ودراسة "محمد 0903وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من "ماريا جوتريز 

" ودراسة "بودهان يامين" والذى توصلت إلى تغير عالقة 0905بن على السويد 

الشباب مع وسائل االعالم االخرى نتيجة الستخدام االنترنت إذ انهم يفضلون كثيراً 

مما  الدخول الى مواقع االنترنت على مشاهدة التليفزيون او االستماع الى االذاعة،

 . (00)ادات التعرض، ودوافع وحتى االشباعات المتحققة لهميدل على تغير ع

والتى اظهرت ان ظهور التكنولوجيا  "0900"تسعديت قدوار بينما تختلف مع دراسة 

 الحديثة لم يؤثر على العادات االستماعية لدى عينة الدراسة بل زاد االقبال عليها .

 ما الوسائل االتصالية الحديثة التى تستخدمها ؟ 

نتائج الدراسة ان االنترنت هو األكثر استخداماً من وسائل التواصل الحديثة  اظهرت

لدى عينة الدراسة ويرجع ذلك الى ما يتيحه االنترنت امام الشباب من استخدامات 

تكنولوجية متعددة تقدم لهم المتعة واالثارة وكل جديد كاأللعاب التفاعلية والدردشة 

تواصل مع العالم اآلخر عبر شبكات التواصل ومصادر معلومات بشتى انواعها وال

 االجتماعى والمدونات وغيره .

" ودراسة 0900وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من "تسعديت قدوار 

" التى اظهرت 0905" ودراسة "محمد بن على السويد 0900"نصير صالح بو على 
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ى عينة الدراسة ولم يتزعزع ان التليفزيون هو الوسيلة االتصالية االكثر استخداما لد

 مكانها حتى مع ظهور االنترنت .

  استخدامك لوسائل التواصل الحديثة؟هل قل استخدامك لإلذاعة بعد 

اظهرت نتائج الدراسة ان الغالبية من الشباب عينة الدراسة قل استخدامهم لإلذاعة 

بعد ظهور وسائل التواصل الحديثة، حيث يعتبرون اإلذاعة كوسية اتصال ثانوية وان 

يبحثون عنه بطريقة جذابة وسائل االتصال الحديثة تغنيهم عن اإلذاعة وتوفر لهم ما 

الهواتف المحمولة الذكية، باالضافة الى افتقار االذاعة وسهلة ومتوفرة ايضا معهم عبر 

 للصورة التى يتفاعل معها الشباب .

" والتى اظهرت ان 0900وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة "تسعديت قدوار 

التعرض لإلذاعة لم يتراجع اال بنسبة ضئيلة، بينما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

 التى اظهرت فقدان شغف الشباب لإلذاعات التقليدية ." و0903"ماريا جوتريز 

 مناقشة السؤال الخامس عشر:

 ما أهم اذاعات االنترنت التى تستمع إليها ؟ 

جاءت اذاعة راديو مصر فى مقدمة إذاعات االنترنت التى يحرع الشباب الجامعى 

إلى ما يقدم عينة الدراسة على االستماع لها وبفارق كبير عن التى تليها، ويعود ذلك 

من خالل هذه االذاعة من محتوى وموضوعات مختلفة تناسب ذوق وافكار ولغة 

الشباب، وقد يعود ايضا الى شهرة تلك االذاعة عن مثيالتها بسبب الدعاية عنها 

 واالعالنات عن برامجها بمختلف وسائل التواصل .

جاءت  " حيث0903وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة "عبد الصادق حسن 

اذاعة "سوا" فى مقدمة اذاعات االنترنت التى يحرع الشباب الجامعى على 

 . (09)االستماع اليها

  كيف ترى مستقبل اإلذاعات التقليدية ؟ 

من الشباب الجامعى عينة الدراسة يرى ان اإلذاعة  %00اوضحت نتائج الدراسة ان 

حتى وان اصابها بعض  ستتطوروستتقدم وستستمر، مما يظهر أن االذاعات التقليدية

الضرر وقل عدد مستمعيها نتيجة ظهور وسائل تواصل ذات جاذبية عند الشباب إال 

انها غير مهددة بالزوال الن لها جمهور نسبته ليست بالقليلة سيظل وفيا لها رغم 

المنافسة الحادة التى تلقاها من قبل وسائل االعالم التقليدية كالتليفزيون او الحديثة 

 نت،كاالنتر

إن كل وسيلة من وسائل االعالم لها مميزاتها التى تتفرد بها عن غيرها من وسائل 

ويستفيد بها جمهورها، بل اننا نرى ان كل وسيلة من وسائل االتصال تكمل عوامل 
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النقص المتواجدة بالوسيلة االخرى، األمر الذى يؤدى فى النهاية الى تحقيق الفائدة 

 ل من تثقيف وتعليم واخبار وترفيه وتواصل مع االخر .المرجوة لمستخدم تلك الوسائ

 ما مقترحاتك لتحسين الخدمات المقدمة فى االذاعات التقليدية ؟ 

اظهرت نتائج الدراسة ان تجديد افكار ومضامين البرامج االذاعية بشكل متتابع 

ومستمر هو الضمان االساسى الستمرار تواجد االذاعة وقدرتها على الصمود 

ة امام وسائل االتصال القديمة والحديثة، وهو ايضا همزة الوصل بين والمنافس

االذاعة وبين جمهور الشباب الذى يبحث عن كل جديد وينبهر بالمضامين الغير 

 تقليدية وباساليب متطورة متنوعة ومتجددة وجذابة .

 والتى طالبت االذاعات "0903"ماريا جوتريز وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

باالهتمام بتطوير الموقع اإللكتروني لها والترويج له مع التركيز بشكل خاع على    

 مسألة التفاعل مع فئة الشباب حتى تستطيع بناء جمهور دائم لها 

 مناقشة نتائج الجدول السادس عشر:

 :النوع 

اظهرت نتائج الدراسة ان هناك ارتباط بين الذكور واالناث فى معدل التعرض 

لتقليدية فى االتجاه العكسى )السالب(، أى انه كلما زاد تعرض اإلناث لالذاعات ا

لالذاعات قل تعرض الذكور لها، وقد يرجع ذلك الى اختالف دوافع االهتمام بين 

 الجنسين، واختالف نمط الحياة وتقضية اوقات الفراغ بينهما .

هرت ان " والتى اظ0900وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة "تسعديت قدوار 

 االناث اكثر تعرضا لالذاعة من الذكور .

 :الجامعة 

الشباب الجامعى فى جامعة األسكندرية  اظهرت نتائج الدراسة ان هناك ارتباط بين

فى  والشباب بجامعة فاروس فى معدل التعرض إلى اإلذاعات التقليدية المصرية

االتجاه العكسى )السالب(، أى انه كلما زاد معدل تعرض شباب جامعة االسكندرية 

الحكومية لالذاعات التقليدية قل تعرض شباب جامعة فاروس الخاصة لها، ويعود 

ذلك الى اختالف خصائص وسمات مرتادى الجامعات الحكومية عن الجامعات 

واسلوب الحياة الذى يتماشى مع الخاصة، من حيث المستوى االقتصادى واالجتماعى 

 كل منهما .

" والتى جاءت 0905وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة "محمد بن على السويد 

 بها النتائج لصالح شباب الجامعات الخاصة .

 :التخصص 

بين الشباب الجامعى ذو التخصص العملى  اظهرت نتائج الدراسة ان هناك ارتباط

والشباب الجامعى ذو التخصص النظرى فى درجة التعرض إلى اإلذاعات التقليدية 
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فى االتجاه الطردى )الموجب(، أى انه كلما زاد معدل تعرض طالب الكليات 

النظرية لالذاعات التقليدية زاد معدل تعرض طالب الكليات العملية لها، ويرجع ذلك 

ان استخدام الشباب لوسائل التواصل ال عالقة له بالتخصص، حيث انهم الى 

متقاربون من الناحية الفكرية والسنية وطبيعة العادات االستماعية لديهم واتجاههم 

 بشكل عام نحو وسائل التواصل القديمة او الحديثة .

 التوصيات:

ليدية لدى تؤثر شبكات التواصل االجتماعى على معدل التعرض لإلذاعات التق -0

فئة الشباب الجامعى، لذا وجب على القائمين على اإلذاعات التقليدية ان يهتموا 

بالمواقع اإللكترونية لها على شبكات التواصل حتى يصل محتواها لفئة الشباب 

 بالطريقة التى ترضيهم .

يجب استغالل شبكات التواصل االجتماعى كمنصة إعالنية للبرامج اإلذاعية  -0

 هورها خاصة فئة الشباب كل جديد عما يقدم .حتى يعرف جم

ضرورة االهتمام بالمضمون الجذاب واألفكار المتجددة التى تثير الشباب  -3

 وتحثهم على االستماع والمتابعة لإلذاعة .

ضرورة التجديد فى محتوى وشكل البرامج االذاعية المتخصصة الثقافية واإلخبارية  -0

من وعيهم بما يحدث حولهم ودورهم نحو والسياسية حتى تصل إلى الشباب وتزيد 

 بناء أنفسهم ونحو أفراد مجتمعهم ونحو وطنهم .

يجب على القائمين على اإلذاعة ان يعملوا على زيادة الموضوعات والبرامج  -5

االذاعية التى تعطى فرصة أكبر للمستمعين من فئة الشباب للتفاعل والتواصل 

ية ومناقشتهم فيها بشكل يعتمد والمشاركة والتعبير عن وجهه نظرهم بكل حر

 على المنطق والعقل .

ضرورة االهتمام بتطوير إذاعات اإلنترنت حتى ال تكون مجرد اصدار من  -3

االذاعة التقليدية، وذلك من خالل التنويع فى المضمون والتجديد فى االفكار 

واستخدام كافة االمكانيات التكنولوجية المتاحة للوصول الى عدد اكبر من 

 تمعين خاصة فئة الشباب .المس
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