إستقصاء إلكتروني حول الشباب واإلذاعة في فلسطين  -تقرير النتائج

()1

اليوم العالمي لإلذاعة للعام « 2017أنتم اإلذاعة!»
ّ
المقدمة
كل عــام باليــوم العاملــي لإلذاعــة بهــدف تســليط
تحتفــل منظّمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) يف  13شــباط/فرباير مــن ّ
الضــوء عــى التأثــر اإليجــايب الــذي ترتكــه اإلذاعــة يف حيــاة ماليــن األشــخاص .وتبقــى اإلذاعــة وســيلة االعــام التــي تصــل إىل أكــر عــد ٍد مــن
األشــخاص حــول العــامل يف أرسع وقـ ٍ
ـت ممكــن« .أنتــم اإلذاعــة!»( )2هــو املوضــوع املعت َمــد دوليًــا لليــوم العاملــي لإلذاعــة للعــام  .2017ومــن
خــال الفعاليــات ،تســعى اليونســكو إىل الرتكيــز عــى تفاعــل الجمهــور ومشــاركته والحــرص عــى أن تكــون أصــوات الجميــع مســموعة.
احتفــل مكتــب اليونســكو يف رام اللــه – عــر مــروع شــبكات الشــباب املتوســطي ( )NET-MED Youthاملمــول مــن االتحــاد األورويب– باليــوم
العاملــي لإلذاعــة للعــام  2017مــن خــال إطــاق مبــادر ٍة ترمــي إىل تعزيــز مشــاركة الشــبان والشــابات يف النشــاط اإلذاعــي وتفاعلهــم مــع
املحطــات اإلذاعيــة .وعــى وجــه التحديــد ،تقــوم هــذه املبــادرة عــى إج ـراء اســتقصا ٍء عــر اإلنرتنــت تحــت عنــوان «أنتــم اإلذاعــة» نُ ّفــذت
بالرشاكــة مــع إذاعــة  .24FMويف هــذا الســياقُ ،ص ّمــم اســتقصاء إلكــروين وبرنامــج مقابــات مــع الجمهــور ( )vox popيتوخّيــان الوقــوف
رشا م ّدتــه ســاعة واحــدة
عــى متثيــل الشــباب يف املحطــات اإلذاعيــة الفلســطينية .ويف اليــوم العاملــي لإلذاعــة ،بثّــت إذاعــة  24FMبرنام ًجــا مبــا ً
اس ـتُضيف فيــه أربعــة أعضــا ٍء مــن مــروع شــبكات الشــباب املتوســطي يف فلســطني ،وممثّــل عــن نقابــة الصحفيــن الفلســطينيني ،ونائــب
وزيــر اإلعــام .وتض ّمــن الربنامــج عرضً ــا لنتائــج االســتقصاء ،كــا تخلّلــه نقــاش حــول ُســبل تحســن اســتخدام الشــباب لإلذاعــة كوســيل ٍة ملنــارصة
ـاص باملــروع( )3وصفحتــه عــى
قضاياهــم .ويف مــوازاة ذلــك ،لجــأ أعضــاء مــروع شــبكات الشــباب املتوســطي إىل املوقــع اإللكــروين الخـ ّ
فيســبوك( )4مــن أجــل التعبــر عــن تجاربهــم الشــخصية يف مــا يتعلّــق بــدور اإلذاعــة.
الغاية
أوعز مكتب اليونسكو يف رام الله بإجراء االستقصاء االلكرتوين بغية التوصل إىل غاي ٍة مزدوجة تتمثّل يف فهم:
مستوى متثيل الشباب والتعبري عن اهتامماتهم يف املحطات اإلذاعية يف فلسطني؛
وما يريده الشباب من اإلذاعة ،ومدى إرشاكهم يف الربامج اإلذاعية التي تُبثّ حال ًيا يف فلسطني.
النطاق والمنهجية
أُجــري االســتقصاء يف فلســطني (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) وامتـ ّد عــى فــرة  12يو ًمــا مــن  1إىل  12شــباط/فرباير ُ .2017و ّجهــت اســتامرات
االســتقصاء عــر اإلنرتنــت (بواســطة  )Google Driveإىل مــا مجموعــه  508مشــاركني يف اإلســتقصاء؛ ومتحــورت حــول تغطيــة القضايــا الشــبابية
يف املحطــات اإلذاعيــة الفلســطينية ســع ًيا إىل تســليط الضــوء عــى املســائل التاليــة:
أي مدى تعكس املحطات اإلذاعية املحلّية وجهات نظر الشباب واهتامماتهم؟
 إىل ّبأي وترية يتابع الشبان والشابات الربامج اإلذاعية؟
 ّ ما نوع الربامج اإلذاعية التي تجذب الشباب؟ ما نوع الربامج التي تفتقر إليها املحطات اإلذاعية الفلسطينية والتي ميكن أن تع ّزز قدرة هذه املحطات عىل جذب املستمعنيالشباب؟
بأي شكلٍ من األشكال وجهات نظر االتحاد األورويب.
( )1صدر هذا االستقصاء بدعمٍ من االتحاد األورويب .ويتح ّمل مؤلّفوه وحدهم كامل املسؤولية عن محتواه الذي ال يعكس ّ
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أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو لســلطاتها ،أو يف مــا يتعلّــق بتعيــن حدودهــا أو تخومهــا .إ ّن األفــكار واآلراء والتحليــات
ّ
أي التـزام)2(.
عــن وجهــات نظــر اليونســكو وال تلقــي عــى عاتــق املنظّمــة ّ
(2) http://www.diamundialradio.org/home
(3) http://www.netmedyouth.org/ar
(4) https://www.facebook.com/netmedyouth/
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بأي شكلٍ من األشكال يف صنع السياسات والقرارات ذات الصلة بالشباب؟
 هل يؤث ّر املحتوى الذي تبثّه املحطات اإلذاعية املحلّية ّأي مــدى تحظــى قضاياهــم بالتغطيــة مــن
 مــا هــو مســتوى متثيــل الشــبان والشــابات يف وســائل اإلعــام الفلســطينية غــر اإلذاعيــة وإىل ّقبلهــا؟
أي نو ٍع من وسائل اإلعالم ميثّل عىل أفضل وج ٍه الشباب يف فلسطني ويشكّل أفضل مصد ٍر للمعلومات بشأن املواضيع التي ته ّمهم؟
ّ
ّ
ملخص النتائج
الخصائص الديموغرافية

يفصل الجدول ( )1أدناه أعداد املشاركني يف االستقصاء وتوزيعهم الجغرايف.
ّ

الجدول  :1التوزيع بحسب املوقع

الضفة الغربية
غزة

الرسم البياين  :1توزيع املشاركني يف االستقصاء بحسب املوقع
تألّفــت املجموعــة االســتقصائية املو ّحــدة مــن إنـ ٍ
ـاث ( )%48.2وذكــور ( .)%51.8وكــا هــو موضَّ ــح يف الجــدول ( )2أدنــاه ،تراوحــت أعــار
غالبيــة املشــاركني يف االســتقصاء (أي مــا نســبته  %30.5مــن العينــة) بــن  20و  24ســنة .يف املقابــل ،بلغــت نســبة املشــاركني يف اإلســتقصاء
الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  30و 35ســنة %28.1باملقارنــة مــع  %23.6ملــن تبلــغ أعامرهــم  25إىل  29ســنة.
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الجدول  :2توزيع املشاركني يف اإلستقصاء بحسب العمر والجنس

إناث
ذكور

الرسم البياين  :2توزيع املشاركني يف االستقصاء بحسب الجنس

عادات االستماع إلى اإلذاعة

رصح  %33.3مــن املشــاركني يف
يف
ّ
املتوســط ،أفــاد  %33.3مــن املشــاركني يف االســتقصاء بأنّهــم يســتمعون إىل اإلذاعــة يوم ًيــا .يف مــوازاة ذلــكّ ،
ـل %27.4 :منهــم يســتمعون إىل اإلذاعــة ع ـ ّدة م ـرات يف األســبوع مقابــل %6.1
االســتقصاء أنّهــم يســتمعون إىل املحطــات اإلذاعيــة بوتــر ٍة أقـ ّ
ال يســتمعون إىل اإلذاعــة إال مــر ًة واحــدة أســبوعيًا.
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33.3

33.3
27.4

6.1

متوسط وترية االستامع إىل اإلذاعة بني املشاركني يف االستقصاء
الرسم البياين ّ :3
وفيــا يتعلّــق باألوقــات التــي يســتمع فيهــا املشــاركني يف االســتقصاء إىل اإلذاعــة خــال اليــوم ،أفــاد  % 37.8منهــم بأنّهــم غال ًبــا مــا يتابعــون
الربامــج اإلذاعيــة يف الفــرة الصباحيــة ،يف حــن أشــار  % 11.8منهــم إىل أنّهــم يســتمعون إىل اإلذاعــة يف الســاعات األوىل مــن املســاء يف غالــب
األحيــان باملقارنــة مــع  % 8.1لفــرة الظهــرة أو مــا بعــد الظهــر و % 6.3للســاعات املتأ ّخــرة مــن املســاء.

37.8

11.8
8.1
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الرسم البياين  :4أوقات االستامع إىل اإلذاعة
مستوى تمثيل وجهات نظر الشباب واهتماماتهم في البرامج اإلذاعية
عندمــا ُســئل ا املشــاركني يف االســتقصاء عــن رأيهــم بشــأن مــدى تعبــر الربامــج اإلذاعيــة عــن وجهــات نظرهــم واهتامماتهــم ،رأى % 41.1

متوســطة
تعــر عنهــا بدرجــ ٍة ّ
منهــم أ ّن هــذه الربامــج ال تعكــس وجهــات نظرهــم إال بدرجــ ٍة محــدودة ،فيــا اعتــر  % 33.1منهــم أنّهــا ّ
ـر عــن آراء الشــباب وهمومهــم بدرجــة كبــرة .يف املقابــل ،أفــاد % 6.3
باملقارنــة مــع  % 13.2مــن املشــاركني يف اإلســتقصاء وجــدوا أنّهــا تعـ ّ
مــن املشــاركني يف اإلســتقصاء بــأ ّن الربامــج اإلذاعيــة ال تعكــس آراءهــم واهتامماتهــم عــى اإلطــاق ،يف حــن جــاء ر ّد  % 6.3مــن املشــاركني
يف االســتقصاء بــأن ال معلومــات لديهــم يف هــذا الشــأن.
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الرسم البياين  :5مستوى التعبري عن وجهات نظر الشباب وإهتامماتهم يف الربامج اإلذاعية
أنواع البرامج اإلذاعية الجاذبة للشباب

ر ًّدا عــى الســؤال املتعلّــق بالربامــج الجاذبــة للشــباب ،رأى  % 55.5مــن املشــاركني يف االســتقصاء أ ّن الشــبان والشــابات ينجذبــون إىل الربامــج
االجتامعيــة ،يف حــن اعتــر  % 35.2منهــم أ ّن الربامــج املوســيقية هــي التــي تجــذب املســتمعني الشــباب .وعنــد اإلجابــة عــى الســؤال نفســه،
أشــار  % 34.6مــن املشــاركني يف االســتقصاء إىل الربامــج الرتفيهيــة بينــا ذكــر  % 32.3منهــم الربامــج الرياضيــة ،و % 18.9الربامــج السياســية
ـب آخــر ،كانــت الربامــج اإلخباريــة هــي الجاذبــة للشــباب بحســب  % 16.5مــن عينــة
مقابــل  % 18.3أشــاروا إىل الربامــج الثقافيــة .مــن جانـ ٍ
املشــاركني يف اإلســتقصاء ،باملقارنــة مــع  % 2.4ألنــوا ٍع أخــرى مــن الربامــج.
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الرسم البياين  :6الربامج اإلذاعية الجاذبة للشباب
ً
البرامــج التــي تفتقــر إليهــا المحطــات اإلذاعيــة الفلســطينية والتــي يمكــن أن تجعلهــا أكثــر جذبــا للمســتمعين
الشــباب

أُدرج الســؤال املتعلّــق بهــذه الربامــج يف االســتقصاء مــن أجــل الوقــوف عــى وجهــات نظــر الشــباب املعـ َّـر عنهــا بلســانهم بشــأن مــا يريدونــه
ـج التثقيفيــة التــي تنــر الوعــي
مــن اإلذاعــة .وقــد شــملت الربامــج التــي ذكرهااملشــاركون يف االســتقصاء بوصفهــا غــر متوفّــرة حال ًيــا الربامـ َ
ـر الحــوار مــع ص ّنــاع الق ـرار ،فضـ ًـا عــن الربامــج
العــا ّم بشــأن قضايــا أساســية ،والربامــج التــي تركّــز عــى املحتــوى العلمــي ،وتلــك التــي تيـ ّ
الدينيــة .عــاو ًة عــى الربامــج آنفــة الذكــر ،أشــار املشــاركون يف االســتقصاء أيضً ــا إىل الربامــج التــي تتنــاول مشــاكل الشــباب وقضاياهــم ،وتلــك
ـص العاملــة وإطــاق املبــادرات ،والربامــج التــي تتطـ ّرق إىل مســائل مرتبطــة بالتعليــم التقنــي واملهنــي
التــي تعمــل عــى تحفيزهــم فيــا يخـ ّ
والتطـ ّوع واملشــاريع الصغــرة .كــا وردت يف إجابــات املشــاركني يف االســتقصاء الربامــج التــي تنطــوي عــى تفاعــل مــع الجمهــور وتلــك التــي
تشـ ّجع عــى املطالعــة وتعالــج مواضيــع متعلّقــة بصحــة الشــباب ،باإلضافــة إىل الربامــج التاريخيــة.
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ّ
ّ
أثر المحتوى الذي تبثه المحطات اإلذاعية المحلية

يعتقــد  % 51.4مــن املشــاركني يف االســتقصاء أ ّن مــا تبثّــه املحطــات اإلذاعيــة املحلّيــة مــن محتــوى يؤثّــر بشــكلٍ أو بآخــر يف صنــع السياســات
والقـرارات املرتبطــة بطريقـ ٍة مــا بالشــباب يف حــن يــرى % 39عكــس ذلــك .يف املقابــل ،أفــاد  % 5.1مــن املشــاركني يف االســتقصاء بــأ ّن املحتــوى
الصــادر عــن املحطــات اإلذاعيــة املحلّيــة يؤثّــر يف صنــع السياســات والق ـرارات ذات الصلــة بالشــباب .وأشــار املنتمــون إىل هــذه املجموعــة
مــن املشــاركني يف االســتقصاء إىل أ ّن الربامــج اإلذاعيــة املحلّيــة تؤثّــر بصــور ٍة ف ّعالــة يف املســائل املتّصلــة بإرضابــات املعلّمــن ،ومشــاكل النقــل،
ـب آخــر ،عـ ّـر  % 4.5مــن املشــاركني عــن عــدم
واألخطــاء الطبيــة ،وأزمــة الكهربــاء ،والبطالــة بــن الشــباب ،واملطالبــة بحقــوق الشــباب .مــن جانـ ٍ
معرفتهــم مــا إذا كان املحتــوى اإلذاعــي املحـ ّـي يــرك أثـ ًرا أو ال يف صنــع السياســات والقـرارات ذات الصلــة بالشــباب.

نعم
ال
نوعاً ما
ال أعرف

الرسم البياين  :7أثر املحتوى الذي تبثّه املحطات اإلذاعية املحلّية يف صنع السياسات والقرارات ذات الصلة بالشباب
التعبير عن اهتمامات الشبان والشابات في وسائل اإلعالم الفلسطينية غير اإلذاعية

رأى % 51.4مــن املشــاركني يف االســتقصاء أ ّن اهتاممــات الشــباب ال تحظــى بالتغطيــة يف وســائل اإلعــام الفلســطينية غــر اإلذاعيــة إال بدرجـ ٍة
متوســطة مقابــل  % 10.4أفــادوا بــأ ّن وســائل اإلعــام
رصح % 27.6مــن املشــاركني يف االســتقصاء أنّهــا مغطّــاة بدرج ـ ٍة ّ
محــدودة ،يف حــن ّ
الفلســطينية غــر اإلذاعيــة ال تعـ ّـر عــن همــوم الشــباب وال تغطيهــا إطالقًــا .أ ّمــا نســبة املشــاركني يف االســتقصاء الــذي اعتــروا أ ّن وســائل اإلعــام
آنفــة الذكــر تعكــس اهتاممــات الشــباب بدرجـ ٍة كبــرة ،فبلغــت  % 7.7باملقارنــة مــع  % 3ليســت لديهــم معرفــة بهــذا الشــأن.

الرسم البياين  :8التعبري عن اهتاممات الشباب يف وسائل اإلعالم غري اإلذاعية
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ـل
ـ
تمث
أنــواع وســائل اإلعــام التــي
ٍ
المســائل التــي تعنيهــم

متثيــا للشــباب يف فلســطني وأفضــل مصــد ٍر
ً
أفــاد  % 49.6مــن املشــاركني يف االســتقصاء بــأ ّن وســائل التواصــل االجتامعــي هــي األفضــل
للمعلومــات حــول املســائل التــي ته ّمهــم ،يف حــن انطبــق هــذا الوصــف عــى اإلنرتنــت بالنســبة لـــ % 42.7مــن املشــاركني واإلذاعــة بالنســبة
لـــ % 5.7منهــم ،مقابــل  % 1للتلفزيــون و % 0.8للصحــف و % 0.2للمجــات.

متثيل للشباب /التي تشكّل أفضل مصد ٍر للمعلومات بالنسبة لهم
الرسم البياين  :9وسائل اإلعالم األفضل ً
مالحظات أخرى

أي تعليقـ ٍ
ـات إضافيــة بشــأن املواضيــع املطروحــة .وبــرز يف
تض ّمــن االســتقصاء يف نهايتــه مســاح ًة ميكــن للمجيــب أن يعـ ّـر فيهــا برصاحــة عــن ّ
هــذا القســم االقرتاحــان اآلتيــان )1 :الرتكيــز عــى الربامــج اإلذاعيــة التــي تتنــاول القضايــا التــي تعنــي األشــخاص ذوي االعاقــة؛  )2وتنظيــم برامــج
تدريبيــة مهنيــة للعاملــن يف املحطــات اإلذاعيــة املحلّيــة ،وال سـ ّيام مق ّدمــي الربامــج.

الخالصة

يتضّ ــح مــن نتائــج االســتقصاء أ ّن اإلذاعــة تظـ ّـل إحــدى وســائل اإلعــام التــي مــا زال النــاس يتابعونهــا ويتفاعلــون معهــا ،وإن كان املحتــوى
بحاجــة عــى مــا يبــدو إىل تحسـ ٍ
ـينات ملحوظــة بحيــث يشــعر الشــباب بــأ ّن اإلذاعــة متثّلهــم عــى نحـ ٍو أفضــل .وقــد رأى العاملــون يف املحطــات
االذاعيــة املشــاركون يف االســتقصاء أ ّن هــذه النتائــج تحثّهــم عــى الخــروج عــن األنــواع التقليديــة مــن الربامــج اإلذاعيــة بهــدف معالجــة قضايــا
الشــباب املعــارصة بصــور ٍة أفضــل وإرشاك ص ّنــاع القـرار يف ذلــك .يســتمع النــاس إىل اإلذاعــة بســهول ٍة تا ّمــة عــر الهاتــف املحمــول ،أو يف املنــزل،
ـام واســعة االنتشــار تصــل إىل األ ّمــي واملتعلّــم ،والفقــر وامليســور ،وجميــع فئــات
أو يف الشــارع ،أو يف ســيارة األجــرة؛ اإلذاعــة وســيلة إعـ ٍ
املجتمــع عــى الســواء .وعليــه ،تضطلــع اإلذاعــة بــدو ٍر مهـ ّم يف دعــم وتشــجيع الحــوار بــن ص ّنــاع القـرار والشــباب والفاعلــن اآلخريــن مبــارش ًة
عــى الهــواء .وهــي تســاهم بالتــايل ،بطريق ـ ٍة عمليــة ،يف إيجــاد حلــو ٍل للمشــاكل التــي يعــاين منهــا املجتمــع .كــا تســتطيع اإلذاعــة تســهيل
املحاســبة وتعزيــز الشــفافية عــى نحـ ٍو فــوري ومبــارش ،فضـ ًـا عــن أنّهــا متثّــل منـ ًرا يتيــح للجميــع إســاع صوتــه عــى املــأ.
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