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   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 
الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني املتخصصني 

يف حتديد صالحية املادة للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة علمية 

محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن عشرة 

آالف كلمة ... ويف حالة الزيادة يتحمل الباحث فروق 

تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 

20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 

االجنليزية ال يزيد عن 250 كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، على أن يكتب اسم 

الباحث وعنوان بحثه على غالف مستقل ويشار إلى 

املراجع والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف نهاية 

البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... وحتتفظ 

املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة 

كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة العلمية

-  أ.د/ علي عجوة
-  أ.د/ محمود يوسف 

-  أ.د/ جنوى كامل 
-  أ.د/ محمد معوض 

-  أ.د/ جمال النجار
-  أ.د/ حسن على 

-  أ.د/ سامي الشريف 
-  أ.د/ عبد الصبور فاضل

-  أ.د/ فوزي عبد الغني 
-  أ.د/ شريف اللبان 

-  أ.د/ خالد صالح الدين
-  أ.د/ عرفة عامر 
-  أ.د/ حنان جنيد

-  أ.د/ إيناس أبو يوسف
-  أ.د/ سلوى العوادلي. 

-  أ.د/ عبد الرحيم درويش
-  أ.د/ رزق سعد 

-  أ.د/ محمود عبد العاطي 
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محتويات العدد

   ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي »دراسة حتليلية«                                                                                                                
-  د/ عمرو نحلة

   اجتاهــات النخبــة اإلعالميــة األكادمييــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف اســتخدامات اللغــة العربيــة        -  د/ محمــد هاشــم

   التفاعليــة بــني ُكتــاب املقــاالت الصحفيــة وقرائهــم »دراســة حتليليــة 
لعينــة مــن املقــاالت املنشــورة علــى املواقــع االليكترونيــة للصحافــة 
املصريــة«                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  د/ عبداحلفيــظ درويــش

  العالقــة بــني ممارســة طــالب التدريــب امليدانــي لألنشــطة اإلعالميــة 
املدرســية واجتاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــالم التربــوي »دراســة 
ميدانيــة«                              -  د/ وائــل مخيمــر

   تأثيــر التابلــت يف تنميــة املهــارات التعليميــة والتربويــة لطالب التعليم 
األساســى- دراســة تطبيقيــة علــى طــالب الصفــني الرابــع واخلامــس 
االبتدائيــني               - د/ شــيرين البحيــرى 

بــوك  الفيــس  يف  اجلامعيــة  اإللكترونيــة  العامــة  العالقــات  أنشــطة    
وعالقتهــا بثقــة الطــالب يف جامعاتهــم                   -  د/ محمــد طاحــون

الــــF.M يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات حــول  إذاعــات      دور 
األمــن االجتماعــي            - د. ابتســام محمــود محمــد علــي

  بحوث ضمن متطلبات الدكتوراه: ـ

   خصائــص املتابعــة اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف املحمــول لــدى كبــار 
الســن »دراســة ميدانية«                                               -  أ/ نهاد محمد
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التواصــل  مواقــع  عبــر  اجلامعــات  لصفحــات  الطــالب  اســتخدام     
املعــداوي كــرمي   أ/    - لديهــم      مبصداقيتهــا  وعالقتــه  االجتماعــي 

  ملخصات رسائل دكتوراه:

    األطــر الصحفيــة للتغطيــة اإلخباريــة للتيــارات السياســية املصريــة 
وعالقتهــا باجتاهــات اجلمهــور املصــري ، دراســة تطبيقيــة يف الفتــرة 
مــن يوليــو 2012م إلــى يونيــو 2015م                -  د/محمــد عبــد احلميــد

   تصميــم املواقــع اإلخباريــة العربيــة واألجنبيــة وعالقتــه بتفضيــالت 
-  د/مصطفــى علــوان مســتخدمي اإلنترنــت »دراســة تطبيقية«

   طـــر التغطية الصحفية ألحداث العنف السياسي يف مصـــر وعالقتها 
بتشــكيل اجتاهات اجلمهور املصري »دراســة تطبيقية«  

-  د/ سامح  عبدالغني



الشــباب  إمــداد  يف   F.Mالــــ إذاعــات  دور 

اجلامعــي باملعلومــات حــول األمــن االجتماعــي

 د. ابتسام محمود محمد علي

مدرس بقسم اإلذاعة والتليفزيون مبعهد اجلزيرة العالي لإلعالم وعلوم 

االتصال



دور إذاعات الــF.M يف إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات ...
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الملخص
تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى دور إذاعــات الــــF.M فــي إمــداد الشــباب الجامعــي بالمعلومــات 
حــول األمــن االجتماعــي«، وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى حجــم المعلومــات التــي تقدمهــا برامــج 
إذاعــات FM عــن األمــن االجتماعــي، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، واعتمــدت علــى 
منهــج المســح اإلعامــي، اســتخدمت الدراســة اســتمارة االســتبيان، حيــث طبقــت علــى عينــة قوامهــا )400( 
طالــب مــن الجامعــات المصريــة وتوصلــت إلــى:- أن أهــم أســباب اســتماع الشــباب الجامعــي إلذاعــات 
FM هــي: أن )التســلية والترفيــه وقــت الفــراغ( جــاء فــي الترتيــب االول، يليهــا )تقــدم برامجهــا بشــكل جديــد 
وجــذاب يختلــف عــن باقــي اإلذاعــات(، ثــم )الكتســاب معلومــات ومعــارف مختلفــة6(، أمــا بالترتيــب الرابــع 
)تتميــز بتنــوع المحتــوى(، أمــا بالترتيــب الخامــس )للتعــرف علــى خبــرات وتجــارب األخريــن(، أمــا فــي 
الترتيــب الســادس)تقدم برامجهــا بلغــة إذاعيــة ســهلة وقريبــة مــن الشــباب(.- جــاءت أهــم موضوعــات األمــن 
االجتماعــي التــي تهتــم بهــا إذاعــات F.M بشــكل أكبــر هــذه األيــام مــن وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي 
وقــد تمثلــت فــي« الفســاد االجتماعــي« فــي الترتيــب االول، وجــاء فــي الترتيــب الثانــي« انعــدام الرقابــة«، 
أمــا »تفعيــل قوانيــن المــرور والحــد مــن الحــوادث« فقــط جــاء بالترتيــب الثالــث، وفــي الترتيــب الرابــع جــاء 
»الخدمــات الصحيــة«. توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس 
دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي تبعــا الختــاف  الجامعــات )القاهــرة- عيــن شــمس- 

معهــد الجزيــرة- مصــر الدوليــة(.
Abstract

The problem of the study is determined by: ”What is the role of the FM 
radio stations in obstructing the youth of the university with information on 
social security“. on the methodology of the media survey. The study used the 
questionnaire form. which was applied to a sample of )400( students from the 
Egyptian universities and found that: - The most important reasons for listen-
ing to the university youth FM radio are: )Entertainment and leisure( came in 
the first order. followed by )offering a new and attractive program different from 
the rest of the radio(. then )to acquire different information and knowledge 6(. 
in the fourth order )characterized by diversity of content(. in the fifth order )to 
learn about experiences and experiences (. And in the sixth rank )programs 
are offered in an easy language and close to the youth(. - The most important 
topics of social security. which are more interested in FM broadcasts these 
days from the point of view of young university students were in ”social cor-
ruption“ in the first order. In the second order ”lack of arrogance.“ and ”the 
activation of traffic laws and reduce Accidents ”only came third in the order. 
and in the fourth ranking“ health services came. ” There were statistically 
significant differences between the average scores of the respondents on the 
role of FM radio in raising social security awareness according to the different 
universities )Cairo - Ain Shams - Aljazeera Institute - Egypt International(.



 د. ابتسام محمود 
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مقدمة:

تعــد إذاعــات FM أداة فعالــة ووســيلة ذات قــدرة علــى نشــر المعلومــات والمعرفــة ومشــاركتها 
ذاعــات FM علــى جعــل عمليــة التواصــل  بيــن الشــباب. تعمــل عمليــة المشــاركة بيــن الشــباب واإ
ثنائيــة االتجــاه، وتعمــل تلــك اإلذاعــات علــى تشــجيع الشــباب علــى التحــدث والمشــاركة والتفاعــل 

بالمعلومــات والتواصــل مــع اإلذاعــة وجمهورهــا مــن الشــباب إضافــة إلــى االســتماع للمحتــوى .
وتمثــل إذاعــات FM مصــدًرا مهًمــا وحيوًيــا لدعــم قضايــا األمــن االجتماعــي. فهــي تمثــل مــاًذا 
 FM لألصــوات المطالبــة بمزيــد مــن المســاواة والرفاهيــة االجتماعيــة لألفــراد والشــعوب، فإذاعــات
تمنــح الشــباب الشــعور المجتمعــي والهويــة وتكســر الحواجــز اللغويــة وتعمــل كمصــدر معتمــد لتقديــم 

المعرفــة والوعــي حــول قضايــا األمــن االجتماعــي األساســية.
وتــؤدى إذاعــات FM دوًر مهًمــا ومحورًيــا فــي تزويــد الشــباب بالمعــارف حــول األمــن االجتماعي 
نظــًرا لقدرتهــا علــى تحريــك المجتمــع وتزويــده بالمعلومــات حــول المشــكات االجتماعيــة وحلولهــا، 
وتعمــل تلــك اإلذاعــات علــى تشــجيع الشــباب نحــو المشــاركة فــي المشــروعات االجتماعيــة ومــن ثــم 
تعزيــز مفاهيــم نحــو األمــن االجتماعــي، ونظــًرا لتلــك األهميــة. يجــب تخطيــط وتطويــر محتــوى برامــج 
تلــك اإلذاعــات بطريقــة تركــز علــى المشــكات التــي تواجــه المجتمــع وأمنــه االجتماعــي وســبل حلهــا، 
لــذا تســعى الدراســة الحاليــة علــى التعــرف علــى دور إذاعــات الــــF.M فــي إمــداد الشــباب الجامعــي 

بالمعلومــات حــول األمــن االجتماعــي.
مشكلة الدراسة:

يمــارس الشــباب عنــد االســتماع لمحطــات إذاعــات FM عمليــات تفســيرية مختلفــة لمحتــوى 
وشــكل البرامــج المقدمــة عبــر تلــك اإلذاعــات وكذلــك فيمــا يتعلــق بمبــادئ االختيــار )االســتماع 
للبرامــج المفضلــة بإذاعــات FM( واالنتفــاع )االســتفادة الوظيفيــة مــن التــي يحصــل عليهــا المســتمع 
التــي  مــن االســتماع لبرامــج إذاعــات FM( والمشــاركة )االســتماع واســتهاك البرامــج اإلذاعيــة 

تتضمــن تفســيرات األفــراد مــن أجــل التوصــل إلــى معنــى محــدد(. 
ــى المعرفــة والمعلومــات الازمــة مــن أجــل حــل المشــكات  ــى الحصــول عل ــاج الشــباب إل ويحت
التــي تواجههــم فــي حياتهــم اليوميــة والمشــاركة الفعالــة فــي القضايــا المهمــة وعلــى رأســها 
األمــن االجتماعــي. فعندمــا يتمكــن الشــباب مــن الحصــول علــى المعلومــات الازمــة فــي الوقــت 
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المناســب, فــإن ذلــك يمنحهــم شــعور باألمــان واإلنجــاز والســيطرة. بذلــك, يمكــن االســتفادة مــن 
محطــات إذاعــات FM فــي نشــر المعلومــات حــول األمــن االجتماعــي للشــباب وكافــة عناصــر 

المجتمــع. 
ويعمــل األمــن االجتماعــي بمثابــة المحــرك للتنميــة  االقتصاديــة. إذ يســهم فــي تحســين إنتاجيــة 
العمل ويخفف من تبعات االستهاك وينشئ بيئة اقتصادية مثالية لاستثمار واإلبداع. ويستهدف 
األمــن االجتماعــي حمايــة المجتمعــات مــن المواقــف التــي تســبب فقــدان أو خفــض فــي مصــادر 
الوقايــة الصحيــة العاجيــة وضمــان قــدرة العمــال علــى العمــل والحصــول علــى التعويضــات المناســبة 
االقتصاديــة  الحيــاة   فــي  لألشــخاص  النشــطة  المشــاركة  وتأميــن  المعيشــة.  وتحســين مســتويات 
النمــو  وتحســين  االجتماعــي  التماســك  بتدعيــم  االجتماعــي  األمــن  يرتبــط  أيًضــا.  واالجتماعيــة. 
العدالــة  المعدمــة وتحقيــق  إلــى  القويــة  الشــعوب  قطاعــات  مــن  الدخــل  توزيــع  عــادة  واإ والمســاواة 

االجتماعيــة للجميــع.
وتكمــن  مشــكلة الدراســة فــي كثــرة البرامــج والمحطــات اإلذاعيــة الموجهــة للشــباب ومــا يمكــن 
أن تحدثــه مــن تأثيــر علــى معلوماتهــم وقيمهــم وســلوكهم، ومنهــا إذاعــات الــــF.M ومــن ثــم تســعى 
الدراســة لمعرفــة الــدور الــذي تؤديــه إذاعــات الــــF.M فــي إمــداد الشــباب الجامعــي بالمعلومــات 
حــول األمــن االجتماعــي مــن خــال التركيــز علــى أهــم قضايــا األمــن االجتماعــي وتزويــد الشــباب 
بالمعــارف حــول األمــن االجتماعــي، وتعزيــز مفاهيمهــم نحــو األمــن االجتماعــي، وكذلــك التحديــات 

المرتبطــة بتحقيــق االمــن االجتماعــي. 
ومــن ثــم تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل اآلتــي: مــا دور إذاعــات الــــF.M فــي إمــداد 

بالمعلومــات حــول األمــن االجتماعــي؟   الجامعــي  الشــباب 
أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من :
محاولــة التعــرف علــى دور إذاعــات الــــF.M فــي إمــداد الشــباب الجامعــي بالمعلومــات حــول - 

األمــن االجتماعــي.
كونهــا تهتــم بدراســة عنصريــن أساســيين ومهمــا إذاعــات F.M لمــا تبثــه مــن برامــج متنوعــة - 

المضاميــن وموجهــة للشــباب كفئــة مســتهدفة وتمثــل قطاًعــا كبيــًرا مــن المجتمــع المصــري، 
واألمــن االجتماعــي بمــا يترتــب عليــه مــن تحقيــق االســتقرار داخــل المجتمــع المصــري.

 - )F.M نجــوم(F.M معظــم الدراســات التــي أجريــت حــول هــذا الموضــوع تناولــت إذاعــة
واإلشــباعات المتحققــة مــن التعــرض وتأثيرهــا علــى الشــباب، بينمــا وجــدت الباحثــة قلــة 
فــي الدراســات التــي تناولــت إذاعــات ال F.M بشــكل خــاص ودورهــا فــي تنــاول القضايــا 
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المجتمعيــة بشــكل عــام واألمــن االجتماعــي بشــكل خــاص.
تأمــل الباحثــة فــي إفــادة القائميــن علــى رســم السياســات اإلعاميــة إلذاعــات الـــــF.M والتــي - 

القضايــا  حــول  المهمــة  بالمعلومــات  مدادهــم  واإ يجذبهــم  بمــا  الشــباب وتطويرهــا  تخاطــب 
والموضوعــات المجتمعيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع المصــري.

أهداف الدراسة
تتمثل أهداف الدراسة في التعرف على:

 -.FM الكشف عن أسباب مشاركة الشباب الجامعي في برامج إذاعات
 -.F.M تحديد الوسائل التي يشارك من خالها الشباب الجامعي في برامج إذاعات
التعــرف علــى مــدى اعتقــاد الشــباب الجامعــي أن المشــاركة ببرامــج إذاعــات FM لهــا تأثيــر - 

علــى فكــرة األمــن االجتماعــي لديهــم.
رصــد درجــة اعتمــاد الشــباب الجامعــي علــى إذاعــات F.M للحصــول علــى معلومــات حــول - 

األمــن االجتماعي.
تحديــد موضوعــات األمــن االجتماعــي التــي تهتــم بهــا إذاعــات F.M مــن وجهــة نظــر - 

الجامعــي. الشــباب 
رصــد التحديــات التــي تواجــه إذاعــات F.M فــي نشــر مفاهيــم االمــن االجتماعــي مــن وجهــة - 

نظــر الشــباب الجامعــي.
الدراسات السابقة

تعــد الدراســات الســابقة أحــد مصــادر تحديــد المشــكلة البحثيــة. لــذا ســوف تتنــاول الباحثــة عــرض 
الدراســات الســابقة العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات الدراســة طبًقا للترتيب الزمني من األحداث 

إلــى األقــدم كمــا يلــى:
دراســة:  Kanyi, K. N )2017م(. بعنــوان« أثــر اإلذاعــة علــى غــرس القيــم االجتماعيــة . 1

بيــن الشــباب: دراســة حالــة لبرنامــج صباحــي عبــر محطــة إذاعيــة FM علــى طــاب جامعــة 
نيروبي. 

هدفــت الدراســة إلــى فحــص أثــر اإلذاعــة FM علــى غــرس القيــم االجتماعيــة بيــن الشــباب مــن 
خــال دراســة حالــة لبرنامــج صباحــي بأحــد المحطــات اإلذاعيــة بنظــام FM، واســتخدمت الدراســة 
منهــج دراســة الحالــة النوعيــة، وشــارك فــي الدراســة عينــة مــن شــباب الســنة النهائيــة جامعــة نيروبــي 
تــم اختيارهــم عمدًيــا مــن بيــن مســتمعي برنامــج صباحــي بمحطــة إذاعيــة تعمــل بنظــام FM )العــدد 
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= 50 مفــردة(. تــم تطبيــق األدوات علــى أفــراد العينــة لتحقيــق األهــداف واســتخاص النتائــج، 

وتــم تجميــع البيانــات باســتخدام األدوات اآلتيــة:- اســتبانة دور إذاعــات FM فــي غــرس القيــم 
االجتماعيــة بيــن الشــباب،- المقابــات الشــفهية شــبه البنائيــة، وتــم التوصــل مــن خــال التحليــات 
إلــى النتائــج اآلتيــة:- ظهــور تأثيــر إيجابــي لاســتماع للبرنامــج الصباحــي عبــر إذاعــة FM علــى 
تعزيــز القيــم االجتماعيــة والمعــارف والســلوك االجتماعــي بيــن الشــباب،- ظهــور مواقــف إيجابيــة 
للشــباب مســتمعي البرنامــج الصباحــي عبــر إذاعــة FM حــول القضايــا االجتماعيــة وبخاصــًة تلــك 

المرتبطــة باألســرة. 
دراســة:  Dalene, M. B )2017( بعنــوان« اإلذاعــة ومشــاركة الشــباب فــي قضايــا . 2

.”FM األمــن االجتماعــي: دراســة حالــة لمحطــة إذاعيــة
وبيــن  اإلذاعيــة   FM لمحطــات الشــباب  اســتماع  بيــن  العاقــة  فحــص  إلــى  الدراســة  هدفــت 
مشــاركتهم الفعالــة فــي تعزيــز قضايــا األمــن االجتماعــي، واســتخدمت الدراســة منهــج دراســة الحالــة 
المتعمقــة والمنهــج النوعــي، وشــارك فــي الدراســة عينــة تكونــت مــن 230 شــاب وفتــاة )50% ذكــور 
ــا مــن مســتمعي محطــة  و50% إنــاث( متوســط أعمارهــم مــا بيــن 25-30 عــام تــم اختيارهــم عمدًي
ســيانا اإلذاعيــة التــي تعمــل بنظــام FM فــي الصيــن، وتــم تطبيــق األدوات علــى أفــراد العينــة لإلجابــة 
علــى التســاؤالت وتحقيــق أهــداف الدراســة، وتمثلــت األدوات المســتخدمة فــي جمــع البيانــات مــن:- 
المقابــات المتعمقــة،- اســتبانة دور إذاعــات FM فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي قضايــا األمــن 
االجتماعــي، وتــم التوصــل مــن خــال التحليــات إلــى النتائــج اآلتيــة:- ظهــور مســتويات مرتفعــة 
بيــن الشــباب فــي االســتماع إلذاعــات FM. وكانــت هــذه النســبة مرتفعــة بيــن اإلنــاث بالمقارنــة مــع 
الذكــور،- ظهــرت عاقــة موجبــة بيــن اســتماع الشــباب لمحطــات FM اإلذاعيــة وبيــن مشــاركتهم 
الفعالــة فــي تعزيــز قضايــا األمــن االجتماعــي مــن وجهــة نظرهــم. حيــث ســاهمت تلــك اإلذاعــات 
فــي زيــادة الوعــي المجتمعــي وغــرس القيــم االجتماعيــة والثقافيــة،- أظهــرت التحليــات اســتخدام 
اإلذاعــات آلليــات مثــل البرامــج والهندســة اإلذاعيــة المتقدمــة ومشــاركة المســتمعين فــي البرامــج 

اإلذاعيــة. 
دراســة: Hemen, R. M. )2017( بعنــوان« العنــوان: تحديــات اســتخدام اإلذاعــة فــي . 3

تزويــد شــباب الجامعــات بالمعلومــات حــول القضايــا: دراســة حالــة علــى محطــة ماكــوردي 
 .FM بنظــام

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى التحديــات التــي تحــول دون دور إذاعــات FM فــي تزويــد 
شــباب الجامعــات بالمعلومــات حــول القضايــا االجتماعيــة مــن خــال فحــص حالــة محطــة ماكــوردي 
اإلذاعيــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج االســتطاعي عبــر تطبيــق االســتبيان والمقابــات غيــر 
البنائيــة علــى أفــراد العينــة، وشــارك فــي الدراســة عينــة تكونــت مــن 7 مــن أعضــاء إدارة محطــة 
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فــي مجــال  أكاديمــي  إلــى 17 متخصــص  بنظــام FM. إضافــة  تبــث  التــي  ماكــوردي اإلذاعيــة 
إذاعــات FM تــم اختيارهــم عمدًيــا للمشــاركة فــي الدراســة. أيًضــا. شــارك فــي الدراســة 341 مــن 
مســتمعي اإلذاعــة. تــم تطبيــق األدوات علــى أفــراد العينــة لإلجابــة علــى التســاؤالت واســتخاص 
النتائــج، وتمثلــت األدوات المســتخدمة فــي جمــع البيانــات مــن:- اســتبانة إذاعــات FM وتزويــد 
الشــباب بالمعلومــات،- المقابــات شــبه البنائيــة مــع مجموعــة التركيــز،- وتــم التوصــل مــن خــال 
 FM التحليــات إلــى النتائــج اآلتيــة:- تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن التحديــات لــدور إذاعــات
فــي تزويــد الشــباب بالمعلومــات حــول القضايــا االجتماعيــة تمثلــت أهمهــا فــي: ضعــف التمويــل 
والمشــكات اإلداريــة والتحديــات التكنولوجيــة واالنتشــار،- تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن الطــرق 
للحــد مــن معوقــات دور اإلذاعــة FM فــي تزويــد الشــباب بالمعلومــات حــول القضايــا االجتماعيــة: 
تفاعــل ومشــاركة الشــباب مــع محتــوى اإلذاعــة. زيــادة تخصصيــة العامليــن بتلــك اإلذاعــات وتحديــث 

المعــدات اإلذاعيــة. 
دراسة: Naqvi, S.; Baloch, M. F.; Niaz, B., & Kasi, M. )2017( بعنوان . 4

» محطــات FM اإلذاعيــة واألمــن االجتماعــي بيــن الشــباب بمدينــة كويتــا«. 
هدفــت الدراســة إلــى إثــراء األبيــات البحثيــة مــن خــال التعــرف علــى الــدور الــذي تؤديــه 
إذاعــات FM فــي دعــم تحقــق األمــن االجتماعــي بيــن الشــباب مــع التركيــز علــى البرامــج المعلوماتيــة 
ودورهــا، واســتخدمت الدراســة المنهجيــن النوعــي والكمــي، وشــارك فــي الدراســة عينــة تكونــت مــن 
222 مــن الشــباب مســتمعي إذاعــة تبــث بنظــام FM فــي الهنــد تــم اختيارهــم عشــوائًيا ممــن تتــراوح 
مــن:-  البيانــات  فــي عمليــة جمــع  المســتخدمة  األدوات  عــام، وتمثلــت  بيــن 25-19  أعمارهــم 
االســتبيان،- المقابــات شــبه البنائيــة عبــر الهاتــف، وأســفرت الدراســة عــن النتائــج اآلتيــة:- أظهــرت 
التحليــات أن معظــم البرامــج التــي يســتمع إليهــا الشــباب بمحطــات FM تركــز علــى الترفيــه 
 FM والبرامــج التفاعليــة ذات التغذيــة الراجعــة،- أظهــرت التحليــات أن عوامــل نجــاح إذاعــات
فــي دعــم تحقــق األمــن االجتماعــي بيــن الشــباب تتمثــل فــي المحتــوى المشــوق وجــودة البــث ونقــاء 
الصــوت اإلذاعــي،- بالنســبة لوقــت االســتماع إلــى إذاعــات FM. فقــد تراوحــت اســتماع الشــباب 

ــا.  بالعينــة مــا بيــن 1-2 ســاعة يومًي
ــة حــول . 5 ــي نشــر المعرف ــوان« دور اإلعــام ف دراســة: Wekalao, N. B. )2016( بعن

األمــن االجتماعــي: دراســة حالــة علــى إذاعــة FM بغــرب كينيــا«.
هدفــت الدراســة إلــى تقويــم الــدور الــذي تؤديــه إذاعــات FM فــي نشــر المعرفــة المتعلقــة باألمــن 
االجتماعــي ومجاالتــه المختلفــة بيــن الشــباب، واســتخدمت الدراســة العديــد مــن المنهجيــات تنوعــت 
بيــن المنهــج النوعــي والكمــي ودراســة الحالــة، وشــارك فــي الدراســة عينــة تكونــت مــن 44 شــخص 
ــى 353 مســتمع لإلذاعــة  ــة إل ــة, إضاف ــن بمحطــة ويســت إف إم اإلذاعي ــوام العاملي ــون ق يمثل
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مــن فئــة الشــباب )متوســط العمــر مــا بيــن 21-30 عــام(. تــم تطبيــق األدوات علــى أفــراد 
العينــة الســتخاص النتائــج، وتمثلــت األدوات المســتخدمة فــي جمــع البيانــات مــن:- االســتبيان 
)موجــه لشــباب المســتمعين(، -المقابــات شــبه البنائيــة )موجــه للعامليــن بالمحطــة اإلذاعيــة(، 
وتــم التوصــل مــن خــال التحليــات إلــى النتائــج اآلتيــة:- ظهــور تأثيــر إيجابــي لبرامــج إذاعــات 
FM فــي دعــم نشــر المعرفــة المتعلقــة باألمــن االجتماعــي ومجاالتــه بيــن الشــباب. تحديــًدا, 
تمثلــت أبــرز تلــك المجــاالت فــي اســتقرار األســرة والمجتمــع واألخــاق المجتمعيــة،  تــم التوصــل 
إلــى مائمــة المحتــوى الثقافــي واللغــوي للمحطــة اإلذاعيــة المفحوصــة بالدراســة لنشــر المعــارف 
المتعلقــة بقضايــا األمــن االجتماعــي بيــن الشــباب،- ضــرورة زيــادة االهتمــام بمحتــوى اإلذاعــات 
FM الموجــه للشــباب واإلفــادة منــه فــي نشــر مختلــف المعــارف المرتبطــة باألمــن االجتماعــي 

وغيــره مــن القضايــا المجتمعيــة المهمــة. 
دراســة:( Mwikisa, D.  2016( بعنــوان » إذاعــات FM وتزويــد الشــباب بالمعلومــات . 6

حــول القضايــا االجتماعيــة: دراســة حالــة«.
هدفــت الدراســة إلــى استكشــاف الــدور الــذي تؤديــه محطــة اليــف إف إم اإلذاعيــة فــي إشــباع 
الحاجــات المعلوماتيــة لمســتمعيها الشــباب حــول القضايــا االجتماعيــة، واســتخدمت الدراســة مناهــج 
دراســة الحالــة والمنهــج النوعــي والكمــي لتحقيــق األهــداف، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 200 مفــردة 
ــا ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19-32 عــام  مــن مســتمعي إذاعــة اليــف إف إم تــم اختيارهــم عمدًي
)50% ذكــور و50% إنــاث(. أيًضــا. شــارك فــي الدراســة 43 مفــردة يمثلــون مقدمــي ومعــدي البرامــج 

بالمحطــة اإلذاعيــة. تــم تطبيــق األدوات علــى أفــراد العينــة الســتخاص النتائــج، وتمثلــت األدوات 
المســتخدمة فــي جمــع البيانــات مــن:- مناقشــات مجموعــات التركيــز،- المقابــات شــبه البنائيــة،- 
اآلتيــة:- ظهــور  النتائــج  إلــى  التحليــات  خــال  مــن  التوصــل  وتــم  التطبيــق،  ذاتــي  االســتبيان 
ذاعــة اليــف إف إم بصفــة خاصــة فــي تزويــد الشــباب  دور إيجابــي لإلذاعــات FM عموًمــا واإ
بالمعلومــات حــول القضايــا االجتماعيــة وســد الفجــوة الشــباب والوعــي بقضايــا مجتمعهــم،- 
تمثلــت اآلليــات المســتخدمة مــن جانــب اإلذاعــات FM فــي تزويــد الشــباب بالمعلومــات فــي 
تخطيــط البرامــج الجديــدة والتنــوع فــي محتــوى البرامــج بيــن الجديــة والهــزل وتوظيــف التقنيــات 
 FM الحديثــة فــي البــث اإلذاعــي،- أظهــرت التحليــات أن المعوقــات التــي تواجــه دور إذاعــات

تمثلــت فــي معوقــات ماليــة ومعوقــات تكنولوجيــة. 
دراســة: Tyali, S. M )2016( بعنــوان« فحــص دور محطــات FM اإلذاعيــة فــي تزويــد . 7

الشــباب بمعلومــات حــول األمــن االجتماعــي: دراســة حالــة علــى دور محطــة إكس-كيــه 
فــي التوعيــة بقضايــا اإليــدز«. 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور محطــات FM اإلذاعيــة فــي تزويــد الشــباب بالمعلومــات 
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حــول األمــن االجتماعــي مــن خــال اســتعراض حالــة محطــة إكــس كيــه، اســتخدمت الدراســة منهــج 
دراســة الحالــة الفرديــة إضافــة إلــى المنهجيــن الكمــي والنوعــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 107 
مفــردة مــن مســتمعي إذاعــة FM )متوســط العمــر 20-30 عــام. مــن بينهــم 62 إنــاث( تــم اختيارهــم 
عمدًيــا. ايًضــا. تمثلــت العينــة فــي 4 مقتطفــات مــن برامــج تركــز علــى معالجــة قضايــا اإليــدز 
بمحطــة إكــس كيــه اإلذاعيــة، وتمثلــت األدوات المســتخدمة فــي جمــع البيانــات مــن:- المقابــات 
شــبه البنائيــة،- الماحظــات البســيطة والجزئيــة للمشــاركين، وتــم التوصــل مــن خــال التحليــات 
إلــى النتائــج اآلتيــة:- أظهــرت التحليــات أن إذاعــات FM تــؤدي دور محــوري وحيــوي فــي إكســاب 
تركيــز  والتحليــات علــى  الماحظــات  برهنــت  االجتماعــي،-  األمــن  للمعلومــات حــول  الشــباب 
إذاعــة إكــس كيــه إف إم علــى معالجــة قضايــا األمــن االجتماعــي المهمــة مثــل اإليــدز،- أظهــرت 
الدراســة كفــاءة اآلليــات المســتخدمة مــن جانــب إذاعــات FM )المحتــوى الثقافــي والتفاعــل واألدوات 

التكنولوجيــة( فــي تزويــد الشــباب بالمعلومــات حــول األمــن االجتماعــي. 
دراســة: زهــرة جمعــة علــى بــن عطيــة)2014م( بعنــوان: دور الصحافــة الليبيــة فــي ترتيــب . 8

أولويــات الجمهــور نحــو قضايــا األمــن االجتماعــي«
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الصحافــة الليبيــة فــي ترتيــب أولويــات الجمهــور الليبــي 
نحــو قضايــا األمــن االجتماعــي، لمعرفــة مــدى االرتبــاط بيــن أجنــدة الصحافــة وأجنــدة قرائهــا وأجنــدة 
الصفــوة، وباآلتــي معرفــة مــدى نجــاح الصحافــة فــي تحقيــق وظيفــة ترتيــب األولويــات لقضايــا األمــن 
االجتماعــي لــدى الجمهــور العــام وجمهــور الصفــوة، واتبعــت الدراســة منهــج المســح اإلعامــي، 
وبأســلوبه التحليلــي والمقارنــة المنهجيــة، حيــث اعتمــدت علــى اســتمارة تحليــل المضمــون، واســتمارة 
االســتبيان، والتــي تــم تطبيقهــا علــى عينــة قوامهــا 384 مــن الجمهــور العــام، 61 مــن جمهــور 
الصفــوة، وتوصلــت الدراســة إلــى: - أن أهــم تحديــات األمــن االجتماعــي لديهــم وذلــك بعــد ثــورة 
17 فبرايــر بالترتيــب األول النازحــون الليبيــون مــن مناطقهــم وجــاءت بنســبة 24%، ثــم االنتهــاكات 
والتعديــات علــى الحــدود 22.9%، ثــم االعتقــال والحبــس بــدون محاكمــات وســوء معاملــة األســرى 
بنســبة 20%.- رأى الجمهــور أن المعالجــة الصحفيــة لتحديــات األمــن االجتماعــي غيــر كافيــة 
بنســبة 22.7%، وجــاءت نســبة17.6% يــرون أن المعالجــة ســطحية.- لــم يســتطع 45.5% مــن 
الجمهــور الحكــم علــى درجــة ثقــة فيمــا تقدمــه الصحــف الليبيــة، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن يثقــون 

فيهــا إلــى حدمــا 23.8%، ومــن ال يثــق فيهــا كثيــًرا %14.3. 
دراســة: منــال مزاهــرة)2013( بعنــوان« دور اإلذاعــات األردنيــة FM فــي معالجــة القضايــا . 9

االجتماعية«
تهــدف الدراســة إلــى تحليــل البرامــج االجتماعيــة فــي اإلذاعــات المحليــة األردنيــة FM لمعرفــة 
مــدى معالجــة هــذه البرامــج للقضايــا االجتماعيــة، وتمثلــت عينــة الدراســة فــي برنامجيــن مــن البرامــج 
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االجتماعيــة الــى تقــدم علــى قنــوات اإلذاعــة األردنيــة التــي تــم تســجيلها فــي الفتــرة مــن 10/1- 
12/1/ 2011 األول برنامــج )علــى الطريــق( الــذي يقــدم علــى قنــاة مــزاج FM والثانــي برنامــج 
)دردشــات( الــذي يقــدم علــى قنــاة أيــام FM، وبلــغ حجــم العينــة 40 حلقــة، وكان مــن أهــم نتائجهــا:- 
تبيــن اهتمــام اإلذاعــات األردنيــة بطــرح ومناقشــة بعــض القضايــا االجتماعيــة، علــى الرغــم مــن 
أن هــذه البرامــج ليســت برامــج اجتماعيــة بحتــة، نظــًرا لوعــي القائميــن علــى هــذه اإلذاعــات، أن 
الموضوعــات االجتماعيــة تحتــل أهميــة ومكانــة مهمــة بالنســبة للمســتمعين.- كان اتجــاه تقديــم 
القضايــا االجتماعيــة إيجابًيــا، نظــًرا ألن طبيعــة القضايــا التــي غلــب تقديمهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر 
بالحيــاة اليوميــة، فضــًا عــن إتاحــة التفاعــل بيــن الجمهــور والبرنامــج، لتحقيــق نــوع مــن المشــاركة 
الجماهيرية.- شــهدت اإلذاعات المحلية األردنية طفرة واســعة كًما وأثبتت واجدها، إال أن تركيزها 
أنصــب علــى البرامــج الترفيهيــة، والمســابقات، واألغانــي، والموســيقى، ولــم تركــز علــى البرامــج 

االجتماعيــة التــي يعتبــر لهــا دورُا ً كبيــًرا فــي توعيــة المجتمــع.
دراســة: أنجــي رجــب شــعبان)2012( بعنــوان » اســتخدامات الشــباب الجامعــي إلذاعتــي . 10

نجــوم أف إم وراديــو مصــر واإلشــباعات المتحققــة«
هدفــت الدراســة إلــى رصــد وتحليــل نوعيــة اإلذاعــات الحكوميــة والخاصــة ســعًيا إلــى االرتقــاء 
كذلــك رصــد مــدى تأثــر اإلذاعــات الحكوميــة بمنافســيها مــن اإلذاعــات الخاصــة، فــي ظــل أنهــا توجــه 
إلــى الشــباب الــذي يمثــل أهميــة محوريــة بالمجتمــع، وتعــد الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي 
اعتمــدت علــى منهجيــن وهــو منهــج المســح اإلعامــي إضافــة إلــى المنهــج المقــارن، واعتمــدت علــى 
اســتمارة االســتبيان، واســتمارة تحليل المضمون كأدوات للدراســة، وقد تمثلت العينة في 450 مفردة 
مــن الشــباب الجامعــي و دورة إذاعيــة مدتهــا 3 أشــهر لمتابعــة اإلذاعتيــن محــل الدراســة، ووصلــت 
الدراســة إلى: - أن ســبب الموضوعات الشــيقة تعد من االحتياجات األساســية التي يبحث الشــباب 
عنهــا فــي البرامــج اإلذاعيــة الخاصــة بمحطــة راديــو مصــر، ومحطــة نجــوم أف إم والتــي كانــت 
ســببُا فــي متابعــة البرامــج األعلــى تذكــًرا وذلــك بنســبة 38.8% لمســتمعي راديــو مصــر، و%35.6 
لمســتمعي نجــوم أف إم، تاهــا بالترتيــب الثانــي ســبب أســلوب مقــدم البرامــج الجــذاب فــي عــرض 
القضايــا المجتمعيــة وذلــك بنســبة 19.5% لمســتمعي راديــو مصــر، و17.2% لمســتمعي نجــوم أف 
إم، ثــم بالمرتبــة الثالثــة جــاء »البحــث عــن المعلومــات المتنوعــة والمفيــدة« بنســبة 15.2% لمســتمعي 
محطــة راديــو مصــر، و 16.3% لمســتمعي محطــة نجــوم أف إم. -أن الشــباب يفضلــون نوعيــة 
البرامــج الترفيهيــة وذلــك بنســبة 26.8% لمســتمعي محطــة راديــو مصــر، وبنســبة 32% لمســتمعي 
نجــوم أف إم. - وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن عينــة الدراســة مــن حيــث نــوع عينــة الدراســة 
وبيــن االعتمــاد علــى المضاميــن المســتمع لهــا فــي محطــة راديــو مصــر، وال توجــد فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة بيــن عينــة الدراســة مــن حيــث النــوع وبيــن االعتمــاد علــى إذاعــة نجــوم أف إم.
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دراســة: نجــاء محمــد حســين)2009( بعنــوان »اســتخدامات الشــباب المصــري لبرامــج . 11
FM اإلذاعــات الخاصــة واإلشــباعات المتحققــة منهــا »دراســة تحليليــة إلذاعــة نجــوم

هــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتخدامات الشــباب الجامعــي إلذاعــة نجــوم fm، ومعرفــة 
دوافعهــم لاســتماع واإلشــباعات المتحققــة لهــم، وطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 400 مفــردة مــن 
شــباب الجامعــات المصريــة، أمــا العينــة التحليليــة فتمثلــت فــي دورة برامجيــة كاملــة بأســلوب األســبوع 
الصناعــي، واســتخدمت اســتمارة االســتبيان، وتحليــل المضمــون، واعتمــدت علــى المنهــج المســحي 
التحليلــي، ومــن أبــرز نتائجهــا: - ترتفــع نســبة االســتماع إذاعــة نجــوم أف إم لــدى المســتويات  
االقتصاديــة واالجتماعيــة المرتفعــة بنســبة 89.2%، يليهــا المســتوى المتوســط بنســبة 78.4%، ثــم 
يليهــا المســتوى المنخفــض بنســبة 40.4%. - أهــم دوافــع االســتماع إلــى إذاعــة نجــوم أف إم هــي 
ــاة  الشــعور بالراحــة واالســترخاء واالنبســاط وذلــك بنســبة 40.8%، ثــم الهــروب مــن مشــكات الحي
اليوميــة بنســبة 33.7%، والتعــرف علــى االحــداث الجاريــة والمشــكات اليوميــة بنســبة %32.4. 

دراســة: أحمــد فــاروق رضــوان)2005(: بعنــوان »مســتقبل اإلعــان اإلذاعــي فــي المحطات . 12
اإلذاعية الخاصة بـــ« دراســة إف إم(

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى دور اإلعــان اإلذاعــي المقــدم مــن خــال إذاعــة نجــوم أف إم 
فــي جــذب انتبــاه واهتمــام المســتمع بالســلع والخدمــات المعلــن عنهــا، ودور اإلعــان اإلذاعــي فــي 
التأثيــر علــى المعلومــات التســويقية لمســتمعي اإلذاعــة والتأثيــر فــي االســتجابة الشــرائية لهــم، كذلــك 
التعــرف علــى اتجاهــات مســتمعي اإلذاعــة كوســيلة إعاميــة، وقــد حــدد الباحــث مجتمــع الدراســة 
فــي فئــة الشــباب الجامعــي كنمــوذج لمســتمعي إذاعــة نجــوم أف إم واختــار الباحــث جامعــة حلــوان 
لســحب العينــة التــي بلغــت عددهــا150 مفــردة واعتمــد علــى اســتمارة االســتبيان، والمقابلــة المتعمقــة، 
وكانــت أهــم النتائــج هــي: - أن الراديــو كوســيلة إعاميــة لــم تفقــد أهميتهــا لــدى الشــباب بالرغــم 
مــن تطويــر وســائل االصــال واإلعــام األخــرى. - اســتطاعت إذاعــة نجــوم أف إم فــي ســنوات 
محــدودة أن تحقــق نســب اســتماع عاليــة لــدى فئــة الشــباب الجامعــي وذلــك بهــدف التســلية والترفيــه. 
- اعتمــدت اإلذاعــة فــي برامجهــا علــى برامــج حواريــة مباشــرة علــى الهــواء مــع الجمهــور يعبــر فيهــا 
عــن رغباتــه وأراءه وأهدافــه، كمــا يشــارك فــي مســابقات يحصــل مــن خالهــا علــى جوائــز مختلفــة.

التعليق على الدراسات السابقة: 
هنــاك نقــص واضــح فــي هــذا التــراث علــى المســتوى العربــي بوجــه عــام والمصــري علــى وجــه - 

الخصــوص، ومــن ثــم تســعى هــذه الدراســة لســد هــذا النقــص فــي هــذا المجــال.
 - FM أفــادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي تعــرف الــدور الــذى تقــوم إذاعــات

فــي امــداد الشــباب الجامعــي بالمعلومــات حــول األمــن االجتماعــي.
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اإلطار المعرفي
عرفها )Ngugi. 2017: 2(  إذاعات FM بأنها »محطات بث إذاعي بنظام تضمين التردد 
Frequency Modulation” وهي تشــكل واحدة من الطرق العديدة لتوصيل الرســائل اإلعامية 

لشــريحة كبيــرة مــن المســتمعين فــي نفــس الوقــت نظــرًا ألنهــا تتخطــى حــدود المــكان والزمــان«.
وعــرف )Ngomani. 2016: 18( إذاعــات FM بأنهــا »محطــات إذاعيــة تعمــل بنظــام تضميــن 

التــردد مــن خــال نقــل الموجــات الصوتيــة عبــر اتجاهــات متعــددة. وتتســم بجــودة الصــوت«. 
أهمية إذاعات FM بين الشباب: 

تعــد إذاعــات FM أداة فعالــة ووســيلة ذات قــدرة علــى نشــر المعلومــات والمعرفــة ومشــاركتها 
ذاعــات FM علــى جعــل عمليــة التواصــل  بيــن الشــباب. وتعمــل عمليــة المشــاركة بيــن الشــباب واإ
ثنائيــة االتجــاه. وتعمــل تلــك اإلذاعــات علــى تشــجيع الشــباب علــى التحــدث والمشــاركة والتفاعــل 

بالمعلومــات والتواصــل مــع اإلذاعــة وجمهورهــا مــن الشــباب إضافــة إلــى االســتماع للمحتــوى.
)Mudavanhu. 2015: 12( 

وحظيــت مناقشــة أهميــة إذاعــات FM بيــن الشــباب باالهتمــام مــن جانــب األدبيــات البحثيــة. 
علــى ســبيل المثــال. يبيــن )Zaharopoulos. 2017: 9( أن إذاعــات FM تمثــل وســيلة محتملــة 
لتوعيــة وتعليــم الشــباب. حيــث توجــد عاقــة واضحــة بيــن اختيــار الشــباب للبرامــج التــي يســتمعون 

إليهــا والخصائــص الديموغرافيــة )النــوع والســن والحالــة االجتماعيــة  االقتصاديــة. 
 FM 2014: 33( جوانــب األهميــة اآلتيــة لبرامــج محطــات إذاعــات .Noone( وقــد وصــف

بيــن الشــباب:
تعد وسيلة هامة للترفيه واالستمتاع وتغيير الحالة المزاجية واالسترخاء.- 
وسيلة هامة للمعرفة والمعلومات.- 
 - .FM تتأثر القدرة على صنع القرار بين الشباب بمحتوى برامج إذاعات
 يرتبــط االســتماع لمحتــوى برامــج إذاعــات FM بالمشــاركة النشــطة للشــباب فــي األحــداث - 

والتغلــب علــى العزلــة االجتماعيــة. 
:FM خصائص إذاعات

وصف )Kanyi. 2017: 26( خصائص محطات إذاعة FM على النحو اآلتي:
محطات FM وسيلة إعامية سهلة الوصول واالستقبال. . 1
 محطات FM واسعة االنتشار.. 2
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بث معلومات فورية وتفاعلية محلًيا ودولًيا. . 3
مصدر للترفيه والحوار واألخبار. . 4

أيًضا. وصف )Safi. & Iqbal. 2015: 220( خصائص إذاعات FM كما يأتي:
إذاعات FM وسيلة عالية التخصص. . 1
إذاعــات FM أكثــر انتشــاًرا فــي المــدن. حيــث يتزايــد عــدد الســيارات وســاعات القيــادة ومــن ثــم . 2

فــرص االســتماع. 
إذاعات FM تائم وتواكب التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلعام واالتصال. . 3
4 . .FM مرونة محتوى محطات إذاعات

وتوضح دراسة )Cheatham. 2016: 21( سمات تميز إذاعات FM على وسائل اإلعام 
األخــرى كمــا يأتــي:

أواًل: الكفاءة التشغيلية لإلذاعات سواء للمسؤولين عن تشغيلها أو مستمعيها. 
ثانًيا: مائمة اللغة والمحتوى للجمهور المستهدف من اإلذاعة. 

ثالثًا: مائمة محتوى البرامج مع التقاليد والثقافة المجتمعية للشباب. 
 .FM رابًعا: االستدامة المبنية على مشاركة جمهور إذاعات

خامًسا: التغطية الجغرافية الواسعة.
 )1865  :2015  .Venkatalakshmi. & Chandraleka( يضيــف  جانبهــم.  ومــن 

:FM إلذاعــات  اآلتيــة  الخصائــص 
إذاعات FM من أشهر مصادر المعلومات والمعرفة وأقلها تكلفة. - 
إذاعات FM ذات مستويات مرتفعة في جودة الصوت. - 
االعتماد على اللغات واللهجات المحلية من أجل الوصول لشريحة أكبر من الجمهور. - 

فاعلية إذاعات FM في نشر المعرفة حول األمن االجتماعي:
يحتــاج الشــباب إلــى الحصــول علــى المعرفــة والمعلومــات الازمــة مــن أجــل حــل المشــكات 
التــي تواجههــم فــي حياتهــم اليوميــة والمشــاركة الفعالــة فــي القضايــا المهمــة وعلــى رأســها األمــن 
االجتماعــي. فعندمــا يتمكــن الشــباب مــن الحصــول علــى المعلومــات الازمــة فــي الوقــت المناســب. 
فــإن ذلــك يمنحهــم شــعور باألمــان واإلنجــاز والســيطرة. باآلتــي. يمكــن االســتفادة مــن محطــات 
إذاعــات FM فــي نشــر المعلومــات حــول األمــن االجتماعــي للشــباب وكافــة عناصــر المجتمــع. 

)Mango. 2015: 66(
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فــي  التأثيــر  تمتلــك  التــي  األداة  بأنهــا   FM إذاعــات  )109 :2016 .Katamba( وصــف 
مســتمعيها عبــر نطاقــات جغرافيــة شاســعة حــول العالــم. كمــا أنهــا تمتلــك القــدرة علــى زيــادة معــارف 
وأفــكار ومفاهيــم الشــباب نحــو القضايــا المختلفــة مــع اإلبقــاء علــى قــوة ارتباطهــا بمحتــوى البــث 
اإلذاعــي، أيًضــا. يمكــن أن تعمــل إذاعــات FM علــى تغييــر مواقــف والتوجهــات الثقافيــة للشــباب 

ومــن ثــم تصبــح مصــدًرا هاًمــا للتغييــر االجتماعــي. 
ومــع ظهــور موجــات بــث FM فــي اإلذاعــة. اصبــح الشــباب يجــدون مــن خالهــا وســيلة جديــدة 
أصبحــت  فقــد  االجتماعــي.  األمــن  بقضايــا  الصلــة  ذات  أفكارهــم  ومناقشــة  والمشــاركة  للتفاعــل 
إذاعــات FM فــي متناولهــم بصــورة مســتمرة ســواء مــن خــال أجهــزة االســتقبال التقليديــة أو منصــات 

)Muyingo. & Devran. 2017: 38( .اإلعــام الجديــد مثــل الهواتــف المحمولــة
وتــؤدى إذاعــات FM دور مهــم ومحــوري فــي تزويــد الشــباب بالمعــارف حــول األمــن االجتماعــي 
نظــًرا لقدرتهــا علــى تحريــك المجتمــع وتزويــده بالمعلومــات حــول المشــكات االجتماعيــة وحلولهــا. 
وتعمــل تلــك اإلذاعــات علــى تشــجيع الشــباب نحــو المشــاركة فــي المشــروعات االجتماعيــة ومــن ثــم 
تعزيــز مفاهيــم نحــو األمــن االجتماعــي. ونظــًرا لتلــك األهميــة. يجــب تخطيــط وتطويــر محتــوى برامــج 
تلــك اإلذاعــات بطريقــة تركــز علــى المشــكات التــي تواجــه المجتمــع وأمنــه االجتماعــي وســبل حلهــا. 

) )9 :2017 .Ullah. & Khan(

وقد حدد )Murillo. 2014: 120( هذا الدور في النقاط اآلتية:
تمتلك إذاعات FM األدوات الفعالة إلقناع الشباب بأهمية التنمية واألمن االجتماعي. . 1
تملتــك إذاعــات FM بجــوار اإلنترنــت والصحافــة والتلفــاز قــوة االتصــال الفــوري وســرعة نقــل . 2

المعلومــات للشــباب. 
قــدرة إذاعــات FM علــى الوصــول إلــى شــرائح كبيــرة مــن الشــباب فــي المجتمعــات المختلفــة . 3

تجعلهــا نمــوذج مثالــي لنشــر المعرفــة حــول قضايــا األمــن االجتماعــي. 
وصــف )Sharma. 2016: 19( جوانــب فاعليــة إذاعــات FM فــي نشــر المعرفــة حــول األمــن 

االجتماعــي علــى النحــو اآلتي:
تقييــم واالســتجابة والمســاهمة الفعالــة فــي نشــر المعرفــة التــي تتفــق مــع طمــوح المجتمــع نحــو . 1

األمــن االجتماعــي. 
عرض ومناقشة قضايا األمن االجتماعي ذات األهمية للمجتمع. . 2
تقديم المعلومات التي تغطي الجوانب المختلفة لألمن االجتماعي. . 3

وفي دراســتهم, أوضح )Tahir. 2016: 75( أن إذاعات FM تشــجع نشــر المعرفة حول قضايا 
األمــن االجتماعــي مــن خال:
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تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة بالحــوار والتفاعــل مــع محتــوى البرامــج اإلذاعيــة حــول - 
االجتماعــي.  األمــن 

إذاعات FM تمثل مصدر مريح وغير مهدد للشباب يمكنهم من خاله استقاء المعلومات - 
والمعرفة حول األمن االجتماعي. 

تحمل إذاعات FM فرص جديدة كأداة لاتصال بين الشباب. - 
يمكــن أن تســتفيد المنظومــات االجتماعيــة مــن أداة إذاعــات FM فــي نشــر المعرفــة حــول - 

األمــن االجتماعــي. 
عوامل تأثير إذاعات FM على الشباب:

 FM 2017: 310( عوامــل تأثيــر إذاعــات .Naqvi. Baloch. Niaz. & Kasi( وصــف
علــى الشــباب فــي المحــاور اآلتيــة:

إعداد البرامج اإلذاعية: . 1
 .FM ُيقصــد بالبرامــج عمليــة تجميــع وترتيــب المــادة اإلعاميــة التــي يتــم بثهــا عبــر إذاعــة
يســهم اإلعداد الجيد للبرامج اإلذاعية في مســاعدة الشــباب على اختيار برامجهم المفضلة وترتيب 
أولويــات اإلذاعــات مــن تلــك البرامــج. ويتــم إعــداد البرامــج اإلذاعيــة وتوقيتاتهــا مــن خــال مراعــاة 
اختيــارات وتفضيــات المســتمعين. وتعمــل العديــد مــن إذاعــات FM علــى تعديــل وتغييــر برامجهــا 

ومواعيدهــا فــي ضــوء التغذيــة الراجعــة مــن جمهورهــا.
)Onkargonda. Shilpa & Namrata. 2015: 37( 

اللغة:. 2
تحمــل اللغــة مكانــة محوريــة ومميــزة فــي عمليــة االتصــال. وبــدون مراعــاة اللغــة جيــًدا. يفقــد البــث 
اإلذاعــي لمحطــات FM أهميتــه ويضيــع الغــرض مــن عمليــة االتصــال. ونظــًرا ألن كل مــا يحصــل 
عليــه الشــباب مــن اإلذاعــة هــو الكلمــات. باآلتــي يجــب أن تكــون بســيطة وســهلة مــع التحقــق مــن 
قدرتهــا علــى توصيــل الرســالة اإلعاميــة بكفــاءة. إن الهــدف مــن عمليــة البــث اإلذاعــي هــو أســر 
أفئــدة المســتمعين الشــباب مــن مختلــف الطوائــف والقطاعــات المجتمعيــة. ومــن هنــا تأتــي األهميــة 

المحوريــة للغــة كعامــل مؤثــر فــي دور إذاعــات FM مــع الشــباب.
)Nwagbara. & Nwagbara. 2017: 52( 

ويمكن إضافة العناصر اآلتية لتأثير إذاعات FM على الشباب:
جودة اإلشارة والبث اإلذاعي. . 1
2 . .FM مستوى التفاعلية الذي تقدمه برامج إذاعات
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3 . .FM سهولة الوصول لمحتوى إذاعات
4 .)40 :2017 ,Hope-Hume(  .نمط عرض البرامج اإلذاعية

إيجابيات وسلبيات إذاعة FM )أماني فاروق عبد العزيز، 2015، 97-94(
1 .F.Mإيجابيات إذاعات الــــ

استخدام أسلوب لغوي بسيط جذاب للشباب.- 
التلقائية والروح الشبابية.- 
اختيار شخصيات لها جماهير كبيرة للعمل بهذه اإلذاعات.- 
خلق روح المنافسة على الساحة اإلذاعية.- 

2 ..F.Mسلبيات إذاعات الـــــ
االبتعاد عن المضمون الحيادي.- 
كثرة اإلعانات.- 
تجاهل بعض الفئات العمرية.- 
عدم االهتمام باللغة العربية السليمة.- 

:FM التحديات التي تواجه دور إذاعات
ــى وقــت وجهــد لحلهــا  ــاج إل ــي تحت ــاط الت ــك النق ــة عامــة تل ــات بصف ُيقصــد بمفهــوم التحدي
والتغلــب عليهــا, وهــي فــي مجــال إذاعــات FM تعنــي تلــك األمــور التــي تحتــاج فــي حلهــا إلــى 

بعــض الوقــت والجهــد. 
صنــف )Wekalao. 2016: 141( التحديــات التــي تواجــه دور إذاعــات FM علــى النحــو 

ــي: اآلت
غياب االستدامة في مصادر الدعم المالي لتلك اإلذاعات. - 
 - .FM ضعف الفرص التدريبية لكوادر إذاعات
غياب المعدات واألدوات اإلذاعية المناسبة. - 

أيًضا, أشار )Prah. 2014: 23( إلى التحديات اآلتية:
المعوقات المالية وارتفاع تكاليف التشغيل. - 
ضعف الكفاءات اإلدارية في بعض األحيان. - 
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غياب التعاون والتنسيق بين إذاعات FM وبعضها البعض. - 
قلة االستعانة بالتقنيات الرقمية في بعض تلك اإلذاعات. - 

تعريف: األمن االجتماعي
عرف )Tran. 2017: 31( األمن االجتماعي بأنه »أحد حقوق اإلنسان الناتجة عن الوقاية 
االجتماعيــة. وهــو يشــكل جــزء أصيــل مــن رفاهيــة المجتمعــات حيــث يســمح األمــن االجتماعــي 

بتوفيــر المــأوى والغــذاء وتعزيــز الصحــة وجــودة الحيــاة لألفــراد طــوال حياتهــم«. 
ووصــف )Burgess. & Stern. 2017: 2( األمــن االجتماعــي بأنــه »الحمايــة التــي يقدمهــا 
الدخــل  أمــان  وتأميــن  الصحيــة  الرعايــة  علــى  الحصــول  لضمــان  والجماعــات  لألفــراد  المجتمــع 

المــادي«. 
هــو »آليــات  األمــن االجتماعــي  ان  الــى   )122 :2016 .Enof & McKinnon( وأشــار
تســتخدمها المجتمعــات الناميــة والمتقدمــة حــول العالــم لتقليــص والســيطرة والحــد مــن المواقــف التــي 
تؤثــر بشــدة علــى ســامة المجتمــع وتكاملــه. وهــي مــن أهــم آليــات التنميــة المســتدامة و االقتصاديــة 

للشــعوب«. 
أيًضــا. عــرف )Bailey. & Turner. 2018: 4( األمــن االجتماعــي بأنــه »آليــات تضمــن توفيــر 
مــوارد ماليــة )مزايــا تأمينيــة( تكفلهــا جهــات خاصــة لألشــخاص التابعيــن لهــا والذيــن يكونــون عــادًة 
معرضيــن لخطــر انخفــاض الدخــل أو زيــادة األســعار أو الذيــن أكملــوا فتــرات عملهــم القانونيــة«. 

أبعاد األمن االجتماعي:
صنف )Ross. 201: 37-39( أبعاد األمن االجتماعي على النحو اآلتي:

الُبعد األسري:. 1
يوفــر األمــن االجتماعــي الرعايــة الصحيــة لألســرة والحمايــة ضــد فقــدان مصــادر الدخــل. ســواء 

خــال فتــرات البطالــة المؤقتــة أو المــرض أو اإلصابــات. 
الُبعد التعليمي:. 2

يســتفيد األطفــال والشــباب مــن برامــج األمــن االجتماعــي التــي تســاعد علــى تمويــل والتحكــم فــي 
تكلفــة التعليــم. 

الُبعد العملي اإلنتاجي:. 3
نتاجيــة  يســاعد األمــن االجتماعــي علــى توطيــد عاقــات العمــل المســتقرة ممــا يزيــد مــن دافعيــة واإ

العامليــن. 
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ُبعد التماسك المجتمعي:. 4
يســهم األمــن االجتماعــي فــي تماســك المجتمــع وتحقيــق النمــو الشــامل لــه مــن خــال رفــع وتحســين 
مســتويات المعيشــة ودعــم تأثيــرات التغيــر التكنولوجــي علــى األشــخاص ومــن ثــم تقديــم األســاس 

لمفهــوم أكثــر إيجابيــة نحــو العولمــة. 
أيًضا, قام )Bräuninger, 2015: 23-25( بتصنيف أبعاد األمن االجتماعي إلى:

أبعــاد سياســية: تتضمــن المشــكات والقضايــا والعوامــل وتأثيــرات األمــن االجتماعــي مــن . 1
السياســية.  والممارســة  والحوكمــة  االجتماعيــة واإلدارة  والسياســة  العامــة  السياســة  منظــور 

أبعــاد اقتصاديــة: تتمثــل فــي استكشــاف الحقائــق واآلفــاق المتعلقــة بقضايــا وتأثيــرات األمــن . 2
االجتماعــي مــن منظــور القيــاس االقتصــادي واالقتصــاد العــام واالقتصــاد السياســي. أيًضــا. 
تتضمــن تلــك األبعــاد تحليــات ومناقشــات حــول االقتصــاد والدخــل واألســعار والمدخــرات 
والتنميــة والخصخصــة واإلصــاح والعمالــة والعاقــات بيــن المؤسســات  االقتصاديــة والنظــم  

االقتصاديــة المثاليــة. 
أبعــاد اجتماعيــة: تتضمــن التأثيــرات االجتماعيــة لسياســات األمــن االجتماعــي علــى المجتمــع . 3

مثــل دور الحيــاة والعناصــر الديموغرافيــة والســلوكيات والتقــدم فــي العمــر والتقاعــد واالحتيــال 
والنزاهــة والقــدرة علــى االقتنــاء .

أبعاد إقليمية: تتضمن تحقيق األمن االجتماعي عبر الدول المختلفة.. 4
أبعــاد تقنيــة: يعــد مــن المجــاالت الحديثــة فــي مجــال األمــن االجتماعــي ويتضمــن قضايــا مثــل . 5

دارة المعرفــة وتشــكيل السياســات والعمليــات والتحليــات الموجهــة  تطويــر البنيــة التحتيــة واإ
بالبيانــات والتحليــل االرتباطــي. 

مقومات األمن االجتماعي:
يعمــل األمــن االجتماعــي بمثابــة المحــرك للتنميــة  االقتصاديــة. إذ يســهم فــي تحســين إنتاجيــة 
العمل ويخفف من تبعات االستهاك وينشئ بيئة اقتصادية مثالية لاستثمار واإلبداع. ويستهدف 
األمــن االجتماعــي حمايــة المجتمعــات مــن المواقــف التــي تســبب فقــدان أو خفــض فــي مصــادر 
الوقايــة الصحيــة العاجيــة وضمــان قــدرة العمــال علــى العمــل والحصــول علــى التعويضــات المناســبة 
االقتصاديــة  الحيــاة   فــي  لألشــخاص  النشــطة  المشــاركة  وتأميــن  المعيشــة.  وتحســين مســتويات 
النمــو  وتحســين  االجتماعــي  التماســك  بتدعيــم  االجتماعــي  األمــن  يرتبــط  أيًضــا.  واالجتماعيــة. 
العدالــة  المعدمــة وتحقيــق  إلــى  القويــة  الشــعوب  قطاعــات  مــن  الدخــل  توزيــع  عــادة  واإ والمســاواة 

)Sana. & Massey. 2016: 21(  .االجتماعيــة للجميــع
أشار )Rubenstein. 2015: 39( إلى أن األمن االجتماعي يعتمد على المقومات اآلتية:
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والجماعــات. . 1 لألفــراد  األساســية  الحاجــات  تشــبع  التــي  والخدمــات(  )المزايــا  الرخــاء  برامــج 
تتضمــن تلــك الحاجــات كل مــن التوظيــف والدخــل والصحــة والتعليــم والمســكن. والتــي تمثــل 

مؤشــرات قويــة علــى التقــدم االجتماعــي. 
إعــادة توزيــع المــوارد لألشــخاص الفقــراء أو الُمعدميــن بهــدف تذليــل الصعــاب االجتماعيــة . 2

التــي تواجههــم ومواجهــة العزلــة االجتماعيــة وتقليــص القلــق االقتصــادي. ويمكــن أن تحــدث 
عمليــة إعــادة التوزيــع مــن خــال عمليــات التمويــل أو التأمينــات أو الضرائــب المباشــرة وغيــر 

المباشــرة ومــن خــال تخصيــص األربــاح. 
مبــادئ النزاهــة والمســاواة التــي تتضمــن الحصــول علــى خدمــات العــاج المناســب والتوزيــع . 3

المتكافــئ للثــروات. 
مــن  يتكــون  االجتماعــي  األمــن  أن   )310  :2018 .Jimeno. Rojas. & Puente( يبيــن 

أساســيين: مقوميــن 
أواًل: الرخاء االجتماعي: يغطي إدارة مزايا الدخل المرتبطة بالعمل والمزايا غير النقدية والخدمات 
االجتماعيــة المقدمــة عــن طريــق مؤسســات خاصــة لألشــخاص المنكوبيــن أو غيــر القادريــن علــى 

التأقلــم مــع مصــادر دخلهــم الخاصــة. 
ثانًيــا: الرعايــة الصحيــة: تغطــي منــح الخدمــات والمزايــا الصحيــة عبــر جهــات خاصــة مكلفــة برعايــة 

وتحســين صحة المواطنين. 
لألمــن  اآلتيــة  الخصائــص   )30  :2016  .Gierszewski. & Piwowarski( وصــف  وقــد 

االجتماعــي:
الشمولية والتوسع. 	 
اإلتاحة لكافة أفراد وعناصر المجتمع. 	 
األمان والضمان. 	 
القوة والثبات.	 
تحقيق االكتفاء لألفراد والمجتمعات. 	 

وحددت دراسات )Galasso. & Profeta. 2014: 43( المقومات اآلتية لألمن االجتماعي:
يجب أن يغطي األمن االجتماعي جميع أعضاء المجتمع با استثناء. . 1
أن تكــون مســتويات الفائــدة المتحققــة مــن األمــن االجتماعــي متوازنــة مــع مســتوى المســاهمات . 2

المدفوعة. 
يجب أن تكون منظومات األمن االجتماعي مستقلة تمويلًيا. . 3
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يجــب أن تعمــل منظومــات األمــن االجتماعــي علــى إعــادة توزيــع الثــروات ممــن يمتلكونهــا . 4
إلــى المحروميــن منهــا. 

يجب أن تراعي منظومات األمن االجتماعي مستجدات العولمة وحاالت التضخم وغيرها. . 5
يجب أن تكون منظومات األمن االجتماعي إجبارية. . 6

العوامل المؤثرة في األمن االجتماعي:
المســتويات والمعاييــر واإلتاحــة  الفرعيــة عبــر  أنظمتــه  فــي جميــع  يتأثــر األمــن االجتماعــي 
وجــودة الخدمــات بمجموعــة مــن العوامــل األساســية ذات التأثيــر الحيــوي علــى بنــاء وتطويــر األمــن 
االجتماعــي فــي جميــع أنظمتــه الفرعيــة أي داخــل أطــار الدعــم االجتماعــي. ومــن ثــم عبــر الحالــة 
 :2016 .Belea. & Pânzaru( والمســتوى وتطوير خدمات األمن االجتماعي. تحديًدا. صنف

28(، هــذه العوامــل إلــى عوامــل خارجيــة وأخــرى داخليــة كمــا يأتــي: 
عوامل خارجية: تتضمن تأثير النظم الخارجية والخبرات وعمليات العولمة والهجرة. - 
وتأثيراتــه -  االقتصــادي  والموقــف  للســكان  الديموغرافــي  البنــاء  تتضمــن  داخليــة:  عوامــل 

والموقــف السياســي وغيــره. وتعــد التغيــرات الديموغرافيــة علــى وجــه الخصــوص مــن أهــم 
تلــك العوامــل التــي تلقــى اهتمــام كبيــر بيــن المجتمعــات والــدول األوربيــة المتقدمــة وبخاصــًة 

عنصــر تقــدم الســن. 
وفــي إطــار آخــر. وصــف )Žofčinová. 2017: 27( العوامــل المؤثــرة فــي األمــن االجتماعــي 

علــى النحــو اآلتــي:
 أواًل: عوامــل اقتصاديــة: يســهم االقتصــاد فــي تطويــر برامــج األمــن االجتماعــي واســتدامتها وهــي 

التــي تحــدد تــوازن تلــك البرامــج مــن عدمــه. 
ــا: عوامــل ديموغرافيــة: تتضمــن عناصــر مثــل متوســط العمــر ونســبة الذكــور بالنســبة لإلنــاث  ثانًي
والحالــة االجتماعيــة  االقتصاديــة لألفــراد والتــي تــؤدي دور رئيســي فــي برامــج األمــن االجتماعــي. 
تفســر عوامــل نجــاح األمــن االجتماعــي مــدى التفــاوت بيــن هــذه النظــم عــن بعضهــا البعــض. وأن 
تلــك الفــروق واالختافــات هــي التــي تحــدد خصائــص األمــن االجتماعــي نظــًرا للتغييــرات التــي ترتبــط 

بــكل عامــل منهــا. حــدد )Tang. 2016: 28( ثاثــة عوامــل محــددة لألمــن االجتماعــي وهــي:
مستوى النمو االقتصادي. . 1
البناء االجتماعي. . 2
قيم ومعايير الجماعات أو المجتمعات. . 3
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النظريات اإلعامية الداعمة لدور إذاعات FM في مجال األمن االجتماعي:
:Uses and Gratifications أواًل: نظرية االستخدامات واإلشباعات

تعــد نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات مــن بيــن النظريــات الرائــدة فــي مجــال اإلعــام بصفــة 
عامــة وتائــم تفســير دور إذاعــات FM فــي مجــال األمــن االجتماعــي بيــن الشــباب. وتركــز النظريــة 
علــى جمهــور اإلعــام وتفســير كيفيــة اســتخدام األفــراد للوســيلة اإلعاميــة )إذاعــة FM( فــي إشــباع 
حاجاتهــم واالهتمامــات ذات القيمــة بالنســبة لهــم. ويوضــح )Burke. 2014: 525( أن األفــراد 
يختــارون الوســيلة اإلعاميــة والمحتــوى إلشــباع حاجاتهــم وأن تلــك الحاجــات تظهــر فــي صــورة 
دوافــع الســتخدام الوســيلة اإلعاميــة. ويوضــح )Online :2017 .Gora( أن اســتخدام الشــباب 
إلذاعــات FM يعتمــد علــى مفاهيمهــم نحــو محتــوى اإلذاعــة وقدرتهــم علــى التفاعــل معهــا إضافــة 

إلــى قيــم واهتمامــات الشــباب ذات االرتبــاط بالمحتــوى اإلذاعــي. 
وتوجــد العديــد مــن الدراســات التــي قامــت بتوظيــف إذاعــات FM فــي مجــال دعــم قضايــا األمــن 
 Albarran.( االجتماعــي وتعزيــز القيــم االجتماعيــة بيــن الشــباب. علــى ســبيل المثــال. اســتخدم
 Anderson. Bejar. Bussart. Daggett. Gibson. Gorman. Greer. Guo. Horst.
Way. H &. 2017: 92( نظرية االستخدامات واإلشباعات في تفسير دور تلك اإلذاعات في 
تعليــم الشــباب حــول قضايــا األمــن االجتماعــي وغــرس القيــم االجتماعيــة لديهــم. وقــد توصلــت هــذه 
الدراســة إلــى الــدور المحــوري لتلــك اإلذاعــات مــن خــال بنــاء العاقــات الشــخصية والهويــة وزيــادة 

الحــرص علــى تحقيــق األمــن االجتماعــي. 
أيًضــا. يوضــح )Mogambi. 2016: 21( مســتخدًما نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات أن 
إذاعــات FM تســعي إلــى تحقيــق األهــداف اآلتيــة بيــن الشــباب: 1( المشــاركة النشــطة والتفاعــل مــع 
محتــوى البرامــج. 2( إشــباع الحاجــات المعرفيــة المختلفــة. 3( مســاعدة الشــباب علــى ربــط محتــوى 
البرامج اإلذاعية بواقع القضايا المجتمعية التي يعيشــونها. 4( تنافســية إذاعات FM مع المصادر 
اإلعاميــة األخــرى مــن أجــل إشــباع حاجــات الشــباب المعرفيــة والتشــاركية. 5( بنــاء الوعــي الذاتــي 

 .FM والقــدرة علــى تقديــر قيمــة المحتــوى المقــدم فــي إذاعــات
 Dependency Theory of Mass ثانًيــا: نظريــة االعتمــاد علــى االتصــال الجماهيــري

:Communication

تشــير النظريــة إلــى أن الجمهــور يتجهــون إلــى اإلعــام مــن أجــل الحصــول علــى مزيــد مــن 
المعلومــات إلشــباع حاجاتهــم نظــًرا لمحدوديــة التعلــم مــن الحيــاة الواقعيــة. تفتــرض النظريــة أن مــدى 
اعتمــاد األشــخاص علــى الرســائل اإلعاميــة ســوف يعتمــد علــى جــدوى تلــك الرســائل بالنســبة لهــم 

)733 :2014 .Myers( .وللمجتمــع
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فــي ضــوء هــذه النظريــة. يتجــه الشــباب فقــط إلــى القنــاة اإلعاميــة )إذاعــات FM( إذا كانــت 
تلــك القنــوات تبــث برامــج ذات قيمــة بالنســبة لهــم وتزودهــم بالمعلومــات حــول القضايــا الحيويــة )مثــل 
األمــن االجتماعــي(. وتتضمــن تلــك المناقشــة فكــرة أن إذاعــات FM التــي تراعــي وتهتــم بالشــباب 
تســعى إلــى إنتــاج برامــج إذاعيــة تتضمــن رســائل حــول األمــن االجتماعــي فــي برامجهــا الخفيفــة 
والجــادة. وســوف يتزايــد اعتمــاد الشــباب علــى إذاعــات FM فــي ذلــك األمــر كلمــا أدركــوا احتماليــة 
وجــود قصــور معرفــي لديهــم حــول قضايــا األمــن االجتماعــي مثــل الصحــة والتكافــل االجتماعــي. 
علــى هــذا النحــو. ســوف يحصــل الشــباب علــى المعرفــة والتعليــم والترفيــه خــال عمليــة بنــاء وعيهــم 

)89 :2015 .Meadows. & Foxwell(.باألمــن االجتماعــي
نوع الدراسة

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي ال تقــف عنــد حــد جمــع البيانــات عــن الظاهــرة 
نمــا تصنــف البيانــات والحقائــق وتفســرها وتحللهــا وتســتخلص نتائــج ودالالت  موضــع الدراســة واإ

مفيــدة منهــا.
منهج الدراسة

 اســتخدم الباحــث منهــج المســح لجمــع البيانــات والمعلومــات الازمــة للدراســة لتجميــع وتنظيــم 
وتوصيــف وتحليــل الحقائــق المتعلقــة بالمتغيــرات موضــوع الدراســة.

مجتمع وعينة الدراسة الميدانية:
يتمثــل المجتمــع البشــرى فــي هــذه الدراســة جمهــور الشــباب فــي الجامعــات المصريــة والخاصــة، 
مــن  الجامعــي  الشــباب  مــن  مفــردة  قوامهــا )400(  عينــة عشــوائية  فــي  الدراســة  عينــة  وتمثلــت 

الجامعــات اآلتيــة )القاهــرة، عيــن شــمس، معهــد الجزيــرة، مصــر الدوليــة(. 
تساؤالت الدراسة: 

 -. FM ما معدل استماع الشباب الجامعي إلذاعات
 -. FM ما أسباب استماع الشباب الجامعي إلذاعات
 -.FM ما  أسباب مشاركة الشباب الجامعي في برامج إذاعات
 -.F.M ما الوسائل التى شارك من خالها الشباب الجامعي في برامج إذاعات
مــدى اعتقــاد الشــباب الجامعــي أن المشــاركة ببرامــج إذاعــات FM لهــا تأثيــر علــى فكــرة - 

األمــن االجتماعــي لديهــم.
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درجــة اعتمــاد الشــباب الجامعــي علــى إذاعــات F.M للحصــول علــى معلومــات حــول األمــن - 
االجتماعي.

مــا محطــات إذاعيــة يحــرص الشــباب الجامعــي علــى اســتماعها مــن إذاعــات F.M وتهتــم - 
بتقديــم معلومــات عــن األمــن االجتماعــي.

مــا موضوعــات األمــن االجتماعــي التــي تهتــم بهــا إذاعــات F.M مــن وجهــة نظــر الشــباب - 
الجامعــي.

مــا التحديــات التــي تواجــه إذاعــات F.M فــي نشــر مفاهيــم االمــن االجتماعــي مــن وجهــة - 
نظــر الشــباب الجامعــي.

فروض الدراسة: 
يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بيــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات اإلنــاث علــى . 1

مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس دور . 2

إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي تبعــا الختــاف الجامعــات )القاهــرة- عيــن 
شــمس- معهــد الجزيــرة- مصــر الدوليــة(.

يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطات درجات طاب الكليات النظرية ومتوسطات درجات . 3
طاب الكليات العملية على مقياس دور إذاعات FM في التوعية باألمن االجتماعي.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس دور . 4
إذاعات FM في التوعية باألمن االجتماعي تبعا الختاف المستوى االجتماعي االقتصادي 

)منخفــض- متوســط- مرتفــع(.
توجــد عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن أســباب اســتماع المبحوثيــن إلذاعــات FM ودرجــة الثقــة . 5

فــي مضمــون تلــك اإلذاعــات.
توجد عاقة ارتباطية إيجابية بين أسباب استماع المبحوثين إلذاعات FM ودرجة اعتمادهم . 6

على مضمون تلك اإلذاعات.
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خصائص عينة الدراسة
جدول )1( توزيع عينة الدراسة وفقا النوع – الجامعة- الكلية- المستوى االجتماعي االقتصادي. 

النســبةالتكرارالمجموعاتالمتغير

النوع
57.5%230الذكور
42.5%170اإلناث

الجامعة

25%100القاهرة
25%100عين شمس

25%100معهد الجزيرة
25%100مصر الدولية

الكلية
50%200العملية
50%200النظرية

المستوى االجتماعي 
االقتصادي

29.5%118مرتفع
48.5%194متوسط
22.0%88منخفض

100%400المجموع

حدود الدراسة: 
الحــدود الموضوعيــة: وتتمثــل فــي دور إذاعــات الــــF.M فــي إمــداد الشــباب الجامعــي بالمعلومــات 

حــول األمــن االجتماعــي.
الحــدود الزمنيــة: تــم تطبيــق اســتمارة االســتبيان فــي الفتــرة فــي الفصــل الدراســي االول مــن العــام 

 .2018/2017 الجامعــي 
الحــدود المكانيــة: تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة عددهــا)400( مفــردة مــن طــاب الجامعــات االتيــة 

)القاهــرة، عيــن شــمس، معهــد الجزيــرة، مصــر الدوليــة( 

أداة الدراسة
صحيفة االستقصاء : 

قامــت الباحثــة بتحديــد أهــداف االســتقصاء فــي ضــوء مشــكلة الدراســة وفروضهــا ومتغيراتهــا، 
وكذلــك تحديــد أفــراد العينــة التــي ســتطبق عليهــا اســتمارة االســتبيان، وذلــك للوقــوف علــي الصياغــة 
المناســبة للمبحوثيــن مــن ناحيــة، وتحقيــق أهــداف الدراســة مــن ناحيــة أخــرى، وتــم إعــداد االســتمارة 
في شــكلها األولي في شــكل أســئلة لقياس كل متغير من متغيرات الدراســة، وتم عرض االســتقصاء 
علــي الخبــراء، والمحكميــن، وبعــد إبــداء الخبــراء والمحكميــن ماحظاتهــم، وتوجيهاتهــم، وتنفيــذ هــذه 
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الماحظــات العلميــة علــي االســتمارة والتــي تمثلــت فــي الحــذف واإلضافــة والتعديــل، تمــت صياغــة 
االســتمارة فــي شــكلها النهائــي الــذي تــم تطبيقــه علــي عينــة الدراســة.

  صدق وثبات االستبيان 
تــم التحقــق مــن كفــاءة االســتبيان مــن حيــث الصــدق والثبــات )Validity & Reliability( ، فقــد 
تــم عــرض االســتبيان علــي مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن فــي مجــال اإلعــام والتــي بلــغ 
عددهــم )6(، وذلــك بغــرض دراســة مفــردات االســتبيان فــي ضــوء التعريــف اإلجرائــي لــه، وكذلــك 
الهــدف مــن صحيفــة االســتبيان، وقــد أقــر المحكمــون صاحيــة صحيفــة االســتبيان بشــكل عــام بعــد 
 Test –retest عــادة التطبيــق إجــراء تعديــات طفيفــة، أمــا الثبــات/ فقــد تــم مــن خــال التطبيــق واإ
، حيــث تــم تطبيــق االســتبيان علــى عينــة مكونــة مــن 40 مفــردة ثــم أعيــد تطبيقــه مــرة أخــرى علــى 
المجموعــة نفســها بعــد فاصــل زمنــا قدرهــا أســبوع، ثــم قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات بيــن 
درجــات المبحوثيــن فــي التطبيقيــن األول والثانــي، وقــد أشــارت معامــات االرتبــاط إلــي االتفــاق بيــن 
اإلجابــات علــي كل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس بيــن التطبيــق األول والثانــي بنســبة بلغــت 0.8876 

وهــى معامــات ثبــات دالــة عنــد مســتوى 0.01 .
مصطلحات البحث:

 Frequency التــردد  تضميــن  بنظــام  إذاعــي  بــث  »محطــات  بأنهــا   FM إذاعــات  تعــرف 
Modulation” وهــي تشــكل واحــدة مــن الطــرق العديــدة لتوصيــل الرســائل اإلعاميــة لشــريحة كبيــرة 

)Ngugi. 2017:2(.»مــن المســتمعين فــي نفــس الوقــت نظــًرا ألنهــا تتخطــى حــدود المــكان والزمــان
يعــرف األمــن االجتماعــي بأنــه »منظومــات تفرضهــا وتســيطر عليهــا وحــدات الحكومــة بهــدف 

تقديــم مزايــا اجتماعيــة ألعضــاء المجتمــع ككل أو قطاعــات معينــة مــن المجتمــع«.
)McKinnon. 2016: 1(

نتائج الدراسة الميدانية
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور إذاعــات الــــF.M فــي إمــداد الشــباب الجامعــي 
بالمعلومــات حــول األمــن االجتماعــي، وفــي إطــار منهــج المســح تــم مــلء اســتمارة االســتبيان 
بالمقابلــة لعينــة الدراســة وقوامهــا )400( مفــردة مــن الشــباب الجامعــي، وتــم مراعــاة المتغيرات 
الديموجرافيــة لعينــة الدراســة، وفيمــا يلــي تعــرض الباحثــة أهــم نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي 
ــد  ــة عــن تســاؤالت الدراســة. وق ــك لإلجاب ــات، وذل ــة مــن جمهــور المراهق ــى عين ــت عل أجري
ــة  ــد عملي ــتبيان بع ــة االس ــات صحيف ــا بيان ــي تضمنته ــات الت ــتجابات المراهق ــل اس ــفر تحلي أس
الجدولــة والتصنيــف عــن بيانــات كميــة دعمــت الثقــة فــي النتائــج وموضوعيتهــا كمــا ســاعدت 

علــي تحقــق أهــداف الدراســة واإلجابــة علــي تســاؤالتها.
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1 . F.M مدى استماع الشباب الجامعي إلى إذاعات
جدول )2(  مدى استماع الشباب الجامعي إلى إذاعات F.M وفقًا للنوع

النوع

مدى االستماع

اإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

12152.67242.419348.2نعم

7833.98751.216541.2أحيانا

3113.5116.54210.5ال

230100170100400100اإلجمالــي

قيمة كا2= 13.764  درجة الحرية = 2  معامل التوافق = 0.182  الداللة =0.01
ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق مــا يلــي : ارتفــاع اســتماع الشــباب الجامعــي 
إلذاعــات FM حيــث جــاءت نســبة مــن يســتمعون إليهــا 48.2% بصفــة دائمــة، ونســبة%41.2 
ــباب  ــن الش ــا 10.5% م ــتمعون إليه ــا ال يس ــا، بينم ــة أحيانً ــر منتظم ــة غي ــا بصف ــتمعون إليه يس
الجامعــي، وبحســاب قيمــة كا2 وجــدت أنهــا = 13.764 عنــد درجــة حريــة =2، وهــى قيمــة 
 .FM دالــة إحصائيـًـا بيــن نــوع )الذكــور – اإلنــاث( ومــدى اســتماع الشــباب الجامعــي إلذاعــات

2 . FM معدل استماع الشباب الجامعي إلذاعات
جدول )3( معدل استماع الشباب الجامعي إلذاعات FM وفقًا للنوع

النوع

المعدل

اإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

5628.13522.09125.4يوميًا

9246.25132.114339.9أسبوعيًا

5125.67345.912434.6مرة كل شهر

199100159100358100اإلجمالــي

قيمة كا2= 16,238  درجة الحرية = 2  معامل التوافق = 0,208  الداللة =0,01

ــي  ــدل اســتماع الشــباب الجامع ــي: مع ــا يل ــات الجــدول الســابق م ويتضــح مــن تحليــل بيان
ــتمعون  ــبة 39.9% يس ــا، ونس ــا يوميً ــتمعون إليه ــبة 25.4% يس ــاء نس ــث ج إلذاعــات FM، حي
إليهــا أســبوعيًا، بينمــا يســتمع إليهــا مــرة كل شــهر نســبة 34.6%، وبحســاب قيمــة كا2 وجــدت 
ــور –  ــوع )ذك ــن الن ــا بي ــة إحصائيً ــة دال ــى قيم ــة =2، وه ــة حري ــد درج ــا = 16.238 عن أنه
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 .FM ــي إلذاعــات ــدل اســتماع الشــباب الجامع ــاث( ومع إن

3 . FM أهم أسباب استماع الشباب الجامعي إلذاعات
جدول )4( أهم أسباب استماع الشباب الجامعي إلذاعات FM حيث ن=358

المتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الموافقة

موافق2.6560.600تقدم برامجها بشكل جديد وجذاب يختلف عن باقي اإلذاعات
موافق2.7260.482التسلية والترفيه وقت الفراغ

موافق2.5860.666إلكتساب معلومات ومعارف مختلفة
موافق2.5690.598تتميز بتنوع المحتوى

محايد2.3910.692التعرف على السلع والخدمات الجديدة من خالل اإلعالنات
محايد2.1500.777للمشاركة في برامجها

موافق2.4580.742لها القدرة على جذب التركيز الشخصي
موافق2.5130.696تقدم برامجها بلغة إذاعية سهلة وقريبة من الشباب

محايد2.1590.829اإليقاع األسرع في عرض البرامج
موافق2.4800.668االهتمام بموضوعات تهم الشباب

موافق2.5360.688للتعرف على خبرات وتجارب األخرين
محايد2.3850.727الحصول على معلومات تفيدني في تجنب مخاطر

موافق2.4410.760ألنها تقدم كل ما هو جديد

حيــث يبيــن الجــدول الســابق: أن أهــم أســباب اســتماع الشــباب الجامعــي إلذاعــات FM مــن 
وجهــة نظرهــم حيــث يتضــح ممــا ســبق أن العبــارة )التســلية والترفيــه وقــت الفــراغ( نالــت أعلــى 
درجــة موافقــة حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــا)2.726(، ويليهــا العبارة)تقــدم برامجهــا بشــكل 
جديــد وجــذاب يختلــف عــن باقــي اإلذاعــات( حيــث جــاء المتوســط الحســابي لهــا )2.656(، فــي 
الثالــث  بالترتيــب  للعبارة)الكتســاب معلومــات ومعــارف مختلفــة(  الحســابي  المتوســط  حيــن جــاء 
وذلــك بمتوســط حســابي)2.586(، أمــا بالترتيــب الرابــع فجــاءت )تتميــز بتنــوع المحتــوى( وذلــك 
األخريــن(  وتجــارب  خبــرات  علــى  فجاءت)للتعــرف  الخامــس  بالترتيــب  أمــا  بمتوســط)2.569(، 
وذلــك بمتوســط حســابي)2.536(، أمــا فــي الترتيــب الســادس)تقدم برامجهــا بلغــة إذاعيــة ســهلة 
وقريبــة مــن الشــباب( بمتوســط)2.513(، وبالترتيــب الســابع)االهتمام بموضوعــات تهــم الشــباب( 

بمتوســط)2.480(.
أما في الترتيب الثامن فجاء)لها القدرة على جذب التركيز الشخصي( بمتوسط حسابي)2.458(، 
فــي حيــن جــاء بالترتيــب التاســع)ألنها تقــدم كل مــا هــو جديــد( بمتوســط حســابي)2.441( وفــي 
الترتيــب العاشــر)الحصول علــى معلومــات تفيدنــي فــي تجنــب مخاطــر( بمتوســط حســابي)2.385( 
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وبدرجــة موافقة)محايــد(، وجاءت)التعــرف علــى الســلع والخدمــات الجديــدة مــن خــال اإلعانــات( 
بأقــل درجــة موافقــة حيــث بلــغ متوســطها الحســابي)2.391(.

4 . FM أهم أسباب عدم استماع الشباب الجامعي إلذاعات
جدول )5( أهم أسباب عدم استماع الشباب الجامعي إلذاعات FM حيث ن= 42

المتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
درجة الموافقةالمعياري

موافق2.4280.769ال أحب االستماع إليها

موافق2.6660.570ألنني أفضل مشاهدة وسائل أخرى

محايد2.2380.617ألنها مليئة باإلعالنات

محايد1.9760.715أسلوب المذيعين

محايد1.9520.882ال تشبع احتياجاتي المعرفية

حيــث يبيــن الجــدول الســابق: أن أهــم أســباب عــدم اســتماع الشــباب الجامعــي إلذاعــات FM مــن 
وجهــة نظرهــم حيــث يتضــح ممــا ســبق أن العبــارة )ألننــي أفضــل مشــاهدة وســائل أخــرى( نالــت أعلــى 
درجــة موافقــة حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــا)2.666(، ويليهــا العبــارة)ال أحــب االســتماع إليهــا( 

حيــث جــاء المتوســط الحســابي لهــا )2.428( وذلــك بدرجــة موافقــة موافــق.
في حين جاء المتوسط الحسابي للعبارة)ألنها مليئة باإلعانات( بالترتيب الثالث وذلك بمتوسط 
حســابي)2.238(، أمــا بالترتيــب الرابــع فجــاءت )أســلوب المذيعيــن( وذلــك بمتوســط)1.976(، أمــا 
بالترتيــب الخامــس فجــاءت)ال تشــبع احتياجاتــي المعرفيــة( وذلــك بمتوســط حســابي)1.952( بدرجــة 

موافــق محايد.
5 ..FM أكثر الوسائل التي يستمع بها الشباب الجامعي إلذاعات

جدول )6( أكثر الوسائل التي يستمع بها الشباب الجامعي إلذاعاتFM وفقا للنوع

                  النوع
الوسائل

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
غير دالة9748.76842.816546.10.561الراديو

غير دالة3819.1148.85214.50.967االنترنت
غير دالة9849.28352.218150.60.277الموبايل

199159358جملة من سئلوا

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق أن أكثــر الوســائل التــي يســتمع بهــا الشــباب الجامعــي 
إلــى إذاعــات FM تمثلــت في«الموبايــل«، فقــد جــاءت بالترتيــب األول 50.6%. وجــاء فــي الترتيــب 

الثانــي » الراديــو » بنســبة 46.1%، أمــا »االنترنــت« فقــط جــاء بالترتيــب الثالــث بنســبة%14.5.
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6 . F.M مدى مشاركة الشباب الجامعي في برامج إذاعات
جدول )7( مدى مشاركة الشباب الجامعي في برامج إذاعات F.M وفقًا للنوع

                 النوع
مدى المشاركة

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

3517.621.33710.3نعم
5427.13522.08924.9أحيانا

11055.312276.723264.8ال
199100159100358100اإلجمالــي

قيمة كا2= 30,014  درجة الحرية = 2  معامل التوافق = 0,278  الداللة =0,01

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق مــا يلــي : انخفــاض مشــاركة الشــباب الجامعــي 
ــبة  ــة، ونس ــة دائم ــاركون 10.3% بصف ــن يش ــبة م ــاءت نس ــث ج ــات FM حي ــج إذاع ــي برام ف
ــا، بينمــا نســبة ال يشــاركون 64.8% مــن  ــر منتظمــة أحيانً ــة غي 24.9% ممــن يشــاركون بصف
الشــباب الجامعــي، وبحســاب قيمــة كا2 وجــدت أنهــا = 30.014 عنــد درجــة حريــة =2، وهــى 
قيمــة دالــة إحصائيـًـا بيــن نــوع )الذكــور – اإلنــاث( ومــدى اســتماع الشــباب الجامعــي إلذاعــات 

 .FM
7 .FM أهم أسباب مشاركة الشباب الجامعي في برامج إذاعات

جدول )8( أهم أسباب مشاركة الشباب الجامعي في برامج إذاعات FM وفقا للنوع

                   النوع
األسباب

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
غير دالة4247.2924.35140.51.168لمجرد المشاركة

للتعليق على ضيوف 
غير دالة2932.6513.53427.00.974البرامج

غير دالة4146.11437.85543.70.420إلعجابي بمقدمي البرامج
غير دالة1415.71129.72519.80.715لعرض مشكلة خاصة بي
انقل خبراتي الشخصية 

غير دالة2022.51232.43225.40.509للمستمعين

غير دالة3033.71129.74132.50.203لطرح حلول
8937126جملة من سئلوا

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق أن أهــم أســباب مشــاركة الشــباب الجامعــي فيــر برامــج 
إذاعــات FM تمثلــت فــي« إلعجابــي بمقدمــي البرامــج »، فقــد جــاءت بالترتيــب األول %43.7. 
وجــاء فــي الترتيــب الثانــي » لمجــرد المشــاركة« بنســبة 40.5%، أمــا » لطــرح حلــول » فقــط جــاء 
بالترتيب الثالث بنســبة 32.5%، وفي الترتيب الرابع جاء« للتعليق على ضيوف البرامج » بنســبة 
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بلغــت27.0%، وجــاءت« انقــل خبراتــي الشــخصية للمســتمعين » بالترتيــب الخامــس بنســبة%25.4، 
أمــا الترتيــب الســادس واألخيــر فجــاءت » لعــرض مشــكلة خاصــة بــي » بنســبة%19.8.

8 ..FM أهم أسباب عدم مشاركة الشباب الجامعي في برامج إذاعات
جدول )9( أهم أسباب عدم مشاركة الشباب الجامعي في إذاعات FM وفقا للنوع

                النوع
األسباب

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
ال أفضل المشاركة في هذه 

3935.56654.110545.31.4170.05اإلذاعات

ال أحب أسلوب المذعين 
غير دالة2421.81310.73715.90.848بهذه اإلذاعات

غير دالة6660.06351.612955.60.635ليس لدي ما أقوله
110122232جملة من سئلوا

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق أهــم أســباب عــدم مشــاركة الشــباب الجامعــي فــي 
إذاعــات FM وفقــد تمثلــت فــي » ليــس لــدي مــا أقولــه«، حيــث جــاءت فــي المقدمــة بنســبة %55.6. 
وجــاء فــي الترتيــب الثانــي » ال أفضــل المشــاركة فــي هــذه اإلذاعــات« بنســبة 45.3%، أمــا » ال 

أحــب أســلوب المذعيــن بهــذه اإلذاعــات« فقــط جــاء بالترتيــب الثالــث بنســبة%15.9. 
وقــد أوضــح النتائــج التفصيليــة وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا فــي اســتجابات الشــباب الجامعــي 

حــول أكثــر أســباب عــدم مشــاركتهم برامــج إذاعــات FM وذلــك تبًعــا للنــوع علــى النحــو اآلتــي:
اإلنــاث -  عنــد  أكبــر  بنســبة  اإلذاعــات«  هــذه  فــي  المشــاركة  أفضــل  ال   « ســبب  جــاءت 

مــن الذكــور )54.1%، 35.5%( والفــارق دال إحصائًيــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 
1.417، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين 

ثقــة %95. بمســتوى 
9 .F.M أكثر الوسائل التي شارك من خالها الشباب الجامعي في برامج إذاعات

جدول )10( أكثر الوسائل التي شارك من خالها الشباب الجامعي في برامج إذاعات FM وفقا للنوع

                  النوع
الوسائل

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
غير دالة8944.75132.114039.11.189البريد اإللكتروني
صفحة البرنامج 
غير دالة10452.38553.518952.80.112على الفيس بوك

SMS غير دالة5628.14125.89727.10.221رسائل
غير دالة7939.76339.614239.70.007االتصال تليفونيا
199159358جملة من سئلوا
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ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق أكثــر الوســائل التــي شــارك مــن خالهــا الشــباب 
الجامعــي فــي برامــج إذاعــات FM وقــد تمثلــت فــي » صفحــة البرنامــج علــى الفيــس بــوك«، حيــث 
جــاءت فــي المقدمــة بنســبة 52.8%. وجــاء فــي الترتيــب الثانــي » االتصــال تليفونيــا » بنســبة 
39.7%، أمــا » البريــد اإللكترونــي« فقــط جــاء بالترتيــب الثالــث بنســبة 39.1%، وفــي الترتيــب الرابــع 

جــاء » رســائل SMS » بنســبة %27.1.
مــدى اعتقــاد الشــباب الجامعــي أن المشــاركة ببرامــج إذاعــات FM لهــا تأثيــر علــى فكــرة . 10

األمــن االجتماعــي لديهــم
FM جدول )11( مدى اعتقاد الشباب الجامعي أن المشاركة ببرامج إذاعات

 لها تأُثير على فكرة األمن االجتماعي لديهم وفقًا للنوع
           النوع

مدى االعتقاد

اإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

7336.73421.410729.9نعم

6532.77647.814139.4أحيانا

6130.74930.811030.7ال

199100159100358100اإلجمالــي

قيمة كا2= 12,063  درجة الحرية = 2  معامل التوافق = 0,180  الداللة = 0,01

ــباب  ــن الش ــطة م ــبة متوس ــي: أن نس ــا يل ــابق م ــدول الس ــات الج ــل بيان ــن تحلي ــح م ويتض
الجامعــي يعتقــدون أن المشــاركة ببرامــج إذاعــات FM لهــا تأثيــر علــى فكــرة األمــن لديهــم بصفة 
منتظمــة وذلــك بنســبة بلغــت 29.9%. وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن المشــاركة لهــا تأثيــر علــى 
فكــرة األمــن االجتماعــي بصفــة غيــر منتظمــة )أحيانــا( 39.4%، بينمــا جــاءت نســبة مــن )ال( 
أن المشــاركة بإذاعــات FM ليــس لهــا تأثيــر علــى فكــرة األمــن االجتماعــي 30.7% مــن الشــباب 
الجامعــي، وبحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق وجــد أنهــا = 12.063 عنــد درجــة حريــة 
=2، وهــى قيمــة دالــة إحصائيًــا بيــن النــوع )ذكــور – إنــاث( ومــدى اعتقــاد الشــباب الجامعــي 

عينــة الدراســة أن المشــاركة بإذاعــات FM لهــا تأثيــر علــى فكــرة األمــن االجتماعــي لديهــم.

درجــة اعتمــاد الشــباب الجامعــي علــى إذاعــات F.M للحصــول علــى معلومــات حــول األمــن . 11
االجتماعي
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جدول )12(
 درجة اعتماد الشباب الجامعي على إذاعاتFM للحصول على المعلومات حول األمن االجتماعي وفًقا للنوع

                          النوع
درجة االعتماد

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

3718.685.04512.6اعتمد عليها بدرجة كبيرة
9949.77446.517348.3اعتمد عليها بدرجة متوسط

6331.77748.414039.1ال اعتمد عليها
199100159100358100اإلجمالــي

قيمة كا2= 19,475  درجة الحرية = 2  معامل التوافق = 0,227  الداللة = 0,01

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق مــا يلــي: أن نســبة قليلــة مــن الشــباب الجامعــي 
يعتمــدون عليهــا بدرجــة كبيــرة بالمعلومــات المقدمــة ببرامــج إذاعــات FM بنســبة 12.6%. بينمــا 
 FMــرة مــن يعتمــدون بدرجــة متوســط بالمعلومــات المقدمــة ببرامــج إذاعــات بلغــت نســبة كبي
48.3%، فــي حيــن جــاءت نســبة متوســطة مــن الشــباب ال يعتمــدون عليهــا المعلومــات المقدمــة 
ببرامــج إذاعــات FM إطالقًــا وذلــك بنســبة39.1% مــن الشــباب الجامعــي، وبحســاب قيمــة كا2 
مــن الجــدول الســابق وجــد أنهــا = 19.475 عنــد درجــة حريــة =2، وهــى قيمــة دالــة إحصائيـًـا 
بيــن النــوع )ذكــور – إنــاث( ودرجــة ثقــة الشــباب الجامعــي فــي المعلومــات المقدمــة ببرامــج 

.FMإذاعــات

ــال . 12 ــن خ ــا م ــماعها ومتابعته ــى س ــي عل ــباب الجامع ــرص الش ــي يح ــج الت ــر البرام أكث
.F.M إذاعــات 

جدول )13(
 أكثر البرامج التي يحرص الشباب الجامعي على سماعها ومتابعتها من خال إذاعات F.M وفقا للنوع

 النوع
البرامج

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
9547.74528.314039.11.8270.01برامج ثقافية
غير دالة9045.27144.716145.00.053برامج دينية

10753.82314.513036.33.6940.01برامج رياضية
غير دالة7638.26742.114339.90.371برامج اجتماعية

3517.642.53910.91.4160.05برامج أمنية
غير دالة7839.26641.514440.20.217برامج فنية

5628.195.76518.22.1130.01برامج سياسية
غير دالة3366.811572.324869.30.516منوعات وأغاني
199159358جملة من سئلوا
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ــات الجــدول الســابق أكثــر البرامــج التــي يحــرص الشــباب الجامعــي  ويتضــح مــن تحليــل بيان
علــى ســماعها ومتابعتهــا مــن خــال إذاعــات F.M وقــد جــاء فــي مقدمتهــا » منوعــات وأغانــي »، 
بنســبة 69.3%. وجــاء فــي الترتيــب الثانــي » برامــج دينيــة » بنســبة 45.0%، أمــا » برامــج فنيــة » 
فقــد جــاء بالترتيــب الثالــث بنســبة40.2%، وفــي الترتيــب الرابــع جــاء » برامــج اجتماعيــة » بنســبة 
39.9%، وجــاء » برامــج ثقافيــة« بالترتيــب الخامــس بقــارق قليــل 39.1%، وبالترتيــب الســادس 
جــاءت » برامــج رياضيــة » بنســبة 36.3%، أمــا فــي الترتيــب الســابع فجــاءت » برامــج سياســية« 

بنســبة 18.2% وأخيــرا فــي الترتيــب الثامــن جــاءت » برامــج أمنيــة« بنســبة بلغــت %10.9.
   وقــد أوضــح النتائــج التفصيليــة وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا فــي اســتجابات الشــباب الجامعــي 
حــول أكثــر البرامــج التــي يفضلــون متابعتهــا بإذاعــات F.M وذلــك تبًعــا النــوع علــى النحــو اآلتــي:

ظهــر متابعــة » برامــج ثقافيــة« الذكــور بنســبة أكبــر مــن اإلنــاث )%47.7- %28.3( - 
والفــارق دال إحصائًيــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1.827، وهــي أعلــى مــن القيمــة 

الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة %99.9.
دال -  والفــارق   )%14.5 -%53.8( اإلنــاث  مــن  أكثــر  رياضيــة«  برامــج   « الذكــور  أهــم 

إحصائًيــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 3.694، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة 
بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة %99.9.

وظهــر االهتمــام » برامــج سياســية« لــدى الذكــور بنســبة أكبــر مــن اإلنــاث بلغــت )%28.1- - 
ــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 2.113، وهــي أعلــى مــن  5.7%( والفــارق دال إحصائًي

القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة %99.9.
13 . F.M ترتيــب أهــم محطــات إذاعيــة يحــرص الشــباب الجامعــي علــى اســتماعها مــن إذاعــات

وتهتــم بتقديــم معلومــات عــن األمــن االجتماعــي.
 F.M جدول )14( ترتيب أهم محطات إذاعية تحرص على استماعها من إذاعات

وتهتم بتقديم معلومات عن األمن االجتماعي 

   الترتيب
ولالمحطات
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الوزن المرجحا

مئويالنقاط

F.M 2911515951463264520.5نجوم

F.M 9114701733652525177713.8ميجا

F.M 9521185840303417176913.7راديو نغم

F.M .954375610454484114160312.4



دور إذاعات الــF.M يف إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات ...

604

 NILE F.M
104.2-730495284706611408.83

 F.M أغاني
.105,8-1435416554717811558.95

 F.M أغاني
.105,382617604742758311959.26

راديو 90,90 
F.M3695182163213272161712.5

12901الوزن المرجح

تشــير بيانــات الجــدول الســابق ترتيــب أهــم محطــات إذاعيــة يحــرص الشــباب الجامعــي علــى 
اســتماعها مــن إذاعــات F.M وتهتــم بتقديــم معلومــات عــن األمــن االجتماعــي، وجــاءت علــى 
النحــو اآلتــي: جــاء فــي الترتيــب األول “ نجــوم F.M” بــوزن مئــوي بلــغ نســبته 20.5%، وجــاء 
فــي الترتيــب الثانــى “ ميجــا F.M “ بــوزن مئــوي بلــغ 13.8%، وجــاء فــي الترتيــب الثالــث “ 
 ”F.M 90.90 بــوزن مئــوي 13.7%، جــاء فــي الترتيــب الرابــع “ راديــو “ F.M راديــو نغــم
وذلــك بــوزن مئــوي 12.5%، وجــاء فــي الترتيــب الخامــس “ F.M .95 “ بــوزن مئــوي بلــغ 
نســبته 12.4%، وجــاء فــي الترتيــب الســادس “ أغانــي F.M 105.3.” بــوزن مئــوي بلــغ 
9.26%، أمــا بالترتيــب الســابع فقــد جــاءت” أغانــي F.M 105.8.” بــوزن مئــوي بلــغ %8.95، 

ــرا جــاء” NILE F.M 104.2” بــوزن مئــوي%8.83. وأخي

14 .F.M درجة ثقة الشباب الجامعي في المعلومات التي يستمع إليها في برامج إذاعات
جدول )15( 

درجة ثقة الشباب الجامعي في المعلومات التي يستمع إليها في برامج إذاعاتFM وفقًا للنوع

النوع
درجة الثقة

اإلجماليإناثذكور
%ك%ك%ك

3718.62616.46317.6أثق بها الى حد كبير
15276.412478.027677.1أثق بها الى حد ما
105.095.7195.3ال اثق بها اطالقا

199100159100358100اإلجمالــي
قيمة كا2= 0,348 درجة الحرية = 2  معامل التوافق = 0,031  الداللة = غير دالة

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق مــا يلــي: أن نســبة قليلــة مــن الشــباب الجامعــي 
يثقــون بدرجــة كبيــرة فــي المعلومــات المقدمــة ببرامــج إذاعــات FM بنســبة 17.6%. بينمــا بلغــت 
 ،%FM77.1 نســبة كبيــرة مــن يثقــون إلــى حــد كبيــر فــي المعلومــات المقدمــة ببرامــج إذاعــات
ــا بالمعلومــات المقدمــة ببرامــج  فــي حيــن جــاءت نســبة متوســطة مــن الشــباب ال يثقــون إطالقً
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إذاعــات FM 5.3% مــن الشــباب الجامعــي، وبحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق وجــد أنهــا 
= 0.348 عنــد درجــة حريــة =2، وهــى قيمــة غيــر دالــة إحصائيـًـا بيــن النــوع )ذكــور – إنــاث( 

.FMودرجــة ثقــة الشــباب الجامعــي فــي المعلومــات المقدمــة ببرامــج إذاعــات

أهــم موضوعــات األمــن االجتماعــي التــي تهتــم بهــا إذاعــات F.M بشــكل أكبــر هــذه األيــام . 15
مــن وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي.

F.M جدول )16( أهم موضوعات األمن االجتماعي التي تهتم بها إذاعات
 بشكل أكبر هذه األيام من وجهة نظر الشباب الجامعي وفقا للنوع

                    النوع
الموضوعات

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
غير دالة10351.89962.320256.40.987الفساد االجتماعي
غير دالة6532.74729.611231.30.291الفساد السياسي

غير دالة4723.63723.38423.50.032مكافحة التهرب الضريبي
غير دالة6432.25031.411431.80.067الفساد االقتصادي

8040.211773.619755.03.1380.01انعدام الرقابة
غير دالة7437.24528.311933.20.835اإلسكان

إعالء قيمة الوالء الشخصي 
5226.12012.67220.11.2740.05على الوالء الوطني

عدم احترام القانون وثنائية 
غير دالة6633.24125.810729.90.693تطبيقه

غير دالة7738.76239.013938.80.028الخدمات الصحية
غير دالة6633.25031.411632.40.161الخدمات الثقافية والترفيهية

7035.23119.510128.21.4740.05فقدان الشعور باالنتماء للوطن
تعاطي المخدرات 

غير دالة7839.24930.812735.50.787والمشروبات الكحولية

غياب الثقة في تصريحات 
5829.12213.88022.31.4390.05السلطة

تفعيل قوانين المرور والحد 
10653.34628.915242.52.2870.01من الحوادث

تفضيل المحسوبية على العمل 
7738.72616.410328.82.1000.01الجاد

199159358جملة من سئلوا

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق أهــم موضوعــات األمــن االجتماعــي التــي تهتــم 
بهــا إذاعــات F.M بشــكل أكبــر هــذه األيــام مــن وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي وقــد تمثلــت فــي » 
الفســاد االجتماعــي«، حيــث جــاءت فــي المقدمــة بنســبة 56.4%. وجــاء فــي الترتيــب الثانــي » انعــدام 



دور إذاعات الــF.M يف إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات ...

606

الراقابــة« بنســبة 55.0%، أمــا » تفعيــل قوانيــن المــرور والحــد مــن الحــوادث« فقــط جــاء بالترتيــب 
الثالــث بنســبة42.5%، وفــي الترتيــب الرابــع جــاء » الخدمــات الصحيــة » بنســبة 38.8%، وجــاء » 
تعاطــي المخــدرات والمشــروبات الكحوليــة« بالترتيــب الخامــس بنســبة35.5%، وبالترتيــب الســادس 

جــاءت » الخدمــات الثقافيــة والترفيهيــة« بنســبة %32.4. 
أمــا فــي الترتيــب الســابع ظهــرت » اإلســكان« وذلــك بنســبة بلغــت 33.2%، فــي حيــن جــاءت 
»الفســاد االقتصــادي« بالترتيــب الثامــن بنســبة31.8%، وجــاء بالترتيــب التاســع« الفســاد السياســي » 
بنســبة 31.3%، وبالترتيــب العاشــر« عــدم احتــرام القانــون وثنائيــة تطبيقــه« بنســبة29.9%، أمــا » 
تفضيــل المحســوبية علــى العمــل الجــاد« فجــاء بالترتيــب الحــادي عشــر وذلــك بنســبة28.8%، وجــاء 
فــي الترتيــب الثانــي عشــر« فقــدان الشــعور باالنتمــاء للوطــن« بنســبة بلغــت28.2%، وجــاء بالترتيــب 
الثالــث عشــر« مكافحــة التهــرب الضريبــي« بنســبة23.5%، وجــاءت« غيــاب الثقــة فــي تصريحــات 
الســلطة » وذلــك بنســبة بلغــت22.3% بالترتيــب الرابــع عشــر، أمــا الترتيــب األخيــر والخامــس عشــر 

فجــاء« إعــاء قيمــة الــوالء الشــخصي علــى الــوالء الوطنــي« بنســبة%20.1.
وقــد أوضــح النتائــج التفصيليــة وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا فــي اســتجابات الشــباب الجامعــي حــول 
أهــم موضــوع األمــن االجتماعــي التــي تهتــم بهــا إذاعــات F.M بشــكل أكبــر هــذه األيــام وذلــك تبًعــا 

النــوع علــى النحــو اآلتــي:
جاء موضوع »انعدام الرقابة« بنسبة لإلناث بنسبة أكبر من الذكور )%73.6- %40.2( - 

والفــارق دال إحصائًيــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 3.138، وهــي أعلــى مــن القيمــة 
الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة %99.9.

أهــم الذكــور بموضــوع » إعــاء قيمــة الــوالء الشــخصي علــى الــوالء الوطنــي« عــن اإلنــاث - 
بنســبة أكبــر )26.1%- 12.6%( والفــارق دال إحصائًيــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 
1.274، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين 

بمســتوى ثقــة %95.
وظهــر االهتمــام بموضــوع« فقــدان الشــعور باالنتمــاء للوطــن » لــدى الذكــور بنســبة أكبــر - 

 Z قيمــة  بلغــت  حيــث  إحصائًيــا  دال  والفــارق   )%19.5  -%35.2( بلغــت  اإلنــاث  مــن 
المحســوبة 1.474، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن 

النســبتين بمســتوى ثقــة %95.
فــي حيــن أهــم بموضوعــات » غيــاب الثقــة فــي تصريحــات الســلطة« الذكــور أيًضــا بنســبة - 

 Z قيمــة  بلغــت  حيــث  إحصائًيــا  دال  والفــارق   )%13.8  -%29.1( اإلنــاث  مــن  أكبــر 
المحســوبة 1.439، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن 

النســبتين بمســتوى ثقــة %95.



 د. ابتسام محمود 

607 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

أمــا موضوعــات« تفعيــل قوانيــن المــرور والحــد مــن الحــوادث« فــكان اهتمــام الذكــور بهــا - 
أكثــر مــن اهتمــام اإلنــاث بنســبة بلغــت)53.3%-28.9%(، والفــارق دال إحصائًيــا حيــث 
بلغــت قيمــة Z المحســوبة 2.287، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة 

فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة %99.9.
مــن -  أكبــر  بنســبة  الذكــور  لــدى  الجــاد«  العمــل  علــى  المحســوبية  تفضيــل  وجــاءت« 

اإلناث)38.7%-16.4%(والفــارق دال إحصائًيــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 2.100، 
وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة 

.%99.9
وجهة نظر الشباب الجامعي في العبارات اآلتية. 16

جدول )17( وجهة نظر الشباب الجامعي حيث ن=358

                      االستجابة
العبارة

معارضمحايدموافق
الرأيالمتوسط

%ك%ك%ك
المساهمة اإليجابية في نشر األخبار 
واألحداث من خالل خاصية النشر 

والمشاركة
موافق30384.64713.182.22.824

محايد15342.713738.36819.02.237تشجيع الجماهير على السطحية السياسية.
حماية المجتمع من الخرافات واألفكار 

موافق28178.55114.2267.32.712الالعقالنية.

تعريف األجيال الناشئة بالتحوالت 
موافق24267.610128.2154.22.634الحضارية والتحديات المعاصرة.

موافق24468.29526.5195.32.628وقاية المجتمع من الجريمة.
تحصين عقول الشباب ووقايتها من 

موافق23766.27821.84312.02.541االنحرافات الفكرية.

بحث األفكار والحلول المتعلقة باألمن 
.F.M موافق19153.411431.85314.82.385االجتماعي عبر إذاعة

توظيف تقنيات االتصال في اكتساب 
موافق19053.112334.44512.62.405مفاهيم األمن االجتماعي.

تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات 
موافق23966.88122.63810.62.561المجتمعية.

التوعية بالتحديات الفكرية التي تواجه 
موافق22763.49526.53610.12.533المجتمع.

موافق22663.19225.74011.22.519توعية المجتمع من مخاطر الغزو الفكري.
السماح بتكوين رأي على قضية معينة 

محايد15643.612334.47922.12.215بغض النظر عن صحتها.

موافق23966.87922.14011.22.555الحفاظ على المواطنة والهوية.
تعزيز العادات والتقاليد السليمة التي تعزز 

موافق23665.98122.64111.52.544األمن االجتماعي.
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اإلساءة لبعض الشخصيات العامة في 
معارض10228.58724.316947.21.812المجتمع.

إذاعات الــ F.M تعمل على بث األفكار 
معارض14440.27320.414139.42.008الهدامة المتطرفة.

زرع الشعور بالمحافظة على مكتسبات 
موافق20256.410930.44713.12.432الوطن ومقدراته.

التعرض إلذاعات الـــF.M يزيد من 
المخزون الفكري واالجتماعي والثقافي 

لدي.
موافق17348.311532.17019.62.287

يساهم االستماع إلى إذاعات F.M في 
محايد16245.311632.48022.32.229التأثر بالعادات والتقاليد الغربية.

بث ثقافة العمل بروح الفريق والمشاركة 
موافق24769.07520.93610.12.589في اتخاذ القرارات.

تنمية الوعي بالشعور بالمسئولية الفردية 
موافق24267.68423.5328.92.586عن الوطن وأمنه.

محايد18451.49125.48323.22.282بيئة خصبة النتشار الشائعات والنصائح.

تقديم المعلومات الصحيحة لفهم الواقع 
موافق20958.411732.7328.92.494السياسي.

موافق23966.88423.6359.82.569وقاية المجتمع وأفراده من االنحراف.

استخدام المعلومات الكاذبة والفضائح 
معارض11833.08824.615242.51.905لزعزعة الثقة برجال الدولة.

إشاعة روح االنقسام بين الجماهير 
معارض10830.27922.117147.81.824وفصلهم إلى فريقين.

محايد17749.49827.48323.22.262مواجهة االنحالل الخلقي

مكافحة التهرب الضريبي عبر إذاعات 
.F.M17950.011030.76919.32.307موافق

نشر األمن االجتماعي في المجتمع كحائط 
موافق22462.68724.34713.12.494صد يحمي المجتمع من التأثيرات الضارة.

نشر قضايا الفساد في المواقع اإللكترونية 
.F.M موافق17348.39727.18824.62.337إلذاعات

مشاركة األخبار والمعلومات والتغذية 
موافق20858.19727.15314.82.432الراجعة لألمن االجتماعي.

مواجهة الـتأثيرات السلبية والممارسات 
موافق16445.89827.49626.82.389غير الموضوعية لإلعالم.

نشر اإلعالنات التوعوية عبر إذاعات 
.F.M21961.27922.16016.82.444موافق

موافق23064.28523.74312.02.522االهتمام بمفاهيم األمن االجتماعي.

استخدام العنف أو التهديد به لتحقيق أهداف 
معارض10729.97119.818050.31.796سياسية

معارض10328.86217.319353.91.745التعدي على أمن المواطنين.
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يتضــح مــن الجــدول الســابق: أن اســتجابات الشــباب الجامعــي حــول العبــارات التــي توضــح 
دور إذاعــاتFM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي ذلــك فــي:

أنهــا  علــى  اتفاقهــم جميًعــا  يــرى  حيــث  الدراســة  محــل  الشــباب  درجــات  متوســطات  عكســت 
تزيد)المساهمة اإليجابية في نشر األخبار واألحداث من خال خاصية النشر والمشاركة- حماية 
المجتمــع مــن الخرافــات واألفــكار الاعقانيــة.- تعريــف األجيــال الناشــئة بالتحــوالت الحضاريــة 
والتحديــات المعاصــرة.- وقايــة المجتمــع مــن الجريمــة.- تحصيــن عقــول الشــباب ووقايتهــا مــن 
 -.F.M االنحرافــات الفكريــة.- بحــث األفــكار والحلــول المتعلقــة باألمــن االجتماعــي عبــر إذاعــة
توظيف تقنيات االتصال في اكتساب مفاهيم األمن االجتماعي.- تشجيع الشباب على المشاركة 
فــي الفعاليــات المجتمعيــة- التوعيــة بالتحديــات الفكريــة التــي تواجــه المجتمــع- توعيــة المجتمــع مــن 
مخاطــر الغــزو الفكــري- الحفــاظ علــى المواطنــة والهويــة- تعزيــز العــادات والتقاليــد الســليمة التــي 
تعــزز األمــن االجتماعــي- زرع الشــعور بالمحافظــة علــى مكتســبات الوطــن ومقدراتــه- التعــرض 
إلذاعــات الـــــF.M يزيــد مــن المخــزون الفكــري واالجتماعــي والثقافــي لــدي- بــث ثقافــة العمــل بــروح 
الفريــق والمشــاركة فــي إتخــاذ القــرارات- تنميــة الوعــي بالشــعور بالمســئولية الفرديــة عــن الوطــن 
وأمنــه- تقديــم المعلومــات الصحيحــة لفهــم الواقــع السياســي- وقايــة المجتمــع وأفــراده مــن االنحــراف- 
مكافحــة التهــرب الضريبــي عبــر إذاعــات F.M- نشــر األمــن االجتماعــي فــي المجتمــع كحائــط 
صــد يحمــي المجتمــع مــن التأثيــرات الضــارة- نشــر قضايــا الفســاد فــي المواقــع اإللكترونيــة إلذاعــات 
F.M- مشــاركة األخبــار والمعلومــات والتغذيــة الراجعــة لألمــن االجتماعــي- مواجهــة الـــتأثيرات 
 -.F.M الســلبية والممارســات غيــر الموضوعيــة لإلعــام- نشــر اإلعانــات التوعويــة عبــر إذاعــات

االهتمــام بمفاهيــم األمــن االجتماعــي( وذلــك بمتوســطات مرتفعــة.
ــى الجانــب األخــر جــاء رأيهــم معــارض على)اإلســاءة لبعــض الشــخصيات العامــة  - عل

فــي المجتمــع- إذاعــات الــــ F.M تعمــل علــى بــث األفــكار الهدامــة المتطرفــة- اســتخدام 
ــة- إشــاعة روح االنقســام  ــة والفضائــح لزعزعــة الثقــة برجــال الدول المعلومــات الكاذب
بيــن الجماهيــر وفصلهــم إلــى فريقيــن- اســتخدام العنــف أو التهديــد بــه لتحقيــق أهــداف 

سياســية- التعــدي علــى أمــن المواطنيــن( وذلــك بمتوســطات ضعيفــة.

إال أن رأيهم محايد في)تشــجيع الجماهير على الســطحية السياســية.- السماح بتكوين رأي  -
علــى قضيــة معينــة بغــض النظــر عــن صحتها- يســاهم االســتماع إلــى إذاعــات F.M في 
التأثــر بالعــادات والتقاليــد الغربيــة- بيئــة خصبة النتشــار الشــائعات والنصائــح- مواجهة 
االنحــالل الخلقــي( وذلــك بمتوســط)2.237-2.215-2.229-2.282-2.262( علــى 

التوالي.
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أهــم التحديــات التــي تواجــه إذاعــات F.M فــي نشــر مفاهيــم االمــن االجتماعــي مــن وجهــة . 17
نظــر الشــباب الجامعي.

جدول )18( أهم التحديات التي تواجه إذاعات F.M في نشر 
مفاهيم االمن االجتماعي من وجهة نظر الشباب الجامعي وفقا للنوع

               النوع
التحديات

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
عدم االهتمام بالموضوعات 
التي تهدف إلى تحقيق األمن 

االجتماعي
غير دالة12361.810062.922362.30.102

التوجيه اإلعالمي الخارجي الذي 
غير دالة8542.76329.614841.30.290يؤثر على فكر الشباب

غياب التوازن الموضوعي 
غير دالة8643.25232.713838.50.988والقيمي في الرسالة اإلعالمية

التباين الشديد بين ثقافة المجتمع 
وبين الثقافة التي تروجها ثقافة 

وسائل اإلعالم
8140.74226.412334.41.3430.05

غياب المتابعة السياسة من جانب 
الحكومة لموضوعات األمن 

االجتماعي
غير دالة8442.24830.213236.91.130

199159358جملة من سئلوا

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق أهــم التحديــات التــي تواجــه إذاعــات F.M فــي 
نشــر مفاهيــم االمــن االجتماعــي مــن وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي وقــد جــاء« عــدم االهتمــام 
بالموضوعــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق األمــن االجتماعــي »، بالترتيــب األول بنســبة %62.3. 
وجــاء فــي الترتيــب الثانــي »التوجيــه اإلعامــي الخارجــي الــذي يؤثــر علــى فكــر الشــباب » بنســبة 
41.3%، أمــا » غيــاب التــوازن الموضوعــي والقيمــي فــي الرســالة اإلعاميــة » فقــط جــاء بالترتيــب 
الثالــث بنســبة38.5%، وفــي الترتيــب الرابــع جــاء »غيــاب المتابعــة السياســة مــن جانــب الحكومــة 
لموضوعــات األمــن االجتماعــي » بنســبة 36.9%، وجــاء » التبايــن الشــديد بيــن ثقافــة المجتمــع 

وبيــن الثقافــة التــي تروجهــا ثقافــة وســائل اإلعــام » بالترتيــب الخامــس بنســبة %34.4. 
وقــد أوضــح النتائــج التفصيليــة وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا فــي اســتجابات الشــباب الجامعــي 
ــا  حــول أهــم التحديــات التــي تواجــه إذاعــات F.M فــي نشــر مفاهيــم االمــن االجتماعــي وذلــك تبًع
النــوع علــى النحــو اآلتــي:- جــاء التحــدي » التبايــن الشــديد بيــن ثقافــة المجتمــع وبيــن الثقافــة التــي 
تروجها ثقافة وســائل اإلعام » في رأي الذكور بنســبة أكبر من رأي اإلناث )%40.7- %26.4( 
والفــارق دال إحصائًيــا حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1.343، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة 

المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة %95.
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أهم مقترحات الشباب الجامعي لتحقيق األمن االجتماعي.. 18
جدول )19( أهم مقترحات الشباب الجامعي لتحقيق األمن االجتماعي وفقا للنوع

                      النوع
المقترحات

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
تفعيل وسائل اإلعالم لنقل 

المعلومات واألفكار حول األمن 
االجتماعي

غير دالة15577.911974.827476.50.286

إعداد برامج لألمن االجتماعي 
باالشتراك مع متخصصين ونشرها 

عبر وسائل اإلعالم
غير دالة9849.27446.517248.00.254

تنفيذ برامج لتحقيق األمن 
االجتماعي من خالل األنشطة 

الطالبية المختلفة
غير دالة8442.27144.715543.30.229

غير دالة9447.26842.816245.30.420اإلصالح القانوني
غير دالة9949.78754.718652.00.467تفعيل دور الجهات الرقابية

إقامة ندوات لنشر ثقافة األمن 
غير دالة9045.29056.618050.31.069االجتماعي بين الشباب

التأكيد على البعد األخالقي في 
غير دالة10854.37345.918150.60.785مكافحة الفساد

تزويد الشباب بمعلومات مرتبطة 
باألمن االجتماعي من خالل 

األنشطة الطالبية
غير دالة10050.37949.717950.00.053

وضع تدابير إليصال الدعم 
7437.22918.210328.81.7810.01لمستحقيه

تتحمل وسائل اإلعالم مسئولياتها 
االجتماعية من خالل تقديم برامج 

هادفة تسعى للتوعية باألمن 
االجتماعي

غير دالة7839.26440.314239.70.099

غير دالة9145.75434.014540.51.106التشهير بالفاسدين
غير دالة6934.74025.210930.40.894إقرار قانون العزل السياسي

199159358جملة من سئلوا

ويتضــح مــن تحليــل بيانــات الجــدول الســابق أهــم مقترحــات الشــباب الجامعــي لتحقيــق األمــن 
االجتماعي فقد جاء » تفعيل وســائل اإلعام لنقل المعلومات واألفكار حول األمن االجتماعي«، 
بالترتيــب األول بنســبة 76.5%. وجــاء فــي الترتيــب الثانــي » تفعيــل دور الجهــات الرقابيــة« بنســبة 
52.0%، أمــا » التأكيــد علــى البعــد األخاقــي فــي مكافحــة الفســاد » فقــط جــاء بالترتيــب الثالــث 
بنســبة 50.6%، وفــي الترتيــب الرابــع جــاء » إقامــة نــدوات لنشــر ثقافــة األمــن االجتماعــي بيــن 
الشــباب« بنســبة 50.3%، وجــاء » تزويــد الشــباب بمعلومــات مرتبطــة باألمــن االجتماعــي مــن 
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خــال األنشــطة الطابيــة« بالترتيــب الخامــس بنســبة %50.0. 
فــي حيــن جــاء بالترتيــب الســادس مقتــرح » إعــداد برامــج لألمــن االجتماعــي باالشــتراك مــع 
الســابع جــاء »  بلغــت48.0%، وبالترتيــب  بنســبة  متخصصيــن ونشــرها عبــر وســائل اإلعــام« 
اإلصــاح القانونــي » بنســبة 45.3%، وجــاء« تنفيــذ برامــج لتحقيــق األمــن االجتماعــي مــن خــال 
بالفاســدين«  التشــهير  بنســبة43.3%، وجــاءت«  الثامــن  بالترتيــب  المختلفــة«  األنشــطة الطابيــة 
فــي الترتيــب التاســع بنســبة40.5%، وجــاء الترتيــب العاشــر » تتحمــل وســائل اإلعــام مســئولياتها 
االجتماعية من خال تقديم برامج هادفة تسعى للتوعية باألمن االجتماعي« بنسبة بلغت%39.7، 
وفــي الترتيــب الحــادي عشــر جــاء« إقــرار قانــون العــزل السياســي« بنســبة30.4%، وفــي الترتيــب 

األخيــر جــاء« وضــع تدابيــر إليصــال الدعــم لمســتحقيه« بنســبة%28.8.
وقــد أوضــح النتائــج التفصيليــة وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا فــي اســتجابات الشــباب الجامعــي 
حــول أهــم مقترحاتهــم لتحقيــق االمــن االجتماعــي وذلــك تبًعــا النــوع علــى النحــو اآلتــي:- جــاء 
المقتــرح » وضــع تدابيــر إليصــال الدعــم لمســتحقيه« فــي رأي الذكــور بنســبة أكبــر مــن رأي اإلنــاث 
)37.2%- 18.2%( والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة Z المحســوبة 1.7813، وهي أعلى 

مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة %99.9.
ثانًيا: التحقق من صحة الفروض :

الفــرض األول: يوجــد فــرق دال إحصائيـًـا بيــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات 
اإلنــاث علــى مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي.

جدول )20( 

نتائج اختبار )ت( Test لداللة الفروق بين دور إذاعات FM في التوعية باألمن االجتماعي وفقا الختاف النوع 

االنحراف المتوسطالعددالمجموعات 
الداللةدرجة الحريةقيمة تالمعياري

1992.4570.499ذكور
غير دالة0.663356

1592.4210.520إناث

تشــير نتائــج اختبــار “ت” فــي الجــدول الســابق إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
 FM بيــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات اإلنــاث علــى مقيــاس دور إذاعــات
فــي التعريــف والتوعيــة باألمــن االجتماعــي، حيــث بلغــت قيمــة “ت” )0.663( وهــى قيمــة غيــر 
ــا عنــد أي مســتوى داللــة، وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح لنــا عــدم صحــة الفــرض  دالــة إحصائيً
ــور ومتوســطات  ــن متوســطات درجــات الذك ــا بي ــرق دال إحصائيً ــه: يوجــد ف ــل بأن االول القائ

درجــات اإلنــاث علــى مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي.
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الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى 
مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي تبعــا الختــاف الجامعــات )القاهرة- 

عيــن شــمس- معهــد الجزيــرة- مصــر الدوليــة(.
جدول )21( تحليل التباين أحادي االتجاه one- way ANOVA بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 

دور إذاعات FM في التوعية باألمن االجتماعي تبًعا الختاف الجامعات المصرية

مجموعات مصدر التباين
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط مجموع 
الداللةقيمة فالمربعات

3.487931.1626بين المجموعات

دالة عند 4.0040.01 102.7803540.2903داخل المجموعات

-106.268357المجمــوع

ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــابق إل ــدول الس ــي الج ــار “ت” ف ــج اختب ــير نتائ تش
ــك تبعــا  ــة باألمــن االجتماعــي وذل ــاس دور إذاعــات Fm فــي التوعي ــى مقي ــن عل ــن المبحوثي بي
الختــالف نــوع الجامعــات المصريــة، حيــث بلغــت قيمــة “ت” )4.004( وهــى قيمــة دالــة 
إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة= 0.01، وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح لنــا قبــول صحــة الفــرض 
ــى  ــن عل ــات المبحوثي ــطات درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه: توج ــي بأن الثان
مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي تبعــا الختــالف الجامعــات )القاهــرة- 

ــة(. ــرة- مصــر الدولي ــن شــمس- معهــد الجزي عي

ــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لمجموعــات المبحوثيــن، تــم  ولمعرفــة مصــدر ودالل
اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي.

جدول )22( نتائج تحليل L.S.D لمعرفة الفروق بين المجموعات المبحوثين

 بالجامعات المصرية على مقياس دور إذاعات fm في التوعية باألمن االجتماعي

مصر الدوليةالجزيرةعين شمسالقاهرةالمجموعات

0.2643**0.2130**0.1421-القاهرة

0.07090.1222-0.1421عين شمس

0.0512-0.21300.0709**الجزيرة

-0.26430.12220.0512**مصر الدولية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق اختــالف المتوســطات الحســابية للمجموعــات التــي تمثــل رأي 
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ــتويات  ــالف مس ــا الخت ــي تبع ــن االجتماع ــة باألم ــي التوعي ــاتfm ف ــي دور إذاع ــن ف المبحوثي
الجامعــات، ولمعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لمجموعــات المبحوثين 

ــوي.  ــرق معن ــل ف ــة أق ــار البعــدي L.S.D بطريق أجــرى االختب

حيــث اتضــح أن هنــاك اختالفًــا بيــن طــالب جامعــة القاهــرة وطــالب معهــد الجزيــرة 
المتوســط حيــث بلغــت متوســطات المســتويين بلغــت قيمتــه )0.2130**( لصالح طــالب جامعة 
القاهــرة. وهــو فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة 0.01، وأن هنــاك اختالفًــا بيــن طــالب 
جامعــة القاهــرة وطــالب جامعــة مصــر الدوليــة حيــث بلغــت متوســطات المســتويين بلغــت قيمتــه 
)0.2643**( لصالــح طــالب جامعــة القاهــرة. وهــو فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة 

.0.01
ــا بيــن متوســطات درجــات طــاب الكليــات النظريــة  الفــرض الثالــث: يوجــد فــرق دال إحصائيً
ــة  ــي التوعي ــاس دور إذاعــات FM ف ــى مقي ــة عل ــات العملي ــات طــاب الكلي ومتوســطات درج

باألمــن االجتماعــي.
جدول )23( نتائج اختبار )ت( Test لداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين 

على مقياس دور إذاعات fm في التوعية باألمن االجتماعي وذلك تبعا لنوع الكلية

االنحراف المتوسطالعددالمجموعات 
درجة قيمة تالمعياري

الداللةالحرية

1622.3880.537الكليات العملية
دالة عند 2.091356

0.05
1962.5050.511الكليات النظرية

ــن  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــي الجــدول الســابق إل ــار “ت” ف ــج اختب تشــير نتائ
ــة  ــات النظري ــة ومتوســطات درجــات طــالب الكلي ــات العملي متوســطات درجــات طــالب الكلي
علــى مقيــاس دور إذاعــات fm فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي وذلــك لصالــح الكليــات النظريــة، 
حيــث بلغــت قيمــة “ت” )2.091( وهــى قيمــة دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى داللــة= 0.05، وبنــاء 
ــا بيــن  ــا قبــول صحــة الفــرض الثانــي بأنــه: يوجــد فــرق دال إحصائيً علــى مــا ســبق يتضــح لن
ــة  ــات العملي ــة ومتوســطات درجــات طــالب الكلي ــات النظري متوســطات درجــات طــالب الكلي

علــى مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي.

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى 
مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي تبعــا الختــاف المســتوى االجتماعي 

االقتصــادي )منخفض- متوســط- مرتفع(.
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جدول )24( 

تحليل التباين أحادي االتجاه one- way ANOVA بين مجموعات المبحوثين للمستوى االجتماعي االقتصادي 
على مقياس دور إذاعات FM في التوعية باألمن االجتماعي

مجموعات مصدر التباينأبعاد المقياس
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مجموع 
المربعات

الداللةقيمة ف

إجمالي المقياس

0.498920.2494بين المجموعات

غير دالة0.837
داخل 

105.76923550.2979المجموعات

-106.2681357المجمــوع

تشــير نتائــج اختبــار “ت” فــي الجــدول الســابق إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
المبحوثيــن علــى مقيــاس دور إذاعــات FM للتوعيــة باألمــن االجتماعــي وذلــك تبًعــا الختــالف 
المســتوى االجتماعــي االقتصــادي، حيــث بلغــت قيمــة “ت” )0.8373( وهــى قيمــة غيــر دالــة 
إحصائيًــا عنــد مســتوى أي داللــة، وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح لنــا عــدم قبــول صحــة الفــرض 
ــى  ــن عل ــات المبحوثي ــطات درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه: توج ــع بأن الراب
مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي تبعــا الختــالف المســتوى االجتماعــي 

االقتصــادي )منخفــض- متوســط- مرتفــع(.

الفــرض الخامــس: توجــد عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن أســباب اســتماع المبحوثيــن إلذاعــات 
FM ودرجــة الثقــة فــي مضمــون تلــك اإلذاعــات

 fm جدول )25( نتائج معامل ارتباط سبيرمان لبيان العاقة بين أسباب استماع المبحوثين إذاعات

ودرجة ثقتهم في مضمون تلك اإلذاعات

أسباب االستماع لإلذاعات
ودرجة الثقة بتلك اإلذاعات

الداللةاتجاه العالقة معامل االرتباط Rالعدد

عند مستوى موجبة3580.2392
0.01

تشــير نتائــج اختبــار “ســبيرمان” فــي الجــدول الســابق إلــى توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة 
ــث  ــك اإلذاعــات، حي ــون ل ــي مضم ــم ف ــن أســباب اســتماعهم إلذاعــات Fm وثقته ــة بي إحصائي
ــدل  ــا ي ــة 0.01 مم ــتويات الدالل ــا أي مس ــة إحصائيً ــة دال ــى قيم ــة “R” 0.239 وه ــت قيم بلغ
علــى صحــة الفــرض القائــل بأنــه: توجــد عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن أســباب اســتماع المبحوثيــن 

إلذاعــات FM ودرجــة الثقــة فــي مضمــون تلــك اإلذاعــات.
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الفــرض الســادس: توجــد عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن أســباب اســتماع المبحوثيــن إلذاعــات 
FM ودرجــة اعتمادهــم علــى مضمــون تلــك اإلذاعــات

 fm جدول )26( نتائج معامل ارتباط سبيرمان لبيان العاقة بين أسباب استماع المبحوثين إذاعات

ودرجة اعتمادهم على مضمون تلك اإلذاعات

   أسباب االستماع لإلذاعات
ودرجة االعتماد على اإلذاعات

الداللةاتجاه العالقة معامل االرتباط Rالعدد

عند مستوى موجبة3580.260
0.01

تشــير نتائــج اختبــار “ســبيرمان” فــي الجــدول الســابق إلــى توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة 
ــث  ــك اإلذاعــات، حي ــون ل ــي مضم ــم ف ــن أســباب اســتماعهم إلذاعــات Fm وثقته ــة بي إحصائي
ــدل  ــا ي ــة 0.01 مم ــتويات الدالل ــا أي مس ــة إحصائيً ــة دال ــى قيم ــة “R” 0.260 وه ــت قيم بلغ
علــى صحــة الفــرض القائــل بأنــه: توجــد عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن أســباب اســتماع المبحوثيــن 

إلذاعــات FM ودرجــة اعتمادهــم علــى مضمــون تلــك اإلذاعــات.
النتائج العامة للدراسة: 

جــاءت أن أهــم أســباب اســتماع الشــباب الجامعــي إلذاعــات FM هــى: )التســلية والترفيــه - 
وقــت الفــراغ( فــي الترتيــب االول، يليهــا )تقــدم برامجهــا بشــكل جديــد وجــذاب يختلــف عــن 
باقــي اإلذاعــات(، ثــم )الكتســاب معلومــات ومعــارف مختلفــة(، أمــا بالترتيــب الرابــع )تتميــز 
بتنــوع المحتــوى(، أمــا بالترتيــب الخامــس )للتعــرف علــى خبــرات وتجــارب األخريــن(، أمــا 
فــي الترتيــب الســادس)تقدم برامجهــا بلغــة إذاعيــة ســهلة وقريبــة مــن الشــباب(، وبالترتيــب 
الســابع)االهتمام بموضوعــات تهــم الشــباب(، أمــا فــي الترتيــب الثامــن )لهــا القــدرة علــى 
جــذب التركيــز الشــخصي(، فــي حيــن جــاء بالترتيــب التاســع)ألنها تقــدم كل مــا هــو جديــد(، 
وفــي الترتيــب العاشــر)الحصول علــى معلومــات تقيدنــي فــي تجنــب مخاطــر(، وجــاءت فــي 

الترتيــب االخير)التعــرف علــى الســلع والخدمــات الجديــدة مــن خــال اإلعانــات(.
جــاءت أهــم موضوعــات األمــن االجتماعــي التــي تهتــم بهــا إذاعــات F.M بشــكل أكبــر هــذه - 

األيــام مــن وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي وقــد تمثلــت فــي« الفســاد االجتماعــي« فــى الترتيــب 
االول، وجــاء فــي الترتيــب الثانــي« انعــدام الرقابــة«، أمــا »تفعيــل قوانيــن المــرور والحــد مــن 
الحــوادث« فقــط جــاء بالترتيــب الثالــث، وفــي الترتيــب الرابــع جــاء »الخدمــات الصحيــة«، 
وجــاء »تعاطــي المخــدرات والمشــروبات الكحوليــة« بالترتيــب الخامــس، وبالترتيــب الســادس 
جــاءت »الخدمــات الثقافيــة والترفيهيــة، أمــا فــي الترتيــب الســابع ظهــرت »اإلســكان«، فــي 
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الفســاد  التاســع«  الثامــن، وجــاء بالترتيــب  حيــن جــاءت »الفســاد االقتصــادي« بالترتيــب 
السياســي«، وبالترتيــب العاشــر« عــدم إحتــرام القانــون وثنائيــة تطبيقــه«، أمــا » تفضيــل 
المحســوبية علــى العمــل الجــاد« فجــاء بالترتيــب الحــادي عشــر، وجــاء فــي الترتيــب الثانــي 
عشــر« فقــدان الشــعور باالنتمــاء للوطــن«، وجــاء بالترتيــب الثالــث عشــر« مكافحــة التهــرب 
الضريبــي« بنســبة23.5%، وجــاءت« غيــاب الثقــة فــي تصريحــات الســلطة »،  بالترتيــب 
الرابــع عشــر، أمــا الترتيــب األخيــر والخامــس عشــر فجــاء« إعــاء قيمــة الــوالء الشــخصي 

علــى الــوالء الوطنــي« .
ال يوجــد فــرق دال إحصائيــًا بيــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات اإلنــاث - 

علــى مقيــاس دور إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس دور - 

إذاعــات FM فــي التوعيــة باألمــن االجتماعــي تبعــا الختــاف  الجامعــات )القاهــرة- عيــن 
شــمس- معهــد الجزيــرة- مصــر الدوليــة(.

التوصيات والمقترحات 
عقد دورات ولقاءات للشباب الجامعي حول األمن االجتماعي.. 1
نشــر ثقافــة األمــن االجتماعــي بيــن الشــباب مــن الجامعــات والمــدارس ومؤسســات التثقيــف . 2

المختلفــة.
تنميــة الشــعور بالمســئولية نحــو أمــن الوطــن والمحافظــة علــى مقدراتــه وذلــك مــن خــال إمــداد . 3

الشــباب بمفاهيــم األمــن االجتماعــي.
إشــراك العامليــن لــدى إذاعــات F.M بــدورات متخصصــة تزيــد تحســين مســتويات فهمهــم . 4

المجتمعيــة. بالقضايــا  ومعرفتهــم 
طــرح العديــد مــن البرامــج المرتبطــة بالقضايــا التنمويــة والسياســية و االقتصاديــة واالجتماعيــة . 5

التــي تنمــي الحــس الوطنــي لــدى الشــباب.
إجــراءات دراســات حــول دور المؤسســات التثقيفيــة والتعليميــة المختلفــة فــي تعزيــز األمــن . 6

الشــباب. لــدى  االجتماعــي 
قضايــا . 7 عــرض  فــي  التقليديــة  اإلعــام  وســائل  مــن  كوســيلة  اإلذاعــة  دور  دراســة  ضــرورة 

المعاصــرة. التكنولوجيــا  ظــل  فــي  الجديــد  اإلعــام  بوســائل  مقارنــة  المجتمــع 
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