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  :موضوع البحث وأمهيته

واحدةً  من وسائل عديدة لتوصيل الرسالة اإلعالمية ) الراديو(       تعد اإلذاعة املسموعة 
إجيابية هلا  حيث تكتسب الكلمة املذاعة قوةً ، كبرية من اجلماهري يف آنٍ  واحدىل أعدادإ

  . أُذن املستمع إىلخصائص متعددة منها السرعة الفائقة اليت تنتقل ا من حمطة الراديو
ما يه    واإلذاعة من ناحيةٍ  أخرى  ختاطب املتعلم واألمي وتنقل الثقافة والعلم والفن والترفيه إل

، ومن خالل املضمون ومن خالل عة ختاطب اُألذن وبذلك ترهف احلس، واإلذاأينما كانا
 تعمل على إذكاء اخليال الذي يعترب من أهم العناصر فهيطبيعتها كوسيلة تعتمد على الصوت 
  .اجلوهرية والضرورية يف عملية التعلم 

 وإن _ن خالله يشعر املستمع اإلحساس اجلمعي يعد من أهم مميزات اإلذاعة؛ فماخليال و    
، وهذا اإلحساس بدوره يعمق عضو يف مجهوٍر كبري من املستمعني بأنه _كان يف مرتله ومبفرده 

  .القابلية لالستهواء والتأثري 
، ومع ب املستمع والوصول إليه ومالحقته، وما زالت دف إىل كس    واإلذاعة منذ نشأا

قاً حلالته ح اال أمام املستمع واسعاً لالنتقاء واالختيار وفتعدد اإلذاعة احلديثة وتنوعها أصب
،  مادة إذاعية يود االستماع إليها، فأمام املستمع دائماً ما يصبو إليه منالثقافية واالجتماعية

  .)١(وليس عليه سوى أن حيرك إصبعه مييناً أو يساراً، فينطلق إليه الصوت الذي ينشده  
ه من إشباع لرغبات ، وما حتققإن مضامني برامج اإلذاعة ف       وعلى هذا النحو

، واقتراا من مشكالت الناس وقضاياهم وإحساسها بضرورة التفاعل مع املتعرضني هلا
، كلها ضروب من املواد اليت واحتياجام املادية واملعنويةمستمعيها واالستجابة ملتطلبام 

إذا اتسمت تلك الربامج بأسلوٍب مشوٍق يف ، خاصةً  كن أن تستأثر باهتمام املستمعنيمي
  .داء والعرض واملخاطبة األ

ولقد تطور البث اإلذاعي يف السنوات القليلة املاضية بعد انتشار ما يعرف بالبث 
الرقمي الذي ميكّن املستمع لإلذاعة من االستماع إىل براجمه املفضلة دون أي تشويش أو 

  . تأثري من احملطات األخرى

                                                 
 ١٠ ص)م١٩٧٤،مكتبة األجنلو املصرية : القاهرة  ( املدخل إىل حرفية الفن اإلذاعي ،  مرزوق ، يوسف)١(



 ٣

ت التقنيات الرقمية للبث اإلذاعي آفاقاً كربى أمام ازدياد أعداد احملطات لقد فتح
اإلذاعية العاملة، وحتسني النقاوة الصوتية، كما ال تتداخل املوجات اليت تشوش على 

، واألهم من ذلك ة اليت تبثُ عرب الشبكة الرقميةعمليات البث مع موجات الربامج اإلذاعي
رورة معرفة أرقام املوجات أو تردد احملطات اإلذاعية، بل ال حيتاج عشاق الصوت إىل ض

، توضع يف جهاز الراديو خالل صورٍة تعرض على شاشٍة صغريةإم يتعرفون عليها من 
  . )١(الرقمي اجلديد 

     
 ما سبق فإن الباحث يرى أنه كلما زادت املعلومات اليت تعرفها وتأسيساً على

  رغبام واحتياجام بشكٍل أفضلطاعت أن تليب، استنياإلذاعة عن خصائص املستمع
لراديو أن تتعرف على  فمن الضروري حملطة ا؛وبالتايل تزداد مصداقية ومعدالت فاعليتها

أيضاً فيما يفكرون ومباذا يشعرون ، وحجم اجلمهور، وخصائصه النوعية، واجتاهاته العامة
 وكل ا متوسط دخوهلم أيضاً؛، ورمبهي احتياجام وما هي رغبام، ، وماوأين يعيشون

  .ذلك البد من دراسته بدقَّة قبل توجيه الربامج اليت تليب احتياجات اجلمهور املستهدف 
لذلك فإن الباحث يرى أنه يضيف استجابةً لتلك األهداف، و     وتعترب حبوث املستمعني 

للبث اإلذاعي  هلذه الدراسات اليت تسعى إىل التعرف على مدى استخدامات اجلمهور لبنةً
 الواقع ، باعتبار اإلذاعة وسيلة للحصول على املعلومات والترفيه ونقليف مدينة الرياض

  .االجتماعي وتقدمي خدمات التوعية فضالً عن كوا وسيلة للتفاعل شبه االجتماعي 
  

ومبا أن هذا البحث يهدف إىل التعرف على استخدامات اجلمهور للبث اإلذاعي 
 هم طالب جامعيت اإلمام حممد هرمجهووذلك من خالل دراسة عينة من يف مدينة الرياض 

بدراسات ، ومبا أنه من البحوث اليت يشار إليها د اإلسالمية وامللك سعود بالرياضبن سعو
  :، فإن أمهيته تتركز فيما يلي اجلمهور وحبوث املستمعني

  .كثرة املنافسة لإلذاعة من القنوات الفضائية واالنترنت / ١
املكانة املهمة اليت ميثلها البث اإلذاعي للجمهور يف مدينة الرياض عاصمة التعرف على / ٢

  .خصوصاً بعد تطوره يف السنوات األخرية اململكة العربية السعودية 
                                                 

  .١٤ -١٣ص) هـ١٤٢٠ /١/٢بتاريخ  ،  الثاينالعدد (، جملة اخلفجي)١(



 ٤

  .التعرف على استخدام طالب جامعيت اإلمام وامللك سعود بالرياض للبث اإلذاعي /٣
  

  : فتتمحور حول النقاط التاليةأما أسباب اختيار الباحث هلذا املوضوع
 تتعلق باستخدام اجلمهور يف مدينة – على حد علم الباحث –ليست هناك دراسة / ١

  .بشكٍل عامالرياض للبث اإلذاعي 
  . قرب الدراسة من جمال اهتمام الباحث وعمله/ ٢
 طالب  اجلامعات هم الشرحية العمرية اليت متثل الشباب وهم يشكلون نسبه كبرية من/ ٣

 له دالله آمؤشر -من وجهة نظر الباحث- اتمع السعودي ولذلك سوف يعطون
  .الستخدامات الشباب للبث اإلذاعي 

من خالل هذه الدراسة يأمل الباحث حقاً أن يسهم ذا اجلهد املتواضع يف سد 
اإلذاعي يف ثغرة وإكمال نقص موجود يف دراسات اجلمهور املتعلقة باستخداماته للبث 

السعودية والعربية ، وأن تكون هذه الدراسة إضافة جيدة للمكتبتني الرياض حتديداًمدينة 
   .، وان تفيد احلقلني العلمي والعملي إن شاء اهللايف هذا اال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

   :الدراسات السابقة
 أن الباحث مل ىل إ– قبل أن استعرض الدراسات السابقة –            ال بد أن أشري 

 اإلذاعية، حيث وجد الباحث أن أكثر لعديد من احملطاتود دراسة شاملة ليتبني له وج
  .اإلذاعات السعودية فقط الدراسات كانت مقتصرة على إذاعة الرياض أو 

 الدراسات اختلفت من ، يوضح الباحث أن تلك وقبل استعراض تلك الدراسات    
يت أجريت فيها تلك ، واألزمنة الر مجهورها، ومن حيث أساليب اختياحيث أهدافها

  .الدراسات 
ور يف مدينة الرياض للبث وكان من أبرز الدراسات ذات العالقة باستخدام اجلمه     

 حول التعرض اجلماهريي إلذاعات القرآن الكرمي والرياض، )١(، دراسة احليزاناإلذاعي
راسة، ص الدميوغرافية لعينة الدحرص الباحث فيها على معرفة اخلصائ "م يب سيإ "ـوال

، والربامج ومكان االستماع لإلذاعة، ومجهور اإلذاعات الثالث، واألبعاد الزمنية لالستماع
   . طبيعة متابعة اجلمهور هلا، وأخرياً ومستوى الرضا عن إذاعات الدراسة،املفضلة

حيث أظهرت هذه الدراسة وفيما يتعلق باخلصائص الدميوغرافية أن عدد الرجال 
. ٪٤٦,٩، فيما جاءت عينة النساء ممثلة  من جمموع العينة٪٥٣,١يف أفراد البحث يشكل 

 ممن يبلغ فراد العينة همأ من ٪٦٠,٣وفيما يتعلق بالفئات العمرية فقد أظهر التحليل بأن 
ن ، يف حني شكلت بقية النسبة أولئك الذين تتجاوز أعمارهم سالثالثني عاماً أو أقل

 يف حني مثلت فئة ٪٦١,٤ن اجلامعيني ميثلون أني  وبالنسبة للمستوى التعليمي تبالثالثني،
  .التعليم الثانوي واملتوسط وما دونه بقية النسبة املئوية 

 من عينة الدراسة يستمعون إىل اإلذاعة يف املرتل ٪١٤,٢وأظهرت الدراسة أن 
 إىل أم يستمعون إىل اإلذاعة يف السيارة فقط، والغالبية من ٪٣٦,٢حني أشار  يف،فقط
  . تبني أم يستمعون إىل اإلذاعة يف املرتل والسيارة ٪٤٩,٦ة العين

  
  

                                                 
إم يب "التعرض اجلماهريي إلذاعات القرآن الكرمي والرياض والـ، )هـ١٤١٧( احليزان ، حممد عبد العزيز ،)١(

حبث ترقية، غري منشور ،قسم اإلعالم،كلية (  دراسة ميدانية مقارنة على عينة من سكان مدينة الرياض،"سي
 ) .ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياضالدعوة واإلعالم، جامع



 ٦

 من العينة تستمع ٪٦٨,٧فيما يتعلق جبمهور اإلذاعات الثالث يف الدراسة تبني أن 
 منها إىل أا تستمع أيضاً إىل إذاعة ٪٦٥يف حني أشارت نسبة " إم يب سي"إىل إذاعة 

من جمموع أفراد ٪٤٩,٤عام اليت مل تنل سوى القرآن الكرمي ، تال ذلك إذاعة الربنامج ال
  .العينة 

يداومون على استماعهم هلا بصورة " إم يب سي"من مجهور الـ٪٥١,٦  ولوحظ أن 
  . يستمعون هلا ملدةٍ ال تتجاوز النصف ساعة يومياً ٪٤٧,٥يومية ، وأن 

ن يفعلون الشئ ذاته، وأ٪٣٤,٥   وأن أكثر من ثلث مستمعي إذاعة القرآن الكرمي 
  . دقيقة يومياً ٢٠-١١يستمعون إليها ملدة تتراوح بني ٪٢٤,٦

 ، إذ يالحظ ٪٢١,٣     يف حني أن من يستمع يومياً إىل إذاعة الربنامج العام من الرياض 
  .أن نسبة اجلمهور األكثر من مستمعيها ال تزيد مدة استماعهم هلا عن عشر دقائق يومياً 

  :   اإلذاعات الثالث جاءت على النحو التايل   وفيما يتعلق بالربامج املفضلة يف
  ، ٪١٨,٨، الفتاوى ٪٧٣,٩تالوة القرآن الكرمي :  برامج إذاعة القرآن الكرمي -:أوالً

  .٪١,٩ ، األحاديث النبوية ٪٣,١ ، تفسري القرآن الكرمي ٪٣,٩برامج الوعظ  
 ، ٪٢٥,٦اإلخبارية  ، الربامج ٪٣٠,٢الربامج الدينية :  برامج إذاعة الرياض -:ثانياً 

   .٪٨,٤ ، الربامج الترفيهية ٪١٣,٢ ، الربامج الثقافية ٪٢١برامج اتصاالت املستمعني 
 ، الربامج اإلخبارية ٪٣٦,٤برامج املنوعات " : إم يب سي" برامج إذاعة الـ- :ثالثاً

  .٪١ ، الربامج الدينية والثقافية ٪٢,٥ ، برامج احلوار ٪٢٧,٦، الربامج الغنائية ٪٣٣,٤
   

،  يف متابعته هلا– بشكلٍ  عام – وقد لوحظ أن املستمع إلذاعة القرآن الكرمي أكثر حرصاً 
، وكذلك ممن يستمع إلذاعة الرياض اليت حلت ثانياً" إم يب سي"  الـممن يستمع إلذاعة
  .اليت جاءت أخرياً 

  
  
  
  
  



 ٧

الربامج املفضلة لدى وهي دراسة استطالعية ملعرفة  )١(وهناك أيضاً دراسة السحيم والفايز 
دانية على طلبة وطالبات ، وهي دراسة ميعني يف اململكة العربية السعوديةمجهور املستم
 هـ  ومت اختيار ١٤٠٥وقد حددت هلذه الدراسة دورة حمرم اإلذاعية لعام  ،اجلامعات
ٍ  عشوائية من٢٨٠  وإن كان جلامعات يف مدينة الرياض؛طالب ا طالباً وطالبة بطريقة
  .إطار نظري حيكمها علمياً ونظرياًحث مأخذ على هذه الدراسة فهو عدم وجود للبا

  -:ما يلي ) هـ١٤٠٥(ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة يف وقتها 
 منهم بصفة دائمة  ٪١٤، يستمعون لربامج اإلذاعة السعودية) ٪٩٥( غالبية املبحوثني -)أ(
  ) .أحياناً( بصفة غري دائمة  ٪٨١و
 أكرب عدد من ساعات االستماع لربامج اإلذاعة السعودية يكون يومي اخلميس -)ب(

  .واجلمعة 
  . يفضل األغلبية الربامج الدينية -)ج(
  . يقبل املستمعون على الربامج القصرية واملتنوعة ذات اإليقاع السريع-)د(
تجاوب  إقبال املستمعني وتفضيلهم الربامج اليت يشاركون فيها حيث حيدث ال-)هـ(

  .بينهم وبني موادها 
، وهدفت حث يف كوا دراسة ميدانية مسحية       وهذه الدراسة تلتقي مع دراسة البا

، وهذه األهداف موجودة أيضاً يف  حجم االستخدام والربامج املفضلةكذلك إىل معرفة
 اإلذاعة(  البث اإلذاعي حمطاتدراسة الباحث وتتشابه أيضاً يف كوا تعرضت إلحدى 

  ).السعودية
، باإلضافة إىل أا الزمنية اليت أجريت فيها الدراسةوختتلف بطبيعة احلال يف الفترة 

  .مل تتطرق سوى لإلذاعة السعودية 
  
  
  

                                                 
 الربامج املفضلة لدى مجهور املـستمعني يف اململكـة العربيـة            ،)هـ١٤٠٥ (،السحيم خالد ،والفايز حممد    " )١(

 كلية الدعوة   ، حبث مكمل لنيل درجة املاجستري     ، دراسة ميدانية على طالب اجلامعات يف مدينة الرياض        ، السعودية
  .  الرياض،ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةمعواإلعالم ، جا

 



 ٨

دوافع استخدام "  اليت هدفت إىل معرفة )١()هـ١٤١٤( وهناك أيضاً دراسة احمليا 
سة ميدانية على عينة من أفراد درا: وسائل االتصال اإللكترونية ومدى اإلشباع الذي حتققه

  " .اتمع السعودي 
التلفزيون السعودي، اإلذاعة السعودية، الفيديو، ومسجل : إذ مشلت تلك الوسائل  
  . الصوت

وتعد هذه الدراسة وصفية تشخيصية، كما أا  استخدمت منهج املسح بالعينة 
من اإلناث يف  ) ٪ ٣٨,٩(، و من الذكور ) ٪٦١,١( فرداً منهم ٧٥٤اليت تكونت من 

  ) .١٩٠ص( .  ، واملنطقة الشرقية ة الرياضمنطق: منطقتني من مناطق اململكة مها 
  : ونورد هنا بعض ما توصلت إليه هذه الدراسة فيما خيتص باإلذاعة 

أتت دوافع معرفة األحكام الشرعية يف مقدمة دوافع مستخدمي اإلذاعة  -١
لتعرف على ما جيري يف خمتلف أحناء ، يليه دوافع ا )٪٤٥,٤بنسبة ( السعودية 

يف ، مث أتت جمموعة من الدوافع تفاوتت قليالً  )٪ ٤٤,١بنسبة ( العامل 
  . انسبه

جاءت حمطات اإلذاعة السعودية يف مقدمة الوسائل اليت يعتمد عليها أفراد  -٢
  ) .٪٣٧,١بنسبة ( العينة يف احلصول على األخبار 

             وأحياناً  ) ٪٣٥,١(دية بانتظام بلغت نسبة املستمعني لإلذاعة السعو -٣
  ) .٪٢١,١(، ومن ال يستمعون بلغت نسبتهم ) ٪٤٣,٨( 

، ومن ميتلكون جهازاً واحداً ) ٪٧,٣(نسبة من ال ميتلك جهاز مذياع  -٤
، وأكثر من )٪١٧,٢(، وثالثة أجهزة )٪٢٢,٣( ، وجهازين ) ٪٣٩,٣(

ز واحد أو أكثر بلغت نسبتهم ، مما يعين أن الذين لديهم جها)٪١٣,٩(ثالثة 
)٩٢,٧٪. ( 

  
  
 

                                                 
دوافع استخدام وسائل االتصال االلكترونية ومدى اإلشباع الـذي         ،  )هـ١٤١٤(عبداللة،  مساعد   ، احمليا )١(

 .، الرياضة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جامع،كلية الدعوة واإلعالمرسالة دكتوراه مقدمة لقسم اإلعالم،حتققه
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اإلذاعة السعودية على مجيع الوسائل اإللكترونية ملعرفة املزيد عن خرب مهم          تفوقت 
، وجاءت يف املرتبة الثانية يف ترتيب وسائل االتصال اجلماهريي وفقاً )٪٤٧,٧بنسبة ( 

  ).١٩٢ص) . (٪٢٧,٢( ألمهيتها عند أفراد العينة بنسبة 
، باحث يف استخدامها للمنهج املسحيمع دراسة ال) هـ١٤١٤( وتلتقي دراسة احمليا 

اإلذاعة كإحدى كذلك تتشابه مع دراسة الباحث بأا هدفت إىل معرفة دوافع استخدام 
الً يف تعرضها كانت أكثر مشو) هـ١٤١٤(، إال أن دراسة احمليا الوسائل اإلعالمية
، وكذلك ز واإلذاعة والفيديو ومسجل الصوتلتلفا، حيث مشلت اللوسائل اإلعالمية

جمتمع البحث أكرب من جمتمع البحث يف دراسة الباحث ، وموزع على منطقتني مها 
  .الرياض والشرقية 

  
"  اليت استهدفت الكشف عن )١()هـ١٤١٤(وهناك أيضاً دراسة الضبيبان واملاضي 

وأُجريت على " روضة سدير : دية تأثري برامج اإلذاعة املسموعة واملرئية على قرية سعو
من الطالب والطالبات، و ) ٪٥٨,٦(نهم فرداً ، م) ٢٥٦(عينة من السكان قوامها 

  .ربات بيوت ) ٪٩(، و من املوظفني) ٪٣٢,٤(
  

  :وكشفت هذه الدراسة عن املؤشرات التالية 
حظيت الربامج الدينية اليت تقدمها اإلذاعة السعودية باملرتبة األوىل من حيث  -١

االهتمام ، مث الربامج اإلخبارية فاألغاين ، فالربامج الثقافية ، فربامج املنوعات ، 
فالربامج الرياضية ، فالفنون الشعبية ، فاملسلسالت ، فالتمثيليات ، فالربامج 

  .التعليمية 
ميثل تأثري اإلذاعة السعودية يف التشجيع على متابعة األحداث عند عينة   -٢

 .قوي بوجه عام ، بينما مييل إىل املتوسط عند عينة اإلناث الذكور إىل التأثري ال
 
 

                                                 
تأثريات برامج اإلذاعة املسموعة واملرئية على قرية سـعودية ،           ،)هـ١٤١٤(ان أمحد ، واملاضي فهد ،      الضبيب )١(

بن سعود اإلسالمية،   حبث مكمل لنيل درجة املاجستري ، كلية الدعوة واإلعالم ، جامعة اإلمام حممد              ،  روضة سدير 
 .ض الريا
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أثر اإلذاعة على املشاركة اإلجيابية يف املشروعات اليت تقوم ا الدولة قوي        -٣
 ) .٪٥٤,٧بنسبة ( 

من أفراد العينة بأن اإلذاعة السعودية أسهمت يف إكسام ) ٪٤٥,٣(أفاد  -٤
إن تأثريها يف هذا اال ) ٪٢٢,٢(عادات جديدة بشكل قوي ، بينما قال 

 . متوسط 
مع دراسة الباحث يف املنهج املستخدم، ) هـ١٤١٤(وتلتقي دراسة الضبيبان واملاضي 

حيث إا دراسة مسحية كما هي دراسة الباحث ، ولكنها هدفت إىل معرفة التأثري ، 
 الضبيبان بينما دراسة الباحث هدفت إىل معرفة االستخدامات ، إضافة إىل أن دراسة

أجريت على قرية صغرية وقبل مدة زمنية طويلة ، كما أا ) هـ١٤١٤(واملاضي 
اقتصرت على اإلذاعة السعودية فقط ، وهذا ما خيتلف مع دراسة الباحث اليت أجريت يف 

  .مدينة الرياض ، ومشلت الدراسة البث اإلذاعي بشكل عام 
  

من جانبني دراسة حتليلية  اليت تتكون )١()هـ١٤١٥(وهناك دراسة النـزاري 
، وسوف نتطرق هنا ) هـ١٤١٢(تقوميية للربامج ، ودراسة ميدانية للجمهور يف عام 

اجلانب الثاين وهو الدراسة امليدانية للجمهور لصلتها بدراسة الباحث ، حيث استخدم 
: فرد موزعني على مخس مدن هي ) ٥٠٠(فيها منهج املسح بالعينة واليت تكونت من 

كرمة ، والرياض ، وأا ، وتبوك ، والدمام ، ومشلت عينة الدراسة القطاعات مكة امل
  .احلكومية واخلاصة ، وكذلك املتقاعدين والعاطلني وربات البيوت 

  : ونورد هنا أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة فيما يتعلق جبانب دراسة اجلمهور
ينة الدراسة بلغت نسبة االستماع إلذاعة القرآن الكرمي بني مجهور ع -١

وتبني أن ارتباط مجهور إذاعة القرآن الكرمي ا جيد ، حيث ) ٪٤٠,٢(
إليها أحياناً ، ويستمع ) ٪١٠,٥(يف حني يستمع ) ٪٥٧,٢(يستمع إليها غالباً 

  .إليها نادراً ) ٪٣٢,٣(

                                                 
دراسـة  :  الكرمي يف اململكة العربية الـسعودية        إذاعة القرآن  )هـ١٤١٥(، النـزاري ، إمساعيل أمحد حممد     )١(

، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه  كليـة         هـ  ١٤١٢حتليلية تقوميية للربامج ودراسة ميدانية للجمهور يف عام         
 .ة سالمية ، املدينة املنورالدعوة باملدينة املنورة، قسم اإلعالم ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل
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عوامل غري ) مكان اإلقامة( تبني أن النوع واحلالة االجتماعية واجلنسية واملدنية  -٢
حجم االستماع إلذاعة القرآن الكرمي ، إال أنه اتضح وجود عالقة مؤثرة يف 

بني السن واالستماع إلذاعة القرآن الكرمي ، حيث مييل إىل االستماع إليها 
 .األكرب سناً 

أعاد اجلمهور الذي ال يستمع إلذاعة القرآن الكرمي أسباب عدم استماعه  -٣
منافسة الوسائل اإلعالمية ) : مرتبة تنازلياً: ( ألمور عدة كان أبرزها ما يلي 

األخرى من صحافة وإذاعة وتلفاز إلذاعة القرآن الكرمي ، االنشغال باألعمال 
االكتفاء باألشرطة ) اإلذاعة(اخلاصة ، عدم ميل اجلمهور إىل طبيعة الوسيلة 

اإلسالمية ، عدم اإلعجاب بربامج اإلذاعة ، عدم امتالك أجهزة إذاعية ، 
لكتيبات ، البحث عن التسلية واالستمتاع ، ومثة أسباب االكتفاء بالكتب وا

 .أخرى 
احتل املرتل الدرجة األوىل بني األماكن املفضلة لسماع اإلذاعة بنسبة  -٤

، كما ) ٪١٦,٢(مث العمل بنسبة ) ٪٣٥,٤(تلته السيارة بنسبة ) ٪٤٨,٤
اتضح أن مساع القرآن الكرمي هو الدافع األول بني دوافع استماع اجلمهور 

 ذاعة القرآن الكرمي ، وأن أنسب األوقات لتقدمي التالوات وقت الفجر مثإل
 .فترة املساء 

من اجلمهور الكلي للعينة إىل إذاعة الربنامج العام ، ويستمع ) ٪٤٤,٧(يستمع  -٥
منهم إلذاعة ) ٪٢٦،٢(منهم إلذاعة نداء اإلسالم ، كما يستمع ) ٪٤٠,٦(

ستماع إىل اإلذاعات العربية والدولية عند بينما ترتفع نسبة اال. الربنامج الثاين 
متجاوزة بذلك نسبة االستماع ألعلى ) ٪٥١,٨(مجهور العينة لتصل إىل 

اإلذاعات السعودية ، كما أن مجهور إذاعة القرآن الكرمي كان أكثر استماعاً 
مقابل ) ٪٥٩,٧(لإلذاعات العربية والدولية من اجلمهور غري املستمع هلا 

)٤٢,٢.٪. ( 
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مع دراسة الباحث يف استخدامها للمنهج ) هـ١٤١٥(تلتقي دراسة النـزاري و
  .املسحي ، أضافة إىل أا هدفت إىل معرفة دوافع استخدام اجلمهور إلذاعة القرآن الكرمي 

  .إال أن دراسة الباحث أكثر مشوالً يف تناوهلا للبث اإلذاعي بكافة قنواته 
  

 حول استخدامات املواطن )١()هـ١٤٢٦( دراسة التمياط من الدراسات أيضآو
واشباعاا ، وتعد هذه الدراسة دراسة مسحية ) الربنامج  العام (السعودي إلذاعة الرياض 

  .فرد يف مدينة الرياض ) ٣٠٠(للعينة اليت تكونت من 
ونورد هنا أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يف ما خيص حجم 

ع لإلذاعة، وكذلك أبرز اإلشباعات املتحققة، حيث االستخدام، وأهم دوافع االستما
بشكل دائم وأحياناً ، ) الربنامج العام(من أفراد العينة إذاعة الرياض ) ٪٥٦,٨(يتابع 
يتابعون اإلذاعة نادراً ، أما الذين ال يتابعون اإلذاعة إطالقاً فهم ما نسبته ) ٪٢٤,٧(ونسبة 

  .من أفراد العينة ) ٪١٨,٥(
ع فقد جاء الدافع اخلاص باملتابعة لشغل وقت الفراغ يف املرتبة األوىل أما أهم الدواف

، ويف املرتبة الثانية جاء الدافع اخلاص )٥(من )٣،٧(من حيث متوسط درجة املوافقة وهي 
، مث الدافع اخلاص مبتابعة اإلذاعة )٥(من )٣،٦(باملتابعة ملعرفة مواضيع تصلح للنقاش 

املرتبة الثالثة من حيث متوسط درجة املوافقة لتجدد املواضيع املطروحة يف 
   .)٥(من)٣،٤(بـ

حيقق "أما أبرز اإلشباعات املتحققة من هذه الدراسة فقد جاء اإلشباع اخلاص بـ
يف الترتيب األول من حيث متوسط درجة املوافقة حيث " يل التمكن من بعض املعلومات

يف "  على التخلص من امللليساعدين"، مث جاء اإلشباع اخلاص بـ)٥(من ) ٣،٧(بلغت 
، ويف املرتبة الثالثة جاء اإلشباع )٥(من) ٣،٦(املرتبة الثانية مبتوسط درجة موافقة بلغت 

حيث " حيقق يل الشعور باالنتماء والتوحد مع اآلخرين والتفاعل االجتماعي"اخلاص بـ
  ) . ٥(من) ٣،٦(بلغ متوسط درجة املوافقة على هذا اإلشباع 

                                                 
) الربنـامج العـام   (استخدامات املواطن السعودي إلذاعة الرياض       ،)هـ١٤٢٦(هللا راكان ،   التمياط ، عبد ا    )١(

 رسالة مقدمـة ضـمن متطلبـات        ،وإشباعاا ، دراسة مسحية على عينة من اجلمهور السعودي مبدينة الرياض          
 . ، جامعة امللك سعوداجستري يف اإلعالم ، كلية اآلداب، قسم اإلعالماحلصول على درجة امل
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، لباحث يف قرا املكاين والزماينمع دراسة ا) هـ١٤٢٦( التمياط وتلتقي دراسة

كذلك هدفت إىل معرفة استخدامات استخدامها لألسلوب املسحي للعينة،إضافة إىل 
، حيث إا لباحث يف كوا متخصصة بشكل كبرياجلمهور ولكنها ختتلف عن دراسة ا

 الباحث يدرس احملطات اإلذاعية فقط بينما) الربنامج العام(اقتصرت على إذاعة الرياض 
  .بشكٍل عام، إضافةً إىل اختالف جمتمع الدراسة 

  
 حول تعرض الطالب اجلامعي يف جامعيت اإلمام )١(ومن الدراسات السابقة دراسة الزيد   

حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود يف مدينة الرياض لوسائل اإلعالم السعودية 
، وهدفت إىل معرفة مدى إقبال الطلبة اجلامعيني )  تلفاز –عة  إذا–صحافة يومية ( 

الذكور يف جامعيت اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وامللك سعود مبدينة الرياض 
 .كمستمعني ومشاهدين وقراء لوسائل اإلعالم السعودية 

        وقد مت استخدام املسح بالعينة حيث وزع الباحث استمارات البحث على 
طالباً جامعياً من الذكور من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة " ١٥٠" 

امللك سعود يف مدينة الرياض فقط ، واستخدم العينة العشوائية قسمت على عدد الكليات 
استمارة  " ٥٠" إالّ أنه مت استبعاد ية إىل أخرى يف كٍل من اجلامعتني؛ ونسبة طلبة كل كل

 " ١٠٠" ث اإلجابة على مجيع األسئلة ، واقتصرت العينة على لعدم اكتماهلا من حي
  .طالب من اجلامعتني 

؛ حيث ن نتائج فيما يتعلق باإلذاعة فقطونورد هنا ما توصلت إليه هذه الدراسة م
، معون لإلذاعة أقل من ساعة يومياً من جمتمع البحث يست٪٤٥أظهرت نتائج الدراسة أن 

 يستمعون إليها أكثر من ٪٢ساعة إىل ساعتني ، ونسبة  منهم يستمعون إليها من ٪٣٩و 
 من املبحوثني هو ٪٤٩ساعتني ، والسبب يف هذه النسب املتدنية يف االستماع كما يقول 

 منهم فيعزون السبب إىل ضعف ٪١٧أما نسبة . عدم وجود وقت كاف لالستماع إليها 
                                                 

تعرض الطالب اجلامعي يف جامعيت اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية           ،)هـ١٤٠٨(، الزيد ، سالمة عبد العزيز     )١(
، حبـث   ) تلفاز   – إذاعة   –صحافة يومية   ( ، وجامعة امللك سعود يف مدينة الرياض لوسائل اإلعالم السعودية           

كلية الدعوة واإلعالم،جامعة اإلمام حممد بـن       ،تكميلي للدراسة املنهجية للحصول على درجة املاجستري يف اإلعالم          
 .سعود اإلسالمية 
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ج جيدة بشكل عام ،  أن الربام٪١٦الربامج اإلذاعية بشكل عام ، ويرى ما نسبته 
ويالحظ هنا تقارب النسب فيما يتعلق باجلودة والضعف وإن كانت النتيجة عموماً مؤشر 

  ) .٪٤٩(سليب رغم أن نسبة كبرية تعزو عدم االستماع لعدم توفر الوقت الكايف 
   كما أوصى جمتمع البحث بعدة مقترحات يف سبيل النهوض ذه الوسيلة اإلعالمية 

  :من أهم هذه املقترحات ما يلي و) اإلذاعة ( 
 من املبحوثني تنفيذ برنامج البث املباشر املتبع يف العديد من ٪٨٦يقترح ما نسبته  -

اإلذاعات العربية واألجنبية والذي يساهم بربط املواطن باملسئول وتلمس مهوم 
  .ومشاكل املستمع وهذا يدعم ثقة املستمعني بإذاعتهم كوسيلة إعالمية هادفة 

 من املبحوثني السرعة واملتابعة الدقيقة لألحداث واألخبار حملياً ٪٨١ أيضاً يقترح -
 .وعاملياً 

 فيقترحون وضع كل برنامج يف وقته املناسب لضمان وصول ٪٧٥أما نسبة  -
 .الرسالة إىل من توجه إليهم أمالً يف أن حتقق أهدافها 

 .التوزيع يف الربامج شكالً ومضموناً  ٪ ٧٢بينما يقترح  -
 املقترحات أيضاً االهتمام بالربامج الثقافية واالجتماعية والتمثيلية اخلفيفة وتكثيفها ومن

  . السليم للغة العربية قومراعاة النط
وتلتقي هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف كوا دراسة ميدانية مسحية وهدفت إىل 

ت إىل اإلذاعة بشكل  إالّ أا تطرقالشبابمعرفة حجم االستخدام والربامج املفضلة لدى 
جزئي حيث مشلت الدراسة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملطبوعة بشكل عام ، إالّ 
أن دراسة الباحث مقتصرة على البث اإلذاعي فقط ، وختتلف هذه الدراسة عن دراسة 
الباحث يف الفترة الزمنية حيث إن هذه الدراسة من الدراسات القدمية ، وهذا بال شك 

، إضافة إىل ظهور ثورة الدراسةإىل نتائج خمتلفة باختالف الوقت الذي متت فيه يؤدي 
هائلة يف السنوات القليلة املاضية يف وسائل اإلعالم بشكٍل عام ، ويف البث اإلذاعي بشكل 

  .خاص 
  
  
  



 ١٥

   :مناقشة الدراسات السابقة
مل يتناول من خالل هذا االستعراض للدراسات السابقة يتضح للباحث أن أياً منها 

حرفياً اإلطار النظري الذي سيتناوله الباحث يف دراسته هذه ، وإن خلت كذلك بعض 
الدراسات من اإلطار النظري، وعلى حد علم الباحث وإطالعه مل جيد دراسة تناولت 

 خاصة فيما  يف هذه الدراسةايود هو تطبيقهمن خالل اإلستراتيجية اليت نفس املوضوع 
من وجهة نظر الباحث الشخصية فإن هذا رمبا يضيف شيئاً  ؛ لذلك يتعلق بالبث الرقمي

فسر ي وآخر تطبيقيمن األمهية العلمية هلذه الدراسة ، حبيث تكون حمكومة بإطار نظري 
  .    وحبثها يف هذه اخلطة أو املشروعلنا املشكلة اليت يريد الباحث دراستها

 السابقة أن الكثري من ويرى الباحث أيضاً من خالل استعراضه لكل الدراسات
، مقارنة بالتطور اهلائل الذي تشهده وسائل دراسات متت يف أوقات زمنية قدميةهذه ال

، حيث يظهر بني الفينة كل عام ، والبث اإلذاعي بشكل خاصاإلعالم يف وقتنا احلاضر بش
 واألخرى حمطة إذاعية تبث براجمها إىل املستمعني يف كل مكان بتقنيات عالية اجلودة

، وهذا ما ها يف أي مكان وبنقاوة صوت عاليةمستخدمة البث الرقمي للوصول إىل مجهور
 مواكبة هذه التقنية وعمل الدراسات – من وجهة نظر الباحث –حيتم على الباحثني 

العلمية الالزمة ملعرفة استخدامات اجلمهور للبث اإلذاعي الرقمي بعد هذا التطور اهلائل يف 
  .التقنيات احلديثة 

كذلك يرى الباحث أن بعض هذه الدراسات تناولت جانباً متخصصاً أو إذاعة 
، وكذلك دراسة صرت على إذاعة القرآن الكرمي فقطبعينها ، كدارسة الرتاري اليت اقت

، بينما دراسة الباحث تتميز "الربنامج العام " إذاعة الرياض التمياط اليت تناولت مجهور 
االستخدام لإلذاعة بشكل عام خصوصاً بعد تطورها بالشمولية من حيث النظرة يف 

  .وظهور البث الرقمي من قبل شرحية مهتمة ذا العمل اإلذاعي 
  
  
  
  
  



 ١٦

  
  

  :مشكلة البحث وأهدافه
طالب جامعيت اإلمام  التعرف على استخدامات  حول مشكلة البحثتتمحور        

 االنتشار اهلائل لوسائل يف ظل للبث اإلذاعي يف مدينة الرياض وامللك سعود بالرياض
  :اإلعالم املختلفة، ودف الدراسة إىل مايلي 

  . للبث اإلذاعي يف مدينة الرياض لشبابالتعرف على استخدام ا -١
 .سلوك االستماع للبث اإلذاعي ) عادات ( التعرف على -٢
 .التعرف على دوافع االستماع للربامج اإلذاعية  -٣
 .تماع لإلذاعة التعرف على اإلشباعات اليت حيققها االس -٤
  .التعرف على آراء ومقترحات حول حتسني الربامج املقدمة من اإلذاعة -٥

جامعتان عريقتان  ه يوجد اوقصر الباحث هذه الدراسة على مدينة الرياض ألن
مين للبحث وطبيعة البحوث باإلضافة إىل توافق ذلك مع إمكانيات الباحث واإلطار الز

  .املكملة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

  : الدراسةتساؤالت
  :           حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية 

  

  -:التساؤالت اخلاصة باإلطار النظري: أوالً 
  ماأمهية البث اإلذاعي؟ - ١

 ما التطورات التكنولوجية لإلذاعة يف الوقت الراهن؟ -٢
  خصائص الرسالة اإلعالمية لإلذاعة ؟ما  -٣
  ماعادات االستماع للربامج اإلذاعية ؟ -٤
  ما الرؤية االستشرافية ملستقبل اإلذاعة ؟ -٥

   -:التساؤالت اخلاصة باإلطار التطبيقي: ثانياً 
  

  حجم استماع الشباب اجلامعي للبث اإلذاعي ؟ما  -١
  ؟ما عادات استماع عينة الدراسة للربامج اإلذاعية  -٢
  للربامج اإلذاعية ؟الشباب ما دوافع استماع  -٣
   ؟نة الدراسةلدى عياملفضلة اإلذاعية الربامج  ما -٤
  ؟لعينة الدراسة ما اإلشباعات اليت حيققها االستماع للبث اإلذاعي  -٥
لربامج اإلذاعة  بني أفراد العينة يف استجابام -إن وجدت-ماالفروق اإلحصائية -٦

تبعآ لسمام الشخصية ودوافع اإلستماع هلا، واإلشباعات املتحققة من االستماع؛ 
  ؟)  الوظيفة –تخصص  ال– احلالة االجتماعية –العمر (
  ما آراء ومقترحات أفراد العينة؛ من أجل حتسني الربامج املقدمة يف اإلذاعة  -٧

  اليت يستمعون إليها ؟
  

  
  
  
  
  
  



 ١٨

   :نوع البحث ومنهجه
بأسلوب  املسحي املنهج الباحث اعتمد وقد ، الكمية البحوث إىل البحث هذا نتميي    

مات من مفردات العينة لتعميم النتائج على ،جلمع املعلواستمارة استقصاء آراء اجلمهور
  )١(.جمتمع البحث 

  
   :جمتمع الدراسة والعينة

  :جمتمع الدراسة ) أ(
جامعة اإلمام حممد بن سعود   يفس مرحلة البكالوريوطالب  جمتمع الدراسة هو مجيع   

  .اإلسالمية وجامعة امللك سعود مبدينة الرياض
  
   :عينة الدراسة) ب(

مث خيتار  ، عشوائية من كل جامعة بطريقة) ثالث كليات (م الباحث باختيارسيقو         
 ،مث خيتار من كل قسم مستوى بطريقة أيضا من كل كلية بطريقة عشوائية اً واحداًقسم( 

) ١٥٠(مفردة ،حبيث يصبح لدى الباحث  )٥٠( عشوائية مث خيتار من املستوى عدد
مفردة من جامعة امللك سعود ) ١٥٠(سالمية ومفردة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل

مفردة من اجلامعتني ، وسوف يقتصر الباحث يف ) ٣٠٠(،وبالتايل تكون عينة الدراسة 
  )٢(.دراسته على الطالب فقط حىت يتمكن من تطبيق العينة بشكل جيد 

   

  
  

  
  
  
  
  

                                                 
 ٧٠ص  )إجراءات الدراسة امليدانية هلذا البحث( للمزيد من اإليضاحات  انظر )١(
 ٧١ص) إجراءات الدراسة امليدانية هلذا البحث( للمزيد من اإليضاحات  انظر )٢(



ب  

  
 فهرس احملتويات

  

رقم   املوضوع
  الصفحة

  أ  شكر وتقدير

  ب  قائمة احملتويات

  ١  املقدمة املنهجية

  ٢  موضوع البحث وأمهيته

  ٥  دراسات السابقةال

  ١٥   مناقشة الدراسات السابقة 

  ١٦  مشكلة البحث وأهدافه

  ١٧  تساؤالت الدراسة

  ١٨  نوع البحث ومنهجه

  ١٨  جمتمع الدراسة والعينة

  ١٩  )اإلطار النظري( الفصل األول 



ج  

  ٢٠  أمهية البث اإلذاعي وتطوره يف اململكة العربية السعودية/ املبحث األول

  ٢١   وحديثااًأمهية البث اإلذاعي قدمي: املطلب األول

  ٢٥  مراحل تطور البث اإلذاعي يف اململكة العربية السعودية: املطلب الثاين

نشأة وتطور اإلذاعات العربية والدولية املسموعة يف اململكة        / املبحث الثاين 
  العربية السعودية

٣٨  

  ٣٩  اإلذاعات العربية: املطلب األول

  ٤٢  اإلذاعات الدولية املوجهة: املطلب الثاين

  ٤٨  خصائص الرسالة اإلعالمية اإلذاعية/ املبحث الثالث

  ٥٤  الرؤية املستقبلية لتطور اإلذاعة/ املبحث الرابع

نظرية االستخدامات واإلشباعات ومداخلها اليت ستوظف      / املبحث اخلامس 
  يف البحث

٦٣  

  ٦٩  إجراءات الدراسة امليدانية

  ٧٠  منهج الدراسة:الًأو

  ٧٠  حدود الدراسة:اًثاني

  ٧١  جمتمع الدراسة:اًثالث

  ٧١  عينة الدراسة:اًرابع

  ٧٤  أداة الدراسة:اًخامس
  ٧٥  إختبارات الصدق والثبات ألداة الدراسة:اًسادس



د  

  ٨٦  األساليب اإلحصائية املستخدمة:اًسابع
  ٨٩  الدراسة امليدانية: الفصل الثاين 
 ٩٠  نتائج الدراسة امليدانية/املبحث األول

آراء ومقترحات أفراد عينة الدراسة من أجل حتسني الربامج اإلذاعية بشكٍل           
  عام

١١٤  

  ١١٥  مناقشة نتائج الدراسة امليدانيةحتليل و/ املبحث الثاين

  ١٤١  التوصيات العامة للدراسة

 ١٤٣ مصادر ومراجع البحث

 ١٤٩ املالحق

  ١٥٠  م ملكي بشأن اإلذاعة السعوديةنص أول مرسو): ١(ملحق رقم 

نص املرسوم امللكي التأسيـسي واإليـضاحي لإلذاعـة         ): ٢(ملحق رقم   
  السعودية

١٥١  

  ١٥٣  إستبانة الدراسة): ٣(ملحق رقم 
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