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أكادميية دويتشه فيله  /مشروع شباب اليف
بناء اجلسور بني الشباب وهيئات البث يف البلدان العربية – دراسة استقصائية ضمن جمموعات شبابية مركزة

الملخص التنفيذي
تشكل هذه الدراسة حجر أساس ملشروع "شباب اليف" ،وهو مشروع مشرتك بني أكادميية دويتشه فيله ومجعية اخلط ومركز املعلومات العريب للفنون
الشعبية /اجلىن ،بدعم من االحتاد األورويب ومبشاركة من وزارة اخلارجية األملانية .يهدف مشروع "شباب اليف" لتقوية مشاركة الشباب يف وسائل البث املرئي
واملسموع يف ستة بالد يف العامل العريب وهي :املغرب واجلزائر وتونس ولبنان واألردن وفلسطني .يعمل املشروع "بناء اجلسور :بني الشباب ووسائل اإلعالم يف
العامل العريب" كحلقة وصل بني الشباب واملنظمات األهلية غري احلكومية وهيئات البث املرئية واملسموعة .بدعم من املشروع؛ يستطيع الشباب تطوير
مهاراهتم اإلعالمية ،وإنتاج مواد مسعية وبصرية ،والتعاون يف إنشاء برامج شبابية لوسائل االعالم.كما أن للمنظمات واجلمعيات األهلية غري احلكومية ،تطوير
مهارات الشباب اإلعالمية وإنتاج احملتوى اخلاص هبم ،وتعزيز التبادل بني الشباب وفتح قنوات اتصال مع اإلعالم املرئي واملسموع .أما وسائل البث،
فستساعد يف تطوير ونشر مناذج جديدة للشباب ،وفتح براجمهم ملزيد من األصوات الشبابية.
أجرى مركز العامل العريب للبحوث والتنمية (أوراد) دراسة استقصائية ضمن جمموعات مركزة يف البالد الستة املستهدفة حلساب املشروع من أجل الرتكيز على
تصورات الشباب وتوقعاهتم فيما خيص هيئات البث الكبرية يف بالدهم .بالرغم من أن العديد من الدراسات احلديثة تشري إىل أن الشباب بدأ باالبتعاد عن
هيئات البث التقليدية واستبداهلا باإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي ،إال أنه ال يوجد سوى حتليل حمدود ألسباب هذا االنقطاع عن وسائل اإلعالم
التقليدية دون تقدمي أي توصيات للمضي قدماً .تعد الدراسة االستقصائية "بناء اجلسور بني الشباب ووسائل اإلعالم يف البالد العربية" حماولة مللء فجوة
البحث هذه من حيث تركيزها على وسائل البث التقليدية (التلفاز واإلذاعات الوطنية واحمللية يف كل بلد).
استخدم مركز العامل العريب لألحباث والتنمية (أوراد) هنجاً متعدد الطرق يشمل  ٢٤جمموعة تركيز شارك فيها  ٣٣٤شاباً وشابة ترتاوح أعمارهم بني ٣٠-١٥
سنة.
أظهرت النقاشات يف جمموعات البحث املركزة أن املشاركني لديهم تصورات متجذرة عميقة بشأن هيئات البث ،باإلضافة إىل اهتمامات وآمال ملستقبلها.
وكشفت النقاشات أيضاً عن احتياجات املشاركني وأولوياهتم فيما خيص البحث عن مستقبل آمن يف بالدهم .وبالرغم من أن الغالبية الساحقة من املشاركني
يف الدراسة االستقصائية يتفقون على أن منصتهم املفضلة هي مواقع التواصل االجتماعي ،إال أن الدراسة تظهر أهنم ال يزالون يتابعون حمتويات هيئات البث
عن طريق التلفاز واإلذاعات أو من خالل مواقعهم اإللكرتونية .مع ذلك ،هناك فجوة واسعة بني احتياجات وتوقعات املشاركني يف الدراسة االستقصائية
وبني حمتوى برامج هيئات البث احلالية وأسلوهبا .يعكس هذا اجملرى الفجوة املتزايدة بني وسائل اإلعالم التقليدية اليت تُعترب أهنا ال تشمل الشباب
واهتماماهتم وبني الشباب الذين يستطيعون يف اآلن ذاته الولوج إىل موارد شبه غري متناهية من األخبار واحملتوى اإلعالمي على اإلنرتنت ،فيبحثون بالتايل
على املكان الذي يرون أنه ميثلهم بالفعل.

ثقة محدودة بين الشباب بهيئات البث الوطنية
بينت جمموعات البحث املركزة أن قلة الثقة والتصورات بشأن املصداقية احملدودة تعد العنصر احملدد للفجوة املوجودة بني املشاركني يف الدراسة االستقصائية
وهيئات البث .إذ جتد غالبية كبرية م ن املشاركني أن هيئات البث تابعة بشكل مباشر أو غري مباشر للحكومة أو ختدم مصاحل أطراف سياسية واجتماعية
وجتارية مؤثرة يف بالدهم .فربأيهم ،هلذا االنتماء تأثري سليب على موضوعية هيئات البث ومصداقيتها ونزاهتها ،ويرون أيضاً أن غالبية هيئات البث عبارة عن
أداة يف يد احلكومات أو األحزاب السياسية تعزز األجندات احلزبية واهتمامات معينة واألعراف االجتماعية التقليدية .فيجدون أن هيئات البث تصب
تركيزها على املواضيع السطحية وغري ذات صلة ،بدالً من تغطية مواضيع أكثر أمهية كالبطالة وعدم املساواة والصحة والتعليم واملشاركة السياسية .فوفقاً
للمشاركني يف الدراسة االستقصائية ،تعكس برامج هيئات البث األنظمة السياسية احلالية يف بالدهم اليت جيدون أهنا غري قادرة ،أو غري راغبة ،بشمل
الشباب واحتياجاهتم أو رؤيتهم للمستقبل يف جدول أعماهلا.
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ونتيجة لذلك ،تقدم هيئات البث حمتويات ورسائل بعيدة بشكل كبري عن  -وأحياناً تتعارض مع  -اهتمامات الشباب يف بالدهم اخلاصة .يتشارك شباب
البالد املشاركة هذه املالحظات .وتعد نسب انعدام الثقة يف اجلزائر واملغرب وتونس أعلى إىل حد ما من مثيلتها يف لبنان واألردن وفلسطني.

ينتقد الشباب انعدام حرية التعبير على التلفاز واإلذاعات
يرى العديد من املشاركني أن هيئات البث خاضعة لرقابة األحزاب السياسية احلاكمة واحلكومة ومصاحل القطاع اخلاص واجلهات الفاعلة االجتماعية
التقليدية .باإلضافة إىل ذلك ،يقول املشاركون أن هيئات البث متارس نوعاً من الرقابة الذاتية ملواكبة رواية السلطات العامة وإرضاء مصاحل الطبقة واألحزاب
احلاكمة.
يشعر الشباب املشاركون باالضطهاد فيما خيص حقهم بالتعبري عن رأيهم ،مع استثناء ملحوظ يف لبنان .إذ تشعر غالبية كبرية من املشاركني أن معظم وسائل
اإلعالم التقليدية ال حترتم حق الشباب بالتعبري عن رأيهم دون أي تدخل ،وحقهم بالبحث عن معلومات نزيهة دون اخلوف من العواقب .فربأيهم ،يزيد ذلك
من الفجوة املوجودة بني الشباب وهيئات البث ،ويساهم بشكل مباشر يف جلوء الشباب املتزايد إىل املنصات اإللكرتونية اليت متنحهم مساحة أوسع للتعبري
عن آرائهم .وكان هذا النقد حاد على وجه اخلصوص فيما يت علق هبيئات البث احلكومية/اململوكة للدولة ،بينما كان أقل حدة جتاه هيئات البث اخلاصة ،إذ
ترى غالبية املشاركني أهنا متنح مساحة أوسع للمناقشات اجلماعية على براجمها.

يشعر الشباب أن هيئات البث تضطلع بدور سلبي أو معدوم في حياتهم
بالنسبة للمشاركني يف الدراسة االست قصائية ،تضطلع هيئات البث املوجودة بدور سليب أو معدوم يف حياهتم .يعود ذلك بشكل أساسي لغياب الشباب ومن
ميثلهم على التلفاز واإلذاعة – إذ وجه املشاركون هذا االنتقاد حنو غالبية هيئات البث الرئيسية يف بالدهم ،ولكن بدرجة أقل حدة فيما خيص هيئات البث
اخلاصة اليت يعتربوهنا أقل حتيزاً ضد الشباب بشكل عام .حلد اآلن ،ال يصدق املشاركون أن هيئات البث ترغب باالضطالع بدور حمفز يف متكني الشباب
وتشجيع حصول تغيري إجيايب يف واقعهم.

يتطلع الشباب للعثور على محتوى يعبر عن اهتماماتهم
جيد الشباب أن احملتوى الذي يتم بثه ال ميت بصلة الهتماماهتم وخماوفهم وأولوياهتم .وذكر املشاركون يف الدراسة االستقصائية يف مجيع البلدان اجملاالت
التالية كأولوياهتم :البطالة ،وجودة التعليم ،والفرص االقتصادية السيئة ،والريادة ،وارتفاع تكاليف املعيشة ،واملشاركة السياسية ،والفساد ،واملشاركة املدنية،
والصحة (مبا فيها الرتبية اجلنسية) ،والتغذية ،واإلسكان ،والزواج ،وهجرة الشباب .فيعتقدون أن على هيئات البث بذل اجلهد لتحسني تغطية املسائل
األساسية يف بالدهم والتصدي هلا بفعالية هبدف تقدمي حلول وتوفري إمكانية الوصول إىل صناع القرار وحماولة مساءلتهم ،ويتوقعون أيضاً من هيئات البث
متابعة القضايا اليت يعرضوهنا وينشروهنا ما إذا مت التوصل إىل حلول.

غياب التركيز على الفئات المهمشة
أشار املشاركون إىل أن هيئات البث ال تعري اهتماماً كافياً للفئات املهمشة وأوضاع معيشتها .تشمل هذه الفئات األشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائية،
وذوي االحتياجات اخلاصة ،والالجئني (يف األردن ولبنان وفلسطني) ،والسجناء السياسيني (يف فلسطني) ،واألقليات العرقية والدينية ،والنساء ،واألطفال.
يشعر الشباب أن هيئات البث ال تنتج وتقدم سوى حمتويات ختص األشخاص الذين يعيشون يف املدن الكبرية وأعضاء القطاع اخلاص واألثرياء و/أو اجملموعة
السياسية أو العرقية أو الدينية اليت تتبع هلا هيئة البث.

تقديم وأسلوب غير جذابَين
باإلضافة إىل احملتوى ،انتقد املشاركون يف الدراسة االستقصائية أسلوب تقدمي الربامج وجودهتا التقنية .فيشعرون أن على هيئات البث بذل جهد إضايف يف
إنتاج احملتوى ليكون أكثر جاذبية ومالئمة للشباب .فبالنسبة هلم ،إن قدرات هيئات البث التقنية (أي املعدات والتكنولوجيا ومهارات الفريق ،إخل ).ضعيفة
وتقوض جودة الربنامج .ومن أحد الشواغل الرئيسية هو أداء مقدمي الربامج الذي يكبح اهتمام الشباب هبا .فريى الشباب أن املقدمني غري مثريين لالهتمام
وغري مهنيني .إذ تنتمي غالبيتهم إىل اجليل األكرب سناً ،فيجد الشباب صعوبة يف متابعتهم .وفيما خيص الربامج اليت ال حيبوهنا على وجه اخلصوص ،ذكر
املشاركون تقدمي املعلومات بطريقة كالسيكية تتمثل بالتقدمي الفردي والربامج احلوارية اليت تعم فيها الفوضى بدالً من تقدمي نقاش مثمر ،والربامج اليت ال قيمة
هلا وال هدف ،أو تلك اليت يصعب فهمها (كاملواضيع االقتصادية املعقدة) والربامج الضعيفة من الناحية التقنية.
بالرغم من ذلك ،ميز املشاركون بني برامج اهليئات احلكوم ية واخلاصة ،فريون أن األخرية أفضل بشكل ملحوظ من حيث اإلبداع وأسلوب التقدمي واجلودة
التقنية العامة.

يتمنى الشباب وجود برامج تفاعلية وتطلعية تفتح أبوابها للشباب
قدم املشاركون اقرتاحات لربامج قد تثري اهتمام الشباب .فيما يلي أكثر العناصر تكرراً لضمان اجتذاب اهتمام الشباب للتلفزيونات واإلذاعات يف بالدهم:
▪
▪

برامج من ابتكار وإعداد وتقدمي الشباب
برامج تسلط الضوء على مسائل هتم الشباب

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

برامج ذات هدف تشجع القيم واألخالق والتصرفات املدنية لدى الشباب
برامج تبين قدرات الشباب ومتنحهم اخليارات وتزيد وعيهم بشأن القضايا اهلامة
برامج موضوعية وحمايدة وذات مصداقية
برامج تطلعية وذات روح تفاءلية
برامج تقدم مساحة للتفاعل مع اجلمهور
برامج ذات جودة تقدمي/تقنية عالية ،وتتمتع مبوارد بشرية قوية ،وتستخدم تكنولوجيا عصرية
برامج مبتكرة

يتوقع الشباب من هيئات البث فتح المجال للشباب في برامجها والعمل ضمن طواقم العمل:
غالبية املشاركني يف الدراسة االستطالعية على استعداد من حيث املبدأ للتعاون مع هيئات البث والتحاور معها من أجل حتسني الوضع الراهن وتضييق
الفجوة بينهم .وأشاروا إىل أنه من أجل البدء بعملية ختفيف الفجوة ،ينبغي على هيئات البث التواصل عن كثب مع الشباب من أجل البدء بعملية حمادثات
وحوار.
ويتوقع الشباب من هيئات البث حتدي الوضع الراهن وتقدمي آراء الشباب بشكل عام ،والشباب املهمش بشكل خاص .وهم يعتقدون أيضاً أن على هيئات
البث التقرب من الشباب والتعرف على ردود أفعاهلم من خالل طرق ومنصات متعددة ،وذلك من أجل تقدمي آرائهم .وعليها أيضاً التواصل مع املنظمات
واجملموعات الشبابية للحفاظ على نقطة تواصل مع الشباب .عالوة على ذلك ،يتوقع املشاركون من هيئات البث رفع الوعي بشأن حقوق الشباب وبذل
اجلهد لنقل اهتماماهتم لصانعي القرار .من أجل حتقيق ذلك ،يشعر املشاركون أن على هيئات البث أن تكون أكثر مشولية للشباب وأن تفتح اجملال هلم
ضمن طواقم العمل واإلدارة.
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أوالً :األهداف ومنهجية الدراسة
تشكل هذه الدراسة حجر أساس ملشروع شباب اليف ،وهو مشروع مشرتك بني أكادميية  DWواخلط واجلىن ،بتمويل من االحتاد األورويب مبشاركة من
وزارة الشؤون اخلارجية األملانية .يرعى مشروع شباب اليف مشاركة الشباب يف وسائل اإلعالم يف ستة بالد عربية وهي :املغرب واجلزائر وتونس ولبنان
واألردن وفلسطني .جيمع املشروع بني الشباب واملنظمات غري احلكومية وخمتلف هيئات البث املرئي واملسموع .بدعم من املشروع ،يستطيع الشباب تطوير
مهاراهتم اإلعالمية ،وإنتاج مواد مسعية وبصرية ،والتعاون يف إنشاء برامج شبابية للتلفزيون/اإلذاعة ،وتعزيز التبادل بني الشباب وفتح قنوات اتصال مع اإلعالم
املرئي واملسموع .اما وسائل البث ،فستساعد يف تطوير ونشر مناذج جديدة للشباب/ات ،وفتح براجمهم ملزيد من األصوات الشبابية.
كاخلطوة األوىل للمشروع ،واملقرر تنفيذها حىت العام  ،٢٠٢١تواصلت أكادميية  DWمع مركز العامل العريب للبحوث والتنمية (أوراد) إلجراء دراسة
استقصائية ضمن جمموعات حبث مركزة يف البالد الستة املستهدفة من أجل تسليط الضوء على تصورات الشباب العريب وتوقعاته فيما خيص هيئات البث يف
بلده .بالرغم من أن الدراسات احلديثة تشري إىل أن الشباب بدأ باالبتعاد عن هيئات اإلذاعة والتلفزة واستبداهلا باإلنرتنت أو مواقع التواصل االجتماعي ،إال
أنه ال يوجد سوى عدد قليل من الدراسات اليت حتلل أسباب هذا االنقطاع وتقدم حلوالً وتوصيات للمستقبل .تعد الدراسة االستقصائية "بناء اجلسور بني
الشباب وهيئات ووسائل اإلعالم يف البالد العربية" حماولة مللء فجوة البحث هذه .هتدف الدراسة إىل اإلجابة على أسئلة البحث التالية:





كيف ينظر الشباب العريب ،نساءً ورجاالً ،إىل قنوات البث/املرئي واملسموع يف بلداهنم؟
كيف ينظر الشباب العريب ،نساءً ورجاالً ،إىل برامج البث/املرئي واملسموع املتوفرة حالياً يف بلداهنم (مبا فيها الربامج املوجهة إليهم كمجموعة
مستهدفة حمددة)؟
كيف يقيمون احلضور الفعلي ألصوات الشباب يف برامج البث/املرئي واملسموع
ما هي املواضيع وأنواع الربامج اليت يرغب الشباب برؤية املزيد منها على قنوات البث املرئي واملسموع؟

تلقي الدراسة االستقصائية الضوء على هيئات البث املرئية واملسموعة الكربى – اخلاصة واحلكومية – ذات النطاق الوطين الواسع يف كل بلد .ومت تقدمي
التعريف التايل للمشاركني يف الدراسة :هيئات البث هي منظمات إعالمية حكومية عامة (مملوكة للدولة) أو خاصة تبث حمتوى إعالمي (مسعي ومرئي) من
خالل التلفاز و/أو اإلذاعة للجمهور .يتابع اجلمهور بشكل أساسي احملتوى على التلفاز و/أو اإلذاعة وميكن متابعته أيضاً على اإلنرتنت إن كان لدى هيئة
البث حضور على اإلنرتنت.
لتحقيق أهداف الدراسة ،اتبع مركز أوراد هنجاً متعدد األبعاد جلمع البيانات الكمية والنوعية .واستخدم املوارد واألدوات احملددة التالية:

البحث المكتبي:
أجرى فريق أحباث مركز أوراد مراجعة شاملة للوثائق األساسية املتعلقة بالشباب العريب واإلعالم (التلفاز واإلذاعة واإلعالم اجلديد) والعالقة بينهما .هتدف
هذه اخلطوة للتعرف على القضايا األساسية اليت جيب معاجلتها يف أدوات ا لبحث ،وتقدمي سياق لنتائج الدراسة االستقصائية يف جمموعات البحث املركزة،
وحتضري نشرة مفصلة لكل بلد (للبلدان الستة يف نطاق هذه الدراسة) .نتج عن االستعراض املكتيب بيانات كمية ونوعية ضمن فئات االهتمام التالية:




السكان الشباب
مشاركة الشباب
الشباب واإلعالم

مشلت املوارد األساسية اليت مت االطالع عليها مؤشر الشباب العاملي ،واستطالع رأي الشباب العريب  ،٢٠١٨ودراسة عن الشباب يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا ،وتقارير من مشروع شبكات الشباب املتوسطي التابع لليونسكو .ميكن العثور على قائمة تشمل مجيع املصادر اليت متت استشارهتا يف امللحق
"د" من هذا التقرير.

مجموعات البحث المركزة:
نظم فريق أوراد ونفذ  ٢٤جمموعة مركزة مشلت الشباب الذي يستخدم هيئات البث يف الفرتة ما بني تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب .٢٠١٨
استُخدمت أداتان رئيسيتان أثناء انعقاد جمموعات البحث املركزة:



إجراء استطالع قصري (بيانات كمية).
إجراء مناقشات ضمن دليل لألسئلة التوجيهية للنقاش.

نُفذت جمموعات البحث املركزة يف ستة بلدان :املغرب واجلزائر وتونس ولبنان واألردن وفلسطني ،ومت اختيار املشاركني وفقاً للمعايري التالية:







العمر ٣٠-١٥ :سنة.
اجلنس :نساء ورجال بنسبة متساوية ٥٠:٥٠
مكان السكن :املناطق احلضرية والريفية وخميمات الالجئني (الالجئني الفلسطينيني والسوريني يف األردن وفلسطني ولبنان).
املهنة :موظف ،عاطل عن العمل ،طالب.
متثيل مناطق تعرب عن التنوع العرقي/الديين/الطائفي يف البلد (مثالً التنوع الديين/الطائفي يف لبنان ،التنوع العرقي يف املغرب واجلزائر وإىل حد ما يف
تونس أيضاً)
اهتمام/مشاركة عالية يف الشؤون املدنية/السياسية.

نسق فريق أوراد ،من خالل ُميسرين حمليني ،مع العديد من املنظمات الشبابية ومنظمات اجملتمع املدين يف كل بلد من أجل اختيار املشاركني الشباب يف
جمموعات البحث املركزة .سهلت طريقة االختيار هذه تلبية املعيارين األساسيني املتمثلني جبمع مشاركني لديهم اهتمامات/يشاركون يف الشؤون
املدنية/السياسية ،وضمان وجود متثيل لفئات اجملتمع املختلفة مبا فيها اجملموعات املهمشة كالالجئني واألقليات العرقية .كان لذلك أثر إىل حد ما يف نتائج
نقاشات جمموعات البحث املركزة  ،إذ كان لغالبية املشاركني آراء قوية فيما خيص متكني الشباب والشؤون االجتماعية والسياسية يف بلدهم والدور الذي جيب
أن تضطلع به هيئات البث يف اجملتمع .ترد تفاصيل إضافية فيما خيص عملية االختيار يف كل بلد يف قسم "النتائج اخلاصة بكل بلد".
شارك  ٣٣٤شاباً يف جمموعات البحث املركزة يف البلدان الستة .وكان تكوين اجملموعات كما يلي:

التوزيع حسب الجنس
1,21%

49,70%

49,09%
غري متوفر

ذكور

إناث

الفئة العمرية

العمل

موقع اإلقامة

املبادئ التوجيهية جملموعات البحث املركزة واالستطالعالكمي(أدواتالبحث)اليتمتاستخدامهايفهذهالدراسةاالستقصائيةمتوفرةيفامللحق"ج".

ثانياً :الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
يعد سكان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا من بني األصغر سناً يف العامل .ففي األردن وفلسطني ولبنان وتونس واملغرب واجلزائر ،يبلغ عدد الشباب ما
يقارب  ٢٨مليون شخص ،أي  ٪ ٢٧من جمموع عدد سكان هذه البلدان .وباملقارنة مع نسبة الشباب يف العامل اليت تبلغ  ،٪٢٤تعد نسبة الشباب يف
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا أعلى من املتوسط (جمموعة البنك الدويل.)٢٠١٨ ،
مثقفون يواجهون انعدام االستقرار
خيتلف الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا اختالفاً كبرياً عن أسالفهم .فمعدالت حمو األمية والتعليم بلغت أعلى معدالهتا يف املنطقة .ومع
ذلك ،وعلى الرغم من املستوى التعليمي العايل تارخيياً ،فإن أحد العوامل الرئيسية اليت حتدد هذا اجليل هو معدل البطالة املرتفع واملستمر يف االرتفاع .إذ بلغ
متوسط معدالت البطالة يف البلدان اليت مشلتها الدراسة  ،٪٢٩،٨وهي نسبة عالية جداً (جمموعة البنك الدويل ،منظمة العمل الدولية .)٢٠١٧ ،أعلى نسبة
بطالة توجد يف األراضي الفلسطينية ،حيث بلغت  ٪٤٣عام  ،٢٠١٧وأدناها يف لبنان بنسبة  .٪١٧،٦واألمر األكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن ما يقارب
 ٪ ٣٠من الشباب العاطل عن العمل حاصل على شهادات جامعية .هذه املعدالت املقلقة تعرقل االستقالل املايل والريادة الشبابية ،ال سيما مع عدم توفر
فرص العمل والتهميش االجتماعي االقتصادي والسياسي للشابات (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.)٢٠١٦ ،
ناقدون للحكومات وغائبون عن المشاركة السياسية الرسمية
الشباب أيضاً على اتصال جيد بفضل انتشار اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي ،األمر الذي يعكس مدى اطالع هذا اجليل على الشؤون العاملية
واهتمامه هبا .ينتقد الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حكوماهتم ،وخاصة الفساد ونقص التمثيل ،كما لوحظ يف أعقاب الثورات يف املنطقة
(برنامج ميدان " .)٢٠١٧ ،"MedMediaوهم على وجه اخلصوص أكثر قلقاً سياسياً بشأن أمن احلقوق األساسية وغياب العنف وحرية الرأي والتعبري
(مؤسسة فريدريش ايربت ،) ٢٠١٧ ،ويعربون عن تفضيلهم لتحقيق االستقرار على الدميقراطية (استطالع رأي الشباب العريب .)٢٠١٨ ،من اجلدير بالذكر
أن شباب منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا أكثر تشاؤماً بدرجة كبرية بشأن التغيري السياسي وأقل ميوالً للثقة بقدرات قاداهتم يف إحداث تغيريات إجيابية
مقارنة بنظرائهم يف دول اخلليج (استطالع رأي الشباب العريب.)٢٠١٨ ،
على الرغم من هذه املخاوف وزيادة التشابك والرتابط ،فإن مستوى املشاركة يف الشؤون االجتماعية والسياسية منخفض بشكل مقلق بني شباب منطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا .يقيم مؤشر تنمية الشباب الصادر عن أمانة الكومنولث نسبة املشاركة السياسية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بدرجة
منخفضة للغاية تبلغ  ٠.٣٤٠درجة ،ونسبة املشاركة املدنية بدرجة  . ٤٨٠،٠بينما حصلت بعض البلدان املشاركة يف هذه الدراسة ،كاجلزائر على درجة
 ٠،٠٤٥يف املشاركة السياسية  -وهي ثاين أدىن درجة يف العامل (الكومنولث .مؤشر تنمية الشباب .)٢٠١٦ ،عند االستفسار عن أهم العوامل الالزمة
لتقدم العامل العريب يف االجتاه الصحيح ،عرب الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا عن قلقهم بشأن توفري وظائف جديدة جيدة األجر (،)٪٣٢
والتغلب على املنظمات اإلرهابية ( ،)٪٣٠وقمع الفساد احلكومي ( ،)٪٣٠وجتديد النظام التعليمي (( )٪٢٧،٥استطالع رأي الشباب العريب.)٢٠١٨ ،
التوجه نحو اإلعالم اإللكتروني للمشاركة والتعبير عن النفس
حصل املزيد من الشباب العريب ،للمرة األوىل يف العام  ،٢٠١٨على األخبار من مواقع التواصل االجتماعي ( )٪٦٣أكثر من التلفاز ( .)٪٥١تشري هذه
النسب إىل نقلة نوعية ،حيث إنه يف العام  ٢٠١٥اختار  ٪ ٢٥فقط من الشباب العرب مواقع التواصل االجتماعي كمصدر األخبار األساسي هلم ،باملقارنة
مع  ٪ ٦٠اختاروا التلفاز كمصدر للحصول على األخبار (استطالع رأي الشباب العريب .)٢٠١٨ ،يضطلع موقع الفيسبوك بدور رئيسي يف هذه النقلة ،إذ

تطور ليصبح مصدر األخبار اليومية الرئيسي لغالبية الشباب العرب .وطرأ تغيري آخر يتمثل يف ظهور تطبيق الواتساب كمنصة تواصل رئيسية يومية بالنسبة
لـ ٪٦٨من الشباب العرب.
على الرغم من هذه النسب ،ال جيب جتاهل تأثري وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .فقنوات التلفاز اإلخبارية
ال تزال مصدر األخبار الرئيسي لـ ٪٣٠من الشباب العريب (استطالع رأي الشباب العريب .)٢٠١٨ ،باإلضافة إىل ذلك ،تتمتع القنوات بشعبية أكرب بني
اجلمهور الشاب كقنايت  MBCو MTVاللتني ال تزاالن جتذبان اجلماهري العربية الشابة .ترجع جاذبيتهما لرباجمهما الرتفيهية واملسلسالت وبرامج التلفزة
الواقعية واملسابقات كأراب آيدول " "Arab Idolوأحلى صوت " ." The Voiceتنفق هذه القنوات مبالغ طائلة على هذه الربامج ،وهو أمر ال
تستطيع القنوات املنافسة مضاهاته (برنامج ميدان ".)٢٠١٧ ،"MedMedia
يتوجه العرب حنو اإلعالم اجلديد كمصدر للمعرفة والثقافة والتواصل (مشروع شبكات الشباب املتوسطي " .)٢٠١٧ ،"NET-MED Youthيعود
ذلك لتفضيلهم استخدام اهلاتف احملمول ،واملقاطع املقصوصة القصرية سهلة املشاهدة واليت ميكن مشاركتها واملتوفرة يف أي وقت .عالوة على ذلك ،مل يطرأ
أي تغيري حقيقي على احملتوى الذي ينتجه الشباب للشباب أثناء العقد املاضي .ولسوء احلظ ،ال تزال الطبقة السياسية وهيئات البث تتجاهل الشباب
كمحاورين جديرين قادرين على تقدمي مسامهة قيمة .يؤدي انعدام التمثيل يف وسائل اإلعالم املطبوعة واإلعالمية ،إىل جانب ارتفاع معدالت البطالة بني
الشباب وخيبة األمل الواسعة جتاه الطبقة السياسية ،إىل تفاقم استبعاد الشباب من اخلطاب واملناقشة الوطنية (آنا ليند .)2016 ،نتيجة لذلك ،أصبح يُنظر
إىل منصات اإلعالم التقليدية كمنصات قدمية وغري ذات صلة باملقارنة مع وسائل اإلعالم املتعددة عرب الوطنية املتوفرة على اإلنرتنت (برنامج ميدان
".)٢٠١٧ ،"MedMedia
تشري النتائج السابقة إىل احلاجة إلجراء أحباث أكثر عمقاً .واألهم من ذلك ،تثري تساؤالت بشأن األمهية احلالية واملستقبلية لوسائل اإلعالم التقليدية
ومالءمتها يف اجملتمعات العربية ،يف حال جتاهل طلبات الشباب العريب وأصواته ووجهات نظره أو إبقائها حمدودة .وتنطوي نتائج الدراسة على أن هيئات
البث عليها التحاور مع الشباب يف حال رغبت احلصول على مركز قوي يف السوق يف املستقبل.

ثالثاً :نتائج مجموعات البحث المركزة
أ .عادات المشاركين فيما يخص اإلعالم
كما هو موضح يف قسم منهجية العمل ،طُلب من كل مشارك يف جمموعة البحث املركزة اإلجابة على استطالع قصري بشأن اهتماماته وعاداته فيما خيص
اإلعالم وهيئات البث .تقدم الرسوم البيانية التايل النتائج العامة للبلدان الستة والنتائج املفصلة لكل منها (اجلزائر واملغرب وتونس ولبنان واألردن وفلسطني).
تقدم الرسوم أيضاً نتائج مصنفة حسب اجلنس والعمر إذ توجد اختالفات كبرية.

المصدر اإلعالمي األكثر متابعة
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يتابع املشاركون التلفاز أكثر يف األردن ولبنان ،حيث يأيت يف املرتبة الثانية بعد مواقع اإلنرتنت ،بينما حصل التلفاز على املرتبة األخرية يف كل من املغرب
وفلسطني.
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اللغة المفضلة لمحتوى وسائل اإلعالم
ال لغة العربية هي اللغة املفضلة لدى املشاركني ،تليها اإلجنليزية مث الفرنسية .إال أن اختيار اللغة املفضلة خيتلف بني البلدان كما هو موضح يف الرسم البياين
التايل:

اللغة المفضلة لمحتوى وسائل اإلعالم حسب الدول
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املشاركون الذين يبلغ عمرهم بني  ١٨-١٥سنة يشاهدون التلفاز أكثر من املشاركني من الفئات العمرية األخرى (يومياً أو  ٦-٥مرات يف األسبوع ،أي
غالباً) ،كما يوضح الرسم البياين التايل:

مشاهدة التلفاز حسب الفئة العمرية
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االستماع إلى محطات اإلذاعة
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يبني الرسم البياين التايل أن النساء يستمعون إىل حمطات اإلذاعة بنسبة أقل من الرجال.

االستماع لإلذاعة حسب الجنس
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وأخرياً ،املشاركون الذين يبلغ عمرهم بني  ١٨-١٥سنة يستمعون إىل حمطات اإلذاعة بنسبة أقل من املشاركني من الفئات العمرية األخرى ،كما يوضح
الرسم البياين التايل:
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استخدام مواقع التواصل االجتماعي
فيما خيص متابعة مواقع التواصل االجتماعي ،ال يوجد اختالف كبري فيما خيص اجلنس ومكان السكن أو الفئة العمرية.

تكرار استخدام مواقع التواصل االجتماعي
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ب .استنتاجات/نتائج مجموعات البحث المركزة:
يقدم هذا القسم نواتج نقاشات جمموعات البحث البؤرية ،وهو ينقسم إىل قسمني رئيسيني .األول يناقش االستنتاجات العامة ،والثاين يقدم منظوراً قطرياً
هلذه االستنتاجات.

جميع البلدان
يقدم هذا القسم تصورات املشاركني وتوقعاهتم بشأن هيئات البث يف بالدهم ويف املنطقة .يشمل استنتاجات تتعلق بـ ( )١رأي املشاركني العام بقنوات
التلفاز وحمطات اإلذاعة )٢( ،طريقة تقييمهم لربامج التلفاز واإلذاعة احلالية )٣ ( ،توقعاهتم بشأن برامج التلفاز واإلذاعة.

الرأي العام بشأن هيئات البث
غالبية املشاركني يف البلدان املشاركة عربوا عن آراء سلبية باجتاه قنوات التلفاز وحمطات اإلذاعة .فيما يلي النقاط الرئيسية اليت عرب عنها املشاركون يف الدراسة
االستقصائية:

ثقة الشباب محدودة بهيئات البث الوطنية:
عرب الشباب عن قلقهم فيما خيص مصداقية هيئات البث وموضوعيتها .وكانت هذه املشاعر مشرتكة بني الشباب املشاركني من البلدان العربية الستة اليت
غطتها الدراسة االستقصائية مع اختالف درجات انعدام الثقة .فكان لدى املشاركني من اجلزائر واملغرب وتونس آراء أقوى هبذا الصدد وعربوا عن أدىن
درجات ثقة جتاه هيئات البث ،يليهم املشاركون من فلسطني واألردن ولبنان بالرتتيب ،الذين عربوا بدورهم عن انعدام الثقة إال أهنم استطاعوا التمييز بني
خمتلف هيئات البث احمللية.
فريى املشاركون ،مع استثناءات قليلة جداً ،أن هيئات البث تفتقد املصداقية يف تقدمي األخبار واملعلومات .ويرجع هذا إىل اعتقادهم العميق بأن هيئات البث
ملك ملؤسسات أو شخصيات حكومية أو جهات فاعلة هلا تأثري قوي وتتبع جدول أعماهلا اخلاص .فهيئات البث هذه ال تُعترب كممثلة لصوت الشعب أو
ٌ
كأدوات لتمكينه .وجيد املشاركون بالدراسة أن هذا االنتماء السياسي أو التجاري يعد أحد اجلوانب األكثر إشكالية للمشهد اإلعالمي يف العامل العريب.

"تغطي كل قناة األخبار اليت تفيد مصاحلها ومصاحل مالكها ،وقد تتجاهل بعض قنوات التلفاز أخباراً هامة معينة بالرغم من اهتمام
البلد بأكمله هبا .وعندما يريدون ،مينحون خرباً أمهية كبرية للغاية ،ويف األحيان األخرى يتحول اخلرب إىل مسألة صغرية يتم جتاهلها".
مشارك من صور ،لبنان
ال يثق املشاركون يف الدراسة باألخبار واملعلومات اليت يتم بثها ،ولديهم شك بأن برامج التلفاز واإلذاعة تعمد على تغطية أخبار معينة بطريقة غري دقيقة
لتلبية مصاحلها اخلاصة .فربأيهم ،يؤدي هذا االحنياز إىل تبويب أخبار معينة أو تأخري غري مربر يف تغطية حدث ما .ويعتقد املشاركون أن مثل هذا التأخري
يعود إىل الوقت الذي متنحه هيئات البث لتقييم الرواية وتأثريها على الوضع الراهن واختاذ القرار بشأن تغطيتها أو ال.

"( )...ستالحظون أن بعض القنوات تغطي اخلرب ولكن بعد مرور فرتة على األحداث .إذ تأخذ القنوات وقتاً طويالً لتقرر ما إذا
كانت ترغب بتغطية اخلرب أو ال ،والتأكد من أن هذه التغطية ستتماشى مع جدول أعماهلا .هذه ليست صحافة موضوعية".
مشارك من عمان ،األردن

نتيجة لذلك ،يلجأ املشاركون إىل االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي للعثور على األخبار اليت يبحثون عنها من خمتلف املصادر ،ويقيمون مصداقية
املعلومات بأنفسهم.
ال أحتاج إىل التلفاز أو اإلذاعة ألكون على علم مبا حيدث ،ميكنين االطالع على منصات التواصل االجتماعي واحلصول على حتديثات فورية واختيار
مصادر املعلومات اليت أثق هبا ".مشارك من الدار البيضاء ،املغرب

"إن مل يكن لدي اتصال باإلنرتنت ،أشاهد التلفاز ألهداف ترفيهية فقط .ولكن إذا كان لدي اتصال باإلنرتنت ،فأتصفح املواقع
اإللكرتونية ".مشارك من بريوت ،لبنان
يعود أحد أسباب انعدام الثقة لدى املشاركني يف الدراسة لكوهنم ينظرون إىل هيئات البث كشركاء فيما يسمونه بسياسات احلكومة التعسفية .فبالنسبة هلم،
تصرف هيئات البث انتباه املشاهدين واملستمعني الشباب على وجه اخلصوص باستخدام حمتوى بعيد كل البعد عن القضايا احلقيقية يف حياهتم .ويف مجيع
البلدان املشاركة ،وافق املشاركون على أن حمتوى برامج التلفاز واإلذاعة ال ميت بصلة للقضايا اليت يعتربوهنا أساسية يف حياهتم ،وال يضيف أي قيمة هلا .فبدالً
من توفري حمتوى قد يساعد يف تطور البلد وشعبه ،يرى املشاركون أن هيئات البث تركز على الرتفيه وعلى وجه اخلصوص الربامج الكوميدية ذات األمهية
املوضوعية الضعيفة.
للمشاركني مشاعر قوية خبصوص هذه القضايا ،فهم يعتقدون أن النتائج السلبية هلذا األمر تتمثل يف تصديق الشعب لألخبار غري الدقيقة من جهة ،وصرف
انتباههم من خالل الربامج اخلالية من أي مضمون ،بدالً من تركيز اهتمامهم على القضايا اهلامة يف بالدهم.

ينتقد الشباب انعدام حرية التعبير على التلفاز واإلذاعة
ذكر املشاركون يف الدراسة االستقصائية أهنم ينظرون إىل هيئات البث باعتبارها شريكة وداعمة ملا وصفوه "باملمارسات التعسفية" للسلطات العامة ،وخاصة
فيما يتعلق بالقيود املفروضة على حرية التعبري .ويعد هذا األمر أحد األسباب اجلذرية النعدام ثقتهم هبذه اهليئات.
وتكرر ذكر قضية التعبري عن الرأي يف مجيع اجلوانب اليت متت مناقشتها ضمن جمموعات البحث املركزة .وتشارك غالبية املشاركني من مجيع البلدان هذا
الرأي ،األمر الذي حدد موقفهم السليب جتاه هيئات البث .فربأيهم ،يؤثر غياب حرية التعبري على مصداقية هيئات البث وعلى رغبة الشباب يف التحاور
معها ،عن طريق املشاركة يف بعض الربامج كضيوف أو تقدمي آرائهم على التلفاز أو اإلذاعة ،أو االنضمام إىل فرق هيئات البث .فيحد هذا األمر بالتأكيد
من متثيل الشباب ومشاركتهم يف التلفاز واإلذاعة ويؤدي إىل حلقة مفرغة من االستبعاد وتوسيع الفجوة بني هيئات البث والشباب.

يشعر الشباب أن هيئات البث تضطلع بدور سلبي أو معدوم في حياتهم
أثناء نقاشات جمموعات البحث البؤرية ،قيم املشاركون دور هيئات البث يف حياهتم وعرب أغلبهم عن استيائهم .فأعربت الغالبية عن الدور السليب هليئات
البث ،والبعض اآلخر مل يعطها أي اهتمام لكوهنا ال تؤثر أبداً على حياهتم .واهتم بعض املشاركني هيئات البث "بعملها ضد الشباب" بالتعاون مع النخبة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية احلالية ،بطريقة حتافظ على الوضع الراهن وتتيح هلم تطوير مصاحلهم.

"كان من املمكن هليئات البث االضطالع بدور إجيايب إن كانت نوايا السلطات اليت تدعمها حسنة" مشارك من اجلزائر العاصمة،
اجلزائر.
"يتمثل دور هيئات البث جبعل الشباب أغبياء .فهي ترغب بضياع الشباب ،ليصبوا كل اهتمامهم على املوسيقى والرياضة ".مشارك
من الدار البيضاء ،املغرب

وجد عدد قليل فقط من املشاركني أن دور هيئات البث إجيايب يف تقدمي املعلومات وزيادة الوعي بشأن مواضيع معينة .وهذا يشمل برامج التلفاز واإلذاعة
الرتبوية واألفالم الوثائقية واألخبار اليت تت ناول ظواهر اجتماعية معينة (كاملخدرات والتحرش اجلنسي ،إخل ).باإلضافة إىل احملتوى اإلجيايب .يعتقد هؤالء
املشاركون أنه ميكن العثور على هذا النوع من احملتوى لدى هيئات بث معينة ومن خالل جتنب اهليئات األخرى اليت يُعتقد أهنا غري موثوقة.

"إن كنت ترغب العثور على حم توى جيد ،فهذا األمر ممكن .هذا ليس النمط العام ،لكن يوجد بعض الربامج اجليدة اليت تضيف
قيمة حلياتنا وتعملنا أموراً إجيابية ".مشارك من اجلزائر العاصمة ،اجلزائر.

يفتقد الشباب وجود مساحة ألصواتهم واهتماماتهم:
جيد املشاركون يف مجيع البلدان أن هيئات البث ال هتتم بالتماس وجهات نظر الشباب وآرائهم .ويعتقدون أنه ال يوجد نقطة تواصل بينهم وبني هيئات
البث .وتظهر هذه املشكلة بعدة طرق وفقاً للمشاركني .فبالنسبة هلم ،ال ترغب هيئات البث باالستماع للشباب ألن آرائهم ال تتناسب مع مصاحلها
الشخصية .وجيدون أن هذا هو السبب الذي مينع هيئات البث من منح الشباب الفرصة للمشاركة يف الربامج أو التعبري عن رأيهم هبا.

"يعرفون أننا سننتقدهم أو أننا سنعرب عن آراء ال يتفقون معها ،فال يستشريوننا ".مشارك من تونس العاصمة ،تونس
برأي املشاركني ،عندما تلتمس هيئات البث ردود أفعال الشباب ،تطلب منهم يف غالب األحيان التعبري عن آراء معينة وتفرض رقابة على آرائهم إن كانت
تتناقض مع مصاحلهم.

"شاركت مرة يف برنامج على التلفاز ،وقلت كل ما كنت أرغب بقوله حبرية ،وانتظرت ألشاهد الربنامج عندما حان وقت بثه
ألكتشف أهنم حذفوا مقطعي .أبقوا اآلراء األخرى اليت تتماشى مع مواقفهم ".مشارك من اجلزائر العاصمة ،اجلزائر.
باإلضافة إىل ذلك ،يعتقد املشاركون أنه يف حال قامت هيئات البث بدعوهتم لتقدمي مداخالهتم فيما خيص القضايا األساسية ،سيفرض انعدام حرية التعبري
يف بالدهم حاجزاً سيعيقهم من التعبري عن آرائهم حبرية.

"حنن خناف من أن نقول ما نرغب بقوله بالفعل ،فالعواقب عالية جداً" .مشارك من تونس العاصمة ،تونس
يعتقد املشاركون أن هيئات البث تظهر عدم رغبتها بسماع صوت الشباب وترفض ذلك بشكل عام .فبالنسبة للمشاركني الشباب ،تعتربهم هيئات البث غري
ناضجني وواعني وغري قادرين على تقدمي آراء وردود أفعا ل جيدة فيما خيص املسائل اهلامة .ويشعر العديد من املشاركني بأن هيئات البث تتواصل مع
الشباب ل لمسائل غري اهلامة فقط اليت يعتقدون أهنا هتم الشباب ،ويتجاهلون اهتماماهتم وأولوياهتم املادية واملوضوعية واحلقيقية.

"عندما تقرر هيئات البث التواصل مع الشباب ،تطرح أسئلة سخيفة ...نزل أحد الربامج إىل الشارع وطلب من الشباب وصف
املرأة اليت يرغبون بالزواج منها .وماذا ستقدم حلبيبتك يف عيد احلب؟" الدار البيضاء ،املغرب
برأي املشاركني ،لعدم إميان هيئات البث بقدرات الشباب عواقب أوسع .فعلى سبيل املثال ،تواصل برامج التلفاز واإلذاعة استضافة نفس الضيوف املتقدمني
يف السن الذين ال صلة هلم جبيل الشباب وال يفهموهنم .وليس هناك عدد كاف من الصحفيني الشباب أو املهنيني أو مقدمي الربامج الذين بإمكاهنم
املسامهة بتحسني الربامج.
عالوة على ذلك ،عرب املشاركون عن استيائهم من هيئات البث اليت متنح اجملال للشباب الذين جنحوا ،ولكنهم يتجاهلون قصص الشباب الذين ال يزالوا
يناضلون والذين حيتاجون لدعم وسائل اإلعالم يف مسريهتم.

"نرى دائماً قصص النجاح ذاهتا على مجيع القنوات ،دون تقدمي أي جديد" مشارك من تيفلت ،املغرب

وأخرياً ،بالرغم من إقرار غالبية املشاركني بالدور اهلام الذي تضطلع به هيئات البث يف تقدمي املعلومات وجذب انتباه الشعب لقضايا معينة ،إال أهنم استنكروا
عدم استخدام هيئات البث ملوقعها يف تسليط الضوء على قضايا الشباب وتوقعاهتم أمام الرأي العام.

لكن هيئات البث ضد الشباب ،فكيف ميكنهم كسب التأييد لنا؟ مشارك من تيفلت ،املغرب
"ال تتمتع هيئات البث أيضاً حبقوق كحرية التعبري ،فكيف ميكننا أن نتوقع منها زيادة الوعي هبذا الصدد أو تشجيع الشباب على
التعبري عن رأيهم؟ مشارك من شرق عمان ،األردن
اتفق املشاركون على وجود استثنا ءات :إذ تقوم بعض هيئات البث بتشجيع الشباب على التعبري عن آرائهم وتقدمي ردود أفعاهلم .مع ذلك ،يرغب املشاركون
يف أن يتم أخذ هذه اآلراء يف االعتبار ودجمها يف مقاربة مؤسساتية ونظامية بطريقة ملموسة ،يقودها االلتزام بإجراء تغيريات حقيقية .فهم يؤمنون مبوقف
هيئات البث ودورها يف تغيري اجملتمع وحيثوهنا على السماح للشباب بالتعبري عن آرائهم واعتماد هذه اآلراء وتشجيعها .فبالنسبة للمشاركني ،سيكون ذلك
عامالً حمفزاً للشباب وسيجعلهم يشعرون بالتقدير وبأن أصواهتم تُسمع.

"أعرف بعض هيئات البث اليت هتتم فعالً بآرائنا فتطلب منا التعبري عنها وتقوم بأحباث للحصول على ردود أفعال الشباب .ال أعرف
ماذا يفعلون هبذه املعلومات بعد ذلك ،فنحن حباجة لتغيريات ".مشارك من اخلليل ،فلسطني.
عرب املشاركون عن اآلراء السلبية ذاهتا فيما خيص هيئات البث الكربى اخلاصة واحلكومية يف بالدهم ،وخاصة بنقدهم لقلة متثيل الشباب يف برامج التلفاز
واإلذاعة .فبالنسبة هلم ،هليئات البث اخلاصة واحلكومية/اململوكة للدولة جداول العمل ذاهتا .وتنبع نسبة كبرية من نقد املشاركني هليئات البث اخلاصة
العتقادهم بأهنا مرتبطة بشكل وثيق بالسلطات العامة.

"عندما صدر القانون السمعي والبصري اجلديد ،كنا سعداء ومتحمسون للغاية بشأن افتتاح هيئات بث خاصة .ومبجرد افتتاح هذه
اهليئات ،اكتشفنا أهنا ختدم مصاحل جمموعات النخبة وليس الشعب ".مشارك من املناطق اجلنوبية ،اجلزائر.
ولكن على مستوى آخر ،ميز العديد من املشاركني ب ني هيئات البث اخلاصة واحلكومية .فربأيهم ،لدى هيئات البث اخلاصة احنياز أقل ضد الشباب وتسمح
مبستويات أعلى من حرية التعبري .عالوة على ذلك ،تعد هذه اهليئات أكثر إبداعاً وابتكاراً وتتميز بأساليب تقدمي وأداء فين أفضل .وتعكس إجابات
املشاركني عند سؤاهلم عن قنوات التلفاز وحمطات اإلذاعة اليت يتابعوهنا هذا الرأي ،حيث نرى أهنم يفضلون القنوات اخلاصة على القنوات احلكومية.

تصور البرامج التلفزيونية واإلذاعية الحالية
جند فيما يلي أهم آراء املشاركني اليت متت مناقشتها بشأن نوع وشكل احملتوى الذي تنتجه هيئات البث وتقدمه ،الذي ينبع ،برأيهم ،من انتماء هيئات البث
السياسية واحلرية احملدودة اليت تتمتع هبا براجمها.

يتطلع الشباب للعثور على محتوى يعبر عن اهتماماتهم
ناقش املشاركون يف جمموعات البحث املركزة أولويات واهتمامات مشرتكة يف مجيع البلدان ،مبا فيها :البطالة وجودة التعليم ،والوضع االقتصادي السيء،
وتكلفة املعيشة املرتفعة ،والتطورات واألحداث السياسية الرئيسية ،ومشاركة الشباب السياسية واملدنية ،والفساد ،والقضايا الصحية (كالتأمني الصحي
والتوعية الصحية والرتبية اجلنسية والتغذية ،إخل ،).والزواج وتكلفته ،وهجرة الشباب .باإلضافة إىل ذلك ،عرب املشاركون عن احتياجات واهتمامات خاصة
بكل بلد ،كاالنقسام السياسي يف فلسطني  ،ومسألة القمامة والتلوث البيئي واملاء والكهرباء يف لبنان ،وأزمة الالجئني (السوريني على وجه اخلصوص) يف
األردن ،وهجرة الشباب يف املغرب واجلزائر.

يرى الشباب يف مجيع البلدان أن على هيئات البث االضطالع بدورين يتمثالن بإنتاج وبث حمتوى ميت بصلة الحتياجاهتم وأولوياهتم ،وضمان مسامهة هذا
احملتوى بإضافة قيمة حلياة الشباب واملساعدة يف توجيههم حنو مستقبل أفضل.
لكن الشباب جيدون أن هيئات البث تفشل بأداء الدورين .إذ يرى املشاركون أن نوع احملتوى املتوفر حالياً نادراً ما ميت بصلة للواقع وال يركز على
احتياجات الشباب واهتماماهتم وأولوياهتم .على العكس متاماً ،يهتم غالبية احملتوى الذي جيدونه على التلفاز واإلذاعة بالرتفيه بشكل عام ،وباملوسيقى
والرياضة على وجه اخلصوص يف الربامج اليت تستهدف الشباب .ويعتقد املشاركون كذلك أنه عندما تقدم هيئات البث وتنتج مضموناً ميت بصلة للواقع ،فإنه
عادة ما يفتقد للفائدة والقيمة.
فعلى سبيل املثال ،اتفق املشاركون على أن قضية بطالة الشباب من املواضيع اليت يتم مناقشتها كثرياً على التلفاز واإلذاعة ،إال أهنم أعربوا عن استيائهم من
هيئات البث لعدم تقدميها أي أفكار جديدة أو لعدم بذل اجلهد الالزم لتقدمي احللول املمكنة .وذكر املشاركون مثاالً أساسياً آخر بشأن الربامج السياسية
املتوفرة .إذ يعتقد املشاركون أن هذه الربامج نادراً ما تكون بناءة وتطغى عليها برامج احلوار اليت يتشاجر فيها الضيوف أثناء البث التلفزيوين املباشر جلذب
املزيد من املشاهدين ،وبالتايل زيادة املدخول من اإلعالنات.
يفتقد الشباب مضموناً يضفي قيمة حلياهتم وينتظرون من برامج هيئات البث أكثر من جمرد النقاش ،إذ يريدون منهم التواصل مع صانعي القرار وليكونوا
منصة للحوار تتيح التواصل مع األقوياء وبذل اجلهد للمسامهة يف تقدمي حلول للقضايا اليت تتم مناقشتها.
كانت مسألة التغطية غري املكتملة أو السطحية للمواضيع املهمة نقطة انتقاد أخرى مشرتكة بني مجيع جمموعات البحث املركزة .إذ يعتقد املشاركون أن
هيئات البث تسلط الضوء على تفاصيل معينة من قضية ما وتغفل أو تتجاهل معلومات أخرى قيمة وعملية جداً سيكون هلا حاجة.

"( )...تبدأ هيئات البث ببث رسائل تشجع على املشاركة السياسية واالنضمام إىل األحزاب السياسية والتصويت ،إخل .وهذا أمر
جيد ،لكنين ال أعرف أي شيء عن األحزاب السياسية .أريد أن أعرف كيف بإمكاين أن أصبح ناشطاً سياسياً ،لكنها ال تعطينا أي
تفاصيل مفيدة .فاألمر يشبه اإلعالنات ".مشارك من عمان ،األردن.
"تغطي هيئات ال بث قضية هجرة الشباب ،كظاهرة سلبية بالطبع ،لكنها ال تناقش أسباب هذه اهلجرة ،فال تقدم الصورة بأكملها.
مشارك من اجلزائر العاصمة ،اجلزائر.
ينظر املشاركون هلذه القضية بكوهنا نتيجة لنقص االهتمام بالشباب أو لكون املضمون منحازاً بسبب انتماء هيئات البث للحكومة أو األطراف املؤثرة .ويرى
بعض املشاركني أن هذا األمر عبارة عن حماولة متعمدة لصرف انتباه الشباب عن القضايا احلقيقية يف البلد.

"كل شيء يصب يف خدمة القناة ومصاحلها ،دون االهتمام قطعاً بالشعب" .مشارك من املناطق اجلنوبية ،اجلزائر
"ثرنا ليحسن الشباب من أوضاعهم ،ولكن لسوء احلظ ،بعد الثورة ،أصبحت هيئات البث حتاربنا باستخدام مضمون غري مناسب
لكي ال نُسمع أصواتنا ".مشارك من قريوان ،تونس
أفاد املشاركون حباجتهم إىل هيئات بث تشجعهم على النجاح وتدعم إجنازاهتم .لكنهم قلقون من أن تغطية هيئات البث احلالية لقصص النجاح تأيت بنتائج
عكسية .وكان للمشاركني يف املغرب واجلزائر مواقف قوية يف هذا الصدد.

"نواجه كشباب يف اجلزائر مشاكل كبرية بسبب اخلدمة العسكرية اإلجبارية .ونعرب عن اهتماماتنا وقلقنا لكن هيئات البث حتاربنا يف
الوقت احلايل فيما خيص هذه القضية ،وتبث رسائل لتشجيعها بدالً من ذلك ".مشارك من عني دفلة ،اجلزائر.

"توجد هيئات بث تغطي األخبار الناجحة للشباب هنا بكثرة ،لكن هؤالء الشباب الناجحني إما مطربون أو ميارسون مهناً مشاهبة.
وال تروج ألشكال جناح أخرى ،يف جماالت خمتلفة .إذ ال ترى قصص شباب شاركوا يف مسابقات دولية على سبيل املثال ".مشارك
من املناطق اجلنوبية ،اجلزائر.
"تصب هيئات البث تركيزها على املوسيقى والرياضة والطبخ ،فهذا يلخص طموحنا ".مشارك من الرباط ،املغرب
"ال تعرب هيئات البث عن جناحات الشباب على مواقع التواصل االجتماعي .على العكس متاماً ،تواصل تقدمي الفيس بوك كمنصة
سيئة للغاية علينا جتنبها ".مشارك من اجلزائر العاصمة ،اجلزائر.
لدى الشباب يف األردن الرأي ذاته ،إذ يشعرون بأن بعض هيئات البث تتجاهل أخباراً معينة ،خصوصاً االحتجاجات السياسية ،من أجل صرف انتباه
الشباب عن هذه التطورات وحثهم على الرتكيز على املسائل غري اهلامة.

"أثناء احتجاجات الدوار الرابع ،مل يغطي التلفزيون األردين أياً من األحداث .ويف الواقع ،كانت إحدى قنوات التلفاز البارزة تناقش
فوائد املريمية (مشروب أعشاب تقليدي) ".مشارك من إربد ،األردن.

المهمشة
التغطية غير الكافية للفئات َّ
برأي املشاركني ،ال حتظى الفئات املهمشة بالتغطية ا لكافية من قبل هيئات البث .وتضم هذه الفئة األشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائية ،واألشخاص
ذوي االحتياجات اخلاصة والالجئني (يف األردن ولبنان وفلسطني) ،وكذلك األسرى (يف فلسطني) والنساء واألطفال.
وبنظر املشاركني ،فإن هيئات البث تفتقر إىل الشمولية يف هذا اجلانب .فقد شعروا بأن حمطات اإلذاعة والتلفزيون تُنتج وتُقدم بشكل أساسي حمتوى يتعلق
بالناس الذين يعيشون يف العواصم واملناطق احلضرية الرئيسية األخرى داخل بلداهنم .واعتربوا ذلك مبثابة إهانة لفئات أخرى من السكان .وعلى سبيل املثال
يف اجلزائر ،شعر املشاركون من املناطق اجلنوبية بأهنم ال يعاملون حىت كمواطنني جزائريني.

"ال تضطلع هيئات البث بأي دور يف حياتنا .فنحن ال نُعترب جزائريني ،كما لو كنا حمذوفني من اخلريطة" .مشارك من املناطق
اجلنوبية ،اجلزائر.
فزة برغبة
املهمشني .وشعروا بأن هذه التغطية ُحم َّ
ويف األردن ،يرى املشاركون بأن هيئات البث ختدم مصاحلها اخلاصة ،حىت عند تغطيتها لقصص األشخاص َّ
هيئات البث يف زيادة عدد املشاهدين ،وزيادة العائدات ،أو إلرضاء مصاحل مالكيها:

"عندما يتحدثون عن األشخاص ذوي اإلعاقة ،فذلك هبدف حشد األموال .فليس هناك أية مصداقية" .مشارك من الكرك ،األردن
"نعم ،صحيح أن هيئات البث تغطي قصص األشخاص املهمشني ،ولكن ستجدون أن ذلك متصل يف غالب األحيان بتقرير عن
شخص مشهور أو موظف حكومي يزور هؤالء األشخاص أو تلك املناطق" .مشارك من إربد ،األردن.
ويُعتق د أن الدافع الرئيسي اآلخر الذي حيفز هيئات البث على تغطية شرائح معينة يف اجملتمع متصل باجلهات املاحنة الدولية والتمويل .ويشعر املشاركون أن
هيئات البث ستزيد من حمتواها عن النساء أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو الفئات املهمشة األخرى إذا كانت لديها منظمة ماحنة هتتم بذلك .ولكن فور
انتهاء التمويل ،ينقطع احملتوى كذلك .وعلى سبيل املثال ،كان ذلك جلياً بشكل أساسي يف تغطية مواضيع متصلة خصيصاً بالنساء ،واليت كانت مرتفعة
بشكل كبري عندما قدمت اجلهات املاحنة أجندة للمساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم ،وذلك حسب ما أدىل به عدة مشاركني .فهذه الطريقة تكشف
عن عدم استدامة التغطية ،اليت تنقطع فور حتويل التمويل إىل جماالت تركيز أخرى.

املهمشني .ورأوا أن وسائل التواصل االجتماعي
وقد أقام املشاركون فورياً مقارنة بني هيئات البث ووسائل التواصل االجتماعي خبصوص تغطية األشخاص َّ
متقدمة كثرياً يف هذا اجملال ،إذ إن احملتوى والقصص اليت تغطي مجيع اجلوانب ومجيع الفئات اجملتمعية متوفرة بكل سهولة على وسائل التواصل االجتماعي،
باملقارنة مع التغطية الضئيلة للمواضيع نفسها يف الربامج اإلذاعية أو التلفزيونية.

التقديم واألسلوب غير الجذاب وغير المالئم للشباب
مل جيد املشاركون بأن إنتاج هيئات البث ذا حمتوى جذاب ومالئم للشباب .فقد شعروا بأنه يفتقر لالبتكار ،ويعاين من اإلمكانيات التقنية الضعيفة .وقد
مشلت القضايا والنقاط احملورية اليت تناقشها املشاركون خبصوص مميزات اإلنتاج واحملتوى لدى هيئات البث ما يلي:
▪

استقبال ضيوف ملناقشة مواضيع ال متُت هلم بصلة ،مثل استضافة ضيوف متقدمني يف السن أو ضيوف ذوي خربة حمدودة أو يفتقرون للخربة
والتجربة يف املوضوع املعين ،ملناقشة قضايا متعلقة بالشباب.

▪

االفتقار إىل التفرد أو االبتكار أو اإلبداع أو حىت احملتوى اجلديد داخل هيئات البث الوطنية هي نقطة رئيسية ذكرها املشاركون يف مجيع البلدان.
واتفقوا مجيعاً على أن ا لربامج ال تتغري ،وأن األفالم الوثائقية القدمية تتكرر يف كثري من األحيان ،وأن األفراد نفسهم يستمرون بتقدمي الربامج
لفرتات زمنية طويلة جداً .لذلك ،جيد املشاركون أنه تتم إعادة إنتاج األفكار عينها بشكل متكرر ،أو تتم حماكاة أفكار الربامج الغربية.

" ذات مرة ،كانوا يناقشون موضوع البطالة ،وكان الضيف هو وزير العمل السابق ،فلماذا مل يستضيفوا الوزير احلايل ،أو شخصاً آخر
بإمكانه التأثري يف عمليات اختاذ القرار؟" .مشارك من إربد ،األردن

"يقدم نفس امل ذيعني الربنامج الصباحي منذ طفوليت ...كما لو أنه ال يوجد هناك خرجيون شباب يف جمال اإلعالم ...وهم يقدمون
املعلومات نفسها واملواضيع نفسها منذ ذلك الوقت" .مشارك من إربد ،األردن
▪
▪

عدم استخدام التكنولوجيا احلديثة ،مما يؤثر على جاذبية هذه الربامج بالنسبة للشباب الذين يهتمون كثريا بالتكنولوجيا والتطورات احلديثة يف
اإلنتاج اإلعالمي.
يشكل موعد البث غري املناسب مشكلة يف بعض األحيان فقد ذكر بعض املشاركني أمثلة لربامج جيدة يتم بثها يف وقت مبكر أو متأخر جداً،
أو خالل فرتات زمنية حيث ال يتمكن الشباب من متابعتها.

" رأيت برناجماً بالصدفة عندما بقيت مستيقظاً حىت الصباح يف أحد األيام ،وكان ذلك عند الساعة السابعة والنصف صباحاً يوم
اجلمعة! كان الربنامج جيداً للشباب ،ولكن من سيستيقظ يف هذا الوقت خالل عطلة هناية األسبوع؟" مشارك من عمان ،األردن

وبالنسبة للمشاركني ،تكمن إحدى مواطن ضعف حمتوى هيئات البث يف الوسائل التقنية الضعيفة اليت حبوزة حمطات اإلذاعة وقنوات التلفزة .وهذا يشمل
جوانب خمتلفة ،مثل:
▪

القدرات التقنية احملدودة لدى فرق هيئات البث ،مبا فيها الطاقم الذي يعمل على التحرير واإلخراج واإلنتاج ،إخل .واستنكر املشاركون أيضاً
املهارات والقدرات احملدودة للعديد من املذيعني ،سواء يف التلفاز أو اإلذاعة ،فهم يقرتفون أخطاءً عند قراءهتم للنصوص حسب املشاركني ،وال
يظهرون تعابري الوجه املالئمة ،واألهم من ذلك بالنسبة للمشاركني ،بأن العديد من املذيعني يفتقرون للكفاءة املهنية واالحرتام عند التحدث مع
اجلمهور أو الضيوف .وقد شدد املشاركون يف األردن بوجه خاص على هذه القضية اجلوهرية لدى هيئات البث ،خاصة القنوات واحملطات الرمسية
التابعة للحكومة يف التلفاز واإلذاعة.

"( )...استهزأت إحدى املذيعات بشابة اتصلت بالربنامج ،وحتدث الناس كثرياً عن ذلك يف وسائل التواصل االجتماعي ،ولكن
أصرت على أن األمر عادي" .مشارك من عمان ،األردن
املذيعة مل تعتذر قط عن تصرفها و َّ

▪

املعدات التقنية الضعيفة مثل الكامريات البالية أو غري املالئمة ،ومعدات اإلضاءة واالستديو إخل.

متخض نقاش جمموعة البحث املركزة على أنه كنتيجة للتصورات السالفة الذكر خبصوص حمتوى هيئات البث ،فإن الشباب يبتعدون عن الربامج اإلذاعية
والتلفزيونية ويعوضوهنا بشكل متزايد بوسائل اإلعالم على اإلنرتنت ،خاصة وسائل التواصل االجتماعي .وعالوة على ذلك ،أقر املشاركون بأهنم يتابعون
هيئات البث فقط من أجل احملتوى الرتفيهي ،وأهنم يبحثون عن حمتويات قيِّمة أخرى خبصوص القضايا األساسية على منصات وسائل التواصل االجتماعي.
ويُلخص اجلدول التايل رأي املشاركني (أي ما حيبونه وما يكرهونه) خبصوص احملتوى ونوع الربامج:

المالحظات  /السبب
الربامج االستعراضية التفاعلية

تسمح للناس باملشاركة واإلدالء برأيهم وتعليقاهتم .وقد فضلوا هذا النوع من الربامج ألهنا تُشرك الناس
بدالً من كوهنم جمرد متلقني للمعلومات.

الربامج احلوارية (مبا فيها برامج النقاش)

إذا كانت املواضيع مثرية لالهتمام (أي غري سياسية) ،وكان الضيوف متخصصني يف املوضوع قيد
النقاش ،وكان املذيع ذو خربة ومهارة .وقد فضلوا هذا النوع من الربامج ألهنا ختول االستماع لوجهات
نظر خمتلفة واإلملام باملوضوع من مجيع جوانبه.

الربامج الوثائقية والربامج الرتبوية األخرى

جبودة عالية وحمتوى مثري لالهتمام (مثل برامج ناشيونال جيوغرافيك).

المالحظات  /السبب
الربامج غري اهلادفة أو اليت هتدف إىل الربح األمثلة الواردة :الربامج الفكاهية دون حمتوى ،واألبراج والطقس ،أو الربامج اليت تُغطي جتارب الناس
السلبية أو تقدم القضايا دون مناقشة أي حلول.
أو زيادة املتابعني
الربامج يف اجتاه واحد

مذيع واحد يقدم معلومات حول مواضيع معينة دون مشل خرباء أو آراء أخرى أو إشراك اجلمهور.

برامج النقاش اليت تتحول إىل فوضى عارمة

استقبال ضيوف ذوي آراء متناقضة ملناقشة موضوع ما ،ولكنهم يتشاجرون عوض النقاش (وجند من بني
األمثلة املتكررة "االجتاه املعاكس" ،وهو برنامج شهري يُبث على قناة اجلزيرة)

برامج مع مقدمني يفتقرون للمهارات املهنية

تشمل األمثلة عدم احرتام األشخاص أو الضيوف أو السخرية منهم ،أو االفتقار إىل الكاريزما والقدرة
على تسلية اجلمهور

الربامج املنحازة سياسياً أو الربامج احلوارية
متحيزة وتفتقر إىل املوضوعية .ذكر املشاركون الربامج اليت ال تُفسح جماالً ملشاركة اجلهور ،أو فرصة لتقدمي
السياسية اليت تستضيف صانعي القرار بدون
اآلراء أو للحوار مع صانعي القرار والتصدي هلم.
نظري
الربامج الصباحية

ينظر املشاركون هلذه الربامج على أهنا متكررة جداً.

الربامج صعبة الفهم

تشمل األمثلة الربامج االقتصادية املعقدة.

الربامج غري الالئقة

الربامج اليت ال حترتم القيم واملعتقدات األخالقية للمجتمع والعائلة .وتشمل األمثلة الربامج ذات احملتوى
اجلنسي غري الالئق والربامج اليت تكشف أسرار الناس (الفضائح).

التوقعات والتوصيات
تُقدم الصفحات التالية توصيات املشاركني لتحسني العالقة بينهم وبني هيئات البث ،وما الذي يتوقعونه من برامج اإلذاعة والتلفاز.

التوصيات لبناء الثقة وإنشاء الروابط
كما سبق ذكره ،تتمثل املعضلة الكربى يف فقدان ثقة املشاركني يف هيئات البث .فقد شكك غالبية املشاركني من كل البلدان يف مصداقية هيئات البث،
واعتربوا أن ذلك هو العائق األساسي الذي سيحول دون حتقيق أي حتسن مستقبلي يف العالقة معها .ومن مث ،أوصى العديد من املشاركني بأن حتاول هيئات
البث إعادة بناء هذه الثقة ،قبل إجراء أي حتسينات مرغوب فيها وضرورية.
ويف هذا الصدد ،يعتقد املشاركون بأن على هيئات البث:
▪

▪

▪

▪

االنعتاق من القيود اليت تكبِّل حرية التعبري ،ألن ذلك سيساعد على استعادة ثقة الشباب ويشجع الكثري منهم على االنضمام إىل طواقم هيئات
البث والعمل معها .وينطوي ذلك على احليادية واملوضوعية عند تقدمي األخبار واملعلومات ،والسماح ببث خمتلف اآلراء ،ومنح الشباب فسحة
للتعبري عن آرائهم ،وكسب التأييد لزيادة مشاركة الشباب والدعوة لذلك.
التواصل مع الشباب وتتبع قصصهم ومشاكلهم واهتماماهتم ،وذلك من خالل تأسيس وحدة أو قسم يف منظمات هيئات البث اليت ستُعىن
بشكل أساسي بالشباب وكيفية االستجابة الحتياجاهتم وشواغلهم .وحسب وجهة نظر املشاركني ،يتعني على هيئات البث أيضاً أن تستكشف
طرقاً لطلب آراء الشباب بشكل منتظم (مثل إجراء استطالع حول أولويات الشباب والقضايا باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية ،أو تشكيل
جمموعات البحث املركزة مع الشباب لتطوير احملتوى ذي الصلة) .ويقرتحون أيضاً إنشاء شبكة عالقات مع املنظمات واجملموعات الشبابية
للحفاظ على االتصال مع الشباب ضمن جماالهتم.
بذل اجلهود إليصال أصوات الشباب إىل صناع القرار ،وذلك من خالل استضافة كل من الشباب واملسؤولني احلكوميني أو صناع القرار يف
الربنامج نفسه  ،وطلب تعليقات الشباب ووجهات نظرهم حول الربامج احلية لتشجيع األمانة وحرية التعبري ،ومتابعة القضايا اليت يتم مناقشتها
ضمن براجمهم وتقدمي التقارير عن التقدم احملرز يف هذه اجلهود املبذولة.
زيادة متثيل الشباب ضمن الفرق اإلبداعية يف هيئات البث .ينبغي على هيئات البث اتباع سياسة داخلية تُعىن باحلد األدىن من متثيل الشباب يف
طواقمها واعتماد التدابري الالزمة لتطبيق هذه السياسات.

▪
▪
▪

بناء قدرات الصحفيني وتطويرها من أجل حتسني قدرات إنشاء احملتوى واإلنتاج لتلبية توقعات الشباب.
كسب التأييد لسن قانون يضمن احلد األدىن من حصة مشاركة الشباب يف الربامج التلفزيونية واإلذاعية.
ختصيص يوم للشباب على وسائل اإلعالم حيث تركز فيه مجيع هيئات البث واملنظمات اإلعالمية على الشباب واحملتوى والشواغل ذات الصلة.

تصور للشباب
الم َ
الدور ُ
من أجل حتسني العالقة بني الشباب وهيئات البث ،وزيادة حمتوياهتا وتعزيزها ،يعتقد املشاركون بأهنم يضطلعون بدور ميكن تلخيصه فيما يلي:
▪
▪
▪
▪

جيب أن تتضافر جهود الشباب لتقدمي رسائل موحدة وإجياد طرق فعالة لتمثيلهم واحرتامهم بشكل أفضل.
جيب على الشباب أال ينتظر أن تتصل هيئات البث هبم ،بل عليهم استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتعبري عن اهتماماهتم ومصاحلهم
واملطالبة حبقوقهم .كما جيب عليهم استخدام هذه املنصات إلظهار جناحاهتم ومواهبهم.
ميكن للشباب إنشاء جملس للشباب (مؤلف من شخصيات إعالمية رئيسية) لعرض اهتمامات وخماوف الشباب على وسائل البث ومناقشتها
معهم.
يتعني على الشباب إنتاج حمتواهم اخلاص ونشره على خمتلف املنصات اإلعالمية ،مبا فيها هيئات البث.

عناصر البرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي المثالي
أمجع غالبية املشاركني على أن احملتوى املقدم على حمطات البث /املرئي واملسموع ال تتوافق مع أولوياهتم ومشاغلهم واهتماماهتم .ومتنوا مجيعاً لو أن هيئات
ُ
ال بث تتخذ إجراءات لتحسني مستوى حمتوياهتا واالستجابة الحتياجات الشباب .ومتثلت بعض اإلجراءات اليت اقرتحها الشباب فيما يلي:
▪
▪

يتعني على هيئات البث التفكري يف تأسيس قناة خمصصة للشباب ،تُقدم حمتوى يستهدف شرحية الشباب على وجه خاص .جيب أن يكون
املسؤولون على هذه القناة من الشباب ،وهم الذين سيتحكمون يف مجيع براجمها .جيب أن يكون للقناة حضور على اإلنرتنت كذلك.
زيادة عدد الربامج اليت تركز أساساً على قضايا الشباب ومشاغلهم داخل القنوات ذات الصلة.

وباالرتكاز على هذه اخللفية ،ما هي العناصر اجلوهرية للربنامج اإلذاعي أو التلفزيوين املثايل حسب منظور الشباب؟ فيما يلي ملخص ملا يراه املشاركون يف
االستطالع يف مجيع البلدان كعناصر لربنامج تلفزيوين و  /أو إذاعي جيد.
( )1الربامج اليت تفتح اجملال أمام الشباب  -يف اإلنتاج واحملتوى:
▪
▪
▪
▪

يستحدثها الشباب وحيضروهنا وينفذوهنا ويقدموهنا.
تفاعلية ،تتيح للشباب فرصة االشرتاك واإلدالء بآرائهم.
تستقبل الضيوف الشباب يف الربامج.
تدعم الناشطني احلقوقيني على شبكات التواصل االجتماعي وتعطيهم فرصة للربوز.

( )2الربامج اهلادفة والرتبوية و  /أو املفيدة يف احلياة اليومية  -النهوض بالشباب (واجملتمع):
▪

ذات مغزى وتشجع األخالق احلميدة واملعاملة احلسنة بني الشباب.

▪

تبين قدرات الشباب ،وتوجههم وترفع وعيهم خبصوص القضايا املهمة ،وتضم األمثلة املزيد من الربامج حول :احملتوى الفكري للمساعدة على
بناء حس الفكر النقدي لدى الشباب وتنمية معارفهم ودفع الشباب حنو التفكري خارج احلدود املألوفة ،واإلبداع العلمي والفكري ،وتوجيه
الشباب حنو اختاذ اخليارات الصحيحة يف التعليم ،واحملتوى الذي ال يشجع التفكري املتخلف (خاصة على النوع االجتماعي والتقاليد).

( )3الربامج اليت تُغطي احملتوى اجلديد أو الذي ال حيظى بتغطية كافية:
▪
▪

الرتكيز على األفكار احمللية ذات الصلة (عوض الربامج املستوردة من الدول الغربية).
ُ
الرتكيز على القضايا اليت يهتم هبا الشباب.

▪

تغطية مبادرات الشباب احمللية واجملموعات ،والرتكيز على قصص النجاح احمللية أو قصص الشباب الذين حياولون النجاح ،وذلك هبدف تقدمي
الدعم هلم.
ومن بني احملتوى الذي ال حيظى بالتغطية الكافية هناك :احملتوى الثقايف والرتبوي ،واحملتوى االقتصادي (بوسائل بسيطة ولغة ُمبسطة) ،واحملتوى
العلمي والفكري ،وحمتوى حول النوع االجتماعي (سيرتأسه فريق من الشابات) ،واحملتوى حول ما يعترب مواضيع ُحمرمة (أي الرتبية اجلنسية والدين
والتطرف والسياسة) ،واحملتوى عن الفئات املهمشة مبا فيها األشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائية واألشخاص ذوي اإلعاقة والالجئون (يف
األردن ولبنان وفلسطني) ،وكذلك األسرى (فلسطني) والنساء.

▪

ومبتكرة:
( )4الربامج ذات جودة تقنية عالية ُ
▪
▪
▪
▪

االبتكار وتقدمي أفكار جديدة (مثل اإلستوديو املتنقل يف الشوارع).
مدة عرض قصرية ،على غرار الكليبات القصرية (مثل حمتوى شبكات التواصل االجتماعي).
إنتاج عايل اجلودة واستعمال التكنولوجيا احلديثة ،واستعمال الفن اإلبداعي لتقدمي احملتوى (مثل الفن ملكافحة اإلرهاب).
كفاءات عالية لطاقم العمل ،مبا فيها طاقم اإلنتاج واملذيعون .يتعني على املذيعني أن يكونوا شباباً ،وأن يتمتعوا بأسلوب شيق ولديهم طاقة
إجيابية (مثل قدوة أو مؤثر على وسائل التواصل االجتماعي للربامج الثقافية ،إخل) وجيب أن تكون لديهم كفاءات تقنية عالية وشخصية قوية.

( )5الربامج املوثوق فيها وذات الصلة:
▪
▪
▪
▪

موضوعية وحمايدة وجديرة بالثقة.
باللغة العربية (عوض اإلجنليزية أو الفرنسية).
استقبال أخصائيني مالئمني كضيوف.
برنامج يركز على العامل العريب ،حيث يتشارك الشباب العديد من املشاغل واالهتمامات.

عرب املشاركون عن املعايري واخلصائص املعينة اليت يفضلوهنا يف كل نوع من أنواع الربامج التالية:
وعالوة على ذلكَّ ،
احملتوى
األخبار والسياسة

اخلصائص املعينة
املوضوعية واحليادية والنقاش احلضاري ،وعدم االحنياز ومشل اآلراء املختلفة ،ومصادر املعلومات املوثوق فيها ،واملذيعون
احملرتمون ،وإشراك الشباب ومنح إمكانية الوصول لصانعي القرار.

حتفيز التفكري خارج احلدود املألوفة ،الرتكيز على قضايا الشباب واهتماماهتم (مثل التكنولوجيا احلديثة) ،الرتكيز على
املواضيع الرتبوية واالجتماعية
الفن (املوسيقى واملسرح والسينما إخل) ،وتطوير املواهب ،وتنمية التفكري النقدي ،وتضمني الفئات االجتماعية املتباينة
والثقافية
وإشراك الشباب ،والرتكيز والتشديد على ُهوية األشخاص احمللية وتارخيهم.
الرتفيه

برامج ُمضحكة ولكن مع تفادي التهريج يف الفكاهة ،واحرتام املبادئ العائلية ،وأن تكون ذات مغزى ومتنوعة (أكثر من
املوسيقى والرياضة فقط) ،وتتوجه ملختلف الشرائح االجتماعية.

االقتصاد

يُقدمها اخلرباء ،ويسهل فهم احملتوى واللغة ،والرتكيز على مشاكل الشباب االقتصادية ،وإعداد تقارير عن احللول ودفع
الشباب حنو املبادرة واألخذ بزمام األمور بأنفسهم ،وتوفري معلومات وآراء جديدة وتوفري إمكانية الوصول لصناع القرار

النتائج الخاصة بكل بلد
يقدم هذا القسم تفصيالً لبعض النتائج الرئيسية حسب البلد ،حيثما لوحظت اختالفات أو اجتاهات .وهو تلخيص للمواضيع الرئيسية اليت هتم املشاركني
الشباب يف كل بلد ،وانتقاداهتم للربامج اإلذاعية و  /أو التلفزيونية ،وكذلك ما يشكل يف نظرهم برناجماً مثالياً .وتتضمن ملخصات كل بلد أيضاً قائمة بأكثر
قنوات التلفاز وحمطات اإلذاعة تتبُعاً ،وكذلك أمثلة على برامج جيدة داخل كل بلد وفقاً لتعليقات املشاركني خالل مناقشات جمموعات البحث البؤرية.

المغرب
توزيع المجموعات المرّكزة وجمع المشاركين في المغرب
باإلضافة إىل املعايري الدميوغرافية األساسية ،مت اختيار املشاركني يف اجملموعات املركزة يف املغرب باألخذ باالعتبار التنوع اللغوي يف البلد .فمن ضمن املشاركني
املغربيني جند شباباً يتكلمون اللغة العربية الفصحى والرببر (األمازيغية) .ومت تشكيل أربع جمموعات مركزة يف كل من :الرباط وتيفلت والدار البيضاء وأزيالل.
الختيار املشاركني ،مت التواصل مع العديد من املنظمات اجملتمعية كجمعية متكني الشباب ،واالئتالف املغريب للباحثني الشباب من أجل التنمية اإلقليمية،
ومجعية أزيالل للتنمية والبيئة واالتصاالت ،ودار الشباب سيدي عثمان.
النتائج الخاصة بكل بلد
شعر املشاركون املغربيون بأن حمتوى هيئات البث ال ميت للواقع بصلة وغري موثوق فيه ،ويهدف لنشر بعض الرسائل املبنية على انتماءاهتا .وأعربوا عن
استيائهم إزاء افتقار هيئات البث إىل االتصال مع الناس ،وخاصة الشباب .ومع ذلك ،كان يُنظر إىل اإلذاعة بطريقة أكثر إجيابية قليالً من التلفزيون يف
املغرب ،إذ تُعترب أكثر مصداقية وتكشف احلقائق وتقدم بشكل عام حمتوى أكثر قيمة .عالوة على ذلك ،أظهر املشاركون يف املغرب تفضيلهم هليئات البث
اخلاصة عند سؤاهلم عن قنوات التلفاز وحمطات اإلذاعة اليت يتابعوهنا أكثر ،كما هو موضح يف القائمة أدناه.
أبرز المواضيع الهامة
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

التنمية االقتصادية (تركز يف الغالب على البطالة)
قضايا اجتماعية مغربية حملية
التعليم (على سبيل املثال :جودة التعليم وانقطاع الطالب عن الدراسة)
القضايا الصحية
القضايا السياسية
هجرة الشباب
تطوير الدراسات العليا وبناء القدرات للوصول إىل سوق العمل
االنتقادات الرئيسية لمحتوى اإلذاعة والتلفزيون

▪
▪
▪
▪

حمتوى غري موثوق فيه ومتحيز
كم هائل من احملتويات الفارغة ،خاصة يف برامج الرتفيه والفكاهة
حمتوى يقلل من شأن الناس خاصة الشباب ،بافرتاض أن اهتماماهتم الرئيسية هي املوسيقى والرياضة.
تغطية غري كافية لقضايا الشباب وشواغلهم ذات األولوية .املواضيع املذكورة اليت ال حتظى بالتغطية الكافية:
 البطالة

▪
▪
▪
▪
▪

 الصحة
ال يشمل احملتوى مجيع الشرائح االجتماعية خاصةً الشباب واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية.
يُركز احملتوى على إيصال رسائل معينة وفرض آراء معينة على األشخاص.
تغطية قصص جناح الشباب غري مرضية؛ إذ تركز هيئات البث بشكل رئيسي على الشباب الذين ينجحون يف جمال الرتفيه ويتجاهلون جماالت أخرى
مثل العلوم والفنون اإلبداعية ،إخل.
الكفاءات التقنية دون املستوى
شح يف االبتكار واإلبداع
البرامج اإلذاعية و/أو التلفزيونية المحبوبة والمكروهة

أصناف  /أشكال الربامج املفضلة:
▪ الربامج التفاعلية اليت تُفسح اجملال للتفاعل مع الناس
▪ الربامج احلوارية اليت تنصح الناس وتوجههم
▪ الربامج الرتبوية والتوعوية (مثل الربامج عن الصحة وتعاطي املخدرات ،والربامج األخرى لتوجيه الشباب)
▪ الربامج الثقافية (اليت تركز على الثقافة املغربية والرتاث املغريب)
▪ الربامج اليت تستضيف اخلرباء ذوي الصلة باملوضوع القرتاح حلول فعلية للمعضالت
أصناف  /أشكال الربامج غري احملببة:
▪ الربامج (الفكاهية على وجه التحديد) اليت ال مغزى هلا
▪ املسلسالت الدرامية
العناصر الجوهرية للبرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي المثالي
يتعني على الربنامج املثايل أن يتحلى بالصفات التالية:
▪ أن تكون له ُهوية مغربية
▪ أن يشجع التنوع واحرتام خمتلف اآلراء ،وأن يضم كل الطبقات االجتماعية
▪ أن يُركز على كفاءات الشباب وإبداعهم وجناحهم
▪ أن يُرشد الشباب إىل مستقبل أفضل
▪ أن يُشجع االبتكار واستعمال التكنلوجيا احلديثة
▪ أن يستعمل لغة ُمبسطة (خاصة يف الربامج املعنية باالقتصاد)
▪ أن يكون من تنفيذ الشباب وأن يساهم يف تضافرهم
▪ أن يسمح حبرية التعبري
القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة األكثر متابعة
ذات امللكية اخلاصة:
▪ ميدي  1يت يف – تركز على الشؤون الثقافية واالجتماعية والقضايا املختلفة ،وهي موضوعية نسبياً ،وتتميز بكفاءة إنتاج عالية وحضور قوي على
اإلنرتنت
▪ تيلي ماروك – حمتوى ذو صلة بالشباب ،تسمح حبرية التعبري وهي موضوعية نسبياً
ذات امللكية املشرتكة:
▪ القناة الثانية دوزمي – حضور شبايب قوي وقضايا هتم الشباب والشمولية
ذات امللكية احلكومية:

▪ القناة الرياضية – تغطية جيدة للفعاليات الرياضية

أمثلة إيجابية عن البرامج التلفزيونية و /أو اإلذاعية
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

واش حنا مها حنا؟
 45دقيقة
Génération News
كلنا أبطال
ضيف األوىل
مباشرة معكم
أمودو
صدى اإلبداع

الجزائر
توزيع المجموعات المرّكزة وجمع المشاركين في الجزائر
باإلضافة إىل املعايري الدميوغرافية األساسية ،مت اختيار املشاركني يف اجملموعات املركزة يف اجلزائر باألخذ باالعتبار التنوع العرقي والفوارق اإلقليمية يف البلد .ومت
تشكيل أربع جمموعات مركزة يف كل من :املنطقة الشمالية (اجلزائر العاصمة) ،واملنطقة الشمالية (األحياء احمليطة باجلزائر العاصمة) ،واملنطقة الداخلية
(الوسطى) ،واملنطقة اجلنوبية .ولدعم عملية اختيار املشاركني ،مت التواصل مع العديد من املنظمات اجملتمعية كربنامج متكني الشباب "يس" ،ومجعية سدرة،
ونوادي الرياضة احمللية.
النتائج الخاصة بكل بلد
عرب املشاركون اجلزائريون عن استيائهم الكبري إزاء حمتوى جهات البث يف بلدهم .وشعروا بأن بلدهم حباجة إىل حمتوى يرشد الناس إىل طريق تنمية أنفسهم
وجمتمعاهتم ،غري أهنم جيدون برامج فارغة هتدف إىل الرتفيه عن الناس وإبعادهم عن القضايا احلقيقية .وقد كانوا حمبطني للغاية بسبب كل احملتوى الرتفيهي،
الذي يشعرون بأنه يقلل من شأن الناس وعقوهلم وقدراهتم .ويف رأيهم ،هذا أمر يُثبط مهم اجلميع ،خاصة الشباب .عالوة على ذلك ،أظهر املشاركون يف
اجلزائر تفضيلهم هليئات البث اخلاصة عند سؤاهلم عن قنوات التلفاز وحمطات اإلذاعة اليت يتابعوهنا أكثر ،كما هو موضح يف القائمة أدناه.
أبرز المواضيع الهامة

▪
▪
▪
▪
▪
▪

القضايا االقتصادية (مثل البطالة ومشاكل السكن)
هجرة الشباب
حقوق اإلنسان األساسية (على سبيل املثال :حرية التعبري واملساواة االقتصادية)
التجنيد اإلجباري
جودة التعليم
الزواج
االنتقادات الرئيسية لمحتوى اإلذاعة والتلفزيون

▪
▪
▪

▪
▪

حمتوى ذو انتماءات سياسية يفتقر للمصداقية ويُقلل من ذكاء الناس
كم هائل من احملتويات الفارغة ،خاصة يف برامج الرتفيه والفكاهة
تغطية غري كافية لقضايا الشباب وشواغلهم ذات األولوية .املواضيع املذكورة اليت ال حتظى بالتغطية الكافية:
 البطالة
 املدارس وجودة التعليم
يركز احملتوى على العاصمة واملناطق احلضرية الكبرية األخرى وال يشمل كل الفئات االجتماعية ،خاصة املهمشة منها (مثل النساء وكبار السن وسكان
املناطق اجلنوبية).
تغطية قصص جناح الشباب غري مرضية ،إذ تركز هيئات البث بشكل رئيسي على الشباب الذين ينجحون يف جمال الرتفيه ويتجاهلون جماالت أخرى
مثل الشباب الذين يشاركون يف اجملاالت الفكرية العاملية أو أولئك الذين ينجحون على شبكات التواصل االجتماعي.
البرامج اإلذاعية و/أو التلفزيونية المحبوبة والمكروهة

▪ جودة اإلنتاج والبث املتدنية ،والقدرات التقنية الضعيفة
▪ افتقار لإلبداع واالبتكار
أصناف  /أشكال الربامج املفضلة:
▪ الربامج التفاعلية
▪ الربامج احلوارية اليت تعرب عن جمموعة آراء خمتلفة (حيث يكون فيها الضيوف خرباء حقيقيني خمتصني يف املوضوع)
▪ الربامج اليت تُركز على ثقافة البلد وعاداته
▪ الربامج الرتبوية والتوعوية
▪ الربامج اليت يقدمها مذيعون  /صحافيون ذوي أسلوب شيق  /جذاب
أصناف  /أشكال الربامج غري احملببة:
▪ برامج النقاش السياسية اليت تتحول إىل فوضى عارمة عوض احلوار البناء
▪ الربامج اليت تتطفل على خصوصيات الناس
▪ الربامج اليت تكون يف اجتاه واحد فقط ،مثل مقدم واحد يقدم معلومات أحادية االجتاه حول موضوع معني
▪ الربامج (الفكاهية على وجه التحديد) اليت ال مغزى هلا
العناصر الجوهرية للبرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي المثالي
يتعني على الربنامج املثايل أن يتحلى بالصفات التالية:
▪ أن يكون موضوعياً وحمايداً

▪ أن يقدم حلوالً حقيقية للقضايا أو أن مينح الوصول إىل صناع القرار على األقل
▪ أن يقدمه مذيعون  /صحافيون ذوي أسلوب شيق  /جذاب

▪ أن يكون باللغة العربية وباللهجات احمللية ،وليس بالفرنسية
▪ أن يكون ترفيهياً ولكن ذو مغزى

القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة األكثر متابعة

ذات امللكية اخلاصة:
▪ الشروق يت يف – ذات مصداقية وتُغطي القضايا اليت يهتم هبا الناس والشباب .وتركز أيضاً على القضايا اإلنسانية والعمل التطوعي إخل.
▪ تلفزيون النهار – يبُث بعض الربامج اليت تشمل الشباب وتدعمهم (مثل ريادة األعمال واالبتكار)
▪ اجلزائرية وان – تبُث بعض الربامج املالئمة للشباب مع الرتكيز على الشابات
▪ اهلداف – تغطية األحداث الرياضية
أمثلة إيجابية عن البرامج التلفزيونية و /أو اإلذاعية
▪
▪
▪
▪

وافعلوا اخلري
هاشتاغ
للشباب
خط أمحر

تونس
توزيع المجموعات المرّكزة وجمع المشاركين في تونس
مت تشكيل أربع جمموعات مركزة يف كل من :منطقة تونس الكربى (تشمل أربع حمافظات رئيسية) ومنطقة تونس الكربى (منطقة املدينةا) وقريوان وصفاقس.
الختيار املشاركني ،مت التواصل مع العديد من املنظمات اجملتمعية كاجلمعية التونسية ملساندة املبادرات يف اجلهات " ،"Positiverومنظمة ،El Space
ومركز األعمال بالقريوان.
النتائج الخاصة بكل بلد
كان لدى املشاركني التونسيني آراء مشاهبة للبلدين اجملاورين ،مع تركيز إضايف على اإلحباط الذي يتسبب فيه تغاضي هيئات البث عن احتياجات الناس
وأولوياهتم ،خاصة تلك املتعلقة بالشباب .وشعروا بأن أولوية هيئات البث تتمثل يف خدمة مصاحل مالكيها وكسب الربح ،ويؤدي هذان اهلدفان إىل حمتوى
يركز على الربامج التهرجيية أو النقاشات السياسية اليت ال قيمة مضافة هلا .وعالوة على ذلك ،يعتقد التونسيون أن هيئات البث تذهب أبعد من ذلك عرب
تصوير الشباب كجيل غري قادر .وكان ذلك مثرياً لإلحباط للمشاركني الشباب على وجه اخلصوص ،ألهنم يشعرون بأن األمور جيب أن تكون معكوسة بعد
الثورة ،إذ إهنم حباجة إىل الدعم والتمكني لتوجيه بالدهم يف االجتاه الصحيح .عالوة على ذلك ،أظهر املشاركون يف تونس تفضيلهم هليئات البث اخلاصة،
كما هو موضح يف القائمة أدناه.
أبرز المواضيع الهامة
▪
▪
▪
▪

االقتصاد (خاصة بطالة حاملي الشهادات ذوي الدرجات العالية)
الصحة (مثل الصحة النفسية والصحة بشكل عام)
الوضع السياسي يف البلد
جودة التعليم
االنتقادات الرئيسية لمحتوى اإلذاعة والتلفزيون

▪
▪
▪
▪

▪

يقلل احملتوى من قدرات الشباب وحيدهم يف إطار الرتفيه (مع حمتوى غري هادف يف غالب األمر).
ومتكرر
حمتوى قدمي ُ
يتناقض مع القيم واألخالق احمللية يف معظم احلاالت
تغطية غري كافية لقضايا الشباب وشواغلهم ذات األولوية .املواضيع املذكورة اليت ال حتظى بالتغطية الكافية:
 البطالة
 الدين
 املواضيع الثقافية
 التكنولوجيا احلديثة
 الربامج العلمية
يركز احملتوى على العاصمة واملناطق احلضرية الكبرية األخرى.
البرامج اإلذاعية و/أو التلفزيونية المحبوبة والمكروهة

▪ جودة اإلنتاج والبث املتدنية ،والقدرات التقنية الضعيفة
▪ افتقار لإلبداع واالبتكار (مثل حماكاة هيئات البث الفرنسية)
أصناف  /أشكال الربامج املفضلة:

▪ الربامج التفاعلية
▪ الربامج الرتبوية والتوعوية
▪ الربامج الوثائقية اإلبداعية واملبتكرة
أصناف  /أشكال الربامج غري احملببة:
▪ الربامج الفارغة من احملتوى (الفكاهية على وجه التحديد) اليت ال مغزى هلا
▪ برامج النقاش السياسي
▪ الربامج الوثائقية القدمية اليت عفا عليها الزمن
العناصر الجوهرية للبرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي المثالي
يتعني على الربنامج املثايل أن يتحلى بالصفات التالية:
▪ أن يكون موضوعياً وحمايداً
▪ أن يقرتح حلوالً
▪ أن حيرتم قدرات الشباب وأن يشركهم لكوهنم أشخاصاً مسؤولني ومتمكنني .أن يركز أيضاً على جناح الشباب وجتارهبم
▪ تفادي الربامج الفكاهية دون مغزى
▪ أن يكون من إعداد وتنفيذ الشباب
▪ أن يكون شامالً لكل الفئات وحيرتم اجلميع
▪ أن يوقظ احلس النقدي
▪ أن يكون ترفيهياً ،ولكن مع الرتكيز على الفنون اإلبداعية واملهرجانات وتنمية املواهب؛ أن يكون مضحكاً بطريقة ذكية
▪ أن يكون حتفيزياً ومينح الطاقة اإلجيابية
القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة األكثر متابعة

ذات امللكية اخلاصة:
▪ نسمة
▪ قناة التاسعة
▪ قناة الزيتونة
▪ قناة احلوار التونسي  -تُتابع من أجل الرتفيه
ذات امللكية احلكومية:
▪ قناة الوطنية التونسية  1و2
الدولية:
▪ ناشيونال جيوغرافيك
أمثلة إيجابية عن البرامج التلفزيونية و /أو اإلذاعية
▪ شباب توك
▪ العباقرة (يف مصر)
▪ يوميات مواطن

لبنان
توزيع المجموعات المرّكزة وجمع المشاركين في لبنان
باإلضافة إىل املعايري الدميوغرافية األساسية ،مت اختيار املشاركني يف اجملموعات املركزة يف لبنان باألخذ باالعتبار التنوع الديين يف البلد ،باإلضافة إىل عدد
الالجئني الفلسطينيني والسوريني الكبري يف خمتلف املناطق واملدن اللبنانية .مت تشكيل أربع جمموعات مركزة يف كل من :بريوت – بريوت الغربية ،واجلنوب
اللبناين – صور ،والشمال اللبناين – طرابلس ،وبريوت – حي األشرفية .ولدعم عملية اختيار املشاركني ،مت التواصل مع العديد من املنظمات اجملتمعية
كمنظمة "مارش" ،ومركز ضمة االجتماعي ومجعية أحالم الجئ.
النتائج الخاصة بكل بلد
يوافق املشاركون اللبنانيون أيضاً على أن معظم هيئات البث اللبنانية مرتبطة سواء حبزب سياسي أو باحلكومة أو بأشخاص آخرين ذوي تأثري يف البلد .وكانوا

أكثر اعتداالً يف آرائهم ،إذ جيدون أن هناك بعض هيئات البث اجليدة اليت ميكن الوثوق هبا .عالوة على ذلك ،كانوا راضني عن احملتوى الرتفيهي الذي تقدمه
هيئات البث اللبنانية ،بعكس املشاركني يف تونس واجلزائر واملغرب كما هو موضح أعاله .وكما هو احلال يف البالد املشاركة األخرى ،أظهر املشاركون يف لبنان
تفضيلهم هليئات البث اخلاصة ،كما هو موضح يف القائمة أدناه.
أبرز المواضيع الهامة
▪
▪
▪
▪

االقتصاد (كتكلفة املعيشة والبطالة)
هجرة الشباب
القمامة والتلوث البيئي
أزمة املاء والكهرباء

▪ جودة التعليم
▪ الصحة والتأمني الصحي

▪ الضمان االجتماعي
▪ الالجئون السوريون
▪ الفساد
االنتقادات الرئيسية لمحتوى اإلذاعة والتلفزيون
▪ احملتوى يتأثر مبصاحل القناة وانتمائها.
▪ احملتوى غري متنوع ،وحتصل املواضيع واملسائل ذاهتا على التغطية ،وذلك على حساب املصاحل والقضايا األخرى.
▪ تغطية غري كافية لقضايا الشباب وشواغلهم ذات األولوية .املواضيع املذكورة اليت ال حتظى بالتغطية الكافية:
 البطالة
 التعليم
 القضايا الصحية
 الالجئون
 الفساد
البرامج اإلذاعية و/أو التلفزيونية المحبوبة والمكروهة
▪ جودة اإلنتاج والبث املتدنية ،والقدرات التقنية الضعيفة
▪ افتقار لالبداع واالبتكار
أصناف  /أشكال الربامج املفضلة:
▪ التفاعلية
▪ الربامج الرتفيهية ذات اهلدف
▪ عرض التنوع لدى طاقم العمل الذي يعمل على إعداد الربنامج
▪ استخدام التكنولوجيا احلديثة ،مبا فيها استخدام مواقع التواصل االجتماعي
أصناف  /أشكال الربامج غري احملببة:
▪ برامج الرتفيه السطحية اخلالية من أي هدف
▪ الربامج اليت تركز على أفكار منطية معينة (كأفكار خبصوص النساء والالجئني ،إخل)
العناصر الجوهرية للبرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي المثالي
يتعني على الربنامج املثايل أن يتحلى بالصفات التالية:
▪ أن حياول اجلمع بني فئات الشباب املختلفة (على سبيل املثال ،إعداد برامج تتناول مبادرات الشباب يف أماكن خمتلفة ومن جنسيات وأعراق خمتلفة
أيضاً ،إخل).
▪ أن حياول بناء قدرات الشباب (كتمكني الشابات وتعزيز ثقتهن بأنفسهن)
▪ أن يدعم الشباب الناجحني ،وخاصة الشباب الذين ينجحون على مواقع التواصل االجتماعي
▪ أن يركز على الفئات املهمشة (كمجموعات الشباب الناشطة يف القرى ،كبار السن)
▪ أن جيسد االستقالل واحلياد ( أن يكون غري متحيز)
▪ أن حيرتم الناس وقيمهم
القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة األكثر متابعة
ذات امللكية اخلاصة:
▪ قناة اجلديد  -تغطية إخبارية جيدة

▪ قناة  - MTVالرتفيه ومتثيل الشباب بنسبة جيدة
▪ قناة املستقبل
▪ ذات امللكية احلكومية:
▪ قناة TeleLiban
اإلقليمية/الدولية:
▪ جمموعة  - MBCحمتوى متنوع وترفيه
▪ قناة  - OSNترفيه
▪ ناشيونال جيوغرافيك
أمثلة إيجابية عن البرامج التلفزيونية و /أو اإلذاعية
▪
▪
▪
▪
▪

للنشر
أمحر باخلط العريض
صار الوقت
ستار أكادميي
املسامح كرمي

فلسطين
توزيع المجموعات المرّكزة وجمع المشاركين في فلسطين

مت تشكيل أربع جمموعات مركزة يف كل من :الضفة الغربية – حمافظتا رام اهلل واخلليل ،قطاع غزة – حمافظة غزة ،وقطاع غزة – خميم رفح لالجئني .لتسهيل
اختيار املشاركني ،مت التواصل مع العديد من املنظمات اجملتمعية كمؤسسة تامر للتعليم اجملتمعي ،ومنتدى شارك الشبايب ،اهليئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
دور الشباب "بياالرا" ،وراديو نساء.
النتائج الخاصة بكل بلد
كان للمشاركني الفلسطينيني اآلراء ذاهتا بشأن املصداقية واالنتماء السياسي ،ولكن بالنسبة هلم ،يتمثل التأثري الرئيسي مبسامهة هذا األمر يف االنقسام
السياسي الواقع حالياً بني السلطتني يف غزة والضفة الغربية .ويعتقد املشاركون أن هيئات البث هلا دور فعال يف تشجيع االنقسام السياسي الذي يؤدي بدوره
إىل االنقسام بني الشعب .وكان هذا الرأي يشمل مجيع قنوات التلفاز وحمطات اإلذاعة الفلسطينية ،وينعكس بنسبة أعلى على قنوات التلفاز وحمطات
اإلذاعة احلكومية (تلفزيون فلسطني وصوت فلسطني) وتلك املنتمية إىل حركة محاس .وعالوة على ذلك ،عرب املشاركون عن تفضيلهم لقنوات التلفاز
وحمطات اإلذاعة اخلاصة ،كما هو موضح يف القائمة أدناه.
أبرز المواضيع الهامة
▪
▪
▪
▪
▪

البطالة (وخاصة بطالة اخلرجيني اجلدد)
الضمان االجتماعي
الالجئون
حرية التعبري
الوضع السياسي (أي االحتالل اإلسرائيلي واالنقسام السياسي الفلسطيين)
االنتقادات الرئيسية لمحتوى اإلذاعة والتلفزيون

▪ تغطية غري كافية لقضايا الشباب وشواغلهم ذات األولوية .املواضيع املذكورة اليت ال حتظى بالتغطية الكافية:
 البطالة
 مشاركة الشباب
 قصص جناح الشباب
 الفئات املهمشة (كذوي اإلعاقات)
 احلق يف حرية التعبري
 النوع االجتماعي والعنف بناءً على النوع االجتماعي

▪

▪
▪
▪

 القضايا االجتماعية كالطالق
 تكلفة الزواج
 الفساد وحماسبة السلطات
 هجرة الشباب (خاصة لدى املشاركني من غزة)
احملتوى ال يشمل مجيع الفئات االجتماعية وخاصة الفئات املهمشة .باإلضافة إىل ذلك ،جيد املشاركون أن هيئات البث تساهم يف زيادة هتميش النساء
والشباب وذوي اإلعاقات من خالل عدم تغطية ال قضايا اليت ختصهم ،وتصب تركيزها على األوضاع الكئيبة لكسب عطف الناس دون إضافة أي قيمة
للربنامج.
احملتوى ٍ
خال من أي قيمة مضافة وال يساهم يف العثور على حلول للمشاكل.
احملتوى الذي حياول فرض آراء ورسائل على الشعب.
تغطية قصص جناح الشباب غري كافية ،فريى املشاركون أن االنتماء السياسي لألشخاص يؤثر على حصوهلم على تغطية من هيئات البث أم ال.
البرامج اإلذاعية و/أو التلفزيونية المحبوبة والمكروهة

▪ قدرات تقنية ضعيفة (املعدات واملوارد البشرية) تؤثر على جودة االنتاج
▪ برامج مملة ،خالية من االبداع واالبتكار
أصناف  /أشكال الربامج املفضلة:
▪ الربامج الرتبوية والتوعوية (مثل الربامج حول استخدام املخدرات)
▪ الربامج الوثائقية
▪ الربامج احلوارية
▪ الربامج التفاعلية (تقدم مساحة ملشاركة اجلمهور)
▪ برامج النقاش
أصناف  /أشكال الربامج غري احملببة:
▪ الربامج ذات االجتاه الواحد (أي اليت ال تقدم للناس فرصة املسامهة أو املشاركة يف احلوار  -كتلك اليت يقدم فيها املذيع معلومات بشأن موضوع ما  -أو
الربامج اليت تستضيف املسؤلني احلكوميني أو صانعي القرار وال مينحون الشعب فرصة املشاركة)
▪ الربامج اخلالية من أي هدف ،كالربامج الكوميدية الفارغة
▪ الربامج املتالعبة اليت هتدف لكسب الربح ،كربامج املسابقات
العناصر الجوهرية للبرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي المثالي
يتعني على الربنامج املثايل أن يتحلى بالصفات التالية:
▪ أن يشجع التنوع واحرتام اآلراء املختلفة
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

أن يكون خالقاً ومبتكراً فيما خيص احملتوى (كاستوديو متحرك يف الشارع ،أو برنامج نقاش بني شباب حمليني وشباب هاجروا ،أو برنامج اجتماعي
يقدمه أحد املؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي)
أن يكون من إعداد وتقدمي الشباب
أن يكون موضوعياً ويقدم املوضوع من خمتلف جوانبه ليقدم صورة موضوعية دون حتيز
أن يكون حمفزاً ،كالربامج اليت تقدم قصص جناح الشباب
أن يزرع أفكاراً جديدة وطرق تفكري جديدة يف عقول الشباب
أن مينح فرصة التواصل مع صانعي القرار
أن يركز على مهارات الشباب وإبداعهم
أن يكون مرفهاً ،بغض النظر عن املوضوع

▪ أن يتميز جبودة جيدة.

القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة األكثر متابعة
ذات امللكية اخلاصة:
▪ معاً  -للمحتوى السياسي وحتليل الصحافة اإلسرائيلية أساساً
▪ الكوفية  -تعكس احلياة اليومية الفلسطينية وتسلط الضوء على قضايا الشباب وقصص جناحهم
▪ الكتاب (كانت تابعة للجامعة اإلسالمية يف غزة ،لكن مت إغالقها يف بداية عام  2018ألسباب مالية)  -كان تركز على قضايا الشباب وكان طاقم
العمل من الشباب
▪ شبكة فلسطني اإلخبارية  -ذات مصداقية وتركز على األخبار احمللية والعاملية
▪ فلسطني اليوم  -ذات مصداقية وتركز على قضايا الشباب
▪ قناة األقصى  -تصور الشعب الفلسطيين كشعب قوي (صورة إجيابية)

الدولية:
▪ ناشيونال جيوغرافيك
أمثلة إيجابية عن البرامج التلفزيونية و /أو اإلذاعية
▪
▪
▪
▪
▪
▪

احلصاد  -ترمجة ناصر حلام للصحف العربية
خواطر
وسط البلد
طول بالك
فوق السلطة
السليط اإلخباري

األردن
توزيع المجموعات المرّكزة وجمع المشاركين في األردن
باإلضافة إىل املعايري الدميوغرافية األساسية ،مت اختيار املشاركني يف اجملموعات املركزة يف األردن باألخذ باالعتبار عدد الالجئني الفلسطينيني والسوريني الكبري
يف البلد .مت تشكيل أربع جمموعات مركزة يف كل من :منطقة عمان الكربى (غرب عمان) ،ومنطقة عمان الكربى (شرق عمان يف خميم لالجئني) ،ومشال
األردن (إربد) ،وجنوب األردن (الكرك) .لدعم عملية اختيار املشاركني ،مت التواصل مع العديد من املنظمات اجملتمعية كجمعية يعرب التنموية اخلريية ،ومجعية
متيم بن أوس الداري ،ومجعية محاية األسرة والطفولة.
النتائج الخاصة بكل بلد
ميز املشاركون األردنيون بني هيئات البث اخلاصة وتلك اليت متتلكها احلكومة ،وجيدون أن األخرية متحيزة أكثر وتفتقد املصداقية .وفقاً لذلك ،أجاب
املشاركون األردنيون عند سؤاهلم عن قنوات التلفاز وحمطات اإلذاعة املفضلة لديهم بتفضيلهم هليئات البث ذات امللكية اخلاصة (اختار أغلبهم قناة رؤيا)
وهيئات البث اإلقليمية/الدولية ،كما هو موضح يف القائمة أدناه.
وينبع قلق املشاركني الرئيسي يف هذا الصدد من غياب أخبار معينة من على برامج التلفاز واإلذاعة .فعلى سبيل املثال ،ذكر املشاركون العديد من األحداث
السياسية احلديثة اليت مل تُغطها أبداً بعض قنوات التلفاز بسبب انتمائها السياسي .يدفع هذا األمر بالشباب إىل اللجوء على الفور إىل مصادر إعالمية
جديدة من أجل احلصول على األخبار واملعلومات اليت يثقون هبا.
أبرز المواضيع الهامة
▪ القضايا االقتصادية ،وخاصة تكلفة املعيشة املرتفعة (كتكلفة الزواج) والبطالة
▪ االهتمامات السياسية ،كاألحداث اإلرهابية ،وأزمة الالجئني ،والفساد وغريها

االنتقادات الرئيسية لمحتوى اإلذاعة والتلفزيون
▪ تغطية غري كافية لقضايا الشباب وشواغلهم ذات األولوية .املواضيع املذكورة اليت ال حتظى بالتغطية الكافية:
 االقتصادية :البطالة وتكلفة الزواج
 السياسية :املشاركة السياسية والوعي السياسي بشكل عام ،األحداث السياسية الرئيسية (كصفقة الغاز بني األردن وإسرائيل)
 الرتبية وزيادة التوعية بشأن :الصحة (كالتغذية والرتبية اجلنسية) ،واستخدام املخدرات ،وحقوق اإلنسان (كحقوق العمال)
▪ عند تغطية القضايا ذات الصلة ،يكون الربنامج كثري التكرار وال يقدم أي منظور جديد أو أفكاراً جديدة ،كاملسامهة يف املضي قدماً للعثور على حلول
هلذه القضايا.
▪ تغطية الفئات املهمشة ليست كافية ،فهي موجودة فقط لزيادة نسب املشاهدة وبالتايل كسب الربح .فليس هناك أي اهتمام حقيقي واضح هبذه الفئات
وليس هناك أي ضمان للحصول على املساعدة .ومن األمثلة على ذلك تغطية قضايا ذوي اإلعاقات والالجئني يف األردن .إذ يشعر املشاركون أن
تغطية هذه الفئات خالية من أي هدف وال تقدم سوى األوضاع الصعبة اليت يعيشها األفراد دون املسامهة يف حتسني األوضاع .عالوة على ذلك ،يرى
املشاركون أن تغطية الفئات املهمشة بشكل عام ليست كافية.
▪ يتم الرتكيز على العاصمة عمان مع جتاهل بقية املناطق.
▪ تصور العديد من هيئات البث الشباب بطريقة سلبية ،ويعود ذلك إىل عدد الشباب القليل ضمن طواقم عمل هيئات البث.
▪ تغطية قصص جناح الشباب غري مرضية ،إذ جيد الشباب أن أنواع النجاح اليت يتم تقدميها كثرية التكرار ،وأن اختيار الشباب الناجحني يفتقد للشفافية.
البرامج اإلذاعية و/أو التلفزيونية المحبوبة والمكروهة
▪ نقص املهارات واخلربات والكفاءة املهنية اإلعالمية املناسبة لدى طواقم عمل هيئات البث مبا فيها املقدمون
▪ املعدات قدمية ،مما يؤثر على جودة اإلنتاج
▪ استضافة "الضيوف غري املناسبني" الذي جيد املشاركون أهنم إما ليسوا خرباء يف املوضوع أو متقدمون يف السن ال ميثلون آراء الشباب.
أصناف  /أشكال الربامج املفضلة:
▪ برامج النقاش
▪ برامج املسابقات
▪ الربامج الوثائقية
▪ الربامج التفاعلية
أصناف  /أشكال الربامج غري احملببة:
▪ برامج النقاش اليت تعم فيها الفوضى واملشاجرات
▪ برامج اإلذاعة اليت تستقبل اتصاالت من املستمعني وتضع املوسيقى فقط
▪ برامج الطقس واألبراج والربامج املماثلة اخلالية من أي قيمة
العناصر الجوهرية للبرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي المثالي
يتعني على الربنامج املثايل أن يتحلى بالصفات التالية:
▪ أن يلهم الشباب لتغيري حياهتم بطريقة إجيابية .ذُكر برنامج خواطر كمثال إجيايب
▪ أن يرشد الشباب فيما خيص القضايا اهلامة ،كإرشادهم يف اختيار جمال ختصصهم اجلامعي.
▪ أن يتحدى التطرف والتفكري الرجعي وحيارهبا (كالقضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي والتقاليد)
▪ أن يكون من ابتكار وإعداد وتنفيذ الشباب
▪ أن يتميز بقدرات تقنية عالية وأشخاص ذوي خربة
القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة األكثر متابعة

ذات ملكية خاصة:
▪ قناة رؤيا  -تركز على الشباب وطاقمها من الشباب .وتتميز بتغطية جيدة ذات هدف وموضوعية بشكل عام يف األخبار واألحداث احمللية ،وهلا حضور
قوي على اإلنرتنت
إقليمية/دولية:
▪ قناة اجلزيرة  -ذات مصداقية وحمتوى متنوع (برامج نقاش ،وبرامج وثائقية ،إخل) ،وصحافة قوية وهلا حضور قوي على اإلنرتنت
▪ ناشيونال جيوغرافيك
▪ جمموعة  - MBCحمتوى متنوع وترفيه
ذات ملكية حكومية:
▪ قناة األردن  -تغطية األخبار
أمثلة إيجابية عن البرامج التلفزيونية و /أو اإلذاعية
▪
▪
▪
▪
▪
▪

خواطر
كرافان
شباب توك
الوكيل
صباح اخلري يا عرب
االجتاه املعاكس

▪ ستار أكادميي

الملحق أ صحائف وقائع البلدان

شباب المغرب
البيانات الديموغرافية والعامة
نسبة الشباب ( ٢٩-١٥عاماً) من جمموع السكان

25.2%

الديانة
اإلسالم

98.7%

املسيحية

1.3%

نسبة بطالة الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و٢٤
عاماً)

18%

احلالة االقتصادية (التصور الذايت) :كيف تقيم الوضع االقتصادي
لعائلتك اليوم؟

اإلناث

الذكور

نوعاً ما/جيدة جداً

88%

88%

نوعاً ما/سيئة جداً

12%

12%

الشباب والمشاركة
اإلناث

الذكور

25%

32%

هل أنت ملتزم بأهداف اجتماعية أو سياسية ،أو ملصلحة اآلخرين
فيما خيص أحد املواضيع التالية؟ (أعلى ثالثة مواضيع أدناه)
اإلناث

الذكور

هل هتتم بالسياسة (التقييم بنسبة اإلجابة بـ "مهتم جداً/مهتم)

التقييم بنسبة اإلجابة بـ "كثري من األحيان"
ملصلحة الشباب

19%

19%

لتحسني العيش معاً يف منطقة سكين

10%

15%

ملساعدة الفقراء والضعفاء

18%

16%

المصادر
● اهليئة العليا للتخطيط يف املغرب ( .)٢٠١٧املؤشرات اإلحصائيةhttps://www.hcp.ma/Indices-statistiques_r102.html.

● منظمة العمل الدولية ،قاعدة بيانات  .)٢٠١٨( ILOSTATالبطالة ،جمموع الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و ٢٤عاماً) .جمموعة
البنك الدويلhttps://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS.
● مؤسسة فريدريش ايربت ،ودراسة  ،TNS Infratest Political Researchوجامعة اليبزيغ .الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا:
التأقلم مع عدم اليقني .تقرير.2017 .

الشباب الجزائري
البيانات الديموغرافية والعامة
نسبة الشباب ( ٢٩-١٥عاماً) من جمموع السكان

24.1 %

الديانة
اإلسالم

99%

املسيحية

1%

التعليم

اإلناث ()%

الذكور ()%

اجلامعة وما فوق

41%

59%

نسبة بطالة الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و ٢٤عاماً) 24.3%
المصادر
● املكتب الوطين لإلحصاء ( - .)٢٠٠٤مسح الصحة واألسرة يف اجلزائرhttp://ghdx.healthdata.org/record/algeria-family-.
health-survey
● منظمة العمل الدولية ،قاعدة بيانات  .)٢٠١٨( ILOSTATالبطالة ،جمموع الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و ٢٤عاماً) .جمموعة
البنك الدويلhttps://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS.
● وكالة االستخبارات املركزية .كتاب احلقائق العاملية ( .)٢٠١٨اجلزائر.
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ag.html

الشباب التونسي
البيانات الديموغرافية والعامة
نسبة الشباب ( ٢٩-١٥عاماً) من جمموع السكان

24.4 %

الديانة
اإلسالم

98.8%

املسيحية

1.2%

التعليم
دون تعليم

4.1%

التعليم االبتدائي

19.2%

التعليم الثانوي

58%

التعليم اجلامعي

22%

نسبة بطالة الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و ٢٤عاماً) 36.3%
احلالة االقتصادية (التصور الذايت) :كيف تقيم الوضع االقتصادي
لعائلتك اليوم؟
نوعاً ما/جيدة جداً

اإلناث
80%

الذكور
79%

نوعاً ما/سيئة جداً

21%

20%
الشباب والمشاركة

هل هتتم بالسياسة (التقييم بنسبة اإلجابة بـ "مهتم جداً/مهتم)

اإلناث
12%

هل أنت ملتزم بأهداف اجتماعية أو سياسية ،أو ملصلحة اآلخرين
فيما خيص أحد املواضيع التالية؟ (أعلى ثالثة مواضيع أدناه)

الذكور
14%

الذكور

اإلناث

التقييم بنسبة اإلجابة بـ "كثري من األحيان"
ملصلحة الشباب

12%

15%

لتحسني العيش معاً يف منطقة سكين

11%

12%

ملساعدة الفقراء والضعفاء

12%

12%

المصادر
● إحصاءات تونس .)٢٠١٤( .الدميوغرافيا والتعليم والتوظيفhttp://census.ins.tn/en/results-en#horizontalTab3.
● جمموعة البنك الدويل .)٢٠١٤( .إزالة احلواجز أمام إشراك الشباب  -الفصل الثالث :اخلمول والبطالة بني الشباب تونس.
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/tunisia/breaking_the_barrier
s_to_youth_inclusion_eng.pdf

● مؤسسة فريدريش ايربت ،ودراسة  ،TNS Infratest Political Researchوجامعة اليبزيغ .الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا :التأقلم مع عدم اليقني يف األراضي الفلسطينية تقرير2017 .
● منظمة العمل الدولية ،قاعدة بيانات  .) ٢٠١٨( ILOSTATالبطالة ،جمموع الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و ٢٤عاماً).
جمموعة البنك الدويلhttps://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS.

الشباب اللبناني
البيانات الديموغرافية والعامة
نسبة الشباب ( ٢٩-١٥عاماً) من جمموع السكان

27.6%

الديانة
اإلسالم

56%

املسيحية

44%

التعليم

الذكور ()%

اإلناث ()%

دون تعليم

25.21

17.42

التعليم االبتدائي

21.53

26.91

التعليم اإلعدادي

20.59

22.09

التعليم الثانوي

18.19

16.78

التعليم اجلامعي

14.24

14.24

نسبة بطالة الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني ١٥
و ٢٤عاماً)

17.6%

احلالة االقتصادية (التصور الذايت) :كيف تقيم الوضع

اإلناث

االقتصادي لعائلتك اليوم؟

الذكور

نوعاً ما/جيدة جداً

76%

77%

نوعاً ما/سيئة جداً

24%

23%
الشباب والمشاركة
اإلناث

هل هتتم بالسياسة (التقييم بنسبة اإلجابة بـ "مهتم
جداً/مهتم)

الذكور
20

12

هل أنت ملتزم بأهداف اجتماعية أو سياسية ،أو ملصلحة
اآلخرين فيما خيص أحد املواضيع التالية؟ (أعلى ثالثة
مواضيع أدناه)

الذكور

اإلناث

التقييم بنسبة اإلجابة بـ "كثري من األحيان"
ملصلحة الشباب

15%

20%

لتحسني العيش معاً يف منطقة سكين

15%

20%

ملساعدة الفقراء والضعفاء

25%

22%
الشباب واإلعالم

منصة اإلعالم املفضلة (لألخبار واملعلومات) ( -التقييم
بنسبة اإلجابة بـ "أشاهد/أتابع املنصة")
98%
استخدام اإلنرتنت (التقييم بنسبة اإلجابة بـ "أستخدم
اإلنرتنت")

98%

اإلذاعة

التلفاز
38%

الصحف
13%

مواقع األخبار اإللكرتونية
96%

نوع األخبار

األخبار العاملية
83%

احمللية السياسية
79%

الرتبوية
74%

التحريرية
72%

المصادر
السنوي:

اإلحصائي
الكتاب
()٢٠١٤
اللبناين
املركزي
اإلحصاء
● إدارة
http://www.cas.gov.lb/index.php/statistical-yearbook#2014
● منظمة العمل الدولية ،قاعدة بيانات  .) ٢٠١٨( ILOSTATالبطالة ،جمموع الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و ٢٤عاماً) .جمموعة
البنك الدويلhttps://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS.
● مؤسسة فريدريش ايربت ،ودراسة  ،TNS Infratest Political Researchوجامعة اليبزيغ .الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا:
التأقلم مع عدم اليقني يف لبنان .تقرير.2017 .

الشباب الفلسطيني
البيانات الديموغرافية والعامة

لبنان

يف

أرقام.

نسبة الشباب ( ٢٩-١٥عاماً) من جمموع السكان

29.1%

الديانة
اإلسالم

99%

املسيحية

1%

التعليم

الذكور ()%

اإلناث ()%

دون تعليم

1.8

4.7

 6-1سنوات

18.5

16.6

 9-7سنوات

22.7

19.4

 12-10سنة

31.7

31.2

 ١٣سنة وما فوق

25.3

28

نسبة بطالة الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و٢٤
عاماً)

34%

احلالة االقتصادية (التصور الذايت) :كيف تقيم الوضع االقتصادي
لعائلتك اليوم؟

الذكور ()%

اإلناث ()%

نوعاً ما/جيدة جداً

77

70

نوعاً ما/سيئة جداً

23

30

الشباب والمشاركة
هل هتتم بالسياسة (القيم بنسبة اإلجابة بـ "مهتم جداً/مهتم)

اإلناث
14%

هل أنت ملتزم بأهداف اجتماعية أو سياسية ،أو ملصلحة
اآلخرين فيما خيص أحد املواضيع التالية؟ (أعلى ثالثة مواضيع
أدناه)

الذكور
23%

الذكور

اإلناث

(التقييم بنسبة اإلجابة بـ "كثري من األحيان"
ملصلحة الشباب

9%

18%

لتحسني العيش معاً يف منطقة سكين

9%

17%

ملساعدة الفقراء والضعفاء

17%

23%

الشباب واإلعالم
منصة اإلعالم املفضلة (لألخبار واملعلومات) ( -التقييم بنسبة
اإلجابة بـ "أشاهد/أتابع املنصة")

استخدام اإلنرتنت (التقييم بنسبة اإلجابة بـ "أستخدم اإلنرتنت")

نوع األخبار

اإلذاعة

التلفاز
6%

26%

مواقع األخبار
اإللكرتونية

الصحف

30%

1%

الذكور

اإلناث
72%

68%
أخبار احملافظة

األخبار الوطنية

األخبار العربية/
اإلقليمية

األخبار الدولية

البيانات غري متوفرة
المصادر
●
●
●
●

السنوي

الفلسطيين:

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ( .)٢٠١٧الكتاب اإلحصائي
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2362.pdf
منظمة العمل الدولية ()٢٠١٧
مؤسسة فريدريش ايربت ،ودراسة  ،TNS Infratest Political Researchوجامعة اليبزيغ .الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا :التأقلم مع عدم اليقني يف األراضي الفلسطينية تقرير2017 .
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -اليونيسكو/مشروع شبكات الشباب املتوسطي( .شباط/فرباير  .)٢٠١٧الشباب يف اإلعالم الفلسطيين:
التلفزيونية.
القنوات
من
عينة
على
بالرتكيز
اإلعالم
وسائل
مراقبة
http://www.netmedyouth.org/resources?tid=All&referenced_countries=182

فلسطني

يف

أرقام.

الشباب األردني
البيانات الديموغرافية والعامة
نسبة الشباب ( ٢٩-١٥عاماً) من جمموع السكان

28,5%

الديانة
اإلسالم

97%

املسيحية

2,2%

التعليم

الذكور ()%

اإلناث ()%

دون تعليم

1.7

2.5

التعليم االبتدائي

4.9

6

التعليم اإلعدادي

8.3

22.4

التعليم الثانوي

37.9

46.2

بعض التعليم اجلامعي

7.85

4.75

التعليم اجلامعي وما فوق

40.1

33.3

نسبة بطالة الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و٢٤
عاماً)

39,8%

احلالة االقتصادية (التصور الذايت) :كيف تقيم الوضع االقتصادي

اإلناث

الذكور

لعائلتك اليوم؟
نوعاً ما/جيدة جداً

80%

79%

نوعاً ما/سيئة جداً

20%

21%

الشباب والمشاركة
هل هتتم بالسياسة (التقييم بنسبة اإلجابة بـ "مهتم جداً/مهتم)

الذكور

اإلناث
14%

12%
الشباب واإلعالم

منصة اإلعالم املفضلة (لألخبار واملعلومات) ( -التقييم بنسبة
اإلجابة بـ "أشاهد/أتابع املنصة")

التلفاز
55%

22%

الصحف

67%

14%

اإلناث

استخدام اإلنرتنت (التقييم بنسبة اإلجابة بـ "أستخدم
اإلنرتنت")
90%

نوع األخبار

اإلذاعة

مواقع األخبار
اإللكرتونية

الذكور
93 %

أخبار احملافظة
26%

األخبار الوطنية
43%

األخبار
العربية/اإلقليمية
21%

األخبار الدولية
20%

المصادر
●
●
●
●
●

األردين

واألردن

يف

أرقام.

السنوي
اإلحصائي
الكتاب
(.)2017
األردنية.
اإلحصاءات
دائرة
http://dosweb.dos.gov.jo/products/statistical_yearbook2017/
منظمة العمل الدولية ،قاعدة بيانات  .)٢٠١٨( ILOSTATالبطالة ،جمموع الشباب (النسبة من األيدي العاملة بني  ١٥و ٢٤عاماً) .جمموعة
البنك الدويلhttps://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS.
مؤسسة فريدريش ايربت ،ودراسة  ،TNS Infratest Political Researchوجامعة اليبزيغ .الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا :التأقلم مع عدم اليقني يف األردن .تقرير2017 .
اآلن.
حىت
األردن
يف
الالجئون
(.)2018
لالجئني
املتحدة
األمم
وكالة
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -اليونيسكو/مشروع شبكات الشباب املتوسطي( .شباط/فرباير  .)٢٠١٧الشباب يف اإلعالم الفلسطيين:
التلفزيونية.
القنوات
من
عينة
على
بالرتكيز
اإلعالم
وسائل
مراقبة

http://www.netmedyouth.org/resources?tid=All&referenced_countries=182
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ملحق ب :أدوات البحث
محاور المجموعات المركزة حول الشباب واإلعالم
هتدف أكادميية  DWAإىل تعزيز وتقوية احلق حبرية الرأي والتعبري من خالل تطوير أنظمة إعالمية جمانية ،تسهل الوصول إىل املعلومات وتضع
معايري لدراسة اإلعالم والصحافة املستقلة .ضمن جهودها هبذا الشأن ،تنفذ أكادميية  DWAمشروع "متكني الشباب يف الشرق األوسط
ومشال أفريقيا :أصوات الشباب تعلو واإلعالم جيعلها مسموعة" .أهداف املشروع هي :دعم الشباب العريب وتوفري املساحة هلم للمشاركة يف ومع
ومن خالل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون) ،املسامهة يف أن يتم مساع أصوات الشباب من خالل زيادة تواجدهم على اهلواء يف اإلذاعة والتلفزيون،
تشجيع زيادة احملتوى ا لذي ينتجه الشباب على اإلذاعة والتلفزيون ،وتطوير مهارات الشباب لتمكينهم من تطوير احملتوى الذي يريدون وإيصال
رسائلهم من خالل اإلعالم.
كجزء من هذا املشروع ولدعم حتقيق أهدافه وأنشطته املستقبلية ،يقوم مركز العامل العريب للبحوث والتنمية بالشراكة مع  DWAبتنفيذ مشروع
حبثي من خالل تنفيذ جمموعات مركزة مع الشباب يف ستة دول عربية ،هبدف احلصول على آراء وتوقعات الشباب اجتاه اإلعالم (اإلذاعة
والتلفزيون) يف دوهلم .مشاركتكم معنا سوف تساهم يف فهم أفضل وأعمق عن العالقة فيما بني الشباب واإلذاعة والتلفزيون ،كيف ينظرون هلا
وكيف يتفاعلون معها ،ورأيهم عن كيفية متثيلهم كفئة ضمن هذه الوسائل اإلعالمية .سوف يساهم هذا املشروع أيضاً يف زيادة الوعي العام
ووعي احملطات اإلذاعية والتلفزيونية حول املواضيع والقضايا األهم للشباب يف الدول العربية ،ومساعدهتم على حتديد احملتوى وأشكال العرض
املختلف ة اليت يفضل أن يتابعها الشباب .بالتايل ،آراؤكم املوضوعية والصرحية سوف توفر معلومات قيمة ملساعدة  DWAيف حتقيق أهداف
املشروع ومتكني الشباب لرفع أصواهتم واملشاركة وأيضاً مساعدة حمطات اإلذاعة والتلفزيون بأن تصبح أكثر متثيالً للشباب وقضاياهم.
سوف يقوم الميسر بتوزيع استمارة قصيرة ليقوم الحضور باستكمالها حال الوصول.
الفرتة الزمنية :ساعتني
مقدمة عامة وإدارة النقاش
 الرتحيب باحلضور وتقدمي امليسر لنفسه/ا وللمساعد/ة
 شرح منهجية وآلية اختيار املشاركني
 مناقشة كيفية سري النقاش والورشة
 توضيح بعض القواعد األساسية للحوار والنقاش مبا يف ذلك أمهية منح اجلميع الفرصة للتعبري ،االستماع لشخص واحد فقط والسماح
للميسر باملقاطعة أحياناً لتيسري النقاش وضمان تغطية كافة املواضيع

 التأكيد على احلفاظ على السرية واحلصول على اإلذن بالتسجيل الصويت
 توضيح أن املعلومات واآلراء سوف يتم حتليلها بشكل عام وال يفصح عن هوية األشخاص ،ويف حال اقتباس مجل حمددة ضمن النقاش
فسوف تذكر بشكل جمهول.
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 توضيح أن املعلومات والبيانات الناجتة عن الورشة سيتم حفظها يف مكان آمن ولن يتم مشاركتها مع أي جهة أو شخص خارج فريق
املشروع.
 .1تقديم المشاركين وتقييم عام ( 20دقيقة)
 الرجاء التعريف بنفسك ،من أنت ،ما هي اهتماماتك احلالية /اهلوايات /كيف تقضي معظم وقتك؟
 كيف تنظر إىل حمطات اإلذاعة والتلفزيون احلالية يف بلدك ويف املنطقة ككل؟ ما هي نقاط القوة؟ نقاط الضعف؟ ماذا حتب وال حتب حول
املشهد العام لإلذاعة والتلفزيون؟
 هلذا السؤال ،الطلب من كل مشرتك بأن يقوم برسم وجه (مبتسم ،معتدل أو حزين) للتعبري عن نظرته/ا حملطات اإلذاعة والتلفزيون
احلالية يف بلدهم .بعد االنتهاء ،يقوم امليسر بتجميع كل نوع (مبتسم ،معتدل أو حزين) وتعليقها /عرضها على احلائط أو يف مكان
يسهل للجميع رؤيتها ،والطلب من كل مشارك بأن خيتار أي من الوجوه قام برمسها واإلجابة عن السؤال املذكور أعاله (النظرة
للمحطات ونقاط القوة والضعف) بشكل خمتصر وسريع (حيث أن بقية احملاور واألسئلة ستتطرق للتفاصيل الحقاً).
 ما هي أولوياتك (االقتصادية ،االجتماعية ،السياسية ،املؤسساتية) اليت تشعر بأن اإلذاعة والتلفزيون ال توليها أمهية وتغطية كافية كما جيب؟
 .2وسائل اإلعالم المفضلة والمحتوى ( 30دقيقة)
كيف تقيم /تنظر إىل وسائل اإلعالم التقليدية (اإلذاعة والتلفزيون) باملقارنة مع وسائل اإلعالم احلديثة؟
التلفاز
 ما هي حمطات التلفاز (الوطنية ،احمللية ،اخلاصة ،العامة ،التابعة للمجتمع احمللي) اليت تفضلها؟
 ملاذا؟ ماذا توفر مقارنة بغريها؟
 الرجاء تقييمها من حيث :املوضوعية؟ املوثوقية؟ اجلودة؟ التمثيل لوجهات نظر الفئات املختلفة (االجتماعية والسياسية والثقافية)؟
ومتثيل الشباب واهتماماهتم؟ ومن حيث جهودهم للوصول إىل الشباب؟
 كيف تقيم حضورهم على اإلنرتنت؟ هل هذا األمر يلعب دوراً يف حتديد خياراتك املفضلة؟

 ما هي أنواع /أشكال عرض الربامج املفضلة لديك؟ (برامج حوارية ،تفاعلية مع اجلمهور ،إخل)؟ ملاذا؟ ما هي املواصفات اليت جتذبك هلذه
الربامج؟
 ما هي أنواع /أشكال عرض الربامج اليت ال تستهويك؟ (برامج حوارية ،تفاعلية مع اجلمهور ،إخل)؟ ملاذا؟ ما هي املواصفات اليت تنفرك من
هذه الربامج؟
 الرجاء ذكر أمثلة حمددة لربامج أو حمتوى تلفازي تعجبك وال تعجبك؟ ملاذا؟ (شعبيتها ،الثقة فيها ،قدرهتا على تزويد املعلومات ،دقيقة ،ممثلة
لفئات متعدة ،مسلية ،ممتعة ،مثرية لالهتمام ،ممثلة للشباب وقضاياهم ،حتاول الوصول إىل الشباب ،إخل)
اإلذاعة
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 ما هي حمطات اإلذاعة (الوطنية ،احمللية ،اخلاصة ،العامة ،التابعة للمجتمع احمللي) اليت تفضلها؟
 ملاذا؟ ماذا توفر مقارنة بغريها؟
 الرجاء تقييمها من حيث :املوضوعية؟ املوثوقية؟ اجلودة؟ التمثيل لوجهات نظر الفئات املختلفة (االجتماعية والسياسية والثقافية)؟
ومتثيل الشباب واهتماماهتم؟ ومن حيث جهودهم للوصول إىل الشباب؟
 كيف تقيم حضورهم على اإلنرتنت؟ هل هذا األمر يلعب دوراً يف حتديد خياراتك املفضلة؟

 ما هي أنواع /أشكال عرض الربامج املفضلة لديك؟ (برامج حوارية ،تفاعلية مع اجلمهور ،إخل)؟ ملاذا؟ ما هي املواصفات اليت جتذبك هلذه
الربامج؟
 ما هي أنواع /أشكال عرض الربامج اليت ال تستهويك؟ (برامج حوارية ،تفاعلية مع اجلمهور ،إخل)؟ ملاذا؟ ما هي املواصفات اليت تنفرك من
هذه الربامج؟
 الرجاء ذكر أمثلة حمددة لربامج أو حمتوى إذاعي تعجبك وال تعجبك؟ ملاذا؟ (شعبيتها ،الثقة فيها ،قدرهتا على تزويد املعلومات ،دقيقة ،ممثلة
لفئات متعدة ،مسلية ،ممتعة ،مثرية لالهتمام ،ممثلة للشباب وقضاياهم ،حتاول الوصول إىل الشباب ،إخل)
 .3الشباب واإلعالم ( 30دقيقة – الرجاء الحصول على أمثلة /دالئل)
 برأيك ،ما هو الدور الذي تلعبه اإلذاعة والتلفزيون يف حياة الشباب يف بلدك؟
 كيف تقيم هذا الدور (إجيايب /سليب)؟ ملاذا؟ الرجاء ذكر أمثلة
 كيف تقيم أثر /حمتوى اإلذاعة والتلفزيون يف بلدك على الشباب مبا يتعلق باآليت:
 اهتمامات وأولويات الشباب والقضايا اليت تقلقهم؟
 oهل تشعر بأن حمطات اإلذاعة والتلفزيون يف بلدك تقوم بتغطية اهتمامات وأولويات الشباب والقضايا اليت تقلقهم؟
 oما هي قضايا الشباب اليت يتم تغطيتها بالشكل األكرب؟ ما هي قضايا الشباب اليت يتم تغطيتها بالشكل األقل؟ هل يوجد قضايا
أو اهتمامات تشعر بأهنا ال تتم تغطيتها بالشكل الكايف؟ الرجاء ذكر أمثلة
 وجهات نظر /أصوات الشباب؟
 oهل حيرتمون وجهات نظر الشباب؟
 oهل يوفرون للشباب الفرص للتعبري عن وجهات نظرهم ،هل يعرضون جناحاهتم ،أو مناذج عن قدوة ناجحة للشباب؟
 الشابات؟ الشباب من مناطق مهمشة؟
 oهل أنت راض/ية عن كيفية عرض اإلذاعة والتلفزيون يف بلدك لفئة الشابات ووجهات نظرهم؟ فئة الشباب من املناطق املهمشة؟
الشباب من جمموعات األقليات ،الشباب الالجئني؟ ما هي املواصفات اجليدة /السيئة لكيفية عرض ومتثيل هذه الفئات؟ الرجاء
ذكر أمثلة
 احملتوى وأشكال العرض فيما يتعلق بالشباب
 oهل احملتوى وأشكال /أساليب العرض مالئمة للشباب (النمط واألسلوب ،طريقة العرض ،متثيل الشباب ،جاذبية احملتوى
واألسلوب ،إخل)
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 حقوق الشباب وإمكانية مشاركتهم يف جمتمعاهتم ورسم مستقبل بالدهم؟
 oهل ترى اإلذاعة والتلفزيون يف بلدك كمنصة ممكنة لرفع الوعي حبقوق الشباب وقضاياهم؟
 oهل تستطيع ذكر أمثلة لعبت فيها اإلذاعة أو التلفزيون دوراً حلشد التأييد حلقوق الشباب ومشاركتهم؟

 oهل أنت على استعداد إىل الذهاب لإلذاعة والتلفزيون لرفع الوعي أو حشد التأييد حول قضايا تتعلق بالشباب؟ بأي شكل؟
ملاذا؟ ماذا تعتقد أن اإلذاعة والتلفزيون قادرة أن توفر مقارنة بغريها من وسائل اإلعالم؟ الرجاء تزويد أمثلة
 .4التوصيات :عام ( 40دقيقة)
 ماذا تكون مواصفات الربنامج اإلذاعي /التلفزيوين املثايل بشكل عام؟
 ماذا تكون مواصفات الربنامج اإلذاعي /التلفزيوين املثايل لكل من أنواع احملتوى التالية؟
 األخبار والسياسة
 االجتماعية والثقافية
 التسلية
 االقتصادية
 هل تعتقد أن هنالك حاجة لزيادة احملتوى املتعلق بالشباب على اإلذاعة والتلفزيون؟ إذا كانت اإلجابة نعم:
 ما هي أنواع احملتوى األقل تغطية؟ (الرجاء الرتتيب حسب األولوية)
 كيف تعتقد أن اإلذاعة والتلفزيون تستطيع زيادة احملتوى املتعلق بالشباب؟
 كيف تعتقد أن الشباب يستطيعون ضمان أن اهتماماهتم وقضاياهم تتم تغطيتها من قبل اإلذاعة والتلفزيون يف بالدهم؟ ما هي برأيكم
طبيعة األدوار اليت جيب أن يلعبها الشباب لتحقيق هذا األمر؟
 هل تعتقد أن هنالك حاجة لزيادة متثيل الشباب ضمن مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون؟ إذا كانت اإلجابة نعم:
 أي األصوات /الفئات اليت جيب زيادة متثيلها؟
 كيف ميكن حتقيق هذا التمثيل؟ ما هو دور الشباب هبذا األمر؟ ما هو دور مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون هبذا األمر؟
 هل تعتقد أن هنالك حاجة لزيادة التواصل والتفاعل فيما بني الشباب ومؤسسات اإلذاعة والتلفزيون؟ إذا كانت اإلجابة نعم :كيف من
املمكن حتسني هذا التواصل؟ ماذا جيب أن يفعل الشباب؟ ماذا جيب أن تفعل مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون للتواصل مع الشباب؟

مالحظات ختامية وشكر احلضور.

استمارة حول الشباب واإلعالم
المقدمة
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الرجاء استكمال هذه االستمارة القصرية واليت توفر لنا معلومات عامة حول املشاركني ملساعدتنا يف حتليل البيانات ،باإلضافة إىل معلومات عامة
حول عالقتكم وآرائكم حول وسائل اإلعالم .كافة اإلجابات سوف تكون سرية وسنتعامل معها بكامل اخلصوصية .ال يوجد أي جزء يف
االستمارة ميكن االستدالل منه على هويتك .إذا كان لديك أية أسئلة الرجاء التوجه لفريق البحث.
الجزء األول :خلفية المشارك
المنطقة الجغرافية والمحافظة :مت إضافة كافة احملافظات اليت نفذت فيها اجملموعات املركزة يف كل من الدول
وضع اللجوء :هل أنت الجئ/ة؟  )1نعم

)2ال

مكان السكن:

 )1مدينة/بلدة

 )2قرية

الجنس:

 )1ذكر

 )2أنثى

العمر:

 18-15 )1سنة

 24-19 )2سنة

 30-25 )3سنة

الحالة االجتماعية:

 )1أعزب/عزباء

 )2متزوج/ة

 )3أخرى

المستوى التعليمي:

 9 )1سنوات من التعليم أو أقل
 )3سنتني دبلوم

العمل:

 12-10 )2سنة من التعليم (الثانوي /الثانوية العامة)
 )4بكالوريوس

 )1أعمل

)5ماجستري فأعلى

 )2عاطل/ة عن العمل

 )3طالب/ة

في حال العمل ،قطاع العمل:
 )1حكومي /قطاع عام

 )3أهلي/مؤسسات دولية

 )2قطاع خاص

الدخل التقريبي ألسرتك باملقارنة مع اجملتمع فيما حولك (تقييم شخصي):
 )1أقل من الدخل املتوسط

 )2حول الدخل املتوسط

 )3أعلى من الدخل املتوسط

الجزء الثاني :استخدامات وخيارات وسائل االعالم
 - A1 بالنسبة لك ،ما هو املصدر االعالمي الرئيسي الذي تتابعه؟
 )1التلفزيون

 )2اإلذاعة

 )3اجلرائد /اجملالت

 )4مواقع اإلنرتنت (مثل مواقع احملطات اإلخبارية،

املواقع الرتفيهية ،مواقع املعلوماتية مثل ويكيبيديا ،مواقع التجارة اإللكرتونية مثل أمازون وغريها)
 - A2 عند استخدامك للوسائل االعالمية املذكورة أعاله ،أي اللغات تفضل/ين؟
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 )5مواقع التواصل االجتماعي

أكادميية دويتشه فيله  /مشروع شباب اليف
بناء اجلسور بني الشباب وهيئات البث يف البلدان العربية – دراسة استقصائية ضمن جمموعات شبابية مركزة

 )1العربية

 )2اإلجنليزية

 )4غريها (الرجاء التحديد)________ :

 )3الفرنسية

نود منك ترتيب أنواع احملتوى التالية اليت تشاهد /تستمع هلا (نريد منك اعطاء عالمة من ( )8-1حيث يشري رقم  1إىل األكثر متابعة،
بينما رقم  8يشري إىل األقل متابعة):
رقم
اإلجابة

األولوية

نوع احملتوى
 - A3املوسيقى
 - A4األفالم
 - A5املقاطع الكوميدية
 - A6الربامج الدينية
 - A7املسلسالت الدرامية
 - A8األخبار
 - A9املباريات /الربامج الرياضية
 - A10الربامج الوثائقية

 - A11 ما مدى تكرار مشاهدتك للتلفزيون؟
 )1يومياً
 )5مرة يف األسبوع

 4-3 )3أيام يف األسبوع

 6-5 )2أيام يف األسبوع

 )4يومني يف األسبوع

 )6ال أشاهد التلفزيون

 - A12 ما مدى تكرار مساعك لإلذاعة؟
 )1يومياً
 )5مرة يف األسبوع

 4-3 )3أيام يف األسبوع

 6-5 )2أيام يف األسبوع

 )4يومني يف األسبوع

 )6ال أستمع لإلذاعة

 - A13 ما مدى تكرار استخدامك ملواقع التواصل االجتماعي؟
 )1يومياً
 )5مرة يف األسبوع

 4-3 )3أيام يف األسبوع

 6-5 )2أيام يف األسبوع

 )6ال أستخدم مواقع التواصل االجتماعي

 - A14 برأيك ،ما هي أكثر حمطة تلفزيون موثوقة يف بلدك؟ _____________
 - A15 برأيك ،ما هي أكثر حمطة إذاعة موثوقة يف بلدك؟ ______________
 - A16 برأيك ،ما هو أكثر موقع إلكرتوين موثوق يف بلدك؟ _____________
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 )4يومني يف األسبوع
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 - A17 برأيك ،ما هي أكثر حمطة تلفزيون ذات عالقة (مؤاتية) للشباب يف بلدك؟ ملاذا؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 - A18 برأيك ،ما هي أكثر حمطة إذاعة ذات عالقة (مؤاتية) للشباب يف بلدك؟ ملاذا؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 - A19 برأيك ،ما هو أفضل برنامج إعالمي للشباب بوجهة نظرك؟ ملاذا؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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