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ملخص: 
اتخاذ  واأثره يف  الإذاعي،  الإعالن  اإىل درا�سة  البحث  يهدف 
القرار ال�رشائي خلدمات �رشكة جوال، درا�سة على طلبة اجلامعات 
اجلامعات  طلبة  ا�ستماع  مدى  على  والتعرف  غزة،  حمافظات  يف 
يف  الإعالنات  اأثر  معرفة  و  املحلية،  الإذاعات  يف  لالإعالنات 
الإذاعات املحلية على عملية اتخاذ القرار ال�رشائي من قبل طلبة 
تاأثر طلبة  الوقوف على مدى  و  اجلامعات خلدمات �رشكة جوال، 

اجلامعات بالإعالنات الإذاعية وفقًا خل�سائ�سهم ال�سخ�سية. 
نتائج  اإىل  للو�سول  التحليلي  الو�سفي  املنهج  وا�ستخدم 
من  ع�سوائية  طبقية  لعينة  ا�ستبانة  باإعداد  الباحث  فقام  البحث، 
طلبة اجلامعات الرئي�سية يف حمافظات غزة، بلغت »409« مفردة، 

وذلك للح�سول على ت�سور كامل ودقيق حول مو�سوع البحث. 
اأن  اأهمها:  من  النتائج  من  جمموعة  اإىل  التو�سل  مت  وقد 
ت�سميم الإعالن الإذاعي خلدمات �رشكة جوال من حيث )م�سمون 
الزمنية  املدة  الإعالين،  احليز  الإعالن،  توقيت  الإعالنية،  الر�سالة 
حيث  من  الإذاعي  الإعالن  وتنفيذ   ، الإعالن(  تكرار  لالإعالن، 
الثقافة  مراعاة  الإعالنات،  يف  م�سهورة  ب�سخ�سيات  )ال�ستعانة 
اإذاعة  اأكرث من  ال�سائدة يف املجتمع، �سدق الإعالنات، وا�ستخدام 
القرار  اتخاذ  على  اإيجابي  اأثر  لها   ، الإعالنات(  تنفيذ  عند  حملية 

ال�رشائي لدى طلبة اجلامعات. 
اأبرزها:  من  كان  التو�سيات  من  جمموعة  البحث  قدم  وقد 
اأو  الت�سويقي  املجال  متخ�س�سة يف  اإدارة  اأو  ق�سم  �رشورة وجود 
وتنفيذ  ت�سميم  يف  املتخ�س�سة  الإعالنية  بالوكالت  ال�ستعانة 
الإذاعات  الإعالنات يف  وتكرار  بث  زيادة  على  العمل  الإعالنات، 
جوال  �رشكة  تقدمها  التي  اخلدمات  مع  يتنا�سب  مبا  املحلية 
�رشكة  بني  التعاون  �رشورة  اجلامعات،  طلبة  وخا�سة  للجمهور 
الإعالنات  كتابة  اأ�ساليب  خالل  من  املحلية  والإذاعات  جوال 
الإذاعية، والقوالب الفنية امل�ستخدمة يف الإعالنات الإذاعية، ونوع 
ال�سوت واملو�سيقى امل�ستخدمة فيها، والعمل على اختيار الإذاعة 
اإعالنات  تقدم  التي  اجلمهور  قبل  من  وا�ستماعًا  انت�ساراً  الأكرث 
من  يعزز  مما  متميز  اأداء  ذات  وتكون  امل�ستمعني  اأذواق  تنا�سب 

انت�سار هذه الإعالنات عن خدمات ال�رشكة ب�سورة وا�سعة. 

Radio Advertisements and their effect on the Pur-
chase Decision of Jawwal Company Services: 

Study on Gaza Universities’ Students

Abstract

The research aims to study the impact of radio 
advertisement on purchasing decision making among 
university students in Gaza governorates. As a case 
study, the researcher has applied his research on 
Jawwal company services. 

The study focused was on examining the impact 
of radio advertisement on purchasing decision - 
making in terms of the design and implementation of 
radio advertising, the name of the local radios and 
the quality of their performance. 

A questionnaire has been designed for a 
stratified random sample. The questionnaire has 
been distributed among (409) students from the three 
major universities. In order to achieve the research 
objectives, the researcher used the analytical 
approach. 

The most important result of the research was 
that the design and implementation of broadcasting 
advertisement have a positive effect on purchasing 
decision making. 

The researcher has come up with the following 
recommendations: The necessity of designing 
radio advertisements properly by Jawwal company 
administration or by specialized advertising agencies. 
Implementing advertising by Jawwal company 
in cooperation with local broad casting through 
techniques of writing advertisements, and artistic 
forms, the type of music and sound, the language 
used in the advertisement as well as the choice of 
local broadcasting which is widely circulated and 
commonly favored by the public. 
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1. اإلطار العام للبحث

1.1 مقدمة
يعد الت�سويق ن�ساًطا حيوًيا وعلى درجة عالية من الأهمية 
املنظمات كافة بغ�ص النظر عن كونها تنتج �سلًعا اأو تقدم خدمات، 
لنجاح  احلقيقي  التحدي  هو  احلايل  الوقت  يف  الت�سويق  اإن  اإذ 
املنظمات وبقائها ومنوها وازدهارها، كما اأنه ميكّنها من تخطيط 
وتطوير منتجاتها مبا يتالءم واحتياجات ورغبات العمالء، والعمل 
على ت�سعري هذه املنتجات، والرتويج املنا�سب لها بطريقة ع�رشية 
وال�سيخ،  ح�سونة،  )عزام،  امل�ستهدف  ال�سوق  مع  تتوافق  وعلمية 
ن املنظمات من الك�سف  2008( ، اإ�سافة اإىل ذلك فاإن الت�سويق مُيكِّ
عن الفر�ص الت�سويقية يف بيئة العمل املحيطة واإمكانية حتليلها 
ومن ثم ا�ستغاللها ب�سكل يحقق اأهداف املنظمات واأهداف العمالء 
)البكري،  ورغباتهم  احتياجاتهم  تلبية  خالل  من  �سواء  حد  على 

. )2006
الأعمال  منظمات  قبل  من  املتزايد  الهتمام  ويالحظ 
املبيعات،  تن�سيط  ال�سخ�سي،  )البيع  الرتويجي  املزيج  بعنا�رش 
العالقات العامة، الإعالن، ، الدعاية والن�رش( للو�سول اإىل اأهدافها 
ومزاياه،  ووظائفه،  وخ�سائ�سه،  باملنتج  العمالء  تعريف  يف 
وكيفية ا�ستخدامه، واأماكن وجوده يف ال�سوق، واأ�سعار املنتجات، 
وحماولة التاأثري على العميل، واإقناعه ب�رشاء املنتجات، وينبغي اأن 
توؤثر القرارات املتعلقة باملزيج الرتويجي على القنوات التجارية 
يف الوقت الذي توؤثر فيه على العميل النهائي )امل�رشي، 2006( .

اإن  الرتويجي، حيث  املزيج  اأهم عنا�رش  اأحد  الإعالن  ويعد 
املنتج  تكلفة  تخفي�ص  م�ساهمة كبرية يف  ي�سهم  الناجح  الإعالن 
العمالء  طبيعة  على  بناء  وذلك  له،  املنا�سب  الرتويج  خالل  من 
حيث  الأخرى،  الت�سويقية  والأن�سطة  الإعالنات  ت�ستهدفهم  الذين 
تعقيد  اإىل  يوؤدى  الذي  الأمر  العمالء،  ورغبات  احتياجات  تتعدد 
وت�سابك  تعقيد  ب�سبب  وذلك  لديهم  ال�رشاء  قرار  اتخاذ  عملية 
ال�سلوك الإن�ساين خا�سة يف �سوء الكم الهائل من ال�سلع واخلدمات 

املعرو�سة يف الأ�سواق )الباز، 2007( .
مليار   546 حوايل  عامليا  الإعالن  على  الإنفاق  حجم  بلغ 
اأن يزداد اإىل حوايل  2014، ومن املتوقع  اأمريكي يف عام  دولر 
دولر  مليار   663 اإىل  ثم   ،2015 عام  يف  دولر  مليار   574
من  فاإنه  عربيا،  .واأما   )www.emarketer.com(  2018 عام  يف 
املتوقع اأن ي�سل حجم الإنفاق على الإعالن حوايل 6 مليار دولر 

. )www.thenational.ae( 2015 يف عام
للو�سائل  اأهمية  ذا  مناف�سا  اليوم  الإذاعة  واأ�سبحت 
حا�سة  على  الإذاعي  الإعالن  يعتمد  حيث  الأخرى،  الإعالنية 
تناوًل  اأ�سهل  يجعله  ما  وهذا  الب�رش،  حا�سة  على  ولي�ص  ال�سمع 
اأ�سبحت  الأخرى.فالإذاعة  الإعالنية  الو�سائل  يف  الإعالن  من 
وتثقيف  ت�سلية  اأداة  وهى  تقريبًا،  مكان  كل  يف  اليوم  منت�رشة 
امل�ستهدف  يكون  اأن  يحتاج  ول  املجتمع،  فئات  جميع  تالئم 

منها على معرفة بالقراءة والكتابة )احلديدي، 1999( .
باملنتجات  العمالء  بتعريف  الإذاعي  الإعالن  ويقوم 
الثقة بها، وعالوة  ا�ستعمالتها وخلق جو من  ومميزاتها وو�سف 
على ذلك يجب اأن ميتاز الإعالن الإذاعي باجلاذبية والت�سويق من 
عن  والبعد  والعتدال،  فيه،  امل�ستخدمة  ال�سوتية  املوؤثرات  خالل 
التهويل واملبالغة.ويجب اأن يكون ذا م�سداقية عالية فيما يعر�ص 
فيه من بيانات ومعلومات عن املنتجات اأو الأفكار اأو املنظمات 

)غيث، 2011( .
وتعد �رشكة الت�سالت اخللوية الفل�سطينية “جوال”، ال�رشكة 
الوحيدة العاملة يف قطاع الت�سالت اخللوية يف حمافظات غزة، 
اجليد  بالتخطيط  القيام  عليها  يتحتم  امليزة  هذه  خالل  ومن 
عن  الرتويج  ومنها  الت�سويق،  يف  احلديثة  الأ�ساليب  وا�ستخدام 
ت�ستخدمها  التي  الأ�ساليب  �سمن  ومن  اجلمهور،  اإىل  خدماتها 
ال�رشكة للرتويج عن خدماتها الإعالن يف الإذاعات املحلية، ويعد 
ال�سباب و منهم طلبة اجلامعات من الفئات الرئي�سة امل�ستهدفة من 
الإعالنية  حمالتها  يف  عليهم  بالرتكيز  تقوم  والتي  ال�رشكة،  قبل 
اأن  يجب  خلدماتها.وعليه  ا�ستخدامًا  الأكرث  ال�رشيحة  لأنهم  وذلك 
تقوم بت�سميم الإعالن الإذاعي ب�سكل علمي حديث وفعال، ويكون 
مبا  مميزة  بطريقة  التنفيذ  خالل  من  الفهم  و�سهلة  وا�سحة  بلغة 
من  امل�ستهدف  اجلمهور  على  وكذلك  ال�رشكة  على  باملنفعة  يعود 

هذه الإعالنات الإذاعية.

1.2 مشكلة البحث
�سهد الإعالن الإذاعي يف فل�سطني انت�ساراً وا�سعًا يف ال�سنوات 
القليلة املا�سية، وقد �ساعد على ذلك تعدد الإذاعات املحلية حيث 
يف   )12( و  الغربية  ال�سفة  يف   )28( منها   ،)40( عددها  بلغ 
حمافظات غزة مما اأ�سهم يف ازدياد حدة املناف�سة بينها للح�سول 
الفل�سطينية(  الإعالم  لوزارة  اللكرتوين  )املوقع  الإعالنات  على 
ا�ستخدامًا  الأكرث  الو�سيلة  املحلية  الإذاعات  يف  الإعالن  .ويعد 
منها:  عدة  لأ�سباب  وذلك  غزة  حمافظات  يف  احلايل  الوقت  يف 
احل�سار والإغالق املفرو�ص من قبل الحتالل الإ�رشائيلي، وعدم 
وكذلك  والعربية،  الفل�سطينية  واملجالت  ال�سحف  بدخول  ال�سماح 
املقروءة  الإعالنات  بطباعة  اخلا�سة  املواد  بدخول  ال�سماح  عدم 
جلوء  اإىل  اأدى  ذلك  اأ�سعارها.كل  وارتفاع  منتظم،  ب�سكل  واملرئية 
العديد من املنظمات وال�رشكات اإىل الإذاعات املحلية للرتويج عن 

منتجاتها لتعريف العمالء بهذه املنتجات.
الإعالنات يف  امل�رشوفة على  النفقات  اأما من حيث حجم 
�رشكة جوال فقد بلغ )6،212850 $( يف �سنة 2009، منهم حوايل 
يف  املحلية  الإذاعات  يف  الإعالنات  على  ت�رشف   )$700،000(
حمافظات غزة، كما بلغ عدد م�سرتكي �رشكة جوال يف �سنة 2009 
وحمافظات  الغربية  ال�سفة  م�ستوى  على  م�سرتك  مليوين  حوايل 
اإحدى  الفل�سطينية  غزة، حيث ت�سكل �رشيحة الطلبة يف اجلامعات 
اأن  اعتبار  على  ال�رشكة،  قبل  من  وامل�ستهدفة  الكبرية  ال�رشائح 
تقدمها  التي  العديدة  للخدمات  امل�ستخدمني  اأكرث  من  ال�سباب 
ال�رشكة )التقرير املايل ملجموعة الت�سالت الفل�سطينية، 2010( .
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على  مبدئية  ا�ستطالعية  درا�سة  بعمل  الباحثون  قام  وقد 
عينة مكونة من )30( مفردة من طلبة اجلامعات، و بينت النتائج 
اختيار  اأهمية  وكذلك  الإذاعي،  الإعالن  وتنفيذ  ت�سميم  اأهمية 
القرار  اتخاذ  على  اإيجابًيا  ينعك�ص  مما  ا�ستماًعا  الأكرث  الإذاعة 
ال�رشائي.ويف �سوء ما �سبق فاإن م�سكلة البحث تتمثل يف حماولة 
القرار  اتخاذ  يف  واأثره  الإذاعي  الإعالن  على  التعرف  الباحثني 
يف  اجلامعات  طلبة  على  درا�سة  جوال،  �رشكة  خلدمات  ال�رشائي 

حمافظات غزة.

1.3 أهداف البحث 
على  ♦ املحلية  الإذاعات  يف  الإعالن  اأثر  على  التعرف 

خلدمات  اجلامعات  طلبة  قبل  من  ال�رشائي  القرار  اتخاذ  عملية 
�رشكة جوال.

اختبار العالقة بني املتغريات امل�ستقلة )ت�سميم الإعالن،  ♦
تنفيذ الإعالن، و ا�سم الإذاعة املحلية وجودة خدماتها( واملتغري 
اإعالنات  تاأثري  مبدى  يتعلق  فيما  ال�رشائي(  القرار  )اتخاذ  التابع 
�رشكة جوال يف الإذاعات املحلية على اتخاذ القرار ال�رشائي لطلبة 

اجلامعات يف حمافظات غزة.
تقدمي جمموعة من التو�سيات واملقرتحات املنا�سبة اإىل  ♦

تعمل  اأن  �ساأنها  التي من  املحلية  والإذاعات  اإدارات �رشكة جوال 
لالإذاعات  واأي�سا  لل�رشكة  الإعالنية  الأن�سطة  وتطوير  تعزيز  على 

املحلية من خالل التعاون امل�سرتك بينهما.

1.4 فرضيات البحث
هناك تاأثري لت�سميم الإعالن من حيث )م�سمون الر�سالة  ♦

الإعالنية، توقيت الإعالن، احليز الإعالين، املدة الزمنية لالإعالن، 
ال�رشائي  القرار  اتخاذ  على  املحلية  الإذاعات  يف  الإعالن(  تكرار 

لدى طلبة اجلامعات يف حمافظات غزة خلدمات �رشكة جوال.
على  ♦ املحلية  الإذاعات  يف  الإعالن  لتنفيذ  تاأثري  هناك 

غزة  حمافظات  يف  اجلامعات  طلبة  لدى  ال�رشائي  القرار  اتخاذ 
خلدمات �رشكة جوال.

1.5 متغريات البحث
Ú  وتنفيذ الإذاعي،  الإعالن  ت�سميم  امل�ستقلة:  املتغريات 

الإعالن الإذاعي.
Ú  يف اجلامعات  طلبة  لدى  ال�رشاء  قرار  التابع:  املتغري 

حمافظات غزة.
Ú  ا�سم ال�سكن،  منطقة  اجلن�ص،  ال�سابطة:  املتغريات 

اجلامعة، الكلية، امل�ستوى الأكادميي، ودخل الأ�رشة.

1.6 أهمية البحث
املزيج  عنا�رش  كاأحد  الإعالن  من  البحث  هذا  اأهمية  تنبع 
الرتويجي، وكذلك حجم التكاليف الباهظة التي تتكبدها منظمات 
الأعمال يف الإنفاق عليه.ويف هذا ال�سدد، فاإن جمموع ما اأنفقته 
عام  يف  والإعالن  الدعاية  على  الفل�سطينية  الت�سالت  جمموعة 

ملجموعة  املايل  )التقرير  دولر  مليون   17 حوايل  بلغ   2014
الت�سالت الفل�سطينية لعام 2014( .كما ي�ستمد مو�سوع البحث 
اأهميته من ت�سليط ال�سوء على اأهمية ت�سميم وتنفيذ الإعالن واأثره 
جوال  �رشكة  على  بالنفع  يعود  مما  ال�رشائي،  القرار  اتخاذ  على 

وعمالئها واملجتمع.

1.7 الدراسات السابقة
يهدف هذا اجلزء من البحث اإىل ا�ستعرا�ص بع�ص الدرا�سات 
غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  �سواء  البحث  مبو�سوع  املتعلقة  ال�سابقة 
اإىل  الأحدث  الزمني من  ت�سل�سلها  ترتيبها ح�سب  مبا�رش، حيث مت 
لتداخل  نظراً  حماور  اإىل  الدرا�سات  هذه  تق�سيم  يتم  ومل  الأقدم، 
املتغريات  من  جمموعة  عن  تتحدث  الدرا�سات  فمعظم  العنا�رش، 

جمتمعة.
درا�سة �صعد )2015( 

يف  الإعالنات  فاعلية  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
مدى  ومعرفة  ال�رشائي،  ال�سلوك  على  الفل�سطينية  الإعالم  و�سائل 
تعر�ص عينة الدرا�سة واهتمامها واإفادتها من متابعة الإعالنات، 
امل�ستخدمة  الإبراز  وعنا�رش  الفعالية  عنا�رش  ملعرفة  اإ�سافة 
فعالية  انعكا�ص  ور�سد  الدرا�سة،  اإعالم  و�سائل  يف  الإعالنات  يف 
اأن  النتائج  بينت  الدرا�سة.وقد  لعينة  ال�رشائي  القرار  على  الإعالن 
اإعالنات اخلدمات الهاتفية والإنرتنت هي الأكرث تاأثرًيا على اتخاذ 

القرار ال�رشائي.
درا�سة مروى )2014( 

لدى  الثقة  على  الإعالن  تاأثري  اإىل  الدرا�سة  هذه  تطرقت 
اجلزائر. يف  البالط  منتجات  من  عينة  حالة  درا�سة  امل�ستهلكني: 
وكان من اأهم النتائج التي تو�سلت لها هذه الدرا�سة اأن هناك تاأثريا 

لالإعالن على كل من: امل�سداقية، والنزاهة، وح�سن ال�ستقبال.
 :Rajagopal )2011( درا�سة

على  الإذاعي  الإعالن  اأثر  حتليل  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
امل�سافرين يف املناطق احل�رشية نحو ال�سلوك ال�رشائي بالتطبيق 
الإعالن  دور  حتديد  حماولة  وكذلك  بالتجزئة،  البيع  متاجر  على 
تو�سلت  مك�سيكو.وقد  مدينة  يف  املبيعات  ترويج  يف  الإذاعي 
الدرا�سة اإىل اأن �سلوك امل�ستهلكني يف املدن يتاأثر اإيجابيًا بالإعالن 
املادية  باملتغريات  ب�سدة  امل�ستهلكني  يتاأثر  حيث  الإذاعي، 
الإذاعي  الإعالن  اأن  النتائج  بينت  والقت�سادية.كما  واملعرفية 
يقوم بن�رش ر�سائل ترويجية توؤدى اإىل �رشعة ال�ستجابة لل�رشاء من 

ال�سوبرماركت واملتاجر.
درا�سة �صعد )2008( 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على تاأثري الإعالن الإذاعي 
الدرا�سة على عينة من  ال�سلوك ال�رشائي لل�سباب، ولقد طبقت  على 
الدرا�سة  نتائج  بينت  وقد  غزة،  و�سابة من حمافظات  �ساب   400
اأن معظم اأفراد العينة ي�ستمعون لالإعالن الإذاعي، وقد جاءت اإذاعة 
لالإعالنات،  ال�ستماع  اأهمية  حيث  من  الأوىل  باملرتبة   FM غزة 
باملرتبة  الأق�سى  اإذاعة  يليها  الثانية،  باملرتبة  القد�ص  واإذاعة 
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الثالثة، واأظهرت النتائج اأن معظم اأفراد العينة يوجد تاأثري لالإعالن 
لالإعالن عن  وبالن�سبة  ال�رشاء،  لقرار  اتخاذهم  الإذاعي عليهم يف 
اإعالنات  يليها  الأوىل،  باملرتبة  ال�سلع  اإعالنات  فجاءت  ال�سلع، 
مميزات  ا�ستمالة  جاءت  ولقد  التوعية،  اإعالنات  ثم  اخلدمات، 
باملرتبة  اأف�سل  حلياة  الأمل  وا�ستمالة  الأوىل،  باملرتبة  ال�سلعة 
الثانية، ويوجد اجتاه قوى نحو ا�ستماع ال�سباب لالإعالن الإذاعي، 

واأن الإعالنات لها تاأثري قوى على �سلوكهم.
 :Panagopoulos & Green )2008(  درا�سة

�سعت هذه الدرا�سة اإىل اإجراء جتارب ميدانية لختبار تاأثري 
الوليات املتحدة  اللكرتونية يف  املناف�سة  الإذاعي على  الإعالن 
ال�سابقة اخلا�سة  الدرا�سات  نتائج  فاإن  الدرا�سة  الأمريكية.وح�سب 
املر�سحني  من  لكل  املنح  اأن  على  ركزت  احلملة  على  بالإنفاق 
الفائدة  ت�سكل  وهي  �سواء  حد  على  تكون  اأن  يجب  واملناف�سني 
ال�سافية للمناف�سني.وقد مت اختيار املدن التي قامت بالنتخابات 
اإعالنات  ببث  لتقوم  ع�سوائي  ب�سكل  و2006   2005 نوفمرب  يف 
مبوعد  امل�ستمعني  وتذّكر  املر�سحني،  اأ�سماء  فيها  تذكر  اإذاعية 
النتخابات القادم وت�سجعهم على الت�سويت.وقد بينت النتائج اأن 

الإعالن الإذاعي من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل انتخابات اأكرث تناف�سية.
 Peacock )2007( درا�سة

على  الإذاعة  قدرة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التاأثري على �سلوك العمالء، يف مدينة بو�سطن بالوليات املتحدة 
الأمريكية، وقد تناولت ال�سمات املميزة لالإعالن عن طريق الإذاعة، 
واإمكانبة ا�ستخدام اأف�سل و�سيلة خللط الت�سالت واملواد الإعالنية 
املختلفة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الإذاعة لها تاأثري عاطفي قوى 
على �سلوك العمالء، وميكنها من اإيجاد روابط �سخ�سية معهم اأكرث 

من اأي و�سيلة اإعالنية اأخرى.
 Allan )2007(درا�سة

امل�ستمعني  وتفاعل  الإعالنات  تاأثري  الدرا�سة  هذه  تناولت 
ال�رشاء  وقرار  جهة،  من  والذاكرة  النتباه  بني  العالقة  ومدى 
بني  التفاعل  وكذلك  لبنان،   - بريوت  مدينة  يف  اأخرى  جهة  من 
تو�سلت  وقد  الإذاعي،  لالإعالن  الهرمي  والت�سل�سل  املو�سيقى 
الدرا�سة اإىل اأن الأنواع املو�سيقية املختلفة امل�ستخدمة يف الإعالن 
الأحلان،  مزيج  الإيقاع،  الطبول،  اأ�سوات  )الإن�ساد،  مثل:  الإذاعي 
من  واأي�سا  الإعالن،  من  العميل  موقف  على  تاأثري  لها  النغمة( 
الإعالن  جتاه  اجليد  واإح�سا�سهم  لها،  وتذكرهم  التجارية  العالمة 

يف الإذاعة، وتاأثريها على قرار ال�رشاء لديهم.
 Gerber & Gimpel )2007(درا�سة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة تاأثري الإعالنات التلفزيونية 
بولية  النتخابات  ملر�سحي  اجلمهور  تقييم  عملية  يف  والإذاعية 
تك�سا�ص بالوليات املتحدة الأمريكية، التي جرت يف العام 2006 
ال�سيء  بع�ص  ملتب�سة  نتائج  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  وت�سمنت 
لالإعالنات  املدى  ق�سري  تاأثري  ووجد  الإذاعي،  الإعالن  اأثار  من 
التلفزيونية، وهذا ميكن اأن نعزوه اإىل اأنه مل يكن هناك خطة منظمة 
من قبل املر�سحني لإطالق هذه احلملة النتخابية الكبرية، واإمنا 

كان اإطالق احلملة ع�سوائيًا من خالل الإذاعة والتلفزيون.
 John )2006( & Erica درا�سة

الإعالن  �سيغ  تنوع  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
يف  الإعالنات  من  كبري  )عدد  وهى  واملنخف�سة  العالية  الإذاعي 
وطبقت  امل�ساركني،  على  تاأثريها  ومدى   ، معينة(  زمنية  فرتة 
الدرا�سة على عينة من اجلمهور العام يف بريطانيا ومت تق�سيمهم 
ذات  لالإعالنات  الأوىل  املجموعة  تعري�ص  ومت  جمموعتني،  اإىل 
ال�سيغ  ذات  لالإعالنات  الثانية  واملجموعة  العالية،  ال�سيغ 
التي  الثانية  املجموعة  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  املنخف�سة، 
تعر�ست اإىل الإعالنات ذات ال�سيغ املنخف�سة كانت مقبولة اأكرث 
واملجموعة  ايجابي،  ب�سكل  عليهم  واأثرت  الأوىل  املجموعة  من 
الثانية التي تعر�ست لالإعالنات ذات ال�سيغ املنخف�سة كانوا اأكرث 
ت�سابها يف اآرائهم حول الإعالن، على عك�ص املجموعة الأوىل والتي 
جاءت  التي  والإعالنات  لالإعالن،  بالن�سبة  خمتلفة  اآراوؤهم  كانت 
يف بداية الفقرة الإعالنية اأقوى ن�سبيا” يف التاأثري من الإعالنات 

التي جاءت يف نهاية الفقرة الإعالنية.
 Nysveen & Breivik )2005( درا�سة

يف  الإعالن  فعالية  بني  املقارنة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املطبوعات والإذاعة على �سبكة النرتنت، حيث مت تطبيق الدرا�سة 
الطريان  بتذاكر  تهتم  التي  الرنويج  يف  اجلمهور  من  عينة  على 
ت�سميم  مت  ولقد  الفنادق،  اأحد  يف  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  وق�ساء 
اإعالنية  �سكل وم�سات �رشيعة من خالل وكالت  الإعالنات على 
الإعالنات  لهذه  لو�سع خ�سائ�ص وموا�سفات حمددة  متخ�س�سة 
على  الإعالن  اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت  والإذاعة،  املطبوعات  يف 
�سبكة النرتنت واملطبوعات كانت اأكرث تاأثريا من الإعالن الإذاعي، 
وعملية تعر�ص اجلمهور لالإعالن على �سبكة النرتنت كانت ل�سالح 

اإعالن املطبوعات عن الإعالن الإذاعي.
درا�سة ر�صوان )2005( 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على تاأثري الإعالن الإذاعي 
توفر  ومدى  باملنتجات  امل�ستمع  واهتمام  انتباه  جذب  يف 
املعلومات الت�سويقية مل�ستمعي الإذاعة، وطبقت الدرا�سة على طلبة 
جامعة حلوان يف م�رش، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك تفاوتًا يف 
ن�سب امل�ستمعني بالن�سبة لفرتة ال�ستماع فجاءت الفرتة ال�سباحية 
الأ�سلوب  لنوع  بالن�سبة  اأما  الظهرية،  تلتها فرتة  الأوىل،  باملرتبة 
الأوىل،  املرتبة  يف  الدرامي  الأ�سلوب  جاء  الإعالنات  يف  املقدم 
باملرتبة  احلوار  واأ�سلوب  الثانية  املرتبة  يف  الغنائي  والأ�سلوب 

الثالثة.
Pamela et al )2004( درا�سة

عمدت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على تاأثري الإعالن الإذاعي 
اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  ومن  اإجنلرتا،  يف  املعلنة  لل�رشكات 
الدرا�سة اأن املعلنني ي�ستخدمون الراديو لأ�سباب عدة، مثل: رخ�ص 
قبل  لالإعالن  احلجز  واإمكانية  الإنتاج،  التكاليف، �رشعة ورخ�ص 
فرتة ق�سرية من وقت الإعالن، واأن تكلفة الإعالن الإذاعي ت�ساوى 

17من تكاليف الإعالن التلفزيوين.  /1
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اإلعالن اإلذاعي وأثره في اتخاذ القرار الشرائي خلدمات شركة جوال،
دراسة على طلبة اجلامعات في محافظات غزة

د. محمد زيدان سالم
د. مروان سليم األغا
أ. إياس سمير صمد

Mercy )2003 & Wilson( درا�سة
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على تاأثري اإعالنات الأدوية 
من  عينة  على  بالتطبيق  اجلمهور،  على  والتلفزيون  الراديو  يف 
�سكان منطقة اأبيدان يف نيجرييا.وت�سري النتائج اإىل اأن الإعالنات 
خلق  خالل  من  �سواء  ال�سكان  على  ايجابي  تاأثري  لها  التلفزيونية 
الإيجابية  الآثار  حول  الوعي  حالة  لتعزيز  اأو  للجمهور  الوعي 
 %  25 �سوى  يقدم  الإذاعة ل  الإعالن يف  واأن  لالأدوية،  وال�سلبية 
حياة  على  خطرا  متثل  التي  الأدوية  خماطر  حول  املعلومات  من 
من   %  80  -  50 من  تقدم  حني  يف  مبا�رش،  ب�سكل  الإن�سان 
واأن  الإن�سان،  املبا�رشة على حياة  املعلومات حول املخاطر غري 

الإعالنات التلفزيونية اأكرث تاأثرياً من الإعالنات الإذاعية.
Paul )2002( درا�سة

الإعالنات  تاأثري  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
فرتة  يف  الإعالنات  من  كبري  )عدد  العالية  ال�سيغ  ذات  الإذاعية 
حول  مرئية  ذهنية  �سورة  للم�ستمعني  ت�سكل  التي  معينة(  زمنية 
فرداً   46 قوامها  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت  عنها،  املعلن  ال�سلع 
عالية  �سيغ  ذات  لإعالنات  تعر�سوا  وقد  اأمريكا،  يف  ال�سكان  من 
نتائج  بينت  ثانية.وقد   60 الإعالن  مدة  وكانت  ومنخف�سة، 
العالية،  ال�سيغ  ذات  بالإعالنات  امل�ساركني  اهتمام  اأن  الدرا�سة 
اإذاعي عاٍل  اإعالن  اإىل  الإعالنات املنخف�سة، وال�ستماع  وجتاهل 
الإعالنات  اإىل  وال�ستماع  التلفزيون،  يف  املرئي  الإعالن  يوازى 
العالية بالإذاعة يخلق لدى امل�ستمع �سورة ذهنية حول ال�سلعة اأو 

اخلدمة املعلن عنها.
 Berg & Louis )2001( درا�سة

عامل  وفاعلية  تاأثري  مدى  تو�سيح  الدرا�سة  هذه  عمدت 
لل�سلع،  املدار�ص  طالب  تذكر  على  الإذاعة  اإعالنات  يف  الفكاهة 
60طالبا بعمر )18عاًما(  حيث طبقت الدرا�سة على عينة قوامها 
حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  فلوريدا  مبدينة  املدار�ص  يف 
اإذاعية، حيث  اإعالنات ق�س�سية  19اإعالنًا على �سكل  اإىل  تعر�سوا 
كان م�ستوى الفكاهة بها منظم ومتنوع وم�سيطر فيها على حمتوى 
الإعالنات، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن عامل الفكاهة مل يوؤثر على 
قوة ذاكرة امل�ستمعني لتذكر ال�سم التجاري، وعامل الفكاهة يوؤثر 

على امل�ستمعني عندما يكون ال�سم التجاري لل�سلعة م�سهوراً.
 Domke & Wild )2001( درا�سة

التعرف على عملية تاأثري احلمالت  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
امل�ستمعني يف  عينة من  على  وقد طبقت  الإذاعات،  الإعالنية يف 
وهى:  عوامل  ثالثة  على  واعتمدت  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
للحملة  الفعالة(  الدعاية  الفعال،  الت�سمني  الفعال،  )التوجيه 
�سالفة  الثالثة  العوامل  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  الإعالنية، 
على  الإذاعات  ويف  الإعالنية  احلمالت  يف  قوى  تاأثري  لها  الذكر 
امل�ستمعني، واأو�سع نطاقًا مقارنة بتاأثري نف�ص العوامل يف احلمالت 

التلفزيونية.
 Brennecke )1997( درا�سة

واأ�ساليب  عوامل  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  عمدت 

الدرا�سة  طبقت  حيث  العمالء،  على  الفعال  الإذاعي  الإعالن  تاأثري 
الفا�سل بني  يف هولندا، وقد تناولت عدة عوامل مثل: طول فرتة 
برناجمني اإذاعيني، وحجم م�ساحة البث التي ين�رش فيها الإعالن، 
الإذاعي،  الإعالن  مع  للتفاعل  وجتاوبهم  العمالء  ا�ستعداد  ومدى 
على  وامتدادها  البث،  موجة  طول  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
م�ساحات كبرية، وطول فرتة البث الإعالين من جهة، وقبول العميل 
اإىل  يوؤدى  اأخرى  جهة  من  الإذاعة  تبثها  التي  الإعالنية  للمادة 

جناح الإعالن الإذاعي يف اأداء الر�سالة املنتظرة منه.

1.8 التعليق على الدراسات السابقة
من خالل الطالع على الدرا�سات ال�سابقة، يت�سح اأن هناك 
قرار  اتخاذ  على  الإذاعي  الإعالن  تاأثري  تناولت  عديدة  درا�سات 
ال�رشاء لدى العمالء، مثل: درا�سة Rajagopal (2011(، درا�سة �سعد 
)2008( ، درا�سة  (Peacock )2007، وهناك درا�سات ركزت على 
 Domke & Wild العوامل املوؤثرة يف الإعالن الإذاعي مثل: درا�سة
اأخرى  درا�سات  وهناك   ،Brennecke )1997)  ودرا�سة  ،)2001) 

 Erica تناولت ال�سيغ امل�ستخدمة يف الإعالن الإذاعي مثل: درا�سة
 (John )2006 &، ودرا�سة  (Paull )2002، وهناك درا�سة متحورت 

Pa� درا�سة املعلنة، وهى:  لل�رشكات  الإذاعي  الإعالن  تاأثري   وول 
 (mela et al )2004، وهناك درا�سة تناولت مقارنة الإعالنات يف 

Nys� درا�سة والإذاعة وهى:  النرتنت واملطبوعات  �سبكة   لل من 
ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج  خالل  ومن   ،veen & Brivik )2005) 

يتبني اأن العديد من هذه الدرا�سات تناولت اأهمية ت�سميم وتنفيذ 
 Allan ودرا�سة   ،Peacock )2007)  درا�سة مثل:  الإذاعي  الإعالن 
 (2007(، حيث تناولت هذه الدرا�سات جمموعة من النواحي التي 

توؤثر على اتخاذ القرار ال�رشائي لدى العمالء مثل: ال�سمات املميزة 
الإعالن  يف  امل�ستخدمة  املو�سيقية  والأنواع  الإذاعي،  لالإعالن 
الإذاعي، وجذب النتباه وتوافر املعلومات الت�سويقية للم�ستمعني، 
وهناك درا�سات تناولت �سيغ الإعالن الإذاعي امل�ستخدم للتاأثري 
وعامل  واملنخف�سة،  العالية  الإعالنات  �سيغ  مثل:  العمالء،  على 
والغنائي  واحلواري  الدرامي  والأ�سلوب  الإعالنات،  يف  الفكاهة 
مثل: درا�سة  (Erica & John )2006، ودرا�سة (Paul )2002 ، وهناك 
على  الإعالنات  يف  العوامل  تاأثري  نتائج  اإىل  تو�سلت  درا�سات 
درا�سة  (Pamela et al )2004، ودرا�سة  املعلنة وهى:  املنظمات 

.Brennecke )1997) 

تاأثري  على  ركزت  ال�سابقة  الدرا�سات  اأن  يتبني  �سبق  مما 
العمالء، ولكن لي�ص  ال�رشاء لدى  الإذاعي على اتخاذ قرار  الإعالن 
ب�سورة كاملة فيما يخ�ص ت�سميم وتنفيذ الإعالن الإذاعي، واإمنا 
الإذاعي،  الإعالن  وتنفيذ  ت�سميم  عنا�رش  من  عن�رش  على  ركزت 
الإذاعي  الإعالن  تاأثري  عن  يتحدث  اأنه  البحث  هذا  مييز  ما  ولعل 
كوحدة  الإذاعية  الإعالنات  وتنفيذ  ت�سميم  عنا�رش  حيث  من 
اجلامعات  طلبة  على  البحث  هذا  تطبيق  فاإن  وكذلك  متكاملة، 
القليلة التي تتناول اجلانب  يف حمافظات غزة، يعد من الأبحاث 
الت�سويقي وخا�سة ت�سويق خدمات �رشكة جوال من خالل الإعالن 

يف الإذاعات املحلية ح�سب اإطالع ومعرفة الباحثني.
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2.اإلطار النظري للبحث
الإذاعي،  الإعالن  تعريف  عن  احلديث  مت  اجلزء،  هذا  يف 
الإعالنية  والربامج  فيه،  توافرها  الواجب  واجلوانب  واأنواعه، 

امل�ستخدمة يف الإذاعة.

2.1 تعريف اإلعالن اإلذاعي
غري  ات�سال  عملية  باأنه  الإذاعي  الإعالن  تعريف  ميكن 
اأ�سكالها  باأحد  الإذاعة  ي�ستخدم  الذي  املعلن،  ل�سالح  �سخ�سية 
جمهور  تعرف  حديثة  �سوتية  ر�سالة  بث  يف  معينة  قيمة  مقابل 
الإذاعة باملنتج املعرو�ص، ومبا اأن الإعالن الإذاعي هو يف الغالب 
كالم مبا�رش من املذيع اإىل امل�ستمع، فاإن هذا ميكن اأن يخلق جواً 
من الألفة وال�سداقة والثقة والذي ي�ساعد يف عملية الإقناع )غيث، 

2011؛ والفاغى، 1998( .

2.2 أنواع اإلعالن اإلذاعي
من  جعلت  الإذاعة،  يف  والإقناع  التاأثري  اأ�ساليب  تطور  اإن 
الإعالنات امل�سموعة تتخذ اأ�سكاًل عدة، وتقدم يف اأكرث من �سورة 
اأهم  وتتمثل  وغر�سها،  واأهميتها  مو�سوعها  ح�سب  كل  اإعالنية 
)بهن�صى،  التايل  النحو  على  �صور  عدة  يف  الإذاعية  الإعلنات 

2007؛ وال�صحن، 2005( : 

Ú  املذيع فيه  يعطى  الذي  الإعالن  وهو  املقروء:  الإعالن 
الن�ص  فيه  ويقراأ  الإعالن،  حمل  املنتج  حول  موجزة  معلومات 
اأو  ت�سويرية  مو�سيقى  بدون  فقط  واحد  �سخ�ص  قبل  من  الإعالين 

اأغنية.
Ú  اأغنية اأو  ذكية،  بفكاهة  الإعالن  ويبداأ  املرح:  الإعالن 

فيه  ب�سكل  املنتج  عن  التحدث  اإىل  املذيع  ينتقل  ثم  ومن  مرحة، 
طرافة وذكاء.

Ú  الإعالن بث  ويتم  الإذاعية:  الربامج  طريق  عن  الإعالن 
يتعلق  طابع  ذات  معلومات  باإعطاء  الربامج  بع�ص  خالل  من 
عن  حديثه  عند  املذيع  يتطرق  حيث  الربنامج،  فقرات  ببع�ص 
التكنولوجيا مثال اإىل احلديث عن اأجهزة معينة لإحدى املنظمات 

واإبراز مزاياها وامتداحها.
Ú  مركز بحوار  �سخ�سني  قيام  وهى  احلواري:  الإعالن 

حول منتج واأهميته للم�ستمع ومزاياه، وترافق هذا احلوار اأحيانا 
املو�سيقى.

Ú  اأدوار اأ�سخا�ص بتقم�ص  الإعالن الدرامي: هو قيام عدة 
عنها  معلومات  واإعطاء  املنتج  حول  ق�سرية  متثيلية  خالل  من 

وذلك من خالل ق�سة تدور حول ال�سلعة املذكورة ومزاياها.
Ú  ال�ستعانة وهو  اخلرباء:  اأحاديث  خالل  من  الإعالن 

باخلرباء ذوى الخت�سا�ص من اأجل احلديث عن بع�ص املنتجات 
الإعالن  جتعل  ناحية  من  فهي  مزدوجة  فائدة  ذات  عملية  وهى 
مبثابة حمطة ا�سرتاحة من الربامج التي ي�ستمع اإليها املواطن من 
حيث احلديث الق�سري واملركز وال�سهل عن اأمور مير بها يف حياته 
امل�ستمع لال�ستمرار بال�ستماع  اأخرى تهيئ  اليومية، ومن ناحية 

اإىل الربنامج املذكور.

2.3 اجلوانب الواجب توافرها يف اإلعالن اإلذاعي
هناك ثلثة جوانب يجب توافرها يف الإعلن الإذاعي وهى 

كالآتي: 
Ú  بل كثرية،  الإعالن  كلمات  تكون  ل  اأن  مبعنى  الرتكيز: 

الكالم  قد ميل من  امل�ستمع  لأن  الرتاكيب،  تكون موجزة وحمددة 
ي�ستطيع  ل  قد  اأو  دقيقة  ب�سورة  الأغرا�ص  يحدد  ل  الذي  الكثري 

معرفة الأهداف ب�سورة وا�سحة )النواعرة، 2010( .
Ú  ينتمي وا�سع  جمهور  له  الإذاعي  الإعالن  اإن  ال�سهولة: 

اإىل خمتلف فئات املجتمع ذات الطبقات املختلفة واملتفاوتة يف 
امل�ستويات الثقافية، لذا فاإنمَ ن�ص الإعالن يجب اأن يكون مفهومًا، 
ويجب اأن يخلو من التعبريات املعقدة التي قد جترب امل�ستمع على 
الإعالن  عن  الإذاعي  الإعالن  لختالف  وذلك  والتفكري  التذكر 
الإعالن  مثل:  اإليه  الرجوع  ي�ستطيع  ل  امل�ستمع  اأن  يف  ال�سحفي 
ال�سحفي بقراءته اأو مراجعة بع�ص املوا�سيع التي فاتته )النواعرة، 

. )2004 2010، وغبا�سي، 
Ú  اخلطابية: يجب اأن يت�سمن الإعالن الإذاعي يف كلماته

وتقاريره رنينا مو�سيقيا خا�سا ي�ساعد على اإثارة اإعجاب امل�ستمع 
مبو�سيقى التعابري وجمالها وجتعله يتذكرها، واأن يكون لها وقع 
اأن يتميز  التعبري، ويجب  الكلمة ودقتها يف  خا�ص من حيث قوة 
التي توؤثر يف نفو�ص  الظاهرة  الإذاعي بكلماته اخلطابية  الإعالن 
امل�ستمعني، واختيار الكلمات تكون قريبة من لغة الكالم ومالئمة 

للنطق ب�سوت عال وذات خمارج األفاظ �سهلة )الفاغى، 2001( .

2.4 الربامج اإلعالنية يف اإلذاعة
هناك نوعان من الربامج الإعلنية يف الإذاعة وهى كالآتي: 

Ú  الربامج التمثيلية: حيث تقدم املنظمة املعلنة متثيلية اأو
ا�سكت�ص يعلنه املذيع، ويقوم بتقدميه على اأنه من �رشكة كذا التي 
تنتج منتج كذا وفى ختام هذا الإ�سكت�ص يكرر املذيع املقدمة �سواء 

بنف�ص الألفاظ اأو باألفاظ اأخرى )�سابات، 1997( .
Ú  حية مو�سيقى  عن  عبارة  وهى  املو�سيقى:  الربنامج 

تقدمها فرقة مو�سيقية اأو فرقة راق�سة م�سجلة على ا�سطوانات اأو 
اأ�رشطة ممغنطة، واملو�سيقى احلية تكلف املعلن كثرياً وهى بحاجة 
اإىل ا�ستوديوهات جمهزة جتهيزاً خا�سًا، ول �سك اأنها جتذب عدداً 
اأنها  ويعلن  املذيع  قبل  من  تقدميها  ويتم  امل�ستمعني،  من  كبرياً 
)عبد  ونهايته  الربنامج  اأول  يف  وذلك  معينة،  منظمة  من  مقدمة 

الهادي واآخرون، 2011( .

2.5 تطور اإلذاعات احمللية يف فلسطني
�سهدت الأعوام املا�سية انت�ساراً مل ي�سبق له مثيل لالإذاعات 
التكنولوجي  التطور  ظل  يف  غزة  حمافظات  يف  اخلا�سة  املحلية 
وتدفق ثورة املعلومات، وتعد الظروف التي ن�ساأت فيها الإذاعات 
الإ�رشائيلي مقر  �سعبة نوًعا ما، وذلك بعد تدمري قوات الحتالل 
اإذاعة �سوت فل�سطني “الربنامج الثاين” يف منطقة املنطار �رشق 
قبل  من  جديًا  التفكري  بداأ  بعدها   ،2001 عام  اأواخر  غزة  مدينة 
حمافظات  يف  اإذاعة  من  اأكرث  باإن�ساء  الإعالميني  من  جمموعة 
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اإلعالن اإلذاعي وأثره في اتخاذ القرار الشرائي خلدمات شركة جوال،
دراسة على طلبة اجلامعات في محافظات غزة

د. محمد زيدان سالم
د. مروان سليم األغا
أ. إياس سمير صمد

غزة.وكانت يف تلك الفرتة تفتقد لأية اإذاعة خا�سة، وكانت اإذاعة 
�سوت احلرية اأول اإذاعة مت اإن�ساوؤها يف حمافظات غزة وتوالت بعد 
ذلك الإذاعات املحلية يف حمافظات غزة حتى و�سلت لغاية الآن 
الإعالم  لوزارة  اللكرتوين  )املوقع  خا�سة  حملية  اإذاعة   12 اإىل 

الفل�سطينية( .
)املوقع  هي  غزة  حمافظات  يف  املحلية  والإذاعات 
�سوت  اإذاعة   ،  )2009 الفل�سطينية،  الإعالم  لوزارة  اللكرتوين 
احلرية، اإذاعة غزة FM، اإذاعة املنار، اإذاعة �سوت الأق�سى، اإذاعة 
�سوت  اإذاعة  األوان،  اإذاعة  الكرمي،  القراآن  اإذاعة  ال�سباب،  �سوت 

القد�ص، اإذاعة الإميان، اإذاعة �سوت ال�سعب.

2.6 مفهوم اختاذ القرار ومراحله
بل  الع�رشين؛  القرن  وليدة  لي�ست  القرارات  اتخاذ  عملية  اإن 
اأن بداأ الإن�سان ينظم نف�سه يف �سكل اأو�سح  هي عملية عرفت منذ 
اأهميتها  القدم  منذ  لالإدارة  فكان  املعي�سة،  ظروف  مع  لتتالءم 
من  و�سلنا  وما  تطورها،  وظروف  املنظمة  للمجتمعات  بالن�سبة 
امل�ساكل  ملواجهة  اجلماعية  والأ�ساليب  احل�سارات  عن  معلومات 
يف  عليه  كانت  كما  تظل  مل  اجلوهرية  العملية  هذه  اأن  اإل  وحلها 
حياة  يف  وامل�ستمر  ال�رشيع  التطور  نتيجة  تطورت  اإمنا  املا�سي 
اتخاذ  عملية  .وتعرف   )2010 )ياغي،  �سلوكه  ومنو  الإن�سان 
وت�سخي�ص  حتديد  تت�سمن  التي  اخلطوات  »�سل�سلة  باأنها  القرارات 
امل�سكلة، طرح احللول، تقييم البدائل، اختيار البديل املالئم، تنفيذ 

قرار الختيار، تقييم القرار املتخذ« )طه، 2006( .
وهناك خم�س مراحل متر فيها عملية اتخاذ القرار ال�رشائي 

 : )Kotler, 2006( وهي
Ú  امل�ستهلك ي�سعر  ال�رشاء حينما  تبداأ عملية  قرار احلاجة: 

اأ�سا�سية  حاجة  كانت  �سواء  اإ�سباعها  ويريد  لديه  حاجات  بوجود 
امل�ستخدمة  الو�سائل  اإحدى  واخلدمات  ال�سلع  غريها.وتعد  اأو 
امل�ستهلكني.وت�سعى  لدى  الرغبات  اإ�سباع  يف  الأوىل  بالدرجة 
اجلهود الت�سويقية يف هذه املرحلة اإىل التعرف على احلاجات غري 
مبا  والنفعالت  الغرائز  لتحريك  الرغبات  اإثارة  وكذلك  امل�سبعة، 

ي�ساعد على خلق الرغبة لقتناء �سلعة ما.
Ú  باأنه امل�ستهلك  ي�سعر  عندما  والبدائل:  املعلومات  جمع 

املعلومات  وجمع  البحث  بعملية  يقوم  فاإنه  ما،  ل�سلعة  بحاجة 
للم�ستهلك جمموعة من  ر  وتتوافر  يريد �رشاءها،  التي  ال�سلعة  عن 
العائلة،  الأ�سدقاء،  واأهمها  املعلومات  على  للح�سول  امل�سادر 
املعلومات  طبيعة  ال�سخ�سية.وتدور  واخلربة  العمل  زمالء 
وجودها  ومكان  ال�سلعة،  جودة  حول  امل�ستهلك  يحتاجها  التي 
بني  اختالف  الثمن.وهناك  دفع  واأ�سلوب  و�سعرها،  وخ�سائ�سها، 
امل�ستهلكني حول الفرتة الزمنية التي ميكثها امل�ستهلك وهو يبحث 

عن املعلومات.
Ú  باإجراء امل�ستهلك  يقوم  املرحلة  البدائل: يف هذه  تقييم 

بعد  �رشائها  املراد  لل�سلعة  املتاحة  البدائل  ملختلف  تقييم  عملية 
توفر املعلومات الالزمة.وي�ستخدم امل�ستهلك جمموعة من املعايري 

امل�ستهلكني  بني  تختلف  املعايري  تلك  لأن  التقييم،  عملية  يف 
باختالف خ�سائ�سهم النف�سية والدميغرافية والقدرة ال�رشائية.

Ú  اختيار التقييم  عملية  عن  ينتج  ال�رشائي:  القرار  اتخاذ 
فقرار  ورغباته،  حاجاته  ت�سبع  التي  املنا�سبة  لل�سلعة  امل�ستهلك 

ال�رشاء هنا هو اختيار بديل من بني البدائل املتاحة.
Ú  ال�رشاء يقوم امل�ستهلك ال�رشاء: بعد عملية  تقييم ما بعد 

ال�سابقة،  توقعاته  حيث  من  ال�رشائي  قراره  اتخاذ  عملية  بتقييم 
ال�سلعة وفق  فاإذا جاءت  املنا�سب،  لالإ�سباع  ال�سلعة  ومدى حتقيق 

توقعات امل�ستهلك فاإنه �سيكون را�سيًا والعك�ص �سحيح.

2.7 أسباب اختيار شركة جوال حالة دراسية
اأول  )جوال(  الفل�سطينية  اخللوية  الت�سالت  �رشكة  تعد 
اأن�سط  من  وهي  فل�سطني،  يف  اخللوي  لالت�سال  فل�سطيني  م�سغل 
الإذاعي  الإعالن  ت�ستخدم  التي  فل�سطني  يف  العاملة  ال�رشكات 
للرتويج خلدماتها، اإذ اإن حجم النفقات امل�رشوفة على الإعالنات 
يف �رشكة جوال بلغ )$6،212850( يف �سنة 2009، كما بلغ عدد 
م�سرتكيها حتى نهاية عام 2009 مليون وثمامنائة األف م�سرتك 
اأي ما يوازى 84 % من �سوق الت�سالت اخللوية، وح�سب اجلهاز 
املركزي الفل�سطيني لالإح�ساء فقد بلغت م�ساهمة قطاع الت�سالت 
بالأرا�سي الفل�سطينية يف الناجت املحلى الإجمايل حوايل 7.6 % 
)التقرير املايل ال�سنوي ملجموعة الت�سالت الفل�سطينية، 2010( 

.

3.تصميم ومنهجية البحث

3.1 منهجية البحث
با�ستخدام  الباحثون  قام  البحث  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
البحث  يف  طريقة  باأنه  يعرف  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج 
للدرا�سة  متاحة  موجودة  وممار�سات  وظواهر  اأحداث  تتناول 
وي�ستطيع  جمرياتها،  يف  الباحث  تدخل  دون  هي  كما  والقيا�ص 
الباحث اأن يتفاعل معها في�سفها ويحللها )الكيالنى وال�رشيفني، 

.  )2005
واعتمد الباحثون على نوعني جلمع البيانات وهما البيانات 
الثانوية التي ا�ستخدمت يف بناء الإطار النظري للبحث نحو: الكتب 
والدوريات  بالبحث،  العالقة  ذات  والأجنبية  العربية  واملراجع 
تناولت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  والأبحاث  والتقارير،  واملقالت 
اللكرتونية  املواقع  يف  واملطالعة  والبحث  الدرا�سة،  مو�سوع 

املختلفة.

3.2 جمتمع وعينة البحث
يف  النظامية  اجلامعات  طلبة  من  البحث  جمتمع  يتكون 
على  البحث  اقت�رش  البحث  جمتمع  لكرب  ونظراً  غزة،  حمافظات 
الطلبة يف  اأكرب عدد من  التي ت�سم  الرئي�سية  النظامية  اجلامعات 
حمافظات غزة التي جتاوز عدد الطلبة بكل منها 10000 طالب 
وطالبة وعددها )3( جامعات.ويو�سح اجلدول رقم )1( اأ�سماء هذه 

اجلامعات واأعداد الطلبة امللتحقني بها على النحو التايل: 
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جدول )1( 
عدد الطلبة المسجلين بالجامعات النظامية في محافظات غزة

الن�صبة املئويةعدد الطلبة امل�صجلنياأ�صماء اجلامعات

1988139جامعة الأق�سى

1693633اجلامعة الإ�سالمية

1440028جامعة الأزهر

51217100املجموع 

المصدر: إحصائية 2015 للجامعات )وزارة التربية والتعليم العالي( .

اأخذ عينة ع�سوائية طبقية من طلبة  الباحثون على  واعتمد 
الـح�رش  اأ�سلوب  من  بدًل  غزة  مبحافظات  الفل�سطينية  اجلامعات 
ال�سامل نـظراً لكـرب حجم جمتمع البحث، وذلك من خالل مراجعة 
على  الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  الر�سمي  املوقع 
كل  طلبة  عدد  اإجمايل  تق�سيم  ذلك  بعد  مت  حيث  النرتنت،  �سبكة 
الن�سبة  وحتديد  الثالث،  اجلامعات  طلبة  جمموع  على  جامعة 
املئوية اخلا�سة بكل جامعة، مع الأخذ بعني العتبار تنويع العينة 
“الذكور والإناث”.وقد بلغ حجم  يف كل جامعة من كال اجلن�سني 
عينة  حجم  اأخذ  ومت  العينة،  قانون  ح�سب  مفردة   )384( العينة 
من  ابتداًء  العينة،  على  ال�ستبانة  توزيع  مت  حيث  مفردة،   )407(
اأفراد  اأمام  ليكون  العليا،  الدرا�سات  م�ستوى  حتى  الأول  امل�ستوى 
يف  الباحثني  ت�ساعد  وم�ستقلة  مت�ساوية  فر�ص  البحث  جمتمع 
تعميم النتائج، ومت توزيع ال�ستبانة بالتنا�سب على عدد طلبة كل 
 )z = 1.9( كانت  وعليه   %  95 ثقة  م�ستوى  حتديد  ومت  جامعة، 
واخلطاأ = 0.05 مع العلم اأنه مت توزيع ال�ستبيانات اخلا�سة بكل 
جامعة بطريقة العينة الع�سوائية الب�سيطة مع الأخذ بعني العتبار 
والإناث يف  الذكور  بالتنا�سب بني  مق�سومة  العينة  تكون هذه  اأن 
كل جامعة بناء على عدد الطالب والطالبات يف كل جامعة، كما 

يت�سح يف اجلدول رقم )2( .
جدول )2( : 

عدد أفراد عينة البحث موزعين على الجامعات بغزة

عدد اأفراد عينة البحث يف اأ�صماء اجلامعات
كل جامعة من )384( 

150 (39 %) جامعة الأق�سى

127 (33 %) اجلامعة الإ�سالمية

107 ( 28%) جامعة الأزهر

384 (100 %) املجموع الكلي

مالحظة: تم إضافة 25 استبانة لزيادة درجة الثقة لتكون عينة البحث 409 
خضع منهم 407 استبانة للتحليل بعد استثناء استبانتين.

اأهمية  �رشح  تت�سمن  اجلامعات  لطلبة  ر�سالة  ووجهت 
البحث واأهمية م�ساركتهم فيه، واأرفقت مع ا�ستبانة البحث، وقام 
التي  ال�ستبيانات  على  للح�سول  البحث  اأفراد  مبتابعة  الباحثون 

ا�ستبعاد  مت  ال�ستبانات،  تفح�ص  وبعد   ،  )409( بتوزيعها  قام 
على  لالإجابة  املطلوبة  ال�رشوط  حتقق  لعدم  نظًرا  ا�ستبانتني 
ال�ستبانة وبذلك يكون عدد ال�ستبانات اخلا�سعة للبحث )407( .

وقد قام الباحثون بالتاأكد من �سدق اأداة البحث من خالل 
البحث  اأداة  عر�ص  مت  حيث  املحكمني(  )�سدق  الظاهري  ال�سدق 
املحكمني  من  جمموعة  على  الأولية  �سورته  يف  )ال�ستبانة( 
كلية  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  ع�سًوا   )11( من  تاألفت 
القت�ساد والعلوم الإدارية يف جامعة الأزهر بغزة، وكلية التجارة 
والإح�ساء. الإدارة  يف  متخ�س�سني  بغزة  الإ�سالمية  اجلامعة  يف 
وتركزت توجيهات املحكمني على �رشورة تقلي�ص بع�ص العبارات 
اأخرى،  حماور  اإىل  العبارات  بع�ص  واإ�سافة  املحاور،  بع�ص  من 
وا�ستناداً اإىل املالحظات والتوجيهات التي اأبداها املحكمون، قام 
املحكمني،  معظم  عليها  اتفق  التي  التعديالت  باإجراء  الباحثون 
الآخر،  بع�سها  وحذف  العبارات،  بع�ص  �سياغة  تعديل  مت  حيث 

وبذلك خرجت ال�ستبانة يف �سورتها النهائية.
ثبات  لقيا�ص  كرونباخ  األفا  طريقة  ا�ستخدم  مت  وقد 
ال�ستبانة حيث بينت النتائج اأن معامل الثبات الكلي )0.8847( 
، وهذا يدل على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات كما 

يبني جدول )3( .
جدول )3( : 

معامل الثبات )طريقة الفا كرونباخ( 

عدد عنوان املحوراملحور
الفقرات

معامل األفا 
كرونباخ

110.8629ت�سميم الإعالن الإذاعيالأول

80.8892تنفيذ الإعالن الإذاعيالثاين

190.8766جميع الفقرات

3.3 خصائص ومسات عينة البحث
جدول )4( : 

خصائص وسمات عينة البحث

الن�صبة 
املئوية  

%
التكرار الفرتة املتغريات

38.3 156 ذكر
اجلن�ص 

61.7 251 اأنثى

42.5 173 حمافظة غزة

منطقة 
ال�سكن

14 57 حمافظة ال�سمال

33.4 136 حمافظة الو�سطي

5.4 22 حمافظة خانيون�ص

4.7 19 حمافظة رفح
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اإلعالن اإلذاعي وأثره في اتخاذ القرار الشرائي خلدمات شركة جوال،
دراسة على طلبة اجلامعات في محافظات غزة

د. محمد زيدان سالم
د. مروان سليم األغا
أ. إياس سمير صمد

الن�صبة 
املئوية  

%
التكرار الفرتة املتغريات

42.3 172 اجلامعة الإ�سالمية
 ا�سم 

اجلامعة
34.2 139 جامعة الأق�سى

23.5 96 جامعة الأزهر

41.3 168 امل�ستوي الأول

امل�ستوى 
الأكادميي

23.3 95 امل�ستوي الثاين

18.9 77 امل�ستوي الثالث

16.0 65 امل�ستوي الرابع فما فوق

 5. 2 الدرا�سات العليا

32.4 132 كلية علمية
الكلية

67.6 275
كلية اأدبية

49.1 200  1500 �سيكل اأو اأقل

م�ستوى 
الدخل

16.0 65 1501 - 2000 �سيكل

8.8 36 2001 - 2500 �سيكل

9.3 38 2501 - 3000 �سيكل

16.7 68 اأكرث من 3000 �سيكل

%( من املبحوثني   38.3( اأن   )4( يت�سح من اجلدول رقم 
كانوا من “الذكور”، بينما )61.7 %( منهم كانوا من “ الإناث”.

حمافظة  من   )%  42.5( املبحوثني  من  الكبرية  الن�سبة  اأن  كما 
من  املبحوثني  من   )%  42.3( اأن  اجلدول  يو�سح  غزة.كما 
اجلامعة الإ�سالمية، بينما )34.2 %( منهم ينت�سبون اإىل جامعة 
الأق�سى، اأما الن�سبة الباقية )23.5 %( فكانوا من جامعة الأزهر، 
كما اأظهر اجلدول ال�سابق اأن اجلامعة الإ�سالمية جاءت يف املرتبة 
الأوىل، بينما جامعة الأق�سى كانت يف املرتبة الثانية.اأما جامعة 
الأزهر فاأخذت املرتبة الثالثة ويعزي هذا اإىل اأنها اأقل اجلامعات 
لأ�سلوب  الباحث  ا�ستخدام  مع  يتالءم  وهذا  الطلبة،  عدد  من حيث 
يتنا�سب  مبا  العينة  اختيار  مت  بحيث  الطبقية  الع�سوائية  العينة 
اأن  النتائج  مع عدد طلبة اجلامعات يف حمافظات غزة.كما تبني 
 )% %( منهم من كليات علمية، بينما ما ن�سبته )67.6   32.4(
اأن الن�سبة الأكرب من  اإن�سانية، كما يالحظ  اأدبية  كانوا من كليات 
املبحوثني )41.3 %( من “امل�ستوى الأول”.كما ت�سري النتائج اأن 

الن�سبة الأكرب منهم )49.1 %( دخلهم “1500 �سيكل اأو اأقل.
3.4 األساليب اإلحصائية املستخدمة

Ú  اختبار كولوجمروف - �سمرنوف ملعرفة نوع البيانات
. )K � S هل تتبع التوزيع الطبيعي اأم ل

Ú  املتو�سط احل�سابي وذلك ملعرفة مدى ارتفاع اأو انخفا�ص
ا�ستجابات اأفراد البحث عن كل عبارة من عبارات متغريات البحث 

الأ�سا�سية.

Ú  انحراف مدى  على  للتعرف  املعيـاري  النحراف 
البحث،  متغريات  عبارات  من  عبارة  لكل  البحث  اأفراد  ا�ستجابات 

ولكل جزء من الأجزاء الرئي�سية عن متو�سطها احل�سابي.
Ú .اختبار األفا كرونباخ للتاأكد من ثبات فقرات ال�ستبانة
Ú  ملتو�سط عينة واحدة ملعرفة الفرق بني متو�سط T اختبار

الفقرة واملتو�سط احليادي “3”.
4.حتليل النتائج واختبار الفرضيات

4.1 اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كوجملروف - مسرنوف( 
هل  ملعرفة  �سمرنوف   - كوملجروف  اختبار  ا�ستخدام  مت 
اإن الختبارات املعلمية  اإذ  اأم ل،  التوزيع الطبيعي  البيانات تتبع 
رقم  جدول  طبيعيًا.ويو�سح  البيانات  توزيع  يكون  اأن  ت�سرتط 
اأكرب  حمور  لكل  الدللة  م�ستوى  قيمة  اإن  اإذ  الختبار  نتائج   )5(
الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات  اأن  على  يدل  وهذا   )0.05( من 

وبالتايل يجب ا�ستخدام الختبارات املعلمية.
جدول )5( : 

اختبار كولومجروف - سمرنوف التوزيع الطبيعي

القيمة قيمة Zعدد الفقراتعنوان املحوراملحور
الحتمالية

ت�سميم الإعالن الأول
110.7490.628الإذاعي

تنفيذ الإعالن الثاين
80.7670.599الإذاعي

191.1430.167جميع الفقرات 

4.2 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب ومستوى 
الداللة ألجزاء االستبانة 

املعياري،  والنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  ا�ستخدام  مت 
اأجزاء  فقرات  من  فقرة  لكل  الدللة  م�ستوى  و  الن�سبي،  الوزن  و 
موافقة  عدم  اأو  موافقة  مدى  وحتديد  قيمتها،  ملعرفة  ال�ستبانه، 
تاأثري  على  التعرف  اأجل  من  وذلك  الأ�سئلة،  هذه  على  املبحوثني 
اجلامعات  لدى طلبة  ال�رشائي  القرار  اتخاذ  على  الإذاعي  الإعالن 

مبحافظات غزة - درا�سة تطبيقية على خدمات �رشكة جوال، 
النسيب،  والوزن  املعياري،  واالحنراف  احلسابي،  املتوسط   4.2.1

ومستوى الداللة لتصميم اإلعالن اإلذاعي.

جدول )6( : 
تحليل فقرات المحور األول: تصميم اإلعالن اإلذاعي

املتو�صط الفقرةم.
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

الحتمالية

2.1

يوؤدى امل�سمون 
اجليد للر�سالة 
الإعالنية يف 

الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 

جوال اإىل اتخاذ 
قراري بال�رشاء.

3.550.98771.0011.1400.000
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املتو�صط الفقرةم.
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

الحتمالية

2.2

العبارات ال�سهلة 
والوا�سحة يف 

الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 
جوال ت�سهم يف 

اتخاذ قراري 
بال�رشاء.

3.830.96076.5417.2030.000

2.3

�سياغة الإعالن 
الإذاعي خلدمات 

�رشكة جوال 
بطريقة غنائية 

يحثني على 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.211.21464.273.5100.000

2.4

تقدمي الإعالن 
الإذاعي خلدمات 

�رشكة جوال 
بطريقة درامية 

ي�ساعدين على 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.491.86169.905.3050.000

2.5

تقدمي الإعالن 
الإذاعي خلدمات 

�رشكة جوال 
بطريقة حوارية 

ي�ساعدين على 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.471.08869.378.5790.000

2.6

يوؤدى الإعالن 
الإذاعي ل�رشكة 

جوال اإىل 
اإثارة الهتمام 

باخلدمة 
وبالتايل اتخاذ 
قراري بال�رشاء.

3.681.01173.5513.3540.000

2.7

يوؤدى تكرار 
الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 

جوال اإىل 
فهمه وبالتايل 

ي�ساعدين يف 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.581.08871.5810.6280.000

2.8

ميكن القول 
اأن مدة بث 

الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 
جوال ت�سهم يف 

متابعته من قبل 
امل�ستمعني.

3.431.15668.617.4230.000

املتو�صط الفقرةم.
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

الحتمالية

2.9

ي�ساعدين توقيت 
الإعالن الإذاعي 

ل�رشكة جوال 
على ا�ستمرار 
ال�ستماع مبا 

جاء به وبالتايل 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.371.08667.366.7260.000

2.10

ي�ساعد الإعالن 
الإذاعي 

خلدمات جوال 
يف التعرف 

على خ�سائ�ص 
املنتج ، ويف 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.701.04173.9513.4000.000

2.11

 يعد ذكر �سعر 
اخلدمة املعلن 

عنها �سمن 
الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 

جوال عامال 
حمفزا لتخاذ 

قراري بال�رشاء.

4.131.05382.5921.4900.000

3.590.63971.7118.3850.000جميع الفقرات

تساوي   “406“ حرية  ودرجة   0.05 داللة  مستوى  عند  الجدولية   t قيمة 
.1.97

جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )6( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
 )3.59( ت�ساوى  الإذاعي(  الإعالن  )ت�سميم  الأول  املحور  فقرات 
 ( لها  الن�سبي  الوزن  وبلغ   ،  )0.639( املعياري  والنحراف 
 ”%  60“ املحايد  الن�سبي  الوزن  من  اأكرب  وهي   ،  )%71.71
 t املح�سوبة املطلقة ت�ساوي 18.385وهي اأكرب من قيمة t وقيمة
اجلدولية والتي ت�ساوي 1.97 والقيمة الحتمالية ت�ساوي 0.000 
وهي اأقل من 0.05، ويتبني من خالل التحليل اأن ت�سميم الإعالن 
الإذاعي من اأ�سا�سيات عمل الإعالنات الإذاعية التي تقوم به �رشكة 
ال�رشائي،  القرار  اتخاذ  يف  يوؤثر  مما  املحلية  الإذاعات  يف  جوال 
 Peacok )2007) درا�سة  (Allan )2007ودرا�سة  مع  يتفق  وهذا 

.Nysveen & Breivik )2005)  ودرا�سة �سعد )2008( ودرا�سة
املبحوثون  يف�سلها  التي  الفرتة  اأن  النتائج  اأو�سحت  كما 
لال�ستماع لالإذاعة هي فرتة امل�ساء بن�سبة 70.3 %، ورمبا يعود 
اإىل اأن طلبة اجلامعات يكونون يف جامعاتهم يف فرتتي ال�سباح 
والظهرية.بينما قال 22.9 % منهم اأنهماأاأا يف�سلون ال�ستماع يف 
اإىل الإذاعة يف  % منهم يف�سلون ال�ستماع  فرتة ال�سباح، و6.9 

فرتة “الظهرية” كما يت�سح من جدول رقم )7( .
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جدول )7( : 
فترة االستماع المفضلة للمبحوثين

الن�صبة املئويةالتكرارفرتة ال�صتماع للإذاعة

9322.9فرتة ال�سباح

286.9فرتة الظهرية

28670.3فرتة امل�ساء

407100.0املجموع

النسيب،  والوزن  املعياري،  واالحنراف  احلسابي،  املتوسط   4.2.2
ومستوى الداللة لتنفيذ اإلعالن اإلذاعي 

جدول )8( : 
تحليل فقرات المحور الثاني: تنفيذ اإلعالن اإلذاعي

املتو�صط الفقرةم.
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

الحتمالية

3.1

 ت�سهم عملية بث 
الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 

جوال �سمن 
برنامج اإخباري 

يف م�ساعدتي 
على اتخاذ 

قراري بال�رشاء.

3.451.03869.028.6820.000

3.2

تقدمي الإعالن 
الإذاعي خلدمات 
�رشكة جوال من 
قبل �سخ�سيات 

م�سهورة 
ي�ساعدين يف 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.471.10869.358.4410.000

3.3

تنفيذ الإعالن 
الإذاعي خلدمات 

�رشكة جوال 
يراعى الثقافة 

ال�سائدة يف 
املجتمع مما 

ي�ساعدين على 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.651.00473.0312.8600.000

3.4

الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 
جوال يربز ما 

هو جديد يف 
املنتج مما 

يدفعني اإىل 
اتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.770.93175.4016.4700.000

3.5

اأ�سعر ب�سدق 
الإعالن الإذاعي 
خلدمات �رشكة 

جوال.

2.841.25356.81
 - 

2.529
0.012

املتو�صط الفقرةم.
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

الحتمالية

3.6

توقيت الإعالن 
الإذاعي خلدمات 

�رشكة جوال 
فعال.

3.380.99867.637.5280.000

3.7

الإعالنات 
يف الإذاعات 
املحلية التي 

ت�ستخدمها 
�رشكة جوال 

جيدة.

3.580.99571.5511.5110.000

3.8

 ي�سهم بث 
الإعالن الإذاعي 

يف اأكرث من 
اإذاعة حملية اإىل 
زيادة القتناع 
باتخاذ قراري 

بال�رشاء.

3.761.07075.2514.2580.000

3.490.63969.7115.1900.000جميع الفقرات

تساوي   “406“ حرية  ودرجة   0.05 داللة  مستوى  عند  الجدولية   t قيمة 
.1.97

جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )8( رقم  جدول  من  يت�سح 
 ،  )3.49( ت�ساوى  الإذاعي(  الإعالن  )تنفيذ  الثاين  املحور  فقرات 
والنحراف املعياري )0.639( ، وبلغ الوزن الن�سبي لها )69.71 
 t وقيمة   ،  )%  60( املحايد  الن�سبي  الوزن  من  اأكرب  .وهى   )%
 t قيمة  من  اأكرب  وهى   )15.190( ت�ساوى  املطلقة  املح�سوبة 
ت�ساوى  الحتمالية  والقيمة   ،  )1.97( ت�ساوى  والتي  اجلدولية 
تنفيذ الإعالن الإذاعي  وتعد عملية   ،0.05 اأقل من  0.000 وهى 
يف  تاأثري  من  لها  ملا  الإذاعية  الإعالنات  يف  العنا�رش  اأهم  من 
وهذا  عنه،  املعلن  املنتج  اأو  اخلدمة  اأهمية  واإبراز  عر�ص  طريقة 
 Brenneckes )1997) درا�سة  (Allan )2007ودرا�سة  مع  يتفق 

.Domke & Wild )2001)  ودرا�سة
كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن 58.0 % من املبحوثني ي�سدقون 
“بدرجة  جوال  �رشكة  خلدمات  الإذاعي  الإعالن  يف  يذكر  ما 
يف  يذكر  ما  ي�سدقون  املبحوثني  من   %  32.9 واأن  متو�سطة”، 
% منهم ي�سدقون ما  “بدرجة قليلة”، و9.1  الإعالنات الإذاعية 
يذكر يف الإعالنات الإذاعية خلدمات �رشكة جوال “بدرجة عالية” 

كما يبينه جدول رقم )9( .
جدول )9( : 

درجة تصديق المبحوثين لما يذكر في اإلعالنات اإلذاعية لخدمات شركة جوال

درجة ت�صديق العينة ملا 
يذكر يف الإعلنات الإذاعية 

خلدمات جوال
الن�صبة التكرار

املئوية

379.1بدرجة عالية

23658.0متو�سطة

13432.9قليلة
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درجة ت�صديق العينة ملا 
يذكر يف الإعلنات الإذاعية 

خلدمات جوال
الن�صبة التكرار

املئوية

407100املجموع

لهم  ي�سبق  مل  املبحوثني  من   %  38.6 اأن  النتائج  وبينت 
اأن تاأثروا باإعالن اإذاعي عن خدمات �رشكة جوال، و36.4 % من 
املبحوثني �سبق و تاأثروا باإعالن اإذاعي عن خدمات �رشكة جوال 
ولكن اأحيانًا، واأن 25.1 % منهم �سبق و تاأثروا بالإعالن الإذاعي 

عن خدمات �رشكة جوال كما يو�سح جدول رقم )10( .
جدول )10( : 

تأثر المبحوثين باإلعالنات اإلذاعية عن خدمات شركة جوال

مدى تاأثر عينة البحث بالإعلن 
الن�صبة التكرارالإذاعي خلدمات �رشكة جوال 

املئوية
تاأثر جمتمع البحث بالإعالن 

10225.1الإذاعي

15738.6عدم تاأثر

14836.4بع�ص الأحيان

407100املجموع

ل�رشكة  الإذاعي  الإعالن  اأن   )11( رقم  جدول  يو�سح  كما 
جوال املقدمة من خالل الإذاعات اخلا�سة واملحلية مرتبة ح�سب 
اأهميتها كالتايل: - جاء مقدم/ مقدمة الإعالن يف املرتبة الأوىل، 
وكان املتو�سط احل�سابي له ) )1.62.وق�سمت اخليارات اإىل ثالثة 
مهمة  متو�سطة،  بدرجة  مهمة  كبرية،  بدرجة  مهمة  هي:  اأنواع 
بدرجة  “مهمة  لالإجابة   1 الرقم  اإعطاء  مت  قليلة.وقد  بدرجة 
 3 والرقم  متو�سطة”،  بدرجة  “مهمة  لالإجابة   2 والرقم  كبرية”، 
امل�ستخدمة  املو�سيقى  احتلت  قليلة”.وقد  بدرجة  “مهمة  لالإجابة 
يف الإعالن يف املرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي )1.70( ، واأ�سلوب 
تنفيذ الإعالن احتل املرتبة الثالثة، وكان املتو�سط احل�سابي لها 
الرابعة  باملرتبة  الإعالن جاءت  الأغاين يف  وا�ستخدام   ،  )1.72(
ومتو�سطها احل�سابي )1.77( ، وجاء ا�ستخدام املوؤثرات ال�سوتية 
 ،  )1.92( ح�سابي  ومبتو�سط  اخلام�سة  املرتبة  يف  الإعالن  يف 
والأخرية  ال�ساد�سة  باملرتبة  الأخرى  الأ�ساليب  جاءت  واأخرًيا 

ومتو�سطها احل�سابي )2.24( .
جدول )11( : 

مدى إعجاب المبحوثين فيما يقدم في اإلعالنات اإلذاعية لخدمات شركة جوال

جوانب اإعجاب عينة 
البحث بالإعلنات الإذاعية 

خلدمات �رشكة جوال 

املتو�صط 
الرتتيباحل�صابي 

1.723اأ�سلوب تنفيذ الإعالنات

1.702املو�سيقى يف الإعالن

1.621مقدم/ مقدمة الإعالن

1.774ا�ستخدام الأغاين يف الإعالن

جوانب اإعجاب عينة 
البحث بالإعلنات الإذاعية 

خلدمات �رشكة جوال 

املتو�صط 
الرتتيباحل�صابي 

ا�ستخدام املوؤثرات ال�سوتية 
1.925يف الإعالن

2.246اأ�ساليب اأخرى

املبحوثني  من   %  72.2 ن�سبته  ما  اأن  النتائج  بينت  كما 
منهم   % و22.4  “اأحيانًا”،  املحلية  الإذاعات  اإىل  ي�ستمعون 
ي�ستمعون اإىل الإذاعات املحلية “ دائمًا”، و5.4 % من املبحوثني 

ل ي�ستمعون اإىل الإذاعات املحلية كما ي�سري جدول رقم )12( .
جدول )12( : 

مدى استماع المبحوثين إلى اإلذاعات المحلية

مدى ال�صتماع اإىل الإذاعات 
الن�صبة التكراراملحلية )الراديو( 

املئوية

9222.4يتم ال�ستماع دائمًا

29472.2يتم ال�ستماع اأحيانًا

235.4ل يتم ال�ستماع

709100املجموع

كما اأو�سحت النتائج اأن اإذاعة غزة FM هي اأكرث الإذاعات التي 
ي�ستمع فيها املبحوثون لإعالنات �رشكة جوال بن�سبة 41.3 % 
كما ي�سري اجلدول رقم )13( ، تلتها اإذاعة الأق�سى بن�سبة 21.1 
اإذاعة األوان بن�سبة 16.2 % وبينت النتائج اأن ما ن�سبته  %، ثم 
% ي�ستمعون اإىل اإذاعات اأخرى، ويعزى ذلك اإىل اأن اإذاعة   21.3
غزة FM اأكرث الإذاعات التي ي�ستمع فيها لإعالنات �رشكة جوال، 
وذلك لأنها اإذاعة �سبابية، وفيها برامج متنوعة تخ�ص ال�سباب 

وهى اإذاعة غري حزبية.
جدول )13( : 

أكثر اإلذاعات التي يستمع فيها المبحوثون إلعالنات شركة جوال

الإذاعات التي ي�صتمع فيها جمتمع 
الن�صبة التكرارالبحث لإعلنات �رشكة جوال

املئوية

8621.2اإذاعة الأق�سى

6616.2اإذاعة األوان

 FM 16841.3اإذاعة غزة

8721.3اأخرى

409100املجموع

4.3 اختبار فرضيات البحث: 
الفر�صية الأوىل: هناك تاأثري لت�سميم الإعالن من حيث  ◄

الإعالين،  احليز  الإعالن،  توقيت  الإعالنية،  الر�سالة  )م�سمون 
املدة الزمنية لالإعالن، تكرار الإعالن( يف الإذاعات املحلية على 
غزة  حمافظات  يف  اجلامعات  طلبة  لدى  ال�رشائي  القرار  اتخاذ 

خلدمات �رشكة جوال.
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فر�سيات  لختبار  الواحدة  للعينة   t اختبار  ا�ستخدام  مت 
اأن   )14( رقم  جدول  يف  املو�سحة  النتائج  بينت  حيث  البحث 
3.59، والوزن  املتو�سط احل�سابي ملحور ت�سميم الإعالن ي�ساوي 
الن�سبي ي�ساوي 71.71  % وهي اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد 
وهي   18.385 ت�ساوي  املطلقة  املح�سوبة   t % “ وقيمة   60 “
اأكرب من قيمة t اجلدولية والتي ت�ساوي1.97، والقيمة الحتمالية 
ت�ساوي 0.000 وهي اأقل من 0.05 مما يدل على اأن هناك تاأثرًيا 
ملحور ت�سميم الإعالن الإذاعي على اتخاذ القرار ال�رشائي خلدمات 
Rajago�  رشرشكة جوال.وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع درا�سة

 (pal )2011، ودرا�سة  (Panagopoulos & Green )2008، ودرا�سة 

.Peacock )2007)  ودرا�سة ،Allan )2007) 

جدول رقم )14( : 
تحليل محاور الدراسة

املتو�صط املحورم�صل�صل
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

الرتتيبالحتمالية

الأول
ت�سميم 
الإعالن 
الإذاعي

3.590.63971.7118.3850.0002

الثاين
تنفيذ 

الإعالن 
الإذاعي

3.490.63969.7115.1900.0003

3.540.63971.6420.3900.000جميع املحاور

تساوي   “406“ حرية  ودرجة   0.05 داللة  مستوى  عند  الجدولية   t قيمة 
1.97

يف  ◄ الإعالن  لتنفيذ  تاأثري  هناك  الثانية:  الفر�صية 
الإذاعات املحلية على اتخاذ القرار ال�رشائي لدى طلبة اجلامعات 

يف حمافظات غزة خلدمات �رشكة جوال.
تاأثرًيا  هناك  اأن  يت�سح   )14( رقم  جدول  اإىل  بالرجوع 
القرار  اتخاذ  على  املحلية  الإذاعات  يف  الإعالن  تنفيذ  ملحور 
اأن املتو�سط احل�سابي ملحور  ال�رشائي خلدمات �رشكة جوال حيث 
تنفيذ الإعالن ي�ساوي 3.49، والوزن الن�سبي ي�ساوي 69.71  % 
وهي اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد »60 %« وقيمة t املح�سوبة 
والتي  اجلدولية   t قيمة  من  اكرب  وهي   15.190 ت�ساوي  املطلقة 
اأقل من  0.000 وهي  ت�ساوي  الحتمالية  والقيمة  ت�ساوي1.97، 
 Domke & Wild0.05.وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع درا�سة

.Brenneckes )1997)  2001(ودرا�سة) 

5.االستنتاجات والتوصيات

5.1 االستنتاجات
الإعالن  حول  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
جوال،  �رشكة  خلدمات  ال�رشائي  القرار  اتخاذ  يف  واأثره  الإذاعي 
درا�صة على طلبة اجلامعات يف حمافظات غزة على النحو التايل: 

هناك تاأثري لت�سميم الإعالن الإذاعي على اتخاذ القرار . 1
�سعر  حيث  من  غزة،  مبحافظات  اجلامعات  طلبة  لدى  ال�رشائي 
والعبارات  الإذاعي،  الإعالن  �سمن  عنها  املعلن  املنا�سب  اخلدمة 

الإذاعي  الإعالن  وتكرار  الإذاعي،  الإعالن  يف  والوا�سحة  ال�سهلة 
للر�سالة  اجليد  اإىل فهمه، وامل�سمون  يوؤدى  خلدمات �رشكة جوال 
بطريقة  الإذاعي  الإعالن  وتقدمي  الإذاعي،  الإعالن  يف  الإعالنية 
درامية اأو حوارية اأو غنائية، وتوقيت الإعالن الإذاعي.هذا بجانب 
اأن اأف�سل فرتة لال�ستماع اإىل الإذاعات املحلية هي الفرتة امل�سائية.
Ra�  ققد جاءت هذه النتائج كما ذكرنا �سابقا متوافقة مع درا�سة

 ،Panagopoulos & Green )2008) ودرا�سة  ،jagopal )2011) 

وجهة  ودرا�سة  (Peacock )2007.ومن   ،Allan )2007)  ودرا�سة
لها  خمطط  بطريقة  الإذاعي  الإعالن  ت�سميم  فاإن  الباحثني،  نظر 
وب�سورة جيدة من قبل اإدارة �رشكة جوال وبالتعاون مع الإذاعات 
املحلية يعمل على جذب النتباه والتذكر لدى امل�ستمعني خا�سة 
طلبة اجلامعات، وي�ساعدهم على اتخاذ قرارهم ال�رشائي خلدمات 

�رشكة جوال التي تقوم بالإعالن عنها يف الإذاعات املحلية.
القرار . 2 اتخاذ  على  الإذاعي  الإعالن  لتنفيذ  تاأثري  هناك 

�رشكة  خلدمات  الإذاعي  الإعالن  لأن  ؛  �رشكة  خلدمات  ال�رشائي 
جوال يربز ما هو جديد يف اخلدمة املعلن عنها، واأن بث الإعالن 
الإذاعي يف اأكرث من اإذاعة حملية ي�سهم يف زيادة ال�ستماع اإليه، 
الإذاعي.وقد  الإعالن  تنفيذ  يف  ال�سائدة  الثقافة  مراعاة  وكذلك 
 Domke جاءت هذه النتائج كما ذكرنا �سابقا متوافقة مع درا�سة
نظر  وجهة   (Wild )2001 &ودرا�سة (Brenneckes )1997.ومن 

مع  جوال  �رشكة  قبل  من  الإذاعي  الإعالن  تنفيذ  فاإن  الباحثني، 
يف  ي�سهم  املتخ�س�سة  الإعالنية  الوكالت  اأو  املحلية  الإذاعات 
تعزيز ال�سورة اجليدة خلدمات �رشكة جوال لدى امل�ستمعني، ور�سم 
الر�سي عن هذه  لديهم حالة  لل�رشكة، وتعزز  �سورة ذهنية جيدة 

اخلدمات ، اتخاذ قرار ال�رشاء لديهم وخا�سة طلبة اجلامعات.

5.2 التوصيات
عر�س  مت  فاإنه  البحث،  نتائج  اإليه  تو�صلت  ما  خلل  من 

جمموعة من التو�صيات على النحو التايل: 
بالن�صبة لإدارة �رشكة جوال. 1
يف  � الإذاعي  الإعالن  وتكرار  بث  زيادة  على  العمل 

�رشكة  تقدمها  التي  اخلدمات  مع  يتنا�سب  مبا  املحلية  الإذاعات 
جوال للجمهور، وخا�سة طلبة اجلامعات.

�رشورة الهتمام بتنفيذ الإعالن الإذاعي خلدمات �رشكة  �
جوال بالتعاون مع الإذاعات املحلية من خالل ا�ستخدام القوالب 
التي جتذب امل�ستمعني  الهادفة  ال�سوت واملو�سيقى  الفنية، ونوع 
الإعالن  يف  ومفهومة  وا�سحة  لغة  وا�ستخدام  الإذاعي،  لالإعالن 
احلديث  مت  التي  توافرها  الواجب  ال�رشوط  من  وغريها  الإذاعي، 

عنها يف منت البحث.
انت�ساراً  � الأكرث  املحلية  الإذاعة  اختيار  على  العمل 

وا�ستماعًا من قبل امل�ستمعني.
�سخ�سيات  � قبل  من  الإذاعي  الإعالن  تقدمي  على  العمل 

م�سهورة تلقى قبول يف املجتمع، ولها ح�سورها واأداوؤها املتميز 
وميكن  الإعالن،  يف  يذكر  ما  م�سداقية  لتعزيز  وذلك  خدمته،  يف 
الإفادة منها يف ا�ستمالة امل�ستمعني اإىل ال�ستماع لإعالنات �رشكة 
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جوال.
بالن�سبة  � الأ�سعار  بتخفي�ص  جوال  �رشكة  قيام  �رشورة 

مبا  اجلامعات  طلبة  وخا�سة  العمالء  اإىل  تقدمها  التي  للخدمات 
يتنا�سب مع الو�سع القت�سادي ال�سعب يف حمافظات غزة.

بالن�صبة للإذاعات املحلية. 2
لبث  � الأمثل  التوقيت  باختيار  املحلية  الإذاعات  قيام 

الإعالن بالتعاون والتن�سيق مع �رشكة جوال، مما ي�سهم يف زيادة 
عن  الإعالنات  هذه  يف  جديد  هو  ما  ومعرفة  اإليها،  ال�ستماع 

خدمات �رشكة جوال، و م�ساعدتهم على اتخاذ قرار ال�رشاء.
العمل على زيادة مدة بث الإعالن يف الإذاعات املحلية  �

للم�ساهمة يف تثبيت فكرة اأو مو�سوع الإعالن، ومعرفة تفا�سيله 
من قبل امل�ستمعني، والهتمام مبا جاء به من بيانات ومعلومات 

عن خدمات �رشكة جوال.
الإذاعات  � يف  الإعالن  بث  اأ�سلوب  تغيري  على  العمل 

املحلية خلدمات �رشكة جوال، من خالل ت�سميم وتنفيذ الإعالنات 
�رشكة  قبل  من  امل�ستهدفة  الفئات  مع  تتنا�سب  بطريقة  الإذاعية 
ومتابعة  ا�ستخدامًا  الأكرث  والطلبة  ال�سباب  فئة  وخا�سة  جوال 

خلدمات �رشكة جوال.
من  � وا�ستماعًا  انت�ساراً  الأكرث  الإذاعية  الربامج  اختيار 

�رشكة  اإعالنات  ببث  والقيام  ال�سباب،  فئة  وخا�سة  اجلمهور  قبل 
جوال من خالل تلك الربامج وبذلك حتظى بن�سبة ا�ستماع مرتفعة 
مما يعزز انت�سار هذه الإعالنات عن خدمات �رشكة جوال ب�سورة 

وا�سعة.
الدرا�صات املقرتحة. 3
دور الإعالنات التلفزيونية يف اتخاذ القرار ال�رشائي لدى  �

العمالء بالتطبيق على خدمات بنك فل�سطني.
تاأثري الإعالنات الإذاعية على اتخاذ القرار ال�رشائي لدى  �

ربات البيوت بالتطبيق على ال�سلع الأ�سا�سية.
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