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 يَرفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا {
منكُم وَالَّذينَ أُوتُوا الْعلْمَ 
مَلُونَ خَبِريوَاللَّهُ بِمَا تَع دَرَجَات {  

  

  صدق ا العظيم
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  :قدمة م
الم علي أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق األمين ، أما بعـد            الحمد هللا رب العالمين والصالة والس     

،،،  
يعد اإلعالن ركيزة أساسية للنظام اإلذاعي التجاري حيث يلعب دورا رئيسيا فـي تمويـل المحطـات                 

وبـذلك   ،    تعتمد عليه بعض المحطات الصغيرة كمصدر للتمويل اعتمادا كليا         ل ب ،اإلذاعية والتلفزيونية 
 اإلرسال بل بيع البرامج ذاتها أحد المقومات الرئيسية الستمرارية بعض المحطات            تعد عملية بيع زمن   

  .)١(سيما في المحطات األمريكية وال،التجارية
 و قـد    ،و يمثل اإلعالن أحد األنشطة الرئيسية في ميدان تسويق السلع و الخدمات في العصر الحديث              

بكميـات و   ات المختلفة التي أصـبحت تتـوافر        استخدام اإلعالن كوسيلة لترويج السلع و الخدم      تزايد  
وحيث يزيد استخدام اإلعالن فـي      ،  األمر الذي جعل العرض يفوق الطلب      ،نوعيات متزايدة ومتطورة  

ومن ثـم تنـشأ     . التسويقية األولى في ارتفاع تكلفة النشاط       المشروعات الحديثة فإن ذلك يتمثل بالدرج     
بالتالي فهو نـشاط غيـر      رتفاع األسعار للمستهلك األخير و    الفكرة المعادية لإلعالن من أنه سبب في ا       

   .)٢(غوب فيه اقتصاديا واجتماعيامر
  

وقد تطور العمـل بالمحطـات      ،   ل المسموعة والمرئية بجانب الصحف    من أقدم الوسائ  وتعتبر اإلذاعة   
حتـى   من جانب التليفزيـون       خاصة مع ظهور المنافسة    ةاإلذاعية من حيث البرامج التي تبثها وبصف      

وتتميز اإلذاعة بتشكيلة البرامج التي تقدمها المحطات        ممكن من المستمعين،     د أكبر عد  تستطيع اجتذاب 
إلى خدمته فهناك محطات للشباب وأخرى لهـواة الموسـيقى          سوقي تهدف   تلفة ولكل محطة قطاع     المخ

  .)٣(وهكذا ...وثالثة تركز على الجوانب الدينية
  

 و قد سـاعد علـى ذلـك تعـدد           ،هد اإلعالن في فلسطين تقدما كبيرا     وفي السنوات القليلة الماضية ش    
  . اإلذاعات المحلية في فلسطين وازدياد المنافسة بينهم للحصول على اإلعالنات

لـى  للتعـرف ع  لع والخدمات في اإلذاعات المحلية،      ومن هنا تأتي هذه الدراسة التحليلية إلعالنات الس       
والحاجـات  الجمهور المستهدف و،  إعالنات السلع والخدمات فيهاونسبةنوعية اإلعالنات المذاعة فيها،   

 ،األصوات المـستخدمة فـي تقـديم اإلعـالن        واليب المستخدمة في النص اإلعالني،      األس و ةاإلنساني
ذلك بما يفيد في رسم تصور عام لواقع اإلعالنـات فـي            و، اإلعالنالفترات اإلعالنية التي يقدم فيه      و

  .المحليةاإلذاعات 
  
  

                                                 
  ٤٥، ص ) ١٩٩٩الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة، (، "ن في األنظمة اإلذاعية المعاصرة اإلعال" هويدا مصطفي ، .د )1(
  .٥، ص ) ٢٠٠٣دارا لمعتز ، : عمان ( ، " واإلعالن ةالدعاي"  أبو جمعة ، دمحم، رستم أبو رستم )2(
  .١٩٧ ، ص)١٩٩٨الدار الجامعية ،   : ةسكندرياإل( ، "اإلعالن " محمد فريد الصحن ، )3(
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  : ابقةـات السـالدراس -

  .)١("اإلعالنات في الصحافة الفلسطينية " -١
صـحيفة القـدس    ( الخدمات في صحف الدراسة وهي    دراسة على تحليل إعالنات السلع و     ركزت هذه ال  

جمهورها المستهدف ومدى التزامها     أنواع الميول التي تركز عليها و      ومعرفة،   )األياموالحياة الجديدة و  
  . المضمونلعلمية من حيث الشكل والفنية واباألسس 

اسـتمارة  وأداة الدراسة كانـت     ، رنالمنهج المقا ج المسحي و  واعتمدت الباحثة في دراستها على المنه     
  . المضمونتحليل 

  

  : و من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة -
  .الخدماتإعالنية للمنتجات و ة بأهمية الصحف باعتبارها وسيلة  وعي المؤسسات المختلف-١
  .  إعالنات السلع الكهربائية في مقدمة إعالنات الصحف-٢
  . انخفاض نسبة اإلعالن ذات الوظيفة التعليمية و اإلرشادية-٣
  .  كشفت الدراسة عن عدم التزام الصحف باألساليب العلمية إلخراج اإلعالنات-٤

  

      .)٢("اإلعالن في الصحافة الفلسطينية"-٢
و صحف،  لخلل في اإلعالنات الصحفية جراء عدم وجود سياسة واضحة لها في ال           تناولت هذه الدراسة ا   

خيرة في صحيفتي الحياة    األالصفحة األولى و    بالتالي فإن الدراسة تهدف إلى قياس حجم اإلعالنات في          
وفي إطـار هـذا النـوع مـن         ،   ة في دراستها على البحوث الوصفية     اعتمدت الباحث القدس، و الجديدة  

كـذلك  و،  ه استخدمت أسلوب تحليـل المـضمون    ومن،   تخدمت منهج الدراسات المسحية   اسالدراسات  
   .لمقارن للمقارنة بين الصحفاستخدمت المنهج ا

  

  :  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة-
 فهـي تخـالف األعـراف الـصحفية          ،  في صحف الدراسة ال يحكمها قانون علمي       اتأن اإلعالن  -١

  .ا الشأنالمعمول بها بهذ
 و أن إخراج اإلعالنات وتـصميمها     ،"بخط أسود عريض  "أن أكثر األنماط استخداما في اإلعالنات        -٢

 . ليس داخل وكاالت متخصصة داخل الصحيفة ومغالبا ما يت

  . األولى أعلى بكثير من مساحتها في الصفحةمساحة حجم اإلعالنات في الصفحة األخيرة  -٣

                                                 
  )  .١٩٩٨إلسالمية ،  اقسم الصحافة و اإلعالم بالجامعة : غزة( غير منشور، ث، بح"اإلعالنات في الصحف الفلسطينية" رانية عبد الغفور ،  )1(
  .)١٩٩٧، افة و اإلعالم بالجامعة اإلسالميةقسم الصح: غزة( غير منشور، ث، بح "ة في الصحافة الفلسطينيناإلعال" ، وسام الدهشان )2(
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   .)١("لصحف المحليةاإلعالنات في اجمهور  "-٣
، النهـار الحيـاة     القـدس (تهدف هذه الدراسة إلى تحديد معالم جمهور اإلعالنات في الصحف المحلية            

ى مـنهج المـسح     وفي إطارها اعتمد الباحث عل    ،  هي تدخل ضمن البحوث الوصفية     و )، األيام الجديدة
ـ  حيث قام الباحث باستخدام االستبانة كأداة رئيـسي       وضمنه مسح الجمهور،     ع المعلومـات وفقـا     ة لجم

  .الطبقة المثقفة في جامعات غزةاستبانة على القراء ) ١٠٠(الباحث حيث وزع لمتطلبات البحث، 
  

  :  أهم نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث-
مهور يهتم بقراءة الصحف واإلعالنات التي تتضمنها وأن أهم الصحف           أن الغالبية العظمى من الج     - ١

  . صحيفة القدسفي هذا الشأن

معرفة الـسلع والخـدمات     أن اإلعالن يعتبر أهم مصادر التعرف على ظروف السوق المختلفة و           -٢
  . المفاضلة بين الماركات واألنواع المختلفةالمتاحة والتميز و

  

  )٢( "العامة في الصحافة الفلسطينيةت العالقاإعالنات حجم ومضمون " -٤
فية وفي إطارها استخدم المـسح وضـمنه أسـلوب تحليـل            وهذه الدراسة تدخل ضمن البحوث الوص     

س والنهار خالل   المضمون وهذه الدراسة تقتصر على تحليل إعالنات العالقات العامة في صحيفتي القد           
حيث تناول الباحث ثالثين عددا من كل صـحيفة وأيـضا اسـتخدم             ١٩٩٦شهر واحد وهو أول أكتوبر    

  .لمعلومات بالفصل األول والثانيالباحث المنهج التاريخي في جمع و تبويب ا
  

  :و تتمثل أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة هي -*
ي  الت  باإلعالنات التجارية   ما قورنت  إذاة  قليلفي صحف الدراسة     إن حجم إعالنات العالقات العامة       -١

  . ي صفحاتهاتنشرها تلك الصحف عل
  . ماعية واإلرشادجت اإلعالنات استخداما اإلعالنات االأكثر أنواع - ٢

  

  )٣( ".لية أثر انتفاضة األقصى على إعالنات الصحف المح"-٥
 فقد قام الباحـث     ، وتركز هذه الدراسة على مدى تأثير انتفاضة األقصى على اإلعالنات في الصحف           

  . بإجراء دراسة استكشافية لمدة أسبوعين بطريقة عشوائية على صحف الدراسة

                                                 
  .)١٩٩٦، قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية: غزة (، بحث غير منشور، " حف المحلية  اإلعالنات في الصرجمهو"عماد عفانة ، )1(
م قسم الصحافة واإلعال: غزة ( ، ، بحث غير منشور"حجم ومضمون إعالنات العالقات العامة في الصحافة الفلسطينية "حسين المظلوم  )2(

  .) ١٩٩٦بالجامعة اإلسالمية، 
قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة  : ةغز(  غير منشور، ث، بح"أثر انتفاضة األقصى علي إعالنات الصحف المحلية " سليمان الديراوي )3(

   .)١٩٩٦اإلسالمية ،  
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   -: توصل لها الباحث التي جوأهم هذه النتائ -*
  .إن صحف الدراسة ال تفرد مساحة كافية لإلعالنات أثناء االنتفاضة  -١
 الصحف تركز على نشر اإلعالنات التجارية واإلعالنات االجتماعية بنـسبة          قبل االنتفاضة كانت      -٢
٨٠ %.  
   . %١٠  إلىاالنتفاضة تقلصتأما بعد  % ٤٥راسة قبل االنتفاضة  في صحف الداإلعالناتنسبة  -٣

  

 لإلعالنات في برنامج من سـيربح        مقارنة  دراسة تحليلية  mbcاإلعالنات في قناة    " -٦

  :)١("المليون

استخدمت الباحثة هذا    وفي إطار هذا النوع من البحوث        ، ةوتقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفي      
  . ى مستعينة باستمارة التحليلالمنهج المسح

  

  -: لتي توصلت إليها الباحثةومن أهم النتائج ا  -*
لميـل النفـسي للجمـال      ، كا  ضرورة مراعاة القناة لكثير من الجوانب والغرائز اإلنسانية الرفيعة         -١

   .. والهدوء
 الظهور فقـط ألن هنـاك الكثيـر مـن           أو حب يقتصر اإلعالنات على األمل في الحياة أفضل         وأال  

 .  اإلنسانية األهماالحتياجات

 . عالنات التي تعتمد على صوت الرجل نسبة اإلارتفاع -٢      

  .عالن العادي أو التقليدي بصورة كبيرة  الدراسة على اإلقناة داعتما -٣      
  

  :  الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية -*
ـ         من خالل الدراسات السابقة التي قامت الباحثتان بعرضها        ة ، تبين أن هناك فرقا بين موضوع الدراس

، أمـا    ، فالدراسات السابقة تناولت اإلعالنات فـي الـصحف والتلفزيـون           الحالية والدراسات السابقة  
ينيتين ، بهـدف التعـرف      الدراسة الحالية  فتركز علي اإلعالنات في إذاعتي الحرية واألقصى الفلسط          

  بالنتـائج و   وتحليلها ومحاولة وضع تصور لواقع اإلعالنات اإلذاعية ومن ثم الخروج         على مضمونها   
أما بالنسبة لنوع الدراسة ففي معظم الدراسـات         ،  جديدة من حيث موضوعها    ، وبذلك فهي   التوصيات
 استخدم المنهج المسحى الـذي مـن ضـمنه تحليـل            ة وفي إطاره  تم استخدام البحوث الوصفي    السابقة

  .المضمون وهو نفس المنهج الذي تركز عليه وتستخدمه هذه الدراسة 

                                                 
 دراسة تحليلية مقارنة لإلعالنات في برنامج من سيربح المليون ، بحث غير منشور، : الفضائية  MBC في قناةتاإلعالنا"ياسمين أبو ريا ،  )1(

  .) ٢٠٠٢قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية ، : غزة ( 
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  : مشكلةتحديد ال -*
 فـي   نتيجة تعدد وازدياد اإلذاعات المحليـة كتطور اإلعالن اإلذاعي في فلسطين تطورا ملحوظا، وذل       

بـين تلـك     وازدياد حدة المنافسة     ،وظهور شركات اإلعالن المتخصصة في صناعة اإلعالن      فلسطين،  
 لقلة وجود   ا، وأيض الجتذاب أكبر عدد ممكن من المعلنين     ذلك بين اإلذاعات المحلية نفسها       وك ،الشركات

علـى مـضمون     قامت الباحثتان بهذا البحث للتعرف     ،الدراسات واألبحاث التي لها عالقة بهذا المجال      
  األقصى والحرية عتي اإلعالنات اإلذاعية في إذا

  
  

  :الدراسة وتساؤالتها أهداف  -
تقدمـه هـذه     لذي من اإلعالنات المذاعة للتعرف على نوعية المضمون ا        يهدف البحث إلى تحليل عينة    

، مع تقديم االقتراحـات الـضرورية        اإلعالنات من أجل استكشاف الصورة العامة لإلعالنات اإلذاعية       
  .التي يمكن أن تسهم في تطوير مضمون اإلعالن اإلذاعي

  
  

  :  مجموعة من التساؤالت التاليةلورة مشكلة الدراسة فيبلقد تم و

  ؟عتين موضع الدراسةة اإلعالنات التي تقدم في اإلذاما نوعي -١
  ؟ في اإلذاعتين موضع الدراسةما نسبة إعالنات السلع والخدمات -٢
  ؟ موضع الدراسةما الجمهور المستهدف من اإلعالنات اإلذاعية -٣
  ؟ موضع الدراسة هي الحاجات اإلنسانية التي تستخدمها اإلعالنات اإلذاعية ما-٤
  ؟  اإلذاعي موضع الدراسةي هي األساليب المستخدمة في النص اإلعالن ما-٥
   هو معدل تقديم اإلعالنات اإلذاعية في الفترات اإلعالنية المختلفة؟ ما-٦
  ؟ موضع الدراسة األصوات المستخدمة في تقديم اإلعالنات اإلذاعية ما-٧
  

  

  : اتهانوع الدراسة ومنهجها وأد -

 وتحليل وتقديم حقائق مجموعة     التي تهدف إلى تصوير   " تدخل هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية        
بطبيعة ظـاهرة أو     أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة    ،  معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد         

لها تحلـيال   هذه البيانات وتحلي   موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث وتسجيلها وتفسير          
  .)١( "مفيدة وكافية ومعلوماتج شامال واستخالص نتائ

                                                 
  .١٢٣، ص "  اإلعالم األسس والمبادئ ثبحو" سمير حسين ،  )1(



 - ١٠ -

  : ةـمنهج الدراس -*

 ة  في تحقيق أهدافها     وهو أحد المناهج التي تعتمد عليها البحوث الو صفي         "سيتم استخدام المنهج المسحى   
الظاهرة أو مجمـوع    ومات وأوصاف عن    جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ومعل      والذي يعتبر   "

  .)١("الظاهرات موضوع البحث
 الطريقة التي يتبعهـا   " الباحثتان أسلوب تحليل المضمون الذي يعني       وضمن هذا المنهج سوف تستخدم      

 الباحث لتصنيف إشارات ودالالت المادة االتصالية من خالل معانيها وفقا للفئات التي يحددها موضوع             
هي تكرار وتواتر اإلشارات أو مجموعة من الدالالت في كـل فئـة ضـمن نظـام                 البحث، والنتيجة   

   .)٢("التصنيف
  
  

  : اة الدراسةأد -

  : استمارة تحليل المضمون-
مجموعة من التصنيفات أو الفضائل يقوم الباحـث  " التي اشتملت على مجموعة من فئات التحليل وهي  

المـضمون  بإعدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه وهدف التحليل لكي يستخدمها في وصـف هـذا               
 يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتـائج       ا، بم   ممكنة من الموضوعية والشمولية    وتصنيفه بأعلى نسبة  
  .)٣(بأسلوب سهل وميسور

  

  :  وحدات التحليل والقياس-

  : الوحدة الطبيعية للموضوع: أوال
ويقصد بها الوحدة اإلعالمية المتكاملة التي يقوم الباحث بتحليلها وهي التي يـستخدمها منـتج المـادة                 

عين، ولقد استخدمت الباحثتان اإلعالن كوحدة طبيعية في الدراسة         اإلعالنية لتقديم هذه المادة إلى المستم     
  .على اعتبار أن كل إعالن من اإلعالنات يمثل وحدة للتحليل 

  
  : وحدة قياس الزمن: ثانيا

ـ    ةوهي تهدف إلى التعرف على المدة الزمنية التي استغرقتها المادة اإلعالني            وتـم   و المذاعة في الرادي
  . الدراسة تلقياس المدة الزمنية إلعالنااستخدام وحدة الثانية 

  
  

                                                 
  .١٢٧، ص  المرجع السابق نفسه)1(
  .٢٣٤، ص)م ١٩٩٤بنغازي،  جامعة قار يونس، ( ، "مفهومه وإجراءاته ومناهجه:  البحث العلمي"السيد أحمد عمر،  )2(
  .٨٨، ص)١٩٨٣، عالم الكتب: القاهرة(، "تحليل المضمون" سمير حسين،  )3(



 - ١١ -

  : وحدة التكرار والعد: ثالثا
  .وذلك لتحديد التكرارات التي تظهر بها الفئات وترتبط هذه الوحدة بعملية التبويب

  

  

   : فئات التحليل-
هي مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية ومحتـوى وهـدف                "

ل لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيفه بأعلى نسبة من الموضوعية والشمولية ، بما               التحلي
  )١( ".يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور

  
  

  ) :ماذا قيل ؟ ( فئات الموضوع : أوال 
نيـة ومحتـوى    وهي الطريقة التي تقدم فيها المضمون للمستمعين وتتعلق بمـضمون الرسـالة اإلعال            

  :اإلعالنات اإلذاعية ، وتضم مجموعة من الفئات الفرعية 

  

  :فئة الموضوع  -١
 تعتبر فئة الموضوع من أكثر الفئات في تحليل المضمون استخداما ألنهـا تـصنف المـضمون وفقـا                 

، وتجيب على مجموعة من التساؤالت حول مشاكل وقضايا معينة وتشمل مجموعـة مـن               لموضوعاته
  :الفئات

  .  وتشمل جميع أنواع السلع التي تباع وتشترى :النات السلع إع  -أ
 .وتشمل اإلعالنات التي تقدم أنواع مختلفة من الخدمات مدفوعة األجر : إعالنات الخدمات  -ب

  : فئة طبيعة السلع والخدمات -٢
  )٢( :   وهي الفئة التي تبحث في المجال الذي تدور حوله السلع والخدمات المعلن عنها وهي

  : السلع وتضم -أ

  . سلع غذائية ومشروبات -١

 . ومالبس جاهزة ة أقمش-٢

   .ةأجهزة كهربائي  -٣

  .  منظفات صناعية -٤

  . أثاث ومفروشات -٥

  . مستحضرات تجميل -٦

  .إعالنات أخرى  -٧

  

                                                 
  .٨٨ ص،  نفسهسابقالمرجع  ال)1(
  ) .١٩٨٨ين لإلعالن والتوزيع والنشر ، مؤسسة الع: العين ( ، " اإلعالن في تلفزيون اإلمارات العربية المتحدة " عدلي سيد رضا ،  )2(



 - ١٢ -

  : الخدمات وتضم -ب

  .إعالنات شركات السياحة والطيران  -١

  . إعالنات مكتبات وخدمات جامعية -٢

  .إعالنات التوعية واإلرشاد  -٣

  .إعالنات مستشفيات وخدمات طبية  -٤
  . إعالنات شركات االتصاالت  -٥

  .إعالنات أخرى  -٦

  

  : فئة الجمهور المستهدف -٣

 وتهدف هذه الفئة إلى الكشف عن القطاعات التي يتم التركيز عليها في اإلعالنات اإلذاعيـة للتعـرف                 
  : ي يستهدف الوصول إلى جماعات معينة أو إلى الجمهور العام وتشملعلى إذا ما كان اإلعالن اإلذاع

  .  سنه فأكثر ١٦ ويقصد بهم الذكور من سن : الشباب والرجال -أ

 . سنة فأكثر ١٦ ويقصد بهن اإلناث من سن : النساء -ب

  . سنة ١٥ إلى ويقصد بهم األطفال من سن يوم : األطفال -ج
  .  أفراد العائلة الواحدة من األب واألم واألوالد أي يشمل جميع:الجمهور العام  -د
 

   -: الحاجات اإلنسانية في اإلعالن -٤
وتهدف هذه الفئة إلى التعرف على أساليب االستمالة في اإلعالن من خالل الحاجات اإلنـسانية وهـي                 

  :تشمل
  -: الحاجة إلى الطعام والشراب-أ

 مالشراب، فيقو   فيقوم بهذه الحالة بتصوير الطعام أو      ويلجأ إليها عندما يريد أن يروج طعام أو شراب ،         
  .)١(بهذه الحالة بتصوير الطعام يسيل له لعاب القارئ

  .)٢(وهي الحاجة إلى اقتناء األشياء:  التملك -ب

 وهي التي تركز على توفير المال والوقت والجهد وقد يكرر اإلعالن الكالم عن              : دوافع اقتصادية    -ج
العرض الـذي سـوف       رخص السلعة، أو بصورة غير مباشرة يذكر       إلىشارة  الغرض مباشرة أو باإل   
  .يتحقق من استعمالها

  . وهي التي تهتم بصحة الفرد وحبه للجمال: الصحة والجمال-د
  .)٣(وهي الحاجة إلى التميز عن اآلخرين والحصول على تقدير وإعجاب اآلخرين:  التميز-هـ
  .من الحاجات السابقة  وهي الحاجات التي ال تندرج ض: أخرى-و

                                                 
  .١٤٤، ص )١٩٨٧، األنجلو المصرية: القاهرة(، "اإلعالن"خليل صابات، و. ٢٧ي سيد رضا ، المرجع السابق نفسه ص عدل )1(
  .٢٩٠، ص) ١٩٨٧عالم الكتب : اهرةالق( ، "اإلعالن"سمير حسين،  )2(
  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها )3(



 - ١٣ -

  ):كيف قيل(فئة الشكل :  ثانيا-

م هذا المضمون بها إلى جمهور المـستمعين        ف على الشكل أو الطريقة التي تقد       وهي تهدف إلى التعر   
  :من خالل الوسائل واألشكال والقنوات االتصالية وتشمل مجموعة من الفئات وهي 

  
 :فئة األساليب المستخدمة في النص اإلعالني  -١

  :وتهدف هذه الفئة إلى التعرف على الطرق التي قدم بها اإلعالن وهي
  
  : إعالن الكلمة والموسيقى-أ

وفي هذا النوع من اإلعالن يقوم الشخص بقراءة المادة اإلعالنية أو الرسالة اإلعالنية في نفس الوقـت      
  .)١(احب اإللقاء نغمات موسيقية معينةالذي تص

  
  : اإلعالن المباشر-ب

عبارة عن قيام الشخص بقراءة الرسالة اإلعالنية بطريقة مباشرة تـشبه إلقـاء األخبـار ، دون                  وهو  
  .)٢(مصاحبة موسيقى معها

  
  :اإلعالن المرح-ج

  .)٣( إلى التحدث عن السلعة ومميزاتهاحيث يبدأ اإلعالن بنكتة ذكية أو أغنية مرحة ومن ثم ينتقل المذيع
  
  :اإلعالن بواسطة الحوار -د

ن يقوم شخصان بحوار مركز حول السلعة وأهميتها للمستمع ومزاياها، وترافق أحيانا مثل هذا              وذلك بأ 
  .الحوار موسيقى 

  
  :اإلعالن بواسطة التمثيل -هـ

     .)٤( حيث يقوم عدة أشخاص بتمثيلية قصيرة حول السلعة وإعطاء معلومات عنها
 

  :   فئة الفترة التي قدم فيها اإلعالن -٢

  :)٥( وتنقسم إلىئة إلى معرفة معدالت تقديم اإلعالنات في الفترات اإلعالنية المختلفةوتهدف هذه الف

                                                 
   .٨٩أبو رستم ، محمد أبو جمعة ، مرجع سابق ،  ص رستم  )1(
  .٩٠ صالمرجع السابق نفسه ،  )2(
  .١٤٣، ص   ) ٢٠٠١دار اليازوري العلمية ، : عمان (، "اإلعالن بين النظرية والتطبيق " عبد الجبار قنديل الغانمي ،  )3(
   .٢٩عدلي سيد رضا ، مرجع سابق ص  )4(
   .٣١المرجع السابق نفسه ، ص  )5(



 - ١٤ -

 .الحادية عشر صباحاقبيل  وهي الفترة الممتدة من الساعة السابعة صباحا حتى : فترة الصباح -أ

 .السادسة مساءا قبيل  وهي من الساعة الحادية عشر صباحا حتى : فترة الظهيرة -ب

        . وهي من الساعة السادسة مساءا حتى منتصف الليل :اء  فترة المس-ج
  
  -: فئة األصوات المستخدمة في تقديم اإلعالن -٣

 :وتهدف هذه الفئة إلى معرفة أكثر األصوات المستخدمة في تقديم اإلعالن وتنقسم هذه الفئة إلى ما يلي                
)١(  
   الرجل -أ
  امرأة -ب

  طفل -ج

 طفل +  رجل -د

 رأةام+  رجل -هـ

 طفل +  امرأة -و

 طفل + امرأة +  رجل -ي

  . أصوات أخرى وتشمل كافة األصوات التي لم تندرج سابقا مثل أصوات الحيوانات والطيور -ز
  

  : مجتمع الدراسة-
  .ويشمل اإلذاعات المحلية في قطاع غزة

  
  : الدراسة عينة -

بـث  محليتين ي  ما عبارة عن إذاعتين   تم اختيار اإلذاعات المحلية وتحديدا إذاعتي الحرية واألقصى وه        
عن ، وقد تم اختيار إذاعة الحرية ممثلة عن حركة فتح ، وإذاعة األقصى ممثلة                من قطاع غزة   اأثيريهم

، وكما هو معروف للجميع أن حركتـي فـتح وحمـاس مـن أكبـر                حركة المقاومة اإلسالمية حماس   
  .ة التنظيمات الموجودة في فلسطين ولهما شعبية وجماهير واسع

  

   -: العينة الزمنية -
 م٢٠٠٧ / ٥ /٣ حتـى    ٢٠٠٧ / ٤ /٢٠حددت الباحثتان العينة الزمنية خالل الفترة الواقعة مـا بـين          

ألنها تمثل بداية فصل ، و بسبب ضيق وقت البحث، ولعدم وجود أرشيف في هاتين اإلذاعتين لمدد سابقة           
 الباردة وكذلك إعالنات المالبس الصيفية     الصيف األمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة إعالنات المشروبات        

  .وأيضا إعالنات المناسبات السعيدة التي تزداد بالصيف
  

                                                 
  .١٤٤ ص  نفسه،سابقالمرجع ال )1(



 - ١٥ -

  : مادة الدراسة -*
تتمثل مادة الدراسة في جميع اإلعالنات اإلذاعية المذاعة في راديو الحرية واألقـصى خـالل الفتـرة                 

  .المحددة سابقا
  

  -: تقسيم الدراسة  -

  .ية للدراسةتناولت المقدمة اإلجراءات المنهجحيث  ،دمة وثالثة فصولاشتملت الدراسة على مق
، وأهدافـه   تضمن مبحثين حيث احتوي المبحث األول علي نشأة وتطور اإلعـالن والفصل األول   -١

   .والمبحث الثاني علي مفهوم ووظائف اإلعالن 
تنـاول األول  ،  حثـين يث اشتمل الفصل علـي مب  ح اإلعالن اإلذاعي، الفصل الثاني ويتحدث عن    -٢

 . اإلذاعات المحلية في فلسطين، بينما تناول المبحث الثاني تاريخ استخدام الراديو كوسيلة إعالنية

  :حدث عن نتائج الدراسة التحليلية ويتضمن عدة مباحثالفصل الثالث ويت -٣
  . اإلعالنات طبيعتها وحجمها -أ
  . السمات العامة لمضمون إعالنات الدراسة -ب
  .لسمات العامة لشكل إعالنات الدراسة  ا-ج
  . مناقشة التوصيات والنتائج -د
  
 



 - ١٦ -
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  األولالمبحث 

   وأهدافهور اإلعالن نشأة وتط
  :)١(تاريخ ظهور اإلعالن -*

القديمة وهو في كل مرحلـة مـن         العصور   إلى يخ ظهوره اإلعالن حديث العهد، بل يرجع تار     لم يكن   
  . يعبر عن المرحلة التي يعيشها بكل ظروفها البيئية والثقافية والمدنية تطوره مراحل

ـ  جودة في األهرامات والمعابد األ    ي النقوش المو  عالن ف ففي العصور القديمة تمثل اإل     علن عـن   يثرية ل
   .وعاداتهايمها وتقاليدها بكل قتاريخ قديم لحضارات سابقة 

للوصول  من التاريخ القديم كانت المناداة واإلشارات والرموز هي الوسائل الفعالة            األوليوفي المرحلة   
ن يستخدمونه لإلعالن عـن أخبـار        فكان المنادو  ةكبر عدد من الجمهور إلبالغ الرسائل اإلعالني       أ إلى

وكانت المحالت التجاريـة    . لعهم لإلعالن عن س   قووصول السفن والبضائع أو يجوبون األسوا      الدولة،
 خارجها إشارات ورموز تدل علي نوع تجارته أو الخدمات التي تقدمها لتسهيل اهتـداء النـاس                 تضع

  . اإلسكافيىاء الخشبي دليال علعبان دليل علي الصيدلة، وكان الحذالكأس والث إليها فكان
  :)٢(مراحل تطور اإلعالن  -*

 النقوش  ي استخدام  ف  الطباعة حيث كان الجهل وعدم المعرفة بالقراءة والكتابة سببا         لمرحلة ما قب   - ١
  .  والمناداة واإلشارات والرموز كوسائل إليصال الرسائل اإلعالنية

 اإلعالن وتوفرت إمكانيـات الحبـر لالتـصال          تطور إلىحلة ظهور الطباعة حيث أدي ذلك       مر - ٢
  . هائلة من الجمهور تتخطي حدود المنطقة الواحدة بأعداد 

 لكبر حجم اإلنتاج وتعدده وازدياد حدة        وفيها ازدادت أهمية اإلعالن نظرا      مرحلة الثورة الصناعية   - ٣
  .المنافسة 

الحديثـة،  ون وظهور المخترعـات     مرحلة التقدم في وسائل االتصال والمواصالت والعلوم والفن        - ٤
  . ينتشر ويتطور في أساليبه ومستوي تحريره وتصميمه و إخراجهنومنها بدأ اإلعال

واالجتمـاع   كاالتصال بعلم الـنفس      األخرى، االمتداد وزيادة الصلة بين اإلعالن والعلوم         مرحلة - ٥
ه بين فروع المعرفة األخرى     والرياضيات ومنها انطلق اإلعالن ليضع المبادئ واألصول ويتلمس طريق        

  . لثبت وجوده كنشاط متميز
  :)٣( ومن أهم العوامل التي ساعدت وساهمت في تطور سير اإلعالن -*

  . انتشار المجالت والصحف اليومية زهيدة الثمن- ١
  .  انتشار التعليم وارتفاع مستواه-٢ 
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  .  تطور وسائل النقل والمواصالت وطرق النقل-٣
   التصنيع وارتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية األمر الذي جعل التوسـيع فـسي المبيعـات          ازدياد معدل    - ٤

  . وتنشيط األسواق ضرورة حتمية للتخلص من فائض اإلنتاج
، تلـك األسـواق التـي      ظهور ظاهرة األسواق الكبيرة والتي تشمل أعداد هائلة من المستهلكين     - ٥ 

 االتصال بماليين المستهلكين وإبالغهـم المعلومـات   تجعل اإلعالن ضرورة حيث يستحيل علي المنتج  
  .الالزمة عن منتجاته إال من خالل وسائل االتصال الحديثة

 استمرار تراكم التطور الفني والتكنولوجي الذي أسهم في زيادة القدرة علي اإلنتاج وإنتاج العديـد                - ٦
 وإعالنية متطـورة لتـرويج      من السلع والمنتجات الجديدة وهذا استدعي ضرورة رسم خطط تسويقية         

  . مبيعاتها
 التباعد بين المنتجين والمستهلكين والذي نتج عن اتساع حجم المشروعات واتساع األسواق وتزايد              - ٧

  .هلكين وتضييق هذه الفجوة ، مما خلق فجوة بين المنتجين والمست دور المنظمات التجارية
  

  :أهداف اإلعالن
ة الحجر الرئيسي لتخطيط العمل اإلعالني وأساس نجاحها، فـالخطوة          يعتبر تحديد أهداف اإلعالن بمثاب    

األولى والطبيعية هي تحديد األهداف التي يسعى اإلعالن إلى تحقيقيها نظراً لتعديد األهداف واختالفها              
  )١(.من فترة ألخرى

 يـسعى هـذا     إجماالً فإن أهداف اإلعالن عن مشروع معين ترتبط ارتباطاً وثيقاً باألهداف العامة التي            
  )٢(.المشروع لتحقيقها

  
  :ويقسم بعض الخبراء أنواع األهداف إلى أربعة أنواع رئيسية على النحو التالي

  :أهداف طويلة األجل -١
ويتمثل هذا الهدف في اإلسهام في تحقيق الربح على اعتبار أي نشاط يقوم به اإلعالن ينبغـي أن                  

 مباشرة، ويمكن اعتبار أن الهدف األساسـي        يسهم في أرباح المشروع سواء بصفة مباشرة أم غير        
لإلعالن هو تحقيق األرباح من خالل تعبير سلوك واتجاهات المستهلكين بطريقة تجعلهـم يقبلـون           

  )٣(.على استهالك السلع والخدمات التي يقدمها لهم اإلعالن
١ 

                                                 
  .٨٣محمد فريد الصحن ، مرجع سابق ، ص  )١(
  .١٥٧ص ) مكتبة غريب ، بدون تاريخ : القاهرة ( علي السلمي ، اإلعالن ، بدون طبعة  )٢(
 .١٠٨المرجع السابق نفسه ، ص )٣(
  



 - ١٩ -

 

 )١(:أهداف متوسطة األجل -٢
  :ويمكن تحديد أهمها في النقاط التالية

  .بة للمشروعخلق صورة مناس  ) أ 
 .خلق مركز متميز لماركات المشروع ) ب 

 .زيادة قبول المستهلك للسلعة والوالء لها  ) ج 

  
 )٢(:أهداف قصيرة األجل -٣

وهي األهداف العاجلة التي تساعد على إزالة ما يتعرض له اإلعالن من عقبـات تـشويقية وتـسمى                  
 تواجه اإلعالن فـي فتـرة       باألهداف قصيرة األجل ألنها محدودة الوقت وتساعد في حل المشاكل التي          

  .قصيرة
 

 1)٣(:األهداف العلمية لإلعالن -٤
وهي األهداف المحددة التي تضعها اإلدارة ألي فترة زمنية من أجل تحقيقها وهي تمثل خطـوات                

  .جزئية في سبيل تحقيق األهداف القصيرة األجل
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  المبحث الثاني

  وظائفه مفهوم اإلعالن و
   
  )١( : عالناإلتعريف  -*

بأنه عملية    اإلعالن فلد فلقد عرفت أوكسي   لقد حاول بعض الكتاب تعريف اإلعالن بعدة أشكال وتعريفات        
يفصح المعلن عـن     ث المشتري علي أساس غير شخصي، حي      إلى التأثير من البائع     إلىتهدف  اتصال  

  . )المختلفة( شخصيته ويتم من خالل وسائل االتصال العامة 
ولكن هـذا التعريـف ال      .عالن بأنه فن إغراء األفراد علي السلوك بطريقة معينة        وعرف كروفورد اإل  

   . األخرىواإلعالم ووسائل الترويج ية دعا عن الاإلعالن زيمي
ولكن التعريف األكثر اتفاقا بين المختصين هذا المجال هو الذي يعود لجمعية التسوق األمريكية، حيث               

 معلومـة   لع بواسطة جهـة   األفكار أو الخدمات أو الس    م  لتقدية  بأنه وسيلة غير شخصي   (تعرف اإلعالن   
يعتبر اإلعالن بهذا المعني هو احد العناصـر الرئيـسية للمـزيج الترويجـي              و .)جر مدفوع   ومقابل أ 

  ). أخري ت الشخصي، ترويج المبيعات، نشاطاع، البياإلعالن(
  :هي بأربع خصائص األخرى يره من أوجه النشاطيتميز عن غن اإلعالن لتعريف فإوطبقا لهذا ا

ستخدام يتم االتصال بين المعلن والجمهور بطرق غير مباشرة با         ث، حي  شخصيةنه جهودا غير     أ - ١
 يختلف اإلعالن وبذلك  ،  اديو والتلفزيون والسينما    الت والر حف والمج ، كالص وسائل اإلعالن المختلفة    

ـ   يا بـالجمهور    صلون شخص يت، حيث   يع  يتم بواسطة مندوبي الب   يع الشخصي الذي    البعن   سلع لبيـع ال
   .والخدمات

  . ما يميز اإلعالن عن الدعاية التي قد ال يدفع عنها مقابل ا إن اإلعالن يدفع عنه أجر محدد ، وهذ-٢
  .ترويج األفكار والخدماتيشمل كذلك وإنما لع فقط  علي عرض وترويج السرال يقتصإن اإلعالن  -٣
 هيعتبـر هـو مـصدر     صية المعلن الذي يقوم بدفع ثمن اإلعالن و        إن اإلعالن يفصح فيه عن شخ      - ٤

  .ويختلف اإلعالن بذلك عن الدعاية التي ال يحدد فيها المصدر في الكثير من الحاالت
من  والتركيز علي اإلعالن باعتباره عملية اتصال يؤكد أن المسألة ال تنتهي عند حد توصيل معلومات              

 ، إلقناعلع المرسل إليه بما جاء في الرسالة و يعمل طبقا لذلك             األهم من ذلك أن يقتن     ل، ب ألخرطرف  
 فليس هدف المعلن عن سلعة جديدة هو مجرد إخبار المستهلكين عن ظهورها في األسواق بل الهـدف                

  .هو إقناع المستهلك بشراء أو استخدام تلك السلعة
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  )١( :أنواع اإلعالنات  -*
  . التي أنواع عديدة في ضوء مجموعة من المعايير والخصائصيقسم اإلعالني حقيقة األمر يمكن أن ف

 أنواع عديدة من وجهة نظر الوظائف التسويقية أو من وجهة ننظـر             ىيقسم اإلعالن إل  وبهذا يمكن إن    
  :ى إطار الوظائف التسويقية يقسم اإلعالن إليمنافذ التوزيع، فف

  : التعليمي اإلعالن - ١

لسوق من قبل، أو الـسلع      ي ا دة التي لم يسبق لها وجود ف      يالسلع الجد اإلعالن الذي يتعلق بتسويق     وهو  
 ،   جديدة لم تكـن معروفـة للمـستهلكين        تخداماتالتي ظهرت لها استعماالت أو اس      المعروفة   القديمة
خصائص السلعة الجديـدة أو مـا يجهلـه مـن           يعلم الجمهور    أن هو   اإلعالنيفة هذا النوع من     ووظ

  . لمعروفةالخصائص الجديدة للسلعة ا
  
  :  اإلعالن اإلرشادي أو اإلخباري- ٢

كافية  الناس حقائق  ال يعرف  يللجمهور، والت  المعروفة   األفكار أو المنشآت   أولع والخدمات   بالسيتعلق  و
  .ومتي عليها ومن أينلون يحص أو ال يعرفون كيف عنها،

علـي  ول  ر له الحـص   ي تيس بار الجمهور بالمعلومات الت   إخ وتتلخص وظيفة هذا النوع من اإلعالن في      
واإلرشاد  النصح   إسداء يعمل علي  ك، وكذل  نفقاتقصر وقت وبأقل     جهد وفي أ    المعلن عنه بأقل   يءالش
  . حاجاته من السلع والخدماتإشباع الجمهور في كيفية إلى
  
  : يالتذكير اإلعالن -٣

ها للجمهـور   ا وخصائص ي يتعلق بسلع أو خدمات أو أفكار معروفة طبيعته         الت اإلعالناتذلك النوع من    
  . الناس عادة النسيان لديبقصد التذكير بها ومحاربة 

  
  :  اإلعالن العام- ٤

وهو الذي يعمل علي تقوية صناعة ما، أو نوع معين من السلع والخدمات وذلك بتقديم بيانات للجمهور                 
عمل علـي تـصحيح      تقوية الصلة بينهم وبين المنتج، وكذلك ي       إلىيؤدي نشرها أو إذاعتها بين أفراده       

معـين  األفكار الخاطئة التي تولدت في أذهان الجمهور، ويعمل علي تقوية وبعث الثقة فيما يتعلق بنوع       
حد أساليب العالقات العامة التي تزداد من خاللها جسور الفهم المشترك           ويعتبر أ . من السلع والخدمات  

  . بين المنظمة من خالل سلعها وخدماتها والجمهور العام
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  :  اإلعالن التنافسي- ٥

،  لتي ظهرت منتجات اخري منافسة لهـا      ويتعلق بالسلع أو الخدمات ذات المركز القوي في السوق وا         
 علي أن تحـل     ل، ويعم  السوقي  لخدمات الجديدة التي تنافس سلعا وخدمات معروفة ف       لع وا السوكذلك  
ـ وخدمات تكـون متكافئـة      ن سلع   اإلعالن أن يكون التنافس بي    ي هذا النوع من     ويشترط ف محلها،   ي  ف

   .ثمنالنوع ومتساوية مع بعضها من حيث الخصائص وظروف االستعمال وال
  

  

  )١(:  خمسة أنواع هيإلىأما من وجهة نظر منافذ التوزيع فيمكن تقسيم اإلعالن * 
  :  أو العام اإلعالن األهلي- ١

 عام ينتشر مستهلكوها في     وهو الذي يكون موضوعه سلعا أو خدمات توزع علي مستوي الدولة بشكل           
ثـل   م يع الـشامل   من اإلعالن وسائل نشر اإلعالنات ذات التوز       تخدم لهذا النوع  أنحاء البلد، ويس   كافة

  . والتلفزيون واإلذاعة والمجالت األسبوعيةالجرائد العامة 
  
  : اإلعالن المحلي أو إعالن التجزئة -٢

ـ      ي من  توزع ف  ذي يتعلق بالسلع التي    ال اإلعالنوهو ذلك النوع من      الة طقة محدودة، حيث توجـه الرس
 تغطـي    الرسائل اإلعالنية التي   يه الذين يقطنون تلك المنطقة وتستخدم ف      يناإلعالنية للمستهلكين النهائي  

  . المحلية واإلذاعة ودور السينماتلك المنطقة مثل لوحات الطرق 
  
  : اإلعالن الصناعي أو الفني -٣

 منتجين آخرين الستخدامها في أغـراض       إلىاإلنتاجية التي تباع    لع  الساإلعالن ب يتعلق هذا النوع من     و
هذا النوع من اإلعالن بكون عمالئه معروفين ويستطيع المعلن أن يتصل بهم بـشكل              ف  إنتاجية ويتص 

 م النشر التي لها عالقـة باختـصاصاته  ائلاإلعالنية التي يريدها بنفسه أو وس ئل  مستخدما الوسا شر  مبا
  .والمهنيةة يكالمجالت الفن

ع من اإلعالن أن تكون الرسالة اإلعالنية تشمل أو تغطي جميع المعلومات الفنية             ي هذا النو  فيتوجب  و
  . التي يهتم بمعرفتها رجال الصناعة الموجه لهم هذا اإلعالن

  
  : اإلعالن التجاري - ٤

هم هو بيعها مـرة     شرائيكون هدف    المشترين الذين    إلىع التي تباع    سلاإلعالن يتعلق بال  هذا النوع من    
 الرسالة اإلعالنية التي توفر لهم      إلىأخري بواسطتهم لغرض المتاجرة بها وتحقيق األرباح ويحتاجون         
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المعلومات التي يحتاجونها عن السلع التي يتاجرون بها ويستخدم هذا النوع من اإلعالن البريد المباشر               
  . والمجالت المتخصصة

  
  :اإلعالن المهني -٥

ـ   معلومات عن السلع التي    المهنة الواحدة ب    النوع من اإلعالن بخدمة أصحاب     هذايتعلق   تخدمونها س ال ي
 حتـى  عـن االدويـة      إعالنات من   لألطباء ومن مثال ذلك ما يوجه       بشرائها، ولكنهم يوصون    بأنفسهم

 هي تلك التـي     اإلعالن والوسائل المناسبة لنشر هذا النوع من        واستخدامها،يوصوا المرضي بشرائها    
تنتشر بين المهنيين المختصين كالمجالت الفنية والعلمية كما يمكن استخدام الرسائل البريدية بكفاءة في              

  . الميدانهذا 
  
  )١( :وظائف اإلعالن -*

  وفي إطار وظائف اإلعالن، فان النشاط اإلعالني يقوم بوظائف متنوعة وعلي نطاق واسع تخدم
  . الشكل األتيىوعل.  موزعينإلى مستهلكين لىإ كل أطراف العملية التسويقية من منتجين 

  
  : بالنسبة للمنتجين -*

  .من وراء تلك العملية أرباحيق تحقعها وبي أغراضسلع إن من أهداف المنتجين هي إنتاج ال
د من العمالء الذين يتعـاملون معهـا،   فعليه إن يزي مباشر لين بشكيتعامل مع المستهلك كان المنتج   فإذا

 يعهـا ي التعامل مـع منتجاتـه وتـشجيع ب        ء ف وسطاء فعليه أن يكسب ثقة هؤال     ق ال يوإذا كان عن طر   
  :منها للمنتجين كثيرة اإلعالنوالخدمات التي يقدمها  .للمستهلكين

  : التوزيعالتوفير في تكاليف  -أ 

اإلعالن والبيع الشخـصي فلـو      ين هما   يتم عن طريق  ي ينتجها المنتج    لع الت تعريف المستهلكين بالس   إن
لتأكد لنا أن تطور وسـائل      ع   الشخصي أي جهود مندوبي البي     يعن تكاليف اإلعالن وتكاليف الب    ينا ب قار

ـ  دد من األشخاص في وقت واحد يـس       كبر ع  أ إلىعة وصول الرسالة اإلعالنية     راالتصال وس  ي اهم ف
  .توفير تكاليف التوزيع

  
  :  تعريف المستهلكين بسرعة عن اإلخفاقات والتحسينات في السلعة-ب 

بـاإلجراءات   المعلومات لو قورنت     إيصال للقيام بهذه المهمة بسبب      اإلعالنيحيث انه ال بديل للنشاط      
  . البيع التي يقوم بهذه المهمة مثل مندوبي األخرى
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  : تخفيض كلفة اإلنتاج -ج 

ـ  اإلنتاج زيادة   إلىيؤدي ذلك   ذلك عن طريق زيادة المبيعات حيث       يساهم النشاط اإلعالني بالقيام ب     ن  م
األمر طبيعي وذلك بسبب تقـسيم       هذا   ن تخفيض كلفة الوحدة المنتجة، إ     إلىالسلعة وذلك يؤدى بالنتيجة     

  .التكاليف الثابتة علي عدد اكبر من الوحدات المنتجة والمباعة
  
  : وتشجيع مندوبي البيعاعدة  مس-د 

ن يكون قد مهد الطريـق      كل كبير في تسهيل مهمة مندوبي البيع الن اإلعال         بش  يساهم النشاط اإلعالني  
اإلعالن في زيادة ثقة منـدوب      اهم  وأصبح المستهلك أكثر سهولة لالقتناع أما مندوب البيع، وكذلك يس         

 مشاهدته اإلعالنات وهي تعرض تلك المنتجات وتتحدث عـن          يتعامل بها بعد   وبالسلع التي    هالبيع بنفس 
  .مزاياها وفوائدها

  
  : لعإغراء تجار التجزئة على عرض الس -ه 

المعلن عنها ووضعها في متـاجرهم       إغراء تجار التجزئة علي التعامل مع السلع         يساعد اإلعالن علي  
  .ن السلع المعلن عنها تساهم في تقليل الجهود التي يبذلها رجال البيع في سبيل ذلكأل
 : بالنسبة للمستهلكين -*

 لهـذه   ، وتسهيال  المناسبينالمكان  ن و ي الزما لحصول علي السلعة المناسبة ف    تهلك هو ا  يبقي هدف المس  
ي نه قد أصبح عل    يجد المستهلك أ   ي من خاللها  ن النشاط اإلعالني يقوم بالعديد من الوظائف الت       المهمة فإ 

  . عنهاالمعلن  بالسلع كبر وأوسعاية أدر
  

  : وهنا يمكن أن نحدد بعض وظائف اإلعالن بالنسبة للمستهلك
  : ين السلعتسهيل مهمة االختيار ب -أ 

 الكثيرة من السلع الموجـودة      األنواعين   ب أن المستهلك أمام خيار صعب وهو انتقاء السلع المناسبة من         
ي السوق وعن طريق ما يحصل عليه من معلومات وبيانات عن مزايا ومواصفات السلع تسهل عليه                ف

  . لهمهمة اختيار السلعة المناسبة 
  

  :  زمان ومكان السلعة-ب 

 ويـستفيد   لعة وقت الحاجـة إليهـا،     قوم بإبالغ المستهلك بمكان وزمان وجود الس      إن النشاط اإلعالني ي   
  . قل وبكميات كبيرةي السلع من أماكن معينة وبأسعار أالمستهلك من اإلعالن في الحصول عل
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  :  تزويد المستهلك بمهارات مفيدة-ج 

 من متاعب كثيرة كتبديل     يساهم اإلعالن بشكل مستمر بتقديم نصائح مفيدة تساهم في تخليص المستهلك          
لتـزام  نة كذلك المستهلك من خطورة عـدم اال        زيت المحرك بعد قطع مسافة معي      أوارات  إطارات السي 

  . اإلرشاداتبهذه 
  
  )١( :العوامل المساعدة في إحداث األثر اإلعالني -*

غم أن البعض   يوجد العديد من العوامل التي تساعد اإلعالن علي إحداث األثر المطلوب لدي الزبائن ور             
 الضرورية والالزمة السـتخدامها باعتبارهـا    ت دراية متأنية لتقرير الماديا    إلىمن هذه العوامل تحتاج     

 إلـى  اإلعالننفي كون العوامل ضرورية جدا لوصول       لكن هذا األمر ال ي    .أيضا كلفة تتحملها المنظمة   
  : المرجوة بالتأثير علي سلوك المستهلك ومنهاأهدافه

  :  التكرار- ١

، أي يقرأ ويسمع أو يشاهد لمرة واحدة قد ينسي بـسرعة،             إن اإلعالن الذي ال ينشر سوي مرة واحدة       
 ذلـك   ييقرأ أو يشاهد من جميع المستهلكين بشكل متكرر، وعل        لك يكون من المستحسن أن يسمع أو        لذ

  :فإن تكرار اإلعالن يساهم في تحقيق ثالثة أهداف
 الجمهور فيختزن المعلومات الواردة باإلعالن في ذاكرته حتـى           يعمل علي تثبيت الرسالة في ذهن      -أ  

  .  الذهنإلىإذا جاء الوقت المناسب والظروف المالئمة للشراء برزت تلك المعلومات تلقائيا 
  . أن يدفعه لتقبل الفكرة المعلن عنها إلىالتكرار يساهم في اإللحاح علي القارئ  إن -ب 
 اإلعالنات بعض   إلىأفراد الجمهور لإلطالع أو االستماع      د من   جديساهم في إتاحة الفرصة لعدد      ي -ج  
  .   يوسع من قاعدة المتأثرين بهايتكرر نشرها ممالتي ا
  
  : االستمرار - ٢

 الصلة التي تكونت بـين المعلـن وجمهـوره مـن            عيستمر اإلعالن بالنشر دون توقف حتى ال تنقط       
  . المستهلكين

لعة ن بيعت الس   بأ ى ثماره األول  ىتآ دمة وكررنا هذا اإلعالن حتى    عة أو خ  لفلو قمنا بنشر إعالن عن س     
ينـسي   إن   إلـى لتوقـف   ن الزمن قد يؤدي هذا ا     نا عن ذلك فترة م    فثم توق  المستهلكين،   إلىأو الخدمة   

قد  خدمة   أولعة   شراء س  إلىتهلك  تحول المس يأعلن عنه أو قد تتاح الفرصة لكي        ي   الذ المستهلك الشيء 
  . ما تحققه السلعة المعلن عنهاثل ال تشبع رغباته بم
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  :  الوقت- ٣

 يصبر حتى   أنالوقت الزم لنجاح اإلعالن، ال ينبغي أن يتعجل المعلن لما ينشره من إعالنات، بل عليه                
  . ي الوقت المناسبيؤتي اإلعالن ثماره ف

، تزهر وتثمـر  إن اإلعالن كالبذرة يزرعها المعلن ويستقيها ثم عليه أن ينتظر حتى تنبت وتنمو و               -*
  : ويمكننا أن نذكر أسباب تأخر ظهور نتيجة اإلعالن في اآلتي

ثـر  الوقت، ال يكـون أ    يتم التكرار متفاعال مع       أن ود وقت وتكرار والمقص   إلىة يحتاج   لعاسم الس  -١
 اإلعالنـات  تنتشر هذه    أننبغي  في عدد واحد من مجلة ولكن ي       إعالناتا إذا نشرنا عشرة     يرالتكرار كب 
  .الوقت يتفاعل التكرار مع تىح متتالية، أعدادفي عدة 

عن شراء السلعة القديمة     أمرين، األول االمتناع     إلىيحتاج   أخري   إلىخلق الرغبة في الشراء من سلعة       
 وقت طويل يحدث فيه التوقـف       إلىوالثاني اإلقبال علي شراء السلعة الجديدة، وهذان أمران يحتاجان          

 . عن العادات القديمة

فيهـا   ال يكون التغيـر      إنسانيةكية  لواإلعالن والرسائل اإلعالنية تحاكي جوانب س      أنواضح  من ال  -٢
ع في تقليل ميزانيـات     اريد من المنظمات يس    لذلك نجد العد   يتحقق،ويل لكي    وقت ط  إلى بل يحتاج    ،اآني

ـ     األخـرى  اإلنفاق أوجه دون غيرها من     التكاليف،ي حالة التفكير بتخفيض      ف اإلعالنية رتبط ، وهـذا م
  .  علي المبيعات بشكل مباشراإلعالنثر  أساعوبة قيبص
ي الشراء مستعدين للشراء وقت ظهور اإلعالن قد يؤجلون ذلك حتى يتـوفر              ليس كل الراغبين ف    - ٣

  .لهم المال الالزم
احتيـاجهم   لون ذلك لحـين    المستعدون وقت نشر اإلعالن قد ال يشترون السلعة حاال ولكنهم يؤج           - ٤

  .  الخدمة المعلن عنها، لحين توفر الظروف المالئمة لشرائها للسلعة أو
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  الفصل الثاني
  اإلعالنات في اإلذاعات المحلية

  

  :ويتضمن مبحثين
  اإلعالنات اإلذاعية  :المبحث األول

  اإلذاعات المحلية في فلسطين  :المبحث الثاني
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  المبحث األول

  اإلعالنات اإلذاعية
  

 )١(  :اإلعالنات ئص اإلذاعة كوسيلة لنشرخصا  -*

بنحو ثُلثي هـذه   يالحظ أن الصحف تستحوذ على نصيب األسد من مخصصات اإلعالن فهي تختص  
   .الواليات المتحدة األمريكية المتقدمة أو األوربية نصفها في البالد المخصصات في مصر وبنحو

، أال وهو المجال اإلعالني وهـو يعتمـد    المجال اغير أن الراديو أصبح اآلن منافساُ للصحافة في هذ 
. أسهل تناوالً مـن اإلعـالن الـصحفي         ه  وهذا يجعل  ، على حاسة السمع وليس حاسة البصر لوحدها      

تقريباً وهو أداة تسلية وتثقيف تالئم طبقات الشعب فهو ال يحتاج إلى  فالراديو ينتشر اآلن في كل منزل
لذا نجد أن اإلعالن بالراديو له جمهور أكبـر مـن   .والمجالتحف والكتابة بعكس الص معرفة القراءة

 من األخبار عن طريق الراديو، ٦٠الصحافة فلقد أثبتت اإلحصاءات أن الجمهور يحصل على  جمهور
الغذائية والسجائر  فهو يالئم السلع والراديو يالئم اإلعالن عن السلع التي ال تحتاج إلى إيضاح بالرسم ،

تجـذب المـشتري مثـل     أخرى من السلع التي البد من إبراز صور لهـا  س أنواع والمشروبات بعك
والتلفزيوني أكثر من اإلعـالن   فهذه يالئمها اإلعالن الصحفي.. .السيارات والمالبس واألثاث المحلي

  . اإلذاعي
قة بالسلعة ومميزاتها ووصف استعماالتها، وخلق جو الث ومهمة اإلعالن اإلذاعي هي تعريف الجماهير

كذلك يجب ، والتشويق وعنصر االعتدال والبعد عن التهويل والمبالغة بها على شرط أن يمتاز بالجاذبية
  .واالبتكار أن يتصف بالجاذبية

قوالب فنية متميزة مثـل القـصة    ومن الرسائل الحديثة الممتعة والتي تالقي نجاحاً كبيراً وسيلة اختيار
اإلعالن في اليوم الواحد في فتـرات متقاربـة    ى أيضاً أن تكرار، ويراع واألغنية الخفيفة في اإلعالن

  . أكبر عدد من المستمعين حتى نضمن وصول الرسالة اإلعالنية إلى
 لمنتجين مختلفين ةإعالنات عن سلعة واحد ولكن مما يعاب على اإلعالن في اإلذاعة والتلفزيون وجود

، أي منها سيختار ويكون لذلك نتيجتان فأما خلق  رهأم ، مما يوقع المستمع في حيرة من تُذاع متالحقة
 كذلك يجب أالّ تزدحم البرامج باإلعالنات بمعنـى   ،تجربته الشخصية عدم الثقة بها أو أن يعتمد على

 ولكـن مـن    ،أن نقطع حديث إذاعي أو نشرة إخبارية أو تمثيلية عن سلعة مـا  أنه ليس من المعقول
 ،قطعة موسيقية لها مستمعون أكثر أو ن البرامج أو في خالل ُأغنيةذلك في فترات بي الممكن أن يحدث

بعض الوقت عنـه أو  المعروف أن نُدرة من المستمعين من يتابع حديث إذاعي دون أن ينصرف  فمن
يدير مفتاح المذياع ليغلقه ، وهذا يفقد اإلعالن الهدف الذي أذيع من أجله وهو الحصول علي جمهـور                  

الذي يضمن فيه جمهور كبير من المستمعين لتقـديم اإلعـالن          ور الوقت المناسب    كبير، لذا يجب اختيا   
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فالكلمـة  .تكون قصيرة وعبارته واضـحة  يراعى أنويجب أال تكون فترة اإلعالن طويلة مملة وإنما 
ومن هنا نـدرك  . مرات ونصف المرة في الثانية المذاعة لها تأثير خطير، فهي تدور حول العالم سبع

في التأثير على الجماهير ولها قوة إيجابية جبارة فهي تتـسلل   تها فهي تُعد من أقوى الوسائلمدى فاعلي
بطريقة هادئة وديعة ويمكن للكلمة المذاعة أن تُسجل العديـد مـن المـرات     إلى المستمع في كل مكان

 عيها، ومـن مرة قوة إضافية هي قوة الدق المنتظم مما يجعل لها تأثير كبير على مستم فتكتسب في كل

   .ندرك أهمية اإلعالن اإلذاعي العام
محطات اإلذاعة ما هو حكومي تُشرف عليه الدولة وتنفق  فمن. ويختلف وضع اإلذاعة من بلد إلى بلد

وسائل اإلعالم الرئيسية التي تخدم الجمهور وتعمل على زيادة ثقافتـه   عليه باعتبار اإلذاعة وسيلة من
اإلعالن  ما فيه الخير والمصلحة العامة، وحينئذ يعتبر الداخل الوارد منوتوجيهه إلى  وتنمية معلوماته

عليه بصفة أساسـية فـي     دخالً إضافياً ال يعتمد–إذا سمح بقبول إذاعة اإلعالنات في تلك المحطات –
  .تغطية نفقات محطة اإلذاعة

رياً تسعى إلـى تحقيـق   تملكه منشآت وتديره باعتباره نشاطاً تجا ومن المحطات اإلذاعية ما هو أهلي
 وتعتمد تلك المحطات أساساً على اإلعالن كمورد أساسي لتغطية نفقاتها باإلضافة إلى .الربح من ورائه

  .مورد فرعي آخر هو إيراد الحفالت التي تنظمها
  :  وفقاً لقوة إرسالها إلى ثالثة أنواع وتنقسم المحطات اإلذاعية

   :المحطة المحلية أو اإلقليمية 1- 
   .التي يغطي إرسالها مدينة معينة أو دائرة محدودة تشمل إقليماً محدداً هيو

  :المحطة العامة 2 - 

   .يستمع إليها خارج حدودها وهي التي تُغطي دولة بأكملها وقد يتسع مجال إرسالها بحيث يمكن أن
  : المحطة الدولية - 3

 غيرها وتكون إذاعتها باللغات المالئمـة  دولة معينة إلى دولة أخرى وهي التي توجه إذاعتها من داخل
ويكون اإلرسال على موجة … صوت العرب ، صوت أمريكا ، ومونت كارلو :مثل  لسكان تلك الدول
وقد يختلف طول الموجة وفقا لألوقـات المخصـصة لإلرسـال بكـل     .. متفق عليه  ذات طول معين

  جهاز االستقبال، دون أن تتداخلمن ذلك هو إمكان تعيين مكان المحطة على مؤشر والغرض..محطة

االسـتماع لهـا    أما قوة اإلرسال فتتوقف على أجهزة المحطة التي تتيح. اإلذاعات المختلفة مع بعضها
 ..على بعد معين من مركزها

تقوية اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني، ذلك بأن يستقبل القمـر   وقد استخدمت األقمار الصناعية حديثاً في
   .إرسالها بحيث يتسع مجال استقبالها على األرض ة ويبدأالصناعي اإلذاع
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  )١( : البرامج اإلذاعية
  :لتي تُذيعها محطات اإلذاعة إلى نوعين اتقسيم البرامج يمكن
ويشمل  ( Sustained ) الذي تنفق عليه محطة اإلذاعة باسم البرنامج المدعم  هو البرنامج العام:األول

 وال تـستغني محطـات  …  والتمثيليات واألفالم والمنوعـات  واألحاديثوالموسيقى واألغاني األخبار

عن تقديم البرامج  اإلذاعة األهلية، التي تعتمد أساساً على بيع الوقت اإلعالني كمصدر إيراد أساسي لها
  . المدعمة على نفقاتها

ه بـالبرامج  عندها إذا لم تستطع أن تشغل ذلك الوقت كل ذلك كي تشغل بها الوقت المخصص لإلذاعةو
عالية تعينها على تكوين جمهور خاص لها، كما أنها تعد بعض من هـذه   ولكي تقدم خدمات. اإلعالنية

  .للمعلنين الذين يستخدمونها في اإلعالن عن أنفسهم البرامج لتبيعها
 يقدمه المعلن على نفقته الخاصة ويذيعه من محطة واحدة بحيث يستمع إليه  هو البرنامج الذي: الثاني

المحطة أو من عدد من المحطات تكون شبكة واسعة تُغطي عدداً من المـدن أو المنـاطق    جمهور تلك
  . البرنامج إلى كافة المستمعين بالدولة أو إلى نسبة كبيرة منهم ليصل

  

  :)٢(هذا ويتخذ البرنامج اإلعالني الذي يقدمه المعلن لإلذاعة إشكاال عدة أهمها

  :علن  البرنامج الذي يرعاه الم- ١

 دقائق ويقدمه المعلن باسمه أو اسم مؤسسته أو احـد           ٦-٥ويتخذ صفة البرنامج العام ويتراوح ما بين        
منتجاته، ويتحمل المعلن تكاليف إنتاجه والتي تتمثل في أجور المطربين والموسيقيين ومقدم البرنـامج              

  .وتكاليف التسجيل
  
  : اإلعالن المباشر- ٢

المذيع أو حديث بين اثنين أو علي شكل أغنية أو تمثيلية بحيث يتعلـق               ويكون علي شكل جملة يلقيها      
الخدمة المعلن عنها بطريقة مباشرة ويستغرق اإلعالن وقتا يتراوح ما بين دقيقة             الموضوع بالسلعة أو  

  .كاملة ، ويتحمل المعلن تكاليف إنتاجه وثمن شراء الوقت إلذاعته
  
  :)٣(طةتراك في برنامج عام تذيعه المح االش- ٣

ويذكر فيها اسم المعلن أو احدي سلعة وتوضح المغريات البيعية لمنتجاته وذلك بطريقة عرضية أثنـاء                
 المستمع أن ما تضمنه البرنامج عن المعلن كان مقصودا به اإلعـالن عنـه،               كالبرنامج بحيث ال يدر   
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عليه ويتوقف ذلك علي مدة     وسيتحمل المعلن عادة مبلغا معينا لقاء إذاعة إعالنه ضمن البرنامج المتفق            
  .اإلعالن وأهمية البرنامج 

  
  : اإلعالن المقروء -٤

 وهو اإلعالن الذي يعطي فيه المذيع معلومات موجزة حول السلعة موضوع اإلعالن ويقرأ فيه النص               
  .اإلعالني من قبل شخص واحد فقط  بدون موسيقي تصويرية أو أغنية 

  
  : اإلعالن بواسطة الحوار -٥

ن يقوم شخصان بحوار مركز حول السلعة وأهميتها للمستمع ومزاياها، وترافق أحيانا مثل هذا              وذلك بأ 
  .الحوار موسيقي 

  
  : اإلعالن بواسطة التمثيل -٦

حيث يقوم عدة أشخاص بتمثيلية قصيرة حول السلعة و إعطاء معلومات عنها من خالل قـصة تـدور                  
  .حول السلعة ومزاياها و أهميتها 

  
                                                                                   :كلمة والموسيقي  إعالن ال-٧
في هذا النوع من اإلعالن اإلذاعي يقوم شخص بقراءة المادة اإلعالنية في ذات الوقت الذي يصاحب                و

نوع أنه من خالل التكرار في إذاعته يرتبط في ذهن المستمع اسم            موسيقية، وفائدة هذا ال    اإللقاء نغمات 
  .سماعه للموسيقي  السلعة أو مزاياها مع

  
  : اإلعالن المرح -٨

 التحدث عن السلعة بشكل شـيق       إلى مرحة ومن ثم ينتقل المذيع       ةحيث يبدأ اإلعالن بنكتة ذكية أو أغني      
  .فيه طرافة وذكاء 

  
                   : إعالن الشخصية -٩

 المادة اإلعالنية عن    وهي اإلعالنات التي تعتمد علي شخصية معروفة مثل نجوم الرياضة والفن لتقديم           
  .سلعة معينة

  
  : إعالن الدقيقة الواحدة -١٠

يعتمد هذا األسلوب علي رواية قصة أو موقف فكاهي في مدة ال تزيد عن دقيقة واحدة تعـرض مـن                    
  .خاللها فكرة اإلعالن 
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  :)١(اإلذاعي ر اإلعالنتحري  -*

النقاط التي تُعينه على  عندما يشرع محرر اإلعالن في كتابة الرسالة يجب أن يضع تصب عينيه بعض
السلعة المعلن منها أو إلى تحويله من  كتابة رسالة إعالنية يضمن بها جذب أكبر عدد من الجمهور إلى

وبالمران تصبح عملية التحرير عملية . عينةإلى سلعة م سلعة إلى أخرى أو خلق الحاجة لدى المستمعين
  : فيها الكثير وهذه النقاط ميسرة وسهلة يتقنها ويبتكر

  
  :البحث عن فكرة اإلعالن -١

 . للوصول إليها ونشرها بين الناس ،هذه الفكرة تختلـف مـن إعـالن آلخـر     لكل إعالن ميزة يعمل

 ولإلعالن عن نوع مـن …ه يتقبلها بسهولة التي تستحوذ على المستمع على المستمع وتجعل هذه الفكرة

مثيالتها مـن   الصابون مثالً يتحتم على المحرر أن يستعرض مزايا السلعة ومدى فائدتها وهل هي مثل
المـستخدمة وقلـة المـواد     السلع السابقة أم تختلف عنها في أشياء مثل جودة الصنف بالنسبة للخامات

  .رة الكاوية وعدم تأثيرها على البش
  
  :حيث الجدة الزمنية كانة السلعة منم -٢

المعلن إليه ويسعى المعلن إلى جذب أكبر  السلع ثالثة أنواع في السوق أولها جديدة تماماً على الجمهور
يتعين على المحرر أن يذكر كل ما يتعلق بهذه الـسلعة   وفي هذه الحالة. عدد من المشترين لتصريفها 

مميزاتها ومدى التوفير الذي يحققه استعمالها سواء في الوقـت أو  فوائدها و فمثالً يذكر. ويهم الجمهور
والتشويق  أي باختصار يخلق اإلعالن جواً من الرغبة      . ة والمنفعة التي تحققها لمشتريها    الراح المال أو 

  .والحاجة التي تشبعها لدى المجتمع
هـا الجمهـور، ولهـا    التي توجد في األسواق منذ فتـرة ويعرف  وهناك نوع آخر من السلع وهي السلع

ففي هـذه   تنافس مع مثيالتها في األسواق وترغب هي في القضاء عليهم ، مستهلكوها ولكنها في حالة
الـسلع فهـو     أما النوع الثالث من.اإلعالن الجوانب التي تتميز بها السلعة دون منافستها الحالة يوضح

التغير سريع الحركة يبهره كـل       اليوم كثير فعالم  . السلعة ذات الشهرة والتي لها مكانتها في األسواق         
المبتكرات والتحسينات ، ولذا يجب علـى أي   جديد ويجذب نظرة كل مستحدث ويقدم العلم الكثير من

آخر عن نفسها وذلك ليظل الجمهور يتذكرها وال ينساها  سلعة مهما كانت مكانتها أن تعلن من حين إلى
  .  في زمن الجديد والمستحدث
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   :)١(نإلعالصيغ ا - *
  : اإلعالن وهي كما يلي هناك صيغ أساسية لتحرير

  : صيغة الشعار أو النداء -١
  … أو قرب ورودها أو توافرها وتستخدم في حالة وجود السلع

  : صيغة الوصف -٢

  محاسنها وبيان فوائدها وامتداح مزاياها وتتناول السلعة وصفاتها وإبراز
   :صيغة التهويل -٣

  نظر المستهلك حينما يشعر المعلن أن الصيغ األخرى سوف تفشل في جذب انتباهالسترعاء وتستخدم

  .  األذهان الجمهور ، فيلجأ إلى التهويل بابتداع قصة أو سرد رواية يعمد أن تظل ماثلة في
  : صيغة التذكير -٤

كين وذلـك  السوق واحتلت سلعتهم مكانتها لدى المـستهل  ويلجأ إليها المعلنون الذين رسخت أقدامهم في
                                                            .رالجمهور باستمرا حتى تظل أسماء سلعهم تحت سمع

  :صيغة الحاجة  -٥
 أجلها اقتنائها أو تجربة سلعة جديدة أو تفـضيل سـلعة علـى    وتستخدم لشرح األسباب التي ينبغي من

الواقع ال تتالءم بمفردها مع اإلعالن عن طريق اإلذاعة ولكن قـد تـصلح    الصيغة فيأخرى ، وهذه 
  . األخرىازدواجها مع بعض الصيغ  لإلذاعة في حالة

   :صيغة االستمالة أو اإلغراء -٦
الصالح الشخصي بشكل مباشر فتسعى إلى إثارة مصلحة حيوية لدى المستمع وتقنعـه   وتدق على وتر

عادة بحجـة   وتصحب هذه الصيغة. لسلعة المعلن عنها لها اتصال مباشر بهذه المصلحة الشخصيةا بأن
   .الجنسيةمنطقية أو بوصف يثير الحماس أو يحرك العاطفة اإلنسانية أو 

   : المركبةالصيغة -٧
وهذه الصيغة هي أعلى مرحلة من مراحـل   يلجأ المعلن إلى مزج صيغتين أو أكثر من الصيغ السابقة

المستمع من زحمة اإلعالنات األخرى وتحاول أن توصل  وتسعى إلى جذب انتباه. اإلعالنفن تحرير 
قراره بعد اقتناعه بالحجج والبراهين فيتخذ موقفاً محدداً ويهرع إلـى   إليه معلومات صالحة يبني على

أفـضل   ك ال يعني أنها وإن كان ذلحالياً،الصيغة األخيرة هي الصيغة الغالبة على اإلعالن  وهذه.التنفيذ
  . اإلعالنصيغة بالنسبة لكل السلع ولكل مراحل 

الحاضر أن يجذب انتباه الجمهور من زحمة مشاغله ويعمل على إقناعه  والواقع أن اإلعالن في الوقت
 فاإلعالن وحدة متكاملة من تحريـر وصـياغة وإلقـاء    وتنفيذه،على اتخاذ قرار  بسرعة حتى يحفزه

  أن يكون التعاون تاماً بين محرر اإلعالن ومخرجه أو مذيعه وكـذلك ينبغـي أن  لذلك ينبغي وإخراج
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كي يمكنه ضـبط   يكون المحرر مطّلعاً منذ البداية على مدة الرسالة اإلعالنية والوقت المحدد إلذاعتها
   .تليهاوالتي  قياس الكلمات وحسن اختيارها على نحو يتمشى مع نوع البرامج التي تسبقها

الرسالة اإلعالنية يقوم بمراجعة  نتهي محرر اإلعالن من اختيار الصيغة المناسبة ومن تحريروبعد أن ي
قد وفق في اختيار األلفاظ المناسبة وصاغها في  عمله كله فيناقش كلماته ويستعرض عبارته ليتيقن أنه

إلغـراق فـي    وبالبساطة وعدم الغموض ، وبالوضوح وعدم االتعقيد، عبارة منسقة تمتاز بالدقة وعدم
  .  التعميم

مـع   اإلعالنية ينبغي أن تخرج عذبة العبارة متناسقة الجرس حلوة الوقع على السمع متمشية والرسالة
مثالً لإلعالن  مرئ القيسببيت من الشعر إلجو اإلعالن من جميع نواحيه فليس من المستحب أن تأتي 

 فـالمجوهرات  المجوهرات، إلعالن عنعن نوع جديد من طالء األحذية أو أن تستخدم كلمات سوقية ل
  …  ولكل مقاٍل مقال كما يقولونالرفيع، من السلع األنيقة التي البد أن يتوافر في مقتنيها الذوق

  
نجمل بعض األشياء الالزمة لكي يصبح اإلعـالن فعـاالً    ونستطيع في نهاية الحديث عن التحرير أن

  :  وهي

  . لسلعة المعلن عنهاآذان جمهور عمالء ا  أن يبلغ اإلعالن-أ
  . الساحقةللغالبية   أن يكون واضحاً سهالً مفهوماً-ب
  . الذاكرة أن يعرض بطريقة تضمن ثباته في -ج
  . بقوة ومهارة وتشويق يحمل المستمع على اتخاذ خطوة فعالة لشراء السلعة  أن يذاع-د

  :)١(أربعة هامة هيينبغي أن تحقق في صيغة اإلعالن الناجح عند تحريره مسائل  وباختصار
   .االنتباه جذب -١
  .وفرة التبليغ -٢

   .وشدة التأثير -٣
   .وفاعلية الحفز -٤
  
  :)٢(خصائص اإلعالن اإلذاعي -*

فهـو  ،  هم ومهـنهم  ودخول اختالف أجناسهم    ى أعداد كبيرة من المستمعين عل     ىالوصول إل   إمكانية - ١
  .لطريقا في منزلها وقائد السيارة وهو في لبيت العامل في المصنع والفالح في الحقل وربة اإلىيصل 

 الذين فقدوا نعمة البصر وهؤالء يشكلون نسبة ال بأس بها من سكان             ن المكفوفي إلىإمكانية الوصول   -٢
  .العالم
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 المستمع المطلـوب التـأثير   إلى تصل  لكياختيار الوقت المناسب إلذاعة الرسالة اإلعالنية    يمكن   - ٣
  . من بين البرامج لبث الرسالة اإلعالنية اإلذاعية تماما كما في التلفزيونويمكن االختيار ، عليه
اإلذاعة من االنتشار   ، مكنت   اإلذاعية الجديدة، من خالل النغمة الموسيقية واإليقاع المميز       يات   التقن - ٤

منافسة للصحف والمجالت في حـاالت كثيـرة، خـصوصا بالنـسبة للـشرائح              يدة  ج كوسيلة إعالنية 
 جهاز تلفزيون وهذه الحالة شائعة في كثير مـن البلـدان            كعية التي ال تقرأ وال تكتب، وال تمتل       االجتما
  . النامية

اإلذاعة وسيلة إعالنية   ة تجعل   الخاصيهذه  .جهاز الراديو متحرك، أي نقال أكثر من التلفزيون        إن - ٥
هـا حيـث    يرسطوح وغ راء والبوادي وعلي ال   حقعة،في الص  ب فالمستمع قد يكون في أي    .يدةخارجية ج 

  .ستورترانزو ينتقل معه جهاز الرادي
  . إمكانية تكرار الرسالة اإلعالنية لمرات عديدة في اليوم نفسه-٦
  .اإلعالن اإلذاعي بانخفاض تكلفته النسيبةيز  يتم- ٧
 تحقيق الهدف مـن عمليـة       إلىيؤدي   اإلذاعةيقة  و النفسي لإلعالن المذاع عن طر     ير الج توف إن - ٨

  . ، حيث يمكن أن تصل الرسالة اإلعالنية المستمع وهو مستريح ومرتاحاالتصال
  
  : )١( ثالث فترات هيإلىوينقسم الوقت اإلذاعي عادة حسب أهميته  -*

  . وتكون قبل إذاعة البرنامج الهام أو في أعقابه) أ( الفترة الممتازة -١
  . تقع بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل) ب( الفترة -٢
  . وتقع بين الساعة الرابعة مساء والثامنة والنصف) ج( الفترة -٣
  

  :)٢(إال أن اإلعالن اإلذاعي يعاني من عدد من القيود

وإنما تقتصر علي وصف الـسلعة      تمع  اإلذاعية من إظهار السلعة للمس     الرسالة اإلعالنية  نال تتمك  - ١
ـ   جميع المعلن  هذا بدوره ال يشجع   ، و فظي ليس كالمشاهدة العينية   ف الل والوص ـ  ين عل تخدام هـذه   ي اس
  .  مجسدة أمامهللمستهلك بمشاهدتها كان تسويق السلعة يعتمد علي منح فرصة إذا ا، خصوصالوسيلة

  .  يقتضي األمر تكرار الرسالة اإلذاعية بشكل مكثف حتى تحقق الهدف المنشود- ٢
  . ات يصعب علي المستمع استرجاع اإلعالن إذا رغب في مزيد من المعلوم- ٣
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  المبحث الثاني

   المحلية في فلسطيناإلذاعات
  

  : في فلسطينوعاإلعالم المسم
  )١( :المسموع في فلسطين اإلعالمية عن تطور تاريخلمحة  -*

 لما لها من سـحر  ير من الكلمة المطبوعة بكث ي البعض أن تأثير الكلمة المسموعة علي األفراد أكثر        ير
يمكـن  لإلذاعة  العقول والقلوب فالوظائف اإلعالميةيخاطب ة سالح  وتعتبر اإلذاع ي حواس اإلنسان  عل
ث أعطتهـا    نقل األحداث حي   ياإلذاعة ف ي امتازت بها     الت وجه وخاصة السرعة   أحسن   يها علي  تؤد أن

  . المختلفةين وسائل اإلعالم بخاصية مميزة
 وجهات نظرهم    وتبث  وتعبر عن واقعهم   ولقد أظهرت اإلذاعات في كثير من البلدان لتخاطب الجماهير        

  . المختلفة حول مختلف القضايا
وتعد اإلذاعة الفلسطينية الثانية في سلم اإلذاعات العربية، بعد اإلذاعة المصرية التي بدأت بثهـا فـي                 

 رهنا القدس، دا  (وعرفت هذه اإلذاعة باسم     م  ١/٤/١٩٣٦م حيث بدأت اإلذاعة الفلسطينية      ٣١/٥/١٩٣٤
إنشاء اإلذاعة جاء كأسلوب من     ى   البعض أن موافقة الحكومة البريطانية عل      ويعتقد)  الفلسطينية اإلذاعة

 أن ما ميز فلسطين عن باقي الـدول         ىأساليب دعم العالقات العربية اإلنجليزية وكسب ثقة الشعوب عل        
أول إذاعة تعمـل فـي المنطقـة        ) دنىمحطة الشرق األ  (لبريطانية بإنشاء   المجاورة هو قيام الحكومة ا    

  .١٩٤١، وكان ذلك في مدينة جنين في ديسمبر  المناطق المحيطةالغربية و
مرت اإلذاعة الفلسطينية بمراحل تاريخية متعددة وكان لكل مرحلة خصوصية في العمـل اإلعالمـي               

  .الفلسطيني
  

   :)٢(الفلسطينيةالنكبة ١٩٤٨ وحتى ١٩٣٦منذ النشأة  : المرحلة األولي
ـ   واكب مراحل النضال والصراع مع    وفي هذه المرحلة قامت اإلذاعة بدور مهم       ي العدو الـصهيوني ف

ـ  ، يمراحل تكوينه ومع االنتداب اإلنجليزي الذي كان عبارة عن مظلة العدو الصهيون             ةوحملت اإلذاع
علي عاتقها مشاركة الشعب الفلسطيني همومه من خالل التصدي للهجرة الصهيونية وفضح الدسـائس              

ية وإرشاد للتصدي والدفاع عن األرض والحقوق، وكـل ذلـك           والمؤامرات وقامت اإلذاعة بحملة توع    
كان من خالل برامج وطنية متنوعة وهذا ما جعل حكومة االنتداب تعمل جاهدة علي منـع واعتقـال                  

معارك علي الهواء مباشرة مـع      ساحة  اإلذاعة، بل وأصبحت اإلذاعة عبارة عن       ي  العاملين ف  ومحاسبة
  .االنتداب اإلنجليزي

                                                 
  .٢٧ ص٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ألقاها الدكتور أمين وافي علي طلبة قسم الصحافة واإلعالم " محاضرات في اإلعالم الفلسطيني" )1(
  .٢٧ المرجع السابق نفسه، ص )2(
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  )١( .١٩٦٧ وحتى نكبة حزيران ١٩٤٨اإلذاعة الفلسطينية بعد نكبة :  انيةالمرحلة الث
ـ  ية عمت بمثابة كارثة حقيق   ١٩٤٨نكبة الفلسطينية عام    كانت ال  مة  الشعب الفلسطيني حيث أصـبحت س
 اعلي طبقة من هذا     إلىسطيني من ادني طبقة     يع فئات الشعب الفل   لجم.والضياع هي سمة الغالبة   الشتات  
  .الشعب
ي علي القـسم  يونه من قبل فقد قام الكيان الص     هما ذكرنا ، وهو    عدة أقسام  إلىفلسطين بعد النكبة    قسمت  

 لـإلدارة  حسين خضع قطاع غزة      يي يمثل الضفة الغربية والقدس الشرقية لإلدارة األردنية ف        الثاني الذ 
  .المصرية

 اإلذاعـة  وأصـبحت  ردنـي األ الخاضعة لسيطرة النظام      المناطق الفلسطينية في  اإلذاعةكان مقر   ولقد  
  .األردنية للملكة اإلعالمية رسمية تبث وتعمل حسب السياسة أردنية إذاعة

 إلـى  هـاجروا  اإلذاعة ما أصاب الشعب الفلسطيني من شتات وتمزق فكثير من رواد    اإلذاعةوأصاب  
لموجهـة انتقلـت     ا اإلذاعة،  دنى أن إذاعة الشرق األ    إلىدول العالم المختلة العربية واألجنبية باإلضافة       

  .  قبرصإلىبكل طواقمها 
  

  )٢( .منظمة التحرير الفلسطينية )إذاعة الثورة الفلسطينية ( الفلسطينية اإلذاعة:  المرحلة الثالثة
حيـث أن   حاولت المنظمة أن تشكل خطابا إعالميا موحدا تتصدي به الترسانة اإلعالمية الـصهيونية              

 من الفصائل الوطنيـة ذات األيـدلوجيات والمعتقـدات          حركة النضال الفلسطيني كانت تضم مجموعة     
المختلفة وهذا ما جعل الخطاب اإلعالمي في كثير من األحيان متناقـضات ويـؤثر علـي المواقـف                  

  . الفلسطينية
تأسست اإلذاعة الفلسطينية وبدأت تعمل من لبنان حيث المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان              

  . واليمن، العراق  لها بالبث أمثال الجزائر  بعض الدول التي سمحلإلذاعة عدة فروع في
   :ة في قطاع غزاإلذاعة -*

نـشاء   وان جرت محاوالت فـي الخمـسينات إل        الفلسطينية ةذاعقطاع غزه لم يعرف طول مرحله اإل      
  إذاعة من) فلسطين إذاعة( ءبانتشا عن ذلك    يضوقد استع ) صوت العرب  (ةذاع إ تتبع)  فلسطين إذاعة(

 أفـادت  فلـسطينيون فقـد      إنتاجهصوت العرب على شكل برنامج يومي يبث من القاهرة و يعمل في             
 اليهود فـي     على ة مباشره ومؤثر  دعائية سياسية ، قوه    ة في قطاع غز   إنشاء إذاعة  إن ،آنذاكالدراسات  

د تـم    ق  إلى قوة تأثيرها في أهالي قطاع غزه و العرب في األرض المحتلة و             إضافةاألرض المحتلة ،    
 ظلت محجوزة مبنى البريد والبـرق حتـى كانـت           أنها من مصر، غير     اإلذاعةتزويد القطاع بأجهزة    

  )٣( . دون معرفه شيء عن تلك األجهزةالمحاولة  وانتهت ةلنكساحرب 

                                                 
  .٢٧ابق نفسه، ص س محاضرات في اإلعالم الفلسطيني، مرجع )1(
  .٢٩المرجع السابق نفسه، ص)2(
   .٥٢حسين أبو شنب، مرجع سابق، ص. د)3(
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اإلذاعـات  حيث   ،و من مختلف اإلذاعات الدولية     على االستماع اإلذاعي للرادي    ،ةاعتمد أهالي قطاع غز   
 إلـى يل، إضـافة    إسرائ صوت   إذاعةأمريكا وموسكو و  صوت  بخاصة لندن و   و ، بوضوح الدولية تسمع 

  )١( .كان له األثر الكبير في الجماهير، الذي ، وفي مقدمتها إذاعة صوت العرباإلذاعات العربية
 تهتم بقطاع غزة و تحرص على أن تصل رسالتها إلـى القطـاع و               ،اإليطالية الدولية   اإلذاعةو كانت   

 و عنـد ذوى      ، التي كانت توضع في الميادين الرئيسية     ،   ذالك من أجهزة الراديو الفخمة       عرف القطاع 
    .وظل الحال سائدا عبر الفترات الزمنية، الحل العقد والشخصيات البارزة 

  
  )٢( :اإلذاعات المحلية -١

ـ ،  لى واقع جديد للشعب الفلسطيني      أدت حركة النضال  الفلسطيني إ      تات و   أن المعانـاة و الـش      ثحي
الصراع اليومي بين الشعب والعدو الصهيوني جعل الفلسطينيين يتبعون إستراتيجية مغـايرة لإلعـالم              

فقد سمحت بل و شجعت الكثير من القيادات و النخـب الفلـسطينية بعـض                الرسمي العربي المحيط ،   
لـضفة الغربيـة    اإلعالميين إلنشاء قنوات إذاعية في المناطق الفلسطينية المختلفة و بذات في مـدن ا             

  .جنين وبيت لحم يرة منها مثال نابلس ورام اهللا ووالمدن الكب
ة بين ترفيهية وتثقيفيـة و   عشر إذاعة محلية متنوعسبع17 من  وحاليا يعمل في الضفة الغربية أكثر 

 سيادية عليها و هذا بحد ذاته شئ ايجـابي          ة صف أيدخل السلطة في برامجها وليس لها       وال تت  ،جامعيه
ستراتيجيتها و سياسـتها    الل بعد الرقابة السياسية على برامجها فلها الحرية الكاملة في صياغة إ           من خ 

  .ى تأثير رسمي أبعيدا عن 
ـ أما عن أشهر هذه اإلذاعات إذاعة أجيال وتبث من رام اهللا وهي قناة إذاعية متنوعـة و                    بيـت   ةإذاع

 من مدينة رام اهللا كذالك إذاعة راديو      تبث من بيت لحم وإذاعة صوت الحب والسالم وتبث          و 2000لحم
من مدينة رام اهللا و كذالك      وتبث برامجها    ينة نابلس القديمة و إذاعة أمواج     المحبة وتبث برامجها من مد    

 و تبث برامجها من مدينـة جنـين وإذاعـة          البلدبرامجها من مدينة الخليل وإذاعة      وتبث   الخليلة  إذاع
وإذاعة  برامجها من مدينة القدس،   وتبث   صوت القدس  ة نابلس و  بث برامجها من مدين   وت مالقران الكري 

  .وهي أول إذاعة جامعية في فلسطين وتبث برامجها من جامعة النجاح الوطنيةجامعة النجاح 
ما عن اإلذاعات المحلية في قطاع غزة فقد تأخرت كثيرا عن مثيالتها في الضفة الغربية وهذا راجح                  أ

الشخصيات المتنفذة والتي كانت تتحكم في اإلعـالم والتـي لـم            حسب المتخصصين إلى وجود بعض      
  .تسمح باى حال أن تعمل إذاعات محلية خوفا من انتقال تجربة اإلذاعات المحلية إلى قطاع غزة 

وتعمـل تحـت الـصفة      ،   الحاضر فيعمل في مدينة غزة أكثر من عشرة إذاعات محلية            وقتالما في   أ
 ومما يلفـت النظـر أن الـسلطة         .اإلعالنات وتمويل المؤسسين لها   التجارية وتعتمد في تمويلها على      

                                                 
  .٥٢المرجع السابق نفسه ص، ن أبو شنب ، مدخل إلي فن الراديوحسي.د )1(
   .٣٢ابق، صمرجع س" محاضرات في اإلعالم الفلسطيني " )2(
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وهذا يعود حسب المطلعين    ،  الفلسطينية ممثلة بوزارة اإلعالم لم تمنح أي إذاعة رخصة رسمية للعمل            
  . لعدم وجود قانون خاص بتنظيم العمل اإلذاعي في فلسطين 

فالقـائمين عليهـا شخـصيات      . وجيـة أن معظمها يتسم بصفات أيديول    هو   ،ةلكن ما يميز إذاعات غز    
لشبيبة الفتحاويـة وإذاعـة     حيث تتبع ا   "الشباب" والحزبية مثال ذلك إذاعة   معروفة بانتماءاتها السياسية    

  .وتتبع حركة المقاومة اإلسالمية حماس  "األقصى"
   
  :أما عن أهم اإلذاعات المحلية في الضفة الغربية فنذكر منها على سبيل المثال ال الحصر -*

  :)١(إذاعة األحالم -١

بينـوس للمـساهمة الخـصوصية    أ وتعود ملكيتها لـشركة    ١٩٩٥مارس١٥تأسست إذاعة األحالم في     
  .fm 97.3 ويديرها محمد جراد وتبث إرسالها على موجة 

  :)٢(راديو البلد -٢

ن مصدر من مـصادر     ويعتبر اإلعال  105 دد تر fm عبر موجة    1999 فبراير   13بدا إرساله بتاريخ    
  .تمويل اإلذاعة 

  :)٣(راديو الحب والسالم -٣

عة من اإلذاعات الخاصة فـي      وهي إذا  ،من رام اهللا  ٣/١٩٩٥/ ٢٠ت إذاعة الحب والسالم بتاريخ    تأسس
  .ويملكه األستاذ معتز بسيسو ،فلسطين

   :)٤(راديو نغم -٤

 من شركة راديو وتلفزيـون  على تمويلهم يعتمد ١٩٩٨/ ٣ / ٢١تاريخ بها أ بث بد راديو نغم من قلقيلية،   
  .، ويملكها األستاذ سامح صبابرة قلقيلية

  :)٥("الخليل"إذاعة الحرية  -٥

وهي FM   ٩٢،٧م على تردد ٢٠٠٢ وبدأ إرسالها الرسمي عام ٢٠٠١ نوفمبر عام ١٥تم إنشاءها في 
  .بعة لشركة الحرية لالستثمار ات
  :اإلذاعات المحلية في قطاع غزة  -*

بين  سياسية وترفيهيـة وإن كانـت االنطالقـة           شهد قطاع غزة مجموعة من اإلذاعات المحلية ما       فقد  
 اإلذاعات في الضفة الغربية إال أن هـذه اإلذاعـات لعبـت دورا إيجابيـا                انطالقمتأخرة مقارنة مع    

وخصوصا في اإلجتياحات والظروف الصعبة التي شهدتها بعض المناطق في القطاع واستطاعت هذه             
  .ذاعات تغطية األحداث الساخنة اإل

                                                 
  . إيمان المصدر، مرجع سابق)1(
  . المرجع السابق نفسه)2(
  . المرجع السابق نفسه)3(
  .م٢٠٠٥ نشرة تعريفية حول راديو نغم، )4(
  .١٣٤، ص)م٢٠٠٤مكتبة األمل التجارية، : غزة(،"نشأته ومراحله وتطوره: اإلعالم الفلسطيني" أحمد العبد أبو السعيد، )5(
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  :)١(راديو المنار -١

ـ     fm ٩٧، تبث برامجها من مدينة غزة علي موجة بث          صاحبها طالل أبو رحمة    ي  تاريخ إنـشائها ف
  .  م٢٠٠٣نوفمبر من عام 

  :)٢(إذاعة الشباب -٢
مـن مدينـة    امجها  يم عوض تبث بر   عنها عبد الحك  ئول  منظمة الشبيبة الفتحاوية والمدير المس    احبها  ص

  م١/١/٢٠٠٤ انطلق بثها في fm ١٠٥ث غزة علي موجة ب
  :صوت عمال فلسطين  -٣

ميجا هيرتز حيث انطلقـت الفكـرة إلنـشاء العماليـة األولـى              ٩٥،٢fmتبث إذاعة عمال فلسطين     
  المتخصصة اتجاه قضايا العمل بشكل خاص والمواطنين بشكل عام 

   :fm غزة إذاعة -٤

  .١٠١،٥ برامجها من مدينة غزة علي موجة بث صاحبها صائب العاجز، تبث
  

                                                 
  .م٢٠٠٥ول إذاعة المنار،  نشرة تعريفية ح)1(
  .١٣٧أحمد العبد أبو السعيد ، مرجع سابق ، ص)2(
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  اإلذاعة األولى من عينة البحث

  ) ىإذاعة صوت األقص(
   :)١(تعريف بإذاعة صوت األقصى -*

إذاعة صوت األقصى إذاعة إسالمية الهوية جماهيرية واقعية الحدث تهتم بقضايا الـشعب الفلـسطيني               
إخباريـة   - على لون معين فهي إذاعة دينية        صرةليست قا  وهي   األمة اإلسالمية بشكل خاص وبقضايا    

  .الخ  ..ثقافية  -تربوية  - اجتماعية  -سياسية  -
  :)٢(السياسة في اإلذاعة -*

إذاعة صوت األقصى إذاعة إسالمية جماهيرية لكل أبناء الشعب الفلسطيني تهتم بقضاياه الـشاملة              -١
  ة واجتماعية وتربوية وثقافية وهي ليست قاصرة على لون معين فهي إذاعة دينية وسياسي

  .تلتزم إذاعة صوت األقصى  باإلسالم عقيدة وشريعة وعبادة وسياسة ومنهج حياة 
 تعتمد إذاعة صوت األقصى المصطلحات السياسية اإلسالمية التي تبرز عقيدة األمـة وقـضاياها               -٢

  وأهمها قضية فلسطين والتزام شريعتها في كل القضايا التي تطرحها 
ل إذاعة صوت األقصى على تقريب وجهات نظر العاملين في القضايا اإلسـالمية والقـضية                تعم -٣

و تقف إذاعة صوت األقصى سدا منيعا في وجـه الحـرب             ،اإلسالميةئ  الفلسطينية خاصة وفق المباد   
  .النفسية التي يشنها اإلعالم الصهيوني على شعبنا الفلسطيني 

 في نقـل األخبـار و طـرح         عالمية و الصراحة و الجرأة    تعتمد إذاعة صوت األقصى األمانة اإل      -٤
  .  التي تهم األمة اإلسالمية والشعب الفلسطينياآلراء القضايا و

 اللغة العربية الفصحى كوسيلة خطاب و تشجع النـاس علـى            التزامتحاول إذاعة صوت األقصى      -٥
  . التخاطب بها

عميمها و تعميقها في المجال الفكري و الثقـافي         تركز على المفاهيم اإلسالمية التي يجب تجليتها وت        -٦
  .و االجتماعي 

  .تركز على األفكار والممارسات فيما يتصل بها  -٧
  

   :)٣(أهداف اإلذاعة -*

  .الدين اإلسالميئ الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى  ونشر مباد -١
  .رسالة اإلعالمية الصحيحة للجمهور واألخبار وإيصال الاإلعالم -٢
الدين اإلسالمي واللغة العربيـة     تثقيف العام الملتزم بروح الشريعة اإلسالمية وذلك بنشر مبادئ          ال -٣
  .دعو إليها ديننا اإلسالمي الحنيفالتركيز على الجوانب الحضارية واإلنسانية التي يو

                                                 
  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦نشرة تعريفية حول إذاعة األقصى  )1(
  . المرجع السابق نفسه)2(
  .م٣٠/٤/٢٠٠٧ مقابلة مع أحمد زيتونية، مدير العالقات العامة في إذاعة األقصى، بتاريخ )3(
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 هحيـا لثقافي والغزو الفكري الذي ت    رشاد التربوي لألسرة والمجتمع في ظل االزدحام ا        واإل هالتوجي -٤
  .سالميةمتنا اإلأ
  .مساندة التعليم الفلسطيني بكل مراحله وتوسيع آفاقه -٥
  . الفلسطيني خاصة األمة والشعبنشر الفكر والوعي اإلسالمي بين أفراد  -٦
  .نشر المصطلحات السياسية و اإلسالمية  -٧
  )١(: كل التنظيمي إلذاعة صوت األقصىالهي -*

ة فلسطينية إسالمية خاصة تعمل في األراضي الفلسطينية كمعظم          إعالمي ةمؤسس ،إذاعة صوت األقصى  
  :سطينية األخرى و لها هيكل تنظيمي وسوف نتطرق إليه كالتالياإلذاعات الفل

  :مجلس اإلدارة  -١

يتألف مجلس اإلدارة التابع لصوت األقصى على عدد من الشخصيات القائمة بـشكل أساسـي علـى                 
 الجهة المسئولة بشكل مباشر وصاحب القرار األول علـى اإلذاعـة            اإلذاعة ويعتبر مجلس اإلدارة هو    

  .والذي بيده يحدد السياسة اإلعالمية لإلذاعة 
  :المدير التنفيذي  -٢

وهو عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى جهة رسمية ومسئولة في اإلذاعة ومسئول أمام المـدير                
  .األمور اإلدارية والمهنية للموظفين العام عن تيسير العمل داخل اإلذاعة ويشرف على كافة 

  : مدير البرامج -٣

يكون مسئول بشكل مباشر على البرامج التي تبثها اإلذاعة على الهواء مباشر أو البرامج المسجلة وهو                
  .عضو في مجلس إدارة اإلذاعة 

 : قسم األخبار  -٤

ي يقـوم بتحريـر األخبـار       قسم األخبار في إذاعة صوت األقصى من أكثر البرامج الفعالة فهو الـذ            
وصياغتها بشكل عام ويقوم بمتابعة عمل المراسلين المنتشرين في مختلف المحافظات ومتابعة القضايا             

  .المحلية واإلقليمية والعالمية وقسم األخبار 
  :قسم البرامج  -٥

اسب مع سياسـتها    هو القسم المكلف من قبل إدارة اإلذاعة بإعداد وتنفيذ البرامج التي تبثها اإلذاعة وتتن             
  .العامة

  :قسم العالقات العامة  -٦

وهو الذي يقوم باستقبال الضيوف واالتصال بهم كما وتقوم بعملية التنسيق مع المؤسسات المتعاونة مع               
  .اإلذاعة
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  :قسم اإلخراج  -٧

تنفيـذها   خالله يتم تنفيذ خطة البرامج ومتابعتها و       ،يعتبر قسم اإلخراج باإلذاعة من األقسام المهمة من       
 تبث عبر الهواء مباشـرة ومـسجلة والقيـام بجدولـة            ىالتوالقيام بالمتابعة والتنفيذ لنشرات األخبار      

  .اإلعالنات بما يتالءم  مع اإلذاعة
  :قسم الحسابات  -٨

هذا القسم مسئول عن األمور المالية المختلفة وإعداد التقارير المالية وإدارة الـسيولة النقديـة وقيامـه                 
  .نالقضايا الخاصة برواتب الموظفيبمعالجة 

  :قسم اإلعالنات  -٩

و هو القسم المسئول عن توفير رصيد مالي من اإلعالنات التجارية التي تبثها اإلذاعة وهو المـسئول                 
عن االتفاق على كافة اإلعالنات وذلك عبر شركة الرباط لإلعالم واإلنتاج الفني واالتفاق علـى بـث                 

  .مختلفة على شرط أن ال تتعارض مع الشريعة اإلسالميةإعالنات ودعايات لمؤسسات 
  : قسم المونتاج -١٠

يتابع كافة المواد المسجلة التي يجري بثها عبر األثير سواء كانت تقـارير إخباريـة أو غيرهـا مـن            
البرامج التي تبث عبر الهواء ويحتوي القسم على عدد من األجهزة الحديثة إلتمـام عمليـة المونتـاج                  

  .تقنية عاليةبسهولة و
  :)١(أهم برامج إذاعة صوت األقصى -*

 :  أعذب نشيد-١

برنامج إنشادي مدته ساعة ونصف شهريا يتم من خالله استضافة أحد المنشدين البارزين فـي عـالم                 
  .اإلنشاد من خارج فلسطين ومحاورته في المواضيع الفنية

  إعداد وتقديم مروان أبو الحسنى  -
  مساءا ١١:٣٠-١٠:٠٠يوم الثالثاء :الموعد

  :بيت العز -٢

برنامج اجتماعي مباشر يهدف إلى توضيح مفاهيم الحياة الزوجية ومساعدة المـستمعين مـن األزواج               
  .على االستفادة من تجارب اآلخرين وأخذ العظة منهم 

  عاطف العسولي  :إعداد وتقديم الدكتور -
  : عصافير األقصى-٣

له عرض قصة معروفة ولكن بأسلوب فني يتم بعدها مناقشة           دقيقة يتم من خال    ٥٠برنامج مباشر مدته    
  األطفال في القصة واستخالص العبر والفائدة منها 

  .محمود العامودي :إعداد وتقديم  -
  .مساءا ٣:٥٠-٣:٠٥الثالثاء من الساعة :الموعد 
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  :برنامج هذه أسرتي  -٤

حيث تكون قادرة على مواكبة ركب      برنامج اجتماعي اسري يسعى للنهوض بواقع األسرة الفلسطينية ب        
التقدم والحضارة وفي نفس الوقت متمسكة بالمبادئ واألخالق اإلسالمية وهو عبارة عن زوايا مختلفـة      
منها أطيب الكالم وفقرة قرأت لك وفقرة بطاقة تهنئة وفقرة إبداعات شابة وفقرة أنا وعـائلتي وهـي                  

  ) أنا وجدتي-أنا-هي وهو–زينة وجمال (تنقسم إلى زوايا عديدة
  أخوات من مؤسسة الثريا :إعداد وتقديم  -

  .  صباحا ١٠:٥٠-٩:٠٠الموعد الخميس الساعة 
  :برنامج مسابقات المنافسة  -٥

برنامج مسابقات يتم داخل األستوديو بين فريقين ويتألف من أربع مراحل تكون األسئلة فيه اختياريـة                
  وسريعة وصغيرة وأسئلة تسجيلية 

  .محمد مشمش :مإعداد وتقدي -
   مساءا ٣:٥٠-٣:٠٥االثنين :الموعد 

  :نبض القلوب  -٦
رسالة أمل ومنهج عمل وهو بمثابة رسالة من القلب إلى قلوب عطشت لترتوي بمعين اإلسالم وكالمه                
وهو مشروع إلحياء بالدنا وإنقاذ شبابنا على طريق العودة إلى اهللا بعيدا عن اليأس وقريبا من األمـل                  

  .والعمل 
  .أحمد المدني :إعداد وتقديم  -

  . مساءا ١١:٣٠-١٠:٠٠األربعاء الساعة : الموعد
  :الحوار الرياضي   -٧

 برنامج يتم من خالله التطرق إلى قضية معينة من أخبار الرياضة ويتم استضافة عدد من الـضيوف                 
  .  وعلى الخط الهاتفي األستوديوداخل 

  .أحمد أبو دياب :إعداد وتقديم  -
  . مساءا ٨:٥٠-٨:٠٠لثالثاء ا:الموعد

  :رأي المستمع  -٨

 دقيقة أسبوعيا ويقوم باستطالع آراء المستمعين فيما تقدمه اإلذاعة          ٢٠برنامج مباشر أو تسجيلي مدته      
من برنامج وغيره يتم رصدها خالل أسبوع ومن ثم اختيار أفضل المشاركات للرد عبر الهواتـف أو                 

  .تسجيل
  . أحمد أحمد :  إعداد وتقديم-

  . مساءا ٦:٥٠-٦:٣٠األربعاء الساعة :الموعد
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  :مال وأعمال  -٩

برنامج يعني بواقع االقتصاد الفلسطيني وينافس أهم القضايا االقتصادية الفلسطينية ويعني ببناء قاعـدة              
  .بيانات سليمة وصحيحة في المجتمع الفلسطيني 

  :مع مسئول  -١٠

 وم المواطنين اليومية والحياتية وذلـك باالتـصال مـع         برنامج يومي يقدم في قترة الظهيرة ينافس هم       
  .مسئول ومنافسة قضية يومية ملحة

  
  :)١(اإلعالنات في اإلذاعة

يتم تصميم اإلعالنات في إذاعة األقصى نفسها ولكن يوجد عدد من اإلعالنات تصمم في شركة مشارق 
 يمر اإلعالن بعدة مراحل قبل لإلعالن حيث أنها تتعاون مع اإلذاعة في جذب عدد من المعلنين إليها

بثه عبر األثير، حيث يعرض الزبون سلعته أو خدمته على قسم اإلعالنات في اإلذاعة وكذلك النص 
اإلعالني الذي يريده، فيتم التدقيق في المعلومات التي يعرضها المعلن حتى ال تكون وهمية وتوقع 

  .اإلذاعة في إشكاليات عدة
منتج حيث يصممه بالشكل المناسب، ثم يعرض من بعد تصميمه على ويذهب اإلعالن بعدها إلى ال

الزبون وبعد االتفاق على شكل اإلعالن نيتم عمل عقد بين اإلذاعة والزبون، بموجبه تحدد األسعار 
والفترة الزمنية التي سيعرض خاللها اإلعالن، كما أن األسعار تتفاوت فيما بينها، حيث أن اإلعالنات 

ار خاصة تختلف عن اإلعالنات التجارية، ومن شروط اإلعالن في إذاعة صوت الخيرية لها أسع
األقصى أن يكون الصوت المستخدم هو صوت رجل، وذلك تبعاً للسياسة التحريرية لإلذاعة في أنها 

  .ملتزمة بالطباع اإلسالمي الخالص
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  اإلذاعة الثانية من عينة البحث

  ريةـوت الحـة صـإذاع
   )١( :التأسيس -*

أسست إذاعة صوت الحرية في مدينة غزة بجهود مجموعة من اإلعالميين و الـصحفيين و جـاءت                 ت
  .مجدي العرابيد  /ويملكها ويديرها الصحفي ،م٢٧/٢/٢٠٠٢انطالقتها عبر األثير الفلسطيني بتاريخ 

و تم تسجيلها كشركة مساهمة لدى كافة الجهات الرسمية الفلـسطينية وهـي مؤسـسة ذات شخـصية         
  .مستقبلة ملتزمة بالثوابت الوطنيةرية اعتبا

  
  :التمويل -*

أي جهة كانـت سـواء      تمويل اإلذاعة هو استثمار شخصي للمساهمين في الشركة وال تلقى تمويل من             
وتعتمد على تمويلها الذاتي الذي ينحصر في عائدات اإلعالن واألعمال الخدماتيـة             ،جزئية أو رسمية  
  .لسطيني فقط ال غيرعة للجمهور الفالتي تقدمها اإلذا

  
  :الفلسفة -*

تستند فلسفة العمل في المؤسسة إلى اإليمان المطلق بحق الجمهور الفلـسطيني فـي اإلطـالع علـى                  
المعلومات والحقائق التي تهمه في مختلف مجاالت الحياة و كذلك الحق في حرية  الـرأي و التعبيـر                   

  . وممارسة في إطار سيادة القانونقوال
  
  :اعة برامج اإلذ -*

العمـر  اهتمامات الجمهور المختلفة في     امج المختلفة لتتناسب مع أذواق و     تقدم اإلذاعة مجموعة من البر    
فالخطـة  ، لى تحقيق األهداف العامة لإلعالم    فاإلذاعة تعمل من خالل هذه  البرامج ع       ، لثقافة والجنس او

فهناك برامج إخبارية تحليليـة     اإلعالمية لإلذاعة تتضمن برامج عديدة يتم تطويرها كل دورة برامجية           
بـرامج نـسوية،     ،برامج تربويـة أسـرية     ،برامج اجتماعية، برامج اقتصادية    ،برامج ثقافية  ،يةحوار

  .، وبرامج رياضيةبرامج دينيةو
  
  : تصنيف البرامج -*

  . وهي تهتم بالوضع السياسي العام الذي يهم المواطن الفلسطيني:برامج سياسية 
  .ي تهتم بالقضايا االجتماعية وتعالج السلوكيات السلبية بين أفراد المجتمع وه :برامج اجتماعية 

  .العرب وتساعد على تنمية المواهب تهتم بالشعر والشعراء الفلسطينيين و: وثقافية أدبيةبرامج 
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  .تهتم باألمور الدينية وتوعية المواطن في أمور الدين والشريعة :برامج دينية 
  .بحل مشاكل المواطن الحياتية اليومية وتهتم :برامج خدماتية 

  .وتهتم بطرح القضايا االقتصادية التي تهم المواطن الفلسطيني :برامج اقتصادية 
  .برامج ترفيهية وتسلية

  .التي تهتم بمواهب األطفال وتنمي عقولهم ومواهبهم :برامج األطفال 
  .اريخ فلسطينومنها البرامج المباشرة والمسجلة التي توثق ت :برامج وثائقية 

  .والتي تهتم بصحة المواطن :برامج طبية 
  .والتي تهتم بأبنائنا و بناتنا طلبة المدارس والجامعات :برامج تعليمية

  .والتي تهتم وتعالج قضايا الرياضيين والرياضة  :برامج الرياضة 
م بـذوي   سرى و تهت  والتي تعالج القضايا االجتماعية ومنها التي تعالج قضايا األ         :المسلسالت الدرامية 

  .األسرى و الجرحى والشهداء
  ...الدورة البرامجية إلذاعة صوت الحرية و تم تجديدها كل ثالثة شهور 

  ..تسعى للتطوير والتجديد دائماإذاعة صوت الحرية 
  

  )١( :برامج اإلذاعة

يـة   ويتناول الحديث عن األزياء والموضة والمطبخ، إضافة إلـى فقـرات ترفيه            :FM بانوراما   -١
  .وتثقيفية، وهو من إعداد وتقديم فيروز الظبة

 برنامج سياسي، يتناول العديد من القضايا والموضوعات السياسية التي تهم المواطن            : حوار اإلثنين  -٢
  .الفلسطيني، من إعداد وتقديم سليم أبو عمرو

  .روز الظبة برنامج اجتماعي للتواصل بين األسرى وذويهم، من إعداد وتقديم في: طيور الوطن-٣
 برنامج رياضي يتناول األخبار الرياضية المحلية والعربية والدولية، مـن إعـداد             : جولة رياضية  -٤

  .وتقديم معين حسونة
 برنامج يتناول الحديث عن أهم القرى والمدن التي هجر منها الفلسطينيون عام             : تجول مع الحرية   -٥

  .م من إعداد وتقديم معين حسونة١٩٤٨
 برنامج اقتصادي يهتم بالشؤون االقتصادية المختلفة، وهو من إعداد وتقديم محمـد             :صاد دنيا االقت  -٦

  .أبو شباب
 برنامج اجتماعي يتناول قضايا الشباب والمجتمع واألسرة الفلـسطينية، مـن            : نافذة على المجتمع   -٧

  .إعداد وتقديم كمال عواج
 الفلسطيني ومحاولة حلها، من إعـداد       برنامج يهتم بقضايا ومشكالت المواطن    :  جولة مع المواطن   -٨

  .وتقديم سليم أبو عمرو
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  :)١(دافـاأله -*

تسعى الطواقم العاملة في اإلذاعة إلى تقديم أفضل الخدمات في المجال الخدماتي واإلخباري واإلعالني              
تحقيـق  للجمهور مع الحفاظ على االستقاللية التامة في التفكير والتخطيط واألداء، وتسعى اإلذاعة إلى              

  : مجموعة من األهداف، وهي
  .الدفاع الدائم عن الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير  -١
  .االلتزام بأرقى درجات المصداقية واألمانة المهنية في نقل المعلومات  -٢
إليجابية في  بناء عالقة متينة بين اإلذاعة وجمهور المستمعين قائمة على الثقة المتبادلة والمشاركة ا             -٣

  .عملية البناء الوطني
  .توفير فرص تدريب وتأهيل للخريجين من أقسام الصحافة واإلعالم في الجامعات المحلية -٤
ة في مجاالت التخـصص داخـل       استيعاب الطاقات والكفاءات المميزة عبر إيجاد فرص عمل حقيقي        -٥

  .المؤسسة
  . المجتمع فتح المجال أمام اإلبداعات والمواهب المختلفة في -٦
التنوير الثقافي والحضاري وتعزيز القيم اإليجابية ومحاربة كافة األشـكال الـسلبية فـي الحيـاة                 -٧

  .الفلسطينية 
المساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي في إطار تجسيد وتكريس سيادة القـانون كجـزء مـن                  -٨

  .النضال الوطني الفلسطيني
  

  )٢( :اإلعالنات في إذاعة الحرية

عامل إذاعة الحرية مع شركة مشارق لإلنتاج الفني، ويـتم تـسجيل اإلعالنـات المباشـرة داخـل                  تت
استوديوهات اإلذاعة، بينما تسجل اإلعالنات ذات المؤثرات الصوتية في شركة مشارق، ويتم االتفـاق              

  .مع المعلنين مسبقاً على ثمن اإلعالن، وهناك تخفيضات لإلعالنات ذات الفترة الطويلة

                                                 
  .م٢٠٠٦صوت الحرية،  نشرة تعريفية بإذاعة )1(
  . مقابلة مع داود العكش، مرجع سابق)2(
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üëcZ اإلعالنات طبيعتها وحجمها.  

bîãbqZالسمات العامة لمضمون إعالنات الدراسة .  

brÛbq :السمات العامة لشكل إعالنات السلع والخدمات.  

bÈia‰ :مناقشة النتائج.  

bßb :توصيات الدراسة.  
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  نتائج البحث

   طبيعتها وحجمهاتاإلعالنا: أوالً
  

والمدة الزمنية   ، الدراسة ت هذه الدراسة التعرف علي موضوعات اإلعالنات المذاعة في إذاعا         فتستهد
  . إعالنات الدراسة االتي استغرقته

   :تموضوعات اإلعالنا: أوال 

  )١(جدول رقم 

   .اغرقته الدراسة ، والمدة الزمنية التي استت في إذاعات السلع والخدمادعد يبين

  
  الكميعالتوزي   العامهاالتجا  األقصى  الحـريــة

  %  ت  %  ك  %  ت  %  ك  %  ت  %  ك  الموضوعات
  %٣٢  ٨٧٩  %٣٦ ١٥  %٢٨,٦  ٣٩٦  %٣٢  ٧  %٣٦,٤  ٤٨٣  %٤٠  ٨  السلع

  %٦٨  ١٨٣١  %٦٤ ٢٧ %٧١,٤  ٩٨٧  %٦٨  ١٥  %٦٣,٦  ٨٤٤  %٦٠ ١٢  تالخدما

  %١٠٠  ٢٧١٠  %١٠٠ ٤٢ %١٠٠  ١٣٨٣  %١٠٠  ٢٢  %١٠٠ ١٣٢٧ %١٠٠ ٢٠  المجموع

  

  : يتبين أهم النتائج التالية ) ١(ق رقم ب بيانات الجدول السالبتحلي

مـن مجمـوع إعالنـات     % ) ٦٤(  من حيث العدد بنسبة ة احتلت المقدمتكشفت الدراسة أن الخدما  
من مجموع المدة الزمنية زمنيـة      % ) ٦٨(الدراسة ، في مدة زمنية نسبتها        السلع والخدمات موضوع  

 السلع و   تمن مجموع عدد إعالنا     % ) ٣٦( السلع بنسبة    ت السلع و الخدمات ، يليها إعالنا      إلعالنات
  . الدراسة تمن مجموع المدة الزمنية إلعالنا%) ٣٢(الخدمات موضوع الدراسة ، في وقت نسبته 

  
  :أما بالنسبة لكل إذاعة علي حدة ، فيتبين من الجدول السابق ما يلي 

  : إذاعة الحرية :أوال 
 المذاعة فيها خالل    تجاءت إذاعة الحرية في المرتبة الثانية بعد إذاعة األقصى من حيث عدد اإلعالنا            

، احتلت الخـدمات المرتبـة      ) ١٣٢٧(إعالنا وبمدة زمنية نسبتها     ) ٢٠(فترة الدراسة ، إذ بلغ عددها       
مـن  %) ٦٣,٦( فيها ، في مـدة زمنيـة نـسبتها           تمن مجموع عدد اإلعالنا   % ) ٦٠( األولي بنسبة   

%)  ٤٠( السلع في المرتبة الثانية بنـسبة          تمجموع المدة الزمنية إلعالنات الدراسة ، وجاءت إعالنا       
من مجمـوع المـدة الزمنيـة       %) ٣٦,٤( الدراسة ، في وقت وصلت نسبته        تمن مجموع عدد إعالنا   

  . الدراسة تإلعالنا
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  :  إذاعة األقصى:ثانيا 

) ٢٢( المذاعة فيها خالل فترة الدراسة، إذ بلغ عددها          تإلعالنااحتلت األقصى المقدمة من حيث عدد ا      
 من مجموع عـدد     %)٦٨(، احتلت الخدمات المرتبة األولي بنسبة       )١٣٨٣(إعالنا وبمدة زمنية نسبتها     

، وجاءت  إلعالنات الدراسة من مجموع المدة الزمنية     ) %٧١,٤(، في مدة زمنية نسبتها       فيها تاإلعالنا
 الدراسة في وقـت    ت من مجموع عدد إعالنا    %)٣٢(لمرتبة الثانية واألخيرة بنسبة      السلع في ا   تإعالنا

  .إلعالنات الدراسةمن مجموع المدة الزمنية ) %٢٨,٦(وصلت نسبته 
   



 - ٥٢ -

  السمات العامة لمضمون إعالنات الدراسة: ثانياً
  

 ، ة واألقصى هذه الدراسة التعرف علي أنواع السلع و الخدمات المذاعة في إذاعتي الحريفتستهد
  .، والجمهور المستهدف التي تركز عليهاعالنات السلع والخدمات، والحاجات اإلنسانيةوالمدة الزمنية إل

  
  :أنواع السلع :أوال 

  )٢(الجدول رقم 

  يوضح إعالنات السلع التي قدمت في إذاعتي الحرية واألقصى خالل فترة الدراسة ، ومدتها الزمنية

  

 التوزيع الكمي  االتجاه العام  األقصى  ريةالح

  %  ت  %  ك  %  ت  % ك  %  ت  % ك  السلع

مواد غذائية 

  ومشروبات
١٥,٥ ١٣٥  %٢٠  ٣ %٢٤,٤  ٩٧ %٢٨,٥ ٢  %٨  ٣٨  %١٢,٥ ١% 

أقمشة ومالبس 

  جاهزة
٦  ٥٣  %٦,٦  ١  -  -  - -  %١١  ٥٣  %١٢,٥ ١%  

مستحضرات 

  تجميل
٢٥ ٢٢٠  %٢٠  ٣ %٣٥,٦  ١٤١ %٢٨,٥ ٢  %١٦,٣  ٧٩  %١٢,٥ ١%  

 أجهزة كهربائية

  والكترونية
٣٦ ٣١٨ %٣٣,٤  ٥  %٣٠  ١١٩ %٢٨,٥ ٢  %٤١,٢  ١٩٩  %٣٧,٥ ٣%  

 %١٠,٥  ٩٣ %١٣,٤  ٢  %١٠  ٣٩ %١٤,٥ ١  %١١,١  ٥٤  %١٢,٥ ١  منظفات صناعية

  %٧  ٦٠  %٦,٦  ١  -  -  - -  %١٢,٤  ٦٠  %١٢,٥ ١  ىإعالنات أخر

  %١٠٠ ٨٧٩  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ٣٩٦  %١٠٠ ٧  %١٠٠  ٤٨٣  %١٠٠ ٨  المجموع

  : ما يلي يتضح) ٢(ق رقم بل السا بيانات الجدولبتحلي
من مجموع  %) ٣٣,٤( الخدمات المرتبة األولي بنسبة      ةجاءت إعالنات األجهزة الكهربائية وااللكتروني    

، يليهـا فـي     وع المدة الزمنية إلعالنات السلع    من مجم %) ٣٦(، في مدة زمنية نسبتها      السلع تإعالنا
، و حصلت   % )٢٥(في وقت نسبته    ،  % )٢٠(نسبة  المرتبة الثانية إعالنات مستحضرات التجميل علي       

فـي وقـت نـسبته      % ) ٢٠( نفس المرتبة الثالثـة بنـسبة        ىإعالنات المواد الغذائية والمشروبات عل    
في مـدة زمنيـة     % ) ١٣,٤(، يليها في المرتبة الرابعة إعالنات المنظفات الصناعية بنسبة          %)١٥,٥(

، في مدة   % )٦,٦(ت األقمشة والمالبس الجاهزة بنسبة      ، وفي المرتبة الخامسة إعالنا    %)١٠,٥(نسبتها  
  . الزمنية إلعالنات السلعمن مجموع المدة% ) ٦ (ىزمنية وصلت نسبتها إل
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  : فيتبين من الجدول السابق ما يلي حدة،ىأما بالنسبة لكل إذاعة عل

  :إذاعة الحرية : أوال 
 بين إعالنات الـسلع  ى احتلت المرتبة األولةكشفت الدراسة أن إعالنات األجهزة الكهربائية وااللكتروني      

ـ   ) %٤١,٢(، في مدة زمنية نسبتها       من مجموع السلع   %)٣٧,٥(بنسبة   وع المـدة الزمنيـة     مـن مجم
، فـي   %)١٢,٥(، ويليها في المرتبة الثانية إعالنات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة           إلعالنات السلع 

، فـي وقـت     جاهزةنسبة إعالنات األقمشة والمالبس ال    ، وحصلت علي نفس ال    %)٨(نسبتها  مدة زمنية   
، %)١٦,٣(نسبتها  ، وحصلت أيضا مستحضرات تجميل علي نفس النسبة في مدة زمنية            )%١١(نسبته  

  %).١١,١(وكذلك المنظفات الصناعية في وقت نسبته 
  

  :إذاعة األقصى : ثانيا 
مرتبة األولي من بين إعالنـات الـسلع        أظهرت الدراسة إعالنات المواد الغذائية والمشروبات احتلت ال       

وحصلت  ، المدة الزمنية إلعالنات السلع    من مجموع %) ٢٤,٤(في مدة زمنية نسبتها     %) ٢٨,٥(بنسبة  
وكـذلك  %) ٣٥,٦(علي نفس المرتبة إعالنات مستحضرات  التجميل ، في وقت وصلت نسبته إلـي               

، )%٣٠(لنسبة في وقت وصلت نـسبته       حصلت  إعالنات األجهزة الكهربائية وااللكترونية علي نفس ا        
وحصلت إعالنات المنظفات الصناعية علي المرتبـة       %) ٨٥,٥(وقد بلغ مجموع نسبة تلك اإلعالنات       

ة الزمنية إلعالنـات إذاعـة      من مجموع المد  ) %١٠(نسبته  ، في وقت بلغت     %)١٤,٥(الرابعة بنسبة   
  .القائمة من إعالنات الفئة األخرى، في حين خلت األقصى
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  :أنواع  الخدمـات : نيا ثا
  )٣(الجدول رقم 

  .يوضح إعالنات الخدمـات التي قدمت في إذاعتي الحرية واألقصى خالل فترة الدراسة 
 التوزيع الكمي  االتجاه العام  األقصى  الحرية

  %  ت  %  ك  %  ت  %  ك  %  ت  %  ك  الخدمات

شركات السياحة 

  والسفر
-  -  -  -  ٤  ٧٤  %٣,٧  ١  %٧,٥  ٧٤  %٦,٧  ١%  

يات مستشف

  وخدمات طبية
١٤  ٢٦٠  %١٤,٨  ٤  %٢٠  ١٩٨  %٢٠  ٣  %٧,٤  ٦٢  %٨,٣  ١%  

  %٥,٥  ٩٩  %٧,٤  ٢  %١٠  ٩٩  %١٣,٣  ٢  -  -  -  -  توعية وإرشاد
  %٢٨  ٥١٣  %٢٦  ٧  %٣٠  ٢٩٥  %٢٦,٧  ٤  %٢٥,٨  ٢١٨  %٢٥  ٣  خدمات تعليمية
  %٤٨,٥  ٨٨٥  %٤٨,١  ١٣  %٣٢,٥  ٣٢١  %٣٣,٣  ٥  %٦٦,٨  ٥٦٤  %٦٦,٧  ٨  ىإعالنات أخر
  %١٠٠  ١٨٣١  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ٩٨٧  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ٨٤٤  %١٠٠  ١٢  المجموع
  

دعوات لحـضور   : (ي وهي تشمل  كشفت الدراسة أن اإلعالنات في الفئة األخرى احتلت المرتبة األول         
ـ   اعات األفراح والمناسبات السعيدة   ، وكذلك إعالنات ق   معارض ، ومكاتـب   ن واإلعـال  ة، مكاتب الدعاي
 ،دراسة الخدمات موضوع ال   تمن مجموع عدد إعالنا   %) ٤٨,١(بنسبة  ) ء، وشركات الكهربا  السيارات

، بينما احتلت إعالنـات      المدة الزمنية إلعالنات الخدمات    من مجموع %) ٤٨,٥(في مدة زمنية نسبتها     
، وحـصلت إعالنـات     %) ٢٨(فـي وقـت نـسبته       %) ٢٦(الخدمات التعليمية المرتبة الثانية بنسبة      
، وجـاءت   %) ١٤(في وقت نسبته    %) ١٤,٨(تبة الثالثة بنسبة    المستشفيات والخدمات الطبية علي المر    

، بينمـا   ) %٥,٥(فـي وقـت نـسبته       % ) ٧,٤(نسبة  إعالنات التوعية واإلرشاد في المرتبة الرابعة ب      
من مجموع إعالنـات    ) %٣,٧(علي المرتبة األخيرة بنسبة     حصلت إعالنات شركات السياحة والسفر      
من مجموع المدة الزمنيـة إلعالنـات الخـدمات         %) ٤(بته  الخدمات موضوع الدراسة ، في وقت نس      

  .موضوع الدراسة 
  

  :أما بالنسبة لكل إذاعة علي حدة ، فيتبين من الجدول السابق ما يلي 

  :إذاعة الحرية : أوال 
 ودعوات  - ومكاتب السيارات  -صاالت األفراح (كشفت الدراسة أن إعالنات الفئة األخرى والتي تشمل         

، %)٦٦,٧( في المرتبة األولي بنـسبة       جاءت)  وشركات الدعاية واإلعالم   -واتلحضور معارض وند  
من مجمـوع   %) ٦٦,٨(، وفي مدة زمنية نسبتها      د إعالنات الخدمات موضوع الدراسة    من مجموع عد  

 الخدمات التعليمية   ، يليها في المرتبة الثانية إعالنات      إلعالنات الخدمات موضوع الدراسة    المدة الزمنية 
يات  وفـي المرتبـة الثالثـة إعالنـات المستـشف          ،)%٢٥,٨(، في وقت وصلت نسبته      % )٢٥(بنسبة  
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، وقد خلت القائمة من إعالنـات التوعيـة         )%٧,٤(، في وقت نسبته     ) %٨,٣(والخدمات الطبية بنسبة    
  .لك إعالنات شركات السياحة والسفرواإلرشاد وكذ

  

  :إذاعة األقصى : ثانيا 
إعالنات الخدمات فـي    من مجموع   ) %٣٣,٣( المرتبة األولي بنسبة     جاءت إعالنات الفئة األخيرة في    

 إلعالنات الخـدمات  من مجموع المدة الزمنية) %٣٢,٥(نسبتها ، في مدة زمنية وصلت إذاعة األقصى 
، في وقت نسبته    %)٢٦,٧(، يليها في المرتبة الثانية إعالنات الخدمات التعليمية بنسبة          موضوع الدراسة 

، فـي   )%٢٠( إعالنات المستشفيات والخدمات الطبية علي المرتبة الثالثة بنسبة          ، بينما حصلت  %)٣٠(
، )%١٣,٣(، وحصلت إعالنات التوعية واإلرشاد علي المرتبـة الرابعـة بنـسبة             )%٢٠(وقت نسبته   
مـن  %) ٦,٧(، وجاءت بالمرتبة األخيرة إعالنات شركات السياحة والسفر بنسبة          )%١٠(بزمن نسبته   

 مـن مجمـوع المـدة       %)٧,٥(، في وقت وصلت نسبته       الدراسة لخدمات موضوع مجموع إعالنات ا  
  . إلعالنات الخدمات موضوع الدراسةالزمنية

  
   :الجمهور المستهدف : ثالثا 

  )٤(الجدول رقم 

  .يوضح الجمهور المستهدف من اإلعالنات المذاعة في إذاعتي الحرية واألقصى خالل فترة الدراسة 
الجمهور 

  فالمستهد

   الحريةإذاعة

  النسبة المئوية

  إذاعة األقصى

  النسبة المئوية
  االتجاه العام

  %٢٠  ١٠  %٢٤  ٧  %١٤  ٣  الرجال والشباب
  %٢٦  ١٣   %٣١  ٩   %١٩  ٤  النساء
  %٢  ١   %٣,٥  ١  -  -  األطفال

  %٥٢  ٢٦  %٤١,٥  ١٢  %٦٧  ١٤  الجمهور العام
 %١٠٠  ٥٠   %١٠٠  *٢٩   %١٠٠  *٢١     المجموع

  

  :تتضح النتائج التالية ) ٤(رقم بتحليل بيانات الجدول 

ت الدراسـة اسـتهدفت     أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمي من إعالنات السلع والخدمات في إذاعـا           
نساء في المرتبـة    ، بينما جاء استهداف ال    %) ٥٢(، إذ حازت هذه اإلعالنات علي نسبة        الجمهور العام 
 التي تستهدف   ت، وحصلت اإلعالنا  ) %٢٠(نسبة  ل في المرتبة الثالثة ب    ، والرجا %) ٢٦(الثانية بنسبة   

  .من مجموع إعالنات السلع والخدمات موضوع الدراسة %) ٢(األطفال علي نسبة 

                                                 
 .نظراً لوجود إعالنات تستهدف أكثر من فئة من فئات الجمهور في نفس الوقت *
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  : مستوي كل إذاعة علي حدة فتبين من الجدول السابق ما يلي ىأما عل

  :إذاعة الحرية : أوال 
حرية استهدفت الجمهور العام ، من إعالنات السلع والخدمات بإذاعة ال% ) ٦٧(أظهرت الدراسة أن 

استهدفت الرجال من مجموع إعالنات السلع والخدمات %) ١٤(استهدفت النساء ، و  %) ١٩(مقابل 
  .موضوع الدراسة ، بينما لم تستهدف األطفال 

  
  :إذاعة األقصى : ثانيا 

بينما احتلت ، % ) ٥٢(حازت اإلعالنات التي استهدفت الجمهور العام علي المرتبة األولي بنسبة 
، تليها اإلعالنات التي تستهدف %) ٢٦(اإلعالنات التي تستهدف النساء علي المرتبة الثانية بنسبة 

  %) .٢( ، بينما لم تتجاوز اإلعالنات التي تستهدف األطفال بنسبة % ) ٢٠(الشباب والرجال بنسبة 
  

  : الحاجات اإلنسانية : رابعا 

  )٥(جدول رقم 

  .ية التي تركز عليها إعالنات الخدمات والسلع موضوع الدراسة يبين الحاجات اإلنسان

  
التوزيع الكمي   االتجاه العام  األقصى  الحرية

  %  ك  %  ك  %  ك  الحاجات اإلنسانية 
  %٧  ٣  %٩  ٢  %٥  ١  الحاجة إلي الطعام والشراب
  %٤,٧  ٢  %٤,٦  ١  %٥  ١  الدوافع االقتصادية

  %١٢  ٥  %٩  ٢  %١٥  ٣  التملك

  %٢٤  ١٠  %٢٢,٧  ٥  %٢٥  ٥  التميز 

  %١٦,٦  ٧  %٢٢,٧  ٥  %١٠  ٢  الصحة و الجمال

  %٣٥,٧  ١٥  %٣٢  ٧  %٤٠  ٨  أخرى

  %١٠٠  ٤٢  %١٠٠  ٢٢ %١٠٠  ٢٠  المجموع

  

  :نالحظ ما يلي ) ٥(من خالل الجدول السابق رقم 

احتلت  ) التباهي -المعرفة و الثقافة    (أظهرت الدراسة أن فئة الحاجات اإلنسانية األخرى و التي تشمل           
مرتبة األولى من مجموع الحاجات اإلنسانية المستخدمة في إعالنات الـسلع و الخـدمات موضـوع                ال

أما فئة الـصحة والجمـال      %) ٢٤(يليها في المرتبة الثانية فئة التميز بنسبة        %) ٣٥,٧(الدراسة بنسبة   
%) ١٢(بة  بينما احتلت فئة التملك المرتبة الرابعـة بنـس        %) ١٦,٦(حصلت على المرتبة الثالثة بنسبة      



 - ٥٧ -

، وجاءت في المرتبة األخيرة فئة      %)٧(الحاجة للطعام والشراب بنسبة     وجاءت في المرتبة الخامسة فئة      
ت الـسلع و    من مجموع الحاجات اإلنسانية المستخدمة في إعالنـا       ) %٤,٧(الدوافع االقتصادية بنسبة    
  . الخدمات موضوع الدراسة

  
  :جدول السابق ما يلي أما علي مستوي كل إذاعة علي حدة فتبين من ال

  :إذاعة الحرية : أوال 
أظهرت الدراسة أن فئة الحاجات اإلنسانية األخرى احتلت المرتبة األولـى مـن مجمـوع الحاجـات                 

، أما فئة التميـز     %) ٤٠(اإلنسانية المستخدمة في إعالنات السلع و الخدمات موضوع الدراسة بنسبة           
 حين احتلت فئة الحاجة للطعام و الشراب المرتبـة الثالثـة    ، في %) ٢٥(فجاءت بالمرتبة الثانية بنسبة     

، ويليها في المرتبة    %)  ١٠(، بينما احتلت المرتبة الرابعة فئة الصحة والجمال بنسبة          %) ١٥(بنسبة  
، وحصلت فئة الدوافع االقتصادية على نفس النسبة        %) ٥(الخامسة فئة الحاجة للطعام والشراب بنسبة       

    .إلنسانية المستخدمة في إعالنات السلع و الخدمات موضوع الدراسة من مجموع الحاجات ا
  

  :إذاعة األقصى : ثانيا 
كشفت الدراسة أن فئة الحاجات اإلنسانية األخرى احتلت المرتبة األولى من مجموع الحاجات اإلنسانية              

ميـز فجـاءت    ، أما فئة الت   ) %٣٢(المستخدمة في إعالنات السلع و الخدمات موضوع الدراسة بنسبة          
،وحصلت على نفس المرتبة فئة الصحة والجمال ،  في حين احتلـت             ) %٢٢,٧(بالمرتبة الثانية بنسبة    

، و احتلت نفس  المرتبـة فئـة التملـك  ،      %) ٩(فئة الحاجة للطعام و الشراب المرتبة الرابعة بنسبة         
 مجموع الحاجـات اإلنـسانية      ، من ) %٤,٦(ويليها في المرتبة األخيرة  فئة الدوافع االقتصادية بنسبة          

  .المستخدمة في إعالنات السلع و الخدمات موضوع الدراسة 
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  السمات العامة لشكل إعالنات السلع والخدمات: ثالثاً
  

تستهدف هذه الدراسة التعرف على الفترة التي قدم فيها اإلعالن و المدة الزمنيـة لهـا و األصـوات                   
  .المستخدمة في النص اإلعالني 

  

  :فئة األساليب المستخدمة في اإلعالنات: أوال
  

  )٦(جدول رقم 

  .يوضح األساليب المستخدمة في النص اإلعالني في إعالنات السلع والخدمات 

  األساليب المستخدمة   االتجاه العام  األقصــى  الحريــــة

   %    ك    %     ك    %     ك  في اإلعالن

  %٤٥  ١٩  %٣٢  ٧  %٦٠  ١٢  إعالن الكلمة والموسيقي

  %٥  ٢  %٩  ٢  -  -  اإلعالن المباشر

  %٣٦  ١٥  %٤١  ٩  %٣٠  ٦  اإلعالن المرح

  %١٢  ٥  %١٤  ٣  %١٠  ٢  اإلعالن بواسطة الحوار

  %٢  ١  %٤  ١  -  -  اإلعالن بواسطة التمثيل
  %١٠٠  ٤٢  %١٠٠  ٢٢  %١٠٠  ٢٠  المجموع

  

   :يتبين ما يلي) ٦( بتحليل بيانات الجدول السابق رقم 
لكلمة والموسيقي أكثر األساليب المستخدمة في إعالنات السلع والخدمات كشفت الدراسة أن إعالنات ا

% ) ٣٦(، يليها في المرتبة الثانية اإلعالن المرح بنسبة % ) ٤٥(موضوع الدراسة ، إذ احتلت نسبة 
، بينما حصل اإلعالن % ) ١٢(، في حين احتلت اإلعالنات بواسطة الحوار المرتبة الثالثة بنسبة 

، وجاء بالمرتبة األخيرة اإلعالن بواسطة التمثيل بنسبة % ) ٥( المرتبة الرابعة بنسبة المباشر علي
، من مجموع األساليب المستخدمة في النص اإلعالني إلعالنات السلع والخدمات موضوع %) ٢(

  .الدراسة 
  

  :أما بالنسبة لكل إذاعة على حدة ، فيتضح من الجدول السابق ما يلي 

  :ية إذاعة الحر: أوال 
مـن مجمـوع األسـاليب    %) ٦٠(كشفت الدراسة أن إعالنات الكلمة والموسيقي احتلت المقدمة بنسبة        

المستخدمة في النص اإلعالني إلعالنات السلع والخدمات في اإلذاعة، وجاءت بالمرتبة الثانية اإلعالن             
من %) ١٠( بنسبة   ، بينما حصل علي المرتبة األخيرة اإلعالن  بواسطة الحوار         % )٣٠(المرح بنسبة   
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مجموع األساليب المستخدمة في النص اإلعالني إلعالنات السلع والخدمات موضوع الدراسة، في حين             
  .خلت القائمة من اإلعالنات بواسطة التمثيل وكذلك اإلعالن المباشر

  
  :إذاعة األقصى: ثانيا 

 والخـدمات موضـوع     لعأوضحت الدراسة أن اإلعالن المرح هو األكثر استخداما في إعالنات الـس           
من مجموع األسـاليب المـستخدمة فـي الـنص          %) ٤١(، حيث احتلت المركز األول بنسبة       الدراسة

اإلعالني إلعالنات السلع والخدمات موضوع الدراسة ، وحصل علي المرتبة الثانية إعالنات الكلمـة              
، في حين   )%١٤( بنسبة   ، بينما احتل اإلعالن بواسطة الحوار المرتبة الثالثة       )%٣٢(والموسيقي بنسبة   

، وفي المركز األخير جاءت اإلعالن بواسطة       )%٩(حصل اإلعالن المباشر علي المرتبة الرابعة بنسبة        
ات السلع والخـدمات    ، من مجموع األساليب المستخدمة في النص اإلعالني إلعالن        )%٤(التمثيل بنسبة   

  .موضوع الدراسة
  

   :الفترة التي قدم فيها اإلعالن: ثانيا

  )٧(ول رقم جد

  يوضح توزيع اإلعالنات على الفترات اإلعالنية المختلفة 

التوزيع الكمي   االتجـاه العام  األقصى  الحريـــة
  

  %  ك  %  ك  %  ك  الفترة التي قدم فيها اإلعالن

  %٢٨  ٣١  %٢٩  ١٧  %٢٧,٤  ١٤  الصباح
  %٣٧  ٤٠  %٣٨  ٢٢  %٣٥,٣  ١٨  الظهيرة
  %٣٥  ٣٨  %٣٣  ١٩  %٣٧,٣  ١٩  المساء

  %١٠٠  ١٠٩  %١٠٠  *٥٨  %١٠٠  ٥١*  عالمجمو
  

  :يتضح ما يلي  ) ٧(بتحليل بيانات الجدول لرقم 

 – الظهيـرة    -الـصباح   ( كشفت الدراسة أن الغالبية العظمي من اإلعالنات تذاع في كـل الفتـرات              
مـن مجمـوع    % )  ٣٧(، وحصلت إعالنات في فترة الظهيرة علي المرتبة األولـي بنـسبة             )المساء

ع والخدمات موضوع الدراسة ، بينما جاءت في المرتبة الثانية فتـرة المـساء بنـسبة                اإلعالنات السل 
من مجموع اإلعالنات الـسلع     %) ٢٨(، وجاء بالمرتبة الثالثة واألخيرة فترة الصباح بنسبة         % ) ٣٥(

  .والخدمات موضوع الدراسة 
  

                                                 
 .لوجود إعالنات يتم تكرارها وإذاعتها في أكثر من فترة زمنية *
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  :أما علي مستوي كل إذاعة علي حدة فتبين من الجدول السابق ما يلي 

  :إذاعة الحرية : ال أو
من إعالنات السلع والخدمات أذيعت بإذاعة الحرية في فترات المساء          % ) ٣٧,٣(أوضحت الدراسة أن    

فـي فتـرة    %) ٣٥,٣(خالل فترة الدراسة من مجموع إعالنات السلع والخدمات موضوع الدراسة ، و           
 إعالنـات الـسلع     مـن مجمـوع   ) %٢٧,٤(الظهيرة ، أما نسبة اإلعالنات في فترة الصباح بلغـت           

  .والخدمات
  

  :إذاعة األقصى  : ثانيا
من إعالنات السلع والخدمات أذيعت بإذاعة األقـصى أذيعـت فـي فتـرة        % ) ٣٨(بينت الدراسة أن    

، % ) ٣٣(الظهيرة خالل فترة الدراسة ، بينما بلغت نسبة اإلعالنات التي أذيعت فـي فتـرة المـساء       
من مجموع إعالنات السلع والخدمات     % ) ٢٩(الصباح  بنسبة     فتر   إعالنات األخيرةوجاءت بالمرتبة   
  .موضوع الدراسة 

  

  :صوات المستخدمة في تقديم اإلعالنفئة األ: ثانيا
  )٨( جدول رقم 

  يوضح نوعية األصوات المستخدمة في تقديم اإلعالنات 

 التوزيع الكمي   العام  االتجاه       األقصى       الحرية 
  

  %  ك  %  ك  %  ك   الصوت المستخدم في اإلعالن

  %٢٣  ١٠  -  -  %٤٧,٥  ١٠  المرأة

  %٦٣  ٢٧  %٩٥,٤  ٢١  %٢٨,٥  ٦  الرجل

 %٩,٣  ٤  -  -  %١٩  ٤  الرجل + المرأة 
  

  %٢,٤  ١  %٤,٦  ١  -  -  الطفل 

  -  -  -  -  -    الطفل + الرجل 

  -  -  -  -  -  -  الطفل+ الرجل + المرأة 

  %٢,٣  ١  -  -  %٥  ١  أصوات أخري 

 %١٠٠  ٤٣ %١٠٠  ٢٢  %١٠٠  *٢١  المجموع
  

  :، يتضح ما يلي  ) ٨(بتحليل بيانات الجدول السابق رقم 

كشفت الدراسة أن اإلعالنات التي تستخدم صوت الرجل احتلت موقع الصدارة بفارق كبير جدا و ذلك                
، و حصلت اإلعالنات التي     % )٢٣(في المرتبة الثانية بنسبة     ، أما صوت المرأة فجاء      % )٦٣(بنسبة  

                                                 
 .ى معهأصوات أخر+ يوجد إعالن من ضمن اإلعالنات المذاعة استخدم فيه صوت رجل *
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، أما اإلعالنات التـي تـستخدم       )%٩,٣(لمرأة والرجل معا على المرتبة الثالثة بنسبة        تستخدم صوت ا  
 نفس المرتبة فئـة األصـوات       حصلت على ، و )%٢,٣(صوت الطفل جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة        

  .األخرى
  

  :أما بالنسبة لكل إذاعة على حدة ، فيتضح من الجدول السابق ما يلي 

  :إذاعة الحرية : أوال 

تليها فـي   % ) ٤٧,٥(شفت الدراسة أن  اإلعالنات التي تستخدم صوت المرأة احتلت المقدمة بنسبة              ك
المرأة معـا   عالنات التي تستخدم صوت الرجل و     ، أما اإل  )%٢٨,٥(المرتبة الثانية صوت الرجل بنسبة      

خرى بنـسبة   ، و جاءت في  المرتبة األخيرة فئة األصوات األ         %)١٩(فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة      
 في حين خلت اإلعالنـات      خدمة في اإلعالنات موضوع الدراسة،    ، من مجموع األصوات المست    )%٥(

في إذاعة صوت الحرية من اإلعالنات التي تستخدم صوت الطفل، أو المزيج الصوتي والذي يـشمل                
  .)صوت المرأة والرجل والطفل(

  
  :إذاعة األقصى : ثانيا 

فـي المرتبـة األولـى بنـسبة        لتي استخدمت صوت الرجل جاءت      أوضحت الدراسة أن اإلعالنات ا    
، في حين خلـت     %)٤,٦(ة الثانية بنسبة لم تتجاوز      ، بينما جاءت إعالنات الطفل في المرتب      %)٩٥,٤(

اإلعالنات في إذاعة صوت األقصى من صوت المرأة ، و صوت المرأة و الرجل معـا واإلعالنـات                  
ا كذلك المزيج الصوتي المكون من صوت المـرأة والرجـل           التي تعتمد علي صوت المرأة والطفل مع      

  .والطفل
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  مناقشة نتائج الدراسة: رابعاً
  

تستعرض الباحثتان في هذا المبحث مناقشة أهم النتائج التي توصلتا إليها من خالل الدراسة التحليليـة                
تقدمان أيضا عدة توصيات للنهوض بواقع      المقارنة إلعالنات السلع والخدمات في إذاعات الدراسة ، و          

  .اإلعالنات في إذاعات الدراسة 
  :مناقشة النتائج : أوال 

 من خالل   واألقصىاستهدفت الدراسة التعرف علي واقع إعالنات السلع والخدمات في إذاعتي الحرية            
  .الكشف عن السمات العامة لمضمون وشكل اإلعالنات 

  

  : تبرز أهم النتائج التالية وفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة 
مـن  %) ٦٨(كشفت الدراسة أن إعالنات الخدمات احتلت المقدمة من حيث عدد اإلعالنات بنـسبة               )١

%) ٣٢(، أما السلع فجاءت بالمرتبة الثانية بنـسبة         %)٦٤(مجموع عدد اإلعالنات وبمدة زمنية نسبتها       
 إعالنات ىأن إعالنات الخدمات تقدمت عل    ، أما بالنسبة لكل إذاعة علي حدة فتبين         )%٣٦ (وبزمن نسبته 

إلعالنات الـسلع   %) ٤٠(، مقابل   )%٦٣,٦(وبمدة زمنية نسبتها    %) ٦٠(السلع في إذاعة الحرية بواقع      
  .)%٣٦,٤(وبوقت نسبته 

وبمدة زمنيـة نـسبتها     %) ٦٨(أما إذاعة األقصى فاحتلت فيها إعالنات الخدمات المرتبة األولي بنسبة           
  . )%٢٨,٦(للسلع وبوقت نسبته % ) ٣٢(، مقابل )%٧١,٤(

وتري الباحثتان أن هناك فجوة كبيرة بين نسبة إعالنات السلع والخدمات والبد من زيادة االهتمام مـن                 
  .جتمع الفلسطيني استهالكي بطبيعتهقبل اإلذاعات بإعالنات السلع نظرا ألهميتها وألن الم

  

من %) ٣٣,٤( المرتبة األولي بنسبة     ةاللكترونيأظهرت الدراسة أن  إعالنات األجهزة الكهربائية وا        )٢
من مجموع المدة الزمنية إلعالنات السلع ، يليها        %) ٣٦( السلع ، في مدة زمنية نسبتها        تمجموع إعالنا 

، و  %)٢٥(، فـي وقـت نـسبته        % ) ٢٠(في المرتبة الثانية إعالنات مستحضرات التجميل علي نسبة         
في وقت نـسبته    % ) ٢٠(وبات علي نفس المرتبة الثالثة بنسبة       حصلت إعالنات المواد الغذائية والمشر    

في مـدة زمنيـة     ) %١٣,٤( المنظفات الصناعية بنسبة     ، يليها في المرتبة الرابعة إعالنات     %) ١٥,٥(
، في مدة   ) %٦,٦(شة والمالبس الجاهزة بنسبة     ، وفي المرتبة الخامسة إعالنات األقم     %) ١٠,٥(نسبتها  

  .من مجموع المدة الزمنية إلعالنات السلع % ) ٦ (زمنية وصلت نسبتها إلي
 أن تقدم إعالنات األجهزة الكهربائية علي غيرها من السلع يرجع إلي أن هذه األجهـزة                الباحثتان ىوتر

هي من صنع أجنبي وليست من صنع محلي ، ولها موزعون ووكالء محليين يقومـون بتـسويق هـذه                   
  .األجهزة 
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تجميل مقارنـة   النات المواد الغذائية والمشروبات وكذلك مستحضرات ال      كما أن هناك نقص شديد في إع      
  .، كما تتصف باالستمرارية بالحاجة الماسة لها

أما بالنسبة إلذاعة الحرية فقد احتلت إعالنات األجهزة الكهربائية وااللكترونية المرتبـة األولـي بـين                
، ويليهـا فـي     % ) ٤١,٢(نية نسبتها   من مجموع السلع ، في مدة زم      %) ٣٧,٥(إعالنات السلع بنسبة    

، % ) ٨(، في مدة زمنية نسبتها      % ) ١٢,٥(المرتبة الثانية إعالنات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة        
  .بقية اإلعالنات علي نسب متفاوتةوحصلت 

، مستحضرات  التجميل ، المواد الغذائية والمشروبات        (  حصلت إعالنات ،     قصىاألأما بالنسبة إلذاعة    
مجمـوع نـسبة تلـك اإلعالنـات        وقد بلـغ    ،  ) %٢٨,٥(نسبة  علي  ) األجهزة الكهربائية وااللكترونية    

)٨٥,٥%(  
وتري الباحثتان أن هناك نقص في إعالنات المالبس واألقمشة الجاهزة رغـم الحاجـة الماسـة لهـا                   

  .وانتشارها بكثرة في أسواق غزة
  

دعوات لحضور  : (تلت المرتبة األولي وهي تشمل    ى اح كشفت الدراسة أن اإلعالنات في الفئة األخر       )٣
ـ          معارض ، ومكاتـب   ن واإلعـال  ة، وكذلك إعالنات قاعات األفراح والمناسبات السعيدة ، مكاتب الدعاي
 المـدة   من مجموع ) %٤٨,٥( في مدة زمنية نسبتها      ،%)٤٨,١(بنسبة   ) ء، وشركات الكهربا  السيارات

فـي  %) ٢٦(بنـسبة  نات الخدمات التعليمية المرتبة الثانية ، بينما احتلت إعالالزمنية إلعالنات الخدمات 
  . الخدمات علي نسب متفاوتةإعالنات، وحصلت إعالنات بقية %)٢٨(وقت نسبته 

 في المرتبة األولـي بنـسبة       أما بالنسبة إلذاعة الحرية كشفت الدراسة أن إعالنات الفئة األخرى جاءت          
 إلعالنات الخـدمات موضـوع   مجموع المدة الزمنيةمن %) ٦٦,٨(، وفي مدة زمنية نسبتها      %)٦٦,٧(

إعالنـات  ، وحصلت بقيـة     %)٢٥(ات الخدمات التعليمية بنسبة     ، يليها في المرتبة الثانية إعالن     الدراسة
  .الخدمات على نسب متفاوتة

  .لك إعالنات شركات السياحة والسفروتري الباحثتان أن هناك نقص في إعالنات التوعية واإلرشاد وكذ
، فـي   % ) ٣٣,٣(جاءت إعالنات الفئة األخيرة في المرتبة األولي بنسبة           فقد األقصىسبة إلذاعة   وبالن

الخـدمات التعليميـة بنـسبة      ، يليها في المرتبة الثانية إعالنـات        ) %٣٢,٥(نسبتها  مدة زمنية وصلت    
رتبة الم، بينما حصلت إعالنات المستشفيات والخدمات الطبية علي         %) ٣٠(، في وقت نسبته     %)٢٦,٧(

، وقد خلت إعالنات الخـدمات   بقية اإلعالنات على نسب متفاوتة  ، في حين حصلت   %)٢٠(الثالثة بنسبة   
نـات  في إذاعة الحرية من اإلعالن عن شركات السياحة و السفر ويؤخذ علـى اإلذاعـة نقـص إعال                 

  .المستشفيات والخدمات الطبية
   
ت إنسانية إلقناع الجمهور بشراء الـسلعة أو        أظهرت الدراسة أن اإلعالنات التي تستخدم عدة حاجا        )٤

أمـا  %) ٢٤(يليها في المرتبة الثانية فئة التميز بنسبة        %) ٣٥,٧(اإلقبال على الخدمة حصلت على نسبة       
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بينما احتلت فئة التملك المرتبة الرابعة      %) ١٦,٦(فئة الصحة والجمال حصلت على المرتبة الثالثة بنسبة         
، وجـاءت فـي     %)٧(لحاجة للطعام والشراب بنـسبة      بة الخامسة فئة ا   وجاءت في المرت  %) ١٢(بنسبة  

  .%)٤,٧(المرتبة األخيرة فئة الدوافع االقتصادية بنسبة 
أما بالنسبة لإلذاعات المحلية فقد استخدمت اإلعالنات في إذاعتي الحريـة واألقـصى مجموعـة مـن                 

لك دافع التميز وهذا أمر طبيعي حيث أن        ، يليها بعد ذ   بالمرتبة األولى ) فئات أخرى   (ية  الحاجات اإلنسان 
، ويأتي دافع الطعام والشراب في إذاعـة الحريـة فـي             يبحث عن التميز في شتى المجاالت      كل إنسان 

هـي مـن    يزة الطعام و الشراب عند اإلنـسان، و       المرتبة الثالثة  ويمكن تفسير ذلك في إطار وجود غر         
، و   إعالنات التملك  نفس النسبة في إذاعة صوت الحرية     ، وأخذت    كثيرا األوتار التي يلعب عليها اإلعالن    
، وحصل دافع الـصحة و الجمـال      لديه رغبة في امتالك كل ما حوله       هذا يتفق مع طبيعة اإلنسان حيث     

ترى الباحثتان أن اإلذاعة لم تستغل دافع الصحة و الجمال رغم أن            ، و )%١٠(على المرتبة الثالثة بنسبة     
 حيث أن النسبة قليلة جدا مقارنة بحاجة الناس للصحة و الجمال ، أمـا إذاعـة             ، األهميةهذا الدافع بالغ    

، أما الدوافع   )%١٦,٦(األقصى فقد أولت اهتماما أكبر لهذا الدافع فقد حصل على المرتبة األولى بنسبة              
، بينما حصلت علـى نـسبة       )%٥(االقتصادية فقد حصلت على المرتبة الرابعة في إذاعة الحرية بنسبة           

دة والنفـع   الجهد بما يعود بالفائ   علق هذا الدافع في توفير المال و      يت، في إذاعة صوت األقصى و     )%٤,٧(
  .على جمهور المستهلكين

ترى الباحثتان أن هناك نقص في اإلعالنات التي تستخدم حاجة الدوافع االقتصادية إلقنـاع الجمهـور                و
القتصادي الصعب الذي يعيشه سـكان قطـاع        بشراء السلعة قليلة مقارنة بحاجة الناس لها في الوضع ا         

  .  غزة
  

األقصى وجهت إلى الجمهور العام وذلك       في إذاعتي الحرية و    اإلعالناتظم  وأظهرت الدراسة أن مع    )٥
الخدمات التي توجه لجميع قطاعات الجمهـور       اشتملت على عدد كبير من السلع و      بسبب أن اإلعالنات    

  .كذلك الخدمات الطبية و التعليمية و، ةد الغذائية و األجهزة الكهربائيمثل الموا
تأتي المرأة في المرحلة الثانية من حيث عدد اإلعالنات التي استهدفتها ،حيث أن هنا سلعا تهم المـرأة                  و

هذه السل تناسـب    ة األولى مثل مستحضرات التجميل والمالبس واألقمشة والمنظفات الصناعية و         بالدرج
  .أو من ناحية االحتياجات المنزليةالية طبيعة المرأة سواء من الناحية الجم

سبب محدودية السلع الموجهـة     وذلك ب  ،بة الثالثة من حيث عدد اإلعالنات     وجاءت إعالنات الرجل بالمرت   
 ، أما بالنسبة إلعالنات   الرجل بشكل اكبر من إذاعة الحرية     قد اهتمت إذاعة األقصى بإعالنات      للرجل، و 

  .يمية والطبية وشركات االستثمارخدمات التعلال ،الخدمات الموجهة للرجل فهي تشمل
بالنسبة لألطفال فقد جاءوا في مؤخرة قطاعات الجمهور المستهدف من اإلعـالن ، حيـث أن إذاعـة                  و

  .  و لم تنشر أي إعالن يخصهم األطفالالحرية لم تولي اهتماما لقطاع 
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الـسلع  ، و باحتياجـات األطفـال   لة جدا مقارنة    وهي قلي  %٣,٥أما إذاعة األقصى فقد استهدفتهم بنسبة       
مات المتعلقة  ألعاب األطفال وكذلك الخد   ، و والشيكوالته مثل سلع الحلوى     التي تخصهم المتوفرة بالسوق و  

  .ذا يعتبر مأخذ على كال اإلذاعتيناألماكن الترفيهية ،وهبهم مثل الحضانات و
  

ـ    كشفت الدراسة أن إعالنات الكلمة والموسيقي أكثر األسـاليب المـستخدم           )٦ ات الـسلع   ة فـي إعالن
مـرح بنـسبة    ، يليها في المرتبة الثانية اإلعالن ال      %)٤٥(والخدمات موضوع الدراسة، إذ احتلت نسبة       

، بينما حصل اإلعالن    %)١٢(حوار المرتبة الثالثة بنسبة     ، في حين احتلت اإلعالنات بواسطة ال      %)٣٦(
عالن بواسـطة التمثيـل بنـسبة       خيرة اإل ، وجاء بالمرتبة األ   %)٥(ر علي المرتبة الرابعة بنسبة      المباش

ات الـسلع والخـدمات موضـوع       ، من مجموع األساليب المستخدمة في النص اإلعالني إلعالن        %)٢(
  .الدراسة

األسلوب يعتمـد علـى   الموسيقى بنسبة كبيرة جدا ألن هذا حثتان سبب تقدم إعالنات الكلمة و   ترجع البا و
ا يعطي  سلعة أو الخدمة مع مصاحبة موسيقى أو أغنية مم        المميزات التي تتمتع بها ال    شرح الخصائص و  

  .تذكر السلعة عند الشراء، ويساعد على أثرا كبيرا على المستمعين
  

 – الظهيـرة  -الـصباح (ي كـل الفتـرات      كشفت الدراسة أن الغالبية العظمي من اإلعالنات تذاع ف         )٧
 من مجموع اإلعالنات    %)٣٧(ة  ة على المرتبة األولي بنسب    ، وحصلت إعالنات في فترة الظهير     )المساء

، وجـاء   %)٣٥(السلع والخدمات موضوع الدراسة، بينما جاءت في المرتبة الثانية فترة المساء بنـسبة              
ات السلع والخدمات موضـوع     من مجموع اإلعالن  %) ٢٨(بالمرتبة الثالثة واألخيرة فترة الصباح بنسبة       

  .الدراسة
لعظمى من الجمهور   لعرض اإلعالنات حيث يتعرض الغالبية ا     ترى الباحثتان مالءمة الفترات اإلعالنية      و

  .لتلك اإلعالنات
  

ارق كبير جـدا و     كشفت الدراسة أن اإلعالنات التي تستخدم صوت الرجل احتلت موقع الصدارة بف            )٨
، وحـصلت اإلعالنـات     % )٢٣(في المرتبة الثانية بنسبة     ، أما صوت المرأة فجاء      % )٦٣(ذلك بنسبة   

، أما اإلعالنات التي تستخدم     %)٩,٣(لى المرتبة الثالثة بنسبة     المرأة والرجل معا ع   التي تستخدم صوت    
 نفس المرتبة فئـة األصـوات       حصلت على ، و %)٢,٣(لمرتبة الرابعة بنسبة    صوت الطفل جاءت في ا    

  .األخرى
المـرأة  +الطفـل  (ن من صوت ترى الباحثتان أن هناك نقص شديد في استخدام المزيج الصوتي المكو    و
، ويؤخذ على إذاعة صوت األقصى االعتماد فقط على         كذلك عدم االعتماد على صوت الطفل     ،  )لرجلا+

 يالئمها صوت امـرأة أو مـزيج        ، بل اك إعالنات ال يالئمها صوت الرجل     صوت الرجل بالرغم أن هن    
  .صوتي
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  توصيات الدراسة: خامساً
  

ى مجموعة من التوصيات التي قد تسهم       ، توصلت الباحثتان إل    ما انتهت إليه الدراسة من نتائج      في ضوء 
  .الن اإلذاعي في اإلذاعات المحليةفي تطوير مضمون و شكل اإلع

  

  :و تتمثل أهم التوصيات في
 اإلعالنات في   أن تتنوع مهور المستهدفة، و   ضرورة مراعاة استخدام الصوت الذي يناسب فئة الج        – ١

 المستهدف وطبيعـة    الجمهورا مع طبيعة    عالن مناسب ، وأن يكون صوت مقدم اإل     استخدامها لألصوات 
  .يحقق األهداف المرجوة من اإلعالنالسلعة أو الخدمة المعلن عنها، بما 

 ضرورة استخدام أكثر من أسلوب في النص اإلعالني وبطريقة متوازنة تتفق مع طبيعة السلعة أو                – ٢
  .الخدمة المعلن عنها

لمذاعة فيها بحيث تميزها عـن غيرهـا مـن           ضرورة إضفاء شخصية اإلذاعة على اإلعالنات ا       – ٣
  . في محطات إذاعية أخرىاإلعالنفس اإلذاعات إذا ما أذيع ن

 ال يحصل نوع مـن      ، بحيث  سياسات تحكم صناعة و بث اإلعالن       يجب أن تكون هناك قوانين و      – ٤
ـ       ، مما قد يؤدي إلى    ن تطغى اإلعالنات على برامج أخرى     ، أو أ  االحتكار ن  ملل المـستمع ونفـوره م
  .اإلعالن

الت االسـتماع   حوث على المستمعين للتعرف على معـد      ب يجب أن تهتم وكاالت اإلعالن بإجراء        – ٥
لن بالمعلومات التي تخدم    معدالت االستماع لمختلف البرامج وذلك لتزويد المع      خالل ساعات اإلرسال، و   

  . اإلعالن
خدمة، ويشمل ذلك معرفـة     على خصائص الجمهور المستهدف من السلعة أو ال         ضرورة التعرف  – ٦

لى استخدام أوتـار  المهنة والمستويات االقتصادية والتعليمية واالجتماعية، مما يساعد ع   والجنس والسن   
  .إعالنية مناسبة

 يجب أن تكون األهداف اإلعالنية التي يريد المعلن تحقيقها واضحة ومحددة مع ربط هذه األهداف                – ٧
لخدمة من حيث كونها سلعة أو خدمة معروفة في الـسوق، أم هـي              بالمرحلة التي تمر بها السلعة أو ا      

  .سلعة أو خدمة جديدة
 العمل على زيادة نسبة إعالنات السلع في اإلذاعات المحليـة وخاصـة سـلع المـواد الغذائيـة                   – ٨

  .ومستحضرات التجميل لحاجة الجمهور الماسة إليها و اتصافها بصفة االستمرارية
ستخدم صيغا مؤثرة في تقديم اإلعالن مثـل الـصيغ التمثيليـة والغنائيـة               يجب على المعلن أن ي     – ٩

والحوارية، وأن يستفيد من المزايا التي تحققها هذه الصيغ اإلعالنية بغض النظر عن عنصر التكلفـة                
 .اإلنتاجية لإلعالن
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@b…b@Z@ïãýÇ⁄a@—äÛa@¿@òß†‚n½a@kîÛbþa@ò÷ÏN@@

  .إعالن الكلمة والموسيقي  .١
 .اإلعالن المباشر  .٢

 .اإلعالن المرح  .٣

 .اإلعالن بواسطة الحوار  .٤

 .اإلعالن بواسطة التمثيل  .٥
  

@bÈib@Z@æýÇ⁄a@bèîÏ@â†Ó@Ûa@ñÐÛa@ò÷ÏZ@@

  .فترة الصباح  .١
 .ة فترة الظهير .٢

  .  فترة المساء  .٣
  

@bäßbq@Z@òß†‚n½a@paì•þa@ò÷ÏZ@@

  .صوت رجل  .١
 . صوت طفل  .٢

 .امرأة + صوت رجل  .٣

 .طفل + صوت رجل  .٤

 .طفل + صوت امرأة  .٥

 .طفل + امرأة + صوت رجل  .٦

 .أصوات أخري  .٧
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  :الكتب : أوال 

مكتبة األمل التجارية،   : غزة(،"نشأته ومراحله وتطوره  : اإلعالم الفلسطيني "أحمد العبد أبو السعيد،      .١
 ١٣٤، ص)م٢٠٠٤

بنغازي،  جامعة قار يـونس،      ( ،  "مفهومه وإجراءاته ومناهجه  : البحث العلمي " السيد أحمد عمر،     .٢
 .٢٣٤، ص)م ١٩٩٤

، )م٢٠٠٢دار اليـازوري العلميـة،      : عمـان (،  "الترويج واإلعـالن  "بشير الحالق، علي ربايعة،      .٣
  ١٢٩ص

 .١٤٤، ص )١٩٨٧األنجلو المصرية، : القاهرة(، "اإلعالن"صابات، خليل  .٤

،  ) ٢٠٠٣دارا لمعتـز ،     : عمـان   ( ،  "الدعاية واإلعالن   " محمد أبو جمعة ،     ، رستم أبو رستم     .٥
  .٥ص

  .١٢٣، ص " بحوث اإلعالم األسس والمبادئ " سمير حسين ،  .٦
  .٨٨، ص)١٩٨٣عالم الكتب، : القاهرة(، "تحليل المضمون" سمير حسين،  .٧
  .٢٩٠، ص) ١٩٨٧عالم الكتب : القاهرة( ، "اإلعالن"سمير حسين،  .٨
دار وائل للنشر ،    ( ،  "اإلعالن مدخل تطبيقي    " أحمد شاكر العسكري ،   .د. طاهر محسن الغالبي  . د .٩

  .١٥، ص  ) ٢٠٠٣الطبعة األولي
يازوري العلميـة ،    دار ال : عمان  (،  "اإلعالن بين النظرية والتطبيق     " عبد الجبار قنديل الغانمي ،       .١٠

  .١٤٣، ص   ) ٢٠٠١
مؤسسة العين  : العين  ( ،  " اإلعالن في تلفزيون اإلمارات العربية المتحدة       " عدلي سيد رضا ،      .١١

  ) .١٩٨٨لإلعالن والتوزيع والنشر ، 
  .١٥٧ص ) مكتبة غريب ، بدون تاريخ : القاهرة ( علي السلمي ، اإلعالن ، بدون طبعة  .١٢

  .١٩٧، ص) ١٩٩٨الدار الجامعية ،  : اإلسكندرية ( ، "عالن اإل" محمد فريد الصحن ،  .١٣
ألقاها الدكتور أمين وافي علي طلبة قسم الصحافة واإلعـالم          " محاضرات في اإلعالم الفلسطيني   " .١٤

  .٢٧ ص٢٠٠٦ / ٢٠٠٥
لقاهرة، الـدار المـصرية     ا(،  "اإلعالن في األنظمة اإلذاعية المعاصرة      " هويدا مصطفي ،    .د .١٥

 .٤٥، ص ) ١٩٩٩، اللبنانية
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  :ثانيا أبحاث غير منشورة 
بحث غير منشور ،    ) اتجاهات طلبة قطاع غزة لالستماع إلي إذاعة صوت األقصى من غزة          (أيمن دلول    .١

للحصول علي درجة البكالوريوس من الجامعة اإلسالمية بغزة ، كلية اآلداب ، قسم الصحافة واإلعالم ،                
  .م٢٠٠٥

غـزة،  (دراسة تحليلية مقارنة، بحث غير منشور       " ديو الخليل والشباب  اإلعالنات في را  "إيمان المصدر،    .٢
  ).. م٢٠٠٥قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، 

، بحث غير منشور،    "حجم ومضمون إعالنات العالقات العامة في الصحافة الفلسطينية         " حسين المظلوم     .٣
  ) .١٩٩٦قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، : غزة ( 

قـسم الـصحافة    : غـزة ( غير منشور،    ، بحث "اإلعالنات في الصحف الفلسطينية   " رانية عبد الغفور ،      .٤
  )  .١٩٩٨اإلعالم بالجامعة اإلسالمية ،  و

: غـزة   ( ، بحث غير منشور،     "أثر انتفاضة األقصى علي إعالنات الصحف المحلية        " سليمان الديراوي    .٥
  ) .١٩٩٦مية ،  قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسال

قـسم الـصحافة    : غـزة   (، بحث غير منشور،     " جمهور اإلعالنات في الصحف المحلية      "عماد عفانة ،     .٦
  ).١٩٩٦واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، 

اإلعالم قسم الصحافة و  : غزة( غير منشور،    ، بحث "اإلعالن في الصحافة الفلسطينية     " ،  وسام الدهشان   .٧
 ).١٩٩٧بالجامعة اإلسالمية، 

دراسة تحليلية مقارنة لإلعالنات في برنـامج  :  الفضائية  MBCاإلعالنات في قناة" ياسمين أبو ريا ،   .٨
   ).٢٠٠٢قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية ، : غزة ( من سيربح المليون ، بحث غير منشور، 

  
   :تمواقع اإلنترن

  

 net.alematalk.www      
  . ps.alaqsavoice.wwwموقع إذاعة صوت األقصى  

  
  :المقابالت  

مقابلة مع أحمد زيتونية، مدير العالقات العامة في إذاعة األقصى، قامت بهـا الباحثتـان بتـاريخ                  .١
  .م٥/٦/٢٠٠٧

ي إذاعة الحريـة، قامـت بهـا الباحثتـان بتـاريخ            مقابلة خاصة مع داوود العكش أحد العاملين ف        .٢
  .م١٥/٤/٢٠٠٧

  



 - ٧٥ -

  :النشرات التعريفية 
  .م٢٠٠٥نشرة تعريفية حول راديو نغم،  .١
  .م٢٠٠٥نشرة تعريفية حول إذاعة المنار،  .٢
  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦نشرة تعريفية حول إذاعة األقصى  .٣
  .م٢٠٠٦نشرة تعريفية بإذاعة صوت الحرية،  .٤
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 الصفحة  الجدول
يعين عدد السلع والخدمات في إذاعات الدراسة والمدة الزمنية التـي           ) ١(الجدول رقم   
  .استغرقتها

   

يوضح إعالنات السلع التي قدمت في إذاعتي الحرية واألقصى خالل          ) ٢(الجدول رقم   
  .دتها الزمنيةفترة الدراسة وم

   

يوضح إعالنات الخدمات التي قدمت في إذاعتي الحريـة واألقـصى           ) ٣(الجدول رقم   
  .خالل فترة الدراسة

   

يوضح الجمهور المستهدف من اإلعالنات المذاعة في إذاعتي الحرية         ) ٤(الجدول رقم   
  .واألقصى خالل فترة الدراسة

   

ي تركز عليها إعالنات الخدمات والـسلع       يعين الحاجات اإلنسانية الت   ) ٥(الجدول رقم   
  .موضوع الدراسة

   

 يوضح األساليب المستخدمة في النص اإلعالني في إعالنات الـسلع           ) ٦(الجدول رقم   
  .والخدمات

   

     .يوضح توزيع اإلعالنات على الفترات المختلفة) ٧(الجدول رقم 
     .إلعالنات يوضح نوعية األصوات المستخدمة في تقديم ا)٨(الجدول رقم 

 

@@




