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امللخص 1

أنمــاط  تأثيــر  ظــل  فــي  لديهــم  املدركــة  والقيمــة  العمــالء،  مشــاركة  بيــن  العالقــة  طبيعــة  مــن  التحقــق  الدراســة:  هــدف 
بينهمــا، العالقــة  علــى  معــدل  متغيــر  باعتبارهــا  الشــخصية 

الدراســة  بيــن  الجمــع  علــى  يقــوم  الــذي  االســتنتاجي  الوصفــي  املنهــج  علــى  البحــث  تصميــم  اعتمــد  الدراســة:  منهجيــة 
امليدانيــة والدراســة  النظريــة 

، بأســلوِب العينــِة 
ً
البيانــات وعينــة الدراســة: تــم جمــع البيانــات األوليــة مــن خــالل اســتبيان لعينــة قوامهــا 384 مفــردة

االعتراضيــة وذلــك مــن خــالل اعتــراِض مفــردٍة واحــدة بشــكٍل منتظــم كل عشــرين دقيقــة تقريًبــا، طــوال أيــام األســبوع، عنــد 
جميــع مداخــل ومخــارج مراكــز التســوق بالقاهــرة الكبــرى، دون اتفــاٍق مســبق.

نتائــج الدراســة: وجــود أثــر إيجابــي دال إحصائًيــا ملشــاركة املســتمع علــى القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة، وذلــك بشــكل 
جزئــي فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتماع لإلذاعــة باهتمــام علــى القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة بأبعادهــا الثالثــة )قيمــة الســهولة، 
والقيمــة العاطفيــة، والقيمــة املعرفيــة(، ورفضــه فيمــا يتعلــق بتأثيــر املشــاركة فــي البرامــج اإلذاعيــة علــى األبعــاد الثالثــة للقيمــة 
 ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة 

ً
املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. كمــا تبيــن وجــود أثــر دال إحصائيــا

لــة  املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة« وذلــك بشــكل جزئــي فيمــا يتعلــق بتأثيــر نمطــي الحــرص واالنفتــاح علــى التجــارب كمتغيــرات ُمَعِدّ
للعالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة ورفضــه  فيمــا عــدا ذلــك.

الخاتمــة: تو�صــي الدراســة بوضــع اســتراتيجية عمــل اذاعــي تســتهدف قوالــب متعــددة تســمح بمشــاركة املســتمعين فــي 
البرامــج االذاعيــة مــع مراعــاة أنمــاط شــخصياتهم املختلفــة وإجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول أنمــاط الشــخصية فــي هــذا املجــال.

الكلمات املفتاحية: املشــاركة - القيمة املدركة لدى املســتمع - قيمة الســهولة املدركة - القيمة العاطفية املدركة - القيمة 
املعرفية املدركة - أنماط الشخصية.

املقدمة
 برغــِم اتســاِع رقعــِة اســتخداِم وســائَل 

ً
هــا تكلفــة

َ
 وأقل

ً
 ويســرا

ً
 للنــاِس ســهولة

ً
ال يــزال الراديــو أكثـــَر وســائَل اإلعــالِم إتاحــة

 الذكيــِة فــي معظــم بقــاِع األرض، بــل واألكثــُر مــن ذلــك أن التكنولوجيــا 
َ

التواصــِل االجتماعــي بيــن األفــراد بعــد انتشــاِر الهواتــف
 ســاهمت فــي تدعيــِم خدمــاِت الراديــو، مــن خــالل اختــراِع األجهــزِة التــي تعمــل بــدون بطاريــات، وتلــك التــي تشــحُن بطاقــِة 

َ
الحديثــة

 )Qingyuan, 2011( تقدُم خدماِتها إلى مجتمعاٍت وفئاٍت جديدٍة. وقد أشارت دراسة 
ُ
شمسيِة وبفضل ذلك ال تزال اإلذاعة

 
ُ
إلــى أن مشــاركِة العمــالِء تشــمُل األمــوَر النفســيِة والبدنيــِة وحتــى العاطفيــِة أثنــاَء عمليــِة اإلنتــاِج، وأكــدت العينــاُت املســتقلة

باســتخداِم اختبار T وتحليِل املســار أن مزيًدا من املشــاركِة النشــطِة للعمالِء تســاعُد على تحســيِن نوعيِة الخدمات. وقد أكد 
)Olsen and others, 2014( أن أدواَر املشــاركِة التــي ينتهُجهــا العمــالُء فــي تصميــِم الخدمــِة وتوصيِلهــا وتوقعاِتهــم عــن مــا قبــل 

 *  تم استالم البحث في ينايـر 2021، وقبل للنشر في يونيو 2021، وتم نشره في مارس2023.
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هدفــت الدراســةإلى التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بيــن مشــاركة العمــالء، والقيمــة املدركــة لديهــم فــي ظــل تأثيــر أنمــاط الشــخصية 
 ملشــاركة املســتمع علــى القيمــة 

ً
باعتبارهــا متغيــر معــدل علــى العالقــة بينهمــا، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود أثــر إيجابــي دال إحصائيــا

املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة« وذلــك بشــكل جزئــي فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتماع لإلذاعــة باهتمــام علــى القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة 
بأبعادهــا الثالثــة )قيمــة الســهولة، القيمــة العاطفيــة، والقيمــة املعرفيــة(، ورفضــه فيمــا يتعلــق بتأثيــر املشــاركة فــي البرامــج اإلذاعيــة 
 ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــة بيــن 

ً
علــى األبعــاد الثالثــة للقيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. كمــا تبيــن وجــود أثــر دال إحصائيــا

مشــاركة املســتمع والقيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة« وذلــك بشــكل جزئــي فيمــا يتعلــق بتأثيــر نمطــي الحــرص واالنفتــاح علــى التجــارب 
لــة للعالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة ورفضــه  فيمــا عــدا ذلــك. وتو�صــي  كمتغيــرات ُمَعِدّ
الدراســة بوضع اســتراتيجية عمل اذاعي تســتهدف قوالب متعددة تســمح بمشــاركة املســتمعين في البرامج االذاعية مع مراعاة أنماط 

شــخصياتهم املختلفــة وإجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول أنمــاط الشــخصية فــي هــذا املجــال.
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تلقــي الخدمــة تؤثــُر فــي كيفيــِة تبريرهــم ألســباِب فشــِل الخدمــِة املقدمــِة مــن املنظمــِة أو نجاِحهــا، وقــد أثبــَت عــدٌد مــن الباحثيــن 
 Ekinciو Dursun, 2009 :وجــوَد عالقــٍة إيجابيــٍة بيــن أنمــاِط شــخصيِة العميــِل ونوعيــِة تفاعلــِه ومشــاركتِه )علــى ســبيِل املثــاِل
 
ُ
 األمــُر فــي حالــِة الخدمــاِت غيــِر امللموســِة ومــن بينهــا الخدمــاِت اإلذاعيــِة وهــو مــا أكدتــُه دراســة

ُ
Dawes, 2007 &( وقــد يختلــف

.)Furnes, Berg, Mitchell, Paulmann, 2019(

بســلوِكهم  الجمهــور وعالقِتهــا  لــدى  للخدمــاِت اإلعالميــِة  املدركــِة  القيمــِة  تناولــت دراســات عديــدِة  آخــر  وعلــى جانــب 
 هــي 

ً
 املدركــة

ً
 أن القيمــة

ُ
كمســتهلكين للخدمــاِت اإلعالميــِة )علــى ســبيل املثــال دراســة: Chirouze, 1995( وأكــدت هــذه الدراســة

التــي تحــدُد مــدى نجــاِح املؤسســاِت اإلعالميــِة فــي االحتفــاِظ بعمالِئهــا ملــدٍة أطــول.

 مــن 
َ
وتســاهم هــذه الدراســة فــي إثــراء مجــال املشــاركة مــن خــالل تركيــز الدراســة علــى نوعيــن للمشــاركة همــا: املشــاركة

خــالِل االســتماِع باهتمــاٍم وقصــٍد وهــذه الطريقــة تؤثــُر علــى فهــم املســتمع للمــادة املذاعــة واالنغمــار فــي املشــاركة فــي هــذه البرامــج 
 فــي 

َ
وفــي الوقــت نفســه االنتبــاه إلــى شــكِل البرامــج وإحــداث التفاعــل الــذي يســمح بالتطويــِر الدائــم للمعرفــِة واملهــارات. واملشــاركة

إعــداِد وتقديــِم البرامــج واقتــراح األفــكار والــرؤى أمــا بشــكٍل مباشــر )لقــاء إذاعــي(، أو بشــكٍل غيــر مباشــر. وذلــك فــي إطــار اإلجابــة 
عــن التســاؤالت اآلتيــة:

ما تأثير مشاركة املستمع في القيمة املدركة للخدمة اإلذاعية لديه؟- 

مــا طبيعــة دور أنمــاط شــخصية املســتمع كمتغيــر ُمَعــِدل علــى العالقــة بيــن املشــاركة فــي برامــج اإلذاعــة وبيــن القيمــة - 
اإلذاعيــة؟ للخدمــة  املدركــة 

الدراسات السابقة
الدراسات السابقة الخاصة بأنماط الشخصية

 )Odabasi & Barıs, 2003(و )Murat, 2011(و )Agbo & others, 2014( :تعريــف أنمــاط الشــخصية: أتفــق كٌل مــن
 عن مزيٍج مثيٍر لالهتمام من الســلوِك والســمات وأن لكِل شــخٍص 

ٌ
 الشــخصيِة في مجاِل ســلوِك املســتهلك عبارة

َ
على أن أنماط

مــا يميــزه مــن أنمــاِط الشــخصيِة اإلنســانيِة التــي ال تعتمــُد علــى العمــِر أو الجنــس أو املكانــِة االجتماعيــة إال أن امتــالَك الفــرِد 
لشــخصيٍة عظيمــٍة تســاعده علــى الوصــوِل إلــى الهــدِف النهائــي. وهــذا املفهــوُم مفيــٌد ألنــه يمكننــا مــن تصنيــِف املســتهلكين إلــى 

 لصفاتهــم املختلفــة.
ً
مجموعــاٍت مختلفــٍة تبعــا

الدراسات املتعلقة بمشاركة املستمع

فــي إعــداِد وتقديــِم وتقييــِم البرامــج   الجمهــور 
َ
افترضــت الدراســاُت التــي تناولــت مشــاركة تعريــف املشــاركة وأهميتهــا: 

 علــى نجاحهــا أقــوى مــن قيــاِس والِء 
ً
اإلذاعيــِة والتليفزيونيــِة أن قيــاس مشــاركِة الجمهــور فــي وســيلٍة إعالميــٍة مــا يعطــي دليــال

الجمهــوِر لهــذه الوســيلة وأكــد )Goslino, 2012( أن اســتخداَم والء املســتمع كمؤشــٍر علــى نجــاح محطــٍة إذاعيــٍة معينــٍة ال 
يكفــي فــي االســتناد إليــه فبرغــم أنــه يشــير إلــى وصــول عــدٍد كبيــٍر مــن املســتمعين إلــى هــذه املحطــة إال أن الــوالء فــي هــذه الحالــة 
 التشــاركية علــى أنهــا صنــع القــرار املشــترك أو 

ُ
يســمى والء "مشــاركة األذن"، وفــي وقــت ســابق عــرَّف )Baudouin, 2009( اإلدارة

 مــن 
ً
 متنوعــة

ً
علــى األقــِل التأثيــر علــى متخــِذ القــرار مــن قبــل موظــف متميــز أو مــن قبــل مجموعــة موظفيــن  يقدمــون مجموعــة

 مشــتركة بيــن البرامــج الجافــة والجــادة مــن ناحيــة 
ً
الفوائــد املحتملــة للمؤسســة وقــال إنــه ينبغــي علــى االذاعــة أن تحتــَل أرضيــة

.)Benjamin, 2003( وبيــن العــروض الترفيهيــة مــن ناحيــة أخــرى

أنــواع املشــاركة وطــرق قياســها: وبغــرِض التعــرف علــى أهميــة املشــاركة فــي البرامــَج االذاعيــة والعوامــل املؤثــرة فيهــا ومــا 
 أجريــت علــى عينــٍة مــن طــالب 

ً
إذا كانــت لهــا ايجابيــاٌت أو ســلبياٌت وكذلــك حجــم املشــاركة قدمــت )مغــازي، 2014( دراســة

 بيــن مقــدم الخدمــِة والعمــالء يمكــن تناولهــا مــن ثالثــِة جوانــٍب هــي: تبــادل املعلومــات - 
ً
الجامعــات وتوصلــت إلــى أن املشــاركة

 أبعــاٍد ملشــاركِة العمــالء فــي الخدمــة 
َ
الســلوك املســئول - التفاعــل الشــخ�صي. فــي حيــن تناولــت دراســة )Qingyuan, 2011( عــدة

وهــي: جمــع املعلومــات - التفاعــل مــع املوظفيــن - التســويق الشــفهي. 

ومــن أقــدم الدراســاِت التــي أطلعــت عليهــا الباحثــات فــي هــذا املجــال كانــت دراســة )Lovelock & Young, 1979( التــي 
أكــدت أن العمــالَء يشــاركون فعلًيــا فــي الخدمــِة مــن خــالل خلــِق قيمــٍة لهــا ويجــب علــى املنظمــِة التركيــُز علــى العمــالِء املســتهدفين 
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فــي عمليــِة ابتــكار الخدمــِة عــن طريــق التفاعــِل مــع العامليــن املهــرة وحديثــا قــال )Holland & others, 2007( بــأن املحطــاِت 
فــي محتــوى البرامــج مــن خــالل: الهاتــف - املناقشــات واملســابقات، وقــد عّرفــت  اإلذاعيــِة تشــجُع املســتمعين علــى املشــاركِة 

 الجمهــوِر فــي وســائَل اإلعــالِم علــى ثالثــِة مســتوياٍت كالتالــي:
َ
)Unesco, 1978( مشــاركة

 لنقــل - 
ً
الوصــوُل Access ويشــير إلــى الفــرِص املتاحــِة للجمهــوِر الختيــاِر برامــَج متنوعــٍة وذاِت صلــٍة، وأن يكــون وســيلة

ردوِد الفعــِل ومطالــَب الجمهــوِر ملنظمــاِت اإلنتــاِج.

املشــاركة وتعني إشــراَك الجمهوِر في عمليِة إنتاِج الخدمِة اإلعالميِة، واملشــاركة تشــيُر إلى تعبيِر الجمهوِر عن نفســه - 
والتشــاوِر معــه فــي عمليــِة صنــِع القــراِر )مغــازي، 2014(.

 Self-management وهــو الشــكُل األكثــَر تقدًمــا مــن املشــاركة، وفــي هــذه الحالــِة يمــارُس الجمهــوِر - 
ُ
 الذاتيــة

ُ
اإلدارة

 فــي صياغــِة السياســاِت والخطــِط اإلعالميــة. 
ً
ا كامــال

ً
 صنــِع القــراِر داخــَل مؤسســاِت اإلعــالم، ويشــترُك اشــتراك

َ
ســلطة

َق بيــن  أمــا )Goslino, 2012( فقــد قــام بقيــاِس مشــاركِة الجمهــوِر مــن خــالل رصــِد ســلوِك االســتماِع إلــى إذاعــٍة مــا وفــرَّ
نوعيــن مــن االســتماِع، همــا:

االســتماُع إلــى الراديــو مــع عــدِم القيــاِم بــأّيِ �صــيٍء وإيــالِء اهتمــاٍم وثيــٍق للغايــِة، مثــُل االســتماِع إلــى برنامــِج تعلــِم اللغــِة 	 
املفضلِة أو االســتماِع لخطاٍب رئا�صــٍي.. إلخ.

 	 
َ
 أطــوَل بكثيــٍر مــن متوســط

ً
االســتماُع عندمــا يكــون صــوُت الراديــو فــي الخلفيــة. وهــذا األســلوُب األخيــُر ينتــَج مــدة

االســتماِع إلــى الراديــو باســتخداِم الطريقــِة األولــى.

الدراســات املتعلقــة بالقيمــة املدركــة: أكــد )Chomsky, 1965( أن الراديــو كان فريــًدا بيــن طــرِق العــرض الدرامــي فــي 
أنــه يســتخدم الصــوت فقــط األمــر الــذي يجعــل الجمهــور يتخيــُل مــا يســمعه وبالتالــي يســاعده علــى توســيع إبداعــه. وفــي نفــس 
االتجــاه أجــرى )Waningasundara, 1987( دراســته بغــرض تقييــم املشــاركة النشــطة مــن ســكان الريــف فــي البرامــج اإلذاعيــة 

فــي مشــروع إذاعــة املجتمــع املهاويلــي فــي ســريالنكا.

"اكتشــاف  بأنهــا  العمــالء  قيمــة   )FitzPatrick, Davey, Muller & Davey, 2013( وصــف  املدركــة:  القيمــة  تعريــف 
 كل البعــد عــن كونــه مفهوًمــا 

ٌ
 العميــل بعيــدة

َ
التســويق الجديــد"، إال أن دراســة )Eggert & Ulaga, 2002( أكــدت أن قيمــة

جديــًدا علــى األدب التســويقي ألنهــا كانــت دائًمــا "األســاس لجميــع أنشــطة التســويق".

 لهــذا الــرأي فــإن 
ً
ــا وثيًقــا بنظريــة التبــادل التســويقي. ووفقــا

ً
نظريــة التبــادل التســويقي: ارتبــط مفهــوم القيمــة ارتباط

التبــادل الطوعــي للســوق هــو أحــد املكونــات األساســية لالنضبــاط نظــًرا ألن التبــادل الطوعــي للســوق ال يتــم إال عندمــا تتوقــع 
.)Lee & Koo, 2012( بعــد التبــادل 

ً
جميــع األطــراف املعنيــة أن تكــون أفضــل حــاال

أبعــاد القيمــة املدركــة وطــرق قياســها: لقــد أعــاد ضــُخ التكنولوجيــات الجديــدة فــي تفاعــالت الشــركات مــع العمــالء 
الــدوَر الــذي يلعبــه العمــالء فــي االبتــكار وخلــق القيمــة، وقــد ذكــر )Katz, Blumler & Gurevitch, 1974( أن األطــر النظريــة 
 علــى طبيعــة القيــم املدركــة التــي تدفــع العمــالء للمشــاركة تقــوم علــى نهــِج "االســتخدام 

ً
املختلفــة التــي يمكــن أن تقــدَم أدلــة

واإلرضــاء" )Uses and Gratifications,  U & G( وهــو إطــاٌر يســتخدم علــى نطــاٍق واســع فــي مجــال االتصــال لتقديــم دليــٍل 
 أنــواٍع مــن القيــم هــي: القيمــة االجتماعيــة - 

َ
علــى طبيعــِة هــذه العوامــل التحفيزيــة. وقــد اقتــرح )Nambisan, 2002( أربعــة

 
ً
القيمــة الشــخصية– والقيمــة االقتصاديــة– قيمــة املتعــة، وتنــاول )Phillips and Baumgartner, 2002( فــي دراســته قيمــة

املتعــة فــي ســياق التكنولوجيــا التفاعليــة واملجتمعــات علــى اإلنترنــت. 

" بيــن 
ٌ
ومــن الثابــت أنــه فــي املفهــوم املبكــر للمصطلــح عــّرف )Zeithaml, 2000( القيمــة املدركــة علــى أنهــا "مقايضــة

 بأنهــا التقييــُم العــام للمســتهلك لفائــدِة منتــٍج مــا قائــم علــى تصــورات مــا يتــم تلقيه وما 
َ
الفوائــد والتضحيــات وعــّرف التضحيــة

 )Newman, Sheth & Gross, 1991( متعــددة األبعــاد للقيمــة املدركــة، أمــا 
ً
يتــم تقديمــه واقتــرح العديــُد مــن الباحثيــن بنيــة

 معيــن، وهــي: القيمــة 
ً
فقــد قامــوا بتصنيــف العوامــل التــي تســاهم فــي صنــع قــرار املســتهلك فــي خمــِس قيــٍم تعكــس كٌل منهــا جانبــا

الوظيفيــة، والقيمــة االجتماعيــة والقيمــة العاطفيــة والقيمــة املعرفيــة وأخيــرا القيمــة الشــرطية.
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الدراسة االستطالعية

تــم إجــراء دراســة مبدئيــة اعتمــدت علــى املقابــالت الشــخصية لعينــة بســيطة مــن حيــث الوقــت والجهــد والتكلفــة قوامهــا 
50 مفــردة مــن املتردديــن علــى املراكــز التجاريــة، بهــدف التعــرف علــى مشــاركتهم فــي برامــج اإلذاعــة والقيمــة املدركــة للعمــل 
ِلــَب منهــم اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة: ماهــي أســاليب املشــاركة فــي البرامــج االذاعيــة؟ مــا هــي القيــم املدركــة 

ُ
اإلذاعــي لديهــم، وط

للخدمــة اإلذاعيــة لديهــم؟

 االستطالعية لعدٍد من النتائج، يمكُن عرضها كاآلتي:
ُ
وقد توصلت الدراسة

 تتفــُق مــع النتائــج األوليــة - 
ُ
يســتمع 70% مــن املســتق�صي منهــم باهتمــاٍم إلــى برامــَج اإلذاعــِة املختلفــة، وهــذه النتيجــة

ملســٍح أجرتــه مؤسســة Nordicom بالتعــاوِن مــع جامعــة Autobora حــول وســائل اإلعــالم فــي الســويد لعــام 2014، 
والتــي قالــت بــأن عــدَد املســتمعين إلــى الراديــو الرقمــي فــي ازديــاد عنــد أعمــار 9 إلــى 79 عاًمــا بزيــادة 4% عــن العــام 2013.

تنوعــت اختيــاراُت املســتق�صي منهــم للمحطــات اإلذاعيــة التــي يفضلونهــا وهــو األمــر الــذي يؤكــد صحــة مــا توصــل إليــه - 
.)McQuail,2005(

 مقــدم البرنامــج قــد تعيــق - 
َ
إلــى الراديــو فقــد ذكــروا أن شــخصية بالنســبة للمســتق�صى منهــم الذيــن ال يســتمعون 

متابعَتهــم ومشــاركَتهم فــي برامــج االذاعــة وهــو مــا يشــير إلــى تأثيــر الشــخصية علــى العالقــة بيــن املشــاركة وبيــن القيمــة 
.)Chioma et al., 2015( املدركــة لــدى املســتمع

وحــول طريقــة املشــاركة فــي برامــج الراديــو فقــد أفــاد املســتق�صي منهــم بأنهــم يشــاركون فــي البرامــج اإلذاعيــة عــن طريــق: - 
 عــن طريــق صفحــات التواصــل االجتماعي.

ً
التليفــون، رســائل املوبايــل، اإليميــالت، البريــد، وأخيــرا

 اإلذاعيــة أرخــُص مادًيــا مــن الوســائل األخــرى )اإلنترنــت/ - 
َ
وافــق عــدٌد كبيــٌر مــن املســتق�صي منهــم علــى أن الخدمــة

لــدى املســتمع.  املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة 
َ
 النقديــة

َ
التليفزيــون/ جرائــد وكتــب ومجــالت( ممــا يؤكــد القيمــة

مشكلة وتساؤالت البحث
فــي  البعــض  مــن  تشــكيٌك  الباحثيــن واملختصيــن، وهنــاك  قبــل  مــن  الراديــو  عــن مســتقبِل  بقــوٍة  الســؤاُل  يتــردد حالًيــا 
ــن تقريــٌر صــدر  جــدوى طــرح هــذا الســؤال، فتراجــع مســتخدمي البــث اإلذاعــي لــم تثبتــه األرقــاُم حتــى اآلن، ففــي أميــركا وحدهــا بيَّ
 علــى األقــل 

ً
 واحــدة

ً
 عــن مؤسســة نيلســون األميركيــة أن أكثــر مــن 90% مــن البالغيــن ال يزالــون يســتمعون للراديــو مــرة

ً
مؤخــرا

 
ُ
 تتميــُز عــن غيرهــا مــن وســائل اإلعــالم األخــرى علــى اإلطــالق بمــا أثبتتــه دراســة

َ
فــي األســبوع )املقــدم، 2016(. كمــا إن اإلذاعــة

 مصطلــح "Para-social Interaction, PSI" أو 
ً
)Woodley, Movius & Lauren, 2012( عــن وجــود مــا أطلــق عليــه أكاديميــا

 
ُ

"التفاعــل االجتماعــي الشــبهي"، وُيقَصــُد بــه مجمــوُع املعــارِف التــي يمتلكهــا شــخٌص تجــاه آخــر أو آخريــن، فــي حيــن يجهــُل الطــرف
" مــع مقــدم البرنامــج، وهــي عالقــاٌت 

ً
 وهميــة

ً
ل جمهــوُر املســتمعين "حميميــة ِ

ّ
الثانــي أي معلومــاٍت عــن الطــرِف املقابــل. حيــث يشــك

 علــى عالقــِة تقاطــٍع حقيقيــة. وكعــادِة العالقــاِت املبنيــِة علــى تصــوٍر شــخ�صي أو وهمــي، 
ٌ
 علــى الوهــم أكثــُر ممــا هــي مبنيــة

ٌ
مبنيــة

فإنهــا تتميــُز بعمقهــا و"مصداقيتهــا املفرطــة" مــن قبــل متبنيهــا. وال يمكــن أن توجــد هــذه العالقــة فــي أي مــن الوســائط األخــرى، 
البرنامــج متاحــا للجميــع )وفــق  التلفزيــون يرفــُع الغشــاوة عــن "الوهــم التخيلــي" ويجعــُل مقــدَم  فــي  ذلــك أن عامــَل الصــورة 
 أخصــب للتخيــل بســبب الشــحنة العاطفيــة املوجــوِدة 

ً
ــِكَل مجــاال مشــاعيِة الصــورة( لكــن الراديــو )صــوٌت مــن دون صــورة( ُيشَّ

 تتنــاوُل كيفيــِة بنــاِء "الحميميــة الوهميــة" بيــن مقــدم البرامــج ومســتمعيه ولــذا يصبــُح 
ٌ
فــي الصــوت. وتوجــد اآلن دراســاٌت كثيــرة

 لــدى املســتمعين 
َ
 املدركــة

َ
ــُن القيمــة  أن نبحــث كيــف نزيــد مشــاركة املســتمع فــي البرامــج اإلذاعيــة؟ وكيــف نحّسِ

ً
مــن األكثــِر فائــدة

ها العمــل اإلذاعــي؟
ُ
فــي ظــل أنمــاط شــخصيات املســتمعين املتباينــة التــي يســتهدف

وممــا ســبق اســتخلصت الباحثــات مشــكلة الدراســة كاآلتــي: أوضحــت الدراســة االســتطالعية قيــاُم نســبٍة كبيــرٍة مــن 
 
ً
 يعتــد بهــا ونظــرا

ً
الجمهــور باالســتماع لبرامــِج االذاعــة، وأن عــدٍد كبيــٍر مــن املســتمعين يشــاركون فــي هــذه البرامــج ويمثلــون نســبة

 تحقيــُق األربــاح 
ً
الرتبــاط املشــاركة بالقيمــِة املدركــة عــن الخدمــة وانعــكاس ذلــك بالضــرورِة علــى املســتمع الــذي يعنــي ماديــا

بالنســبة لإلذاعــات التجاريــة ونشــر أفــكار التنميــة بالنســبة لإلذاعــات غيــر الربحيــة فــال شــك أن اإلذاعــة فــي حاجــٍة ماســة إلــى 
تطويــر أســلوِبها لضمــان بقاِئهــا ونجاحهــا فــي ظــل بيئــٍة تتســُم باملنافســة.
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وبالتالي ترى الباحثات أن مشكلة الدراسة تتحدد من خالل التساؤالت اآلتية:

التســاؤل البحثــي األول: هــل توجــد عالقــة إيجابيــة بيــن مشــاركة املســتمع فــي الخدمــة اإلعالميــة )االســتماع باهتمــام 1- 
واملشــاركة فــي البرامــج بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر( وبيــن القيمــة املدركــة للخدمــة اإلعالميــة التــي تقدمهــا اإلذاعــة 

)قيمــة الســهولة املدركــة والقيمــة العاطفيــة والقيمــة املعرفيــة املدركــة(.

علــى 2-  االنفتــاح   - )الحــرص  املســتمع  شــخصية  أنمــاط  بيــن  ايجابيــة  عالقــة  توجــد  هــل  الثانــي:  البحثــي  التســاؤل 
التجــارب- العاطفــة املســتقرة – الحساســية - الــود(  كمتغيــر ُمَعــِدل علــى العالقــة بيــن املشــاركة فــي برامــج اإلذاعــة 
)االســتماع باهتمــام أو مشــاركة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( وبيــن القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعــة )قيمــة الســهولة 

املدركــة(. املعرفيــة  العاطفيــة والقيمــة  املدركــة والقيمــة 

أهداف البحث
 عــن طبيعــة العالقــة بيــن مشــاركة العمــالء، والقيمــِة املدركــة لــدى 

ُ
الغــرُض الرئيــس مــن هــذه الدراســة هــو الكشــف

العمــالء فــي ظــِل تأثيــر أنمــاط الشــخصية واختباِرهــا ميدانيــا فــي حالــة الخدمــِة اإلذاعيــة، مــن خــالل تحقيــق األهــداف التاليــة: 
دراســة تأثيــر مشــاركة املســتمع فــي القيمــة املدركــة عــن الخدمــة اإلذاعيــة، والبحــث فــي دور أنمــاط شــخصية املســتمع كمتغيــر 

ُمَعــِدل علــى العالقــة بيــن مشــاركة العمــالء فــي برامــج اإلذاعــة وبيــن القيمــة املدركــة عــن الخدمــة اإلذاعيــة.

أهمية البحث
ترجــُع أهميــة الدراســة إلــى األســباب التاليــة: مــن الناحيــِة األكاديميــة: تســاهُم هــذه الدراســة فــي إثــراء كٍل مــن أبحــاث 
مشــاركة العمــالء واألبحــاث الخاصــة بالقيمــة املدركــة مــن خــالِل تعميــق الفهــم بأبعادهمــا وذلــك بداللــِة أنمــاط شــخصية 

العميــل وتأثيِرهــا علــى العالقــِة بيــن املشــاركة فــي البرامــِج اإلذاعيــة وبيــن القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة لــدى املســتمع.

 املصريــة والخدمــات اإلعالميــة املختلفــة التــي تقدمهــا 
ُ
مــن الناحيــة التطبيقيــة: مجــاُل تطبيــِق هــذه الدراســة هــو اإلذاعــة

والتــي تتنــوُع مــا بيــن الترفيــه والتثقيــف واإلعــالم واإلخبــار والتوعيــة وبرامــج التنميــة وتوجيــه الــرأي العــام وهنــاك العديــد مــن 
الجوانــب التــي تســاهم هــذه الدراســة بإلقــاء الضــوء عليهــا لالســتفادة منهــا علــى املســتوي العملــي فــي مجــاِل تســويق األفــكار 

واملفاهيــم وفــي مجــاِل اإلذاعــة التجاريــة واإلعــالن اإلذاعــي ســواء بالنســبة للمســتمع أو بالنســبة للمجتمــِع كلــه.

منهج البحث
يتضمن منهج البحث العناصر اآلتية:

نوع وحجم عينة البحث

 عــن ضخامــِة حجــم مجتمــع البحــث واالنتشــار الجغرافــي 
ً
 العتبــاراِت التكلفــة مــن حيــث الوقــِت والجهــد واملــال، فضــال

ً
نظــرا

الواســع ملفرداتــه، تعــذَر علــى الباحثــات القيــام بالحصــِر الشــامل لجميــع مفــردات مجتمــع البحــث، ومــن ثــم اســتخدمن أســلوِب 
املعاينــة، بحيــث تــم تحديــُد الحجــم املناســب للعينــة مــن حيــث حجــِم املجتمــع ودرجــِة الدقــة املطلوبــة فــي النتائــج ليكــون 384 
 علــى الجــداول اإلحصائيــة املســتخدمة فــي تحديــِد حجــم العينــة 

ً
، بدرجــِة ثقــة 95% وحــدوِد خطــٍأ مســموح بــه ± 5% اعتمــادا

ً
مفــردة

فــي جميــِع مســتمعي اإلذاعــة املتردديــن علــى مراكــز التســوق بالقاهــرة  )Sekaran & Bougie, 2016(. ويتمثــُل مجتمــع الدراســة 
 )Guiry et  al., 2006(و )Erkip, 2003(و )إلــى دراســات عديــدة الســابقة )خوالــدة، أبوركبــة، وبرهــم، 2016 

ً
الكبــرى، اســتنادا

وذلــك ألن املــوالت والسالســل التجاريــة فــي مصــر تحولــت فــي العشــر ســنوات األخيــرة إلــى ظاهــرة اجتماعيــة وتســويقية وتجاريــة وقــد 
.)Birkin et al., 2002 أو�صــى عــدد مــن الباحثيــن بإجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول هــذه الظاهــرة )دراســة

وتمثلــت الخصائــص الديموغرافيــة فــي أن النســاُء يمثلــن أكثريــة العينــة املختــارة مــن مســتمعي اإلذاعــة املتردديــن علــى 
مراكز التسوق بالقاهرة الكبرى وذلك بنسبة 65,9% مقابل 34,1% للرجال: وهذه النسُب تتفُق مع ما توصلت إليه دراسات 
)Guiry et al,. 2006( و)Colla, 2004( وقد تم تمثيل جميُع الفئات العمرية ملستمعي اإلذاعة بالعينة وكان املستمعون ممن 
 وذلــك بنســبة 6,8%، أمــا املســتمعون ممــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 عــام و34 

ً
تقــل أعمارهــم عــن 18 عــام هــم األقــل تمثيــال
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 تتفــُق مــع كــوِن االذاِعــة توجــه برامجهــا لجميــع 
ُ
 وذلــك بنســبة 46,3% مــن حجــم العينــة: وهــذه النتيجــة

ً
عــام هــم األعلــى تمثيــال

 مــا قصدتــه الباحثــات عنــد اختيــاِر املــوالت كمجــاٍل للتطبيــق ألنــه 
َ
األعمــار وجميــع الفئــات، كمــا إن هــذا التنــوع يؤكــُد صحــة

يتوافــر بهــا نفــُس التنــوع املتوافــر فــي املجتمــِع مــا بيــن الرجــال والنســاء واالطفــال ومــن جميــع االعمــار ومــن مختلــِف الطبقــاِت 
 فقــد 

ً
االجتماعيــة واملســتويات التعليميــة )Erkip, 2003(، وفيمــا يتعلــق بكــون الشــباب مــن عمــر 18-34 عــام هــم األكثــُر تمثيــال

عــززت العديــُد مــن الدراســات الســابقة هــذه النتيجــة ومنهــا املســح الــذي أجــراه مكتــب ) RAJAR( مــن اململكــِة املتحــدة فــي عــام 
2007 ملعرفــِة مســتمعي الراديــو وكشــفت نتائجــه أن 88% مــن مســتمعي الراديــو فــي اململكــِة املتحــدة الذيــن تتــراوح أعماُرهــم 
 علــى األقــل، و72% منهــم قالــوا بــأن االســتماَع إلــى الراديــو أصبــح 

ً
 واحــدة

ً
بيــن 15-24 عامــا يســتمعون إلــى الراديــو كل أســبوٍع مــرة

جــزًءا مــن حياِتهــم اليوميــة.

ومــن هــؤالء الـــ 72%، أفــاد 37% بــأن الراديــو "كأنــه صديــٌق لهــم"، بينمــا قــال 46% أنــه "موثــوٌق فيــه بدرجــٍة متوســطة" 
وقــد توصــل )Ajaegbu & others, 2015( إلــى نتيجــٍة مفادهــا أن الراديــو يلعــُب دوًرا مهًمــا للغايــة فــي حيــاة الشــباب، ولذلــك 
 ملوزعــي املعرفــة وأكــدت )املقــدم، 2016( أن أكثــر مــن 90% مــن البالغيــن 

ٌ
فقــد اعَتبــُر هيئــاِت البــث اإلذاعــي مصــادٌر موثوقــة

 علــى األقــل فــي األســبوع. كمــا أشــارت الخصائــص الديموغرافيــة إلــى ارتفــاُع املســتوى 
ً
 واحــدة

ً
ال يزالــون يســتمعون للراديــو مــرة

 الحاصليــن علــى مؤهــٍل جامعــي وأولئــك الحاصليــن علــى دراســاٍت عليــا  %54,1، 
ُ
التعليمــي ملفــرداِت العينــة حيــث بلغــت نســبة

18,9% علــى التوالــي مــن حجــِم العينــة، مقابــل 27,1% حاصليــن علــى مؤهــٍل أقــل مــن الجامعــي )مؤهــل فــوق املتوســط %9,8، 
مؤهــل متوســط 9,5%، مؤهــل أقــل مــن املتوســط 7,8%(، ونفســُر  هــذا االرتفــاع فــي املســتوى التعليمــي ملفــردات العينــة بــأن 
هــم 

ً
برامــَج االذاعــِة تحتــوي مضاميــن تناســُب أذواق املثقفيــن والجامعييــن بــل وأصحــاب املؤهــالت فــوق الجامعيــة وتجــذُب عقول

Al-hassan, Andani & Abdul-( تتناقــُض مــع مــا قــال بــه 
ُ
 الحاليــة

ُ
)Algesheimer, Dholakia, Herrmann, 2005( والنتيجــة

Malik, 2011( مــن أن دوَر الراديــو ال يقتصــر علــى كونــِه مــدرٌس للمعرفــِة الجديــدِة فحســب.

تصميم البحث

 فــي إعــداده علــى املنهــِج الوصفــي االســتنتاجي الــذي يقــوم علــى الجمــع بيــن الدراســة النظريــة التــي اعتمــدت 
ُ

اعتمــد البحــث
علــى جمــِع املــادة العلميــة مــن الكتــب واملراجــع والدوريــات العربيــة واألجنبيــة باإلضافــِة إلــى الحصــوِل علــى البيانــات الثانويــة 
املرتبطــِة بموضــوع الدراســة مــن مصادرهــا الثانويــة، وبيــن الدراســة امليدانيــة، التــي اعتمــدت علــى جمــع البيانــات األوليــة مــن 
 لعــدم 

ً
خــالِل إجــراء اســتبياٍن للعينــة املختــارة مــن مســتمعي اإلذاعــة املتردديــن علــى مراكــز التســوق بالقاهــرة الكبــرى. ونظــرا

توافــر إطــاٍر محــدٍد ملجتمــع الدراســة لجــأت الباحثــات إلــى أســلوِب العينــِة االعتراضيــة كأحــِد أســاليِب العينــات االحتماليــة 
 )عشــرة دقائــق الســتيفاء قائمــة االســتقصاء 

ً
وذلــك مــن خــالل اعتــراِض مفــردٍة واحــدة بشــكٍل منتظــم كل عشــرين دقيقــة تقريبــا

باإلضافــة إلــى عشــرِة دقائــق كراحــٍة للمقابــل(، وقــد تــم جمــُع البيانــات خــالل جميــع أيــام األســبوع وفــي جميــِع أوقــاِت العمــل 
 عــن التأكيــِد علــى أن 

ً
خــالل اليــوم، عنــد جميــع مداخــل ومخــارج مراكــز التســوق بالقاهــرة الكبــرى، دون اتفــاٍق مســبق، فضــال

البيانــات املجمعــة لــن يتــم اســتخدامها إال ألغــراض بحثيــة بحتــة.

تــم  القيــاس:  وأســاليب  االســتبانة  تصميــم 
لــب 

ُ
وط الدراســة  لعينــة  االســتبانة  أســئلة  شــرح 

مــع  اتفاقهــم  مــدى  تحديــد  العينــة  مفــردات  مــن 
املقاييــس  تعكــس  والتــي  العبــارات  مــن  مجموعــة 
درجــات  وتتــراوح  الدراســة  بمتغيــرات  املتعلقــة 
1 تعنــي ال أوافــق علــى  1 إلــى 5 حيــث  اإلجابــة مــن 

تماًمــا. أوافــق  تعنــي  و5  اإلطــالق 

اإلطار الفكري للدراسة

ويمكــن توضيــُح ذلــك مــن خــالل الشــكل )1( 
كاالتــي:

 
شكل )1(:  اإلطار الفكري املقترح للدراسة
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تقييم ثبات وصالحية نماذج القياس

لنمذجــة  الجزئيــة  الصغــرى  املربعــات  طريقــة  باســتخداِم  الدراســة  متغيــرات  قيــاس  نمــاذج  وصــدق  ثبــاِت  تقييــِم  تــم 
املعادلــة البنائيــة وذلــك باالســتعانِة ببرنامــج Smart PLS 2.0 للتحليــل اإلحصائــي )Ringle et al., 2005(. ويوضــح جــدول )1( 

نتائــج تقييــم ثبــات االتســاق الداخلــي وصــدق التقــارب لنمــاذج القيــاس بــدون تضميــن أنمــاط شــخصية املســتمع.

جدول رقم )1(
نتائج تقييم ثبات االتساق الداخلي وصدق التقارب لنماذج القياس بدون تضمين أنماط شخصية املستمع

رقم املتغيرات الكامنة
الرمز الفقرة

صدق التقارب
ثبات االتساق الداخلي
)مؤشر الثبات املركب( معامالت التحميل 

متوسط التباين ثبات املؤشرالخارجية  
املستخلص

قبل 
استبعاد 

املؤشر

بعد 
استبعاد 

املؤشر

قبل 
استبعاد 

املؤشر

بعد 
استبعاد 

املؤشر

قبل 
استبعاد 

املؤشر

بعد 
استبعاد 

املؤشر

قبل 
استبعاد 

املؤشر

بعد 
استبعاد 

املؤشر

)X1( االستماع لإلذاعة باهتمام
53X1_10.9510.9510.9030.905

0.8890.8890.9410.941
54X1_20.9350.9350.8750.873

)X2( املشاركة في البرامج اإلذاعية
55X2_10.9610.9610.9230.923

0.9150.9150.9560.956
56X2_20.9530.9530.9080.907

قيمة السهولة املدركة للخدمة اإلذاعية 
)XY1(

35XY1_10.561 ----0.315 ----

0.5180.6190.8810.890

36XY1_20.7750.7670.6010.588
37XY1_30.7810.7970.6100.635
38XY1_40.7500.7480.5620.560
39XY1_50.8250.8540.6810.728
40XY1_60.7470.7640.5580.584
41XY1_70.547 ----0.299 ----

القيمة العاطفية املدركة للخدمة 
)XY2( اإلذاعية

42XY2_10.8910.9070.7940.822

0.7000.8350.9010.938
43XY2_20.9070.9320.8220.869
44XY2_30.8950.9030.8000.815
45XY2_40.618 ----0.382 ----

القيمة املعرفية املدركة للخدمة 
)XY3( اإلذاعية

46XY3_10.9130.9390.8340.881
0.6490.8780.8400.935 47XY3_20.9220.9360.8500.875

48XY3_30.513 ----0.263 ----
Smart PLS 2.0  من إعداد الباحثات استناًدا إلى نتائج برنامج التحليل اإلحصائي

وفيما يلي نتائُج القياس:

اســتناًدا للقيــِم املتدنيــة ملعامــالت التحميــِل الخارجيــة )أقــل مــن 0,708( ملؤشــرات نمــاذج قيــاس متغيــرات الدراســة - 
تــم إســقاط مؤشــرين مــن مقيــاِس متغيــِر قيمــة الســهولة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة، ومؤشــٌر واحــٌد مــن مقيــاس متغيــر 
القيمــة العاطفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة، ومؤشــٌر واحــٌد مــن مقيــاس متغيــر القيمــة املعرفيــة املدركــة للخدمــة 
 مؤشــراٍت مــن مقيــاس متغيــر نمــط الحــرص، ومؤشــرين مــن مقيــاس متغيــر نمــط العاطفــة املســتقرة، 

ُ
اإلذاعيــة، وأربعــة

ــًرا، ثالثــة مؤشــرات مــن مقيــاِس متغيــر نمــط الــود. ومؤشــٌر واحــٌد مــن مقيــاس متغيـــر نمــط الحساســية، وأخيـ
تتمتــع جميــُع نمــاذِج قيــاِس متغيــراِت الدراســة بمســتوياٍت مرتفعــٍة مــن صــدق التقــارب، حيــث جــاءت جميــُع قيــِم - 

معامــالِت التحميــل )التشــبع( أعلــى مــن الحــِد األدنــى املطلــوب )0,708(، كمــا جــاءت جميــُع قيــِم متوســِط التبايــن 
املســتخلص لتلــك املتغيــرات أعلــى مــن الحــِد األدنــى املو�صــى بــه )0,50(.

تتمتــع جميــُع نمــاذِج قيــاِس متغيــرات الدراســة بمســتوياٍت مرتفعــٍة مــن ثبــاِت االتســاق الداخلــي، حيــث جــاءت جميــُع - 
قيــِم مؤشــِر الثبــات املركــب لتلــك املتغيــرات أعلــى مــن الحــِد األدنــى املقبــول وهــو 0,708.

 إلــى كٍل مــن - 
ً
تتمتــع جميــُع نمــاذِج قيــاس متغيــرات الدراســة بمســتويات مرتفعــة مــن صــدق التمايــز، وذلــك اســتنادا

معامــالِت التحميــِل املتقاطعــِة ومعيــار "فورنيل–الركــر".
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تحليل البيانات والنتائج
اإلحصاء الوصفي

 عــن توصيــف 
ً
فيمــا يلــي تســتعرُض الباحثــات نتائــج توصيــِف ســماِت العينــة واتجاهاتهــا نحــو متغيــرات الدراســة فضــال

عالقــات االرتبــاط بيــن تلــك املتغيــرات

توصيف اتجاهات العينة نحو متغيرات الدراسة

 علــى املتوســط والترتيــب لتوصيــِف اتجاهــاِت العينــة املختــارة مــن 
ً
قامــت الباحثــات بإجــراء اإلحصــاء الوصفــي اعتمــادا

مســتمعي اإلذاعــة املتردديــن علــى مراكــز التســوق بالقاهــرة الكبــرى نحــو املتغيــراِت قيــد الدراســة )مشــاركة املســتمع – القيمــة 
 One-sample t–test لعينــٍة واحــدة t املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة- أنمــاط الشــخصية(. ولقــد اســتعانت الباحثــات باختبــار
لتحديــِد مــدى معنويــة اختــالف متوســط اتجــاه العينــة نحــو تلــك املتغيــرات عــن نقطــِة املنتصــف ملقيــاِس ليكــرت الخما�صــي 
 علــى االنحــراِف املعيــاري ومعامــل 

ً
)3( والتــي تمثــُل اإلجابــة املحايــدة. كمــا قامــت الباحثــات بإجــراِء اإلحصــاء الوصفــي اعتمــادا

االختــالف لتوصيــِف مــدى االتســاق فــي اتجاهــاِت مفــرداِت العينــة نحــو املتغيــرات محــل الدراســة.

توصيِف اتجاهاِت مفرداِت العينة نحو متغير املستقل محل الدراسة )املشاركة(

يوضــح جــدول رقــم )2( توصيــِف اتجاهــاِت مفــرداِت العينــة نحــو املتغيــر املســتقل محــل الدراســة )املشــاركة( ويتضــح 
منــه أن: املشــاركة اإليجابيــة للعينــة املختــارة مــن مســتمعي اإلذاعــة، وذلــك بانحــراٍف معيــاري 1.005 ومعامــل اختــالف %31.4 

 عنــد مســتوى معنويــة 0,01.
ً
 الوســط الحســابي لهــذا املتغيــر  3.203 وذلــك بشــكٍل داٍل إحصائيــا

ُ
حيــث بلغــت قيمــة

كمــا يتضــُح أيًضــا أن االســتماَع لإلذاعــِة باهتمــاٍم، ُيعــدُّ أبــرَز مظاهــِر مشــاركِة العينــة املختــارة مــن مســتمعي اإلذاعــة بوســط 
حســابي يزيــد علــى نقطــِة الحيــاد ملقيــاِس ليكــرت الخما�صــي بمقــدار  0.324 وذلــك بشــكٍل داٍل إحصائًيــا عنــد مســتوى معنويــة 0,01

جدول رقم )2(
توصيف اتجاهات العينة نحو املتغير املستقلة والتابعة محل الدراسة )مشاركة املستمع – القيمة املدركة للخدمة اإلذاعية(

رمز 
الوسط املتغيراملتغير

الحسابي
االنحراف اختبار  t  لعينة واحدة )قيمة االختبار = 3(

املعياري
معامل 

الترتيباالختالف
قيم pقيم tالخطأ املعياريفرق الوسط

X31.4%0.2030.0583.470.0011.005**3.203مشاركة املستمع ----
X1 30.21%0.3240.0585.550.0001.005**3.324االستماع لإلذاعة باهتمام
X236.72%3.0810.0810.0661.230.2191.132املشاركة في البرامج اإلذاعية
XY22.6%0.3420.0447.790.0000.757**3.342القيمة املدركة للخدمة اإلذاعية ----

XY122.51%0.4670.04510.320.0000.779**3.467قيمة السهولة
XY226.32%0.4500.0538.530.0000.908**3.451القيمة العاطفية
XY332.23%3.1100.1100.0581.880.0611.003القيمة املعرفية

 عند مستوى معنوية 0,01 
ً
** فرق الوسط عن نقطة املنتصف ملقياس ليكرت الخما�صي دال إحصائيا

SPSS 25 من إعداد الباحثات استناًدا إلى نتائج برنامج التحليل اإلحصائي

ويتضــُح أيًضــا مــن جــدول رقــم )2( إدراَك العينــِة املختــارة مــن مســتمعي اإلذاعــة لقيمــِة الخدمــِة اإلذاعيــة بانحــراٍف 
عــد أبــرُز أبعــاِد القيمــة املدركــة مــن ِقَبــِل عينــِة 

ُ
 الســهولة، ت

َ
معيــاري 0.757 ومعامــل اختــالف 22.6%، كمــا يتضــُح أن قيمــة

الدراســة للخدمــِة اإلذاعيــة بمقــدار  0.467، وتشــير قيــُم معامــِل االختــالف إلــى أن آراَء مفــرداِت العينــة فيمــا يتعلــُق بقيمــِة 
 بمعامل اختالف بلغ 22.5%، في حين كانت آراء مفردات العينة فيما يتعلق باملشاركة 

ً
 وتوافقا

ً
السهولة، كانت األعلى اتساقا

 بمعامــل اختــالف بلــغ %36.7.
ً
 وتوافقــا

ً
فــي البرامــج اإلذاعيــة، هــي األقــل اتســاقا

توصيف عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة: يوضحها جدول رقم )3(

بنــاًء علــى معامــالت االرتبــاط املوضحــة بجــدول رقــم )3( رصــدت الباحثــات وجــود عالقــاٍت ارتبــاٍط طرديــة قويــة ذات داللــة 
إحصائية عند مستوى معنوية 0,01 بين االستماع لإلذاعة باهتماٍم وكل ُبعد من أبعاد القيمة املدركة للخدمة اإلذاعية باإلضافِة 
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إلــى وجــوِد عالقــِة ارتبــاط طرديــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
العاطفيــة  والقيمــة  اإلذاعيــة  البرامــج  فــي  املشــاركة  بيــن   0,01 معنويــة 
 
ً
مؤشــرا يعــد  الــذي  األمــر   ،)Cohen 1988( اإلذاعيــة،  للخدمــة  املدركــة 
لألثــِر اإليجابــي ملشــاركِة املســتمع علــى القيمــِة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة.

 أنــه مــن بيــن أبعــاد مشــاركة املســتمع، ُيعــد ُبعــُد 
ً
كمــا يتضــُح أيضــا

الثالثــة  باألبعــاد  ارتبــاط  أعلــى  صاحــب  باهتمــاٍم  لإلذاعــِة  االســتماِع 
للقيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة  األمــر الــذي يعــد مؤشــًرا لكــوِن هــذا 
 
ً
الُبعــُد هــو األعلــى تأثيـــًرا علــى القيمــِة املدركــِة للخدمــِة اإلذاعيــة. عــالوة

علــى ذلــك يتضــُح مــن معامــالِت االرتبــاط بيــن املتغيــرات املســتقلة أن 
معامــل االرتبــاط بيــن ُبعــدي االســتماع لإلذاعــة باهتمــام واملشــاركة فــي 
ارتبــاط =   املتغيــرات )معامــل  تلــك  بيــن  ُيَعــدُّ األعلــى  البرامــج اإلذاعيــة 
0.770، 0,01  >( وبغــِض النظــر عــن الداللــِة اإلحصائيــِة لهــذا املعامــل 
 بشــكٍل كاٍف )أصغــر مــن 0,9( لتوقــع وجــود عالقــات 

ً
إال أنــه ليــس كبيــرا

.)Field 2013( التعــدد الخطــي بيـــن املتغيـــرات املســتقلة

نتائج اختبار فروض الدراسة: 

يعــرُض جــدول رقــم )4( النتائــَج اإلحصائيــة لطريقــِة املربعــات الصغــرى الجزئيــة  PLS املتعلقــة بتقييــم النمــوذج البنائــي 
واختبار فروض الدراســة

جدول رقم )4(*
النتائج اإلحصائية لطريقة املربعات الصغرى الجزئية  PLS املتعلقة بتقييم النموذج البنائي واختبار فروض الدراسة

معامالت املسارالفرض
املسار

الخطأ 
مستويات قيم pقيم |t|املعياري

حجم R2Q2املعنوية
f2 التأثير

حجم 
q2 نتيجة اختبار الترتيبالتأثير

الفرض
قبول الفرض ----0.3350.161معنوي**X1←XY1**0.6980.06510.7290.000ف1أ

بشكل جزئي X2←XY1-0.0790.0731.0760.2830.0040.003غير معنوي----
0.4080.248

قبول الفرض ----0.2860.211معنوي**X1←XY2**0.6300.0728.7380.000ف1ب
بشكل جزئي X2←XY20.0390.0790.4930.6230.0010.003غير معنوي----

0.4350.361
قبول الفرض ----0.2230.186معنوي**X1←XY3**0.6190.0758.2770.000ف1ج

بشكل جزئي X2←XY3-0.0950.0781.2230.2220.0050.004غير معنوي----
0.3010.264

0.1030.0552معنوي**XY1←Y**0.2600.0584.5020.000ف2
قبول الفرض 

بشكل جزئي XY2←Y**0.6080.05311.5610.000**0.6250.3641معنوي
XY3←Y0.0480.0371.2870.1990.005-0.005غير معنوي----

0.6990.580
 p < 0,01 معامالت املسار معنوية عند**

* فــي الجــدول املوضــح أعــاله، X1 تشــير إلــى االســتماع لإلذاعــة باهتمــام، X2 تشــير إلــى املشــاركة فــي البرامــج اإلذاعيــة، XY1 تشــير إلــى قيمــة 
الســهولة، XY2 تشــير إلــى القيمــة العاطفيــة، XY3 تشــير إلــى القيمــة املعرفيــة 
Smart PLS 2.0  إلى نتائج برنامج التحليل اإلحصائي 

ً
من إعداد الباحثة استنادا

نتيجة اختبار الفرض الرئيس األول للدراسة

أثــر إيجابــي دال  تــم قبــول الفــرض الرئيــس األول للدراســة والــذي ينــص علــى "وجــود  بنــاًء علــى مــا تقــدم مــن نتائــج، 
 ملشــاركة املســتمع علــى القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" وذلــك بشــكل جزئــي فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتماع لإلذاعــة 

ً
إحصائيــا

جدول رقم )3(*
مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة

  X1X2XY1XY2XY3Y
X11
X2**0.7701

XY1**0.637**0.4581
XY2**0.659**0.523**0.6901
XY3**0.545**0.381**0.552**0.4831

**معامالت االرتباط معنوية عند p 0,01 > )طرفين(
* في الجدول املوضح أعاله، X1 تشير إلى االستماع لإلذاعة 
 XY1 ،تشــير إلــى املشــاركة فــي البرامــج اإلذاعيــة X2 ،باهتمــام
تشــير إلــى قيمــة الســهولة، XY2 تشــير إلــى القيمــة العاطفيــة، 

XY3 تشــير إلــى القيمــة املعرفيــة.
التحليــل  برنامــج  نتائــج  إلــى   

ً
اســتنادا الباحثــات  إعــداد  مــن 

اإلحصائي SPSS 25 وباستخدام الدرجات املعيارية للمتغيرات
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باهتمــام علــى القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة بأبعادهــا الثالثــة )قيمــة الســهولة، القيمــة العاطفيــة، والقيمــة املعرفيــة(، 
ورفضــه فيمــا يتعلــق بتأثيــر املشــاركة فــي البرامــج اإلذاعيــة علــى األبعــاد الثالثــة للقيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة بشــكل مباشــر 

وبشــكل غيــر مباشــر.

اختبار أثر أنماط الشخصية على العالقة بين مشاركة املستمع والقيمة املدركة للخدمة اإلذاعية:

تركــُز الباحثــات فــي هــذا القســم علــى اختبــار الفــرض الرئيــس الثانــي للدراســة )ف2( والــذي ينــص علــى "وجــود أثــٍر داٍل 
 ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــة بيــن مشــاركِة املســتمِع والقيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" ويوضــُح الجــدوُل 

ً
إحصائيــا

لــة علــى العالقــِة بيــن  رقــم )5( اآلتــي النتائــَج التــي تــم التوصــُل إليهــا مــن اختبــاِر تأثيــِر أنمــاط شــخصيِة املســتمع كمتغيــراٍت ُمَعِدّ
مشــاركِة املســتمع كمتغيــٍر مســتقل والقيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة بأبعادهــا الثالثــة كمتغيــراٍت تابعــة.

 معامــل املســاِر الــذي يمثــُل التأثيــَر البســيِط 
َ
وفيمــا يتعلــُق بالفــرِض الفرعــي األول )ف2أ(، يتضــُح مــن الجــدول )5( أن قيمــة

ملشاركِة املستمع على قيمِة السهولة املدركة للخدمِة اإلذاعية تبلغ 0.553 وذلك عند املستوى املتوسط لحرِص املستمع كنقطٍة 
 ملتغيــِر الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط الحــرص( علــى 

ً
مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيًضــا وجــوَد تأثيــٍر ســلبي غيــَر داٍل إحصائيــا

قيمــِة الســهولة عنــد مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل مســار = –0.023، قيمــة p <  0,05 ،0.370– = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات 
ل للعالقــة بيــن مشــاركة املســتمع وقيمــة الســهولة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة.  علــى تأثيــر نمــط الحــرص كمتغيــر ُمَعــِدّ

ً
دليــال

 وجــوَد تأثيــٍر إيجابــي غيــَر دال إحصائًيــا ملتغيــر 
ً
 معامــل املســار تبلــغ 0.557 كمــا يتضــُح أيضــا

َ
 أن قيمــة

ً
كمــا يتضــُح أيضــا

الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط االنفتــاح علــى التجــارب( علــى قيمــِة الســهولة عنــد مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل 
 علــى تأثيــِر نمــط االنفتــاح علــى التجــارب 

ً
مســار = 0.041، قيمــة p <  0,05 ،0.784 = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات دليــال

ظٍهــُر النتائــج املوضحــة بجــدول 
ُ
ل للعالقــة بيــن مشــاركة املســتمع وقيمــة الســهولة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. كمــا ت كمتغيــر ُمَعــِدّ

 معامــل املســار الــذي يمثــُل التأثيــر البســيط ملشــاركِة املســتمع علــى قيمــِة الســهولة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة تبلــغ 
َ
)6( أن قيمــة

 وجــوَد تأثيــر ســلبي 
ً
0.532 وذلــك عنــد املســتوى املتوســط للعاطفــِة املســتقرِة لــدى املســتمع كنقطــة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيضــا

غيــر داٍل إحصائًيــا ملتغيــر ِالناتــِج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط العاطفــة املســتقرة( علــى قيمــِة الســهولة عنــد مســتوى 
 علــى تأثيــِر نمــِط 

ً
معنويــة 0,05 )معامــل مســار = –0.004، قيمــة p <  0,05 ،0.072– = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات دليــال

ل للعالقــِة بيــن مشــاركِة املســتمع وقيمــِة الســهولة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. العاطفــِة املســتقرة كمتغيــٍر ُمَعــِدّ

جدول رقم )5( 
نتائج اختبار معنوية تأثير أنماط الشخصية على العالقة بين مشاركة املستمع والقيمة املدركة للخدمة اإلذاعية

معامالت املسارالفرض
املسار

الخطأ 
مستويات قيم  pقيم |t| املعياري

املعنوية
نتيجة اختبار 

الفرض
أ(

ف2
ل )

ألو
ي ا

رع
لف

ض ا
فر

ال
معنوي**0.5530.05310.3820.000قيمة السهولة←مشاركة املستمع

ض
فر

 ال
ض

ف ر

غير معنوي0.0980.0621.5800.115قيمة السهولة←نمط الحرص
غير معنوي0.0230.0620.3700.711-قيمة السهولة←مشاركة املستمع × نمط الحرص

معنوي**0.5570.04711.7590.000قيمة السهولة←مشاركة املستمع
معنوي*0.1280.0512.4930.013قيمة السهولة←نمط االنفتاح على التجارب

غير معنوي0.0410.0530.7840.433قيمة السهولة←مشاركة املستمع × نمط االنفتاح على التجارب
معنوي**0.5320.04811.0440.000قيمة السهولة←مشاركة املستمع

معنوي**0.1740.0523.3740.001قيمة السهولة←نمط العاطفة املستقرة
غير معنوي0.0040.0590.0720.943-قيمة السهولة←مشاركة املستمع × نمط العاطفة املستقرة

معنوي**0.5820.04313.6630.000قيمة السهولة←مشاركة املستمع
معنوي*0.1410.0582.4490.015قيمة السهولة←نمط الحساسية

غير معنوي0.0060.0620.0900.928-قيمة السهولة←مشاركة املستمع × نمط الحساسية
معنوي**0.5500.04711.6230.000قيمة السهولة←مشاركة املستمع

معنوي**0.1530.0513.0310.003قيمة السهولة←نمط الود
غير معنوي0.0160.0540.3040.762قيمة السهولة←مشاركة املستمع × نمط الود
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معامالت املسارالفرض
املسار

الخطأ 
مستويات قيم  pقيم |t| املعياري

املعنوية
نتيجة اختبار 

الفرض

ب(
ف2

ي )
ثان

 ال
عي

فر
 ال

ض
فر

ال

معنوي**0.6090.04812.5950.000القيمة العاطفية←مشاركة املستمع
ض

فر
 ال

ض
ف ر

غير معنوي0.0860.0491.7560.080القيمة العاطفية←نمط الحرص
غير معنوي0.0530.0560.9440.346القيمة العاطفية←مشاركة املستمع × نمط الحرص

معنوي**0.6160.04413.8720.000القيمة العاطفية←مشاركة املستمع
غير معنوي0.0860.0471.8130.071القيمة العاطفية←نمط االنفتاح على التجارب

غير معنوي0.0710.0571.2540.211القيمة العاطفية←مشاركة املستمع × نمط االنفتاح على التجارب
معنوي**0.6050.04812.7170.000القيمة العاطفية←مشاركة املستمع

معنوي**0.1310.0482.7480.006القيمة العاطفية←نمط العاطفة املستقرة
غير معنوي0.0890.0581.5330.126القيمة العاطفية←مشاركة املستمع × نمط العاطفة املستقرة

معنوي**0.6330.03816.5410.000القيمة العاطفية←مشاركة املستمع
معنوي**0.1590.0453.5230.000القيمة العاطفية←نمط الحساسية

غير معنوي0.0120.0490.2360.813-القيمة العاطفية←مشاركة املستمع × نمط الحساسية
معنوي**0.6040.04513.4530.000القيمة العاطفية←مشاركة املستمع

معنوي*0.1300.0512.5460.011القيمة العاطفية←نمط الود
غير معنوي0.0640.0581.0950.274القيمة العاطفية←مشاركة املستمع × نمط الود

ج(
ف2

ث )
ثال

 ال
عي

فر
 ال

ض
فر

ال

معنوي**0.4790.0548.8210.000القيمة املعرفية←مشاركة املستمع

ئي
جز

ل 
شك

ض ب
فر

 ال
ل و

قب

غير معنوي0.0630.0561.1250.261القيمة املعرفية←نمط الحرص
معنوي**0.1620.0552.9550.003-القيمة املعرفية←مشاركة املستمع × نمط الحرص

معنوي**0.4690.0509.3200.000القيمة املعرفية←مشاركة املستمع
معنوي**0.1510.0493.0750.002القيمة املعرفية←نمط االنفتاح على التجارب

معنوي*0.1060.0532.0190.044القيمة املعرفية←مشاركة املستمع × نمط االنفتاح على التجارب
معنوي**0.4140.0537.7680.000القيمة املعرفية←مشاركة املستمع

معنوي**0.2710.0554.9390.000القيمة املعرفية←نمط العاطفة املستقرة
غير معنوي0.0680.0541.2490.213-القيمة املعرفية←مشاركة املستمع × نمط العاطفة املستقرة

معنوي**0.5010.04910.2250.000القيمة املعرفية←مشاركة املستمع
معنوي*0.1250.0532.3690.018القيمة املعرفية←نمط الحساسية

غير معنوي0.0030.0640.0390.969-القيمة املعرفية←مشاركة املستمع × نمط الحساسية
معنوي**0.4590.0509.2030.000القيمة املعرفية←مشاركة املستمع

معنوي**0.1900.0563.4050.001القيمة املعرفية←نمط الود
غير معنوي0.0710.0940.7530.452-القيمة املعرفية←مشاركة املستمع × نمط الود

  p < 0,05 معامالت املسار معنوية عند* ،p < 0,01  معامالت املسار معنوية عند**
SmartPLS 2.0  إلى نتائج برنامج التحليل اإلحصائي 

ً
املصدر: من إعداد الباحثة استنادا

 معامــل املســار تبلــغ 0.609 وذلــك عنــد 
َ
وفيمــا يتعلــُق بالفــرِض الفرعــي الثانــي )ف2ب(، يتضــُح مــن جــدول )5( أن قيمــة

 وجــوَد تأثيـــٍر إيجابــي غيـــر داٍل إحصائًيــا ملتغيــر الناتــج 
ً
املســتوى املتوســط لحــرِص املســتمع كنقطــٍة مرجعيــٍة. كمــا يتضــُح أيضــا

التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط الحــرص( علــى القيمــة العاطفيــة عنــد مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل مســار = 0.053، 
ل للعالقــِة بيــن مشــاركِة   علــى تأثيـــِر نمــط الحــرص كمتغيـــٍر ُمَعــِدّ

ً
 دليــال

ً
قيمــة p <  0,05 ،0.944 = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــة

املســتمع والقيمــِة العاطفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. كمــا يتضــُح أيًضــا أن قيمــة معامــل املســار الــذي يمثــل التأثيــر البســيط 
النفتــاح  املتوســط  املســتوى  عنــد  وذلــك   0.616 تبلــغ  اإلذاعيــة  للخدمــة  املدركــة  العاطفيــة  القيمــة  علــى  املســتمع  ملشــاركة 
 وجــوَد تأثيـــٍر إيجابــي غيـــر دال إحصائًيــا ملتغيـــر الناتــج التفاعلــي 

ً
املســتمع علــى التجــارب كنقطــة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيضــا

× نمــط االنفتــاح علــى التجــارب( علــى القيمــِة العاطفيــِة عنــد مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل مســار =  )مشــاركة املســتمع 
ل   على تأثيـِر نمط االنفتاح على التجارب كمتغيٍر ُمَعِدّ

ً
0.071، قيمة p <  0,05 ،1.254 = t(، ومن ثم لم تجد الباحثات دليال

 
َ
ظهــر النتائــُج املوضحــة بجــدول )5( أن قيمــة

ُ
للعالقــِة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة العاطفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. وت

ــَر البســيط ملشــاركة املســتمع علــى القيمــِة العاطفيــِة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة تبلــُغ 0.605  معامــِل املســار الــذي يمثــُل التأثيـ
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 وجــوَد تأثيـــٍر إيجابــي غيــر 
ً
وذلــك عنــد املســتوى املتوســط للعاطفــِة املســتقرة لــدى املســتمع كنقطــٍة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيضــا

داٍل إحصائًيــا ملتغيــِر الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط العاطفــة املســتقرة( علــى القيمــِة العاطفيــة عنــد مســتوى 
 علــى تأثيــِر نمــط 

ً
معنويــة 0,05 )معامــل مســار = 0.089، قيمــة p <  0,05 ،1.533 = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات دليــال

ل للعالقة بين مشــاركِة املســتمِع والقيمِة العاطفية املدركة للخدمة اإلذاعية. ويتضُح أيًضا  العاطفة املســتقرة كمتغيـــٍر ُمَعِدّ
 معامــل املســار الــذي يمثــُل التأثيـــَر البســيط ملشــاركة املســتمع علــى القيمــِة العاطفيــِة املدركــة للخدمــة 

َ
مــن جــدول )6( أن قيمــة

 وجــود تأثيــر ســلبي 
ً
اإلذاعيــة تبلــغ 0.633 وذلــك عنــد املســتوى املتوســط لحساســية املســتمع كنقطــة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيضــا

غير داٍل إحصائًيا ملتغير الناتج التفاعلي )مشــاركة املســتمع × نمط الحساســية( على القيمة العاطفية عند مســتوى معنوية 
 على تأثير نمط الحساسية 

ً
0,05 )معامل مسار = –0.012، قيمة p <  0,05 ،0.236– = t(، ومن ثم لم تجد الباحثات دليال

 
ً
، تبّيــَن للباحثــات اســتنادا

ً
ل للعالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة العاطفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. وأخيــرا كمتغيــر ُمَعــِدّ

 معامل املســار الذي يمثُل التأثير البســيط ملشــاركة املســتمع على القيمة العاطفية 
َ
إلى النتائج املوضحة بجدول )5( أن قيمة

 
ً
املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة تبلــغ 0.604 وذلــك عنــد املســتوى املتوســط للــود لــدى املســتمع كنقطــٍة مرجعيــٍة. كمــا يتضــُح أيضــا

وجــود تأثيـــر إيجابــي غيـــر داٍل إحصائًيــا ملتغيــر الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط الــود( علــى القيمــة العاطفيــة عنــد 
 علــى تأثيــر 

ً
مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل مســار = 0.064، قيمــة p <  0,05 ،1.095 = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات دليــال

ل للعالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة العاطفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. تلــك النتائــج قــادت  نمــط الــود كمتغيــر ُمَعــِدّ
الباحثــة إلــى رفــض الفــرض الفرعــي الثانــي )ف2ب( والــذي ينــص علــى "وجــود أثــر دال إحصائًيــا ألنمــاط الشــخصية علــى 

العالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة العاطفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" وذلــك بشــكل كلــي.

الــذي يمثــُل التأثيــَر   معامــل املســار 
َ
الثالــث )ف2ج(، يتضــُح مــن جــدول )6( أن قيمــة بالفــرض الفرعــي  وفيمــا يتعلــُق 

البســيط ملشــاركة املســتمع على القيمة املعرفية املدركة للخدمة اإلذاعية تبلُغ 0.479 وذلك عند املســتوى املتوســط لحرص 
 وجــود تأثيــر ســلبي دال إحصائًيــا ملتغيــر الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × 

ً
املســتمع كنقطــة مرجعيــة. كمــا يتضــح أيضــا

 ،)p <  0,01 ،2.955– = t نمــط الحــرص( علــى القيمــِة املعرفيــِة عنــد مســتوى معنويــة 0,01 )معامــل مســار = –0.162، قيمــة
حيث إن معامل املســار )مشــاركة املســتمع ← القيمة املعرفية( ســيزيُد بمقداِر معامل الناتج التفاعلي ليبلغ 0,641 )0.479 
ل للعالقــة بيــن مشــاركِة املســتمع والقيمــِة املعرفيــة   علــى تأثيــِر نمــط الحــرص كمتغيــر ُمَعــِدّ

ً
+  0.162(، األمــُر الــذي يعــُد دليــال

 معامــِل املســار الــذي يمثــُل التأثيــَر البســيط ملشــاركِة 
َ
املدركــة للخدمــِة اإلذاعيــة. كمــا يتضــُح أيًضــا مــن جــدول )5( أن قيمــة

املســتمع علــى القيمــِة املعرفيــِة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة تبلــغ 0.469 وذلــك عنــد املســتوى املتوســط النفتــاِح املســتمع علــى 
 وجــوُد تأثيــٍر إيجابــي داٍل إحصائًيــا ملتغيـــر الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × 

ً
التجــارِب كنقطــٍة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيضــا

 ،2.019 = t نمــط االنفتــاح علــى التجــارب( علــى القيمــة املعرفيــة عنــد مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل مســار = 0.106، قيمــة
0,05  >(، حيــث إن معامــَل املســار )مشــاركة املســتمع ← القيمــة املعرفيــة( ســيزيُد بمقــداِر معامــل الناتــج التفاعلــي ليبلــغ 
ٍل للعالقــِة بيــن مشــاركة   علــى تأثيــِر نمــِط االنفتــاح علــى التجــارب كمتغيــٍر ُمَعــِدّ

ً
0,575 )0.469 +  0.106(، األمــُر الــذي يعــُد دليــال

 معامــِل املســار الــذي 
َ
ظهــر النتائــُج املوضحــة بجــدول )5( أن قيمــة

ُ
املســتمع والقيمــة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. وت

يمثــل التأثيــر البســيط ملشــاركة املســتمع علــى القيمــِة املعرفيــِة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة تبلــغ 0.414 وذلــك عنــد املســتوى 
ــر داٍل إحصائًيــا ملتغيــِر  ــيٍر ســلبي غيـ  وجــوُد تأثـ

ً
املتوســط للعاطفــِة املســتقرة لــدى املســتمع كنقطــٍة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيضــا

الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط العاطفــة املســتقرة( علــى القيمــة املعرفيــِة عنــد مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل 
 علــى تأثيــــِر نمــِط العاطفــة املســتقرة 

ً
مســار = –0.068، قيمــة p <  0,05 ،1.249– = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات دليــال

ٍل للعالقــة بيــن مشــاركِة املســتمع والقيمــِة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. كمــا يتضــح أيًضــا مــن جــدول )5(  كمتغيــٍر ُمَعــِدّ
 معامــِل املســار الــذي يمثــُل التأثيــِر البســيط ملشــاركة املســتمع علــى القيمــِة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة تبلــغ 

َ
أن قيمــة

 وجــوُد تأثيـــٍر ســلبي غيـــر داٍل 
ً
0.501 وذلــك عنــد املســتوى املتوســط لحساســيِة املســتمع كنقطــة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيضــا

إحصائًيــا ملتغيــر الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط الحساســية( علــى القيمــِة املعرفيــِة عنــد مســتوى معنويــة 0,05 
 علــى تأثيـــِر نمــِط الحساســية 

ً
)معامــل مســار = –0.003، قيمــة p <  0,05 ،0.039– = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات دليــال

، تبيــن للباحثــات اســتناًدا 
ً
ل للعالقــِة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. وأخيــرا كمتغيــٍر ُمَعــِدّ

 معامــل املســار الــذي يمثــل التأثيــُر البســيط ملشــاركة املســتمع علــى القيمــِة املعرفيــة 
َ
إلــى النتائــج املوضحــة بجــدول )5( أن قيمــة

املدركــة للخدمــِة اإلذاعيــة تبلــغ 0.459 وذلــك عنــد املســتوى املتوســط للــود لــدى املســتمع كنقطــٍة مرجعيــة. كمــا يتضــُح أيًضــا 
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وجــوُد تأثيـــٍر ســلبي غيـــر داٍل إحصائًيــا ملتغيــر الناتــج التفاعلــي )مشــاركة املســتمع × نمــط الــود( علــى القيمــة املعرفيــة عنــد 
 علــى تأثيــِر 

ً
مســتوى معنويــة 0,05 )معامــل مســار = –0.071، قيمــة p <  0,05 ،0.753– = t(، ومــن ثــم لــم تجــد الباحثــات دليــال

ل للعالقــة بيـــن مشــاركة املســتمع والقيمــة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة. تلــك النتائــج قــادت  نمــط الــود كمتغيــٍر ُمَعــِدّ
الباحثــة إلــى قبــول الفــرض الفرعــي الثالــث )ف3ج( والــذي ينــص علــى "وجــود أثــر دال إحصائًيــا ألنمــاط الشــخصية علــى 
العالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" وذلــك بشــكل جزئــي فيمــا يتعلــق بنمطــي 

الحــرص واالنفتــاح علــى التجــارب ورفضــه فيمــا يتعلــق بأنمــاط العاطفــة املســتقرة، الحساســية، والــود.

نتيجة اختبار الفرض الرئيس الثاني للدراسة

بنــاًء علــى مــا تقــدم مــن نتائــج، تــم قبــول الفــرض الرئيــس الثانــي للدراســة والــذي ينــص علــى "وجــود أثــر دال إحصائًيــا 
ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" وذلــك بشــكل جزئــي فيمــا يتعلــق 
لــة للعالقــة بيـــن مشــاركة املســتمع والقيمــة املعرفيــة املدركــة  بتأثيــر نمطــي الحــرص واالنفتــاح علــى التجــارب كمتغيــرات ُمَعِدّ

للخدمــة اإلذاعيــة ورفضــه فيمــا عــدا ذلــك.

مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة:

أظهرت نتائج اختبار فروض الدراسة ما يلي:

 ملشــاركة املســتمع علــى القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" - 
ً
توصلــت الدراســة إلــى وجــود أثــر إيجابــي دال إحصائيــا

وذلــك بشــكل جزئــي فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتماع لإلذاعــة باهتمــام علــى القيمــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة بأبعادهــا 
الثالثــة )قيمــة الســهولة، القيمــة العاطفيــة، والقيمــة املعرفيــة(، ورفضــه فيمــا يتعلــق بتأثيــر املشــاركة فــي البرامــج 
 ،)Khalifa, 2004( مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  اإلذاعيــة  للخدمــة  املدركــة  للقيمــة  الثالثــة  األبعــاد  علــى  اإلذاعيــة 
)Woodley & Movius, 2012( ،)Duman and Mattila, 2005( ،)Wang & others, 2004( مــن أن االســتماَع 
لإلذاعــة باهتمــاٍم يخلــق مشــاعر وعواطــف مناســبة لــدى العميــل )علــى ســبيل املثــال: العلــم والجمــال، واملتعــة، 
.)Brodie & Hollebeek, 2011(و )Hennig, 2004( وتختلــف عمــا توصــل إليــه )واإلثــارة واملغامــرة، ومــا إلــى ذلــك

توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــوِد أثــٍر دال إحصائًيــا ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــِة بيــن مشــاركة املســتمع وقيمــة - 
 عمــا أشــار إليــه كال مــن: )عفــت، 2005( 

ُ
 تختلــف

ٌ
الســهولة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" وذلــك بشــكل كلــي: وهــي نتيجــة

العمــالء   شــخصيِة 
َ
أنمــاط إلــى أن   )Yi & Guai, 2014( و)Weaver, 2000( وفــي مجــال تطبيقــي مختلــف توصــل  

 النتيجــِة الختــالِف املجــاِل التطبيقــي.
ُ

وانغمارهــم فــي الخدمــة تؤثــُر علــى مشــاركِة العمــالء وقــد يرجــُع اختــالف

توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود أثــٍر داٍل إحصائًيــا ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــِة بيــن مشــاركِة املســتمع - 
إليــه  توصــل  عمــا   

ُ
تختلــف  

ٌ
نتيجــة وهــي  كلــي:  بشــكل  وذلــك  اإلذاعيــة"  للخدمــة  املدركــة  العاطفيــة  والقيمــة 

ــا إيجابًيــا بالقيمــِة املدركــة 
ً
)Van, Cornelis and Roets, 2007( مــن أن االنبســاط واالنفتــاح يرتبطــان ارتباط

وأن عــدد مــن انمــاط الشــخصية تميــل إلــى االرتبــاط باســتجابات عاطفيــة ســلبية أقــوى مــن غيرهــا، ونفســر 
 وال تأثيــٌر ألنمــاط الشــخصية عليهــا 

ٌ
 ونفعيــة

ٌ
 عقالنيــة

ٌ
 بيــن املســتمع/ الراديــو عالقــة

َ
هــذا الرفــَض بــأن العالقــة

)Furedy & Riley, 1987( وربمــا أن أنــواع املشــاركة التــي تمــت دراســُتها ال تناســب جميــَع أنمــاط الشــخصية 
 وهــذا يشــيُر إلــى ضــرورِة اهتمــام الباحثيــن بدراســِة أنــواٍع أخــرى مــن املشــاركِة وســلوكياٍت 

ُ
التــي مثلتهــا العينــة

أخــرى للجمهــور تجــاه االذاعــة خصوصــا ووســائل اإلعــالم عامــة.

توصلــت الدراســة إلــى وجــود أثــر دال إحصائًيــا ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة - 
املعرفيــة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة" وذلــك بشــكٍل جزئــي فيمــا يتعلــُق بنمطــي الحــرص واالنفتــاح علــى التجــارب. 
ورفضــه فيمــا يتعلــق بأنمــاط العاطفــة املســتقرة، الحساســية، والــود: وقــد يعــُد هــذا االمــُر منطقًيــا فاالنفتــاح علــى 
التجربــة باعتبــاره نمــط يســوده الخيــال والبصيــرة، وامليــل إلــى املغامــرة واإلبــداع. واالســتعداد لتجربــِة أشــياٍء جديــدة، 
أمــا  الهــدف،  فــي االندفاعــات الجيــدة والســلوكيات املوجهــة نحــو  التحكــِم  مــع  التفكيــر،  مــن  العاليــة  واملســتوياِت 
 يســودُه النظــام ويهتــُم بالتفاصيــل وكل هــذه الســمات تفســُر إقبالهــم علــى املشــاركِة بنوعيهــا محــل 

ٌ
الضميــر فهــو نمــط

 كســلوٍك إيجابــي تتفــُق مــع 
َ
الدراســة الحاليــة فــي البرامــج االذاعيــة )Saucier & Goldberg, 1996( كمــا ان املشــاركة

مــا قــال بــه )Karl, Peluchette and Harland, 2007( مــن أن املســتهلكين مــع ارتفــاع مســتوياِت االنفتــاح علــى الخبــرِة 
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 أكثـــر إيجابيــة تجــاه 
ً
لديهــم واملســتهلكين الذيــن لديهــم مســتوياٍت أعلــى مــن الضميــر يميلــون إلــى أن يكــوَن لديهــم موقفــا

ســلوك البحــث عــن القيمــة املدركــة ملعالجــِة املعلومــات وتقييــم البديــل.

الخالصة والتوصيات

وضع استراتيجية التسويق املرتبطة بالقيمة تعتمد على:

تحقيُق راحِة املستمع وتوفير وقته وجهده وغيرها من وسائل السهولة املتعلقة بتوصيِل املعلومة.1- 

تصميــُم برامــج لتحقيــِق التوقعــات مــن ناحيــة القيمــة املعرفيــة والقيمــة العاطفيــة مــن أجــل توفيــر أفضــل متطلبــات 2- 
إذاعيــة وإعالميــة ســواء معرفيــة أو عاطفيــة للعمــالء ويتــم توجيــه القيمــة املدركــة للعمــالء نحــو العمــالء الســابقين 

والحالييــن واملحتمليــن لإلذاعــة.

 الســابُق االســتعانِة بها إلى أن قيمة الســهولة لها أثٌر كبيٌر 3- 
ُ
جذب املزيِد من املعلنين حيث أشــارت الدراســاُت العلمية

 ويوفــر 
ً
فــي ترويــج املنتجــات وهــذا يفيــد املعلنيــن عبــر شــبكات الراديــو أصحــاب الحمــالت الدعائيــة والتنمويــة أيضــا

 أكبــر لنجــاِح حمالتهــم اإلعالميــة.
ً
فرصــة

االهتمام ببرامج االهداءات والتواصل االجتماعي لالستفادِة من إدراك املستمع للقيمِة العاطفية.4- 

التنــوع فــي طــرق مشــاركة الجمهــور فــي الخدمــة اإلذاعيــة وإفســاِح املجــاِل لــه للتعبيــِر عــن رأيــه واختيــاِر وتدريــِب فريــق 5- 
العمــل اإلذاعــي علــى هــذا األمــِر لالســتفادِة مــن املزايــا التــي تقدمهــا املشــاركة فــي تطويــر الخدمــة االذاعيــة وتحقيــق 

ربحيــة املؤسســة االذاعيــة.

بيـــن مشــاركة 6-  لــة للعالقــِة  ُمَعِدّ دراســِة الســمات الشــخصية لنمطــي الحــرص واالنفتــاح علــى التجــارب كمتغيــرات 
تناســبهم  وأفــكار  برامــج  تقديــِم  فــي  ذلــك  مــن  واالســتفادِة  اإلذاعيــة  للخدمــة  املدركــة  املعرفيــة  والقيمــة  املســتمع 

املشــاركة. طــرِق  بشــتى  وتجذبهــم 

 إلــى عــدِم 7- 
ُ
دراســِة الســماِت الشــخصية ألنمــاط الشــخصية اآلتيــة: التوافــق والحساســية والــود، حيــث توصلــت الدراســة

 لهــذه األنمــاط علــى العالقــة بيــن مشــاركِة املســتمع والقيمــِة املدركــة للخدمــة اإلذاعيــة كمتغيـــراٍت.
ً
وجــوِد أثــٍر داٍل إحصائيــا

 عمــٍل تتضمــن توصيــات الدراســة ومــن املســئول عــن التنفيــذ وكيفيــة التنفيــذ 
َ
بنــاًء علــى مــا ســبق وضعــت الباحثــات خطــة

وهــذا مــا يوضحــه الجــدول رقــم )6( كاالتــي:

جدول رقم )6(
خطة عمل لتوصيات الدراسات

أليات التنفيذ املسئول عن التنفيذالتوصية 

وضع استراتيجية التسويق 
املرتبطة بالقيمة

- املسئولين عن إدارة 
اإلذاعة والتخطيط 

واملتابعة
- اإلدارة الهندسية 

املسئولة عن تكنولوجيا 
البث االذاعي

- مقدمي البرامج واملذيعين

تحقيــُق راحــِة املســتمع وتوفيــر وقتــه وجهــده وغيرهــا مــن وســائل الســهولة املتعلقــة 
بتوصيــِل املعلومــة وتخصيصهــا وتحليلهــا وتنــوع مجاالتهــا.

تصميــُم برامــج لتحقيــِق التوقعــات مــن ناحيــة القيمــة املعرفيــة والقيمــة العاطفيــة 
أو عاطفيــة  مــن أجــل توفيــر أفضــل متطلبــات إذاعيــة وإعالميــة ســواء معرفيــة 
للعمــالء ويتــم توجيــه القيمــة املدركــة للعمــالء نحــو العمــالء الســابقين والحالييــن 

واملحتمليــن لإلذاعــة.
 الســابُق االســتعانِة بهــا 

ُ
جــذب املزيــِد مــن املعلنيــن حيــث أشــارت الدراســاُت العلميــة

إلــى أن قيمــة الســهولة لهــا أثــٌر كبيــٌر فــي ترويــج املنتجــات وهــذا يفيــد املعلنيــن عبــر 
 أكبــر 

ً
 ويوفــر فرصــة

ً
شــبكات الراديــو أصحــاب الحمــالت الدعائيــة والتنمويــة أيضــا

لنجــاِح حمالتهــم ووصولهــا إلــى أكبــِر عــدٍد ممكــٍن مــن املســتهدفين.
االجتماعــي  والتواصــل  االغنيــات  وبرامــج  والتهانــي  االهــداءات  ببرامــج  االهتمــام 

العاطفيــة. للقيمــِة  املســتمع  إدراك  مــن  لالســتفادِة 

االهتمام بمشاركة املستمع في 
عملية إنتاج الخدمة اإلذاعية 

واعتماد االستماع باهتمام 
كأسلوب هام من أساليب 

املشاركة االيجابية.

املســئولين عــن تقديــم الخدمــة 
اإلذاعية

مخرجي البرامج 

يثيــر  الــذي  الفنــي  واملــزج  الصوتيــة  باملؤثــرات  االذاعيــة  املــواد  مخرجــي  اهتمــام   -
خيــال املســتمع ويجــذب آذانــه ليســهل عليــه االســتماع باهتمــام باعتبــاره طريقــة 
املعلنــة  الجهــات  وبيــن  األخــرى  االذاعــات  بيــن  تنافســية،  ميــزة  علــى  للحصــول 

أهدافهــا. وتحقيــق  االذاعيــة  الخدمــة  تطويــر  فــي  امليــزة  هــذه  مــن  ولالســتفادة 
- دراســة طــرق مشــاركة املســتمعين فــي الخدمــة اإلذاعيــة وتنويعهــا وافســاح املجــال 

لهــم للتعبيــر عــن رأيهــم واختيــار وتدريــب فريــق العمــل اإلذاعــي علــى هــذا األمــر.
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أليات التنفيذ املسئول عن التنفيذالتوصية 

االهتمام بأنماط شخصيات 
املستمعين 

املســئولين عــن تقديــم الخدمــة 
اإلذاعيــة

مقدمي البرامج واملذيعين

دراســة الســمات الشــخصية لنمطــي الحــرص واالنفتــاح علــى التجــارب واالســتفادة 
مــن ذلــك فــي تقديــم برامــج وأفــكار تناســبهم وتجذبهــم بشــتى طــرق املشــاركة.

- جذب املزيد من املعلنين 
والترويج لعدد من الحمالت 

الدعائية التنموية

تقديــم  عــن  املســئولين   -
اإلذاعيــة الخدمــة 

- شركات الدعاية واالعالن
- الجهات الحكومية املهتمة

تحديــد االوقــات املناســبة إلذاعــة االعــالن أو الحملــة الترويجيــة تبعــا للفئــة التــي 
يســتهدفها وتشــجيع املســتمعين علــى املشــاركة بــكل الطرائــق املمكنــة وتوفيــر القيــم 
املدركــة التــي ينشــدها املســتمع بــدًء بقيمــة الســهولة ثــم القيمــة املعرفيــة والقيمــة 

العاطفيــة.

املصدر: اعداد الباحثات بناًء على توصيات الدراسة

التوصية لألبحاث والدراسات املستقبلية
إعالميــة 1-  أخــرى  مجــاالٍت  فــي  بتطبيقــه  املســتقبليين  الباحثيــن  الدراســة  وتو�صــي  التنبؤيــِة  بالدقــِة  النمــوذُج  تمتــع 

 باإلطــاِر املقتــرح للدراســِة وتطبيقــه علــى أكثــِر مــن 
ُ
وخدميــة وإنتاجيــة متنوعــة. وعلــى األبحــاِث املســتقبلية االســتعانة

أســلوب للمشــاركِة وإجــراِء مزيــد مــن الدراســات حــول طــرق وأنــواع املشــاركة األخــرى وأيهــا أكثــر تفضيــال وتأثيــرا لــدى 
الجمهــور املصــري والعربــي ومــا إذا كانــت الســماُت الديموغرافيــة تؤثــر فــي طريقــِة املشــاركِة أم ال.

 اتجــاه البحــِث املســتقبلي فــي بنــاِء نمــوذٍج جديــٍد للقيمــة املدركــة لــدى العميــل يتطلــب توقــع مــا قــد يعتبــرُه 2- 
ُ
يمكــن رؤيــة

.
ً
العمــالُء قيمــا

 الحاليــة إلــى عــدِم وجــوِد أثــٍر داٍل إحصائًيــا ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــة بيــن مشــاركِة املســتمع 3- 
ُ
توصلــت الدراســة

وكل من القيمة العاطفية وقيمة الســهولة املدركة للخدمة اإلذاعية" وذلك بشــكل كلي وتو�صي الدراســة الباحثين 
املســتقبليين بالتحقــِق مــن هــذه النتيجــة فــي أنــواٍع أخــرى مــن املشــاركة وأنــواع أخــرى مــن القيــم وفــي مجــاالٍت تطبيقيٍة 

أخرى.

 إلــى وجــوِد أثــٍر داٍل إحصائًيــا ألنمــاط الشــخصية علــى العالقــة بيـــن مشــاركِة املســتمع 4- 
ُ
 الحاليــة

ُ
توصلــت الدراســة

علــى  واالنفتــاح  الحــرص  بنمطــي  يتعلــق  فيمــا  بشــكٍل جزئــي  وذلــك  اإلذاعيــة"  للخدمــة  املدركــة  املعرفيــة  والقيمــِة 
الباحثيــن   

ُ
الدراســة وتو�صــي  والــود  الحساســية،  املســتقرة،  العاطفــِة  بأنمــاِط  يتعلــق  فيمــا  ورفضــه  التجــارب. 

املســتقبليين بالتحقــِق مــن هــذه النتيجــة فــي أنــواٍع أخــرى مــن املشــاركِة وأنــواٍع أخــرى مــن القيــم وفــي مجــاالٍت تطبيقيٍة 
أخــرى.
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ملحق رقم )1(
قائمة االستقصاء املستخدمة في الدراسة

السیدة الفاضلة/السید الفاضل

تحية طيبة وبعد،

نقــوم بإجــراء دراســة بعنــوان "دور أنمــاط الشــخصية بوصفهــا متغيــر معــدل علــى العالقــة بيــن مشــاركة املســتمع والقيمــة 
املْدَركــة للخدمــة اإلذاعيــة" وذلــك بالتطبيــق علــى مســتمعي اإلذاعــة بالقاهــرة الكبــرى كجــزء مــن متطلبــات درجــة الدكتــوراه 
فــي إدارة األعمــال، كليــة التجــارة، جامعــة عيــن شــمس، ولغــرض إتمــام الدراســة تتطلــع وتقــدر مســاهمتكم وذلــك باإلجابــة علــى 
مجموعــة األســئلة الــواردة بالقائمــة، علًمــا بــأن تلــك األســئلة ال تتطلــب اإلجابــة عنهــا اإلدالء بأيــة بيانــات شــخصية أو ســرية 

 عــن عــدم اســتخدامها إال فــي أغــراض البحــث العلمــي.
ً
فضــال

القســم األول: فيمــا يلــي مجموعــة مــن العبــارات، برجــاء توضيــح مــدى اتفاقــك أو اختالفــك مــع كٍل منهــا. اختيــارك للرقــم 
، والرقــم )4( موافــق، والرقــم )3( بــدون رأي محــدد، أمــا الرقــم )2( فيعنــي أنــك غيــر موافــق وأخيـــًرا 

ً
)5( يعنــي أنــك موافــق تماًمــا

الرقــم )1( فيعنــي أنــك غيــر موافــق علــى اإلطــالق. برجــاء وضــع عالمــة )( أمــام اإلجابــة املناســبة
12345العباراتم

أنا أفعل األشياء بعناية
 أستعد قبل أن أفعل أي �صيء

ً
أنا دائما

بع جدول زمني عندما أفعل أي �صيء
ّ
أنا أت

أنا أضع أشيائي الشخصية بشكٍل عشوائي*
 أن�صى وضع األشياء في أماكنها األصلية *

ً
غالبا

صر على أنه إذا كان من املمكن االنتهاء من األمور في الحال، فيجب أن يتم ذلك
ُ
أنا أ

أنا اهتم بالتفاصيل 
حقق أهدافي من خالل جهودي الخاصة

ُ
سوف أ

حب املشاركة في اللقاءات مع العديد من الناس 
ُ
أ

حب أن أذهب إلى أي مكان بصحبة العديد من الناس 
ُ
أ

حب أن تكون عالقاتي سطحية باملحيطين بي دون أن يلحظ أحد ذلك*
ُ
أ

ً
أنا أتحدث كثيرا

حب تكوين صداقات
ُ
أ

قابل الناس أكون أنا من يفتح املحادثة
ُ
عندما أ

مانع أن أكون محور اآلخرين*
ُ
أ

 ما 
ً
 عندما يقول أحدهم شيئا

ً
سأفكر كثيرا

 ما تتغير فجأة*
ً
مشاعري عادة

فكر في املحادثات مع األصدقاء قبل أن أنام
ُ
أ

أشك في كثير من األحيان أن الناس يعاملونني بشكٍل جيد بسبب دوافع خفية
أشعر بالقلق في كثير من األحيان*

أنا متمهل معظم الوقت
 ما أتوصل ألفكار جيدة لحل املشكالت

ً
كثيرا

لدي خيال ضعيف**
أستطيع أن أفهم األمور بسرعة

لدي خيال جيد
أنا مهتم باألفكار املجردة )الخيالية أو غير العملية(

أنا على استعداد لالستماع إلى أشخاص آخرين
 أضع نف�صي في خدمة اآلخرين

ً
أنا دائما

أنا أفهم مشاعر اآلخرين
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12345العباراتم

حب مساعدة اآلخرين
ُ
أ

أتعامل مع الناس بأدب
حب العمل مع أشخاص آخرين

ُ
أ

أنا أكره املنافسة
 ما أهتم بأشخاص آخرين*

ً
أنا نادرا

أوفر املال عندما أحصل على املعلومات واألخبار والترفيه عبر برامج اإلذاعة
أوفر الوقت عندما أحصل على املعلومات واألخبار والترفيه عبر برامج اإلذاعة 

قدر سهولة استخدام الخدمة اإلذاعية
ُ
أ

 )عــن طريــق جهــاز الهاتــف املحمــول أو فــي الســيارة أو اإلنترنــت أو أي 
ً
قــدر خيــار اســتخدام الخدمــة اإلذاعيــة فــورا

ُ
أ

مــن الوســائل الحديثــة(
استخدام الخدمة اإلذاعية في أي مكان يجعل حياتي أسهل 

االستماع لبرامج اإلذاعة وسيلة فعالة إلدارة وقتي
أقدر استخدام الخدمة االذاعية بمفردي )أي خصوصية االستخدام / دون مالحظة اآلخرين(

االستماع لبرامج  االذاعة واملشاركة فيها يمنحني البهجة
االستماع لبرامج االذاعة واملشاركة فيها يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة

االستماع لبرامج اإلذاعة واملشاركة فيها يجعلني أشعر بالهدوء واالسترخاء
أقدر خيار إرسال الرسائل العاطفية ألصدقائي عبر الخدمة اإلذاعية )مثل إهداء أغنية أو تهنئة. الخ(

اســتخدمت الخدمــة االذاعيــة املتنقلــة لتجربــة طــرق جديــدة لفعــل األشــياء )مثــل راديــو الســيارة أو عــن طريــق 
الحديثــة( التكنولوجيــة  الوســائل  مــن  الريســيفر. وغيرهــا  أو  املوبايــل 

استخدمت الخدمة االذاعية املتنقلة الختبار التكنولوجيات الجديدة
استخدمت الخدمة االذاعية املتنقلة بدافع الفضول 

استمع لإلذاعة باهتمام   
استمع لبرامج  إذاعية أو فترات أو مسلسالت محددة )أي: بقصد(

 في أحد املحطات االذاعية من خالل اتصال هاتفي أو لقاء إذاعي      
ً
أتحدث أحيانا

 أو رأي أو شكوى أو أخرى(
ً
أشارك أحيانا في اإلذاعة بطريقة أخرى غير التحدث )فوازير ومسابقات مثال

ثانًيا: معلومات عامة 

برجاء التكرم بوضع عالمة )( أمام اإلجابة املناسبة  

 امرأة-    رُجل   النوع:  

   من 18 عام إلى 34 عام -     أقل من 18 عام   العمر: 

        من 35 عام إلى 49 عام          أكبر من 49 عام
 مؤهل متوسط )شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها(-  املؤهل التعليمي:   مؤهل أقل من املتوسط 

  مؤهل فوق املتوسط )معهد سنتين(          مؤهل جامعي  

  مؤهل فوق جامعي )دراسات عليا(  
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 ABSTRACT

The aim of the study: To verify the nature of the relationship between customer participation and 
their perceived value in light of the influence of personality styles as a modified variable on the relationship 
between them.

Study methodology: The research design is based on the inferential descriptive approach that is based 
on combining theoretical study and field study

Data and study sample: The primary data was collected through a questionnaire for a sample of 384 
individuals, and the researchers resorted to the interceptor sample method as one of the probability sam-
pling methods through one single interception on a regular basis approximately every twenty minutes, so 
that the data were collected during all days of the week and at all Working hours during the day, at all en-
trances and exits of shopping centers in Greater Cairo, without prior agreement with any of the participants.

Results of the study: There is a positive statistically significant effect of the listener’s participation on 
the perceived value of the broadcasting service, in part with regard to the effect of listening carefully to the 
radio on the perceived value of the broadcasting service in its three dimensions )the value of ease, emotion-
al value, and cognitive value(, and its rejection in relation to the effect of participating in programs. Broad-
casting on the three dimensions of the perceived value of the broadcasting service. It was also found that 
there is a statistically significant effect of personality patterns on the relationship between the participation 
of the listener and the perceived value of the broadcasting service. Except that.

Conclusion: The study recommends setting a radio business strategy targeting multiple formats that 
allow listeners to participate in radio programs, taking into account their different personality styles, and 
conducting more research on personality styles in this field.

Keywords: Participation - The Perceived Value of the Listener - The Perceived Ease Value - The 
Perceived Emotional Value - The Perceived Cognitive Value - Personality Styles.




