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المستخلص
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الرسائل االعالنية التي تثههيا الظناظيان عيي طرييئ وسيائل
االعالي الظقروءة والظسيظوعة والظرئييةب ثاعتظياد الظنيالت التقليديية وال ديهية الي االعياليب ثقيية ت قييئ ظيا
تصثو إليه ظي الهدف السوق .
وقد اعتظدن الدراسة استظارة االستثانة الت تم توزيعها لعينة الث ث الظتظهلة ثـ ( )53ظناظة عاظلية
ال ظدينة الظوصلب تظارس أنشطة ظختلفة (صيناعيةب تاارييةب خدظيية)ب عليى واليئ أايران العيالي التي
ددن ظي خالل الزياران الظيدانية لتلك الظناظان ثـ ()44ارن ظنها تخصص لظناظيان ظعينيةب ورخير
عام لاظيعهاب إذ تم ت ديد ( )11وسييلة إعيالي تقليديية و ديهية ظهلين الثيانيان اةوليية ااني ،عظلي ب اليظيا
اطن الظصادر العرثية واالانثية الت وقعن ثيد الثا ث الاان ،الناري ظي الث ث.
وتضظنن الدراسة أرثعة ظثا ثب خصص اةول للظنهايةب وتناول الهيان ظاليية العياليب واائفيهب
ألداالييهب ووسييائله وخصييص الظث ييث الهالييث للدراسيية الظيدانيييةب الت ي علييى ضييوئها وأشييرن ظاظوعيية ظييي
االستنتااانب ثنين على أساسها ظاظوعة ظقتر ان.
الكلمات المفتاحية :تذكيري ،مستقصين ،توجهات.

Abstract
This study aims on exploring media letters published by organizations using all visual and
auditory mass involving all traditional and modern advertising facilities media to reach the
marketings target .
The study depends on a questionnaire, distributed on sample involving 35 organizations
working in Mosul ;practicing different activities as(industrial , commercial , service) according to
)the advertising purposes that limited through the field visiting to these organizations by (44
specialized organizations , the other one is a public for all by limiting (11) a traditional and
modern mass media represents the primary data as a practical side while Arabic foreign all
theoretical field .
This research involve 4 entries , a methodical , second section, third section and the field
study which led to serval conclusion ,setting up the suggestions.
Keywords: Notefying, Exploriels, Attitudes
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المقدمة
تتوخى الظناظان ال رسائلها العالنية انتقاء ال لظان والرظيوز التي تيرول للهيدف السيوق
لتتفييول علييى ظناالسيييها رخييذة نصيي ،أعينهييا الخصييائص الديظواراالييية والاقراالييية لييهب ظروايية لظييا
تهدف اليهب ظعتظدة وسيلة االعالي الت ت فيل لهيا ذليكب عليى واليئ اةظيور ال لفوييةب ظ يددة ااني،
الصيااة والاان ،الفن اليها ثدقةب تثعا ً لنوعها .
يراييظ اهيييور العالنيييان اليي الوسيييائل الظقيييروءة والظسييظوعة والظرئييييةإلى ظطليييظ القيييري
الظاضي ب أعقيي ،ذلييك اسييتخدام االلييواي الي طثاعيية الصي ف والظاييالنب وقييد أسييهظن الطثاعيية الي
انتشارلم ثش ل ظتسارع.
وعنييدظا عاييزن الوسييائل الظقييروءة والظرئييية عييي إيصييال الرسييالة العالنيييةإلى الظسييتفيديي
ثرزن ال اةالئ الوسائل الظسظوعة بالت تظيزن ثقدرتها على إيصيال الرسيالة إليى أطيراف ثعييدةب
الضالً عي لفتها الواطئة وسرعة إعداد العالنان اليها.
ثعد ذلك اهرن التقنيان ال ديهية الي وسيائل التصيالب ظتظهلية ثيالعالي الي االنترنين اليذي
أخذ صفة التسويئ الفيروس ب الذي يثث العالنان إليى رالف الظسيتخدظيي لتنترنيين ثت ياليف ت ياد
ال تذ ر.
ذلك اهر ظصطلح االعتثار الزظيان والظ يان اليذي ألقيى ال يوااز واالعتثياران الزظانيية
والظ انية ثيي أطراف السول الظختلفية بوالشيث ة العنقوديية التي تيمظي سيرعة وصيول الخثير ث ليف
واطئة اداً.
المنهجية
مشكلة البحث
ير ز الث ث على ظسألة تهم ظناظان اةعظال ال ظ االاة نينوى وظنها الظناظان
الظث وهةب إذ تم تلظسها ظي واقظ الزياران الظيدانية واللقاءان الت ارن ظظ الظسموليي ال
الظناظان الظعنيةب تتظهل ال الرسائل االعالنية الخاصة ثتلك الظناظان.
ويظ ي صيااة ظش لة الث ث ثاآلت :
ً
أ -لل تظتلك الظناظان الظث وهة تصوراًواض اعي ظهام الرسائل االعالنية؟
 -،لل تظتلك الظناظان الظث وهة ظعرالة االية ثظزايا تقنيان الوسائل العالنية ال ديهة؟
ن -لل تعتظد الظناظان تقنيان العالي ال رسائلها؟
أهمية البحث
يستظد الث ث ألظيته ظي الظوضوع الذي سيتناولهبوتتظهل اةلظية ثاآلت :
أ -ألظية الرسائل العالنية ال إيصال صون الظناظان إلى الهدف السوق .
 -،انتقاء وسيلة العالي الظناسثة.
هدف البحث
توضيييح وظقارنيية ثيييي الظنييالت التقليدييية وال ديهيية ال ي االعالنييان الظسييتخدظة ال ي الظناظييان
العراقية .
فرضية البحث
أ -ايا ،تصيور واضيح للظناظيان الظث وهية عيي ظهيام الرسيائل االعالنيية بتظخين عنيه عيدم
الث ث عي ثعن التقنيان ال ديهة ال وسائل االتصال.
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 -،عييييدم الظعراليييية ال االييييية ثظزايييييا تقنيييييان وسييييائل االتصييييال ال ديهيييية ظييييي قثييييل الظناظييييان
الظث وهةأثعدلا عي استخدام تلك الوسائل ال رسائلها العالنية.
اساليب جمع البيانات
تييييم تفريييييا الثيانييييان ال ترونييييياًب واسييييتخران الت ييييراران والنسيييي ،الظئوييييية الظطلوثييييةب
والظتوسطان ال سياثية واالن رااليان الظعياريية وتيم ت ليلهيا عليى واليئ الثرنياظت اال صيائ لت لييل
التثايي .ANOVA
حدود البحث
أ -ال دود الزظانية  :الظدة ظي  /02زيراي/02-0210/ا.0210/،
 -،ال دود الظ انية :ظدينة الظوصل – ظر ز ظ االاة نينوى.
ن -ظاتظظ الث ث :الظناظان العاظلة ال ظدينة الظوصل.
ث -عينة الث ث ( )53ظناظة تظارس انشطة ظختلفة بتظهل الظناظان الظهظة ال الظوصيلبخدظيةب
وصناعيةب وتاارية .
اإلعالن  ،ماهيته ،وظائفه  ،أهدافه  ،الوسائل اإلعالنية
اإلعالن
ي تل العالي ظ انة واض ة الي ال يياة اليوظييةب الظيي النيادر أي ينعيدم العيالي ظيي ظختليف
الوسائل الظتا ةب الهناك العالنان الطليقيةب ويال يا الي الصي ف والظايالن والي االسيوالب إذ إي
لذه الاالرة ال يظ ي إافالها ثأي ش ل ظي اةش ال.
الالعالي لو صيقة ظدالوعة اةار يقيدظها راع ظ يدد سيواء انين عرضيا ً ايير شخصي أو
تروياا ةال ار أو لسلظ أو لخدظان ( وتلر وارظسترونتب 0222ب . )345
ولو أ د اةظزاة التروياية تى عّده الثعن ثأنه الترويت له أو أي الترويت ليو العياليب
وله أرثعة ظرت زان ل  :وسيلة اير شخصيةب يعنى ثالسلظ والخدظان واةال يارب تضيطلظ ثيه اهية
ظعلوظةب ويناز ثعيد داليظ إالعيالي أارتيه (الث يريب  0220ب )012ب أو ليو شي ل ظيدالوع التصيال
اييير شخصي ظييي الظناظيية ييول ظنتااتهييا أو أنشييطتها التي تنقييل ظييي خييالل وسييائل االتصييال إلييى
الهدف السوق (الديوه ا ب 0222ب . )064
وتعييرف اظعييية التسييويئ االظري ييية العييالي :لييو الوسيييلة اييير الشخصييية لتقييديم اةال ييار
والترويت للسلظ والخدظان ثواسطة اهة ظعلوظة ظقاثل أار ظدالوع (الث ريب0220ب .)022
ولناك ظي عّد العالي وسيلة ظي وسائل االتصاالن الخاصةب إذ يعد أ د ألم أش ال لذا
االتصال لتعزيز ودعم شهرة ظنتت أو عالقة وإعطاء لذا الظنتت ثعن اةثعاد أو الظيزان الفيزيائية
أو النفسية أو لت ويي سظعة سنة لهذا الظنتت (العظرب 0223ب .)553
ويعن لقة إاهار الش ء ثالنشر عنه ال الص ف ون ولا ب أظا اصطال ا الله ظعنيياي اةول
إخثاري أو تعليظ ب والهان يعن الدعاية التاارية أو التروياية (الاثوري ب  0211ب.)6
ويعتظييد وسييائل اتصييال واسييعة االنتشييار الص ي ف والظاييالن وأاهييزة التلفيياز والذاعييةب
لت ويي صورة ذلنية لدى الاظهور الظستهدف ال ثيرب السيظا يي يصيع ،تظيييز الظنيتت عليى واليئ
خواصييه الوايفييية ب ولت نولوايييا الظعلوظييان دور أسيياس ال ي دعظييه وتفعيلييه واالسييتااثة لييهب وذلييك
ثاهور أسالي ،إعالنية اديدة ظهل العالي ث س ،الطل ،والدالظ ظقاثيل الظشيالدة (العياللب 0223ب
 )025-020واةال ييار العالنييية ال تييرى النييور إال ثعييد اهييد اهيييدب ثييدءا ً ظييي ظسييئول التخطيييط
االستراتيا والدراسان التسويقيةب الالظخرايي الفنييي و تا ،النصيوصب هيم الظصيظظييب و ينيذاك
تعرن على الظناظة صا  ،الطل ،القرارلا أو تعيديلها ولظعرالية وايود التخصييص الظيال اليذي
يقطيها .
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والثيييد ظيييي االشيييارة إليييى يفيييية قيييياس االعالنيييان بوذليييك أي العالنيييان الظطثوعييية تقييياس
ثالسيينتيظتر ظضييروثا ال ي عييدد اةعظييدة رخييذة ً ثاالعتثييار اةلييواي وظ يياي الصييف ة وظوضييظ العييالي
وصييوال لت ديييد الييهظيب أظييا الظرئييية والظسييظوعة الي ييدد هظنهييا ثالوقيين أي ثالدقيقيية والهانيييةب وقيين
العرن (االنترنن. )1/
أظا العالي الذي يعرن ال االنترنن اليتم تسعيره على والئ طرائئ ظتثاينة ظهل الدالظ ل يل
ظدةب ل ل تعاظل تااريب والقا للنتائت الظت ققة (النوريب 0223ب .)34
وسيتراتياية العيالي تتضيظي عنصييريي :إنتياا الرسيالةب وت ديييد وسييلة العياليب إذ تصييظم
الرسالةب ثعد ذلك يتم اختييار وسييلة العياليب و يال الايزءيي ينثقي أي ينسيام ظيظ أليداف الرسيالة
العالنية.
إي ثناء الرسالة لو عنصر ظهم ال التاارة لثياي الستراتيايةب ولنالك اعتثياراي ييمهراي الي
الثنيياء ولظييا :اةول ت ديييد الهييدف ظييي الظنييتت الظقييدمب الهييان العييل الهييدفب وإي أييية رسييالة يايي ،أي
ت وي ظت اظلة وظعاظها يظ يي إيصيالها ظيي قثيل ال يادرب ليذا الياي انتقياء ال يادر الظناسي ،يعيد قيرارا ً
راياًب ويينع س عليى ليذا االختييار وايود الخثيرة الي اةشيخاص (Dawyer and Jr, 2006, 315,
)329

لنالك هالث طرائئ ثإظ اي الظعلي أي يعتظدلا ال تنايم العالي ول  :تش يل قسيم لععيالي
داخل الظناظية ب االعتظياد عليى و يالء إعيالي خيارايييب واسيتخدام ظيزيت ظيي نشياط قسيم العيالي
الداخل وو االن العالي الخارا ب وثقن النار عي االختيار الإي الظهياران الظتخصصية نفسيها
ظطلوثيية للقيييام ثالعظييل العالن ي ب الالنيياس الظثييدعوي ظطلوثييوي لعييداد نسييخة العييالي واسييت داث
وسائل الصون أو الفيديو وتصيظيم الشي ل وخثيراء الوسيائط الظطلوثية الختييار أنسي ،ليذه الوسيائط
وشراء الوقن والظسا ة وتنايم ايدول اهيور العياليب وإي الظهياران الداريية لي اةخيرى تعيد
أساسية لتخطيط وإدارة ظشروع العالي الظت اظل (.)EtzeL et al., 2004, 535, 549
والعالي يظ ي أي يستخدم طريقة أو أ هر ظي الطرائئ الرئيسة :إذ يظ ي أي يستخدم لت قييئ
ضقط وتأهير ال الظنتت والخدظة ب أوأي يدير ويوضح و يمهر ال أال ار وتطلعان الظضيارثيي تاياه
الظناظة ب وعلى أية ال الإي قوانيي العالي تهدف إلى إشقال الظتلقييب وليذا الشيقال يعتظيد عليى
ظ توى ش ل االتصال (.)Baines et al., 2008, 473
إي الزيييادة ال ي العييالي ت فييز الثيييظ واي الزيييادة ال ي اسييتخدام الظنييتت يييرتثط ارتثاط يا ً وهيق يا ً
ثوسيلة االعاليب عليه الال يواد ظاال للشك أنه لظا زادن االعالنان سيزيد تأهيرلياب ظيي لنيا الظيي
الظهم أي يقيم الظعلنوي ظ ياوالتهم لقيرن زييادة ايصيال رسيائلهم للظتلقييي (Solomon and Stuart,
)2003, 450

والذي نراه أي العالي يتظهيل ثيالظاهودان ايير الشخصيية ثوسيائل ظقيروءة أو ظسيظوعة أو
ظرئييية للتعريييف عييي شيي ء ظعييييب أو ي ييث الظسييتهل يي أو يييذ رلم ثعالظيية تاارييية ظعينيية ثقييية
الوصول إلى صورة ذلنية طيثة عي الظناظة لدى الاظهور الظسيتهدفب تضيطلظ ثيه اهية ظعلوظيةب
لقيياء أايير ظعييييب ولييو ي تييل الصييدارة ثيييي االظزايية الترويايييةب يعتظييد وسييائل ظرئييية وظقييروءة
وظسظوعةب ولذه الوسائل ظنها تقليدي ورخرال ترون .
ويظ ي قيياس الاعليية العيالي ظيي خيالل الزييادة الي ال صية السيوقية للظناظية بال لظيا زادن
ال صة السوقية اي الاعالًب وإي اي العائد ظي االعالي أقل ظظا تم صيراله علييهب الإنيه ينثقي إعيادة
النار اليه .
االعالن والمشاهد
ال ظطلظ القري الظاض اهرن العالنان ال الوسيائل الظقيروءة والظ توثية والظرئيية عليى
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ن و واضح ظنذ أي توسيظ اسيتخدام ليذه الوسيائلب اليالظقروءة ققين ناا يا ً واسيعا ً ثيالتطور النيوع
اليها ظي يث االخراا ال الص ف والظاالنبوظي هم استخدام االلواي الي طثاعية الصي ف والزم
ذلك انتشارلا على ظديان ظ لية وقطريةب إذ انن الطثاعة ت تل ظ انية واضي ة ظيا اعيل التسيارع
ال انتشار الص ف والظاالن ظيزة واض ة ال سول االعظالب ظيا إي قيراءة الصي ف والظايالن
انن ال ظعايير ظتزايدة ظي وقن آلخر بعليه القد ا تلن االعالنان ثشتى صورلا ظوقعا ً ظهظيا ً الي
الص االة الظقروءة .
ظيييي اانييي ،رخراليييإي العيييالي الظسيييظوع ثيييان ضيييرورة ظل ةليصيييال الرسيييالة االعالنيييية
للظستفيديي عندظا عازن الوسائل الظقروءة والظرئية ظي إيصال الرسالة إلى أطراف ثعيدة ب ظيا إي
ال لفة الظنخفضة وسرعة إعداد العيالي ونشيره اعيل الظ طيان الظ ليية والقطريية والدوليية وسييلة
ليصال الرسائل.
أظا الوسيائل الظرئيية الهي اةخيرى انين ظقتصيرة عليى الظيدى الظ لي والقطيري بإذ يعتظيد
الثث التلفزيون أو ظا اي يعرن ال السينظا أو ال فيالن الي يدود ظعينية ب ظيا إي عيدد الظ طيان
التلفزيونييية انيين ظ ييدودة ال ي الثلييد الوا ييد تثع يا ً ال ظ انييان الثلييدب إال أي التطييور النييوع ثاسييتخدام
اةليواي أو اليت م عييي ثعيد زاد ظيي اسييتخدام العالنيان او ظتاثعية العالنييان أو ظتاثعية االعالنييان
التلفزيونيييية .ول يييي ثاهيييور نايييام الثيييث التلفزييييون وعليييى نطيييال عيييالظ بوزييييادة عيييدد القنيييوان
التلفزيونيية وعليى ن ييو ظتزاييد اعييل الظشيالدة والظال ايية ظ يدودةب إذ إي العالنييان انين ظ ييددة
ثقناة وا دة أو قناتيي وعلى والئ دود ظعينية اليالظعروف أي ظ طية ليئية الذاعية الثريطانيية BBC
ل أقدم ظ طة ال العالم بواُنشئن سنة  1256بوإلى ظدة الهظانينان ظيي القيري الظاضي انين الي
ثريطانيا هالث قنوان تلفزيونية القط بل  BBC1 :بBBC2ب .I TV
الالقناتاي االولى والهانية وظية وتظول ظي الثرلظاي بثينظيا قنياة  I TVانين تااريية ويسيظح
لهييا ثالعالنييان للتظويييلب ول ييي عنييدظا عاييزن الدوليية ظييي تقطييية ت يياليف القنيياتيي سييظ ن لهظييا
ثالعالنان على ن و واسظ(الديوه ا ب  1232ب. (141
أنواع اإلعالن
يظ ي النار إليها ظي زاويتيي اةولى على واليئ الوايائف التسيويقية لععيالي ب والهانيية تثعيا
لظسالك التوزيظ ب الالتقسيم اةول يصنفها على خظسة أنواع ب تعليظ يوضيح للظسيتهل يي ظواصيفان
الظنتت الادييد واالسيتخداظان الظسيتادة للظنيتت الظطيروا الي اةسيوال ظيي قثيل ب إرشيادي يضيطلظ
ثإاهار قائئ االية عي الظنتاان و يفية إشثاعها ل ااياتهم وال صيول عليهيا ثأقيل ال ليف وأقصير
اةوقان وثأيسير السيثل ب تيذ يري لظيا ينسياه النسياي القتنياء الظنيتت ييي ي ييي وقين ال ااية إلييهب
إعالظي ولييو أ ييد أسيالي ،العالقييان العاظيية التي تسييعى إلييى تقويية الصييلة وثنيياء عقييدة ظعينيية لييدى
اظهور الظستهل يي إزاء الظنتت أو تص يح أال ار خاطئة لديهم ب وتناالس يختص ثظنتايان ظتناالسية
ظت االئيية الخصييائص واييروف االسييتعظال واةهظييايب ولييو اآلخيير يعييد أسييلوثا ً ظييي أسييالي ،العالقييان
العاظة .
اليظييا يصيينفها التقسيييم الهييان علييى خظسيية أنييواع أيض ياًب إعييالي وطن ي عييام يعنييى ثظنتاييان
تستهلك ال االة أرااء الثالد ب ظ ل يختص ثظنتاان توزع الي ظنطقية ظ يدودة ب صيناع يتيولى
توزيييظ السييلظ الصييناعية الت ي تتعاظييل ثهييا شييري ة صييقيرة ظتر ييزة ال ي ظنطقيية ظ ييدودة ويتطليي،
توزيعهييا توضيييح تفاصيييل النييية عنهييا ب ظييي لنييا تعتظييد الظاييالن الفنييية والظهنييية الظتخصصيية ال ي
العالي عنها ب تاارية تتعلئ ثأسوال إعادة الثيظ ب وظهنية تواه ةص ا ،الظهيي ليوصيوا ثشيرائها
ظهل إعالنان اةدوية الظواهة لتطثاء(االنترنن)0/
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أهداف اإلعالن
يتييولى اةخثييار والتعريييف ثييالظنتت الاديييد وإاهييار خصائصييه وظزاييياه وظناالعييه لعييدم ظعراليية
الظستهل يي ثه خاصة ال الظر لة اةولى ظي دورة يياة الظنيتت (ظر لية التقيديم) ثقيية إياياد طلي،
عليه.
ظييي طييرف رخيير الييإي العييالي يثق ي إقنيياع الظسييتهل يي ثأالضييلية ظنييتت ظعيييي علييى ظنتاييان
الظناالسييييب لظييا يتسييم ثييه ظييي اييودة وخصوصييية ب وتثييرز لييذه السييظة ثصييورة أوضييح عنييدظا تييزداد
الظناالسة .
ييذلك الييإي لععييالي دورا ً تييذ يريا ً للظنتاييان ال ي أذليياي الظسييتهل يي الي الظر ليية الهالهيية ظييي
ظرا ل دورة ياة الظنتت (ظر لة النضوا) (العظر ب 553ب )0223ب
الهييدف العييالي ةظهظيية اتصيياالن ظ ييددة يييراد ت قيقهييا ظييظ اظهييور لييدف ظ ييدد خييالل ظييدة
زظنييية ظ ييددةة ( ييوتلر وارظسييترونت ب  0222ب  )344بويهييدف العييالي إلييى إيايياد اسييتخداظان
اديييدة للسييلعة ثأسييالي ،اثت ارييية لاليي ،ظسييتهل يي اييددب ث ييههم علييى شييراء السييلظ بوإعييدادلم نفسيييا ً
لتقثلها والرضا عنها(االنترنن.)0/
اختيار وسيلة اإلعالن
ظي الظهم ال شارة إلى أي سعة رقعة االعالنان توسعن عليى ن يو ظل يوا ثتوسيظ الوسيائل
الظتا ة القد اي لهذه الوسائل ظي اةلظية ظا اعل ظي الصع ،التفضيل ثيي وسيلة وأخرى.
لذا ينثق على الظناظة أي تنتق وسيلة العالي التي تيروم اسيتخداظها للوصيول إليى الهيدف
السوق ب ذلك أي ظ تويان العالي تيرتثط ارتثاطيا ً وهيقيا ً ثخصيائص وسييلة العيالي التي اختارتهيا
الظمسسة الظعلنة لنقل رسالة ظا ثاتاالييب وأي تخطيطها يعزى إلى عظليان تقييم واختييارب وت يرار
العالي اليها سوف يعظيل عليى إيصيالها ياظالً وواضي ا للظقصيوديي (Grewal and Levy, 2008 ,
) 499واليظا يأت ظزايا وعيو ،لذه الوسائل.
الادول 1
الخصائص الرئيسة لوسائل العالي
ت
-1

الوسيلة
التلفزيوي

-0

الراديو

-5

الظاالن

-4

الص ف

-3

االنترنن

المزايا

العيوب

لفته عالية
تقطية واسعة
العرن ثه تشويش
العرن ي وي ثالصورة والصون
يتطليييي ،اهييييدا ً أ ثيييير عنييييد إعييييداد العييييالي
وعرضه
ال يعرن صورا ً
رخيص الهظي نسثيا
يعطييي الظسيييتهل يي إهيييارة ً وانتثاليييا ً أقيييل ظيييي
تقطية واسعة
اسيييتخدام واسيييظ يوصيييل إليييى انتقائيييية التلفزيوي
ظدد العرن قصيرة
الهدف
اير ظرنة نسثيا
ظتخصصة
الظشيييتر وي اليهيييا يستعرضيييونها ظيييدة إصدارلا ال ظدد ظتثاعدة
أطول ظي ثقية الوسائل
يظ ي أي ت وي االية الهظي ال ثعن اةسوال
ظرنة
إعالناتها ت وي قصيرة ال ياة
سرعة العرن
القدرة على إيصال ظعلوظان تفصيلية
تفاعل ظظ العالي وظرونة عالية

لييييف ليسيييين سييييهلة الظقارنيييية ظييييظ الوسييييائل
اةخرى
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الوسيلة

-6

العرن
الخارا

-2

الثريد الظثاشر
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العيوب
المزايا
إظ انييية توايييه العييالي إلييى شييري ة قد يظت ثأشياء ظثعهرة
ت رير ظاظوعة ثراظت ظ اورة
ظعينة
تأهيرلا ظ دود
لفة واطئة
الييي ثعييين الظتييياار تتعيييرن لظشيييا ل الييي
عرون ظناسثة ثادية للعياي ظت ررة
العرن
ظرونة عالية
وقن العرن ادا قصير
لفة ظرتفعة
تفاعل عال
يلوث الثيئة
ظرونة عالية
االثا ظا يعد شيئا ً ال قيظة له
ظثاشر شخص

يال ا ظي الادول  1أي ل ل وسيلة إعالنية سظان تظيزليا عيي ايرلياب وأي ليدف الظناظية
إيصال رسالتها إلى الهدف السوق ثأالضل السثل ظظ ظراعاة ال لفةب الإي اي الظتوخى ظيي العيالي
ليو التعريييف القييطب الي تفي ثاعتظيياد أوطييأ السييثل لفيةب ظهييل الصي فب ول يي يمخييذ عليهيياب اقتصييار
طلثها ظي قثل الظختصيي ال القال،ب ظظ ضيعف ظرونتهياب اليإذا أرييد تعيديل العياليب اليإي ذليك ليي
يتيسيير إال ال ي عييددال ئ أو رثظييا ال ي أعييداد ال قييةب أظييا الراديييو الإنييه يصييل إلييى اظييا ي ظتثاعييدة
وثإظ يياي أي الييرد االسييتظاع إليييهب ييذلك يتظتييظ ثظرونيية عاليييةب إي اسييتلزم اةظيير إاييراء تعييديل علييى
العاليب الضالً عي إظ انية ت يراره ضيظي الوقين الظشيترىب ولنثيرة الصيون وقعهيا عليى الظتلقي ب
سواء اي ظهقفا أم أظيا .
أظييا إي تتطليي ،العييالي إاهييار اللييويب اليصييار إلييى الص ي ف الظلونيية والتلفييازب واي ا تيياا
العييالي إلييى إاهييار ال ر ييةب الالثييد ظييي اللاييوء إلييى التلفييازب والسييلظ الظتخصصيية ظ لهييا الظاييالن
الظتخصصة عليى اليرام ظيي ارتفياع لفتهياب ووسييلة العيرن الخيارا تتصيف ثانخفيان لفتهياب
ل نها ظ دودة التأهير ضيقة التقطيةب الضالً عظا يطالها ظي عثث.
الادول 0
ظقارنة ثيي وسائل االتصاالن االل ترونية
الفاكس
ضعيف
قليل

الهاتف
ضعيف
ثير

االيميل
ظظتاز
قليل

ظظتاز
ثير

طويلة

ال يواد

طويلة

ال يواد

ضعيف
ظتوسطة

ظظتاز
ضعيفة

ضعيف
ظتوسطة

ظظتاز
ظظتازة

ظرتفعة

ظرتفعة

قليلة

ظتوسطة

SMS

قيم المقارنة
االتساع – سرعة الوصول إلى عدد ثير ظي الظستخدظيي
السهولة ثاالستخدام – عدد الظستخدظيي القادريي على الوصول
للاهاز
سييرعة الوصييول – التييأخر قثييل قييراءة أو اسييتظاع الظسييتخدم
للرسالة
االستهداف – التأ د ظي قراءة أو استظاع الظستخدم للرسالة
االقتصادية – االقتصادية ثالتواصل ظظ الظسيتخدظيي ظيي خيالل
الظعلوظان
الت لفة – الت لفة الظدالوعة للوصول إلى عدد ظي الظستخدظيي

ولقد أدلى التطور الت نولوا دلوه الي ليذا الظضيظارب ويتاليى ذليك الي الثرييد االل تروني ب
ورسائل الهاتف الظ ظولب اللتيي تتظتعاي ثسرعة الوصول إلى الظستهدالييب ويشيترط عليى الظناظية
اظتال ها لقاعدة ثيانان عي الظتعاظليي ظعها ليتم ظراسلتهم ثهياتيي الوسييلتيي ظتدنيية ال لفية (لاليظييل)
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وظتوسييطتها لييـ SMSب سييريعت الوصييولب الظتظتعتيييي ثاسييتااثتها ةييية تعييديالن قييد تطييرأ ثوقيين
قياس ي ب الض يالً عييي إظ انييية إرسييالها دالعيية وا ييدة أو عييدة دالعييانب وتتصييفاي أيضييا ثقاثليتهييا علييى
الصيااة لاهة ظعينة ونسخ ظنها إلى يل ظيي تيروم الظناظية ظراسيلتهب وثقاثليية إرسيالها ظيي الاهية
الظستلظة إلى أية اهة أو اهيانب وتثعهيا االطظئنياي عليى االسيتالم أو عدظيه ليـ SMSوعيدم االسيتالم
لاليظيل .
واالعالي ال االنترنن أخذ صفة التسويئ الفيروسي والعيالي الفيروسي اليذي ثاظ انيه ثيث
واعييادة االعالنييان الييى ظئييان ثييل رالف االالييراد الظسييتخدظيي لالنترنييين وثت يياليف زليييدة اييدا ًوقييد
التذ رب ولذا ظا يتطل ،توااد ناام تسويق اظل .
ولالنترنن القدرة عليى تواييه العيالي لنوعيية ظعينية وتقسييظان سيوقية ظسيتهدالة ظيي زوار
الظواقظ اةطثاءب النساءب الشثا ،ول ذاب التفاعل االيااث ي وي ثاتااليي ظي الظعليي إليى الظشيالد
وثالع سب عرن العالي ثصفة ظت يررة ودائظيةب تواايد العيالي الي أظيا ي يصيع ،ظعهيا تواايد
الوسائل اةخيرىب تتييح تقنييان التصيظيم وضيظ العيالي ثأشي ال ظتقييرة وأسيالي ،ظثت يرة ظتايددةب
القدرة على إيصال ظعلوظان أ هر عي الظنتت وتفاصيله وسيعره و يفيية ال صيول علييهب تيوالر تقنيية
ظتقدظة لتقييم ظيدى الاعليية العيالي وثشي ل دقييئ ظيي خيالل قيياس عيدد وظيران الظشيالدة لععيالي
والقدرة على ت قيئ عظليية الشيراء ظثاشيرة ظيي خيالل العياليب والقيدرة عليى ظعرالية ناياا ال ظلية
العالنية يوظيا ظظا يظ ي ظي تقييرلا ال الة عدم ناا ها (االنترنن)4/
و لفيية الوصييول إلييى الهييدف السييوق واطئيية والعائييد علييى االسييتهظار عييال ويتظتييظ ثظعييدل
استااثة عالية (النوريب  0223ب . )34
وللهيياتف الظ ظييول دور ظشييهود الي ظوضييوع إرسييال الرسييائل العالنيييةب لظييا تتظتييظ ثييه ظييي
ظزايا ظنهاب إظ انية إرسالها ثإ دى أو لتا اللقتيي العرثية واالن ليزيةب سرعة وصولها ظثاشيرة إليى
الظرسل إليهب إظ انية إرسالها دالعة وا دة أو على دالعانب إظ انية تاثية اسيم ورقيم لياتف الظرسيلب
تزويد الظرسل ثتقرير عي تسليم الرسالة أو عدظه (االنترنن.)3/
ظا أنها ظنخفضة ال لفة ب الت م ثتوقين إرسالها ب قوة االستااثة ب إعادة إرسالها ظظا ي قيئ
انتشارا واسعا لهاب وإظ انية استيعاثها لظضظوي ا لرسائل.
ولو وسيلة ديهة سهلة وسريعة وظنخفضة ال لفة ب و لنا يتشول لقراءة الرسالة الت تيرده ب
ليذا ينثقي إرسييالها إلييى أنياس يهتظييوي ثهييا ب أي ت ييوي ظييوازة ظر يزة انييية ثالظعلوظييان التي يييراد
إيصيييييالها إليييييى الهيييييدف السيييييوق ب أي ت ظيييييل عنيييييواي الظرسيييييل لليييييرد عليهيييييا إي أراد ولداظييييية
االتصال(.االنترنن.)5/
والي عيام  1222اهير ظصيطلح  market spaceوظضيظونه أي السيول ايير ظ يددة ثظوقيظ
اقراالييي وا يييد ظيييا ييياي الييي الظاضييي ب وأي العيييالم الزال يتقيييدم دراظاتي ييييا ويخضيييظ للتقيييييران
الظتظخضيية عييي اعتظيياد االنترنيين ألييذي يييوالر الييرص التسييول ةي شييخص ال ي أي زظيياي وظ يياي
وظصطلح ال  market placeلو أآلخرتم تداوليه أيضيا ً واليذي يقضي ثعيدم ضيرورة قييام ألظناظية
ثإدراا االة ظنتااتها على االنترننب إذ يظ يي ت دييد ظوقيظ لالتصيال ثهياب الضيالً عيي تيسيير تسيديد
ظثيييالا الظشيييتريان ثاعتظييياد ثطاقيييان االئتظييياي أو اليييتح اعتظيييادب ويظ يييي للظناظييية أي تعيييرن عليييى
االنترنن ظا تنتاه الضالً عي العالي عي ثعن الظنتاان الظتقارثةب وثالظقاثل يظ نها العالي عيي
ظنتااتهيييييا الييييي ظواقيييييظ ا نترنيتيييييية خاصييييية ثشييييير ان أخيييييرى ذان عالقييييية ثأنشيييييطتها (2006
). Scotthrdlicka.com
لييذاي الظصييطل اي القيييا ال ييوااز واالعتثيياران الظ انييية والزظانييية ثيييي االطييراف الظختلفيية
ثالسولب وعالم اليوم يشهد اتصياالن ديهية وشيث ة عنقوديية وسيرعة وصيول للخثير العالني اليى
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الظستفيد ثطرائئ الاعلة وسريعة وث لف ت اد ت وي ولظية بلذا الإي إعداد وتنفيذ العالي يفتيرن أي
يستند على ظقوظان النية وعلظية رصينة تظ ي ظي ت قيئ االتصيال عليى الن يو الظطليو،ب وإال الإنيه
قد يصل طرف ظي االطراف ظا اليه الفائدة ظي العالنان أو االخثار الي وقين ال نايد أيية ردة العيل
واقعية وسليظة النعدام ناام الظعلوظان الظطلو. ،
وقد راالئ اةظر لذا عالظيا ً اهور ظا يعرف ثالتسويئ الفيروس ب وذلك ثإعادة نشير العيالي
وظيي دوي ت دييد للهييدف السيوق الظطليو ،وثظسييا ة واسيعة ايدا ً ودوي اةخييذ ثاعتثيار ال لفية التي
انن تراالئ أش ال العالنان الظختلفة .
الدراسة الميدانية
وصف متغيرات البحث
شظلن الدراسة ( )53ظناظة ال ظدينية الظوصيل بتظيارس نشياطان ظختلفيةب لالطيالع عليى
الرسيائل االعالنييةب ووسيائل االعيالي الي ليذه الظناظيان بوتظخضين الزييارة التعيرف علييى ()44
ارض يا ً ظييي أاييران النشيير الظسييتخدظة لييديهاب لقييد ثلييا عييدد الرسييائل العالنييية الظنشييور ظييي قثييل
الظناظان الظث وهة لالاران اعاله ()205ب رسالة اي عدد الظنشور ظنهيا الي الوسيائل التقليديية
( )302ثظعييدل ( )%25اليظييا ثلييا عييدد الرسييائل الظنشييورة الي الوسييائل االل ترونييية ( )126ثظعييدل
( )%02ولذا ظا يهثن ص ة الرضيان الدراسة.
وثعن لذه االاران الت تم العالي عنها اتسظن ثالتخصصيية تعليي عنهيا ظناظيان قليلية
ظديرية الظيرور وظديريية الايوازان والظ يا م وايرليا تيم نشيرلا الي ( )11وسييلة نشير ظقيروءة
وظسيييظوعة وظرئيييية تقليدييييةب الصييي ف وأاهيييزة الظيييذياع والتلفيييزة والهييياتف االرضييي وايرلييياب
والثعن اآلخر إل ترونيا ً (الظوقيظ االل تروني ب الثرييد االل تروني ب والهياتف النقيال) الايدول  5الي
الظل ئ.
ذلك تم التعرف على استخدام الظناظان الظث وهة لشث ة االنترنن واالستفادة ظنهيا الي نشير
رسائلها العالنية ظي خالل الظوقيظ االل تروني والثرييد االل تروني ب وعيي اظتال هيا لقاعيدة ثيانيان
ثالاهييان ذان العالقيية ب الاييدول  4اليي الظل ييئب إذ إي االثييية الظناظييان الظث وهيية تظتلييك ليياتيي
التقنيتييب ل نها لم ت سي استخداظهظا .
ً
وثالراوع الى الادول  5يال ا أي أ هر الرسائل العالنيية اسيتخداظا تليك الظتعلقية ثاواني،
اعالنييان العظييار التيي عييدن ظييي االظييور الظهظيية اليي عظلييية الثنيياء اليي القطييرب ولييو ظييايعرف
ثالظقاوالنب إذ ظهلن الظناظان الت تنشر لذه الرسائل ( %35إذ ثلا عددلا02ظناظة ظيي ظاظيوع
الظناظان الظث وهة الثالقة  53ظناظية)ب تلتهيا الرسيائل الخاصية ثعظلييان شيراء االاهيزة واالهياث
( %62ثواقييظ  04ظناظيية ظييي ظاظييوع )53ب هييم رسييائل صيييانة االثنييية ( 00ظناظيية نشييرن لييذه
الرسائل ظي  )53ثظعدل  %65الالرسائل الخاصة ثالواائف الشاارة ثظعيدل( %62تيم نشيرلا ظيي
قثييل 01ظييي ظاظييوع )53ب وقييد اسييت وذ النش ير ال ي الص ي ف علييى أعلييى الظعييدالن لهييذه الرسييائل
االرثظب إذ ثلا على التيوال  12( %56رسيالة ظيي ظاظيوع  )42للظقياوالنب ولصييانة االثنيية (15
رسييالة ظييي ظاظييوع  )53ثظعييدل %54هييم شييراء اةاهييزة واةهيياث( 16ظ يي ظاظييوع  36رسييالة)
ثظعدل %02ب وثليا عيدد الرسيائل الظنشيورة الخاصية ثطلي ،وايائف ( 13ظيي  33رسيالة) ثظعيدل
%06ب وظعلوم أي أال ،الظناظان تنشر رسائلها للقرن الوا د ال ا هر ظي وسيلة نشر.
واذا نارنا إلى الظااظيظ النهائية السيتخدام وسيائل االعيالي نيرى أي أعليى الظعيدالن انين
للصي ف بإذ شي لن %51ب ثوسيط سياث ( )5.364الايدول  3والشي ل  1الي الظل يئب ولعيل ذليك
يعييزى إلييى التعليظييان الت ي تلييزم الظناظييان ثالنشيير ال ي هييالث ص ي ف واسييعة االنتشار(تصييدر ال ي
العاصظة ثقداد)ب اذ تثلا لفة النشر العالن للسنتيظتر الظرثيظ الوا يد 1222دينيار عراقي (ظ تي،
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الفرا للنشر والتوزيظ بالعدد02ب )0215ب ل ي تقطيتهيا واسيعة وعرضيها دائيم للظهتظييي الظتياثعيي
لهييا والعييالي اليهييا يف ي ثييالقرن الظطلييو ،الييذي ال يتعييدى العييالمب تلتهييا الرسييائل الظنشييورة ال ي
وسائل العرن الخارا ب إذ ثلا ظعدلها %13ب ثوسط ساث ()2.659ب لتدن لفتهيا التي ت ياد ال
تذ ر قياسا ً لوسائل أخرى بوتتسم ثاستظرارية عرضها على ظدار السياعة ب ظظيا تيمت أ لهيا السييظا
أي أ سي اختيار أظا ي عرضها ب أي ت وي ال ظداخل الظديب واةظا ي الظزد ظة خاصة أي تشيهد
تواادا ً للظعنييي ثتلك العالنان.
واالعييالي ال ي الظواقييظ االل ترونييية ظهييل % 13بثوسييط سيياث ()2.591ب إذ ثلقيين ظعييدالن
الظناظان الت تظتلك لي او ظراعهيا ظواقيظ ال ترونيية %22ظيي الظناظيان الظث وهيةب الايدول 4
ال الظل ئ و اي ظي الظفرون أي ي تل النشير اليهيا ظ ياي الصيدارة بالهي ايالرة ضيارية تتظتيظ
ثسظان تفول ثقية الوسائل بعائدلا يفول أضعاف لفتهاب يظ ي نشر االعالنان اليهيا ثطرائيئ اذاثية
تنتقى اليها العثاران والصور وااللواي والظاسظان بالت تستهوي زائريها ثعد التعرف عليى أوقيان
تلك الزياران بتقطيتها الرااء الظعظورة بتتفاعل ظظ أية ظقتر يان لادالية بوثالظ ياي التنسييئ ثييي
الظناظان ث يث تعرن ل ظناظية رسيائلها الي ظواقيظ ظناظيان أخيرى تظيارس أنشيطة ظتشياثهةب
ول ثالظقاثل تعرن رسائل تلك الظناظان ب وظي ظعوقان النشر االل ترون االتقار الثيئة العراقيية
ال ي الوقيين ال اضيير إلييى ناييام ظت اظييل ي ييوي ظهيئ يا ً السييتقثال االعييالي االل ترون ي أو الظخاطثييان
االل ترونية.
أظييا النشيير التلفزيييون القييد ظهييل%10ب ثوسييط سيياث ( )2.136ولهييذا النشيير تقطييية واسييعةب
ثالصورة والصونب وثااللواي والظاسظانب وي يوي ظايديا ً خاصية أي أ سيي اختييار الوقينب ولعيل
لذا التدن ال التظهيل يعزى إلى ظهال ،لذا اةسلو ،ظهل لفته العاليةب العلى سثيل الظهال تثليا لفية
النشيير الي قنيياة الظوصييلية الفضييائية  322ألييف دينييار عراقي للدقيقيية الوا ييدة (إدارة قنيياة الظوصييلية
الفضائية)ب اليظا ت لف552أليف دينيار للوقين ذاتيه الي قنياة سيظا الظوصيل (إدارة قنياة سيظا الظوصيل
الفضيائية)ب ولظيا يياي النشير ظوضييوع الث يث ظاييرد إعيالم الي هيير ظييي اوانثيهب الييال ظسيو لهييذا
النشر.
إي نشيير االعالنييان خاصيية الظهظيية ظنهييا الت ي تثق ي الظناظيية إعييالم أ ثيير عييدد ظظ ييي ظييي
الظعنييييي ثهييا ي لييف الظناظيية ظثلق يا ً ليييس ثالقليييلب إذ يتايياوز نشيير االعييالي الوا ييد ال ي ص ي يفتيي
ثظسا ة 662سم0ب وثهه ظي خالل قناتيي الضائيتيي ظ ليتيي لظدة سن دقائئب أ هر ظيي سيتة ظاليييي
يرس الظزايييدان
دينييار ( سيياثان رئاسيية ااظعيية الظوصييل)ب والظناظيية تت ظييل ل يذه اةاييور اي لييم تي ُ
والظناقصان على اهة ظعينة بوقد يعاد النشير ة هير ظيي ظيرة لالعيالي الوا يدب الضيالًعي ال ياالن
اةخرى.
وظا ذ رناه ظي ظعوقان عي النشر ال الظوقظ االل ترون ينطثئ على استخدام الثريد
االل ترون بإذ ظهل %2ظي وسائل النشر الظستخدظة ظي قثل الظناظانب ولو تظهيل ظتدي بظظ ظا
تتظتظ ثه لذه الوسيلة ظي انخفان لل لفة بإظ انية إرسالها إلى عدة اهان ظعنية ثها ال ري وا د
ثرسالة وا دة .
أظا الهاتف الظ ظول ال اي تظهيله ظتدنيا ً ادا ً ()%4ب ثوسط ساث ( ).636رام ظزايا لذه
الوسيلة ب اله تتظتظ الضالً عي ظاتتظتظ ث ه وسيلة الثريد االل ترون بثالعدد ال ثير ظي ظستخدظيهاب
وورود تقارير ظي شث اتها ثوصول الرسالة أو عدظه سرعة قراءتها ظي الظتلقيي سرعة وصولها
ذلك يظ ي استخداظها ثظهاثة إعالم للظهتظيي ثظوضوع الرسائل عي نشرلا ال الوسائل اةخرى
الظعتظدةب الإي نشرن ال الص ف ظهالً تذ ر أسظاء الص فب أعدادلاب تواريخ نشرلاب لذا ينثق
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على الظناظة أي تظتلك قاعدة ثيانان اظلة عي الاهان ذان الصلة ثانشطتها اةساسية ظنها
والعرضيةب وصوالً لتقطية أالضل.
ييذلك الييإي تظهيييل الثريييد االل ترون ي يياي ظتييدنياًب إذ يياي وسييطه ال سييا)1.477( ،ب ولعييل
السث ،ال ذلك عدم اظتالك الظناظان الظث وهة لقواعد ثيانان عي االطراف الظتعاظلة ظعها.
لقيد تثييي ظيي خيالل ثرنياظت  ( ANOVA) ANALYSIS OF VARIANCEالخياص ثت لييل
التثاييب واود تفياون ثييي الظتوسيطان ال سياثيةبإذ ثليا الي اسيتخدام الصي ف التي ا تلين الظر يز
اةول  %022ظييي اسييتخدام العييرن الخييارا الييذي ا تييل الظر ييز الهييان ب اليظييا ثلييا أ هيير ظييي
 %0122ظي االعالي ثالفا س.
وأوضح الثرناظت الظذ ور أي العالقة ثييي ظاياظيظ وسيائل النشير  Betwee Groupsانين
ظعنويية .000ب ثظسيتوى رييية ( )Fثلقين ((18.530ب ولييذا يمييد صي ة الفرضييةب وعلييى ظسييتوى
عناصيير الدراسيية اليظييا ثينهيياب أاهيير الت ليييل أي عالقيية الوسيييلة اةول يى (الص ي ف) ظييظ العناصيير
اةخرى انن ظعنوية ثظستوى ().000ب اليظا انن العالقة للوسييلة الهانيية (الرادييو) ظيظ :الصي فب
التلفزيويب العرن الخارا ب الثريد اال ترون ب والظوقظ االل ترون ب انن ظعنويةب واير ظعنويية
الظاييالنب الثريييد الظثاشييرب الفييا سب الهيياتف اةرض ي ب الهيياتف الظ ظييولب وعالقيية للظاييالن ظييظ:
الراديوب الفا سب الهاتف اةرض ب والهاتف الظ ظول انن اير ظعنويةب ظعنوية ظظ ثقية الوسيائلب
والتلفزيييوي ذان عالقيية اييير ظعنوي ية ظييظ العييرن الخييارا ب الثريييد الظثاشييرب الثريييد االل ترون ي ب
والظوقييييظ االل ترونيييي ب وظعنوييييية للوسييييائل اةخييييرىب والعييييرن الخييييارا ثييييالتلفزيوي والظوقييييظ
االل ترون انن اير ظعنوية باليظا اي للوسائل اةخرى ظعنويةب وعالقة الثريد الظثاشير ثيالراديوب
التلفزيويب الهاتف الظ ظول الثرييد االل تروني ايير ظعنوييةب ولثقيية الوسيائل ظعنوييةب واتضيح ظيي
الثرناظت العالقة اير الظعنوية للفا س ظظ الراديوب الظايالن بالهياتف االرضي ب الهياتف الظ ظيولب
والظعنوييية لثقييية الوسييائلب ييذلك الييإي الهيياتف االرض ي يياي ذا عالقيية اييير ظعنوييية ظييظ الراديييوب
الظاالن بالفا س الهاتف الظ ظول وظعنوية لثقية الوسائلب وعالقة الهياتف الظ ظيول انين ظعنويية
ل ييل ظييي :الصيي فب التلفزيييويب العييرن الخييارا ب والظوقييظ االل ترونيي ب واييير ظعنوييية لثقيييية
الوسائلب اليظا انين عالقية الثرييد االل تروني ثيالتلفزيويب الثرييد الظثاشيرب الهياتف الظ ظيولب ايير
ظعنويييةب ولثقييية الوسييائل انيين ظعنويييةب أظييا الظوقييظ االل ترون ي ب ال يياي ذا عالقيية ظعنوييية ظييظ ييل
الوسائل ثاستهناء :التلفزيويب العرن الخارا .
االستنتاجات والمقترحات
أوالا-االستنتاجات
ثاعتظاد الدراسة الظيدانيةب تثيي :
 .1أي االثية الظناظان الظث وهةب لديها ظوقظ ال ترون ب ول يي ليم ييتم االسيتفادة ظيي اظ اناتيه لعيدم
تواالر الوسائل االل ترونية.
 .0عدد قليل ظي الظناظان يظتلك صف ة ال ظوقيظ ظراعيه (تعليي الظناظية الظوايودة الي الظوصيل
إعالناتها ال ظوقظ ظديريتها العاظة الت ظقرلا ثقداد) .
 .5لنيياك ظناظييان الزاليين تعلييي الي وسييائل العييالي التقليديييةب ولييذه ظسييألة واييالرة ثاتيين عادييية
ضظي ال الة القائظة ال السول العراقية.
 .4عدد الرسائل الظنشيورة ال ترونييا ً اليتناسي ،ظيظ عيدد الظواقيظ بولي ظسيألة ظقثولية لعيدم اعتظياد
العالنيان لييذه الي التعيياظالن الظاليية والتقييديم بعلظياًاي لييذه الرسيائل لهييا ألظيتهييا القصييوى الي
الوقن ال اضر.
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 .3عدد ثير ظي الظناظان يعتظد الثرييد االل تروني الي ظراسيلة الظراايظ والظناظيان ذان الصيلة
القط دوي ايرلاب ظظا يوشك أي يفر لذه التقنية ظي ظ توالا.
 .6ثعن الظناظيان الظث وهية يراسيل الظيورديي والزثيائي ال ترونيياًب ظثرلنيا ً لدخيريي ايدوى ليذه
التقنية عالظيا ً وانعداظها او ظ دوديتها ظ لياً.
ً
 .2االثية الظناظان تنشر رسائلها ال الص فب للزاظها ثذلك قانوناب ولسعة انتشارلا.
 .3النشر ثواسطة العرن الخارا ااء ثالظرتثة الهانيية ثعيد النشير ثالصي فب ثظعيدل يثليا %32
ظي ظعدل الص فب ويعزى ذلك إليى لفتيه الواطئية بعرضيه ثشي ل دائيم طيلية الظيدة الظطلوثيةب
وال أظا ي توااد الظهتظيي ثتلك االعالنان .
 .2النشيير ال ي الظوقييظ االل ترون ي ايياء ثالظرتثيية الهالهيية وثظعييدل يياد أي يتسيياوى ظييظ ظعييدل النشيير
ثواسييطة العييرن الخييارا ب لتييدن لفتييهب والييت م ثظييدة عرضييه وإظ انييية اسييتخدام اةلييواي
والصور الت تستهوي زوار الظوقظ.
 .12تدن ظعدل استخدام الثريد االل ترون ال النشر االعالن .
ثانيا ا -المقترحات
ثنا ًءعلى ظاتم استنتااهب يقترا الث ث اتخاذ اآلت ظي قثل الدولة:
 .1الزام االة الظناظان ثفتح ظوا قظ ال ترونية لها.
 .0رصد التخصيصان الالزظة لتنفيذ ظا أوردناه أعاله ل الي وي ذريعة لثعن الظناظان.
 .5ث الظناظان ثنشر ل إعالناتها ال ظواقعها االل ترونية.
 .4اعتثار النشر الل ترون أظرا ً رسظيا ً قانونيا ً للظرسل والظتلق .
 .3ث الظناظان على ترشيد االنفال العالن .
 .6واييو ،اظييتالك الظناظييان لقواعييد الثيانييان الخاصيية ث ييل االطييراف ذان العالقيية ثعظلهييا ظييي
ظورديي وزثائي وايرلم.
 .2اعتظيياد الثريييد االل ترون ي الخيياص ثالظناظييان ثوصييفه أ ييد قنييوان االتصييال ظييظ الظتعيياظليي
ظعها.
 .3اعتظاد أ هر ظي وسيلة السيظا إي انن ال لفة الظضاالة ظعقوليةب ل ي ال تتسيث ،العالنيان الي
ت ظل الظناظة ثت اليف اضااليةبظي خالل إعادة االعالي الوا د ال هر ظي ظرة .
 .2إصدار التشريعان الت تمظي الظوقظ االل ترون وتضظي قول الظستخدم وصا  ،الظوقظ.
 .12إاراء ظلة تهقيف ظي قثل الظعنييي للظاتظظ عاظة والظناظان وذوي االعظال خاصية ثاعتظياد
الظواقظ االل ترونية ال االعالنان والتسول و ل االعظال الت ظي الظظ ي تنفيذلا ال ترونياً.
المصادر
أوالا -المصادر باللغة العربية
.1
.0
.5
.4

الث ريب هاظر ياسرب  0220ب ادارة التسويئب اليدار الااظعيية للطثاعية والنشير والتراظيةب الظوصيل -
العرال.
الاثوريب خليف ظ ظود خليفب 0211ب اش اليان نايام ثنياء االعيالي التاياريب اطرو ية د تيوراه-
لية الفنوي الاظيلة – ااظعة دظشئ – سوريا.
خليلب يونس ا ظدب  0226ب ظستقثل تسويئ الص ف العراقية واليئ اعتثياران التقنيية ال ديهيةب رسيالة
ظااستير – لية االدارة واالقتصاد – ااظعة الظوصل.
الديوه ا ب اث سعيدب 1232ب ادارة التسويئب دا ر ال ت ،للطثاعة والنشر  -ااظعة الظوصل.

توجهات المنظمات العراقية في النشر الاعلاني...
.3
.6
.2
.3
.2
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الديوه ا ب اث سعيدب 0222ب الظفهوم ال ديث لدارة التسيويئب ال اظيد للنشير والتوزييظب الاثيهية –
االردي.
العيييالّلب ثشييييرب 0223ب التخطييييط التسيييويق (ظفييياليم وتطثيقيييان) ب دار الييييازوري العلظيييية للنشييير
والتوزيظ-عظاي-اةردي.
العظرب رضواي الظ ظودب 0223ب ظثاديء التسويئب دار وائل للنشر -عظاي -االردي.
وتلرب اليلي،ب ارظظسترونت – ااريب تعري ،سرور-عل اثراليمب 0222ب اساسييان التسيويئب دار
الظريخ للنشر –الريان –السعودية.
النوريب والء اظال الديي نوريب 0223ب االتصاالن التسويقية واهرلا ال السلوك الشيرائ ب دراسية
ت ليلية الراء عينة ظي و الء وظستهل السلظ الظعظيرة الي ظدينية الظوصيل  -رسيالة ظااسيتير -ليية
االدارة واالقتصاد-ااظعة الظوصل.
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ثالثا ا -االنترنت
1-http:// aljazairi .ahlamontadat.net .
2-http://form.univbiskra.net.
3-http://togetherpro.com
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