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 المستخلص

تهدف الدراسة إلى تسليٌ  الول ع ىيلى الرسلاالع ايى اٌلة التًل تلمهلا العا علاق ىلا  رٌل   سلاالع  

ايىل ا العرللر عا  العسللع ىة  العرالٌللةا لاىتعللاد العاللاة  التريٌدٌللة  الندٌمللة تلًل ايىلل اا ل ٌللة تنرٌلل  عللا 
 إلٌه عا الهدف الس قً.  تصل

( عا علة ىاعيلة 53الدراسة استعارا ايستلااة التً تل  ت يٌههلا لهٌالة اللنلم العتعميلة لل    ق قد اىتعد

تًل عدٌالة الع صلعا تعلارش ةاملل ة ع)تيالة  صلااىٌةا تدارٌلةا )دعٌلة(ا ىيللى  تل  ةتلرا  ا ىل ا التلًل 
آ)لر تلر  عاهلا ت)صصًل لعا علاق عهٌالةا  (44لل   نددق عا ) ع اليٌلاراق العٌدااٌلة لتيلل العا علاق 

ا تٌعللا  ا(  سللٌية إىلل 11ىلا  لدعٌههللاا إم تلل  تندٌللد   تريٌدٌللة  ندٌملة  عميللق اللٌااللاق اج لٌللة يدااللا ىعيلًل
 ت ق العصادر الهرلٌة  ايدالٌة التً  قهق لٌد اللانم الدااا الا ري عا اللنم.   

  االالها ا ا توعاق الدراسة ةرلهة علانلما )صلا اج ع ليعاهدٌلةا  تالا ع الملااً عاةٌلة ا ىل 

ةةداتللها   سللااليه  )صللا العلنللم المالللم ليدراسللة العٌدااٌللةا التلًل ىيللى ولل الها  ةمللرق عدع ىللة عللا 
 ايستاتاداقا لاٌق ىيى ةساسها عدع ىة عرترناق.     

 
 .توجهات، مستقصين، تذكيري :الكلمات المفتاحية

 
 

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

ااتراع الييعاق  الرعل ي التلً تلر   ليهلدف السل قً ا ى اٌة تت )ى العا عاق تً رسااليها 

لللها عر دللة لعللا  لتتالل   ىيللى عااتسللٌها آ)للما اصللا ةىٌاهللا ال)صللاالا الدٌع تراتٌللة  الد راتٌللة

التلً تيالع لهلا ملللا ىيلى  تل  اجعل ر الييا ٌلةا عنلددا  داالا تهدف الٌها عهتعدا  سٌية ايى ا 

 الصٌاتة  الدااا الااً تٌها لدقةا تلهاً لا ىها .

ٌردللظ  هللل ر ا ى اللاق تلللً ال سلللاالع العرللر عا  العسلللع ىة  العرالٌللةإلى ع يلللظ الرلللرا  

 العاولًا ةىرلا مللل اسللت)دا  ايلل اا تلً  لاىللة الصلنف  العدل قا  قللد ةسلهعق ال لاىلة تللً

  ااتمارة  لميع عتسارع.

 ىالدعا ىدلليق ال سللاالع العرللر عا  العرالٌللة ىللا إٌصللاع الرسللالة ا ى اٌللةإلى العسللتاٌدٌا 

 لريق تً اجت  ال ساالع العسع ىة االتً تعٌيق لردرتها ىيى إٌصلاع الرسلالة إللى ة لراف لهٌلداا

  سرىة إىداد ا ى ااق تٌها. ةىا يياتها ال ا ال تو ً 
اٌلاق الندٌملة تلً  سلاالع ا تصلاعا عتعميلة للا ى ا تلً اياترالق اللمي لهد ملل  هرق التر

ة)م صاة التس ٌ  الاٌر سًا المي ٌلم ا ى الاق إللى آيف العسلت)دعٌا لراتراٌلق لتيلالٌف تيلاد 

 .ري تمي

 العيلااً اللمي ةل لى النل ادي  ايىتللاراق اليعااٌلة  ًيملل  هر عص يح ايىتلار اليعاا

تلمعا سلرىة  صل ع ال)للر لييلف  ً العيااٌة لٌا ة لراف السل   الع)تيالة ا المللية الهار دٌلة التل

  ا الة دداً.

 

 المنهجية

 مشكلة البحث

ٌريي اللنم ىيى عسألة ته  عا عاق اجىعاع تً عنات ة اٌا ى  عاها العا عاق  

يعسها عا  اقظ اليٌاراق العٌدااٌة  اليراعاق التً درق عظ العسم لٌا تً العلن مةا إم ت  ت

 العا عاق العهاٌةا تتعمع تً الرساالع ايى اٌة ال)اصة لتيل العا عاق. 

  ٌعيا صٌاتة عميية اللنم لاآلتً:  

 ةع تعتيل العا عاق العلن مة تص راً اوناًىا عها  الرساالع ايى اٌة؟ - ة
 العلن مة عهرتة ياتٌة لعياٌا تراٌاق ال ساالع ا ى اٌة الندٌمة؟ةع تعتيل العا عاق  - ا

 ةع تهتعد العا عاق تراٌاق ا ى ا تً رسااليها؟  -ق

 

 أهمية البحث

 ٌستعد اللنم ةةعٌته عا الع و ع المي سٌتاا لها تتعمع اجةعٌة لاآلتً :

 ةةعٌة الرساالع ا ى اٌة تً إٌصاع ص ق العا عاق إلى الهدف الس قً. - ة

 اتراع  سٌية ا ى ا العااسلة.ا - ا

  

 هدف البحث

ت ولٌح  عراراللة لللٌا العاللاة  التريٌدٌللة  الندٌمللة تللً ايى اللاق العسللت)دعة تللً العا عللاق 

 الهراقٌة .                         

 فرضية البحث

تٌلاا تصل ر  اوللح ليعا علاق العلن ملة ىللا عهلا  الرسلاالع ايى اٌللة اتع)ل  ىاله ىللد   - ة

 لتراٌاق الندٌمة تً  ساالع ايتصاع.اللنم ىا له  ا
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ىللللد  العهرتللللة الياتٌللللة لعياٌللللا تراٌللللاق  سللللاالع ايتصللللاع الندٌمللللة عللللا قلللللع العا عللللاق  - ا

 العلن مةةلهدةا ىا است)دا  تيل ال ساالع تً رسااليها ا ى اٌة.

 اساليب جمع البيانات

تلللل  تارٌللللا اللٌااللللاق اليتر اٌللللاًا  اسللللت)ردق التيللللراراق  الاسللللا العال ٌللللة الع ي للللللةا  

 العت سل اق النسلالٌة  ايانراتلاق العهٌارٌلة  تل  تنيٌيهلا ىيلى  تل  اللرالاع  اينصلاالً لتنيٌللع 

 . ANOVAالتلاٌا

 حدود البحث

 .0210/اا/02-0210/نيٌراا/02الند د اليعااٌة : العدا عا  - ة

 عريي عنات ة اٌا ى. –الند د العيااٌة :عدٌاة الع صع  - ا

 عدتعظ اللنم: العا عاق الهاعية تً عدٌاة الع صع. - ق

( عا عة تعارش اام ة ع)تياة اتعمع العا عاق العهعة تً الع صلعا)دعٌةا 53ىٌاة اللنم   - م
  صااىٌةا  تدارٌة .

 اإلعالن ، ماهيته، وظائفه ، أهدافه ، الوسائل اإلعالنية

 اإلعالن

ٌنتع ا ى ا عيااة  اونة تلً النٌلاا الٌ عٌلةا تعلا الالادر ةا ٌاهلد  ا ىل ا علا ع)تيلف 

ال ساالع العتانةا تهاال ا ى الاق ال يٌرلةا  ٌ نل  تلً الصلنف  العدل ق  تلً ايسل ا ا إم إا 

 إتاالها لأي ميع عا اجمياع. اةمه ال اةرا ي ٌعي

عها راٍع عنلدد سل اع ياالق ىرولاً تٌلر م)صلً ة  تا ى ا ة  صٌ ة عدت ىلة اجدلر ٌرلد

 ( .345ا 0222تر ٌدا جتيار ة  لسيظ ة  ل)دعاق  ي تير  ارعستر ا ا 

 ة  ةند اجعيدة التر ٌدٌة نتى ّىده الله  لأاه التر ٌ  ييه ة  ةا التر ٌ  ةل  ا ىل اا 

ارا تول يظ لله دهلة  له ةرلهة عرتيياق ةً:  سٌية تٌر م)صٌةا ٌهالى لالسليظ  ال)لدعاق  اجتيل

(ا ة  ةل  مليع علدت ع يتصللاع 012ا  0220عهي علةا  ٌادلي لهلد دتلظ إيىل ا ةدرتله  الليلريا 

تٌلر م)صللً علا العا عللة نل ع عاتداتهللا ة  ةامل تها التللً تارلع عللا )ل ع  سللاالع ايتصلاع إلللى 

 ( .064ا 0222الهدف الس قً  الدٌ ه دًا 

ةلل  ال سللٌية تٌللر الم)صللٌة لترللدٌ  اجتيللار  تهللرف دعهٌللة التسلل ٌ  ايعرٌيٌللة ا ىلل ا : 
 (.024ا 0220 التر ٌ  ليسيظ  ال)دعاق ل اس ة دهة عهي عة عرالع ةدر عدت ع  الليريا

 ةاال عا ّىد ا ى ا  سٌية عا  ساالع ايتصايق ال)اصةا إم ٌهد ةند ةة  ةمياع ةما 

اجلهاد ة  العٌياق الاٌيٌاالٌة ايتصاع لتهيٌي  دى  مهرا عات  ة  ى قة  إى اع ةما العات  له  

 (.553ا 0223ة  الااسٌة ة  لتي ٌا سعهة نساة لهما العات   الهعرا 

 ٌهاً ل ة إ هار المًع لالامر ىاه تً الصنف  ان ةا ا ةعا اص  نا تيله عهاٌلاا اج ع 

 (.6ا 0211إ)لاري ة  تهيٌعًا  المااً ٌهاً الدىاٌة التدارٌة ة  التر ٌدٌة  الدل ري ا 

 ٌهتعللد  سللاالع اتصللاع  اسللهة اياتمللار يالصللنف  العدلل ق  ةدهلليا التياللاي  ا ماىللةا  

لتي ٌا ص را مةاٌة لدى الدعه ر العستهدف اليلٌرا يسٌعا نلٌا ٌصلها تعٌٌلي العالت  ىيلى  تل  

) اصلله ال  ٌاٌللة ا  لتيا ل دٌللا العهي عللاق د ر ةسللاش تللً دىعلله  تاهٌيلله  ايسللتدالة لللها  ملللل 

ا 0223إى اٌة ددٌدا عمع ا ى ا لنسا ال يا  الدتظ عرالع العماةدا  الهل  ا ل ه ر ةسالٌا 

(  اجتيللار ا ى اٌللة ي تللرى الالل ر إي لهللد دهللد دهٌللدا لللدعاً عللا عسللال لً الت) للٌ  020-025

ايستراتٌدً  الدراساق التس ٌرٌةا تالع)ردٌا الااٌٌا  يتلاا الاصل اا مل  العصلععٌاا  نٌالمال 

 عة صانا ال يا يقرارةا ة  تهدٌيها  لعهرتلة  دل د الت)صلٌا العلالً اللمي تهر  ىيى العا

 ٌ  ٌها .
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 يللللد علللا ايملللارا إللللى يٌاٌلللة قٌلللاش ايى الللاق ا مللللل ةا ا ى الللاق الع ل ىلللة ترلللاش 

لالسللاتٌعتر عوللر لا تللً ىللدد اجىعللدا آ)للماً لايىتلللار اجللل اا  عيللاا الصللانة  ع وللظ ا ىلل ا 

ةعللا العرالٌللة  العسللع ىة تٌنللدد معاهللا لال قللق ةي لالدقٌرللة  المااٌللةا  قللق  صلل ي لتندٌللد الللمعاا 

 ( .1اياتراق/الهر   

ةعا ا ى ا  المي ٌهر  تً اياتراق تٌت  تسهٌره ىيى  ت   راال  عتلاٌاة عمع الدتظ ليع 

 (.34ا 0223عداا ليع تهاعع تداريا  ترا لياتاال  العتنررة  الا ريا 

وللعا ىاصلرٌا: إاتللاس الرسللالةا  تندٌلد  سللٌية ا ىلل اا إم تصللع   سلتراتٌدٌة ا ىلل ا تت

الرسالةا لهد ملل ٌلت  ا)تٌلار  سلٌية ا ىل اا  يل  الدليعٌا ٌال لً ةا ٌاسلد  علظ ةةلداف الرسلالة 

 ا ى اٌة.

إا لااع الرسالة ة  ىاصر عه  تً التدارا للٌاا الستراتٌدٌةا  ةاالل اىتللاراا ٌلممراا تلً 

 ع تندٌلد الهلدف علا العالت  العرلد ا الملااً تهلع الهلدفا  إا ةٌلة رسلالة ٌدللا ةا اللالاع  ةعلا: اج
تي ا عتياعية  عه عها ٌعيا إٌصالها علا قللع اليلادرا للما تلاا ااترلاع اليلادر العااسلا ٌهلد قلراراً 

 ,Dawyer and Jr, 2006, 315)نردلاًا  ٌلاهيش ىيلى ةلما اي)تٌلار  دل د ال)للرا تلً اجمل)اا 
329)   

م م  راال  لإعياا العهيا ةا ٌهتعدةا تً تا ٌ  ا ى ا  ةً: تميٌع قس  لإلى ا ةاالل 

دا)لع العا علة ا ايىتعلاد ىيلى  يل ع إىل ا )لاردٌٌاا  اسلت)دا  عليٌ  علا املا  قسل  ا ىلل ا 

الدا)يً   يايق ا ى ا ال)اردًا  ل   الا ر ىا اي)تٌار تإا العهلاراق العت)صصلة ااسلها 

لالهعللع ا ى اللًا تالاللاش العلللدى ا ع ي للل ا  ىللداد اسلل)ة ا ىلل ا  اسللتندام  ع ي لللة ليرٌللا 

 ساالع الص ق ة  الاٌلدٌ   تصلعٌ  المليع  )للراع ال سلاال  الع ي للة ي)تٌلار ةاسلا ةلمه ال سلاال  

 مراع ال قق  العسلانة  تا لٌ  دلد ع  هل ر ا ىل اا  إا العهلاراق ا دارٌلة ةلً اج)لرى تهلد 

 .(EtzeL et al., 2004, 535, 549ارا عمر ع ا ى ا العتياعع  ةساسٌة لت) ٌ   إد

 ا ى ا ٌعيا ةا ٌست)د   رٌرة ة  ةيمر عا ال راال  الرالٌسة: إم ٌعيا ةا ٌست)د  لتنرٌ  

و    تأمٌر تً العات   ال)دعة ا ة ةا ٌدٌر  ٌ وح   ٌممر تً ةتيلار  ت يهلاق العولارلٌا تدلاه 

 ااٌا ا ى ا تهدف إلى إم اع العتيرٌاا  ةما ا م اع ٌهتعلد ىيلى العا عة ا  ىيى ةٌة ناع تإا ق
 .(Baines  et al., 2008, 473عنت ى ميع ايتصاع  

إا اليٌللادا تللً ا ىلل ا تناللي اللٌللظ  اا اليٌللادا تللً اسللت)دا  العاللت  ٌللرتل  ارتلا للاً  مٌرللاً 

ق سلٌيٌد تأمٌرةلاا علا ةالا تعلا ل سٌية ايى اا ىيٌه ت  ٌ دد عداع ليمل ةاه ييعا يادق ايى اا

 ,Solomon and Stuart)العه  ةا ٌرٌ  العهيا ا عنلا يته  ل لر  يٌلادا اٌصلاع رسلااليه  ليعتيرلٌا 
2003, 450) 

 المي الراه ةا ا ىل ا ٌتعملع للالعده داق تٌلر الم)صلٌة ل سلاالع عرلر عا ة  عسلع ىة ة  

رة  له علللة تدارٌللة عهٌاللة ل ٌلللة عرالٌللة ليتهرٌللف ىلللا مللًع عهللٌاا ة  ٌنلللم العسللتهييٌا ة  ٌللمي

ال ص ع إلى ص را مةاٌة  ٌلة ىا العا عة لدى الدعهل ر العسلتهدفا تول يظ لله دهلة عهي علةا 

لرللاع ةدللر عهللٌاا  ةلل  ٌنتللع الصللدارا للللٌا ايعيدللة التر ٌدٌللةا ٌهتعللد  سللاالع عرالٌللة  عرلللر عا 

  عسع ىةا  ةمه ال ساالع عاها تريٌدي  آ)راليتر اً.

 ٌعيا قٌلاش تاىيٌلة ا ىل ا علا )ل ع اليٌلادا تلً النصلة السل قٌة ليعا علة اتييعلا يادق 

النصة الس قٌة ياا تاى ًا  إا ياا الهاالد عا ايى ا ةقع ععا ت  صلرته ىيٌلها تإاله ٌال لً إىلادا 

 الا ر تٌه .  

 االعالن والمشاهد
تً ع يظ الررا العاوً  هرق ا ى ااق تً ال سلاالع العرلر عا  العيت للة  العرالٌلة ىيلى 
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ان   اولح عالم ةا ت سلظ اسلت)دا  ةلمه ال سلاالعا تلالعرر عا نررلق ادانلاً  اسلهاً للالت  ر الال ىً 

تٌها عا نٌم اي)راس تً الصنف  العد قا عا م  است)دا  ايل اا تلً  لاىلة الصلنف  يي  

التسلارع  عرةا ىيى عدٌاق عنيٌة  ق رٌةا إم يااق ال لاىة تنتلع عياالة  اولنة علا دهلملل ااتما

تً ااتمار الصنف  العد ق عٌيا  اونة تً س   ايىعاعا يعلا إا قلراعا الصلنف  العدل ق 

يااق تً عهاٌٌر عتياٌدا عا  قق آل)ر اىيٌه ترد انتيق ايى ااق لمتى ص رةا ع قهلاً عهعلاً تلً 

 ر عا .الصناتة العر

علللا داالللا آ)رتلللإا ا ىللل ا العسلللع ع للللاق ولللر را عينة ٌصلللاع الرسلللالة ايى اٌللللة 

ليعستاٌدٌا ىادعا ىديق ال ساالع العرر عا  العرالٌة عا إٌصاع الرسالة إلى ة راف لهٌدا ايعا إا 

اليياة العا)اوة  سرىة إىلداد ا ىل ا  املره دهلع العن لاق العنيٌلة  الر رٌلة  الد لٌلة  سلٌية 

 اع الرساالع. ٌص

ةعا ال ساالع العرالٌلة تهلً اج)لرى ياالق عرتصلرا ىيلى العلدى العنيلً  الر لري اإم ٌهتعلد 
التيايٌ اً ة  عاياا ٌهر  تً السٌاعا ة  النا ق تلً نلد د عهٌالة ايعلا إا ىلدد العن لاق  مالل

 ىً لاسللت)دا  الليللدا إي ةا الت ل ر الال قالتيايٌ اٌلة ياالق عنللد دا تلً الليلد ال انللد تلهلاً ي عياالا

اجلل اا ة  اللتني  ىلا لهلد ياد علا اسللت)دا  ا ى الاق ا  عتالهلة ا ى الاق ة  عتالهلة ايى اللاق 

التيايٌ اٌلللة . ليلللا ل هللل ر ا لللا  الللللم التيايٌللل اً  ىيلللى ا لللا  ىلللالعً ا يٌلللادا ىلللدد الراللل اق 

اق ياالق عنللددا التيايٌ اٌلة  ىيلى انل  عتياٌلد دهلع العمللاةدا  الع ن لة عنلد داا إم إا ا ى ال

  BBCلرااا  اندا ة  قااتٌا  ىيى  ت  ند د عهٌالة تلالعهر ف ةا عن لة ةٌاللة ا ماىلة اللرٌ ااٌلة 

ا إلى عدا المعااٌااق عا الرلرا العاولً ياالق تلً  1456ةً ةقد  عن ة تً الهال  ا اُامالق ساة 

 .  I TVاBBC2ا BBC1لرٌ ااٌا م م قا اق تيايٌ اٌة تر  اةً: 

ياالق تدارٌلة  ٌسلعح  I TV اي لى  المااٌة ني عٌة  تع ع عا اللرلعلاا الٌاعلا قالااتالرااتاا 

لهللا لا ى اللاق ليتع ٌللعا  ليللا ىاللدعا ىدلليق الد لللة عللا ت  ٌللة تيللالٌف الراللاتٌا سللعنق لهعللا 

 141) . ا 1432لا ى ااق ىيى ان   اسظ الدٌ ه دً ا 

 

 أنواع اإلعالن 

اج لى ىيلى  تل  ال  لاالف التسل ٌرٌة لإلىل ا ا  المااٌلة تلهلا ٌعيا الا ر إلٌها عا يا ٌتٌا 
لعسالل الت يٌظ ا تالترسٌ  اج ع ٌصااها ىيى )عسة ةا اع ا تهيٌعً ٌ ولح ليعسلتهييٌا ع اصلااق 

العات  الددٌد  ايست)داعاق العسلتددا ليعالت  الع لر ي تلً اجسل ا  علا قللع ا إرملادي ٌول يظ 

اق  يٌاٌة إمللاىها لنادلاته   النصل ع ىيٌهلا لأقلع الييلف  ةقصلر لإ هار نراال  ياتٌة ىا العاتد

اج قلاق  لأٌسلر السللع ا تلميٌري لعللا ٌاسلاه ا اسلاا يقتالاع العالت  نللٌا ٌنلٌا  قلق النادلة إلٌللها 

إى علً  ةل  ةنلد ةسلالٌا اله قللاق الهاعلة التلً تسلهى إللى تر ٌللة الصلية  لالاع ىرٌلدا عهٌالة لللدى 

لعات  ة  تصنٌح ةتيار )ا الة لدٌه  ا  تااتسً ٌ)تا لعاتدلاق عتااتسلة دعه ر العستهييٌا إياع ا

عتياتاللة ال)صللاالا   للر ف ايسلتهعاع  اجمعللااا  ةلل  اآل)لر ٌهللد ةسللي لاً علا ةسللالٌا اله قللاق 

 الهاعة .

تٌعللا ٌصللااها الترسللٌ  المللااً ىيللى )عسللة ةالل اع ةٌوللاًا إىلل ا   اللً ىللا  ٌهاللى لعاتدللاق 

ل د ا عنيً ٌ)تا لعاتدلاق تل يع تلً عا رلة عنلد دا ا صلااىً ٌتل لى تستهيل تً ياتة ةرداع ال

ت يٌللظ السلليظ الصللااىٌة التللً تتهاعللع لهللا مللرٌنة صلل ٌرا عتريلليا تللً عا رللة عنللد دا  ٌت يللا 

ت يٌههللا ت وللٌح تااصللٌع تاٌللة ىاهللا ا عللا ةاللا تهتعللد العدلل ق الااٌللة  العهاٌللة العت)صصللة تللً 

إىادا اللٌظ ا  عهاٌة ت ده جصلناا العهلا لٌ صل ا لملراالها ا ى ا ىاها ا تدارٌة تتهي  لأس ا  

 (0 اياتراق/عمع إى ااق اجد ٌة الع دهة لر لاع
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 أهداف اإلعالن 

ٌتل لى اج)لللار  التهرٌلف لللالعات  الددٌلد  إ هللار )صاالصله  عياٌللاه  عااتهله لهللد  عهرتللة 

عرنيلة الترلدٌ ( ل ٌلة إٌدلاد  يلا العستهييٌا له )اصة تً  العرنية اج لى عا د را نٌاا العالت   

 ىيٌه.

عللا  للرف آ)للر تللإا ا ىلل ا ٌل للً إقاللاع العسللتهييٌا لأتولليٌة عاللت  عهللٌا ىيللى عاتدللاق 

العااتسلٌاا لعللا ٌتسل  للله عللا دل دا  )ص صللٌة ا  تلللري ةلمه السللعة لصلل را ة ولح ىاللدعا تلليداد 

 العااتسة .

هييٌا تلً العرنيلة المالملة عللا يلملل تلإا لإلىل ا د راً تلميٌرٌاً ليعاتدلاق تللً ةمةلاا العسلت

 ( ا553ا0223عرانع د را نٌاا العات   عرنية الاو س(  الهعر ا 

تهلدف ا ىلل ا معهعلة اتصللايق عنللددا ٌلراد تنرٌرهللا علظ دعهلل ر ةللدف عنلدد )لل ع عللدا 

( ا ٌهللدف ا ىلل ا إلللى إٌدللاد اسللت)داعاق 344ا  0222يعاٌللة عنللددام  يلل تير  ارعسللتر ا  ا 
الٌا التيارٌلة لديلا عسلتهييٌا دلددا لنلمه  ىيلى ملراع السليظ ا إىلدادة  ااسللٌاً ددٌلدا ليسليهة لأسل

 (.0لترليها  الروا ىاها اياتراق/

 اختيار وسيلة اإلعالن 

عا العه  ا  مارا إلى ةا سهة رقهة ايى ااق ت سهق  ىيى انل  عينل   لت سلظ ال سلاالع 

 لصها التاوٌع لٌا  سٌية  ة)رى.عا ا عالعتانة ترد ياا لهمه ال ساالع عا اجةعٌة عا ده

لما ٌال ً ىيى العا عة ةا تاترً  سٌية ا ى ا التً تر   اسلت)داعها لي صل ع إللى الهلدف 

ا ىل ا تلرتل  ارتلا لاً  مٌرلاً ل)صلاالا  سلٌية ا ىل ا التلً ا)تارتهلا  قالس قًا ملل ةا عنت ٌلا

إلى ىعيٌاق ترٌلٌ   ا)تٌلارا  تيلرار  العمسسة العهياة لارع رسالة عا لاتداةٌاا  ةا ت) ٌ ها ٌهيى

 , Grewal and Levy, 2008)ا ى ا تٌهلا سل ف ٌهعلع ىيلى إٌصلالها يلاع ً   اولنا ليعرصل دٌا 

  تٌعا ٌأتً عياٌا  ىٌ ا ةمه ال ساالع. (499

 

   1 الدد ع

 ال)صاالا الرالٌسة ل ساالع ا ى ا
 العيوب المزايا الوسيلة ت

 ت  ٌة  اسهة  التيايٌ ا  -1
 الهر  ٌي ا لالص را  الص ق 

 يياته ىالٌة 
 الهر  له تم ٌش 

ٌت يلللا دهلللداً ةيللللر ىالللد إىلللداد ا ىلللل ا 
  ىروه 

 ر)ٌا المعا اسلٌا  الرادٌ   -0
 ت  ٌة  اسهة 

اسللت)دا   اسللظ ٌ صللع إلللى ااتراالٌللة 
 الهدف 

 ي ٌهر  ص راً 
ٌه للً العسللتهييٌا إمللاراً  ااتلاةللاً ةقللع عللا 

 التيايٌ ا 
 قصٌرا عدد الهر  

 عت)صصة  العد ق  -5
العمللتري ا تٌهللا ٌستهرولل اها علللدا 

 ة  ع عا لرٌة ال ساالع 

 تٌر عراة اسلٌا 
 إصدارةا تً عدد عتلاىدا 

 عراة  الصنف  -4
 سرىة الهر  

 

ً له  اجس ا    ٌعيا ةا تي ا تالٌة المعا ت
 إى ااتها تي ا قصٌرا النٌاا 

 الردرا ىيى إٌصاع عهي عاق تاصٌيٌة  اياتراق  -3
 تااىع عظ ا ى ا  عر اة ىالٌة 

ييلللف لٌسلللق سلللهية العرارالللة علللظ ال سلللاالع 
 اج)رى
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 العيوب المزايا الوسيلة ت

إعيااٌلة ت دٌلله ا ىل ا إلللى مللرٌنة 
 عهٌاة 

 قد ٌعر لأمٌاع علهمرا 
 تنرٌر عدع ىة لراع  عن  را 

 الهر  -6
 ال)اردً  

 يياة  ا الة
 ىر   عااسلة لادٌة ليهٌاا عتيررا 

 عر اة ىالٌة 

 تأمٌرةا عند د
تلللً لهللل  العتلللادر تتهلللر  لعملللايع تلللً 

 الهر  
  قق الهر  ددا قصٌر 

 اللرٌد العلامر -2
  

 تااىع ىاٍع 
 عر اة ىالٌة 

 علامر م)صً 

 يياة عرتاهة 
 ٌي م اللٌالة 

 تاللا عا ٌهد مٌالاً ي قٌعة له

 
 ةليع  سٌية إى اٌة سعاق تعٌيةلا ىلا تٌرةلاا  ةا ةلدف العا علةا  1ٌ ن  عا الدد ع 

إٌصاع رسالتها إلى الهدف الس قً لأتوع السلع عظ عراىاا اليياةا تإا ياا العت )ى عا ا ى ا 

ةل  التهرٌلف ترلل ا تٌيتالً لاىتعللاد ة  لأ السلللع ييالةا عملع الصللنفا  ليلا ٌم)للم ىيٌهلاا اقتصللار 

   يلها عا قلع الع)تصٌا تً ال الاا عظ وهف عر اتهلاا تلإما ةرٌلد تهلدٌع ا ىل اا تلإا مللل للا

ٌتٌسللر  إي تللً ىللددين  ة  رلعللا تللً ةىللداد ينرللةا ةعللا الرادٌلل  تإالله ٌصللع إلللى اعللايا عتلاىللدا 

 لإعيلاا ةي تلرد ايسللتعاع إلٌلها يلملل ٌتعتللظ لعر الة ىالٌللةا إا اسلتيي  اجعلر إدللراع تهلدٌع ىيللى 

ا ا ى اا تو ً ىا إعيااٌلة تيلراره ولعا ال قلق العملترىا  لاللرا الصل ق  قههلا ىيلى العتيرلً

 س اع ياا عمراا ة  ةعٌا .

ةعللا إا تت يللا ا ىلل ا إ هللار اليلل اا تٌصللار إلللى الصللنف العي اللة  التياللايا  اا انتللاس 

ا ىل ا إللى إ هلار النريلةا ت للد علا اليدلل ع إللى التيالايا  السليظ العت)صصلة عنيهلا العدلل ق 

)الا  يياتهللاا العت)صصلة ىيلى الللرت  علا ارتاللاع يياتهلاا   سلٌية الهللر  ال)لاردً تتصللف لاا

  لياها عند دا التأمٌر وٌرة الت  ٌةا تو ً ىعا ٌ الها عا ىلم.

                                                       

  0الدد ع 
 عراراة لٌا  ساالع ايتصايق ايليتر اٌة

 قيم المقارنة SMS االيميل الهاتف الفاكس

 وهٌف 
 قيٌع 

 وهٌف
 يلٌر 

 ععتاي 
 قيٌع 

 ععتاي 
 يلٌر 

 سرىة ال ص ع إلى ىدد يلٌر عا العست)دعٌا  –ايتساع 
ىدد العست)دعٌا الرادرٌا ىيى ال ص ع  –السه لة لايست)دا  

 ليدهاي 

التللأ)ر قلللع قللراعا ة  اسللتعاع  العسللت)د   –سللرىة ال صلل ع  ي ٌ دد    ٌية  ي ٌ دد    ٌية 
 ليرسالة 

 التأيد عا قراعا ة  استعاع العست)د  ليرسالة  –ايستهداف  ععتاي  وهٌف  ععتاي  وهٌف 

ايقتصادٌة لالت اصع عظ العست)دعٌا عا ) ع  –ايقتصادٌة  ععتايا  عت س ة  وهٌاة  عت س ة 
 العهي عاق

 التيياة العدت ىة لي ص ع إلى ىدد عا العست)دعٌا  –التيياة  عت س ة  قيٌية  عرتاهة  عرتاهة 

                                                                                          

 لرد ةدلى الت  ر التيا ل دً دل ه تً ةلما العولعارا  ٌتديلى مللل تلً اللرٌلد ايليتر الًا 

ة  رساالع الهاتف العنع عا اليتٌا تتعتهاا لسرىة ال ص ع إلى العستهدتٌاا  ٌملتر  ىيلى العا عل

اعت يها لراىدا لٌاااق ىا العتهاعيٌا عهها لٌت  عراسيته  لهاتٌا ال سٌيتٌا عتداٌلة الييالة  ل ٌعٌلع( 
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ا سللرٌهتً ال صللل عا العتعتهتللٌا لاسللتدالتها جٌللة تهلللدٌ ق قللد ت للرة ل قلللق  SMS عت سلل تها للل 

تهللا ىيللى قٌاسللًا تولل ً ىللا إعيااٌللة إرسللالها دتهللة  انللدا ة  ىللدا دتهللاقا  تتصللااا ةٌوللا لراليٌ

الصٌاتة لدهة عهٌاة  اسخ عاها إللى يلع علا تلر   العا علة عراسليتها  لراليٌلة إرسلالها علا الدهلة 

 ىلد  ايسلت    SMSالعستيعة إلى ةٌة دهة ة  دهلاقا  تلهملا اي عالالاا ىيلى ايسلت   ة  ىدعله لل 

 ل ٌعٌع .

اٌر سلً اللمي لاعيااله للم  ايى ا تً اياتراق ة)م صلاة التسل ٌ  الاٌر سلً  ا ىل ا ال

 اىلادا ايى اللاق الللى عالللاق لللع آيف ايتللراد العسلت)دعٌا ل اتراٌللق  لتيللالٌف يةٌللدا دللدا ً قللد 

 ت ادد ا ا  تس ٌرً ياعع .   ايتميرا  ةما عا ٌت ي

 ل اترالق الرلدرا ىيللى ت دٌله ا ىلل ا لا ىٌلة عهٌاللة  ترسلٌعاق سلل قٌة عسلتهدتة عللا ي ار 

الاساعا الملاا  ةيماا التااىع ايٌدالً ٌي ا لاتداةٌا عا العهيا إلى العملاةد الع اقظ ياج لاعا 

 لالهيشا ىلر  ا ىل ا لصلاة عتيلررا  داالعلةا ت ادلد ا ىل ا تلً ةعلايا ٌصلها عههلا ت ادلد 
ال سلاالع اج)لرىا تتللٌح تراٌلاق التصلعٌ   وللظ ا ىل ا لأملياع عت ٌللرا  ةسلالٌا علتيلرا عتدللدداا 

عهي عاق ةيمر ىا العالت   تااصلٌيه  سلهره  يٌاٌلة النصل ع ىيٌلها تل تر تراٌلة  الردرا ىيى إٌصاع

عتردعة لترٌلٌ  علدى تاىيٌلة ا ىل ا  لمليع دقٌل  علا )ل ع قٌلاش ىلدد  علراق العملاةدا لإلىل ا 

 الرلدرا ىيلى تنرل  ىعيٌلة الملراع علاملرا علا )ل ع ا ىل اا  الرلدرا ىيلى عهرتلة ادلاي النعيلة 

 (4ا ٌعيا عا ت ٌٌرةا تً نالة ىد  ادانها  اياتراق/ا ى اٌة ٌ عٌا عع

 يياللة ال صلل ع إلللى الهللدف السلل قً  ا الللة  الهاالللد ىيللى ايسللتمعار ىللاع  ٌتعتللظ لعهللدع 

 ( .34ا  0223استدالة ىالٌة  الا ريا 

 ليهلاتف العنعلل ع د ر عمله د تللً ع ول ع إرسللاع الرسلاالع ا ى اٌللةا لعلا تتعتللظ لله عللا 

إرسالها لإندى ة  ييتا الي تٌا الهرلٌة  اياييٌيٌةا سرىة  ص لها علاملرا إللى  عياٌا عاهاا إعيااٌة

العرسع إلٌها إعيااٌة إرسالها دتهة  اندا ة  ىيى دتهاقا إعيااٌة يتالة اسل   رقل  ةلاتف العرسلعا 

  (.3تي ٌد العرسع لتررٌر ىا تسيٌ  الرسالة ة  ىدعه  اياتراق/

لت قٌق إرسالها ا ق ا ايستدالة ا إىادا إرسالها ععا ٌنر   يعا ةاها عا)اوة اليياة ا التني 

 ااتمارا  اسها لهاا  إعيااٌة استٌهالها لعوع ا ا لرساالع.

 ة   سٌية ندٌمة سهية  سرٌهة  عا)اوة اليياة ا  يياا ٌتم   لرراعا الرسلالة التلً تلرده ا 
تاٌلة لالعهي علاق التلً ٌللراد للما ٌال لً إرسلالها إللى ةاللاش ٌهتعل ا لهلا ا ةا تيل ا عل ديا عريلليا 

إٌصللللالها إللللللى الهلللللدف السلللل قً ا ةا تنعلللللع ىاللللل اا العرسللللع ليلللللرد ىيٌهلللللا إا ةراد   داعلللللة 

 (.5ايتصاع. اياتراق/

 عولع اه ةا السل   تٌلر عنلددا لع قلظ  market space  هلر عصل يح   1442 تلً ىلا  

ٌللا  ٌ)ولللظ ليت ٌٌلللراق د راتللً  انلللد يعللا يلللاا تلللً العاوللًا  ةا الهلللال  يياع ٌترلللد  دراعاتٌي

العتع)وللة ىللا اىتعللاد اياتراللق ةلللمي ٌلل تر تللرا التسلل   جي ملل)ا تللً ةي يعللاا  عيللاا 

ة  ةآل)لرت  تدا لله ةٌولاً  اللمي ٌرولً لهلد  ولر را قٌلا  ةلعا علة    market place عص يح اع 

ٌر تسلدٌد لإدراس ياتة عاتداتها ىيى اياترالقا إم ٌعيلا تندٌلد ع قلظ ل تصلاع لهلاا تول ً ىلا تٌسل

علللالا العملللترٌاق لاىتعللاد ل اقلللاق ايالتعللاا ة  تلللتح اىتعللادا  ٌعيلللا ليعا عللة ةا تهلللر  ىيلللى 

تو ً ىا ا ى ا ىا له  العاتداق العترارلةا  لالعرالع ٌعياهلا ا ىل ا ىلا  هاياتراق عا تاتد

 2006)عاتداتهلللللا تلللللً ع اقلللللظ ا اتراٌتٌلللللة )اصلللللة لملللللرياق ة)لللللرى ماق ى قلللللة لأامللللل تها

Scotthrdlicka.com)  . 

ةلماا العصلل يناا ال ٌلا النلل ادي  ايىتلللاراق العيااٌلة  اليعااٌللة للٌا اي للراف الع)تياللة 

ندٌملة  مللية ىار دٌلة  سلرىة  صل ع لي)للر ا ى الً الللى  قلالسل  ا  ىلال  الٌل   ٌملهد اتصلاي
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ىل ا ٌاتلر  ةا العستاٌد ل راال  تاىية  سرٌهة  لييف تياد تي ا  ةعٌة الما تإا إىداد  تااٌم ا 

ٌستاد ىيى عر عاق تاٌة  ىيعٌة رصٌاة تعيا علا تنرٌل  ايتصلاع ىيلى الانل  الع يل اا  إي تإاله 

ةٌلة ردا تهلع  دالااالدا عا ا ى ااق ة  اي)لار تلً  قلق ي ادل هقد ٌصع  رف عا اي راف عا تٌ

  اقهٌة  سيٌعة ياهدا  ا ا  العهي عاق الع ي ا .

لالتس ٌ  الاٌر سًا  ملل لإىادا املر ا ىل ا  فعٌاً  ه ر عا ٌهرىال ا قد رات  اجعر ةم

التللً  ة علا د ا تندٌلد ليهلدف السل قً الع يل ا  لعسللانة  اسلهة دلداً  د ا اج)لم لاىتللار الييال

 يااق ترات  ةمياع ا ى ااق الع)تياة .

 الدراسة الميدانية

 وصف متغيرات البحث

( عا عة تلً عدٌالة الع صلع  اتعلارش املا اق ع)تيالةا ل  ل ع ىيلى 53معيق الدراسة  

( 44الرسلاالع ايى اٌلةا   سللاالع ايىل ا تلً ةللمه العا علاق ا تع)ولق اليٌللارا التهلرف ىيللى  
ترولاً عللا ةتللرا  الاملر العسللت)دعة لللدٌهاا لرللد ليلا ىللدد الرسللاالع ا ى اٌلة العاملل ر عللا قلللع 

(ا رسالة ياا ىدد العام ر عاها تلً ال سلاالع التريٌدٌلة 205العلن مة  ل ترا  اى ه   العا عاق

( لعهلدع 146العامل را تلً ال سلاالع ايليتر اٌلة   ع%( تٌعلا ليلا ىلدد الرسلاال25( لعهلدع  302 

 صنة تروٌاق الدراسة. ق%(  ةما عا ٌمل02 

تهيلا ىاهلا عا علاق قيٌيلة  له  ةمه ايترا  التً ت  ا ى ا ىاها اتسعق لالت)صصلٌة 

(  سللٌية املر عرللر عا 11الدلل اياق  العنلاي   تٌرةللا تل  امللرةا تلً   ةيعدٌرٌلة العللر ر  عدٌرٌل

 عسلللع ىة  عرالٌلللة تريٌدٌلللةا يالصلللنف  ةدهللليا العلللمٌاع  التياللليا  الهلللاتف ايرولللً  تٌرةلللاا 

تلً  5ارلاع( الدلد ع  الله  اآل)ر إليتر اٌاً  الع قلظ ايليتر الًا اللرٌلد ايليتر الًا  الهلاتف ال

 العين .

يملل ت  التهرف ىيى است)دا  العا عاق العلن مة لملية اياتراق  ايستاادا عاهلا تلً املر 

رسااليها ا ى اٌة علا )ل ع الع قلظ ايليتر الً  اللرٌلد ايليتر الًا  ىلا اعت يهلا لراىلدا لٌاالاق 

اللٌللة العا عللاق العلن مللة تعتيللل ةللاتٌا إا تتللً العينلل ا إم  4لالدهللاق ماق اله قللة ا الدللد ع 

 التراٌتٌاا لياها ل  تنسا است)داعهعا .

ٌ ن  ةا ةيمر الرساالع ا ى اٌلة اسلت)داعاً تيلل العتهيرلة لد االا  5 لالرد ع الى الدد ع 
اى اللاق ا ىعللار التللً ىللدق عللا ايعلل ر العهعلللة تللً ىعيٌللة اللاللاع تللً الر للرا  ةلل  علللاٌهرف 

عا عة عا عدع ع 04ىددةا ا%  إم لي35العا عاق التً تامر ةمه الرساالع  لالعرا يقا إم عميق

عا علة(ا تيتهلا الرسلاالع ال)اصلة لهعيٌلاق ملراع ايدهليا  ايملام  53العا عاق العلن مة اللال ة  

عا عللة امللرق ةللمه  00(ا ملل  رسللاالع صللٌااة ايلاٌللة  53عا عللة عللا عدعلل ع  04%  ل اقللظ 64

%  تل  املرةا علا 62الرساالع ال)اصة لال  االف الماترا لعهلدع% ت65( لعهدع 53الرساالع عا 

تللً الصللنف ىيلى ةىيللى العهللديق لهللمه الرسللاالع  ر(ا  قللد اسلتن م الاملل53عللا عدعلل ع  01قللع

 15( ليعرلا يقا  لصلٌااة ايلاٌلة  42رسلالة علا عدعل ع  12%  56ايرلظا إم ليلا ىيلى التل الً

رسللالة(  36عللا عدعلل ع  16يا  اجمللام % ملل  مللراع اجدهلل54( لعهللدع53رسللالة عللا عدعلل ع 

رسلالة( لعهلدع  33علا  13ل يلا   لاالف   ة%ا  ليلا ىلدد الرسلاالع العامل را ال)اصل04لعهلدع 

 %ا  عهي   ةا ةتيا العا عاق تامر رسااليها لي ر  ال اند تً ايمر عا  سٌية امر.06

العهلديق ياالق   اما ا راا إلى العداعٌظ الاهاالٌة يست)دا   سلاالع ايىل ا  الرى ةا ةىيلى

 لهلع مللل  تلً العينل ا 1 المليع  3( الدلد ع 5.364ل سل  نسلالً   %ا51ليصنف اإم ملييق 

ٌهليى إلللى التهيٌعللاق التللً تيللي  العا عللاق لالاملر تللً ملل م صللنف  اسللهة اياتمار تصللدر تللً 

 عيتلا دٌالار ىراقلً 1222الهاصعة ل داد(ا ام تليا يياة الامر ا ى اً ليساتٌعتر العرلظ ال اند 
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(ا ليا ت  ٌتها  اسلهة  ىرولها داالل  ليعهتعلٌا العتلالهٌا 0215ا 02الاري ليامر  الت يٌظ االهدد

ا ىلل  ا تيتهلا الرسللاالع العامل را تللً  ىلهلا  ا ىل ا تٌهللا ٌالً لللال ر  الع يل ا الللمي ي ٌتهلد

تيلاد ي  (ا لتداً يياتهلا التل2.659ً%ا ل س  نسالً  13 ساالع الهر  ال)اردًا إم ليا عهدلها 

علدار السلاىة ا ععلا تلمتً ةييهلا يسلٌعا  ىقٌاساً ل ساالع ة)رى ا تتس  لاستعرارٌة ىروها ىي رتمي

ىروها ايأا تي ا تً عدا)ع العداا  اجعايا العيدنعة )اصة ةا تمهد  اةا ةنسا ا)تٌار ةعاي

 ت ادداً ليعهاٌٌا لتيل ا ى ااق.

(ا إم لي للق عهللديق 2.591 سلل  نسللالً  %ال 13 ايىل ا تللً الع اقللظ ايليتر اٌللة عمللع 

 4%علا العا علاق العلن ملةا الدلد ع 22العا عاق التً تعتيل ةلً ا  عردههلا ع اقلظ اليتر اٌلة 

تً العين   ياا عا العار   ةا ٌنتع الامر تٌهلا عيلاا الصلدارا اتهلً  لاةرا نولارٌة تتعتلظ 

ايى الاق تٌهلا ل راالل  دماللة  رٌعيلا امل لسعاق تا   لرٌة ال ساالع اىاالدةا ٌا   ةوهاف يياتهاا

تاترى تٌها الهلاراق  الص ر  ايل اا  العدسعاق االتً تسته ي ياالرٌها لهد التهرف ىيلى ة قلاق 
تيل اليٌاراق ات  ٌتها يرداع العهع را اتتااىع علظ ةٌلة عرترنلاق ةادتلة ا لا عيلاا التاسلٌ  للٌا 

 اق ة)لرى تعلارش ةامل ة عتملالهةاالعا عاق لنٌم تهر  يلع عا علة رسلااليها تلً ع اقلظ عا عل

 ةً لالعرالع تهر  رساالع تيل العا عاق ا  عا عه قاق الامر ايليتر اً اتترار اللٌالة الهراقٌلة 

يسللترلاع ايىلل ا ايليتر اللً ة  الع)ا لللاق  تللً ال قللق الناوللر إلللى ا للا  عتياعللع ٌيلل ا عهٌالللاً 

 ايليتر اٌة. 

(  لهلما الامللر ت  ٌللة  اسللهةا 2.136الً  %ا ل سلل  نسلل10ةعلا الامللر التيايٌلل اً ترلد عمللع

لالص را  الصل قا  للايل اا  العدسلعاقا  ٌيل ا عدلدٌاً )اصلة ةا ةنسلا ا)تٌلار ال قلقا  لهلع 

ً التعمٌع ٌهيى إلى عمالا ةما اجسي ا عمع يياته الهالٌةا تهيى سلٌع العماع تليا يياة  ةما التداً ت

الار ىراقلً ليدقٌرلة ال انلدا  إدارا قالاا الع صلليٌة ةللف دٌ 322الاملر تلً قالاا الع صليٌة الاولاالٌة 

ةلف دٌالار لي قلق ماتله تلً قالاا سلعا الع صلع  إدارا قالاا سلعا الع صلع 552الاواالٌة(ا تٌعا تييف

الاولاالٌة(ا  لعلا يللاا الاملر ع ولل ع اللنلم عدلرد إىلل   تلً يمٌللر علا د االلها تلل  عسل   لهللما 

 الامر.

التللً تل للً العا عللة إىلل   ةيلللر ىللدد ععيللا عللا إا امللر ايى اللاق )اصللة العهعللة عاهللا 

إم ٌتدللا ي امللر ايىلل ا ال انللد تللً صللنٌاتٌا  العهاٌللٌا لهللا ٌييللف العا عللة علي للاً لللٌش لالريٌللعا
ةيملر علا سلتة ع ٌلٌا  ا  لمه عا ) ع قااتٌا تواالٌتٌا عنيٌتٌا لعدا سق دقلاال ا0س 662لعسانة 

تنعللع ةللمه اجدلل ر اا للل  تللرُش العياٌللداق دٌالار  نسللالاق رالاسللة داعهللة الع صللع(ا  العا عللة ت

تول ًىا النلايق  جيملر علا علرا ل ىل ا ال انلدا الاملر  العااقصاق ىيى دهة عهٌاة ا قد ٌهلاد

 اج)رى.  

 عا ميرااه عا عه قاق ىا الامر تً الع قظ ايليتر اً ٌا ل  ىيى است)دا  اللرٌد 

لع العا عاقا  ة  تعمٌع عتدٍا اعظ عا %عا  ساالع الامر العست)دعة عا ق4ايليتر اً اإم عمع 

تتعتظ له ةمه ال سٌية عا اا)اا  لييياة اإعيااٌة إرسالها إلى ىدا دهاق عهاٌة لها تً آا  اند 

 لرسالة  اندا .

( رت  عياٌا ةمه 636.%(ا ل س  نسالً 4ةعا الهاتف العنع ع تياا تعمٌيه عتداٌاً دداً  

ظ له  سٌية اللرٌد ايليتر اً الالهدد اليلٌر عا عست)دعٌهاا ال سٌية ا تهً تتعتظ تو ً ىا عاتتعت

  ر د ترارٌر عا ملياتها ل ص ع الرسالة ة  ىدعه سرىة قراعتها عا العتيرٌا سرىة  ص لها 

يملل ٌعيا است)داعها لعمالة إى   ليعهتعٌا لع و ع الرساالع ىا امرةا تً ال ساالع اج)رى 

 تمير ةسعاع الصنفا ةىدادةاا ت ارٌخ امرةاا لما ٌال ً العهتعداا تإا امرق تً الصنف عم ً 
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ىيى العا عة ةا تعتيل قاىدا لٌاااق ياعية ىا الدهاق ماق الصية لاام تها اجساسٌة عاها 

  الهروٌةا  ص يً لت  ٌة ةتوع. 

(ا  لهللع 1.477يللملل تللإا تعمٌللع اللرٌللد ايليتر اللً يللاا عتللداٌاًا إم يللاا  سلل ه النسللاا  

 ملل ىد  اعت ل العا عاق العلن مة لر اىد لٌاااق ىا اي راف العتهاعية عهها.السلا تً 

ال)لاا لتنيٌلع  ANALYSIS  OF VARIANCE  (ANOVA )لرد تلٌا عا ) ع لرالاع  

التلاٌاا  د د تالا ق للٌا العت سل اق النسلالٌةاإم ليلا تلً اسلت)دا  الصلنف التلً انتيلق العريلي 

ال)للاردً الللمي انتللع العريللي المللااًا تٌعللا ليللا ةيمللر عللا % عللا اسللت)دا  الهللر  022اج ع 

 % عا ايى ا لالاايش.0122

ياالق     Groups Betwee ة وح اللرااع  العمي ر ةا اله قة لٌا عدلاعٌظ  سلاالع الاملر  

ا  ةللما ٌمٌللد صلنة الاروللٌةا  ىيللى عسللت ى 18.530)  ( لي للقFا لعسلت ى نرٌللة   000.عها ٌلة 

 الصللنف( عللظ الهااصللر  ىلٌاهللاا ة هللر التنيٌللع ةا ى قللة ال سللٌية اج لللىااصللر الدراسللة تٌعللا 
ا  ف(ا تٌعا يااق اله قلة لي سلٌية المااٌلة  الرادٌل ( علظ: الصلن000.اج)رى يااق عها ٌة لعست ى  

التيايٌ اا الهر  ال)اردًا اللرٌد اييتر اًا  الع قظ ايليتر اًا ياالق عها ٌلةا  تٌلر عها ٌلة  

ٌللد العلاملرا الاللايشا الهللاتف اجرولًا الهللاتف العنعلل عا  ى قلة  ليعدلل ق عللظ: العدل قا اللر

الرادٌ ا الاايشا الهاتف اجروًا  الهاتف العنع ع يااق تٌر عها ٌةا عها ٌة علظ لرٌلة ال سلاالعا 

 التيايٌلل ا ماق ى قللة تٌللر عها ٌللة عللظ الهللر  ال)للاردًا اللرٌللد العلامللرا اللرٌللد ايليتر اللًا 

ليتر اللللًا  عها ٌللللة لي سللللاالع اج)للللرىا  الهللللر  ال)للللاردً لللللالتيايٌ ا  الع قللللظ  الع قللللظ اي

ايليتر اً يااق تٌر عها ٌة اتٌعا ياا لي ساالع اج)رى عها ٌةا  ى قلة اللرٌلد العلاملر للالرادٌ ا 

التيايٌل اا الهلاتف العنعل ع اللرٌلد ايليتر الً تٌللر عها ٌلةا  للرٌلة ال سلاالع عها ٌلةا  اتولح عللا 

اله قة تٌر العها ٌة لياايش عظ الرادٌ ا العدل ق االهلاتف ايرولًا الهلاتف العنعل عا اللرااع  

 العها ٌللة للرٌللة ال سللاالعا يللملل تللإا الهللاتف ايروللً يللاا ما ى قللة تٌللر عها ٌللة عللظ الرادٌلل ا 

العد ق االاايش الهاتف العنع ع  عها ٌة للرٌة ال ساالعا  ى قلة الهلاتف العنعل ع ياالق عها ٌلة 

علللا: الصلللنفا التيايٌلل اا الهلللر  ال)لللاردًا  الع قلللظ ايليتر اللًا  تٌلللر عها ٌلللة للرٌلللة ليللع 

ال ساالعا تٌعلا ياالق ى قلة اللرٌلد ايليتر الً للالتيايٌ اا اللرٌلد العلاملرا الهلاتف العنعل عا تٌلر 

عها ٌللةا  للرٌللة ال سللاالع يااللق عها ٌللةا ةعللا الع قللظ ايليتر اللًا تيللاا ما ى قللة عها ٌللة عللظ يللع 
 االع لاستمااع :التيايٌ اا الهر  ال)اردً. ال س

 

 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات-أوالا 

 :تلٌا لاىتعاد الدراسة العٌدااٌةا 

ةا تاللٌة  العا عاق العلن مةا لدٌها ع قظ اليتر اًا  ليا لل  ٌلت  ايسلتاادا علا اعياااتله لهلد   .1

 ت اتر ال ساالع ايليتر اٌة. 

ٌعتيل صانة تً ع قظ عردهه  تهيلا العا علة الع دل دا تلً الع صلع ىدد قيٌع عا العا عاق  .0

 إى ااتها تً ع قظ عدٌرٌتها الهاعة التً عررةا ل داد( .

ةالال عا عللاق يياللق تهيللا تللً  سلاالع ا ىلل ا التريٌدٌلةا  ةللمه عسللألة   لاةرا لاتللق ىادٌللة  .5

 وعا النالة الراالعة تً الس   الهراقٌة.

ر اٌلاً يٌتااسلا علظ ىلدد الع اقلظ ا ةلً عسلألة عرل للة لهلد  اىتعلاد ىدد الرساالع العامل را اليت .4

ا ى ااق ةلمه تلً التهلاع ق العالٌلة  الترلدٌ  اىيعلاًاا ةلمه الرسلاالع لهلا ةةعٌتهلا الرصل ى تلً 

 ال قق الناور. 
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ىدد يلٌر عا العا عاق ٌهتعد اللرٌد ايليتر الً تلً عراسلية العرادلظ  العا علاق ماق الصلية  .3

 رةاا ععا ٌ مل ةا ٌار  ةمه التراٌة عا عنت اةا.تر  د ا تٌ

لهل  العا علاق العلن ملة ٌراسلع العل ردٌا  اليلللاالا اليتر اٌلاًا علرةالاً لى)لرٌا دلد ى ةللمه  .6

 التراٌة ىالعٌاً  ااهداعها ا  عند دٌتها عنيٌاً.

 تاللٌة العا عاق تامر رسااليها تً الصنفا  لياعها لملل قاا ااًا  لسهة ااتمارةا.  .2

% 32الامر ل اس ة الهر  ال)اردً داع لالعرتللة المااٌلة لهلد الاملر لالصلنفا لعهلدع ٌليلا  .3

عا عهدع الصنفا  ٌهيى ملل إللى يياتله ال ا اللة اىروله لمليع داالل   ٌيلة العلدا الع ي للةا 

  تً ةعايا ت ادد العهتعٌا لتيل ايى ااق .

ع يلاد ةا ٌتسللا ى عللظ عهللدع الامللر الاملر تللً الع قللظ ايليتر اللً دلاع لالعرتلللة المالمللة  لعهللد .4

ل اسلل ة الهللر  ال)للاردًا لتللداً يياتللها  الللتني  لعللدا ىرولله  إعيااٌللة اسللت)دا  اجلللل اا 

  الص ر التً تسته ي ي ار الع قظ.   
 تداً عهدع است)دا  اللرٌد ايليتر اً تً الامر ايى اً. .12

 

ا   المقترحات -ثانيا

 م اآلتً عا قلع الد لة:ٌرتري اللنم ات)ا لااًعىيى عات  استاتادها

 اليا  ياتة العا عاق لاتح ع ا قظ اليتر اٌة لها. .1

 رصد الت)صٌصاق ال يعة لتااٌم عا ة ردااه ةى ه ليً يٌي ا مرٌهة لله  العا عاق. .0

 نم العا عاق لامر يع إى ااتها تً ع اقهها ايليتر اٌة. .5

ً ليعرسع  العتيرً. ًاىتلار الامر ا ليتر ا .4  ةعراً رسعٌاً قاا اٌا

 نم العا عاق ىيى ترمٌد ايااا  ا ى اً.                                                  .3

 دلل ا اعللت ل العا عللاق لر اىللد اللٌااللاق ال)اصللة ليللع اي للراف ماق اله قللة لهعيهللا عللا  .6

 ع ردٌا  يلاالا  تٌرة .

ال)لاا لالعا عللاق  ل صللاه ةنللد قال اق ايتصللاع عللظ العتهللاعيٌا اىتعلاد اللرٌللد ايليتر اللً  .2

 عهها.

ا ى الاق تلً  ااىتعاد ةيمر عا  سٌية يسٌعا إا يااق اليياة العواتة عهر للةا ليلً ي تتسلل .3
 اواتٌةاعا ) ع إىادا ايى ا ال اند ييمر عا عرا . فتنعع العا عة لتيالٌ

 تر اً  توعا نر   العست)د   صانا الع قظ.إصدار التمرٌهاق التً تمعا الع قظ ايلي .4

إدراع نعية تمرٌف عا قلع العهاٌٌا ليعدتعظ ىاعة  العا عاق  م ي ايىعاع )اصلة لاىتعلاد  .12

 الع اقظ ايليتر اٌة تً ايى ااق  التس    يع ايىعاع التً عا الععيا تااٌمةا اليتر اٌاً.

 

 المصادر

 المصادر باللغة العربية -أوالا 

 -ا ادارا التسلل ٌ ا الللدار الداعهٌلة لي لاىللة  الامللر  التردعللةا الع صللع 0220مللاعر ٌاسللرا الليلريا  .1
 الهرا .

 -ا املليالٌاق ا لا  لاللاع ايىل ا التدللاريا ا ر نلة ديتلل راه0211الدلل ريا )يٌلف عنعلل د )يٌلفا  .0
 س رٌا.  –داعهة دعم   –ييٌة الاا ا الدعٌية 

ف الهراقٌلة  تل  اىتللاراق التراٌلة الندٌملةا رسللالة ا عسلترلع تسل ٌ  الصللن0226)يٌلعا ٌل اش انعلدا  .5
 داعهة الع صع. –ييٌة ايدارا  ايقتصاد  –عادستٌر 

 داعهة الع صع.  -ا ادارا التس ٌ ا دا ر اليتا لي لاىة  الامر 1432الدٌ ه دًا الً سهٌدا  .4



 [       208]                                                                                                         ...توجهات املنظمات العراقية يف النشر االعالني

ا الًل سللهٌدا ه اللدٌ  .3  – الت يٌللظا الدلٌهللة  را العاهلل   النلدٌم  دارا التسلل ٌ ا الناعللد ليامل0222دلًل

 ايردا.
ا الت) للللٌ  التسللل ٌرً  عاللللاةٌ   ت لٌرلللاق( ا دار الٌللللاي ري الهيعٌلللة ليامللللر 0223الهللل ّ ا لملللٌرا  .6

 اجردا.-ىعاا- الت يٌظ

 ايردا. -ىعاا -التس ٌ ا دار  االع ليامر ا علاديع0223الهعرا رو اا العنع دا  .2
ا اساسلٌاق التسل ٌ ا دار 0222اللراةٌ ا  ىيًل-دلاريا تهرٌلا سلر ر –ي تيرا تٌيٌاا ارععستر ا   .3

 السه دٌة.–الرٌا  –العرٌخ ليامر 
ا ايتصلايق التسل ٌرٌة  امرةلا تًل السلي ل الملراالًا دراسلة 0223الا ريا  يع دعاع الدٌا ا ريا  .4

ييٌللة  -رسلالة عادسلتٌر -تنيٌيٌلة يراع ىٌالة علا  يل ع  عسلتهييً السليظ العهعلرا تًل عدٌالة الع صلع 

 داعهة الع صع.-يقتصادايدارا  ا
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