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وانعكاسها على السلوك  التسويق اإللكتروني ات إعالنأساليب اإلقناع المستخدمة في 

 ميدانية دراسة  الشرائي للشباب العراقي/ 

   عبد الحسين جوحي الساعدي

  أ.م.د. كريم مشط زلف الموسوي

ABSTRACT 

Scientists consider that the appeal to the mind is the mental criterion for persuasion, which is the 

strongest and most influential, followed by the appeal to the heart, which represents the symbol of 

emotion, in the persuasive process.  The Iraqi (field study) with several sub-questions, to achieve 

several research goals, based on the theory oriented to the research, which is (the theory of media 

persuasion), which we see as the most appropriate theory for the problem of this research, its 

questions and objectives, based on the intellectual heritage represented by the methods of persuasion 

in electronic advertisements and their reflection on young consumers.  The method used is the survey 

method, as it is one of the most appropriate approaches to media studies, and is consistent with the 

topic, problem and objectives of the research based on the analytical descriptive approach, as well as 

the questionnaire tool for all data and information related to the field study of the research sample 

represented by the Iraqi youth in the Iraqi governorates (Baghdad, Nineveh and Basra) and the adult  

Their number is (668) researched . 

 The study reached several results, including the following : 

 Determining goals was one of the most important methods of persuasion used in electronic 

advertisements in Iraqi commercial sites . 

 The polarization model occupied the forefront of the persuasion models used in electronic 

advertisements, because this model plays a positive role in persuading young consumers and urging 

them to make a purchase decision . 

 Among the most important principles of persuasive design in electronic advertising is simplicity and 

clarity 

 The most important recommendations that came out of this study are as follows : 

 Highlighting the characteristics and advantages of the product in terms of quality and efficiency, as 

well as focusing on the commercial relationship, facility, price and warranty in order to urge young 

people to make a purchase decision . 

 The electronic advertisements in the Iraqi commercial sites focused on advertising communication, 

but they neglected electronic sales, and the delivery service, which is among the pillars of delivery . 

 The necessity of paying attention to persuasive methods in electronic  

 Keywords: methods of persuasion, e-marketing ads,  reflection, buying behavior, Iraqi youth. 
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 المستخلص  

تأثيراً ، تأأتي ععأدها   واألكثر  األقوىيعدّ العلماء ان مناشدة العقل هي المعيار الذهني لالقناع ، وهي  

، وعنأاء علأذ كلأم تأد ت ديأد مبأثلة ع ثنأا  اعيةناإلقمناشدة القلب ، الذي يمثل رمز العاطفة ، في العملية 

وانعثاسأاا علأذ السألول البأرا ي التسويق اإللثتروني  ات  إعالنالمستخدمة في    اإلقناع  أساليب الموسوم )

ع ثيأة عأدة ، عنأاء علأذ الن ريأة  أهدافللبباب العراقي /دراسة ميدانية( عتساؤالت فرعية عدة ، لت قيق 

الته ة األنسب لمبثلة هذا الب ث وتساؤي( التي نراها الن ريعالماإل اإلقناعالموجاة للب ث وهي )ن رية 

االلثترونيأة وانعثاسأاا   اإلعالنات اساليب االقناع في  عد علذ الموروث الفثري المتمثل  ، عاالستنا  وأهدافه

علذ المستالثين البباب امأا المأناا المسأتخدم فاأو المأناا المسأ ي ، إك انأه مأن اكثأر المنأاها مال مأة 

 ية ، وينسجد مأ  مووأوع ومبأثلة واهأداف الب أث عاالعتمأاد علأذ المأناا الو أفيعالمللدراسات اإل

الت ليلي ، وكذلم اداة االسأتبيان لجميأ  البيانأات والمعلومأات الخا أة عالدراسأة الميدانيأة لعينأة الب أث 

( مب وثاً 668والبصرة( والبالغ عددهد )ونينوى  المتمثلة عالبباب العراقي في الم اف ات العراقية )عغداد  

. 

 

 وقد تو لت الدراسة الذ نتا ا عدة نذكر مناا ما يأتي :

يأة عأالمواق  لثتروناإل  اإلعالنأات المسأتخدمة فأي     قنأاعاإل  أساليب ت ديد األهداف كان من أهد   -1

 التجارية العراقية .

وكلأم  يأة ،لثتروناإل اإلعالنأات المستخدمة في    قناعاحتل نموكج االستقطاب  دارة نماكج اإل -2

 المستالثين البباب وحثاد علذ قرار البراء . إقناعلما يؤدي هذا النموكج من دور إيجاعي في 

 اما اهد التو يات التي خرجت عاا هذه الدراسة فاي كما يأتي :

ما يمتلثه المنتا من خصا ص ومزايا في الجودة والثفاءة ، وكذلم التركيز علذ العالقأة   ازاعر -1

 لسعر والضمان ألجل حث البباب علذ قرار البراء .التجارية والمنبأة وا

، ولثناأا ياإلعالنأة العراقيأة علأذ االتصأا   ية فأي المواقأ  التجاريألثتروناإل  اإلعالنات ركز   -2

 ي ، وخدمة التو يل التي تعد من عين ركا ز التو يل لثترونأهملت البي  اإل

 –السألول البأرا ي   –االنعثأا   -لثترونأيالتسأويق االات  إعالنأ  -االقنأاع    أسأاليب   الكلمات المفتاحيةة  

 البباب العراقي .  

 

 

 ة ــــالمقدم

مامأة ، وكلأم لخطورتاأا  اإلعالنأات تعد التأثيرات االقناعيأة الناتجأة عأن تعأرش البأباب لتلأم 

مأن خأال  التسأاؤ  الأر يب للب أث للب ث في تلم المبثلة ،   نا  وعمق تأثيرها االقناعي علذ البباب دفع

وانعثاسأاا علأذ السألول البأرا ي  التسأويق اإللثترونأيات إعالنوهو )ما أساليب اإلقناع المستخدمة في  

الت وأهداف الب ث ، والن رية الموجاأة للب أث وقأد تأد راقي؟( فضالً عن مجموعة من تساؤللبباب الع

هثأذا دراسأات اعالميأة ، وكأذلم تأد اسأتخدام أداة استخدام المناا المسأ ي كونأه المأناا األنسأب لمثأل  

االستبيان علذ شباب العراق في الم اف ات العراقيأة الر يسأية وهأي عغأداد ونينأوى والبصأرة ، وعواقأ  

 عمجموعة من النتا ا لعل من أهماا ما يأتي: وفي نااية الب ث خرجنا( مب وثاً ، 668)
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 ية لثتروناإل اإلعالنات المستخدمة في   قناعاإل أساليب ت ديد األهداف كان من أهد   -1

 اإللثترونية  اإلعالنات احتل نموكج االستقطاب  دارة نماكج اإلقناع  المستخدمة في  -2

 عمجموعة من التو يات لعل أهماا ما يأتي :نا وعناًء علذ نتا ا الب ث ، خرج

اإللثترونية ، في منصة الفأيب عأول،   اإلعالنات ورورة التجديد واالعتثار في أساليب ت رير   .1

 من حيث العنوان ، والم توى ، والعبارة الختامية ، واالعتعاد عن كل ما هو مثرر

، وتراعأي  اإلعالنأات االلتزام عالقوانين واألخالقيات  والمواثيق ، التأي مأن شأأناا تأن د هأذه  .2

 يد االجتماعية ، وتجنب ال اور الفاحش لمفاتن المرأة العادات والق

 الفصل االول :االطار المنهجي للبحث 

  مشكلة البحث وتساؤلته   -أولا 

، عأرش جماأور الم اف أات العراقيأةوقد تمثلت مبثلة هذا الب ث في عدم وجود تصورات عأن مأدى ت

 اإلعالنات ، والب ث واالستقصاء حو  ما ت ققه هذه   االلثترونيالتسويق  ات  عالنوالسيما البباب مناد إل

من انعثاسات علذ فئة مامة من المجتم  العراقي اال وهي فئة البباب، وت ديأد تلأم االسأاليب االقناعيأة 

، ومن هنا تمت  ياغة مبثلة هأذا الب أث مأن خأال  ا ح المجتم  العراقي تأثيراً عااعاعتبارهد  اكثر شر

ومأدى انعثاسأاا   التسويق االلثترونأيات  إعالن يب وهو )ما اساليب االقناع المستخ دمة في  التساؤ  الر

 انبثقت االتساؤالت اآلتية : وعناءا علذ كلم  علذ السلول البرا ي للبباب العراقي؟( .

التسأأويق  اإلعالنأأات إلأأذ  مأأا هأأي وسأأا ل اتوا أأل التأأي يسأأتعملاا البأأباب العراقأأي عأأالتعرش  -1

 مواق  التتجارية العراقية ؟االلثتروةني عال

 ية التي يتد مباهدتاا في المواق  التجارية العراقية؟اإلعالنما هي أهد االشثا   -2

 ية التي يتد مباهدتاا في المواق  التجارية العراقية؟اإلعالنما هي اهد االشثا   -3

يأة التو أل التسويق االلثتروني عالمواق  التجاريأة العراق اإلعالنات التعرف علذ أسباب مباهدة  -4

 إلذ أسباب تفضيل إعالنات التسويق اإللثتروني لدى البباب؟

 

ا   هذا الب ث من خال  م اور أساسية وهي كاآلتي : أهميةتثمن  البحث   أهمية -ثانيا

مأن خأال  اسأاليب  أهميأةحيث يستمد هأذا الب أث  المجتمة   إلى  البحث بالنسبة أهمية –المحور الول 

كونه يب ث في احد واهد المفاهيد المامة وهو االقناع  إعالنات التسويق اإللثترونياالقناع المستخدمة في 

واو ة السيما في ظأل ثأورة التطأور التثنولأوجي  أهميةواخضاعه للدراسات الت ليلية والميدانية يعطيه 

مأن تناولأه شأري ة البأباب  هذا الب أث  أهميةرز وعالذات الفيب عول ، وكذلم تب  التسويق اإللثترونيفي  

 ، الذي يعد من الفئات العمرية المامة في المجتم  العراقي

 

يأة اإلعالنيعد هأذا الب أث اوأافة  علميأة عالدراسأات    العلم  إلى    البحث بالنسبة  أهمية  –المحور الثاني  

في االقناع والتأثير علأذ القأدرة  ات اإلعالنعآخر ، مدى قدرة هذه أو    للمثتبة العلمية ، كونه سيثبف عن و

اا واشثالاا ، وطريقة عروأاا ، وتنأوع اسأاليب االقنأاع أنواعالبرا ية  للبباب العراقي حيث اساليباا و

 فياا  وكذلم االستماالت المستخدمة فياا .
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 مأا ، كوناينهذا الب أث عالنسأبة للبأاحث أهميةتثمن    ينالباحثإلى   البحث بالنسبة  أهمية  –المحور الثالث  

 التخصص في هذا النمط االتصالي الماد . ايروم

 

ا   ما يأتي :إلذ  يادف هذا الب ث  أهداف البحث   -ثالثا

عأالتعرش إلأذ إعالنأات التسأويق معرفة اهد وسأا ل التوا أل التأي يسأتعملاا البأباب العراقأي  -1

 عالمواق  التجارية العراقية . اإللثتروني

 التي يباهدها البباب العراقي . اإلعالنات التعرف علذ اكثر  -2

 ية المؤثرة علذ البباب .اإلعالنالتعرف علذ اهد االستماالت  -3

 . التسويق اإللثترونيات إعالنمعرفة مدى تفاعل الجماور م   -4

 

ا   نوع البحث ومنهجه   –رابعا

أو   من مأاً لل صأو  علأذ عيانأات  ومعلومأات  واو أاف عأن ال أاهرة ،يعد مناا المسح جاداً علميأاً   

مجموعة ال واهر موووع الب ث من العدد ال دي من المفردات المثونة لمجتم  الب ث ، ولفتأرة زمنيأة 

 ( 147:  2006كافية للدراسة . )حسين ، 

كثأر المنأاها والمناا المس ي هو االنسب لاذه الدراسة ، ع سأب طبيعأة مبأثلة الب أث ، وهأو ا

مال مة للدراسات االعالمية النسجامه م  اهداف وموووع الب ث، وقد تد االعتماد علذ المناا الو في 

و ف الوو  ال الي فأي المجأا  قيأد الب أث ، ف ناأا ت أاو  ان إلذ    )الب وث الو فية( هي التي تسعذ

لل  ة نفساا .)ويمر ، دومينيم،  ال روف ال الية ، وت او  تفسير ما هو موجود في اأو   تطور االتجاهات 

2013   :328 ) 

 

ا    ادوات البحث   -خامسا

تأأد اسأأتخدام االسأأتبيان كأأاداة لجميأأ  البيانأأات والمعلومأأات الخا أأة عالبأأباب العراقأأي ، ويمثأأن تعريأأف 

تعبر عن استجاعات المب وثين علذ عدد مأن االسأئلة(( )عبأد   االستبيان عأنه ))اداة لل صو  علذ عياناتت 

( ، إك تضمنت استمارة االستبيان عدد من االسئلة المفتوحة والمغلقأة، والواوأ ة 163:    2011العزيز ،  

 المو ل والبصرة .علذ البباب في م اف ات عغداد و والبعيدة عن الغموش ، وزعت 

 

ا     مجتم  البحث وعينته   -سادسا

( 204( مأن الأذكور ، و)464( مب وثأاً ، مأناد )668مجتم  الب ث من البباب العراقأي وعواقأ  )  ناحدد 

عغأداد  ( اسأتمارة موزعأة علأذ م اف أات العأراق اآلتيأة :706عتوزيأ  )قمنأا  مب وثاً من االناث ، وقأد 

يق تأد الغأاء ء السثاني للبباب ، وععد التدقحصا( اعتماداً علذ اإل150( والبصرة )160( ونينوى )450)

( 668( استمارة لثوناا غير  ال ة للدراسة المناجية، وعذلم يثون مجموع االسأتمارات الصأال ة )38)

 . للب ث  وا ية البسيطة الناا االنسب استمارة ، وكلم عاستخدام العينة العب
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ا    مجالت البحث   –سابعا

ولغايأة  1/9/2020الممتأدة مأن ة م الدراسالمجا  الزماني : وهو يمثل المدة الزمنية المستغرقة التما   -1 

31/12/2020. 

المجا  المثاني : تد ت ديد المجا  المثاني عالبباب الموجودين في الم اف ات العراقيأة الثبيأرة وهأي   -2

المنبورة عالمواق  التجارية العراقيأة   التسويق اإللثترونيات  إعالنعغداد ونينوى والبصرة ، وكذلم  

ي وموقأ  السأوق نألثتروي وموق  دينار للتسأوق اإللثترونوق االمزون اإلسعلذ الفيب عول وهي  

 ي.لثترونالعراقي المفتوح اإل

المجا  الببري والطبيعي: تد اجأراء الدراسأة علأذ البأباب العراقأي فأي م اف أات عغأداد ونينأوى  -3

 ( مب وثاً 668والبصرة عواق  )

 

 النظرية الموجهة للبحث   – ثامنا

مبأأرف علأأذ ن ريأأة )االقنأأاع ال ك وقأأ  اختيأأار الباحأأث عاالتفأأاق مأأ  االسأأتا نظريةةة القنةةاع العالمةةي  

االعالمي( كوناا الن ريأة االنسأب واالكثأر مال مأة لدراسأة مبأثلة هأذا الب أث ، إك مأن الصأعب اقنأاع 

اساليب االقناع التي وظفت في هأذه الن ريأة إلذ    البباب العراقي علذ السلول البرا ي ، من دون اللجوء

تغييأر مواقأف المتلقأين البأباب إلأذ   ل التي تاأدفي تتعامل م  الرساإعالنالتي تعد عأناا ن رية اتصا   

عبراعة ، وتأخذ عاالعتبار الخصا ص النفسية للفرد في نموكج الت فيز المتمثأل عاالسأتجاعة وت قيأق قأرار 

القنأاع قأادرة علأذ تفعيأل قي ، ومن هأذا المنطلأق فأ ن وسأا ل االبراء لدى المستالثين من البباب العرا

 ( 100: 2020ار ، التغيير في المواقف.)البع

 

 المفاهيم والمصطلحات   -تاسعا

وهو الطريقة أو البأثل أو المأناا أو الفثأرة ، التأي تاأدف إلأذ اقنأاع البأباب المسأتادف   االسلوب : -1

ع عالنات التسويق اإللثتروني، وت ويله إلذ مستالم فعلي عبر البراء ، إك تؤدي االساليب إلذ اقنأاع 

 .المستالم الباب وخلق الرغبة أو الطلب عل السلفة أو الخدمة

ذ تغيير موقأف أو سألول شأاب مسأتالم، تجأاه أو خدمأة، أو حأدث، أو وهو عملية تادف إل  االقناع : -2

 .اإللثتروني لنقل المعلومات واالستماالت للمستالم اإلعالنفثرة، وكلم عاستخدام 

، لمعلومات من خال  منصة الفأيب عأولهو عملية اتصا  غير شخصية لنبر ا    اإللثتروني :  اإلعالن -4

إلذ  اإلعالنمات واالفثار وعادة ما يدف  اجره من قبل راعي ويثون كا طبيعة مقنعة حو  السل  والخد 

موق  الفيب عول علذ االنترنت ، وهو كذلم إعالن يقوم عنبره  احب الموق  التجأاري علأذ منصأة 

 الفيب عول .

يأاً عأدالً مأن االتصأا  إلثترونهو تعامل تجاري قا د علذ تفاعل اطأراف التبأاد     ي :لثترونالتسوق اإل  -4

هأو  االنعثا  : -5لمباشر ، ويتد كلم عبر منصة الفيب عول عين المعلن والمستالثين البباب المادي ا

التسأويق ات عالنأالرؤيأة احاديأة الزاويأة ، وهأو المقارعأة المصأل ية إلأو    الم اعأاة ،أو    الميل الذاتي

تخدم المعلأن  ر  ياغات واختيارات اف  االقناع والت ريف والتلوين عبالتي ال تخلو من دو  اإللثتروني

 ية لثتروناإل اإلعالنات القناع البباب العراقي عاذه 
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التسأويق ات  عالنأهو العملية التي يقوم عاا البأباب مأن خأال  الب أث والتعأرش إل  السلول البرا ي :  -5

رغباتاد واحتياجاتاد من خأال    الخدمة التي يعتقدون اناا  ال ة الشباعأو    لبراء السلعة  اإللثتروني

 علذ سلول قرار البراء . استخداماا ، واالقدام

ات إلذ إعالنأ ( سنة ، والذين يتعروون45-18هد االشخاص الذين تتراوح اعمارهد من )  البباب : -5

طلب إلذ   وتثون لدياد مجموعة من الرغبات والميو  والتفضيالت التي تت و   التسويق اإللثتروني

لمسأتالثين وان هأؤالء ا  خدمأة معينأة منبأورة فأي المواقأ  التجاريأة العراقيأة،أو    ه سألعةفعا  تجا

 ية والم ددات االقتصادية واالجتماعية اإلعالنالبباب يتأثرون ععدد من االستماالت 

 

 دراسات سابقة   – عاشرا

 اإلعالنأات كانت الدراسأة ععنأوان )اتجاهأات البأباب الجزا أري ن أو    (2015دراسة )عامور مريد ،    -1

ية دراسة ميدانية عمقاهي االنترنت عمدينة ام البواقي( وقد حددت الباحثة مبثلة الب ث عالتسأاؤ  لثتروناإل

ية ؟ وقد اعتمدت الباحثة في دراستاا علذ لثتروناإل اإلعالنات اآلتي : ما اتجاهات البباب الجزا ري ن و 

المناا الو في ، وكذلم اداة المقيا  واداة االستنمارة ، وقد خرجت الباحثة ععدة نتا ا وتو أيات ، وقأد 

اقترنت هذه الدراسة من ع ثنا في كوناا تناولت البباب كعينة  لب ثاا ، وكذلم اسأتخدام العينأة العبأوا ية 

حيأث اقتصأارها علأذ الدراسأة  البسيطة لعدد من البباب ، فيمأا اختلفأت هأذه الدراسأة عأن دراسأتنا مأن

الميدانية فقط في حين ان دراستنا تناولت عالوة علذ كلم الدراسأة الميدانيأة ، الدراسأة الت ليليأة للمواقأ  

 التجارية العراقية .

فأي تثأوين الصأورة   اإلعأالنان هذه الدراسة التي حملت عنأوان )دور    (1999دراسة عبد الرحمن )  -2

فأي  اإلعأالنمعرفة دور إلذ  ت ليلية( كانت تادف –الذهنية للسل  والخدمات المعلن عناا /دراسة ميدانية 

تثوين الصورة الذهنية للسل  والخدمات المعلن عناأا ، وقأد خأرج الباحأث ععأدة نتأا ا ومقترحأات، وقأد 

ف تي القاهرة والجيزة حيث تد اختيار احيأاء اجريت الدراسة علذ عينة من االفراد عمختلف االعمار عم ا

( مب وثأاً ، وتتسأاعه هأذه الدراسأة مأ  ع ثنأا مأن 400في كل من الم اف تين عبثل عمدي ععينة قواماا )

بأباب لحيث المناا واالداة ، ولثناا تختلف من حيث طبيعة العينة المب وثة ، اك ركأز هأذا الب أث علأذ ا

وكذلم تختلف من حيث النتا ا والمعطيأات  ،كزت علذ كل االعمار فقط ، في حين دراسة عبد الرحمن ر

 التي خرجت عاا الب ث ال الي .

والتعأرف علأذ اهأد االشأثا    كوسأيلة إعأالن ،  تناولت هذه الدراسة االنترنت   ( :2006دراسة شبل )  -3

 ناإلعأالومميزات وعيوب كأل نأوع ، فضأالً عأن التعأرف علأذ خطأوات تصأميد   اإلعالنالتي يتخذها  

ي، وقد استخدمت الباحثة المناا الو في واداة الت ليل االستمارة وت ليل الم توى ، وهي عذلم لثتروناإل

 تقترب من الب ث ال الي ، لثناا تختلف من حيث العينة والنتا ا 

اسأتخدام االسأاليب التفاعليأة  أهميأة( استادفت الدراسة القاء الضوء علأذ 2007عبد اللطيف )دراسة    -4

ي ، لما له من مزايا تأزداد يومأاً ععأد يأوم ، مأن خأال  افتأراش ان اإلعالنلتعرش لعملية االتصا   عند ا

ية الخا ة عالمنتجات والخدمات سوف اإلعالناالعتماد علذ االساليب التفاعلية في تصميد وانتاج الرسالة  

ما يؤثر ايجاعياً علذ عمليأة ية ، ماإلعالني قق نسبة اعلذ من رد الفعل المطلوب من المتلقي تجاه الرسالة 

 (اإلعأالناالتصا  ، وقد تو لت الدراسة التي ت مل عنوان )االساليب التفاعلية كقوة مؤثرة فأي تصأميد 
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عدة نتا ا علمية مامة ، تثاد تقترب من الدراسة من حيث المناا ، ولثناأا تختلأف عأن دراسأتنا مأن إلذ  

 حيث اداة الب ث وعينة الدراسة .

 االقناعية  اإلعالن: اساليب الفصل الثاني 

،  2020: )معأأراوي ، االلثترونيأأة  اإلعالنأأات فأأي نعأأرش فيمأأا يأأأتي ألهأأد هأأذه األسأأاليب المسأأتخدمة 

 (.79ص 

يأة ، واألسأال فأي اإلعالنأسلوب البي  المباشر : هو األسلوب األكثر تقليدية واألعسط في األسأاليب   .1

التقديد المباشر للمعلومات المتعلقأة عالسألعة أو الخدمأة مسأتخدماً   الثتاعة ، ويعتمد هذا األسلوب علذ

 في الغالب األوتار والمداخل المنطقية الخا ة عمزايا المنتا 

أسأألوب ال أأوار : وهأأو عبأأارة عأأن حأأوار عأأين شخصأأيتين أو اكثأأر عأأن مزايأأا السأألعة أو الخدمأأة  .2

 وخصا صاا 

ية ، اإلعالنفي العديد من الوسا ل   اإلعالنات قديد  ي تفاألسلوب الفثاهي : وهو من األساليب البا عة   .3

 اعتماداً علذ المرح والفثاهة 

أسلوب شري ة من ال ياة : وهو أسلوب يعتمأد علأذ تقأديد  أور مأن ال يأاة ال قيقيأة ، مأن خأال   .4

 عرش مبثلة يواجااا المستالم في حياته اليومية 

األسلوب الدرامي : يعتمد علذ قصة قصيرة يثون فياا المنتا هو النجد ، وهذا النوع مأرتبط ععأ   .5

 يضاً علذ مبثلة وحل البيء عأسلوب شريعة من ال ياة ، إك يعتمد أ

، وليب حياة ر يسي أو  ورة كهنية معينة أسلوب نمط ال ياة : يعتمد هذا األسلوب علذ ترويا نمط .6

 علذ مزايا المنتا نفسه 

األسلوب الموسيقي : وهو األسلوب الذي تبثل فيه الموسيقذ عنصراً أساسياً سأواء كانأت تصأاحبه  .7

 كلمات مغناة ام 

ان أسألوب البأاادة الأذي   اإلعأالنمزيد من اإلقناع يرى كثير من خبراء  أسلوب الباادة : من اجل   .8

 يعتمد علذ قيام شخص عالباادة للمنتا ، أو ععرش مزايا السلعة 

أسلوب العرش : " ال تقل رسالتم ... ولثن اعرواا " ، وهذا هو أسلوب العرش الذي يعتمد علذ  .9

 عرش السلعة ومزاياها التنافسية أمام الجماور 

وهو األسلوب الذي يعتمد علأذ مقارنأة الماركأة عغيرهأا مأن الماركأات المنافسأة   اسلوب المقارنة   .10

 وكلم لتقديد المزايا البيعية التي تتمت  عاا في مواجاتاد ، 

أسلوب الرسوم المت ركة : يبمل أي عملية فلمية تعطي ال ياة وال ركة ألشياء جامدة عما فياا السل   .11

 أو الخدمة نفساا 

سلوب المختلط : وهو األسلوب الذي يجمأ  عأين اكثأر مأن أسألوب إعالنأي، فقأد يأتد الأدما عأين األ .12

األسلوب المقارن ، واألسلوب الفثاهي ، وقد يدما أسلوب شريعة من ال ياة م  األسلوب الموسأيقي 

 وهثذا .

فأي إقنأاع وووح األهداف مقاعل استنتاجاا ومنياً : كمثل درجة الوووح في الرسالة أهمية كبيأرة  .13

 ( .132، ص  2020المستادفين )الفار  ، 

تقديد األدلة والبواهد : يمثن تعريأف األدلأة والبأراهين عأناأا مجموعأة المعلومأات التأي تتضأمناا  .14

الرسالة اإلقناعية والتي من المفترش ان تعزز مضأموناا اإلقنأاعي وتأؤثر فأي المتلقأي لتبأين هأذه 

 الرسالة 
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رش الرسا ل المعاروة : عندما يثون الموقف الذي تتبناه الرسأالة عرش الرسا ل المؤيدة مقاعل ع .15

 متفقاً م  االتجاه المبد ي للمتلقي ، فمن المتوق  ان تصدر أفثار إيجاعية من المتلقي تجاه هذا الموقف 

ترتيب ال جا اإلقناعية داخأل الرسأالة : غالبأاً مأا ي تأوي مضأمون الرسأا ل اإلعالميأة عأدداً مأن  .16

 عية التي تعزز من احتما  قبو  المتلقي للرسالة ال جا اإلقنا

يأة : مأن االمأور المذهلأة ان عأدداً غفيأراً مأن النأا  يتخلأون عأن اإلعالنتثرار التعرش للرسا ل   .17

يدركون ان تثرار الرسالة امأر   اإلعالنات ، عيد ان رجا     األولذم اولة اإلقناع إكا لد ينج وا للمدة  

 ماد لإلقناع الناجح 

جاهات الجماور واحتياجاته : تبير الدراسات إلأذ ان األفأراد الأذين يتعروأون لرسأا ل استخدام ات .18

تتبنذ وجاة ن رهد ترتبط عبنذ معرووة موجودة لدياد هد اكثأر إيجاعيأة فأي اتجاهأاتاد ن أو هأذه 

 الرسا ل وفي استجاعاتاد المعرووة لاا 

كبيأراً كلمأا زادت قيمتأه وال يأز الأذي  اإلعأالن: أثبتت التجارب انأه كلمأا كأان حيأز  اإلعالنحيز   .19

نقصده هو الزماني ، ولاذا يجب ان نلفت الن ر إلذ عنا ر اخرى لاا عالقة عأال يز )المبأاداني ، 

 (.32، ص 2013

مرتقب أّما عأن ية للمستالم الاإلعالن: يتد التعبير عن األفثار  اإلعالناستخدام الصور والرسوم في  .20

 طريق استخدام الثلمات أو عبر التعبير عالصور والرسوم 

، ودورهأا فأي ال قيقأة ال يأدرل مباشأرة مأن  اإلعأالناإلواءة : تعدّ اإلواءة عنصراً عنا ياً لتعبير  .21

ي اإلعالنأطرف المباهد البسيط ، فالذي تعنيه هو المبارل الذي يعطي لثل ععد من أععأاد العأرش  

 مية، والجماور المستالم .نصيبه من األه

 إخراج الومضة التلفازية : وتتضمن المراحل اآلتية :  .22

 عملية التركيب  جعملية التصوير ب  المرحلة الت ضيرية  -أ

: ان اللون هو الترجمة التي تقوم عاا عيوننأا وأدمغتنأا ألشأعة الضأوء   اإلعالناستخدام األلوان فلي   .23

 ي يعبر العين المنعثسة وهو يختلف عاختالف البعاع الذ 

يأة اإلعالني اإللثتروني : المقصود عه نوعية الصوت الذي يقأرأ الرسأالة  اإلعالنالصوت في النص   .24

 .سواء كان كلم الصوت  وت رجا  أو نساء أو أطفا  أو الجمي  معاً 
 

 الدراسة الميدانية  الفصل الثالث : 

البيانأات البخصأية للمب أوثين وهأي )النأوع االجتمأاعي ، واعمأار   ناتناول  البيانات الحصائية للشباب  

المب وثين وتوزيعاد الجغرافي ، والت صيل العلمأي لاأد ، والماأن التأي يمتاناأا( ، فضأالً عأن تووأيح 

 االلثترونية ، كما مووح فيما يأتي : اإلعالنات اتجاهاتاد ن و 

 البيانات البخصية للمب وثين البباب :

 

 النوع الجتماعي للمبحوثين الشباب  -1

( 160( ونينوى )450( استمارة موزعة علذ ام اف ات العراق اآلتية ، عغداد )706عتوزي  ) نامق

( استمارة لثوناا غير  ال ة للدراسة المناجية وعأذلم يثأون 38( وععد التدقيق تد الغاء )150والبصرة )

 ( يووح النوع االجتماعي للمب وثين .30والجدو  )( استمارة ، 668مجموع االستمارات الصال ة )
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 النوع الجتماعي للمبحوثين  (1جدول )

 النسبة المئوية  التكرار  النوع ت

 % 69,46 464 ذكور 1

 % 30,53 204 إناث 2

 % 100 668 المجموع 

 

( تثأراراً وعنسأأبة 464عواقأأ  ) األولأذالجأدو  السأأاعق ان فئأة الأأذكور قأد احتلأت المرتبأأة  آظاأر

%( وسبب كلم يعود الذ ان سبب هذا التفاوت هو ال روف االجتماعية والعأادات والتقاليأد التأي 69,46)

عبأثل عأام تعد أحد القيود التي تقلل من تعرش المرأة لالعالنات االلثترونية ، فضالً عن  أفات المأرأة 

( تثراراً وعنسبة 204فاي كا ن يتمت  عالخجل علذ عثب الرجل ، واحتلت فئة اناث المرتبة الثانية عواق  )

(30,53. )% 

 

 الفئات العمرية للمبحوثين الشباب  -2

 (  الفئات العمرية للمبحوثين الشباب  2جدول )

 النسبة المئوية  التكرار  العمر ت

1 18-27 318 47,60 % 

2 28-37 238 35,61 % 

3 38-45 112 16,76 % 

 % 100 668 المجموع 

 

تثأراراً  (318عواقأ  ) األولذ( قد احتلت المرتبة 27-18من ) األولذأظار الجدو  اعاله ان الفئة  

( وسبب كلم يعود الذ ارتفاع نسبة البباب عاذه الفئة اكثر من غيرها من فئات المجتم  ، 47,60وعنسبة )

( تثراراً 238( المرتبة الثانية عواق  )37-28وكذلم ساولة خضوعاد الىالدراسة الميدانية ، واحتلت فئة )

 %( .16,76( تثراراً وعنسبة )112واق  )( المرتبة الثالثة ع45-38%(  ، واحتلت فئة )35,62وعنسبة )

 

 

 التحصيل العلمي للشباب المبحوثين  -3

 ( التحصيل العلمي للشباب المبحوثين  3الجدول )

 النسبة المئوية  التكرار  التحصيل العلمي  ت

 % 58,23 389 بكالوريوس   1

 % 35,62 238 اعدادية   2

 % 2,84 19 متوسطة   3

 % 1,19 8 ابتدائية  4

 % 0,89 6 دبلوم  5

 % 0,59 4 دبلوم عالي   6

 % 0,44 3 ماجستير   7

 % 0,14 1 دكتوراه   8

 % 100 668 المجموع 
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وعنسأأبة  (389عواقأأ  ) األولأأذاظاأأر الجأأدو  السأأاعق ان فئأأة عثأأالوريو  قأأد احتلأأت المرتبأأة 

%( وسبب كلم يعود الذ وجود نسبة كبيرة من المب وثين البباب الذين لدياد مستوى ثقافي جيأد 58,23)

( تثراراً وعنسبة 238يؤهلاد للتعرش لالعالنات االلثترونية واحتلت فئة االعدادية المرتبة الثانية عواق  )

%( ، واحتلأت فئأة 1,19رارات وعنسأبة )( تثأ8%( واحتلت فئة اعتدا ية المرتبة الراععة عواقأ  )35,62)

%( ، واحتلت فئة دعلوم عالي المرتبة السادسأة 0,89( تثرارات وعنسبة )6دعلوم المرتبة الخامسة عواق  )

( تثأرارات 3%( ، واحتلأت فئأة ماجسأتير المرتبأة السأاععة عواقأ  )0,59( تثأرارات وعنسأبة )4عواق  )

 %( .0,14( تثرار وعنسبة )1رتبة الثامنة عواق  )%( ، واحتلت فئة دكتوراه الم0,44وعنسبة )

 

 المهن التي يمتهنها المبحوثين الشباب  -4

 المان التي يمتاناا المب وثين البباب  (4الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  المهنة  ت

 % 59,13 395 طالب 1

 % 27,24 182 عاطل  2

 % 10,17 68 كاسب  3

 % 3,44 23 موظف  4

 % 100 668 المجموع 

 

تثأأراراً وعنسأأبة  (495عواقأأ  ) األولأأذاظاأأر الجأأدو  السأأاعق ان فئأأة طالأأب قأأد احتلأأت المرتبأأة 

%( وسبب كلم يعود الذ ترجيح كفة فئأة الطلبأة كأوناد البأري ة االغلأب فأي المجتمأ  ، وهأي 59,13)

%( ، 27,24( تثأأراراً وعنسأأبة )182مسأأألة طبيعيأأة جأأداً ، واحتلأأت فئأأة عاطأأل المرتبأأة الثانيأأة عواقأأ  )

%( ، واحتلأت فئأة موظأف 0,17ص 1( تثأراراً وعنسأبة )68واحتلت فئة كاسأب المرتبأة الثالثأة عواقأ  )

 %( .3,44( تثراراً وعنسبة )23المرتبة الراععة عواق  )

 

  التسويق اإللكتروني مدى التعرض لعالنات  -5

  التسويق اإللثتروني( مدى التعرش العالنات 5الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  مدى التعرض  ت

 % 100 668 م نع 1

 صفر% صفر ال 2

 % 100 668 المجموع 

 

%( ، 100تثراراً وعنسأبة ) (668عواق  ) األولذاظار الجدو  الساعق ان فئة نعد قد احتلت المرتبة 

 وكلم ععد استبعاد االستمارات الباطلة ، واحتلت فئة ال المرتبة الثانية عواق  ) فر( وعنسبة ) فر%( .
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 وسيلة التواصل التي يستخدمها المبحوثين الشباب  -6

 وسيلة التوا ل التي يستعملاا المب وثين البباب  (6الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  وسيلة التواصل ت

 % 93,56 625 الهاتف المحمول 1

 % 3,89 26 الحاسوب المحمول 2

 % 2,54 17 الحاسوب الثابت 

 % 100 668 المجموع 

 

وعنسأأبة  (625عواقأأ  ) األولأأذاظاأأر الجأأدو  السأأاعق ان الاأأاتف الم مأأو  قأأد احتأأل المرتبأأة 

%( وسبب كلم يعود الذ ساولة استخدامه من قبل المب وثين البباب واحتل ال اسوب الم مأو  93,56)

%( ، واحتلت فئة ال اسوب الثاعت المرتبة الثالثأة عواقأ  3,89( تثرار وعنسبة )22المرتبة الثانية عواق  )

 %( .2,54( تثرارا وعنسبة )17)

 

 من قبل الشباب لكتروني التسويق اإلحجم التعرض لعالنات  -7

 ( حجد التعرش لالعالنات من قبل البباب 7الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  حجم التعرض  ت

 % 79,04 528 ال اعرف  1

 % 12,87 86 يوميا   2

 % 4,34 29 أسبوعيا   3

 % 2,69 18 شهريا   4

 % 1,04 7 نادرا   5

 % 100 668 المجموع 

 

( تثأراراً وعنسأبة 528عواقأ  )  األولأذاظار الجدو  الساعق ان فئة ال اعأرف قأد احتلأت المرتبأة  

%( وهذا يعثب مصداقية البباب المب أوثين ، وكأذلم عأدم تركيأزهد علأذ كلأم ، واحتلأت فئأة 79,04)

لثالثأة عواقأ  ، واحتلأت اسأبوعياً المرتبأة ا %( 12,87وعنسأبة ) ( تثأراراً 86يومياً المرتبة الثانية عواق  )

وعنسأأبة ( تثأأراراً 18المرتبأأة الراععأأة عواقأأ  )، واحتلأأت فئأأة شأأارياً %( 4,34وعنسأأبة )( تثأأراراً 29)

 . %( 1,04وعنسبة ) تً تثرار (7)، واحتلت فئة نادراً المرتبة الخامسة عواق  %(  2,69)
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 التي يتم مشاهدتها في المواق  التجارية العراقية التسويق اإللكتروني اعالنات   -8

 التي يتد مباهدتاا في المواق  التجارية العراقية  التسويق اإللثتروني( اعالنات 8الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  االلكترونية اإلعالنات ت

 % 55,38 370 ضمن المادة التحريرية اإلعالنات  1

 % 18,41 23 الثابتة اإلعالنات  2

 % 17,66 118 المبوبة  اإلعالنات  3

 % 2,84 19 المرشح )المستهدف( اإلعالن  4

 % 2,24 15 يةاإلعالناالشرطة   5

 % 1,34 9 اعالنات الرعاية   6

 % 1,19 8 االنتقالية اإلعالنات  7

 % 0,89 6 اعالنات االرتباط   8

 % 100 668 المجموع 

 

( 370عواقأ  ) األولأذومن المادة الت ريرية قد احتلت المرتبة  اإلعالنات ان  اظار الجدو  اعاله

%( وكلم عسبب ساولة  ياغتاا ونبرها وال ت تاج جاود تثنولوجية او فنية في 55,38تثراراً وعنسبة )

%( ، 18,41( تثأراراً وعنسأبة )23الثاعتة المرتبأة الثانيأة عواقأ  )  اإلعالنات ادها ونبرها ن واحتلت  اعد 

، واحتلأت فئأة %(17,66( تثأراراً وعنسأبة )118  )المبوعأة المرتبأة الثالثأة عواقأ  إلعالنات اواحتلت فئة  

%(، واحتلت فئة االشرطة 2,84( تثراراً وعنسبة )19المرشح المستادف المرتبة الراععة عواق  )  اإلعالن

لرعايأة المرتبأة %(، واحتلت فئة اعالنأات ا2,24( تثراراً وعنسيبة )15ية المرتبة الخامسة عاق  )اإلعالن

( 8االنتقالية المرتبة الساععة عواق  ) اإلعالن، واحتلت فئة %(1,34( تثرارات وعنسبة )9واق  )السادسة ع

( تثأرارات وعنسأبة 6%( ، واحتلت فئة اعالن االرتباطات المرتبة الثامنأة عواقأ  )1,19تثراراً وعنسبة )

(0,89  )% 

 

 من قبل المبحوثين الشباب ي التسويق اإللكترونعالنات أسباب مشاهدة إ-9

 من قبل المب وثين البباب  التسويق اإللثتروني ( أسباب مباهدة اعالنات 9الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  اسباب المشاهدة ت

 % 32 214 لمعرفة كل ما هو جديد في االسواق  1

 % 29,64 198 للتعرف على اسعار وخصائص المنتجات   2

 % 19,91 133 المنتج او الخدمة لمعرفة مزايا   3

 % 18،41 123 لتحقيق طموحاتي   4

 % 100 668 المجموع 

 

عواق    األولذاظار الجدو  الساعق ان فئة المعرفة كل ما هو جددي في االسواق قد احتلت المرتبة  

%( وكلأم للتعأرف علأذ كأل مأا هأو جديأد الجأل اقتنا أه او التعأرف عليأه ، 32تثراراً وعنسبة )  (214)

والسيما عالنسبة للنساء الذي يعد كلم كنوع من الفضو  وجب االطالع علذ كأل مأا هأو جديأد وحأديث ، 

ة ( تثأراراً وعنسأأب198واحتلأت فئأة للتعأرف علأذ اسأعار وخصأأا ص المنتجأات المرتبأة الثانيأة عواقأ  )
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( تثأراراً وعنسأبة 133%(، واحتلت فئة لمعرفة مزايأا المنأتا او الخدمأة المرتبأة الثالثأة عواقأ  )29,64)

 %( .18,41( تثراراً وعنسبة )124%( ، واحتلت فئة لت قيق طموحاتي المرتبة الراععة عواق  )19,91)

 

 لدى الشباب التسويق اإللكتروني اسباب تفضيل اعالنات  -10

 لدى البباب  التسويق اإللثتروني( اسباب تفضيل اعالنات 10الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  اسباب التفضيل  ت

 % 55,68 372 المؤثرات التكنولوجية   1

 % 17,06 114 طبيعة السلعة المعلن عنها  2

 % 14,52 97 النها تشبع حاجاتي   3

 % 12,72 85 االلوان   4

 % 100 668 المجموع 

 

( تثأراراً 372عواقأ  )  األولذان فئة المؤثرات التثنولوجية قد احتلت المرتبة    اظار الجدو  اعاله

%( وكلم عسبب توظيف هذه المأؤثرات عبأثل سأايثولوجي وتثنولأوجي مأؤثر فأي هأذه 55,68وعنسبة )

( تثأأراراً وعنسأأبة 114، واحتلأأت فئأأة طبيعيأأة السأألعة المعلأأن عناأأا المرتبأأة الثانيأأة عواقأأ  ) اإلعالنأأات 

، %(14,52( تثأراراً وعنسأبة )97قأ  )، واحتلت فئة الناا تبب  حاجاتي المرتبة الثالثأة عوا%(  17,06)

 .%(12,72( تثراراً وعنسبة )85ق  )واحتلت فئة االلوان المرتبة الراععة عوا

 

 مدى القناع بالستمالت المستخدمة  في اعالنات التسويق لدى الشباب  -11

 الت المستخدمة  في اعالنات التسويق لدى البباب ( مدى االقناع عاالستما11الجدو  )

 النسبة المئوية  التكرار  االستماالت  ت

 % 67,51 451 العقلية  1

 % 17,36 116 العاطفية  2

 % 11,67 78 المشتركة  3

 % 3,44 23 التخويف  4

 % 100 668 المجموع 

 
( تثراراً وعنسبة 451عواق  )  األولذاظار الجدو  الساعق ان االستماالت العقلية قد احتلت المرتبة  

( وسبب كلم يعود كون هذه االستماالت مامة جداً لدى البباب من حيث التعرف علذ كل ما هأو 67,51)

، واحتلأت حديث ومتطور من السأل  والخأدمات وطريقأة اسأتخدماا وخوا أاا والضأمان الأذي يرافقاأا 
%( ، واحتلأت االسأأتماالت 17,36( تثأراراً وعنسأبة )116االسأتماالت العاطفيأة المرتبأة الثانيأة عواقأأ  )

%( ، واحتلأت اسأتماالت التخويأف المرتبأة 11,67( تثراراً وعنسبة )78المبتركة المرتبة الثالثة عواق  )

 .%(3,44اراً وعنسبة )( تثر23الراععة عواق  )
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 لدى الشباب التسويق اإللكتروني الستمالت المستخدمة في اعالنات اسباب القناع ب-12

  التسويق اإللثتروني( اسباب االقناع عاالستماالت المستخدمة في اعالنات 12الجدو  )
 النسبة المئوية  التكرار  أسباب االقتناع باالستماالت ت
 %43,26 289 تعرفني بأسعار المنتجات والخدمات   1

 %25,14 168 تساعدني في االختبار  2

 %16,91 113 تتواقف مع اهتماماتي    3

 %14,67 98 تعرفني بخصائص السلعة او الخدمة   4

 %100 668 المجموع 

 
عواق     األولذ اظار الجدو  الساعق ان فئة تعرفني عأسعار المنتجات والخدمات قد احتلت المرتبة  

%( وسبب كلم يعود الذ ان معرفة االسعار ومقارنتاا ماد جداً في هذا 43,26( تثراراً وعنسبة )289)

 ( عواق   الثانية  المرتبة  تساعدني  فئة  واحتلت  للنساء  عالنسبة  والسيما  ت68الجانب  وعنسبة  (  ثراراً 

الثا25,14) المترعة  اهتمامي  م   تتواقف  فئة  واحتلت   ،  )%( عواق   )113لثة  وعنسبة   )16,91)%  ،

 %( .14,67( تثراراً وعنسبة )98واحتلت فئة تعرفني عخصا ص السلعة او الخدمة المرتبة الراععة )
 
 

  الستنتاجات  

 الستنتاجات التية  من خالل الدراسة الميدانية توصلنا الى 

 الااتف الم مو  كان الوسيلة التوا لية األهد واألكبر الذي يستعملاا المب وثين  -1

المؤثرات التثنولوجية كان لاا األثر األكبر في أسباب تفضيل البأباب إلعالنأات التسأويق اإللثترونأي  -2

 عالمواق  التجارية العراقية .

ات إعالنأعاالسأتماالت المسأتخدمة فأي    قنأاعهأد أسأباب اإلمعرفة أسعار المنتجات والخدمات كان من ا -3

 لدى البباب العراقي . التسويق اإللثتروني

، واما عأدم المصأداقية التسويق اإللثترونيات إعالنحد ما عاالستماالت المستخدمة في  إلذ    هنال اقتناع -4

 عاذه االستماالت . قناعفاي كانت ومن عين اهد أسباب عدم اإل

 

  التوصيات   -ثانيا

 فيما ياتي اهم التوصيات التي نراها مناسبة في هذا المجال  

اإللثترونية ، في منصة الفيب عول، من حيأث   اإلعالنات ورورة التجديد واالعتثار في أساليب ت رير   .1

عأدا ي الت ريأر والفثأرة العنوان ، والم توى ، والعبارة الختامية ، واالعتعاد عن كل مأا هأو مثأرر ، و

 واألسلوب ، وكلم من اجل التأثير في البباب العراقي .

، وتراعأي العأادات   اإلعالنأات االلتزام عالقوانين واألخالقيات  والمواثيق ، التي مأن شأأناا تأن د هأذه   .2

 والقيد االجتماعية ، وتجنب ال اور الفاحش لمفاتن المرأة عادف استمالة البباب  

يأة عبأثل علمأي وااللتأزام عمصأداقية الأنص، وتوافقأه مأ  ثقافأة اإلعالنالسأتماالت  ورورة توظيف ا .3

 اإللثترونية   اإلعالنات المستالثين البباب لتدفعاد إلذ الوثوق في 

تسأاد فأي تعزيأز الجوانأب األخالقيأة واإلنسأانية لأدى البأباب    ورورة التركيز علذ أساليب إقناعيأة .4

 .العراقي ، وتقلل من حجد االستماالت التي تركز علذ اإلغراء والجنب
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 المراجع والمصادر

 ( ، ع وث االعالم ، عالد الثتب ، القاهرة .2006حسين ، سمير م مد ) .1

2. ( راتب  م مد   ، اإلقناع  2020البعار  ماارات   ، الجامعة (  منبورات   ، اإللثترونية  عالوسا ل 

 االفتراوية السورية ، دمبق .

 .الثتب ال ديث ، القاهرة( ، مناها الب ث االعالمي ، دار 2011عبد العزيز ، عركات ) .3

 , الجامعة االفتراوية السورية, سوريا.اإلعالن(، سايثلوجيا 2020الفار , مجدي ) .4

 . واثره في الجماور ، جامعة تثريت   التلفزيوني الناإلع( ، 2013المباداني ، سعد سلمان ) .5

 ، الجامعة االفتراوية السورية، دمبق . اإلعالن( ، تصميد 2020راوي ، اميمة )عم .6

( ، مدخل الذ مناها الب ث االعالمي ، ترجمة  الح اعو ا ب  وفاروق  2013ويمر ، دومينيم ) .7

 منصور ، المن مة العرعية للترجمة ، عيروت .

8. ( مريد  ن و  2015عامور  الجزا ري  البباب  اتجاهات   ، ميدانية    اإلعالنات (  دراسة  االلثترونية، 

 عمقاهي االنترنت عمدينة ام البواقي . 

االلثتروني في المواق  العرعية واالجنبية علذ شبثة االنترنت   اإلعالن( ،  2006شبل ، مروة م مد ) .9

 معة المنوفية .، دراسة ت ليلية وميدانية علذ عينة من طالب جا

10. ( الرحمن  دور  1999عبد   ، ،   اإلعالن(  عناا  المعلن  والخدمات  للسل   الذهنية  الصورة  تثوين  في 

 ت ليلية ، القاهرة ، مصر .  –دراسة ميدانية 

، جامعة حلوان ، كلية    اإلعالن( ، االساليب التفاعلية كقوة مؤثرة في تصميد  2007عبد اللطيف ، ثامر )

 ( نيسان 2( العدد )19ن ، المجلد )مجلة علوم وفنو الفنون التطبيقية ، 
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