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 46 ................................ العمر حسب االلكترونية االجتماعي التواصل مواقع بمتاجر األفراد اهتمام لدرجة التكراري التوزيع(: 68) رقم جدول

 46 ...................... العلمي التحصيل حسب االلكترونية االجتماعي التواصل مواقع بمتاجر األفراد اهتمام لدرجة التكراري التوزيع(: 69) رقم جدول

 47 ................................... النوع حسب التواصل مواقع عبر قالتسو  على لألفراد األصدقاء تشجيع لدرجة التكراري التوزيع(: 70) رقم جدول

 47 ....................... االجتماعية الحالة حسب التواصل مواقع عبر التسوق على لألفراد األصدقاء تشجيع لدرجة التكراري التوزيع(: 71) رقم جدول

 47 .................................. العمر حسب التواصل مواقع عبر التسوق على لألفراد األصدقاء تشجيع لدرجة التكراري التوزيع(: 72) رقم جدول

 47 ....................... العلمي يلالتحص حسب التواصل مواقع عبر التسوق على لألفراد األصدقاء تشجيع لدرجة التكراري التوزيع(: 73) رقم جدول

 48 ........................................... النوع حسب التواصل مواقع عبر معينة أشياء عن األفراد بحث لدرجة التكراري التوزيع(: 74) رقم جدول

 48 ............................... االجتماعية الحالة حسب التواصل مواقع عبر معينة أشياء عن األفراد حثب لدرجة التكراري التوزيع(: 75) رقم جدول

 48 .......................................... العمر حسب التواصل مواقع عبر معينة أشياء عن األفراد بحث لدرجة التكراري التوزيع(: 76) رقم جدول

 48 ............................... العلمي التحصيل حسب التواصل مواقع عبر معينة أشياء عن األفراد بحث لدرجة التكراري التوزيع(: 77) رقم جدول

 49 ..................................... النوع حسب التواصل مواقع عبر تنشر التي السلع بمميزات التصديق لدرجة التكراري التوزيع(: 78) رقم جدول

 49 ......................... االجتماعية الحالة حسب التواصل مواقع عبر تنشر التي السلع بمميزات التصديق لدرجة التكراري التوزيع(: 79) رقم جدول

 49 .................................... العمر حسب التواصل مواقع عبر تنشر التي السلع بمميزات التصديق لدرجة التكراري التوزيع (:80) رقم جدول

 49 .......................... العلمي التحصيل حسب التواصل مواقع عبر تنشر التي السلع بمميزات التصديق لدرجة التكراري التوزيع(: 81) رقم جدول

 51 .................................. النوع حسب التواصل مواقع عبر والنجوم المشاهير له يروج بما اإلهتمام لدرجة التكراري التوزيع(: 82) رقم جدول

 51 ...................... االجتماعية الحالة حسب التواصل مواقع عبر والنجوم المشاهير له يروج بما اإلهتمام لدرجة التكراري التوزيع(: 83) رقم جدول

 51 ................................. العمر حسب التواصل مواقع عبر والنجوم المشاهير له يروج بما اإلهتمام لدرجة التكراري التوزيع(: 84) رقم جدول

 51 ...................... العلمي التحصيل حسب التواصل مواقع عبر والنجوم المشاهير له يروج بما اإلهتمام لدرجة التكراري التوزيع(: 85) رقم جدول

 51 ............................................... النوع حسب التواصل مواقع عبر حتيالواال للغش التعرض لدرجة التكراري التوزيع(: 86) رقم جدول

 51 ................................... االجتماعية الحالة حسب التواصل مواقع عبر واالحتيال للغش التعرض لدرجة التكراري التوزيع(: 87) رقم جدول

 51 .............................................. العمر حسب التواصل مواقع عبر واالحتيال للغش التعرض لدرجة التكراري التوزيع(: 88) رقم جدول

 51 .................................... العلمي التحصيل حسب التواصل مواقع عبر واالحتيال للغش التعرض لدرجة التكراري التوزيع(: 89) رقم جدول

 52 ............................................النوع حسب التواصل مواقع عبر بالتسوق لآلخرين الفرد نصح لدرجة التكراري التوزيع(: 90) رقم جدول

 52 ............................... االجتماعية الحالة حسب التواصل عمواق عبر بالتسوق لآلخرين الفرد نصح لدرجة التكراري التوزيع(: 91) رقم جدول

 52 ........................................... العمر حسب التواصل مواقع عبر بالتسوق لآلخرين الفرد نصح لدرجة التكراري التوزيع(: 92) رقم جدول

 52 ................................ العلمي التحصيل حسب التواصل مواقع عبر بالتسوق لآلخرين الفرد نصح لدرجة التكراري وزيعالت(: 93) رقم جدول

 53 ............................... بها يعملون التي الحكومية الدوائر حسب الدراسة استبيانات على المجاوبين لألفراد التكراري التوزيع(: 94) رقم جدول
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 53 ................................... المختلفة فئاتها حسب التواصل مواقع عبر السلع القتناء األفراد تفضيل لدرجة التكراري التوزيع(: 95) رقم جدول

 54 ........................... والنوع التواصل مواقع في يقضونها التي اليومي الساعات عدد معدل حسب للمشاركين التكراري التوزيع(: 96) رقم جدول

 54 ............... العلمي والتحصيل التواصل مواقع في يقضونها التي اليومي الساعات عدد معدل حسب للمشاركين التكراري التوزيع(: 97) رقم جدول

 55 .............. االجتماعية والحالة التواصل مواقع في يقضونها التي اليومي الساعات عدد معدل حسب للمشاركين التكراري التوزيع(: 98) رقم جدول

 55 .......................... والعمر التواصل مواقع في يقضونها التي اليومي الساعات عدد معدل بحس للمشاركين التكراري التوزيع(: 99) رقم جدول

 56 .............. النوع حسب المشاركين على والجهد الوقت بتوفير التواصل مواقع في المنشورة واإلعالنات العروض مساهمة درجة(: 100) رقم جدول

 56 .. العلمي التحصيل حسب المشاركين على والجهد الوقت بتوفير التواصل مواقع في المنشورة واإلعالنات العروض مساهمة درجة(: 101) رقم جدول

 57 .. االجتماعية الحالة حسب المشاركين على والجهد الوقت بتوفير التواصل مواقع في المنشورة إلعالناتوا العروض مساهمة درجة(: 102) رقم جدول

 57 ............. العمر بحس المشاركين على والجهد الوقت بتوفير التواصل مواقع في المنشورة واإلعالنات العروض مساهمة درجة(: 103) رقم جدول

 58 .......................................... النوع حسب اإلعالن محتوى مع التواصل مواقع في المعروضة المنتجات توافق درجة(: 104) رقم جدول

 58 .............................. العلمي التحصيل حسب اإلعالن محتوى مع التواصل مواقع في المعروضة المنتجات توافق درجة(: 105) رقم جدول

 59 ............................. االجتماعية الحالة حسب اإلعالن محتوى مع التواصل مواقع في المعروضة المنتجات توافق درجة(: 106) رقم جدول

 59 ......................................... العمر حسب اإلعالن محتوى مع التواصل مواقع في المعروضة المنتجات توافق درجة(: 107) رقم جدول

 13 ........................... اإلمارات في للفرد اإلستهالكي النمط على االجتماعي التواصل مواقع اثر استبانة(: 2) المرفق

 11 ...................................................................................... العمل وفريق التحكيم(: 1) المرفق
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اسممتبانة ( 92)تممم اسممتبعاد و ، المكلممب بممءجراء المسممح الميممداني اسممتبانة كلكترونيممة مممن فريممق العمممل( 526تممم اسممتالم )
 ، وحصلنا على النتائج اآلتية:استبانة( 434)قدمة من قبل المشاركين، وتم اعتماد بسبب نقص أو خلل في البيانات الم

 

 التوصيات النتائج البيان

معدالت 

 االستخدام

     بلغغغع ل غغغخد م غغغشاخمي مللوغغغ التو لل مالغغغا ملش م غغغد م  شلغغغ
( لغغغو مللوغغغ التو 31.79%(  غغغ  و ت لتغغغ تخ  ت غغغشاخل   )3.56)

 (     ت ف  ملت ي.4أللثا لو )

  (  غ  وخ 3.95خد ملت ل    شاخمي مإلنغ   لل مالغا ملش م غد )ملل
(    وخ  ب للق بد لغ و ملل غخد 2.92أ لى لو لثتله لخى ملذل ا )

(  غ  وخ أ لغى 4.40ملت ل    غشاخمي مل غبمل لل مالغا ملش م غد )
(    وخ  ذ ي ملح  ت مألاغاى 2.96لو لثتله لخى مللشب  تو )

ل مالغا ملش م غد م  شلغ    (    وخ  ل و ل غخد م غشاخمي 4.15)
 لللو التو تشن  ل  ل ت ت لا فئ ت مل لا.

  بغغخ ي مللح اغغامت ش  تغغه مل  غغو ملل نتغغو
ملغغغ    لغغغو ش غغغبب ملشغغغ   لغغغد مل اش  

بطاق إخماة مل الغت  م  غشد خة ملل شل   
  غغغغ ئد ملش م غغغغد شاخمي م غغغغمللثلغغغغى لغغغغو 
مإل النغغغغ ت م  غغغغشد خة لغغغغو  م  شلغغغغ    

بلغغ     مل غا   ملشغ  شنوغغا لغو االل غ  
 .ط ملداخ م  ش الل نلتؤثا  لى 

اإلعالنات 

 والعروض

 ( لغغغو مإلنغغغ   بغغغتو مإل النغغغ ت  مل غغغا   ملشغغغ  51.02%ت شقغغغخ )
شنوغغا  بغغا ل مالغغا ملش م غغد م  شلغغ    ش غغ اي فغغ  شغغ فتا مل الغغت 

( لو ملغذل اخ بتنلغ  ل نغت ملن غل 49.85% مل  خ  لت يخ لق بد )
 لشق ابو  نخ شحلتل   لا ملح لو م  شل  تو.

  و خ و ملث ن تغو مل  لغو أ لغى ن غبو ثقغو فغ  خا غو   د مللو ال
ل غغ الو مإل النغغ ت  مل غغا   فغغ  شغغ فتا مل الغغت  مل  غغخ  لغغى 
مللوغغ التوخ  شغغخا ت ب غغخا  ملن غغل مألاغغاى شن بلتغغ تخ فتلغغ   غغخم 

 حللو ملو  خمت مل لت .

مصداقية 

 اإلعالنات

  ن غغبو م شقغغ خ مللوغغ التو بش مفغغق لحشغغ ى مإل النغغ ت لغغا ملوغغلد
ل نغغغت خ و ملن غغغل  بوغغغلد لشقغغغ ال بغغغتو ملغغغذل ا  مللاغغغل و 

 مإلن  خ  لذلك ح غل ملح لغو م  شل  تغوخ  ل نغت لغذلك ب لن غبو 
لدئغغ ت مل لغغا خ و مألاب غغتوخ للن غغ  بغغخأت ب  نادغغ   لغغا شقغغخي 

 مل لا  بولد للح ظ.

   لغغخى ش مفغغق  غغ د حللغغو ملوغغ  خة مإلبشخمئتغغو أ لغغى ن غغبو ثقغغو فغغ
خ   ملوغغلد  مللاغغل ومللنش غغ ت لغغا لحشغغ ى مإل غغالو لغغو حتغغ
 لق بد أالد ن بو لخى حللو ملخبل ي مل  ل .

  ش  تغغغغه مل  غغغغو ملل نتغغغغو  لغغغغى اغغغغا اة
شلثتغغل ملحلغغالت ملثق فتغغو ملش   تغغو لل فغغو 
أفامخ ملل شلا ب إل غشاخمي مأللثغد ل  غ ئد 

 ملحلغي ش اتد ي بلتدتو ملشلتتغب ملش م د  
 لغغغغى ل غغغغخمالتو م  النغغغغ ت  ملحلغغغغالت 

شطلغغق لغغو االل غغ   غغ م ت ملشا ت تغغو ملشغغ  
ملل غشدتخة أ  ل نت لل لغو لغو البغد مل  غو 

فتلغغغ  للغغغ  تشن اللغغغه مأل غغغخال    ملل غغغ ال 
 .تن يب

المفاضلة بين 

 المواقع

 لغغى أ لغغى شقتغغتي  ن غغشماميحظتغغت مإل النغغ ت مللنوغغ اة  بغغا مإل 
( خا غوخ  شلش غ  ب للاشبغو ملث نتغو مإل النغ ت مللنوغ اة  بغا 5.61)

( خا وخ ثي    ت مإل النغ ت مللنوغ اة  بغا 4.89مل ن ل   ت )
( خا غغوخ بتنلغغ  حلغغت مإل النغغ ت 4.01 ل ب للاشبغغو ملث لثغغو )ملت شتغغ

 ( خا و.2.32مللنو اة  با ملدت ب ك ب للاشبو مألاتاة )

درجات اإلهتمام 

 والتأثير

  غغ  ت خا غغو شداغغتد ملغغذل ا  مإلنغغ   للش غغ ق مإلللشا نغغ   لغغى 
ملشقلتغغغخي  خا غغغو ملش غغغختق بلغغغ  تظ غغغا  م  غغغالو لشق ابغغغو  غغغخمت 

(  لغغغى ملشاشتغغغلخ لغغغا 31.34%(خ  )51.38%شلحغغغ ات حغغغ د )
(خ 45.51%بل غخد ) إل النغ ت شد  ت ب غتط فغ  خا غو مإلاشلغ ي ب

لغغخى   لغغى شدلتغغا مألفغغامخ   غغل لت ش يبتنلغغ  ل نغغت خا غغو ملشغغتثتا 
( م لغغغى لغغغو لثتلش غغغ  لغغغخى ملغغغذل ا ملشغغغ  بلمغغغت 72.86%مإلنغغغ   )

 (.70.85%(خ بل خد شتثتا   ي بلع )%67.58)
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 وصياتالت النتائج البيان

درجات اإلهتمام 

 والتأثير

 ( غنو أالغد خا غو 40  د مللو ال و ملذتو ش غ  بت أ لغ ااي  )
شداتد للش غ ق مإلللشا نغ خ  أالغد خا غو ش غختق بلاغل و شلغك 

(  لغغغى ملشاشتغغغلخ 25%(  )39.42%مإل النغغغ تخ إذ لغغغي شش غغغ  ب )
(  غغنوخ أ لغغى خا غغو ماشلغغ ي بشلغغك 18 - 24بتنلغغ   غغ لت ملدئغغو )

(خ  ل نت شقغد شغخات ب ت لغا شقغخي فئغ ت 48.86%ت )مإل الن ت بلم
 مل لا.

  غغغ د مل غغغبمل  مللشب  غغغ و خا غغغ ت شداغغغتد لشق ابغغغو للش غغغ ق 
مإلللشا ن   ل نت أخنغى لغو ملشغ   غ ل   نظغامئ ي ذ ي ملحغ  ت 

  غ ئد م  غالي (خ ب لغ  خا غو شغتثتا 60%مألااى ملشغ  بلمغت )
تق ي  خا غغغو ش غغغخ اي ل مالغغا ملش م غغغد م  شلغغغ     لغغغى شدلتغغغا
(خ  لغغغى 20%(  )45%بلاغغغل و شلغغغك مإل النغغغ ت ملشغغغ  بلمغغغت )

 ملشاشتل.

  غغ د مللوغغ ال و ملغغذتو لغغ و شح غغتل ي مل للغغ  أالغغد لغغو ملث ن تغغو 
مل  لغغو أ لغغى خا غغو شداغغتد  ماشلغغ ي  شغغتثا  ش غغختق ب للاغغل و 

 مإل الن  ملذي تحخ    با ل مالا ملش م د مإل شل   .

 

  حلغالت التغ خة ملش  ته مل  و ملل نتو  لغى
للطغالل ملش  لو وتن   أو شبغتو  ش   تومل

أ غ    تف  مللخما   مل  ل   ملط لب ت
خ ملش غغغغغغغغغغ تق مإلللشا نغغغغغغغغغغ  لبغغغغغغغغغغ خي  

تللغغو ملشغغ   ملل ن تغغو ل ختغغو مل غغشد خة م  
لغغغغو اغغغغالد   ومللا  غغغغتحظغغغغى ب غغغغ   وأ

ملنظغا بمغ   شلغ    ل مالا ملش م غد م 
 . و لال و ل  تا ج له

المساهمة في 

 الترويج

 لو التو بل  تنوا  مأل خال    ملل  ال  تا  غ و     ماشل ي مل
( أ لغغغغى لغغغغو 44.01%لغغغغه  بغغغغا ل مالغغغغا ملش م غغغغد م  شلغغغغ    )
(خ  لغذلك ل نغت 30.99%ماشل ل ي بل  تنوا  مللو اتا  ملن غ ي )

 فق لد ملش نتد ت مألااىخ فتل   خم فئغو مللوغ التو ملغذتو لغ و 
ش غ  تو شح تل ي مل للغ  أخنغى لغو ملث ن تغو مل  لغو حتغ   غ  ت ل

(%75.) 

  غغغغ  ت خا غغغغو شلقغغغغ  مللوغغغغ التو للن غغغغ   ملشوغغغغ تا لغغغغو البغغغغد 
م  غغغخال    ملل غغغ ال  لغغغغى ملش غغغ ق م للشا نغغغغ   بغغغا ل مالغغغغا 

( أ لغى لغو خا غو ش  تغه ملن غ  50.92%ملش م د م  شلغ    )
(خ  لغغغذلك أ لغغغى لغغغو خا غغغو ل غغغ الش ي فغغغ  41.82%لآلاغغغاتو )

خ ب  غغشثن   (29.37%ملشغغا تع  بغغا ل مالغغا ملش م غغد م  شلغغ    )
مللو التو لو فئو حللو ملخبل ي مل  ل   فئو ملغذتو لغ و شح غتل ي 
مل لل  أخنى لغو ملث ن تغو مل  لغوخ فقغخ ل نغت خا غو ل غ الش ي فغ  

 ملشا تع أ لى لو خا و ش  ت  ي ملن   لآلااتو.

 

  ش  تغغه مل  غغو ملل نتغغو  لغغى شوغغلتد ل نغغو
لخام غغغغغو  لام  غغغغغو ملقغغغغغ منتو ملا  غغغغغو 
بحل تغغغغغغو ملل غغغغغغش للتو  لغغغغغغخى وغغغغغغل ل   
لإل النغغغ ت  ملحلغغغغالت ملشا ت تغغغغو ملشغغغغ  
شطلق  بغا   غ ئد ملش م غد م  شلغ   خ 
لغغغغو أ غغغغد ملاغغغغا ج بش  غغغغت ت شاغغغغلو 
حل تغغغو ملل غغغش لك  لغغغو ثغغغي اغغغبط شلغغغك 
ملش  غغغغغغغغت ت بغغغغغغغغ إل ام مت  ملقغغغغغغغغ منتو 

  بو.مللن 

المفاضلة بين 

 السلع والخدمات

  ملدئ ت  ف  لقخلو مللط  ي  ملل فتشات ت  مألل لو مل ت حتو   ت
ملش  تداد مالشن ئ   مللوغ ال و  بغا ل مالغا ملش م غد م  شلغ    

مللالبغغ   مألحذتغغو  م ل  غغ مامت (خ شلش غغ  فئغغو 51.97%بل غغخد )
ل شحاغغغغامت مأل وغغغغ ل ( بتنلغغغغ  حلغغغغت فئغغغغو 42.11%بل غغغغخد )

 (.23.61%ب للاشبو مألاتاة ) ملطبت تو  ل مخ ملش لتد
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 اإلحصائيمجتمع ال
، ا المسمحالدوائر الحكومية التي وافقت علمى مشماركة مويفيهما فمي همذبعض على  ان المرفقةيالستباستمارة اوزعت 

أثممر مواقممع التعممرب مممن أجممل كنممموذج مممن مجتمممع دولممة اإلمممارات العربيممة المتحممدة، ودبممي،  والشممارقة كممل مممن كمممارة ابممويبيب
وزعممت ت، ( اسممتمارة526)نجممح فريممق العمممل فممي اسممتعادة و ، ممماراتالممنمط االسممتهالكي للفممرد فممي اإلالتواصممل االجتممماعي علممى 

 هو مبين في جدول التوزيع التكراري والمخطط البياني اآلتيين:كما  على اإلمارات الثالث

 واإلمارة النوع حسب المستلمة االستبانات توزيع(: 1جدول رقم )

 اإلمارة
 ةالنسب المئوي التكرارات

 اإلجمالي لم يحدد إناث ذكور اإلجمالي لم يحدد إناث ذكور

 %18.82 %0.00 %77.78 %22.22 99 0 77 22 أبو ظبي

 %46.39 %1.64 %65.57 %32.79 244 4 160 80 الشارقة

 %34.79 %1.09 %44.81 %54.10 183 2 82 99 دبي

 %100.00 %1.14 %60.65 %38.21 526 6 319 201 اإلجمالي

 واإلمارة النوع حسب المستلمة لالستبانات النسبي التوزيع(: 1قم )شكل ر 

 

( اسمتبانة ممن 92تمم اسمتبعاد )نمموذج اإللكترونمي، الومطابقتها ممع  ،من فريق العمل وبعد تدقيق اإلجابات المستلمة
( اسمتبانة، 434واعتمماد ) التحليمل،علمى نتمائج لبًا سماإلجابمات التمي قمد تموثر بعمض نقص فمي  وأخلل تشخيص التحليل، بعد 

 هو مبين في جدول التوزيع التكراري والمخطط البياني اآلتيين:كما 

 والحالة االجتماعية حسب النوعالمستبعدة من التحليل  االستبانات توزيع(: 2جدول رقم )

 اإلمارة
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث رذكو

 %18.89 %76.83 %23.17 82 63 19 أبو ظبي

 %46.08 %67.50 %32.50 200 135 65 الشارقة

 %35.02 %46.71 %53.29 152 71 81 دبي

 %100.00 %61.98 %38.02 434 269 165 اإلجمالي

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

 أب  ظب 

 ملو االو

 خب 

 لي تحخخ إن   ذل ا



 

 (12 - 64 ) 

 والحالة االجتماعية حسب النوعالتحليل المعتمدة في  تباناتالس(: التوزيع النسبي ل2شكل رقم )

 
 

( مممن 38.02%مقابممل )مممن مجمممل عممدد المشمماركين الممذين أعتمممدت كجابمماتهم،  (61.98%شممكل اإلنمماث ممما نسممبته )
( ممن العمزاب، باإلضمافة كلمى ذوي 39.86%(، مقابمل )57.83%شكل األفراد المتزوجون ما نسمبته )ومن جهة أخرى الذكور، 

 هو مبين في جدول التوزيع التكراري والمخطط البياني اآلتيين:كما  (،2.30%)بلغت نسبتهم الحاالت األخرى التي 
 

 اإلمارة والحالة االجتماعيةحسب المعتمدة في التحليل  االستبانات توزيع(: 3جدول رقم )

 اإلمارة
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أخرى  متزوج  أعزب   اإلجمالي أخرى  متزوج  أعزب  

 %18.89 %2.44 %63.41 %34.15 82 2 52 28 أبو ظبي

 %46.08 %1.50 %53.00 %45.50 200 3 106 91 الشارقة

 %35.02 %3.29 %61.18 %35.53 152 5 93 54 دبي

 %100.00 %2.30 %57.83 %39.86 434 10 251 173 اإلجمالي

 

 اإلمارة والحالة االجتماعيةحسب المعتمدة في التحليل  الستبانات(: التوزيع النسبي ل1شكل رقم )
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( ممممن االسمممتجابات المسمممتلمة ممممن المشممماركين فمممي همممذه 82.51%بلغمممت نسمممبة االسمممتبيانات المعتممممدة فمممي التحليمممل )
االسمتبيانات المعتممدة، تالهما عممدد ممن مجممل عممدد ( 46.39%رة الشمارقة ممما نسمبته )حيمث شمكل المشمماركون ممن كمما، الدراسمة

( مممن 18.82%(، بينممما لممم تتجمماوز نسممبة المشمماركين مممن كمممارة أبممو يبممي النسممبة )43.79%المشمماركين مممن كمممارة دبممي بنسممبة )
 كراري والمخطط البياني اآلتيين:هو مبين في جدول التوزيع التكما  في هذه الدراسة،االستبيانات المعتمدة مجمل عدد 

 اإلمارةحسب المعتمدة والمستبعدة من التحليل  االستبانات توزيع(: 4جدول رقم )

 اإلمارة
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي المستبعدة المعتمدة اإلجمالي المستبعدة المعتمدة

 %18.82 %17.17 %82.83 99 17 82 أبو ظبي

 %46.39 %18.03 %81.97 244 44 200 الشارقة

 %34.79 %16.94 %83.06 183 31 152 دبي

 %100.00 %17.49 %82.51 526 92 434 اإلجمالي

 

 اإلمارةحسب المعتمدة والمستبعدة من التحليل  الستبانات(: التوزيع النسبي ل1شكل رقم )

 
 

 االجتماعي مواقع التواصل
( مممنهم 64.98%) صمر ( سمماعة يوميمًا، بعممد أن 3.56)المشمماركين لمواقمع التواصممل االجتمماعي بلم  معممدل اسمتخدام 

( ممن 50.58%، حيمث يمرى )( سماعات فمي اليموم4ممن )ممنهم ألكثمر ( 31.79%( سماعة، مقابمل )1 - 4بأنمه يسمتخدمها لممدة )
واقع التواصل االجتماعي تساهم في توفير الوقت والجهد عليهم، بالرغم المشاركين بأن اإلعالنات والعروض المنشورة عبر م

( مممنهم فقممط يعتقممد بممأن المنتجممات المعروضممة فممي مواقممع التواصممل االجتممماعي تتوافممق مممع محتمموى االعممالن 45.62%مممن أن )
 عنها من حيث الشكل والمضمون.

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
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 ملل شب خة ملل شلخة
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 معدالت االستخدام
سمماعة يوميممًا، وجمماء أعلممى مممن مثيلممه لممدى الممذكور ( 3.95تممماعي )اإلنمماث لمواقممع التواصممل االجبلمم  معممدل اسممتخدام 

 اآلتيين:البياني مخطط الكما هو مبين في جدول التوزيع النسبي و ، في اليوم( ساعة 2.92الذي بل  )

 حسب النوعالتواصل  في مواقعيها الفرد التي يقضاليومي عدد الساعات النسبي لمعدل  توزيعال(: 5جدول رقم )

 النوع
معدل االستخدام  المعدل اليومي لعدد الساعات التي يقضيها الفرد في مواقع التواصل االجتماعي

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0 اليومي بالساعات

 2.92 %38.02 %7.88 %10.91 %30.30 %44.85 %6.06 ذكور

 3.95 %61.98 %17.47 %22.30 %26.77 %31.97 %1.49 إناث

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 اإلجمالي

 

 حسب النوعفي مواقع التواصل يها الفرد التي يقضاليومي عدد الساعات لمعدل البياني  : المخطط)2شكل رقم )

 
 

( 4.40)ستخدام يومي لمواقع التواصمل االجتمماعي بلم  سجل العزاب من المشاركين في هذه الدراسة، أعلى معدل ا
( ساعة في اليوم، بينمما 4.15في اليوم، تاله من حيث الترتيب معدل استخدام الحاالت االجتماعية األخرى الذي بل  )ساعة 

ا همو مبمين فمي كم ( ساعة في اليوم،2.96لم يتجاوز معدل االستخدام يومي لمواقع التواصل االجتماعي بالنسبة للمتزوجين )
 جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:

 حسب الحالة االجتماعيةفي مواقع التواصل يها الفرد التي يقضاليومي عدد الساعات النسبي لمعدل  توزيعال(: 6جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
االستخدام  معدل لفرد في مواقع التواصل االجتماعيالمعدل اليومي لعدد الساعات التي يقضيها ا

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0 اليومي بالساعات

 4.40 %39.86 %23.70 %21.39 %32.37 %20.81 %1.73 أعزب

 2.96 %57.83 %5.98 %16.33 %25.50 %48.21 %3.98 متزوج

 4.15 %2.30 %40.00 %0.00 %20.00 %30.00 %10.00 أخرى

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 اإلجمالي
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 حسب الحالة االجتماعيةفي مواقع التواصل يها الفرد التي يقضاليومي عدد الساعات لمعدل البياني  : المخطط)1شكل رقم )

 
 

ن فممي هممذه الدراسممة، كممان يتناسممب عكسمميًا مممع فئممات للمشمماركيمعممدل اسممتخدام مواقممع التواصممل االجتممماعي وجممد بممأن 
 كما هو مبين في جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:العمر، 

 حسب العمرفي مواقع التواصل يها الفرد التي يقضاليومي عدد الساعات النسبي لمعدل  توزيعال(: 7جدول رقم )

 فئات العمر
االستخدام  معدل اليومي لعدد الساعات التي يقضيها الفرد في مواقع التواصل االجتماعي المعدل

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0 اليومي بالساعات

(18 – 24) 0.00% 13.64% 34.09% 20.45% 31.82% 20.28% 4.91 

(25 – 30) 0.00% 30.84% 25.23% 29.91% 14.02% 24.65% 4.04 

(31 – 40) 4.97% 41.61% 29.19% 14.29% 9.94% 37.10% 3.18 

(41 – 50) 5.77% 55.77% 30.77% 5.77% 1.92% 11.98% 2.38 

 1.79 %5.99 %0.00 %7.69 %7.69 %73.08 %11.54 55أكبر من 

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 اإلجمالي

 حسب العمرفي مواقع التواصل يها الفرد التي يقضاليومي عدد الساعات لمعدل البياني  : المخطط)3شكل رقم )
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( سماعة يوميمًا، 4.30)بلم  معدل استخدام لمواقع التواصمل االجتمماعي المشاركون دون الثانوية العامة، أعلى سجل 
دا حملمة الشمهادات العليما المذين سمجلوا ثماني أعلمى معمدل وتدرجت بعدها معدالت استخدام المشاركين اآلخمرين تنازليمًا فيمما عم

( سماعة فمي اليموم، كمما همو مبمين فمي جمدول التوزيمع النسمبي والمخطمط 3.97بل  )استخدام لمواقع التواصل االجتماعي حيث 
 البياني اآلتيين:

 حسب التحصيل العلميفي مواقع التواصل يها الفرد التي يقض اليوميعدد الساعات النسبي لمعدل  توزيعال(: 8جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 المعدل اليومي لعدد الساعات التي يقضيها الفرد في مواقع التواصل االجتماعي

االستخدام  معدل
 اليومي بالساعات

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0

 4.30 %2.30 %0.00 %70.00 %0.00 %30.00 %0.00 ابتدائية فأقل

 3.62 %26.04 %16.81 %14.16 %28.32 %38.94 %1.77 ثانوية عامة

 3.51 %8.53 %8.11 %29.73 %18.92 %40.54 %2.70 دبلوم تخصص

 3.50 %50.00 %12.90 %16.59 %29.95 %38.25 %2.30 شهادة جامعية

 2.75 %4.15 %11.11 %11.11 %27.78 %22.22 %27.78 دبلوم عالي

 3.97 %8.99 %20.51 %15.38 %33.33 %28.21 %2.56 عليا شهادة

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 اإلجمالي

 

 التحصيل العلميحسب في مواقع التواصل يها الفرد التي يقضاليومي عدد الساعات لمعدل البياني  : المخطط)3شكل رقم )

 
 

 ت والعروضاإلعالنا
( ممممن اإلنممماث المشممماركين فمممي همممذه الدراسمممة، بمممأن اإلعالنمممات والعمممروض التمممي تنشمممر عبمممر مواقمممع 51.02%يعتقمممد )

، كما همو مبمين فمي جمدول التوزيمع ( من الذكور49.85%التواصل االجتماعي تساهم في توفير الوقت والجهد عليهم، مقابل )
 النسبي والمخطط البياني اآلتيين:
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 حسب النوعدرجة مساتهمة اإلعالنات في توفير الوقت والجهد النسبي ل توزيعال(: 9جدول رقم )

 النوع
المعدل النسبي  والعروض في توفير الوقت والجهد على المشاركيناإلعالنات درجة مساهمة 

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العام

 %49.85 %38.02 %7.27 %20.00 %46.67 %18.18 %7.88 ذكور

 %51.02 %61.98 %9.29 %15.24 %46.10 %20.82 %8.55 إناث

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 اإلجمالي

 

 النوعحسب درجة مساتهمة اإلعالنات في توفير الوقت والجهد لالبياني  : المخطط)9شكل رقم )

 
 

اإلعالنممات والعممروض التممي تنشممر عبممر مواقممع التواصممل االجتممماعي نسممب المشمماركين الممذين يعتقممدون بممأن جمماءت 
 أدناه:، كما هو مبين حسب الحالة االجتماعية متقاربة جداً  تساهم في توفير الوقت والجهد عليهم،

 حسب الحالة االجتماعيةمساتهمة اإلعالنات في توفير الوقت والجهد  درجةالنسبي ل توزيعال(: 10جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
المعدل النسبي  والعروض في توفير الوقت والجهد على المشاركيناإلعالنات درجة مساهمة 

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العام

 %50.87 %39.86 %8.09 %16.18 %46.24 %23.12 %6.36 أعزب

 %50.20 %57.83 %8.76 %17.53 %46.61 %18.33 %8.76 متزوج

 %55.00 %2.30 %10.00 %20.00 %40.00 %0.00 %30.00 أخرى

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 اإلجمالي

 

 حسب الحالة االجتماعيةنات في توفير الوقت والجهد درجة مساتهمة اإلعال لالبياني  : المخطط)13شكل رقم )

 

0 50 100 150 200 250 300

 ذل ا

 إن  

   أبخمت  ن خامت  أحت ن ت  غ لب ت  خمئل ت 

0 50 100 150 200 250

 خمئل ت 

 غ لب ت 

 أحت ن ت 

 ن خامت 

   أبخمت 

 أااى لشب ج أ بل



 

 (18 - 64 ) 

سجلت فئات العمر الثالث األولى نسبًا متقاربة في درجة االعتقاد بمساهمة اإلعالنات والعروض في توفير الوقمت 
 أدناه:كما هو مبين في الفئات التي تلتها، والجهد على المشاركين، بينما أخذت تتناقص 

 حسب العمردرجة مساتهمة اإلعالنات في توفير الوقت والجهد النسبي ل توزيعال(: 11جدول رقم )

 فئات العمر
المعدل النسبي  والعروض في توفير الوقت والجهد على المشاركيناإلعالنات درجة مساهمة 

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العام

(18 – 24) 13.64% 22.73% 40.91% 14.77% 7.95% 20.28% 54.83% 

(25 – 30) 2.80% 24.30% 50.47% 17.76% 4.67% 24.65% 50.70% 

(31 – 40) 11.80% 18.63% 45.34% 17.39% 6.83% 37.10% 52.80% 

(41 – 50) 1.92% 15.38% 51.92% 17.31% 13.46% 11.98% 43.75% 

 %35.58 %5.99 %26.92 %19.23 %42.31 %7.69 %3.85 55أكبر من 

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 اإلجمالي

 حسب العمردرجة مساتهمة اإلعالنات في توفير الوقت والجهد لالبياني  : المخطط)11شكل رقم )

 
 

اإلعالنمات والعمروض فمي تموفير الوقمت  المشاركون دون الثانويمة العاممة، أعلمى نسمبة ثقمة فمي درجمة مسماهمةسجل 
كمما همو مبمين فمي جمدول وتمدرجت بعمدها النسمب األخمرى تنازليمًا، فيمما عمدا حملمة الشمهادات العليما،  والجهد علمى المشماركين،

 التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:

 حسب التحصيل العلمي إلعالنات في توفير الوقت والجهددرجة مساتهمة االنسبي ل توزيعال(: 12جدول رقم )

 التحصيل العلمي
المعدل النسبي  والعروض في توفير الوقت والجهد على المشاركيناإلعالنات درجة مساهمة 

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العام

 %72.50 %2.30 %0.00 %20.00 %20.00 %10.00 %50.00 ابتدائية فأقل

 %54.87 %26.04 %7.08 %11.50 %46.02 %25.66 %9.73 ثانوية عامة

 %54.73 %8.53 %5.41 %10.81 %54.05 %18.92 %10.81 دبلوم تخصص

 %46.89 %50.00 %8.76 %20.74 %48.39 %18.43 %3.69 شهادة جامعية

 %45.83 %4.15 %11.11 %33.33 %27.78 %16.67 %11.11 دبلوم عالي

 %51.28 %8.99 %15.38 %10.26 %43.59 %15.38 %15.38 ياشهادة عل

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 اإلجمالي
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 حسب التحصيل العلميدرجة مساتهمة اإلعالنات في توفير الوقت والجهد لالبياني  : المخطط)12شكل رقم )

 
 

 مصداقية اإلعالن
سبة اعتقاد المشاركين بتوافق محتوى اإلعالنمات ممع الشمكل والمضممون دون النصمب وبشمكل متقمارب بمين جاءت ن
 كما هو مبين في جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين: الذكور واإلناث،

 حسب النوععالن توافق المنتجات مع محتوى اإلدرجة النسبي ل توزيعال(: 13جدول رقم )

 النوع
المعدل النسبي  المنتجات مع محتوى اإلعالن من حيث الشكل والمضمونمدى توافق 

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العام

 %46.97 %38.02 %7.27 %21.82 %50.30 %16.97 %3.64 ذكور

 %44.80 %61.98 %5.95 %26.77 %53.16 %10.41 %3.72 إناث

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 اإلجمالي

 

 حسب النوعتوافق المنتجات مع محتوى اإلعالن لدرجة البياني  : المخطط)11شكل رقم )

 
 

حالمممة ة حسمممب الجممماءت نسمممبة اعتقممماد المشممماركين بتوافمممق محتممموى اإلعالنمممات ممممع الشمممكل والمضممممون متقاربممموكمممذلك 
 ، كما هو مبين في جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:االجتماعية للمشاركين
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 حسب الحالة االجتماعيةتوافق المنتجات مع محتوى اإلعالن النسبي لدرجة  توزيعال(: 14جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 الن من حيث الشكل والمضمونالمنتجات مع محتوى اإلعمدى توافق 

المعدل النسبي 
 العام

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 %45.38 %39.86 %5.20 %23.70 %56.65 %13.29 %1.16 أعزب

 %45.92 %57.83 %7.17 %25.10 %50.20 %11.95 %5.58 متزوج

 %42.50 %2.30 %10.00 %40.00 %20.00 %30.00 %0.00 أخرى

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 اإلجمالي

 

 حسب الحالة االجتماعيةتوافق المنتجات مع محتوى اإلعالن لدرجة البياني  : المخطط)11شكل رقم )

 
 

حسمممب العممممر، فجممماءت اعتقممماد المشممماركين بتوافمممق محتممموى اإلعالنمممات ممممع الشمممكل والمضممممون أمممما بالنسمممبة لدرجمممة 
(، بينمما كانمت منخفضمة 31 - 40( سنة، والفئمة )18 - 24متفاوتة نوعًا ما، حيث كانت قريبة من النصب لدى الفئة العمرية )

 كما هو مبين في جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:( عامًا، 50جدًا لدى المشاركين الذين تجاوزت أعمارهم )

 حسب العمرتوافق المنتجات مع محتوى اإلعالن النسبي لدرجة  توزيعال(: 15جدول رقم )

 فئات العمر
 المنتجات مع محتوى اإلعالن من حيث الشكل والمضمونمدى توافق 

المعدل النسبي 
 العام

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

(18 – 24) 2.27% 19.32% 55.68% 15.91% 6.82% 20.28% 48.58% 

(25 – 30) 0.00% 14.02% 47.66% 35.51% 2.80% 24.65% 43.22% 

(31 – 40) 7.45% 9.94% 56.52% 21.12% 4.97% 37.10% 48.45% 

(41 – 50) 1.92% 9.62% 48.08% 30.77% 9.62% 11.98% 40.87% 

 %37.50 %5.99 %23.08 %23.08 %38.46 %11.54 %3.85 55أكبر من 

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 اإلجمالي
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 حسب العمرتوافق المنتجات مع محتوى اإلعالن لدرجة البياني  : المخطط)12شكل رقم )

 
 

ن حيممث الشممكل مممدى توافممق المنتجممات مممع محتمموى اإلعممالن مممسممجل حملممة الشممهادة اإلبتدائيممة أعلممى نسممبة ثقممة فممي 
 ، كما هو مبين في جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:، مقابل أقل نسبة لدى حملة الدبلوم العاليوالمضمون

 حسب التحصيل العلميتوافق المنتجات مع محتوى اإلعالن النسبي لدرجة  توزيعال(: 16جدول رقم )

 التحصيل العلمي
المعدل النسبي  المنتجات مع محتوى اإلعالن من حيث الشكل والمضمونتوافق  مدى

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العام

 %75.00 %2.30 %0.00 %10.00 %30.00 %10.00 %50.00 ابتدائية فأقل

 %47.79 %26.04 %8.85 %17.70 %53.10 %14.16 %6.19 ثانوية عامة

 %43.24 %8.53 %5.41 %29.73 %54.05 %8.11 %2.70 صصدبلوم تخ

 %44.12 %50.00 %5.53 %27.65 %53.00 %12.44 %1.38 شهادة جامعية

 %38.89 %4.15 %5.56 %38.89 %50.00 %5.56 %0.00 دبلوم عالي

 %45.51 %8.99 %7.69 %23.08 %48.72 %20.51 %0.00 شهادة عليا

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 اإلجمالي
 

 حسب التحصيل العلميتوافق المنتجات مع محتوى اإلعالن لدرجة المخطط البياني  :)11شكل رقم )
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 المفاضلة بين المواقع
بالمرتبممة ( درجممة مممن عشممرة، تلتهمما 5.61فممي المعممدل أعلممى تقيمميم بلمم  ) نسممتغرامحييممت اإلعالنممات المنشممورة عبممر اإل

( درجممة، ثممم جمماءت اإلعالنممات المنشممورة عبممر اليوتيمموب 4.89الثانيممة اإلعالنممات المنشممورة عبممر السممناب جممات بمعممدل تقيمميم )
( درجة، بينمما حلمت اإلعالنمات المنشمورة عبمر الفيسمبوك بالمرتبمة األخيمرة وبمعمدل تقيميم لمم 4.01بالمرتبة الثالثة بمعدل تقييم )

 :اآلتيجدول الهو مبين في  كما( درجة، 2.32يتجاوز )

 حسب النوعموقع التواصل المنشورة عبر لنوعية اإلعالنات المشاركين تقيم (: 17جدول رقم )

 النوع
 االجتماعيواقع التواصل ماإلعالنات النشورة في 

 جوجل بلس يوتيوب واتساب سناب جات إنستغرام تويتر فيسبوك

 3.27 4.47 4.20 4.36 5.17 3.45 2.96 ذكور

 2.63 3.75 3.65 5.28 5.91 2.79 1.92 إناث

 2.87 4.01 3.85 4.89 5.61 3.04 2.32 اإلجمالي

ومممممن جهممممة أخممممرى وجممممد اخممممتالب بسمممميط بممممين تقيمممميم الممممذكور واإلنمممماث ل عالنممممات المنشممممورة عبممممر مواقممممع التواصممممل 
 :تيالمخطط اآلكما هو مبين في اإلجتماعي، كما هو مبين 

 حسب نوع المشاركموقع التواصل المنشورة عبر تقيم اإلعالنات  اتدرجلالبياني  : المخطط)13شكل رقم )

 

، وكمذلك ( درجمة5.87تقيميم )علمى المرتبمة األولمى لمدى العمزاب بمعمدل  نستغراماإلعالنات المنشورة عبر اإلحصلت 
تلتهما بالمرتبممة ( درجمة، و 3.85( درجمة، بينممما لمم يتجماوز تقييمهمما لمدى الحماالت األخممرى )5.53كانمت لمدى المتممزوجين بمعمدل )

وكمذلك كانمت لمدى المتمزوجين بمعمدل ( درجمة، 5.33اإلعالنات المنشورة عبر السناب جات بمعدل تقيميم )لدى العزاب الثانية 
( درجمممة، وبالمقابمممل حصممملت اإلعالنمممات 3.54)( درجمممة، بينمممما لمممم يتجممماوز تقييمهممما لمممدى الحممماالت األخمممرى 4.76تقيممميم بلممم  )

 :أدناهكما هو مبين ( درجة، 4.01المنشورة عبر اليوتيوب لى الحاالت األخرى على المرتبة األولى بمعدل )
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 يةحسب الحالة االجتماعموقع التواصل المنشورة عبر لنوعية اإلعالنات المشاركين تقيم (: 18جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 االجتماعيواقع التواصل ماإلعالنات النشورة في 

 جوجل بلس يوتيوب واتساب سناب جات إنستغرام تويتر فيسبوك

 2.58 4.03 3.22 5.33 5.87 2.97 1.85 أعزب

 2.96 3.98 4.19 4.76 5.53 3.10 2.62 متزوج

 3.69 4.31 3.69 3.54 3.85 2.08 1.08 أخرى

 2.87 4.01 3.85 4.89 5.61 3.04 2.32 اإلجمالي

 

 حسب الحالة االجتماعيةموقع التواصل المنشورة عبر تقيم اإلعالنات  اتدرجلالبياني  : المخطط)13شكل رقم )

 

ة األولممى المرتبمملممدى الفئممات الثالثممة األولممى مممن فئممات العمممر علممى  ،نسممتغرامحصمملت اإلعالنممات المنشممورة عبممر اإل
وتلتهمما بالمرتبممة الثانيممة اإلعالنممات المنشممورة عبممر السممناب جممات  ،علممى الترتيممب ( درجممة5.85، 6.20، 5.81تقيمميم ) تبمعممدال

فمممي الجمممدول كمممما همممو بينمممما تفاوتمممت الفئمممات األخمممرى فمممي تقيمهممما ل عالنمممات  ( درجمممة،5.08، 5.44، 5.68بمعمممدالت تقيممميم )
 :والمخطط البياني اآلتيين

 حسب العمرموقع التواصل المنشورة عبر لنوعية اإلعالنات المشاركين تقيم (: 19جدول رقم )

 فئات العمر
 االجتماعيواقع التواصل ماإلعالنات النشورة في 

 جوجل بلس يوتيوب واتساب سناب جات إنستغرام تويتر فيسبوك

(18 – 24) 2.07 3.42 5.81 5.68 3.39 4.15 2.60 

(25 – 30) 1.59 2.35 6.20 5.44 3.50 4.04 2.31 

(31 – 40) 2.46 3.10 5.85 5.08 4.21 4.09 3.24 

(41 – 50) 3.06 3.46 4.64 3.55 4.10 3.99 3.07 

 3.18 3.24 4.18 2.24 3.47 3.09 3.26 55أكبر من 

 2.87 4.01 3.85 4.89 5.61 3.04 2.32 اإلجمالي
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 حسب العمرموقع التواصل المنشورة عبر تقيم اإلعالنات  اتدرجلالبياني  : المخطط)19شكل رقم )

 

ومممن جهممة أخممرى حصمملت اعالنممات الواتسمماب والسممناب جممات والجوجممل بلممق علممى أعلممى معممدالت التقيمميم مممن قبممل 
الترتيب، مقابمل معمدالت تقيميم أقمل نسمبيًا ممن ( درجة على 7.50، 7.30، 8.20المشاركين ما دون الثانوية العامة، بمعدالت )
 :المخطط اآلتيكما هو مبين في قبل حملة الشهادات األخرى، كما هو مبين 

 حسب التحصيل العلميموقع التواصل المنشورة عبر لنوعية اإلعالنات المشاركين تقيم (: 20جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 االجتماعيواقع التواصل ملنشورة في اإلعالنات ا

 جوجل بلس يوتيوب واتساب سناب جات إنستغرام تويتر فيسبوك

 7.50 7.30 8.20 7.60 7.20 5.40 4.60 ابتدائية فأقل

 3.90 4.41 4.26 4.96 5.76 3.62 3.03 ثانوية عامة

 2.75 3.39 3.86 5.68 5.75 2.89 2.14 دبلوم تخصص

 2.17 3.83 3.48 4.95 5.68 2.82 2.00 شهادة جامعية

 3.05 4.18 5.00 4.82 5.82 3.64 2.27 دبلوم عالي

 3.07 4.58 3.67 3.73 4.71 2.31 1.91 شهادة عليا

 2.87 4.01 3.85 4.89 5.61 3.04 2.32 اإلجمالي

 حسب التحصيل العلميموقع التواصل عبر المنشورة تقيم اإلعالنات  اتدرجلالبياني  : المخطط)23شكل رقم )
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 الترويج والتسوق اإللكتروني
مممن أجممل خطممة خطممة التوزيممع واالنتشممار أحممدها ، عممدة عناصممرمممن هممو مممزيج ، و التممرويج هممو أحممد مكونممات التسممويق

التمرويج،  علمى تعتمد خطط تسويقية الهناك ، فاً ليق صحيحمع أن العكق تسويقية ناجحة، فبدون التسويق ال يوجد ترويج، 
 ذلك يؤثر سلبًا على مدى فاعليتها في الكثير من األحيان.بالرغم من أن 

 المفاضلة واإلتهتمام
(، 51.38%جمماءت درجممة تفضمميل الممذكور واإلنمماث للتسمموق اإللكترونممي علممى التقليممدي متقاربممة جممدًا تمحممورت حممول )

التي لم تتجاوز  ر مواقع التواصل االجتماعيعبالمعروض ما ييهر في االعالن عن مميزات وكذلك كانت درجة التصديق ب
 عبممر مواقممع التواصممل االجتممماعيالمنشممورة اإلعالنممات مممع تفمماوت بسمميط فممي درجممة اإلهتمممام ب (،31.34%فممي المعممدل العممام )

لمدى  وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي على تفكير األفراد وسلوكياتهمر يدرجة تأثجاءت بينما (، 45.51%بمعدل )
كمما همو مبمين (، 70.85%، بمعدل تمأثير عمام بلم  )(67.58%اعلى من مثيلتها لدى الذكور التي بلغت )( 72.86%اإلناث )

 في جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:

 الني حسب النوعالتفضيل واالتهتمام والتأثر والتصديق بالمضمون اإلع(: بيان درجات 21جدول رقم )
 درجة التصديق درجة التأثر درجة اإلهتمام درجة التفضيل النوع

 %31.52 %67.58 %47.58 %51.52 ذكور

 %31.23 %72.86 %44.24 %51.30 إناث

 %31.34 %70.85 %45.51 %51.38 المعدل العام

 

 واالتهتمام والتأثر والتصديق بالمضمون اإلعالني حسب النوع (: المخطط البياني لدرجات التفضيل21شكل رقم )

 
 

( سممنة أقممل درجممة تفضمميل للتسمموق اإللكترونممي علممى التقليممدي التممي 40سممجل المشمماركون الممذين تجمماوزت أعمممارهم )
 (، بينمما25%(، وكذلك كانت درجة تصديقهم بمضمون تلك اإلعالنات التي لم تتجماوز )38.46% – 39.42%تراوحت بين )

وكانمت تقمل تمدريجبًا ممع تقمدم (، 48.86%( أعلى درجمة اهتممام بتلمك اإلعالنمات والتمي بلغمت )18 - 24سجلت الفئة العمرية )
وسمائل االعمالم ومواقمع التواصمل االجتمماعي علمى تمأثير ل( أقمل درجمة 41 - 50وممن جهمة أخمرى سمجلت الفئمة )فئمات العممر، 

كما هو مبين في جدول التوزيع النسمبي والمخطمط ما بالنسبة للفئات األخرى،  ( وكانت متقاربة نوعاً 66.35%بلغت ) همتفكير 
 البياني اآلتيين:
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 (: بيان درجات التفضيل واالتهتمام والتأثر والتصديق بالمضمون اإلعالني حسب العمر22جدول رقم )
لتصديقدرجة ا درجة التأثر درجة اإلهتمام درجة التفضيل العمر  

(11 – 24) 51.70% 48.86% 71.59% 32.39% 

(25 – 35) 52.80% 45.79% 72.90% 30.37% 

(31 – 45) 56.21% 45.65% 70.50% 34.47% 

(41 – 55) 39.42% 41.35% 66.35% 25.00% 

 %25.00 %71.15 %40.38 %38.46 55أكبر من 

 %31.34 %70.85 %45.51 %51.38 المعدل العام

 

 العمر(: المخطط البياني لدرجات التفضيل واالتهتمام والتأثر والتصديق بالمضمون اإلعالني حسب 22شكل رقم )

 
 

سمجل العمزاب والمتزوجمون درجمات تفضميل متقاربمة نوعمًا ممما للتسموق اإللكترونمي علمى التقليمدي، ولكنهما كانمت أدنممى 
وسمائل االعمالم ومواقمع التواصمل (، بعكق درجة تمأثير 60%ت األخرى التي بلغت )من تلك التي سجلها نيرائهم ذوي الحاال

كمما همو (، علمى الترتيمب، 20%( و)45%ودرجمة تصمديقهم بمضممون تلمك اإلعالنمات التمي بلغمت ) هماالجتماعي علمى تفكيمر 
 مبين في جدول التوزيع النسبي والمخطط البياني اآلتيين:

 (: بيان درجات التفضيل واالتهتمام والتأثر والتصديق بالمضمون اإلعالني حسب الحالة االجتماعية21جدول رقم )
 درجة التصديق درجة التأثر درجة اإلهتمام درجة التفضيل الحالة االجتماعية

 %30.92 %72.83 %44.51 %50.58 أعزب

 %32.07 %70.52 %46.22 %51.59 متزوج

 %20.00 %45.00 %45.00 %60.00 أخرى

 %31.34 %70.85 %45.51 %51.38 المعدل العام
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 (: المخطط البياني لدرجات التفضيل واالتهتمام والتأثر والتصديق بالمضمون اإلعالني حسب الحالة االجتماعية21شكل رقم )

 
 

هتممام وتمأثر وتصمديق االعامة أعلمى درجمة تفضميل و  سجل المشاركون الذين كان تحصيلهم العلمي أقل من الثانوية
البيماني  كما هو مبين في جدول التوزيع النسبي والمخططبالمضمون اإلعالني الذي يحدوه عبر مواقع التواصل اإلجتماعي، 

 اآلتيين:

 مضمون اإلعالني حسب التحصيل العلمي(: بيان درجات التفضيل واالتهتمام والتأثر والتصديق بال21جدول رقم )
 درجة التصديق درجة التأثر درجة اإلهتمام درجة التفضيل التحصيل العلمي

 %70.00 %85.00 %70.00 %70.00 ابتدائية فأقل

 %32.74 %67.26 %51.33 %51.33 ثانوية عامة

 %29.73 %81.08 %47.30 %62.16 دبلوم تخصص

 %29.72 %71.66 %41.47 %48.62 شهادة جامعية

 %38.89 %61.11 %50.00 %50.00 دبلوم عالي

 %24.36 %67.95 %41.03 %52.56 شهادة عليا

 %31.34 %70.85 %45.51 %51.38 المعدل العام

 

 التحصيل العلمي(: المخطط البياني لدرجات التفضيل واالتهتمام والتأثر والتصديق بالمضمون اإلعالني حسب 21شكل رقم )
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جاءت درجة اهتمام المشاركين بما ينشره األصمدقاء والمعمارب ويروجمون لمه عبمر مواقمع التواصمل االجتمماعي علمى 
(، وكممذلك كانممت وفممق كممل 30.99%( أعلممى مممن درجممة اهتمممامهم بممما ينشممره المشمماهير والنجمموم التممي بلغممت )44.01%العممموم )

فئمة المشماركين المذين كمان تحصميلهم العلممي أدنمى ممن الثانويمة العاممة، فيمما عمدا التصنيفات التي اعتمدت في هذه الدراسمة، 
 :ةية اآلتالبياني اتول والمخططاجدالكما هو مبين في (، 75%حيث كانت متساوية وبلغت )

 (: بيان درجات االتهتمام بما ينشره األخرون حسب النوع22جدول رقم )
قاء والمعارفاألصد النوع  المشاهير والنجوم 

 %32.73 %42.12 ذكور

 %29.93 %45.17 إناث

 %30.99 %44.01 المعدل العام
 

 االتهتمام بما ينشره األخرون حسب النوع(: المخطط البياني لدرجات 22شكل رقم )

 
 

 ات االتهتمام بما ينشره األخرون حسب الحالة اإلجتماعية(: بيان درج21جدول رقم )
 المشاهير والنجوم األصدقاء والمعارف الحالة االجتماعية

 %32.08 %48.27 أعزب

 %29.68 %41.63 متزوج

 %45.00 %30.00 أخرى

 %30.99 %44.01 المعدل العام
 

 جات االتهتمام بما ينشره األخرون حسب الحالة االجتماعية(: المخطط البياني لدر 21شكل رقم )
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 (: بيان درجات االتهتمام بما ينشره األخرون حسب العمر23جدول رقم )
 المشاهير والنجوم األصدقاء والمعارف العمر

(11 – 24) 47.73% 40.91% 

(25 – 35) 43.46% 28.97% 

(31 – 45) 47.20% 32.92% 

(41 – 55) 36.54% 22.12% 

 %11.54 %28.85 55أكبر من 

 %30.99 %44.01 المعدل العام

 

 (: المخطط البياني لدرجات االتهتمام بما ينشره األخرون حسب العمر23شكل رقم )

 
 

 التحصيل العلميبما ينشره األخرون حسب (: بيان درجات االتهتمام 23جدول رقم )
 المشاهير والنجوم األصدقاء والمعارف التحصيل العلمي

 %75.00 %75.00 ابتدائية فأقل

 %36.28 %44.69 ثانوية عامة

 %43.24 %48.65 دبلوم تخصص

 %24.65 %41.94 شهادة جامعية

 %41.67 %63.89 دبلوم عالي

 %23.08 %32.05 شهادة عليا

 %30.99 %44.01 العام المعدل
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 (30 - 64 ) 

 (: المخطط البياني لدرجات االتهتمام بما ينشره األخرون حسب التحصيل العلمي23شكل رقم )

 
 

 المساتهمة في الترويج
جاءت درجة تلقي المشاركين للنصح والتشمجيع ممن قبمل االصمدقاء والمعمارب علمى التسموق االلكترونمي عبمر مواقمع 

(، بينمما لمم 41.82%( أعلمى ممن درجمة تموجيههم النصمح لآلخمرين التمي بلغمت )50.92%واصل االجتمماعي بصمورة عاممة )الت
(، باسمتثناء المشماركين ممن حملممة 29.37%تتجماوز درجمة مسماهمة المشماركين فمي التمرويج عبممر مواقمع التواصمل االجتمماعي )

رجمة مسماهمتهم فمي التمرويج أعلمى ممن دالدبلوم العمالي والمذين كمان تحصميلهم العلممي أدنمى ممن الثانويمة العاممة، المذين كانمت 
 :ةية اآلتالبياني اتول والمخططاجدالكما هو مبين في درجة توجيههم النصح لآلخرين، 

 (: بيان درجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب النوع29جدول رقم )
 درجة المساهمة في الترويج درجة توجيه النصح درجة تلقي النصح النوع

 %28.79 %40.00 %47.58 ذكور

 %29.37 %42.94 %52.97 إناث

 %29.15 %41.82 %50.92 المعدل العام

 

 (: المخطط البياني لدرجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب النوع29شكل رقم )
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 (: بيان درجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب التحصيل العلمي13جدول رقم )
لترويجدرجة المساهمة في ا درجة توجيه النصح درجة تلقي النصح التحصيل العلمي  

 %75.00 %70.00 %80.00 ابتدائية فأقل

 %32.30 %43.36 %50.00 ثانوية عامة

 %32.43 %45.95 %55.41 دبلوم تخصص

 %23.96 %40.55 %49.54 شهادة جامعية

 %38.89 %33.33 %55.56 دبلوم عالي

 %29.49 %37.18 %47.44 شهادة عليا

 %29.15 %41.82 %50.92 المعدل العام

 

 التحصيل العلمي(: المخطط البياني لدرجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب 13)شكل رقم 

 
 

 (: بيان درجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب العمر11جدول رقم )
حدرجة توجيه النص درجة تلقي النصح العمر  درجة المساهمة في الترويج 

(11 – 24) 55.11% 47.16% 34.66% 

(25 – 35) 48.13% 39.72% 29.44% 

(31 – 45) 53.73% 44.41% 31.37% 

(41 – 55) 42.31% 33.65% 19.23% 

 %15.38 %32.69 %48.08 55أكبر من 

 %29.15 %41.82 %50.92 المعدل العام
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 (: المخطط البياني لدرجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب العمر11شكل رقم )

 
 

 (: بيان درجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب الحالة االجتماعية12جدول رقم )
مساهمة في الترويجدرجة ال درجة توجيه النصح درجة تلقي النصح الحالة االجتماعية  

 %29.19 %43.93 %54.91 أعزب

 %28.69 %39.84 %47.41 متزوج

 %40.00 %55.00 %70.00 أخرى

 %29.15 %41.82 %50.92 المعدل العام

 

 اعية(: المخطط البياني لدرجات توجيه وتلقي النصح والمساتهمة في التروج حسب الحالة االجتم12شكل رقم )
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 السلع واألشياء المروجة
ئمات السملع والخمدمات التمي يفضمل اقتنائهما المشماركون فمي مقدممة ف المطاعم والكافيتريات واألماكن السياحية جاءت

المالبمق واألحذيمة (، تلتها بالمرتبة الثانية فئة 51.97%في هذه الدراسة عبر مواقع التواصل االجتماعي بمعدل تفضيل بل  )
بالمرتبمة  مستحضمرات األعشماب الطبيعيمة وممواد التجميملفئمة  بينما حلت(، 42.11%بمعدل تفضيل ) ات المختلفةواالكسسوار 

وترتبت بينها فئات السلع األخرى حسب معدالت تفضميل  (،23.61%األخيرة في قائمة المشاركين، بمعدل نسبي لم يتجاوز )
 البياني اآلتيين:جدول التوزيع النسبي والمخطط كما هو مبين في  ،كل منها

 (: التوزيع التكراري لدرجة تفضيل األفراد القتناء السلع عبر مواقع التواصل حسب فئاتها المختلفة33جدول رقم )

 السلع والخدمات المروج لها
 عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

معدل التفضيل  النسب المئوية
بداً أ أحياناً  دائماً  النسبي  لم يجب 

 %29.40 %0.46 %51.38 %37.79 %10.37 ألعاب الفيديو ومستلزماتها االكترونية

 %32.45 %0.23 %48.39 %38.02 %13.36 المواد اإلعالمية والترفيهية

 %42.11 %0.69 %27.19 %60.60 %11.52 المالبس واألحذية واالكسسوارات المختلفة

لتجميلمستحضرات األعشاب الطبيعية ومواد ا  6.68% 33.64% 59.22% 0.46% 23.61% 

 %36.08 %0.69 %37.10 %52.76 %9.45 األجهزة الكهربائية والمنزلية

 %28.77 %0.69 %51.38 %38.71 %9.22 الهواتف المتحركة وأجهزة الكمبيوتر

سياحيةالماكن األكافيتريات والمطاعم وال  20.28% 62.67% 16.36% 0.69% 51.97% 

 

 لدرجات تفضيل فئات السلع والخدمات المروجة عبر مواقع التواصلالبياني  : المخطط)11شكل رقم )

 

التمممي يمممروج لهممما فمممي مواقمممع التواصمممل  األمممماكن والمواقمممع السمممياحيةوممممن جهمممة أخمممرى، وجمممد بمممأن المشممماركين يثقمممون ب
ممممع (، 42.86%لع والبضمممائع التمممي بلغمممت نسمممبة ثقمممتهم بهممما )( بدرجمممة أكبمممر ممممن ثقمممتهم فمممي السممم43.78%االجتمممماعي بنسمممبة )

 جدول والمخطط البياني اآلتيين:الكما هو مبين في اختالب بسيط بين الذمور واإلناث في درجات التفضيل، 
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 (: ثقة األفراد بالسلع واألماكن المروج لها عبر مواقع التواصل حسب النوع34جدول رقم )

 النوع
 درجة ثقة األفراد

 األماكن والمواقع السياحية السلع والبضائع

 %43.64 %43.79 ذكور

 %43.87 %42.29 إناث

 %43.78 %42.86 اإلجمالي

 حسب النوعلدرجة ثقة األفراد بالسلع واألماكن المروج لها البياني  : المخطط)11شكل رقم )

 

النسمب عنممد تحليلهمما حسمب الحالممة االجتماعيمة، بالنسممبة للعممزاب والمتمزوجين، لكنهمما كانمت أقممل بالنسممبة وكمذلك حممال 
 جدول والمخطط البياني اآلتيين:الكما هو مبين في للحاالت األخرى، 

 سب الحالة االجتماعية(: ثقة األفراد بالسلع واألماكن المروج لها عبر مواقع التواصل ح35جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 درجة ثقة األفراد

 األماكن والمواقع السياحية السلع والبضائع

 %45.66 %42.34 أعزب

 %43.03 %43.53 متزوج

 %30.00 %35.00 أخرى

 %43.78 %42.86 اإلجمالي

 حسب الحالة االجتماعيةراد بالسلع واألماكن المروج لها لدرجة ثقة األفالبياني  : المخطط)12شكل رقم )
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كممما هممو وكمذلك كممان حمال النسممب عنمد تحليلهمما حسمب العمممر مممن جهمة وحسممب التحصميل العلمممي ممن جهممة أخمرى، 
 :ةاآلتيي ةالبياني اتول والمخططاجدالمبين في 

 اكن المروج لها عبر مواقع التواصل حسب العمر(: ثقة األفراد بالسلع واألم36جدول رقم )

 فئات العمر
 درجة ثقة األفراد

 األماكن والمواقع السياحية السلع والبضائع

(18 – 24) 43.18% 46.31% 

(25 – 30) 42.06% 43.93% 

(31 – 40) 45.03% 45.03% 

(41 – 50) 43.27% 41.35% 

 %31.73 %30.77 55أكبر من 

 %43.78 %42.86 اإلجمالي

 

 لدرجة ثقة األفراد بالسلع واألماكن المروج لها حسب العمرالبياني  : المخطط)11شكل رقم )

 
 

 (: ثقة األفراد بالسلع واألماكن المروج لها عبر مواقع التواصل حسب التحصيل العلمي37جدول رقم )

لميالتحصيل الع  
 درجة ثقة األفراد

 األماكن والمواقع السياحية السلع والبضائع

 %75.00 %60.00 ابتدائية فأقل

 %44.03 %44.69 ثانوية عامة

 %43.24 %45.27 دبلوم تخصص

 %42.28 %40.67 شهادة جامعية

 %45.83 %43.06 دبلوم عالي

 %42.95 %42.95 شهادة عليا

 %43.78 %42.86 اإلجمالي
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 لدرجة ثقة األفراد بالسلع واألماكن المروج لها حسب التحصيل العلميالبياني  : المخطط)13قم )شكل ر 

 
 
 

 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 ابتدائية فأقل

 ثانوية عامة

 دبلوم تخصص

 شهادة جامعية

 دبلوم عالي

 شهادة عليا
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ات بصورة عامة، وفي مجتمعنا العربمي بصمورة المجتمعكافة طفرة في  وسائل االتصال التكنولوجية الحديثةأحدثت 
متعددة، منها الترويج للسلع والبضائع واألماكن العامة عبر مواقع التواصل االجماعي المختلفة، عنها سلوكيات  نتج ،خاصة

بعمض األفمراد فريسمة يكمون يمكمن أن وبالتمالي يمروج لمه، المعلومات المنشمورة عمما تام للرقابة على صحة شبه في يل غياب 
 .ع أو األماكنالمروج لتلك السلسهلة ل حتيال نتيجة لثقتهم في 

 النتائج
  ممممن ( 31.79%( سممماعة يوميمممًا، ويسمممتخدمها )3.56المشممماركين لمواقمممع التواصمممل االجتمممماعي )بلممم  معمممدل اسمممتخدام

 ( ساعات في اليوم.4من )المشاركين ألكثر 

 ( سمماعة2.92مممن مثيلممه لممدى الممذكور )أعلممى ( سمماعة، 3.95سممتخدام اإلنمماث لمواقممع التواصممل )اليممومي المعممدل لا ،
( سماعة، أعلممى ممن مثيلممه لمدى المتممزوجين 4.40مقابمل كمان المعممدل اليمومي السممتخدام العمزاب لمواقممع التواصمل )وبال
( ساعة، وكان معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي للمشاركين 4.15( ساعة، وذوي الحاالت األخرى )2.96)

 عكسيًا مع فئات العمر.يتناسب 

 ( ممن اإلنمماث بمأن اإلع51.02%يعتقمد ) تسماهم فممي تموفير الوقممت النممات والعمروض التممي تنشمر عبممر مواقمع التواصممل
 ، بينما كانت النسب متقاربة عند تحليلها مع الحالة االجتماعية.( من الذكور49.85%والجهد عليهم، مقابل )

  تمموفير الوقممت المشمماركون دون الثانويممة العامممة أعلممى نسممبة ثقممة فممي درجممة مسمماهمة اإلعالنممات والعممروض فممي سممجل
 وتدرجت بعدها النسب األخرى تنازليًا، فيما عدا حملة الشهادات العليا. والجهد على المشاركين،

  دون النصمب وبشمكل متقمارب بمين كانمت نسبة اعتقماد المشماركين بتوافمق محتموى اإلعالنمات ممع الشمكل والمضممون
دون األربعمين، لكنهما بمدأت سمبة لفئمات العممر وكمذلك حسمب الحالمة االجتماعيمة، وكانمت كمذلك بالنالذكور واإلنماث، 

 .باالنخفاض مع تقدم العمر وبشكل ملحوي

  مممدى توافممق المنتجممات مممع محتمموى اإلعممالن مممن حيممث الشممكل سممجل حملممة الشممهادة اإلبتدائيممة أعلممى نسممبة ثقممة فممي
 ، مقابل أقل نسبة لدى حملة الدبلوم العالي.والمضمون

 ( درجممة، وتلتهممما بالمرتبممة الثانيممة اإلعالنمممات 5.61علممى أعلمممى تقيمميم ) غرامنسممتحييممت اإلعالنممات المنشممورة عبمممر اإل
( 4.01( درجمة، ثمم جماءت اإلعالنمات المنشمورة عبمر اليوتيموب بالمرتبمة الثالثمة )4.89المنشمورة عبمر السمناب جمات )

 ( درجة.2.32درجة، بينما حلت اإلعالنات المنشورة عبر الفيسبوك بالمرتبة األخيرة )

  تفضيل الذكور واإلناث للتسوق اإللكتروني على التقليدي ودرجة التصديق بما ييهره االعالن متقاربة جاءت درجة
اإلعالنمممات ممممع تفممماوت بسممميط فمممي درجمممة اإلهتممممام ب ( علمممى الترتيمممب،31.34%(، و)51.38%جمممدًا تمحمممورت حمممول )

( اعلممى مممن 72.86%اإلنمماث )لممدى  علممى تفكيممر األفممراد وسمملوكياتهمبينممما كانممت درجممة التممأثير (، 45.51%بمعممدل )
 (.70.85%، بمعدل تأثير عام بل  )(67.58%مثيلتها لدى الذكور التي بلغت )

 ( سممنة أقممل درجممة تفضمميل للتسمموق اإللكترونممي، 40سممجل المشمماركون الممذين تجمماوزت أعمممارهم ) وأقممل درجممة تصممديق
سمنة، ( 18 - 24سمجلت الفئمة ) ، بينمماعلمى الترتيمب (25%)و (39.42%)بمضمون تلك اإلعالنمات، كذ لمم تتجماوز 

 .وكانت تقل تدريجبًا مع تقدم فئات العمر(، 48.86%أعلى درجة اهتمام بتلك اإلعالنات بلغت )
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  سجل العمزاب والمتزوجمون درجمات تفضميل متقاربمة للتسموق اإللكترونمي وكانمت أدنمى ممن التمي سمجلها نيمرائهم ذوي
 هموسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي علمى تفكيمر ر (، بعكق درجة تأثي60%الحاالت األخرى التي بلغت )

 (، على الترتيب.20%( و)45%ودرجة تصديقهم بمضمون تلك اإلعالنات التي بلغت )

  سجل المشاركون الذين كان تحصيلهم العلمي أقل من الثانوية العامة أعلمى درجمة تفضميل واهتممام وتمأثر وتصمديق
 مواقع التواصل اإلجتماعي. بالمضمون اإلعالني الذي يحدوه عبر

 ( 44.01%جمماء اهتمممام المشمماركين بممما ينشممره األصممدقاء والمعممارب ويروجممون لممه عبممر مواقممع التواصممل االجتممماعي )
فيمما عمدا األخمرى، (، وكذلك كانت وفق كمل التصمنيفات 30.99%أعلى من اهتمامهم بما ينشره المشاهير والنجوم )

 (.75%متساوية )جاءت حيث  علمي أدنى من الثانوية العامةفئة المشاركين الذين كان تحصيلهم ال

  جاءت درجة تلقي المشاركين للنصح والتشمجيع ممن قبمل االصمدقاء والمعمارب علمى التسموق االلكترونمي عبمر مواقمع
درجممة وكممذلك أعلممى مممن (، 41.82%( أعلممى مممن درجممة توجيممه النصممح لآلخممرين )50.92%التواصممل االجتممماعي )
(، باسممتثناء المشمماركين مممن فئممة حملممة الممدبلوم 29.37%يج عبممر مواقممع التواصممل االجتممماعي )مسمماهمتهم فممي التممرو 

العالي وفئة المذين كمان تحصميلهم العلممي أدنمى ممن الثانويمة العاممة، فقمد كانمت درجمة مسماهمتهم فمي التمرويج أعلمى 
 من درجة توجيههم النصح لآلخرين.

 ئممات التممي يفضممل اقتنائهمما المشمماركون عبممر مواقممع فممي مقدمممة الف المطمماعم والكافيتريممات واألممماكن السممياحية جمماءت
بينما حلمت ( 42.11%بمعدل )المالبق واألحذية واالكسسوارات (، تلتها فئة 51.97%التواصل االجتماعي بمعدل )

 (.23.61%بالمرتبة األخيرة ) مستحضرات األعشاب الطبيعية ومواد التجميلفئة 

 التوصيات
  بممممدعم المحاضممممرات وورش العمممممل التممممي تعممممزز مممممن المممموعي المجتمعممممي بطممممرق كدارة الوقممممت توجيممممه الجهممممة المعنيممممة

اإلعالنممات والعممروض التممي تنشممر مممن االسممتفادة مممن وسممائل التواصممل االجتممماعي و اسممتخدام واالسممتفادة المثلممى مممن 
 .خاللها بما ال يؤثر على نمط الفرد االستهالكي

  توجيه الجهة المعنية على ضرورة تكثيب الحمالت الثقافية التوعوية لكافة أفراد المجتمع باإلستخدام األمثل لوسائل
التممي تطلممق مممن خاللهمما  التواصممل وتعممريفهم بكيفيممة التمييممز والحكممم علممى مصممداقية االعالنممات والحمممالت الترويجيممة
 سواًء كانت ممولة من قبل الجهة المستفيدة أو مما يتناقله األصدقاء والمعارب فيما بينهم.

  توجيمممه الجهمممة المعنيمممة علمممى قيمممادة الحممممالت التوعويمممة التمممي ممممن شمممأنها أن تبمممين للطمممالب والطالبمممات فمممي الممممدارق
والجامعات أسق ومباديء التسويق اإللكتروني، واالستفادة الماديمة والمعنويمة التمي يمكمن أن يحيمى بهما المروجمون 

 ج له.من خالل مواقع التواصل االجتماعي بغض النير عن مضمون ما يرو 

  هاوممممدى شممممولبحمايمممة المسمممتهلكين الخاصمممة مراجعمممة القممموانين توجيمممه الجهمممة المعنيمممة علمممى تشمممكيل لجنمممة لدراسمممة و 
تضممن ممن أجمل الخمروج بتوصميات  ،وسائل التواصمل االجتمماعيعبر التي تطلق الترويجية  عالنات والحمالت ل

 .المناسبة باإلجراءات والقوانينلك التوصيات ت ضبطمن ثم و المستهلك حماية 
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 (: الجداول اإلحصائية1المرفق )
 (: التوزيع التكراري لدرجة تفضيل التسوق االلكتروني على التسوق التقليدي حسب النوع38جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  ماً دائ

 %38.02 %13.33 %70.30 %16.36 165 22 116 27 ذكور

 %61.98 %15.99 %65.43 %18.59 269 43 176 50 إناث

 %100.00 %14.98 %67.28 %17.74 434 65 292 77 اإلجمالي

 يع التكراري لدرجة تفضيل التسوق االلكتروني على التسوق التقليدي حسب الحالة االجتماعية(: التوز 39جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %17.34 %64.16 %18.50 173 30 111 32 أعزب

 %57.83 %13.55 %69.72 %16.73 251 34 175 42 متزوج

 %2.30 %10.00 %60.00 %30.00 10 1 6 3 أخرى

 %100.00 %14.98 %67.28 %17.74 434 65 292 77 اإلجمالي

 (: التوزيع التكراري لدرجة تفضيل التسوق االلكتروني على التسوق التقليدي حسب العمر40جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(11 – 24) 19 53 16 88 21.59% 60.23% 18.18% 20.28% 

(25 – 35) 20 73 14 107 18.69% 68.22% 13.08% 24.65% 

(31 – 45) 35 111 15 161 21.74% 68.94% 9.32% 37.10% 

(41 – 55) 1 39 12 52 1.92% 75.00% 23.08% 11.98% 

 %5.99 %30.77 %61.54 %7.69 26 8 16 2 55أكبر من 

 %100.00 %14.98 %67.28 %17.74 434 65 292 77 اإلجمالي

 صيل العلمي(: التوزيع التكراري لدرجة تفضيل التسوق االلكتروني على التسوق التقليدي حسب التح41جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %20.00 %20.00 %60.00 10 2 2 6 ابتدائية فأقل

 %26.04 %16.81 %63.72 %19.47 113 19 72 22 ثانوية عامة

 %8.53 %5.41 %64.86 %29.73 37 2 24 11 دبلوم تخصص

 %50.00 %15.21 %72.35 %12.44 217 33 157 27 شهادة جامعية

 %4.15 %16.67 %66.67 %16.67 18 3 12 3 دبلوم عالي

 %8.99 %15.38 %64.10 %20.51 39 6 25 8 شهادة عليا

 %100.00 %14.98 %67.28 %17.74 434 65 292 77 اإلجمالي
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 (: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام باإلعالنات التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي حسب النوع42جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %20.00 %64.85 %15.15 165 33 107 25 ذكور

 %61.98 %25.28 %60.97 %13.75 269 68 164 37 إناث

 %100.00 %23.27 %62.44 %14.29 434 101 271 62 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام باإلعالنات التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي حسب الحالة االجتماعية43جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية راتالتكرا

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %25.43 %60.12 %14.45 173 44 104 25 أعزب

 %57.83 %21.91 %63.75 %14.34 251 55 160 36 متزوج

 %2.30 %20.00 %70.00 %10.00 10 2 7 1 أخرى

 %100.00 %23.27 %62.44 %14.29 434 101 271 62 اإلجمالي

 

 العمر(: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام باإلعالنات التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي حسب 44جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 18 50 20 88 20.45% 56.82% 22.73% 20.28% 

(25 – 30) 12 74 21 107 11.21% 69.16% 19.63% 24.65% 

(31 – 40) 25 97 39 161 15.53% 60.25% 24.22% 37.10% 

(41 – 50) 5 33 14 52 9.62% 63.46% 26.92% 11.98% 

 %5.99 %26.92 %65.38 %7.69 26 7 17 2 55أكبر من 

 %100.00 %23.27 %62.44 %14.29 434 101 271 62 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام باإلعالنات التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي حسب التحصيل العلمي45جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  جمالياإل أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %20.00 %20.00 %60.00 10 2 2 6 ابتدائية فأقل

 %26.04 %18.58 %60.18 %21.24 113 21 68 24 ثانوية عامة

 %8.53 %24.32 %56.76 %18.92 37 9 21 7 دبلوم تخصص

 %50.00 %26.27 %64.52 %9.22 217 57 140 20 شهادة جامعية

 %4.15 %5.56 %88.89 %5.56 18 1 16 1 دبلوم عالي

 %8.99 %28.21 %61.54 %10.26 39 11 24 4 شهادة عليا

 %100.00 %23.27 %62.44 %14.29 434 101 271 62 اإلجمالي
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 عي حسب النوع(: التوزيع التكراري لدرجة تأثر الفرد باإلعالنات عبر مواقع التواصل االجتما46جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %23.03 %64.85 %12.12 165 38 107 20 ذكور

 %61.98 %13.38 %70.26 %16.36 269 36 189 44 إناث

 %100.00 %17.05 %68.20 %14.75 434 74 296 64 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة تأثر الفرد باإلعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي حسب الحالة االجتماعية47جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %16.76 %66.47 %16.76 173 29 115 29 أعزب

 %57.83 %15.94 %70.52 %13.55 251 40 177 34 متزوج

 %2.30 %50.00 %40.00 %10.00 10 5 4 1 أخرى

 %100.00 %17.05 %68.20 %14.75 434 74 296 64 اإلجمالي

 

 رد باإلعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي حسب العمر(: التوزيع التكراري لدرجة تأثر الف48جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 13 51 24 88 14.77% 57.95% 27.27% 20.28% 

(25 – 30) 15 78 14 107 14.02% 72.90% 13.08% 24.65% 

(31 – 40) 33 111 17 161 20.50% 68.94% 10.56% 37.10% 

(41 – 50) 0 40 12 52 0.00% 76.92% 23.08% 11.98% 

 %5.99 %26.92 %61.54 %11.54 26 7 16 3 55أكبر من 

 %100.00 %17.05 %68.20 %14.75 434 74 296 64 اإلجمالي

 

 تكراري لدرجة تأثر الفرد باإلعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي حسب التحصيل العلمي(: التوزيع ال49جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %10.00 %40.00 %50.00 10 1 4 5 ابتدائية فأقل

 %26.04 %22.12 %57.52 %20.35 113 25 65 23 ثانوية عامة

 %8.53 %13.51 %59.46 %27.03 37 5 22 10 دبلوم تخصص

 %50.00 %13.36 %76.50 %10.14 217 29 166 22 شهادة جامعية

 %4.15 %11.11 %72.22 %16.67 18 2 13 3 دبلوم عالي

 %8.99 %30.77 %66.67 %2.56 39 12 26 1 شهادة عليا

 %100.00 %17.05 %68.20 %14.75 434 74 296 64 اإلجمالي

 



 

 (42 - 64 ) 

 (: التوزيع التكراري لدرجة تأثير وسائل اإلعالم على تفكير األفراد وسلوكياتهم حسب النوع50جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %3.03 %58.79 %38.18 165 5 97 63 ورذك

 %61.98 %3.35 %47.58 %49.07 269 9 128 132 إناث

 %100.00 %3.23 %51.84 %44.93 434 14 225 195 اإلجمالي

 

 تهم حسب الحالة االجتماعية(: التوزيع التكراري لدرجة تأثير وسائل اإلعالم على تفكير األفراد وسلوكيا51جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %2.31 %49.71 %47.98 173 4 86 83 أعزب

 %57.83 %3.19 %52.59 %44.22 251 8 132 111 متزوج

 %2.30 %20.00 %70.00 %10.00 10 2 7 1 أخرى

 %100.00 %3.23 %51.84 %44.93 434 14 225 195 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة تأثير وسائل اإلعالم على تفكير األفراد وسلوكياتهم حسب العمر52جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 39 48 1 88 44.32% 54.55% 1.14% 20.28% 

(25 – 30) 51 54 2 107 47.66% 50.47% 1.87% 24.65% 

(31 – 40) 73 81 7 161 45.34% 50.31% 4.35% 37.10% 

(41 – 50) 19 31 2 52 36.54% 59.62% 3.85% 11.98% 

 %5.99 %7.69 %42.31 %50.00 26 2 11 13 55أكبر من 

 %100.00 %3.23 %51.84 %44.93 434 14 225 195 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة تأثير وسائل اإلعالم على تفكير األفراد وسلوكياتهم حسب التحصيل العلمي53جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  ماً دائ

 %2.30 %10.00 %10.00 %80.00 10 1 1 8 ابتدائية فأقل

 %26.04 %7.96 %49.56 %42.48 113 9 56 48 ثانوية عامة

 %8.53 %0.00 %37.84 %62.16 37 0 14 23 دبلوم تخصص

 %50.00 %0.92 %54.84 %44.24 217 2 119 96 شهادة جامعية

 %4.15 %5.56 %66.67 %27.78 18 1 12 5 دبلوم عالي

 %8.99 %2.56 %58.97 %38.46 39 1 23 15 شهادة عليا

 %100.00 %3.23 %51.84 %44.93 434 14 225 195 اإلجمالي

 



 

 (43 - 64 ) 

 ألشياء رديئة حسب النوعقع التواصل موا(: التوزيع التكراري لألفراد حسب درجة اقتناعهم بترويج 54جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %2.42 %81.21 %16.36 165 4 134 27 ذكور

 %61.98 %4.09 %78.07 %17.84 269 11 210 48 إناث

 %100.00 %3.46 %79.26 %17.28 434 15 344 75 اإلجمالي

 

 ألشياء رديئة حسب الحالة االجتماعيةمواقع التواصل (: التوزيع التكراري لألفراد حسب درجة اقتناعهم بترويج 55جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 إلجماليا أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %5.20 %79.19 %15.61 173 9 137 27 أعزب

 %57.83 %2.39 %79.68 %17.93 251 6 200 45 متزوج

 %2.30 %0.00 %70.00 %30.00 10 0 7 3 أخرى

 %100.00 %3.46 %79.26 %17.28 434 15 344 75 اإلجمالي

 

 ألشياء رديئة حسب العمرمواقع التواصل لألفراد حسب درجة اقتناعهم بترويج  (: التوزيع التكراري56جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 18 66 4 88 20.45% 75.00% 4.55% 20.28% 

(25 – 30) 15 90 2 107 14.02% 84.11% 1.87% 24.65% 

(31 – 40) 26 128 7 161 16.15% 79.50% 4.35% 37.10% 

(41 – 50) 9 42 1 52 17.31% 80.77% 1.92% 11.98% 

 %5.99 %3.85 %69.23 %26.92 26 1 18 7 55أكبر من 

 %100.00 %3.46 %79.26 %17.28 434 15 344 75 اإلجمالي

 

 ألشياء رديئة حسب التحصيل العلميمواقع التواصل التوزيع التكراري لألفراد حسب درجة اقتناعهم بترويج (: 57جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %0.00 %50.00 %50.00 10 0 5 5 ابتدائية فأقل

 %26.04 %4.42 %77.88 %17.70 113 5 88 20 امةثانوية ع

 %8.53 %8.11 %72.97 %18.92 37 3 27 7 دبلوم تخصص

 %50.00 %2.76 %81.11 %16.13 217 6 176 35 شهادة جامعية

 %4.15 %0.00 %94.44 %5.56 18 0 17 1 دبلوم عالي

 %8.99 %2.56 %79.49 %17.95 39 1 31 7 شهادة عليا

 %100.00 %3.46 %79.26 %17.28 434 15 344 75 اإلجمالي

 



 

 (44 - 64 ) 

 حسب النوعمواقع التواصل االجتماعي (: التوزيع التكراري لدرجة مساتهمة األفراد في الترويج عبر 58جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 مالياإلج أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %47.27 %47.88 %4.85 165 78 79 8 ذكور

 %61.98 %51.30 %38.66 %10.04 269 138 104 27 إناث

 %100.00 %49.77 %42.17 %8.06 434 216 183 35 اإلجمالي

 

 حسب الحالة االجتماعيةالتواصل االجتماعي  مواقع(: التوزيع التكراري لدرجة مساتهمة األفراد في الترويج عبر 59جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %48.55 %44.51 %6.94 173 84 77 12 أعزب

 %57.83 %51.79 %39.04 %9.16 251 130 98 23 متزوج

 %2.30 %20.00 %80.00 %0.00 10 2 8 0 أخرى

 %100.00 %49.77 %42.17 %8.06 434 216 183 35 اإلجمالي

 

 حسب العمرمواقع التواصل االجتماعي (: التوزيع التكراري لدرجة مساتهمة األفراد في الترويج عبر 60جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  ياناً أح دائماً 

(18 – 24) 11 39 38 88 12.50% 44.32% 43.18% 20.28% 

(25 – 30) 8 47 52 107 7.48% 43.93% 48.60% 24.65% 

(31 – 40) 14 73 74 161 8.70% 45.34% 45.96% 37.10% 

(41 – 50) 2 16 34 52 3.85% 30.77% 65.38% 11.98% 

 %5.99 %69.23 %30.77 %0.00 26 18 8 0 55ر من أكب

 %100.00 %49.77 %42.17 %8.06 434 216 183 35 اإلجمالي

 

 حسب التحصيل العلميمواقع التواصل االجتماعي (: التوزيع التكراري لدرجة مساتهمة األفراد في الترويج عبر 61جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية تكراراتال

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %10.00 %30.00 %60.00 10 1 3 6 ابتدائية فأقل

 %26.04 %44.25 %46.90 %8.85 113 50 53 10 ثانوية عامة

 %8.53 %45.95 %43.24 %10.81 37 17 16 4 دبلوم تخصص

 %50.00 %57.60 %36.87 %5.53 217 125 80 12 شهادة جامعية

 %4.15 %33.33 %55.56 %11.11 18 6 10 2 دبلوم عالي

 %8.99 %43.59 %53.85 %2.56 39 17 21 1 شهادة عليا

 %100.00 %49.77 %42.17 %8.06 434 216 183 35 اإلجمالي

 



 

 (45 - 64 ) 

 حسب النوعمواقع التواصل اد الذين يهتمون بما يروج له االخرون عبر (: التوزيع التكراري لألفر 62جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %27.88 %60.00 %12.12 165 46 99 20 ذكور

 %61.98 %23.42 %62.83 %13.75 269 63 169 37 إناث

 %100.00 %25.12 %61.75 %13.13 434 109 268 57 مالياإلج

 

 حسب الحالة االجتماعيةمواقع التواصل (: التوزيع التكراري لألفراد الذين يهتمون بما يروج له االخرون عبر 63جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %19.08 %65.32 %15.61 173 33 113 27 أعزب

 %57.83 %28.29 %60.16 %11.55 251 71 151 29 متزوج

 %2.30 %50.00 %40.00 %10.00 10 5 4 1 أخرى

 %100.00 %25.12 %61.75 %13.13 434 109 268 57 اإلجمالي

 

 حسب العمرمواقع التواصل (: التوزيع التكراري لألفراد الذين يهتمون بما يروج له االخرون عبر 64جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 14 56 18 88 15.91% 63.64% 20.45% 20.28% 

(25 – 30) 12 69 26 107 11.21% 64.49% 24.30% 24.65% 

(31 – 40) 26 100 35 161 16.15% 62.11% 21.74% 37.10% 

(41 – 50) 4 30 18 52 7.69% 57.69% 34.62% 11.98% 

 %5.99 %46.15 %50.00 %3.85 26 12 13 1 55أكبر من 

 %100.00 %25.12 %61.75 %13.13 434 109 268 57 اإلجمالي

 

 حسب التحصيل العلميمواقع التواصل (: التوزيع التكراري لألفراد الذين يهتمون بما يروج له االخرون عبر 65جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %10.00 %30.00 %60.00 10 1 3 6 أقلابتدائية ف

 %26.04 %26.55 %57.52 %15.93 113 30 65 18 ثانوية عامة

 %8.53 %24.32 %54.05 %21.62 37 9 20 8 دبلوم تخصص

 %50.00 %24.42 %67.28 %8.29 217 53 146 18 شهادة جامعية

 %4.15 %5.56 %61.11 %33.33 18 1 11 6 دبلوم عالي

 %8.99 %38.46 %58.97 %2.56 39 15 23 1 اشهادة علي

 %100.00 %25.12 %61.75 %13.13 434 109 268 57 اإلجمالي

 



 

 (46 - 64 ) 

 (: التوزيع التكراري لدرجة اتهتمام األفراد بمتاجر مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية حسب النوع66جدول رقم )

 النوع
 ويةالنسب المئ التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %32.73 %52.73 %14.55 165 54 87 24 ذكور

 %61.98 %24.54 %55.39 %20.07 269 66 149 54 إناث

 %100.00 %27.65 %54.38 %17.97 434 120 236 78 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة اتهتمام األفراد بمتاجر مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية حسب الحالة االجتماعية67جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %23.12 %57.80 %19.08 173 40 100 33 أعزب

 %57.83 %31.08 %51.00 %17.93 251 78 128 45 متزوج

 %2.30 %20.00 %80.00 %0.00 10 2 8 0 أخرى

 %100.00 %27.65 %54.38 %17.97 434 120 236 78 اإلجمالي

 

 جتماعي االلكترونية حسب العمر(: التوزيع التكراري لدرجة اتهتمام األفراد بمتاجر مواقع التواصل اال68جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 20 51 17 88 22.73% 57.95% 19.32% 20.28% 

(25 – 30) 15 71 21 107 14.02% 66.36% 19.63% 24.65% 

(31 – 40) 31 84 46 161 19.25% 52.17% 28.57% 37.10% 

(41 – 50) 8 24 20 52 15.38% 46.15% 38.46% 11.98% 

 %5.99 %61.54 %23.08 %15.38 26 16 6 4 55أكبر من 

 %100.00 %27.65 %54.38 %17.97 434 120 236 78 اإلجمالي

 

 فراد بمتاجر مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية حسب التحصيل العلمي(: التوزيع التكراري لدرجة اتهتمام األ69جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %10.00 %20.00 %70.00 10 1 2 7 ابتدائية فأقل

 %26.04 %30.97 %46.02 %23.01 113 35 52 26 ثانوية عامة

 %8.53 %16.22 %59.46 %24.32 37 6 22 9 دبلوم تخصص

 %50.00 %26.27 %61.29 %12.44 217 57 133 27 شهادة جامعية

 %4.15 %44.44 %27.78 %27.78 18 8 5 5 دبلوم عالي

 %8.99 %33.33 %56.41 %10.26 39 13 22 4 شهادة عليا

 %100.00 %27.65 %54.38 %17.97 434 120 236 78 اإلجمالي

 



 

 (47 - 64 ) 

 حسب النوعلألفراد على التسوق عبر مواقع التواصل (: التوزيع التكراري لدرجة تشجيع األصدقاء 70جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %19.39 %66.06 %14.55 165 32 109 24 ذكور

 %61.98 %14.87 %64.31 %20.82 269 40 173 56 إناث

 %100.00 %16.59 %64.98 %18.43 434 72 282 80 اإلجمالي

 

 حسب الحالة االجتماعية(: التوزيع التكراري لدرجة تشجيع األصدقاء لألفراد على التسوق عبر مواقع التواصل 71جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %10.98 %68.21 %20.81 173 19 118 36 أعزب

 %57.83 %21.12 %62.95 %15.94 251 53 158 40 متزوج

 %2.30 %0.00 %60.00 %40.00 10 0 6 4 أخرى

 %100.00 %16.59 %64.98 %18.43 434 72 282 80 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة تشجيع األصدقاء لألفراد على التسوق عبر مواقع التواصل حسب العمر72جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  لياإلجما أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 21 55 12 88 23.86% 62.50% 13.64% 20.28% 

(25 – 30) 17 69 21 107 15.89% 64.49% 19.63% 24.65% 

(31 – 40) 32 109 20 161 19.88% 67.70% 12.42% 37.10% 

(41 – 50) 7 30 15 52 13.46% 57.69% 28.85% 11.98% 

 %5.99 %15.38 %73.08 %11.54 26 4 19 3 55أكبر من 

 %100.00 %16.59 %64.98 %18.43 434 72 282 80 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة تشجيع األصدقاء لألفراد على التسوق عبر مواقع التواصل حسب التحصيل العلمي73جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 المئويةالنسب  التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %0.00 %40.00 %60.00 10 0 4 6 ابتدائية فأقل

 %26.04 %20.35 %59.29 %20.35 113 23 67 23 ثانوية عامة

 %8.53 %13.51 %62.16 %24.32 37 5 23 9 دبلوم تخصص

 %50.00 %15.21 %70.51 %14.29 217 33 153 31 شهادة جامعية

 %4.15 %16.67 %55.56 %27.78 18 3 10 5 دبلوم عالي

 %8.99 %20.51 %64.10 %15.38 39 8 25 6 شهادة عليا

 %100.00 %16.59 %64.98 %18.43 434 72 282 80 اإلجمالي

 



 

 (48 - 64 ) 

 ن أشياء معينة عبر مواقع التواصل حسب النوع(: التوزيع التكراري لدرجة بحث األفراد ع74جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %15.15 %66.67 %18.18 165 25 110 30 ذكور

 %61.98 %11.15 %66.54 %22.30 269 30 179 60 إناث

 %100.00 %12.67 %66.59 %20.74 434 55 289 90 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة بحث األفراد عن أشياء معينة عبر مواقع التواصل حسب الحالة االجتماعية75جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %9.83 %68.21 %21.97 173 17 118 38 أعزب

 %57.83 %14.74 %64.94 %20.32 251 37 163 51 متزوج

 %2.30 %10.00 %80.00 %10.00 10 1 8 1 أخرى

 %100.00 %12.67 %66.59 %20.74 434 55 289 90 اإلجمالي

 

 التكراري لدرجة بحث األفراد عن أشياء معينة عبر مواقع التواصل حسب العمر(: التوزيع 76جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 22 57 9 88 25.00% 64.77% 10.23% 20.28% 

(25 – 30) 17 80 10 107 15.89% 74.77% 9.35% 24.65% 

(31 – 40) 38 104 19 161 23.60% 64.60% 11.80% 37.10% 

(41 – 50) 8 34 10 52 15.38% 65.38% 19.23% 11.98% 

 %5.99 %26.92 %53.85 %19.23 26 7 14 5 55أكبر من 

 %100.00 %12.67 %66.59 %20.74 434 55 289 90 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة بحث األفراد عن أشياء معينة عبر مواقع التواصل حسب التحصيل العلمي77جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %0.00 %50.00 %50.00 10 0 5 5 ابتدائية فأقل

 %26.04 %14.16 %60.18 %25.66 113 16 68 29 ةثانوية عام

 %8.53 %16.22 %64.86 %18.92 37 6 24 7 دبلوم تخصص

 %50.00 %11.98 %70.05 %17.97 217 26 152 39 شهادة جامعية

 %4.15 %16.67 %55.56 %27.78 18 3 10 5 دبلوم عالي

 %8.99 %10.26 %76.92 %12.82 39 4 30 5 شهادة عليا

 %100.00 %12.67 %66.59 %20.74 434 55 289 90 اإلجمالي

 



 

 (49 - 64 ) 

 عبر مواقع التواصل حسب النوعالتصديق بمميزات السلع التي تنشر (: التوزيع التكراري لدرجة 78جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 إلجماليا أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %42.42 %52.12 %5.45 165 70 86 9 ذكور

 %61.98 %45.35 %46.84 %7.81 269 122 126 21 إناث

 %100.00 %44.24 %48.85 %6.91 434 192 212 30 اإلجمالي

 

 بر مواقع التواصل حسب الحالة االجتماعية(: التوزيع التكراري لدرجة التصديق بمميزات السلع التي تنشر ع79جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %42.77 %52.60 %4.62 173 74 91 8 أعزب

 %57.83 %44.62 %46.61 %8.76 251 112 117 22 متزوج

 %2.30 %60.00 %40.00 %0.00 10 6 4 0 أخرى

 %100.00 %44.24 %48.85 %6.91 434 192 212 30 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة التصديق بمميزات السلع التي تنشر عبر مواقع التواصل حسب العمر80جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 9 39 40 88 10.23% 44.32% 45.45% 20.28% 

(25 – 30) 4 57 46 107 3.74% 53.27% 42.99% 24.65% 

(31 – 40) 15 81 65 161 9.32% 50.31% 40.37% 37.10% 

(41 – 50) 2 22 28 52 3.85% 42.31% 53.85% 11.98% 

 %5.99 %50.00 %50.00 %0.00 26 13 13 0 55أكبر من 

 %100.00 %44.24 %48.85 %6.91 434 192 212 30 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة التصديق بمميزات السلع التي تنشر عبر مواقع التواصل حسب التحصيل العلمي81جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 نسب المئويةال التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %20.00 %20.00 %60.00 10 2 2 6 ابتدائية فأقل

 %26.04 %43.36 %47.79 %8.85 113 49 54 10 ثانوية عامة

 %8.53 %45.95 %48.65 %5.41 37 17 18 2 دبلوم تخصص

 %50.00 %45.16 %50.23 %4.61 217 98 109 10 شهادة جامعية

 %4.15 %27.78 %66.67 %5.56 18 5 12 1 دبلوم عالي

 %8.99 %53.85 %43.59 %2.56 39 21 17 1 شهادة عليا

 %100.00 %44.24 %48.85 %6.91 434 192 212 30 اإلجمالي

 



 

 (50 - 64 ) 

 ا يروج له المشاتهير والنجوم عبر مواقع التواصل حسب النوع(: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام بم82جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %41.82 %50.91 %7.27 165 69 84 12 ذكور

 %61.98 %49.44 %41.26 %9.29 269 133 111 25 إناث

 %100.00 %46.54 %44.93 %8.53 434 202 195 37 اإلجمالي

 

 الحالة االجتماعية(: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام بما يروج له المشاتهير والنجوم عبر مواقع التواصل حسب 83جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  لياإلجما أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %46.24 %43.35 %10.40 173 80 75 18 أعزب

 %57.83 %48.21 %44.22 %7.57 251 121 111 19 متزوج

 %2.30 %10.00 %90.00 %0.00 10 1 9 0 أخرى

 %100.00 %46.54 %44.93 %8.53 434 202 195 37 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام بما يروج له المشاتهير والنجوم عبر مواقع التواصل حسب العمر84جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 15 42 31 88 17.05% 47.73% 35.23% 20.28% 

(25 – 30) 7 48 52 107 6.54% 44.86% 48.60% 24.65% 

(31 – 40) 13 80 68 161 8.07% 49.69% 42.24% 37.10% 

(41 – 50) 2 19 31 52 3.85% 36.54% 59.62% 11.98% 

 %5.99 %76.92 %23.08 %0.00 26 20 6 0 55أكبر من 

 %100.00 %46.54 %44.93 %8.53 434 202 195 37 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة اإلتهتمام بما يروج له المشاتهير والنجوم عبر مواقع التواصل حسب التحصيل العلمي85)جدول رقم 

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %10.00 %30.00 %60.00 10 1 3 6 ابتدائية فأقل

 %26.04 %39.82 %47.79 %12.39 113 45 54 14 ثانوية عامة

 %8.53 %27.03 %59.46 %13.51 37 10 22 5 دبلوم تخصص

 %50.00 %55.30 %40.09 %4.61 217 120 87 10 شهادة جامعية

 %4.15 %22.22 %72.22 %5.56 18 4 13 1 دبلوم عالي

 %8.99 %56.41 %41.03 %2.56 39 22 16 1 شهادة عليا

 %100.00 %46.54 %44.93 %8.53 434 202 195 37 اإلجمالي

 



 

 (51 - 64 ) 

 (: التوزيع التكراري لدرجة التعرض للغش واالحتيال عبر مواقع التواصل حسب النوع86جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  جمالياإل أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %52.73 %42.42 %4.85 165 87 70 8 ذكور

 %61.98 %46.10 %46.10 %7.81 269 124 124 21 إناث

 %100.00 %48.62 %44.70 %6.68 434 211 194 29 اإلجمالي

 

 رض للغش واالحتيال عبر مواقع التواصل حسب الحالة االجتماعية(: التوزيع التكراري لدرجة التع87جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %44.51 %48.55 %6.94 173 77 84 12 أعزب

 %57.83 %52.19 %42.23 %5.58 251 131 106 14 متزوج

 %2.30 %30.00 %40.00 %30.00 10 3 4 3 أخرى

 %100.00 %48.62 %44.70 %6.68 434 211 194 29 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة التعرض للغش واالحتيال عبر مواقع التواصل حسب العمر88جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  اً دائم

(18 – 24) 13 40 35 88 14.77% 45.45% 39.77% 20.28% 

(25 – 30) 6 46 55 107 5.61% 42.99% 51.40% 24.65% 

(31 – 40) 10 77 74 161 6.21% 47.83% 45.96% 37.10% 

(41 – 50) 0 20 32 52 0.00% 38.46% 61.54% 11.98% 

 %5.99 %57.69 %42.31 %0.00 26 15 11 0 55أكبر من 

 %100.00 %48.62 %44.70 %6.68 434 211 194 29 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة التعرض للغش واالحتيال عبر مواقع التواصل حسب التحصيل العلمي89جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %10.00 %40.00 %50.00 10 1 4 5 ابتدائية فأقل

 %26.04 %50.44 %44.25 %5.31 113 57 50 6 ثانوية عامة

 %8.53 %40.54 %51.35 %8.11 37 15 19 3 دبلوم تخصص

 %50.00 %48.39 %46.54 %5.07 217 105 101 11 شهادة جامعية

 %4.15 %50.00 %50.00 %0.00 18 9 9 0 دبلوم عالي

 %8.99 %61.54 %28.21 %10.26 39 24 11 4 شهادة عليا

 %100.00 %48.62 %44.70 %6.68 434 211 194 29 اإلجمالي

 



 

 (52 - 64 ) 

 لآلخرين بالتسوق عبر مواقع التواصل حسب النوع (: التوزيع التكراري لدرجة نصح الفرد90جدول رقم )

 النوع
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %38.02 %28.48 %63.03 %8.48 165 47 104 14 ذكور

 %61.98 %24.16 %65.80 %10.04 269 65 177 27 إناث

 %100.00 %25.81 %64.75 %9.45 434 112 281 41 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة نصح الفرد لآلخرين بالتسوق عبر مواقع التواصل حسب الحالة االجتماعية91جدول رقم )

 الحالة االجتماعية
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي اً أبد أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %39.86 %21.39 %69.36 %9.25 173 37 120 16 أعزب

 %57.83 %29.88 %60.56 %9.56 251 75 152 24 متزوج

 %2.30 %0.00 %90.00 %10.00 10 0 9 1 أخرى

 %100.00 %25.81 %64.75 %9.45 434 112 281 41 اإلجمالي

 

 لتكراري لدرجة نصح الفرد لآلخرين بالتسوق عبر مواقع التواصل حسب العمر(: التوزيع ا92جدول رقم )

 فئات العمر
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

(18 – 24) 13 57 18 88 14.77% 64.77% 20.45% 20.28% 

(25 – 30) 6 73 28 107 5.61% 68.22% 26.17% 24.65% 

(31 – 40) 19 105 37 161 11.80% 65.22% 22.98% 37.10% 

(41 – 50) 1 33 18 52 1.92% 63.46% 34.62% 11.98% 

 %5.99 %42.31 %50.00 %7.69 26 11 13 2 55أكبر من 

 %100.00 %25.81 %64.75 %9.45 434 112 281 41 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة نصح الفرد لآلخرين بالتسوق عبر مواقع التواصل حسب التحصيل العلمي93جدول رقم )

 التحصيل العلمي
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً  اإلجمالي أبداً  أحياناً  دائماً 

 %2.30 %10.00 %40.00 %50.00 10 1 4 5 ابتدائية فأقل

 %26.04 %28.32 %56.64 %15.04 113 32 64 17 ثانوية عامة

 %8.53 %16.22 %75.68 %8.11 37 6 28 3 دبلوم تخصص

 %50.00 %24.88 %69.12 %5.99 217 54 150 13 شهادة جامعية

 %4.15 %44.44 %44.44 %11.11 18 8 8 2 دبلوم عالي

 %8.99 %28.21 %69.23 %2.56 39 11 27 1 شهادة عليا

 %100.00 %25.81 %64.75 %9.45 434 112 281 41 اإلجمالي

 



 

 (53 - 64 ) 

 حسب الدوائر الحكومية التي يعملون بهاالدراسة المجاوبين على استبيانات التكراري لألفراد  توزيعال(: 94جدول رقم )

 اإلمارة -المؤسسة 
 النسب المئوية التكرارات

 اإلجمالي مستبعد مشارك اإلجمالي مستبعد مشارك

 %15.21 %15.00 %85.00 80 12 68 أبو ظبي -مؤسسة التنمية االسرية 

 %3.61 %26.32 %73.68 19 5 14 أبو ظبي -العين 

 %7.22 %7.89 %92.11 38 3 35 الشارقة -دائرة الموارد البشرية 

 %5.89 %19.35 %80.65 31 6 25 الشارقة -دائرة االوقاف 

 %2.47 %7.69 %92.31 13 1 12 الشارقة -جامعة الشارقة 

 %2.85 %13.33 %86.67 15 2 13 الشارقة -دائرة الرقابة المالية 

 %11.41 %21.67 %78.33 60 13 47 الشارقة -دائرة التنمية االقتصادية 

 %4.37 %17.39 %82.61 23 4 19 الشارقة -هيئة االنماء التجاري 

 %5.51 %34.48 %65.52 29 10 19 الشارقة -دائرة المالية المركزية 

 %6.65 %14.29 %85.71 35 5 30 الشارقة -جامعة الشارقة 

 %3.80 %20.00 %80.00 20 4 16 دبي -مؤسسة دبي لرعاية النساء واالطفال 

 %3.80 %20.00 %80.00 20 4 16 دبي -جمعية النهضة النسائية 

 %19.39 %11.76 %88.24 102 12 90 دبي -القيادة العامة لشرطة دبي 

 %7.79 %26.83 %73.17 41 11 30 دبي -مركز شرطة القصيص 

 %100.00 %17.49 %82.51 526 92 434 اإلجمالي

 

 (: التوزيع التكراري لدرجة تفضيل األفراد القتناء السلع عبر مواقع التواصل حسب فئاتها المختلفة95جدول رقم )

 ج لهاالسلع والخدمات المرو
 عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

 النسب المئوية التكرارات

 لم يجب أبداً  أحياناً  دائماً  لم يجب أبداً  أحياناً  دائماً 

 %0.46 %51.38 %37.79 %10.37 2 223 164 45 ألعاب الفيديو ومستلزماتها االكترونية

 %0.23 %48.39 %38.02 %13.36 1 210 165 58 المواد اإلعالمية والترفيهية

 %0.69 %27.19 %60.60 %11.52 3 118 263 50 المالبس واألحذية واالكسسوارات المختلفة

 %0.46 %59.22 %33.64 %6.68 2 257 146 29 مستحضرات األعشاب الطبيعية ومواد التجميل

 %0.69 %37.10 %52.76 %9.45 3 161 229 41 األجهزة الكهربائية والمنزلية

 %0.69 %51.38 %38.71 %9.22 3 223 168 40 جهزة الكمبيوترالهواتف المتحركة وأ

 %0.69 %16.36 %62.67 %20.28 3 71 272 88 سياحيةالماكن األكافيتريات والمطاعم وال



 

 (54 - 64 ) 

 

 النوعو التواصل  في مواقعونها التي يقضاليومي عدد الساعات معدل للمشاركين حسب التكراري  توزيعال(: 96جدول رقم )

 النوع

 المعدل اليومي لعدد الساعات التي يقضيها الفرد في مواقع التواصل االجتماعي
 معدل

االستخدام 
اليومي 
 بالساعات

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0

 النسب المئوية التكرارات

 2.92 %38.02 %7.88 %10.91 %30.30 %44.85 %6.06 165 13 18 50 74 10 ذكور

 3.95 %61.98 %17.47 %22.30 %26.77 %31.97 %1.49 269 47 60 72 86 4 إناث

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 434 60 78 122 160 14 اإلجمالي

 

 التحصيل العلميو في مواقع التواصل ونها التي يقضاليومي عدد الساعات ي للمشاركين حسب معدل التكرار  توزيعال(: 97جدول رقم )

 التحصيل العلمي

 المعدل اليومي لعدد الساعات التي يقضيها الفرد في مواقع التواصل االجتماعي
 معدل

االستخدام 
اليومي 
 بالساعات

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0

 النسب المئوية التكرارات

 4.30 %2.30 %0.00 %70.00 %0.00 %30.00 %0.00 10 0 7 0 3 0 ابتدائية فأقل

 3.62 %26.04 %16.81 %14.16 %28.32 %38.94 %1.77 113 19 16 32 44 2 ثانوية عامة

 3.51 %8.53 %8.11 %29.73 %18.92 %40.54 %2.70 37 3 11 7 15 1 دبلوم تخصص

 3.50 %50.00 %12.90 %16.59 %29.95 %38.25 %2.30 217 28 36 65 83 5 شهادة جامعية

 2.75 %4.15 %11.11 %11.11 %27.78 %22.22 %27.78 18 2 2 5 4 5 دبلوم عالي

 3.97 %8.99 %20.51 %15.38 %33.33 %28.21 %2.56 39 8 6 13 11 1 شهادة عليا

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 434 60 78 122 160 14 اإلجمالي

 



 

 (55 - 64 ) 

 

 الحالة االجتماعيةو في مواقع التواصل ونها التي يقضاليومي عدد الساعات التكراري للمشاركين حسب معدل  توزيعال(: 98جدول رقم )

 الحالة االجتماعية

 ت التي يقضيها الفرد في مواقع التواصل االجتماعيالمعدل اليومي لعدد الساعا
 معدل

االستخدام 
اليومي 
 بالساعات

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0

 النسب المئوية التكرارات

 4.40 %39.86 %23.70 %21.39 %32.37 %20.81 %1.73 173 41 37 56 36 3 أعزب

 2.96 %57.83 %5.98 %16.33 %25.50 %48.21 %3.98 251 15 41 64 121 10 متزوج

 4.15 %2.30 %40.00 %0.00 %20.00 %30.00 %10.00 10 4 0 2 3 1 أخرى

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 434 60 78 122 160 14 اإلجمالي

 

 العمرو في مواقع التواصل ونها التي يقضاليومي عدد الساعات التكراري للمشاركين حسب معدل  توزيعال(: 99جدول رقم )

 فئات العمر

 المعدل اليومي لعدد الساعات التي يقضيها الفرد في مواقع التواصل االجتماعي
 معدل

االستخدام 
اليومي 
 بالساعات

 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0 اإلجمالي 6أكثر من  6 – 5 4 – 3 2 – 1 0

 النسب المئوية التكرارات

(18 – 24) 0 12 30 18 28 88 0.00% 13.64% 34.09% 20.45% 31.82% 20.28% 4.91 

(25 – 30) 0 33 27 32 15 107 0.00% 30.84% 25.23% 29.91% 14.02% 24.65% 4.04 

(31 – 40) 8 67 47 23 16 161 4.97% 41.61% 29.19% 14.29% 9.94% 37.10% 3.18 

(41 – 50) 3 29 16 3 1 52 5.77% 55.77% 30.77% 5.77% 1.92% 11.98% 2.38 

 1.79 %5.99 %0.00 %7.69 %7.69 %73.08 %11.54 26 0 2 2 19 3 55أكبر من 

 3.56 %100.00 %13.82 %17.97 %28.11 %36.87 %3.23 434 60 78 122 160 14 اإلجمالي

 



 

 (56 - 64 ) 

 

 النوعبتوفير الوقت والجهد على المشاركين حسب في مواقع التواصل مساتهمة العروض واإلعالنات المنشورة درجة (: 100م )جدول رق

 النوع

 بتوفير الوقت والجهد على المشاركينفي مواقع التواصل االجتماعي المنشورة العروض واإلعالنات مدى مساهمة 
المعدل 
 النسبي
 العام

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

 %49.85 %38.02 %7.27 %20.00 %46.67 %18.18 %7.88 165 12 33 77 30 13 ذكور

 %51.02 %61.98 %9.29 %15.24 %46.10 %20.82 %8.55 269 25 41 124 56 23 إناث

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 434 37 74 201 86 36 اإلجمالي

 

 التحصيل العلميبتوفير الوقت والجهد على المشاركين حسب في مواقع التواصل مساتهمة العروض واإلعالنات المنشورة (: درجة 101جدول رقم )

 تحصيل العلميال

 بتوفير الوقت والجهد على المشاركينفي مواقع التواصل االجتماعي المنشورة العروض واإلعالنات مدى مساهمة 
المعدل 
النسبي 

 العام
 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

 %72.50 %2.30 %0.00 %20.00 %20.00 %10.00 %50.00 10 0 2 2 1 5 ابتدائية فأقل

 %54.87 %26.04 %7.08 %11.50 %46.02 %25.66 %9.73 113 8 13 52 29 11 ثانوية عامة

 %54.73 %8.53 %5.41 %10.81 %54.05 %18.92 %10.81 37 2 4 20 7 4 دبلوم تخصص

 %46.89 %50.00 %8.76 %20.74 %48.39 %18.43 %3.69 217 19 45 105 40 8 شهادة جامعية

 %45.83 %4.15 %11.11 %33.33 %27.78 %16.67 %11.11 18 2 6 5 3 2 دبلوم عالي

 %51.28 %8.99 %15.38 %10.26 %43.59 %15.38 %15.38 39 6 4 17 6 6 شهادة عليا

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 434 37 74 201 86 36 اإلجمالي

 



 

 (57 - 64 ) 

 

 الحالة االجتماعيةبتوفير الوقت والجهد على المشاركين حسب في مواقع التواصل مساتهمة العروض واإلعالنات المنشورة (: درجة 102جدول رقم )

 الحالة االجتماعية

 بتوفير الوقت والجهد على المشاركينتماعي في مواقع التواصل االجالمنشورة العروض واإلعالنات مدى مساهمة 
المعدل 
النسبي 

 العام
 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

 %50.87 %39.86 %8.09 %16.18 %46.24 %23.12 %6.36 173 14 28 80 40 11 أعزب

 %50.20 %57.83 %8.76 %17.53 %46.61 %18.33 %8.76 251 22 44 117 46 22 متزوج

 %55.00 %2.30 %10.00 %20.00 %40.00 %0.00 %30.00 10 1 2 4 0 3 أخرى

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 434 37 74 201 86 36 اإلجمالي

 

 العمربتوفير الوقت والجهد على المشاركين حسب في مواقع التواصل مساتهمة العروض واإلعالنات المنشورة (: درجة 103جدول رقم )

 فئات العمر

 بتوفير الوقت والجهد على المشاركينفي مواقع التواصل االجتماعي المنشورة العروض واإلعالنات مدى مساهمة 
المعدل 
النسبي 

 العام
 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  حياناً أ غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

(18 – 24) 12 20 36 13 7 88 13.64% 22.73% 40.91% 14.77% 7.95% 20.28% 54.83% 

(25 – 30) 3 26 54 19 5 107 2.80% 24.30% 50.47% 17.76% 4.67% 24.65% 50.70% 

(31 – 40) 19 30 73 28 11 161 11.80% 18.63% 45.34% 17.39% 6.83% 37.10% 52.80% 

(41 – 50) 1 8 27 9 7 52 1.92% 15.38% 51.92% 17.31% 13.46% 11.98% 43.75% 

 %35.58 %5.99 %26.92 %19.23 %42.31 %7.69 %3.85 26 7 5 11 2 1 55أكبر من 

 %50.58 %100.00 %8.53 %17.05 %46.31 %19.82 %8.29 434 37 74 201 86 36 اإلجمالي

 



 

 (58 - 64 ) 

 

 النوعحسب مع محتوى اإلعالن في مواقع التواصل (: درجة توافق المنتجات المعروضة 104جدول رقم )

 النوع

 كل والمضمونالمنتجات المعروضة في مواقع التواصل االجتماعي مع محتوى اإلعالن من حيث الشمدى توافق 
المعدل 
النسبي 

 العام
 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

 %46.97 %38.02 %7.27 %21.82 %50.30 %16.97 %3.64 165 12 36 83 28 6 ذكور

 %44.80 %61.98 %5.95 %26.77 %53.16 %10.41 %3.72 269 16 72 143 28 10 إناث

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 434 28 108 226 56 16 اإلجمالي

 

 التحصيل العلميحسب مع محتوى اإلعالن في مواقع التواصل (: درجة توافق المنتجات المعروضة 105جدول رقم )

 صيل العلميالتح

 المنتجات المعروضة في مواقع التواصل االجتماعي مع محتوى اإلعالن من حيث الشكل والمضمونمدى توافق 
المعدل 
النسبي 

 العام
 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

 %75.00 %2.30 %0.00 %10.00 %30.00 %10.00 %50.00 10 0 1 3 1 5 ية فأقلابتدائ

 %47.79 %26.04 %8.85 %17.70 %53.10 %14.16 %6.19 113 10 20 60 16 7 ثانوية عامة

 %43.24 %8.53 %5.41 %29.73 %54.05 %8.11 %2.70 37 2 11 20 3 1 دبلوم تخصص

 %44.12 %50.00 %5.53 %27.65 %53.00 %12.44 %1.38 217 12 60 115 27 3 شهادة جامعية

 %38.89 %4.15 %5.56 %38.89 %50.00 %5.56 %0.00 18 1 7 9 1 0 دبلوم عالي

 %45.51 %8.99 %7.69 %23.08 %48.72 %20.51 %0.00 39 3 9 19 8 0 شهادة عليا

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 434 28 108 226 56 16 اإلجمالي

 



 

 (59 - 64 ) 

 

 الحالة االجتماعيةحسب مع محتوى اإلعالن في مواقع التواصل (: درجة توافق المنتجات المعروضة 106جدول رقم )

 الحالة االجتماعية

 المنتجات المعروضة في مواقع التواصل االجتماعي مع محتوى اإلعالن من حيث الشكل والمضمونمدى توافق 
دل المع

النسبي 
 العام

 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

 %45.38 %39.86 %5.20 %23.70 %56.65 %13.29 %1.16 173 9 41 98 23 2 أعزب

 %45.92 %57.83 %7.17 %25.10 %50.20 %11.95 %5.58 251 18 63 126 30 14 متزوج

 %42.50 %2.30 %10.00 %40.00 %20.00 %30.00 %0.00 10 1 4 2 3 0 أخرى

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 434 28 108 226 56 16 اإلجمالي

 

 العمرحسب مع محتوى اإلعالن ع التواصل في مواق(: درجة توافق المنتجات المعروضة 107جدول رقم )

 العمر

 المنتجات المعروضة في مواقع التواصل االجتماعي مع محتوى اإلعالن من حيث الشكل والمضمونمدى توافق 
المعدل 
النسبي 

 العام
 اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اإلجمالي ال أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 النسب المئوية التكرارات

(18 – 24) 2 17 49 14 6 88 2.27% 19.32% 55.68% 15.91% 6.82% 20.28% 48.58% 

(25 – 30) 0 15 51 38 3 107 0.00% 14.02% 47.66% 35.51% 2.80% 24.65% 43.22% 

(31 – 40) 12 16 91 34 8 161 7.45% 9.94% 56.52% 21.12% 4.97% 37.10% 48.45% 

(41 – 50) 1 5 25 16 5 52 1.92% 9.62% 48.08% 30.77% 9.62% 11.98% 40.87% 

 %37.50 %5.99 %23.08 %23.08 %38.46 %11.54 %3.85 26 6 6 10 3 1 55أكبر من 

 %45.62 %100.00 %6.45 %24.88 %52.07 %12.90 %3.69 434 28 108 226 56 16 اإلجمالي



 

 (60 - 64 ) 

 االجتماعي على النمط اإلستهالكي للفرد في اإلمارات اثر مواقع التواصل(: استبانة 2المرفق )
إلدد  شاتددت تهددك   الاسددان    هتحي تهدد  شارةددوتض  تيددأ دددم  ذمددكم    دد فددا شاردد      إدارة مراكززا انمية ززر ة ززر رتهددكم   

دك د   موودوعي ض ا ش نهيب د   إلاج د  عل  ذسدلتته   عل  شانمط الاستهالكي فا شملجتمأضد شس  ذثو موش أ شاتوشصل الاجتم عا 

 ..مأ ف ئق الاحترشم  شاتقكمو.... آمتم  تر      مرن 

 

 الديموغرافيةالمعلومات 
 

 أااى  لشب ج  أ بل  الحالة االجتماعية: أنثى  ذلا  :النوع
  

 51ألبا لو   (18 – 24)  (25 – 31)  (31 – 41)   (41 – 51)   18أالد لو   :العمر
  

 و  خة  لت    خبل ي   ل   و  خة   ل تو  خبل ي شا ص  ث ن تو   لو  مبشخمئتو فتالد  :التحصيل العلمي

  

 
 محاور االستبيان

 يرجى بيان درجة موافقتك على كل عبارة مما يأتي: .1

  التقليدي التسوق على االلكتروني قالتسو أنا أفضل.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 على اهتمامي. االجتماعي التواصل مواقع عبر شرتن التي إلعالناتتستولي ا  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  االجتماعي التواصل مواقع عبر إلعالنهمشاهدتي  بعدشيئًا  اقتنيتأن و  سبقلقد .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  فراد وسلوكياتهملى تفكير األتؤثر عومواقع التواصل االجتماعي  االعالموسائل.  ائمًا.د  .أحيانًا  .أبدًا 

 أو ليست ذات قيمة مفيدة غيروبضائع  لسلع تروج االجتماعي التواصل مواقع.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  مكانأو  لبضاعة تروج مرئية أو مسموعة أو مقروءة مادةأي  بنشرأنا أساهم.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  مكانأو  لبضاعة يروجون الذين اآلخرون أو ئيأصدقا ينشره بماأنا أهتم.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  التواصل مواقع في ياهتمامات ةقائم كلىعلى كضافة المتاجر اإللكترونية أحرص.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  التسوق عبر مواقع التواصل االجتماعييشجعني أصدقائي على.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 االجتماعي التواصل مواقع عبر معينةوبضائع  سلع عننا ابحث أ.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  ما ييهر في االعالن عن مميزات سلعة ما عبر مواقع التواصل االجتماعيأصدق كل.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  االجتماعي لتواصلا مواقع عبر وأماكن سلع من والنجوم المشاهير له يروج بما فعالً أهتم.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  مواقع التواصل االجتماعي.عبر لفد تعرضت للغش أو االحتيال من مروجي السلع  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  بالتسوق عبر مواقع التواصل االجتماعيأنا أنصح اآلخرين.  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 
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 فئات السلع اآلتية عن طريق مواقع التواصل االجتماعي؟ تهل تفضل اقتناء أيًا من .2

 ألعاب الفيديو ومستلزماتها االكترونية  .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 )... ،المواد اإلعالمية والترفيهية )موسيقى، أفالم، قنوات رياضية .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 المالبق واألحذية واالكسسوارات المختلفة .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 مستحضرات األعشاب الطبيعية ومواد التجميل .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 األجهزة الكهربائية والمنزلية .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 الهواتب المتحركة وأجهزة الكمبيوتر .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

  سياحية مروج لها عبر الشبكةمطاعم وكافيتريات أو أماكن .  .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 )أخرى )تذكر رجاًء ...................................................................   .دائمًا  .أحيانًا  .أبدًا 

 االجتماعي؟ التواصل مواقع في يومياً  تقضيها المعدل، في ساعة، كم .3

  (1 – 2) ساعة  (3 – 4) ساعة  (5 – 6) ساعة    ساعات (6)أكثر من   مواقعال أستخدم هذه ال 
 

 ؟تجدتها في مواقع التواصل االجتماعي تغنيك عن البحث وتختصر لك الوقت التين العروض واإلعالنات بأتهل تعتقد  .4

   ،دائماً نعم   ًغالبا   ًأحيانا   ًنادرا   ًال أبدا 
 

 ؟ل والمضمونمن حيث الشك اإلعالن محتوى مع تتوافق االجتماعي التواصل مواقع في المعروضة المنتجاتن بأتهل تعتقد  .5

   ،دائماً نعم   ًغالبا   ًأحيانا   ًنادرا   ًال أبدا 
 

 االجتماعي؟ التواصل مواقعالمسوقة عبر والبضائع ما تهي درجة ثقتك بالسلع  .6

  %100  %75  %50  %25  %0 
 

 االجتماعي؟ التواصل مواقععبر باألماكن المروج لها ما تهي درجة ثقتك  .7

  %100  %75  %50  %25  %0 
  



 

 (62 - 64 ) 

 (:0 – 10كيف تقيم نوعية اإلعالنات التي تصادفك في موقع التواصل االجتماعي أدناه كل على حدى، بدرجات من ) .8

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 فيسبوكإعالنات 

             

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 تويترإعالنات 

             

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 إنستغرامإعالنات 

             

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0سناب جاتإعالنات  

             

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0واتسابإعالنات  

             

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0يوتيوبإعالنات  

             

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 جوجل بلسإعالنات 
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 التحكيم وفريق العمل(: 3المرفق )

، التخطميط االسمتراتيجي، الباحمث بمءدارة / محمود المالح الخبير اإلحصائيمن قبمل هذه الدراسة التحليل اإلحصائي لنجز أ  
نجازها فريق عمل متدرب، ش ّكل في كدارة مراكز التنمية األسرية، وك لب  في بلدية مدينة الشارقة، وساهم في تهيئة جميع متطلباتها وا 

نجاز االستبيانات، وتفريغها في النماذج اإللكترونية المعدة لها، بمتابعة   وهو يتألب من:كجراء وا 

  أميمة أدهام العانياألستاذة / 
  كيمان أدهام العاني/ األستاذة 
  الجوهريسيد / جينا األستاذة 
  علياء النعيمي/ األستاذة 

 

بمهمممممممممممة التممممممممممدقيق اللغمممممممممموي والنحمممممممممموي علممممممممممى الصممممممممممياغة  ....................................... / )ة( األسممممممممممتاذ (تم )ممممممممممموقاممممممممممم
 النهائية لهذا التقرير قبل رفعه كلى اإلدارة العليا.

 
 



 

 

 


