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 ملخص الدراسة:
عملت الدراسة على تتبع تأثٌرات اإلعالن الخٌري للمشاهٌر على لرار المرأة السعودٌة 

النماذج التبرع بالمال للمنتجات الخٌرٌة الُمعلن عنها، وذلن فً ضوء مؤشرات أبرز 
، وفً إطار المنهج الوصفً الكمً، العلمٌة لتراتب تأثٌرات اإلعالن على المتلمٌن

فً جمٌع مناطك لمبحوثات إلى الوصول ل استخدم الباحث عٌنة كرة الثلج "الشبكٌة"و
 المملكة.

لدى المرأة  عال  تعاطف حظً بت عموما األعمال الخٌرٌةانتهت الدراسة إلى أن 
%( ٌتبرعن شهرٌا ما بٌن )مرة إلى 87.8) حٌث إن، (5من  - 3.69)السعودٌة بلغ 

شبكات التواصل االجتماعً بعدد ساعات مرتفع جدا ، فٌما ٌستخدمن ثالث مرات فأكثر(
%(، وساعتٌن 26.7%(، وثالث ساعات )34.4وصلت أربع ساعات فأكثر )

 غٌر راضٌات عن، وأنهن %(، لصالح سناب شات ثم إنستغرام، ثم توٌتر23.8)
 %(65.8) ، وأن(5.00من  2.54مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً، بمتوسط )

 .إلعالن خٌري واحد لمشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً على األلل شهرٌا نتعرضٌ
تأثٌرات إعالنات مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً على  كما أظهرت النتائج أن

جاءت التأثٌرات و(، 5.00من  2.76)بلغت  بدرجة )متوسطة( جاءتالمرأة السعودٌة 
التأثٌرات العاطفٌة بمتوسط ثم (، 5.00من  2.93المعرفٌة فً الترتٌب األول بمتوسط )

لتأثٌرات السلوكٌة بمتوسط ل(، وجاء فً الترتٌب الثالث واألخٌر 5.00من  2.83)
(، ودرجة تشٌر إلى )غٌر موافمة(، وهً نتٌجة تتفك مع االفتراضات 5.00من  2.46)
لنظرٌة التً تموم علٌها نماذج هٌرارٌكٌة التأثٌر، حول تراتبٌة عملٌة التأثٌر )المعرفً ا

ثم العاطفً ثم السلوكً( من جهة، واحتمال تولف التأثٌرات عند المعرفة أو العاطفة لبل 
الوصول إلى السلون. ولد تأثرت هذه النتٌجة بعدد من العوامل، هً العمر لصالح الفئة 

ومنطمة السكن لصالح منطمتً جازان وحائل، والمستوى التعلٌمً  عاما فألل، 25
لصالح فئتً الثانوي فألل وجامعً، وعدد مرات التبرع شهرٌا لصالح فئتً من ٌتبرعن 

 مرتٌن وثالث مرات.
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Study summary: 
The study tracked the effects of the charity advertisement of celebrities on the 

decision of Saudi women to donate money to the declared charitable products, 

in light of the indicators of the most prominent scientific models for the effects 

of advertising on recipients, and within the framework of the quantitative 

descriptive approach, and the researcher used the sample of the "reticulated" 

snowball to access the subjects All regions of the Kingdom. 

The study concluded that charitable work in general is highly sympathetic to 

Saudi women, reaching (3.69 - out of 5), as (87.8%) donate every month 

between (one to three times or more), while using social networks with a very 

high number of hours, which reached four Hours and more (34.4%), three 

hours (26.7%), and two hours (23.8%), in favor of Snap chat, then Instagram, 

then Twitter, and that they are dissatisfied with social media celebrities, with an 

average (2.54 of 5.00), and (65.8%) They are exposed to one charitable ad for 

social media celebs at least monthly. 

The results also showed that the effects of social media celebrity ads on Saudi 

women came at a (average) level of (2.76 from 5.00), and cognitive influences 

came in the first order with an average of (2.93 from 5.00), then emotional 

influences with an average (2.83 of 5.00), and it came in The third and final 

arrangement of behavioral effects is an average (2.46 of 5.00), and a score 

indicating (disapproved), which is a result consistent with the theoretical 

assumptions on which the influence of hierarchical models is based, on the 

hierarchy of the influence process (cognitive, emotional, and behavioral) on the 

one hand, and the probability of the effects ceasing When knowledge or 

emotion before arriving at the behavior. This result was influenced by a 

number of factors, namely the age in favor of the category 25 years and less, 

the housing area in favor of the Jizan and Hail regions, the educational level in 

favor of the secondary and lower and university categories, and the number of 

times a month donated to the categories of those who donate twice and three 

times. 
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 اإلطبس إٌّٙغٟ ٚإٌظشٞ ٌٍذساعخ

 أٚالً: اإلطبس إٌّٙغٟ:

 ِذخً ئٌٝ ِٛضٛع اٌذساعخ:

٠ّضً اإلػالْ أؽذ أثشص األٔشطخ االرظب١ٌخ اٌزٟ رطٛسد رجؼب ٌزطٛس 

ٚعبئً االرظبي اٌغّب١٘شٞ، اٌظب٘شح االرظب١ٌخ، ٚاسرجؾ رطٛس٘ب ثظٙٛس 

ِٚٓ اٌّئوذ أْ اٌج١ئخ االرظب١ٌخ اٌؾذ٠ضخ ِخزٍفخ عزس٠ب ػٓ اٌج١ئخ االرظب١ٌخ 

(، ٚػ١ٍٗ فبْ اإلػالْ فٟ ػظش اٌج١بٔبد Web 0.2اٌزٟ عجمذ ظٙٛس )

اٌؼخّخ ٚاٌزوبء االططٕبػٟ ١ٌظ ٘ٛ اإلػالْ فٟ اٌؼظش اٌغبثك، 

ِغزٜٛ اٌّؼشفخ اٌزٟ ٠ٍّىٙب  فبعزشار١غ١خ اإلػالْ رؼزّذ اػزّبدا و١ٍب ػٍٝ

 . ، ٚرٕؼىظ ػٍٝ وبفخ رفبط١ً اٌخطؾ اإلػال١ٔخ ٚاٌّؾزٜٛ اإلػالٟٔاٌمبئُ ثٗ

االٔزشٔذ رطٛساد ِزالؽمخ أدد اٌٝ ص٠بدح اٌٛعبئً اإلػال١ٔخ  دلذ شٙذٚ

ٚرؼذد أشىبي اإلػالْ، ٌُٚ ٠زٛلف األِش ػٕذ ؽذ ٚعبئً اٌزٛاطً 

غ فٟ أعب١ٌت اٌغّغ ث١ٓ أشىبي اٌزٟ رزغذد ثشىً عش٠-االعزّبػٟ رارٙب 

ثً  -اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ )اٌظٛسح )اٌّزؾشوخ ٚاٌضبثزخ( ٚإٌض ٚاٌظٛد(

رغبٚص رٌه اٌٝ رؾٛي ثؼغ ِغزخذِٟ ٘زٖ اٌٛعبئً اٌٝ ٚعبئً اػالْ، فٟ 

 1ظب٘شح ارظب١ٌخ عذ٠ذح ارفك ػٍٝ رغ١ّزٙب ثبٌّشب١٘ش.

ِٓ ػذح ِشؽٍخ اٌٛعبئً اٌشل١ّخ فشطخ ص١ّٕخ ٌألػّبي اٌخ١ش٠خ  ذِضٍٚ

عٛأت، أّ٘ٙب عٌٙٛخ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّغزّؼبد اٌّغزٙذفخ ٚدلزٗ ٚعشػزٗ، 

اػبفخ اٌٝ رذٟٔ رىٍفخ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ، ٚاألُ٘ ِٓ رٌه عّخ اٌزفبػ١ٍخ اٌزٟ رّضً 

رظبي اٌغّخ األثشص ٌإلػالْ اٌشلّٟ، ؽ١ش ٠زجبدي ف١ٙب ؽشفٟ ػ١ٍّخ اال

 ١ش اٌؾىُ ػ١ٍٗ.ُ ثبٌّؾزٜٛ ٚرٛل١زٗ ِٚؼب٠األدٚاس االرظب١ٌخ، ٚاٌزؾى

ٚفٟ وً األؽٛي فبْ اإلػالْ )اٌخ١شٞ( ٠ّضً أؽذ أُ٘ ػٕبطش ِض٠ظ 

االرظبالد اٌزغ٠ٛم١خ فٟ اٌزغ٠ٛك اٌخ١شٞ، وغ١شٖ ِٓ ِغبالد اٌزغ٠ٛك 

اٌّزؼذدح، ؽ١ش ٠ز١ّض اإلػالْ ثغّب١٘ش٠زٗ ٚؽش٠مزٗ اٌشِض٠خ ٚعشػزٗ 

اٌٝ ا ِٓ ٚلذ ِجىش عذ( Kotler, 1979ٚلظش سعبٌزٗ، ٚلذ أشبس وٛرٍش )

ػشٚسح اعزخذاَ اإلػالْ ػٓ األػّبي اٌخ١ش٠خ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ األػّبي 

 2اٌزغبس٠خ.

ٚرزٕٛع اٌّؼشفخ اٌؼشٚس٠خ ٌٕغبػ إٌشبؽ اإلػالٟٔ اٌخ١شٞ ٌزشًّ ػذح 

ِغبالد سئ١غخ، أّ٘ٙب: ؽج١ؼخ االؽز١بعبد اٌزٟ رٍج١ٙب إٌّزغبد اٌخ١ش٠خ 

ٌٍّزجشػ١ٓ ٚوزٌه ٌٍّغزف١ذ٠ٓ، ٚؽج١ؼخ اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف ثطٍت اٌزجشع، 

 ٚاٌٛعبئً األفؼً ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف )اٌّزجشػ١ٓ(. 

ػٓ إٌّزغبد ٚإٌّظّبد اٌخ١ش٠خ ٟ٘ اإللٕبع ٚاٌؾظٛي ٚظ١فخ اإلػالْ اْ 

ٌٚزا فبْ رٛعٗ إٌّظّبد اٌخ١ش٠خ ٔؾٛ ، ثبٌذسعخ األٌٚٝ ػٍٝ اٌذػُ اٌّبدٞ
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ِٕٚبشذرُٙ ِٓ خالي  ٌإلػالْ ػٓ ِغبالد اٌزجشع ثبٌّبي اٌّشب١٘ش

، ٘ٛ ٔز١غخ ِٕطم١خ؛ ٔظشا ٌطج١ؼ١خ اعزخذاِبد أفشد اٌّغزّغ اٌّشب١٘ش

 .اٌشجىبداٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٚػاللزُٙ ِغ ِشب١٘ش ٘زٖ  ىبدٌشج

 THE ULTIMATE GUIDE TO INFLUENCERرمش٠ش: ) ٠ٚش١ش

MARKETING IN 2019)3 ْاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ ػجش اٌّشب١٘ش اٌٝ أ 

(Influencers Marketing) ٛ٘ ٌا فٟ اٌؼبٌُطش٠مخ ا ًٛ ، ؽ١ش اْ األعشع ّٔ

ٌإلػالْ ػجش اٌّشب١٘ش فٟ شجىبد % ِٓ ششوبد اٌزغ٠ٛك رخطؾ 88

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ.

 ِشىٍخ اٌذساعخ:

اس لشػٍٝ  ٌٍّشب١٘شاإلػالْ اٌخ١شٞ  رؤص١شادػٍّذ اٌذساعخ ػٍٝ رزجغ 

ؼٍٓ ػٕٙب، ٚرٌه فٟ ٌٍّٕزغبد اٌخ١ش٠خ ا اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ اٌزجشع ثبٌّبي ُّ ٌ

إٌّبرط اٌؼ١ٍّخ ٌزشارت رؤص١شاد اإلػالْ ػٍٝ  أثشص ِئششادػٛء 

ز٠ٛبد )اٌّؼشفٟ، أْ اٌزؤص١ش ٠ّش ثضالصخ ِغاٌّزٍم١ٓ، اٌزٟ رٕطٍك ع١ّؼٙب ِٓ 

((، سغُ رجب٠ٓ ٘زٖ إٌّبرط فٟ اإلسادٞ)اٌغٍٛوٟ )اٌٛعذأٟ(،  ؼبؽفٟاٌ

ٔٛػ١خ رؤص١شاد اإلػالْ فٟ وً ِغزٜٛ ِٓ اٌّغز٠ٛبد اٌضالصخ، وّب ٠زؼؼ 

ٌٕظشٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ، ؽ١ش رش١ش ع١ّغ ٘زٖ إٌّبرط اٌٝ ِٓ اإلؽبس ا

أْ ؽذٚس رؤص١ش ػٍٝ اٌغٍٛن ٠ؼٕٟ ؽذٚس رؤص١شاد ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌغبثم١ٓ 

ٌٗ؛ اٌّؼشفٟ ٚاالرغبٟ٘، ٚػ١ٍٗ فبْ اٌذساعخ رغؼٝ ٌإلعبثخ ػٓ رغبإٌٙب 

شجىبد اٌزٛاطً  ٌّشب١٘شاإلػالْ اٌخ١شٞ  رأص١شِب اٌؼٍّٟ اٌشئ١ظ: 

٠ٚزجٍٛس  ؟ٌٍّٕظّبد اٌخ١ش٠خ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ثبٌّبيرجشع ػٍٝ  االعزّبػٟ

 :اٌزب١ٌخزغبؤالد اٌرٌه فٟ 

ٌّشب١٘ش شجىبد اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ٌإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ  دسعخ رؼشعِب  -1

 ؟اٌزٛاطً االعزّبػٟ

ّشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً بد اٌخ١ش٠خ ٌػالٌٔإل اٌزأص١شاد اٌّؼشف١خِب  -2

 ؟ٍّشأح اٌغؼٛد٠خٌ اٌّبٌٟ اٌزجشعػٍٝ االعزّبػٟ 

شجىبد اٌزٛاطً ٌإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ ٌّشب١٘ش  اٌؼبطف١خ اٌزأص١شادِب  -3

 ؟ٍّشأح اٌغؼٛد٠خٌاٌزجشع اٌّبٌٟ ػٍٝ االعزّبػٟ 

شجىبد اٌزٛاطً ٌإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ ٌّشب١٘ش  اٌزأص١شاد اٌغٍٛو١خِب  -4

 ٍّشأح اٌغؼٛد٠خ؟ٌاٌزجشع اٌّبٌٟ ػٍٝ االعزّبػٟ 

اٌفُشٚق راد اٌذالٌخ اإلؽظبئ١َّخ ث١ٓ اعزغبثبد اٌغؼٛد٠بد ؽٛي ِب  -5

ّشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً ٌ اٌخ١ش٠خ ػالٔبداإلِغزٜٛ رؤص١شاد 

 اٌشخظ١خ ٚاٌٛظ١ف١خ) ٙٓثبخزالف ِزغ١شار ػ١ٍٙٓاالعزّبػٟ 

 ؟(ٚاالعزخذاَ
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 صب١ٔبً: اإلطبس إٌظشٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ:
 اإلػالْ ػٍٝ اٌّزٍمٟ فٟ اؽبس ّٔٛرطث١ٌٕذ أغٍت إٌّبرط اٌؼ١ٍّخ ٌزؤص١ش 

(AIDA( ٟاٌزٞ اثزىش فىشح رغٍغً ٚرذسط اعزغبثخ اٌّزٍم )the 

Hierarchy of Effects) ٚػُ ٘زا ، ٚدُ ػ١ٍٗ رؤص١ش اٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ

اٌزظٛس ثفشٚع ٔظش٠خ ّٚٔبرط ِزؼذدح ِٓ ػٍَٛ أخشٜ، أّ٘ٙب ػٍّٟ 

 .4إٌفظ ٚاالعزّبع

اعزغبثخ اإلٔغبْ اصاء أٞ ِٛػٛع، أٚ سِض ٌزٌه ا٘زُ ػٍُ إٌفظ ثفُٙ ٌمذ 

ً ثبالرغبٖ، ٚأوذد اٌفشٚع إٌظش٠خ أٔٗ ٠ؼًّ  اٌّٛػٛع، ٚعّٝ رٌه ػ١ٍّب

 ، ٠ٚشزًّ االرغبٖ ػٍٝ صالس ِىٛٔبد أعبع١خ: 5ػٍٝ رٕظ١ُ عٍٛن اإلٔغبْ

 ٟاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب، ٚعزٕطٛٞ اٌّىْٛ اٌّؼشف ٛ٘ٚ :

 ػ١ٍٙب ٚعٙخ ٔظشٖ الؽمبً.

 ٛ٠ٚؼٕٟ شؼٛس اٌفشد ٔؾٛ اٌشٟء، (اٌٛعذأٟ)اٌؼبطفٟ ْ اٌّى :

 ٚاٌّجٕٟ ػٍٝ ِؼشفزٗ.

 ٟاٌفؼً اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌفشد وٕز١غخ ٌؼبؽفزٗ اٌّىْٛ اٌغٍٛو ٛ٘ٚ :

 6ٚسأ٠ٗ فٟ اٌّٛلف.

ٚثٕبء ػٍٝ رٍه اٌفشٚع ظٙش اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّبرط اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ 

ِزٍمٟ اٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ،  رؾذ٠ذ رشر١ت ٚرشارت اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رزُ فٟ ؽشف

َ، ٚاػمت رٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ 1988ٚلذ ثذأ ظٙٛس ٘زٖ إٌّبرط ِجىشا لجً 

ً –إٌّبرط اٌزٟ رّؾٛسد  ٔؾٛ اٌّىٛٔبد األعبع١خ ٌالرغبٖ، وّب فٟ ػٍُ  -غبٌجب

إٌفظ، ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ؼشع أثشص ّٔبرط رشارت رؤصش اٌّزٍمٟ ثبٌشعبٌخ 

 اإلػال١ٔخ.
 (1اٌشىً )

رشارت رأصش اٌّزٍمٟ ثبٌشعبٌخ اإلػال١ٔخّٔبرط أثشص 
7
 

 

ِغز٠ٛبد 

 اٌزأص١ش

 

 إٌّبرط

 

AIDA 

1900 

AIDAS 

1911 

AIDCA 

1940 

DAGMAR 

 
الف١ذط 

 ٚعزٕش

 إٌّٛرط االرظبٌٟ سٚعٛص
Kotler & Doubism 

2000 
 

 اٌّؼشفٟ
 

 أزجبٖ

 

 أزجبٖ

 

 االٔزجبٖ

  رزوش أزجبٖ

 رزوش

 رؼشع
 

 فُٙ

 

 رؼشف
 اعزمجبي

 اعزغبثخ
 

 اٌٛعذأٟ
 ارغبٖ ٔفغٟ ا٘زّبَ أغزاة  اال٘زّبَ ا٘زّبَ ا٘زّبَ

 ا٘زّبَ رم١١ُ رفض١ً اٌشغجخ سغجخ سغجخ
 

 اإلسادٞ
 

 فؼً
  رغش٠ت أٌٟٚ الزٕبع الزٕبع اٌضمخ فؼً

 لجٛي )ٚالء( فؼً فؼً اٌفؼً اٌشضب عٍٛن
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اٌزمش٠شاد ؽٛي ِغّٛػخ ِٓ ٠ّضً ( Model)اٌّفب١ّٟ٘ إٌّٛرط ٚثّب أْ 

 ,Wilson)8 اٌّفب١ُ٘ اٌّٛعٛدح فٟ ظب٘شح ِب، ٚاٌؼاللبد ف١ّب ث١ٕٙب.

 ,2010)ّٔبرط اٌج١ٕخ ّٚٔبرط اٌؼ١ٍّبر١خ اٌٝ لغ١ّٓ:  ، فبٔٙب رٕمغُ(1999

Pavitt)9إٌّبرط  ، ٚرُؼذ ّٔبرط رشارت رؤصش اٌّزٍمٟ ثبٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ ِٓ

رمذ٠ُ سإ٠خ ِؾذدح ٌظب٘شح رؤصش اٌّزٍمٟ ؽ١ش اعزٙذفذ ع١ّؼٙب اٌؼ١ٍّبر١خ، 

اٌؼاللبد ٌٍّفب١ُ٘ األعبع١خ فٟ إٌّٛرط، ٚ رؼش٠ف ِغثبٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ، 

 .ٌزشارت اٌؼ١ٍّبد طٛس٠ب أٚزّض١ً وزبث١ب اٌ، ٚف١ّب ث١ٓ ِىٛٔبرٗ

ب رشارت رؤصش ِزٍمٟ ( اٌزٟ رذػُ ع١ّؼ1ٙٚأطاللب ِٓ إٌّبرط فٟ اٌشىً )

اٌّؼشفٟ ِشٚسا ِٓ اٌزؤصش  صالس ِغز٠ٛبد، رجذأػجش إلػال١ٔخ اٌشعبٌخ ا

فبْ ٘زٖ اٌذساعخ رغزٕذ ثبإلسادٞ )اٌغٍٛوٟ(،  ٚرٕزٟٙ (اٌٛعذأٟبٌؼبؽفٟ )ث

( فٟ ّٔبرط ِئششاد اٌّغز٠ٛبد اٌضالصخِشاؽً رؤصش اٌّزٍمٟ ) وبفخػٍٝ 

 رأص١شٌفُٙ اٌظب٘شح اٌّذسٚعخ:  رشارت رؤصش اٌّزٍمٟ ثبٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ؛

رجشع اٌّشأح اٌّبٌٟ ػٍٝ ١شٞ ٌّشب١٘ش اٌشجىبد االعزّبػ١خ اإلػالْ اٌخ

 (:2وّب فٟ اٌشىً )، ٌٍّٕظّبد اٌخ١ش٠خ
 (9اٌشىً )

 ِشاحً رأصش اٌّزٍمٟ فٟ ّٔبرط رشارت رأصش اٌّزٍمٟ ثبٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ

 

 ِغز٠ٛبد 

 اٌزأص١ش

 

 ِشاحً رأصش اٌّزٍمٟ 

 فٟ إٌّبرط اٌغبثمخ

 

 اٌّؼشفٟ

 

 

رزوش / رؼشف / رؼشع /  أزجبٖ / فُٙ /

 اعزمجبي 

 

 االرغبٟ٘

 

ا٘زّبَ / سغجخ / أغزاة / رفؼ١ً / رم١١ُ / 

 ارغبٖ ٔفغٟ

 

 اإلسادٞ

 

صمخ / الزٕبع / رغش٠ت  سػب / فؼً )عٍٛن( /

 أٌٟٚ / لجٛي )ٚالء(
 

اٌٝ  12(Abbas, Weifeng, & Saberi. 2019ٚلذ ػّذد دساعخ )

اعزخذاَ ِئششاد صالصخ ِٓ ّٔبرط رشارت رؤص١ش اٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ ػٍٝ 

رأص١ش رغ٠ٛك اإلػالٔبد اٌؼظج١خ ػٍٝ األطفبي: ا٢صبس ٌزفغ١ش  ،اٌّزٍمٟ

 وّب ٠ظٙش فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ. اٌّمظٛدح ٚغ١ش اٌّمظٛدح،
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 (3اٌشىً سلُ )
 (Abbas, Weifeng, & Saberi. 2019)طٛسح ّٔبرط اإلطبس إٌظشٞ ٌذساعخ: 

 
 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخبٚف اٌّزؼٍمخ ثؤدٚاد اٌش١ٔٓ  ٚعٛدأزٙذ اٌذساعخ اٌٝ ٚ 

"اٌفىش اٌٛؽذٚٞ"  رؤص١شاد ِؼشف١خ اٌٝ اٌّغٕبؽ١غٟ ٘زٖ ألٔٙب لذ رئدٞ

ٚرؾًّ اٌّغئ١ٌٚخ ػٓ ، مذسح األؽفبي ػٍٝ رٛع١ٗ ِغبسُ٘ فٟ اٌؾ١بحثؼش ر

 أفؼبٌُٙ. 

 اٌّبد٠خ ٚإٌضػخ االعزٙالو١خاٌغٛأت شغغ راإلػالْ  رؤص١شاد أْٚأوذد 

ألْ اٌشعبئً اٌزش٠ٚغ١خ رٙذف اٌٝ اصبسح سغجبد ٘زٖ إٌّزغبد ، األؽفبي ٌذٜ

 ِٓ لجً األؽفبي.  اٌزٟ ٌٓ رىْٛ ٍِؾٛظخ

ح رؼضص فىشٌٍغب٠خ، ٚ ْ ٠ؼخُ فٍغفخ أْ اٌّّزٍىبد ِّٙخاإلػالأْ وّب أوذد 

، أّب ٠ىْٛ ٚاٌغؼبدح إٌغبػ ٚاٌغّبيً: أْ ثؼغ اٌظفبد اٌّشغٛة ف١ٙب ِض

٠غجت رؼبسًػب ث١ٓ اٌٛاٌذ٠ٓ  رٌهأْ االِزالن، ٚػٓ ؽش٠ك اٌؾظٛي ػ١ٍٙب 

 .ًاٌطفػٕذ ششاء اٌ ػٕٗ طشاػب ث١ٓ ٚػٟ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚسغجخٚاٌطفً ٠ٕشؤ 

تؤثٌر  11( Dey, R.  Chauhan, D, & Chakabort, Y. 2015) وفً دراسة
أكدت النتائج  االستثمارٌة،اإلعالن على لرار االستثمار فً الصنادٌك 

إلعالن فً المستوٌات المعرفٌة ستراتٌجٌة امتنوعة ال وجود تأثٌرات
سلوكٌة لإلعالنات الثرٌة  والعاطفٌة وكذلن السلوكٌة، حٌث وجدت تأثٌرات

بالمعلومات، على المستثمرٌن األلل معرفة بالجوانب المالٌة، كما توصلت 
من اإلعالنات لدى الرجال أكثر من  الدراسة إلى أن نٌة االستثمار تأثرت

 .النساء
(Goblet, 2016ودرس )

12
إلعالنات الخفٌة فً لاستجابة المستهلكٌن  
نموذج المعرفة واإللناع  باالعتماد على ،وسائل التواصل االجتماعٌة
 ،عالمة تجارٌة غٌر مألوفةوالتجرٌب على لوسائل اإلعالم االجتماعٌة، 

 . لفهم تأثٌر اإلعالن فً االستجابة للسلون المطلوب
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تنجح فً تحمٌك التأثٌر عندما  الخفٌة اتاإلعالنأن انتهت الدراسة إلى و
ٌكون الجمهور غٌر واع بالفرص االتصالٌة التً تتٌحها الوسٌلة، ولكن 

 االتصالٌة.عندما ٌكون الجمهور واع تكون النتائج عكسٌة لألهداف 
سة أن اإلعالنات الخفٌة عبر المشاهٌر لعالمة تجارٌة غٌر كما كشفت الدرا

مألوفة ٌؤدي إلى مصدالٌة أعلى لإلعالن، أفضل مما تمدمه العالمة نفسها 
، وكشفت أن معرفة الجمهور بطرق اإلعالنات الخفٌة عبر لنواتها الرلمٌة

ٌغٌر فً استجابة الجمهور وطرق االستجابة وٌرفع من درجة التشكٌن فً 
  ن.اإلعال

(Duthie, E, Verissimo, D. Keane, A. & Knight, A. 2017)وفً دراسة 
13
 

وانتهت  بالمملكة المتحدة، ،الحماٌة روٌجالمشاهٌر فً تإعالنات فعالٌة 
ة بالنسبة للمشاركة، وتبٌن أن السبب فً ذلن آثار إٌجابٌة وسلبٌإلى وجود 

تأٌٌد المشاهٌر النتائج أنه ٌنبغً استخدام وأكدت  خصائص المشاهٌر،
أما  .تأٌٌد المشاهٌر لفهم الدور الذي ٌمكن أن ٌؤدٌه بحث أكثرالو بعناٌة،

(2017دراسة )الطائً، والعمٌدي، 
14

 فً تسوٌك المشاهٌرتأثٌر  
، فمد انتهت إلى أن للمشاهٌر أدوار استراتٌجٌة ادارة عاللات الزبائن

، وتحمٌك الرضا عن الُمنتجٌن مؤثرة، منها زٌادة الطلب على المنتجات
مهاراتهم الشخصٌة ووأن درجة لبولهم لدى الجمهور ، هموتموٌة العاللة مع

   االستجابة لرسائلهم التسوٌمٌة.فً االتصال هما العامالن الحاسمان فً 
أحدث الدراسات العربٌة  15(2018تمثل دراسة )رجب والدناصوري، و

تؤثٌر أسالٌب هدفت التعرف على التً تناولت اإلعالن الخٌري، حٌث است
 ودور الثمة بالمنظمات الخٌرٌة فً ،اإلعالن الخٌري فً نواٌا التبرع

وانتهت الدراسة إلى بٌن أسالٌب اإلعالن الخٌري ونواٌا التبرع،  العاللة
وجود تأثٌر معنوي الستخدام أسالٌب اإلعالن الخٌري على نواٌا التبرع، 

دة اإلٌثار، المصص، الشعور بالذنب، وذلن فٌما ٌتعلك بأسالٌب )مناش
استخدام الشخصٌات الدٌنٌة(، كما ظهر تأثٌر معنوي للثمة بالمنظمات 
 الخٌرٌة على العاللة بٌن استخدام أسالٌب اإلعالن الخٌري ونواٌا التبرع. 

(2018وفً دراسة )طلحً ومٌلود، 
16
استخدام اإلعالن التً بعنوان:  

موارد الجمعٌات الخٌرٌة، دراسة على  االلكترونً كآلٌة جدٌدة لتطوٌر
اعتمدت الدراسة على المنهج االثنوغرافً مولع فٌسبون،

17
التحلٌلً  

 الرئٌسة بشكل كلً، وهً: وانتهت إلى تأكٌد الفرضٌات
ٌؤثر استخدام اإلعالن االلكترونً فً تطوٌر موارد إضافٌة  .1

 للجمعٌات الخٌرٌة.
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إٌجابٌا زاد من حجم استخدام اإلعالن االلكترونً حمك تفاعال  .2
 المتبرعٌن.

ٌساهم االعتماد على رسائل اإلعالن االلكترونً فً خلك حوار  .3
 اجتماعً بارز، ٌفتح سبال جدٌدة لموارد للعمل الخٌري.

دساعخ )١ٍِبٟٔ،  رش١ش ٚف١ّب ٠زؼٍك ثّغزّغ اٌذساعخ )اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ(

اطً اٌٝ أْ اعزخذاَ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ػبٍي ٌشجىبد اٌزٛ 18(2818

االعزّبػٟ، ِٓ ؽ١ش اٌٛلذ اٌزٞ رمؼ١ٗ فٟ االعزخذاَ، ٚوزٌه ِٓ ؽ١ش 

اٌمؼب٠ب اٌزٟ رؼزّذ ف١ٙب ػٍٝ ٘زٖ اٌٛعبئً ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد، ٚ٘زٖ 

 اٌغّخ فٟ االعزخذاَ رؼضص ِٓ فشص لجٛي اٌشعبئً اإلػال١ٔخ، ٔز١غخ االرغبٖ

 .19ٔؾٛ اٌٛع١ٍخ رارٙب ٚوزٌه ٔؾٛ اٌشعبئً اإلسادٞ
 

 اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ: ئعشاءاد
رغؼٝ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ ٚطف رؤص١شاد ظب٘شح اإلػالْ اٌخ١شٞ ٌّشب١٘ش 

شجىبد اٌزٛطً االعزّبػٟ ػٍٝ رجشع اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ثبٌّبي ٌٍّٕظّبد 

اٌخ١ش٠خ، ٚاٌزؼج١ش ػٕٙب و١ّب، ٚرفغ١ش٘ب ِٓ خالي األسلبَ، ٚاعزمظبء 

اٌّغزمٍخ، فٟ اؽبس  اٌفشٚق ٚاٌؼاللبد اٌّخزٍفخ ٌٍظب٘شح ِغ اٌّزغ١شاد

 ثبإلعشاءاد اٌزب١ٌخ:     ،إٌّٙظ اٌىّٟ
 

 ِغزّغ اٌذساعخ ٚاٌؼ١ٕخ:

اٌغؼٛد٠بد، ٌٚظؼٛثخ اٌٛطٛي  إٌغبء ٠زّضً ِغزّغ اٌذساعخ فٟ ع١ّغ

ٌٍّجؾٛصبد اعزخذَ اٌجبؽش ػ١ٕخ وشح اٌضٍظ "اٌشجى١خ"، ؽ١ش رؼزّذ ػٍٝ 

 اخز١بس اٌّشبسو١ٓ ف١ٙب ثٛاعطخ اإلؽبالد، ٚفك اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ:

 .Driveرُ اػذاد االعزج١بْ ػجش ِغزٕذاد عٛعً  .1

ٓ ٌشاثؾ اٌٝ أوجش لذس ِي ابسعرُ االعزؼبٔخ ثؼذد وج١ش ِٓ اٌغ١ذاد إل .2

)ٚارظ اة، ر٠ٛزش،  ػجش شجىبد اٌٙبرف اٌّؾّٛي، اٌّجؾٛصبد

 . أغزغشاَ، عٕبة شبد(

رؾش ٕشش٘ب لذس اٌّغزطبع، ٚرغزمجً اٌشعبٌخ أْ ِّٓ رٍت ؽُ  .3

 ػٍٝ اٌّشبسوخ. األخش٠بد

 ( اعزغبثخ.1815رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ) .4

 

 أداح اٌجحش:

 لغ١ّٓ سئ١غ١١ٓ:رىْٛ االعزج١بْ ِٓ 

  :ي َّٚ  .ٌٍّجؾٛصبداعزمظبء اٌج١بٔبد اٌذ٠ّٛغشاف١خ  ػًّ ػٍٝاأل
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 ( ّٓ23اٌضَّبٟٔ: رؼ )د اٌزٟ رم١ظ رؤص١شا اٌّئششادِٓ  ِئششا

 .ٚل١غذ ثّم١بط خّبعٟ، اإلػالْ )اٌّؼشف١خ ٚاٌٛعذا١ٔخ ٚاٌغٍٛو١خ(

 ئعشاءاد طذق أداح اٌذساعخ:

1.  )ٓ١ّ حى ِّ ُّ   Face Validityاٌظذق اٌظب٘شٞ )طذق اٌ

١ّٓ رٚٞ االخزظبص ٚاٌخجشح االعزجبٔخ  ذشػػُ  ؾّىِ ُّ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌ

 .28اٌذَّساعخفٟ اٌّغبي 

 طذق االرغبق اٌذاخٍٟ ٌالعزجبٔخ:  .9

ُّ رطج١ك االعزجبٔخ ػٍٝ ػ١ّٕخ اعزطالػ١خ ٌؼذد ) ُّ ِٓ خالي 38ر ( ِفشدح، ٚر

ٔزبئغٙٓ ؽغبة طذق االرغبق اٌذاخٍٟ، ٚرٌه ثبعزخذاَ ِؼبًِ اسرجبؽ 

ٟ ٌٗ.  ث١شعْٛ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح ّّ  ٚاٌذسعخ اٌُى١ٍِّخ ٌٍّؾٛس اٌزٞ رٕز
 (1اٌغذٚي سلُ )

ٌٗ ٟ  ّ  ِؼبًِ االسرجبط ث١شعْٛ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح ٚاٌذسعخ اٌُى١ٍ ِّخ ٌٍّحٛس اٌزٞ رٕز
 اٌزأص١شاد اٌغٍٛو١خ اٌزأص١شاد اٌٛعذا١ٔخ اٌزأص١شاد اٌّؼشف١خ

 سلُ اٌّئشش
ِؼبًِ االسرجبؽ 

 ث١شعْٛ

سلُ 

 اٌّئشش

ِؼبًِ االسرجبؽ 

 ث١شعْٛ

سلُ 

 اٌّئشش

ِؼبًِ االسرجبؽ 

 ث١شعْٛ

1 8.699 1 8.123 1 8.659 

2 8.183 2 8.141 2 8.858 

3 8.182 3 8.658 3 8.662 

4 8.611 4 8.143 4 8.848 

5 8.941 5 8.628 5 8.144 

6 8.894 6 8.181 6 8.193 

1 8.824 1 8.131 1 8.841 

8 8.118 
 

9 8.881 

 2.21ِغزٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ** داي ئحظبئ١ب ػٕذ 

 ِئشش٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغَّبثك أْ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١شعْٛ ث١ٓ وً دسعخ 

ٟ ٌٗ، داٌخ اؽظبئ١ًب ػٕذ ِغزٜٛ ػٕذ  ّّ ٚاٌذسعخ اٌُى١ٍِّخ ٌٍّؾٛس اٌزٞ رٕز

بعه 8.81) ّّ ب ٌٍزطج١ك ػٍٝ ػ١ّٕخ ٚطالؽ١زٙ اٌّئششاد(. ِّب ٠ذي ػٍٝ ر

 اٌذَّساعخ. 

 ئعشاءاد صجبد األداح:
ُّ اٌزؾمك ِٓ صجبد االعزجبٔخ ثطش٠مخ ِؼبدٌخ وشٚٔجبؿ أٌفب، ٚاٌزغضئخ  ر

 إٌظف١خ. 
 (9اٌغذٚي سلُ )

 ِؼبًِ صجبد االعزجبٔخ ثّؼبدٌخ وشٚٔجبخ اٌفب ٚطش٠مخ اٌزغضئخ إٌظف١خ

 وشٚٔجبخ أٌفب اٌّحٛس اٌشلُ
االسرجبط ث١ٓ 

 إٌظف١ٓ

اٌزغضئخ 

 إٌظف١خ

 8.936 8.888 8.958 اٌّؾٛس األٚي 1

 8.844 8.129 8.812 اٌّؾٛس اٌضبٟٔ 2

 8.813 8.889 8.912 اٌّؾٛس اٌضبٌش 3

 8.981 8.981 8.926 ِؼبًِ اٌضجبد اٌىٍٟ
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( أْ ل١ُ اٌضجبد عٛاء ثّؼبدٌخ وشٚٔجبؿ أٌفب أٚ ثطش٠مخ ٠2زؼؼ ِٓ اٌغذٚي )

اٌزغضئخ إٌظف١خ ٌغ١ّغ اٌّؾبٚس ِمجٌٛخ اؽظبئ١ًب، ؽ١ش رش١ش اٌذَّساعبد أْ 

( ِّب 8.68اٌضجبد ٠ؼزجش ِمجٛي اؽظبئ١ًب ارا وبٔذ ل١ّزٗ أػٍٝ ِٓ )ِؼبًِ 

 ٌٍزطج١ك ػٍٝ ػ١ّٕخ اٌذَّساعخ. ٠ش١ش اٌٝ طالؽ١خ األداح

 األعب١ٌت ٚاٌّؼبٌغبد اإلحظبئ١َّخ:

 ِئششادػٍٝ  اٌّجؾٛصبد٠زطٍت رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌزٟ رّضً اعزغبثبد 

 اعزخذاَ ثؼغ األعب١ٌت اإلؽظبئ١َّخ اٌٛطف١خ ٚاالعزذال١ٌخ ٟٚ٘: ؛االعزجبٔخ

 ٌٍزؼشف ػٍٝ خظبئض ػ١ٕخ اٌذساعخ. اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ: -1

ؾ اٌؾغبثٟ -9 : ٚ٘ٛ أُ٘ ِمب١٠ظ إٌضػخ اٌّشوض٠خ ؽ١ش ٠ّىٓ ِٓ اٌّزّٛعِ

ؾ  زّٛعِ ُِ ف ػٍٝ  عزغبثبد ػٍٝ وً ِؾٛس ِٓ ِؾبٚس االخالٌٗ اٌزؼشُّ

 االعزجبٔخ.

ؽٛي  اٌّجؾٛصبداالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ: ٌزؾذ٠ذ ِذٜ رشزذ اعزغبثبد  -3

طٙب اٌؾغبثٟ.  زّٛعِ ُِ 

ؾ اٌؾغبثٟ اٌّٛصْٚ فٟ  -4 ؾ اٌؾغبثٟ اٌّٛصْٚ: ٠غبػذ اٌّزّٛعِ اٌّزّٛعِ

وً ِؾٛس ِٓ  ِئششادٚرشر١ت  ِئشش،رؾذ٠ذ دسعخ رؾمك وً 

ؾ اٌّٛصْٚ ٌىً  أٚ  ِئششِؾبٚس االعزجبٔخ. ِٚٓ خالي ل١ّخ اٌّزّٛعِ

  ِؾٛس ٠ّىٓ ِؼشفخ دسعخ اٌزؾمك أٚ اٌّٛافمخ إٌّبظشح.

أعٍٛة ١ٌىشد اٌخّبعٟ ٌزؾذ٠ذ ؽٛي خال٠ب ِم١بط ١ٌىشد اٌخّبعٟ:  -5

اٌّم١بط اٌخّبعٟ )اٌؾذٚد اٌذ١ٔب ٚاٌؼ١ٍب( اٌّغزخذََ فٟ ِؾبٚس 

(، صُ رمغ١ّٗ ػٍٝ ػذد 4=1-5رُ ؽغبة اٌّذٜ ) ؽ١ش اٌذَّساعخ،

= 5÷  4اٌخ١ٍخ اٌظؾ١ؼ؛ أٞ ) خال٠ب اٌّم١بط ٌٍؾظٛي ػٍٝ ؽٛي

(، ٚثؼذ رٌه رُ اػبفخ ٘زٖ اٌم١ّخ اٌٝ ألً ل١ّخ فٟ اٌّم١بط )أٚ 8.88

ثذا٠خ اٌّم١بط؛ ٟٚ٘ اٌٛاؽذ اٌظؾ١ؼ(، ٚرٌه ٌزؾذ٠ذ اٌؾذ األػٍٝ ٌٙزٖ 

 اٌخ١ٍخ، ٚ٘ىزا أطجؼ ؽٛي اٌخال٠ب، وّب ٠ؤرٟ:
  ِٓ1.88  ٌٝوً ػجبسح.٠ّضًِّ )غ١ش ِٛافمخ ِطٍمب/ ػؼ١فخ عذاً( ٔؾٛ  1.88ا 

  ِٓ1.81  ٌٝ٠ّضًِّ )غ١ش ِٛافمخ/ ػؼ١فخ( ٔؾٛ وً ػجبسح. 2.68ا 

  ِٓ2.61  ٌٝطخ( ٔؾٛ وً ػجبسح. 3.48ا زّٛعِ ُِ  ٠ّضًِّ )

  ِٓ3.41  ٌٝ٠ّضًِّ )ِٛافمخ/ ػب١ٌخ( ٔؾٛ وً ػجبسح. 4.28ا 

  ِٓ4.21  ٌٝ٠ّضًِّ )ِٛافمخ ِطٍمب/ ػب١ٌخ عذاً( ٔؾٛ وً ػجبسح. 5.88ا 

: ٚ٘ٛ اخزجبس ال Kruskal Wallis)ظ )اخزجبس وشٚعىبي ٚا١ٌ -6

ثبساِزشٞ وجذ٠ً ػٓ اخزجبس رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ، ٔظشاً ٌٛعٛد 

 رجب٠ٓ فٟ رٛص٠غ فئبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفمبً ٌّزغ١شارٙب.
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 اٌغّبد اٌشئ١غخ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ:
 اٌشخظ١خ ٚاٌٛظ١ف١خ. ٍّزغ١شادٌف١ّب ٠ٍٟ خظبئض ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفمبً 

 اٌؼّش: -1
 (3) اٌغذٚي سلُ

زغ١ ِّش اٌؼّش ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 

 اٌؼّش
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 11.4 111 ػبَ فؤلً  25

 28.1 285 ػبَ 35 – 26ِٓ 

 35.6 361 ػبَ 45 – 36ِٓ 

 16.3 166 ػبَ 55 – 46ِٓ

 2.6 26 ػبَ فؤوضش 56ِٓ 

 %188 1815 اٌّغّٛع

اٌذساعخ ِٓ اٌالرٟ أػّبس٘ٓ ِٓ %( ِٓ ػ١ٕخ ٠35.6زؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ )

%( ِٓ 2.6ػبَ، ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ ) 36-45

 ػبَ فؤوضش، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً. 56ػ١ٕخ اٌذساعخ أػّبس٘ٓ ِٓ 

 اٌحبٌخ االعزّبػ١خ: -9
 (4اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش اٌحبٌخ االعزّبػ١خ ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 

 اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 11.3 124 ِزضٚعخ

 22.4 221 ػضثبء

 1.1 11 أسٍِخ

 5.2 53 ِطٍمخ

 %188 1815 اٌّغّٛع

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّزضٚعبد، ٠11.3زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ )

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ 1.1ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 اٌفئخ األلً.ِٓ األساًِ، ٚ٘ٓ 

 ِٕطمخ اٌغىٓ: -3
 (5اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش ِٕطمخ اٌغىٓ ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 

 ِٕطمخ اٌغىٓ
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 18.6 188 ِىخ اٌّىشِخ

 58.9 511 اٌش٠بع

 6.8 61 اٌششل١خ

 4.3 44 اٌمظ١ُ

 8.4 85 ػغ١ش 

 5.6 51 اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح
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 4.5 46 ؽبئً

 1.2 12 عبصاْ

 2.3 23 ٔغشاْ

 3.8 38 اٌغٛف

 8.6 6 اٌؾذٚد اٌشّب١ٌخ

 1.8 18 رجٛن

 8.8 8 اٌجبؽخ

 %188 1815 اٌّغّٛع

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ عىبْ ِذ٠ٕخ ٠58.9زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ )

%( ِٓ 8.6اٌش٠بع، ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 اٌؾذٚد اٌشّب١ٌخ، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً.ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ عىبْ ِٕطمخ 

 اٌذخً: -4
 (6اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش اٌذخً ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 

 اٌذخً
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 42.5 431 فؤلً 5888

5881 - 18888 268 25.6 

18881 – 15888 286 28.3 

 11.6 118 فؤوضش 15881

 %188 1815 اٌّغّٛع

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِغزٜٛ دخٍٙٓ ِٓ 42.5)٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ 

لاير فؤلً، ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ  5.888

 فؤوضش، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً. 15.881%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ دخٍٙٓ ِٓ 11.6)

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ: -5
 (7اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 18.6 189 صبٔٛٞ فّب دْٚ

 11.1 128 عبِؼٟ

 6.1 68 ِبعغز١ش

 3 38 دوزٛساٖ

 %188 1815 اٌّغّٛع

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠ؾٍّٓ ِئً٘ عبِؼٟ، ٠11.1زؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ )

 %( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ3ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 ٠ؾٍّٓ ِئً٘ اٌذوزٛساٖ، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً.

 إٌّٙخ: -6
 (8اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش إٌّٙخ ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 
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 إٌّٙخ
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 13.2 134 ؽبٌجخ

 48.1 413 ِٛظفخ

 26.1 211 سثخ ث١ذ

 3.3 33 أػّبي ؽشح

 6.2 63 ِزمبػذح

 18.8 181 ثال ػًّ

 %188 1815 اٌّغّٛع

 اٌفئخ %( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛظفبد، ٠48.1ٓ٘ٚزؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ )

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌذ٠ٙٓ 3.3األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 أػّبي ؽشح، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً.

 ِذٜ اٌشضب ػٓ ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ: -7
 (9اٌغذٚي سلُ )

خ اٌذَّ  زغ١ ِّش ِذٜٚطف ػ١ٕ  ُّ  ػٓ ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ  اٌشضب ساعخ ٚفمًب ٌ

 االعبثخ

اٌّزٛعؾ  اٌؼ١ّٕخ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

  إٌغجخ اٌزىشاس

 

 

2.54 

 

 

 

 

8.938 

 

 11.2 115 غ١ش ساػ١خ رّبِب

 23.4 238 غ١ش ساػ١خ

 49.4 581 ثذسعخ ِزٛعطخ

 8.2 83 ساػ١خ

 1.8 18 ساػ١خ رّبِب

 %188 1815 اٌّغّٛع

ثذسعخ ِزٛعطخ  اٌّجؾٛصبد ساػ١بد%( ِٓ ٠49.4زؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ )

ػٓ ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ 

رّبِبً، ٚ٘ٓ اٌفئخ  اٌّجؾٛصبد ساػ١بد%( ِٓ 1.8اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 األلً فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ. 

ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌذسعخ سػب٘ٓ ػٓ ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً  ٚلذ

(، ٚ٘ٛ اٌّزٛعؾ اٌزٞ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ 5.88ِٓ  2.54االعزّبػٟ )

 ثشىً ػبَ. (غ١ش ساػ١خ)رٛػؼ أْ دسعخ اٌشػب رش١ش اٌٝ 

8-  ً  :دسعخ اٌزؼبطف ِغ األػّبي اٌخ١ش٠خ ػِّٛب
 (12اٌغذٚي سلُ )

خ اٌذَّساعخ ٚفمًب  زغ١ ِّش دسعخ اٌزؼبطف ِغ األػّبي اٌخ١ش٠خ ػِّٛبً ٚطف ػ١ٕ  ُّ ٌ 

 االعبثخ

اٌّزٛعؾ  اٌؼ١ّٕخ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

  إٌغجخ اٌزىشاس

 

 

 

 

 
 3.1 31 ِٕخفؼخ عذاً 

 6.4 65 ِٕخفؼخ
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 1.811 3.69 34.2 341 ثذسعخ ِزٛعطخ

 31.6 321 ػب١ٌخ

 24.1 251 ػب١ٌخ عذاً 

 %188 1815 اٌّغّٛع

ثذسعخ  بدِزؼبؽف اٌّجؾٛصبد%( ِٓ 34.2)٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ 

ؼ١ٕخ، فٟ ؽ١ٓ اٌِزٛعطخ ِغ األػّبي اٌخ١ش٠خ ػِّٛبً، ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ 

ِغ ٘زٖ األػّبي ثذسعخ ِٕخفؼخ عذا، ٚ٘ٓ اٌفئخ  بد%( ِزؼبؽف3.1أْ )

 األلً فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ. 

 3.69ِغ األػّبي اٌخ١ش٠خ ػِّٛبً )وّب ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌذسعخ رؼبؽفٙٓ 

(، ٚ٘ٛ اٌّزٛعؾ اٌزٞ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ اٌزٟ رٛػؼ أْ دسعخ 5.88ِٓ 

 ثشىً ػبَ. (ػب١ٌخ)دسعخ ؼبؽف رش١ش اٌٝ زاٌ

9-  ً  :ِزٛعظ ِشاد اٌزجشع ثبٌّبي شٙش٠ب
 (11اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش ِزٛعظ ِشاد اٌزجشع ثبٌّبي شٙش٠بً  ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 

 اإلعبثخ
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 ً  12.2 124 ال أرجشع ِطٍمب

 49.1 584 ِشح ٚاؽذح

 22.1 238 ِشربْ

 15.5 151 صالس ِشاد فؤوضش

 %188 1815 اٌّغّٛع

٠زجشػٓ ِشح ٚاؽذح  اٌّجؾٛصبد%( ِٓ ٠49.1زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ )

%( ِٓ 3.3شٙش٠بً، ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 ؼ١ٕخ.اٌٌذ٠ٙٓ أػّبي ؽشح، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً فٟ  اٌّجؾٛصبد

ػذد اٌغبػبد اٌزٟ رمض١ٙب ١ِٛ٠ب فٟ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً  -12

 :االعزّبػٟ
 (19اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش ػذد اٌغبػبد  ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ  ٚطف ػ١ٕ 

 ٙب ١ِٛ٠ب فٟ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟاٌزٟ رمض١

 اإلعبثخ
 اٌؼ١ّٕخ

 إٌغجخ اٌزىشاس

 15.1 153 عبػخ فؤلً

 23.8 242 عبػز١ٓ

 26.1 211 صالس عبػبد

 34.4 349 أسثغ عبػبد فؤوضش

 %188 1815 اٌّغّٛع

٠مؼ١ٓ أسثغ عبػبد فؤوضش  اٌّجؾٛصبد%( ِٓ ٠34.4زؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ )

١ِٛ٠بً فٟ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٚ٘ٓ اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ 
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%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠مؼ١ٓ عبػخ فؤلً 15.1اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 ١ِٛ٠بً، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ.

ِٓ خالٌٙب اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ  اٌٛعبئً اٌشل١ّخ اٌزٟ رزؼشع -11

 ٍّشب١٘ش:ٌ
ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌٛعبئً اٌشل١ّخ اٌزٟ رزؼشع ِٓ خالٌٙب اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ 

طبد ب١٘شٍّشٌ ، لبَ اٌجبؽش ثؾغبة اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ، ٚاٌّزّٛعِ

، ٚعبءد إٌزبئظ اٌّجؾٛصبداٌؾغبث١خ، ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد 

 اٌزبٌٟ:وّب ٠ٛػؾٗ اٌغذٚي 
 ( 13عذٚي )

 ٍّشب١٘شٌاٌٛعبئً اٌشل١ّخ اٌزٟ رزؼشع ِٓ خالٌٙب اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ 

 اٌٛعبئً َ
ظ  دسعخ االعزخذاَ اٌزىشاس زٛع ِّ ُّ اٌ

 اٌحغبثٟ*

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 االعزخذاَ
 اٌشرجخ

% 
ضؼ١فخ 

 عذاً 
 ضؼ١فخ

ثذسعخ 

طخ زٛع ِّ ُِ 
 ػب١ٌخ عذاً  ػب١ٌخ

 عٕبة شبد 3
 119 221 351 114 84 ن

 1 ِزٛعطخ 1.112 3.23
% 8.3 11.1 35.2 21.8 11.6 

 أغزغشاَ 4
 64 143 359 281 168 ن

 2 ِزٛعطخ 1.183 2.66
% 16.6 21.1 35.4 14.1 6.3 

 ر٠ٛزش 2
 49 189 285 336 236 ن

 3 ػؼ١فخ 1.181 2.41
% 23.3 33.1 28.1 18.1 4.8 

 ٠ٛر١ٛة 1
 11 43 229 439 281 ن

 4 ػؼ١فخ 8.981 2.88
% 28.3 43.3 22.6 4.2 1.1 

 ف١غجٛن 5
 2 12 59 381 555 ن

1.54 8.618 
ػؼ١فخ 

 عذاً 
5 

% 54.1 38.1 5.8 1.2 8.2 

ظ اٌؼبَ زٛع ِّ ُّ  ضؼ١فخ 2.661 9.38 اٌ

 ٌٍٛعبئً اٌشل١ّخأْ دسعخ رؼشع اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ أػالٖ ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي 

عبءد ثذسعخ ػؼ١فخ ثشىً ػبَ، ؽ١ش ثٍغ لذ  -ٌّشب١٘شف١ٙب اٌزٟ رزبثغ ا

(، ٚ٘ٛ اٌّزٛعؾ اٌزٞ 5.88ِٓ  2.38اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌّٛافمخ اٌّجؾٛصبد )

(، ٚاٌزٟ 2.68-٠1.81مغ فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌخّبعٟ ِٓ )

طبد رمذ٠شاد اٌّجؾٛصبد  زّٛعِ ُِ رش١ش اٌٝ دسعخ ػؼ١فخ، وّب رج١ٓ أْ 

( رشاٚؽذ ِب ث١ٓ ٍّشب١٘شٌ اٌشل١ّخ اٌزٟ رزؼشع ِٓ خالٌٙبٌٍٛعبئً )

)ِزٛعطخ/ ػؼ١فخ  (، ٌٚزٌه عبءد دسعبد االعزخذاَ ِب ث1.54-3.23ٓ١)

 عذاً(.

ٚعبءد ٚع١ٍخ )عٕبة شبد( فٟ اٌزشر١ت األٚي، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ 

(، ٚدسعخ اعزخذاَ رش١ش اٌٝ )ِزٛعطخ(، صُ )أغزغشاَ( 5.88ِٓ  3.23)

(، ٚدسعخ 5.88ِٓ  2.66ت اٌضبٟٔ، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ )فٟ اٌزشر١

 اعزخذاَ رش١ش اٌٝ )ِزٛعطخ(.
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أِب ر٠ٛزش ٠ٚٛر١ٛة فغبءد ثّزٛعطبد )ػؼ١فخ(، ثذسعبد ِٛافمخ ِب ث١ٓ 

(، ٚؽً )ف١غجٛن( أخ١شا، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ 5.88ِٓ  2.88 -2.41)

 (.اعزخذاَ رش١ش اٌٝ )ػؼ١فخ عذاً  (، ٚدسعخ5.88ِٓ  1.54)

 

 :ا١ٌّذا١ٔخ ٔزبئظ اٌذساعخ
ىبد دسعةةةخ رؼةةةشع اٌّةةةشأح اٌغةةةؼٛد٠خ ٌيػالٔةةةبد اٌخ١ش٠ةةةخ ٌّشةةةب١٘ش شةةةج

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ:

ٌٍزؼشف ػٍٝ دسعةخ رؼةشع اٌّةشأح اٌغةؼٛد٠خ ٌإلػالٔةبد اٌخ١ش٠ةخ ٌّشةب١٘ش 

شةةةجىبد اٌزٛاطةةةً االعزّةةةبػٟ، لةةةبَ اٌجبؽةةةش ثؾغةةةبة اٌزىةةةشاساد ٚإٌغةةةت 

اٌذساعةةخ ٔؾةةٛ ػجةةبساد دسعةةخ رؼةةشع اٌّةةشأح اٌّئ٠ٛةةخ، العةةزغبثبد أفةةشاد 

اٌغةةةؼٛد٠خ ٌإلػالٔةةةبد اٌخ١ش٠ةةةخ ٌّشةةةب١٘ش شةةةجىبد اٌزٛاطةةةً االعزّةةةبػٟ، 

 ٚعبءد إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٗ اٌغذٚي اٌزبٌٟ:
 (14اٌغذٚي سلُ )

زغ١ ِّش اٌؼذد اٌزمش٠جٟ ٌيػالٔبد اٌخ١ش٠خ اٌزٟ رشب٘ذ٠ٕٙب شٙش٠ب فٟ   ُّ خ اٌذَّساعخ ٚفمًب ٌ ٚطف ػ١ٕ 

 اٌزٛاطً االعزّبػٟشجىبد 

 اإلعبثخ
خ  اٌؼ١ٕ 

 إٌغجخ اٌزىشاس

 طفش طفش ٌُ أشب٘ذ

1- 3  668 65.8 

4- 6  214 21.1 

1 - 9  54 5.3 

فؤوضش 18  19 1.8 

%122 1215 اٌّغّٛع  

 

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠شب٘ذْ ِٓ ٠65.8زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ )

ً فٟ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٚ٘ٓ  خصالصاػالْ اٌٝ  اػالٔبد شٙش٠ب

%( ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ 5.3اٌفئخ األوجش فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ أْ )

 اػالٔبد شٙش٠بً، ٚ٘ٓ اٌفئخ األلً فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ. 9-٠1شب٘ذْ ِٓ 
 

ػٍٝ اٌّشأح  ِغزٜٛ رأص١شاد ئػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ

 اٌغؼٛد٠خ

ٌٍزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ ِغةةةةزٜٛ رةةةةؤص١شاد اػالٔةةةةبد ِشةةةةب١٘ش شةةةةجىبد اٌزٛاطةةةةً 

االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّةشأح اٌغةؼٛد٠خ، لةبَ اٌجبؽةش ثؾغةبة اٌزىةشاساد ٚإٌغةت 

ةطبد اٌؾغةبث١خ، ٚاالٔؾشافةبد اٌّؼ١بس٠ةخ العةزغبثبد أفةشاد  اٌّئ٠ٛخ، ٚاٌّزّٛعِ

اٌذساعةةخ ٔؾةةٛ ػجةةبساد ِؾةةٛس ِغةةزٜٛ رةةؤص١شاد اػالٔةةبد ِشةةب١٘ش شةةجىبد 
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االعزّةةبػٟ ػٍةةٝ اٌّةةشأح اٌغةةؼٛد٠خ، ٚعةةبءد إٌزةةبئظ وّةةب ٠ٛػةةؾٗ اٌزٛاطةةً 

 اٌغذاٚي اٌزب١ٌخ:
 

 :اٌزأص١شاد اٌّؼشف١خ 
 ( 15عذٚي )

  اعزغبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔحٛ ػجبساد ِحٛس اٌزأص١شاد اٌّؼشف١خ

 ِشرجخ رٕبص١ٌبً حغت ِزٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ اٌزىشاس
ؾ  زّٛعِ ُّ اٌ

اٌؾغبثٟ

* 

االٔؾشا

ف 

اٌّؼ١بس

ٞ 

دسعخ 

 اٌّٛافمخ
 اٌشرجخ

% 

غ١ش 

ِٛافمخ 

 ً  ِطٍمب

غ١ش 

 ِٛافمخ

ثذسعخ 

طخ زٛع ِّ ُِ 
 ِٛافمخ

ِٛافمخ 

 ً  رّبِب

5 
أفُٙ ِٓ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ؽبعزٟ 

 ٌٍّغبّ٘خ فٟ سفغ ِؼبٔبح ا٢خش٠ٓ

 144 243 318 289 189 ن
 1 ِزٛعطخ 1.191 3.18

% 18.1 28.6 38.5 23.9 14.2 

3 
ارا شب٘ذد اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ أفُٙ 

 اٌّشىالد االعزّبػ١خ اٌزٟ رزؾذس ػٕٙب

 98 255 366 188 188 ن
 2 ِزٛعطخ 1.111 3.85

% 18.6 18.5 36.1 25.1 9.1 

6 
رؼشفٕٟ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ػٍٝ 

 اٌّغزف١ذ ِٓ رجشػٟ

 125 241 323 288 118 ن
 3 ِزٛعطخ 1.183 3.85

% 11.6 28.5 31.8 23.1 12.3 

4 
رزوشٟٔ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ثٛاعجٟ 

 رغبٖ ِغزّؼٟ

 139 229 312 284 131 ن
 4 ِزٛعطخ 1.221 3.84

% 12.9 28.1 38.1 22.6 13.1 

2 
ثّغشد أزجبٟ٘ إلػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ 

 أرزوش ِب رغؼٝ إٌّظّخ اٌخ١ش٠خ ٌزؾم١مٗ

 94 283 394 289 115 ن
 5 ِزٛعطخ 1.188 2.95

% 11.3 28.6 38.8 28.8 9.3 

 رٍفذ أزجبٟ٘ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ 1
 98 115 394 232 116 ن

 6 ِزٛعطخ 1.112 2.91
% 11.4 22.9 38.8 11.2 9.1 

1 
ارؼشع إلػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ثبخز١بس 

 ِٕٟ ٚدٚافغ داخ١ٍخ

 118 283 331 222 149 ن
 1 ِزٛعطخ 1.191 2.98

% 14.1 21.9 32.6 28.8 18.8 

9 
ارزوش ا٢ْ ِؼٍِٛبد عجك أْ ٚطٍزٕٟ ػجش 

 اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

 82 111 328 266 168 ن
 8 ِزٛعطخ 1.161 2.14

% 16.6 26.2 32.3 16.8 8.1 

8 
أفؼً اعزمجبي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رمذِٙب ٌٟ 

 اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

 89 149 311 268 198 ن
 9 ِزٛعطخ 1.191 2.61

% 19.5 26.4 38.6 14.1 8.8 

ؾ اٌؼبَ زّٛعِ ُّ  ِزٛعطخ 8.983 2.93 اٌ

 

٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغَّبثك ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌّؼشف١خ  إلػالٔبد ِشب١٘ش 

ثذسعخ ِزٛعطخ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ عبءد 

ثشىً ػبَ، ؽ١ش ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌّٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ 

ػجبساد ثؼذ ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌّؼشف١خ  إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد 

(، ٚ٘ٛ 5.88ِٓ  2.93اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ )

-2.61اٌّزٛعؾ اٌزٞ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌخّبعٟ ِٓ )

طبد رمذ٠شاد 3.48 زّٛعِ ُِ (، ٚاٌزٟ رش١ش اٌٝ ثذسعخ ِزٛعطخ، وّب رج١ٓ أْ 

أفشاد اٌذساعخ )ٌؼجبساد ثؼذ ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌّؼشف١خ  إلػالٔبد ِشب١٘ش 

شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ( رشاٚؽذ ِب ث١ٓ 

ذسعخ (، ٌٚزٌه عبءد دسعبد اٌّٛافمخ رش١ش ع١ّؼٙب اٌٝ )ث2.61-3.18)

 ِزٛعطخ(.

وّب رج١ٓ أْ أػٍٝ اٌزؤص١شاد اٌّؼشف١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً 

( ٟٚ٘ )أفُٙ 5االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ، رّضٍذ فٟ اٌؼجبسح سلُ )
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ِٓ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ؽبعزٟ ٌٍّغبّ٘خ فٟ سفغ ِؼبٔبح ا٢خش٠ٓ( 

(، 5.88ِٓ  3.18اسٖ )ؽ١ش عبءد فٟ اٌزشر١ت األٚي، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذ

 ٚدسعخ ِٛافمخ رش١ش اٌٝ ِزٛعطخ.

فٟ ؽ١ٓ رّضٍذ ألً اٌزؤص١شاد اٌّؼشف١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً 

( ٟٚ٘ )أفؼً اعزمجبي 8االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ، فٟ اٌؼجبسح سلُ )

اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رمذِٙب ٌٟ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ( ؽ١ش عبءد فٟ 

(، 5.88ِٓ  2.61ٌزبعغ ٚاألخ١ش، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ )اٌزشر١ت ا

 ٚدسعخ ِٛافمخ رش١ش اٌٝ ِزٛعطخ.

 

 اٌزأص١شاد اٌؼبطف١خ 
 ( 16عذٚي )

  اعزغبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔحٛ ػجبساد ِحٛس اٌزأص١شاد اٌؼبطف١خ

 ِشرجخ رٕبص١ٌبً حغت ِزٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ اٌزىشاس
ظ  زٛع ِّ ُّ اٌ

 اٌحغبثٟ*

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ
 اٌشرجخ

% 

غ١ش 

ِٛافمخ 

 ً  ِطٍمب

غ١ش 

 ِٛافمخ

ثذسعخ 

طخ زٛع ِّ ُِ 
 ِٛافمخ

ِٛافمخ 

 ً  رّبِب

1 
أعذ ا٘زّبِب ثّب رطٍجٗ اػالٔبد اٌّشب١٘ش 

 اٌخ١ش٠خ ؽزٝ ٌٛ ٌُ أرجشع

 145 214 369 198 91 ن
 1 ِزٛعطخ 1.157 3.19

% 9.6 18.1 36.4 21.1 14.3 

6 

أعذ رؼبؽفب ِٓ ٔفغٟ ِغ اٌفئبد 

االعزّبػ١خ اٌزٟ رزؾذس ػٕٙب اػالٔبد 

 اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

 136 223 363 119 114 ن

 9 ِزٛعطخ 1.173 3.29
% 11.2 11.6 35.8 22.8 13.4 

2 
أشؼش ثبٌشغجخ فٟ االعزغبثخ إلػالٔبد 

 اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

 111 283 353 211 131 ن
 3 ِزٛعطخ 1.177 9.96

% 12.9 28.8 34.8 28.8 11.5 

4 
رغزثٕٟ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ٌٍزؤًِ 

 فٟ ِؾزٛا٘ب

 81 165 361 251 151 ن
 4 ِزٛعطخ 1.149 9.79

% 14.9 24.1 35.6 16.3 8.6 

5 
أؽشص ػٍٝ رم١١ُ اػالٔبد اٌّشب١٘ش 

 اٌخ١ش٠خ ٚرؾذ٠ذ ِذٜ دلخ ِب رطٍجٗ

 99 168 323 264 161 ن
 5 ِزٛعطخ 1.185 9.78

% 15.9 26.8 31.8 16.6 9.8 

3 
أشب٘ذ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ٚال 

 أؽت رغبٍ٘ٙب

 83 163 358 213 146 ن
 6 ِزٛعطخ 1.131 9.77

% 14.4 26.9 34.5 16.1 8.2 

1 
أثؾش ػٓ اإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ ٌٍّشب١٘ش 

 ٌّشب٘ذرٙب

 51 93 288 312 219 ن
9.33 1.199 

غ١ش 

 ِٛافمخ
7 

% 21.5 38.1 21.6 9.2 5.8 

ؾ اٌؼبَ زّٛعِ ُّ  ِزٛعطخ 2.996 9.83 اٌ

 

٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغَّبثك ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌؼبؽف١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش 

شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ عبءد ثذسعخ ِزٛعطخ 

ثشىً ػبَ، ؽ١ش ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌّٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ 

ػجبساد ثؼذ ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌؼبؽف١خ  إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد 

(، ٚ٘ٛ 5.88ِٓ  2.83االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ) اٌزٛاطً

-2.61اٌّزٛعؾ اٌزٞ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌخّبعٟ ِٓ )

طبد رمذ٠شاد 3.48 زّٛعِ ُِ (، ٚاٌزٟ رش١ش اٌٝ ثذسعخ ِزٛعطخ، وّب رج١ٓ أْ 

أفشاد اٌذساعخ )ٌؼجبساد ثؼذ ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌؼبؽف١خ  إلػالٔبد ِشب١٘ش 

ىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ( رشاٚؽذ ِب ث١ٓ شج
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(، ٌٚزٌه عبءد دسعبد اٌّٛافمخ رش١ش اٌٝ )غ١ش ِٛافك/ 2.33-3.12)

 ثذسعخ ِزٛعطخ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ.

وّب رج١ٓ أْ أػٍٝ اٌزؤص١شاد اٌؼبؽف١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً 

( ٟٚ٘ )أعذ 1اٌؼجبسح سلُ )االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ، رّضٍذ فٟ 

ا٘زّبِب ثّب رطٍجٗ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ؽزٝ ٌٛ ٌُ أرجشع( ؽ١ش عبءد 

(، ٚدسعخ 5.88ِٓ  3.12فٟ اٌزشر١ت األٚي، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ )

 ِٛافمخ رش١ش اٌٝ ِزٛعطخ.

فٟ ؽ١ٓ رّضٍذ ألً اٌزؤص١شاد اٌؼبؽف١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً 

( ٟٚ٘ )أثؾش ػٓ 1ٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ، فٟ اٌؼجبسح سلُ )االعزّبػٟ ػ

اإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ ٌٍّشب١٘ش ٌّشب٘ذرٙب( ؽ١ش عبءد فٟ اٌزشر١ت اٌغبثغ 

(، ٚدسعخ ِٛافمخ رش١ش 5.88ِٓ  2.33ٚاألخ١ش، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ )

 اٌٝ غ١ش ِٛافمخ.

 

 :اٌزأص١شاد اٌغٍٛو١خ 
 ( 17عذٚي )

  جبساد ِحٛس اٌزأص١شاد اٌغٍٛو١خاعزغبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔحٛ ػ

 ِشرجخ رٕبص١ٌبً حغت ِزٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ اٌزىشاس

ظ  زٛع ِّ ُّ اٌ

 اٌحغبثٟ*

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ
 اٌشرجخ

% 

غ١ش 

ِٛافمخ 

 ً  ِطٍمب

غ١ش 

 ِٛافمخ

ثذسعخ 

طخ زٛع ِّ ُِ 
 ِٛافمخ

ِٛافمخ 

 ً  رّبِب

1 
اػالٔبد اٌّشب١٘ش الزٕغ ثّب رطٍجٗ ِٕٟ 

 اٌخ١ش٠خ

 54 131 381 281 156 ن
 1 ِزٛعطخ 1.262 9.66

% 15.4 21.1 38.1 13.5 5.3 

6 
أعذ أٟٔ ساػ١خ ػٓ ع١ّغ رجشػبرٟ اٌّب١ٌخ 

 اٌزٟ اعزغجذ ف١ٙب إلػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

 82 143 328 269 281 ن
 9 ِزٛعطخ 1.181 9.64

% 19.8 26.5 31.5 14.1 8.1 

3 
أصك ثبإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ ٌّشب١٘ش شجىبد 

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

 48 119 351 294 283 ن
 3 غ١ش ِٛافمخ 1.281 9.59

% 28.8 29.8 34.6 11.1 4.1 

2 
ألَٛ ثبٌزجشع اٌزغش٠جٟ ٌٍّٕظّبد اٌخ١ش٠خ اٌزٟ 

 ٠ُؼٍٓ اٌّشب١٘ش ٌٙب

 39 91 361 333 185 ن
 4 غ١ش ِٛافمخ 1.218 9.48

% 18.2 32.8 35.6 9.6 3.8 

1 
أٔمً اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ اٌٝ ؽغبثبرٟ 

 ٚشجىبرٟ اٌشخظ١خ

 51 181 282 389 212 ن
 5 غ١ش ِٛافمخ 1.196 9.36

% 26.8 38.4 21.8 18.8 5.8 

4 
أرجشع ثبٌّبي رٍج١خ ٌّٕبشذاد اػالٔبد 

 اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

 38 89 296 353 241 ن
 6 ِٛافمخغ١ش  1.297 9.31

% 24.3 34.8 29.2 8.8 3.8 

5 
ارا رجشػذ ثبٌّبي ٌغٙخ أػٍٓ ػٕٙب اٌّشب١٘ش، 

 فبٕٟٔ اعزّش ثؼذ رٌه فٟ اٌزجشع ٌٙب

 36 18 284 316 249 ن
 7 غ١ش ِٛافمخ 1.299 9.98

% 24.5 31.8 28.8 6.9 3.5 

ؾ اٌؼبَ زّٛعِ ُّ  غ١ش ِٛافمخ 2.933 9.46 اٌ

 

٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغَّبثك ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش 

شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ عبءد ثذسعخ ػؼ١فخ 

ثشىً ػبَ، ؽ١ش ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌّٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ 

ػجبساد ثؼذ ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ  إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد 

(، ٚ٘ٛ 5.88ِٓ  2.46االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ )اٌزٛاطً 
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-1.81اٌّزٛعؾ اٌزٞ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌخّبعٟ ِٓ )

طبد رمذ٠شاد 2.68 زّٛعِ ُِ (، ٚاٌزٟ رش١ش اٌٝ غ١ش ِٛافمخ، وّب رج١ٓ أْ 

أفشاد اٌذساعخ )ٌؼجبساد ثؼذ ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ  إلػالٔبد ِشب١٘ش 

اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ( رشاٚؽذ ِب ث١ٓ  شجىبد

(، ٌٚزٌه عبءد دسعبد اٌّٛافمخ رش١ش اٌٝ )غ١ش ِٛافمخ/ 2.61-3.18)

 ثذسعخ ِزٛعطخ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ.

وّب رج١ٓ أْ أػٍٝ اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً 

( ٟٚ٘ )الزٕغ 1سلُ )االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ، رّضٍذ فٟ اٌؼجبسح 

ثّب رطٍجٗ ِٕٟ اػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ( ؽ١ش عبءد فٟ اٌزشر١ت األٚي، 

(، ٚدسعخ ِٛافمخ رش١ش اٌٝ 5.88ِٓ  2.66ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ )

 ِزٛعطخ.

فٟ ؽ١ٓ رّضٍذ ألً اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً 

( ٟٚ٘ )ارا رجشػذ 5جبسح سلُ )االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ، فٟ اٌؼ

ثبٌّبي ٌغٙخ أػٍٓ ػٕٙب اٌّشب١٘ش، فبٕٟٔ اعزّش ثؼذ رٌه فٟ اٌزجشع ٌٙب( 

 2.28ؽ١ش عبءد فٟ اٌزشر١ت اٌغبثغ ٚاألخ١ش، ثّزٛعؾ ِٛافمخ ِمذاسٖ )

 (، ٚدسعخ ِٛافمخ رش١ش اٌٝ غ١ش ِٛافمخ.5.88ِٓ 
 

حةةةةةٛي  اٌغةةةةةؼٛد٠بدحظةةةةةبئ١َّخ ثةةةةة١ٓ اعةةةةةزغبثبد اإلذالٌةةةةةخ اٌفُةةةةةشٚق راد اٌ

رةةةأص١شاد ئػالٔةةةبد ِشةةةب١٘ش شةةةجىبد اٌزٛاطةةةً االعزّةةةبػٟ ػٍةةةٝ ِغةةةزٜٛ 

الف ِزغ١ةةةةشارٙٓ اٌشخظةةةة١خ ثةةةةبخز رجةةةةشػٙٓ ثبٌّةةةةبي ٌٍّٕظّةةةةبد اٌخ١ش٠ةةةةخ

 :ٚاٌٛظ١ف١خ

أظٙشد إٌزبئظ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ٠ُّىٓ أْ رؼضٜ اٌٝ 

بػبد اٌزٟ ػذد اٌغ صالصخ ِزغ١شاد، ٟ٘ )اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ ٚاٌذخً ٚ

(، أِب ١ِٛ٠ب فٟ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ اٌّشأح ٙبرمؼ١

اٌّزغ١شاد األخشٜ فمذ أظٙشد االخزجبساد ٚعٛد فشٚق داٌخ اؽظبئ١ب ث١ٓ 

ؽٛي ِغزٜٛ رؤص١شاد اػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اعزغبثبد اٌغؼٛد٠بد 

ٌٍّٕظّبد اٌخ١ش٠خ، ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ  اٌّشأح رجشع اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ

 اٌزبٌٟ:

زغ١ ِّش اٌؼّش: ُِ  اٌفشٚق ثبخزالف 

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِب ارا وبْ ٕ٘بن فُشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١َّخ ث١ٓ اعزغبثبد 

أفشاد ػ١ّٕخ اٌذَّساعخ ؽٛي ِغزٜٛ رؤص١شاد اػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد 

، لبَ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ثبخزالف ِزغ١ش اٌؼّش

، ٚعبءد إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب ذاَ اخزجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظاٌجبؽش ثبعزخ

 اٌغذٚي اٌزبٌٟ:
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 ( 19عذٚي )

 ( Kruskal Wallisٔز١غخ اخزجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظ )

 ٌٍفشٚق فٟ اعزغبثبد أفشاد اٌذساعخ ثبخزالف ِزغ١ش اٌؼّش

 ( فألً.2.25* فشٚق داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )
 

٠زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ػذَ ٚعٛد فُشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١َّخ ث١ٓ 

اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ إلػالٔبد اعزغبثبد أفشاد ػ١ّٕخ اٌذَّساعخ ؽٛي ِغزٜٛ 

ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رؼضٜ اٌٝ ِزغ١ش اٌؼّش، ؽ١ش ثٍغذ 

(، ٟٚ٘ ل١ّخ أوجش 8.181ل١ّخ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ٌّغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ )

( ِّب ٠ٛػؼ ػذَ ٚعٛد رؤص١ش داي ٌّزغ١ش اٌؼّش، ٔؾٛ ِغزٜٛ 8.85ِٓ )

 اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ.

فُشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١َّخ ث١ٓ اعزغبثبد أفشاد ػ١ّٕخ وّب رج١ٓ ٚعٛد 

اٌذَّساعخ ؽٛي ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌّؼشف١خ ٚاٌؼبؽف١خ ٚوزٌه اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

ٌغ١ّغ اٌزؤص١شاد إلػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رؼضٜ اٌٝ 

ػبَ  25ِزغ١ش اٌؼّش، ٌظبٌؼ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ رٚٞ اٌفئخ اٌؼّش٠خ ِٓ 

 لً.فؤ

 

زغ١ ِّش ِٕطمخ اٌغىٓ: ُِ  اٌفشٚق ثبخزالف 

 العدد العمر التأثٌرات
متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 
 التأثٌرات المعرفٌة

 16.322 587.86 177 عام فألل 25
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

0.003* 
 دالة 
  
  
  

 497.77 285 عام 35 – 26من 

 489.38 361 عام 45 – 36من 

 481.67 166 عام 55 – 46من

 503.08 26 عام فأكثر 56من 

 
 التأثٌرات العاطفٌة

 13.662 580.02 177 عام فألل 25
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

0.008* 
 دالة 
  
  
  

 484.88 285 عام 35 – 26من 

 491.83 361 عام 45 – 36من 

 507.75 166 عام 55 – 46من

 497.27 26 عام فأكثر 56من 

 
 التأثٌرات السلوكٌة

 6.167 547.16 177 عام فألل 25
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

0.187 
 دالةغٌر  
  
  
  

 501.28 285 عام 35 – 26من 

 497.97 361 عام 45 – 36من 

 513.35 166 عام 55 – 46من

 420.17 26 عام فأكثر 56من 

 
الدرجة الكلٌة 
لجمٌع تأثٌرات 
اإلعالن الخٌري 

 للمشاهٌر

 *0.011 4 13.097 579.59 177 عام فألل 25
 492.10 285 عام 35 – 26من  دالة

 492.20 361 عام 45 – 36من 

 499.81 166 عام 55 – 46من

 466.63 26 عام فأكثر 56من 



23 
 

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِب ارا وبْ ٕ٘بن فُشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١َّخ ث١ٓ اعزغبثبد 

أفشاد ػ١ّٕخ اٌذَّساعخ ؽٛي ِغزٜٛ رؤص١شاد اػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد 

اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ثبخزالف ِزغ١ش ِٕطمخ اٌغىٓ، 

، ٚعبءد إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب زجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظش ثبعزخذاَ اخلبَ اٌجبؽ

 اٌغذٚي اٌزبٌٟ:
 ( 92عذٚي )

 ( Kruskal Wallisٔز١غخ اخزجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظ )

 ٌٍفشٚق فٟ اعزغبثبد أفشاد اٌذساعخ ثبخزالف ِزغ١ش ِٕطمخ اٌغىٓ

 العدد منطمة السكن التأثٌرات
متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 *0.008 12 26.863 468.74 108 مكة المكرمة التأثٌرات المعرفٌة
 533.59 517 الرٌاض دالة

 452.98 61 الشرلٌة

 472.55 44 المصٌم

 456.71 85 عسٌر 

 415.89 57 المدٌنة المنورة

 590.62 46 حائل

 637.79 12 جازان

 471.74 23 نجران

 580.45 30 الجوف

 589.75 6 الحدود الشمالٌة

 438.44 18 تبون

 458.06 8 الباحة

 *0.017 12 24.594 476.61 108 مكة المكرمة التأثٌرات العاطفٌة
 527.45 517 الرٌاض دالة

 494.02 61 الشرلٌة

 441.09 44 المصٌم

 436.13 85 عسٌر 

 435.49 57 المدٌنة المنورة

 610.38 46 حائل

 663.38 12 جازان

 502.22 23 نجران

 539.58 30 الجوف

 574.33 6 الحدود الشمالٌة

 475.00 18 تبون

 530.88 8 الباحة

 *0.011 12 25.895 485.03 108 مكة المكرمة التأثٌرات السلوكٌة
 522.53 517 الرٌاض دالة

 488.33 61 الشرلٌة

 465.83 44 المصٌم
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 ( فألً.2.25* فشٚق داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

٠زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد فُشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١َّخ ثة١ٓ اعةزغبثبد أفةشاد 

اٌزةةؤص١شاد إلػالٔةةبد ِشةةب١٘ش شةةجىبد اٌزٛاطةةً  ع١ّةةغػ١ّٕةةخ اٌذَّساعةةخ ؽةةٛي ِغةةزٜٛ 

، ٌظةبٌؼ أفةةشاد ػ١ٕةخ اٌذساعةةخ ِةٓ عةةىبْ ِٕطمةخ اٌغةةىٓرؼةةضٜ اٌةٝ ِزغ١ةةش  االعزّةبػٟ

 ِٕطمزٟ عبصاْ ٚؽبئً.

 

زغ١ ِّش اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ: ُِ  اٌفشٚق ثبخزالف 

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِب ارا وبْ ٕ٘بن فُشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١َّخ ث١ٓ اعزغبثبد 

ساعخ ؽٛي ِغزٜٛ رؤص١شاد اػالٔبد ِشب١٘ش شجىبد أفشاد ػ١ّٕخ اٌذَّ 

اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ ثبخزالف ِزغ١ش اٌّغزٜٛ 

، ٚعبءد إٌزبئظ وّب ش ثبعزخذاَ اخزجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظاٌزؼ١ٍّٟ، لبَ اٌجبؽ

 ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 (32جدول )

 ( Kruskal Wallisنتٌجة اختبار كروسكال والٌس )

 للفروق فً استجابات أفراد الدراسة باختالف متغٌر المستوى التعلٌمً

 424.57 85 عسٌر 

 468.69 57 المدٌنة المنورة

 637.79 46 حائل

 599.50 12 جازان

 501.26 23 نجران

 560.38 30 الجوف

 560.75 6 الحدود الشمالٌة

 393.19 18 تبون

 585.50 8 الباحة

الكلٌة  الدرجة
لجمٌع تأثٌرات 
اإلعالن الخٌري 

 للمشاهٌر

 *0.008 12 26.879 473.75 108 مكة المكرمة
 528.94 517 الرٌاض دالة

 476.53 61 الشرلٌة

 458.19 44 المصٌم

 437.45 85 عسٌر 

 432.89 57 المدٌنة المنورة

 620.08 46 حائل

 640.75 12 جازان

 488.76 23 نجران

 567.05 30 الجوف

 575.92 6 الحدود الشمالٌة

 430.69 18 تبون

 529.19 8 الباحة
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 ( فألً.2.25دالٌخ )* فشٚق داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 

 
ٌتبٌن من الجدول السابك عدم وجود فُروق ذات داللة إحصائٌَّة بٌن 
استجابات أفراد عٌّنة الدَّراسة حول مستوى التأثٌرات السلوكٌة إلعالنات 
مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً تعزى إلى متغٌر المستوى التعلٌمً، 

(، 0.053التأثٌرات السلوكٌة )حٌث بلغت لٌمة مستوى الداللة لمستوى 
( مما ٌوضح عدم وجود تأثٌر دال لمتغٌر 0.05وهً لٌمة أكبر من )

 المستوى التعلٌمً، نحو مستوى التأثٌرات السلوكٌة.
كما تبٌن وجود فُروق ذات داللة إحصائٌَّة بٌن استجابات أفراد عٌّنة 

لدرجة الكلٌة الدَّراسة حول مستوى التأثٌرات المعرفٌة والعاطفٌة وكذلن ا
لجمٌع التأثٌرات إلعالنات مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً تعزى إلى 
متغٌر المستوى التعلٌمً، لصالح أفراد عٌنة الدراسة من حملة مؤهل 

 الثانوي فما دون، وكذلن المؤهل الجامعً.
 

 الفروق باختالف ُمتغٌ ِّر المهنة:
إحصائٌَّة بٌن استجابات للتعرف على ما إذا كان هنان فُروق ذات داللة 

أفراد عٌّنة الدَّراسة حول مستوى تأثٌرات إعالنات مشاهٌر شبكات 
التواصل االجتماعً على المرأة السعودٌة باختالف متغٌر المهنة، لام 

، وجاءت النتائج كما ٌوضحها باستخدام اختبار كروسكال والٌس الباحث
 الجدول التالً:

 العدد المستوى التعلٌمً التأثٌرات
متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 13.545 548.49 189 ثانوي فما دون التأثٌرات المعرفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.004* 
 دالة
 
 

 510.00 728 جامعً

 412.01 68 ماجستٌر

 421.97 30 دكتوراه

 15.213 552.41 189 ثانوي فما دون التأثٌرات العاطفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.002* 
 دالة
 
 

 509.47 728 جامعً

 404.06 68 ماجستٌر

 428.12 30 دكتوراه

 7.679 522.46 189 ثانوي فما دون التأثٌرات السلوكٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.053 
 غٌر دالة
 
 

 514.53 728 جامعً

 439.25 68 ماجستٌر

 414.37 30 دكتوراه

الدرجة الكلٌة 
لجمٌع تأثٌرات 
اإلعالن الخٌري 

 للمشاهٌر

 *0.003 3 13.886 544.46 189 ثانوي فما دون
 511.65 728 جامعً دالة

 412.82 68 ماجستٌر

 405.40 30 دكتوراه
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 (33جدول )

 ( Kruskal Wallisوالٌس ) نتٌجة اختبار كروسكال

 للفروق فً استجابات أفراد الدراسة باختالف متغٌر المهنة

 ( فألً.2.25* فشٚق داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

 
داللة إحصائٌَّة بٌن ٌتبٌن من الجدول السابك عدم وجود فُروق ذات 

استجابات أفراد عٌّنة الدَّراسة حول مستوى التأثٌرات السلوكٌة إلعالنات 
مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً، وكذلن الدرجة الكلٌة لجمٌع 
التأثٌرات تعزى إلى متغٌر المهنة، حٌث بلغت لٌمة مستوى الداللة 

ة لجمٌع التأثٌرات (، وللدرجة الكل0.452ٌلمستوى التأثٌرات السلوكٌة )
( مما ٌوضح عدم وجود تأثٌر دال 0.05( وهً لٌم أكبر من )0.060)

لمتغٌر المهنة، نحو مستوى التأثٌرات السلوكٌة والدرجة الكلٌة لجمٌع هذه 
 التأثٌرات.

 العدد المهنة التأثٌرات
متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 14.641 576.14 134 طالبة التأثٌرات المعرفٌة
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

0.012* 
 دالة
 
 
 
 

 475.81 413 موظفة

 531.53 271 ربة بٌت

 478.89 33 أعمال حرة

 487.21 63 متماعدة

 508.55 101 بال عمل

 11.527 571.89 134 طالبة التأثٌرات العاطفٌة
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

0.042* 
 دالة
 
 
 
 

 479.81 413 موظفة

 524.95 271 ربة بٌت

 502.62 33 أعمال حرة

 485.74 63 متماعدة

 508.67 101 عملبال 

 4.711 538.72 134 طالبة التأثٌرات السلوكٌة
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

0.452 
 غٌر دالة
 
 
 
 

 492.68 413 موظفة

 522.34 271 ربة بٌت

 513.70 33 أعمال حرة

 465.32 63 متماعدة

 516.17 101 بال عمل

الدرجة الكلٌة 
لجمٌع تأثٌرات 
اإلعالن الخٌري 

 للمشاهٌر

 0.060 5 10.617 567.37 134 طالبة
 481.47 413 موظفة غٌر دالة

 525.37 271 ربة بٌت

 496.89 33 أعمال حرة

 477.26 63 متماعدة

 513.91 101 بال عمل
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كما تبٌن وجود فُروق ذات داللة إحصائٌَّة بٌن استجابات أفراد عٌّنة 
رفٌة والعاطفٌة تعزى إلى متغٌر الدَّراسة حول مستوى التأثٌرات المع

 المهنة لصالح أفراد عٌنة الدراسة من الطالبات.
 

 الفروق باختالف ُمتغٌ ِّر متوسط مرات التبرع فً الشهر:
للتعرف على ما إذا كان هنان فُروق ذات داللة إحصائٌَّة بٌن استجابات 
أفراد عٌّنة الدَّراسة حول مستوى تأثٌرات إعالنات مشاهٌر شبكات 

لتواصل االجتماعً على المرأة السعودٌة باختالف متغٌر متوسط مرات ا
، وجاءت ث باستخدام اختبار كروسكال والٌسالتبرع فً الشهر، لام الباح

 النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:
 ( 34جدول )

 ( لKruskal Wallisنتٌجة اختبار كروسكال والٌس )

 ف متغٌر متوسط مرات التبرع فً الشهرلفروق فً استجابات أفراد الدراسة باختال

 ( فألً.2.25* فشٚق داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

 
ٌتبٌن من الجدول السابك عدم وجود فُروق ذات داللة إحصائٌَّة بٌن 
استجابات أفراد عٌّنة الدَّراسة حول مستوى التأثٌرات المعرفٌة إلعالنات 
مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً تعزى إلى متغٌر عدد مرات التبرع 
 فً الشهر، حٌث بلغت لٌمة مستوى الداللة لمستوى التأثٌرات السلوكٌة

 التأثٌرات
متوسط مرات التبرع فً 

 الشهر
 العدد

متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 4.960 476.98 124 ال أتبرع مطلما   التأثٌرات المعرفٌة
  
  
  

3 
  
  
  

0.175 
 غٌر دالة 
  
  

 496.53 504 مرة واحدة

 532.34 230 مرتان

 533.67 157 ثالث مرات فأكثر

 9.235 456.48 124 ال أتبرع مطلما   التأثٌرات العاطفٌة
  
  
  

3 
  
  
  

0.026* 
 دالة 
  
  

 497.06 504 مرة واحدة

 531.04 230 مرتان

 550.07 157 ثالث مرات فأكثر

 17.416 432.48 124 ال أتبرع مطلما   التأثٌرات السلوكٌة
  
  
  

3 
  
  
  

0.001* 
 دالة 
  
  

 496.08 504 مرة واحدة

 534.71 230 مرتان

 566.77 157 ثالث مرات فأكثر

الدرجة الكلٌة 
لجمٌع تأثٌرات 
اإلعالن الخٌري 

 للمشاهٌر

 *0.013 3 10.847 450.08 124 ال أتبرع مطلما  
 496.74 504 مرة واحدة دالة

 534.67 230 مرتان

 550.83 157 ثالث مرات فأكثر
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( مما ٌوضح عدم وجود تأثٌر دال 0.05(، وهً لٌمة أكبر من )0.175)
 لمتغٌر عدد مرات التبرع فً الشهر، نحو مستوى التأثٌرات المعرفٌة.

كما تبٌن وجود فُروق ذات داللة إحصائٌَّة بٌن استجابات أفراد عٌّنة 
ٌة الدَّراسة حول مستوى التأثٌرات العاطفٌة والسلوكٌة وكذلن الدرجة الكل

لجمٌع التأثٌرات إلعالنات مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعً تعزى إلى 
متغٌر عدد مرات التبرع فً الشهر، لصالح أفراد عٌنة الدراسة الالتً 

 ٌتبرعن مرتٌن والالتً ٌتبرعن ثالث مرات فأكثر فً الشهر.
 

ها الفروق باختالف ُمتغٌ ِّر العدد التمرٌبً لإلعالنات الخٌرٌة التً تشاهدٌن
 شهرٌا فً شبكات التواصل االجتماعً:

للتعرف على ما إذا كان هنان فُروق ذات داللة إحصائٌَّة بٌن استجابات 
أفراد عٌّنة الدَّراسة حول مستوى تأثٌرات إعالنات مشاهٌر شبكات 
التواصل االجتماعً على المرأة السعودٌة باختالف متغٌر العدد التمرٌبً 

اهدٌنها شهرٌا فً شبكات التواصل االجتماعً، لإلعالنات الخٌرٌة التً تش
، وجاءت النتائج كما ث باستخدام اختبار كروسكال والٌسلام الباح

 ٌوضحها الجدول التالً:
 ( 35جدول )

 ( Kruskal Wallisنتٌجة اختبار كروسكال والٌس )

رٌة التً تشاهدٌنها شهرٌا للفروق فً استجابات أفراد الدراسة باختالف متغٌر العدد التمرٌبً لإلعالنات الخٌ
 فً شبكات التواصل االجتماعً

 ( فألً.2.25ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )* فشٚق داٌخ 

 اٌزؤص١شاد

اإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ اٌزٟ رشب٘ذ٘ب 

شٙش٠ب فٟ شجىبد اٌزٛاطً 

 االعزّبػٟ

 اٌؼذد
ِزٛعؾ 

 اٌشرت

 ِشثغ

 وبٞ

 دسعخ

 اٌؾش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 

 

اٌزؤص١شاد 

 اٌّؼشف١خ

فؤلً 3  668 495.83 5.113 

 

 

 

3 

 

 

 

8.123 

 غ١ش داٌخ

 

 

4- 6  214 558.11 

1 - 9  54 588.44 

فؤوضش 18  19 588.81 

 

 

اٌزؤص١شاد 

 اٌؼبؽف١خ

فؤلً 3  668 494.98 6.151 

 

 

 

3 

 

 

 

8.184 

 غ١ش داٌخ

 

 

4- 6  214 551.68 

1 - 9  54 586.49 

فؤوضش 18  19 588.82 

 

 

اٌزؤص١شاد 

 اٌغٍٛو١خ

فؤلً 3  668 491.58 8.951 

 

 

 

3 

 

 

 

8.838* 

 داٌخ

 

 

4- 6  214 558.85 

1 - 9  54 491.49 

فؤوضش 18  19 521.84 

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

ٌغ١ّغ رؤص١شاد 

اإلػالْ 

اٌخ١شٞ 

 ٌٍّشب١٘ش

فؤلً 3  668 492.18 1.151 3 8.851 

 غ١ش داٌخ

 
4- 6  214 556.88 

1 - 9  54 494.13 

فؤوضش 18  19 516.18 
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٠زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد فُشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١َّخ ث١ٓ اعزغبثبد 

أفشاد ػ١ّٕخ اٌذَّساعخ ؽٛي ِغزٜٛ اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ إلػالٔبد ِشب١٘ش 

شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ فمؾ رؼضٜ اٌٝ ِزغ١ش اٌؼذد اٌزمش٠جٟ ٌإلػالٔبد 

شٙش٠ب فٟ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٌظبٌؼ أفشاد اٌخ١ش٠خ اٌزٟ رشب٘ذ٘ب 

 اػالٔبد فٟ اٌشٙش. 6-4ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌالرٟ ٠شب٘ذْ ِٓ 

 

 ِٕبلشخ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد:
 

عملت الدراسة على لٌاس مجموعة من المتغٌرات المستملة أوالً: 
للتعرف على سمات العٌنة فً جانبً التعاطف مع العمل الخٌري، 

التواصل االجتماعً، ودرجة الرضا عن مشاهٌر واستخدام شبكات 
 شبكات التواصل االجتماعً، وخلُصت الدراسة إلى:

، (4673) عالٌةحظً بدرجة مستوى التعاطف مع األعمال الخٌرٌة  -2
%( ٌتبرعن شهرٌا ما بٌن )مرة إلى ثالث 8.68وأكد ذلن أن )

%( على 2666 - %.536مرات فؤكثر( بنسب تراوحت ما بٌن )
 التوال6ً

ما بٌن استخدام شبكات التواصل االجتماعً جاءت درجات  -3
طات تمدٌرات حٌث ، ضعٌفة جداً( إلى )متوسطة تبٌن أن ُمتوس ِّ

المبحوثات )للوسائل الرلمٌة التً تتعرض من خاللها للمشاهٌر( 
لصالح سناب شات ثم إنستغرام، (، 4634-2665تراوحت ما بٌن )
أربع ساعات فؤكثر  مرتفع جدا وصلتساعات ثم توٌتر، وبعدد 

، %(3468%(، وساعتٌن ).376، وثالث ساعات )%(4565)
( حول 3128وهذا ٌتوافك مع ما توصلت إلٌه دراسة )ملٌانً، 

ارتفاع درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعً لدى المرأة 
 6السعودٌة

، مشاهٌر شبكات التواصل االجتماعًالمبحوثات غٌر راضٌات عن  -4
ٌمع فً الفئة الثانٌة التً تشٌر إلى  (6611من  3665) بمتوسط

، حٌث إن فئتً الرضا )راضٌة وراضٌة غٌر راضٌة بشكل عام
، وٌمكن فهم ذلن من %(21تماما( لم ٌتجاوز مجموع نسبتهما )

ودراسة  (Duthie, et al., 2017)خالل ما انتهت إلٌه دراسة 

اهٌر ألي لضٌة أن لبول تؤٌٌد المش (.312)الطائً، والعمٌدي، 
ٌتؤثر بخصائص المشاهٌر أنفسهم، ومدى لبولهم لدى الفئات 
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المجتمعٌة، حٌث تحذر الدراسة من استخدام مشاهٌر خصائصهم ال 
 6تتناسب مع معاٌٌر الجمهور المستهدف

 

ٌّشةةب١٘ش شةةجىبد  ٚاحةةذ اٌّةةشأح اٌغةةؼٛد٠خ إلػةةالْ خ١ةةشٞصب١ٔةةبً: رزؼةةشع 

%( ِةةٓ ػ١ٕةةخ 65.8)ػٍةةٝ األلةةً شةةٙش٠ب، ح١ةةش ئْ  عزّةةبػٟاٌزٛاطةةً اال

ً  خصالصةئػةالْ ئٌةٝ  ِب ثة١ٓاٌذساعخ ٠شب٘ذْ   ، ف١ّةب ٠شةب٘ذْئػالٔةبد شةٙش٠ب

ِٛصػخ ػٍٝ  %( ِٓ أسثؼخ ئػالٔبد ئٌٝ ػششح أٚ أوضش34.9) ثم١خ اٌؼ١ٕخ

 ٌٙةزا اٌؼبِةًٚعةٛد أصةش عةٍٛوٟ ٚأوذد االخزجبساد االعةزذال١ٌخ  ،صالس فئبد

ِةب أزٙةذ ٚرزفك ٘ةزٖ إٌز١غةخ ِةغ  ( ئػالٔبد فٟ اٌشٙش.6 -4ٌظبٌح فئخ )

ذ رةةةأص١ش ِؼٕةةةٛٞ ٛعةةةأٔةةةٗ ٠( 9218دساعةةةخ )سعةةةت ٚاٌذٔبطةةةٛسٞ، ئ١ٌةةةٗ 

العةةزخذاَ أعةةب١ٌت اإلػةةالْ اٌخ١ةةشٞ ػٍةةٝ ٔٛا٠ةةب اٌزجةةشع، ٚرٌةةه ف١ّةةب ٠زؼٍةةك 

ثأعةةةةةب١ٌت )ِٕبشةةةةةذح اإل٠ضةةةةةبس، اٌمظةةةةةض، اٌشةةةةةؼٛس ثبٌةةةةةزٔت، اعةةةةةزخذاَ 

  اٌشخظ١بد(، 

 

ِغزٜٛ رأص١شاد ئػالٔبد ِشةب١٘ش شةجىبد اٌزٛاطةً االعزّةبػٟ عبء صبٌضبً: 

، ح١ةش ثٍةا اٌّزٛعةظ (عةطخِزٛ)ثذسعةخ ثشةىً ػةبَ ػٍٝ اٌّشأح اٌغةؼٛد٠خ 

ِةٓ  9.76اٌؼبَ ٌّٛافمةخ أفةشاد ػ١ٕةخ اٌذساعةخ ٔحةٛ ع١ّةغ ٘ةزٖ اٌزةأص١شاد )

(، ٚ٘ةةٛ اٌّزٛعةةظ اٌةةزٞ ٠مةةغ فةةٟ اٌفئةةخ اٌضبٌضةةخ ِةةٓ فئةةبد اٌّم١ةةبط 5.22

 (، ٚاٌزٟ رش١ش ئٌٝ ثذسعخ ِزٛعطخ3.42-9.61اٌخّبعٟ ِٓ )
 (94عذٚي )

 رشر١ت اٌزأص١شاد حغت ِزٛعطبد اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب
اٌّزٛعظ  اٌزأص١شاد

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌزشر١ت

 1 ِزٛعطخ 8.983 2.93 اٌزؤص١شاد اٌّؼشف١خ

 2 ِزٛعطخ 8.996 2.83 اٌزؤص١شاد اٌؼبؽف١خ

 3 غ١ش ِٛافمخ 8.933 2.46 اٌزؤص١شاد اٌغٍٛو١خ

 ثذسعخ ِزٛعطخ 2.927 9.76 اٌّزٛعظ اٌىٍٟ ٌغ١ّغ اٌزأص١شاد

 

ِةةٓ  9.93اٌزةةأص١شاد اٌّؼشف١ةةخ فةةٟ اٌزشر١ةةت األٚي ثّزٛعةةظ )وّةةب عةةبءد 

، ١ٍ٠ٙةب اٌزةأص١شاد اٌؼبطف١ةخ (ِزٛعةطخ)(، ٚثذسعخ ِٛافمخ رش١ش ئٌةٝ 5.22

، (ِزٛعةةةطخ)(، ٚثذسعةةةخ ِٛافمةةةخ رشةةة١ش ئٌةةةٝ 5.22ِةةةٓ  9.83ثّزٛعةةةظ )

ِةٓ  9.46عبء فٟ اٌزشر١ت اٌضبٌش ٚاألخ١ش اٌزأص١شاد اٌغٍٛو١خ ثّزٛعةظ )ٚ

خ(، ٚ٘ةةةةٟ ٔز١غةةةخ رزفةةةةك ِةةةةغ غ١ةةةةش ِٛافمةةة)(، ٚدسعةةةخ رشةةةة١ش ئٌةةةٝ 5.22

، حةةٛي زةةأص١شّٔةةبرط ١٘شاس٠ى١ةةخ اٌاالفزشاضةةبد إٌظش٠ةةخ اٌزةةٟ رمةةَٛ ػ١ٍٙةةب 

رشارج١ةةخ ػ١ٍّةةخ اٌزةةأص١ش )اٌّؼشفةةٟ صةةُ اٌؼةةبطفٟ صةةُ اٌغةةٍٛوٟ( ِةةٓ عٙةةخ
91
 ،
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اٌّؼشفةةةخ أٚ اٌؼبطفةةةخ لجةةةً اٌٛطةةةٛي ئٌةةةٝ  ٚاحزّةةةبي رٛلةةةف اٌزةةةأص١شاد ػٕةةةذ

اٌغٍٛن
99
اٌؼّةش ٌظةبٌح ٘ةٟ ٚلةذ رةأصشد ٘ةزٖ إٌز١غةخ ثؼةذد ِةٓ اٌؼٛاِةً،  .

ػبِةةب فألةةً، ِٕٚطمةةخ اٌغةةىٓ ٌظةةبٌح ِٕطمزةةٟ عةةبصاْ ٚحبئةةً،  95اٌفئةةخ 

ػةةذد ِةةشاد ٚٚاٌّغةةزٜٛ اٌزؼ١ٍّةةٟ ٌظةةبٌح فئزةةٟ اٌضةةبٔٛٞ فألةةً ٚعةةبِؼٟ، 

 اٌزجشع شٙش٠ب ٌظبٌح فئزٟ ِٓ ٠زجشػٓ ِشر١ٓ ٚصالس ِشاد.

ٚرؼذ ٘زٖ إٌز١غخ ِطبثمخ ٌّب رزٕجأ ثٗ ّٔبرط رشارت رأص١ش اٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ 

ح١ةش سرجةذ االعةزغبثخ ِةٓ اٌّؼشفةخ ئٌةٝ اٌغةٍٛن، ٚ٘ةٛ ِةب ػٍٝ اٌّزٍمة١ٓ، 

 ,.Abbas, et al)، وّب رزفك ِةغ دساعةخ رغغذ فٟ ِؼط١بد ٘زٖ اٌذساعخ

فةةٟ أْ اٌزةةأص١شاد  -اٌزةةٟ اعةةزخذِذ ِإشةةشاد ػةةذد ِةةٓ إٌّةةبرط- (2019

وبٔةةذ ٚاضةةحخ ػٍةةٝ ػ١ٕةةخ اٌذساعةةخ، ٚٔشةةأ ػٕٙةةب ِغّٛػةةخ ِةةٓ  اٌّؼشف١ةةخ

اٌزأص١شاد اٌؼبطف١خ، اٌزٟ ثذٚس٘ب حفضد ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٝ فؼً اٌغٍٛو١بد، 

 فىبٔذ عججب فٟ  ٔشٛء طشاع ث١ٓ ا٢ثبء ٚاألطفبي حٛي اٌششاء. 

(  اعةةزخذاَ اإلػةةالْ 9218دساعةةخ )طٍحةةٟ ١ٍِٚةةٛد، وّةةب رزفةةك ِةةغ ٔزةةبئظ 

أزٙةةذ ئٌةةٝ رأو١ةةذ ح١ةةش ِةةٛاسد اٌغّؼ١ةةبد اٌخ١ش٠ةةخ، االٌىزشٚٔةةٟ ٌزطةة٠ٛش 

ش ِةٛاسد ئضةبف١خ اعزخذاَ اإلػةالْ االٌىزشٚٔةٟ ٠ةإصش فةٟ رطة٠ٛ: أْ فشض١خ

ٟ ثةبسص، ٠فةزح عةجال عذ٠ةذح فٟ خٍك حٛاس اعزّبػ، ٚأٔٗ ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ

  ٌؼًّ اٌخ١شٞ.اٌّٛاسد 

اٌزأص١شاد اٌّؼشف١خ اٌزٟ ٔظذ عبءد ٔزبئظ اٌذساعخ ٌزإوذ حذٚس  ساثؼبً:

ٌٍشعبٌخ اإلػال١ٔخ، ح١ش  اعزغبثبد اٌّزٍم١ٓارت شرّٔبرط ػ١ٍٙب أثشص 

حذصذ ع١ّؼٙب ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ ثذسعخ ِزٛعطخ، ٚٚفك اٌزشر١ت اٌّٛضح فٟ 

  اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 املؤشرات
املتوسط 
 احلسايب

األثر وفق 
 الرتتيب

ٌٍّغبّ٘خ فٟ سفغ ِؼبٔبح أفُٙ ِٓ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ حبعزٟ 

 ا٢خش٠ٓ
3.12 

 فُٙ

ئرا شب٘ذد ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ أفُٙ اٌّشىالد االعزّبػ١خ اٌزٟ 

 رزحذس ػٕٙب
3.25 

 رؼشف 3.25 رؼشفٕٟ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ػٍٝ اٌّغزف١ذ ِٓ رجشػٟ

 رزوش 3.24 رزوشٟٔ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ثٛاعجٟ رغبٖ ِغزّؼٟ

أزجبٟ٘ إلػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ أرزوش ِب رغؼٝ إٌّظّخ  ثّغشد

 اٌخ١ش٠خ ٌزحم١مٗ
9.95 

 أزجبٖ 9.91 رٍفذ أزجبٟ٘ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

 رؼشع 9.92 ارؼشع إلػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ثبخز١بس ِٕٟ ٚدٚافغ داخ١ٍخ

 رزوش 9.74 اٌخ١ش٠خارزوش ا٢ْ ِؼٍِٛبد عجك أْ ٚطٍزٕٟ ػجش ئػالٔبد اٌّشب١٘ش 

 اعزمجبي 9.67 أفضً اعزمجبي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رمذِٙب ٌٟ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ
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ٚأظٙشد اٌذساعخ أْ اٌزأص١شاد اٌّؼشف١خ رأصشد ثؼذد ِٓ اٌؼٛاًِ 

ػبِب فألً، ِٕٚطمخ اٌغىٓ  95اٌّغزمٍخ، ٟٚ٘: اٌؼّش ٌظبٌح اٌفئخ 

اٌزؼ١ٍّٟ ٌظبٌح فئزٟ اٌضبٔٛٞ ٌظبٌح ِٕطمزٟ عبصاْ ٚحبئً، ٚاٌّغزٜٛ 

 فألً ٚعبِؼٟ، ٚأخ١شا ػبًِ إٌّٙخ ٌظبٌح اٌطبٌجبد.

 
 وفك العاطفٌة )الوجدانٌة(نتائج الدراسة حدوث التؤثٌرات  أكدتخامساً: 

أبرز نماذج تراتب استجابات المتلمٌن للرسالة اإلعالنٌة، حٌث حدثت 
 الجدول التالً:فً كما ، وضعٌفة جمٌعها لعٌنة الدراسة بدرجة متوسطة

 املؤشرات
املتوسط 
 احلسايب

األثر وفق 
 الرتتيب

 اهتمام 4623 أعذ ا٘زّبِب ثّب رطٍجٗ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ حزٝ ٌٛ ٌُ أرجشع

أعذ رؼبطفب ِٓ ٔفغٟ ِغ اٌفئبد االعزّبػ١خ اٌزٟ رزحذس ػٕٙب ئػالٔبد 

 اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ
4613 

اتجاه 
 نفسً

 رغبة 3637 االعزغبثخ إلػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خأشؼش ثبٌشغجخ فٟ 

 انجذاب 36.3 رغزثٕٟ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ٌٍزأًِ فٟ ِحزٛا٘ب

أحشص ػٍٝ رم١١ُ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ٚرحذ٠ذ ِذٜ دلخ ِب 

 رطٍجٗ
36.8 

 تمٌٌم

 ..36 أشب٘ذ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ٚال أحت رغبٍ٘ٙب
ارغبٖ 

 ٔفغٟ

 تفضٌل 3644 ػٓ اإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ ٌٍّشب١٘ش ٌّشب٘ذرٙبأثحش 
 

هً: العمر لصالح  ،بعدد من العوامل تؤثرت العاطفٌةأن التؤثٌرات تبٌن و
عاما فؤلل، ومنطمة السكن لصالح منطمتً جازان وحائل،  36الفئة 

المهنة لصالح ووالمستوى التعلٌمً لصالح فئتً الثانوي فؤلل وجامعً، 
خٌرا عدد مرات التبرع شهرٌا لصالح فئتً من ٌتبرعن مرتٌن الطالبات وأ
 6وثالث مرات

 
نصت علٌها أبرز نماذج  أٌضا كما ٌةكولسالتؤثٌرات ال جاءتسادساً: 

حٌث حدثت جمٌعها لعٌنة  تراتب استجابات المتلمٌن للرسالة اإلعالنٌة،
وتبٌن أن والبالً بدرجة ضعٌفة،  درجة متوسطة،اثنتٌن ب، منها الدراسة

منطمة السكن لصالح  تؤثرت بعدد من العوامل، هً: السلوكٌة التؤثٌرات 
عدد مرات التبرع شهرٌا لصالح فئتً من ومنطمتً جازان وحائل، 

التً تشاهدها فً الشهر  ، وعدد اإلعالناتٌتبرعن مرتٌن وثالث مرات
، وهذا ٌإكد وجود أثر سلوكً إلعالنات ( إعالنات7 -5لصالح فئة )
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ترتٌب الموضح فً الجدول وفك ال 6مشاهٌر الشبكات التواصل االجتماعً
 التالً:

 املؤشرات
املتوسط 
 احلسايب

األثر وفق 
 الرتتيب

 الزٕبع 3677 الزٕغ ثّب رطٍجٗ ِٕٟ ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

أعذ أٟٔ ساض١خ ػٓ ع١ّغ رجشػبرٟ اٌّب١ٌخ اٌزٟ اعزغجذ ف١ٙب إلػالٔبد 

 اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ
3675 

 سضب

 صمخ 3663 شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟأصك ثبإلػالٔبد اٌخ١ش٠خ ٌّشب١٘ش 

 3658 ألَٛ ثبٌزجشع اٌزغش٠جٟ ٌٍّٕظّبد اٌخ١ش٠خ اٌزٟ ٠ُؼٍٓ اٌّشب١٘ش ٌٙب
رغش٠ت 

 أٌٟٚ

 عٍٛن 3647 أٔمً ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ ئٌٝ حغبثبرٟ ٚشجىبرٟ اٌشخظ١خ

 عٍٛن 3642 أرجشع ثبٌّبي رٍج١خ ٌّٕبشذاد ئػالٔبد اٌّشب١٘ش اٌخ١ش٠خ

ثبٌّبي ٌغٙخ أػٍٓ ػٕٙب اٌّشب١٘ش، فإٟٔ اعزّش ثؼذ رٌه فٟ  ئرا رجشػذ

 اٌزجشع ٌٙب
3638 

لجٛي 

 )ٚالء(
 
 

  التوصٌات:
 توصً الدراسة بما ٌؤتً:

الدلة فً اختٌار المشاهٌر الذٌن ٌعلنون عن المنتجات الخٌرٌة،  .1
دف، ومع وأهمٌة توافك سماتهم الشخصٌة مع الجمهور المسته

 .الُمعلن عنهطبٌعة المنتج الخٌري 
التنوٌع فً الطرق اإلعالنٌة عبر شبكات التواصل االجتماعً،  .2

لهذه  الستثمار درجة االستخدام العالٌة لدى المرأة السعودٌة
التً  فٌها مشاهٌرالحالة عدم الرضا عن ، ولتجاوز الشبكات

 أظهرتها نتائج الدراسة.
الممكنة لزٌادة مستوى المعرفة فً  العمل الدائم بشتى الوسائل .3

المجتمع باألعمال الخٌرٌة، لما ٌحممه ذلن من تهٌئة لتحمٌك التأثٌر 
المطلوب فً اإلعالنات الخٌرٌة، حٌث إن أهم ثالث عملٌات حدثت 

 للمبحوثات تمثلت فً: الفهم، والتعرف، والتذكر.
العمل بتحدٌد السلون المرغوب، ثم  اتصالًٌبدأ التخطٌط ألي تأثٌر  .4

على تحدٌد الجوانب العاطفٌة الوجدانٌة التً تحفز الجمهور 
المستهدف لفعل هذا السلون، وبناءا  على الجوانب العاطفٌة ٌتم 

 .، والتنفٌذ عكسًتحدٌد المعرفة الالزمة لتشكٌل هذه العاطفة
إجراء المزٌد من الدراسات لتحلٌل العملٌات التً تحدث لدى متلمً  .5

للوصول إلى فهم دلٌك لحمٌمة ما ٌجري فً كل  الرسالة اإلعالنٌة،
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، والتعرف على المتغٌرات المؤثرة مستوى من مستوٌات التأثٌر
  .على اإلصغاء للرسالة اإلعالنٌة

تحدٌد ل البحث عن مصدر جدٌدة الدراسات العلمٌة إلى توجهأن ت .6
ن ألالحكم على الممارسات االتصالٌة، صور ثابتة ٌنطلك منها 

التحدٌات العلمٌة، واإلخفالات المجترة، لمجاالت العلوم اإلنسانٌة 
  ستبمى عائما دون إنجازات تتجاوز عاملً الزمان والمكان. 
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 حك:اٌّال

زغ١ ِّش اٌحبٌخ االعزّبػ١خ: ُِ  اٌفشٚق ثبخزالف 
 ( Kruskal Wallisٔز١غخ اخزجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظ )

 اٌذساعخ ثبخزالف ِزغ١ش اٌحبٌخ االعزّبػ١خٌٍفشٚق فٟ اعزغبثبد أفشاد 

 

زغ١ ِّش  ُِ  :اٌذخًاٌفشٚق ثبخزالف 

 ( Kruskal Wallisنتٌجة اختبار كروسكال والٌس )

 للفروق فً استجابات أفراد الدراسة باختالف متغٌر الدخل

 العدد الحالة االجتماعٌة التؤثٌرات
متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 7.430 509.13 724 عام فألل 25 التأثٌرات المعرفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.059 
 غٌر دالة

 
 

 529.96 227 عام 35 – 26من 

 408.55 11 عام 55 – 46من

 419.21 53 عام فأكثر 56من 

 4.868 512.61 724 عام فألل 25 التأثٌرات العاطفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.182 
 غٌر دالة

 
 

 514.79 227 عام 35 – 26من 

 394.82 11 عام 55 – 46من

 439.41 53 عام فأكثر 56من 

 4.066 517.56 724 عام فألل 25 التأثٌرات السلوكٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.254 
 غٌر دالة

 
 493.43 227 عام 35 – 26من 

 405.09 11 عام 55 – 46من

 461.24 53 عام فأكثر 56من 

الدرجة الكلٌة 
لجمٌع تأثٌرات 
اإلعالن الخٌري 

 للمشاهٌر

 0.154 3 5.249 512.44 724 عام فألل 25
 غٌر دالة

 
 516.22 227 عام 35 – 26من 

 392.27 11 عام 55 – 46من

 436.11 53 عام فأكثر 56من 

 العدد الدخل التؤثٌرات
متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 2.697 523.28 431 فألل 5000 التأثٌرات المعرفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.441 
 غٌر دالة
 
 

5001 - 10000 260 506.33 

10001 – 15000 206 484.20 

 497.43 118 فأكثر 15001

 2.813 524.93 431 فألل 5000 التأثٌرات العاطفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.421 
 502.89 260 10000 - 5001 غٌر دالة

10001 – 15000 206 489.16 

 490.30 118 فأكثر 15001

 0.599 515.16 431 فألل 5000 التأثٌرات السلوكٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.897 
 507.76 260 10000 - 5001 غٌر دالة

10001 – 15000 206 497.49 

 500.74 118 فأكثر 15001

 0.543 3 2.145 521.98 431 فألل 5000الدرجة الكلٌة 
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زغ١ ِّةةةةش  ُِ ػةةةةذد اٌغةةةةبػبد اٌزةةةةٟ رمضةةةة١ٕٙب ١ِٛ٠ةةةةب فةةةةٟ اعةةةةزخذاَ اٌفةةةةشٚق ثةةةةبخزالف 

 :شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ

عدد للفروق فً استجابات أفراد الدراسة باختالف متغٌر ( Kruskal Wallisاختبار كروسكال والٌس )نتٌجة 

 الساعات التً تمضٌنها ٌومٌا فً استخدام شبكات التواصل االجتماعً
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لجمٌع تأثٌرات 
الخٌري اإلعالن 

 للمشاهٌر

 غٌر دالة 506.36 260 10000 - 5001

10001 – 15000 206 488.64 

 494.34 118 فأكثر 15001

 التؤثٌرات
عدد الساعات التً تمضٌنها 
ٌومٌا فً استخدام شبكات 

 التواصل االجتماعً
 العدد

متوسط 
 الرتب

 مربع
 كاي

 درجة
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 3.662 477.88 153 ساعة فألل التأثٌرات المعرفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.300 
 غٌر دالة
 
 

 525.40 242 ساعتٌن

 494.11 271 ثالث ساعات

 519.92 349 أربع ساعات فأكثر

 5.415 483.75 153 ساعة فألل التأثٌرات العاطفٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.144 
 غٌر دالة
 
 

 540.56 242 ساعتٌن

 487.73 271 ثالث ساعات

 511.80 349 أربع ساعات فأكثر

 3.685 506.89 153 ساعة فألل التأثٌرات السلوكٌة
 
 
 

3 
 
 
 

0.298 
 غٌر دالة
 
 

 538.14 242 ساعتٌن

 501.56 271 ثالث ساعات

 492.59 349 أربع ساعات فأكثر

الدرجة الكلٌة 
تأثٌرات  لجمٌع

اإلعالن الخٌري 
 للمشاهٌر

 0.246 3 4.150 489.05 153 ساعة فألل
 غٌر دالة
 

 537.76 242 ساعتٌن

 490.15 271 ثالث ساعات

 509.54 349 أربع ساعات فأكثر

http://blog.makemaya.com/the-ultimate-guide-to-influencer-marketing-in-2019/
http://blog.makemaya.com/the-ultimate-guide-to-influencer-marketing-in-2019/
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 .24ص

 .51، رشى١ً اٌغٍٛن االعزّبػٟ، ػّبْ، داس ا١ٌبصٚسٞ، ص2815ػجذاٌٙبدٞ، ٔج١ً،  -6
1

 ُ اٌجبؽش ثبالعزفبدح ِٓ:رظ١ّ -

Kotler, ph. & Doubism b,  Marketing Management, 10e edition Public-

onion Edition, Paris. 2000, p 553. 

8 - T. D. Wilson. (1999). Models in Information Behaviors Research. 

Journal of Documentation ،55(3).  -  

9 -  Charles Pavitt. (2010). Alternative Approaches To Theorizing in 

Communication Science. Michael E. Roloff, David R. Roskos - Ewoldsen 

Charles R. Brerger ،The Hand Book of Communication (37-54). SAGE. 

10 -  Abbas, A, Weifeng Chen, & Saberi, M. (2019). The Impact of  

Neuromarketing Advertising on Children: Intended and Unintended 

Effects. KnE Social Sciences, 2019, 1–16. 

11 - Dey, R.  Chauhan, D, & Chakabort, Y (2015), Does advertising 

strategy matter in influencing mutual fund purchase, Journal of Financial 

Services Marketing.  
12

-  8. Göbel, F., Meyer, A., Ramaseshan, B. & Bartsch, S. (2016). 

Consumer responses to covert advertising in social media. Marketing 

Intelligence & Planning. 578-593. 

13 -  16. Duthie,E.  Verissimo, D. Keane, A. & Knight,A. (2017) " 

The effectiveness of celebrities in conservation marketing" PLOS 

ONEhttp://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.018

0027. 

(. رغ٠ٛك اٌّشب١٘ش اعزشار١غ١خ رغ٠ٛم١خ 2811ػشغبَ اٌؼ١ّذٞ، & ٠ٛعف اٌطبئٟ. ) -14

ٌٍزغ١ٙضاد  اٌّؾالد اٌزغبس٠خ ألطؾبةِئصشح فٟ اداسح ػاللبد اٌضثبئٓ دساعخ اعزطالػ١خ 

 اٌش٠بػ١خ.

 Al Gharee for Economics & Administration Sciences, 14(3), 164–188. 

Retrieved from 

http://search.ebscohost.com.sdl.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=

awr&AN=131782080&site=eds-live 
15
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