
 أستمارة اإلستبيان 

                          
  ..سادة الكرام .. تحيه طيبة

اربيل في مجال اإلعالم، وعنوان رسالتي الموسومة   -هذه اإلستمارة جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير في الجامعة التقنية 

(. لتحقيق هذه   نحو العالمة التجارية عات أساتذة الجام تأثير اإلعالن في مواقع التواصل اإلجتماعي على إتجاهاتب: ) 

عرف على آرائكم حول أستخدام اإلعالن في مواقع التواصل اإلجتماعي كوسيلة أعالنية و  الغاية تم إعداد هذه اإلستبانة للت

م  علما بأن آرائكم سوف تعامل بكل سرية و ستستخد  لبيان تأثيرها على أتجاهات أساتذة الجامعات في إقليم كوردستان.

 ألغراض أكاديمية و بحثية فقط.

 من اجابات. مع الشكر والتقدير.يرجى ملء اإلستمارة نظرا ألهمية ما تبدونه  

 

 

 

 الطالبة                                    المشرف                                                                    

 شيالن طلعت سعيد                                                                  أ.م.د. عبدالخالق أبراهيم مصطفى  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة التقنية/ أربيل 

 كلية التقنية اإلدارية  

   قسم تقنيات اإلعالم



 

 يةمحور األول: المعلومات الشخصال

 أنثى    . bذكر                           .  a:              جنسال .1

 الفئة العمرية:  .2

a.    سنة 30أقل من                        b . سنة  40الى  31من                  c . سنة   50الى   41من 

d . 60الى    -51من                         e . فما فوق  61من 

 الدخل الشهري لألسرة:  .3

a.   دينار            أقل من مليون   b.   2000000الى   1500000من                        c. 2000000   أكثر  دينار و 

 التحصيل الدراسي:  .4

a. لوم عالى                بد   b.                        ماجستيرc.  

                                                                                                                    دكتوراه 

 الحالة اإلجتماعية :   .5

a.    أعزب                      b          متزوج .              c             مطلق .   d ارمل . 

 مواقع التواصل اإلجتماعي  كثافة التعرض إلعالنات المحور الثاني:

 مواقع التواصل اإلجتماعي؟   اعالنات   تتابعهل   -6

a.                                                              نعمb.  ال   

-- 

 وسيلة( تابعته لمعرفة اإلعالنات من خاللها؟ ) يمكن اختيار أكثر من  اإلجتماعية اآلتية، تفضل م أي من المواقع التواصل  -7

a. الفيس بوك                       b.                      األنستغرامc.          اليوتيوب          d.                البريد اإللكتروني 

 e. لينكد إن f.         تويتر             -- 

 ؟ التواصل اإلجتماعي هر على مواقع التي تظ  شركات األتصاالتإلعالنات   كمدى تعرض ا م -8

a. دائما                               b .                         أحيانا         c .أبدا    

 :( ار أكثر من بديليمكنك اختيجتماعي ؟ ) على مواقع التواصل اإل  شركات األتصاالتإلعالنات  ما دوافع تعرضك  -9

 ال نعم العبارات  الرقم 

1.     

   والترفيه للتسلية    .2

   وجود الوقت الكافي لدي لمشاهدة االعالنات   .3

   ألنه ينقلني إلى أجواء واقعية ومعرفة المزيد عن الخدمات   .4

   في تلك المواقع بشكل كاف  اعتد على متابعة إعالنات شركا األتصاالت  .5

   أثق بعملية الشراء عبر اإلنترنت   .6

   التواصل االجتماعي  مواقععلى   ات األتصاالتمهتًما به أثناء مشاهدة إعالن شرك وجدت شيئًا كنت  .7

   تقدم بعض االعالنات في مواقع التواصل األجتماعي الخدمات التي  أحتاجها   .8

   السرعة في الحصول على الخدمات   .9

   بين الخداماتلسهولة المفاضلة لدي   .10

   الخدمات التي أحتاجها لمعرفة المعلومات الكافية عن   .11

   للتعرف على ردود األشخاص الذين اشتروا الخدمات من قبل   .12

   يركز على الشكل لجذب انتباه المستخدمين   .13

   ين الشركة والمستهلك تلك يقرب المسافة بين    .14
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 هل تقوم باختيار المنتج بناءا على؟   ةواحد  مة خدة وجود عالمات تجارية عديدة لفي حال -10

 ال نعم العبارات  الرقم 

   اختيار بين أفضل المنتجات بغض النظر عن العالمة التجارية        .1

   الوفاء لعالمة تجارية معينة   .2

   االختيار بين أشهر العالمات التجارية   .3

   اختيار عالمة تجارية جديدة بدافع التغيير    .4

5.     

 

 ؟ لشركات اإلتصاالت   المفضلة لديك المة التجاريةعالحمل تي ت اللخدمة ما اسباب اختيارك ل  -11

 ال نعم العبارات  الرقم 

   تشير الى ان السمعة او الخدمة ذات نوعية مميزة  هاكون . 5

   األصلي ا ها تصدر من منشأه كون . 6

   ى ة بخدمات اخرسرعة الحصول على الخدمة التي احتاجها مقارن . 7

   وبة ل مة الخدمة المط الطمئنان بجودة وساإلحالة من لق تخ . 8

9    

 

 ،ما السبب في ذلك ؟  خدمةاو اسم لكل  المةاذا كنت ترى ضرورة وجود ع  -12

 ال نعم العبارات  الرقم 

   المنافسة الشديدة القائمة بالسوق تاج وحالة اإلنبسبب تعدد مصادر  . 9

   مة تجارية الخر في حالة عدم توفر عألعن ا هاالمنتجات بعض بسبب صعوبة التمييز بين . 10

   خدمة والتعريف بال هوالتوجي  للتنبيهاداة   هاكون ل . 11

   ة ما بين البدائل لد في المفاضه ختصار الوقت والج ألة لوسي . 12

-    

 

 ؟ شركات اإلتصاالت المستهلك في أختيار خدمةبرأيك على ماذا يعتمد  -13

 ال نعم ارات العب الرقم 

   العالمة التجارية  . 13

   الخدمة   اإلعالنات التي تركز على . 14

   الخدمة ات أفراد العائلة بجودةتوصي  . 15

   اإلجتماعي ت و مواقع التواصل المستهلكين المنشورة على اإلنترنأراء  . 16

-    

 

 الجتماعي في كل بعد من األبعاد التالية؟  كيف تقيمون إعالنات شركات اإلتصاالت عبر المواقع التواصل ا   -14
 

 ال  نعم  العبارات  األبعاد 

--
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   اإلعالن ممتع و مسل   

   اإلعالن يحتوي على الكثير من المفاجآت واإلثارة 

Commented [ss9]: وجود  اختيار عالمة تجارية جديدة بدافع

ن منتجاتها خلفية معرفية ع  
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Commented [ss12]:  تصمیم و كیفیة عرض االعالنات 



 اإلمتاع  

 

   مثل التلفاز مثال  خرىاإلعالن مسل أكثر من مصادر اإلعالنات األ

   كر فيما رأيت أو سمعت في اإلعالن ر بالمتعة عندما أففي بعض األحيان أشع

  

 

 

 المعلومات 

   اإلعالن زودني بما أحتاج من معلومات 

   األتصاالت إلعالن ساعدني في معرفة خدمات االتصاالت التي تقدمها شركات ا

   اإلعالن وفر لي ما احتاج من البيانات التخاذ قرار الشراء 

   شخصيتي ج سيعكس أي منت في معرفة  اإلعالن ساعدني 

أشعر أن اعالن شركات األتصاالت عبر مواقع التواصل األجتماعي أكثر فائدة من الوسائل  

 ى األخر

  

   المعلومات عن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات اإلعالن جعلني على علم بأحدث 

   أشعر أن اعالن شركات االتصاالت عبر مواقع التواصل األجتماعي غير مزعج  اإلثارة   

   بعض مواد اإلعالن أحيانا ليس لها معنى

   اإلعالن غالبا مزعج   

 --   

   التواصل األجتماعي أثق في اعالن شركات األتصاالت عبر مواقع   المصداقية  

   مضمون اإلعالن ذو مصداقية عالية 

عندما أرغب في شراء الجديد، أشاهد اإلعالن عبر مواقع التواصل األجتماعي للحصول على  

 المعلومات 

  

--   

   أستخدم اإلعالن عبر مواقع التواصل األجتماعي كمرجع للشراء 

 

  العالمة التجارية  اإلعالنات على إتجاهات المستهلك نحوالمحور الثالث: تأثير 

 

 في مواقع التواصل اإلجتماعي، ما درجة تأثيرها عليك ؟  تشركات اإلتصاال   إلعالناتامل التي تؤثر على درجة انتباهك عدد من العوفيما يلي   -15

موافق   العبارات  الرقم 

 بشدة 

غير   محايد  موافق 

 موافق 

غير موافق  

 بشدة 

      استخدام رسوم متحركة في اإلعالن   .1

      مصــاحبة لإلعالن اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة ال  .2

      موقع اإلعالن    .3

      صياغة اإلعالن    .4

      تكرار اإلعالن اكثر من مرة   .5

      أعالنات الفيديو   .6

      الشعارات الجذابة لإلعالن    .7

      اإلعالنات النصية    .8

      تصميم اإلعالن    .9

      اإلعالنات المصورة الثابتة    .10

11.        

 
 في مواقع التواصل اإلجتماعي ، ما درجة تأثيرها عليك ؟   تشركات اإلتصاال  إعالناتتؤثر على درجة اهتمامك بمتابعة  لي عدد من العوامل التي فيما ي -16

موافق   العبارات  الرقم 

 بشدة 

غير   محايد  موافق 

 موافق 

غير  

موافق  

 بشدة 

      إلبداع في فكرة اإلعالن ا .11

      مة فـي اإلعـالن ـوم المسـتخدالصـور والرس .12

      خدمة فــــي االعــــالناأللـــوان المســــت .13

      ؤثرات الصـوتية فـي االعـالن  سـتخدام المـا .14

      ات الحركيــة فــي اإلعــالن اسـتخدام المــؤثر  .15

      رار اســــتخدام نصــــوص مختصــــرة لعــــدد مــــن اإلعالنات تتبدل باستم .16

      الخروج عن المألوف في إخراج اإلعالن  .17

      اســـتخدام عبـــارات بســـيطة وواضـــحة فـــي اإلعالن  .18

      التميز في استخدام العرض واإلبهار  .19

      أظهار المنتج نفسه بشكل واضح وجذاب  .20
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      األعمار ومستويات الذكاء  سهولة التعبير عن المنتجات بشكل يتناسب مع مختلف .21

      اللغة المستخدمة في اإلعالن  .22

      االعالن الحواري القصير بين اثنين أو أكثر  .23

      االعالن الذي يقدم بشكل مباشر  .24

      استخدام األلوان بطريقة مثيرة في   اإلعالن  .25

      اإلعالن الذي يعرض في صورة قصة .26

      تخدام شخصيات مشهورة في اإلعالن اس .27

      االعالن على شكل أغنية أو موال  .28

 

 

 

 

في مواقع التواصل اإلجتماعي ، ما  ات اإلتصاالت  شركلن عنها تع الخدمات التي الرغبة لديك للقيام بشراء فيما يلي عدد من العوامل التي تؤثر على إثارة -17

 درجة تأثيرها عليك ؟ 

موافق   ات العبار الرقم 

 بشدة 

غير   حايد م موافق 

 موافق 

غير  

موافق  

 بشدة 

      معرفة العروض والتنزيالت على الخدمات   .29

      معرفة كيفية استخدام الخدمات المعلن عنها  .30

      معرفة معلومات عن الخدمات  .31

      معرفة الخدمات الجديدة   .32

      األفضل منها   المقارنة بين السلع والخدمات واختيار .33

      تعرض بطرق مبتكرة   .34

      نصح الخبراء في اإلعالن لشراء أو االستفادة من الخدمة  .35

      تمكنني من التواصل بالشركات  .36

      حاجتي لالستفادة من الخدمة  .37

      الخدمةالتسهيالت في سبل الحصول على   .38

      مباشرة   المعلنن طلب الخدمة من تمكنني م .39

      المزايا التي يعرضها اإلعالن عن الخدمة .40

      ثقتي في الخدمات المعلن عنها والتي جربتها قبل ذلك   .41

      تسهل لي عملية التسوق  .42

      تساعدني على اتخاذ قرار الشراء  .43

      أسعار الخدمات المعلن عنها وٕامكانياتي المادية توافق  .44

 

 ؟   ها خدمات ل  عبر المواقع التواصل االجتماعي  ات اإلتصاالتركش ل العالمة التجارية المفضلة لديك   تجاه إعالنات ما هو موقفك  -18

موافق   العبارات   

 بشدة 

غير   محايد  موافق 

 موافق 

غير  

موافق  

 بشدة 
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 الثقة 

 

      تلبي توقعاتي     المضلة لدي العالمة التجارية  

      المضلة لدي  العالمة التجارية اشعر بثقة تجاه 

      لن تخيب ظني   المضلة لدي تجاريةالعالمة ال 

      صادقة ومخلصة في معالجة مخاوفي المضلة لدي  العالمة التجارية  

      على العالمة التجارية بشكل كامل إلجراء خدمات االتصال عتمد  

      تضمن تحقيق رضا العمالء  المضلة لدي تجاريةالعالمة لا

 

 التعاطف 

      ة هذه العالمة التجاريخدمات أشعر بالرضا عند شراء 

      هذه العالمة التجارية تجعلني سعيدا 

       تزودنى بالمتعةهذه العالمة التجارية  

     أنوي استخدام خدمات  صاالت فإني عندما أحتاج إلى منتجات وخدمات االت 



 

نية 

 الشراء 

 منتجات العالمة التجارية المضلة لدي

      العالمة التجارية المضلة لدي   ف أستمر في استخدام خدماتسو

      عالي العالمة التجارية المضلة لديك  خدمات أحتمال شراءك ل

ارية  تصاالت فلن استخدام خدمات عالمة تجخدمات االعندما أحتاج إلى  

 اخرى

     

 


