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 مَ يزام  

   زام ؤظن 

   راطمن 

  

َ:  

  َل ،اوة نر اَرم وةى دووةَل مط ةَ ر َ

مَما َةران� (رةم وا ورةم طمم  ورةم ظ و طر     

َ وةيدمو زار امر  م ،اردوة ن (اك،    و وظ و 

            دي  دنزارو ور َو م ردن و وةرطوم ر ةير وةيدم

رَرام را دةت، ر  َ م َام ذرة زؤر رَر  ي     

ط م روة ،ََاوةى      ر  َر ،ات َيوة طمَ امرط م َل

رَران و مى من وي دةموة وةرن، مَ، وة ةموة،          

        مَر ،د يةك وز مر و َر رانَر وةى ىم     َل

.َةدرَوة طمرط م وار ةَ  

  

 دم  :   

وةَ يَ:  

ي رَم رةم رم َاري ةمدن و ،روة و طرامرمي          

َم  روى ت ا ي ر ،ا نر َيي م َ ،ؤك داوةرة ومَ وةدم

وام َل   طَل رام موةى دوة رمَا دةرو ،ن  َري      

من دةن، و   دا دةوةو َان زاري َ و وظَ ش رَرا   

زارم   و  وري ورؤي وطري دةط ،َو ممى         

        و زؤر رى زر  ،َ نر ن    امدة ،دة امر و 

  ودا.ر وةر دا َارَ درا

     م ن نوةَ ياوامرد   و مَر  ةداَ

طر ردموة   زاردم طري ت (ممن) ي  َردةََ ون       

دم ارو زار طرما، َ     ةَى  رَ دمن  ا

َةران مو  وَة م  ردما ي رةن وةك ََ زووي          
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رَطي َم اردووة ن َ دةرة زام ة-      َل رى ردن 

زام  وَل دةدةن ةرانَ ةوةَ ،وةَ ر و ودةر  ؤر    َل

،وةَ  ي ريط دمزار   ر َدة ر شوةَ يَ

  :ارة َر      ؤر  َل     ةر م ي ريط دمزار

   رةوة م ر َوة ر دةن:مى  ،رَطي َم؟

١    وةَ  َل؟َردة  

٢   َل وة؟ودة ريط  

٣ م ن ن ورط م م  رةت نط ةدةن؟َ مط 

وةَ مط:  

َ َوة مَن دادةم َة رؤ َل   زاردم طري       

  و ةر م اممط  ك، زام  نرط م م اوة

         اممط  دن وزامرد روة ،دي  نمرط زار رةيدةر

. َل (ةر م)  

:وةَ   

١.  مَر  زام. َل 

٢. ط  و وةطن دةو  َل  ىمر. 

٣.      رة م ط  دمرد رةت     نرط م  

 َل ر. 

وةَ ممط:  

اردم طري ي ذةم ةمي ر مَان رَم َل  و ز         .١

. مَ يطَر ةتر م 

  زاردم طريذةم ةمي ر مَان َ وة   وازي  .٢

.(مم ي، دار ،وام ،ن ،) :َ  

وةَ دير ء:  

  ري ، وة وةَدي  َوور َدة   َم وةيدم 

.وةَ  ط رةت ةر م َ  

وةَ  َلء:  

ة زاي موةمي رَطي    َ وة ي َاي م م رة دةَو

 ) ةيَر اردوة نَ ةر  ةرانَ َوة ،مَ١٠ م ي ط ي (%

) َ   ١٧٠زاي مي َم دة( )١()َ ١٦٩٨٧وة  ذرةن (

ي دم ) :ان  –ط–  وام-  ير– .(مم دا  

                                              
 َةران ن ري ر  رطَي رَةر َروةردةي مي َم ة. )١(
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وةَ ازي:  

َ ودا ر را رَاوة  دموةي زامري دةررةي رةمَ وة   

  و دموةي دان   وةاموةي َ وة دةن.

روةَ ا:  

َةران رن ر را روات دوة  ازي دموةي زامري، و َي ش          

     اري َر م دراوة ر ،رة ةيَ ار ر دمط

 ممم)٢(َ دمر ش ،     ) نار ط = وةَ اي رَو ن�ي  ٣٨/(

  %)،  رَة ذة  رزي راَ وة.٩٠.٥= (١٠٠×)٤٢طرةن (

وةَ يَ:  

      يَو مَر وةَ مدا ة وي مَ  وةَ  ري

  ومخ  رة رم ر را  ي ارةوةدا روماوةوة:

  

  )١ي (

ط   رةيذ

  طرةن

َامي َي 

  َوة

  ٠.٩٧٨  ٥  َل   رَم

زاردم َل وراي َ وة دةررةي 

  طري

٠.٩٧٥  ٥  

  ٠.٩٦٤  ٤  رؤ َل زاردم طري

  

) دا ذة   ٠.٩٧٨ – ٠.٩٦٤) دةردةوَ َي َوة مَان (  َ١ي (

.ار ر مر رة  يَ يامَ رزي ي   

رة:وةَ مةر ر   

ر  ن ) َNon parametricةران  دموةي دامَ وة ري وةَ ازي (

 )اؤط   ،وةَ Statistical package for Social Science- SPSS وةك ،(

   مي ي ارةوة:

  رَة دى  -١

   موةمة ذَة س=  -٢

                                              
   موي ران: )٢(

 َم.زامي –  زام ؤظن  – راطمن  -د.     . أ

 زامي َم– . زام ؤظن  – راطمن  -د.ا   ا   . ب

 زامي َم– . زام ؤظن  – راطمن  -د.ا ا در   . ت
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  دامَ ةر ع =       - ٣

 : و َةَ ن اون - ٤

٥-   ) ن و وةيدمMann – Whitney - Test :(

  

٦- ) ل واو وةيدمKruscel Wallis( 

 
  

ي زاراوةَوةَ م:  

١.   امن دةرط م ،َر مةر ر ر َ  : َل

          م نود وةر دنن ر ر ةير وةيدم ن َر مي دامَر

) :وةك ،امر  ريراو زاري  َ ةيَ ريزاري ط وةيدمو

 و وظ  زاردم طري).

زاردم طري:  ممن وردم  زاري طري ن    .٢

 راَم ر    م طر ردموة ر َل  و دةَوة  

 ون مددن وار  مو وري مطَ نمرط.  

  

 ر :دووة   

: َل :  

 رم َذى  ذَ و ء طى   دةر   َل

 وم ممن َ مر زادو    ةي ا را، موةدةم د 

م ورا و دةر ونط و ،مو ىةم  روة وا،  راَو

ردمَل مط َ و زؤرىرى داةى زامَ ،وم َو  ر  وت د دةة  َ زؤر   

 َوة،  وما  ت  ن  ى  و  َ  َر  رر دةام   َا ن َون،

َ زو ى وامو اممى ز ند ََ  م  رة   

  َ  م ،مرةي        رو ن َرم مةر ر اوةَدةي ر 

 موةى دوة رم َة، ر  َرَرام دةدات  ودموة وطري    
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        ) ةيَ نرةراو زار نطو ا وطوروداو وواَل و رري وو زام َ

(وظ  .)٣(  

رةم واَل�  َواَل وزامري دةت       َل  َ   دةت وةك:    

دةررةي ارة  و ورن، روة راَ   و وةاموةن دةدات،      

 انَم ل  َر.تدة ا درورامر  

     ودةزط وم  اوةََل ورس و ن ةر و ن� ةر

     تدة را رامَر  زاري َ ،َرد وةي ودؤري ورو

زامري وواَل ووَ ور ظن  ط     طري و ن وودموةي   

  موط َم  روة ،راوَ مط و َرةي دؤاو دةررد ََ

  . ط ون ت

 ظ ر زاري دمران وزامدا  �ظ مةر     ن ط  رط 

  َي مذ ي  ََر  ر دةداتَر م ،رراو  ن

  .)٤(ةمدن، وةك: َاي  وظ و زةك ود 

 ودةزط  وري    و رام ن س وَل ورَاوة  وم        طر�

ورؤي ورم رد َ ،َزاري  رَرام را دةت  طري   

و ن وودموةي زامري وواَل  درودم َ مرو  ططدن         

  َ مط و َرةي دؤوة        دةردمو رواري َ تن دة ري روة ،راو

  .ن َةي َا دةوة َةي رمي َوي ودموةن

     َر اط يَي ورطن وزامدا  دةدات رامَر َر ةر و �ا

.دةك وز ر و  

 َر    ران ضر  َ ريزاري ط را َاموة دةم

ك  ن َل، رَاوي   ن م ،مي زرطم  ن طري، وةك: (واَل و  

َ دنزار ري وزام.(و ظ َو و َ ةي  

  

  دووة :زاردم طري:

   :  ريط دمزار          ناوة رط و ي ،رواو ىط 

        رط وم ردام  ،نمو ورة مط ر مَار  َدةط

                                              
(٣) Kaplan Andreas M., Haenlein Michael. (Users of the world, unite! The challenges and 

–, January١, Issue ٥٣Volume Business Horizons, Indiana: opportunities of social media), (

February ٢٠١٠), p. ٦١. 

)٤(  ،اد أا ر(مما   ب  ب اا اا) ا  :ا) ،-  ث اأ

  ة  ا ا �و٩-٧ – ا  ٥١٢ص ،)٢٠٠٩أ.  
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ن وم و )٥(    ن ةوةَ ،دمزار    ل مَر دةي :ريط

   دمودرو رم مَان ورزار دمَ  ارة و اممو ط 

  .)٦(ةمي طَل ر َر

ز َدةطَ، وةك: ( رطَي ومر ،م ن زاردم طري م رةط

 َرَدادةر  و او رمت وو–        يوةموم دةزط َ ،و 

ر دة  َة را، وا ر  مو و وما ري  –ري َا دةن 

-  (َدةط اؤوةرم رراو  وةي ر ، ة )٧(.  

 َمي زاردم طرا ، وةك: (وروذامم رةزو ور وراي  

دة م مو طرن،    طر،  طري، دةرَ  طرن، ر     

 ( ردار وؤ انَم واي رةم ،نرط َ ر واو َ)٨(.  

       ن رت ) :نم  ارط دمزار يم و مط

 انَم او ومرد وة   انَم او ودوررد وة  نَدر  ،َل دوو  َل

 اوَ مَ وط ي دةروممةزار مََ :ر وةكراو  ،َل دة  َل َ

    ََري وزاري ط  وةيدمرزري وي ط دمدوز     م

دا طري واوامدن وطورةدم زاري مَي،  ت وةك: واازي زاري طري       

    اورري دزاري ط دمري وداطزاري ط  ر او ورد

 ،ريي ط ورةط مَار(ريي طم ن دةزط َ انَم و  )٩(.  

   :ََل  و زاردم طري:

 مَر يَوزؤري ر مو َرم زاري را ي َل  م ،

   ري دةدةنط دمزار من طرط   َ  نَ ، َل ر

     ر رد َ دن وةكزار ،َدة رامَر  امر   زاري

   مَ يطَر ةر ي ر مدة  ةرانَ ةداَ ،نودةر م

ر          و مَر َر ،َر َل امةك دةز م يَر و َ

  وة دةام زاري طري م طرن ن.

                                              
(٥) Mozfi Al-Amyan. (Tourism Marketing Strategy Case Study: Aqaba SpecialEconomic 

Zone), (International Business and Management, Vol. ٦, No. ٢٠١٣ ,١), pp:٥٠-٤٧.  

 Facebook: A Case Study), (Social Stream Marketing onTrattner, C., Kappe, F. ) ٦(

(International Journal of Social and Humanistic Computing, ٢٠١٣ (١/٢) ٢). 

 .٧٣)، ص١٩٩٠،  ، (اة: ا) ا ي، ( (٧)

(٨) ) ،ا (ا ،زوا  ة: دار اا) ،٥١)، ص٢٠٠١. 

 .٣٦)، ص٢٠٠٣، (اة: دار ام ، ا ا)ي ا، (أل  (٩)
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رَران %) ٧٠) س  دراوة دةروة ( َ٢٨.٠٠٠ را م  مو ( 

   َرم مةر ر  ؤم دمزار  نم)١٠(     َؤر  َل امَم ،

 Xiang andطم دةط  ََوت دن طَل رَراما، روةَ  وةي (     

Gretzel ٢٠١٠ ط وة ة  () ،وةطط َرة   ١١ َل  (%)١١(  روة ،

) ة وة دادم    ٢٠١١ ,َ Walden, Carlsson, & Papageorgiouوةي(

) َوة  ٢٧ وة َل َر (%)١٢(  ) م انَم  ،٢٠١٠  ٢٠١٥  رود زؤر (

 ) ةيَر َرم مةر ر دنزاروةي  ٣٨دموو زاري م ي (%

ؤم و ظ وة  طي  اري رَران داوة  مدن طَل     

ر دادةم َ رووى وةرطَ ،     ةوة  َل   رر مَل  ط )١٣(مما

، راا مي طري د َن زاري     )١٤(زامري وطري رةزا ء طدن

 رام وةرطة ورة َ "رَدان  رَرام ودرودم ةم را         

"و َي     .")١٥(َ دم زار طرن   وراو  طما  

%) ر دَ وزا زؤر دة       ٧٦ن م طرموة رَةي (    

م مى " طم م طرن رووى  دةد   ، ")١٦(دةت ر َزاردموة 

ر  رام م مو َمر وام) :اردم و رامي   ا  زاردن 

                                              
(١٠) Nielsen. (Global trust in advertising and brand messages), ٢٠١٢. (Retrieved from 

http://www.nielsen.com/us/ en/insights/reports-downloads/٢٠١٢/global-trust-inadvertising-

and-brand-messages.html). 
(١١) Xiang, Z., & Gretzel, U. (٢٠١٠). (Role of social media in online travel information search), 

(Tourism Management, ١٨٨–١٧٩ ,(٢)٣١. doi:١٠.١٠١٦/j.tourman.٢٠٠٩.٠٢.٠١٦). 

(١٢) Walden, P., Carlsson, C., & Papageorgiou, A. (Travel information search – The presence 

of social media), (In ٤٦ ٢٠١٣th Hawaii International Conference on System Sciences (Vol. ٠, 

pp. ١٠–١). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society. doi:١٠.١١٠٩/HICSS.٢٠١١.٤٥٨). 

(١٣) Marianna Sigala, Evangelos Christou, Ulrike Gretzel. (Social Media in Travel, Tourism 

and Hospitality), (London: Ashgate publishing Limited, ٢٠١٢). 

(١٤) Daniel Leung, Rob Law, Hubert van Hoof & Dimitrios Buhalis. (Social Media in 

Tourism and Hospitality),(Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. ٣٠, Issue ٢-١, 

٢٠١٣), p:٢٢-٣. 

)١٥( Social Media -(Social Network in marketingAssaad, Waad; Jorge Marx Gomez. 

.٢٠١٣ uaryFebr ٧. Retrieved )١( ٢ Opportunities and Risks), -Marketing 

(١٦) Bowden, J. (n.d.). (The Impact of Social Media Marketing Trends on Digital Marketing), 

-social-.socialmediatoday.com/content/impacthttp://www, from ٢٣ ,٢٠١٤Retrieved November 

.marketing-digital-trends-marketing-media 
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        دمرد ،دارا م دمَ ،وةرةوة ن  نمَر زؤر

ر  م ،زاردا ر يَرط اويَر(نممَ  ىامَ نءزارو )١٧(".  

    م   َل ر ريط دمزار نرط م  ا

 ي ارةوةدا دة روو:

 ودموةي زاري طري. .١

 راَم ر طران. .٢

٣. ط امم.امزار اري  ران 

 .درودم ةمي ردةوا طَل طران .٤

  .اردم طران زار طرن .٥

 وةَ مموةي طدمو ا  :َ  -  

و  وةَ  دةت، روة دموةي     دا  اَ وة دةَرو

  دموةي طمن.

 :وةَ  اطد م  

  َوة  دطا مي )٢ي (

 م

اطد  
 وموة طن

رَةي 

 دي

  

  

َ٥٥.٩ ٩٥  م 

َ ٤٤.١ ٧٥ 

  

  

  ن

 ٣٣.٥ ٤٢  َل   ٣٥َل  ٢٦

 َل ٣٦  َل ٤٥ ٣٣.٥ ٥٧ 

  َل ٤٥   َل ٥٥ ٣٣.٥ ٤٠ 

 َل  ٥٦  َل ٦٥  ٣٣.٥ ٣١ 

  

وام  

٤٥.٣ ٧٧ د 

 ٥٤.٧ ٩٣  رس

  

  

  

  

  ري

  

رة  ٩.٤ ١٦ 

 ١٦.٥ ٢٨  ردي

 ١٦.٥ ٢٨  ري

 ١٢.٩ ٢٢  زام

  ١٤.١ ٢٤ 

 ٢١.٨ ٣٧  ي

 ٤.٧ ٨  مر

 ٤.١ ٧  وةرزش

                                              
(١٧) D'Andrea Alessia, Ferri Fernando, Grifoni Patrizia. (SNeM٢S: a Social Network Model 

for Marketing Strategies in International journal of e-business development), (Hong Kong: 
The World Academic Publishing Co, Limited, ٢٠١٢). 
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دا مم  

  ٧٥٠.٠٠٠ اَ ري٢٣.٥ ٤٠  د 

 ٧٥٠.٠٠٠    ١.٠٠٠.٠٠٠ اَ ري٤٩.٤ ٨٤  د 

 رةو ذور ١.٠٠٠.٠٠٠ اَ ري٢٧.١ ٤٦  د 

ي ط ١٠٠  ١٧٠ 

) ٩٥) ر ون، روى رةطزةوة َةى (١٧٠ذرةى ر دااو ()   َ٢ي (

   لَ  ٢٦)  َاوموة و وة رةمن داوةوة،  رةت ن دةى (  ٧٥مَ و (

) س، ٤٠َل)، ( ٥٥   َل ٤٥) س، دةى (٥٧َل)، ( ٤٥  َل ٣٦) س، دةى (٤٢َل)، ( ٣٥

)  ،ش ذة      ٥٧) س ون، طورة دةى ن(     ٣١َل)، (  ٦٥  َل ٥٦دةى (

        ام وةوام رووى َت، وةدة ر َر وةمَ ،رة م َو

وام) ،س، (٧٧ى در ،س (وةى    ٩٣  ذة ش ةَ ن ،ون س (

طم ش دراوة َ م ن.  رووى روة رز رَة ارى      

ودا دَ، دوا (  دواى  ردي، ري رى(ي) رى دووة،  ردوو ارى (    

       ى وةرزشر  ،َر دم ،رة ، مر ةز ةَ

دةومن ر دووة. وة َرةت دا ممى ن  َمى(شء  موةمء         

) ٤٦-) رن دووة،  (زؤرش  ٨٤ -دا( موةم زؤرش) رم اوة، رز رَة، وةن 

  ).٢)  ، َ  زامرى ز وام ى(٤٠ –ى دووة دا، (ش 

 

 :وةَ  وة  

ن داوةوة  ) و مى َ   وة٣رَم َل   َ :ي( .١

)  رى م َرَةى    ٥١) ، وةَ (١١٩و َل  ر َ ذرةن (    

) َ وة دةطموة، ش دةَ َ َامَ ةران ؤى م ٣٠دا(

  َل دا مَ ورى مََ.زامرا ََ طم ن رورى ط

  ) رَم َل ٣ي (

  رَةي دي  وموة  طرةن

َ  ٧٠ ١١٩  

َ٣٠ ٥١  م  

ي ط  ١٠٠  ١٧٠  

٢.    : َل مَرم مرة  رةت    َل مَرم مرة 

)، ٤١.٢موم ت ى م رة ى   دةَوة، رَةى دا (        

)١٤ )  ،ََ ر  َل َزاموى م (٩    ) ،!َ رى زامس م (٧ (

 ).٤(ى وام ز زامرى   ر رَم رةم ى ن،
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  ) ري رمَم َل ٤ي (

  رَةي دي  وموة  طرةن

م   ٤١.٢ ٢١ 

زاوي م  ٢٧.٥ ١٤ 

َ ري زا١٧.٦ ٩  م 

ردة د م  ١٣.٧ ٧ 

ي ط  ١٠٠  ٥١  

٣.    َل مَر  : رووىمةر ك ط   رةو وة و

) رز اردةواردا(   )٦٩َم ،دووةر وةىومدا (   )٣٠رط ،وةوم٢٠ (

 وةىوم) ٦٠( ردةواا رةو، وة َرة ؤمن ى دووة د   ،َوموة

وموة،  رةم ظ   )٢٥( رطدا  وموة،) ٣٤( مَردا ردووة،

) ةزدا َا، وةردةوا رةو  َد َ ىردا     ٤٤َم رةو اَ ،وةوم (

)٣٥ (،وةوم  دارط )٤٠(  وم   .دووةر وةى    ) اردةوا رةو ا٢٤ (

و رمدا ى    وموة،) ٤٢(موةى ردووة، َ ا رةو مَردا 

وا وموةى ردووة.  طر دوا ى رةو ردة         )٥٣(دَ، وة َرةو رطدا  

)م ،َ١١درةو  ،دووة ر وةىم(  )رداَم٤٠    رةو ،دووةر وةىم (

  ).٥(ى وام ز زامرى وموةى ر دووة، ى  د ،َ )٦٨(رطدا 

   َل رَم  )٥ي (

  

ط 

 طر مَر ةوارد

  رَةي دي  وموة  رَةي دي  وموة  رَةي دي  وموة

 ١٢.٢ ٢٥ ١٨.٨ ٣٤ ٢٨.٨ ٦٠ رة ؤمن

 ممط مةر  ٩.٧ ٢٠ ١٦.٦ ٣٠ ٣٣.٢ ٦٩ 

ظ مةر ١٩.٤ ٤٠ ١٩.٣ ٣٥ ٢١.٢ ٤٤ 

 ٣٣ ٦٨ ٢٢.١ ٤٠ ٥.٣ ١١  طر

ا ٢٥.٧ ٥٣ ٢٣.٢ ٤٢ ١١.٥ ٢٤ 

ي ط*  ١٠٠ ٢٠٦ ١٠٠ ١٨١ ١٠٠ ٢٠٨ 

٣.             َرا م ط   َل مَر : َل مَر مرة

ى ا وة،   وروةردة  زام  م طا ذةى َراوة: رزدموةي

 ى        ،َةمي  وروداوةن ى دووة، درودم     زامري   ن

ون   ت  طري ى ارة ردووة، َا رووي  زاري طن

 ).٦(ى وام ز زامرى  من رى دووة، وةاموةي و ى َ ء دوا  مردن

  

  

                                              
 زدوم ى ذرةن  وة دةطرَوة  ن ن و اردةك ز درى ن *
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   َل رَمةم ر )٦ي (

  رَةي دي  وموة  طرةن

روةردة و زام  وةيدمرز ٣١.٩ ٣٨ 

 نرزام ن ويوداوة٢٢.٧ ٢٧ ر 

طريزاري ط ١٢.٦ ١٥ ن 

دمدرو ةم  ١٥.١ ١٨ 

 ٨.٤ ١٠ مني وةاموةن و مرد

 ووير نت٩.٣ ١١ و 

ي ط  ١٠٠  ١١٩  

٤. ر مَر َم: َل يؤذام      دمدا ، ى  مت ط   ىرؤذام

           موات و ط َر ر ام  اورد وة دممر ،َ ة ت

 َر َ ؤظ دة ر ش وةك َل مَر  .وةن دةو م م

رة م وةم  ، َر    ) وةَ   ك    ٤٩وةك م ن (

َن رمدووة  رَم َل  ،ى  ردووة، ى دووة  دوو  

) َر دة  َلَةى (٤٥َر ى ط ،(ى      ٣٧.٨  ،دووة ر دا(

َ) ٢٥،َر دة  َل َ َو  (  )ةىَر٢١   ،دا (  رىزام  ز  وام 

 ).٧(ى

  

  

  

  

  

  

٥.        ََ ر وةك رة م : َل ر ريط دمزار انمط

مط    دمزار   رير  ط  َل        اوةى وةرط و دةدةن 

َ ،ن رىد مو ط   ي )٨()ي ط ،ر   ٥٠َم رةو  س (

)  و   ٣٧دا و طمامن ذة َاوة و ى  ر دووة،  رةو ردةواا (  

  مدةن،     لَ  ر  طري  ) س رط طم زاردم٣٢) دا، وةَ (٣١.١رَةى(

 ).٨(ى وام ز زامرى

  

  

  

  

  

  ؤذامي َل رَم ر )٧ي(

  رَةي دي  وموة  طن

َ ك ٤١.٢ ٤٩ 

َ ٣٧.٨ ٤٥ دوو 

َ َ ٢١ ٢٥ 

ي ط  ١٠٠  ١١٩  
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  َل  ر) طمان زاردم طري ٨ي (

  رَةي دي  وموة  طن

ردةوا ٣١.١ ٣٧ 

 ٤٢ ٥٠ مَر

رط ٢٦.٩ ٣٢ 

ي ط  ١٠٠  ١١٩  

دةدةن ر َل : رةماموةى    م طرن طم زاردم طري      .٦

  رةو ،دووةر ى ىو  نم اممر(  طَمء    ٥١ ى  (

رط ى دووة ردووة،  رةو ردةوا ى          ) دا،  رةو ٤٢.٩رَةى(

  ).٩(ى وام ز زامرى  داى ردووة ) َ٢٣.٥ دَ ورَةى(

   َل ر زاردن طرن م ) طمام٩ي(

  رَةي دي  وموة  طن

ردةوا ٢٣.٥ ٢٨  

  ٤٢.٩ ٥١ مَر

رط ٣٣.٦ ٤٠  

ي ط  ١٠٠  ١١٩  

ر و   ممم    طرن  طري: م   زاردم  ةمة وازةم   طمان ر .٧

م ن َن  ررةراو  ،رمدةط َلَ  وة        وَ وَ ن و َر وةك 

م ،دووةرى د  َ من طرط   رامط روةةدةن وَ  

دان    ط وم رة  طمَ ةدةن وو رةو مَ ا رةم داوة: وَل

زؤر ون ط زار ) رزدا   ريءةى (   ٤٩طَر ،دووةر وةىم (٢٧.٧ (

) وموة،  ٣٠م(  ) وموة،   ٤٠دا، و رمدا ى  وة، ى وةما(    

  َل ر طري داى ردووة، روة  روى طمان زاردم  ) ١٥.٨(رَةى

 دا، ) ١٨.٥() وموة، رَةى٤٢موةى ردووة، ى وةما ()  ٤١رزدا (

)٣٦مدمزار  مَار رم  ،وةوم ( رير ط َل    و

ر دووة، و رمدا ى  وة،        )وموةى ٥٤) موة ،ى وةما (٣٨رزدا(

  )ةى  ٢٧مَر  دووةر وةىوم ()١٤.٢ (َدا. وة   ن ن امم

م نرط َرَل ء وة   دنار  دمزار      ،ار٢٧رزدا(ط (

 )وموة، َ ا     ٤٠دا، ى وةما(   ) ١٥.٢(رَةى  موةى ردووة،

 ردةوا ةمي  درودم    دا،  ردن   ) ٢٧.٤() وموةى ردووة، رَةى   ٥٢ما( 

 ردووة،  موةى ) ٢٢(رزدا  وة دا د   ،ََل رَ طرن م طَل

  و رمدا ى دووة وة،       وموة، )٥٢(وةما    ى   دا، ) ١٢.٤(رَةى 

اَ  ا٤٥(م (وةىوم ،دووةر ةىَر)دا     ) ٢٣.٧مو ر ةَ ن ،دا

 ).١٠(ى وام ز زامرى  ى دووة وة،

 

  طري زاردم وازةم رةمة طمان ) ١٠ي (
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 طرةن

   رز

وةم 

م  

  رَةي  وموة

  يد

رَةي   وموة

  دي

رَةي   وموة

  دي

 َل ر ري دةدةط دمزار م١٨.٩ ٣٦ ١٨.٥ ٤٢ ٢٣.٢ ٤١ ط 

 ر  َل ر ريط دمزار

ََادةر 

١٤.٢ ٢٧ ٢٣.٧ ٥٤ ٢١.٥ ٣٨ 

 َل َر نرط م دةدةن  وة

  اردن زاردم طري

٢٧.٤ ٥٢ ١٧.٥ ٤٠ ١٥.٢ ٢٧ 

ر  درودم ةمي ردةوا دة طَل 

 م طرن ر ََل وة

٢٣.٧ ٤٥ ٢٢.٨ ٥٢ ١٢.٤ ٢٢ 

ط ريزاري ط زؤر وَل دةدة ١٥.٨ ٣٠ ١٧.٥ ٤٠ ٢٧.٧ ٤٩ 

ي ط*  ١٠٠ ١٩٠ ١٠٠ ٢٢٨ ١٠٠ ١٧٧ 

  

٨.  مَدة :ريط دمزار امم  َل ؤر َ رةو  رىط 

)ردةوا٥٤ رةو روة ،دووةر وةىم ( )رداَم٤٧  ردوو ر ،وةم (

م رةو  ،وة  ى دا )دارط١٨( وةىم ةىَر ،دووةر)١٠.٦ (

  دما روى  ،دا   رةو ،َا دى دووة ةوةظ )ردةواوةى ٤٦م (

 موة،  رةو٣٣ (  مَردا( دا، روة رةو  ) ٢٨.٩(ردووة،  رَةى  

  ،َرةو   دا، وة َرةت دادم ) ٢٣.٥(ردووة،  رَةى موةى )٤٠رطدا(

ردةوا)٣١ (وةىم ،دووةر روة رةو  رداَم)وة،) ٣٨م  رةو 

 دا،  رووى َدم مري   ) ٢٩.٤(رَةى وة،ردو موةى) ٥٠(رطدا

دما  رةو ؤ )ردةواةى ٢٨َر ،دووةر وةىم ()ى   ) ١٧.٦ ،دا

رةو روة ،وة دا )رداَم٢٩رةو   ،وةم ( )دارط٦٢( وةىم 

 وام ز زامرى دا، رمدا ى  وةرطوة، ) ٣٦.٥(ردووة، رَةى

  ).١١(ى

  ) رؤ َل  مام زاردم طري١١ي (

  

 طن

ردةوا رَم طر 

  رَةي دي  وموة  رَةي دي  وموة  رَةي دي  وموة

 ٢٣.٥ ٤٠ ٢٢.٥ ٣٣ ٢٨.٩ ٤٦ ادم ظا

ؤ  دما ريم ٣٦.٥ ٦٢ ١٩.٧ ٢٩ ١٧.٦ ٢٨ 

َ دم٢٩.٤ ٥٠ ٢٥.٨ ٣٨ ١٩.٥ ٣١ دا 

 ١٠.٦ ١٨ ٣٢ ٤٧ ٣٤ ٥٤  دةَمَ  طري

ي ط*  ١٠٠ ١٧٠ ١٠٠ ١٤٧ ١٠٠ ١٥٩ 

                                              
* ومدى ز نرةذ  وة وةَردةط  ن ن و كاردة رى زد .ن 
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  دموةي طمن:

-  : يمري    طط دمزارو َل مَر انَم ر يةم مذة

. مَ يطَر ةتر م ي  

  

 مَان ر ةمي ذةمَ امدمSpearman's rho (( ة وَى) ١٢( ي

مَر َل دمزارو ريي ط م ةتر يطَر مَ وونوة ردة  

 َل مَر 
 ة ىَو

 َن

ةَي ذوةمةري  مَ دام  ىوةر   

زارريط دم ٠.٠٠٠  ٤.٩٧٢  ٦.٣٢٦ ٠.٩٨٧ 

  

) من دةدات و َ َمَان رَم َل      ١٢ى ( 

وزاردم طري ي م رةت رَطي َم ، ي وَى       

) وي  وةري  ٤.٩٧٢) ودامَ ةري (٦.٣٢٦ذَة () و موةمي ٠.٩٨٧ةَ ن (

)٠.٠٠٠(. وم رى ذةدار ة وا ،  

    وةَ   ياو ر  ذة  يموةي طدم  ةداَ

 َل  نمَر رةيو   ن ز ريط دمزار نَ ،وان ندرةو ز

.َدة  
  

 زاردم طريذةم ةمي ر مَان َ وة طمي دووة :وازي  -

.(مم ي، دار ،وام ،ن ،) :َ  

 زاردمَ وة  مَان ر ةمي ذةم وازي Z (( دموةى ) ١٣( ي

  ). َ) : طري

 
موةمي   وموة

رو 

ي رو   ري ي

  zدموةي 

موةمي 

ةَذ  

 دام

  َةري

ئاستي 

 وةرى

َم  ٩٥٢٨.٠٠ ١٠٠.٢٩  ٩٥  
  

٤.٦٠٢-  

  

١.٣٢  

  

٠.٧٤١  

  

٠.٠٠٠ 
َ  ٥٠٠٧.٠٠ ٦٦.٧٦  ٧٥  

  

ذةم ةمي ر مَان       وازي ) دةردةو ،َ    َ١٣ي (   

 وةَ ريط دمزار       ) وةيدم ري ى ، َ z(   )و  )-٤.٦٠٢

) ةَي ذوةممةري (١.٣٢َ دامى (٠.٧٤١) ووةر ٠,٠٠٠) و    َم  يرذةوةم  ،(

) ي رووةمي م ر (١٠٠.٢٩رام (٦٦.٧٦.َ   (  

  

  

  

                                                                                                                                             
* ومدى ز نرةذ  وة وةَردةط  ن ن و كاردة رى زن. د 
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ي ر مَان َ وة  ذةم ةموازي )   ٢دموةى () ١٤ي (

ريط دمزار ن) :َ(.  

 ن
موةمي   وموة

رو 

ي ري 

 وةيدم٢  

موةمي 

ةَذ  

 دام

  َةري

ي 

 زادي

 

 وةرى

   ٧٣.٠٢ ٤٢  َل   ٣٥َل  ٢٦
  

٨٣.١٦٣  

  
  

٤.٠١  

  
  

٢.٧٧  

  
  

٣ 

  
  

٠.٠٠٠ 
 ١٢١.٩٦ ٥٧ َل ٤٥  َل ٣٦

 ٩٢.٧٥ ٤٠ َل ٥٥   َل ٤٥

 ٢٦.٠٠ ٣١  َل   ٦٥َل  ٥٦
  

ذةم ةمي ر مَان  وازي ) دةردةو  َ١٤ ،َي (

 وةَريط دمزار    ) وةيدم ري ى ،ن َ٢  ( )و  )٨٣.١٦٣

  ) ةَي ذوةمم ةري (٤.٠١َ دامزادي ( ٢.٧٧) و يى ( ٣) ووةر ٠,٠٠٠) و  ،(

 ) م يرذةوةملَ  ٣٦   لَ  ٤٥   ) ي رووةمي م (١٢١.٩٦    ي رووةمي م دز ( 

  م دي ن.

  

 زاردمَ وة  مَان ر ةمي ذةم وازي ) ٢( دموةى ) ١٥( ي

  وام َ) :.( طري

وام 
موةمي   وموة

رو 

ي ري 

 وةيدم٢  

موةمي 

ذةَ  

 دام

  َةري

ي 

 زادي

 

 وةرى

١٦٤.٢٤ ٧٧  د   

٨.٢٨٢  

  

٤.٠٥  

  

٢.٥٩  

  

١ 

  

٠.٠١٦ 
 ٨١.٦٩ ٩٣  رس

ذةم ةمي ر مَان  وازي ) دةردةو  َ١٥ ،َي (

 وةَريط دمزار    ) وةيدم ري ى ،ن :َ٢  ( )و  )٨.٢٨٢

) ةَي ذوةمم ةري (٤.٠٥َ دامزادي (٢.٥٩) و يى (١) ووةر ٠,٠١٦) و  ،(

) ي رووةمي م ي دوام يرذةوةم١٦٤.٢٤وام ي رووةمي م دي ) ز

  رس.
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 زاردمَ وة  مَان ر ةمي ذةم وازي ) ٢( دموةى ) ١٦( ي

  ري).: ( َ طري

 ري
موةمي   وموة

رو 

ي ري 

 وةيدم٢  

موةمي 

ةَذ  

 دام

  َةري

ي 

 زادي

 

 وةرى

رة  ٦٥.٥٠ ١٦   

  

  

١٥٧.٣٥٣  

  

  

  

٤.٨٨  

  

  

  

٣.٢٢  

  

  

  

٧ 

  

  

  

٠.٠٠٠ 

 ٧٨.٥٤ ٢٨  ردي

 ١٠٩.٤١ ٢٨  ري

١٣٦.٤١ ٢٢  زام 

  ١٥٥.٦٧ ٢٤ 

 ٢٩.٦٦ ٣٧  ي

 ٢٦.٠٠ ٨  مر

 ٢٥.٦٢ ٧  وةرزش

ذةم ةمي ر مَان َ وة     وازي ) دةردةو  َ١٦ ،َي (

 ) وةيدم ري ى ،ير :َ  ريط دمزار٢ ( )ي  )١٥٧.٣٥٣وةمم و

 ) ةَةري ( ٤.٨٨ذَ دامو (٣.٢٢زادي () و ي٧ ) ىوةر ي  ٠,٠٠٠) ور يرذةوةم   ،(

) ي رووةمي م ١٥٥.٦٧.د مر ي رووةمي م دز (  

 زاردم وة  َمَان ر ةمي ذةم وازي ) ٢( دموةى )١٧( ي

  مم). دا َ) : طري

مم دا 
موةمي   وموة

رو 

ي ري 

 وةيدم٢  

  موةمي

ةَذ  

دام  

  َةري

  ي

 زادي

  

 وةرى

  ري  ٧٥٠.٠٠٠د

اَ  

٧٢.١٨ ٤٠   

١٢٧.٣٠٦  

  

٣.٨٥  

  

٢.٦٠  

  

٢ 

  

٠.٠٠٠ 

 ٧٥٠.٠٠٠    

١.٠٠٠.٠٠٠ اَ ريد  

١٢٤.٤٣ ٨٤ 

 ١.٠٠٠.٠٠٠  اَ ريد

  رةو ذور

٢٦.٠٠ ٤٦ 

  

ذةم ةمي ر مَان  وازي ) دةردةو  َ١٧ ،َي (

 وةَريط دمزار        ) وةيدم ري ى ،مم دا :َ ٢  ( 

)١٢٧.٣٠٦( ) ةَي ذوةممةري (٣.٨٥وَ دامزادي (٢.٦٠) و يى (٢) ووةر ٠,٠٠٠) و ،(

ي موةمي   ) دري َا     ١.٠٠٠.٠٠٠        ٧٥٠.٠٠٠رذةوةمي دا ممي (

) ١٢٤.٤٣رو.د مدا ي رووةمي م دز (  
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  دةرن: -

١. .َردة  َل وةَ  ور ةَر 

٢.        من طرط م نةوة دةرَ  زؤري   وةيدمو

 طري دةدةن ر َل . ريزا

٣. م يَود ن   ر ريزاي ط وةيدمو نن دةرط

. َل 

٤.       َ وةر داوةَ  انَم ور وازي  اطد م

  زاردم طرا.رؤ َل  ت دراوةن رة

  

  راردة:

١.    َر وةمو َل ر ريزاري ط نرط م

  َطَل  رةو َم طري ر َردن.

ا طم ز ةن زاردم طري   م طرن ر َردم   .٢

. َل  
  

  َر: امَ وة  رةماموة:

 رري َل  رري طري ي طن ر َردن. .١

٢.     ري وزاري ط موازة ةمةر ر دنر  ر وةيدمو َم

. َل  
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  :روةن -

  روة رةن: -

 ).١٩٩٠،  ، (اة: ا) ا ي، ( .١

٢. ) ،ا (ا ،زوا  ة: دار اا) ،٢٠٠١.( 

 ).٢٠٠٣، (اة: دار ام ، )ا اي ا، (أل  .٣

  روةي ي: -
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  ر را دةررةى

)ؤَل ر  دمزار ريي ط م ةر يطَر مَ(   

  :  رامي ي ارةوة َة)  √(  وة م ممي

.اطي دم : 

؟                   )           .( 

 (               ).               ن؟

وام؟            .(               ) 

 (               ).           ؟ري

دا ؟مم   .(               )  

. َل مَر :دووة 

 ردَ؟ َل  : ١ث 

 َ                   .َ ري  ؤ  (                     ) 

 َم                 .ري دووة  ؤ  (                     ) 

 

  طر وةت مَة ؟: ٢ث 

......................................................................................................................  

  ؟ى َل ام ر ة م رَم : ٣ث 

 ز َ طدةام ك 

ط ردةوا رَم طر 

    رةم واَل 

 ممط مةر     

ظ مةر    

     طر

ا    

................... :د     

  ؟ي   َل  رَمي ر: ٤ث

 ر ز ذة َةدةام ك 

 .(                       )                   روةردة و زام  وةيدمرز 

  نرزام و وينرداوة                                 .(                       ) 

 .(                       )                          ريط زار نط 

 دمدرو ةم                             .(                       ) 

 ردان و موةوةني مم                                   .(                       ) 

  ووير نتو                                .(                       ) 
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 د                      )                                  ............................... : .( 

 

 ؟َدةر: رؤذام م َ َل  ٥ث 

 .(                       )                                      َ ك 

 .(                       )                                      َ دوو 

                              َ َ         .(                       ) 

 .(                       )                            وز َ ار  

. َلري وط دمزار :َ  

 ؟َل  ر طم زاردم طري دةدة : ٦ث

•               )        ردةوا        .( 

 مَر          (                      ). •

• .(                      )              رط 

  

  ؟: راي  م طرن طم زاردم طري دةدةن ر َل ٧ث

• .(                      )        ردةوا 

 (                      ).    مَر       •

• .(                      )              رط 

  

  ؟: راي ت دري  دةررةي  طرامي ي ارةوة٨ث

  ز َ طردةام ك 

  

  

  طرةن

 رز

 

وةم 

 

م 

 دمزار مط َل ر ري دةدةط    

ََادةر ر  َل ر ريط دمزار    

م طرن ر َل َوة  دةدةن  اردن 

 زاردم طري

   

 َلط دة ردةوا يةم دمدرو  ر م

 طرن ر َل َوة

   

ط ريزاري ط زؤر وَل دةدة    

د.......................................... :    
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  :  َل  ام رؤَل  ََمام زاردم طرا ي ؟٩ث

  ز َ طم ك دةا

ط ردةوا رَم طر 

    ادم ظا

ؤ  دما ريم    

َ دمدا    

     دةَمَ  طري

................................ :د     
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 ا:  

 فا ا   إ    ا  ى ا ا  ا ا   ور اذيا

ما   اا، و ا ا ث   ا يا        ام  ا   

) ١٧٠  دة (ا ا   ل أ  ما ة رت    اما  ن

ود     إ ة م  أ:  ا . واوال إ م   ؤت ووض 

    ا ا  ى ا وا ا ا اا  ا ذات د طار 

  :اات اا و  ا ل ا ا  د وق دو ،ما 

   ا ا  ر، واا  ع٣٦(ا  إ  ٤٥       وا ا  دةوا ،

ا ا    يا وا ٧٥٠.٠٠٠  ١.٠٠٠.٠٠٠إ ا رد.(  

  

  

  

 

 - ABSTACT: 

 This study aims to find out the role played by social media in tourism 
marketing with the teachers of the basic stage in the province of Sulaymania, and 
this study of descriptive studies that rely on curriculum survey field for a sample 
of (170) Single teachers fundamental stage in the province of Sulaymania through 
a questionnaire tool data collection and access to scientific results and with 
questions related to the study hypotheses. The study found several results of the 
most important: there is a statistically significant correlation between the use of 
social media and marketing tourism to the teachers of the basic stage in the 
province of Sulaymania, and there are individual differences among respondents 
about the tourism marketing have according to demographic variables: (type in 
favor of males, and age for the age group between 36 years to 45 years, and for the 
benefit of certificate and diploma of specialization in favor of social monthly 
income for the benefit of 750,000 to 1,000,000 Iraqi Dinar).  

  


