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 الملخص

 التةاصل ومةاقع منصات في المتمثلة  كائزها وأهم االتصاالت، ثة   تةضي  في الد اسة تتلخص
 يتسم شكلب المنتجات وتسةيق القضايا، ومناقشة اآل اء، وت ادل األفكا ، نشر سهلت التي االجتماعي

 .شلةاألن بهذه القائمين على والةقت المجهةد واختصا  الزهيد ، والتكلفة الفائقة، بالسرعة
 لتةاصلا ومةاقع منصات وفةائد مزايا من القصةى  االستفاد  تحقيق إلى ذلك بعد الد اسة تعرجو 

 مناطقل السياحي لترويجا على والتركيز العا ، المستةى  على األ د  في السياحة لدعم االجتماعي
 الةطني. المستةى  على اإلهمال من تعاني والتي شهر ، األقل السياحية األ د 

 الفةتةغرافي، التصةير وتلة  نشأ  وشرح الرقمي، التصةير على التركيز إلى الد اسة تتجه ذلك بعد
 .الرقمية الصة  ملفات أنةاع وشرح الرقمية، الصة  أنةاع واستعراض

 ،ياالجتماع التةاصل ووسائل االجتماعي التةاصل منصات شرح إلى ذلك بعد الد اسة تعرج ثم
 العالمية. االجتماعي التةاصل منصات وأهم عامة، الصة   مشا كة وطرق 

 مةضةع" امادب مدينة في األثرية لمعالما وأهم وأنةاعها السياحة تعريف باستعراض الد اسة قامت كما
 .الد اسة"

  - ذي ا و  مادبا لمحافظة صة  مشا كة مجال في العملية ال احث تجربة باستعراض د اسةال وتختم
 وكاميرا رات،م في الجةال هاتفه باستخدا  بتصةيرها ال احث قا  – وألبةمات منفرد  صة  شكل على

 لمنسية"ا وذي ا  مادبا آثا  إحياء " اسم تحمل صفحة على برفعها قا  ثم أخرى، مرات في احترافية
 وذي ا . مادبا في األثرية والمعالم المةاقع أهم الصة  هذه وتةض  بةك" "فيس مةقع على
 في للسياحة وتروج تدعم التي السياحية الملصقات بعض بعرض لعمليةا تجربته ال احث اختتم كما
 والتخريب. اإلهمال يد لها امتدت والتي المنسية المةاقع هذه

 
 اصلالتو  منصات ،الصورة مشاركة ،السياحي التسويق السياحي، الترويج المفتاحية: الكلمات

 .األثرية المواقع ،االجتماعي
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Abstract 

The study summarizes in clarifying the communications revolution, and its most 

important pillars represented in social media platforms and websites that facilitated the 

spread of ideas, exchanging opinions, discussing issues and marketing products in a low 

cost, shortening the effort and meeting those responsible for these activities. 

The study then returns to maximizing the benefits of social media platforms and websites 

to support tourism in Jordan at the general level, and focus on promoting tourism to 

Jordan's less-known tourist regions, which suffer from neglect and lack of interest at the 

national level. 

After that, the study tends to explain the origins and evolution of photography, 

reviewing types of digital images, and explaining types of digital image files, to share it 

via social media, to get cleariden of its infimnee upon tourism.  

Then the study returns to an explanation of social media and social media, and ways to 

share the image in general, and the most important global social media platforms. 

The study also reviewed the definition of tourism, its types and the most important 

monuments in the city of Madaba, "the subject of the study". 

The study concludes with a review of the researcher’s practical experience in the 

field of sharing photos of the Governorate of Madaba and Dhihan - in the form of 

individual photos and albums - the researcher photographed using his mobile phone at 

times, and a professional camera at other times, then he uploaded it on a page called 

“Reviving the effects of Madaba and Dhulan Mansieh” on "Facebook" These photos 

illustrate the most important sites and monuments in Madaba and Dhilan, to understand 

its influence upon tourism. 

The researcher also concluded his practical experience by displaying some of the 

tourist posters that support and promote tourism in these forgotten locations, which 

spanned the hand of neglect and vandalism. 

Keywords: Tourism Promotion, Tourism marketing, Photo sharing, Social Media 

Platforms, Archaeological Sites. 
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 األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

 :مقدمة -أ

 من الفن ويعد ،هوجةد تةكيد في هوحنين اإلنسا   غ ة تجسد تزال وال القد  منذ الصة   كانت

 عن ي حثو  ،فيه يحيى الذي العالم مع تةاز   قامةإ على فائقة   قد     اإلنسا  تمن  التي الةسائل همأ 

 لذيا الكلي اإلنسا  صياغة في الفنة   برزأ الصة   فكانت ،كينةنته وترسخ حضة ه تضاعف وسيلة

 .الخلةد وينشد االمت ء تحقيق إلى يسعى

 استخدا  خ ل من المشك ت وحل المرئي االتصال عملية أنه على الجرافيكي التصميم يفسر

 ةالتوضيحي والرسة  Photography الفةتةغرافي والتصةير Typography التايبةغرافي

Illustration،  هاومجاالت الحيا  مناحي أغلب في الجرافيكي التصميم أهمية أحد على يخفى الو 

 إيصال جلأ من ال صرية تصاالتاال فن فهة والفنة   العلة  بأغلب والمرت لة والمتعدد  المتنةعة

  المستهدف. للجمهة   سالة

 يف اإلبداع أجل من والنصةص، والصة  الرمةز بين للجمع متنةعة   أسالي ا   هناك أ  إال

 الفنة   الخط، لمث تقنيات خ لها من الجرافيك مصمم يستخد  التي والرسائل لألفكا  المرئية الترجمة

  تالمج تشمل التي تصميماته خ ل من النهائية النتيجة إلى للةصةل الصفحات وتنسيق ال صرية،

  والقصص.

 حيةيا   مجاال   حتص أ بل ،ماديا   ص   أ يحاكي بصريا   تشكي    تعد لم الحديثة الصة   فإ  عليهو 

 األخص ىوعل والخدمات، للسلع الترويج في كبير دو  وللصة   ،المختلفة اإلنسا  لمناشط جامعا  
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 في دو هاو  الفةتةغرافية بالصة   االهتما  يتم لذا الةطني، االقتصاد تدعم التي يةالسياح الخدمات

 .(2615 ،)عميش الخصةص وجه على شهر  األقل ألثرية اهولمناطق عامة، أل د ل السياحي الترويج

 التةاصلو  االتصاالت تلةير إلى الحاجة نمت الهائلة، المعلةمات تكنةلةجيا ثة   عصر وفي

 التةاصل مةاقع فابتكرت مثيل، له يسبق لم نحة على المعمة   أ جاء كافة في المجتمع أفراد بين

 فتم ا ،واالنتش السرعة في فاعلية من لها لما والعامة، الخبراء من بالغ باهتما  وحظيت االجتماعي،

 ترونية.اإللك والسياحة اإللكتروني التسةيق اإللكترونية، التجا   أهمها عد  مناح في استغ لها

 خ ل نم الجرافيكي التصميم مكةنات أحد دو  على الضةء ال احث سيلقي  تقد ما على وبناء  

 سياحيال الترويج في االجتماعي التةاصل منصات على  الصة   مشا كة دو  على الضةء تسليط

 أنمةذجا ". مادبا مدينة" شهر  األقل األثرية األ د  لمناطق

 الدراسة: مشكلة -ب

 ريةاألث للمناطق السياحي الترويج ضعف في - ال احث نظر ةوجه من – الدراسة شكلةم تكمن

 فاعلية روأكث حداثة أكثر سبل عن وال حث مث  ، األثرية مادبا مدينة مثل األ د ، في شهر " "األقل

 الصة  ةمشا ك استثما  خ ل من ،سياحيا   وتسةيقها األ د  في شهر " "األقل المناطق هذه لترويج

 . األ د في ةالسياح دعمل االجتماعي التةاصل منصات على

 :وفرضياتها الدراسة أسئلة -ج

 التالية: النقاط في الد اسة فرضيات تتمثل

 الداللة مستةى  عند إحصائية داللة ذو أثر يةجد - :األولى الفرضية (α≤ 6.65) ةأهمي مدى في 

 السياحي. المجال في االجتماعي التةاصل منصات
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 الداللة مستةى  عند إحصائية داللة ذو أثر يةجد - :الثانية الفرضية (α≤ 6.65) إسها  د جة في 

 ألقلا السياحية األ د  لمناطق الترويج في االجتماعي التةاصل منصات على الصة   مشا كة

 .شهر 

 الداللة مستةى  عند إحصائية داللة ذو أثر يةجد - :الثالثة الفرضية (α≤ 6.65) فاعلية د جة في 

 ألثرية.ا مادبا مدينة لمعالم للترويج االجتماعي التةاصل منصات على السياحي الملصق مشا كة

 - :التالية األسئلة في تتمثل الد اسة أسئلة فإ  الفرضيات، هذه على وبناء  

  السياحي؟ المجال في االجتماعي التةاصل منصات أهمية مدى ما .1

 ناطقلم الترويج في االجتماعي التةاصل منصات على  الصة   مشا كة إسها  مدى ما  .2

 شهر ؟ األقل السياحية األ د 

 رويجللت االجتماعي التةاصل منصات على السياحي الملصق مشا كة فاعلية د جة ما .3

 األثرية؟ مادبا مدينة لمعالم

 :الدراسة أهمية -د

  :العلمية الناحية من

 ويأمل ،االجتماعي التةاصل منصات يومستخدم ال احثين لدىالمعرفة ٕاثراء إلى الد اسة تهدف

 - الد اسة: هذه نتائج من ةاليالت الجهات تستفيد أ  ال احث

 واآلثا . السياحة وزا   .1
 باأل د . السياحة تنشيط هيئة .2
 .األ د  في التصميم شركات داخل العاملة   االجتماعي التةاصل عمةاق مصممة .3
 األ د . في االجتماعي التةاصل منصات مستخدمة .4
 .يةاأل دن بالجامعات الجرافيكي التصميم تخصص طل ة .5
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  :العملية الناحية من

 الرقمية. لصة ا الستخدامات الحديثة االتجاهات من االستفاد  .1

 .الجرافيكي التصميم مجاالت شتى في الرقمية الصة  تةظيف من االستفاد  .2

 على ا ،احيسي شهر  األقل األثرية األ د  مناطق ترويج في الرقمية الصة  فاعلية من االستفاد  .3

 والدولي. الةطني الصعيدين

 الدراسة: أهداف -ه

ا لألشياء الجمالي بالجانب اإلنسا  اهتما  زياد  إ   على يزالترك زاد منها، التراثية وخصةص 

ا بدو ه هذا فانعكس والتصميم الفنة    تقدمها التي خدماتوال التراثية المناطق تلكل التسةيق على أيض 

 لىإ الرسالة تهدف هنا فمن االجتماعي التةاصل منصات على لها الترويج انتشا  ىإل أدى مما

 التالي

  مباشرة أهداف

 تماعياالج التةاصل منصات على  الصة   مشا كة ةفاعلي أثر وقياس وصف الى ال حث يهدف 

 ظرن وجهة من أنمةذجا   مادبا "مدينة شهر  األقل األثرية األ د  لمناطق السياحي الترويج في

 .األ د  في الخاصة السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي التةاصل مةاقع ميمستخد

 شهر  ألقلا األثرية للمناطق الترويج في االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق أهمية 

 األ د  في

  مباشرة غير أهداف

 مادبا مدينة" ومنها شهر  األقل األثرية األ د  المناطق على التعرف" 

 ةاألثري األ د  لمناطق السياحي الترويج فيالمشترك العمل ضرو   على الضةء تسليط 
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 - :الدراسة مصطلحات -و

 :Design Graphic الجرافيكي التصميم -1

 والمكتةبة المنسةخة الخلةط وتعني Graphus جرافيةس التيني الكلمة هذه أصل - :اصطالحياً 

 الرسم وتعني ()جراف من مشتقة الجرافيكي التصميم وكلمة ،Gravure الفرنسية اللغة وفي

 .والملبةع المنسةخ التصةيري  تعني جرافيك ةوكلم البياني،

 اإلخراج لمث عد  جةانب ويشمل ال صري  عباإلبدا  يعنىو  المعرفة فروع من واسع تخصص وهة

 أخرى، بداعيةإ وجةانب المعلةمات وتكنةلةجيا وتصميمها الصفحات وتنسيق المحا ف وتصميم الفني

 فرضي فهة ،منها أي في التخصص للمصممين يمكن مجزأ   مساحات هناك أ  التنةع هذا ويعني

 (.5266 ،العربي) وفهمها الرسالة يصالإل للمحتةى  وبنية نظا 

 أو ةلسلع المتلقي جذب إلى تهدف ةل سا يصالإل معقد غيرو  بسيط عمل إنتاج هة - :إجرائياً 

 مقنعة. صة  ب ما خدمة

 :Tourism السياحة -0

 .األ ض في الضرب لغة هيو  التجةال إلى العربية اللغة في السياحة لفظة ت شير

 من مؤقتا   راداألف بانتقال المتمثل واالنتقال لسيرا بها يقصدو  السفر أنةاع من نةع هي- :اصطالحياً 

 منها   يكة  قد معينة حاجات وإش اع  غ ات لتحقيق ،العالم أو اإلقليم أو الدولة داخل آخر إلى مكا 

 ألنشلةا أشكال كافة السياحة مفهة  ضمن ويند ج واالستجما ، التنزه لمجرد أو والتشافي، الع ج

 .(2615 ،)عميش االنتقال هذا على المترت ة ال شرية

  



7 
 

 

 :romotionP Touristالسياحي الترويج -3

 ابيإيج تفاعل وإحداث وبرامجها الشركة عن السائ  لدى المعرفة إحداث عملية" هة- :اصطالحياً 

 على وتحفيزه هوتشجيع الترويجية الجهةد طريق عن عليها حصل التي المعلةمات وبين السائ  بين

 طلب خلق أو الشركة تقدمها التي السياحية البرامج أحد على التعاقد محة ه إيجابي بسلةك القيا 

 .(2614 )الرحبي، "بإش اعه يقة  حتى والقلق بالتةتر يشعره ظلي لديه كامن

 :Marketing Tourism السياحي التسويق -4

 إليه   يحتاجة  ما على المستهلكة   بةاسلتها يحصل وإدا ية اجتماعية عملية هة "التسةيق

 للتسةيق، يالبريلان للمعهد ووفقا   اآلخرين. مع المنتجات وقيم خدمات وت ادل إنشاء خ ل من ويريدو  

)Kotler, وإش اعها" وتقييمها وتةقعها العميل متلل ات تحديد عن المسؤولة اإلدا   عملية "إنها

)2006. 

 ولةالد داخل السياحية والمنشآت المنظمات به تقة  الذي الفنيو  اإلدا ي  النشاط ذلك )هة

 السياحية الحركة تنمية بهدف ;فيها التأثيرو  عليها والتعرف ةالمرتق  السياحية االسةاق لتحديد خا جهاو 

 السياحية(. يراداتاإل من قد  أكبر وتحقيق منها دمةالقا

 خليط،ت من اإلدا   وظائف كل )يشمل دا ي إ نشاط السياحي التسةيق  أ نجد التعريف هذا من

 (2611 حمد، )تية:اآل الفةائد للتسةيق العلمية اإلدا   تحقق حيث  قابة(،و  تةجيه تنظيم،

 منظم علمي بشكل التسةيقية الجهةد وتنظيم تخليط. 

 مستمر بشكل التسةيقي داءاأل وتلةير تقييم. 

  عالية بكفاء  المختلفة التسةيقية المةا د استخدا. 
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 المختلفة ةالتسةيقي المنشئات داخل خرى األ نشلةاألو  التسةيقية نشلةاأل بين التنسيق تحقيق. 

 للمنشأ  التسةيقية األهداف تحقيق. 

 :Editing Photo الصورة معالجة -5

  قا  ط تحسينها بهدف الصة  على عمليات بإجراء تهتم (،المعلةماتية) الحاسةب علم فروع أحد هي

 ستة نم يتألف قليديالت الصة  معالجة نظا  منها. المعلةمات بعض استخ ص أو محدد  لمعايير

 (Solomon, 2616 )-الترتيب: على وهي متتالية مراحل

 ضةئي. حساس بةاسلة cquisitionA Imageالصة   على الحصةل .1

 صة   إلى تحةيلها أو التشةيش من الصة   كتصفية rocessingP-Pre المبدئية المعالجة .2

 ثنائية.

 في جسم أي المثال سبيل على) المهمة المعلةمات لفصل Segmentation الصة   تقليع .3

 الخلفية. عن الصة  (

 الصفات. أو xtractionE Features المميزات استخ ص .4

 األنماط. على والتعرف إليه تعةد الذي بالنمط و بلها Classificationالمميزات تصنيف .5

 في الصة   معالجة نظم وتستخد nderstandingU mageI Digital الرقمية الصة   فهم .0

 .الحاسةبية الرؤية اآللي، اإلنسا  ،يلاآل التحكم تلبيقات والسيما التلبيقات نم الكثير

 تتي  اإلنترنت على منصة هة :iteS etworkingN ocialS االجتماعية الشبكات موقع -6

 يكة   ما د عا المةقع. على اآلخرين المستخدمين مع والتفاعل عا  تعريف ملف إنشاء للمستخدمين

 اتصال يف يشا كة   الذين باألشخاص قائمة على جديد مستخد  إدخال االجتماعية الش كات لمةاقع

 اءإنش بعد  فضه. أو صالاالت بتأكيد القائمة في المةجةدين لألشخاص السماح ثم معهم،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 تصاالت،اال من المزيد إلجراء االتصاالت ش كات في ال حث الجديد للمستخد  يمكن االتصاالت،

 إنشاء طريق عن معا فه، عدد بزياد  الفرد قيا  بأّنه عا  بشكل االجتماعي التةاصل تعريف ويمكن

 ألفراد،ا بين الع قات إلنشاء وسيلة أيضا   المةاقع هذه أص حت ،را  ومؤخ اآلخرين، مع الع قات

 إنشاء دمينللم ستخ  تيت التي المةاقع أّنها على ماعياالجت لالتةاص مةاقع تعريف يمكن هنا ومن

 يسبةك،ف مةاقع وتعد نفسها، للمةاقع آخرين مستخدمين مع ع قات وتكةين شخصية، حسابات

 .(,2612Rouse) المةاقع هذه على أمثلة   ويةتيةب وواتساب،

 الدراسة: حدود -ز

 اآلتي: في الد اسة حدود تتمثل

 جالتروي في االجتماعي التةاصل منصات على  الصة   مشا كة فاعلية :المةضةعية الحدود 

 .أنمةذجا " مادبا مدينة" شهر  األقل األثرية األ د  لمناطق

 األ د  - مادبا / عما  :المكانية الحدود. 

 2626-2619 الجامعي للعا  األول الد اسي الفصل :الزمانية الحدود 

 الدراسة محددات -ح

  الحديثة االتجاهات وتغير الرقمية، التقنيات المعلةمات، لتكنةلةجيا والمت حق السريع التلة 

 .الرقمية الصة  الستخدامات

 ةلسياحا بمجال الخاص المرئي تصميمال مجال في العاملين المصممين وخبرات ثقافات اخت ف 

 .األ د  في

 األ د . داخل من االجتماعي التةاصل منصات مستخدمي وأعما  وخبرات ثقافات اخت ف 
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري  اإلطار

o الرقمي التصوير Photography Digital 
 المرئي( - )المطبوع الجرافيكي التصميم .1
  الفوتوغرافي التصوير وتطور نشأة .0
 Photo Digitalالرقمية الصور أنواع .3
 Types Image Digital الرقمية الصور ملفات أنواع .4
 

o االجتماعي التواصل منصات على الصور مشاركة 
 االجتماعي. التواصل ووسائل االجتماعي التواصل منصات بين الفرق  .5
 المشاركة. وطرق  الصورة مشاركة تعريف .6
 العالمية. االجتماعي التواصل منصات أهم .7

1. Facebook 
0. YouTube 
3. Messenger Facebook 
4. App What`s 
5. Instagram 
6. Twitter 

o األردن في السياحة 
 .باألردن( السياحة أنواع – السياحة )تعريف .8
 .مادبا مدينة في األثرية المعالم أهم .9
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 الثاني الفصل
 السابقة والدراسات النظري  اإلطار

  النظري  األدب أواًل:

 Photography Digital الرقمي التصوير األول: المبحث

  Graphic Design :الجرافيكي التصميم .1

 تركز التي والمهنية الفنية التخصصات من عدد إلى يشير الجرافيكي التصميم مصلل   إ

 الرمةز بين والجمع لإلنشاء متنةعة أساليب وتستخد ، عرضها وطرق  المرئية تصاالتاال على

 الجرافيك مصمم يستخد  وقد ،والرسائل لألفكا  مرئي مثيل لخلقت والكلمات والصة 

فلي ، ) النهائية النتيجة إلى لللةصة الرسة  التةضيحية و  ، التصةير الفةتةغرافي"التايبةغرافي"

 .(2662 ،  وآخرو 

 أص   التصميم الجرافيكي قد تخصص أ  نجد العالم هذا في حةلنا مال نظرال خ ل منو 

 التي االسته كية الغذائية والمةاد السلع مختلف في يتةاجد فهة ،حياتنا جةانب من جانب كل في

 تسةق  التي اإلع نات مختلفب يتةاجد كما ،متنةعةال مشروباتالو  مأكةالتمثل ال اإلنسا  يتناولها

 اسم لتةضي  األدوية علبعلى  وكذلك ،الملصقات يسمى ما شكل على الجديد  الخدمات أو للسلع

 أو التلفاز شاشات على نشاهده فيما يتةاجد كما هامة،ال البيانات من ذلك ريوغ وتركيبته الدواء

 بعض شاشات على يتةاجد أيضا   وهة المختلفة، والمةاقع اإلنترنت ش كة خ ل من الحاسةب

 التي المها  طبيعة عن فكر  مشاهد حال ومن نفسها عرض على تعمل التي والشركات المؤسسات

 على يتةاجد كما واللرقات، الشةا ع في كبير  لةحات خ ل من أو االنتظا  ساعات أثناء بها تقة 
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 فيما والتفكير النظر إمعا  خ ل ومن ،الكثير ذلك وغير والم بس المختلفة، النقل وسائل جةانب

 (2013، العاني):أمرين دحأ هي جميعا   األعمال هذه مكةنات أ  نجد تقد 

 إنجليزية، أو أي لغة أخرى(.، التينية ،عربيةالمكتةبة ) اللغة عن النظر بغض نصةص: اللاألو

 شََََََكل على تكة   وقد ،الهندسََََََي وشََََََكلها وأحجامها ألةانها عن النظر بغض الصََََََة : والثاني

 .معقد  أو بسيلة يدوية  سةمات

 الفنة   كل عن يتميز أص   بل ،تةضي  وسيلة يعد لم الملبةع الجرافيكي التصميم إ 

 التفرد إلى هذا أدى وقد ،الحيا  مناحي جميع في والتقنية التكنةلةجيا بتلة  مرت لا   يجعله باستق ل

 المناس ة. الل اعة وسيلة وانتقاء المةضةع أو الفكر  فيلرح

 عصر ودخةل واآللية والتقنيات األساليب في طرأت التي للتلة ات مةاك ا   ذلك جاء لقد

 ،الجرافيكي التصميم تقد  على ساعدت التي الحديثة والمةاد الخامات مختلف واستخدا  الرقمية

 .(2612  اشد،) والتحدي باالبتكا  مليء الكبير التلة  هذا وأ  خاصة

 والتحدي والتغيير التلة  باب دخل قد الحديث الجرافيكي التصميم إ  القةل يمكن هنا من

Technical  ةالتقني العةلمة وأ  خاصة والتكنةلةجيا، التقنيات مجالي في المتغيرات تلة  ليةاكب

Globalization تر ف في مسبةق  غير بشكل وانتشر العالم قا ات بين والحةاجز الحدود كل ألغت دق 

 .(2613 )عةيشة، بسيلة زمنية

 الخامات تكةينها في تساهم التي اإلبداعية األفكا  فإ  التلة ي، المفهة  هذا منللق ومن

 ثة   بفضل وذلك ،الجرافيكي التصميم بمجال المهتمين بين االنتشا  واسعة أص حت اتينوالتق

 المعلةمات. تكنةلةجيا أوجدتها التي االتصاالت
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 والفنانين، المصممين بين والخبرات التجا ب وت ادل الرئيسة المفاهيم هذه أساس وعلى

 والجماعية، الفردية والم اد ات األفكا  وتتجدد وتقنياته العمل تفاصيل جدا   سريع وبشكل تتلة 

 .بذاته مضمةنه يروي  الذي الجرافيكي التصميم على التلةيري  التأثر يزداد وبهذا

 تاريخ التصميم الجرافيكي:

 ،الفخا ية األواني وعلى والعظا  الصخة  على الحفر فن البدائي اإلنسا  عرف لقد

 الحفر نةع وكا  األقمشة، بل اعة الخاصة الزخا ف لعمل الصينين لدى الفن هذا واستعمل

 على ملبةعة الشرق  في ظهرت لصة   أو تا يخ يرجع حيث الخشب على الحفر هة المستخد 

 بحفر الصينية   مبدأ 200 سنة وفي .الصينيين عند  .ق 868 سنة إلى تعةد خشبي لةح من و ق 

 عا  ط ع يالمقدس البةذي )Tipitaka(كتاب وكا  ،خشبية قةالب فةق  ال ا ز  والصة  الكتابة

 عةيشة،) بلةكاتبال يعرف فيما الخشبية القةالب باستخدا  صفحة ألف 130 نحة في  972 

2613). 

 ام تهم مع لكتابة أو أفكا هم عن للتعبيرالبردي  و ق  استخد  لمن أو المصرية   وكا 

 اختراع كا  الحين ذلك بعد التصميم تا يخ في األهم الخلة  لكن المهمة، أحداثهم وتسجيل اليةمية

   770عا  ال ا ز  الل اعة اختراعتم  ثم  ، 105عا في  الصيني (Ts`ai Lun)د ي على الة ق 

 .(2612 ) اشد، اأيض   الصينيين أيدي لىع

 انتك الذي الةقت ففي قريب، وقت حتى الل اعة تعرف لم الةقت ذلك في أو وبا كانت لقد

 والرسائل تبالك ينسخة   يزالة   ما األو بية   كا  والمعدنية، الخشبية القةالب تستخد  المشرق  أمم فيه

 القةالب طريقة باستخدا  ط اعته تم ما أول هي  1423 عا  كريستةفر لقديسا صة   إ  ،بأيديهم
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 عةيشة،) اللريقة تلك باستخدا  أو وبا في الكتب ط اعة انتشرت ذلك وبعد ،ألو وبية  ا قبل من

2613). 

 سائر بين متميزا   مجاال   يعتبر متعدد  ط اعية أساليب من يحتةيه بما الجرافيك فنإ  

 من به يرت ط وما الل اعي األسلةب ختيا ال واسعا   مجاال يتي  فهة التشكيلي، الفن مجاالت

 األحةال جميع في ترت ط  المرونة تلك أ  نجدحيث  ،للتعبير متنةعة فرصا   يةجد مما تقنيات

 وتجهيز تحضير في خلةاته ا  الفن عليه يجري  والذي اللابع السل  وهة أولهما  ئيسين بجانبين

 أو معدنيا   أو خشبيا   اللابع السل  ذلك طبيعة مع يت ء  بما ط اعته المراد التصميم أو الرسم

 الثاني الجانب أما ط اعته، المراد الفني العمل لتفاصيل الناقل السل  يعتبر فهة نسيجا أو حجريا  

 استخدا  الممكن ومن، القماش أو الجلد أو الكرتة   أو الة ق  من يكة   وقد الملبةع السل  فهة

 )عةيشة، واحد فني تكةين أو تصميم بل اعة الل اعي السل  تحضير في خامة من أكثر

2613). 

 Reliefال ا ز  الل اعة وهي الل اعة من عديد ا  أنةاع يشمل الملبةع الجرافيك فن  إ

Printing Process  الغائر  الل اعةو  Intaglio Printing Process  ة المستةي الل اعةو 

Planography  ة المسامي الل اعةوSilk-Screen. 

 Design Visual المرئي التصميم

User المستخد  واجهة وتصميم الجرافيكي التصميم من مزيج من المرئي التصميم ولد

nterfaceI(UI)، قمي.الر  التصميم من آخر نةع أي أو ويب مةقع تصميم جماليات على يركز فهة 

 .عليه بةاإلجا إلى ال صرية   المصممة   يهدف الذي السؤال هة هذا ؟ا  جيد بدوي النهائي المنتج هل
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 أ  إال ،المرئي التصميم عن Design Graphic الجرافيكي التصميم اخت ف من غمالر  على

isualV المرئي االتصال مصلل  مع لبالت اد ا  أحيان يستخد Design Visual المرئي التصميم

ommunicationC.  ميملتصا مجرد من بكثير أكثر كمصلل  المرئي التةاصل يشمل ما ا  غال و 

 ركزي المرئي التصميم أ  من الرغم على .بصريا   لرسالةا خ ل من التةاصل على ويركز الرقمي

 ،تصميمال ياتبجمال ما حد إلى ا  اهتمام أقل المرئي التةاصل فإ  والمظهر، الشكل على خاص بشكل

 (.,Tomita 2015) التةاصل في االنض اط جانب لصال 

 التصميم تعريف مع تناسبت ppAebW الةيب تلبيقاتو  Website الةيب مةقع تصميماتف

 جاالتم أحد لكن ،بصرية   مصممة   أنهم على الةيب مصممي بعض تصنيف يمكنف لذا المرئي.

 ألقلا على يعرفةا أ  المتةقع من الةيب مصممي معظم أ  حقيقة في يكمن الرئيسية االخت ف

 ال المرئي التصميم مها  أ  معروف األقل. على CSSو HTML - مثل الترميز مها ات بعض

 الترميز. تتضمن

 يعمل عندماف الةيب. مصممي من أكبر تصميم بمشا يع ا  غال  المرئية   المصممة   يكلفو 

 إنشاء المرئي المصمم مةجز يتضمن قد ،الةيب مةاقع تصميم لىع designer web ويب مصمم

 ،website )المةقع النهائي المنتج نلاق يتجاوز فإنه منتج. أو تجا ية لع مة كاملة بصرية لغات

 فيذتن في المؤسسة هاتت ع التي اللريقة ويغلي ذلك(، إلى وما ،brochure الكتيب ،appالتلبيق

 .(2613 عةيشة،) التصميم مشا يع

 ل مصل ظهر حيث ،كمهنة ال صري  التصميم من أطةل كا  قدف الجرافيكي التصميم أما

 أديسة   ويليا " بقلم مقال في مر  ولأل Design Graphic "الجرافيكي "التصميم

 لتصميما مصلل  عليه أطلق التصميم من جديد نةعك ،igginsW Addison William"دويغنز
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 فني عمل أقد  إلى المما سة هذه تعةد الةاقع في ،ولكن ،1922 عا  وذلك ،Design New الجديد

 . )Brookes,2010) القديم اإلنسا  أنشأه

 نشأة وتطور التصوير الفوتوغرافي: .0

 التي ر الصغي الخلةات من كبير  مجمةعة إنه بل واحد، حدث وليد ليس الضةئي التصةير إ 

 بالتاليو  ثاحداأل تثبيتو  حفظل الفضةل وكذلك ،اإلنسا  عند األزلية والرغ ة الحاجة عليها تشجع

  الزمن. عجلة وقف

 عشر التاسع   القر  منتصف في الضةئي التصةير علم فيها ولد التي - أو وبا لفناني كا  وقد

 يف الكمال من له وصلةا لما وصلةا وقد التقليدي، بمفهةمهاImage الصة   مع وجةالت صةالت -

 جديدا   ا  أسلةب إال الظروف تلك في الضةئي التصةير يعدو ولم التماثيل. وصنع الزيتي الرسم

 ليسف لذا أقل. بمجهةد ولكن األوائل الرسامة   بناها التي اإلنشائية القةاعد بنفس الصة  لرسم

 وقد  سم. تعنيو  و]غرافي[ ضةء، وتعني ]فةتة[ وهما: التينيين ذ ينج من االسم يبتكر أ  بمستغرب  

 Herschel William Frederick John Sir "هيرشل جة  " سير1439عا  االبتكا  بهذا قا 

 (2612  اشد،) .(2791-2792)

 .كيميائي يوالثان الضةئي، التلة  خط ،خلين عبر التلة  وكا  تلة  بل يةلد لم التصةير أ  غير

 - :الضوئي التصوير تطور

 قدمَاء إ  ويقَال ،السنَيَن الفآ منَذPhotography الفةتَةغَرافَي التصَةيَر آلة فكر  بدأت

 اصلألشَخ صَة   الحظَةا الشَمس حَرا   مَن هربَا   الَمظلَمة خيامهَم فَي جلةسَهم أثناء المصريين
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 مََرو ها بعََد الََمقابلة الخيمََة جََد ا  أحَد علَى ظ لهم تسَقط أ  بعَد خيامهَم بجَةا  يمَرو   الذيََن

 .بالَمصادفة الَمقابلة الجهََة فَي وجََد صغيَر بثقَب

 من حزمة بدخَةل سَم  عندمَا الظاهَر  هَذه الََمي د قبَل الرابَع القَر   فََي أ سَلة الحَظ وقَد

 يَنعشََر  بعَد على أبَيض مسل  جسَم أو و قَة ووضَع ،مظلَمة غرفَة إلى صغيَر ثقب من الضَةء

 اضَ و  وغيَر مقلَةب بشَكل الة قة تلك على ينعكس الخا جي فالَمنظر ،الثقب من قري ا سنتيمترات

 .(2613 )عةيشة، معالَمه معرفَة يمكَن لكَن

 الَمسَلَم العَربََي عَالََمال عنهَا كتََب أ  بعََد إال الظَاهََر  هََذه إلى االنتبََاه يشََد لم هذا كل

 Ptolemy Claudiusبلليمَةس نظريَة وصحَ  نسَف والَذي ( 965-1040) "الهيثَم بَن الحسَن"

 َيف الهيثَم ابن أثبَت وقَد الرائَي، عيَن مَن تن عَث األشَعة أ  علَى تقَة  كانَت التَي  (166-126)

 ،َم صََرال باتجََاه الَمرئي الجسََم علَى تنعكَس يالتَ األشَعة بةاسَلة تتَم الرؤيَة أ  "الَمناظر"  كتابَه

 الكلمَة هَي قمَر  وكلمَة الَمظلَمة، بالقمََر  الَمتأخََر  العصََة  فَي عََرف مَا صمََم ذلَك سبَيل وفَي

 الَمظلَمة القمََر  فَي الثقب أ  إلى الهيثم ابن أشا  وقد ،camera كلمة منها اشتقت التي العربيَة

 تشَكل الثقََب عبَر القمََر  داخََل إلى الخََا ج مََن اآلتيََة الضََةء أشعََة فََإ  ضيقََا   يكَة   عنََدما

 قاعَد  الغرفَة وجَدا  األول قاعَد  الضَةء مصََد  ويكََة   ،الثقَب فََي  أسهمََا متقابليََن مخَروطيََن

 .(1226 ) اشد، الثانَي

 

 

 

 اوبسيكور كاميرا – الهيثم ابن صندوق  (1) شكل
 (0210 ،)راشد المصدر
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 َة  الص ظهَة  وبََين الثقَب وضيق سَعة بََين الع قَة إلى الهيثَم بَن الحسَن أشَا  وقد

 . ةيََرالتص آلَة لظهَة  مهَدو  همصراعي على اللريق فت  قَد يكَة   بهَذا الهيثَم وابن ووضةحهَا

Bacon Roger (-1292"باكَة    وجَر" اإلنجليََزي  مَن وبدايَة الََمتأخر  العصَة  وفََي

 بالغرفَة موأهتَ الهيثَم، ابن بد اسَات كثيََرا تأثََر الَذي الََمي دي عشَر الثالَث القَر   فََي  (1219

 يَرالشه اإليلالَي الفنَا  الظاهَر  هَذه مَن سَتفادا ديالَمي  عشَر السَادس القَر   وفَي الَمظلََمة،

 الغرفَة فكَر  وطَة   iVinc da Piero ser di Leonardo(1452-1519) "دافنشَي ليةنَا دو"

 ََنم عََدد قََا  ثََم .ولةحَات  سَة  مَن الفنََية أعمالَه فََي سَتخدمهاا ثقَب ذات خزانَة إلى الَمظلََمة

 سَتخدا ا فتَم الصَة  ، وضََةح لزيََاد  الَمظلَمة الغرفََة َىعل تحسيَنات بإدخََال ذلَك بعََد الفنَانَيَن

 شَاع َمث األصلَي وضعَه إلى نعَكاساال إلعَاد  الََمرايا سَتخدا او  الحدقَة وتكبََير وتصغيََر العدسَات

 َا الرس ويقَة  الصَة   عكَس يتَم الَمظلََمة الغرفَة طريَق فعَن الََمنعكس، بالضَةء الرسَم ذلَك بعَد

 .(2613 )عةيشة، اليَد بخَط الرسَم بتحديَد

 الدوائر في  Boyle Robert (1022-1091)"بةيل  وبيرت" أعلن عشر السادس القر   وفي

 الرجل ذلك تبراع وقد للهةاء. الماد  تلك تتعرض عندما يتغير الفضة كلة يد لة   أ  الحظ أنه العلمية

 ال ،لهةاءا اعت ا  في ا تك ه الذي الخلأ من الرغم على - اإلع   بذلك الضةئي التصةير مكتشف

 .يالضةئ التصةير طريق في خلة  أول واضع - الفضة كلة يد لة   تبدل سبب هة ،الضةء

 بأ  الحظ بأنه ليقةلSalsa Anglo"سََالسََا نجلة"أيدعى  جل عشََر السََابع القر   بداية في جاء ثم

 .الشمس لضةء تعرضت متى سةداء تص   الفضة نترات
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 التاريخ في كاميرا أول توضح صورة (2) شكل

 (0210 ،)راشد المصدر

Louis-داغة " لةيس له" يقال  جل مع شراكة الفرنسي ني ك عقد 1429 يناير 4 فيو 

Daguerre Mandé-Jacques دو   اتسنة  أ بع بعد مات أ  يلبث لم لكنه ابتكا ه تلةير بغرض 

  األول. ل بتكا  الكثير يضيف أ 

 مد  افيه يقلل طريقة إلى يصل أ  أخيرا   استلاع حتى أبحاثه في مضى فقد "داغة " أما

 يثبت أ  لككذ استلاعو  ،دقيقة الث ثين إلى العشرين بين قصير  فتر  إلى ساعات من التعريض

 خاصة. أم ح في بغمسها الصة  

 قلم " ا بعنة  كتاب بنشر 1456 عا Talbot Fox Henry William"تاليبةت "ويليا  وقا 

 العلمية هاأسس وعلى ،الحين ذلك منذ اللريقة تلك اعت مدت وقد ،الصة  تلك من العديد به "اللبيعة

  الحديث. الضةئي التصةير صناعة بنيت

 من ديدالع بعد زجاجية لةحات على الفةتةغرافية المةاد يثّبت أ  استلاع من جاء بالل ع،

 الجي تينية. األف   صناعة في التلة  من تا يخ ذلك ت  ثم المحاوالت،

 ا يخت على  أينا، كما معتمد ، الضةئية الصة   شمس بزغت المتةاضعة البدايات تلك منو 

 التا يخ لكذ أحداث جميع أ  األمر في الغريب والتجا ية. والفلسفية العلمية بالمناو ات وحافل طةيل

 مفردات: ث ث حةل تدو 
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 الرسم. علم من مستقا  وفراغية بصرية بشروط الةاقع من مقتلع جزء :Image الصة  

 بحسَََََََاسََََََََيتها عرفت مةاد من معلةمة كمية على المؤقت الضَََََََةء تسََََََََليط :Exposure التعريض

 للضةء.

 يةالفةتةغراف المةاد تلك على الضََََََََةء يرسََََََََمها التي الصََََََََة   إبقاء من التمكن :Fixation التثبيت

 .(2612  اشد،) ممكنة مد  ألطةل

 الهيثم ناب صندوق  من الضةئي للتصةير التا يخية الرحلة خ ل الصة   أ  سبق مما ي حظ

 أو يدهاص أحد   يستليع أ  دو   لكن الةاقع تعكس حبيسة بقيت عشر التاسع القر   بداية وحتى

  نسخها.

 من دعد العلمية للساحة برز حين عشر التاسع القر   أوائل في فجأ  األحداث تسا عت ثم

 (2664، )وصيف متجهين: في سا ت التي االبتكا ات من بعدد والهةا   العلماء

 وتثبيتها. يةعال نةعية ذات لصة   للةصةل مختلفة طرق  أو أساليب بابتكا  ضيالتعر  مد  تعجيل -

 الل ع.و  والتحميض التصةير في المبتكر  األساليب مع التعامل على قاد   كاميرات تلةير -

 أصغَر هابشَكل أصحت وبتلة ها جَدا   كبََير بحجَم العالََم فَي فةتَةغرافيَة كاميََرا أول كانَت

 تسَتخد  لتَيا ROLLIFLEX س وليفلكَ نَةع مَن العدسَة مزدوجَة عاكسَة كاميََرا أول وكانَت حجمَا  

 حَدا   بلغَت وقَد اليَة  نراهَا التَي الصَة   علَى الكاميََرا أص حَت ذلَك وبعَد مَم.126 األفَ   مقَاس

 التيو  الرقميَة الكاميََرا إلى اليَة  وصلنَا حتَى الحاسَب مَع الكاميَرا دمَج وتَم ،التلَة  فَي مذهَ   

 تقََة  سَاسََةح ط قََات ثََ ث علَى تحتََةى  حيَث الفيلَميََة الكاميَرات فَي الفكَر  نفَس علَى تحتةي 

 في وهَى رقميَة،ال الصَة   إلنتاج الث ثَة الل قََات هََذه بََين والجمََع لث ثََةا األساسيََة األلََةا  بقيَاس

 عضهَاب جنَب تراصهَا في الَمةزاييك مربعَات تش ه الصغَر متناهيَة مربعَات عَن عبَا   األسَاس
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 اعمَةون منتظمَة لتبَدو الصغَر متناهيَة ال كسَ ت هَذه ،"بكسَل" منهَا الةاحَد  وتسَمى ال عَض

 تََمي اآلخََرا  اللةنََا  بَينمََا األساسية األلةا  مَن فقََط واحََد  يقيَس "بكسَل" كل  إفََ وكمحصلََة

 َةالخاصي َذهوه البرمجيات خ ل مَن وذلَك بهَا الَمحيلة "ت كسَ ال" علَى بنَاءا وتقديَرهما اسَتنتاجهما

 يقلَل َذاه فَإ  السيَنسة  في  كسَل"ال" عَدد زاد كلَما فإنَه األحَةال كل وفَي الصَة  ، حَد  مَن تقلَل

 ة  الصَ جَةد  لزيَاد  ذلَك في تدخلَت التكنةلةجيَا فَإ  كذلَك ،الَمرئية الصَة   حَد  نقَص مَن

 هَذهو  ضةئي ثنائي صمَا  ريَقط عَن كهربائيَة شَحنة إلى يتحَةل "بكسَل" كل أ  حيث،الرقميَة

 محَةل خَ ل مَن (1 – 6(  قميَة قيمَة إلى تحةيلَه ثَم تكبَيره يتَم فةلَت إلى تتحَةل عندئَذ الشَحنة

 الرقميَة الصَة  تلَك بمعالجَة الكاميَرا تقَة  ثَم ومَن ،Digital ي قمَ لىإ Analog يقياسـ نَةع مَن

 .(2612 ) اشد، النهائيَة الرقميَة الصَة   لتنتَج

  إَف Charagdevice_Dcouple CC عنَة  َنم Sensors تالحساسَا وجةد حال فَىو  

 يََنسة بالس محيلَة كهربائيَة مجمةعَات طريَق عَن منفصَل بشَكل جهَا ع يتَم ال كسَل قياسَات

 مجمةعَات يَقطر  عَن الةقَت نفَس في معالجتهَا يتَم ال كسَل قياسَات  إف السينسة  نظَا  في بََينما

 نفسَه. السيَنسة  وعلَى السيَنسة  ت بكسَ في كهربائيَة

 عمَلب يختص فَن يعتبر والذي الَمةزاييك على التعرف من بدال Pixel كسَل"ال" هة ما لَمعرفة 

 كنيَكت وهَة ،خَرى األ الََمةاد أو الحجَا   أو الزجَاج مَن و  اومتج ويةامتسَ قلَع سَتخدا اب فنيَة أشَكال

 لعمَل تلفَةمخ وبألَةا  الشَكل مربعَة العَاد  في وهَى ،الصغيَر  القلَع تسَتخد  وفيَه الزخرفَة لفَن

 مفَرد  نقلَة هَةو  ،الصَة   عنصَر هة الرقمي التصةيَر في  كسَل"ال" فإ  هنا ومن ،صَة   أو تشَكيل

 ََة  الص في وحََد  أصغََر وهَي ،العََرض أدا   في تَةجيهََه يمكَن عنصَر أصغَر أوهَى صَة   في

 .(2664 ،)وصيف فيهََا التحكََم أو إنتاجهََا يمكَن
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 تنتظََمو  أهميتهَا أو  تبتهََا مَع يتةافََق ال كسََل وعنََةا  بَه الخَاص العنَةا  بكسََل ولَكل

 هََة كسلب وكل ،مََربعات أو نقط باستعمََال إنتاجهََا إعََاد  ويجََب .بعديََن مَََن شَ كة في ت ال كسَ

  صليَة.األ للصَة   دقَة أكثَر إنتَاج عَاد  تعلَي نمةذجيَة كثراأل العيَناتو  ،صليَةاأل    الصََة  مََن عيَنة

  إعَاد يتَم الََملةنة الصَة   أنظمَة وفَي ،خَراآل عَن مختلفَة بكسَل َكلل Intensity ةوالكثافَ

 َروأخض أحمَر مَاإ للكثافَة عناصَر ةأ بَع أو ث ثَ طريَق عَن صَللأل ملابَق بشَكل اللَة   إنتَاج

 اشَتقاقها تَم بكسَل وكلََمة ...CMYK دسَة األ ومعهَم وأصفَر "ماجنتَا"و "سَيا " أوRGB وأز ق 

 أو الصَة   عنصَر تصبَ ف Element ةكلََم نم elو َة  ص turePic ةكلََم َنم pix نمقلعيََ مَن

 .(2664 ،)وصيف ظها هَاإ أو الصَة   نتَاجإل ال كسَل تسَتخد  حيث للصَة   ولاأل الََمكة   يعنَى مَا

 :Digital Photoأنواع الصور الرقمية  .3

 المتعدد ، طالةسائ إع   أساسيات من فهة قديما ، تلع ه كانت مما أكثر مهما   دو ا   الصة   تلعب

 التأثير في بير ك قة  للصة   والتةزيع اإلنتاج وسهةلة التكنةلةجيا وتلة  اإلع مي االنفتاح جعل وقد

 الرقمية اميراتالك وانتشا  لكترونياإل والبريد العنكبةتية الش كة ا استخد وبزياد  العا . الرأي على

 والتصةير لصة  ا انتشا  في مسبةق  غير كبير تةسع ثتأحد والتي الحةاسيب وانتشا  أسعا ها وتدني

 الرقميين.

 حةلت الرقمية الكاميرات تحققها التي السرعة ومع الرقمية الصة  إنتاج جةد  تلة  ومع

 الصة ، نم النةع هذا إلى نفسها الصحف تحةلت كما الرقمية الكاميرات إلى المحترفة   المصة و  

 لكترونياإل يدالبر  عبر ية  كل بالم يين صة ا   يرسلة   وهم يينصحف مصة ين إلى الهةا   تحةل كما

 ويمكن السابق، من أكثر الصة  نشر تلبيقات فتةسعت العنكبةتية الش كة مةاقع عبر ينشرونها وأ
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 الةيب، كةش  هي، أساسية تلبيقات ث ث في الرقمية للصة   اإلع مية التلبيقات حصر يمكن

 .(2007Hernandez ,) المحمةلة واألجهز  والهةاتف المتعدد  والةسائط

 الصورة في شبكة الويب:

 وإع نية إع ميةو  علمية كمعلةمة الش كة بنية في أساسيا    كنا   تمثل اإلنترنت ش كة في الصة  

 تةض  كأز ا  وأ كخلفية، للمةقع بنائي وكعنصر جمالية إضافة تمثل كما الةقت، نفس في وتعليمية

 إلى المةقع زائر نقل في للمساعد  Thumbnail ظفرية صة  للتصف  كأدلة أو المةقع، أبةاب

 في اصخ  مز بةاسلة الةيب صفحات إلى الصة  تحميل "ويتم الصة  . نفس تحمل أخرى  صفحة

 صة   إلد اج يكفي ال وهة Image لَََََ اختصا  <img> هة HTML التشعبي النص ترميز لغة

 هل تابعة خاصية الرمز هذا يضاف الحالة هذه وفي المللةبة الصة   تحدد يجب اذ المةقع في

<scr> لصة  ا قياسات أبعاد وضع تتي  الخةاص من عدد تضاف وهكذا الصة   واسم مةقع لتحديد 

 ،)علية يكها.تحر  حتى أو للمةقع كخلفية واستخدامها مختلفة بألةا  وتأطيرها الصفحة في ومةقعها

2614). 

 لحفظا وبرمجيات بل والمةاقع والخدمات األدوات من الكثير الةيب في الصة  حةل نشأت قدل

 من نةعا   وخلق الناس بين الصة  لت ادل عالمي البة  بمثابة أص   فلكر مثل فمةقع والتةزيع،

 بعيد  آفاق إلى الهةا   صة  نقل في مختلفة مناس ات في يسهم حدود تحده ال الذي العالمي المجتمع

 جيرتف أثناء حدث مثلما كبير  ألحداث إع مية كمةاد الصة  آالف فيها استخدمت التي للد جة

 ،)علية 2664 ديسمبر في تسةنامي كا ثة وأحداث 2665 يةلية في لند  في األنفاق قلا ات

2614). 
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 في ةالمتخصص تلك أو الصة  تنشر التي الشخصية المدونات لمةاقع بالنس ة األمر كذلك

 عدادأ  نشرت وقد الجمهة  صحافة عليه يللق بات ما نمة على ساعدت التي Photoblogs الصة 

 عرضو  لحفظ مختلفة أدوات تلة ت ذلك على نقلها. أو تصةيرها يصعب أمة ا   الصة  من هائلة

 نشأت كما لمايكروسةفت، Picture My مجلد مثل مجلدات عليها يللق لتيا الصة  وت ادل

 مر . كل تظهر أدوات من وغيرها الصة  عن ال حث محركات

 الصور في الوسائط المتعددة:

 Offline الش كة خا ج أو Online  ش كة في إما المتعدد  الةسائط في الصة  نشر يتم

 فتكة   التين،الح في أساسيا   دو ا   تلعب والصة   أخرى، شاشة أية أو ،الكةمبيةتر شاشة على لعرضها

 يكة   أو show slide Photo المةقع محتةيات ضمن المتعدد  للةسائط صغير  ماد  من جزءا  

 الخالد  مصر مةقع في الحال هة كما المةقع، مةضةع عن تعبر خاصة بصة  بالكامل مبنيا   المةقع

 بعاداأل ث ثية ونماذج الةضةح، عالية لصة  تجربة يتضمن وهة .orgwww.eternalegypt على:

 أخذها تم اليةالح لمصر بانة امية ومشاهدات وصة  تخليلية، وبيئات المصرية، لآلثا  تكةينها أعيد

 القديمة. القاهر  وشةا ع الكرنك معبد بأعلى مةجةد  آلية بكاميرات

 ة:الصور في الهواتف المتحركة واألجهزة الشبيه

 المتحركة اتفالهة  استخدا  تلة  في أساسيا   عنصرا   والثابتة المتحركة بنةعيها الصة   تمثل

 األمريكي األصل الفرنسي المخترع بةاسلة 1992 في أص    ظهرت وقد بها، الشبيهة واألجهز 

 ةياليابان شا ب شركة طة ته يحملها تجا ي  جهاز أول وكا  ،Kahn Philippe كا  فيليب الجنسية،

 تسةيقه تم وقد Mail-Picture باليابانية تعتي وهي Mail-Sha وقتها عليه ويللق SH04-J هة
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 2662 عا  بحدود المتحد  الةاليات في ثم Phone-J فة   جي بةاسلة اليابا  في 1999 في

 .(2612 ) اشد، العالم في التكنةلةجيا لتنتشر

Camera- الشريحة على الكاميرا عليه أطلق لما سابقة وافكا  تكنةلةجيا على مبنيا   ذلك كا 

chip-a on فةسم ا يك الدكتة  يقةده فريق التسعينات بداية في طة ها التي Fossum Eric Dr. 

 كاليفة نيا معهد في لناسا التابعة JPL Laboratory Propulsion Jet ال بي جي معامل في

 كاميرا أول إنجاز مت ثم التسعينات منتصف في للكاميرا التصة ي  النمةذج وصف تم وقد لةجيا،للتكنة 

 هاتف يف مدمجة بكاميرا ابنته مي د لحظة صة  وقد كا  فيليب بةاسلة يةنية 11 في النةع هذا من

 الجديد  د المةلة  صة   بث وقتها تم وقد المعلةمات، لت ادل لنظا  ملقم مع يعمل ال الذي "مةتة ال"

 .(2614 ،علية) العالم نحاءأ لجميع لتةها

 همع وتظهر سريعا   يتلة  الذي الجةال اإلع   تلبيقات من واحد  هي الهاتف وكاميرا

 م يين أ  الإ الكاميرات، هذه تلتقلها التي الصة   صغر وبرغم الحس ا . في تكن لم تكنةلةجيات

 ألحداث يةثق اوبعضه العالم أنحاء جميع في الناس بين بالم يين كذلك وترسل ية  كل تلتقط الصة 

 تصةيرية ها اتم أية تتللب وال االستعمال سهلة بةسيلة التقاطها يتم صة  فهي ير،خل بعضها هامة

 التصةير تآال لمتلل ات أو قةي  لضةء حاجة وال أتةماتيكي الصة   فتركيز المجال، هذا في خبر  أو

 يةللملك وتجاوزها للخصةصية اختراقها مثل لها حد ال بمشك ت معها جاءت أنها ومع األخرى،

 يعرف ما توخلق الناس جميع أيدي إلى اإلع   حةلت التي التكنةلةجيا أنةاع من نةع أنها اال ةالفكري

 في متلة   تكنةلةجيات معها وتداخلت journalism Citizen المةاطن إع   يسمى جديد بنظا 

 التي اتالتشريع تلة  برغم مجدية غير فيها التحكم مسألة يجعل ما البلةتةث مثل الصة  إ سال

 استخدامها. ض ط تحاول
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 :Digital Image Typesالصور الرقميةملفات أنواع  .4

 تنسيق   يخز  قد الرقمية. الصة  وتخزين لتنظيم مةحد  وسائل هي الصة  ملفات تنسيقات

 مضغةط بتنسيق وأ uncompressed format طمضغة  غير بتنسيق البيانات الصة   ملف

format compressed (أو فقد ب  يكة   قد )متجه. بتنسيق أو فقد  

 لبياناتا تنقيط يمكن بحيث التنسيقات هذه بأحد  قمية بيانات من الصة  ملفات تتكة  

 من ةش ك إلى الصة   بيانات التنقيط لةِّ يحَ  اللابعة. أو الكمبيةتر شاشة على الستخدامها

 ،التنسيقات بعض )وفي لةنه لتعيين bits البتات من عدد على بكسل كل يحتةي  .pixelsال كس ت

  شفافيته(.

 الذي  (اللة  )عمق بكسل لكل البتات عدد االعت ا  في معين لجهاز صة   ملف تنقيط يأخذ

 .(2614 ،)علية معه. للتعامل الجهاز تصميم تم

 .(2614 ،علية) الصة : لتخزين  ئيسية تنسيقات خمس هناكو 

1. TIFF  باسم أيضا   معروفو TIF، بَ. تنتهي التي الملفات أنةاع وهي tif 

 صَََة  إ  ،Format File Image Tagged  المةسَََة  الصَََة   ملف تنسَََيق لىإ TIFF ترمز

TIFF الكثير على تحتةي  فهي وبالتالي مضََََغةطة، غير يوه جدا ، كبير  ملفات أحجا  نشََََ ت 

  (.جدا   كبير  الملفات أ  في السبب هة )وهذا التفصيلية الصة   بيانات من

TIFFs   َََة أيضََََََََََََََََا َََة مرن  أو الرمَََادي، د جَََات تكة   أ  )يمكن Colorاللة   حيَََث من للغَََاي

CMYK ،أو للل َََاعَََة RGB )محتةى ال حيَََث ومن للةيَََب content (تل قَََاال Layers 

 (.tags Image الصة   ع ماتو 
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TIFF مثل الصة  برامج في استخداما   الملفات أنةاع أكثر هة( Photoshop) ، وكذلك 

 الكثير على يحتةي  TIFF أل  أخرى  مر  ، (InDesign و Quark )مثل الصفحة تخليط برنامج

 الصة  . بيانات من

0. JPEG  باسم أيضا   المعروفو JPG، بَ تنتهي التي الملفات أنةاع jpg 

 Group Experts Photographic Joint المشترك التصةير خبراء فريق لىإ JPEG يرمز

 الصة . تنسيق من النةع لهذا المعيا  هذا أنشأ ذيال

 ،حجمال صغير ملف في المعلةمات من الكثير لتخزين ضغلها تم صة  هي JPEG ملفات 

 صة  التقاط ذلك بعد يمكنك ألنه ،JPEG بتنسيق الصة  بتخزين الرقمية الكاميرات معظم تقة و 

 األخرى. التنسيقات مع يمكنك مما أكثر واحد  كاميرا بلاقة على

 صغيرا   فالمل لجعل الضغط أثناء الصة   تفاصيل بعض تفقد بلريقة JPEG ملف ضغط يتم

 "المفقةد"(. الضغط بالتالي عليه )ويللق

 يمكن را  صغي ملفا   تنش  ألنها يب،الة  على الفةتةغرافية للصة  عاد    JPEG ملفات ت ستخد 

 .أيضا   جيد  وتبدو ويب صفحة على بسهةلة تحميله

 علهايج الضغط أل  الرسةمات، أو الشعا ات أو للرسةمات بالنس ة سيئةJPEG ملفات تعتبر

 المستقيمة(. الخلةط من بدال   المتعرجة )الخلةط "نقلية" تبدو

3. GIF، بَ تنتهي التي الملفات أنةاع .gif 
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 هذا يضغط .Format Interchange Graphic تالرسةما ت ادل تنسيق لىإ GIF يرمز

 غط،الض في مفقةد  تفاصيل تةجد )ال فقد ب  الضغط يكة   ،JPEG بخ ف لكن ،الصة  التنسيق

 (.JPEG مثل صغيرا   الملف جعل يمكن ال لكن

 الو  للل اعة، ليس ولكن للةيب ومناسب ،للغاية محدود ألةا  نلاق على أيضا   GIF تحتةي 

 أيضا   يمكن كما األلةا . من المحدود للعدد نظرا   الفةتةغرافي، للتصةير أبدا   التنسيق هذا يستخد 

 المتحركة. للرسة  GIF صة  استخدا 

4. PNG ، بَ تنتهي التي الملفات أنةاع .png 

PNG المحمةلة الش كة  سةمات تعنيsGraphic Network Portable. كتنسيق إنشاؤه تم 

 في آخر شخص أي يرغب ولم ،واحد  لشركة مملةكة كانت GIF براء  أل  ،GIF الستبدال مفتةح

 أفضل. وضغط األلةا  من كاملة بمجمةعة يسم  كما الترخيص.  سة  دفع

 للصة   ةبالنس .أبدا   الملبةعة للصة  وليس الةيب، لصة  تقري ا   حصريا   استخدامه يتم

 ة للص بالنس ة ولكن .أكبر ملفا   ينش  ألنه ،JPEG مثل جيدا   ليس PNG ملف فإ  الفةتةغرافية،

 .bitmappy "نقلية " أقل تبدو الصة  أل  أفضل، هةف خلي،  سم أو نص على تحتةي  التي

 أل   بما - PNG عن ع ا   الناتجة الصة   تكة   ،Mac جهاز على شاشة لقلة أخذ عند

 والنصةص. الصة  من مزيج هي الشاشة لقلات معظم

 

 files image Rawالخا  الصة  ملفات .5
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 Rawخا  الملفات تسمى )عاد  (.  قمية كاميرا من بيانات على الخا  الصة  ملفات تحتةي 

 األولية لتنسيقاتا من الكثير هناك بعد. ط اعتها أو تحريرها يمكن ال وبالتالي ،معالجتها تتم لم ألنها

 بها. خاص نسق غال ا   لها كاميرا شركة فكل المختلفة،

 فإ  بب،الس لهذا المضغةطة. غير البيانات من هائلة كمية على عاد    األولية الملفات تحتةي 

 ،علية) األلةا  وتصحي  التحرير قبل TIFFإلى تحةيلها يتم ما عاد  للغاية. كبير الخا  الملف حجم

2614). 

 :Photography Stock vs Photography Original االحترافية الصة  ومخزو   الحقيقية الصة  .5

 على ولىاأل الصة   نشر منذ ومشا كتها الصة  لتخزين االستخدا  شائع وسيط "الةيب" يعد

 .1992 عا  في Lee-Berners Timلي" -برنا ز تيم " بةاسلة "الةيب"

 -  ئيسيين: نةعين إلى "الةيب" على الصة  تصنيف ويتم

 Photos Real حقيقية صة  .1

 Photography Stockالفةتةغرافية الصة  مخزو   .0

 الصة  أو ،Original Photos األصلية الصة  أيضا   عليها ويللق الحقيقية، الصة 

 التقاطها ويتم ،foci real ةحقيقي بؤ  من تتكة   بصرية صة   يه Images Authentic المةثةقة

 والمةثةقية، يةئوالتلقا باللبيعية تتسم الصة  هذه فإ  ذلك و غم احترافيين، غير شخةص بةاسلة

 (.3) شكل
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 الصورة الحقيقية (3شكل )
on-viral-going-story-impala-and-cheetah-about-fact-https://www.dnaindia.com/india/report- المصدر:

19.20 October Retrieved. ,2321249-media-social 

 أو معالم وأ شائعة ألماكن احترافية فةتةغرافية صة  فهي الفةتةغرافية: الصة  مخزو   أما 

 تخدامهااس ويمكن الملكية حقةق  من خال   أساس على وبيعها شراؤها يتم أشخاص أو أحداث أو طبيعة

 (.4) شكل التجا ي، التصميم ألغراض استخدامها وإعاد 

 
 مخزون الصور الفوتوغرافية (4شكل )

website-your-make-to-sites-photo-stock-https://www.b3multimedia.ie/free- المصدر:

.2019 October Retrieved.sing/ 

 

https://www.dnaindia.com/india/report-fact-about-cheetah-and-impala-story-going-viral-on-social-media-2321249
https://www.dnaindia.com/india/report-fact-about-cheetah-and-impala-story-going-viral-on-social-media-2321249
https://www.dnaindia.com/india/report-fact-about-cheetah-and-impala-story-going-viral-on-social-media-2321249
https://www.b3multimedia.ie/free-stock-photo-sites-to-make-your-website-sing/
https://www.b3multimedia.ie/free-stock-photo-sites-to-make-your-website-sing/
https://www.b3multimedia.ie/free-stock-photo-sites-to-make-your-website-sing/
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  الثاني: المبحث

 Platforms Media Social on Sharing Photo االجتماعي التواصل منصات على الصور مشاركة

 التةاصل االجتماعي: ووسائلالفرق بين منصات التةاصل االجتماعي  .5

 االجتماعي التواصل منصات تعريف Platforms Networking Social: 

 مشتركة هنةم لديهم الذين األشخاص بين واألفكا  المعلةمات ت ادل فيها يتم التي المنصات تلك هي

profession common خاص اهتما  أو interest special،  ة سمي غير اجتماعية بيئة في عاد 

setting social informal. 

 االجتماعي التواصل وسائل تعريف Media Social: 

 من ةماتوالمعل فكا واأل اآل اء ت ادل تسهل الكمبيةتر على قائمة تقنية هي االجتماعية الةسائط

  افتراضية. ومجتمعات ش كات بناء خ ل

 ا  سريع ا  إلكتروني اتصاال   المستخدمين وتمن  اإلنترنت على االجتماعية الةسائط تعتمدو 

  والصة . الفيدية ومقاطع مستنداتو  شخصية معلةمات يتضمن الذي بالمحتةى 

 اللةحي الجهاز أو computerالكمبيةتر عبر االجتماعية الةسائط مع المستخدمة   يتةاصل

tablet الذكي الهاتف وأ smartphone الةيب تلبيقات أو الةيب إلى مستند ال البرامج خ ل نم، 

 .Messaging ةالمراسل في تستخد  ما ا  غال  والتي

 صينال أ  إال وأو وبا، أمريكا من كل في االجتماعي التةاصل وسائل انتشا  من الرغم علىو 

 .(2614 ،)علية االجتماعي التةاصل وسائل استخدا  قائمة تتصد ا  والهند
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 تالمعلةما لبث منصة يه media social االجتماعي التةاصل وسائل فإ  وعليه

information broadcasting، االجتماعية الش كات أ  حين في networking social يه 

 ال عض. بعضهم األفراد بين للتةاصل منصة

 حين في ،channel communication التتصال  قنا  هي االجتماعي التةاصل وسائل 

 .nature way-two هاالتجا ثنائية طبيعة له االجتماعية الش كات في االتصال أ 

(1129Dec 21 Retrieved .Communication Business) 

 تعريف مشاركة الصورة وطرق المشاركة: .6

 :Sharing Photo of History الصة   مشا كة تا يخ

 نم أساسي بشكل ،التسعينيات أواخر إلى منتصف خ ل الصة  مشا كة مةاقع أول نشأت

 مةاقع ظهرت ولكن ،finishing photo تاإلنترن عبر للملبةعات شراء تاطل  تقد  التي الخدمات

 فيو  ،المستخد  صة  إلى والمركزي  لدائما الةصةل تةفير بهدف 2666 عا  أوائل في كثير  أخرى 

 .)Keller Heinz Karl, (2005ً   اأيض الفيدية مقاطع الحاالت بعض

 shots Web،  SmugMug،Photos !YahooوFlickr وقد المةاقع، أوائل بين كانت 

  الخدمات. مقدمي بين والةظائف اإليرادات لتةليد مختلفة طرق  ذلك عن نتج

 في Ackerman jerryأكرما " "جيري  بةاسلة windows "ويندوز" تلبيق أول اخترع

 Kodak "كةداك" من Morris Philip "مة يس "فيليب ثم 1996 عا  icuية" سي "آي برنامج

 .( Klosowski, Thorin (42772010 عا  في اختراع براء  على للحصةل
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 :Models Revenue اإليرادات نماذج

 مشا كة د تق التي اقعالمة  مجمةعتين: إلى واسع نلاق على الصة  مشا كة مةاقع تقسيم يمكن

 ة .الص ومشا كة ستضافةال المال من مبلغا   المستهلكين لتحمِّ  التي والمةاقع ا  مجان الصة 

 الةسائط تتشغي  إلى معظمها تقسيم يمكن ،للصة  مجانية مشا كة تقد  التي عالمةاق بين من

 حيث ،اإلنترنت عبرFinishing Photo لصة ل األخير  اللمسات ومةاقع باإلع نات المدعةمة

  األخرى. ال ضائع أو الملبةعات لبيع وسيلة الصة  مشا كة تكة  

 ا كةلمش محدود  مجانية نسخة لديها االشتراك مةاقع وبعض ،صا مة ليست التسميات هذه

 عبر بهم ةالخاص المنزلية الكمبيةتر أجهز  من م اشر    صة هم مشا كة للمستهلكين يمكن .الصة 

 ا  ال غ التلبيقات. باستخدا  نظير إلى نظير من الصة  مشا كة خ ل من السرعة عالية اتصاالت

time-one للبرنامج احد و  لمر  بسيلة تكلفة على نظير إلى نظير من الصة  مشا كة تنلةي  ما

cost.  

 نيالم ا على الصة   بعرض ذلك بعد تقة و  اإلنترنت، عبر صة ك نشر المةاقع ضبع لك تتي 

  قمية ديةبري بلاقات في الصة  إد اج أخرى  مةاقع لك تتي  بينما الخاصة، األحداث أثناء الشهير 

postcards digitalشرائ  وعروض shows slideالصة  وألبةمات albums photoوإ سالها 

 اآلخرين. إلى

 سةى  قبلت ال فهي وبذلك ،للكاميرا المصنعة لشركاتل مملةكة تكة   المجانية المةاقع بعض

  Natasha ,(Stokes, 2016(أجهزتها باستخدا  إنشاؤها يتم التي الصة 
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 :Sharing Image Sharing/ Photo الصور مشاركة

 مشا كة عمةاق تقد  .اإلنترنت عبر للمستخد  الرقمية الصة  نقل أو نشر هي الصة ، مشا كة

  وإدا تها hosting واستضافتها uploading الصة  تحميل مثل خدمات الصة 

managingومشا كتها sharing (أو عا  بشكل .)من كل خ ل من الةظيفة هذه تةفير يتم خاص 

 بشكل صلل الم تلبيق ا  أيض يمكن وعرضها. الصة  لتحمي تسهل التي والتلبيقات الةيب مةاقع

 بما ،فرادأ بةاسلة وإدا تها إعدادها يتم التي اإلنترنت عبر الصة  معا ض استخدا  على فضفاض

  .(,F. Jacob, T.; Aichner,(2015  الصغير  المدونات ذلك في

 ،نزيلهات بالضرو   وليس الصة  عرض اآلخرين للمستخدمين يمكن أنه إلى المشا كة تشير

 لصة هم. مختلفة ونشر ط ع حقةق  خيا ات تحديد للمستخدمين ويمكن

 زمني ترتيب عرض إلى فقط ميلت photoblogs المصة   المدونات أ  من الرغم علىو 

view chronological مةاقع معظم فإ  ،المستخد  قبل من المحدد و  الحجم متةسلة لصة ل 

 لىع والقد   ،الشرائ ( وعرض المصغر  الصة  مثل) متعدد  عرض طرق  تةفر الصة  مشا كة

 .الع مات( وأ التةضيحية التسميات )مثل تةضيحية تعليقات وإضافة ألبةمات داخل الصة  تصنيف

 طرق  مشاركة الصورة: -

 : sharing peer-to-Peerنظير إلى نظير مشا كة .1

 أص   ،المنازل إلى م اشر  broadband قالنلا واسعة السرعة عالية تصاالتاال ظهة  مع

  كةالمشا مزايا تتمثل مركزية. خدمة عبر المرو  دو   الفيدية ومقاطع الصة  مشا كة الممكن من

  زية.مركال خدمةال في التحكم فقدا  وعد  االستضافة تكاليف تقليل في نظير إلى نظير من
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 Backup االحتياطي النسخ يز م على يحصل ال المستهلك أ  في السلبية الجةانب وتتمثل

 على providers service Internet (ISPs)اإلنترنت خدمة مزود يحظر ما ا  غال و  المةقع؛ خا ج

network الش كة فلتر  نظا  تلبيق خ ل ومن المبر  عقدال عبر المحتةى  تقديم المستفيدين

filtering، (2616 عما ،) للمستفيدين متةاضعة جةد  ضمانات مع. 

 شريلة ،لياألو  رنامجالب شراء تتجاوز للمستفيد م اشر  تكاليف العاد  في تةجد ال ،ذلك ومع

 تةفرو  عة.السر  عالي اتصالب ومزود الصة ب محمل يمنزل كمبيةتر بالفعل المستخد  لدى يكة   أ 

 .نظير إلى نظير من الصة  مشا كة Tonido لمث تلبيقات

 :server-to-Peer الخاد  إلى النظير مشا كة .2

 أل  مشك ت حدوث إلى مركزي  خاد  بدو   نظير إلى نظير تشغيل حلةل يؤدي أ  يمكن

  ةقت.ال طةال اإلنترنتب متصلة بهم الخاصة الكمبيةتر أجهز  يتركة   ال المستخدمين بعض

 Server Home Windows مثل server on-always anً   ادائم يعمل خاد  باستخدا 

 مانةضو  مةثةقية مع نظير إلى نظير من الصة  مشا كة مكني فإنه ،وسيلة كنقلة يعمل الذيو 

 .server entralc (.2016 ,Blog Team Server Home Windows ) مركزي  خاد 

Home Windows  على firewall حماية جدا  خلف آمن بشكل الصة  تخزين يتم

Server المناس ة األذونات أصحاب قبل من فقط إليها الةصةل ويمكن  appropriate

permissions. 

 



36 
 

 

 :browser-to-Peer  لمتصفا إلى النظير مشا كة .3

 صة ال مشا كة يتم حيث ،متصف  إلى نظير هة نظير إلى نظير نمةذج من النقيض على

 حد لىإ )يش ه المضيف( الكمبيةتر )على محلي برنامج خدمة باستخدا  واحد كمبيةتر جهاز على

  قياسي. ويب متصف  خ ل من للمشاهد تةفيرها يتم ولكن نظير( إلى نظير بعيد

 ثانيال رالنظي يكة   )حيث نظير إلى نظير أنه على مةصةف ا هذا يظل قد ،الفنية الناحية من

 يتم مشاهد.لل نظير برنامج تنزيل إلى يحتاج ال ألنه مميز بشكل يختلف ولكنه ويب( مستعرض

 ص   أ القياسية الةيب متصفحات تفهمها التي العادية URL عناوين خ ل من الصة  إلى الةصةل

 إليها ةلالةص يمكن اللريقة بهذه المشتركة الصة  فإ  وبالتالي، أخرى. برامج أي إلى الحاجة دو  

 من المستخد  مجالبرنا مع )متةافق الصحي  النظير برنامج بتنزيل قامةا الذين للمستخدمين فقط ليس

 .(2616 عما ،) المشا ك( قبل

 تكاليف خفض إلى نظير( إلى نظير غرا  )على متصف  إلى نظير من المشا كة أدت

  المركزية. ةالخدم إلى الملفات تحميل انتظا  وعد  ،مركزيةال خدمةال في التحكم فقد وعد  ،االستضافة

 تاحةم يجعلها المشتركة الملفات إلى العالمي الةيب متصف  وصةل فإ  ،ذلك على ع و 

 حاتصف داخل من اال ت اط أو التضمين مثل ،مختلفة بلرق  ل ستخدا  ومتاحة سعوا نلاق على

 ،المةقع خا ج االحتياطي النسخ نقص هي السلبية الجةانب فإ  للند، الند مع الحال هة كما الةيب.

 التقديم. سرعة في والقيةد ،اإلنترنت خدمة مزودي بعض قبل من المحتمل والتثبيط

 

 



37 
 

 

 :Networks Social جتماعيةاال ش كاتال مشا كة .4

 .ترنتاإلن عبر ا  مشترك نشاطا   اآل  الصة  مشا كة أص حت االجتماعية، الش كات ظهة  مع"

 ،الصة  مشا كة في اإلنترنت مستخدمي من ٪26 يشا ك ،العظمى بريلانيا في المثال، سبيل على

  اجتماعية. ش كة عبر صة هم البريلانيين المستخدمين من ٪04 شا ك ؛2613 عا  يفف

 على تحميلها تم صة   مليا ي  من يقرب ما هناك بأ  2615 عا  في Facebook صرح

 .االجتماعي للتةاصل خدمة أكبر Facebook يعد ،ة الص مشا كة حيث منف .اليةمية الخدمة

(2016 ,Marko Nieminen, Amandeep; Dhir, Aqdas; Malik,) 

 بشكل بهم الخاصة الصة  ةماتألب ومشا كة تحميل لألشخاص يمكن ،Facebook على"

 الصة  لبتحمي نمستخدمي لعد  الميز  هذه تسم  حيث ،المشتركة األلبةمات مع وبالتعاو   ،فردي

  المساهمين. حذف أو إضافة على القد   لديه تكة   األلبة  ومنش  ،نفسه األلبة  إلى

 يتمكن حتى الصة  لمشا كة جديد  خدمة تلةير في Photobucket مع Twitter تعاو  

 .Yfrog أو TwitPic مثل آخر تلبيق على االعتماد دو   بتغريد  صة   إ فاق من المستخدمة  

 ”Instagramعلى ا  يشهر  نشط مستخد  ملية   566 من أكثر هناك كا  ،2610 يةنية من اعت ا ا  و 

(2013 ,Kristin ,Burnham). 

 :sites aggregation Link التجميع بطا   مةاقع مشا كة .5

 Imgurو Reddit مثل الصة  وتجميع االجتماعية األخ ا  مةاقع على الصة  مشا كة تتي 

 .المستخدمين من كبير مجتمع مع الصة  مشا كة للمستخدمين Tumblrو Pinterestو 4chanو

 لمحلل ا  ووفق ؛Reddit الةسائط ومشا كة التجميع مةقع في ا  إعجاب األكثر المحتةى  هي الصة 
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 المشا كات جميع ثلثي من يقرب ما كا  ،2614 أغسلس من ا  اعت ا   Olson Randy البيانات

,Imgur ( ,S. Randal Dr. Olson على مستضافة   لصة   وابط عن ع ا   المةقع على الناجحة

2016) 

 :Mobile المحمةل الهاتف مشا كة .0

 الش كات من العديد ظهرت فقد ،شائعة المحمةلة الهةاتف عبر الصة  مشا كة أص حت

 الش كات لىإ المحمةلة الهةاتف من م اشر    الملتقلة الصة  لمشا كة إمكانات تةفر التي والتلبيقات

 على المهيمنة االجتماعية الش كة بسرعة أص   فقد ،األبرز هة Instagramويعد االجتماعية.

 خدمة  تقد التي األخرى  والش كات التلبيقات تشمل عضة. ملية   566 من أكثر مع الصة  مشا كة

 .Starmatic (2016 ,Statista)و PicsArtو Pathو Streamzoo شعبيتها وتزداد مماثلة

 :Apps التلبيقات مشا كة .2

 جةال( )تلبيق Nice تلبيق الصين وفي ،Snapchat تلبيقو  Instagram تلبيق مثل

 المستخدمين. م يين مع الصة  لمشا كة تلبيقات عن ع ا   وكلها

 :نصات التواصل االجتماعي العالميةأهم م .7

 العقدين يف واالتصال اتالمعلةم تكنةلةجيا قلاع شهده الذي الهائل التقني التلة  وفر لقد

 ،احدو  حي في يعيشة   وكأنهم العالم أنحاء في الناس جعلت وخدمات وتقنيات أدوات ،األخيرين

 السياسية النةاحي في يعتقد  كا ما التةاصل هذا تأثيرات وتعدت ،يظن كا  كما صغير  قرية وليس

 التي اعيةاالجتم بالش كات فيعر  ما التقنيات هذه أهم ولعل ،ثقافيةوال واالقتصادية واالجتماعية

 .(2613 طميزي،إ) وميةله اهتمامه حسب كل الناس م يين عبرها يشترك
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في كبيرا ا  تأثير  االجتماعي التةاصل لش كات األخير  اآلونة في فأص    بين والتفاعل للتةاصا ً 

 ستخد ت االجتماعي التةاصل مةاقع أضحت حيث أحد. يتةقعه يكن لم كامل بشكل والمجتمع األفراد

 .العنكبةتية الش كة عبر المستخدمين مها ات من وتزيد المعمة  ، أنحاء شتى في

 نشأة وسائل التواصل االجتماعي:

 ةقعم أنش  حيث التسعينيات منتصف في الظهة  في االجتماعي التةاصل مةاقع بدأت

(Classmate.com)  ومةقع الد اسة، زم ء بين للربط  5919 عا (SixDegrees.com)  عا 

 خصيةالش الملفات المةاقع تلك وظهرت األشخاص، بين الم اشر  الروابط على  كز والذي  1992

 .(2664 خالد،) األصدقاء من لمجمةعة الخاصة الرسائل إ سال وخدمة للمستخدمين

 الحالية االجتماعية الش كات في تةجد لما مشابهة لخدمات المةاقع تلك تةفير من الرغم وعلى

 من مةعةمج ظهرت ذلك وبعد إغ قها، وتم لمالكيها أ باحا   تحقق أ  تستلع لم المةاقع تلك أ  إال

 وفي ، 2661و  1999 األعةا  بين الكبير النجاح تحقق أ  تستلع لم التي االجتماعية الش كات

 ماك االجتماعية للش كات الفعلي المي د لكن األخرى، المحاوالت بعض ظهرت ال حقة تالسنةا

   .2662 سنة كا  الية  نعرفها

 شرائها محاولة إلى (Google) دفع نجاحا   حققت التي (Friendster) ظهرت العا  بداية فمع

 ظهرت ه،نفس العا  من الثاني النصف في االستحةاذ، شروط على التةافق يتم لم لكن  ،2663 سنة

 ةسن اجتماعية ش كة إلى كامل بشكل تحةلت ثم للتدوين، كمنصة (Skyrock) ش كة فرنسا في

-  2664 يناير إحصائيات حسب - لتصل واسع انتشا  تحقيق بسرعة استلاعت وقد  ،2662

 .(2616 )عما ، المشتركين عدد حسب االجتماعية الش كات ترتيب في السابع المركز إلى
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 أكبرو  أوائل من ويعتبر ،الشهير األمريكي Space My مةقع ظهر  2665 عا  بداية ومع

 في ضا  أي بدأ والذي "بةك فيس" الشهير منافسه ومعه ،العالم مستةى  على االجتماعية الش كات

 نم سنةات ست بعد بةك فيس في المشتركين عدد وصل حيث Space My مع المتةازي  االنتشا 

 .(2669 ،السيد) العالم أنحاء كافة من مشترك ملية   466 من أكثر عمره

 :االجتماعيةمفهوم شبكات 

 حلقات أنها على االجتماعية الةيب ش كات Randy and Lynn" انديو" "لين" عرف

 عبر أنها لةحيدا والفرق  المشتركة، اهتماماتهم فيها يت ادلة   غيرهم أو االصدقاء أو أهل بين اجتماعية

 وتعا ف ومناقشات وفيدية وصة  كتابات من وعامة خاصة مةاضيع تضم وهي اإلنترنت،

 .(2612بةخضر،)

 ةيبلل الثاني الجيل مع ظهرت اإلنترنت ش كة على المةاقع من مجمةعة بأنها: تعرف كما

 اهتما  ش كات وأ مجمةعات حسب يجمعهم افتراضي مجتمع بيئة في األفراد بين التةاصل تتي  بحيث

 على باالط ع الم اشر التةاصل خدمات طريق عن يتم هذا وكل المعرفة، بمجتمع يعرف ما لتمثل

 .(2612 ا ،الف) للعرض يتيحةنها أو ينتجةها التي تالمعلةما لمعرفة لآلخرين الشخصية الملفات

 يمكن التي والخصائص العناصر من مجمةعة على اتفاقها السابقة التعريفات من ويتض 

 تاحةإ اخ له من يمكن ويب مةاقع فهي ،االجتماعية الةيب لش كات التالي التعريف في إجمالها

 حيث ،ميةواإلع  والتعليمية والتجا ية االجتماعية األنشلة ب عض والقيا  أشكاله بجميع المحتةى 

 اتاإلصدا   إضافة خ ل من واآل اء واألنشلة االهتمامات في المشا كة المشتركين لجميع تتي 

 إنشاء وكذلك األقرا ، مع والتةاصل التدوينات وإضافة والفيديةهات، الصة  وت ادل الشخصية،

 .(2612بةخضر،) الشخصية المجمةعات
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 شخصية تملفا وتنظيم بإنشاء للمستخدمين تسم  إلكترونية خدمة هي االجتماعية اتوالش ك

 لفاتم وتنظيم بإنشاء للمستخدمين تسم  خدمة وهي اآلخرين. مع بالتةاصل لهم تسم  كما لهم،

  Wildman ;(Obar, (2015.اآلخرين مع بالتةاصل لهم تسم  كما لهم، شخصية

 الش كات من منظةمة عن ع ا   هي االجتماعي التةاصل وسائل بأ  القةل يمكن وإجماال  

 اجتماعي ظا ن خ ل من  بله ثم ومن به، خاص مةقع بإنشاء فيها للمشترك تسم  التي اإللكترونية

 وأ الجامعة أصدقاء مع جمعه أو نفسها والهةايات االهتمامات لديهم آخرين أعضاء مع إلكتروني

 .(2663 ضي، ا) الثانةية

 رغبي لمن تسم  والتي ،اإلنترنت على االجتماعية الش كات من هة :Facebook"فيسبوك" -1

 العمل وزم ء واألصدقاء األقا ب مع االجتماعي التةاصل ألغراض مةقع على بالحصةل

 زي،)إطمي الفيدية ومقاطع الشخصية والصة  المعلةمات ت ادل على ويساعدهم وغيرهم،

2613). 

Elliot Mark زوكريبرج" "ما ك 2664 عا  ها فرد بجامعة طالب سهيسبتأ وقا 

Zuckerberg مةسكةفيتز داستين" من كل مع باالشتراك" itzMoskov Dustin كريس"و 

 حسب العالم حةل "فيسبةك" ش كة مستخدمي عدد بلغ وقد ،Hughes Chris"هيوز

 نشط مستخد  (مليا  2.4) 2614 لعا  ديسمبر 31 تا يخ في الفيسبةك مةقع احصائيات

 .يةمريكاال المتحد  والةاليات كندا خا ج من المستخدمين من %42.4 نحة ويقد  ،اشهري  

 المستخدمين إضافة على يعتمد اإلنترنت مةاقع أحد بأنه يعرف :YouTube"يوتيوب" -0

 المقاطع ذهه تصف  شخص ألي نفسه الةقت في ويسم  العالم أنحاء كافة من فيدية لمقاطع

  منها. االستفاد و 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_%28%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_%28%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_%28%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%29&action=edit&redlink=1
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 العالمية الحاسةب لمجلة التابعة (Encyclopedia) مةسةعة تعرفه كما

)PCMAG:2008) شخص أي بمقدو  تجعل والتي شهر ، الفيدية مشا كة مةاقع أكثر بأنه 

 مقاطع للت اد مكانا   يعتبرو  عا ، أو خاص بشكل لمعاينتها قصير ، فيدية مقاطع تحميل

 .(2612بةخضر،) .والمستخدمين واألصدقاء األهل بين الفيدية

 نمةا ، العالمية المةاقع أكثر أحد أص   2665 عا  العالمي "يةتيةب" مةقع تأسيس ومنذ

 مةقع ائيةإحص وفق عالميا   إليه اإلنترنت مستخدمي دخةل في الثالث المركز يحتل وأص  

 .2612 للعا  lexaAليكساأ الةيب معلةمات

 من دعد في معها الشتراكه نظرا   االجتماعي التةاصل مةاقع من كنةع تصنيفه أ  يرغ

 نشر جالم في بها يقة  التي الكبير  لألهمية نظرا   المةاقع هذه أهم من يجعله الخصائص

 واسع. بشكل ونشرها عليها التعليقات واستق ال الفيديةهات

 ف  األ ومشا كة تنزيلو  تحميل نشاط ويدعم يسم  لكترونيإ مةقع هة "يةتيةب" أ  أي

 عامة  أف  من القصير  األف   وعرض تحميل في بالتد ج يسم  ةوه ومجاني، عا  بشكل

  اضي،) بمشاهدتها. معينة لمجمةعة فقط يسم  خاصة أف   إلى مشاهدتها الجميع يستليع

2663.) 

 ي تي  فيسبةك من د دشة تلبيق ةه :Messenger Facebook" سنجرام فيسبوك" -3

  .صة  إ سالو  تعبيرية  مةز وإ سال مجمةعات وإنشاء األصدقاء مع الد دشة للمستخد 

 بعض ويدعم اس أو آي أند ويد، ماكنتةش، ويندوز، منها األنظمة ل عض متةفر التلبيق

 لتسجيل "بةك فيس "في حساب له يكة   أ  المستخد  على يشترط ال .العربية ومنها اللغات

 .الهاتف  قم طريق عن حساب نشاءإ فيمكن التلبيق إلى الدخةل
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 طريق عن "ماسنجر كفيسبة " واستخدا  بةك الفيس إلى الدخةل المستخدمة   يستليع وحاليا  

  أ 2610 / يةلية / 26 بتا يخ الشخصي بحسابها الشركة علنتأ  وقد ،الذكية الهةاتف

 ةسن ةبداي في كا  ما بعد مستخد  مليا  إلى مستخدميه وصةل تم "سنجرام فيسبةك" تلبيق

 ركةالش أعلنت وقد ،الخيالي الرقم هذا إلى وصلت فقط هرأش 0 خ لفَ ،ملية   266 2610

 video. Instantي الفة   الفيدية بخاصية التلبيق عمد تم أنه 2610/أغسلس/36 بتا يخ

 يةالنص الرسائل إل سال اإلنترنت استخدا  على يقة  تلبيق هة :WhatsApp"واتسآب" -4

 تحميله لخ  من استخدامه ةإمكاني وتتاح الفيدية، مقاطع وحتى الصةتية والرسائل والصة 

 نجاحا   بيقالتل اكتسب وقد الكةمبيةتر، أجهز  أو كيةالذ الهةاتف سةاء الخاصة، جهز األ على

 ،Yahoo "ياهة" شركة في يعم   كانا شخصين يد على  2669 عا  في إنشائه منذ كبيرا  

 ةما  مدع كةنه جانب إلى سائل،الر  وإ سال االتصال خدمات جانيةم من به عيتمت لما نظرا  

  .المحمةلة األجهز  من والعديد ،التشغيل منصات من العديد قبل نم

 بلاقة مع محمةل هاتف أو لةحي جهاز خصالش يمتلك أ  "آب تساو " استخدا  للبويت

 هاتفال على التلبيق تنزيل وعند ،اإلنترنت بخدمة ومدعة  هاتف، و قم card SIM هاتف

 هذا ا ستخدا سيرت ط اليوبالت للتلبيق، مستخد  سمكإ المحمةل الهاتف  قم استخدا  سيتم

 عليه. تنزيله تم الذي بالجهاز لبيقالت

 ةدمخ ومنها التلبيق، استخدا  عند منها االستفاد  يمكن تيال "آب واتس" خدمات تتعدد -5

 مةعاتمج إنشاء إتاحة ،اإلنترنت صالات عبر وفقط مجاني بشكل النصية الرسائل إ سال

 لتنزي ةإمكاني ،الةسائط وت ادل معهم ةاصلوالت ،العائلة أفراد أو المقّربين األصدقاء لضم

 جهازو  المحمةل الهاتف بين ما ةالخاص للمحادثات مزامنة وعمل المكتب سل  على التلبيق
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 واتس" يستخدمم بين الخاصة والمكالمات سائلالر  سرية على الحفاظ ،الخاص الكةمبيةتر

 أ  طرف ألي تاحي أ  دو   النهاية وحتى البداية من الرسائل تشفير ةعملي خ ل من "آب

 غيره أو لكترونياإل البريد عن االستغناء ،نفسها "آب واتس" شركة ىحت وال عليها، يتللع

 من أسهل عدي الذي "آب واتس" عبر وت ادلها ستندات،والم الةثائق تنقل التي التلبيقات من

 (.2613 )إطميزي،.التلبيقات باقي

 مت وقد ،ا  أيض اجتماعية وش كة الصة  لت ادل مجاني تلبيق وهة :Instagram "إنستغرام" -6

 "إنستغرا " ويتي  ،"فيسبةك" من حاليا   ومستحةذ 2010 عا  أكتةبر شهر في ط قهإ

 من متنةعة مجمةعة في مشا كتها ثم ،إليها  قمي فلتر وإضافة صة   التقاط للمستخدمين

  .(,2612Rouse) نفسها "إنستغرا " وش كة االجتماعية الش كات خدمات

 .نللمستخدمي المتقلع بالشكل الفيدية تصةير تلبيق وضع جرى   2613 يةنية وفي 

 2611 عا  في أي سنة وبعد مستخد ، ملية   على التلبيق حصل 2616 عا  ديسمبر في

 م يين 5 إلى العدد ليصل المستخدمين من %566 زياد  على التلبيق حصل

 لمنصة التلبيق إط ق مع وخصةصا   العدد، تضاعف للتلبيق الثالثة السنة وفي مستخد ،

 2614 ديسمبر 12 وفي ،مستخد  ملية   36 المستخدمين عدد ليتخلى Android أند ويد

 تجاوزت اأنه "فيسبةك" االجتماعي التةاصل لش كة التابعة للصة  "إنستغرا " خدمة أعلنت

 .مستخد  ملية   366 عت ة

 أغسلس شهر وفي صة  ، ملية   166 برفع التلبيق مستخدمة قا  2611 عا  يةلية وفي

 .واحد شهر خ ل أي صة   ملية   156 إلى المرفةعة الصة  عدد وصل
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 54 إضافة يتم ثانية كل في أنه :يلي بما جاءت ،2612 عا  من ماية لشهر إحصائية وفي -7

 التلبيق أ و  ،جديد مستخد  على الش كة تحصل كذلك الةاحد  الثانية وفي وأنه ،جديد  صة  

 (.2613 إطميزي،) .افتتاحه تم أ  منذ مرفةعة صة    المليا حاجز تخلى

 طرف من 2660 عا  تأسيسه تم  ،االجتماعية الش كات مةاقع أحد وهة :Twitter"تويتر" -8

 نةح"و ،Williams Evan "ويليامز إيفا "و ، Dorsey Jack" دو سي جاك"

 المتحد  الةاليات في الرئيسي ومقره ، Stone Biz "ستة   بيز"و ، Glass Noah "غ س

 والتي مصغرال لتدوينا خدمة ويقد  كاليفة نيا، ووالية فرانسيسكة، سا  والية في األمريكية

 حالتهم عن Tweets تغريد  جمع– تغريدات وتسمى ،تحديثات بإ سال لمستخدميه تسم 

 ريقط عن أو "تةيتر" مةقع طريق عن م اشر  وذلك الةاحد ، للرسالة    حرفا 146 أقصى بحد

   الملة و  يقدمها التي يقاتالتلب أو الفة ية المحادثة برامج أوSMS قصير  نصية  سالة

 كثرأ نحة 2614 لعا  ديسمبر 31 في "تةيتر" ش كة مستخدمي عدد بلغ وقد ،"فيسبةك" مثل

 يستخدمة   لكترونييناإل المسةقين من %34 أ  حيث ،نشط مستخد  ملية   215 من

 (.2613 )إطميزي،.العم ء قاعد  لزياد  "تةيتر"

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
https://en.wikipedia.org/wiki/Evan_Williams_(Internet_entrepreneur)
https://en.wikipedia.org/wiki/Noah_Glass_(Twitter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Biz_Stone
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 :األردن في السياحة

 وظاهر  نسانيإ نشاط بأنها (.O T. W.) العالمية السياحة منظمة عرفتها- :السياحة مفهة 

 مؤقتة فتر ل مجتمعاتهم خا ج مناطق إلى لهم الدائمة اإلقامة أماكن من األفراد بانتقال تتعلق اجتماعية

 ام المعروفة السياحة أغراض من لغرض كامل عا  عن تزيد وال ساعة وعشرو   أ بعة عن تقل ال

 (.2666 )حجاب، العمل أو الد اسة عدا

 االقتصاد في األساسية الركائز أحد السياحة تعتبر ليالمح الناتج في الكبير  مساهمتهال ونظرا  

 حةالي نسبته بما ، دنيأ دينا  مليا  5 حةالي 2614 لعا  السياحي الدخل كا  حيث ي،األ دن

 يةاألجنب العم ت من كبير بحجم الخزينة  فد في ودو ها اإلجمالي المحلي الناتج من % 12.4

 القتصادا في األخرى  بالقلاعات مقا نة كبير بشكل للعمالة المشغلة القلاعات من أنها عن فض   

 ويشكل .للدولة والجزئي الكلي االقتصاد مستةى  على التنمية عجلة دفع في يساعد مما ي،األ دن

 الكبرى  ضا اتالح بين الربط في با ز دو  لعب من مكنته تنافسية ميز  لأل د  االستراتيجي المةقع

 أ  نع فض    متةسط،ال األبيض ال حر حةض ودول يالهاد والمحيط إفريقيا وشمال آسيا لغربي

 سياحي جذب ةمنلق ليكة   أهله ما والمناخي التضا يسي بالتنةع تميزت خ بة بلبيعة يحظى األ د 

 أعماق في ذو هاج تضرب التي األثرية ومعالمه بلبيعته متعللت المعمة   أ جاء كافة من السياح يؤمها

 ( https://mota.gov.jo/Contents/Studies__ResearchesAr.aspx) .التا يخ

 كافةو  السياحة تنشيط وهيئة السياحة وزا   تعمل منها وانل قا   الحقائق هذه على وبناء 

 صناعةك دو ها تأخذ لكي المملكة، في السياحة واقع تلةير على بالسياحة الع قة ذات المؤسسات

 وع قات ةبالشع بين التفاهم يعزز نشاط نهأ عن فض    الةطني االقتصاد في أساسي و كن وطنية

 (.2669 ، ما  )أبة األمم بين والتعاو   يالعالم الس   تعزيز إلى تفضي التي والصداقة المةد 
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 التنمية قضايا في السياحة دور

 الذي ها ال الدو  في الملحةظ التزايد إلى تشير العالم في الدول وتجا ب العلمية الدالئل إ 

 يمكن والذي ،الدول اقتصاديات في الشامل بمفهةمها التنمية قضايا في عامة بصفة السياحة تلع ه

 .(2661 ، حمة )أبة :التالية المحاو  في تلخيصه

 نقدال من مهم جزء جذب في ملمةسة بد جة السياحة تساهم األجنبية: األمةال  ؤوس تدفق .1

 سةاء لمحصلةا األجنبية النقدية التدفقات أنةاع خ ل من الشاملة التنمية خلط لتنفيذ األجنبي

 اتاإليراد أو السياحة اعبقل الخاصة االستثما ات في األجنبية األمةال  ؤوس مساهمة من

 مثل ،ى خر األ اإليراداتو  الدخَةل، تأشيَرات َ منَ مقابل الدولة عليها تحصل التي السياحَية

 الخدمات لمقاب سائحينلل اليةمي اإلنفاق إلى إضافة السائحين، قبل من للفنادق المدفةعات

 لفةلكلة يةا والمةاد السلعو  الةطنية المنتجات بيع خ ل من أو العملة تحةيل فروق و  السياحية

 إليراداتا زياد  في لها االقتصادي األثر بالسياحة المتعلقة اإلحصائيات تظهرو  ،للسائ 

 تللعم  األول المصد  يمثل أص   السياحة دخل أ  حيث األجنبي، النقد من السياحية

 .العالم دول من %34 لحةالي األجنبية

 على سياحةال من مةا دها زياد  في ترغب التي الدول تعمل   :والمتلة  الحديثة التقنيات قلن .2

 دماتهاوخ مرافقها جميع في ممكنا   ذلك كا  كلما والمتلة   الحديثة التكنةلةجيا استخدا 

 المستخدمة ةالةطني القد ات يقةد بشكل ذلك فعل األجنبية ستثما اتاال وباستلاعة السياحية،

 .(2661 حمة، أبة) المجال هذا في

 العمل رصف تةفير في االقتصادية القلاعات أكبر من السياحة تعتبر العاملة: األيدي تشغيل

 الصناعة هذه لتشعب ذلكو  العَالَم، مستةى  على العاملَة القةى  إجمَالََي من %11 تستةعب حيث
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 وكذلك ةالسياحي مشروعاتال إنشاء في التةسع فإ  لذلك األخرى، الصناعات من العديد مع تداخلهاو 

 اآلخر هة عنه يترتَب والذي الجديَد ، العَمل فرص من العديد خلق في يساعد المغذية وعاتالمشر 

 د جة تحقيق ىإل تَؤدي الَتي ،األخرى  والمنَافَع اآلثَا  مَن غَيرهَاو  االقتصادية الرفاهية مستةى  ا تفاع

 .الب د في السياسيو  جتماعياال االستقرا  من عالية

(s__ResearchesAr.aspxhttps://mota.gov.jo/Contents/Studie ). 

 

 :السياحي والترويج التسويق

 المستهدف السةق  أو السياح حاجات وتحديد بد اسة تقة  التي الةظائف هي :السياحي التسةيق

 بلريقة اتهمحاج يةافق حس ما والخدمات لسلعا وتقديم تنفيذ على العمل ثم ومن بخدمتهم، يقة  الذي

 .لهم المتاحة المةا د وضمن المنافسين من أفضل

 لنشاطا يشكل ألنه ذلك السياحية األوساط في كبير  بأهمية يحظى السياحي التسةيق  إ

 تسةق  حةبالسيا المتخصصة فالشركات خ له، من التصدير مما سة يمكن الذي الةحيد التصديري 

 على هاليإ ليعةد واللبيعي ال شري  السياحي المنتج مزايا عا ضة العالم بلدا  مختلف في عمالهاأ 

 .(2612 ،والحة ي  والشمايلة  ما  )أبة السياحية المناطق لزيا   لهم  وج بما مقتنعين سياح شكل

  السياحي: التسويقي المزيج

 أي سعىت والتي بها، والتحكم وتنظيمها عليها السيلر  يمكن التي المتغيرات عن ع ا   هة

 جالمزي تكة  وي ،احتياجاته وتلبية السةقي الهدف إلش اع وتعديلها تنسيقها إلى سياحية مؤسسة

 اديالع التسةيقي كالمزيج فقط عناصر  بعةأ وليس عناصر س عة من السياحي التسةيقي

 .(2619 الرفاعي،(:وهي
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 Productالسياحي المنتج .1

 Priceالسياحي السعر .2

 Place (السياحي )السةق  المكا  .3

 People Promotion السائحين تعزيز .4

 Evidence Physicalالدليل المادي .5

  Processالعملية .0

 Tourism promotion يالسياح الترويج .2

 للمعلةمات ذمناف إقامة في والسائ  ال ائع جهةد بين التنسيق بأنه السياحي الترويج ويعرف

 الاتص عملية بأنه السياحي الترويج يعرف وكذلك .(2661 حمة، )أبة السائ  إلى المنتج بيع لتسهيل

 والخدمة تغ لاالس من وحمايته بالشراء واقناعه ،بالمنتج لتعريفه بالمستهلك م اشر وغير م اشر

 .)2001 ،فا   أبة) الذهنية الصة   و سم وميةله  غبته ولتحقيق السياحية

 صد ت معلةماتية بنشاطات عنه يعبر أ  يمكن السياحي الترويج مفهة  أ  ذلك من نخلص

 تلك فرهاتة  التي الخدمات وصفات بخصائص لتزويدهم السياح إلى ةجهت السياحية منظماتال عن

 معلةماتال خ ل من مقبةلة لتص   واتجاهاتهم ومةاقفهم سلةكهم على التأثير بقصد المنظمات

 .السياحية الخدمات طلب نحة التةجه وتشجيع المتاحة

 : السياحي الترويج أهمية

 (2664 البرزنجي،و  )البروا ي  حددها وكما التالية بالنقاط السياحي الترويج أهمية تةضي  يمكن

 السََََََََََََََيََاحيََة المنظمََة عن المعلةمََات كََافََة وتقََديم السََََََََََََََيََاحيََة والخََدمََة بََالمنتج التعريف .1

 والمستهلك
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 بالمنتج المستهلك وتذكير ذهنية صة    سم .2

 ة.المنافس أي المنتج من معينة لنةعية التفضيل .3

 (.)المبيعات السياحي الللب تحريك .4

 .السياحية للمنظمات األ باح واستقرا  المبيعات زياد  .5

 .والةك ء البيع ومندوبي  جال دعم .0

 .بالمنظمة المحيلة الخا جية والبيئة للمنظمة الداخلية البيئة بين االتصال قنا  .2

 . تةزيع(ال ومنافذ واألسعا  التجا ية )كالع مة السياحية والمنظمة بالمنتج المستهلك إع   .4

 .والتذكير واإلقناع، اإلع  ، هي عناصر ث ثة في الترويج أهمية وتتلخص

 : السياحي الترويج أهداف

 الخدمات حةل السياح لدى المعلةمات تةفر عد  مشكلة حل إلى السياحي الترويج يهدف

 خدمات، من إليه  يقد ما السائ  خ لها من يتقبل إيجابية حالة لتةفير عليها الحصةل وكيفية وأسعا ه

 لسياحا خ ا إو  وضحها وكما التالية األهدافب عامة بصة   السياحي الترويج أهداف تحديد ويمكن

 .)2664 ،والشيخ وحسةنة، )عزا ، :يلي بما وتزويدهم

 عن زمةال  بالمعلةمات السياحية، األنشلة طبيعة وتةضي  المنتجات عن معلةمات تةفير -1

  .الملروحة الخدمات

 التصالا عملية تمثل حيث المقدمة، السياحية الخدمات حةل العكسَية ةللتغذي قنةات تةفير -2

  ادلالت حالة ويمثل الخا جية، البيئة ومع خرى األ التسََََََََةيق عناصََََََََر مع ع قة الترويجي

 .ةيقيةالتس للمعلةمات ت ادلية عملية خ ل من السياحو  السياحية المنظمة بين والتفاعل
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 اتالخدم عن قناعاتهم تعديل أو تغيير خ ل من السََََََََََََََياح سََََََََََََََلةك على يجَابيَا  إ التَأثير -3

 .المقدمة

 .الخدمة طلب معاود  على وحملهم السياح تذكير -4

 تجاه االيجابية المةاقف تعميق عن فضََََََََََََََ    المقدمة، الخدمات نحة الةالء مسََََََََََََََتةى  زياد  -5

 .الخدمات

 .المنافسين لمةاجهة الترويج السياحية المنظمات تستخد  -0

 هممع دائم اتصََََال على ال قاء خ ل من السََََياح أذها  في وصََََة تها الخدمة مكانة تعزيز -2

 المقدمة. الخدمات حةل الجديد  ماتبالمعلة  وتزيدوهم

 :السياحي الترويجي المزيج عناصر

 الل تص السياحية الخدمية المنظمات تستخدمها التي األدوات من الترويجي المزيج يعد

 استخدامها مكني التي الةسائل من العديد الترويجي المزيج ويتضمن سلةكهم، على للتأثير بالسياح

 عضهاب مع وتتفاعل تعمل عناصر عد  من الترويجي المزيج ويتكة   السياحية. الخدمات لترويج

 ي،الشخص والبيع اإلع  ، في: العناصر هذه وتمثل منها، المرجة  فاألهدا لتحقيق ال عض

 ندع السياحية الخدمة منظمات وتسعى السياحية، والدعاية المبيعات، وتنشيط العامة، والع قات

 هاالنت ا جذب يعني الذيو  AIDA جنمةذ تلبيق ىإل الترويجي المزيج لعناصر استخدامها

Awareness  االهتما  ثا  إو  Interest،  ةالرغ Desire القرا اتخاذ مث  Action. 

 ومن ج،الخا   في السياحي التسةيق عملية في والخاص العا  القلاع على األ د  يعتمد حيث

 (2661 والسرابي، )مقابلة :ياأل دن السياحي التسةيق عن ولةؤ المس الجهات أبرز
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 :األردن في السياحية تنشيط هيئة .1

 توذا االعت ا ية بالشخصية تتمتع عامة هيئة وهي 1994 عا  السياحة تنشيط هيئة سستتأ

 .األ د  في والخاص العا  القلاع من كل بين شراكة وتمثل ومالي، إدا ي  لاستق 

 :السياحية طتنشي هيئة مها  أبرز ومن

(https://mota.gov.jo/Contents/Jordan_Tourism_BoardAr.aspx). 

 األ د  وداخل خا ج في السياحي الةعي ونشر لها والترويج السياحية الحركة تنشيط -

 حم ت ذلتنفي ال ز  التمةيل لتةفير والخاصة العامة الرسَمية والمؤسَسَات الةزا ات مع المسَاهمة -

 .المملكة في للتشريعات وفقا المعتمد  والترويج قالتسةي

 .المملكة في السياحية المةاقع وتلةير بتسةيق الخاصة عمالواأل المشا يع اقتراح -

 .السياحي القلاع في العاملة القةى  وتأهيل تد يب في المشا كة-

 حيالسَََيا بالقلاع المتعلقة والمؤشَََرات اإلحصَََائية المعلةمات لجمع وطني معلةمات مركز إقامة -

 .وتحليلها ا  ودولي قليميا  وإ محليا  

 لسَََياحيةا المهرجانات ذلك في فما السَََياحة المعلقة النشَََاطاتو  السَََياحية الفعاليات في المسَََاهمة-

 .والدولية الةطنية والمؤتمرات المناس ات في والمشا كة

 السياحي قالتسَةي وسَائل مختلف نتاجوإ السَياحية، والملصَقات والكتي ات واألف   النشَرات إعداد -

 .وبيعها وتةزيعها الدو ية الملبةعات صدا إو  ونشرها
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 خا جها أو المملكة داخل جماعي أو فردي بشكل سياحية  ح ت تنظيم إلى إضافة التلفزية ، طريق

(https://mota.gov.jo/Contents/Jordan_Tourism_BoardAr.aspx.) 

 :األردنية الفنادق جمعية .4

 ي دناأل القانة   بمةجب جمعية وهي السياحة، مهنة مما سة مستةى   فع على الجمعية تعمل

 لتحقيق ةلةالمنق وغير المنقةلة األمةال تملك صفة ولها دا ي،إو  مالي واستق ل اعت ا ية تشخصية ذا

 :مهامها أبرز ومن وأهدافها، غاياتها

 .يهاف والمشا كة المملكة وخا ج داخل السياحية والمعا ض والندوات واالجتماعات المؤتمرات قدع -

 .السياحية المةاقع حةل الدو ية والنشرات المج ت إصدا  -

 المنتجب لنهةضل خرى األ السََََياحية والجمعيات والمؤسََََسََََات والدوائر الةزا   مع والتنسََََيق التعاو  -

 (.http://www.johotels.org/studyar.aspx) عالميا   وتسةيقه السياحي

 :الدولية الفنادق سالسل .5

 لها لتيا الفنادق خاصةو  ،األ د  في السياحية المةاقع من لعديد في المنتشر  الفنادق تعمل

 البرامج وتنسيق السياحية لألفةاج حجةزات عمل خ ل من سياحيا   األ د  تسةيق على دولية س سل

 الفنادق هذه  عهاتت التي التسةيقية الةسائل أهم ومن والجماعية، الفردية السياحية للمجمةعات السياحية

 نتجاتهام عرض من تمكنها االنترنت على لها مةاقع وبناء العالمية، والمج ت الصحف استعمال هة

 (./https://www.rss.jo/ar/news) ةالسياحي

 :األردنية الملكية الخطوط مكاتب .6

 في احيةالسي المةاقع تسةيق في الهامة المؤسسات من الملكية الجةية الخلةط مكاتب تعتبر

 .العالم دول من العديد في المنتشر  مكاتبها خ ل من األ د 

https://mota.gov.jo/Contents/Jordan_Tourism_BoardAr.aspx
http://www.johotels.org/studyar.aspx
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 :السياحي التسةيق في األ دنية الملكية تت عها التي الةسائل أبرز ومن

 .ريا  شه الملكية تصد ها والتي والمرئية الملبةعة المج ت خ ل من سياحيا   األ د  تسةيق -

 .السياحية والبةسترات والملةيات والكتي ات الةثائقية األف   إنتاج-

 (.2661 )مقابلة، العالمية السياحية والمؤتمرات المعا ض في المشا كة-

  الخارج: في األردنية السفارات .7

 في لثقافيةا الملحقية خ ل من وذلك سياحيا   األ د  بتسةيق الخا ج في يةاأل دن السفا ات تقة 

 يةاأل دن ياحةالس وزا   مع وبالتنسيق الخا جية وزا   بين واض  تنسيق هناك أص   وحديثا   الخا ج

 :مهامه أهم ومن الخا ج في أ دنية سفا   كل في يا  سياح ملحقا   نيتعي على

 .ةياأل دن السفا   فيها تةجد دولة كل في السياحية المج تو  واألف   الكتي ات تةزيع -

 .ية دناأل السياحية بالمةاقع الشعةب معرفة وزياد  األ د  في السياحية المةاقع حةل ندوات عمل-

 .المشتركة السياحية االتفاقيات إلبرا  السياحة وزا   مع والتعاو   التنسيق-

 .العالمية يةالسياح المؤتمراتو  المعا ض في المشا كة-

 (https://mota.gov.jo/Contents/Jordan_Tourism_BoardAr.aspx.) 

 األردن: في السياحة أنواع

 جميع في ياسياح بلدا منه تجعل وطبيعية وتا يخية جغرافية ومقةمات بمزايا يتمتع األ د  إ 

 األثرية المةاقعو  الدينية ماكناأل تتةافر حيث السائ . هاينشد التي األهداف معظم وتلبي العا  فصةل

 والشةاط . والصحا ي  والغابات اللبيعية والينابيع والمصايف والمشاتي
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  التالية: النقاط في األ د  في السياحة أنةاع جمالإ ويمكن

 :الثقافية السياحة .1

 في عاشت التي الشعةب وتقاليد حضا ات ومعرفة عليها ل ط ع األثرية المةاقع زيا   وتشمل

 أهمها ومن األ د  في األثريةو  التا يخية المةاقع من اآلالف وهناك الغابر . العصة  خ ل المنلقة

 حدثت ذيال الرقيم وكهف الروماني والمد ج قيس وأ  والربض، الكرك، وقلعة ،جرشو البتراء مدينتا

  الكريم. القرآ  في ذكرها و د التي فالكه صحابأ قصة فيه

 :العالجية السياحة .0

 المصحات ا  وزي ،والنفسية الجسمية الراحة على للحصةل المعدنية اللبيعية الينابيع وتعني

 كبريتيةال والمياه وعفر  ماعين وحمامات الميت وال حر العق ة شةاط  أهمها ومن االستشفاء وأماكن

 الحمة. منلقة في وبخاصة األغةا  في

 يشرفو  المتقدمة والمعدات باألجهز  المزود  الحديثة المستشفيات من العديد األ د  في تةجد

 سةاء الع جات، أنةاع كافة في ومتخصصة   اللبية مها اتهم في متميزو    دنية  أ أط اء عليها

 ربيع مةاطن لفأ مائة من كثرأ سنةيا   األ د  ويستقبل خاصة، ا  حكةمية مستشفيات في أكانةا

 الخ. ... عقم وع ج كلى ونقل مفتةح، قلب عمليات ل عضهم أجريت للع ج

 :الدينية السياحة .3

 ضرحةواأل األماكن هذه من العديد األ د  في ويةجد الدينية، التا يخية ماكناأل زيا   وتعني

 أبي بن جعفر الصحابة أضرحة مثل والسلط، األ د ، ووادي ومعا  الكرك مناطق في وبخاصة
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 بن را وض حسنة بن وشرحبيل الجراح بن عبيد  بةوأ حا ثة بن وزيد  واحة بن هالل وعبد طالب

 (https://www.almadenahnews.com ) عنهم. الله  ضي األزو 

 :االصطياف سياحة .4

 األ د  إلى يفدو   السياح من فكثير ،لىاتع الله من نعمة األ د  مناطق في المناخ تنةع  إ

 العاصمة في الجة  أ كما ودبِّين. عجلة   وج ال أحراج مثل الخ بة جةائهأ في الصيف عللة لقضاء

 والمتنزهات. الحدائق تتةافر حيث الجبلية المناطق في خصةصا ومنعش لليف

 :الرياضية السياحة .5

 وصيد  احةوالس الماء على التزلج مثل المحب ة  ياضاتهم من كثير  ا  أنةاع السياح يما س حيث

  واألز ق.    ووادي العق ة مناطق في وخاصة البري  والصيد السمك

  :الشتوية السياحة .6

 ألغةا ا مناطق في وخاصة اللبيعي الدفء أماكن في منه جزء وأ الشتاء فصل قضاء ملوتش

 (https://www.almadenahnews.com ) والعق ة. الميت وال حر

 مادبا مدينة في األثرية المعالم أهم

 الهاشمية يةاأل دن المملكة عاصمة عما  من كم 33 بعد على األثرية مادبا محافظة تقع

 ،2كم 2.939 مساحتها  . 226 بحةالي ال حر سل  مستةى  عن ترتفع الفسيفساء". مدينة " تدعىو 

 المةقع نفس تشغل المحافظة زالت وما نسمة. 149192 حةالي بلغ 2015 عا  في سكانها وعدد

  القديمة. العصة  منذ الشعةب من العديد فيه استةطنت الذي
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 ومناطقها من سلةال الةاسعة بسهةلها تشتهر حيث تضا يسها، بتنةع األثرية مادبا محافظة تمتاز

 السياحة أشكال عوبتنة  المناس ة المناخية الظروف لتةفر الز اعي باللابع وتمتاز والشفاغة ية، الغة ية

 )قضاء ةأقضي وخمس (ذي ا  ولةاء مادبا قص ة )لةاء بلةائين والممثلة مادبا محافظة أ ض وتعددها.

 اآلثا  نم بالكثير زاخر  (ملي  وقضاء العريض وقضاء الفيصلية وقضاء ماعين وقضاء جرينه

 وتؤكد أفعالهاو  قصصها وتحكي وتا يخها أ ضها على قامت التي الحضا ات عن تعبر والتي العريقة

  العريق. تا يخها في خالد  بصمات تركةا والذين اءالقدم من سكنها من إ اد  قة  على

 المسيحي الحج بمةاقع المتمثلة المقدسة ماكنألوا األثرية المةاقع من الكثير محيلها في ويقع

  ذي ا . هة ،ل ا المخيط، الرصاص، أ  مكاو ، نيبة، جبل المغلس، مثل

 كنيسة ،ل ط بن الحسين مسجد الفسيفساء، خا طة فيها: التا يخية اآلثا  معالم أبرز ومن

 التراثية تبالبية  زاخر  مادبا محافظة وأيضا جديد. وادي مقامات تين،ال  دير الشهداء، كنيسة الرسل،

 الماضي نبي وصل حلقة تشكل والتي الحديث، البناء مع التمازج في والساحر  البناء في الرائعة

 المةاطن.و  الةطن بين قةية  ابلة يخلق مما وتا يخهم، جداداأل حضا   معرفة في هموتسا والحاضر،

 هاهميتأل العالم دول مختلف من القادمين السياح من للعديد مميز  وجهة تعد مادبا محافظة آثا 

 . والثقافية والترفيهية، جية، والع والدينية، التا يخية،

-Madaba_Madaba_Governorate-g293989-https://ar.tripadvisor.com/Tourism(

)Vacations.html 

 للقلاع سةيقوالت الترويج خ ل من المحافظة في التراثية والم اني اآلثا و  بالسياحة االهتما  إ 

 رانيةوالعم جتماعيةالاو  العلمية قيمته له تأهيلها عاد وإ  راثيةالت والم اني اآلثا  على ظوالحفا السياحي،

 ستثما الفا كامل.ومت قةي  اقتصاد يجادإ في يساهم الصحيحة باللريقة هواستغ ل العالية، قتصاديةاالو 
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 فرص يةفر ثحي الةطني قتصادالا دعم في يساهم والتراثية األثرية المةاقع وفي السياحي الحقل في

  ال لالة. نس ة من يقلل مما المحلي المجتمع فرادأل عديد  عمل

 من السياحي القلاع دعم من بد ال ق غإلبا المهدد االستثما  هذا ديمةمة على وللحفاظ

 السياحة نشيطت وهيئة اآلثا و  السياحة وزا   بها تقة  التي والتسةيق الترويج آليات تحسين خ ل

 من لتراثيةوا األثرية المةاقع على ظالحفا من بد ال وكذلك المحافظة. في األثريةو  السياحية للمةاقع

 خريبوالت الدما  أعمال من لكثير السنين عبر تعرضت نهاأل تأهيلها عاد وإ  همالاإلو  عتداءاتاال

  .اآلثا  في المشروع غير تجا االو  الشرعية غير األثرية الحفريات بفعل

 يرغ واالتجا  الحفر عمليات وتير  في مسبةق  غير ا  ا تفاع األخير  السنةات شهدت قدو 

 األهمية غةبال أثرية لكنةز وضياعا   األثرية المةاقع من للعديد واسعا   تدميرا   عنه نتج مما المشروع

 ).2665 الضمة ،) والحساسية.

 مادبا محافظة تاريخية نبذة

 تضم حيث (5) شكل .األ د  تا يخ في مرمةقة منزلة لها والتي األ د  محافظات إحدى هي

-1266) الحديدي العصر إلى تا يخها ويرجع واللبيعية، األثرية المعالم من العديد داخلها

  (.ق. 1106

 لممتد ا مملكتهم من ا  جزء كانت حيث ،المي د قبل عشر الثالث القر   في المؤابية   أسسها

  .األ د  نهر شرق 

(https://ar.tripadvisor.com/Tourism-g293989-Madaba_Madaba_Governorate-

Vacations.html) 
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 شكل )5( خريطة محافظة مادبا 

 https://www.almadenahnews.comالمصدر

 

 القر   في غسا  ق ائل سكنها وقد ،المنلقة حكمت التي الحضا ات من العديد عليها التتة 

 واشتهرت ية،مة األو  البيزنلية الفتر  في ازدهرتو  الرومانية، الفتر  في وتةسعت ي،المي د السادس

  الشا . د ب في والتجا ية الدينية المراكز أهم من وأص حت الفسيفساء، بفن

 حيلهام في يقع .أ ضها على عاشت التي القديمة عةبالش حضا ات عن فكر  تعلي هاآثا  

 نيبة، لبج المغلس، مثل المسيحي الحج بمةاقع المتمثلة المقدسة ماكناألو  األثرية المةاقع من الكثير

  وجلةل. ذي ا ، هة ، ال المخيط، الرصاص،  أ مكاو ،

 ةنيسك ،ط ل بن الحسين مسجد الفسيفساء، ةخا ط :فيها التا يخية اآلثا  معالم برزأ من

 جية عال المعدنية المياه إلى ةباإلضاف ،جديد وادي مقامات تين،ال  دير الشهداء، كنيسة الرسل،

 الناس فتعري في مويساه والحاضر، الماضي بين وصل حلقة يشكل الذي العمراني والتراث الحا  

 بين ناقلهت خ ل من وحفظه لتا يخهم المةاطنين معرفة في يسهم مما وتا يخهم، األجداد حضا   في
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 في حروس البناء في  وعة من تحمله الم السياح من للعديد وجهة هي األثرية فالبيةت ،جيالاأل

 ري األث مادبا متحف منها تا يخها، تروي  متاحف عد  مادبا تضمو  .ةالحديث الم اني مع التمازج

  .األثري  مادبا ومنتزه نيبة جبل في التراثي الحكاية ومتحف

 أدى والذي   249 عا  بها لحق الذي الزلزال أعنفها وكا  زلالالز  من للعديد مادبا تعرضت

 من تداء  اب الكرك منلقة من القادمة المسيحية العربية الق ائل خ ل من إحياءها عيدأ  ثم ،دما ها إلى

 قد ت والتي األثريةو  السياحية المعالم من العديد مكنةنها في مادبا محافظة وتضم ،  1446 عا 

 : التالية المةاقع بعض ومنها وأثريا   سياحيا   مةقعا   40 من كثرأب

 يبلغ ا ك قة، عم فسَََََيفسَََََائية لةحة فيها كنيسَََََة عن ع ا   هي والتي الفسَََََيفسَََََاء خا طة -1

 ،ومصََََََر ولبنا  وسََََََة يا األ د و  فلسَََََلين القدس مةاقع فيها روتظه  ،0 ×  10 حجمها

 .صليةاأل مساحتها ثلث سةى  ي قى ولم دمر اللةحة ومعظم

 صََََرالع إلى صََََةلهاأ وتعةد المعمدا ، يةحنا سأ   قلع ومزا  كنيسََََة وتسََََمى تين ال دير -0

 .1443 عا  في بناؤها عيدأ  المدينة، كنائس وأقد  أهم أحد وتعد البيزنلي،

 يلمي دا السََادس القر   في بنيت المدينة، كنائس وأقد  أهم إحدى تعد والتي العذ اء كنيسََة -3

 .بالفسيفساء مزخرفة وأ ضيتها ،1442 عا  في اكتشافها عيدأ و   وماني، معبد أط ل فةق 

 يالت المنلقة في بناؤه تم المملكة، مسَََََاجد أكبر أحد هة والذي ط ل بن الحسَََََين مسَََََجد -4

 فىاخت القََدس، لفت  طريقََه في مََادبََاب مر عنََدمََا الخلََاب بن عمر الخليفََة فيهََا صََََََََََََََلى

 . 2662 عا  في الحالي الشكل على بناؤه وتم ،1929 عا  في المسجد

 سََََنة سََََسََََتأ ،مادبا لمدينة الجنةبي المدخل عند تقع بيزنلية كنيسََََة وهي الرسََََل كنيسََََة -5

 .الفسيفساء من لةحات أ ضيتها وتزين ،1902عا  واكتشفت  ،524
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( https://www.almadenahnews.com ) 

 نم أ ضََيته المتحف، شََكلت ةصََق مت بيةت مجمةعة عن ع ا   وهة األثري  مادبا متحف -6

 الفخا ية وانياأل وعلى الفسَََََََيفسَََََََائية، األثرية القلع من العديد على ويحتةي  الفسَََََََيفسَََََََاء

 . ةالقديم والمجةهرات التقليدية بس والم مية، ساإل والبرونزية

 ةوكنيسَََََََََ العذ اء، كنيسَََََََََة مثل األثرية الكنائس من لمجمةعة أط ل وهة مادبا آثا  متنزه -7

 .  1991عا  نش أ هيبةليتس، وقاعة المحترق، والقصر الشهداء،

 قاعة ذ اء،العَ كنيسة على تحتةي و  يالمي د السادس للقر   تا يخها ويعةد األثرية الحديقة -8

 يعةد الذي يالرومان الشا ع من وجزء اليانةس القديس وقبة يليا،إ النبي ةكنيس هيبَةليتةس،

 .يالمي د الثالث القر   نهايات إلى

 هةآل صة  و  اليةمَية الحيا  تمثل فسيفسائية أ ضَيات على المةقََع ويحتةي  المحترق  القصر -9

 كنيسَََََََََة وعلى ،األثرية بالحديقة المتصَََََََََل الروماني الشَََََََََا ع من وجزء ))تايكي النصَََََََََر

 . الشهداء

 "هيردوس" الملك قلعة هآثا   أهم ومن مادبا مَدينَة غرب جنةب كم 32 وي عَد مكَاو  مةقع -12

 شََهر   ت طا حيث يالمي د األول والقر   المي د قبل ولاأل القر   فتر  إلى تعةد التي الكبير

 لىع وقدمه سََََََََهأ   قلع الذي "انتي اس هيردوس" الملك مع المعمدا  يةحنا بقصََََََََة المكا 

 .سالةمي للراقصة هدية طبق

 العثمانية اوالسراي تينيةال  المعمدا  يةحنا القديس كنيسة يةجد حةله والذي األثري  مادبا تل -11

 .المتأخر 
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 من لعديدا حتةائهال نظرا   ،مادبا محافظة في والدينية السياحية المعالم أهم من يعد نيبة جبل -10

 لحجا مةاقع أحد اعتماده إلى ضَََافةاإلب مةسَََى، النبي مقا  ولةجةد والدينية األثرية األماكن

 .المسيحي

 مراض،األ ل عض شََََََافية المعدنية مياهها سََََََياحي منتجع عن ع ا   وهي ماعين حمامات -13

 تمتاعسََََََاال ويمكن السََََََياح، من العديد ليهاإ جذبت جية الع وخةاصََََََها اللبيعية وحرا تها

 يحدأ إلى التةجه أو ج، للع الميت ال حر من خةذأالم اللين اسَََتخدا  أو تالالشَََ  بمياه

  .جي الع للتدليك المخصصة المرافق

  بََةالخ طبيعتهََا بجمََال وتمتََاز كم، 36حةالي ذي ََا  لةاء مركز من الغرب إلى ت عََد برتََا -14

 .قدا األ على سيرا   ليهاإ الةصةل ويتم  ، 06حةالي طةله ل بشو 

 كوذل مادبا في السََََََََََََََيَاحة مَديريَة خ ل من وتلةيره تَأهيلَه يتم القصََََََََََََََا  طحين بَابة  -15

 تحفم نشَََََََََََاءإلو  جديد، ياحيسَََََََََََ منتج يجادإو  للمبنى القديم التراثي اللابع على للمحافظة

 .ال ابة  الخبز نتاجإ وطرق  القم  عن يتحدث متخصص

(  https://www.almadenahnews.com ) 
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 السابقة الدراسات

 عراضستا يلي وفيما ال حث، بمةضةع سابقة ع قة ذات لد اسات عرض الجزء هذا يتضمن

 الد اسات: تلك من لعدد

 العربية الدراسات :الً أو 

 - بعنةا : ،(8102) امه الرزاق، عبد د اسة: .1

 أنمةذجا ( السينمائي )الملصق " الفوتوغرافية الصورة إدراك في ودورها الرقمية المعالجة"

 كر ف إيصال إلى تهدف التي الةسائل أهم أحد السينمائي الملصق أ  إلى الد اسة تةصلت

  لخ المعالجات أنةاع مختلف استخدا  إلى اإلع ني الملصق مصممة يسعى معين فيلم أو مةضةع

 األف  . عروض على المقبلين الناس ممكن عدد أكبر إلى الةصةل

 أهداف إلى ةلللةص المحتةى  تحليل ألغراض التحليلي الةصفي المنهج على الد اسة هذه مدتعت

 إد اك يف ودو ها الرقمية المعالجات على واالستدالل التحليل اجراء إمكانية من هيتيح بما ال حث

 .أنمةذجا ( السينمائي )الملصق الفةتةغرافية الصة  

 بالفن  طمرت بصري  اتصال كفن ودو ه يالسنيمائ بالملصق التعريف إلى الد اسة هذه تةصلت

 .والسينما

 بعنةا : ،(8102) ماهر ،الشمايلة د اسة: .2

 على ةدراس للسياح: السلوكية النوايا في وأثرها السياحة صناعة في الذاتية الخدمات تكنولوجيا "

 " لكترونيةاإل السياحة مستخدمي من عينة

 ليتم ونية،اإللكتر  المةاقع هةو  اآلخر والعنصر السياحة العنصر بين الجمع تم الد اسة هذه في

 .اإللكترونية السياحة مفهة  إلى االنتقال ذلك بعد
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 أهمها: نقاط بمجمةعة الد اسة هذه من ستفاد اال تم

  السياحي. الترويج في أهميتهاو  اإللكترونية المةاقع دو 

 السياحي. الللب زياد  في اإللكترونية المةاقع تأثير 

 السياحية. اإللكترونية المةاقع في تصالاال أشكال مختلف د اسة 

 بعنةا : (،8102) محمد ،شحاد  د اسة .3

 األردن في السياحي القطاع لتحفيز التصوير في الرقمية الجرافيكية المعالجات أثر

 إلى: الد اسة هدفت حيث

 طريق عن ااحيسي األ د  إلبراز التصةير في الحديثة الرقمية الجرافيكية المعالجات على التأكيد .1

 السياحة. وتحفيز العمل نجاح في أهميتها على تؤكد ال احث قبل من تجربة تنفيذ

 وأعمق برأك فهم لتحقيق  ئيسية كأدا   المصة  السياحي لإلع   الرسمية المؤسسات استخدا  .2

 السياحي. للمعالم

 تعزيز خ ل من أفضل بشكل سياحي كمقصد ب دلل ترويج وعملية التسةيق تحسين على العمل .3

 .الحديثة الرقمية الجرافيكية التكنلةجيا لباستغ  صة ته

 األجنبية اقاألسة  في وأفضل أوسع بشكل لها الترويج طريق عن األ د  صة   وترسيخ تحسين .4

 نع العا  طيلة ماديا إنفاقا األكثر الزوا  من أكبر عدد جذب عملية ضما  أجل من والعربية

  .رللعص مةاك ة حديثة جرافييه لجاتمعا باستخدا  السياحي اإلع   معايير  فع طريق

 - أهمها: نتائج إلى اسةالد   خلصت كما

 السياحي. القلاع في كبير  صعةبات يةاجه األ د  ا  .1
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 لما السياحي لقلاعا تحفيز بعملية كبير بشكل تؤثر التصةير في الرقمية الجرافيكية المعالجات .2

 السائ . أي المشاهد عين على كبير إثر لها

 هدالمشا عين على تةثر التي الرقمية الجرافيكية المعالجات اهم من األلةا  تةاز   ض ط .3

 في سََََاعدي انه على داللة ومتقن صََََحي  بشََََكل التصََََةير في الجرافيكية المعالجات اسََََتخدا  .4

 المشاهد. جذب عملية وضما  العمل نجاح

 الةطني. االقتصاد على كبير إثر السياحي للقلاع .5

 باأل د . المتعلقة السياحة اإلع نات قلة .0

 ضعيف. السياحي القلاع على العامة والقلاعات الدولة تركيز .2

 بعنةا : (،8102) حةيةي  ،نيشال د اسة .4

 وكالة حالة سةراد السياحية الخدمات ترويج في" فيسبوك "االجتماعي التواصل مواقع دور

 والسفر للسياحة" هارماس"

 إلى: الد اسة هدفت حيث

 لسياحي،ا الترويجي ج(، والمزيالفيسبةك االجتماعي التةاصل مةاقع)الد اسة متغيرات  عرض 

 .بينهما والتكامل التداخل ع قة للمس العلمي الةاقع على إسقاطها ومحاولةا ، نظري

 محل السياحية الةكالة في ”الفيسبةك ”االجتماعي التةاصل مةاقع استخدا  واقع على التعرف 

 (.ها ماس وكالة)الد اسة 

 الخدمات ترويج في ”الفيسبةك ”االجتماعي التةاصل مةاقع تلع ه الذي الدو  عن الكشف 

 السياحية.

 - أهمها: نتائج إلى الد اسة خلصت وقد هذا،
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  السياحي الترويجي المزيج أبعاد على كبير دو  لها "الفيسبةك "االجتماع التةاصل مةاقع أ.  

 لى مةقعع حساب تمتلك ها ماس السياحية الةكالة أ  اتض  إليها المتةصل النتائج خ ل ومن" 

 ما يظهر ، وهةالتقليدية باللريقة المقدمة خدماتها في الجةد  تحقيق في ساعدها الذي "الفيسبةك

 ."الفيسبةك " في مةقعها على الةكالة تعرضها التي المنتجات تشكيلة خ ل من جليا

 :بعنةا  (،0992)  ما  أبة مةسى حماد سعدأ د اسة .5

 منتجع على "دراسة النزالء نظر وجهة من السياحية المنظمات في تطويرها وإمكانية الخدمة تسويق
 " األردن في السياحي ماعين حمامات

 من لد اسةا قيد المنتجع في حاليا القائمة التسةيقية الخدمات تقةيم إلى تهدف كانت الد اسة

 دماتالخ تلةير في عليه االعتماد يمكن سةف الذي األمر المرتادين، ومةاقف الزبائن نظر وجهة

 لخدمةا نةعية مع السةق  تقسيم أهمية بين الربط الد اسة أهداف من كا  وأيضا المنتجع. هذا في

 ب.مناس تسةيقي مزيج تصميم في الزبة   المستفيد مةقف من اإلفاد  يمكن وكيف المقدمة،

 لع جا وحاجات يتناسب نحة على اعد قد ماعين حمامات منتجع أ  الد اسة تبينته ما أهم ومن

 فيما زبائنال  ضا عد  لةحظ وأيضا ونةعيتها. الخدمات في التكامل حال تنقصه ولكن واالستشفاء،

 أ  تبين اوأيض المنتجع. في اإلقامة فتر  على ينعكس ما وهذا واالستشفاء الع ج بأسعا  يتعلق

 دو   لمنتجعا في والع ج االستشفاء يفضل الزبة   أ  حيث نسبيا، مرتفع األخرى  المرافق استخدا 

 سببب المنتجع من القري ة المد  في الفنادق في واإلقامة الزبائن، من %47 بنس ة وهذا فيه اإلقامة

 نجة . الخمس فئة من هة الذي المنتجع في الفندق أسعا  عن أسعا ها انخفاض

 اعا تف كة   السعر وبخاصة التسةيقي المزيج عناصر مراجعة الد اسة تةصيات أهم ومن

 المياه نم اإلفاد  عند إج ا ية ش ه اإلقامة تكة   أ  وأيضا الزبائن، جذب في عائق للخدمات األسعا 
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 الشاليهات، أو الفندق في اإلقامة أ اد لمن الحمامات خدمات في السعر جانب مراعا  مع المعدنية،

 األسر . مع القدو  أو التكرا  حاالت في المنتجع يرتاد لمن وأيضا

 :بعنةا  (،0992) الرحيمي احمد سالم د اسة .0

 األردن في السياحية الخدمة ترويج في والسفر السياحة مكاتب دور

 في يةالسياح الخدمة ترويج في والسفر السياحة مكاتب دو  إلى التعرف إلى الد اسة هدفت

 مفهة  وضةح مدى بيا  أيضا (،المكاتب ومتغيرات )الديمةغرافية عليها تؤثر التي والمتغيرات األ د 

 التةصياتو  المناس ة الحلةل إلى والتةصل تةاجهها التي والمشاكل السياحية، المكاتب لدى الترويج

 الترويجي. دو ها تفعل التي

 السياحية، اوخدماته لبرامجها جالتروي في السياحة مكاتب دو  في ضعف هناك أ  الد اسة بينت

 علها، لقائمينل العلمي المؤهل بمتغيرات ايجابيا يتأثر للمكاتب الترويجي الدو  أ  الد اسة بينت كما

 عمر غيراتبمت يتأثر لم حين في الترويجية. نفقاتها ومقدا  مةجةداتها وقيمة فيها العاملين وعدد

 لمكاتب.ل الزمني والعمر السياحي، العمل وفي إدا تها في خبرتهم مد  المكاتب، إدا   على القائمين

 ة،)المنافس منها المكاتب تةاجه التي المشك ت من عدد هناك أ  أيضا الد اسة بينت وقد

 القلاع يف العاملة الجهات بين التنسيق وضعف السياحية، للخدمات المكملة الخدمات في صوالنق

 .السياحي( القلاع في العمل على المد بة الكةاد  نقص السياحي،

 هذه إدا   على للقائمين السياحي الترويج مفهة  تةضي  ضرو   الد اسة: تةصيات أهم ومن

 الشخصية داتالتعاق عنصر على والتركيز السياحية، للخدمات الترويجية بالبرامج واالهتما  المكاتب،

 السياحية. للبرامج الترويج في
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 :بعنةا  (،0999) النةافلة علي ها و   أحمد د اسة .2

  األردن في السياحي النشاط على العامة السياسات أثر

 في لسياحيا والنشاط األداء على تؤثر التي المختلفة العةامل معرفة إلى الد اسة هذه استهدفت

 بمستقبل نبؤوالت المؤثرات معرفة خ ل من السياحية الظاهر  في للتأثير طريقة إلى والةصةل األ د ،

 األ د . في السياحة

 بع قة يالسياح الدخل في التغير تفسر مستقلة متغيرات ث ث هناك أ  الد اسة نتائج ومن

 نشاءات،اإل لقلاع المقدمة والقروض السياحة لقلاع المقدمة والقروض السياحيين األدالء وهي طردية

 السياحي. الدخل زاد السياحي الترويج على اإلنفاق زاد كلما وانه

 في لتةسعوا ، السياحي الترويج وهيئات لمؤسسات وظيفي وصف إيجاد  اسةالد تةصيات ومن

 خفض لىع العمل مع ، القلاع هذا تلةير في قةي  تأثير لها والتي اإلنشاء لقلاع المقدمة القروض

 لىع للسائ  المقدمة والخدمات السلع وجةد  بنةعية واالهتما  القلاع، هذا لصال  الفائد  معدل

 سياحيا لأل د  يجالترو  وهي بأولةياتها السياحة وزا   تهتم وأ  للبلد، الحضا ية صة  ال ينقل اعت ا ه

 بين قالتنسي على العمل وأيضا الخاص القلاع استثما ات فشل معناه لأل د  سياح قدو  عد  ال 

 أ  ةالد اس تةصي وأيضا السياحية باإلحصاءات االهتما  وزياد  األخرى  والةزا ات السياحة وزا  

 السياحة. في متعمقة لد اسات حاجة هناك
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 األجنبية تالدراسا :ياً انث

8. Dimitrios, Buhalis (2008) Study, titled:  

Progress in information technology and tourism management 

 بعدها ماو  اإلنترنت قبل ما ،جديد مستةى  إلى السياحة تقالناال كيفية تةض  الد اسة هذه

 إلى دىأ تاإلنترن عالم التأثير أ  ضاحإيب الد اسة هذه خ ل من ال احث قا  حيث ،تأثيرها كيفيةو 

 السائ  أ  حيث ،السياحة محاو  من زاد هأن كما ،اتاليالفعو  العادات من جديد نةع إلى  العالم تةجيه

 ةاديالسي المةاقع إلى زحجبال القيا و  زيا تها يريد التي المةاقع عن لل حث اإللكترونية اقعة الم بزيا   يقة 

 ،م اشر بشكل طردية تانك السياحة زياد و  التكنةلةجيا بين الع قة أ  كما ،نظره في جذابة تبدو التي

 بةجةد احللسي  اءاآل تغيير وكيفية ا الزم مر على الللب تغيير مدى النقلة هذه في ظهرأ حيث

 خيا اتال تعدد ستخد لمل ظهرأ الذيو  للمستخدمين والرغ ات الحاجات بتغير قا  الذي اإلنترنت

 كدأ امك ،المنافسة زياد  إلى دىأ مما السائحين، لجذب الدول بعض قدمهات التي العروضو  واألماكن

 هي ماو  ءالعم  إلى والةصةل المستهلك احتياجات على السريع التعرف في يكمن النجاح مفتاحأن

 تجا بو  اآل اء معرفة بتسهيل قا  قد اإلنترنت وأ  المستهلكين، احتياجات تلبي يالت الخدمات

 .بأ يحية القرا ات خذأ على المستخدمين يمكن مما مسافرينال

 لمزيد اسمةح باعت ا ها التقنيات من عدد تحديد تم الماضية، القليلة السنةات في أنه أشا  وقد

 برامج تدعم وش كات برامج لو األ المقا  في تةفر التقنيات هذه  وأ .السياحة صناعة في االبتكا  من

 .والمستهلكين الشركاء مع اتصاالتها لتحسين

 - أهمها: نتائج عدة إلى الوصول تم وقد

 .السياحة قلاع في ا  كبير  ا  تغير  اإلنترنت حدثأ -
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 .الةقت تةفيرو  المةاعيد ودقة الكفاءات بزياد  قا  -

 .لديه لتيا المعلةماتو  بالمصاد  وواثق كافية يةابد   السائ  أص   حيث المعلةمات بزياد  قا  -

 االط عو  هاليإ الةصةل السهل من ص  أ التي السياحية المنتجات في كبير  زياد  هناك ص  أ -

 .عليها

9. Michael, Karlsson (8112) Study, titled: 

The immediacy of online news, the visibility of journalistic processes 

and a restructuring of journalistic authority 

 على ةاإللكتروني اإلخ ا ية المةاقع داخل بالفة ية الخاصة األدا   على التعرف الد اسة هدفت

 مليةع كانت إذا ما واخت ا  لها، استخدامهم ومدى األدا ، هذه من الصحفية   ومةقع اإلنترنت ش كة

 مةاقع عةأ ب اختيا  وتم ال؟ أو وقتها في المعلةمات جةد  على تؤثر للمعلةمات السريع التةصيل

 وتستند ا،عليه حالة د اسة إلجراء وذلك  ائد ، قةمية صحف أ بعة تنتجها سةيدية إلكترونية صحف

 .theory enormativ Journalistic المعيا ية الصحافة نظرية على الد اسة هذه

 أهمها: النتائج من مجمةعة إلى الد اسة وتةصلت

 في القراء عم التةاصل تدعيم في الفة ية على الصحفيين اإلخ ا ية اإللكترونية المةاقع ساعدت -

 المعلةمات. واستق ال إ سال سرعة

 إللكترونيةا المةاقع داخل مستمر  بصة   لألخ ا  تحديثات تقديم من الصحفيين اإلنترنت ي مكن -

 اإلخ ا ية.

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 book Face"بوك فيس" ـال قعمو  على للباحث العملية التجربة
 

 عدد أكبر بين الثقافة نشر في االجتماعي التةاصل منصات بأهمية ال احث يقين من انل قا  

  تأىا فقد األثرية، مادبا مدينة سكا  من ال احث وأل  المنصات، هذه ومستخدمي زائري  من ممكن

 اآلثا  بهذه االهتما  قلة من استشعره لما ،للمدينة السياحي الترويج في المتةاضعة جهةده يكرس أ 

 نينالمةاط لدى الشخصية مقةمات أهم من اآلثا  تعتبر حيث تعةيضها، يمكن ال والتي الخالد 

 عليها، الحفاظ يجب التي المنسية الكنةز بمثابة لهم بالنس ة  فهي آثا هم، على الغية ين يناأل دني

 القادمة. واألجيال الحالية لألجيال ذخير  باعت ا ها لها هيئة أجمل في لت قى وصيانتها

 ، PhotosAuthenticوأ Photos Real الحقيقية الصة  آلية اعتماد في ال احث بدأ وقد

 على تتةافر والتي الدقة، عالية Stock Photography الفةتةغرافية الصة  مخزو   إلى اللجةء  وعد

 لتقلهاي التي الحقيقية الصة  أ  ال احث اعتقاد إلى ذلك ومرد عالية، بتكلفة المةاقع من العديد

 ياإلنسان بعهابلا تتميز أنها كما مزيف، غير بشكل للةاقع وتمثيلها بصدقها تمتاز العادي اإلنسا 

 المتعدد  ميةالرق المعالجات تستلز  والتي الدقة، عالية الفةتةغرافية الصة  مخزو   عن يميزها الذي

 والجذب. اإلبها  من عالية مستةيات إلى بها للةصةل

 لةاءو  مادبا محافظة آلثا  األثرية المعالم من لعدد منفرد  صة ا   التقاط في ال احث بدأ وقد

 من العديد تضم متكاملة Albums "ألبةمات" صنع إلى تحةل أ  لبث ما ال احث أ  غير ،ذي ا 

 على ةصفح في األلبة  كامل برفع وقا  األثرية، المةاقع من لمةقع أو المناطق، من لمنلقة الصة 

 - عنةا : لصفحته واختا  الشهير، بةك" "فيس مةقع
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 المنسية" وذيبان مادبا آثار إحياء"

 ،2619/2626 الجامعي للعا  األول الد اسي الفصل بداية من التصةير في ال احث بدأ وقد

 - أداتين: باستخدا  الصة  من المئات بتصةير قا  حيث

 IPhone +6 به الخاص المحمةل الهاتف .1

 5200D Nikon كاميرا .2

 برفع قا  عدهاوب ،النتائج أفضل إلى للةصةل منها، الكثير واست عاد الصة ، فرز على عمل ثم

 توضح ألبومات شكل على 1127 /21/22 تا يخ من ابتداء   بةك" "فيس مةقع على الصة  بعض

 - التالية: المعالم

 صندوق ابن الهيثم  .2

 أول كاميرا في التاريخ  .1

 الصورة الحقيقية  .3

 مخزون الصور الفوتوغرافية  .4

 خريطة محافظة مادبا  .5

 كنيسة الشهداء  .6

 الكنيسة العذراء  .9

 منطقة برتا السياحية  .7

 مغارة أبو ناتي من العهد الروماني  .7

 تل مادبا األثري  .21

 مكاور قلعة  .22

 فسيفساء داخل كنيسة جبل نيبو  .21

 حمامات ماعين  .23

 كنيسة القديس جاورجيوس  .24
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 سد الوالة  .25

 معالم آثار جبل نيبو  .26

 كنيسة األسقف مالخيوس في مكاور البلدة  .29

 آثار عراعر - ذيبان  .27

 تل ذيبان األثري  .27

 ملصق سياحي – منطقة برتا/ ذيبان  .11

 ملصق سياحي – منطقة مكاور  .12

 ملصق سياحي – جبل نيبو  .11

 ملصق سياحي – حمامات ماعين  .13

 ملصق سياحي – فسيفساء داخل كنيسة جبل نيبو  .14

 لقطة شاشة / صفحة "إحياء آثار مادبا وذيبان المنسية"  .15

 

 ة الص من مجمةعات وبين األثرية، المعالم ل عض منفرد  صة  بين الصة  تنةعت وقد

 ذي ا . ولةاء مادبا محافظة بها تزخر أثرية مناطق تةض 

 األلبةمات مشا كة من جيد بعدد حظيت كما المشاهدات، من جيد بعدد األلبةمات حظت وقد

 أكده يالذ األمر وهة المنسية، وذي ا  مادبا آثا  حياءإل دعة  في بةك" "فيس مةقع عبر وت ادلها

 السياحي رويجالت في االجتماعي التةاصل منصات على الصة   مشا كة فاعلية في اإلحصائي التحليل

 حظها تنل مل التي األثرية للمناطق كنمةذج مادبا مدينة بها وأعني شهر ، األقل األثرية األ د  لمناطق

 السياحية. الدعاية وأ اإلع   من الةافي

 وصيانتها باآلثا  االهتما  ضرو   في تتلخص محة ية قضية إلى العا  الرأي تن ه الد اسة إ 

 األول. المقا  في السياحة على القائم الةطني االقتصاد تعزيز أجل من
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 برنامج باستخدا  سياحية ملصقات 5 عدد بتنفيذ العملية تجربته ال احث اختتم وقد

Photoshop المعالم من واحد منها واحد كل يةض  (،23 -19 )أشكال سم 26 ×56 مساحة يف 

 "إحياء فحةص تةض  شاشة بلقلة الد اسة أشكال ال احث اختتم وقد وذي ا ، مادبا محافظة في األثرية

 لل احث. العملية للتجربة االنترنت عبر كمرجع المنسية" وذي ا  مادبا آثا 

 

 
 

شكل )6( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 11/12/ 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح كنيسة الشهداء

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 
 

شكل )7( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 12 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح الكنيسة العذراء
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شكل )8( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 12 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح منطقة برتا السياحية
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شكل )9( صورة من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 12 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح مغارة أبو ناتي من العهد الروماني

 

 

 

 

 
 

شكل )12( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 10 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح تل مادبا األثري 
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شكل )11( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 13 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 

 المنسية، يوضح قلعة مكاور
 

 

 
شكل )10( صورة من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 13 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 

 المنسية، يوضح فسيفساء داخل كنيسة جبل نيبو
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شكل )13( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 16 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 

 المنسية، يوضح حمامات ماعين
 

 

 

 
 

شكل )14( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 13 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح كنيسة القديس جاورجيوس
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شكل )15( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 17 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح سد الوالة

 

 
 

شكل )16( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 07 /11 / 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 
 المنسية، يوضح معالم آثار جبل نيبو
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شكل )17( صورة من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 26 /10/ 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 

 المنسية، يوضح كنيسة األسقف مالخيوس في مكاور البلدة
 

 

 
شكل )18( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 10/14/ 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 

 المنسية، يوضح آثار عراعر - ذيبان
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شكل )19( ألبوم من تصوير الباحث، تم رفعه بتاريخ 10/19/ 0219 على صفحة إحياء أثار مادبا وذيبان 

 المنسية، يوضح تل ذيبان األثري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 
 

 شكل )02( ملصق سياحي 1، يوضح منطقة برتا - ذيبان
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 شكل )01( ملصق سياحي 0، يوضح منطقة مكاور
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 شكل )00( ملصق سياحي 3، يوضح جبل نيبو
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 شكل )03( ملصق سياحي 4، حمامات ماعين
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 شكل )04( ملصق سياحي 5، يوضح فسيفساء داخل كنيسة جبل نيبو



89 
 

 

 
 شكل )05( لقطة شاشة، توضح صفحة "إحياء آثار مادبا وذيبان المنسية"
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 

 الدراسة منهج 1:-3

 وعينتها الدراسة مجتمع 2:-3

 البيانات جمع مصادر 3:-3

 الدراسة أداة تصميم مراحل 4:-3

 البيانات تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية األساليب 5:-3
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 على وهي ا،تلبيقه في المت عة واإلجراءات الد اسة في المعتمد  اللريقة الثالث الفصل تناول

 اآلتي: النحة

 الدراسة: منهج 1:-3

 وصف لغرض الةصفي المنهج استخدا  تم إذ ،التحليلي الةصفي المنهج الد اسة استخدمت

 الترويج يف االجتماعي التةاصل منصات على  الصة   مشا كة فاعلية أثر حةل الم حةثين استجابات

 لتحليليا المنهج استخدا  تم كما أنمةذجا "، مادبا "مدينة شهر  األقل األثرية األ د  لمناطق السياحي

 لسياحيا الترويج في االجتماعي التةاصل منصات على  الصة   مشا كة فاعلية دو  قياس لغرض

 أنمةذجا   مادبا "مدينة شهر  األقل األثرية األ د  لمناطق

 وعينتها: الدراسة مجتمع 2:-3

 لخاصةا رونيةاإللكت والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع مستخدمي من الد اسة مجتمع يتكة  

 وضع وكذلك docs google مةقع على االست انة بةضع ال احث قا  حيث ،األ د  في بالسياحة

 حددم وقت من  وتم ،بةك الفيس وبخاصة االجتماعي التةاصل مةاقع على بها الخاصة الروابط

 في ينالمشا ك عدد ا  تبين  المحدد الةقت انتهاء وعند الم حةثة، الفئات من اإلجابات الستق ال

 ص حيتها لعد  است انات (12) است عاد تم االستبيانات تدقيق وبعد مستجيب،  (312) االست انة

 االست انات دعد  إف ليهوع فيها، الةا د  األسئلة بعض على اإلجابة عد  بسبب اإلحصائي للتحليل

   اآلتي: (1-3)  قم الجدول في مةض  هة كما ،است انة (366) بلغت اإلحصائي للتحليل الصالحة
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 اإلحصائي للتحليل والصالحة المحصلة االستبانات عدد (:1-3) الجدول

 االستبيانات عدد
 المحصلة

 االستبيانات عدد
 للتحليل الصالحة

 ةلحالصا االستبيانات نسبة
  للتحليل

312 366 %96 

 حسب أفرادها تةزيع تم ،فرد (366) ال الغة النهائية الد اسة عينة تحديد من نتهاءاال وبعد

   اآلتي: النحة وعلى ،والةظيفية الشخصية خصائصهم

  الجنس: متغير حسب المبحوثين توزيع - 1

 فئة من هم األفراد أغلب أ  (،2-3) بالجدول الةا د  الجنس بمتغير الخاصة المعليات تةض 

 أنثى132) ) اإلناث عدد بلغ حين في ،(56%) مئةية وبنس ة ذكر 104 عددهم بلغ إذ الذكة 

 الذكة . من غالبيتهم الد اسة مجتمع أ  على يدل هذا ،(% 44) مئةية وبنس ة

  الجنس حسب األفراد توزيع (:2-3) الجدول

 % المئوية النسبة  التكرار الجنس الشخصية الخاصية

   الجنس

 50 104  ذكة 
 44 132  اإلناث

 100% 300  المجموع

 :العمر متغير حسب المبحوثين توزيع -0

 لبأغ  أ بالد اسة، للمشمةلين بالعمر والمتعلقة التالي، (3-3)  قم الجدول معطيات من تبين

 وهي (،28.7%) قد ها مئةية وبنس ة فرد (86) بلغ ذإ فأكثر، سنة 55 من أقل فئة من هم األفراد

 الد اسة. عينة ألفراد العمر لفئات األخرى  المئةية النسب من أعلى
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 العمر حسب األفراد توزيع (:3-3) الجدول

 % المئوية النسبة  التكرار العمر فئات الشخصية الخاصية

  العمر
 

 13 39  سنة 25 من أقل
 10.3 31 سنة 35 من أقل – 25 من
 21.3 04  سنة 45 من أقل – 35 من
 20.0 46 سنة 55 من أقل – 45 من

 24.2 40 فأكثر سنة 55
 100% 322 المجموع

 

 العلمي: هلالمؤ  متغير حسب المبحوثين توزيع -3

 للمشمةلين العلمي المؤهل بمتغير والمتعلقة التالي، (4-3)  قم الجدول معليات تةض 

 مئةية وبنس ة فرد (104) عددهم بلغ إذ ،ال كالة يةس حملة فئة من هم األفراد أغلب أ  بالد اسة،

 مجتمع أ  على يدل وهذا الد اسة، عينة ألفراد األخرى  المئةية النسب من أعلى وهي (،% 56)

 األولى. الجامعية الد جة حملة من غالبيتهم الد اسة

 العلمي هلالمؤ  حسب األفراد توزيع (:4-3) الجدول

 % المئوية النسبة  التكرار  العلمي هلالمؤ  فئات الشخصية الخاصية
 

 
 العلمي هلالمؤ 

 16.2 32 ثانةية
 32 111  بكالة يةس

 3.2 11 عالي دبلة 
 24 44 ستيرماج

 20.7 02 دكتة ا  
 %1100. 322 المجموع
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 البيانات: جمع مصادر 3:-3

  الصة   ةمشا ك فاعلية أثر وقياس وصف إلى تهدف والتي الد اسة هذه إجراء أغراض لتحقيق

 "مدينة  شهر  األقل األثرية األ د  لمناطق السياحي الترويج في االجتماعي التةاصل منصات على

 احيةالسي اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي التةاصل مةاقع ميمستخد نظر وجهة من أنمةذجا   مادبا

 كاآلتي: وهي البيانات، جمع لغرض مصاد  عد  اعتمدت قد الد اسة فإ  ،األ د  في الخاصة

 :األولية المصادر -أ

 اسةالد   أدا   خ ل من عليها الحصةل تم التي بالبيانات المصاد  من النةع هذا ويتمثل  

 البيانات جمعل أدا   تعتبر االست انة هذه وأ  الد اسة، محاو  إلى وفقا تصميمها تم التي )االست انة(

 و د ام على بناء   وذلك المقترح الد اسة أنمةذج متغيرات كافة تغلي حيث الد اسة جراءإل ال زمة

 على لضةءا تسليط يتم وسةف الد اسة، بمةضةع الع قة ذات السابقة والد اسات النظري  اإلطا  في

 ال حقة. )ج( الفقر  في ا  ووضةح تفصي    أكثر بشكل الد اسة أدا  

  :الثانوية المصادر -ب

 عاتالجام مكت ات في المتةفر  المصاد  خ ل من عليها الحصةل تم يالت المعلةمات وهي

 األبحاثو  والتقا ير )الكتب ذلك مثال السابقة للد اسات األدبية المراجع خ ل من وكذلك ،األ دنية

 لىع االعتماد وكذلك ،الدكتة اه( وأطروحات الماجستير، و سائل والدو يات، والنشرات اإلدا ية

 المعلةمات ديدالتح وجه على منها الد اسة، بمةضةع المتعلقة نترنتاإل ش كة على ة  المنش المعلةمات

 .السياحي لكترونياإل المةقع مجال في ت حث التي
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 االستبانة: -ج

 التةاصل منصات على  الصة   مشا كة فاعلية) قياس لغرض الد اسة أدا   تصميم تم

 تناولتها يالت المحاو  كافة تغلي بحيث ،(األثرية األ د  لمناطق السياحي )الترويج في االجتماعي(

 ،التالي ثالم ح في الد اسة أدا   متصمي مراحل تةضي  سيتم إذ وأهدافها، وأسئلتها الد اسة مشكلة

 النهائية. بصيغتها االست انة على للحصةل

 الدراسة: أداة تصميم مراحل : 3-4

 االست انة() الد اسة أدا   تصميم تم ،وأهدافها وأسئلتها الد اسة مشكلة تحديد من االنتهاء بعد

 شملت قدو  المقترح، الد اسة أنمةذج في  الةا د المتغيرات على الضةء يسلط بما فقراتها وصياغة

 اآلتية: األجزاء على النهائي بشكلها األدا  

 إللكترونيةا والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع مستخدمي لألفراد والوظيفية الشخصية الخصائص -أ

  األ د . في بالسياحة الخاصة

 .(العلمي هلالمؤ  العمر، )الجنس، بَ للم حةثين والوظيفية الشخصية الخصائص تتمثل

 :المستقل المتغير -ب

 على منصات التةاصل االجتماعي.  فاعلية مشا كة الصة   أثرفي  المستقلالمتغير تمثل 

 المتغير التابع: -ج

 التابع في الترويج السياحي لمناطق األ د . ويتمثل المتغير
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( فقر  كما 32فقد أص حت أدا  الد اسة بصة تها النهائية تتكة  من ) على ما تقدم، وتأسيساً 

مستخدمي مةاقع التةاصل االجتماعي والمةاقع  إلى، والمةجهة 1)هة مةض  في )الملحق  قم 

 ، إذ ين غي بال احث القيا  بما يأتي: السياحية الخاصة في األ د اإللكترونية 

 االستبيان: مقياس اختيار -1

 ، لكةنه يعتبرماسي التد يج لغرض إجراء الد اسة( خLikert Scaleتم اعتماد مقياس ليكرت )

تةاز  و عينة الد اسة، لسهةلة فهمة من أكثر المقاييس استخداما لةصف وتحليل استجابات أفراد 

، حيث يشير أفراد عينة الد اسة الخاضعة ل خت ا  عن مدى استجابتهم ومةافقتهم حةل د جاته

 كل فقر  من فقرات متغيرات الد اسة وفق المقياس المذكة ، وعلى النحة اآلتي:

 بشدة موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة موافق

 د جة (1) د جتا  (2) د جات (3) د جات (4) د جات (5)

 على  لصة  ا مشا كة فاعلية أثر تحليل على المةافقة د جة لتحديد مقياس باعتماد ال احث وقا 

 تخدميمس نظر وجهة من األثرية األ د  لمناطق السياحي الترويج في االجتماعي التةاصل منصات

  ثةث إلى مقسم ،األ د  في الخاصة السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع

 وأقل (5) للمقياس قيمة أعلى بين الفرق  حاصل خ ل من القلع د جة احتساب تم حيث مستةيات،

 1)-5}) اآلتي النحة على محسةبة القلع د جة إ  أي مستةيات، ث ثة على مقسةما   (1) فيه قيمة

  كاآلتي: االتفاق لد جة الث ثة المستةيات تص   وبذلك {،1.33 = 3 /

 مرتفع اتفاق مستوى  متوسط اتفاق مستوى  ضعيف قاتفا مستوى 

1 – 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5 
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  األداة: صدق -2 

 على عرضها تم الد اسة، ألدا   (Validity Face) الظاهري  الصدق من التحقق لغرض

 ل حثا ومنهجية  اإللكترونية المةاقع في والمعرفة الخبر  ذوي  من والمحكمين الخبراء من مجمةعة

 في ةعيةومةض دقة أكثر األدا   يجعل بما خبراتهم, من االستفاد  بهدف التلبيقي واإلحصاء العلمي

 الهدف وأ  ،)3 قم )الملحق في مةض  هة كما محكمين (6) المحكمين عدد بلغ وقد القياس,

 المقترح ةالد اس نمةذجأ متغيرات إلى الفقرات انتماء من التحقق هة الد اسة أدا   تحكيم من الرئيسي

 محكمين،ال م حظات جميع االعت ا  بعين األخذ تم وقد اللغةية، الناحية من الفقرات ص حية ومدى

 فقرات افةوإض منها، اآلخر ال عض وحذف االست انة في الةا د  الفقرات بعض صياغة تعديل تم إذ

 هة كما فقر  (32) من هائيةالن بصة تها االست انة تكةنت بحيث الد اسة، محاو  ل عض أخرى 

   (.1  قم )الملحق في مةض 

 األداة: ثبات -3

 ألفا( بَ)كرون اخ المتمثل الث ات معامل استخدا  تم الد اسة، أدا   ث ات من للتحقق

(Alpha Cronbach's،) اقاالتس) قياس أجل من الد اسة لمتغيرات الث ات معام ت لحساب وذلك 

 (5-3)  قم والجدول ،(92.2%) الكلية لألدا   الث ات نس ة بلغت حيث االست انة(، لفقرات الداخلي

   ذلك: يةض 
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 االستبانة( لفقرات الداخلي )االتساق الدراسة أداة ثبات اختبار نتائج (:5-3) الجدول

 الرئيسية المتغيرات
 عدد

 الفقرات
 كرونباخ

 ألفا
 88.5% 2 السياحي المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع أهمية
 ويجالتر  في االجتماعي التةاصل مةاقع على الصة  ومشا كة إسها  د جة

 السياحية األ د  لمناطق
10 %91.8 

 االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق مشا كة فاعلية د جة
 84.1% 9 األثرية مادبا مدينة لمعالم للترويج

 92.2% 32 ككل المقياس

 المنفذة: اإلجراءات -4

 تةزيعها مت وث اتها، صدقها من والتحقق )االست انة( الد اسة أدا   صياغة من االنتهاء تم أ  بعد

 في اصةالخ السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي التةاصل مةاقع تخدميمس على إلكترونيا  

 عملية قبل ةالد اس أهداف تةضي  بالد اسة المشمةلين على االست انة تةزيع عملية سبق وقد ،األ د 

 لغايات هيو  تامة بسرية ستعامل عليها الحصةل سيتم التي المعلةمات أ  على التأكيد وتم إم ئها،

 تم بعدها ،اسةبالد   المشمةلين قبل من ملئها بعد م اشر  االست انات جمع تم وقد فقط، العلمي ال حث

 حصائيا  إ معالجتها لغرض لكترونيةاإل الحاس ة إلى اإلحصائي للتحليل الصالحة البيانات إدخال

  الد اسة. أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج على والحصةل

 البيانات: تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية األساليب : 3-5

 اس ةالح إلى إدخالها تم ،للد اسة المللةبة المتغيرات بيانات جمع عملية من االنتهاء بعد

 األساليب عضب تلبيق تم إذ ،الد اسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج على للحصةل اإللكترونية

 البيانات معالجة بهدف (،SPSS) االجتماعية للعلة  اإلحصائية الحز  في المتةافر  اإلحصائية

 :كاآلتي وهي اإلحصائية، األساليب بعض استخدا  تم حيث ا  إحصائي
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  الوصفية: اإلحصائية يباألسال -1

 (.Percentages) المئةية والنسب (Tables Replication) التكرا ية الجداول -أ

 .(Mean Arithmetic) الحسابي المتةسط -ب

 .(Deviation Standard) المعيا ي  االنحراف -ج

 .(Coefficient Alpha Cronbach's) ألفا كرون اخ معامل -د

 

 التحليلية: اإلحصائية األساليب -2

 (.Test Smirnov-Kolmogorov Sample-One) سميرنةف -كةلمةكروف اخت ا  -أ

 (.Test-T Sample -One ) واحد  لعينة (T) اخت ا  -ب

 (.: OlkinKaiser- KMO)Meyer- العينة سحب طريقة م ئمة اخت ا  -ج

 .(VIF- Factors lationInf Variance) الت اين تضخم عةامل اخت ا  -د

 .Regression Linear (Multiple) المتعدد الخلي االنحدا  تحليل -ه
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 الرابع الفصل

  للبيانات اإلحصائي التحليل

 مقدمة :4-1

    الدراسة أسئلة على اإلجابة نتائج :4-2

   الدراسة ببيانات اصةخال اتختبار اال نتائج :4-3
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 الرابع الفصل
  للبيانات اإلحصائي التحليل

 مقدمة

تناول الفصل الرابع عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الناتجة من خ ل استخدا  بعض 

(، وتم اعتماد معيا   (SPSSاألساليب اإلحصائية المتةافر  في الحز  اإلحصائية للعلة  االجتماعية

دمي خإجابات أفراد عينة الد اسة المتمثلة بمست ( د جات لقياس وتقييم5( من أصل )3االخت ا  ال الغ )

ة اصة في األ د  حةل متغيرات الد اسخالسياحية ال اإللكترونيةالمةاقع مةاقع التةاصل االجتماعي و 

التةاصل االجتماعي في الترويج السياحي لمناطق  المعنةنة بَ)فاعلية مشا كة الصة   على منصات

 شهر  (، وقد تم عرض نتائج هذه الد اسة كاآلتي :  قلاأل األثريةاأل د  

  الدراسة أسئلة على اإلجابة نتائج :4-2

  االول: السؤال

  ؟السياحي المجال في االجتماعي التواصل مواقع أهمية مدى ما

 قديراتلت المعيا ية واالنحرافات الحسابية المتةسلات حساب تم التساؤل، هذا على لإلجابة

 هميةأل أل د ا في اصةخال السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد

 اآلتي: النحة ةعلىالسياحي المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع
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 التواصل مواقع أهمية لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:1-4) الجدول
 (=300N) السياحي المجال في االجتماعي

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

1 
 وسيلة اتصال هامة مع التةاصل تعتبر مةاقع

 مرتفع 1 1.04743 4.5567 الجماهير المستهدفة )السياح المحتملين(

2 
 سياحية عن معلةمات التةاصل مةاقع تةفر

 مرتفع 0 98580. 4.4100 للمدينة األثريةالمناطق 

3 
الجانب  االجتماعي التةاصل تعكس مةاقع

 مرتفع 4 92328. 4.4800 في المدينة األثريةالجمالي للمةاقع 

4 
صة    التةاصل االجتماعي تعكس مةاقع

 مرتفع 3 92340. 4.4867 واقعية عن آثا  المدينة

5 
على التأثير في  غ ة  التةاصل يعمل مةاقع

 مرتفع 2 92344. 4.4900 المدينةالمتلقي في زيا   

0 

تمد مةاقع التةاصل االجتماعي السائ  
المحتمل بالمعلةمات الكاملة عن المناطق 

 بالمدينة األثرية
 مرتفع 5 89739. 4.4733

2 
على إبراز المناطق  التةاصل تعمل مةاقع

 مرتفع 2 1.05024 4.3967 في المدينة بصة   جذابة األثرية

 مرتفع - 947. 4.40 العا  المتةسط -

 هذا لفقرات العا  الحسابي المتةسط أ  (،1-4)  قم الجدول في الةا د  النتائج من يتض 

 من أكبر العا  الحسابي المتةسط أ  وتبين (،947.) قد ه معيا ي  بانحراف ((4.46 بلغ السؤال

 التةاصل مةاقع مستخدمي األفراد تقديرات أ  إلى النتيجة هذه وتدل (،3) ال الغ االخت ا  معيا 

 مستةى  أ ب يعني وهذا )إيجابية(، كانت األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي



103 
 

 

 المجال في ةأهمي االجتماعي التةاصل مةاقعل  أ يعني وهذا ،مرتفعة() كانت السؤال هذا فقرات تقييم

 السياحي.

 تعتبر) ومفادها: (1) الفقر  بأ  النتائج بينت فقد السؤال، هذا فقرات بةصف يتعلق مافي أما

 على تحصل قد (،المحتملين )السياح المستهدفة الجماهير مع هامة اتصال وسيلة التةاصل مةاقع

 لمةاقعاو  االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد تقييم أولةيات سلم في (األولى) المرت ة

 (،04.1) معيا ي  وانحراف (55.4) بلغ حسابي بمتةسط األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية

 نةالمدي في األثرية المناطق إبراز على التةاصل مةاقع تعمل) ومفادها: (7) الفقر  جاءت حين في

 لالتةاص مةاقع دميخمست األفراد نظر وجهة من واألخيرة (السابعة ) بالمرت ة (جذابة بصة  

 وانحراف (39.4) بلغ حسابي بمتةسط ،األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي

  جميع أ  النتائج وبينت ،السابق الجدول في السؤال هذا فقرات أما  مؤشر هة كما،(1.05) معيا ي 

 تقديرات إ  يعني وهذا (،3) ال الغ االخت ا  معيا  من أكبر السؤال هذا لفقرات الحسابية المتةسلات

 تقييمهم ستةى ملاأل دن في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست

 يعني هذاو   ،(اً مرتفع) تكان السؤال فقرات تقييم مستةى  أ  أي )إيجابية(، كانت السؤال هذا فقرات

 ةاصلالت مةاقع دميخمست نظر جهةو  من السياحي المجال في أهمية االجتماعي التةاصل مةاقعل ا 

   .األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي
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  الثاني: السؤال

 ردناأل  لمناطق الترويج في االجتماعي التواصل منصات على الصورة مشاركة إسهام مدى ما

  ؟شهرة قلاأل السياحية

 قديراتلت المعيا ية واالنحرافات الحسابية المتةسلات حساب تم ،التساؤل هذا على لإلجابة

 مدىلأل دنا في اصةخال السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد

 قلاأل يةالسياح األ د  لمناطق الترويج في االجتماعي التةاصل منصات على الصة   مشا كة إسها 

 :آلتيا النحة وعلى شهر 

 الصورة مشاركة إسهام مدى لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2-4) الجدول
 (=300N) شهرة األقل السياحية األردن لمناطق الترويج في االجتماعي التواصل منصات على

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

4 
في  األثريةعن األماكن  خاصة صة  بمشاهد  أقة 

لتي ا االجتماعي التةاصل منصات تصف  العالم عند
 السياحة تهتم بمجال

 مرتفع 14 1.09155 4.2500

9 
في  األثريةعن األماكن  خاصة صة  أقة  بمشاهد 

لتي ا االجتماعي التةاصل منصات تصف  األ د  عند
 السياحة تهتم بمجال

 مرتفع 13 99351. 4.2700

16 
 األقل األثريةعن األماكن  خاصة صة  أقة  بمشاهد 

 التةاصل منصات تصف  شهر  في األ د  عند
 السياحة التي تهتم بمجال االجتماعي

 مرتفع 5 94320. 4.4000

11 
في  األثرية مدينة مادبا صة  عن أقة  بمشاهد 

لتي ا االجتماعي التةاصل منصات تصف  األ د  عند
 السياحة وأقة  بمشا كتها مع األصدقاء تهتم بمجال

 مرتفع 11 1.02205 4.3300

12 
على  يةاألثر لمدينة مادبا  فةتةغرافية صة  أقة  بنشر

االجتماعي للترويج السياحي  التةاصل منصات
 للمناطق األقل شهر  في األ د 

 مرتفع 0 1.02117 4.3967
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13 
ادبا مدينة م في السياحة حةل فيديةهات أقة  بمشاهد 

 مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع على األثرية
 السياحة

 مرتفع 3 96410. 4.4400

14 
لى ع األثريةمدينة مادبا  عن مقاطع فيدية أقة  بنشر

االجتماعي للترويج السياحي  التةاصل منصات
 للمناطق األقل شهر  في األ د 

 مرتفع 1 92334. 4.5167

15 
 السياحية األماكن حةل األصدقاء مع أقة  الد دشة

 التةاصل مةاقع تصف  مدينة مادبا عند في
 السياحة مجال في االجتماعي

 مرتفع 9 1.08231 4.3500

 ةالخاص والمجمةعات الصفحات في باالشتراكأقة   10
 مرتفع 12 1.09562 4.3167 االجتماعي التةاصل مةاقع عبر بالسياحة

 المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع أقة  بزيا   12
 مرتفع 4 98131. 4.3700  السياحية المفيد المعلةمات على السياحي للحصةل

احة السي مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع أستخد  14
 مرتفع 2 93635. 4.4467 اآلخرين لمشا كة المعلةمات السياحية مع

 بدافع التعرف االجتماعي التةاصل مةاقع أستخد  19
 مرتفع 16 97972. 4.3367 قبل من أقم بزيا تها لم سياحية أماكن على

26 

 اعا  تحقق إش  التي االجتماعي التةاصل مةاقع أفضل
بمدينة مادبا  السياحة على التعرف في

 Facebook, Twitter Instagram andمثل
YouTube 

 مرتفع 4 95595. 4.4233

21 
 كل حققت التي االجتماعي التةاصل أفضل المةاقع

 يبمدينة مادبا ه السياحة على التعرف في إش اعا  
Facebook 

 مرتفع 3 95714. 4.4400

22 
 ثقافة تعزيز يف Facebook مةقع  أفضل زيا  

 وسائل مةاقع ب اقي مقا نة مدينة مادبا في السياحة
 االجتماعي التةاصل

 مرتفع 2 1.00764 4.3933

23 
التعريف  في االجتماعي التةاصل نجحت مةاقع

 لسياحةا ثقافة وتعزيز بالمناطق األقل شهر  في مادبا
 في مدينة مادبا

 مرتفع 12 1.11078 4.3167

 مرتفع  9746. 4.37 العا  المتةسط 
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 هذا لفقرات العا  الحسابي المتةسط أ  (،2-4)  قم الجدول في الةا د  النتائج من يتض 

 من أكبر العا  الحسابي المتةسط أ  وتبين (،9746.) قد ه معيا ي  بانحراف ((4.37 بلغ السؤال

 التةاصل مةاقع دميخمست األفراد تقديرات أ  إلى النتيجة هذه وتدل (،3) ال الغ االخت ا  معيا 

 مستةى  أ ب يعني وهذا )إيجابية(، كانت األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي

 اصلالتة  منصات على الصة   مشا كةان يعني وهذا ،مرتفعة() كانت السؤال هذا فقرات تقييم

  .شهر  قلاأل السياحية األ د  لمناطق الترويج في تساهم االجتماعي

 أقة ) ومفادها: (14) الفقر  بأ  النتائج بينت فقد السؤال، هذا فقرات بةصف يتعلق مافي أما

 سياحيال للترويج االجتماعي التةاصل منصات على األثرية مادبا مدينة عن فيدية مقاطع بنشر

 األفراد متقيي أولةيات سلم في (األولى) المرت ة على حصلت قد (،األ د  في شهر  قلاأل للمناطق

 متةسطب األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست

 بمشاهد  أقة ) ومفادها: (8) الفقر  جاءت حين في (،923.6) معيا ي  وانحراف (51.4) بلغ حسابي

 هتمت التي االجتماعي التةاصل منصات تصف  عند العالم في األثرية األماكن عن خاصة صة 

 تةاصلال مةاقع دميخمست األفراد نظر وجهة من واألخيرة (عشر الرابعة) بالمرت ة (السياحة بمجال

 وانحراف (25.4) بلغ حسابي بمتةسط ،األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي

 جميع أ  النتائج وبينت السابق، الجدول في السؤال هذا فقرات أما  مؤشر هة كما،(1.09) معيا ي 

 تقديرات إ  يعني وهذا (،3) ال الغ االخت ا  معيا  من أكبر السؤال هذا لفقرات الحسابية المتةسلات

 تقييمهم ستةى ملاأل دن في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست

 يعني هذاو  ،(اً مرتفع) تكان السؤال فقرات تقييم مستةى  أ  أي )إيجابية(، كانت السؤال هذا فقرات
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 ياحيةالس األ د  لمناطق الترويج في تساهم االجتماعي التةاصل منصات على الصة   مشا كةأن

 .شهر  قلاأل

  الثالث: السؤال

 الملمع للترويج االجتماعي التواصل مواقع على السياحي الملصق مشاركة فاعلية مدى ما

  ؟األثرية مادبا مدينة

 قديراتلت المعيا ية واالنحرافات الحسابية المتةسلات حساب تم ،التساؤل هذا على لإلجابة

 لمدى أل د ا في اصةخال السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد

 األثرية ادبام مدينة لمعالم للترويج االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق مشا كة فاعلية

 اآلتي: النحة وعلى

 الملصق مشاركة فاعلية مدىلفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:3-4) الجدول
 (=300N) األثرية مادبا مدينة لمعالم للترويج االجتماعي التواصل مواقع على السياحي

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

24 
 على السياحي الملصق أهمية المصمم يد ك
 لترويجا في االجتماعي التةاصل مةاقع

 األ د  في شهر  األقل األثرية للمناطق
 مرتفع 2 1.13137 4.2400

25 
 التةاصل مةاقع في السياحي الملصق يعمل

 ائ الس المتلقي/ انت اه جذب على االجتماعي
 لأل د  المحتمل

 مرتفع 0 1.03418 4.3067

20 
 لالتةاص مةاقع على السياحي الملصق يؤثر

 التةاصل مةاقع زوا  عقةل في االجتماعي
 المحتملين السياح االجتماعي/

 مرتفع 3 97526. 4.4067

 لالتةاص مةاقع على السياحي الملصق يتسم 22
 مرتفع 5 83893. 4.6233 تخاطب واضحة بصرية برسالة االجتماعي
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 هذا لفقرات العا  الحسابي المتةسط أ  (،3-4)  قم الجدول في الةا د  النتائج من يتض 

 من أكبر العا  الحسابي المتةسط أ  وتبين (،8366.) قد ه معيا ي  بانحراف ((4.57 بلغ السؤال

 التةاصل مةاقع دميخمست األفراد تقديرات أ  إلى النتيجة هذه وتدل (،3) ال الغ االخت ا  معيا 

 مستةى  أ ب يعني وهذا )إيجابية(، كانت األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي

 التةاصل ةاقعم على السياحي الملصق مشا كة أ  يعني وهذا ،مرتفعة() كانت السؤال هذا فقرات تقييم

 .األثرية مادبا مدينة لمعالم للترويج فاعلية هل االجتماعي

 يعمل) ومفادها: (36) الفقر  بأ  النتائج بينت فقد السؤال، هذا فقرات بةصف يتعلق مافي أما

 مادبا نةمدي لمعالم المستهدفة الفئة تذكر في االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق

 التةاصل قعمةا دميخمست األفراد تقييم أولةيات سلم في (األولى) المرت ة على حصلت قد (،األثرية

 ادبام لمدينة المحتمل السائ  وتللعات عقلية
 األثرية

24 
 لالتةاص مةاقع على السياحي الملصق يؤثر

 السائحين  غ ات تحفيز في االجتماعي
 ريةاألث مادبا مدينة معالم زيا   في المحتملين

 مرتفع 2 74549. 4.6900

29 
 لالتةاص مةاقع على السياحي الملصق يسهم

 افيةك ومعلةمات بيانات تةفير في االجتماعي
 األثرية مادبا مدينة معالم عن

 مرتفع 3 79471. 4.6433

36 
 لالتةاص مةاقع على السياحي الملصق يعمل

 معالمل المستهدفة الفئة تذكر في االجتماعي
 األثرية مادبا مدينة

 مرتفع 1 73834. 4.7000

31 
 لالتةاص مةاقع على السياحي الملصق يقة 

 احيةالسي مادبا آثا  صة   بترسيخ االجتماعي
 المحتمل السائ  المتلقي/ ذهن في

 مرتفع 4 73532. 4.6333

   مستهدفة  جذب في السياحي الملصق يعمل 32
 مرتفع 3 74698. 4.6433 األثرية مادبا مدينة معالم لزيا   جدد

 مرتفع  8366. 4.57 العا  المتةسط 
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 وانحراف (70.4) بلغ حسابي بمتةسط األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي

 السياحي الملصق أهمية المصمم يد ك) ومفادها: (24) الفقر  جاءت حين في (،738.6) معيا ي 

 الرابعة) مرت ةبال (األ د  في شهر  قلاأل األثرية للمناطق الترويج في االجتماعي التةاصل مةاقع على

 كترونيةاإلل المةاقعو  االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد نظر وجهة من واألخيرة (والعشرون 

 هة كما ،(1.131) معيا ي  وانحراف (24.4) بلغ حسابي بمتةسط ،األ د  في اصةخال السياحية

 حسابيةال المتةسلات  جميع أ  النتائج وبينت السابق، الجدول في السؤال هذا فقرات أما  مؤشر

 مةاقع دميخمست تقديرات  أ يعني وهذا (،3) ال الغ االخت ا  معيا  من أكبر السؤال هذا لفقرات

 هذا قراتف تقييمهم مستةى لاأل دن في اصةخال السياحية اإللكترونية المةاقعو  االجتماعي التةاصل

 مشا كةنأ يعني وهذا ،(مرتفًعا) تكان السؤال فقرات تقييم مستةى  أ  أي )إيجابية(، كانت السؤال

 .ألثريةا مادبا مدينة لمعالم للترويج فاعليةهل  االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق

   الدراسة ببيانات اصةخال اتختبار اال نتائج :4-3

 بيعيالل التةزيع بَخاصية والمتمثلة البيانات خصائص بعض من بالتحقق ال احث قا 

(Distribution Normal)، البيانات تجانس وخاصية (Homogeneity) تجانسها، عد  من 

 من (Adequacy Sampling) الد اسة متغيرات بيانات وكفاية المعاينة أسلةب م ئمة وخاصية

 عد  من المستقلة المتغيرات بين (Multicollinearity) الخلي التعدد ظاهر  ووجةد عدمها،

 وكاآلتي: وجةدها،

 (Distribution Normal) الطبيعي: التوزيع خاصية اختبار -أ

 الةاحد  للعينة سميرنةف -كةلمةكروف اخت ا  نتائج إلى (،4-4)  قم الجدول يشير

(Test Smirnov-Kolmogorov) ياللبيع التةزيع خاصية من للتحقق ( Normal
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Distribution،) يعللتةز  تخضع الد اسة متغيرات بيانات أ  من التحقق خ له من يتم والذي 

 عدمه: من اللبيعي

 (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنوف -كولموكروفاختبار  نتائج :(4-4) الجدول
 الطبيعي التوزيع خاصية من للتحقق

 تخضع المتغيرات جميع بيانات بأ  السابق، (4-4) الجدول في الةا د  النتائج من يتبين

 (.Sig) اإلحصائية الداللة قيم ذلك يدعم ما أ  (،Distribution Normal) الطبيعي للتوزيع

 مستةى  من أكبر وجميعها (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنةف -كةلمةكروف الخت ا 

  (.α = 0.05) المعنةية

 Homogeneity البيانات: تجانس خاصية اختبار -ب

 تجانس خاصية من للتحقق الةاحد  للعينة (t) اخت ا  نتائج إلى (،5-4)  قم الجدول يشير

(Homogeneity) تجانسها: عد  من الد اسة متغيرات بيانات 

  

 الدراسة متغيرات
 سميرنوف -كولموكروف

(-Kolmogorov
Smirnov) 

 عدد
 المشاهدات

(N) 

 الداللة
 اإلحصائية

(Sig.) 
 المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع أهمية

 السياحي
1.723 300 .253 

 التةاصل مةاقع على الصة  مشا كة ةإسهام د جة
 ةالسياحي األ د  لمناطق الترويج في االجتماعي

 شهر  األقل
1.162 300 .233 

 على السياحي الملصق مشا كة فاعلية د جة
 نةمدي لمعالم للترويج االجتماعي التةاصل مةاقع
 األثرية مادبا

1.944 300 .244 
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 الدراسة بيانات تجانس من للتحقق الواحدة للعينة (t) اختبار نتائج :(5-4) الجدول

 الدراسة متغيرات
 (t) قيمة

 المحسوبة
 الحرية درجات

(df.) 
 قيمة معنوية
(t) 

 المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع أهمية
 السياحي

109.908 299 0.000 

 التةاصل مةاقع على الصة  مشا كةإسهام د جة
 ةالسياحي األ د  لمناطق الترويج في االجتماعي

 شهر  األقل

84.604 
 
 

299 0.000 

 على السياحي الملصق مشا كة فاعلية د جة
 ينةمد لمعالم للترويج االجتماعي التةاصل مةاقع
 األثرية مادبا

109.634 299 0.000 

 بالتجانس تتصف الد اسة متغيرات بيانات أ  (،5 - 7) الجدول في المبينة النتائج من يتض 

 قيم جميع  أ وكذلك الد اسة، لمتغيرات المحسةبة (t) االخت ا  معيا  قيم ذلك يؤكد ما إ  ،العالي

 (.α = 0.05) المعنةية مستةى  من أقل هي (Sig.) اإلحصائية الداللة

 Adequacy Sampling المعاينة: أسلوب مالئمة خاصية اختبار -ج

 بيانات وكفاية المعاينة أسلةب م ئمة خاصية اخت ا  نتائج (،0-4)  قم الجدول يةض 

 ألغراض كافية البيانات أ  من بالتحقق المتعلقة ،(Adequacy Sampling) الد اسة متغيرات

 الغرض، لهذا Kaiser(- Olkin-KMOMeyer-) مقياس استخدا  تم وقد اإلحصائي، التحليل

 وكاآلتي:

 (KMO) اختبار نتائج (:6-4) الجدول

 العاملي التحليل نتائج اإلحصائية المؤشرات
 548. (KMO) مقياس

 0.000 (Sig.) اإلحصائية الداللة
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 وكفاية المعتمد المعاينة أسلوب مالئمة تحقق إلى (،6-4) الجدول في المبينة النتائج تشير

 االخت ا  مقياس قيمة ذلك يؤيد ما إ  اإلحصائي، التحليل ألغراض لمختا  ا الد اسة متغيرات بيانات

(KMO) متغيرات بيانات من (50%) من أكبر أي (0.5) النصف من أكبر وهي (.5480) ال الغة 

α = ) المعنةية مستةى  من أقل لها المحسةبة (Sig.) اإلحصائية الداللة قيمة وإ  ،الد اسة أنمةذج

0.05). 

 Factors Inflation Variance (VIF) التباين: تضخم عوامل اختبار -د

 بالتحقق المتعلقة (VIF) الت اين تضخم عةامل اخت ا  نتائج إلى (،7-4)  قم الجدول يشير

 .وجةدها عد  من المستقلة للمتغيرات الخلي التعدد ظاهر  وجةد من

 الخطي التعدد ظاهرة من للتحقق (VIF) اختبار نتائج (:7-4) الجدول

  المتغير ت
 Tolerance

(*) VIF 

 151.1 55400 السياحي المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع أهمية 1

2 
 التةاصل مةاقع على الصة  مشا كة إسها  د جة

 األقل السياحية األ د  لمناطق الترويج في االجتماعي
 شهر 

.397 1.296 

 به. المسموح التباين يمثل (*)

 يالخط التعدد ظاهرة وجود عدم (،7-4) الجدول في الةا د  النتائج تةض 

(Multicollinearity) االخت ا  معيا  قيم ذلك يدعم ما إ  ،المستقلة للمتغيرات (VIF) المحسةبة 

  .المذكة  للمتغير
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 النتائج مناقشة :5-1

  الدراسة سئلةأ نتائج مناقشة 1:-5-1

 التوصيات :5-2
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 النتائج مناقشة :5-1

   مقدمة

 ألسئلة ائياإلحص التحليل خ ل من اليها التةصل تم التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

 الد اسة. هذه نتائج ضةء في التةصيات إلى إضافة وفرضياتها الد اسة

  الدراسة أسئلة نتائج مناقشة 1:-5-1

 في االجتماعي التواصل مواقع أهمية مدى ما :األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة أواًل:

 السياحي المجال

 مجالال في االجتماعي التةاصل مةاقع أهمية لمدى األول بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 جماهيرال تقَيََيم ومستةى  تقديرات أ  إلى النتيجة هذه وتدل عالية، بد جة كانت أنها السياحي

 رونيةاإللكت اقعوالمة  االجتماعي التةاصل مةاقع ومستخدمي المحتملين الداخل سياحو  المستهدفة

 يف االجتماعي التةاصل مةاقع أهمية حةل ( عالية / يجابيةإ ) كانت األ د  في الخاصة السياحية

 المحتملين والسياح المستهدفة الجماهير نظر في إيجابية األكثر السؤال فقر  وكا  السياحي المجال

 تعتبر نه"أ األ د  في الخاصة السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع ومستخدمي

 ".(المحتملين )السياح المستهدفة الجماهير مع هامة اتصال وسيلة التةاصل مةاقع

 التصالا وسائل أهم من االجتماعي التةاصل مةاقع تعتبر حيث الراهن الةضع يفسره ما وهذا

 وسائل خدا باست المستهدفة بالجماهير االتصال وسائل استخدا  أ  في شك وال ،الحالي عصرنا في
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 أكبر لىإ الةصةل سيتم خ لها من التي وهي ممكنة ووسيلة طريقة أفضل هي االجتماعي التةاصل

 ممكنة. كلفة وبأقل ممكن وقت وبأسرع ممكنة شريحة

 إلى صةللة ا إمكانية وكذلك ،الفئات جميع بين التكنةلةجيا النتشا  النتيجة هذه تعزى  وقد

 برامج ستخدا ا بسهةلة واألخذ القةل يمكن وأيضا   ،متدنية تعتبر وبتكلفة بسهةلة االنترنت ش كة

 الجتماعيا التةاصل مةاقع مع للتعامل الخبر  إلى الحاجة وعد  ،الجميع قبل من االجتماعي التةاصل

 تصميم خراجإ شأنها من والتي الجرافيكي التصميم وعناصر أسس من يعتبر والذي التصميم وجمالية

  االجتماعي. التةاصل مةاقع مع والتعامل الستخدا  وجاذب ناج 

 مةاقع أهمية مدى محة  في الد جات ا تفاع إلى أدت التي النتائج لهذه أخرى  أس اب وتعزى 

 تعتبر هاأن إال ) إيجابية الفقرات أقل أنها من الرغم وعلى السياحي المجال في االجتماعي التةاصل

 الجتماعيا التةاصل مةاقع ومستخدمي المحتملين والسياح المستهدفة الجماهير نظر في ( مرتفعة

 لمناطقا إبراز على التةاصل مةاقع عملت أنه" األ د  في الخاصة السياحية اإللكترونية والمةاقع

 استخدا  وإلى ، الصة  التقاط في الحديثة التقنية إلى يعزى  قد وهذا " جذابة بصة   المدينة في األثرية

 الرسة و  الصة  مع بالتعامل الخاصة تالبرمجيا استخدا  إلى باإلضافة ،الرقمية تالكاميرا أحدث

 المدينة في األثرية المناطق برازإل جذاب وبشكل يمكن ما لبأفض الصة  إلظها  ومعالجتها وتعديلها

 من سةاء   لرقميةا والتقنية الحديثة التكنةلةجيا باستخدا  إال كله ذلك يتم ولن ،وجميلة جذابة بصة  

 .البرمجيات بمساعد  أو األجهز  خ ل
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 منصــات على الصــورة مشــاركة إســهام مدى ما :الثاني الدراســة بســؤال المتعلقة النتائج مناقشــة

 ؟شهرة قلاأل السياحية األردن لمناطق الترويج في االجتماعي التواصل

 لتةاصلا منصات على الصة   مشا كة إسها  مدىب الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 وتدل عة،ومرتف عالية بد جة كانت هاأن شهر  قلاأل السياحية األ د  لمناطق الترويج في االجتماعي

 رونيةاإللكت والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد تقديرات أ  إلى النتيجة هذه

 يف االجتماعي التةاصل منصات على الصة   مشا كة إسها  مدىلاأل دن في اصةخال السياحية

 األكثر السؤال فقر  وكا  (مرتفعة / يجابيةإ) كانت شهر  قلاأل السياحية األ د  لمناطق الترويج

 اصةخال حيةالسيا اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد نظر في إيجابية

 جتماعياال التةاصل منصات على يةثر األ مادبا مدينة عن فيدية مقاطع بنشر أقة  أنه" األ د  في

 ".األ د  في شهر  قلاأل للمناطق السياحي للترويج

 عوالمةاق االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد لدى المةجةد الةعي يفسره ما وهذا

 دبا،ما ينةمد في وبخاصة عامة األ د  في السياحة دعم في األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية

 بشكل راداألف على م اشر غير أو م اشر بشكل سيؤثر والذي ،السياح من مزيد استقلاب وبالتالي

 عا . بشكل األ دني االقتصاد وعلى صخا

 قتصادل  دعمهم في ال عض لدى نظر بعد لةجةد الحاالت بعض في النتيجة هذه تعزى  قد

 في لرغبته بذلك يقة  ال عض أ  نجد أخرى  حاالت وفي بحتة، وطنية ناحية من المةضةع وأخذ

 الفيديةية أعماله نشر في و غبته االجتماعي، التةاصل مةاقع بعض في والبروز واالنتشا  الظهة 

 االجتماعي. التةاصل مةاقع في
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 ا كةمش إسها  محة  في الد جات ا تفاع إلى أدت التي النتائج لهذه أخرى  أس اب وتعزى 

 وعلى شهر  األقل السياحية األ د  لمناطق الترويج في االجتماعي التةاصل منصات على الصة  

 التةاصل ةاقعم دميخمست األفراد نظر في مرتفعة( تعتبر نهاأ )إال إيجابية الفقرات أقل أنها من الرغم

 نع خاصة صة  بمشاهد  أقة  "األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي

 ."ياحةالس بمجال تهتم التي االجتماعي التةاصل منصات تصف  عند العالم في يةثر األ األماكن

 االجتماعي صلالتةا لمةاقع بالدخةل يقة  فمن بالسياحة الفرد هتما ا  لع قة النتيجة هذه وتعزى 

 بمشاهد  ا القي عملية فإ  وبالتالي ،بالسياحة هتما ا  وجةد ذلك من بد وال سيكة   بالسياحة الخاصة

 هتمت التي االجتماعي التةاصل منصات تصف  عند العالم في يةثر األ األماكن عن خاصة صة 

 محمةد. أمر بل طبيعي أمر وهة منه بد ال أمر السياحة بمجال

 لىع الســياحي الملصـق مشـاركة فاعلية مدى ما :الثالث الدراسـة بسـؤال المتعلقة النتائج مناقشـة

 ؟األثرية مادبا مدينة لمعالم للترويج االجتماعي التواصل مواقع

 مةاقع لىع السياحي الملصق مشا كة فاعلية لمدى الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 هذه تدلو  ومرتفعة، عالية بد جة كانت هاأن يةثر األ مادبا مدينة لمعالم للترويج االجتماعي التةاصل

 السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست األفراد تقديرات أ  إلى النتيجة

 لترويجل االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق مشا كة فاعلية لمدى األ د  في اصةخال

 األفراد نظر يف إيجابية األكثر السؤال فقر  وكا  ،(مرتفعة / يجابيةإ) كانت يةثر األ مادبا مدينة لمعالم

 يعمل ه"أن األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل مةاقع دميخمست

 مادبا نةمدي لمعالم المستهدفة الفئة تذكر في االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق

 ".يةثر األ
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 السياحي صقالمل أ  حيث التسةيق ووسائل وطرق  التسةيقي المزيج علم ويدعمه يفسره ما وهذا

 وواض  يركب رأث له السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي التةاصل ومةاقع وسائل في اإللكتروني

 الملصق ةبةاسل مادبا مدينة عن لهم الذهنية الصة   وترسيخ المستهدفة الفئة على التأثير في

 بشكل رسيؤث والذي ،الملصق هذا ترسيخ خ ل من السياح من مزيد استقلاب وبالتالي ،السياحي

 .المستهدفين األفراد على م اشر غير أو م اشر

 ع جيوال الديني السياحي الملصق استخدا  في الحاالت بعض في النتيجة هذه تعزى  قد

 الذي المعلم ذكربت المستهدفة الفئة أفراد من فرد كل سيقة  وبالتالي ،والفني واالجتماعي والتا يخي

 أو تهزيا   في يرغب الذي والمجال فرد، كل يةليه الذي والميةل االهتمامات خ ل من بذهنه علق

 زيا ته. حتى أو عليه االط ع

 مشا كة ليةفاع لمدى محة  في الد جات ا تفاع إلى أدت التي النتائج لهذه أخرى  أس اب ى وتعز 

 الرغم لىوع ،يةثر األ مادبا مدينة لمعالم للترويج االجتماعي التةاصل مةاقع على السياحي الملصق

 لتةاصلا مةاقع دميخمست األفراد نظر في مرتفعة( تعتبر أنها )إال إيجابية الفقرات أقل أنها من

 لسياحيا الملصق أهمية المصمم يد ك "األ د  في اصةخال السياحية اإللكترونية والمةاقع االجتماعي

 " األ د  في شهر  قلاأل يةثر األ للمناطق الترويج في االجتماعي التةاصل مةاقع على

 أتىيت ناه ومن األثرية السياحية لألماكن بالترويج المصممين الهتما  النتيجة هذه وتعزى 

 لمصممينا من غيره بإلها  سيقة  بدو ه وهذا ،المصمم لدى المةجةد والةعي الكافية الخبر  عنصر

 المصمم ينب الع قة  بط في ةاهموالمس المصمم لدى واالبتكا  والم حظة والتفكير الخيال تنمية في

 في أكيد لوبشك يرغب المصمم أ  إلى باإلضافة هذا لديه، اإلبداعية القد    فع وبالتالي المنتج،و 
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 على ادياقتص أثر له سيكة   شك ب  والذي به الخاص السياحي الملصق وتسةيق وانتشا  نشر

 عا . بشكل األ دني االقتصاد وعلى خاص بشكل المصمم

 التوصيات : 5-2

 للمناطق الترويج لغرض االجتماعي التةاصَََََََََل منصَََََََََات سَََََََََتخدا ا بتعزيز االهتما  ضَََََََََرو   -1

 دالمجهوو الوقتو التكاليف توفير على المنصَََََََََََات هذه تعمل حيث شَََََََََََهر ، األقل السَََََََََََياحية

 قياسي منز  في المسَتخدمين من غفير  أعداد مع التةاصَل في الفائقة بالسَرعة تمتاز كما للمعلن،

 األخرى. التقليدية بالةسائل مقا نة

 جالم في المتقدمة والدول الجةا  دول تجا ب على األ د  في السياحة مؤسسات اط ع ضرو   -2

 شهر . األقل السياحية للمناطق للترويج الخاصة التةاصل منصات من االستفاد 

 متقدمة تد يبية دو ات عقدب األ د  في التصَََََميم ووكاالت التعليمية المؤسَََََسَََََات اهتما  ضَََََرو   -3

 في ا اتهممه تعزيزو  األ دنية المةاهب لصَََقل ،واألثا  السَََياحة وزا   في والمختصَََين للمصَََممين

 .ممكنة اد استف أقصى لتحقيق األمثل النحة على واستخدامها ،االجتماعي التةاصل مةاقع تصميم

 فضََاء   تعد التي ،االجتماعي التةاصََل بمنصََات األ دنية واألثا  السََياحة وزا   اهتما  ضََرو   -4

 ومدينة عا  لبشََك األ د  في بالسََياحة التعريف في منه السََتفاد وا وتسََخيره ،بامتيازً   ع نياإ 

 العالمية. المنافسة إلى ودفعه الةطني االقتصاد دعم بهدف ،خاص بشكل مادبا
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 المراجع قائمة

 :العربية المراجع

 صناعة في الذاتية الخدمات تكنةلةجيا (،2612) فال  ،الحة ي و  ماهر ،الشمايلةو  أسعد ، ما  أبة
 ،اإللكترونية السياحة مستخدمي من عينة على د اسة للسياح: لسلةكية النةايا في وأثرها السياحة
 .26 ص ،األول اإلصدا  ،14 العدد والفنادق، السياحة لكلية العلمية المجلة

 .145 ص القاهر ، جامعة دكتة اه،  سالة السياسي، الفكر (،2669) محمد  ما ، أبة

 ،األ د  الخليل، جامعة والنشر، للل اعة األدبية التسةيقي، التدقيق (،2661) يةسف فا  ، أبة
 .163ص

 المتنبي. مكت ة الدما : وأدواته. اإللكتروني التعليم نظم (،2613) ج ل ،إطميزي 

 تةزيع،وال والنشر للل اعة وائل دا  التسةيق، استراتيجيات (،2664) أحمد والبرزنجي، نزا  البروا ي،
 .42ص ،األ د  - عما 

 ةى مست على وأثره الرسمي الدوا  خا ج المعلم مع اإللكتروني التةاصل ،(2612) بشرى  ،بةخضر
 .القاهر  العربي، التعليم لتلةير الخامس المؤتمر ،الد اسي التحصيل

 القاهر . والتةزيع، للنشر الفجر دا  ،االتصال مها ات (،2666) محمد ،حجاب

 ساسية،األ التربية كلية أبحاث مجلة ،العراق في السياحي والللب العرض واقع (،2611) سعد ،حمد
 .4 العدد ،16 المجلد

 وتقنية للمكت ات اليسير منتديات هي؟ ما االجتماعية، الش كات مةاقع ،(2664) ه ة ،خالد
 .5ص المعلةمات،

 للنشر العربي المجتمع مكت ة ،الجرافيكي التصميم تا يخ (،2664) وآخرو   ،الد ايسة

 مية،العال الثقافة مجلة النقال، للهاتف الروحي األب ع قري، عقل في  حلة (،2612) طا ق  ، اشد
 .42 ،40 ،45 ،44ص ،2612 فبراير يناير ،104 العدد بالكةيت، الصاد  



121 
 

 

 ،15ددع التربية، مجلة ،العربي العالم في االجتماعي التةاصل مةاقع استخدا  (،2663) زاهر ، اضي
 عما . األهلية، عما  جامعة ،23ص

 .02ص والتةزيع، للنشر األكاديمية   الحديثة، السياحية اإلدا   (،2614) سمر الرحبي،

 رمؤتم األ د ، في االقتصادية التنمية على األ دني السياحة قلاع أثر (،2619) أحمد ،الرفاعي
 .4ص اليرمةك، جامعة االقتصاد، قسم التاسع، االقتصاد

 جلةم فيها، االجتماعية الخدمة ودو  لإلنترنت السلبية اآلثا  ل عض د اسة ،(2669) عامر ،سيدال
 .مصر ،11ص ،11

 تيرماجس  سالة ،األ د  في السياحة على التجا ي  واإلع   الترويج أثر (،(2005  حميد الضمة ،
 .والتلبيقية الجميلة الفنة   كلية ،والتكنةلةجيا للعلة  السةدا  جامعة منشة  ، غير

 أسامة دا  :عما  األولى، الل عة نمةذجا، الشعا  :الجرافيكي التصميم ،(2013( أسامة ،العاني
 .والتةزيع للنشر

 .لسريعا والنشر للل اعة اليةسف دا  األولى. الل عة .الجرافيكي التصميم (،2665)  مزي  ،العربي

 بين: الحديث التسةيق م ادئ (،2664) مصلفى ،الشيخو  ال اسط، عبد ،حسةنهو  زكريا، ،عزا 
 .والتةزيع للنشر المسير  دا  عما ، ،1ط والتلبيق، النظرية

 سالة   وال صري، اللغةي  الخلاب وتداول بناء وإشكالية المعلةماتية الثة   (،2614) جميلة علية،
 .221 ص ،219 ص الجزائر، جامعة -واالتصال اإلع   علة  كلية ماجستير،

 ،22ع األهرا ، مجلة ،بةك للفيس المصري  الش اب استخدا  ودافع أنماط (،2616) ص ح ،عما 
 .9ص مصر،

 مع لجزائري ا السياحي الللب وتحسين تكييف في الترويج إستراتيجية "دو  (،2615) سمير  ،عميش
 .2615-1995 الفتر  خ ل المتاحة السياحية الخدمات مستةى 

 باآلدا كلية ماجستير،  سالة االقتصادية، وآثا هما والترجمة العةلمة (،2613) جمعة بة عةيشة،
 .111 ص ،الجزائر وهرا ، جامعة والفنة ، واللغات
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 يالتكنةلةج الدلتا طنلا: والعشرين، الحادي القر   تكنةلةجيا تربةيات (،2612) إبراهيم ،الفا 
 .266ص الحاسةب،

 كت ةم األولى، الل عة والزخرفية، التشكيلية نة  الف بين التصميم (،2662) وآخرو   خالد ،فلي  
 .، مصردمياط، نانسي

 .121ص األ د ، – عما  للنشر وائل دا  (،2661) ع ء والسرابي، خالد مقابلة، 

 ي دلفياف مؤتمر ،الرقمية الل عة في والتحدي االستجابة بين الرقمية الصة   (2664) أحمد ،وصيف
    .األ د  – عما  النظري، اإلطا  في الصة   ثقافة مجلد عشر، الثاني الدولي
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 المالحق
 1  قم ملحق

 األولي بشكلها االستبانة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

 المحترم/ة         ................................... /ةالفاضل

 

 وبعد: طيبة تحية

أ  تمنحةني جزءا  من وقتكم، وأشََََََََكر لكم حسََََََََن  ديكم الكريمة هذه االسََََََََت انة، آم   أضََََََََع بين أي

 التعاو  ابتداء ، وكلي ثقة بدقة اإلجابة ومةضةعيتها حةل جميع الفقرات الةا د  فيها.

لد اسَََََة والتي هي جزء من إ  الغرض من تصَََََميم هذه االسَََََت انة هة وضَََََع أدا  لقياس متغيرات ا

، كلية العما   متلل ات نيل د جة الماجسََََََََََتير التصَََََََََََميم الجرافيكي من جامعة الشَََََََََََرق األوسَََََََََََط

 في االجتماعي التةاصل منصات على الصة  مشا كة فاعلية) وهَََََََََََََََََََََََََََي بعنةا والتصميم 

   .(أنمةذجا " مادبا مدينة"شهر  األقل األثرية األ د  لمناطق السياحي الترويج

يرجى التفضََل بملء فقرات االسَََت انة نظرا  لما تتمتعة  به من خبر  ومعرفة دقيقة في ميدا  عملكم 

 ا بأنه سَََََََََََيتم التعامل معالةظيفي، مما يسَََََََََََاعد في نجاح هذه الد اسَََََََََََة ويثري جانبها العملي،علم  

 .إجاباتكم ومعلةماتكم بسرية تامة لغايات ال حث العلمي

 
 والتقدير االحترا وتفضلةا بقبةل فائق 

 

 ال احث 
 الرواحنة النبي عبد خلف فةاز
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 قسمين: من االستبانة هذه تتكون

 الشخصية البيانات األول: القسم

 بالمجيب خاصة معلةمات أواًل:
  المناسب: المربع في ( ) إشا   وضع يرجى

 
 الجنس: (1

                      أنثى                        ذكر
 
 العمر: (0

   سنة 45 من أقل –  35سنة 35 من أقل –  25          سنة 25 من أقل
                                           فأكثر سنة  55  سنة 55 من أقل – 45

 
 العلمي: المؤهل (3

   عالي دبلة  بكالة يةس                عامة ثانةية
  آخر علمي مؤهل أي       دكتة ا     ماجَستَيَر
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 .الجدول أعلى في المكتوبة المحاور من محور بكل المرتبطة العبارات من مجموعة :الثاني القسم

 نظرك: وجهة عن تعبر التي الدرجة أمام  (✔ ) إشارة وضع ثم ،جيدًا قراءتها الرجاء

 
 االجتماعي التواصل مواقع استخدامات

 موافق العبارات الرقم
 موافق
 بشدة

 محايد
 ال

 اوافق

 ال
 اوافق
 بشدة

1 
 قة ت السياحة مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع تصف  عند

 مادبا مدينة عن خاصة صة  بنشر
     

2 
 قة ت السياحة مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع تصف  عند

 مادبا مدينة عن خاصة صة  بمشاهد 
     

3 
 قة ت السياحة مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع تصف  عند

 مادبا مدينة في السياحة حةل فيديةهات بنشر
     

4 
 قة ت السياحة مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع تصف  عند

 مادبا مدينة في السياحة حةل فيديةهات بمشاهد 
     

5 
 قة ت السياحة مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع تصف  عند

 ادبام مدينة في السياحية المةاضيع حةل ألصدقاء معا الد دشة
     

0 
 ياحةبالس الخاصة والمجمةعات الصفحات في باالشتراك أقة 
 االجتماعي التةاصل مةاقع عبر

     

2 
 السياحي المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع تستخد 

 السياحة جديد على للحصةل
     

4 
 السياحي المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع تستخد 
 اآلخرين مع السياحية المعلةمات لمشا كة

     

9 
 ماكنأ على التعرف بدافع االجتماعي التةاصل مةاقع تستخد 
 قبل من تز ها لم سياحية

     

16 
 في إش اعا لك حققت التي االجتماعي التةاصل المةاقع أكثر

 ةبييةت تةيتر فيسبةك هي مادبا بمدينة السياحة على التعرف
 أنستغا  

     

11 
 في إش اعا لك حققت التي االجتماعي التةاصل المةاقع أكثر

 تةيتر هي مادبا بمدينة السياحة على التعرف
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 موافق العبارات الرقم
 موافق
 بشدة

 محايد
 ال

 اوافق

 ال
 اوافق
 بشدة

12 
 في إش اعا لك حققت التي االجتماعي التةاصل المةاقع أكثر

 يةتةب هي مادبا بمدينة السياحة على التعرف
     

13 
 في إش اعا لك حققت التي االجتماعي التةاصل المةاقع أكثر

 أنستغرا  هي مادبا بمدينة السياحة على التعرف
     

14 
 في إش اعا لك حققت التي االجتماعي التةاصل المةاقع أكثر

 الةاتساب هي مادبا بمدينة السياحة على التعرف
     

15 
 في ياحةالس ثقافة تعزيز في االجتماعي التةاصل مةاقع نجحت
 التقليدية اإلع   وسائل ب اقي مقا نة مادبا مدينة

     

10 
 قافةث وتعزيز التعريف في االجتماعي التةاصل مةاقع نجحت

 مادبا مدينة في السياحة
     

 السياحي المجال في االجتماعي التواصل مواقع توظيف مدى
      للمدينة السياحي الشأ  عن معلةمات التةاصل مةاقع تةفر 12

 الجماهير مع هامة اتصال وسيلة التةاصل مةاقع تعتبر 14
      المستهدفة

      المتلقي  غ ات اش اع على التةاصل مةاقع تعمل 19

26 
 في األثرية للمةاقع الجمالي الجانب التةاصل مةاقع تعكس
      المدينة

        المدينة هةية عن واقعية صة   التةاصل مةاقع تعكس 21

 يا  ز  في المتلقي  غ ة في التأثير على التةاصل مةاقع يعمل 22
      المدينة

23 
 من المزيد تلقي في المتلقي  غ ات التةاصل مةاقع تةاكب

      المدينة عن المعلةمات

      المدينة عن الجمالية الصة   إبراز على التةاصل مةاقع تعمل 24

       المتلقي تعزيز في التةاصل مةاقع تساعد 25

 عن للمتلقي جذابة صة  عرض على التةاصل مةاقع تعمل 20
      المدينة



129 
 

 

 

 

 

  

   المصمم: نظر وجهة من السياحي لإلعالن الجرافيكي التصميم توظيف مدى

 موافق العبارات الرقم
 مـــوافـــق

 بشدة
 محايد

 ال
 اوافق

 ال
 اوافــــــق

 بشدة

22 
 عن يالسياح لإلع   الجرافيكي التصميم أهمية المصمم يد ك

      المدينة

24 
 على رالتأثي في السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يعمل
    المتلقي عقل

     

29 
 كة  ي أ  على السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يساعد
 المتلقي لدى واض 

     

36 
 غ ات   إثا   على السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يعمل

      المتلقي

31 
 صة   يخترس على السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يساعد
 المتلقي ذهن في السياحية المدينة

     

32 
 الفئة رتذك على السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يساعد

    السياحية للمدينة المستهدفة
     

33 
 ةحوض على السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يساعد
      ال صرية الرسالة

34 
 اهانت  جذب السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يساعد
  المتلقي

     

35 
 جذب في السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يعمل

  جدد مستهدفة  
     

30 
 كافة يرتةف في السياحي لإلع   الجرافيكي التصميم يساعد

       السياحية المدينة عن المعلةمات
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 0  رقم ملحق
 

 النهائية صيغتها في االستبانة
 

 الرحيم الرحمن الله بسم
 

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

 المحترم/ة         ................................... /ةالفاضل

 

 :وبعد طيبة تحية

الثمين  من وقتكم جزءا  المتةاضع    هذا المجهةدمن هذه االست انة، آم   حضراتكم  ديأضع بين أي

لكم حسن  وأقد  ،الفقرات الةا د  فيها علىاإلجابة  والدقة في ةمةضةعيالحياد وال منكم و اجيا  

 كم.تعاون

من  ا  زءجتعد هي ،و الد اسة مدى اإلجابة على أسئلةقياس صميم هذه االست انة هة إ  الغرض من ت

عة الشرق جام -كلية العما   والتصميم بالتصميم الجرافيكي في متلل ات نيل د جة الماجستير 

 -والرسالة بعنةا :، األوسط

 األردن لمناطق السياحي الترويج في االجتماعي التواصل منصات على الصور مشاركة فاعلية

 شهرة األقل األثرية
ً  مادبا مدينة"  "أنموذجا

التفضل بملء فقرات االست انة لما تتمتعة  به من خبر  ومعرفة دقيقة في ميدا   إنني آمل منكم

 يساعد في نجاح هذه الد اسة ويثري جانبها العملي،علما   وهة ماعملكم الةظيفي، علمكم الغزير و 

 .بأنه سيتم التعامل مع إجاباتكم ومعلةماتكم بسرية تامة لغايات ال حث العلمي

 االحترا  والتقدير وافروتفضلةا بقبةل 
 

 ال احث            
 الرواحنة النبي عبد خلف فةاز
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 :االستبانة محاور

 الشخصية البيانات -:المحور األول

  المناسب: المربع في ( ) إشا   وضع يرجى
 
 الجنس: (1

                      أنثى                        ذكر
 
 العمر: (0

   سنة 45 من أقل –  35سنة 35 من أقل –  25          سنة 25 من أقل
                                           فأكثر سنة  55  سنة 55 من أقل – 45

 
 العلمي: المؤهل (3

   عالي دبلة  بكالة يةس                عامة ثانةية
  آخر علمي مؤهل أي ه دكتة ا    ماجَستَيَر
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 السياحي المجال في االجتماعي التواصل مواقع أهمية :الثاني المحور

 
 

  

 السياحي المجال في االجتماعي التواصل مواقع أهمية

 الفقرات الرقم
 أوافق
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
 أعارض

 بشدة

وسيلة اتصال هامة مع الجماهير  التةاصل تعتبر مةاقع 1
 المحتملين( المستهدفة )السياح

     

المناطق األثرية  عن سياحية معلةمات التةاصل تةفر مةاقع 2
 للمدينة

     

الجانب الجمالي للمةاقع  االجتماعي التةاصل تعكس مةاقع 3
 األثرية في المدينة

     

آثا  صة   واقعية عن  التةاصل االجتماعي تعكس مةاقع 4
 المدينة

     

التأثير في  غ ة المتلقي في زيا   على  التةاصل يعمل مةاقع 5
 المدينة

     

تمد مةاقع التةاصل االجتماعي السائ  المحتمل بالمعلةمات  0
 الكاملة عن المناطق األثرية بالمدينة

     

في المدينة  على إبراز المناطق األثرية التةاصل تعمل مةاقع 2
 بصة   جذابة
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 لمناطق الترويج في االجتماعي التواصل مواقع على الصور مشاركة إسهام درجة الثالث: المحور
 شهرة األقل السياحية األردن

 شهرة األقل السياحية األردن لمناطق الترويج في االجتماعي التواصل مواقع على الصور مشاركة إسهام درجة

 الفقرات الرقم
 أوافق

 بشدة
 أعارض محايد أوافق

 أعارض

 بشدة

8 

األماكن األثرية في العالم  عن خاصة صة  ة  بمشاهد أق
 جالمالتي تهتم ب االجتماعي التةاصل منصات تصف  عند

 السياحة
  

   

9 

األماكن األثرية في األ د   عن خاصة صة  ة  بمشاهد أق
 جالمالتي تهتم ب االجتماعي التةاصل منصات تصف  عند

 السياحة
  

   

01 

األماكن األثرية األقل شهر   عن خاصة صة  ة  بمشاهد أق
تي ال االجتماعي التةاصل منصات تصف  عندفي األ د  

 السياحة مجالتهتم ب
  

   

00 

 ندعاألثرية في األ د   مدينة مادبا عن صة  ة  بمشاهد أق
 لمجاالتي تهتم ب االجتماعي التةاصل منصات تصف 

 وأقة  بمشا كتها مع األصدقاء السياحة
  

   

01 

 األثرية على مدينة مادبال فةتةغرافية صة  بنشرقة  أ
للترويج السياحي للمناطق  االجتماعي التةاصل منصات

 األقل شهر  في األ د 
  

   

01 
 مدينة مادبا في السياحة حةل فيديةهات قة  بمشاهد أ

 حةالسيا مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع األثرية على
  

   

04 

األثرية على  مدينة مادبا عن مقاطع فيدية قة  بنشرأ
للترويج السياحي للمناطق  االجتماعي التةاصل منصات

 األقل شهر  في األ د 
  

   

01 

 في السياحية األماكن حةل ألصدقاء معا قة  الد دشةأ
 في االجتماعي التةاصلتصف  مةاقع  مدينة مادبا عند

 السياحة مجال
  

   

01 
 الخاصة والمجمةعات الصفحات في أقة  باإلشتراك

 االجتماعي التةاصل مةاقع عبر بالسياحة
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01 
 احيالسي المجال في االجتماعي التةاصل مةاقع أقة  بزيا  
 المفيد  ةيالسياح المعلةمات على للحصةل

  
   

00 
 ةالسياح مجال في االجتماعي التةاصل مةاقع ستخد أ

 آلخرين لمشا كة المعلةمات السياحية معا
  

   

01 
 على التعرف بدافع االجتماعي التةاصل مةاقع ستخد أ

 قبل من أقم بزيا تها لم سياحية أماكن
  

   

01 

 يف إش اعا   حققت التي االجتماعي التةاصل مةاقع أفضل
 مثلبمدينة مادبا  السياحة على التعرف

Facebook, Twitter Instagram and Toutube 
  

   

04 
  اعا  إش لك حققت التي االجتماعي التةاصل المةاقعأفضل 

 Facebookي بمدينة مادبا ه السياحة على التعرف في
  

   

01 

 السياحة ثقافة تعزيز يف Facebookع مةق أفضل زيا  
 التةاصل وسائل مةاقع ب اقي مقا نة مدينة مادبا في

 االجتماعي
  

   

01 
ق بالمناط التعريف في االجتماعي التةاصل نجحت مةاقع

 ة مادبافي مدين السياحة ثقافة وتعزيز األقل شهر  في مادبا
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 يجللترو  االجتماعي التواصل مواقع على السياحي الملصق مشاركة فاعلية درجة الرابع: المحور
  األثرية مادبا مدينة لمعالم

 

 

  

 األثرية مادبا مدينة لمعالم للترويج االجتماعي التواصل مواقع على السياحي الملصق مشاركة فاعلية درجة

 الفقرات الرقم
 أوافق
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
 أعارض

 بشدة

12 
يد ك المصمم أهمية الملصق السياحي على مةاقع التةاصل 

األثرية األقل شهر  في  الترويج للمناطقاالجتماعي في 
 األ د 

     

ى االجتماعي عليعمل الملصق السياحي في مةاقع التةاصل  14
      جذب انت اه المتلقي/ السائ  المحتمل لأل د 

يؤثر الملصق السياحي على مةاقع التةاصل االجتماعي في  19
      عقةل زوا  مةاقع التةاصل االجتماعي/ السياح المحتملين

26 
يتسم الملصق السياحي على مةاقع التةاصل االجتماعي 

وتللعات السائ  برسالة بصرية واضحة تخاطب عقلية 
 المحتمل لمدينة مادبا األثرية

     

21 
يؤثر الملصق السياحي على مةاقع التةاصل االجتماعي في 

تحفيز  غ ات السائحين المحتملين في زيا   معالم مدينة 
 مادبا األثرية

     

السياحي على مةاقع التةاصل االجتماعي في  يسهم الملصق 22
      تةفير بيانات ومعلةمات كافية عن معالم مدينة مادبا األثرية

السياحي على مةاقع التةاصل االجتماعي في  يعمل الملصق 23
      تذكر الفئة المستهدفة لمعالم مدينة مادبا األثرية

24 
االجتماعي يقة  الملصق السياحي على مةاقع التةاصل 

بترسيخ صة   آثا  مادبا السياحية في ذهن المتلقي/ السائ  
 المحتمل

     

يعمل الملصق السياحي في جذب مستهدفة  جدد لزيا    25
      معالم مدينة مادبا األثرية
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 3 رقم ملحق

  مينالمحك    األساتذة بأسماء قائمة

 

 األستاذ التخصص الجامعة

 عمر عادل أ.د/ الجرافيكي التصميم الخاصة األ دنية الزيتةنة جامعة

 الجبة ي  ستا  د. الجرافيكي التصميم األوسط الشرق  جامعة
 القاد  عبد الصبة  عبد وائل د. الجرافيكي التصميم األوسط الشرق  جامعة

 الصادق عبد خيري  محمد د. الجرافيكي التصميم البترا جامعة
 ال سيةني ص ح نهى د. الجرافيكي التصميم البترا جامعة

 الشرع جميل ع ء د. الجرافيكي التصميم الخاصة األ دنية الزيتةنة جامعة
 

 

 

 

 

 


