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 اىداء
 الُمستنير؛ والفكر العطرة، السيرة صاحبة إلى

ل الفضل ليا كان فمقد  العالي التعميم بموغي في األوَّ

 الجأش، رابط وجعمتني الحياة، طريق عمى وضعتني من فيي

 كبيًرا صرت حتى وراعتني

 .ُعمرىا في اهلل أطال ،(الحبيبة والدتي)

 العقبات من كثير في األثر بالغ ليم كان من اصدقائي؛ إلى
 .والصعاب

 لي العون يد مد في يتوانوا لم ممن الكرام؛ أساتذتي جميع إلى

 بحثي إليكم ُأىدي
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 الشكر والتقدٌر
 

انى كم انكادس انتذسيسي في قسى  انشكش وانتقذيشبخانص  اقذو

 األستارةبحثنا  توخاصت يششفاداسة االعًال 

 (هنذ نعيى حىشيو.و ) 

وانى كم ين ساعذنا وسانذنا في اخشاج هزا انبحث عهى انصيغت 

 انتي بين أيذيكى 

وكًا نقذو شكشنا وتقذيشنا انى كم ين عهًنا وفهًنا وانى ين 

 انى كم ين دعًنا نهىصىل انى هزه انًشحهتدسسنا ، و
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 المستخمص

السياحي  نظرا لمتطور المتالحق في التقنيات واألدوات والوسائل المستخدمة في التسويق والتنشيط
أبرزىا االتجاىات  عالميا، والتي تعددت وتنوعت في العقد األول من القرن الحالي، والتي من

كانت ىناك حاجة ممحة  تكنولوجيا المعمومات في التسويق االلكتروني، فقدالدولية لتطبيقات 
إلى إلقاء الضوء عمى أحد تمك  البحث ىذه ىدفلمالحقة تمك التطورات، وفي سبيل ىذه اإلشارة 
إبراز الدور الفعال  يحاول البحثاالنترنت، والتي  األدوات وىي مواقع التواصل االجتماعي عبر

ولمعالجة إشكالية  االجتماعي في الترويج لمخدمات السياحية. شبكات التواصل الذي تتيحو
ترويج السياحية"، تم القيام بدراسة  في  البحث" ما ىو دور مواقع التواصل االجتماعي

إلى أن شبكات التواصل  البحثنتائج  وكانت استطالعية عمى شركة ابو القاسم لمسفر والسياحة 
بصفة عامة وفي الترويج لمخدمات السياحية بصورة  اما في التسويقاالجتماعي تمعب دورا ى

وزبائنيا دون قيود مكانية وال  الشركة المبحوثةوالتفاعل بين  روالتحاو أخص، كونيا تتيح التواصل 
 زمانية.
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 االتصاالت مجال في فارقة تغييرات أحدثت ، ذىبية فترة التسعينات منتصف فترة تمثل
 وألغت البعيد قربت التي اإلنترنت باستخدام والمتسارعة اليائمة التطورات بعد والمعمومات
 في أصبحت ثم أسرع بطريقة المعمومات عن لمبحث وجية اإلنترنت كانت.  البشر بين المسافات

 التواصل بمواقع يسمي ما ظيور بعد وذلك ، اإلطالق عمى اتصال وسيمة أىم األخيرة العقود
 ما فاقت أنيا إذ ، األمر بادئ ألجمو وضعت مما أوسع منحى بدورىا أخذت التي ، االجتماعي

 وانفتحت ، معينة مؤسسات داخل والمعارف األصدقاء بين لمتواصل تحقيقيا من تتوخاه كانت
 المجتمعات وحتى ، الواحد المجتمع أبناء جميع بين التواصل عمى تشتمل جديدة فضاءات عمى

 والسرعة بالمرونة تتصف التي الحديثة التسويق فرص من العديد بذلك خمقت وقد ، المختمفة
 من ممكنة شريحة أكبر جذب عمى والعمل ، المنتجات لمختمف لمترويج التكاليف ونقص

 أغمب شممت التي التطبيقات ىذه في المستعممة الواسعة الشريحة نفسيا وىي ، المستيدفين
 المواقع ىذه استغمت إذ ، السياحة قطاع رأسيا وعمى االقتصادية واألنشطة الحياة مجاالت
 السياحية المناطق ىذه عن المعمومات تداول خالل من الثقافة ىذه ونشر بالسياحة لمتعريف

 محتمال سائحا المواقع ليذه رائد كل ليصبح ، وفيديوىاتيا صورىا وعن والفنادق والمنتجات
 الترويجات ىذه أن شك وال ، وصور وتعميقات أفعال ردود وجود مع خاصة ، منتظرا ومستيمكا

 الذي المستيدف السائح قبل ذلك جربوا االجتماعي الواقع من حقيقيين ألشخاص السياحة تعد
 خالل من الرواد إقناع في ويسيم ، وواقعية ثقة السياحي النشاط يعطي مما الترويج إليو يوجو
 (22 ،2012،الدبسي) . الحال واقع في وجودىا وحقيقة المعروضة النماذج طبيعة

 
 
 
 
 
 
 

 : المقدمة
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 الفصل االول
 منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة

 االولالمبحث 

 اواًل: مشكمة البحث

تكمن مشكمة البحث الحالية في الوقوف عمى مدى اىمية مواقع التواصل االجتمااعي فاي تحقياق  
الترويج السياحي ، وذلك ألىمية وتنوع مواقع التواصل الموجودة في الوقت الحاالي والحياز الكبيار 

واساع عماى الزباون ودورىاا الفعاال الذي تشغمو في حياة الناس ولمختماف الفئاات العمرياة وتأثيرىاا ال
فااي تحقيااق التاارويج السااياحي الااذي يعااد ماان عناصاار الماازيج التسااويقي الميمااة ودوره االساااس فااي 
جذب اكبر قدر ممكن من الزبائن بما يحقق اىداف المنظمة. و باإلمكاان صاياغة مشاكمة البحاث 

 الحالية من خالل  طرح السؤال الرئيسي التالي:

حث اعاله يمكن طرح التسااؤالت الفرعياة التالياة التاي يساعى البحاث ل جاباة وعمى وفق مشكمة الب
 عمييا:

 ما ىي عالقة مواقع التواصل االجتماعي بالترويج السياحي ؟ .1
 ما ىي ايجابيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق الترويج السياحي؟ .2
 الترويج السياحي؟ما دور مواقع التواصل االجتماعي وتأثيره في تحقيق  .3
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 ثانيًا: اىمية البحث
 تتجمى اىمية البحث من خالل االتي: 

يشاايد القطاااع التساااويقي تنوعااًا وتطااورًا ىاااائاًل فااي كافاااة جوانبااو وبمااا يحقاااق رضااا الزباااون  .1
ومنفعة المنظمة التسويقية ، لذا فأن الترويج عبر مواقع التواصل االجتمااعي مان االماور 

التي تسعى المنظمات التسويقية الى اعتمادىا لتحقيق النجاح والبقاء في الحديثة والجديدة 
 عالم المنافسة.

تضمن البحث دراسة العالقة باين مواقاع التواصال االجتمااعي ودورىاا فاي تحقياق التارويج  .2
السياحي الذي يعاد مان اىام عناصار المازيج التساويقي فاي تحقياق اليادف التساويقي الاذي 

 و.تسعى المنظمة الى تحقيق
دعاام القطاااع التسااويقي العراقااي بمااا ىااو جديااد فااي مجااال التاارويج السااياحي لتنشاايط البيئااة  .3

 التسويقية العراقية وتزويدىا بما ىو جديد في مجال التسويق.

 اىداف البحث  ثالثًا:

 باالستناد عمى  مشكمة البحث ، فأنو يسعى الى تحقيق االىداف التالية:

 االجتماعي بالترويج السياحي. معرفة ما ىي عالقة مواقع التواصل .1
الوقااااوف عمااااى الجوانااااب االيجابيااااة ليااااذه االدوات التسااااويقية  ودورىااااا الفعااااال فااااي تحقيااااق  .2

 الترويج السياحي.
تحديااااد ومعرفااااة دور مواقااااع التواصاااال االجتماااااعي وتأثيرىااااا الفعااااال فااااي تحقيااااق التاااارويج  .3

 السياحي بكافة مقوماتو.
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 رابعًا: فرضيات البحث 

 يات البحث باالتي:تتمثل فرض

  الفرضية الرئيسة االولى: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مواقع
 التواصل االجتماعي والترويج السياحي.

 توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمواقع التواصل لثانيةالفرضية الرئيسة ا :
 االجتماعي في الترويج السياحي.

 خامسًا: المخطط الفرضي لمبحث

 ( مخطط االفتراضي لمبحث4شكل رقم )
 

 

      

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الباحثان

 البحث وعٌنة سادساً: مجتمع

ث بٌنما كانت عٌنة للسفر والسٌاحة مجتمعا للبحتمثلت شركة ابو القاسم 

 والسٌاح والمسافرٌن مع هذه الشركةالشركة المبحوثة  فٌنموضالبحث من 

وتتطلع هذا الشركة السٌر على خطة  6002تؤسست هذا الشركة فً عام 

التطور والحداثة فً برامجها السٌاحٌة بما ٌنسجم مع تطور  المجتمع 

 السٌاحة من خالل توفٌر سبل الراحة للمسافرٌنوخاصة فً مجال السفر و

 

 

 

 

 

                     

 ارتباط                     

 تأثٌر                   

 

مواقع التواصل 

 االجتماعً
التروٌج 

 السٌاحً
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 المبحث الثاني: بعض الدراسات السابقة
تعد الدراسات السابقة نقطة االنطالق التي يستند عمييا اي بحث في بناء انموذجو المنيجي 

 لبحث لمعرفة ماتوصلوالفكري ، اذ ركز عمى بعض من الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع ا
 -من نتائج مختمفة لتكون الدليل المرشد لمبحث وكاآلتي: اليو الباحثان

 (مواقع التواصل االجتماعيبــ)اواًل: بعض الدراسات المتعمقة 
 (4الجدول)

 المستقلبالمتغٌر بعض الدراسات المتعلقة 

 (2102) عالوَت دراسة .4

 عهً األردٍَُُ انًىاغٍُُ ححفُش فٍ االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع دور عنوان الدراسة

 انجًاهُزٌ انحزاك فٍ انًشاركت

، االجتماعي التواصل مواقع دور عمى التعرف إلى الدراسة ىذه وىدفت ىدف الدراسة
، الجماىيري الحراك فعاليات في لممشاركة األردنيين المواطنين حفز في

 عينة عمى، والتحميمي الوصفي بشقيو اإلعالمي المسح منيج باستخدام
 .إربد مدينة في النقابيين من مفردة( 296) بمغت

 النقابيين من%( 7447) نسبتو ما أن إلى الدراسة توصمت وقد النتائج
 يستخدمونيا منيم%( 2443)و، االجتماعي التواصل مواقع يستخدمون

 من%( 5246) وأن. بحرية اآلراء عن لمتعبير الفرصة تتيح ألنيا
 وأن، التويتر يستخدمون%( 2744)و الفيسبوك يستخدمون النقابيين

 مع بالتواصل تسمح بأنيا تتمثل المواقع ليذه استخداماتيم دوافع
 بحرية اآلراء عن لمتعبير الفرصة وتتيح%(، 2845) بنسبة األصدقاء
 من%( 5646) أن النتائج بينت كما%(.( 2448) بنسبة مطمقة

 الذي يريالجماى الحراك في( ونادراً  وأحياناً  دائماً ) يشاركون النقابيين
 التواصل مواقع خالل من، األردن في والتغيير باإلصالح يطالب

 إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم النتائج وأوضحت. االجتماعي
 الحراك في المشاركة وبين لمنقابيين الديموغرافية السمات بين

 .االجتماعي التواصل مواقع عبر الجماىيري
 (2100) انًصزٌ دراطت دراسة .2

 عهً وأرزها االجخًاعٍ انخىاصم نًىاقع انجايعٍُُ انطهبت اطخخذاياث الدراسةعنوان 

 األخزي اإلعالو وطائم

 الجامعيين الطمبة استخدام مدى عمى التعرف إلى الدراسة وىدفت ىدف الدراسة
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 متابعتيم عمى ذلك وأثر، االجتماعي التواصل لمواقع الفمسطينيين
 عمى التعرف إلى أيضا الدراسة ىدفت كما، األخرى األعالم لوسائل
 ،المواقع ليذه الطمبة الستخدام واإليجابية السمبية اآلثار

 يستخدمون المبحوثين من%( 52) نسبتو ما أن إلى الدراسة توصمت النتائج
 بينت كما، يومياً  ساعتين إلى تصل لمدة االجتماعي التواصل مواقع

 االجتماعي التواصل لمواقع المبحوثين استخدام سمبيات أىم أن الدراسة
 االستقطاب لعمميات الفرصة وتييئة السياسية األزمات تغذية في تكمن
 وصمت وبنسبة، الخالفات وتعميق االحتقان وزيادة، اآلخرين قبل من
 المستخدمين تعريف في تمثمت فقد االيجابيات أىم أما%(. 78) إلى

 بمغت وبنسبة اآلخرين مع النقاش عمى تساعدىم بموضوعات
 عمى االجتماعي التواصل مواقع استخدام بتأثير يتعمق ما أما%(. 47)

 ىناك أن الدراسة أظيرت فقد، األخرى واالتصال اإلعالم وسائل
 والمجالت الصحف وقراءة الكتب مطالعة في ممحوظا انخفاضا

 بين ما تراوحت وبنسب الفضائيات ومشاىدة لمراديو واالستماع
(76%- 84).% 
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 التابع )الترويج السياحي(بالمتغير ثانيًا: بعض الدراسات المتعمقة 
 (2الجدول)

 التابعالمتغير بعض الدراسات المتعمقة 
 (٥١٠٢ ، يُشىرة غُز ياجظخُز رطانت ، َظزٍَ)  دراسة .4

 انظُاحت انخذياث َشاغاث ححظٍُ فٍ انعايت انعالقاث عبز انخزوَج دور عنوان الدراسة

 وكانت عهً حطبُقا - ورقهت– واالطفار انظُاحت وكانت حانت دراطت

  واألطفار نهظُاحت رشاع

 انعالقاث وعبز انظُاحٍ انخزوَج دور إبزاس -.  انظُاحٍ انىعٍ حًُُت ىدف الدراسة 

 انذور انعايت نهعالقاث أٌ إنً اإلشارة -.  انقطاع هذا حًُُت فٍ انعايت

 انًظحٍ انًُهج اطخخذاو حى عايت بصفت انظُاحٍ انخزوَج فٍ انزئُظٍ

 نخحقُق وانبُاَاث جًع.  أدواث باطخخذاو انذراطت هذِ فٍ انىصفٍ

 . انباحزت هذف

 انخزوَج فٍ انعايت نهعالقاث وكبُز فعال دور هُاك أٌ انً انبحذ نخص النتائج

 نهظُاحت

 2102 انشبُز رطانت دكخىراِ دراسة .2

 وانظُاحت انخزوَج جغزافُت دراطت انظىداٌ فٍ انذونُت انظُاحت عنوان الدراسة

  السودان في السياحية المقومات عمى التعرف- ىدف الدراسة
 السياحية السودان وموارد مقومات من االستفادة كيفية عمى التعرف -
 • 
 السودانية السياحة لتطوير واضحة استراتيجية رسم محاولة -
 السياحة في العامة العالقات إدارات تتبعيا التي االستراتيجية إبراز -
 فعمت إن السودان في
 الوصفي المسحي و ، االصولي و الحرفي المنيج استخدام تم 

 المعمومات جمع أدوات باستخدام الدراسة ىذه في اإلقميمي والمنيج
 الييا الباحث يسعى التي الدراسة ىدف لتحقيق والبيانات

 عدم - السودانية التحتية البنية في حاصل الكبير التدىور أوضحت النتائج
:  الدراسة وأوصت.  المختمفة اإلدارات و السياحة وزارة بين التنسيق
 األخرى اإلدارات و السياحة وزارة بين التنسيق بضرورة
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الحالية عن الدراسات السابقة ىو االتي: البحثفي ضوء ماتقدم يمكن القول ان مايميز   

دور الترويج في نجاح الخدمات السياحيةالبحث عن عناصر الترويج السياحي ومدى . 1    

معالجة اىم عنصر من عناصر المزيج التسويقي وىو الترويج الذي يعد ضروري في  .2
 قطاعات الخدمية بشكل عام والقطاعات السياحية بشكل خاص السياحية والخدمية بشكل عام

ق الترويج السياحي بيان اىمية المواقع التواصل االجتماعي بشكل عام ودورىا في تحقي . 3
 واثر استخدام االنترنيت عمى الترويج السياحي
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 الفصل الثاني

 الجانب النظري لمبحث

  تمييد :

 األعمال إدارة مجال في المختمفة التكنولوجية التطورات أحدثتيا التي التغيرات دفعت
 المفاىيم من العديد عنيا نتج التي العنكبوتية الشبكة أىميا والتي من والتسويق
 ظيرت الشبكة ىذا عمى التطورات ومع توالي لكن مثال، االنترنت عبر كالتسويق
 طرف من واسعا إقباال التيعرفت االجتماعي التواصل مواقع أو االجتماعية الشبكات
 لتسويق منتجاتيا الشبكات ىذا عبر المجوء إلى بالمؤسسات أدى مما األفراد،

لمؤسسات  بالنسبة ىائال تحديا االجتماعي التواصل مواقع تمثل وأصبحت وخدماتيا،
 أن يريد الذي الزبون احتجاجات تمبي التقميدية التواصل أساليب تعد فمم ألعمال،
 من معالجتو يتم سوف ما وىو. مباشرة منيا ويسمع المؤسسة باستمرار مع يتواصل
 :وىما مبحثينخالل  من إليو بالتطرق وذلك النظري، الفصل ىذا خالل

 التواصل االجتماعي مواقعالمبحث االول: 

 الترويج السياحيالمبحث الثاني: 
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 المبحث االول
 ماىيو مواقع التواصل االجتماعي 

 مقدمة 

 

 فقد ، ذلك من وبدلً . واقتصادٌة وثقافٌة اجتماعٌة ظاهرة السٌاحة تعتبر

 حٌث من ملحوظة نتائج حققت حٌث العالم فً نمو صناعة أكبر أصبحت

 مباشر بشكل تخلقها التً الوظائف حٌث من سواء ، والدخل التدفقات

 القتصادٌة القطاعات من بالعدٌد لرتباطها نظًرا مباشر وغٌر

 للعملة هاما مصدرا تعتبر ، ذلك على عالوة. والثقافٌة والجتماعٌة

 .البلدان معظم فً كبٌر وجود لها وبالتالً الصعبة

 أننا إل ، العالم دول من كثٌر فً أهمٌة تزداد السٌاحة أن من الرغم على

 نظر وجهة من خاصة ، الكافً بالهتمام تحظى ل العراق فً أنها نجد

 على واألجانب المحلٌٌن األفراد إطالع عدم إلى ٌإدي مما ، إعالمٌة

 الناس هإلء على الطلب أن الواضح من لذلك. السٌاحٌة اإلمكانات

 الستثمار فً نقص أًٌضا وهناك ، كاف   غٌر السٌاحٌة المنتجات لستهالك

 .المجال هذا فً

 منتصف فً الحدٌثة والتكنولوجٌا العلوم تطور أدى فقد ، ذلك ومع

 المعلومات تكنولوجٌا من حقٌقٌة وثروة نوعٌة نقلة إلى التسعٌنٌات

 أمام الطرٌق مهدت ، العالم حول اإلنترنت انتشار ومع ، والتصالت

 فٌما وخبرات خواطر. والتواصل. واللتقاء ، لالقتراب المجتمعات جمٌع

 المتوفرة المتعددة الوسائط من الوٌب هذا على متصفح كل استفاد ، بٌنهم

 ثم ، والجماعات األفراد بٌن التواصل لتحقٌق وسٌلة أفضل وأصبح فٌه

 التواصل ومواقع الشخصٌة والمدونات اإللكترونٌة المواقع جاءت

 .الجتماعً
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 اوال: مفهوم التواصل االجتماعً

 

 بإنشاء للمشتركٌن ٌسمح إلكترونً شبكً نظام" هو (6004كما عرفها )الشهري، 

 الخرٌن مع مشاركته ثم ومن الخاص موقعهم

أما محمد العواد عرفها  ،“نفس الهتمامات واألولوٌات، أو جمعه مع األصدقاء 

اجتماعٌة تتم صناعتها من قبل أفراد أو جماعات أو مإسسات وٌتم  تركٌبة“بؤنها 

،بحٌث ٌتم  NODE)مثل الفرد الواحد باسم العقدة ) تسمٌة الجزء التكوٌنً األساسً

 إٌصال هذه العقدة بؤنواع مختلفة من العالقات

 

  بؤنها " evans)عرفتها ) 

 نشر ٌتم حٌث ، اإلنترنت عبر التصال تعرٌف خالل من التواصلٌة المشاركة

 التواصل مواقع خالل من للجمهور والمقالت واألخبار الفٌدٌو ومقاطع الصور

 تشمل كعملٌة الجتماعً التواصل عملٌة إلى آخرون ٌشٌر. "المختلفة الجتماعً

 اإلنترنت، شبكة عبر الجتماعً التواصل أدوات

)Evans, D) 
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االجتماعً التواصل مواقع نشأة:  ثانٌا  

 موقع مثل التسعٌنات منتصف الظهور فً الجتماعٌة الشبكات من مجموعة بدأت 

classmates.com )  )بؤن البعض وٌرى ، الدراسة زمالء بٌن بربط 5551 عام 

 الذي ' SixDegRRes.com " موقع هو الجتماعٌة بالشبكات خاص موقع أول

  5553  عام ظهر

 قائمة ووضع” PROFILE“ الشخصٌة معلوماتهم بوضع سمح للمستخدمٌن والذي

 .األصدقاء قائمة بتصفح للمستخدمٌن بالسماح 5554 عام منذ وبدأ أصدقائهم،

 أو المدارس إلى لنتساب األشخاص (com.classmates) موقع أتاح ولقد

 الذٌن باألفراد الخاصة الشبكات وتصفح إلٌها ٌنتمون التً أو الكلٌات الثانوٌات

 بعد إل لألصدقاء قائمة تحدٌد بإمكانهم ٌكن المستخدمٌن لم أن غٌر إلٌها، ٌنتمون

 كل بٌن جمع موقع أول” SixDegrress.com“ موقع ٌعتبر ولذا .متؤخرة سنوات

 وأرسال التواصل فً الناس تساعد كؤداة الموقع لنفسه هذا روج ولقد المالمح، هذه

 من مالٌٌن تجذب الخدمة أن هذه استطاعت الذي الوقت فً لكن الرسائل،

  عام الخدمة إٌقاف تم حٌث دائمة تبقى أن فً فشلت أنها إل المستخدمٌن

 

((Robert S 
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 االجتماعً التواصل مواقع تصنٌفات ثالثا:

 التً الجتماعً التواصل لمواقع والتصنٌفات األنواع من العدٌد ٌوجد حقٌقة 

 حٌث ، سرٌع وانتشار توسع فً تزال ل والتً العالم أنحاء مختلف فً انتشرت

 : حٌث من البعض صنفها

 :  هما رئٌسٌٌن قسمٌن إلى وتصنف:  الجماهٌرٌة اإلتاحة - أ

 تربطهم األفراد من مجموعات أو أفراد تضم مواقع هً:  األول القسم 

 ول مغلقة المواقع هذه وتعتبر ، محددة اجتماعٌة أو مهنٌة إطارات

 . الناس عامة من إلٌها بالدخول ٌسمح

 وٌحق للجمٌع المفتوحة الجتماعً التواصل مواقع هً:  الثانً القسم 

 ومن ، أصدقائه واختٌار إلٌها النضمام النترنت على حساب لدٌه لمن

 . بوك الفٌس شبكة المواقع هذه

(Joan M. Reitz) 

  (55 ، 6056 السمٌع):  إلى وتصنف:  والتفاعل المشاركة لوسٌلة طبقا - ب 

 مدونات شكل فً ظهرت والتً:  النصوص تبادل مواقع  (Blogs  )مملوكة 

 روابط أو والفٌدٌوهات بالصور تدعم ما وعالبا ، األفراد بواسطة ومكتوبة

 تسمح التً Micro Blog المحدودة المدونات أٌضا ومنها ، أحرى لمواقع

 . األحرف من محدود عدد ذات قصٌرة رسائل بتبادل

 الصور تبادل مواقع  ( :picture - sharing wcebsites  : )فلٌكر مثل 

  (Flickr  )، ًالصور وتخزٌن وتبادل بإرفاق تسمح والت . 

 الفٌدٌو ملفات تبادل مواقع  (videio - sharing websites  : )أهمها ومن 

 الفٌدٌو ملفات وارفاق بتبادل تسمح والتً الٌوتٌوب موقع

 الشبكات Net Works  :حٌث انتشارا وأعظمها أقواها فهً بوك الفٌس مثل 

 كافة فٌها وتستخدم ، وتتبعهم أصدقاء واضافة المعلومات بتبادل تسمح

 والفٌدٌوهات والصور النصوص تبادل خاللها من ٌمكن حٌث السابقة األنماط

 . إلخ... ... 
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 ترمً التً لألهداف وفقا االجتماعً التواصل مواقع تصنف:  لألهداف طبقا - ج

 : ' التالً النحو على تحقٌقها إلى

 الترفٌه أجل من أنشئت التً الشبكات وهً:  الجتماعٌة التنشئة شبكات•  

 قوائم وعرض للعثور تستخدم ما وغالبا األعضاء بٌن الجتماعً والتواصل

  بوك. الفٌس مثل الشبكة على الموجودة األصدقاء

 نوع إٌجاد على المستخدمٌن لمساعدة وسٌلة وهً:  لإلبحار الجتماعٌة الشبكات•  

 توفٌر وقوائم التصال قوائم نشر أجل من تستخدم منا ، المصادر أو المعلومات من

 . المعلومات إلى الوصول سبل

  االجتماعً التواصل مواقع رابعا: خصائص

 بقٌة عن تتمٌز تجعلها التً الخصائص من بعدد الجتماعٌة الشبكات تتمٌز

 المواقع هذه أسهم رفع فً ساهم الذي األمر ، اإلنترنت شبكة فً والمواقع التطبٌقات

 تشترك أنها إل آخر إلى موقع من الخصائص هذه تنوع ورغم ، للمستخدمٌن بالنسبة

 :  التالً فً نوردها الخصائص من عدد فً بعض مع

 إنشاء هً الجتماعٌة الشبكات إلى للدخول األولى الخطوة : بالذات التعرٌف -

 خاللها من وٌقوم وٌطورها المستخدم ٌصنعها التً شخصٌة معلومات صفحة

 وغٌرها والفٌدٌوهات ، الموسٌقى ، الصورة ، النص خالل من نفسه عن بالتعرٌف

 . األخرى الوظائف من

 بخلق لألشخاص الجتماعٌة الشبكات تسمح:  المجتمع لتكوٌن جدٌدة طرق - 

 فالشبكات:  الستخدام سهولة -.  والمحتوى الهتمام ٌبادلوهم أصدقاء مع صداقات

 . التفاعل تسهل التً والصور الرموز إلى إضافة البسٌطة اللغة تستخدم الجتماعٌة

 تلغً فهً ، ومشارك وكاتب مرسل فهو ، وقارئ مستقبل كؤنه فالفرد : التفاعلٌة - 

 . والقارئ للمشاهد الفاعلة المشاركة حٌز وتعطً القدٌم اإلعالم فً السٌاسة

 ، الدولٌة الحدود فٌها وتتحطم ، والمكانٌة الجغرافٌة الحواجز تلغى حٌث : العالمٌة

 .  وسهولة ببساطة ، الغرب فً الفرد مع التواصل األوسط الفرد ٌستطٌع حٌث

(Abdullah F ، Jordan ،2014 ، 255.) 
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 التالٌة النقاط فً االجتماعً االتصال مواقع خصائص أهم حصر ٌمكن وعموما

 بالتواصل مقارنة الفائقة والسرعة بالفورٌة الجتماعً التواصل مواقع تتمٌز -5

 .األفراد والجماعات بٌن التقلٌدي

 تلقً على فٌها المشارك دور ٌقتصر ل الجتماعً التواصل مواقع فً -6

 .النقاش إثراء فً المساهمة إلى هذا الدور ٌمتد بل المعلومات

 التواصل مواقع خالل من بٌنهم فٌما ٌتواصلون الذٌن األفراد ٌحس -7

 القضاٌا إزاء وآرائهم مواقفهم عن فً التعبٌر أكبر بحرٌة الجتماعً

 .المختلفة

 

  السٌاحً اإلعالن فً المستخدمة االجتماعً التواصل مواقع وسائل أشهر خامسا:

 الجتماعً التواصل مواقع عبر اإلعالن فً استخداما وسٌلة األكثر بوك الفٌس ٌعد

 فً المتخصصة الشركات إحدى وهً"  Comescor"  كومسكور نشرت حٌث ،

 كل من إعالن على ٌستحوذ بوك الفٌس موقع أن ٌإكد تقرٌرا النترنت أبحاث مجال

 وقد ، األمرٌكٌة المتحدة الولٌات فً النترنت مواقع على تعرض إعالنات أربعة

 خالل من السٌاحً التنشٌط مجال فً بوك الفٌس على مصر فً الشباب اعتمد

 األثرٌة بالمعالم التعرٌف تستهدف التً والمجموعات المواقع من الكثٌر تدشٌن

 اعتمد وكذلك ، لمصر جدٌد من السٌاحة لعودة واإلسالمٌة والقبطٌة الفرعونٌة

 حملة فً األساسٌة اإلعالنٌة الوسائل إحدى بوك الفٌس موقع على كبٌرة بصورة

 بٌن كبٌرا تنافسا وشهدت مإخرا مصر شهدتها التً ، البرلمانٌة النتخابات

 . والنتماءات التجاهات المتباٌنة السٌاسٌة والقوى األحزاب

 (11 -9،  2112)بوشناقة،ناصري،

 التواصل لوسائل الشركات استخدام"  بعنوان كوم بٌت موقع دراسة أشارت كما 

 األكثر الوسٌلة ٌعد بوك الفٌس أن ،"  إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً الجتماعً

 التسوٌق نجاح فرص زٌادة ٌفسر مما 3625%  العربً العالم فً وانتشارا رواجا

 (   181 -181،  2111) الصعٌدي،   . فٌها والتروٌج
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 المبحث الثاني 

 الترويج السياحي وما ى
 اوال: مفهوم التروٌج السٌاحً

 السٌاحة حركة تنشٌط وظٌفته ، السٌاحً التسوٌق وظٌفة له السٌاحً التروٌج

 .معٌن مكان أو منطقة إلى السٌاح وتوجٌه ، وتؤثٌرها

 خالله من تسعى الذي التسوٌقً التصال فروع من ٌعتبر: "نوٌرة بلقاسم وقال 

 بمنتجاتهم تعرٌفهم بغرض للسائحٌن المعلومات توفٌر إلى السٌاحٌة الوكالت

 وتكراره، الشراء قرار لتخاذ .سلوكهم على والتؤثٌر وإقناعهم وتذكٌرهم السٌاحٌة

 (54:  ،2115 نوٌرة، بلقاسم). المناسبة التصال وسائل باستخدام ولئهم وكسب

 تحاول أو السٌاحة وكالت فٌها تسعى التً النشر عملٌة هو السٌاحً التروٌج

 التً الهتمام بخصائص المتعلقة األهداف من مجموعة تحقٌق السٌاحٌة الوجهات

 ( 152: ،1999 تحف، أبو)السٌاحٌة  المناطق تحدد

 إنشاء فً والسائحٌن البائعٌن جهود بٌن بالتنسٌق آخر مكان فً تعرٌفه ٌتم كما

 (381:،2111 وأخرون، رحمة أبو) .للسٌاح المنتجات بٌع لتسهٌل معلومات قنوات

 التً المختلفة الحضارات وصور والمنحوتات اآلثار كانت ، السٌاحة ظهور منذ

 واألساطٌر فالمالحم ، السٌاحً التروٌج مفهوم مع وثٌق بشكل دائًما تتماشى تلقٌناها

. وأركانه السٌاحً التروٌج. شكل هً الحضارات بؤسالف المتعلقة القصص وجمٌع

 ( 115: ،2111 العكٌلً،)

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 انواع السٌاحة :ثانٌا

 للمعاٌٌر طبقاً  للسٌاحة أنواع عدة هناكالى ان  ( 76،  6006  ، )خربوطلًواشار 

 :األنواع هذه نذكر ٌلً وفٌما السٌاح تصنٌف فً ُتإخذ التً

 : والحدود الموقع أساس على السٌاحة أنواع .1

(  محلٌة) داخلٌة سٌاحة وهناك(  خارجٌة) دولٌة سٌاحة: هما أساسٌان نوعان هناك

 . آسٌا شرق ، الالتٌنٌة أمٌركا إقلٌم:  اإلقلٌمٌة بالسٌاحة ٌُعرف آخر نوع وهناك

 المنطقة وخصائص السائح إقامة فترة أساس على السٌاحة أنواع .2

 :السٌاحٌة

 وهناك( دٌنٌة ، ثقافٌة سٌاحة) السنة مدار على تتم سٌاحة وهً:  دائمة سٌاحة هناك

 .الشتوٌة أو الصٌفٌة كالسٌاحة السنة من فترة على تقتصر:  موسمٌة سٌاحة

 :السٌاحً الجذب مناطق أساس على السٌاحة أنواع  .3

 :هً أنواع ثالثة توجد  

 األثرٌة والمواقع التارٌخٌة األماكن زٌارة السٌاحة هذه وتشمل: ثقافٌة سٌاحة -أ   

  وهذه والمتاحف، والدٌنٌة

 لحركة المالئمة المناخٌة الظروف توافرت ما إذا دائمة تكون ما غالباً  السٌاحة

 . وتنقالتهم السٌاح

 ،عامة طبٌعٌة ، نباتٌة ، مناخٌة) الوجوه متعددة سٌاحة وهً : طبٌعٌة سٌاحة -ب  

 المناخ ٌُعد ولكن(  استشفائٌة ،علمٌة، تروٌحٌة) األغراض       ومتنوعة( 

 .الفّعال ومحركها األساسً عنصرها

 عالقات سٌاحة فهً ، الجوانب متعددة سٌاحة وهً:  اجتماعٌة سٌاحة -ج  

 هذه ضمن المدن سٌاحة تكون وربما النفس عن وترفٌه تروٌح وسٌاحة اجتماعٌة

 .السٌاحة

 :الهدف أساس على السٌاحة أنواع  .4

 وسٌاحة ورٌاضٌة، ودٌنٌة، عالجٌة، وسٌاحة ثقافٌة، وسٌاحة تروٌحٌة، سٌاحة هناك

 .األعمال رجال وسٌاحة المإتمرات،
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 : التنظٌم أساس على السٌاحة أنواع  .5

 (.سٌاحٌة مجموعات) جماعٌة تكون وقد فردٌة أو عائلٌة سٌاحة أنواع ثالثة هناك

 :السٌاح أعمار أساس على السٌاحة أنواع  .6

 الناضجٌن وسٌاحة ، سنة(70-52)بٌن الشباب  سٌاحة:  هً أٌضاً  أنواع ثالثة هناك

 سنة 20 تجاوز من سٌاحة أي( المسنٌن) السن كبار وسٌاحة   سنة( 20-70) بٌن

 .اإلنسان عمر وطال الصحً الوعً ازداد كلما أهمٌتها تزداد هإلء وسٌاحة

 :االنتقال وسٌلة حسب السٌاحة أنواع. 7

 السٌارات طرٌق عن البرٌة والسٌاحة الطٌران، طرٌق عن الجوٌة السٌاحة هناك

 من جدٌد نوع وهناك. والٌخوت السفن طرٌق عن البحرٌة والسٌاحة والقطارات،

 األشخاص ببعض اآلن حّتى محصورة السٌاحة وهذه الفضاء سٌاحة ٌُسمى السٌاحة

 . الدولرات مالٌٌن الرحلة تكلف حٌث جداً  القالئل

 السٌاحً التروٌج ثالثا: أهمٌة

 :أهمها أهداف عدة تحقٌق إلى التروٌج السٌاحً الفعالٌات تهدف

 وتطلعاتهم والمحتملٌن الحالٌٌن السائحٌن تزوٌد إلى تهدف: اإلعالم وسائل 

 .مرضٌة بطرٌقة السٌاحٌة بالمنتجات الخاصة والبٌانات بالمعلومات

 حتى ، آلخر حٌن من السٌاحٌة بالمنتجات السائحٌن تذكٌر به وٌقصد :تذكٌر 

 وعدم ، للعمالء النسبً الولء لتعمٌق وذلك ، السائحون إلٌها ٌنتسب ل

 .السٌاحٌة اخرى المنتجات منافسة

 وتعزٌز ، السٌاحٌة المنتجات شراء بعد السائحٌن رضا تعزٌز :التعزٌز 

 .السٌاحٌة المنتجات حول اإلٌجابٌة وآرائهم مواقفهم

 السٌاحٌة بالمنشآت والمستهدف الحالً السائح اهتمام تؤثٌر :االهتمام 

بالتروٌج  ٌتعلق ما وكل للسٌاح جذابة صورة تكوٌن فً السٌاحٌة والمنتجات

 .السٌاحً

 للعمالء السلوكٌة والمواقف السلبٌة اآلراء على التؤثٌر بمحاولة :التحفٌز ، 

 ودفع ، السٌاحً الجذب مقومات على والتركٌز ، إٌجابٌة إلى وتحوٌلها

  .علٌها الطلب زٌادة إلى ٌإدي مما ، السٌاحة إلى لالستماع السائح

 (21، 2119،عبد المجٌد) 
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 السٌاحً التروٌج رابعا: أهداف

 المبٌعات تحقٌق وهو األكبر الهدف ضمن تندرج أهداف عدة السٌاحً للتروٌج

 : التوالً على وهً

 وخدماتها ومنتجاتها السٌاحٌة المنظمات عن بمعلومات السٌاح تزوٌد. 

 السٌاحٌة المنظمات أنشطة وتنظٌم تفسٌر. 

  ولئهم وكسب السائحٌن جذب. 

  السٌاحٌة والخدمات المنتجات استخدام إعادة. 

 الزوار من والهتمام الوعً اكتساب. 

   مشاعرهم وكسب المستهلكٌن إلشراك والضٌافة السفر منظمات عمل شرح 

 ( 116: ،2115العكٌلً،) والتخزٌن الشراء فً
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 الفصل الثالث
 الجانب العممي

 أوالً: وصف عٌنة البحث
 

 ( العلمً والمؤهل والحالة االجتماعٌة والعمرحسب ) الجنس  توزٌع عٌنة البحث (3الجدول )

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

 الجنس

 %88 22 ذكر

 %12 3 انثى

 %111 25 المجموع

 العمر

 %68 17 سنه 31اقل من 

 %28 7 سنه 51 -31

 %4 1 سنة فاكثر 51

 %111 25 المجموع

 الحالة االجتماعٌة

 %8 2 اعزب/ عزباء

 %92 23 متزوج/ متزوجة

 1 1 ذلكغٌر 

 %111 25 المجموع

 المؤهل العلمً

 1 1 اعدادٌة فاقل

 1 1 دبلوم

 %28 7 بكالورٌوس

 %72 18 دراسات علٌا

 %111 25 المجموع
 

( فعرداً أي 22( توزٌعع أفعراد العٌنعة علعى وفعق الجعنس إذ بلعل ععدد الذكع ور )3ٌوضح الجدول )
%( لإلنعاث، وٌالحعظ معن 22( وبنسعبة )3)%( من العدد الكلً لعٌنعة البحعث مقابعل 88بنسبة )

نتائج إجابات العٌنة أن نسبة الذكور كانت أعلى من نسبة اإلناث مما ٌإشر عدم مشعاركة المعرأة 
والوظععائف فععً الشععركة المبحوثععة ) شععركة ابععو القاسععم للسععفر إل بنسععبة تعععد ضععئٌلة فععً إشععغال 

 بوصفها مجتمعاً للبحث .والسٌاحة( 
( فعراداً 21( سنة اعلى فئعة عمرٌعة وتضعم ) 33اقل من الفئة العمرٌة )أن ( 3ٌوضح الجدول ) 

 %( من عٌنة البحث .88من أجمالً عدد أفراد العٌنة، إذ تمثل )
 فردا 2 مقابل% 22 وبنسبة فردا 23 المتزوجٌن عدد بلل اذا الجتماعٌة الحالة( 3) جدول من

 . البحث عٌنة من الجتماعٌة الحالة من نسبة اعلى المتزوجون شكل فلقد%  8 وبنسبة اعزبا
 الجدول خالل من ونالحظ

بنسعبة  الدراسعات العلٌعاهعم  البحعثوان اعلى نسبة ممن ٌمتلكون تحصٌل دراسً معن بعٌن عٌنعة 
 ( من افراد العٌنة البحث28%( وبعدد بلل )12)
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 ثانيا: الوصف االحصائي
( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية لمتغير 4جدول )

 المستقل )مواقع التواصل االجتماعي(

 ( spssاعداد الباحثان  )باالعتماد عمى مخرجات برنامج  ( من4جدول )

 الفقرات
 

 الوسط  ال أتفق محاٌد أتفق
 الحسابً

 االنحراف 
 المعٌاري

 % التكرار % التكرار % التكرار

 يٍ االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع حعذ .0

 عٍ وانًًُشة نخعبُز انًهًت انىطائم

 انظُاحُت انشزكت واراء افكار

 
25 422% 2 2% 2 % 3 0 

 وانصىر انخعهُقاث إرطال يًُشاث .2

 فٍ يىاقع َجذبٍُ يا أبزس يٍ

 .االجخًاعٍ انخىاصم

46 64% 6 24% 3 42
% 2.52 0.69 

 حعىظٍُ االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع .3

 انخقهُذَت عهً انىطائم االعخًاد عٍ

 يعهىياث عهً انحصىل فٍ

 .انظُاحُت

47 68% 4 46% 4 46
% 2.52 0.75 

 انًشاركت أفعم انخٍ انًىظىعاث .4

 خالل اطخخذايٍ يٍ يعها وانخفاعم

 هٍ االجخًاعٍ انخىاصم نًىاقع

 . انًىاظُع انظُاحُت

46 64% 3 42% 6 24
% 2.4 0.84 

 حظاعذٍَ االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع. .5

 انظُاحُت عهً انبزايج انخعزف فٍ

 انًبحىرت انشزكت قبم يٍ انًطزوحت

24 96% 4 4% 2 2% 2.96 0.19 

 انشزكت حشاركها انخٍ انًىظىعاث .6

 وانخفاعم أفعم يشاهذحها انًبحىرت

 نًىاقع اطخخذايٍ خالل يٍ يعها

 . حىاصم االجخًاعٍ

22 88% 3 42% 2 2% 2.88 0.32 

 انخاصت االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع .7

 كم انًعهىياث عهً ححخىٌ بانشزكت

 .احخاجها انخٍ انعزوض و

24 96% 4 4% 2 2% 2.96 0.19 

 انًعهىياث كم عهً انحصىل ًَكٍُُ .8

 وانبزايج احخاجها عٍ انعزوض انخٍ

انخٍ  انذَُُت وانغُز انذَُُت انظُاحُت

 انخىاصم يىاقع عبز انشزكت حقذيها

 االجخًاعٍ

25 422% 2 2% 2 2% 3 0 

 االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع حعذ .9

 عٍ انبزايج نإلعالٌ يزانُت وطًُت

 انًبحىرت نًشزكت انظُاحُت

23 92% 2 8% 2 2% 2.92 0.27 

 االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع اطخخذاو .01

 عٍ وحعزف اكزز انًعهىياث نجًع

 انظُاحُت األياكٍ

24 84% 4 46% 2 2 2.84 0.36 

 االجخًاعٍ انخىاصم انًىاقع اطخخذاو .00

 انًىاقع عٍ وجًع انًعهىياث نخعزف

 وانخارَخُت األرزَت

47 68% 5 22% 3 42
% 

2.56 0.69 
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كمتغيــر مســتقل  اســئمة الخاصــة بمتغيــر) مواقــع التواصــل االجتمــاعي ( ( إلــى4يشــير الجــدول )
 لمبحث

( وانحـراف معيـاري عـام يبمـ  2.7784وتشير النتائج السابقة الى متوسط حسـابي عـام يبمـ  )
 العبارات ىذا المحور تشير الى نسبة قبول مرتفعة( ووفقا لمقياس البحث فان 2.3252)
  الشركة المبحوثة من األفراد  %(100( أن نسبة )4يتبين من خالل الجدول ) ( 1فنجد ) 

 واراء افكار عن لتعبير والمميزة  الميمة الوسائل من االجتماعي التواصل ان مواقع يتفقون عمى
 0وانحراف معياري قدره  3وذلك بوسط حسابي قدره  السياحية الشركة
يتفقون   الشركة المبحوثة من األفراد %(100( أن نسبة )4يتبين من خالل الجدول ) ( 8ونجد)
 التي الدينية والغير الدينية السياحية والبرامج العروض عن المعمومات كل عمى الحصول عمى

وانحراف معياري قدره  3وذلك بوسط حسابي قدره  االجتماعي التواصل مواقع عبر الشركة تقدميا
0 . 

يتفقون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(96( أن نسبة )4يتبين من خالل الجدول ) ( 5ونجد)
 قبل من المطروحة السياحية البرامج عمى التعرف في تساعد االجتماعي التواصل ان مواقع عمى

 . 0.19وانحراف معياري قدره  2.96وذلك بوسط حسابي قدره  المبحوثة الشركة
يتفقون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(96( أن نسبة )4يتبين من خالل الجدول ) ( 7ونجد )
 العروض و المعمومات كل عمى تحتوي بالشركة الخاصة االجتماعي التواصل ان مواقع عمى

 . 0.19وانحراف معياري قدره  2.69.وذلك بوسط حسابي قدره يحتاجيا الفرد 
  الشركة المبحوثة من األفراد  %(92( أن نسبة )4يتبين من خالل الجدول ) ( 9ونالحظ )

 السياحية البرامج عن ل عالن مثالية وسيمة االجتماعي تعد التواصل ان مواقع يتفقون عمى
 . 0.27وانحراف معياري قدره  2.92وذلك بوسط حسابي قدره  المبحوثة لمشركة

يتفقون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(88أن نسبة )( 4يتبين من خالل الجدول ) ( 6فنجد) 
 خالل من معيا والتفاعل مشاىدتيا أفضل المبحوثة الشركة تشاركيا التي ان الموضوعات عمى

وانحراف معياري قدره  2.88.وذلك بوسط حسابي قدره  االجتماعي تواصل لمواقع استخدام
0.32 . 
  الشركة المبحوثة من األفراد  %(84نسبة )( أن 4يتبين من خالل الجدول ) ( 10ونجد )

 األماكن عن اكثر وتعرف المعمومات لجمع االجتماعي التواصل مواقع ان استخدام يتفقون عمى
 . 0.36وانحراف معياري قدره  2.82وذلك بوسط حسابي قدره  السياحية
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لمتغير ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية 5جدول )
 )الترويج السياحي(

 الفقرات
 

 الوسط  ال أتفق محاٌد أتفق
 الحسابً

 االنحراف 
 المعٌاري

 % التكرار % التكرار % التكرار

 انًبحىرت بانشزكت انخاصت انصفحت. .02

 انخىاصم االجخًاعٍ يىاقع عهً

 .جذا جذابت بطزَقت يصًًت

24 96% 4 4% 2 2% 2.96 0.19 

 انشزكت إعالَاث و انعزوض. .03

انخىاصم  يىاقع عبز انًبحىرت

 و انبحذ عُاء عٍ حغٍُُُ االجخًاعٍ

 انىقج انكزُز يٍ نٍ وحخخصز

 .انخقهُذَت انعالو وطائم يع بانًقارَت

23 92% 4 4% 4 4% 2.88 0.43 

 انبزايج عهً االغالع َشجعٍُ. .04

يىاقع  فٍ نًشزكت انظُاحُت

 حجزبت عهً االجخًاعٍ انخىاصم

 .يعها انظفز

48 72% 4 46% 3 42% 2.6 0.69 

انهايت  األحذاد انشزكت حظخغم. .05

 واألعُاد فٍ انذَُُت كانًُاطباث

 وانذَُُت انظُاحُت نبزايجها انخزوَج

 .انخىاصم االجخًاعٍ يىاقع عهً

23 92% 2 8% 2 2% 2.92 0.27 

 يٍ بانعذَذ انًبحىرت انشزكت حهخى .06

 نبعط انخىاصم االجخًاعٍ يىاقع

 انذعى نها وحقذو انخُزَت انجًعُاث

 بٍُ حزوَجُت يكاَت نها يًا َحقق

 األخزي انشزكاث

22 88% 4 4% 2 8% 2.8 0.56 

 و انًظخًز بانخحذَذ انشزكت حقىو .07

 صفحخها َُشز فٍ بًا اَُِت انًخابعت

 االجخًاعٍ انخىاصم يىاقع عهً

 .بأَىاعها انًخخفت

24 96% 4 4% 2 2% 2.92 0.39 

 انخىاصم يىاقع عبز انشزكت إعالَاث .08

 يعزفت حظاعذٍَ فٍ االجخًاعٍ

 انظُاحُت يخخف عزوظها

25 422% 2 2 2 2 3 0 

 انًعهىياث كم عهً انحصىل ًَكٍُُ .09

 انقاطى انشزكت ابى انعزوض عٍ

 يىاقع عهً صفحاحهى عبز باالحصال

 انخىاصم االجخًاعٍ

25 422% 2 2 2 2 3 0 

 عبز انقاطى ابى انشزكت يع انخىاصم. .21

 َظاهى انخىاصم يىاقع فٍ يُصاحهى

 انخعايم وانظزعت انًظافت حقصُز فٍ

25 422% 2 2 2 2 3 0 

 انظُاحُت انخذياث يقذيى َخىاجذ. .20

 عهً يذار انقاطى ابى نًشزكت

 انًىاقع عبز يُصاحهى فٍ انظاعت

 االجخًاعٍ انخىاصم

24 84% 4 46% 2 2 2.84 0.36 
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 ( SPSSالمصدر: من اعداد الباحثان ) باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

كمتغيــر مســتقل  اســئمة الخاصــة بمتغيــر) مواقــع التواصــل االجتمــاعي ( ( إلــى5يشــير الجــدول )
 لمبحث

( وانحــراف معيــاري عــام يبمــ  2.892وتشــير النتــائج الســابقة الــى متوســط حســابي عــام يبمــ  )
 فان العبارات ىذا المحور تشير الى نسبة قبول مرتفعة( ووفقا لمقياس البحث 2.2439)

  الشاااركة المبحوثاااة مااان األفاااراد  %(100( أن نسااابة )5يتباااين مااان خاااالل الجااادول ) ( 20فنجاااد)
 فااي يساااىم التواصاال مواقااع فااي منصاااتيم عباار القاساام ابااو الشااركة مااع ان التواصاال يتفقااون عمااى

 0وانحراف معياري قدره  3وذلك بوسط حسابي قدره  التعامل والسرعة المسافة تقصير
  الشااركة المبحوثااة ماان األفااراد  %(100( أن نساابة )5يتبااين ماان خااالل الجاادول ) ( 19ونجااد )

 باالتصاال القاسام اباو الشاركة العاروض عان المعموماات كال عماى الحصول ان يمكن يتفقون عمى
وانحااراف معياااري  3وذلااك بوسااط حسااابي قاادره  االجتماااعي التواصاال مواقااع عمااى صاافحاتيم عباار
 0قدره 

  الشاااركة المبحوثاااة مااان األفاااراد  %(100( أن نسااابة )5يتباااين مااان خاااالل الجااادول ) ( 18ونجااد)
 مختااف معرفااة فااي تساااعدني االجتماااعي التواصاال مواقااع عباار الشااركة ان إعالنااات يتفقااون عمااى

 0وانحراف معياري قدره  3وذلك بوسط حسابي قدره  السياحية عروضيا
يتفقاون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(96( أن نسبة )5يتبين من خالل الجدول ) ( 17ونجد)
 مواقااع عمااى صاافحتيا فااي ينشاار بمااا اآلنيااة المتابعااة و المسااتمر بالتحااديث ان الشااركة تقااوم عمااى

وانحااراف معياااري قاادره  2992. وذلااك بوسااط حسااابي قاادره المختمفااة بأنواعيااا االجتماااعي التواصاال
0.39 
يتفقاون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(96( أن نسبة )5يتبين من خالل الجدول ) ( 12ونجد)
 بطريقااة مصااممة االجتماااعي التواصاال مواقااع عمااى المبحوثااة بالشااركة الخاصااة ان الصاافحة عمااى
 0.19وانحراف معياري قدره  2.96. وذلك بوسط حسابي قدره جدا جذابة
يتفقاون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(92( أن نسبة )5يتبين من خالل الجدول ) ( 15ونجد)
 لبرامجيااااا التاااارويج فااااي واألعياااااد الدينيااااة كالمناساااابات اليامااااة األحااااداث الشااااركة ان تسااااتغل عمااااى

وانحاااراف  2992. وذلااك بوساااط حسااابي قاادره االجتماااعي التواصاال مواقاااع عمااى والدينيااة السااياحية
 0.27معياري قدره 

يتفقاون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(88( أن نسبة )5يتبين من خالل الجدول ) ( 16ونجد)
 الخيرياة الجمعياات لابعض االجتمااعي التواصال مواقاع مان بالعدياد المبحوثة الشركة ان تيتم عمى
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وذلااك بوسااط حسااابي قاادره  األخاارى الشااركات بااين ترويجيااة مكانااة ليااا يحقااق ممااا الاادعم ليااا وتقاادم
 0.56وانحراف معياري قدره  2.8
يتفقاون   الشركة المبحوثة من األفراد  %(84( أن نسبة )5يتبين من خالل الجدول ) ( 21ونجد)
 منصاااتيم فااي الساااعة ماادار عمااى القاساام ابااو لمشااركة السااياحية الخاادمات مقاادمو ان يتواجااد عمااى
 0.36وانحراف معياري قدره  2.84وذلك بوسط حسابي قدره  االجتماعي التواصل المواقع عبر
 

 اختبار فرضية البحث:ثالثا: 
ــين المتغيــر المســتقل مــن خــالل ىــذه الفقــرة ســوف توضــح  ــاط ب ــة االرتب ــع التواصــل عالق مواق

 الترويج السياحي  التابعوالمتغير االجتماعي 
 :البحث أواًل: تحميل عالقة االرتباط بين متغيرات 

 ( معامل االرتباط بيرسون لمفرضية االولى6) جدول رقم
 

 

 

 
 
 
 
 

 spssالمصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

 الكماااي المساااتوى عماااى موجباااة معنوياااة ارتبااااط عالقاااة وجاااود إلاااى( 4الجااادول ) يوضاااح
 ىاااذه وتشاااير ،(.0.0) معنوياااة مساااتوى عناااد( 0.6.0) قيمتاااوُ  بمغااات ارتبااااط وبمعامااال
 المتغيـــر المســـتقلباااين  قويـــة وموجبـــةوجاااود عالقاااة ارتبااااط  العالقاااة قاااوة إلاااى النتاااائج

 .والمتغير التابع
 
 
 
 

Correlations 

 

المتغٌر المستقل مواقع 

 التواصل االجتماعً

المتغٌر التابع 

 التروٌج السٌاحً

Pearson Correlation 1 .610 مواقع التواصل االجتماعً
**
 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 25 25 

Pearson Correlation .610 التروٌج السٌاحً
**
 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 (7الجدول )
 عالقة االرتباط بين مواقع التواصل االجتماعي والترويج السياحي

 المتغير المستقل             
 المتغير المعتمد

 مواقع التواصل االجتماعي

   ** 1.601 ترويج السياحي
 مستوى الداللة

0.000 

N= 25 

 :*P ≤ 0.05      
 SPSSبرنامج في ضوء نتائج  الباحثانالمصدر من إعداد 

 
مواقع التواصل  بين لمعالقة بيرسون االرتباط معامل قيمة ان ( نجد7) رقم الجدول من

 داللة ذات قوية عالقة وجود عمى يدل وىذا 1.601 بمغت والترويج السياحي قداالجتماعي 
مواقع التواصل االجتماعي والترويج  قوية بين طردية عالقة وجود أي 1.110مستوى  عند

 السياحي
 مواقع بين عالقة وجود السابق الجدول نتائج توضحتفسير نتائج فرضية الرئيسية االولى: 

 عند وذلك في والترويج السياحي في الشركة ابو القاسم لمسفر والسياحةاالجتماعي  التواصل
عبر مواقع التواصل االجتماعي يتميز  الترويج  بأن ذلك تفسير ويمكننا α=0.001)) مستوى
الشركة  كما يساعد السياحية المنتجات في الحاصمة لمتطورات تبعا تغيره إلمكانية بالمرونة
الترويج عبر المواقع التواصل  نجاح حول احصائية  معمومات عمى الحصول في المبحوثة

جعل االتصال  وقد زبائنيا و الشركة المبحوثة  بين المسافة تقصير في االجتماعي كذلك يساعد
 الحديثة التقنيات استخدام مع األطراف وفعالية بين عبر المواقع التواصل االجتماعي اكثر حيوية

 . الحية من خالل مواقع التواصل االجتماعي والصورة الصوتو  المتعددة الوسائط برامج في
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 :لممتغير المستقل في المتغير التابع ثانيًا: تحميل عالقة األثر
 يمثل مضمون ىذا العالقة لفرضية البحث الرئيسية الثانية: 

 التواصل المواقع بين معنوية داللة ذات تأثير عالقة التي تشير الى انو )توجد
 السياحي( والترويج االجتماعي

 (85الجدول )
 الترويج السياحيالمتغير التابع في  مواقع التواصل االجتماعيالمتغير المستقل عالقة تأثير 

F T  
R² الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

.9..31 4.7239 2.062 ..2.. 0.927 

p≤0.05          d.f: 1.23                                  N=25 
 SPSSبرنامج ن في ضوء نتائج االمصدر من إعداد الباحث

 
 
 
 
 
 

 االجتماعي التواصل لمواقع معنوي تأثير وجودة الى االنحدار بتحميل الخاصة( 1) الجدول يظير
 وفقا وذلك، لمبحث تابعا متغيرا بوصفيا السياحي الترويج في لمبحث مستقال متغيرا باعتبارىا

 (4.7239)البالغة الجدولية قيمتيا من اكبر وىي( 31..9.) قيمتيا والبالغة المحسوبية( F) لقيمة
 معنوية المحسوبية ((T قيم ومادامت( 79..)الحرية بدرجتي (.0.00) مستوى عند معنوية وىي

 ذلك فان( ..2..)الجدولية قيمتيا من اكبر من اكبر وىي(  2.062) البالغة المستقل لممتغير
 الى يشير( 0.927) قيمتيا بمغت والتي R2 التحديد معامل ان ويتضح، البحث  معنوية يعكس

 التابع، البعد في الحاصمة االختالفات من( %92) التفسير عمى المستقل المتغير قدرة ان
 الرئيسية الفرضية قبول يتم فانو وبيذا. االنموذج يتضمنيا لم متغيرات الى تعود( %69)وان

المواقع التواصل االجتماعي  بين معنوية داللة ذات تأثير عالقة توجد بانة الثانية والقول
 والترويج السياحي

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .610
a
 .372 .344 .12352 

a. Predictors: (Constant), االجتماعً_التواصل_مواقع 
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 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 :تمييد

، تناول المبحث االول اىم االستنتاجات التي توصل الييا البحث مبحثانيتضمن ىذا الفصل  
من خالل نتائج التحميل االحصائي، في حين ركز المبحث الثاني عمى اىم التوصيات التي يراىا 

 الباحث ضرورية.

 المبحث االول

 االستنتاجات

 االستنتاجات التي توصل الييا البحث وكاالتي: يتضمن ىذا المبحث اىم

 الميمة الوسائل من االجتماعي التواصل مواقع أن البحث نتائج أظيرت -1
 نتائج وظيرت  المبحوثو السياحية شركة وآراء أفكار عن لمتعبير والمميزة
 زيادة إلى سيؤدي الشركة في االجتماعي التواصل وسائل استخدام أن البحث
 وزبائنيا الشركة بين التواصل كفاءة وزيادة العمالء

 المبحوثة الشركة مع مشاركة يفضمون المستجيبون أن البحث نتائج اظيرت -2
 موضوعات في االجتماعي التواصل لمواقع استخدام خالل من معيا وتفاعميا
 .لمغاية إيجابية درجو االستجابة والتفاعل معيا كانتو  سياحية

 التي الدينية وغير الدينية السياحية المعمومات توافر البحث نتائج أظيرت -3
 كذلك االجتماعي التواصل مواقع عبر المبحوثة السياحية الشركة تقدميا
 بالسفر المتعمقة الموضوعات من العديد تناقش مدونة المبحوثة الشركة تمتمك

 االجتماعي التواصل المواقع عبر السياحي الترويجاظيرت نتائج البحث ان   -4
 جدا الحديثة المفاىيم من
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 لدى الشركة السياحية المبحوثة السياحي لترويجان اظيرت نتائج البحث ا -5
 تبعا التغيير واالمكانية بالمرونة يتميز االجتماعي التواصل منصات عبر

 االجتماعي تواصل مواقع عبر السياحي الترويج يساعد كما، الظروف لمتطور
  الزبون ورضا االعالنات نجاح حول احصائية معمومات عمى الحصول

 التواصل مواقع عبر لدى الشركة السياحية المبحوثة السياحي الترويج ساعد -6
  والزبائن الشركة بين المسافة تقصير عن االجتماعي
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 المبحث الثاني

 التوصيات

عمى ما تقدم من االستنتاجات واستكمااًل لمستمزمات البحث الحالي نعرض بعض التوصيات  بناءاً 
 والمقترحات التي وضعت  لمعالجة االستنتاجات التي توصل الييا البحث وعمى النحو االتي: 

سائل التواصل و االستفادة من مزايا  المبحوثة عمى الشركة السياحية -1
العمالء المحتممين والحاليين في االجتماعي من خالل التواصل مع 
 تكوين صورة وسمعة إيجابية لمشركة

ضرورة توفير معمومات قيمة حول عمى الشركة السياحية المبحوثة  -2
ن تفاعل الزبائن مالمنتجات والخدمات التي تقدميا الشركة واالستفادة 

 .االيجابية مع الشركة بصورة
بانتظام تحديث  ضرورة  متابعو المبحوثة عمى الشركة السياحية  -3

صفحات الشركة في المواقع التواصل االجتماعي ونشر معمومات عن 
السياحة الدينية وغير الدينية. يعد ىذا أمًرا ميًما إلبقاء العمالء 

 المحتممين عمى اطالع دائم بما تقدمو الشركة.
تجنيد عماال وموظفين في ضرورة  المبحوثة عمى الشركة السياحية  -4

الشركة عبر مواقع التواصل ممن لدييم خبرة عالية في ادارة صفحات 
  .ىذا المجال وحسن استغالل ىذا المواقع واالستفادة من مزاياىا

ساعد مواقع التواصل االجتماعي تقصير المسافة بين الشركة   -5
الزبائن المحتممين مع ضرورة بناء عالقات  السياحية والزبون بتالي

 تقوم الشركة خالليامن وتوفير قنوات اتصال مباشرة عمى االنترنيت 
والتي يمكن أن تكون طريقة ممتازة مشاركة رحالت التي تروج ليا ب

 .زبائنيا  لمشاركة الصور والقصص مع
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ضرورة االعتماد عمى المزيد من عمى الشركة السياحية المبحوثة  -6
إلعالنات المطبوعة واإلعالنات التمفزيونية األساليب التقميدية مثل ا

 واإلعالنات اإلذاعية لموصول إلى جميورىا المستيدف.
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 المصادر
 اواًل: المصادر العربية

 كتب - أ
دارة المنشات السياحية، ط -1 ، المكتب العربي 1أحمد ماىر عبد السالم أبو تحف، تنظيم وا 

 .1999الحديث، مصر 
، 1وأخرون، تسويق الخدمات السياحية دار البركة لمنشر والتوزيع، طأبو رحمة  -2

 ،2001عمان،
آفاقيا ( ،  -ظواىرىا -خربوطمي ، صالح الدين. السياحة صناعة العصر )مكوناتيا -3

 2002دار حازم، دمشق ، سورية ، 
بوشناقة أحمد، ناصري نفيسة، الشبكات االجتماعية أداة لمتسويق االفتراضي في المجال  -4

لسياحي، مداخمة ضمن المتمقي الدولي الخامس حول االقتصاد وانعكاساتو عمى ا
 2012مارس،  14-13االقتصاديات الدولية، المركز الجامعي خميس مميانة، يومي 

عصام حسن الصعيدي، نظم المعمومات السياحية، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمان،  -5
 .  181، 180،ص ص  2010األردن، 

 
 مجالتالبحوث وال - ب

عبد الكريم عمي الدبسي، زىير ياسين الطاىات، دور شبكات التواصل االجتماعي  -1
في تشكيل الرأي العام لدى طمبة الجامعات األردنية، مجمة العموم اإلنسانية 

،كمية الصحافة واإلعالم، جامعة البترا، عمان،  1،العدد  40واالجتماعية، المجمد 
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