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 اإلىداء

ـ لنيؿ المبتغى ...ؽ لو آمالوإلى الذي وىبني كؿ ما يممؾ حتى أحقّ   ...إلى مف كاف يدفعني قدماً نحو األما
إلى مدرستي األولى في  ...إلى الذي سير عمى تعميمي ...إلى االنساف الذي امتمؾ االنسانية بكؿ قّوة

 أطاؿ اهلل في عمره. أبي الغالي عمى قـمبي ...الحياة

 

التي رعتني حؽ  ...إلى التي صبرت عمى كؿ شيء ...إلى التي وىبت فػمذة كبدىا كؿ العطاء والحناف
دراستي تتّبَعتني خطوًة خطوًة في و وكانت دعواىا لي بالتوفيؽ  ...الّرعاية وكانت سندي في الشدائد

أعز مالؾ عمى  القػمب  نبع الحنان أمي ...ابتسامتيا في وجيي كمما تذكرتُ  إلى مف ارتحتُ  ...عمميو 
 والعيف جزاىا اهلل عني خير الجزاء في الداريف.

 

ـ أكوف مثؿ أي شيء... في نياية مشو أخواني  إلى اري أريد الذيف تقػاسموا معي عبء الحياة... أنا بدونك
 أف أشكركـ عمى مواقفكـ النبيمة.

 

ـ تمدْ  ذيإلى األخ ال بالوفاء والعطاء... إلى مف برفقتو في دروب  باإلخاء وتمّيزَ  ىه أمي ... إلى مف تحمّ ل
الحياة الحموة والحزينة سرت... إلى مف كاف معي عمى طريؽ النجاح  والخير... إلى مف عرفُت كيؼ 
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 الممخص 

معرفة دور إعالـ ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظيـ دور القطاع ىدفت ىذه الدراسة إلى      

لوسائؿ اإلعالـ في ىيئة تنشيط السياحة توظيؼ ، والتعرؼ عمى كيفّية رفد االقتصاد األردنيو السياحي 

ي عمميات الترويج قدرة إعالـ ىيئة تنشيط السياحة عمى تولّ  السياحي لألردف، وبيافالترويج والتسويؽ 

عالـ ىيئة تنشيط إذىا نشطة والبرامج التي نفّ األ تحديد نوع، و ؽ اإلعالمي السياحي األردنيوالتسوي

ردنية صحاب المكاتب السياحية في العاصمة األأالسياحة وكانت فعالة ومحققة ألىدافيا مف وجية نظر 

خاصة ، وتـ تصميـ استبانة مسحياستخداـ المنيج الوصفي ال، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـّ عماف

ـّ توزيعيا عمى جميع أصحاب المكاتب السياحية في العاصمة األردنية عماف،  بأغراض الدراسة، وت

وقد توصمت ، -عينات لعدـ صالحيتيا 6بعد استبعاد –صاحب وصاحبة مكتب سياحي  62 وعددىـ



 ل 

االقتصاد رفد و دور إعالـ ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظيـ دور القطاع السياحي أف الدراسة إلى 

ـ تنجح بعد في ىيئة تنشيط السياحة مف وجية نظر مجتمع الدراسة، وأف  بدرجة "متوسطة" جاء األردني ل

ـ في الترويج والتسويؽ السياحي لألردف مف وجية نظر توظيؼ  ، وتوصمت مجتمع الدراسةوسائؿ اإلعال

عمى توّلي عمميات الترويج والتسويؽ قادرًا نوعًا ما إعالـ ىيئة تنشيط السياحة الدراسة أيضًا إلى أف 

 مجتمع الدراسة.مف وجية نظر مج التي يقدميا ار مف خالؿ األنشطة والباإلعالمي السياحي األردني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 

The media role of tourism promotion authority in supporting and 

promoting the Jordanian tourism from tourism agencies point of 

view  

 

By 

Ahmad Abdullah Al-raggad 

 

Supervised by 

Dr. Raed Al-bayaty 

 

Abstract 

The study aimed to identify the role of the Tourism Promotion Authority in 

developing and maximizing the role of the tourism sector, enhancing the 

Jordanian economy, identifying how the Tourism Promotion Authority is 

using the media to promote tourism marketing to Jordan, and to determine the 

type of activities and programs implemented by the Tourism Promotion 

Authority and were effective and achievable for their objectives from the 

point of view of the owners of tourist offices in the Jordanian capital Amman. 

     The study used Descriptive survey method, and a questionnaire as a tool 

applied to all the owners of tourist offices in the Jordanian capital Amman, 

who are (62) owners- after removing 6 non valid quastionare.  

    The study revealed the following major findings: 

     The study found that the role of the Tourism Promotion Authority in 

developing and maximizing the role of the tourism sector and the Jordanian 



 ن 

economy was "on average" from the point of view of the study population. 

The Tourism Promotion Authority has not yet succeeded in employing the 

media in tourism promotion and marketing to Jordan from the point of view of 

the study population. The study also found that the media of the Tourism 

Promotion Authority is somewhat able to take over the promotion and 

marketing of Jordanian tourism media through the activities and programms 

from the point of view of the study population.
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 الفصل األول

 خمفي ة الدراسة ومشكمتيا

 @المقدمة

السياحي الكبير في مجاالت التعريػؼ بالسػياحة وعناصػرىا ومزاياىػا ومواقعيػا  اإلعالـيبرز دور      

فالـ والمسموعة والمرئية والمعارض واألة ءمختمفة المتمثمة بالوسائؿ المقرو ال اإلعالـمف خالؿ وسائؿ 

 والترويج.  اإلعالـوالمطبوعات والنشرات والدوريات وغيرىا مف وسائؿ 

لمسػػياحة فػػي  ومتكاممػػةٍ  متينػػةٍ  نيػػةٍ السػػياحي كونػػو أحػػد وأىػػـ العوامػػؿ الالزمػػة لبُ  اإلعػػالـوجػػاءت فكػػرة 

لػػى تنفيػػذىا عنػػد محاولػػة إف أوؿ خطػػوة ُيسػػار أافػػد التنميػػة المسػػتدامة ال سػػيما و وىػػو أحػػد رو  ،المنطقػػة

يجػابي فػي إالسياحي مف أثػر  عالـ، وما لإلاإلعالميي بمد ىي الترويج أزيز السياحة الداخمية في تع

الفعػاؿ فػي عمميػة التنميػة  اإلعالـ السياحي ماسة لدور حاجةٍ  وجود ، أضؼ إلى ذلؾالترويح لمسياحة

و اإللكترونػي، حيػث أالمرئػي  اإلعػالـحاجة ممحة لالستثمار ووسائمو كافة وخاصػة ووجود  ،السياحية

التػي تصػمو عػادة فػي شػكؿ إخبػاري عػف حقػائؽ ومعمومػات سػياحية و الراغب بالمعمومة أيستقي الفرد 

عالنػي خبػار السػياحية ذات الطػابع اإلعػف األ اً كبير  اً مادي وتدفع شركات السياحة مقابالً  ،ميمو لمسائح

 .(2010)الصافي،  عف برامجيا

السياحي فػي المنػاىج  اإلعالـز القطاع السياحي فقد تـ إدخاؿ مادة في تعزي اإلعالميوألىمية الدور 

 واعتماد خطط مستقبمية في ىذا المجاؿ لضماف تحقيؽ الدور المطموب. ،التعميمية



 3 

كوف السياحة قطاع ميـ القتصاديات الدوؿ، وتجمت ؛ ُممحة السياحي ضرورةٌ  عالـإلللقد أصبح      

 .ياً إعالمدارة أزمات السياحة إية السياحة وكيفية ي النيوض وتنمف اإلعالـأىمية دور 

و مػا تػـ أ يػاً إعالمىػـ وسػائؿ التػرويج السػياحي أصبح مػف أاإللكتروني  اإلعالـفإف  ،آخر ومف جانبٍ 

عي، فقػػد تجمػػى دوره  فػػي ا ونػػة عبػػر مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػا اإللكترونػػيتسػػميتو بالسػػياحة والتسػػويؽ 

معمومػػػة تتعمػػػؽ بالجانػػػب  ةة لموصػػػوؿ أليػػػاإللكترونيػػػخيػػػرة بسػػػبب اعتمػػػاد المجتمعػػػات عمػػػى المواقػػػع األ

 السياحي.

 السياحي مفيوـ الوسائؿ والحمالت التقميديػة المتعمقػة بنشػر الػوعي السػياحي كنػوعٍ  اإلعالـى وقد تخطّ 

فػي  الياشػمية مػف ركػودٍ  األردنيػة؛ فقد عانت المممكة األردفنو وفيما يتعمؽ بأمف الثقافة العامة، حيث 

لػػى الممػػؿ وسػػمبية إت فكػػار بحيػػث أدّ وتكػػرار األ ،سػػاليب التػػرويجأالسػػياحي ونمطيػػة  اإلعالمػػيالنشػػاط 

دور فػػي صػػناعة واسػػتثمار واسػػتقطاب السػػياحي لػػو أكبػػر الػػ اإلعػػالـبػػأف  ي الثقافػػة السػػياحية، عممػػاً تمقّػػ

محدود  اً عتبر بمديُ  األردفف أو  خاصةً  ،حي المحميجنبية وتوظيفيا في المجاؿ السيامواؿ األرؤوس األ

تتنػػػاثر بػػػيف  األردف ناىيػػػؾ عػػػف أفي رافػػػٍد كػػػاف، ألرفػػػد مصػػػادر دخمػػػو القػػػومي مػػػف  وبحاجػػػةٍ  ،المػػػوارد

، لطيػػػؼ) والعالجيػػػة والدينيػػػة والفمكيػػػة ثريػػػة والتاريخيػػػةروع المظػػػاىر السػػػياحية والطبيعيػػػة واألأجنباتػػػو 

1994).  

كبيػػػر فػػػي نجػػػاح  وازدىػػػار النشػػػاط السػػػياحي مػػػف خػػػالؿ بػػػارز و  المتخصػػػص بالسػػػياحة دورٌ  عػػػالـولإل

وذلػؾ مػػف  ،مميػزات تسػاعد عمػى الجػذب السػياحي ةسػياحية وأيػػ التعريػؼ بمػا تحتويػو الػبالد مػف معػالـٍ 

ومحػػػػوري لصػػػػناعة  الزـٌ  مػػػػرٌ أوىػػػػذا  ،المرئيػػػػة والمسػػػػموعة والمقػػػػروءة اإلعػػػػالـخػػػػالؿ اسػػػػتخداـ وسػػػػائؿ 

 ناجحة. الناجح يصنع سياحةً  اإلعالـإف لذا ف السياحة،
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فػي دعػـ  األردنيةلييئة تنشيط السياحة  اإلعالميمبحث عف الدور لة دراسومف ىنا جاءت فكرة ىذه ال

نػػاط بيػػا تنميػػة وتعظػػيـ المػػوارد القوميػػة مػػف خػػالؿ السػػياحة والتػػرويج ليػػا باعتبارىػػا الجيػػة الرسػػمية المُ 

العالقػػػة بيػػػذا  أصػػػحاب، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة واسػػػتطالع األردفالتشػػػجيع والتػػػرويج لمسػػػياحة فػػػي 

باعتبػارىـ الجيػة التػي تتحسػس ىػذا الػدور مػف  األردفالمكاتب السػياحية فػي  أصحابوىـ  ،الموضوع

 يف.األردنييف وغير األردنيلمسواح  خالؿ ناتج البيع والحجوزات التي تقـو بيا مكاتبيـ

 مشكمة الدراسة

في دعـ  األردنيةىيئة تنشيط السياحة  إعالـ مساىمةمدى معرفة ة ىذه الدراسة في مشكم تتمثمّ      

 المكاتب السياحية. أصحابوتنشيط السياحة مف وجية نظر 

 ىداف الدراسةأ

 :ألىداؼ التاليةا تحقيؽالدراسة  ىذه تحاول     

رفػػػػد و ىيئػػػػة تنشػػػػيط السػػػػياحة فػػػػي تنميػػػػة وتعظػػػػيـ دور القطػػػػاع  السػػػػياحي  إعػػػػالـمعرفػػػػة دور  .1

 عماف. األردنيةالمكاتب السياحية في العاصمة  أصحابمف وجية نظر  األردنياالقتصاد 

السػػػياحي التػػػرويج والتسػػػويؽ لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ فػػػي ىيئػػػة تنشػػػيط السػػػياحة توظيػػػؼ كيفّيػػػة بيػػػاف  .2

 .احية في العاصمة األردنية عمافمف وجية نظر أصحاب المكاتب السيلألردف 

ي عمميػػات التػػرويج والتسػػويؽ ىيئػػة تنشػػيط السػػياحة عمػػى تػػولّ  إعػػالـقػػدرة مػػدى التعػػرؼ عمػػى  .3

 األردنيةالمكاتب السياحية في العاصمة  أصحابمف وجية نظر  األردنيالسياحي  اإلعالمي

 عماف.
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عػػالـ ىيئػػة تنشػػيط السػػياحة وكانػػت فعالػػة ومحققػػة إنشػػطة والبػػرامج التػػي نفػػذىا األ تحديػػد نػػوع .4

 .ردنية عمافصحاب المكاتب السياحية في العاصمة األأألىدافيا مف وجية نظر 

 الدراسة أىمية

 األىمية النظرية .0

والػػػذي الحػػػظ  ،ميػػػـ فػػػي البحػػػث العممػػػي لػػػى تسػػػميط الضػػػوء عمػػػى جانػػػبٍ إىػػػذه الدراسػػػة  تطمحػػػ     

 .األردنيةوىو موضوع تنشيط السياحة  ،تناولتو بحاث التيالباحث قمة الدراسات واأل

ف تكػوف رافػدًا عمميػًا لألبحػاث أ تحاولخروف، و لما بدأ بو ا  ىذه الدراسة أف تكوف مكممةً  تحاولكما 

 خروف.القادمة التي سيجرييا ا 

 ىمية التطبيقيةاأل .8

 : لييا ىذه الدراسة الفئات التاليةإستفيد مف النتائج التي ستتوصؿ تس     

ىميػة أدارة المؤسسػات الحكوميػة العاممػة فػي قطػاع السػياحة مػف خػالؿ معرفػة إالقائموف عمى  -

 ية تتعمؽ بالسياحة.إعالمفي تطوير مؤسساتيـ والتخطيط السميـ ألي برامج  اإلعالـوسائؿ 

ومعرفػة نقػاط  ،ة في تعزيز السػياحةاإلعالميمف خالؿ تطوير جيودىا  ،ىيئة تنشيط السياحة -

 لييا ىذه الدراسة.إ ستتوصؿوذلؾ باالستفادة مف النتائج التي  ،ضعفيا وقوتيا

 الدراسة فرضياتو  أسئمة

 سئمة التالية:األ فىذه الدراسة اإلجابة ع تحاول   
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عػػػػالـ ىيئػػػػة تنشػػػػيط السػػػػياحة فػػػػي تنميػػػػة وتعظػػػػيـ دور القطػػػػاع  السػػػػياحي فػػػػي رفػػػػد إدور  مػػػػا .1

 نظر أصحاب المكاتب السياحية في العاصمة األردنية عماف؟ردني مف وجية االقتصاد األ

مػف السػياحي لػألردف التػرويج والتسػويؽ وسػائؿ اإلعػالـ فػي ىيئة تنشيط السياحة كيؼ وّظفت  .2

 وجية نظر أصحاب المكاتب السياحية في العاصمة األردنية عماف؟

عالمػػػػي  والتسػػػػويؽ اإلي عمميػػػػات التػػػػرويج عػػػػالـ ىيئػػػػة تنشػػػػيط السػػػػياحة عمػػػػى تػػػػولّ إقػػػػدرة مػػػػا  .3

 ردنية عماف؟صحاب المكاتب السياحية في العاصمة األأردني مف وجية نظر السياحي األ

وكانػػػت فعالػػػة ومحققػػػة  ،عػػػالـ ىيئػػػة تنشػػػيط السػػػياحةإذىا نشػػػطة والبػػػرامج التػػػي نفّػػػمػػػا نػػػوع األ .4

 ردنية عماف؟صحاب المكاتب السياحية في العاصمة األأألىدافيا مف وجية نظر 

 ىذه الدراسة مف الفرضيات الصفرية التالية: تطمقوان

ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف دور إعالـ ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظيـ دور  .1

القطاع السياحي وبيف رفد االقتصاد االردني ُتعزى لمتغيرات )النوع االجتماعي، العمر، المؤىؿ 

 األكاديمي، سنوات الخبرة(.

ـ  .2 الترويج  وبيفىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف توظيؼ ىيئة تنشيط السياحة لوسائؿ اإلعال

والتسويؽ السياحي لألردف ُتعزى لمتغيرات )النوع االجتماعي، العمر، المؤىؿ األكاديمي، عدد 

 .سنوات الخبرة(

ـ ىيئة تنشيط السياحة وبيف ت .3 وّلي عمميات الترويج ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف قدرة إعال

المؤىؿ والتسويؽ اإلعالمي السياحي األردني ُتعزى لمتغيرات )النوع االجتماعي، العمر، 

 .عدد سنوات الخبرة(األكاديمي، 
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ـ ىيئة تنشيط السياحة وبيف تنفيذ برامج وأنشطة  .4 ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف فعالّية إعال

ت )النوع االجتماعي، العمر، المؤىؿ األكاديمي، عدد فعالة ومحققة ألىدافيا ُتعزى لمتغيرا

 .سنوات الخبرة(

 حدود الدراسة

 عماف.الياشمية  األردنيةالمممكة عاصمة الحدود المكانية:  -

 .2018وؿ مف عاـ تشريف الثاني وكانوف األ الحدود الزمانية: تـ إجراء الدراسة خالؿ شيريْ  -

 68، وعػػػددىـ عمػػػاف األردنيػػػةالمكاتػػػب السػػػياحية فػػػي العاصػػػمة  أصػػػحابالحػػػدود البشػػػرية:  -

استبانات لعدـ صالحيتيا، وبذلؾ تصػبح  6صاحب وصاحبة مكتب سياحي، وقد تـ استبعاد 

صػػاحب وصػػاحبة مكتػػب سػػياحي مػػع اإلشػػارة إلػػى أف عػػدد  62الحػػدود البشػػرية ليػػذه الدراسػػة 

مكتبًا سػياحيًا، إال أف  520احة يبمغ المكاتب السياحية في عماف وفقًا إلحصاءات وزراة السي

 68مػػف إحصػػائيات ىيئػػة تنشػػيط السػػياحة، والتػػي تعتمػػد  الباحػػث اعتمػػد مجتمػػع ىػػذه الدراسػػة

 .مكتبًا سياحياً 

 دات الدراسةمحد  

 :ما يميدات الدراسة بمحدّ  تممثّ ت     

ألغراض خصيصًا تـ تصميميا الدراسة التي تتمثؿ في استبانة  دالالت الصدؽ والثبات ألداة .1

 الدراسة. 

 داة الدراسة.أعمى  ةجابومدى حرصيـ عمى دقة اإل ،مدى صدؽ المبحوثيف .2
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 مصطمحات الدراسة

ىػو مجموعػة السػموؾ والمسػؤوليات والسػمات التػي تضػيفيا الوظيفػة عمػى الدور )اصـطالح((@  -

وتتمثؿ أىـ عناصػر الػدور بالفعػؿ الػذي يقػوـ بػو القػائـ بالػدور وتوقعػات وتوجيػات  ،القائـ بيا

 .(1994،لطيؼالدور )

فػػػػي التػػػػرويج  األردنيػػػػةويقصػػػػد بػػػػو وظيفػػػػة أو أداء ىيئػػػػة تنشػػػػيط السػػػػياحة جرائيــــًا(@ إالــــدور )

 لمسياحة.

 األردف ىيئػػة تسػػعى إلػػى قيػػادة عمميػػات تسػػويؽ وتػػرويجىيئــة تنشــيط الســياحة )اصــطالح((@  -

بػػراز ىويتػػو المتميػػزة كوجيػػةٍ سػػياحياً   ةرئيسػػي لمسػػائح فػػي األسػػواؽ العالميػػ ومقصػػدٍ  سػػياحيةٍ  ، وا 

  www.mota.gov.jo) الموقع الرسمي لوزارة السياحة)

والفعاليػات  األنشػطةلمييئة مػف  اإلعالميما يقوـ بو المركز @ جرائيًا(إىيئة تنشيط السياحة )

 . األردفوالخطط التي يضعيا لمترويج لمسياحة في 

مداد المسػتيمؾ التسويقية التي تقوـ بيا الشركة إل األنشطةمجموعة مف الترويج )اصطالح((@  -

ثارة اىتمامو بيا ،معينةٍ  و فكرةٍ أ و خدمةٍ أ بالمعمومات الخاصة بسمعةٍ  عمى  اقناعو بقدرتيا  و  ،وا 

 .(2000،ىويديفضؿ مف غيرىا مف السمع )أ شباع احتياجاتو بدرجةٍ إ

التي تقـو بيا ىيئػة تنشػيط السػياحة  جميع النشاطات االتصالية والتسويقية @جرائيًا(إالترويج )

 .األردنيةلتعزيز ودعـ السياحة 

 @السياحي اإلعالم -

وف اإلعالميػػػػػوجػػػػػو النشػػػػػاطات االتصػػػػػالية المخططػػػػػة والمسػػػػػتمرة التػػػػػي يمارسػػػػػيا أىػػػػػو كافػػػػػة 

http://www.mota.gov.jo/
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خبػار الصػحيحة والمعمومػات السػميمة تزويد الجميور بكافػة الحقػائؽ واألالمتخصصوف بيدؼ 

 موضوعيةٍ  مور المتعمقة بالسياحة بطريقةٍ والموضوعات والمشكالت ومجريات األعف القضايا 

ليب الفنيػة لإلقنػاع سػاوبكافػة األ ،شكاؿ االتصاؿ المختمفػةأريؼ عف طريؽ وسائؿ و وبدوف تح

كبػػر أجػػؿ اجتػػذاب أومػػف  ،نميػػة الػػوعي السػػياحي لػػدى الجميػػور مػػف ناحيػػةٍ تجػػؿ أوالتػػأثير مػػف 

 و خارجيػػا مػػف ناحيػػةٍ أقامتػػو سػػواء داخػػؿ الػػبالد إعػػف مػػوطف  فػػراد لإلقامػػة بعيػػداً عػػدد مػػف األ

 .(2003خرى )حجاب،أ

ة التػي تمارسػيا ىيئػة تنشػيط السػياحة اإلعالميػ األنشطةىو كافة @ ًا(إجرائياإلعالم السياحي )

مػػف السػػياح األجانػػب  ممكػػفٍ  ، وجػػذب أكبػػر عػػددٍ األردنيػػةبيػػدؼ النيػػوض بالسػػياحة  األردنيػػة

 .األردفواالستثمارات السياحية األجنبية إلى 

لمسػػياح ىػػي المؤسسػػات التػػي تتػػولى تقػػديـ الخػػدمات السػػياحية  الشــركات الســياحية )إجرائيــًا(@ -

والفنػػادؽ، وتػػأميف المواصػػالت، األجانػػب والمحميػػيف سػػواء مػػف حيػػث إكمػػاؿ حجػػوزات التػػذاكر 

 وتوفير خدمة االستقباؿ، وترتيب البرامج السياحية.
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 طار النظري@اإل -ولً أ

وفقًا لمشكمة ممثمًة بنظرية االعتماد المتبادؿ، نظريات التأثير اإلعالمية إلى ىذه الدراسة  استندت     

في المجتمع ووظائؼ وسائؿ  اإلعالـكونيا عالجت دور وسائؿ  اأسئمتيفرضياتيا و و  اىدافيأو  دراسةال

العتماد لمدراسة ىي نظرية ) لباحث مالئمةً ومف النظريات التي وجدىا ا باالتصاؿ،لمقائـ  طبقاً  اإلعالـ

والرأي العاـ  اإلعالـكونيا نظرية شاممة ومتكاممة لدراسة العالقة بيف وسائؿ  (اإلعالمعمى وسائل 

 وتأثيرىا عمى الجميور كما ىو حاؿ موضوع الدراسة.

عف التأثير  يأتي مف فراغ وال بمعزؿٍ ال اإلعالـف استخداـ وسائؿ أىذه النظرية مف منطمؽ  تنطمؽ     

ـ الذي تعيش فيو، إذ  ـ وظائؼ وسائؿ  اإلعالـف قدرة إبالرأي العا بدورىا  اإلعالـتزداد في التأثير عندما تقو

مقة بالقائـ باالتصاؿ لمنظريات المتع ومكثؼٍ  مميزٍ  بكؿ فعالية واقتدار والمتمثمة في نقؿ المعمومة بشكؿٍ 

 .(95، ص2000،ىويدي) اإلعالـو 

آثػػار قويػػة  اإلعػػالـسػػباب التػػي تجعػػؿ لوسػػائؿ ىػػداؼ الرئيسػػية ليػػذه النظريػػة الكشػػؼ عػػف األومػػف األ

 وعًا ما.ومباشرة، وفي أحياف أخرى تكوف ليا تأثيرات غير مباشرة وضعيفة ن

لى المجتمع باعتبػاره إىي )نظرية بيئية( تنظر  اإلعالـويمكف القوؿ بأف نظرية االعتماد عمى وسائؿ 

وكبيػرة وارتبػاط كػؿ  ةاالجتماعيػة صػغير  جػزاء مػف الػنظـأ، فيي تبحث في كيفيػة ارتبػاط عضوياً  تركيباً 
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 (.314ص ،2002سراب،)جزاء فيما يتعمؽ بيذه العالقات منيا با خر، ثـ تحاوؿ تفسير سموؾ األ

التػي يمكػف ساسػية االفتراضػات األمػف  عمى مجموعةٍ  اإلعالـتعتمد نظرية االعتماد عمى وسائؿ      

لنسبة مف التأثيرات المعرفيػة والسػموكية والشػعورية سػوؼ  اإلعالـ: احتماؿ إحراز وسائؿ تمخيصيا في

عػػف زيػػادة ىػػذا  فضػػالً  ،خباريػػة المتنوعػػةة العديػػد مػػف الوظػػائؼ اإلاإلعالميػػنظمػػة يػػزداد حػػيف تخػػدـ األ

لػى التضػارب إماعيػة تػؤدي مػف عػدـ االسػتقرار فػي البيئػة االجت عاليػةٍ  االحتماؿ في حالػة وجػود درجػةٍ 

 (.97، ص2000،ىويدي)والتغيير 

 ت(ثيرات العتماد عمى وسائل التصال

تعكػػس العالقػة بػػيف درجػة االعتمػػاد  اإلعػالـف التػأثيرات التػي تحػػدث نتيجػة االعتمػػاد عمػى نظػػـ إ     

عتبارىػا مجػاالت تػأثير او السػموؾ  لألفػراد بأو الشػعور أعمى ىذه النظـ واتجاىات التغير في المعرفة 

 ىذه التأثيرات في ا تي:ناتج عف ىذا االعتماد، وسوؼ نوضح 

ف تجػػػػاوز مشػػػكمة الغمػػػػوض التػػػػي تنػػػػتج عػػػف تنػػػػاقض المعمومػػػػات التػػػػي إ: التػػػأثيرات المعرفيػػػػة .0

حداث، يحدث ىذا لمفػرد عنػدما و عدـ كفايتيا لفيـ األأو نقص المعمومات أيتعرض ليا الفرد 

 .و تفسيراتوأيعرؼ مغزى الحدث حداث واليعمـ بوقوع األ

ة اإلعالميػمثمػة عمييػا مشػاعر الحػب والكراىيػة، إذ تػؤثر الرسػائؿ ومػف األ: التأثيرات العاطفيػة .8

لػػػى موضػػػوعات إفػػػراد واسػػػتجاباتيـ، كػػػالفتور العػػػاطفي، كػػػأف يتعػػػرض الفػػػرد عمػػػى مشػػػاعر األ

فتػػنقص بالتػػالي  ،ةيػػبػػأف العنػػؼ ىػػو الحيػػاة الحقيق د لديػػو شػػعوراً ممػػا يولّػػ ،مكثػػؼ العنػػؼ بشػػكؿٍ 

 خريف.لديو الرغبة في مساعدة ا 
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يجابيػػػػة إخالقيػػػػة والمعنويػػػػة: يحػػػػدث ىػػػػذا التػػػػأثير عنػػػػدما تكػػػػوف ىنػػػػاؾ معمومػػػػات التػػػػأثيرات األ .9

حػػػوؿ الجماعػػػات والفئػػػات التػػػي ينتمػػػي الييػػػا الفػػػرد، ومثػػػؿ ىػػػذه  اإلعػػػالـومنظمػػػة فػػػي وسػػػائؿ 

فػػراد الػػذيف يعتمػػدوف عمػػى نظػػـ ووسػػائؿ ف يكػػوف ليػػا تػػأثير معنػػوي عمػػى األأالمعمومػػات يمكػػف 

 في إطار التأثيرات العاطفية. اإلعالـ

ف النػػاس أنجػػد  و العاطفيػػة، مػػثالً أالتػػأثيرات السػػموكية: ىػػي النػػاتج النيػػائي لمتػػأثيرات المعرفيػػة  .:

نتيا بالمعرفة والمشػاعر التػي لمشكمة نتيجة التجاىات كوّ  و حؿ  أف ترتبط بوجية نظر أيمكف 

 .(187-186ص ،2008،فؤادوالعكس صحيح ) ،اإلعالـخالؿ وسائؿ رتيا مف طوّ 

 داخؿ العاـ الرأي يا ميمة تشكيؿترافق تكنولوجية ثورةً  وانتشارىا الحديثة اإلعالـ وسائؿ تطورمّثؿ      

والجماعات، وانطالقاً مف ذلؾ فإف الدوؿ تأخذ  األفراد اتجاىات في حيث أف تمؾ الوسائؿ تؤثر المجتمع،

ندرج ضمف توتأثيرىا عمى الرأي العاـ عند وضع استراتيجيتيا العامة، و  اإلعالـباالعتبار أىمية وسائؿ 

لضماف  السياحي المجاؿ في يةإعالم استراتيجية تمؾ االستراتيجية خطة الدولة لتنشيط السياحة، وتحديد

وفي ضوء ذلؾ،  بأكممو، المجاؿ السياحي في تحدث لتيا لمتطورات ومالزمتو السياحي اإلعالـمواكبة 

 اإلعالـف السياحي، الترويج عممية في الخاص اإلعالـو  لمدولة الحكومي اإلعالـ شراؾإ يجب نوفإ

 .السياحة لتنشيط تفاعؿ عالقةا تربطيم والسياحة

 مفيوم السياحة وتعريفيا

ـ السياحة واسعٌ       ـ والنقؿ، ولذلؾ فاألنشطةمف  كبيرٍ  ويرتبط بعددٍ  ،جداً  إف مفيو إف ، كالمبيت والطعا

، الميالدي لدت مع بداية القرف التاسع عشريطاؿ جوانب اقتصادية عديدة، والسياحة الفعمية وُ  نشاطيا

 .الميالدي وتطورت مع ظيور وسائؿ النقؿ السريعة كالقطارات والسفف والطائرات في القرف العشريف
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الحاجة المتزايدة إلى عّرؼ العالـ األلماني )جوير فريديمر( السياحة بأنيا ظاىرة عصرية تنبثؽ مف      

لى تغيير اليواء ،الراحة لى مولد اإلحساس بجماؿ الطبيعة ،وا  الشعور بالبيجة بونمو اإلحساس  ،وا 

وأيضًا إلى نمو االتصاالت وعمى األخص بيف  ،واإلقامة في مناطؽ ليا طبيعتيا الخاصة ،والمتعة

ة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وثمرة وىذه االتصاالت كانت ثمرة اتساع نطاؽ التجارة والصناع ،الشعوب

 .(1995تقدـ وسائط النقؿ )الزوكة، 

قامتو الدائمة الى أماكف إظاىرة اجتماعية تشمؿ انتقاؿ الشخص مف مكاف  ؼ السياحة عمى أنيا:وتعرّ 

أخرى داخؿ دولتو وىذا ما يسمى بالسياحة الداخمية، أو خارج دولتو وىذا ما يسمى بالسياحة الدولية، 

 .(2008نسانية تتصؿ بالعالـ الخارجي )توفيؽ،اظاىرة  وتعتبر

بأنيا: مجموعة مف العالقات المتبادلة التي تنشأ بيف السياحة العالـ السويسري )جالؾ ماف(  ؼعرّ و 

الشخص الذي يعيش في بيئتو وبيف األشخاص الذيف يعيشوف في أماكف أخرى، باإلضافة الى التفاعالت 

 .(Michtoch,1972) التي يقـو بيا الشخص مع األشخاص واألماكف األخرى األنشطةو 

عف النفس، والتعرؼ  حشخاص مف مكاٍف  خر بيدؼ الترويويرى الباحث أف السياحة تمثؿ انتقاؿ األ

 عمى الثقافات األخرى.

 السياحة أىمية

في االقتصاد، ومف عدة نواحي مختمفة  ،عمى المجتمعات والدوؿ كبيرةً  قطاع السياحة أىميةً لإف      

 : والمجاالت الثقافية واالجتماعية، والترويج السياحي، ويتضح ذلؾ مف خالؿ ما يمي

 أىمية السياحة في القتصاد .0

ـ روافد االقتصاد المحمي ومعّزز لمناتج والّدخؿ القومي، فكثيرٌ تعدُّ  مف البمداف العربّية  السياحة مف أى
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 بؿ إف واردات القاع السياحي تشكؿ جزءاً  ،مى الّسياحة كرافٍد مف روافد االقتصادتعتمد عمثؿ األردف 

ـ عمى دخوؿ األماكف الّسياحّية  ،ىامًّا مف ميزانّية تمؾ الّدوؿ فما تفرضو تمؾ الدوؿ مف تأشيرات ورسو

 .(2016،سماعينيتعّد مصدر دخٍؿ ال غنى عنو )

 ميمة لمجموعة مف القضايا الميمة، وىي:وىنا يرى الباحث أف السياحة وسيمة وأداة 

 :تسويق وترويج الصناعات المحمية .1

وبالتّالي  ،فمف خالؿ السياحة يستطيع السائح أف يتعرؼ عمى صناعات الدوؿ التي يزورىا ومنتجاتيا     

ـ بصناعاتيا ومنتجاتيا وناتجيا ز واردات الدولة األمر الذي يعزّ  ،تحتاج الّدوؿ إلى الّسياح مف أجؿ تعريفي

 القومي.

 :ت(ثير السياحة عمى عجمة القتصاد .2

التي تعقد في قطاع السياحة، فيزداد استثمار  األنشطةغير مباشر مف خالؿ  تؤثر السياحة بشكؿٍ      

 رئيسي في مجاؿ السياحة، وأيضاً  رؤوس األمواؿ، ويشمؿ ذلؾ جميع القطاعات التي تعمؿ بشكؿٍ 

ثؿ: قطاع النقؿ، الفنادؽ والشالييات، باإلضافة إلى إنفاؽ الدولة عمى االستثمار في األصوؿ السياحية، م

مترويج السياحي، وقد يكوف اإلنفاؽ محمّيًا، أو وطنّيًا، مثؿ: الترويج ل اإلعالـاإلعالنات والمعارض و 

 لمسياحة، وخدمات الزوار.... الخ.

ظيار الصورة المشرقة لمدولة .3  :الترويج لألماكن السياحية وا 

مر الذي يجعؿ السائح يروج لمدولة األ ،دولةالمف خالؿ زيارة السياح لألماكف األثرية والترفييية في      

لمدولة، األمر الذي  مما يزيد أعداد السياح سنوياً  ،نشر الصورة المشرقة لمدولةيوألصدقائو و  وفي محيط

 .القومي يجابًا عمى االقتصادإينعكس 
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 عية والثقافيةعالقة السياحة بالمجالت الجتما .8

ـ القطاعات التي تقمّ تُ       ـ الشباب، فكثيرٌ عتبر السياحة مف أى مف  ؿ مف البطالة وتوفر فرص العمؿ أما

الدوؿ السياحية تعمؿ عمى توظيؼ مواطنييا في المنشآت الّسياحية والمطاعـ والوظائؼ التي تتعّمؽ 

 .بخدمة الّسياح مثؿ وظيفة المرشد والّدليؿ الّسياحي ووظائؼ الّترويج لمّسياحة

عمى  التعرؼحضارات ولتبادؿ الثقافات و الدوؿ و المتعرؼ عمى لمف أىـ الوسائؿ تعدُّ كما أف السياحة 

خرى فإنو يتعرؼ عمى ثقافتو وعاداتو وتقاليده، أ حيف يسافر إلى دولةٍ  االنسافف ،عادات وتقاليد الّشعوب

 .(2016،سماعيني) وىذا يعّمؽ العالقات ويجذرىا بيف شعوب العالـ

 اإلعالميدور السياحة في الترويج والتسويق  .9

صادقة تعكس الواقع السياحي في الدولة ية مجانية إعالمعتبر السائح أفضؿ وسيمة دعائية يُ      

استضافة السياح والزوار  تتضاعؼ أعداد الزوار نتيجة الترويج المجاني إذا ما تمّ تالمضيفة، وبالتالي س

كسب رضاىـ مف خالؿ حسف الضيافة والمعاممة وتوفير كافة الخدمات تـ و  والئقةٍ  حضاريةٍ  بطريقةٍ 

 (.2003والمستمزمات الضرورية ليـ )الجالد،

 مقومات السياحة

 يجب أف تتوفر مجموعة مف المقومات التي تشّكؿ أساس السياحة، وىي عمى النحو التالي:     

 المقومات الطبيعية  .0

 ومنيا ما يأتي:  ،د المقومات الطبيعية لمسياحةتتعدّ      

 الموقع الجغرافي: -

الدوؿ ا سيوية تختمؼ مثالً فُيعتبر الموقع الجغرافي عامالً محدداً لنشاط الحركة السياحة في الدولة،      
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 بسبب ما يميفي خصائصيا الطبيعية عف الدوؿ األوروبية، األمر الذي ُيعّزز مف تنقؿ السياح بينيما، 

 :(2012)غرايبة،

السياحية، وقد ظيرت سياحة المصائؼ والمشاتي المناخ: يمعب المناخ دوراً ميماً في استقطاب الوفود  -

 .لتغير المناخي بيف الدوؿالقائمة عمى ا

)عمـ شكؿ وىنا نتحدث عمى وجو الخصوص عف الطبيعة الجيومرفولوجية  الطبيعة الجيولوجية: -

ـ الكثير، أّما األرض(،  وىي مجموعة التضاريس التي تتوافر بيا كالجباؿ، والودياف، واألنيار، وغيرى

تشكؿ  )عمـ البنية الجيولوجية فيي عبارة عف التركيب الصخري لممنطقة

، حيث تستيوي ىاتاف الخاصيتاف المغامريف وعشاؽ االستكشاؼ (www.marefa.orgاألرض،

 .مف السياح حسب وفرة وغنى التنوع الطبيعي فييما

 مات األثرية التاريخية المقو   .8

تاريخي عريؽ يصؿ  ة مف موروثٍ االنسانيتتضمف المقومات األثرية ما أنتجو تعاقب الحضارات      

بماضيو، ويجمع الذاكرة المعرفية الجمعية لبني جنسو مف البشر، فقد ترؾ الفراعنة في مصر  االنساف

مية ورومانية ، والكنعانييف في فمسطيف، وكذلؾ آثار إسالاألردفمقابر لمموكيـ، وىناؾ آثار لألقباط في 

 .(2006متواجدة في كّؿ أقطار العالـ تقريبًا )الشريؼ،

 المقومات الثقافية والدينية .9

الكثير مف السياح دولةً ما لمتعرؼ عمى العادات والتقاليد السائدة في مجتمعيا، حيث ُيشاركوف يقصد      

ض والمتاحؼ األثرية لمشاىدة ما في الفعاليات األدبية والشعرية والميرجانات الموسمية، ويزوروف المعار 

س، وغير ذلؾ مف المقدسة كالمساجد، والكنائفييا مف آثار، كما أّف ىناؾ مف يقصدوف األماكف الدينية 
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 .(2001)البكري،معالـ 

 مناخ الجذب السياحي  .:

بالقطاعات األخرى في الدولة،  والتي تتأثر بسيولةٍ  ،ف القطاع السياحي مف القطاعات الحساسةإ     

عمى المستوى السياسي، واإلقميمي، واالقتصادي، فيذه  اً تغير بحدوث بعض المجريات واألحداث سواءتو 

رؤوس األمواؿ الذيف يودوف الدخوؿ في مجاؿ السياحة  صحابرًة ألالتغيرات تخمؽ بيئًة جاذبًة أو منفّ 

عمى ما ُتوّفره الدولة مف مناخ  اً ما بناء ى السياحة في دولةٍ واالستثمار فييا، كما يتذبذب إقباؿ السياح عم

 .(1975آمف ومستقر ُيشّجع عمى زيارتيا، وضمانات تحمي حقوقيـ فييا )كامؿ،

 السياحي اإلعالمتعريف 

ـ       ـ مفيو تتجمى بصورة الممارسة المينية التي  عمميةٍ  وتطبيقاتٍ  فكريةٍ  السياحي عمى أسسٍ  اإلعالـيقو

ـ بيا الجيات  وغير ذلؾ مف  ،المتخصصة كالصحؼ والمجالت والتمفاز والراديو واالنترنت ةاإلعالميتقو

والتي تقوـ بتنشيط الصناعة  ،الحكومية منيا والخاصة ةاإلعالميية، وكذلؾ الجيات غير إعالم جياتٍ 

 السياحية مف كافة الجوانب.

الجيود الموضوعية غير الشخصية التي تبذليا الجيات ذات العالقة السياحي بأنو كافة ـ اإلعالويّعرؼ 

الرسمية وغير الرسمية لتحسف صورة السياحة في الدولة، والتي تقوـ عمى إعداد ونشر مجموعة مف 

ـ الدولة الرسائؿ بيدؼ الترويج لمسياحة في الدولة، وذلؾ لجذب انتباه السائحيف سواء بداخؿ أو خارج إقم ي

 .(2004)البكري، يـ لمسفر وممارسة النشاط السياحيلممناطؽ والخدمات السياحية ثـ دفع

ـ السياحي ؼ ويعرّ   وموضوعيةً  عقميةً  العممية االتصالية التي تخاطب الجميور مخاطبةً بأنو  أيضاً اإلعال

عوامؿ الجذب السياحي في تقديـ المنتج أو الخدمة السياحية إلثارة اىتماـ الجميور بأىمية  مع توظيؼ
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 .(2001،ر)الظاى السياحة ومردودىا عمى الفرد والدولة والناتج القومي وتنمية الوعي السياحي لدييـ

 إلنتاج صناعةٍ  السياحي ىو الوسيمة المادية اإلعالـوفي ضوء التعريفات السابقة، فإف الباحث يرى أف 

وىو تقديـ ونشر ما تحتويو الدولة مف معالـ سياحية سواء أكانت  ،مف خالؿ وظيفتو األساسية سياحيةٍ 

وذلؾ  ،مف مجاالت الجذب السياحي أخرى أو مجاؿٍ  ةطبيعية أـ أثرية تاريخية أـ فندقية أو أي وجي

عالنات قادرةٍ  ة واالتصالية المتطورة مف أفالـاإلعالميباستخداـ كافة الوسائؿ  عمى جذب  ومقاطع وا 

 .لمصناعة السياحية الزمةً  صفةً ُيعتبر السياحي  اإلعالـإف السياح األجانب ومواطني البمد، وبالتالي ف

  السياحي اإلعالم أىمية

 إسياـٍ  ذات وتعد ممارستو السياحة، بصناعة الخاصة الطبيعة مف السياحي اإلعالـ أىمية تأتي     

، المجاؿ ىذا في االستثمارية الفرص عف خالؿ الكشؼ مف السياحي العمؿ اقتصاديات تنمية في ميـٍ 

 عف أىمية فضالً  السياحية، منتجاتيـ لتطوير والمستثمريف السياحية بيف المناطؽ التنافس روح وبث

 عمى كامفٍ  طمبٍ  وجود في ظؿ أىميتو تتضاعؼ حيث ،االقتصادية النواحي في السياحي اإلعالـ

 .نشط طمبٍ  إلى التسويقي االتصاؿ وباستخداـ اإلعالـ جيود خالؿ مف تحويمو يمكف السياحة

 اإلعالـف والثقافية، االجتماعية النواحي في السياحي عالـلإل كبيرةً  أىميةً  ويرى الباحث أف ىناؾ

 وبما والدقيقة المعمومات الصحيحة إيصاؿ في يسيـ إذ، كبيرة وثقافية اجتماعية أىمية لو السياحي

 .السياحة صناعة عمى تؤثر سمباً  قد التي المغموطة المعمومات بانتشار اليسمح

 ،المجتمع وحدة ودعـ ،والمبادئ القيـ ترسيخمف خالؿ السياحي  اإلعالـو  االتصاؿ أىمية وتتعاظـ

 يقمؿ مف بما معيا لمتفاعؿ الالزمة الميارات وامتالؾ، العالمية الثقافة عمى استيعاب والقدرة والتطوير
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 .وثقافياً  اجتماعياً  السياحة لصناعة يجابيةاإل غير التأثيرات

 :(2017براىيـ،االسياحي في النقاط التالية ) اإلعالـويمكف تمخيص أىمية 

 في اإلعالـ وأىمية ،الرأي العاـ عمى التأثير في الكبيرة وقدرتيا اإلعالـ لوسائؿ اليائؿ التطور .1

 نيتووبُ  المجتمع ىيكؿ تشكؿ التي العناصر أساسيًا مف عنصراً  باعتبارهـ واألم الشعوب حياة

 ة.واالقتصادي والسياسية والمعرفية والثقافية والتربوية االجتماعية

 عمى تساعد التي مف المعمومات معرفتو إلى يحتاجوف بما الناس بتزويد السياحي اإلعالـ يقـو .2

 الجميور حاجات بإشباع يقـو حيث أنو الرحالت السياحية، قبؿ المواقؼ وتحديد القرارات اتخاذ

  .وخدمتو

 العالمية المنافسة بالسياحة وزيادة العالمي لالىتماـ نتيجة خاصةً  أىميةً  السياحي اإلعالـ يكتسب .3

 اقتصاديًا. وقوتيا السمع مف لغيرىا نفسيا سمعة السياحة منافسة إلى باإلضافة ،الدوؿ مف الكثير بيف

 الناس إعالـوكذلؾ  اإلسالمية، والخصوصية باليوية الشعور تنمية عمى ة اإلعالـ السياحيقدر  .4

 مف ةاإلقناعي واألىداؼ، ناحية االتصاؿ مف أىداؼ عمى التركيز عبر وبرامجيا السياحة بأىداؼ

 .أخرى ناحيةٍ 

 اإلمكانيات السياحة، مستغالً  في والمتخصصة المتعمقة الثقافة نشر عمى ة اإلعالـ السياحيقدر  .5

  .األخرى المتطورة االتصاؿ وتقنيات اإلعالـ لوسائؿ الفنية

 .المجتمع عمى تتركيا أف يمكف وسياسياً وا ثار التي واجتماعياً  ثقافياً  ةالسياح بأىمية اإلحساس دتزايُ  .6

ـ السياحيقدر  .7  الحقيقية المجتمع ومشكالتو حاجات سوتممُّ  والمعرفة الوعي درجة زيادة عمى ة اإلعال

براز بيا، المتعمقة والمجاالت السياحة مجاؿ في  .يعيشو الذي والتقدـ المختمفة المجتمع أوجو حياة وا 
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 السياحة. مجاؿ في القرارات متخذي عمى التأثير .8

 المجتمع لخدمة وتطويرىا تتعمؽ بيا التي والمجاالت السياحة مجاؿ في المتخصصيف مع التعاوف .9

 عبر المتخصصيف مع المجتمع أفراد وتعاوف عممي المواجية بأسموبٍ  تتطمب التي المشكالت وحؿ

 السياحي. اإلعالـ وسائؿ

 ووسائؿ متنوعة جميور بأساليبمل المتخصصة المعمومات توصيؿ عمى السياحي اإلعالـ قدرة .10

 المواقؼ عمى والتأثير العقوؿ ترفيو في يسيـ واستيعابيا مما فيميا المستقبؿ عمى يسيؿ متعددة

 والعقؿ. وتحفيز الفكر، واالتجاىات

 والتجارب الخبرات والمبتكرات وتبادؿ األفكار ونشر لممناقشة منبراً  السياحي اإلعالـ يييئ .11

 بيا. المتعمقة والعمـو والمجاالت السياحة مجاؿ في المتخصصة

 والترويج لإلعالف عمى السياحة والقائميف والعامميف لممستثمريف فرصةً  السياحي اإلعالـ يوفر .12

 .والمشروعات المستثمريف عمى زيادة عويشجّ  السياحية، وأنشطتيـ لمشروعاتيـ

 وتمبية متطمباتو، كالحاجة االنسافثار السياحة عمى الجذب السياحي حاجة آويرى الباحث أف مف أىـ 

تجة عف العمؿ، واالتجاه نحو أو التخفيؼ مف الضغوط النفسية النا ،إلى الترويح عف النفس )الرفاىية(

 الروتيف اليومي. ريتغي

، وىي مرتبطة بحاجات توكيد الذات ،ويمكف أف تضاؼ أيضاً الحاجات المعرفية وحب االطالع والفضوؿ

 .(1997مثؿ زيارة ا ثار والمتاحؼ وحضور الميرجانات والحفالت )عبد العزيز،

 وتطورىا،نعكس عمى تنمية السياحة في الترويج السياحي، األمر الذي ي اً دور  عالـيرى الباحث أف لإلو كما 

ة اإلعالميوالتي تصميـ بالنشرات  ،المختمفة يأخذ السياح معموماتيـ اإلعالـمف خالؿ وسائؿ إنو إذ 
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ف و أخرى عندما يرى المستثمر  واالخبارية عف حقائؽ ومعمومات سياحية ييتـ بيا السائح، ومف ناحيةٍ 

ـ مقابؿ الترويج ف بالدفع لإلالسياحي سوؼ يقومو  اإلعالـمف  ونتيجةً  اً بقطاع السياحة بأف ىناؾ نفع عال

 والتسويؽ لمنتجيـ السياحي.

لدى السائح  اإلعالـة وترتكز عمى مقدار الثقة أو القرب أو التخصص لوسيمة اإلعالميوتنجح الحممة 

إخباري  إعالـواىتماماتيا بالنشاط السياحي، وينظر السائح إلى المعمومات واألخبار المنشورة في شكؿ 

ـ الشركة السياحة وأف  إعالناً مدفوع األجر، خاصةً  تكاممة الصدؽ وليس عمى أنيا حقائؽ باإلعالـ تتحك

صياغتو المنشورة أو في محتواه المفظي أو في مجممو أو شكمو أو أماكف نشره، بؿ  السياحي مف حيث

 .(2014)الرحبي، اإلعالـيقوـ بصياغتو وتنفيذه محرر الخبر في وسيمة 

 السياحي اإلعالموسائل 

السياحي يمثؿ الوسيمة المادية التي ترّوج لمسياحة في دولٍة ما، ويتـ  اإلعالـذكر الباحث سابقاً أف      

 مف الوسائؿ، وىي كما يمي: الترويج لمسياحة باالعتماد عمى مجموعةٍ 

 وتضـ أربعة أنواع،، أو في الترويج السياحي ية  إعالم المستخدمة كوسيمة   اإلعالموسائل  .1

 (2014)الرحبي،ىي: 

 تعتمد عمى حاسة السمع@  إعالمالنوع األول@ وسائل  -

 مف خالؿ األحاديث والموسيقى اً وىي األصوات التي تخاطب حاسة السمع عند الجميور سواء

 :ما يمي السياحي اإلعالـواألصوات، ومف أىـ الوسائؿ الصوتية أو السمعية المستخدمة في 

عالف عف المنتج السياحي عبر استخداـ التعبير الصوتي لمترويج واإل يالمحاضرات السياحية: وى -

المحاضرات المسموعة مف خالؿ األحاديث اإلذاعية أو غيرىا مف الكاسيت أو مف مكبرات الصوت 
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 وترتكز ىذه الوسيمة عمى شخصية وكاريزما المحاضر. ،المختمفة لمحديث عف البرامج السياحية

لجذب االنتباه  اإلعالـمف خمؽ النقاشات والتفاعالت بيف الجماىير و  نوع يالندوات السياحية: وى -

لإلعالف عف برامج السياحة واإلعالف عنيا بأسموب  ةطريقة فعال، وُتعتبر ىذه الياحي معيفس لمنتجٍ 

مف المتخصصيف في السياحة، وكمما عالجت الندوة موضوعاً سياحياً ساخنًا،  المناظرة بيف مجموعةٍ 

 مشوقة وجذابة لجميور المستمعيف مف السياح.الندوة كانت 

ج لمسياحة في الدولة مف خالؿ المحفزات المؤتمرات السياحية: وىي مف أىـ الوسائؿ التي تروّ  -

ة بالنسبة لشركات السياحة، حيث تقوـ شركات السياحة الناجحة بعقد مؤتمر اإلعالمياإلعالنية و 

ج السياحية ف لدييا والتابعيف ليا لتعريفيـ بالبراملمندوبي المبيعات والوكالء السياحييف العاممي

البرامج السياحية اإلخبارية بتغطية ىذه البرامج السياحية  واإلذاعة ومحرر  والجديدة، ويقوـ مندوب

ثارة لمسياح.  ذاعة فقرات إخبارية عنيا تمثؿ عناصر جذب وا   وا 

ـ اإلذاعة  - المسموعة كوسيمة مؤثرة لتحقيؽ النجاح البرامج واإلعالنات اإلذاعية السياحية: حيث تستخد

 والتأثير عمييـ وحفزىـ لمتعامؿ مع برامج السياحة. ،في مخاطبة جميور السياح

ناجحة أيضًا تستخدـ  إعالـاإلذاعة الداخمية: وىي مف أنجح وسائؿ اإلعالف السياحي، ووسيمة  -

لمعسكرات واألماكف الجماىيرية ذات باإلذاعة الداخمية اغالباً ما ترتبط لتنشيط التعاقدات السياحية، و 

 الطابع الخاص مثؿ المطارات والموانئ والمعارض والمتاحؼ. 

ج المسموعة التي تتحدث وتروّ  اإلعالـما عمى مستوى وسائؿ  نوعاً  اً ويرى الباحث أف ىناؾ ضعف

 ج لمسياحة الداخمية.ما يروّ  ، وخاصةً األردفلمسياحة في 
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 تعتمد عمى المادة المطبوعة@  إعالمالنوع الثاني@ وسائل 

حيث يمثؿ  ،وخاصة بعد صدروىا الكترونياً  الصحؼ: تعد الصحؼ اليومية أكثر الوسائؿ انتشاراً  -

الناجحة في مخاطبتو الجميور السياحي،  اإلعالـاإلعالف السياحي في الصحؼ وسيمة مف وسائؿ 

موجياً إليو يزوده بالمعمومات التي  يطالع السائح الصحيفة اليومية فيجد مف بيف صفحاتيا إعالناً إذ 

 ىو في حاجة إلييا.

ولكنيا أكثر خصوصية وتخاطب  ،المجالت: تعطي إمكانيات أكبر لإلعالف وترويج النشاط السياحي -

ـ األلواف والصورة ىي وسيمة ىامة مف وسائؿ اً معين اً جميور  لمجماىير السياحية  اإلعالـ، حيث تستخد

 السياحة أيضًا. والمؤسسات العاممة في مجاؿ

عالف سياحي خاصة إعالـوسيمة كالدوريات السياحية: تستخدـ أيضًا  - منيا يكوف محؿ  كثيرٌ ، و وا 

 اىتماـ المتخصصيف في العمميات السياحية.

 الكتب واألدلة السياحية. -

 النشرات الدعائية. -

 الالفتات والممصقات السياحية. -

لمترويج والتسويؽ لممناطؽ والمنتجات  األردففي  ستخدـ يُ الباحث أف ىذا النوع مف الوسائؿ يرى      

ا ىو مستخدـ لمترويج لشركات السياحة نفسيا، فيناؾ شركات عديدة متنافسة ف مالسياحية أكثر م

 ولألسؼ لمترويج باتجاه السياحة الخارجية.

  المرئية التي تستخدم كوسيمة ترويج سياحي@ اإلعالمالنوع الثالث@ وسائل 

ىي في عممية التسويؽ السياحي، و  اً ونجاح المرئية ىي الوسيمة األكثر فعاليةً  اإلعالـف وسائؿ إ     
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 ية أخرى تدور في فمكو مثؿ:إعالمالمحور األساسي الترويجي مع ما تبقى مف وسائؿ 

توضع في المياديف الكبرى وعمى الطرؽ وأعمدة اإلنارة داخؿ المدف  التياإلعالنات الضوئية:  -

 لكترونية.ا  وقد تكوف ثابتة ومتحركة و  ،ت والموانئوالمطارا

عمى شكؿ  سياحيةٍ  منتجاتٍ مف  ًة؛ بسبب ما تعرضوميم رض وسيمةً اعتبر المعالمعارض السياحية: تُ  -

 و بروشورات.أ و لوحاتٍ أ صورٍ 

 المرئية والصوتية معًا@  اإلعالمالنوع الرابع@ وسائل 

معًا،  مرئي ومسموعٍ  تأثيرىا عمى الجميور بشكؿٍ بسبب  جداً  عتبر ىذه الوسيمة مف الوسائؿ اليامةتُ      

 ومف وسائميا:

عالـاألفالـ السينمائية: وىي وسيمة إعالف و  -  معًا. ا 

في العصر الحديث، وفي  واسعةً  التمفزيوف: وىو أكثر الوسائؿ انتشاراً بيف الجماىير ويغطي مساحاتٍ  -

مف خاللو يمكف الذي التمفزيوني  اإلعالـوذلؾ عف طريؽ  ،الوقت نفسو لو تأثير عمى سموؾ الجماىير

 مف اإلعالنات السياحية الترويجية والتسويقية. بث عددٍ 

 .(CD)الفيديو: تقديـ إعالنات سياحية عف طريؽ أشرطة الفيديو أو  -

 ىامةً  المسابقات الرياضية: تمثؿ المسابقات الرياضية، وخاصة األولمبياد والبطوالت الدولية وسيمةً  -

 السياحي. اإلعالـيمكف استخداميا في الدعاية و 

 المطموب، ويرى الباحث أف القطاع ليس بالحجـ ولكن ،بيذا النوع مف قبؿ وزارة السياحة مؤخراً  ىناؾ اىتماـٌ 

عائدات أرباح لمعامميف بقطاع السياحة، مف  وشكمتا مَ لِ  ؛تجاه الترويج بيذه الوسائؿالخاص عميو مسؤولية 

 ة المختمفة لتنشيط حركة السياحة والتسويؽ ليا.اإلعالميفيجب عمى القطاع الخاص أف يستغؿ الوسائؿ 
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 السياحي اإلعالماآلثار اإليجابية والمخاطر المرتبطة بإنفتاح 

السياحي مجموعة مف ا ثار اإليجابية والسمبية يتناوليا الباحث عمى  اإلعالـعمى انفتاح ترتب ت     

 النحو التالي:

  السياحي اإلعالمأوًل@ اآلثار اإليجابية لنفتاح 

 :(2009)كافي،تتمثؿ ا ثار اإليجابية النفتاح اإلعالـ السياحي بالنقاط التالية      

األمر الذي سينعكس إيجابًا عمى قدرتو لخمؽ  ،إزالة القيود المفروضة عمى القطاع السياحي .1

 الحوافز لمقياـ بإصالح بناء المؤسسات السياحية، وتسييؿ مياـ المؤسسات بتقديـ خدماتٍ 

 .اإلعالـمف خالؿ عرض مشكالت ىذه المؤسسات عبر وسائؿ  سياحيةٍ 

ـ الترويج السياحي بالخارج ،تحقيؽ انطالقة لمتسويؽ في األسواؽ الخارجية .2 وتوفير فرص  ،وتدعي

والحد مف البطالة عبر نشر الصورة الخارجية لمبمد باستخداـ أدوات ووسائؿ  ،عمؿ جديدة

 .اإلعالـ

 ،لى التكيؼ مع متطمبات المنافسة عمى مستوى الكفاءات والتكاليؼإالسياحي  اإلعالـيؤدي  .3

 ورفع مستوى الخدمات فييا. ،وزيادة كفاءة فعالية األسواؽ المحمية السياحية

ـ المستثمريف األجانبرف .4 وخمؽ المناخ المناسب لجذب االستثمارات  ،ع نسب المصداقية لمدوؿ أما

بثقة الدولة بالسياحة لدييا وخدماتيا والتسييالت  كبيرٍ  األجنبية، وىذه المصداقية مرتبطة بشكؿٍ 

 المقدمة والكفاءات البشرية العالية.

 اإلعالميباالطمئناف في ظؿ االنفتاح  توفير فرص جذب رؤوس األمواؿ المياجرة التي ستشعر .5

 والترويج الحقيقي والصادؽ.
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سياحي منفتح سواء محمياً أو إقميمياً أو عالميًا،  إعالـوىنا يرى الباحث أنو مف الضروري أف يكوف ىناؾ 

ذا كاف ىناؾ تنسيؽ بيف إ ةً وخاص ،أكثر انضباطاً  اإلعالـمؤسسي يجعؿ مف  أف يصاحبو تنظيـٌ  شريطة

 القطاعات المختمفة وأىميا الحكومة.

  السياحي@ اإلعالمالمخاطر المرتبطة بانفتاح 

السياحي، ويكوف ذلؾ  اإلعالـلى مخاطر سمبية ترتبط بانفتاح إ اإلعالـقد يتحوؿ االنفتاح ب     

 (2003: )حجاب،، ىمابطريقتيف

 السياحي المحمي@  اإلعالمخطر   .0

 وؽ طاقتيا سيكوف مدمرًا  لمسياحةؿ األمور فويحمِّ  ،السياحي مخادعاً ومراوغاً  اإلعالـعندما يكوف      

 ضمف التسييالت والمرافؽ واألسعارألنو يطرح مبالغات وأكاذيب في إظيار المنتج السياحي الذي يت

المنخفضة وجودة الخدمة واحترافية العمؿ السياحي لجذب الجماىير لممارسة أعماؿ السياحة، وىذا 

 ،تتحوؿ إلى ردود أفعاؿ سمبية عند رؤية الواقعىنية إيجابية ولكف وىمية ومخادعة سؽ صورة ذسيخم

أو حتى  ،ذلؾ مفوتحذير األصدقاء ، ار العودة إلى البمد مرة أخرىوتتمثؿ ردة فعؿ السائح بعدـ تكر 

 حاكـ الدولية بتيـ الغش والخداع.أماـ الم الدولة إعالـمقاضاة 

 اإلعالـالبد مف وجود جية رقابية مختصة بالشأف السياحي تراقب وتتأكد مف جودة نو أىنا يرى الباحث و 

 السياحي وأطروحاتو لممنتج السياحي، وىذا األمر يقع عمى عاتؽ وزراه السياحة وىيئة تنشيط السياحة.

 دولة أخرى@ إعالمخطر  .8

مف األحياف مدمرًا ليا،  وقد يكوف في كثيرٍ  ،عمى السياحة في الدولة اً كبير  اً تيديدىذا النوع يشكؿ      

يا لمنيؿ مف السياحة إعالمر أخرى قوية تسخِّ  ىذا الخطر في حالة العداء مع دولةٍ مف الممكف استشعار و 
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ـ وأدوات الترويج المضاد لمتأثير سمباً عمى السياحة في ذلؾ البمد، وىذه األساليب ىي:  في الدولة واستخدا

 ـ وتنفيذ عمميات إرىابية تستيدؼ سواحًا أجانب.أسموب مباشر، مثؿ: دع -

مف  اإلعالميأسموب غير مباشر: كأف تحذر رعاياىا في الدولة األخرى مستخدمًة تفوقيا  -

 والطمب منيـ مغادرة البمد عمى الفور. ،عمميات إرىابية تستيدفيـ

اتؽ األجيزة األمنية يرى الباحث أف مسؤولية التصدي لمثؿ ىذه الحاالت تقع عمى ع ،ىذه الحالةفي و 

 فارات والقنصميات بالخارج المتمثمة بوزارة الخارجية.سواالستخبارية المختصة وال

 األردنواقع السياحة في 

 ؛مف ركائز االقتصاد الوطني مقارنة بالقطاعات األخرى ركيزةً  األردفيشكؿ القطاع السياحي في      

ـ القطاع الخزينة بالعممة األجنبية، حيث  وفي رفد ،في تحريؾ عجمة االقتصاد كبيراً  لكونو يمعب دوراً  ساى

ـ  (GDP) الناتج المحمي اإلجمالي %( في15بما معدلو ) ( 500075ويعمؿ في السياحة ) ،2017لمعا

ـ والفنادؽ، كما كانت نسبة العمالة 83عامؿ ) ـ في المطاع ـ أردنييف يعمؿ غالبيتي حوالي  األردنية%( مني

في المحافظات األخرى عمى مدى السنوات الخمس األخيرة،  30في محافظة العاصمة عماف و% %70

  الموقع الرسمي لوزراة السياحة) ( غرفة فندقية29311)و ،( فندقاً 628) األردفويوجد في 

(www.mota.gov.jo    

ـ شكّ  في األردف السياحيبأف الدخؿ لمباحث ف وتبيّ  حيث بمغ الدخؿ السياحي  ،قياسياً  رقماً  2017ؿ لمعا

، واحتؿ السوؽ األجنبي المرتبة األولى في الدخؿ السياحي، ثـ جاء في اً أردني اً ( مميوف دينار 4000)

 www.mota.gov.jo) الموقع الرسمي لوزراة السياحة ) يف المقيميف بالخارجاألردنيالمرتبة الثانية 

http://www.mota.gov.jo/
http://www.mota.gov.jo/
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ـ اوتشير إحصاءات  ـ أكثر  اً ( مميوف قادم803بمغ ) األردفإلى أف عدد القادميف الكمي إلى  2017لعا مني

 الموقع الرسمي لوزراة السياحة ) 2016بالعاـ  %( مقارنةً 9( مميوف سائح بمعدؿ زيادة )502مف )

(www.mota.gov.jo. 

ـ  إلجمالي عدد السياح القادميف إلى المممكة  ممحوظاً ارتفاعا ً  2017وتظير مؤشرات القطاع السياحي لعا

ـ منظمة السياحة  ، ووفقاً اً مميوف زائر  502حيث بمغ مجموع السياح  ،2016 بالعاـ % مقارنةً 9بنسبة  ألرقا

% خالؿ العاـ، 4في عداد السياح بنسبة  فإف دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا شيدت تراجعاً العالمية، 

خالؼ كؿ التوقعات وحقؽ ارتفاعا في المؤشرات السياحية رغـ كؿ التحديات التي تعرض  األردفإال أف 

 www.mota.gov.jo) الموقع الرسمي لوزراة السياحة )ليا قطاع السياحة 

مميوف سائح  3086مميوف سائح مقارنة بػ  4.22حوالي  2017 عاـ وقد بمغ عدد سياح المبيت حتى نياية

ـ الماضي بارتفاعٍ  ـ االستثمارات السياحية المستفيدة 903بنسبة  خالؿ الفترة نفسيا مف العا %، كما بمغ حج

مميوف دينار أردني خالؿ العاـ  380مف قرار مجمس الوزراء المتعمؽ بالتسييالت واإلعفاءات حوالي 

 www.mota.gov.jo) الموقع الرسمي لوزراة السياحة ) 2017الحالي 

ـ مواقع األثرية وقد شيدت ال ـ  2017ارتفاعاً ممحوظاً في أعداد الزوار خالؿ عا ، حيث 2016مقارنةً بعا

ما  2016عدد الزوار خالؿ عاـ  بمغ، بينما اً زائر  6200367 حوالي 2017بمغ عدد زوار البتراء عاـ 

 الموقع الرسمي لوزراة السياحة ) 2016عاـال% مقارنًة ب33.7بنسبة ارتفاع  اً زائر  4640154يقارب 

(www.mota.gov.jo. 

ـ و بمغ عدد ز و  ، في حيف بمغ عدد الزوار لمموقع عاـ اً آالؼ زائر  104 حوالي 2017ار موقع المغطس عا

دبا عاـ ا، وارتفع عدد زوار م2016بعاـ  % مقارنةً 28.3بنسبة ارتفاع  زائراً  ألؼ 81 حوالي 2016

http://www.mota.gov.jo/
http://www.mota.gov.jo/
http://www.mota.gov.jo/
http://www.mota.gov.jo/
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وجبؿ نيبو  ،%10.3والكرؾ بنسبة  ،%68.9%، وارتفع عدد زوار وادي رـ بنسبة 49.4بنسبة  2017

 www.mota.gov.jo) الموقع الرسمي لوزراة السياحة ) %72.7بنسبة ارتفاع بمغت 

ـ أنو وجد الباحث وقد  ، ةضمف أطر محدد األردفالسياحي في  اإلعالـمف الصعوبة بمكاف تبويب أو تنظي

، وصحؼ ومحطات إذاعية وتمفزيونية بيف مقاالت ومجالتاإلعالـ السياحي في األردف حيث يتوزع 

عمى شبكة  األردفمف خالؿ إطالؽ موقع  السياحي اإلعالـتطوير  األردفوتتبنى وزارة السياحة في 

قات بكافة المغات المتعارؼ صدار اإلعالنات والبروشورات والصور والممصإوالتكثيؼ في  ،نترنتاال

صدار المجالت السياحية والبحثية المتخصصة في التنمية السياحية لموقوؼ عمى معوقات عمييا ، وا 

ـ الرسالة السياحية المباشر السياحي واالتصاؿ  اإلعالـواتجاىات تعزيز  ،األداء واألسس العممية في تقيي

 .(2011لماـ بفف الحوار التمفزيوني السياحي )القاؽ،لى جانب اإلإة اإلعالميوالدور الكبير في التوعية 

 فيجعمت الركيزة األولى  2015–2011 األردنيةويرى الباحث أف الخطة االستراتيجية لوزارة السياحة 

ـ افتتاح ثالثة مكاتب جدأنو قد حيث  ،التسويؽ والترويج السياحي في  األردنيةيدة لييئة تنشيط السياحة ت

ـ  ـ في فعالية جيود التسويؽ والترويج في تمؾ ولقد أدّ  ،2010–2004الخارج بيف األعوا ى التحسيف العا

 :التالية اتالفترة إلى تحقيؽ النتائج المميز 

ـ  اً مميوف زائر  505إذ أف عدد الزوار تجاوز  ،%48ازدياد عدد الزوار بنسبة  - قد زاد و ، 2004في العا

لذلؾ، تحقؽ نمو كمي في الدخؿ بنسبة  ، وكنتيجةٍ 2010في العاـ  اً مميوف زائر  8.2إلى أكثر مف 

ـ  ،257% ـ  ،فقط اً مميوف دينار  943إيرادات بمغت  2004إذ سجؿ العا  2010في حيف سجؿ العا

  .اً مميار دينار  204إيرادات بمغت 

http://www.mota.gov.jo/
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ـ  ارتفع الدخؿ المتأتي مف السياح المحمييف بشكؿٍ   - كما  ،%34ما نسبتو إلى  2007ممحوظ منذ عا

  .%57واألجانب  ،%38والعرب  ،%43 بما نسبتو ارتفع الدخؿ المتأتي مف الزوار الخميجييف

رفع أعداد القادميف لولمبناء عمى ىذه النتائج، ركزت الوزارة جميع أنشطة التسويؽ والترويج القادمة  -

طالة مدة إقامة الزوار خالؿ ىذه الفترة عف طريؽ  ،المتأتيةمف السياحة الدولية والمحمية واإليرادات  وا 

 :وتتمخص أىداؼ الركيزة كما يمي ،توسيع نطاؽ أنشطة التسويؽ الدولية والمحمية وتحسيف فعاليتيا

  ًا.مميوف سائح 4.9زيادة إجمالي أعداد السياح القادميف إلى  

  ًا.أردني اً مميار دينار  4،2نمو الدخؿ السياحي إلى 

  30نمو الدخؿ المتأتي مف السياحة المحمية بنسبة٪. 

ـ تحديد شرائح السوؽ والتي تكمف فييا الفرص اليامة لألردف باثنتي عشرة شريحة، وىي تشمؿ التراث  وقد ت

الثقافي )ا ثار(، والسياحة الدينية، واإلجازات الصيفية والعائمية، والصحة واالستشفاء، والرياضة 

 .االجتماعات والمؤتمرات، وسياحة المغامرات وغيرىاواالستجماـ، وسياحة 

 األردنالسياحي في  اإلعالممتطمبات ومشكالت 

ؾ فيي تتصدر الركائز أساسًيا في نجاح قطاع السياحة، ولذل عتبر ركيزة التسويؽ والترويج محدداً تُ      

تحديد واستيداؼ أسواؽ وشرائح السياحة األكثر إدراًرا لمربح وُيَمّكف ، لمدولة االستراتيجيةفي الخطة األولى 

ولتحسيف عممية التسويؽ ، في سوؽ السياحةالنمو والتطور  مف حيث اإلمكاناتتحقيؽ أفضؿ خالؿ مف 

والوصوؿ إلى ىذه األسواؽ، فإف اليدؼ االستراتيجي ليذه الركيزة يتمثؿ في زيادة عدد السياح ذوي األنفاؽ 

 ـ األسواؽ الحالية والناشئة وتطوير سوؽ السياحة الداخمية. المرتفع مف أى
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ويجب تأميف موارد مالية مف القطاعيف العاـ والخاص واستثمارىا في أنشطة التسويؽ اإلقميمي والدولي 

مف الموارد المالية  اً مميوف دينار  152ما مجموعو  2015- 2011والمحمي، حيث يتوقع أف تحتاج الفترة 

مميوف دينار خالؿ تمؾ  38في حيف أف عمى القطاع الخاص المساىمة بما مجموعو  ،لمقطاع العاـ

 .(2015–2011لمسياحة لألعواـ  األردنيةالسنوات الخمس )االستراتيجية 

 ، وىي:لتحقيؽ الترويج والتسويؽ السياحي األردفيحتاجيا التي متطمبات وىناؾ مجموعة مف ال

 بالسوؽ لتوجيو عممية صنع القرارات:ضماف توفر أبحاث موثوقة متعمقة   -

إف جمع أبحاث استقصائية ومعمومات متعمقة موثوقة حوؿ السوؽ وتحميميا ونشرىا ىو أمر محتـ      

لتحسيف عممية صنع القرارات التسويقية، حيث يدعـ ذلؾ إطالؽ حمالت ترويجية فعالة  األردفعمى 

ضؿ عائد كمي عمى االستثمار، وسيعمؿ الشركاء مف والتركيز عمى إدارة الموارد، ويؤدي إلى تحقيؽ أف

عداد تقارير وتنبؤات  دارتيا، وا  القطاعيف العاـ والخاص عمى مأسسة وتوحيد أساليب جمع البيانات وا 

  .(2007مناسبة حوؿ قطاع السياحة )المحاـ،

بنية عمى ويرى الباحث أف ىناؾ أىمية كبيرة في جعؿ متطمبات السوؽ السياحي واحتياجات السياحة م

ـ ومستمر لكافة الجيات المعنية في قطاع السياحة   . األردنيأسس بحثية استراتيجية موثوقة بشكؿ منتظ

عالف عف المقدرات السياحية وتقديميا في الوقت األنسب لييئة واإل ،وجود ميزانية كافية لمترويج -

 : األردنيةتنشيط السياحة 

 التسويؽ السياحي بطريقةٍ  مو المستيدؼ أف يحدد ميزانيةيحقؽ مستوى النحتى  األردفيتحتـ عمى      

وفي حاؿ  ،يات المتعمقة بالتسويؽ والترويجومدروسة، وأف يخصص مبالغ كافية لمتصدي لمتحدمنظمة ٍ 
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غياب األمواؿ الالزمة مف القطاعيف العاـ والخاص عمى حد سواء وتوفرىا في الوقت المحدد مف أجؿ 

عمى التنافس في البيئة العالمية، وسيتأثر الدخؿ  د قادرةً الفمف تكوف الب ألردف بشكؿ مناسب،الترويج ل

 .(1998،ديفمير وروكتشالمتأتي لألردف بشكؿ كبير في نياية المطاؼ )

عمى  اً بسيط اً أف ىناؾ ازدياد 2017–2011اـ و عوتبيف لمباحث مف خالؿ االطالع عمى الميزانية لأل

والتي تندرج ضمف أعماؿ وزارة السياحة وىيئة تنشيط السياحة حجـ المبالغ المخصصة لقطاع السياحة 

 .األردففي 

 األردنالسياحي في  اإلعالم مشكالت خطاب

 اإلعالمي مجاؿ الخطاب في عدة بإشكاليات األردففي  السياحي اإلعالـ منتجات أغمب تتسـ     

 :التالية الجوانب مف يتضح وىو ما وتوقيتو، واتجاىاتو الخطاب ىذا أولويات حيث مف

 :الدعائي الطرح  .١

تتقارب ال دعائية عمى أساليب باعتمادىا والخاصة الحكومية السياحي اإلعالـ منتجات معظـ تتسـ     

 السياحية والمرافؽ والخدمات المقومات تقديـ في المبالغة خالؿ مف ذلؾ ويتبيف ،مع الحقائؽ أحياناً 

 تمبيتيا مدى حيث مف والمرافؽ المقومات ىذه عف حقيقة النظر بصرؼ المناطؽ بعضتحوزىا  التي

 وسبؿ السياحة المحمية لطبيعة الذىنية الصورة عمى سمباً  ينعكس الذي األمر الرئيسة لمسياح، لمحاجات

 .بيا التعريؼ
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 :الجميور رغبات ومصادرة مثالية الطرح،  .٢

 لمدعوة الوطنية عمى المنطمقات السياحي اإلعالـ مجاؿ في ةاإلعالمي الطروحات معظـ ترتكز      

 ويتـ والثقافية، واالجتماعية، االقتصادية، ىاألخر  مف المنطمقات غيرىا يفوؽ الخارجية،بشكؿٍ  لمسياحة

 الخارجية السياحة الوطني، وطرح البعد عمى بالتركيز الوطنية العواطؼ إثارة خالؿ مف في الغالب ذلؾ

 .(2017لمسياحة الداخمية )إبراىيـ، الجوانب مختمؼ مفؿ أفض بديالً 

 :التسويقي الطرح. ٣

في األردف،  السياحي عالـالمينية لإل األنشطة أولويات الذي يحدد البعد االستراتيجي لتأخر نظراً      

 والخدمات والمرافؽ المقومات تسويؽ نحو األردففي  السياحي اإلعالـ ممارسات أغمب توجيت فقد

 بمفيوميا عبر التوعية صناعة السياحة لقبوؿ المجتمع تييئة عف السياحي اإلعالـ وانشغؿ السياحية،

 .منتجاتيا تسويؽ نحو قبؿ التوجو نجاحيا ومتطمبات وأىدافيا وأىميتيا

 الحكومية اإلعالـ وسائؿ في السياحية لالىتمامات المخصصة المساحات في ضيقاً كما أف ىناؾ 

 بالموسمية، المجاؿ بيذا اإلعالـ عناية وسائؿتَميُّز  األخرى مع النوعية باالىتمامات مقارنةً  والخاصة

 اإلعالمي العمؿ إلى منو الوقتية الحمالت إلى أقرب في األردفالسياحي  اإلعالـ عمؿ فإف ولذلؾ

 .(2017تراكمي )إبراىيـ، أثرٍ  إلحداث اليادؼ المستمر المنظـ

 التوزيع بعدـ األردفي ف الرسمية اإلعالـ وسائؿ في السياحية لالىتمامات ةاإلعالمي التغطية ّيزمتت     

 السياحية الوسائؿ بالفعاليات ىذه اىتماـ يتبايف حيث ،األردفالصحيح لمترويج السياحي عمى مناطؽ 
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 ووكالة والتمفزيوف اإلذاعة تغطيات تكثيؼ خالؿ ذلؾ مف ويظير المختمفة، السياحية المناطؽ في المقامة

 .أخرى دوف معينة مناطؽ في لمفعاليات السياحية األنباء

 اىتماـ يتبايف مدى المختمفة، السياحية المناطؽ في السياحي السوؽ حجـ لتبايف ف لمباحث أنو تبعاً تبيّ يو 

 المناطؽ ىذه في المقامة السياحية بتغطية الفعاليات المحمية، وغير المحمية الخاصة، اإلعالـ وسائؿ

 صناعة في العاممة الخاص القطاع مؤسسات تتحمؿ حيث الكبيرة، القدرة المالية ذات المناطؽ لصالح

 .التغطيات تمؾ تكاليؼ المناطؽ ىذه في السياحة

 :الجميور دراسات .٤

 قمةً  أف إال ،األردف السياحة في حوؿ تعدّ أُ  التي الدراسات مف بو البأس عددٍ  وجود مف بالرغـ     

في  العممية البحوث ومراكز الجامعات ضعؼ اىتماـ إلى يشير وىذا السياحي، اإلعالـ تناولت منيا

 الندوات في عرضت دراسات عف عبارة المجاؿ ىذا في وميقدتـ تما أف أغمب ذلؾ المجاؿ، بيذااألردف 

 الييئات بعضل متقدّ التي  المستقمة الدراسات مف محدودٍ  عددٍ  إلى إضافةً ، السياحة حوؿ التي نظمت

 دوف التنظيرية األبعاد نحو بالتوجو الدراسات جؿ ىذه ويتسـ بالسياحة، المعنية الحكومية والمؤسسات

 اتجاىات الجميور عمى التعرؼ محاولة عدـ مع السياحي اإلعالـ التطبيقي لممارسات لمواقع التعرض

 .)الييئة العامة لمسياحة والتراث الوطني( الممارسات تمؾ نحو
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 األردنالسياحي في  عالمأىم النماذج الحديثة لإل

 )موقع سياحة إف أم( FMإذاعة سياحة  .0

 سياـ في الحراؾ التجاري الشامؿ،مف أجؿ اإل 2001تأّسست إذاعة سياحة إؼ إـ في عاـ      

 الذي يعيشو ولممشاركة في خدمة االقتصاد الوطني وفؽ روئ وأفكار مغايرة تواكب حركة البناء والتطور

 .(www.wkel.jo1jo.org) المعاصر األردف

 السياحي المسموع، وسعياً  اإلعالـانطمؽ صوت إذاعة )سياحة إؼ إـ( بيدؼ مؿء الفراغ في فضاء و 

تستيدؼ )سياحة إؼ إـ( شرائح مختمفة مف ، و إلى تفعيمو مزامنة لمواقع الذي تعيشو صناعة السياحة

ـ ومستويا ـ الثقافية، مف مواطنيف، المستمعيف، وبكافة أعمارى ، وسياح، وىي تسعى جاىدة ومف وزوارتي

 في إطار مف المينية العالية ؿ برامجيا إلى محاولة إرضاء مختمؼ األذواؽخال

(www.wkel.jo1jo.org.) 

ـ السياحة بمعناىبث وبمورة مف فيمع كؿ الجيات ذات العالقة  تعاوف إذاعة سياحة إؼ إـتو  الحقيقي،  ايو

السياحة الداخمية برقي واحتراؼ وتمكف، وفي نسؽ مف الفائدة والترفيو. بناء منتدى أثيري يسوؽ لفكرة و 

الجانب في  ، خاصةً األردفالذي يشيده  كما تيدؼ اإلذاعة إلى المساىمة في دفع عجمة التقدـ الشامؿ

 .(www.wkel.jo1jo.orgالسياحي )

 نموذج الدراسة(أ  ىيئة تنشيط قطاع السياحة ) .8

ـ  األردنيةتنشيط السياحة ست ىيئة تأسّ        ستقالؿ اداري ومالي، وبموجب نظاـذات ا كييئةٍ  1998عا

المنتج  ، والعمؿ عمى خمؽ الطمب عمىردفي وتوحيد عمميات الترويج والتسويؽ السياحي لأللى تولّ إييدؼ 
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وؿ، وتنامي الد في ظؿ ازدياد حدة المنافسة بيف ممحةً  بات الترويج السياحي ضرورةً  إذ، األردنيالسياحي 

 ىمية االقتصادية لقطاع السياحة.األ

 لمترويج الدولي تشتمؿ متكامالً  جاً مف خطتيا التسويقية، تصمـ ىيئة تنشيط السياحة وتنفذ برنام وكجزءٍ 

نشطتو عمى المعارض التجارية وورشات العمؿ والمعارض المتنقمة والزيارات التعريفية وانتاج وتوزيع أ

 والعالقات العامة.ة اإلعالميالمواد 

برئاسة وزيػر  ولتأكيد الدور الحيوي لمسياحة، يدير الييئة مجمس لإلدارة يتشكؿ مف ثالثة عشر عضواً 

السياحة، ومػف ضػمنيـ تسػعة اعضػاء مػف القطػاع الخػاص يمثمػوف الفنػادؽ ووكػاالت السػياحة العاممػة 

 وشركات النقؿ السياحي. األردففي 

 ،وسطبرمت مع جامعة الشرؽ األأُ ىو االتفاقية التي  األردنيةياحة ومف مظاىر تطور ىيئة تنشيط الس

ت االتفاقيػة عمػى التعػاوف فػي ونّصػ ،وىي اتفاقية تعاوف مشتركة لتعزيز سبؿ التعػاوف العممػي والثقػافي

تقػػػػديـ المبػػػػادرات واالستشػػػػارات بمختمػػػػؼ انواعيػػػػا لمؤسسػػػػات المجتمػػػػع المختمفػػػػة والعمػػػػؿ عمػػػػى وضػػػػع 

حقيػػػػؽ التنميػػػػة السػػػػياحية المسػػػػتدامة فػػػػي المواقػػػػع السػػػػياحية والتعػػػػاوف فػػػػي مجػػػػاؿ اسػػػػتراتيجية شػػػػاممة لت

، االتػػػػجػافة المػػػػػػػػػػػػمحمي فػي كػتمع الػػمجػػة الػػػػمػػدػى خػػػػلإيدؼ ػػػػتي تػػػػػػوال ،تركةػػػػػاريع التنموية المشػػػػالمش

  (.www.visitjordan.com)موقع ىيئة تنشيط السياحة  باإلضافة إلى تقديـ التدريب

لتكوف  (live chat)  وخدمة الدردشة المباشرة عبر اإللكترونيأطمقت ىيئة تنشيط السياحة موقع زوار و 

ـ  أوؿ ىيئة في الشرؽ األوسط لخدمة اإلجابة عمى كؿ االستفسارات ىذه اتطمؽ مثؿ ىذا الموقع، حيث تقد

file:///D:/احمد%20الرقاد/www.visitjordan.com
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جابة تـ اإل، وتي مكاف في العالـأمف  األردفسياحياً مف قبؿ السائح الذي يريد زيارة  األردفالتي تخص 

 مف ىيئة تنشيط السياحة. ومؤىؿٍ  مختصٍ  عمى كؿ سؤاؿ مف قبؿ طاقـٍ  مباشرةً 

 ويشعره بأنو داخؿ مركز الستقباؿ مف حيث الشكؿ والمضموف يشد الزائرىيئة تنشيط السياحة موقع و 

ـ يختار الخيار الذي يريد تصفحو مف حيث الصور   و البروشوراتأو الخرائط ألدردشة و اأالزوار، ومف ث

و الفيديو الموجود عف كؿ مكاف سياحي بالصوت والصورة لألماكف أ األردفالخاصة عف كؿ موقع في 

مكانية تخطيط رحمتو إتخطيط الرحالت الذي يتيح لمسائح السياحية المختمفة، باإلضافة الى خيار برنامج 

 .و عممية بيئية وطبيعيةأو مغامرات أو ترفييية أو دينية أونوعيتيا وحسب اىتماماتو سواء كانت تاريخية 

 (.www.visitjordan.com)موقع ىيئة تنشيط السياحة

 حممة )السياحة رأسمالنا( .9

بتنفيذ حممة تيدؼ إلى زرع "التوجيات اإليجابية" عمى مستوى  األردنيةتقوـ وزارة السياحة وا ثار      

والذي يضـ المواقع السياحية الثقافية والدينية  ،الوطف تجاه المنتج السياحي بأنواعو المختمفة

تجاه ما يتمتع  األردفوتيدؼ ىذه الحممة إلى تعزيز روح الفخر الوطني في أبناء وبنات  ،الطبيعية-والبيئية

 األردنيبو ىذا الوطف مف ثروة تراثية وسياحية وآثار، والتوعية باألثر اإليجابي لمسياحة عمى المواطف 

 ات والمواقع.مف مختمؼ الخمفي

 لحقيقة في قطاع السياحة" مف األردفوتظير حممة "السياحة رأسمالنا" تسعة رجاؿ ونساء "يعمموف في ا

تسميط الضوء عمى قصصيـ وارتباطيـ بالقرى  ، ويتـاألردنيةفي ميف سياحية في مختمؼ المحافظات 

يف األردنيلكؿ قدوًة األبطاؿ التسعة أولئؾ أف يكوف  بيدؼوالمدف والمواقع السياحية التي يعمموف بيا، 

 .ليحذوا حذوىـ

file:///D:/احمد%20الرقاد/www.visitjordan.com
http://ar.visitjordan.com/
http://ar.visitjordan.com/
http://ar.visitjordan.com/
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يف إلى الحاجة الماسة األردنيوتيدؼ ىذه الحممة أيضا إلى تحقيؽ "التغيير السموكي" مف خالؿ تنبيو 

وتتركز النواحي  ،مف الناحية السياحية واحتراميا األردفلممحافظة عمى اإلمكانات اليائمة التي تتمتع بيا 

: وضع حد لممارسات تخريب ا ثار والمواقع السياحية، والتوقؼ عف ، ىية محاورالسموكية في ثالث

افة إلى وضع حد ممارسات رمي الميمالت واألوساخ في المواقع السياحية والتراثية واألثرية، باإلض

يف، كما أنيا مصدر لتعمـ األردنيىي مصدر رزؽ لمكثير مف  فالسياحة في واقع األمر، لمسرقات األثرية

www.mota.gov.jo) )الموقع الرسمي لوزارة السياحة لدروس والعبر ولإلبداع ولميويةا

 أحمى األردنحممة  .:

ـ عروض تشجيعية مدعومة مف       وىيئة تنشيط السياحة عمى السياحة وزارة قبؿ تستيدؼ الحممة تقدي

%، حيث قدمت الفنادؽ في البترا والعقبة وعجموف وجرش 40لى نسبة إالتكمفة االجمالية تصؿ 

 .يف المشاركيف في ىذه الحممةاألردنيتشجيعية لممواطنيف  والمحافظات االخرى أسعاراً 

يف عمى اكتشاؼ المخزوف الفريد والمميز األردنيلى تشجيع إتيدؼ التي ولى مف نوعيا الحممة ىي األ ذهوى

ـ في الوقت ذاتو سعراً لمواقع الوطف السياحية واأل )الموقع  األردنيةيناسب ميزانية العائمة  معقوالً  ثرية، وتقد

www.mota.gov.jo) الرسمي لوزارة السياحة

 الدراسات السابقة@ -ثانيا

دور الدعاية في تنشيط السياحة مع دراسة تطبيقية عمى عينة من  ،(1998دراسة زيػداف ) .0

 جميور السائحين في مصر

ف أمصػػر رغػػـ احي فػػي تنشػػيط السػػياحة فػػي السػػي اإلعػػالـالتعػػرؼ عمػػى دور الدراسػػة إلػػى ىػػدفت      

http://www.mota.gov.jo/
http://www.mota.gov.jo/
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حيػػػث قػػػاـ بتحميػػػؿ محتػػػوى النشػػػرات  ،السػػػياحي اإلعػػػالـالباحػػػث اسػػػتخدـ كممػػػة دعايػػػة لمداللػػػة عمػػػى 

 اإلعػػػالـىميػػػة أوأكػػػدت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى  ،الصػػػادرة عػػػف ىيئػػػة تنشػػػيط السػػػياحة المصػػػرية السػػػياحية

طالة فترة إقامتيـ إوالعمؿ عمى  ،لى البالدإممكف مف السائحيف  كبر عددٍ أالسياحي ودوره في اجتذاب 

قػد وّظفػت ىػذه الدراسػة بعوائػد اضػافية عمػى الػدخؿ القػومي، و  ورفع معدالت إنفاقيـ داخميا حتى تمقى

ىـ متغير في أف الجميور ُيعتبر أإلييا  تىـ النتائج التي توصممف أالمنيج الوصفي التحميمي، وكاف 

ليػػػو إلػػػى الوصػػػوؿ إالسػػػياحي  اإلعالـبػػػلػػػذي يسػػػعى القػػػائـ اعمميػػػة االتصػػػاؿ لكونػػػو اليػػػدؼ االساسػػػي 

 أثير مف الجميور النوعي ثـ تكبر شيئاً فتبدأ عممية الت ،و وحثو عمى الزيارةبغرض إقناع ر عميويوالتأث

الدعايػة السػياحية قػد تواجػو لػى الجميػور العػاـ، وتوصػمت الدراسػة أيضػًا إلػى أف إف تصػؿ ألى إ اً ئفشي

العناصػػػر  تحديػػػدداريػػػة، وأوصػػػت الدراسػػػة بالماليػػػة ثػػػـ الفنيػػػة ثػػػـ اإل العديػػػد مػػػف العوائػػػؽ منيػػػا العوائػػػؽ

الشخصػية والقػدرة عمػى االتصػاؿ السػياحي وىػي  اإلعػالـائميف عمػى الرئيسية المطموب توافرىا فػي القػ

 .والمستوى العممي والثقافي

فـــــي تـــــرويج الســـــياحة الداخميـــــة فـــــي  اإلعـــــالمأثـــــر وســـــائل ، (2004) دراسػػػػة الرحيمػػػػػي .8

 (. :811،األردن

فػػي تػػرويج  اإلعػػالـ، ودور وسػػائؿ األردففػػي  اإلعػػالـلػػى معرفػػة واقػػع السػػياحة و الدراسػػة إىػػدفت      

المسػتخدمة فػي التػرويج  اإلعػالـوالتػي تمثمػت بنػوع وسػيمة  بينيمػا،ة، والعوامؿ المػؤثرة ياحة الداخميسال

السػػياحي، واليػػػدؼ مػػػف الزيػػػارة السػػػياحية، ورضػػػا السػػػياح المحميػػػيف عػػػف الػػػدور الػػػذي تقػػػوـ بػػػو وسػػػائؿ 

 األردفي سػػياحة الداخميػػة فػػفػػي التػػرويج لمسػػياحة المحميػػة، وتحديػػد المشػػكالت التػػي تواجػػو ال اإلعػػالـ

 794 مػف الدراسػةتكّونػت عينػة ، و المنيج الوصفي التحميميوّظفت الدراسة وتقديـ التوصيات لحميا، و 
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ة التمثيػؿ الجغرافػي لجميػع المواقػع السػياحية فػي المممكػ ةمػع مراعػا عشػوائيااختيػارىـ  تػـّ داخميػًا سائحًا 

كثػػػر أف اليػػػدؼ الترفييػػػي ىػػػو أنتػػػائج الدراسػػػة ىػػػـ أ، وكػػػاف مػػػف 2002خػػػالؿ الموسػػػـ السػػػياحي لعػػػاـ 

تخدمة فػػي كثػػر الوسػػائؿ المسػػأالتمفػػاز ىػػو لػػى السػػياحة الداخميػػة، وأف إالمػػواطنيف  ىػػداؼ التػػي تػػدفعاأل

 فأو  ،وتػػرويج السػػياحة الداخميػػة اإلعػػالـىنػػاؾ عالقػػة بػػيف دور وسػػائؿ تػػرويج السػػياحة الداخميػػة، وأف 

 .عناصر المزيج الترويجيختالؼ ار بتتأث السياحة الداخمية

دور التصــال فــي تطــوير سياســات الســياحة والتصــال الثقــافي ( 2007ويمسػػوف )دراسػػة  .3

 فريقياإالمتبادل من اجل السالم وصناعة السياحة المستدامة في 

ثػػار النظريػػة ا ىػػداؼ المتعمقػػة بمجموعػػة مػػف النقػػاط واألتسػػميط الضػػوء عمػػى ىػدفت الدراسػػة إلػػى      

عمػػى صػػناعة السػػياحة فػػي  ، والعولمػػة، كتكنموجيػػا االتصػػاؿاإلعػػالـالمترتبػػة عمػػى وسػػائؿ يميػػة والمفاى

فريقيػػا إالسػػياحة والسياسػػات والخيػػارات فػػي  عامػػة عػػف التحػػديات الحاليػػة لقضػػايا تقػػديـ لمحػػةافريقيػػا، و 

ثػار ة، وشػرح محػدد  اإلعالميػوالحمػالت  تصػاالتاالوكيؼ يمكف التػأثير فػي ذلػؾ مػف خػالؿ عمميػة 

ر الثقافػػػة فػػػي البمػػػداف االفريقيػػػة، الجديػػػدة عمػػػى تطػػػوي لوجيػػػاو التكنالجديػػػدة ومػػػف قبػػػؿ  اإلعػػػالـوسػػػائؿ 

فضػػػػؿ لتعزيػػػػز السػػػػياحة والخيػػػػارات األ مػػػػةً ءكثػػػػر مالوتقنيػػػػات االتصػػػػاؿ األ اإلعػػػػالـمناقشػػػػة وسػػػػائؿ و 

ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ا، فريقيػػإقػػافي والتنػػافس الثقػػافي فػػي المسػػتدامة والسػػالـ وتسػػوية النزاعػػات والتبػػادؿ الث

أف تي تـ التوصػؿ إلييػا نتائج الالوكاف مف أىـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي،  أىداؼ الدراسة تـّ 

والوطنية  المحميةفي تحفيز السياحة  اً حيوي اً العبالجديدة وتكنولوجيات االتصاؿ ُتعتبر  اإلعالـوسائؿ 

رئيسػػية وىػػي سػػياحية  اً سػػوقتمثػػؿ فريقيػػا إف والعػػالـ الغربػػي، وأ فريقيػػاإوتطػػوير االعمػػاؿ بػػيف  والعالميػػة

فريقيػػػا فػػػي إفقػػػداف حصػػػة ، وأف السػػػياحية المحميػػػة واالجنبيػػػة ولممنتجػػػات والصػػػناعة لإليػػػراداتمصػػػدر 
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 الى غياب القدرة عمى المنافسة. عزىالساحة السياحية العالمية يُ 

السـياحي عمـى تحسـين صـورة السـياحة الداخميـة فـي  اإلعـالمأثـر  (2008بمبخػاري )دراسة  .:

 ر من وجية نظر السياح المحميينالجزائ

ؽ صػورة إيجابيػة لمسػياحة السػياحي ودوره المػؤثر فػي خمػ اإلعػالـىميػة أإبراز ىدفت الدراسة إلى      

السػياح فػي ة التػي يحمميػا السياحي والصػور  اإلعالـتسميط الضوء عمى طبيعة العالقة بيف الداخمية، و 

سػػيف بػػرامجيـ والسػػياحة عمػػى تح اإلعػػالـلػػى نتػػائج تسػػاعد العػػامميف فػػي مجػػاؿ إالوصػػوؿ أذىػػانيـ، و 

ومػػف أجػػؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة وفرضػػيتيا تػػـ توظيػػؼ المػػنيج الوصػػفي ة المختمفػػة، اإلعالميػػ

ػػوكػػاف مػػف نتػػائج الدراسػػة أف التحميمػػي،  جػػة متوسػػطة وىػػي و العينػػة نحػػو متغيػػرات الدراسػػة كػػاف بدر توجُّ

درجػػة غيػػر كافيػػػة لبنػػاء صػػػورة سػػياحية قويػػة فػػػي اذىػػاف السػػػياح تػػؤثر عمػػى سػػػموكيـ وتحفػػزىـ لزيػػػارة 

  .المقاصد الداخمية

دور تكنولوجيا المعمومات والتصال بتنميـة قطـاع السـياحة  (2010) بختي وشػعوبيدراسة  .;

 والفندقة

والفندقػػػة ودعػػػـ التنميػػػػة ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى فوائػػػد االنترنػػػت فػػػي مجػػػاؿ السػػػياحة      

، وتـ استخداـ ، وبياف القيمة المضافة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع السياحةالمستدامة

عربيػة المعنيػة ة الاإللكترونيػمػف المواقػع التػي تكّونػت الدراسػة  المنيج الوصفي التحميمي، واختيار عينة

ة ليػػا تػػأثير بػػالغ اإللكترونيػػ اإلعػػالـبػػالترويج لمسػػياحة، وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف تطبيقػػات وسػػائؿ 

التواصػؿ مػع السػياح وأنػو يمكػف عػف طريػؽ ىػذه الوسػائؿ  ،األىمية في دفع نمو السياحة داخؿ الدولػة
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عػػف طريػػؽ الموقػػػع بسػػيولة بالمعمومػػات والعػػروض السػػياحية وتمكيػػنيـ مػػػف البػػدء بػػالحجز وتزويػػدىـ 

 .ويواكب تطورات ثورة االتصاالت الحديثة ،والجيد )أوف اليف( األمر الذي يوفر الوقت اإللكتروني

 مصر التنمية السياحية في يف اإلعالمر دو ( 2011دراسة أبو زيد ) .6

ومف  دعـ التوجييات االقتصادية لمبالد المصري في اإلعالـدور إلى التركيز عمى الدراسة ىدفت      

ع البنية توسي يشكاؿ اقتصادية جديدة تسيـ فأ فيو كاع السياحي، لما يعكسو ذلؾ عمى تضمنيا القط

وظفت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ، و وتحقيؽ الغايات المنشودة منو قتصاد المصريالتحتية لال

ـ التوصؿ إلى مجموعة مسياحة تتمّتع بمقّومات جاذبة لمصر مف النتائج، منيا أف  لإلجابة عف أسئمتيا، وت

ـ الضمنيا مف  ـ وما تممالموقع الممتاز بيف قارات العال مف شواطىء  كوى جانب الجو المعتدؿ طواؿ العا

ثار التاريخية سواء فرعونية لى الكـ اليائؿ مف ا إضافة باإل نير النيؿو حمر بيض واألبحريف األالعمى 

يجاد الحموؿ العممية والمبنية عمى إبوأوصت الدراسة  ،سالميةا  و بيزنطية ومسيحية و أو يونانية رومانية أ

دراسات واالستعانة بع عمماء االقتصاد والتخطيط القومي، سس اقتصادية واسعة بواسطة خبراء السياحة مأ

ـ الخريطة وا  اقتصادية كبيرة ومدروسة  الكثير مف عف طريؽ استغالؿ  السياحية المصرية بالكامؿعادة رس

لى جانب إضافة موارد أخرى إمما قد يؤتى ب ،المناطؽ السياحية الخارجة عف الخريطة السياحية الحالية

ـ بال المصري اإلعالـ، وأوصت الدراسة  توفير فرص عمالة أخرى وتكويف  ي،ممؼ السياحبضرورة االىتما

ـ مصر  أير  ـ ىذا الممؼ يعا  يعادة النظر فإلى إوتحفيز الحكومة المصرية بضرورة التوجو  ،واسع لدع

 ، وبمنظور عممي اقتصادي.المنظمة لياوالمضموف طبقًا لمقوانيف  مف حيث الشكؿ المنظومة السياحية
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 نموذجاً  إذاعة سياحة إف ام @األردنالسياحي في  اإلعالم ،(2012) الحميدات دراسة .=

ـ العامميف في القطاع السياحي لممواد ىدفت الدراسة إلى       تبث عبر  ة التياإلعالميالتعرؼ عمى تقيي

ـ مدى تقييـ، و إؼ إة التي تحدثيا إذاعة سياحة ثار المتنوعالكشؼ عف ا ذاعة سياحة اؼ اـ، و إثير أ

ـ إ إسياـ التعرؼ عمى مدى ، و السياحية في األردف األنشطةج المواقع و الترويـ في إؼ إذاعة سياحة إسيا

ـ لمنمو إؼ إعة سياحة اذإمعرفة مدى مواكبة ـ في تعديؿ بعض السموكيات، و إؼ إة إذاعة سياح

ذاعة في الترويج فاعمية برامج اإل أف الدراسة إلى توتوصماستخداـ المنيج المسحي،  تـّ و السياحي، 

كثر منيا فاعمية أف تكوف ىذه الفاعمية تثقيفية أويمكف  ،السياحية جاءت بدرجة متوسطة األنشطةلممواقع و 

ـ بالنشاط السياحيأتحفيزية  السموكيات المتوقعة تتمثؿ الدراسة أيضاً أف  نتائج، وكاف مف و تشجيعية لمقيا

ـ بأمكانية التأثير في سموكيات الناس إفي  مى زيارة قد تزيد مف اإلقباؿ عوالتي  ،السياحية األنشطةثناء القيا

 قع السياحية.بعض الموا

 Kamur (4102 )Role of media in the promotion of tourismدراسة  .<

industry in india   في صناعت السياحت في الهند اإلعالمدور   

وتـ استخداـ المنيج المسحي ثر االجتماعي السمبي لمسياحة، إلى التعرؼ عمى األدراسة ىدفت ال     

 اإلعالـة واالجتماعية والبيئية والمحمية، وتوصمت الدراسة إلى أف الثقافيفيـ القضايا في ىذه الدراسة ل

 جيدة لممواطنيف،ولد فوائد اقتصادية مبي االجتماعي لمسياحة، ويثر السالسياحي يحمي البيئة ويقمؿ األ

عي والمحمي يجابية لمحفاظ عمى التراث الطبيإيخمؽ مساىمات و ، ويحسف مف رفاه المجتمعات المضيفة

ـ خبرات ممتعة لمسياح مف خالز التنوع العالمي، و عزّ وي يساعد ؿ اتصاؿ ىادؼ مع السكاف المحمييف، و يقد

 .الطبيعية والمحمية واالجتماعيةعمى فيـ المسائؿ البيئية و 
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 Park (4102 ،)The Impact of different types of Media onدراسػػة  .9

Tourist’s behavioral intentions   عةأأ   وسأال  اإلعأأالمنأأىام تلفة أت تأأ  أتأثيي

 5102النىايا السةىكيت لةسياح 

مف حيث بالنسبة لممسافريف  اإلعالـمختمفة مف وسائؿ النواع فعالية األثبات ىدفت الدراسة إلى إ     

ولتحقيؽ أىداؼ ، اإلعالـاختيار وجية السفر ليشارؾ المسافروف معموماتيـ عند عودتيـ مع وسائؿ 

ة اإللكترونيكاف لموسائط وتوصمت الدراسة إلى أف التأثير االكبر استخداـ المنيج المسحي،  الدراسة تـّ 

 ، وأف عينة الدراسة تميؿفي كال الجنسيف وكافة األعمارصناعة السياحة  فية بيف الناس اإلعالمي

كانت فعالة ة اإللكتروني اإلعالـعند اختيار وجية السفر، وأف وسائؿ  اإلعالـؿ نواع وسائأالستخداـ 

 .واالنترنت والياتؼ المحموؿ ؿ التواصؿ االجتماعيبشكؿ واضح سواء وسائ

 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة@

السػػياحي مػػف  اإلعالمػػيىػػذه الدراسػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت التػػرويج  تختمػػؼ .1

 .ختالؼ البيئة التطبيقيةحيث ا

والتػرويج  األردنيػةفػي دعػـ السػياحة  األردنيػةدور ىيئػة تنشػيط السػياحة . تتناوؿ ىذه الدراسػة 2

كثػػػر أف أحيػػث  ،فػػي العاصػػمة األردنيػػة عمػػاف مكاتػػب السػػػياحة أصػػحابليػػا مػػف وجيػػة نظػػر 

 عػاـ والسػياحة الداخميػة ومعوقاتيػا بعيػداً  بشػكؿٍ  اإلعالمػيتدور حػوؿ التػرويج السابقة الدراسات 

 .المتأثرة والمؤثرة بيذا المجاؿو أعف القطاعات المختصة 

 .دراسةمع ال. تختمؼ ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات مف حيث مجت3
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سة مف حيث المػنيج المسػتخدـ وىػو )المػنيج معظـ الدراسات السابقة متشابية مع ىذه الدرا .4

 .الوصفي التحميمي(

السياحي والترويج لمسػياحة بشػكمو العػاـ  اإلعالـويرى الباحث بأف الدراسات السابقة تناولت موضوع  

كثػػػر الوسػػػائؿ أودوره فػػػي اسػػػتقطاب السػػػياح وتسػػػميط الضػػػوء عمػػػى المواقػػػع السػػػياحية والتركيػػػز عمػػػى 

، وعمػػػػى دور صػػػػر عمػػػػى الوسػػػػائؿ والطػػػػرؽ واالسػػػػاليبمقت بشػػػػكؿٍ  اإلعالمػػػػيالمسػػػػتخدمة فػػػػي التػػػػرويج 

يػػة دوف إعالموحصػػر التقصػػير بجوانػػب  ،المرئػػي والمقػػروء والمسػػموع عمػػى التػػرويج السػػياحي اإلعػػالـ

 ساسية الداعمة لعمميات الترويج والتمويؿ ودور القطاع العاـ والخاص كوحدةٍ الوقوؼ عمى العوامؿ األ

يجػػابي والفعػػاؿ لػػوزارات وىيئػػات حكوميػػة وقطاعػػات اليػػادؼ واإل اإلعالمػػيواحػػدة فػػي تحقيػػؽ التػػرويج 

، ومف ىنا تكمف أىميػة ركز عمى السائح كعينة بحثالذي ي عف البحث التقميدي سياحية خاصة بعيداً 

 .سمفناأسات السابقة كما ىذه الدراسة وما يميزىا عف باقي الدرا
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 (اءاتجر اإلو  الطريقةمنيجية الدراسة )
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 الفصل الثالث

 منيجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 

الدراسة، كما يوضح كيفية بناء أداة الدراسة، يجية الدراسة، ويبيف مجتمع يتناوؿ ىذا الفصؿ من     

واإلجراءات العممية المستخدمة في التأكد مف صدقيا وثباتيا، والكيفية التي ُطّبقت بيا الدراسة ميدانيًا، 

 استخداميا في تحميؿ بيانات الدراسة، وذلؾ كما يمي: وأساليب المعالجة اإلحصائية التي تـّ 

 ة الدراسةيمنيج -لً أو 

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف األسئمة التي طرحتيا والتحقؽ مف فرضياتيا، تـ 

الذي ُيعّرؼ بأنو المنيج الذي يقوـ عمى وصؼ الظاىرة كما ىي مف  مسحياستخداـ المنيج الوصفي ال

بإعطائيا وصفًا رقميًا مف خالؿ  كمياً أو  كيفياً  تعبيراً  عنيا والتعبير دقيقًا، وصفاً  دوف تغيير، ووصفيا

)النعيمي  أرقاـ وجداوؿ توضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا أو درجة ارتباطيا مع الظواىر األخرى

 . (2009وآخراف،

 مجتمع الدراسة -ثانياً 

ىو ُيعّرؼ مجتمع الدراسة بأنو مجموع المفردات التي يستيدؼ الباحث دراستيا لتحقيؽ نتائج مفيدة، و      

ـ الدراسة عمى كؿ مفرداتو )إدريس، ويمثؿ (، 1998يمثؿ الجميور الذي يرغب الباحث في دراستو وتعمي

المعتمديف لدى ىيئة  عمافالعاصمة األردنية ي المكاتب السياحية فجميع أصحاب  مجتمع ىذه الدراسة
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ـّ استبعاد مكتب سياحي، وصاحبة صاحب  68، وعددىـ تنشيط السياحة  6مع اإلشارة إلى أنو قد ت

ـ صالحيتيا، ليصبح المجموع الكمي لمجتمع الدراسة  مكتب سياحي، وصاحبة صاحب  62استبانات لعد

ويمثؿ الجدوؿ التالي وصفًا لمجتمع الدراسة حسب متغيرات )النوع االجتماعي، العمر، المؤىؿ 

 األكاديمي، عدد سنوات الخبرة في العمؿ(:

 الدراسة مجتمع(@ وصف 0جدول رقم )

 النسبة% العدد فئات المتغير المتغير

 النوع الجتماعي

 61.3 38 ذكر

 38.7 24 أنثى

 011 8> المجموع

 العمر 

 50.0 31 40أقؿ مف 

 24.2 15 45إلى أقؿ مف  41مف 

 16.1 10 50إلى أقؿ مف  46مف 

 9.7 6 فأكثر 50مف 

 011 8> المجموع

 األكاديميالمؤىل 

 6.5 4 دكتوراه

 21.0 13 ماجستير

 12.9 8 دبمـو عاؿٍ 

 46.8 29 بكالوريوس

 4.8 3 دبمـو فني
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 النسبة% العدد فئات المتغير المتغير

 8.1 5 إعدادية )بجميع فروعيا(

 011 8> المجموع

 سنوات الخبرة في العمل  

 29.0 18 سنوات 5أقؿ مف 

 29.0 18 سنوات 10إلى أقؿ مف  5مف 

 22.6 14 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 14.5 9 سنة 20إلى أقؿ مف  15مف 

 4.8 3 سنة فأكثر 20

 011 8> المجموع

 

%، بينما بمغ عدد 61.3مديرًا، وبنسبة  38يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عدد المدراء الذكور بمغ      

% 50مديراً بنسبة  31%، ويتضح مف الجدوؿ أيضاً أف ىناؾ 38.7مديرًة، وبنسبة  24المديرات اإلناث 

ـ أقؿ مف  ـ مف 24.2مديراً بنسبة  15سنة، و 40أعمارى  10وسنة،  45ف سنة إلى أقؿ م 41% أعمارى

أعمارىـ أكثر % 9.7مدراء بنسبة  6سنة، و 50إلى أقؿ مف  46% أعمارىـ مف 16.1مدراء بنسبة 

مدراء يحمموف  4الدراسة، حيث أف  مجتمعضاً تنّوع المؤىؿ األكاديمي لويتبيف مف الجدوؿ أية، سن 50مف 

مدراء يحمموف  8%، و21.0يحمموف درجة الماجستير بنسبة  مديراً  13%، و6.5درجة الدكتوراه بنسبة 

ـ العالي بنسبة  مدراء  3%، و46.8مديراً يحمموف درجة البكالوريوس بنسبة  29%، و12.9شيادة الدبمو

ـ فني بنسبة  وفيما %، 8.1مدراء يحمموف اإلعدادية بجميع فروعيا بنسبة  5%، و4.8يحمموف درجة دبمو

لدييـ خبرة  مديراً  18ف مف الجدوؿ السابؽ أف الدراسة، فقد تبيّ  مجتمععممية لدى ليتعمؽ بسنوات الخبرة ا
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سنوات بنسبة  10إلى أقؿ مف  5 مفخبرة  ـمديرًا لديي 18%، وأف 29.0سنوات بنسبة  5أقؿ مف 

ـ خبرة  9%، وأف 22.6سنة بنسبة  15 إلى أقؿ 10 مفخبرة ـ مديراً لديي 14%، وأف 29.0 مدراء لديي

% 4.8أكثر بنسبة سنة ف 20لدييـ خبرة  راءمد 3%، وأف 14.5سنة بنسبة  20إلى أقؿ مف  15 مف

 الدراسة. مجتمعمف 

 صدق أداة الدراسة -اً ثالث

 عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعةٍ  التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة مف خالؿ تـّ 

ح قائمة بأسماء السادة ( يوضّ 3رقـ ) ، والممحؽوالسياحة اإلعالـالمحّكميف المتخصصيف في مف 

ـ حوؿ مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى  ـ ومالحظاتي المحّكميف، حيث قاموا بإبداء آرائي

كؿ محور مف محاور االستبانة، ووضوح الصياغة المغوية لالستبانة، وفي ضوء تمؾ ا راء تـ استبعاد 

 ( فقرة.32يصبح عدد فقرات االستبانة )بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا ا خر ل

 صدق التساق الداخمي -اً رابع

تـّ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة، والدرجة الكمية لممحور الذي   

 (، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:SPSSتنتمي إليو، وذلؾ باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية )

 "األردنيىيئة تنشيط السياحة في رفد القتصاد دور " -(@ ات ساق عبارات المحور األول8جدول رقم )

 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة م

0 
ىيئة تنشيط السياحة في خمؽ الطمب عمى المنتج ساىمت 
 األردنيالسياحي 

 0.05داؿ عند  0.566
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 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة م

8 
في قطاع ىيئة تنشيط السياحة وظائؼ عمؿ  لألردنييف وّفرت 
 السياحة

 0.05داؿ عند  0.571

 0.05داؿ عند  0.634 في زيادة العائدات السياحية ىيئة تنشيط السياحةساىمت  9

: 
في رفع التنافسية الكمية لقطاع  ىيئة تنشيط السياحةساىمت 
  األردنيالسياحة 

 0.05داؿ عند  0.540

; 
استقطاب رؤوس األمواؿ ساىمت ىيئة تنشيط السياحة في 

 األجنبية وتوظيفيا في المجاؿ السياحي
 0.05داؿ عند  0.511

< 
ـ  ىيئة تنشيط السياحة المكاتب السياحية التي ترّوج لمسياحة تدع
 ماديًا أو لوجيستياً  األردففي 

 0.05داؿ عند  0.499

 0.05داؿ عند  0.277 تعد واردات السياحة مصدرًا ميمًا مف مصادر الدخؿ القومي =

 

(، وبذلؾ ُتعتبر عبارات 0.05السابؽ أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) يبيف الجدوؿ

 ضعت لقياسو.المحور صادقة لما وُ 

في الترويج  اإلعالمىيئة تنشيط السياحة لوسائل توظيف " -(@ ات ساق عبارات المحور الثاني9جدول رقم )
 والتسويق السياحي لألردن"

 مستوى الدللة تباطمعامل الر  العبارة م

0 
وشبكات التواصؿ  اإللكترونيتوّظؼ ىيئة تنشيط السياحة التسويؽ 

 0.05داؿ عند  0.472 االجتماعي والمنصات المرتبطة باالنترنت بشكٍؿ فّعاؿ جداً 
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 مستوى الدللة تباطمعامل الر  العبارة م

8 
الرسمية وغير  األردنية اإلعالـتوّظؼ ىيئة تنشيط السياحة مؤسسات 
بيدؼ تشجيع السياحة  األردنيةالرسمية في الترويج لممواقع السياحية 

 الداخمية
 0.05داؿ عند  0.369

9 
األجنبية لمترويج لمسياحة  اإلعالـتعتمد ىيئة تنشيط السياحة عمى وسائؿ 

 0.05داؿ عند  0.511 الخارجية

: 
 اإلعالـىناؾ اتفاقيات إعالنية بيف ىيئة تنشيط السياحة وبيف وسائؿ 

 السياحية 
 0.05داؿ عند  0.478

; 
فيما يتعمؽ  اإلعالـتيتـ ىيئة تنشيط السياحة بما يتـ نشره عمى وسائؿ 

 0.05داؿ عند  0.455 بالترويج السياحي لألردف

 

(، وبذلؾ ُتعتبر عبارات 0.05يبيف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 ضعت لقياسو.المحور صادقة لما وُ 

ىيئة تنشيط السياحة عمى تول ي عمميات  إعالم"قدرة  -(@ ات ساق عبارات المحور الثالث:جدول رقم ) 
 "األردنيالسياحي   اإلعالميالترويج والتسويق 

 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة م

0 
لييئة تنشيط السياحة أداة جاذبة لمسياح مف مختمؼ  اإللكترونيُيعتبر الموقع 
 أنحاء العالـ

 0.05داؿ عند  0.544

8 
تقـو ىيئة تنشيط السياحة بإصدار النشرات والبروشورات والممصقات السياحية 

 بكؿ المغات المتعارؼ عمييا، وبشكٍؿ مكّثؼ
 0.05داؿ عند  0.536

 0.05داؿ عند  0.511 في مجاالت التنمية السياحيةتصدر ىيئة تنشيط السياحة مجمة دورية متخصصة  9
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 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة م

: 
برامج تسويقية بأسموٍب مبتكر وجذاب يبرز التراث ىيئة تنشيط السياحة تقدـ 

 التاريخي والثقافي والحضاري لألرف
 0.05داؿ عند  0.621

; 
السياحي مما يساعد  اإلعالـبرامج تدريبية لمعامميف في ىيئة تنشيط السياحة توفر 

 عمى تقديـ برامج متميزة
 0.05داؿ عند  0.622

< 
الدراما في نشر الترويج السياحي مف خالؿ أعماؿ توظؼ ىيئة تنشيط السياحة 

 0.05داؿ عند  0.543 تدور أحداثيا في نفس المناطؽ السياحية

= 
ـ ىيئة تنشيط السياحة  السمبي الذي  اإلعالـية لمواجية إعالمفي إعداد مادة تساى

 يبّيف الدولة سياحيًا بصورٍة سمبية
 0.05داؿ عند  0.543

> 
السياحي مف  اإلعالميتعاني برامج ىيئة تنشيط السياحة مف ركوٍد في النشاط 

 حيث نمطّية أساليب الترويج وتكرار األفكار
 0.05داؿ عند  0.358

? 
قامت ىيئة تنشيط السياحة بإشراؾ المجتمعات المحمية ومؤسسات صناعة 

 السياحة في عممية التخطيط السياحي
 0.05داؿ عند  0.470

 

(، وبذلؾ ُتعتبر عبارات 0.05يبيف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 ضعت لقياسو.المحور صادقة لما وُ 

والبرامج التي نف ذىا  األنشطةنوعي ة وفعالي ة أىداف مدى " -ت المحور الرابع(@ ات ساق عبارا;جدول رقم )  
 ىيئة تنشيط السياحة" إعالم

 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة م

0 
استفادت ىيئة تنشيط السياحة مف تجارب الدوؿ األخرى في مجاؿ الترويج 

 السياحي
 0.05داؿ عند  0.462
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 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارة م

 0.05داؿ عند  0.435 وّفرت ىيئة تنشيط السياحة تجارب متنوعة لمزوار عمى مدار العاـ 8

 0.05داؿ عند  0.435 األردنيىيئة تنشيط السياحة المنتج السياحي طّورت  9

 0.05داؿ عند  0.439 رّوجت ىيئة تنشيط السياحة لألردف بشكٍؿ أفضؿ في األسواؽ العالمية  :

 0.05داؿ عند  0.415 عمى المستوى السياحي داخمياً  األردفحّسنت ىيئة تنشيط السياحة صورة  ;

 0.05داؿ عند  0.640 عمى المستوى السياحي خارجياً  األردفحّسنت ىيئة تنشيط السياحة صورة  >

= 
ـ ىيئة تنشيط السياحة المسابقات السياحية لمشباب لمتعرؼ عمى المعالـ  تنّظ

 السياحية لبمدىـ 
 0.05داؿ عند  0.442

> 
ـ ىيئة تنشيط السياحة الميرجانات والمعارض السياحية لتنشيط التفاعؿ  تنظ

 بيف المواطنيف والسائحيف في كافة أنحاء الدولة  
 0.05داؿ عند  0.544

? 
قامت ىيئة تنشيط السياحة بخمؽ آليات لمتواصؿ بيف السائح والمواطف 

 ومتابعتيا
 0.05داؿ عند  0.395

01 
السياحة دراسات لمسموكيات السمبية لدى المواطنيف في ُتجري ىيئة تنشيط 

 التعامؿ مع السائحيف
 0.05داؿ عند  0.470

00 
ـ االقتراب مف األماكف  تحّذر ىيئة تنشيط السياحة المواطنيف والزوار مف عد

 0.05داؿ عند  0.460 المختمفة اإلعالـالسياحية غير ا منة عبر وسائؿ 

 

(، وبذلؾ ُتعتبر عبارات 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )يبيف الجدوؿ السابؽ أف 

 ضعت لقياسو.المحور صادقة لما وُ 
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 ثبات أداة الدراسة -اً خامس

( لالتساؽ Cronbach's Alpha) ألفا جرى استخراج معامؿ الثبات، طبقًا لمعادلة كرونباخ

ؿ و الدراسة، وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدالداخمي لألداة ككؿ، ولكؿ محور مف محاور أداة 

 ا تي:

 لكل محور من محاور الستبانة ولالستبانة ككلألفا (@ معامالت كرونباخ >جدول رقم )

 معامل الثبات المحاور م

 0.791 األردنيىيئة تنشيط السياحة في رفد االقتصاد دور المحور األوؿ:  0

8 
في الترويج والتسويؽ  اإلعالـىيئة تنشيط السياحة لوسائؿ توظيؼ المحور الثاني: 
 السياحي لألردف

0.715 

9 
ىيئة تنشيط السياحة عمى توّلي عمميات الترويج  إعالـقدرة المحور الثالث: 

 األردنيالسياحي   اإلعالميوالتسويؽ 
0.836 

: 
ىيئة  إعالـّفذىا والبرامج التي ن األنشطةنوعّية وفعالّية أىداؼ مدى المحور الرابع: 
 0.880 تنشيط السياحة

 80?.1 الكمي

    

(، وبمغ 0.880-0.715يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت الثبات لممحور تراوحت بيف )  

 تع بدرجة عالية مف الثبات، ويمكف(، وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتم0.921معامؿ الثبات الكمي )

 الدراسة. مجتمعتطبيقيا عمى 
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 الدراسة  متغيرات -اً سادس

 تتكوف متغيرات الدراسة مف األنواع الثالثة التالية:     

 .ييئة تنشيط السياحةل اإلعالميدور الالمتغيرات المستقمة@  .1

وىػي: النػوع ، الدراسػة الديمغرافيػة ألفػراد مجتمػعخصػائص الوتتمثػؿ فػي طية@ سـالمتغيرات الو  .2

 سنوات الخبرة في العمؿ(.االجتماعي، العمر، المؤىؿ األكاديمي، 

تنميػة وتعظػيـ الدراسػة لػدور ىيئػة تنشػيط السػياحة مػف حيػث  مجتمػعتقيػيـ  المتغيرات التابعة@ .3

توظيػػػػؼ ىيئػػػػة تنشػػػػيط السػػػػياحة لوسػػػػائؿ و ، األردنػػػػيرفػػػػد االقتصػػػػاد و دور القطػػػػاع  السػػػػياحي 

ىيئة تنشػيط السػياحة  إعالـقدرة اإلعالـ في الترويج والتسويؽ اإلعالمي السياحي األردني، و 

 إعػالـذىا والبػرامج التػي نفّػ األنشطة، وفعالّية اإلعالميج والتسويؽ ي عمميات الترويعمى تولّ 

 ىيئة تنشيط السياحة.

 

 

 

 

  

 

 

 

الدوراإلعالمًلهٌئةتنشٌط

 السٌاحة

 المتغيرات التابعة المتغيرات الوسطية

 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل

تنمٌةوتعظٌمدورالقطاع

 السٌاحًورفداالقتصاداألردنً

ًتوظٌفوسائلاإلعالمف

التروٌجوالتسوٌقاإلعالمً

 السٌاحًاألردنً

قدرةإعالمهٌئةتنشٌطالسٌاحة

علىتولًّعملٌاتالتروٌج

 والتسوٌقاإلعالمً

ًٌّةاألنشطةوالبرامجالت فعال

 نفّذهاإعالمهٌئةتنشٌطالسٌاحة

ًالنوعاالجتماع 

العمر 

ًالمؤهلاألكادٌم 

سنواتالخبرةفًالعمل 
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 المعالجة اإلحصائية -اً سابع

استخداـ أساليب اإلحصاء الوصفي  لإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار صحة فرضّياتيا تـّ 

 (.SPSSوالتحميمي، وذلؾ باستخداـ الرزمة اإلحصائية )

( لوصؼ خصائص Descriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفّي ) -1

 واإلجابة عمى أسئمة الدراسة وترتيب األبعاد تنازليًا.الدراسة بالنسب المئوّية،  مجتمع

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة -2

في ( لمكشؼ عف داللة الفروؽ اإلحصائية Kruskal –wallisويمز ) –اختبار كروسيكاؿ -3

العمر، المؤىؿ النوع االجتماعي، )الدراسة قد ُتعزى إلى متغيرات:  مجتمعإجابات أفراد 

 .(األكاديمي، سنوات الخبرة

 إجراءات الدراسة -اً ثامن

 اإلعالـو  اإلعالـالسياحة و االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة بمجاؿ  تـّ  .1

 تحديد محاور االستبانة. لممفاىيـ تـّ ، وبناءًا عمى التعريفات اإلجرائية السياحي

تّمت تـّ تصميـ استبانة تقيس متغيرات الدراسة لإلجابة عف تساؤالتيا وتحقيؽ أىدافيا، و  .2

صياغة العبارات والمؤشرات التي تقيس كؿ ُبعد مف أبعاد االستبانة، وذلؾ باالستعانة 

المظاىر والمؤشرات بالدراسات ذات الصمة بالموضوع، وما ورد في أدبيات الموضوع مف 

 الدالة عمييا.
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تـّ عرض االستبانة بصورتيا األولية عمى سعادة المشرؼ عمى ىذه الدراسة إلبداء رأيو  .3

ومالحظاتو وتوجيياتو عمييا، وكاف مف توجييات سعادتو عرضيا عمى مجموعة مف 

 المحكميف.

ح الصياغة وذلؾ لمحكـ عمى مدى وضو ، عرض االستبانة عمى مجموعٍة مف المحكميف تـّ  .4

المغوية لمعبارات، ومدى تمثيؿ العبارة لممجاؿ الذي تقيسو، واقتراح ما يرونو مناسبًا، وبعد 

جراء التعديؿ لبعض فقرات االستبانة في  استعادة النسخ المحكمة تـّ  تحميؿ نتائج التحكيـ وا 

عادة ترتيب بعضيا.  ضوء آراء المحكميف ومالحظاتيـ وا 

عدادىا وتوزيعيا عمى أفراد  تـّ  .5  الدراسة. مجتمعتجييز االستبانات وا 

الدراسة، وتـ تفريغيا ثـ تحميميا باستخداـ  مجتمعتّمت استعادة االستبانات الُمعّبأة مف قبؿ  .6

 .SPSS لمعمـو االجتماعية برنامج الرزمة اإلحصائية

 وصف أداة الدراسة -اً تاسع

 تكّونت االستبانة في صورتيا النيائية مف األجزاء التالية:     

 @العمر، النوع االجتماعي، و )الدراسة، وىي:  مجتمعويتعمؽ بالمتغيرات الخاصة ب القسم األول

 .(والمؤىؿ األكاديمي، وسنوات الخبرة في العمؿ

 @تكّونت في مجمميا مف  الدراسة، ويشتمؿ عمى أربعة محاور رئيسية ويتعمؽ بأسئمة القسم الثاني

 ( عبارة تقيس:32)

 ( عبارات.7واشتمؿ عمى )، األردنيىيئة تنشيط السياحة في رفد االقتصاد دور المحور األول@  -
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في الترويج والتسويؽ السياحي  اإلعالـىيئة تنشيط السياحة لوسائؿ توظيؼ : المحور الثاني -

 ( عبارات.5واشتمؿ عمى )لألردف، 

  اإلعالميىيئة تنشيط السياحة عمى توّلي عمميات الترويج والتسويؽ  إعالـقدرة  المحور الثالث@ -

 ( عبارات.9واشتمؿ عمى )، األردنيالسياحي 

ىيئة تنشيط  إعالـوالبرامج التي نّفذىا  األنشطةنوعّية وفعالّية أىداؼ مدى  المحور الرابع@ -

 .ة( عبار 11واشتمؿ عمى )السياحة، 

المحاور في االتجاه اإليجابي، بحيث تدؿُّ الدرجة المرتفعة عمى وجود درجة وقد صيغت جميع عبارات 

عالية مف السمة المقيسة، وتدؿ الدرجة المتدنية عمى وجود درجة منخفضة وفؽ تدريج ليكرت الخماسي 

 المعدؿ )موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة(.

 لعباراتمعيار الحكم عمى المحاور وا -عاشراً 

 (،Likert)اشتممت أداة الدراسة )االستبانة( عمى مقياس تقدير خماسي عمى طريقة ليكرت 

، دة( درجات، وىي: موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، غير موافؽ، غير موافؽ بش5ويتضمف ىذا المقياس )

ـ عمى درجة الموافقة عمى المحور أو العبارة المقترحة  ،وبناءاً عمى ذلؾ ـ المعيار التالي لمحك ـ استخدا فقد ت

 ،األردنيرفد االقتصاد و تنمية وتعظيـ دور القطاع  السياحي  فيدور ىيئة تنشيط السياحة نحو إظيار 

السياحي وقدرة ىيئة تنشيط السياحة عمى توظيؼ وسائؿ اإلعالـ في الترويج والتسويؽ اإلعالمي 

وفعالّية  ،اإلعالميىيئة تنشيط السياحة عمى تولي عمميات الترويج والتسويؽ  إعالـوقدرة  األردني،

وذلؾ بتحديد مدى الدرجات بحساب الفرؽ بيف ىيئة تنشيط السياحة،  إعالـوالبرامج التي نّفذىا  األنشطة
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ـ قسمة الناتج عمى 1وأدنى قيمة  5أعمى قيمة  وىي طوؿ الفئة،  0.80ناتج القسمة مستويات، فكاف  5، ث

 تفسير النتائج بحسب قيمة المتوسط الحسابي لمعبارة أو المحور، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: وقد تـّ 

 (@ معيار الحكم عمى درجة الموافقة عمى المحور أو العبارة=جدول )

 م المتوسط درجة الموافقة

 1 5 -4.20 عالية جداً 

 2 4.19 – 3.40 عالية

 3 3.39 – 2.60 متوسطة

 4 2.59 – 1.80 منخفضة

 5 1.79 – 1 منخفضة جداً 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

يقدـ ىذا الفصؿ شرحًا مفصاًل لمبيانات التي جرى تحميميا حسب أسئمة الدراسة، حيث      

 األربعة التي تقـو عمييا الدراسة.يستعرض الباحث المحاور 

ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظيم دور القطاع  السياحي  إعالمنتائج السؤال األول@ ما  دور 

 األردنيةفي العاصمة  األردنالمكاتب السياحية في  أصحاب، من وجية نظر األردنيرفد القتصاد و 

 عمان؟

رفد و ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظيـ دور القطاع  السياحي  إعالـدور لمتعرؼ عمى 

الدراسة تـ استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  مجتمعنظر مف وجية  األردنياالقتصاد 

 األوؿ، ويظير ذلؾ بالجدوؿ التالي: سؤاؿلكؿ عبارة مف عبارات ال والترتيب المعيارية، ودرجة الموافقة

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى عبارات (@ <جدول رقم )
 األول سؤالال

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1 
ىيئة تنشيط السياحة في خمؽ الطمب عمى المنتج ساىمت 
 األردنيالسياحي 

 متوسطة 6 1.079 2.580

ىيئة تنشيط السياحة وظائؼ عمؿ  لألردنييف في قطاع وّفرت  2
 السياحة

 متوسطة 2 0.896 3.016
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 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 متوسطة 4 1.093 2.871 في زيادة العائدات السياحية ىيئة تنشيط السياحةساىمت  3

4 
في رفع التنافسية الكمية لقطاع  ىيئة تنشيط السياحةساىمت 
  األردنيالسياحة 

 متوسطة 5 1.128 2.790

5 
استقطاب رؤوس األمواؿ ساىمت ىيئة تنشيط السياحة في 

 األجنبية وتوظيفيا في المجاؿ السياحي
 متوسطة 3 0.943 2.935

6 
ىيئة تنشيط السياحة المكاتب السياحية التي ترّوج تدعـ 

 ماديًا أو لوجيستياً  األردفلمسياحة في 
 متوسطة 1 1.147 3.27

 منخفضة 7 1.209 2.209 مصادر الدخؿ القومي تعد واردات السياحة مصدراً ميماً مف 7

 متوسطة 1>;.1 ><.8 جمالي المحور األولإ

 

يبيف الجدوؿ السابؽ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى عبارات 

الدراسة، والذي يشير إلى أف درجات الموافقة جاءت ما بيف  مجتمعاألوؿ مف وجية نظر أفراد  سؤاؿال

ىيئة تنشيط السياحة المكاتب تدعم " سادسة"، حيث جاءت في المقدمة العبارة المنخفضة"متوسطة" و"

"، وبمتوسط متوسطة"، وبدرجة موافقة "ماديًا أو لوجيستياً  األردنالسياحية التي ترو ج لمسياحة في 

ـ جاءت في المرتبة األخيرة العبارة ال1.147وبانحراؼ معياري بمغ )(، 3.27حسابي بمغ ) تعد " سابعة(، ث

ة"، وبمتوسط حسابي نخفض"، وبدرجة موافقة "مواردات السياحة مصدراً ميماً من مصادر الدخل القومي

األوؿ  سؤاؿالعبارات (، وجاءت درجة الموافقة عمى 1.209(، وبانحراؼ معياري بمغ )2.209بمغ )

 (.0.560(، وبانحراؼ معياري بمغ )2.86ؿ عاـ بدرجة "متوسطة"، وبمتوسط حسابي بمغ )بشك



 65 

فــي التــرويج والتســويق  اإلعــالمىيئــة تنشــيط الســياحة وســائل كيــف وظ فــت @ نتــائج الســؤال الثــاني

 عمان؟ األردنيةالمكاتب السياحية في العاصمة  أصحابمن وجية نظر  السياحي لألردن

في الترويج والتسويؽ السياحي  اإلعالـىيئة تنشيط السياحة وسائؿ كيفية توظيؼ لمتعرؼ عمى 

ـ استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة  مجتمعلألردف مف وجية نظر  الدراسة ت

 ، ويظير ذلؾ بالجدوؿ التالي:ثانيال سؤاؿلكؿ عبارة مف عبارات ال والترتيب الموافقة

 (@ المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى ?جدول رقم )
 الثاني سؤالعبارات ال

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1 
وشبكات  اإللكترونيتوّظؼ ىيئة تنشيط السياحة التسويؽ 

التواصؿ االجتماعي والمنصات المرتبطة باالنترنت بشكٍؿ فّعاؿ 
 جداً 

 منخفضة 1 0.750 2.274

2 
الرسمية  األردنية اإلعالـتوّظؼ ىيئة تنشيط السياحة مؤسسات 

بيدؼ  األردنيةوغير الرسمية في الترويج لممواقع السياحية 
 تشجيع السياحة الداخمية

 منخفضة 2 0.831 2.354

3 
األجنبية  اإلعالـتعتمد ىيئة تنشيط السياحة عمى وسائؿ 

 لمترويج لمسياحة الخارجية
 منخفضة 3 0.915 2.580

4 
ىناؾ اتفاقيات إعالنية بيف ىيئة تنشيط السياحة وبيف وسائؿ 

 متوسطة 5 0.795 2.919 السياحية  اإلعالـ

ـ نشره عمى وسائؿ  5 ـ ىيئة تنشيط السياحة بما يت فيما  اإلعالـتيت
 يتعمؽ بالترويج السياحي لألردف

 متوسطة 4 1.043 2.838

 منخفضة 99;.1 ?0.8 جمالي المحور الثانيإ
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يبيف الجدوؿ السابؽ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى عبارات 

تراوحت بيف الدراسة، والذي يشير إلى أف درجات الموافقة  مجتمعالثاني مف وجية نظر أفراد  سؤاؿال

توظ ف ىيئة تنشيط السياحة التسويق " األولى ، حيث جاءت في المقدمة العبارة"منخفضة ومتوسطة"

، وبدرجة "وشبكات التواصل الجتماعي والمنصات المرتبطة بالنترنت بشكل  فع ال جداً  اإللكتروني

(، ثـ جاءت في 0.750(، وبانحراؼ معياري بمغ )2.274حسابي بمغ )ة"، وبمتوسط موافقة "منخفض

 اإلعالمىناك اتفاقيات إعالنية بين ىيئة تنشيط السياحة وبين وسائل " الرابعةالمرتبة األخيرة العبارة 

(، وبانحراؼ معياري بمغ 2.919ة"، وبمتوسط حسابي بمغ )وبدرجة موافقة "متوسط "،السياحية

ة"، وبمتوسط الثاني بشكؿ عاـ بدرجة "منخفض سؤاؿال عبارات ة الموافقة عمى(، وجاءت درج0.795)

 (.0.553(، وبانحراؼ معياري بمغ )1.29حسابي بمغ )

ىيئة تنشـيط السـياحة عمـى تـول ي عمميـات التـرويج والتسـويق  إعالمما  قدرة  نتائج السؤال الثالث@

ــيالســياحي  اإلعالمــي ــي العاصــمة  أصــحابمــن وجيــة نظــر  األردن ــب الســياحية ف ــةالمكات  األردني

 عمان؟

 اإلعالميىيئة تنشيط السياحة عمى توّلي عمميات الترويج والتسويؽ  إعالـقدرة لمتعرؼ عمى 

استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  الدراسة تـّ  نظر مجتمعمف وجية  األردنيالسياحي 

 ، ويظير ذلؾ بالجدوؿ التالي:ثالثال سؤاؿعبارة مف عبارات اللكؿ والترتيب المعيارية، ودرجة الموافقة 
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 (@ المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى 01جدول رقم )
 الثالث سؤالعبارات ال

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

النحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الموافقة

1 
لييئة تنشيط السياحة أداة جاذبة لمسياح مف  اإللكترونيُيعتبر الموقع 

 مختمؼ أنحاء العالـ
 متوسطة  3 0.909 2.629

2 
ـ ىيئة تنشيط السياحة بإصدار النشرات والبروشورات والممصقات  تقو

 السياحية بكؿ المغات المتعارؼ عمييا، وبشكٍؿ مكّثؼ
 منخفضة 2 1.001 2.564

3 
في مجاالت تصدر ىيئة تنشيط السياحة مجمة دورية متخصصة 

 التنمية السياحية
 متوسطة 4 0.879 2.693

4 
ـ  برامج تسويقية بأسموٍب مبتكر وجذاب يبرز ىيئة تنشيط السياحة تقد

 التراث التاريخي والثقافي والحضاري لألرف
 متوسطة 8 0.946 2.919

5 
 اإلعالـبرامج تدريبية لمعامميف في ىيئة تنشيط السياحة توفر 

 متوسطة 7 1.019 2.903 السياحي مما يساعد عمى تقديـ برامج متميزة

6 
الدراما في نشر الترويج السياحي مف توظؼ ىيئة تنشيط السياحة 

 خالؿ أعماؿ تدور أحداثيا في نفس المناطؽ السياحية
 متوسطة 6 1.032 2.983

7 
ـ ىيئة تنشيط السياحة   اإلعالـية لمواجية إعالمفي إعداد مادة تساى

 السمبي الذي يبّيف الدولة سياحيًا بصورٍة سمبية
 متوسطة 5 0.931 2.871

8 
 اإلعالميتعاني برامج ىيئة تنشيط السياحة مف ركوٍد في النشاط 

 السياحي مف حيث نمطّية أساليب الترويج وتكرار األفكار
 منخفضة 1 1.082 2.500

9 
تنشيط السياحة بإشراؾ المجتمعات المحمية ومؤسسات قامت ىيئة 

 صناعة السياحة في عممية التخطيط السياحي
 متوسطة 9 1.047 2.983

 متوسطة 99=.1 9<.8 لثجمالي المحور الثاإ
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يبيف الجدوؿ السابؽ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى عبارات 

تراوحت بيف الدراسة، والذي يشير إلى أف درجات الموافقة  مجتمعمف وجية نظر أفراد  لثالثا سؤاؿال

تعاني برامج ىيئة تنشيط السياحة من  ة "من، حيث جاءت في المقدمة العبارة الثا"متوسطة ومنخفضة"

موافقة وبدرجة " السياحي من حيث نمطي ة أساليب الترويج وتكرار األفكار اإلعالميركود  في النشاط 

(، ثـ جاءت في المرتبة 1.082(، وبانحراؼ معياري بمغ )2.500ة"، وبمتوسط حسابي بمغ )منخفض"

قامت ىيئة تنشيط السياحة بإشراك المجتمعات المحمية ومؤسسات صناعة األخيرة العبارة التاسعة "

(، 2.893) ة"، وبمتوسط حسابي بمغمتوسط"، وبدرجة موافقة "السياحة في عممية التخطيط السياحي

بشكؿ عاـ بدرجة  لثالثا عبارات السؤاؿ(، وجاءت درجة الموافقة عمى 1.047وبانحراؼ معياري بمغ )

 (.0.733(، وبانحراؼ معياري بمغ )2.83ة"، وبمتوسط حسابي بمغ )متوسط"

ىيئة تنشيط السياحة وكانت فعالـة  إعالموالبرامج التي نفذىا  األنشطةنتائج السؤال الرابع@ ما نوع 

 عمان؟ األردنيةالمكاتب السياحية في العاصمة  أصحابومحققة ألىدافيا من وجية نظر 

ـ ىيئة تنشيط السياحة و األنشطة والبرامج التي نفّ مدى فعالية لمتعرؼ عمى  اكتشاؼ فيما ذىا إعال

استخراج المتوسطات  تـّ الدراسة، فقد  عمجتم أفراد محققة ألىدافيا مف وجية نظرتمؾ البرامج كانت إذا 

، ويظير ذلؾ رابعال سؤاؿالحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة لكؿ عبارة مف عبارات ال

 بالجدوؿ التالي:
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 (@ المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى 00جدول رقم )
 رابعال سؤالعبارات ال

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

استفادت ىيئة تنشيط السياحة مف تجارب الدوؿ األخرى في  1
 مجاؿ الترويج السياحي

 متوسطة 2 1.100 2.741

2 
وّفرت ىيئة تنشيط السياحة تجارب متنوعة لمزوار عمى مدار 

 العاـ
 متوسطة 5 0.862 2.903

 متوسطة 3 0.949 2.871 األردنيطّورت ىيئة تنشيط السياحة المنتج السياحي  3

4 
رّوجت ىيئة تنشيط السياحة لألردف بشكٍؿ أفضؿ في األسواؽ 

 العالمية 
 متوسطة 6 1.075 2.919

5 
عمى المستوى  األردفحّسنت ىيئة تنشيط السياحة صورة 

 السياحي داخمياً 
 متوسطة 5 1.082 2.903

6 
عمى المستوى  األردفحّسنت ىيئة تنشيط السياحة صورة 

 4 0.907 2.887 السياحي خارجياً 
 

  متوسطة

7 
تنّظـ ىيئة تنشيط السياحة المسابقات السياحية لمشباب لمتعرؼ 

 متوسطة 6 1.044 2.919 عمى المعالـ السياحية لبمدىـ 

تنظـ ىيئة تنشيط السياحة الميرجانات والمعارض السياحية  8
 لتنشيط التفاعؿ بيف المواطنيف والسائحيف في كافة أنحاء الدولة  

 منخفضة 1 0.819 2.596

9 
قامت ىيئة تنشيط السياحة بخمؽ آليات لمتواصؿ بيف السائح 

 والمواطف ومتابعتيا
 متوسطة 5 0.881 2.903

10 
السياحة دراسات لمسموكيات السمبية لدى ُتجري ىيئة تنشيط 

 المواطنيف في التعامؿ مع السائحيف
 متوسطة 8 1.005 3.145
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 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

11 
تحّذر ىيئة تنشيط السياحة المواطنيف والزوار مف عدـ االقتراب 

 المختمفة اإلعالـمف األماكف السياحية غير ا منة عبر وسائؿ 
 متوسطة 7 1.307 3.112

 متوسطة >;=.1 ;?.9 جمالي المحور الرابعإ

          

يبيف الجدوؿ السابؽ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة عمى عبارات 

 تراوحت بيفالدراسة، والذي يشير إلى أف درجات الموافقة  مجتمعمف وجية نظر أفراد  رابعال سؤاؿال

تنظم ىيئة تنشيط السياحة الميرجانات ة "منالعبارة الثا"، حيث جاءت في المقدمة متوسطة ومنخفضة"

وبدرجة موافقة ، والمعارض السياحية لتنشيط التفاعل بين المواطنين والسائحين في كافة أنحاء الدولة"

(، ثـ جاءت في المرتبة 0.819(، وبانحراؼ معياري بمغ )2.596"، وبمتوسط حسابي بمغ )متوسطة"

ت جري ىيئة تنشيط السياحة دراسات لمسموكيات السمبية لدى المواطنين في التعامل  " عاشرةاألخيرة العبارة ال

(، وبانحراؼ معياري بمغ 3.15ة"، وبمتوسط حسابي بمغ )متوسطوبدرجة موافقة ""، مع السائحين

"، وبمتوسط متوسطةبشكؿ عاـ بدرجة " رابعال عبارات السؤاؿ(، وجاءت درجة الموافقة عمى 1.307)

 (.0.756(، وبانحراؼ معياري بمغ )3.95) حسابي بمغ

 اختبار فرضيات الدراسة

ىناك عالقة ذات الختبار الفرضية األولى لمدراسة، والمتعمقة بالسؤاؿ األوؿ، والتي تنص عمى: "     

ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظيم دور القطاع السياحي وبين رفد  إعالمدور دللة إحصائية بين 
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فقد تـ  العمر، المؤىل األكاديمي، سنوات الخبرة(،النوع الجتماعي، ت عزى لمتغيرات ) األردنيالقتصاد 

ـ اختبار كروسيكاؿ   (، ويوضح الجدوؿ التالي نتائج ىذا االختبار:Kruskal – Wallisويمز ) –استخدا

( لدللة الفروق بين متوسطات Kruskal – Wallisويمز ) –(@ نتائج  اختبار كروسيكال 08جدول رقم )
)النوع الجتماعي، العمر، المؤىل األكاديمي، األول وفقاَ لمتغيرات  سؤالالدراسة لعبارات ال مجتمعاستجابات 

 سنوات الخبرة(

 العدد فئات المتغير المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

النوع 
 الجتماعي 

 31.62 38 ذكر
 غير داؿ 0.652 4 0.785

 29.70 24 أنثى

 العمر

40أقؿ مف   31 35.71 

 غير داؿ 0.825 3 0.791

إلى أقؿ مف  41مف 
45 15 29.50 

إلى أقؿ مف  46مف 
50 

10 30.00 

 33.14 6 فأكثر 50مف 

المؤىل 
 األكاديمي

 27.33 4 دكتوراه

 غير داؿ 0.379 6 6.411

 32.75 13 ماجستير

 37.75 8 دبمـو عاؿٍ 

 28.59 29 بكالوريوس

 40.95 3 دبمـو فني

سنوات 5أقؿ مف سنوات   غير داؿ 0.327 5 0.541 26.42 18 
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 العدد فئات المتغير المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

إلى أقؿ مف  5مف  الخبرة
سنوات 10  

18 22.15 

إلى أقؿ مف  10مف 
سنة 15  

14 36.54 

إلى أقؿ مف  15مف 
سنة 20  9 14.36 

سنة فأكثر 20مف   3 13.25 

 

 ( أشارت إلى:Kruskal –Wallisويمز ) –دراسة الجدوؿ السابؽ يتضح أف نتائج اختبار كروسيكاؿ وب

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

ـ دور القطاع السياحي ورفد  إعالـحوؿ دور  مجتمع الدراسة ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظي

 ُتعزى لمتغير )النوع االجتماعي(. األردنياالقتصاد 

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

ـ دور القطاع السياحي ورفد  إعالـحوؿ دور  مجتمع الدراسة ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظي

 ُتعزى لمتغير )العمر(. األردنياالقتصاد 

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

ـ دور القطاع ا إعالـحوؿ دور  مجتمع الدراسة لسياحي ورفد ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظي

 ُتعزى لمتغير )المؤىؿ األكاديمي(. األردنياالقتصاد 
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( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

ـ دور القطاع السياحي ورفد  إعالـحوؿ دور  مجتمع الدراسة ىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظي

 تغير )سنوات الخبرة(.ُتعزى لم األردنياالقتصاد 

توظيف ىيئة "ىناك عالقة ذات دللة إحصائية بين والختبار الفرضية الثانية لمدراسة، والتي تنص عمى: 

النوع ت عزى لمتغيرات )في الترويج والتسويق السياحي لألردن  اإلعالمتنشيط السياحة لوسائل 

ويمز  –فقد تـ استخداـ اختبار كروسيكاؿالعمر، المؤىل األكاديمي، عدد سنوات الخبرة(، الجتماعي، 

(Kruskal – Wallis :ويوضح الجدوؿ التالي نتائج ىذا االختبار ) 

( لدللة الفروق بين متوسطات Kruskal – Wallisويمز ) –(@ نتائج  اختبار كروسيكال 09جدول رقم )
لمؤىل األكاديمي، التخصص الثاني وفقَا لمتغيرات )العمر، ا سؤالالدراسة لعبارات ال مجتمعاستجابات 

 األكاديمي، سنوات الخبرة(

 العدد فئات المتغير المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

النوع 
 الجتماعي

 23.5 38 ذكر
 غير داؿ 0.065 5 0.851

 29.5 24 أنثى

 العمر

40أقؿ مف   31 43.29 

 غير داؿ 0.093 3 0.791

إلى أقؿ مف  41مف 
45 

15 40.20 

إلى أقؿ مف  46مف 
50 10 27.65 

 29.00 6 فأكثر 50مف 
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 العدد فئات المتغير المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

المؤىل 
 األكاديمي

 19.83 4 دكتوراه

 غير داؿ 0.754 6 3.428

 32.25 13 ماجستير

 29.00 8 دبمـو عاؿٍ 

 32.80 29 بكالوريوس

 34.15 3 دبمـو فني

)بجميع إعدادية 
 فروعيا(

5 8.00 

سنوات 
 الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنوات 5أقؿ مف   18 41.60 

4.909 4 0.297 
 غير داؿ

 

الى أقؿ مف  5مف 
سنوات 10  

18 36.77 

الى أقؿ مف  10مف 
سنة 15  14 26.96 

الى أقؿ مف  15مف 
سنة 20  

9 28.50 

نة فأكثرس 20  3 35.22 
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 أشارت إلى:  (Kruskal –Wallisويمز ) –السابؽ يتضح أف نتائج اختبار كروسيكاؿ وبدراسة الجدوؿ

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عد

في الترويج والتسويؽ  اإلعالـحوؿ توظيؼ ىيئة تنشيط السياحة لوسائؿ  مجتمع الدراسة

 السياحي لألردف ُتعزى لمتغير )النوع االجتماعي(.

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عد

في الترويج والتسويؽ  اإلعالـحوؿ توظيؼ ىيئة تنشيط السياحة لوسائؿ  مجتمع الدراسة

 )العمر(.السياحي لألردف ُتعزى لمتغير 

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عد

في الترويج والتسويؽ  اإلعالـحوؿ توظيؼ ىيئة تنشيط السياحة لوسائؿ  مجتمع الدراسة

 السياحي لألردف ُتعزى لمتغير )المؤىؿ األكاديمي(.

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عد

في الترويج والتسويؽ  اإلعالـحوؿ توظيؼ ىيئة تنشيط السياحة لوسائؿ  مجتمع الدراسة

 السياحي لألردف ُتعزى لمتغير )عدد سنوات الخبرة(.

 إعالمبين قدرة "ىناك عالقة ذات دللة إحصائية  والختبار الفرضية الثالثة لمدراسة، والتي تنص عمى:

ت عزى  األردنيالسياحي  اإلعالميي عمميات الترويج والتسويق ىيئة تنشيط السياحة وبين تول  

ويمز  –فقد تـ استخداـ اختبار كروسيكاؿ العمر، عدد سنوات الخبرة(، النوع الجتماعي، لمتغيرات )

(Kruskal –Wallis ويوضح الجدوؿ ):التالي نتائج ىذا االختبار 
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( لدللة الفروق بين متوسطات Kruskal –Wallisويمز ) –نتائج  اختبار كروسيكال  (@:0جدول رقم )
المؤىل األكاديمي، العمر، ، نوع الجتماعيالثالث وفقاَ لمتغيرات )ال سؤالالدراسة لعبارات ال مجتمعاستجابات 

 عدد سنوات الخبرة(

 العدد المتغيرفئات  المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

 النوع الجتماعي
 25.45 38 ذكر

 غير داؿ 0.356 4 1.987
 27.89 24 أنثى

 العمر

40أقؿ مف   31 33.86 

 غير داؿ 0.486 3 2.439
45إلى أقؿ مف  41مف   15 36.25 

50إلى أقؿ مف  46مف   10 26.32 

 33.41 6 فأكثر 50مف 

 المؤىل األكاديمي

 43.83 4 دكتوراه

 غير داؿ 0.677 6 3.330

 37.13 13 ماجستير

 23.75 8 دبمـو عاؿٍ 

 30.50 29 بكالوريوس

 35.45 3 دبمـو فني

 16.50 5 إعدادية )بجميع فروعيا(

 سنوات الخبرة

سنوات 5أقؿ مف   18 33.65 

 غير داؿ 0.598 4 2.895
 10إلى أقؿ مف  5مف 

 سنوات
18 24.98 

 19.64 14 15إلى أقؿ مف  10مف 
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 العدد المتغيرفئات  المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

 سنة 

 20سنة إلى أقؿ مف  15مف 
 سنة

9 22.56 

سنة فأكثر 20  3 13.28 

 

 أشارت إلى:( Kruskal –Wallisويمز ) –وبدراسة الجدوؿ السابؽ يتضح أف نتائج اختبار كروسيكاؿ 

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 اإلعالميىيئة تنشيط السياحة في توّلي عمميات الترويج والتسويؽ  إعالـقدرة حوؿ  مجتمع الدراسة

 ُتعزى لمتغير )النوع االجتماعي(. األردنيالسياحي 

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 اإلعالميىيئة تنشيط السياحة في توّلي عمميات الترويج والتسويؽ  إعالـحوؿ قدرة  مجتمع الدراسة

 ُتعزى لمتغير )العمر(. األردنيالسياحي 

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005ة )عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل -

 اإلعالميىيئة تنشيط السياحة في توّلي عمميات الترويج والتسويؽ  إعالـحوؿ قدرة  مجتمع الدراسة

 ُتعزى لمتغير )المؤىؿ األكاديمي(.  األردنيالسياحي 
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د ( بيف متوسطات استجابات أفرا0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 اإلعالميىيئة تنشيط السياحة في توّلي عمميات الترويج والتسويؽ  إعالـحوؿ قدرة  مجتمع الدراسة

 ُتعزى لمتغير )عدد سنوات الخبرة(. األردنيالسياحي 

 إعالمىناك عالقة ذات دللة إحصائية بين فعالي ة لمدراسة والتي تنص عمى: "ابعة والختبار الفرضية الر 

النوع ت عزى لمتغيرات )ىيئة تنشيط السياحة وبين تنفيذ برامج وأنشطة فعالة ومحققة ألىدافيا 

ويمز  –فقد تـ استخداـ اختبار كروسيكاؿالعمر، المؤىل األكاديمي، عدد سنوات الخبرة(، الجتماعي، 

(Kruskal –Wallisويوضح الجدوؿ التالي نتائج ىذا االختبار ): 

( لدللة الفروق بين متوسطات Kruskal – Wallisويمز ) –نتائج  اختبار كروسيكال : (15جدول رقم )
عدد النوع الجتماعي، العمر، المؤىل األكاديمي، وفقَا لمتغيرات ) الرابع سؤاللمالدراسة  مجتمعاستجابات 

 سنوات الخبرة(

 العدد فئات المتغير المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

النوع 
 الجتماعي

 26.89 38 ذكر
 غير داؿ 0.498 4 1.698

 23.56 24 أنثى

 العمر

40أقؿ مف   31 39.36 

 غير داؿ 0.563 3 2.048
إلى أقؿ مف  41مف 

45 
15 33.40 

إلى أقؿ مف  46مف 
50 

10 27.88 
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 العدد فئات المتغير المتغير
متوسط 
 الرتبة

كاي 
 تربيع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 الدللة

 32.16 6 فأكثر 50مف 

المؤىل 
 األكاديمي

 29.50 4 دكتوراه

 غير داؿ 0.589 6 4.654

 35.88 13 ماجستير

 29.75 8 دبمـو عاؿٍ 

 29.36 29 بكالوريوس

 39.40 3 دبمـو فني

إعدادية )بجميع 
 فروعيا(

5 14.00 

 

 

 

 

سنوات 
 الخبرة

 

 

سنوات 5أقؿ مف   18 37.50 

4.833 4 0.305 

 

 

 غير داؿ

 

 

مف  الى أقؿ 5مف 
سنوات 10  

18 31.36 

الى أقؿ مف  10مف 
سنة 15  

14 28.48 

الى أقؿ مف  15مف 
سنة 20  

9 24.86 

 39.13 3 سنة فأكثر 20
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 :( أشارت إلىKruskal – Wallisويمز ) –وبدراسة الجدوؿ السابؽ يتضح أف نتائج اختبار كروسيكاؿ

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عد

ىيئة تنشيط السياحة في تنفيذ برامج وأنشطة فعالة ومحققة  إعالـفعالّية حوؿ  مجتمع الدراسة

 ألىدافيا ُتعزى لمتغير )النوع االجتماعي(.

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عد

ىيئة تنشيط السياحة في تنفيذ برامج وأنشطة فعالة ومحققة  إعالـحوؿ فعالّية  مجتمع الدراسة

 ألىدافيا ُتعزى لمتغير )العمر(.

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ف متوسطات استجابات أفراد ( بي0005عد

ىيئة تنشيط السياحة في تنفيذ برامج وأنشطة فعالة ومحققة  إعالـحوؿ فعالّية  مجتمع الدراسة

 ألىدافيا ُتعزى لمتغير )المؤىؿ األكاديمي(.

ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ( بيف متوسطات استجابات أفراد 0005عد

ىيئة تنشيط السياحة في تنفيذ برامج وأنشطة فعالة ومحققة  إعالـلّية حوؿ فعا مجتمع الدراسة

 ألىدافيا ُتعزى لمتغير )عدد سنوات الخبرة(.
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

ـ السياحة  اإلعالميىذه الدراسة الدور  تناولت     مف  والترويج ليا األردنيةلييئة تنشيط السياحة في دع

وخّصصت ىذه الدراسة الجزء الميداني منيا لمتعرؼ عمى دور المكاتب السياحية،  أصحابوجية نظر 

ـ دور القطاع السياحي ورفد االقتصاد  ، وكيفية توظيؼ ىيئة األردنيىيئة تنشيط السياحة في تنمية وتعظي

ىيئة تنشيط السياحة  إعالـفي الترويج والتسويؽ السياحي لألردف، وقدرة  اإلعالـتنشيط السياحة لوسائؿ 

ىيئة تنشيط السياحة  إعالـ، وفعالّية األردنيالسياحي  اإلعالميتوّلي عمميات الترويج والتسويؽ عمى 

 .تنفيذ برامج وأنشطة فعالة ومحققة ألىدافيافي 

 ناقشة النتائجم

 مت الدراسة إلى النتائج التالية:صّ تو      

ة وتعظيم دور القطاع  السياحي ىيئة تنشيط السياحة في تنمي إعالمالسؤال األول@ ما  دور نتائج 

 عمان؟ األردنيةفي العاصمة المكاتب السياحية  أصحابمن وجية نظر  األردنيرفد القتصاد و 

ـّ استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة والترتيب لكؿ عبارة مف       ت

ويعزو "منخفضة"، ما بيف "متوسطة" وعمى العبارات عبارات السؤاؿ األوؿ، وقد جاءت درجات الموافقة 

ة تنشيط السياحة معيـ مكاتب السياحة والسفر إلى تعاوف ىيئ أصحابالباحث ىذه النتيجة إلى حاجة 

، وتتشابو ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة أبو زيد األردفمف حيث التنسيؽ لمترويج السياحي في 
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(، والتي دعا فييا إلى تعاوف كافة القطاعات الرسمية المعنية بالسياحة مع القطاعات غير 2011)

 االعتناء بممؼ السياحة.، وضرورة سياحي   شاطٌ التي تتضمف في أعماليا ن الرسمية

"، تعد واردات السياحة مصدراً ميماً من مصادر الدخل القومي"وقد تبّيف لمباحث مف خالؿ نتائج عبارة 

قطاع أىمية أف أصحاب المكاتب السياحية وبرغـ إيمانيـ ببدرجة موافقة "منخفضة"، التي جاءت و 

ـ لمدخؿ القومي  الستغالؿ ىذا لدى ىيئة تنشيط السياحة فّعالة آلّيات إال أنو التوجد السياحة كمصدر مي

(، والتي دعا فييا 2011و زيد )، وتتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبمف وجية نظرىـ المورد الياـ

المنظومة السياحية مف حيث الشكؿ  يعادة النظر فإلى إتحفيز الحكومة المصرية بضرورة التوجو إلى 

؛ ِلما لمقطاع السياحي مف فوائد اقتصادية ، وبمنظور عممي اقتصاديمة لياوالمضموف طبقاً لمقوانيف المنظ

 عديدة.

فــي التــرويج والتســويق  اإلعــالمىيئــة تنشــيط الســياحة وســائل كيــف وظ فــت الســؤال الثــاني@ نتــائج 

 عمان؟ األردنيةالمكاتب السياحية في العاصمة  أصحابالسياحي لألردن من وجية نظر 

استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة والترتيب لكؿ عبارة مف  تـّ      

ويعزو ومتوسطة"، بيف "منخفضة عمى العبارات درجات الموافقة وقد تراوحت الثاني،  سؤاؿعبارات ال

الباحث ىذه النتيجة إلى أنو وبرغـ الجيود المبذولة مف قبؿ ىيئة تنشيط السياحة في الترويج السياحي 

وشبكات التواصؿ االجتماعي المرتبطة  اإللكترونيلألردف، إال أف ىناؾ ضعفًا في استغالؿ التسويؽ 

، ولوجي وثورة المعموماتتطور التكنباالنترنت في التسويؽ السياحي برغـ أىميتو العظمى في ظؿ ال

في اإللكترونية اإلعالـ  ؿوسائانزٍ ثُُّذ فؼبنُخ  Park (4102)دراسة وتتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة 

دراسة ويمسوف ، و واالنترنت والياتؼ المحموؿ ؿ التواصؿ االجتماعيبشكؿ واضح سواء وسائ السياحة
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ـ الجديدة التي توصمت إلى  (2007) وتكنولوجيا االتصاؿ ُتعتبر العباً حيوياً في تحفيز أف وسائؿ اإلعال

تطبيقات أف توصمت إلى التي  (2010) بختي وشعوبيدراسة ، و السياحة المحمية والوطنية والعالمية

 .نمو السياحة داخؿ الدولة زيادةفي  ميـ جداً  ة ليا تأثيروسائؿ اإلعالـ اإللكتروني

ىيئة تنشـيط السـياحة عمـى تـول ي عمميـات التـرويج والتسـويق  إعالمما  قدرة  السؤال الثالث@نتائج 

ــيالســياحي  اإلعالمــي ــي العاصــمة  أصــحابمــن وجيــة نظــر  األردن ــب الســياحية ف ــةالمكات  األردني

 عمان؟

لكؿ عبارة مف استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة والترتيب  تـّ      

باحث ويعزو ال بيف "متوسطة ومنخفضة"،عمى العبارات درجات الموافقة ، وتراوحت ثالثال عبارات السؤاؿ

الدراسة بأف ىيئة تنشيط السياحة تبذؿ جيدًا في تغيير الصورة النمطية  مجتمعىذه النتيجة إلى اقتناع 

ـ برامج مميزة ومبتكرةالتقميدية لمترويج السياحي، و  ـ بتقدي ـ مف ذلؾ، فإف ىناؾ حاجًة تقو ، ولكف وعمى الرغ

إلى بذؿ جيود أكبر مف قبؿ ىيئة تنشيط السياحة في تفعيؿ الشراكة مع جميع المؤسسات المرتبطة 

 .األردفبالقطاع السياحي في 

ىيئة تنشيط السياحة وكانت فعالـة  إعالموالبرامج التي نفذىا  األنشطةالسؤال الرابع@ ما نوع نتائج 

 عمان؟ األردنيةالمكاتب السياحية في العاصمة  أصحابىدافيا من وجية نظر ومحققة أل

استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة لكؿ عبارة مف عبارات  تـّ      

ويعزو الباحث ىذه ومنخفضة"، بيف "متوسطة عمى العبارات درجات الموافقة وتراوحت ، سؤاؿ الرابعال

مبذولة مف قبؿ ىيئة تنشيط السياحة في تنشيط التفاعؿ الجيود أف مجتمع الدراسة يممس الالنتيجة إلى 
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خطة منيجية لدى ىيئة تنشيط يف مف خالؿ تقديـ فعاليات مختمفة، إال أنو التوجد بيف السياح والمواطن

ارس تجاه السياح مف قبؿ المواطنيف لمعمؿ عمى السياحة تتضمف دراسة وتحديد السموكيات السمبية التي ُتم

ـ السياحة والترويج  معالجتيا مف خالؿ عدة وسائؿ أىميا التوعية والتثقيؼ بدور المواطف كشريؾ في دع

 ليا.
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 التوصيات

 مف التوصيات، وىي: الخروج بمجموعةٍ  في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تـّ      

 ضرورة العمؿ المكّثؼ مف قبؿ ىيئة تنشيط السياحة عمى االىتماـ أكثر بالقطاع السياحي  .1

، الرقمية( فة أشكاليا )المسموعة، المرئية، المطبوعةة بكااإلعالميالوسائؿ والتعاوف مع كافة 

ف حيث التسويؽ والترويج واإلعالف، وتطوير المواد السياحية ماألردني لخدمة القطاع السياحي 

إلعالمية بما يتناسب مع حجـ نمو السياحة في األردف، والعمؿ عمى تسويؽ المنتج السياحي ا

 األردني عالميًا.

السياحي مف خالؿ التدريب المتخصص والحديث لزيادة  اإلعالـتعزيز قدرات العامميف في مجاؿ  .2

 درجة احترافية ممارساتيـ العممية في ىذا المجاؿ.

، ىيئة تنشيط السياحة( ف القطاع الحكومي )وزارة السياحةالمشترؾ بيكثيؼ التعاوف والعمؿ ت .3

طار تنسيقي موحد لضماف تكاممية العمؿ إوالقطاع الخاص والعامميف في قطاع السياحة، وعمؿ 

 وتبادؿ الخبرات فيما بيف جميع األطراؼ.

السياحي وترسيخ  اإلعالـية توعوية لمعمؿ عمى زيادة الوعي المجتمعي بأىمية إعالمعداد برامج إ .4

 كبمد مضيؼ لمسياحة. األردفعف  ةثقافة السياحة لمتعامؿ األمثؿ مع السياح وعكس صورة مميز 

 األردفالمناطؽ والمحافظات في و  األنشطةالسياحي لتشمؿ كافة  عالـلإل شاممةوضع خطة  .5

 .ةمعين ةالتركيز عمى مناطؽ أو أنشط عدـو 
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 (0ممحق رقم )

 الستبانة قبل التحكيم

 

  استمارة الستبانة

 

 المحترميف يفاألردنيمكاتب السياحة  أصحابالسيدات والسادة 

 ،،، السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

تطمبات الحصوؿ عمى درجة بإعداد دراسة عممية ميدانية استكمااًل لم أحمد عبداهلل الرقاد قـو الطالبي     
لييئة تنشيط السياحة في دعم  اإلعالميالدور  بعنوافمف جامعة الشرؽ األوسط/ عّماف  اإلعالـالماجستير في 

لذا ُيرجى التكـر بتعبئة االستبانة ، المكاتب السياحية أصحابمن وجية نظر  والترويج ليا األردنيةالسياحة 
 فقط. بحث العمميالمعمومات سوؼ ُتعامؿ بسرّية، ولغايات الالتي بيف أيديكـ عممًا بأف 

 ولكـ خالص الشكر والتقدير

---------------------------------------- 

 طالب: أحمد عبداهلل الرقادال                                                                        
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 الديمغرافيةالقسم األول@ الخصائص 

 التكرم بوضع اشارة )     ( أمام الخيار المناسب@الرجاء 

 .الجندر 0

 ذكر )   (                                  * أنثى )   ( *

 . العمر8

)   (                              45إلى أقؿ  31)   (                          * مف  40* أقؿ مف  
 فأكثر )   (  50)   (                   * مف  50إلى أقؿ  46* مف 

 المؤىل األكاديمي@. 9

 * دكتوراه )   (          * ماجستير )   (     * دبمـو عاٍؿ )   (   

 * بكالوريوس )   (     * دبمـو فني )   (    * إعدادية )بجميع فروعيا( )   (   

 .(.* أخرى )أذكرىا.................   

 . سنوات الخبرة في العمل@:

 سنوات )    ( 10إلى أقؿ مف  5سنوات )   (          * مف  5* أقؿ مف    

 سنة )   ( 20إلى أقؿ مف  15سنة )   (  * مف  15إلى أقؿ مف  10* مف   

 سنة فأكثر )  (. 20*    

---------------------------------------------- 
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 محاور الستبانةالقسم الثاني@ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي رجى التكرم بوضع إشارة )     ( أمام خيار مستوى الموافقة المناسبة

 األردنيىيئة تنشيط السياحة في رفد االقتصاد دور المحور األول@ 

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة

 

 تىافق

 

 تحايد

 

 غي  تىافق

غي  تىافق 

 بشدة

هُئخ رُشُظ انغُبؽخ فٍ خهك انطهت ػهً عبهًذ   .0

 األسدٍَانًُزظ انغُبؽٍ 

     

هُئخ رُشُظ انغُبؽخ وظبئف ػًم  نألسدٍَُُ وفّشد   .4

 فٍ لطبع انغُبؽخ

     

فٍ صَبدح انؼبئذاد  هُئخ رُشُظ انغُبؽخعبهًذ   .6

 انغُبؽُخ

     

فٍ سفغ انزُبفغُخ انكهُخ  هُئخ رُشُظ انغُبؽخعبهًذ   .2

  األسدٍَنمطبع انغُبؽخ 

     

اعزمطبة سؤوط عبهًذ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ فٍ   .2

 األيىال األعُجُخ ورىظُفهب فٍ انًغبل انغُبؽٍ

     

 

 األردففي توحيد عمميات الترويج السياحي في ىيئة تنشيط السياحة  دورالمحور الثاني@ 

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة
 تىافق

 

 تحايد

 

 تىافق غي 

تىافق  غي 

 بشدة

رؼبٍَ ثشايظ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ يٍ سكىٍد فٍ انُشبط   .0

انغُبؽٍ يٍ ؽُش ًَطُّخ أعبنُت انزشوَظ  اإلػاليٍ

 وركشاس األفكبس

     

نهُئخ رُشُظ انغُبؽخ أداح  اإلنكزشوٍََُؼزجش انًىلغ    .4

 عبرثخ نهغُبػ يٍ يخزهف أَؾبء انؼبنى 

     

 اإلنكزشوٍَرىظّف هُئخ رُشُظ انغُبؽخ انزغىَك   .6

وشجكبد انزىاصم االعزًبػٍ وانًُصبد انًشرجطخ 
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 ثبالَزشَذ ثشكٍم فّؼبل عذا  

رمىو هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ثاصذاس انُششاد   .2

وانجشوشىساد وانًهصمبد انغُبؽُخ ثكم انهغبد 

 انًزؼبسف ػهُهب، وثشكٍم يكضّف

     

رصذس هُئخ رُشُظ انغُبؽخ يغهخ دوسَخ يزخصصخ   .2

 انغُبؽُخفٍ يغبالد انزًُُخ 

     

ثشايظ رغىَمُخ ثأعهىٍة هُئخ رُشُظ انغُبؽخ رمذو   .3

يجزكش وعزاة َجشص انزشاس انزبسَخٍ وانضمبفٍ 

 وانؾضبسٌ نألسٌ

     

ثشايظ رذسَجُخ نهؼبيهٍُ فٍ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ رىفش   .4

 انغُبؽٍ يًب َغبػذ ػهً رمذَى ثشايظ يزًُضح اإلػالو

     

انذسايب فٍ َشش انزشوَظ رىظف هُئخ رُشُظ انغُبؽخ   .5

انغُبؽٍ يٍ خالل أػًبل رذوس أؽذاصهب فٍ َفظ 

 انًُبطك انغُبؽُخ 

     

ُخ ئػاليفٍ ئػذاد يبدح رغبهى هُئخ رُشُظ انغُبؽخ   .6

انغهجٍ انزٌ َجٍُّ انذونخ عُبؽُب   اإلػالونًىاعهخ 

 ثصىسٍح عهجُخ 

     

 

 األردنيخمؽ الطمب عمى المنتج  ىالسياحة عمقتو ىيئة تنشيط نجاز الذي حقّ اإل الثالث@ المحور

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة
 تىافق

 

 تحايد

 

 تىافق غي 

تىافق  غي 

 بشدة

اششان انًغزًؼبد رمىو هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ث  .0

انًؾهُخ ويإعغبد صُبػخ انغُبؽخ فٍ ػًهُخ 

 انزخطُظ انغُبؽٍ 

     

ثٍُ خهك آنُبد نهزىاصم رمىو هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ث  .4

 انغبئؼ وانًىاطٍ ويزبثؼزهب

     

بالعزفبدح يٍ رغبسة رمىو هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ث  .6

 انغُبؽٍ انزشوَظ انذول األخشي فٍ يغبل 
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انغُبؽٍ انزشوَظ زُشُظ رمىو هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ث  .2

 انذاخهٍ 

     

 

 السياحة ذتيا ىيئة تنشيطوالبرامج التي نفّ  األنشطةفعالّية مدى @ رابعالمحور ال

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة
 تىافق

 

 تحايد

 

 تىافق غي 

تىافق  غي 

 بشدة

رغبسة يزُىػخ نهضواس  د هُئخ رُشُظ انغُبؽخشوفّ  .0

 ػهً يذاس انؼبو

     

      األسدٍَانًُزظ انغُبؽٍ  طّىسد هُئخ رُشُظ انغُبؽخ .4

فضم فٍ أ سدٌ ثشكمٍ ألهُئخ رُشُظ انغُبؽخ ن سّوعذ .6

 خ ُانؼبنً عىاقاأل

     

ػهً  األسدٌصىسح هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  ذُؽغّ  .2

 انًغزىي انغُبؽٍ داخهُب  

     

انًغبثمبد انغُبؽُخ نهشجبة رُّظى هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  .2

  نجهذهى نهزؼشف ػهً انًؼبنى انغُبؽُخ

     

انًهشعبَبد وانًؼبسض هُئخ رُشُظ انغُبؽخ رُظى  .3

انغُبؽُخ نزُشُظ انزفبػم ثٍُ انًىاطٍُُ وانغبئؾٍُ فٍ 

  كبفخ أَؾبء انذونخ 

     

دساعبد نهغهىكُبد  رُغشٌ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ .4

 انغهجُخ نذي انًىاطٍُُ فٍ انزؼبيم يغ انغبئؾٍُ

     

 

  ؟األردنيةتفعيل دور ىيئة تنشيط السياحة ** ما اقتراحاتك حول 

- .............................................................................. 
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 
 االحتراـ والتقدير وتفضموا بقبوؿ فائؽ
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 (8ممحق رقم )

 الستبانة في صورتيا النيائية

 

  استمارة الستبانة

 

 المحترميف يفاألردنيمكاتب السياحة  أصحابالسيدات والسادة 

 ،،، السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

تطمبات الحصوؿ عمى درجة بإعداد دراسة عممية ميدانية استكمااًل لم أحمد عبداهلل الرقاد قـو الطالبي     
لييئة تنشيط السياحة في دعم  اإلعالميالدور  بعنوافمف جامعة الشرؽ األوسط/ عّماف  اإلعالـالماجستير في 

لذا ُيرجى التكـر بتعبئة االستبانة ، المكاتب السياحية أصحابمن وجية نظر  والترويج ليا األردنيةالسياحة 
 فقط. بحث العمميالمعمومات سوؼ ُتعامؿ بسرّية، ولغايات الالتي بيف أيديكـ عممًا بأف 

 ولكـ خالص الشكر والتقدير

---------------------------------------- 

 طالب: أحمد عبداهلل الرقادال                                                                        
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 الديمغرافيةالقسم األول@ الخصائص 

 التكرم بوضع اشارة )     ( أمام الخيار المناسب@الرجاء 

  نوع الجتماعي.ال0

 ذكر )   (                                  * أنثى )   ( *

 . العمر8

)   (                              45إلى أقؿ  31)   (                          * مف  40* أقؿ مف  
 فأكثر )   (  50)   (                   * مف  50إلى أقؿ  46* مف 

 المؤىل األكاديمي@. 9

 * دكتوراه )   (          * ماجستير )   (     * دبمـو عاٍؿ )   (   

 * بكالوريوس )   (     * دبمـو فني )   (    * إعدادية )بجميع فروعيا( )   (   

 ...(.* أخرى )أذكرىا...............   

 . سنوات الخبرة في العمل@:

 سنوات )    ( 10إلى أقؿ مف  5سنوات )   (          * مف  5* أقؿ مف    

 سنة )   ( 20إلى أقؿ مف  15سنة )   (  * مف  15إلى أقؿ مف  10* مف   

 سنة فأكثر )  (. 20*    

---------------------------------------------- 
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 الثاني@ محاور الستبانةالقسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي رجى التكرم بوضع إشارة )     ( أمام خيار مستوى الموافقة المناسبة

 األردنيىيئة تنشيط السياحة في رفد االقتصاد دور المحور األول@ 

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة

 

 تىافق

 

 تحايد

 

 غي  تىافق

غي  تىافق 

 بشدة

هُئخ رُشُظ انغُبؽخ فٍ خهك انطهت ػهً عبهًذ  .0

 األسدٍَانًُزظ انغُبؽٍ 

     

هُئخ رُشُظ انغُبؽخ وظبئف ػًم  نألسدٍَُُ وفّشد  .4

 فٍ لطبع انغُبؽخ

     

فٍ صَبدح انؼبئذاد  هُئخ رُشُظ انغُبؽخعبهًذ  .6

 انغُبؽُخ

     

فٍ سفغ انزُبفغُخ انكهُخ  هُئخ رُشُظ انغُبؽخعبهًذ  .2

  األسدٍَنمطبع انغُبؽخ 

     

اعزمطبة سؤوط عبهًذ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ فٍ  .2

 األيىال األعُجُخ ورىظُفهب فٍ انًغبل انغُبؽٍ

     

هُئخ رُشُظ انغُبؽخ انًكبرت انغُبؽُخ انزٍ رذػى   .3

 يبدَب  أو نىعُغزُب   األسدٌرشّوط نهغُبؽخ فٍ 

     

انغُبؽخ يصذسا  يهًب  يٍ يصبدس  رؼذ واسداد  .4

 انذخم انمىيٍ

     

 

 السياحي لألردفالترويج والتسويؽ في  اإلعالـلوسائؿ ىيئة تنشيط السياحة توظيؼ المحور الثاني@ 

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة
 تىافق

 

 تحايد

 

 تىافق غي 

تىافق  غي 

 بشدة

 اإلنكزشوٍَرىظّف هُئخ رُشُظ انغُبؽخ انزغىَك  .0

وشجكبد انزىاصم االعزًبػٍ وانًُصبد انًشرجطخ 
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 ثبالَزشَذ ثشكٍم فّؼبل عذا  

 اإلػالورىظّف هُئخ رُشُظ انغُبؽخ يإعغبد  .4

انشعًُخ وغُش انشعًُخ فٍ انزشوَظ نهًىالغ  األسدَُخ

 ثهذف رشغُغ انغُبؽخ انذاخهُخ األسدَُخانغُبؽُخ 

     

 اإلػالورؼزًذ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ػهً وعبئم  .6

 األعُجُخ نهزشوَظ نهغُبؽخ انخبسعُخ

     

هُبن ارفبلُبد ئػالَُخ ثٍُ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ وثٍُ  .2

 انغُبؽُخ  اإلػالووعبئم 

     

رهزى هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ثًب َزى َششِ ػهً وعبئم  .2

 فًُب َزؼهك ثبنزشوَظ انغُبؽٍ نألسدٌ اإلػالو

     

  

السياحي   اإلعالميي عمميات الترويج والتسويؽ ىيئة تنشيط السياحة عمى تولّ  إعالـقدرة  الثالث@ المحور
 األردني

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة
 تىافق

 

 تحايد

 

 تىافق غي 

تىافق  غي 

 بشدة

نهُئخ رُشُظ انغُبؽخ أداح  اإلنكزشوٍََُؼزجش انًىلغ  .0

 عبرثخ نهغُبػ يٍ يخزهف أَؾبء انؼبنى

     

هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ثاصذاس انُششاد  رمىو .4

وانجشوشىساد وانًهصمبد انغُبؽُخ ثكم انهغبد 

 انًزؼبسف ػهُهب، وثشكٍم يكضّف

     

رصذس هُئخ رُشُظ انغُبؽخ يغهخ دوسَخ يزخصصخ  .6

 انغُبؽُخفٍ يغبالد انزًُُخ 

     

ثشايظ رغىَمُخ ثأعهىٍة هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  رمذو .2

وعزاة َجشص انزشاس انزبسَخٍ وانضمبفٍ  يجزكش

 وانؾضبسٌ نألسٌ

     

ثشايظ رذسَجُخ نهؼبيهٍُ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ رىفش   .2

انغُبؽٍ يًب َغبػذ ػهً رمذَى ثشايظ  اإلػالوفٍ 

 يزًُضح
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انذسايب فٍ َشش انزشوَظ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  رىظف  .3

انغُبؽٍ يٍ خالل أػًبل رذوس أؽذاصهب فٍ َفظ 

 انًُبطك انغُبؽُخ

     

ُخ ئػاليفٍ ئػذاد يبدح رغبهى هُئخ رُشُظ انغُبؽخ   .4

انغهجٍ انزٌ َجٍُّ انذونخ عُبؽُب   اإلػالونًىاعهخ 

 ثصىسٍح عهجُخ

     

رؼبٍَ ثشايظ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ يٍ سكىٍد فٍ   .5

انغُبؽٍ يٍ ؽُش ًَطُّخ أعبنُت  اإلػاليٍانُشبط 

 انزشوَظ وركشاس األفكبس

     

اششان انًغزًؼبد لبيذ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ث  .6

انًؾهُخ ويإعغبد صُبػخ انغُبؽخ فٍ ػًهُخ 

 انزخطُظ انغُبؽٍ

     

 

 ىيئة تنشيط السياحة  إعالـذىا والبرامج التي نفّ  األنشطةوفعالّية أىداؼ  ّيةنوعمدى @ رابعالمحور ال

 العبـــاراث ث
تىافق 

 بشدة
 تىافق

 

 تحايد

 

 تىافق غي 

تىافق  غي 

 بشدة

يٍ رغبسة انذول اعزفبدد هُئخ رُشُظ انغُبؽخ   .0

 انغُبؽٍانزشوَظ األخشي فٍ يغبل 

     

رغبسة يزُىػخ نهضواس  د هُئخ رُشُظ انغُبؽخشوفّ   .4

 ػهً يذاس انؼبو

     

      األسدٍَانًُزظ انغُبؽٍ  طّىسد هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  .6

فضم فٍ أ سدٌ ثشكمٍ ألهُئخ رُشُظ انغُبؽخ ن سّوعذ  .2

 خ ُعىاق انؼبنًاأل

     

ػهً  األسدٌصىسح هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  ذُؽغّ   .2

 انًغزىي انغُبؽٍ داخهُب  

     

ػهً  األسدٌصىسح هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  ذُؽغّ   .3

 انًغزىي انغُبؽٍ خبسعُب  

     

انًغبثمبد انغُبؽُخ نهشجبة رُّظى هُئخ رُشُظ انغُبؽخ   .4

  نجهذهى نهزؼشف ػهً انًؼبنى انغُبؽُخ

     

انًهشعبَبد وانًؼبسض هُئخ رُشُظ انغُبؽخ رُظى   .5

انغُبؽُخ نزُشُظ انزفبػم ثٍُ انًىاطٍُُ وانغبئؾٍُ فٍ 
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  كبفخ أَؾبء انذونخ 

خهك آنُبد نهزىاصم ثٍُ لبيذ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ ث  .6

 انغبئؼ وانًىاطٍ ويزبثؼزهب

     

دساعبد نهغهىكُبد  رُغشٌ هُئخ رُشُظ انغُبؽخ  .01

 انغهجُخ نذي انًىاطٍُُ فٍ انزؼبيم يغ انغبئؾٍُ

     

رؾّزس هُئخ رُشُظ انغُبؽخ انًىاطٍُُ وانضواس يٍ ػذو   .00

االلزشاة يٍ األيبكٍ انغُبؽُخ غُش اِيُخ ػجش وعبئم 

 انًخزهفخ اإلػالو

     

 

  ؟األردنيةلييئة تنشيط السياحة  اإلعالميتفعيل الدور ** ما اقتراحاتك حول 

- .............................................................................. 
- .............................................................................. 
- .............................................................................. 

 
 بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير وتفضموا
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