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هة من وج في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن شبكات التواصل االجتماعيدور 
 نظر السائحين المحليين والعرب

 :إعداد
 الرفاعي عبد الرحيم  أشرف
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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي 

( سائح وسائحة محليين وعرب، اتبعت هذه 359ينة الدراسة من )للسياحة في األردن، وتكونت ع

كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي  اإلستبانةالدراسة المنهج الوصفي المسحي، واعتمدت 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: وجود درجة متوسطة في  جاءت هنا عينة متاحة،

سة ، وكما واظهرت الدرااالجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردندور شبكات التواصل 

أن غالبية أفراد عينة الدراسة سواء كانوا عرب أو محليين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي 

(، imo( على التوالي، تطبيق )%46.8، %50.0( بنسب مئوية )من ساعة إلى ساعتينلمدة )

(whatsapp بينما كان ،)( أقل هذه التطبيقاتFacebook ،لكل من السائحين العرب والمحليين )

ة السياحة األردنيعلى حركة شبكات التواصل االجتماعي وجود دور متوسط لكما وأظهرت الدراسة 

وجود دور مرتفع لشبكات التواصل الدراسة وأظهرت  من وجهة نظر السياح المحليين والعرب، كما

سياح )المحليين والعرب(، كما وأظهرت الدراسة أن إلى ال نات السياحيةاإلعال االجتماعي في وصول

خدمات السياحية بالفي نشر اإلخبار والبيانات المتعلقة لشبكات التواصل االجتماعي  دور مرتفع هناك

 المقدمة للسياح )المحليين والعرب(.

 ردن.اإلعالمي السياحي، األ ي، الترويج عالتواصل االجتما الدور، شبكاتالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The current study aimed to identify the role of social networks in the media 

promotion of tourism in Jordan. The study sample consisted of (359) male and female 

Arab, local tourists. The study adopted the descriptive survey method as well as the 

questionnaire as a tool to gather information from the study sample. The study concluded 

many results, most important of which is that there was a medium degree for the role of 

social networks in the media promotion of tourism in Jordan, most members of the study 

sample, whether Arab or local, use the social networks of (IMO) and (WhatsApp) for a 

period ranging (from an hour to 2 hours) by (50.0%, 46.8%) respectively compared to 

(Facebook) which was the least application used, a medium role of social networks on 

the Jordanian tourism movement from the perspective of the Arab, local tourists, a high 

role for the social networks in sending the tourism advertisements to tourists (locals and 

Arabs), and finally there is a high role for the social networks in spreading news and data 

on the tourism services provided to tourists (locals and Arabs). 

Keywords: Role, Social networks, Tourism media promotion, Jordan. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:

ُتعد السياحة من األنشطة اإلنسانية التي حققت نجاحًا كبيرًا ونموًا مضطردًا خالل السنوات 

ن كانت نسبة النمو تتفاوت من دولة إلى دولة أخرى، وقد سعت دول  الماضية على مستوى العالم وا 

ي كافة مراحل نموها إلى االهتمام بهذا المنشط الحيوي الهام وذلك اعترافاً منها بمزاياها العديدة العالم ف

اسي رئيس للدخل القومي وداعم أساالقتصادية منها والثقافية واالجتماعية وغيرها. فالسياحة مصدر 

اطنين، ن المو قتصاد أي بلد، كما أن تنشيط المصدر السياحي يؤدي إلى إتاحة الفرصة لكثير مال

داريين إلى جانب االستثمارات في مجال الخدمات ذات  تاحة فرص عمل لألفراد من مهرة وفنيين وا  وا 

الصلة كإنشاء الفنادق والنزل السياحية والمطاعم والنقل بأنواعه والصناعات اليدوية والفلكلورية 

       ات األخرىوصناعة التحف ومعدات الغطس ومعدات التصوير وغيرها الكثير من الصناع

 (.1، ص، 2010)سعيد، 

الحديثة وتطبيقاتها من معالم التطور األبرز في العصر الحديث، والتي أثرت  التكنولوجياتعد 

ظاللها بشكل ، وألقت ب، والسياحيةاالجتماعية واالقتصادية والسياسية اإلنسانتأثيرًا هائاًل في حركة 

الفيس شبكات التواصل االجتماعي مثل ) فيما يتعلق بظهورالفت في عالم االتصال واإلعالم، السيما 

(، والمنتديات Flicker(، وفليكر )youtube(، واليوتيوب )Twitter(، والتويتر )Facebookبوك، 

(Blogs ،)  وبالتالي أثرت في أداء وسائل اإلعالم أيما تأثير، خصوصًا فيما أضافته هذه التكنولوجيا

ضافات تقنية وفنية اتصالية كبيرةمن تحدي للمنصات التفاعلية مكانات وا   .ثات وا 
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ول ح وآرائهم تجاربهم الشخصيةيستخدم األشخاص وسائل التواصل االجتماعي لمشاركة 

االماكن السياحية التي قاموا بزيادتها سابقًا، كما اعتاد وراد مواقع التواصل االجتماعي على مشاركة 

ن بها، وانتشار مواقع التواصل االجتماعي ساهم في صورهم خالل الرحالت السياحية التي يقومو 

المكان بين األفراد حول اوتقديم النصائح والتحذيرات واالرشادات  زيادة مرونة عملية تبادل معلومات

دى ل الشخصية المتعلقة باختيار الوجهات السياحية السياحية؛ األمر الذي قد ساهم في تشكيل اآلراء

الشركات  لمن قب للترويحوسائل التوصل االجتماعي كأداة  استخدام كما أن، األفراد في العصر الحالي

في تشكيل الصورة الذهنية لشركة السياحة ولإلمكان السياحية على حد سواء؛ مما  يساهمالسياحية 

نتيجة للمعلومات ك الذين قد يشاركون في برامجها السياحية المزيد من الزبائنقدرتها على اكتساب  يزيد

 .التي تشكيل لديهم

ولعل من أهم المجاالت الحديثة لعمل وسائل اإلعالم االهتمامات السياحية لكون السياحة تمثل 

اليوم ظاهرة اقتصادية مهمة آخذه بالنمو السريع في مختلف أرجاء العالم، مما زاد من أهمية اإلعالم 

لمحاولة جذب أكبر عدد ممكن من السائحين إليها بعد السياحي هو حدة المنافسة بين بلدان العالم 

أن ظهرت اآلثار االقتصادية الكبيرة لصناعة السياحة، فالسياحة أصبحت صناعة بكل معنى الكلمة، 

بما تحتاج إليه من خبرات وكفاءات وتسويق وترويج، بما في ذلك التسويق والترويج عبر وسائل 

 اإلعالم. 

ر الصناعات احتياجاً للترويج اإلعالمي على نطاق واسع باستخدام وتعد السياحة واحدة من أكث

وسائل متعددة، فالترويج اإلعالمي هو عماد السياحة فما جدوى أن تمتلك الدولة كل عناصر الجذب 

السياحي دون أن يعرف اآلخرون عنها شيئًا، ولهذا فإن كثير من الدول ترصد ميزانيات ضخمة للقيام 
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احي، وتتبع وسائل متعددة ومتنوعة في الترويج السياحي، بهدف جذب المزيد من بنشاط الترويج السي

 السياح لزيارتها، ومن أهم هذه الوسائل شبكات التواصل االجتماعي.

 مشكلة الدراسة:

معلومات والتبادل األفكار  ساهم في جعل علميةاالجتماعي شبكات التواصل أن زيادة استخدام 

، كما أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي ساهم في تنمية غضون ثوانفي عملية سهلة ومرنة تتم 

نحو وعي الخلق حالة من من خالل المفاهيم التسويقية لدى معظم الشركات السياحية وذلك تغيير و 

 ؛ إذ أصبحت هذه الشركات فيكأداة لترويج السياحي التواصل االجتماعي تسخير مواقعضرورة 

نتيجة لعمل و ، يةالتسويق اتهالى دمج مواقع التواصل االجتماعي في استراتيجيعتمد عالسنوات االخيرة ت

بكات توظف شلمعرفة انعكاسات حاجة قائمة وماسة هناك الباحث في المجال السياحي فقد الحظ أن 

التواصل االجتماعي في الترويج السياحي، خاصة وأن شبكات التواصل االجتماعي أصحبت وسيلة 

لكثير من الخدمات، سيما وأن النشاط السياحي أصبح من القطاعات الحيوية التي فعالة في تسويق ا

توليها الدولة اهتمامًا خاصًا في ظل التوجه لتنويع مصادر الدخل األمر الذي دفع الباحث إلى تحديد 

مشكلة الدراسة بمعرفة الدور الذي يمكن أن تؤديه شبكات التواصل االجتماعي في تنشيط العمل 

 ي وتطوير العمل السياحي في األردن من وجهة نظر السياح المحليين والعرب.السياح

 أهداف الدراسة:

ي الترويج ف شبكات التواصل االجتماعيدور بشكل رئيسي التعرف على الدراسة هدفت هذه 

 ، ويتفرع منها االهداف الفرعية التالية: اإلعالمي للسياحة في األردن

اعتماد السياح )المحليين، والعرب( على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي  مدى معرفة .1

 لألردن.
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معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية من وجهة نظر السياح  .2

 المحليين والعرب. 

يين لمعرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات السياحية إلى السياح )المح .3

 والعرب(.

سياحية بالخدمات الفي نشر اإلخبار والبيانات المتعلقة  شبكات التواصل االجتماعي معرفة دور .4

 (.المقدمة للسياح )المحليين والعرب

نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريف السياح )المحليين، والعرب( بالمعالم  معرفة مدى .5

 السياحية في األردن.

 أهمية الدراسة:

 الدراسة أهمية نظرية وأخرى تطبيقية: لهذه

 :ما يليفمن الناحية النظرية تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل 

في الترويج اإلعالمي  شبكات التواصل االجتماعيدور أنها تلقي الضوء على موضوع مهم  .1

 . للسياحة في األردن

اصل بحثت في دور شبكات التو تعد هذه الدراسة من الدراسات األوائل في حدود علم الباحث التي  .2

وستكون هذه الدراسة عبارة عن نواة لدراسات  في االردن االجتماعي في مجال اإلعالم السياحي

 أكثر عمقًا واتساعًا وتخصصًا.

بر مواقع بالترويج عاالهتمام تسهم نتائج هذه الدراسة في تشجيع الشركات السياحية على  قد .3

ية وتحفيز المواطنين على ممارسة السياحة الداخلية عوضًا لبرامج السياحالتواصل االجتماعي ل
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عن الخارجية التي تهدر العمالت الصعبة وتلحق الخسائر باقتصاد البلد، وتفقده المئات وربما 

 العمل.اآلالف من فرص 

أما من الناحية التطبيقية فتكمن هذه األهمية في إمكانية استفادة عدة جهات وهم على النحو 

 اآلتي:

القائمون على إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة المسؤولة عن القطاع السياحي في األردن من  .1

خالل معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة من أجل تطوير 

 المؤسسات السياحية والتخطيط السليم ألي برامج إعالمية تتعلق بالسياحة مستقباًل.

 ل جعل هذه الدراسة نواة لعمل دراسات أخرى مشابهة لها.الباحثون من خال .2

اإلعالميون من خالل استخدام الوسائل اإلعالمية المناسبة لتطوير المؤسسات على اختالف  .3

 أنواعها.

 أسئلة الدراسة:

 ؟  في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردنشبكات التواصل االجتماعي دور ما  .1

 ما هي عادات وأنماط استخدام السياح )المحليين، والعرب( لشبكات التواصل االجتماعي؟   .2

 لألردن؟  كدليل سياحيالسياح )المحليين، والعرب( على شبكات التواصل االجتماعي  يعتمدكيف  .3

في تعريف السياح )المحليين، والعرب( بالمعالم شبكات التواصل االجتماعي ما مدى نجاح  .4

 األردن؟ السياحية في

التواصل االجتماعي على حركة السياحة االردنية من وجهة نظر السياح المحليين  شبكاتما دور  .5

 والعرب؟ 
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في وصول اإلعالنات السياحية إلى السياح )المحليين التواصل االجتماعي  شبكاتما دور  .6

 والعرب(؟

ية بالخدمات السياحفي نشر اإلخبار والبيانات المتعلقة شبكات التواصل االجتماعي  ما دور .7

 المقدمة للسياح )المحليين والعرب(؟

في تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح شبكات التواصل االجتماعي ما دور  .8

 )المحليين والعرب(؟

دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج االعالمي للسياحة  دالة إحصائياً في فروق توجدهل  .9

 (؟ )الجنسهة نظر السائحين المحليين والعرب تعزى لمتغير في االردن من وج

دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج االعالمي للسياحة  دالة إحصائياً في فروق توجدهل  .10

 الجنسية(؟)في االردن من وجهة نظر السائحين المحليين والعرب تعزى لمتغير 

 حدود الدراسة: 

 .2019/ 2018الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام طبقت هذه  الحدود الزمانية:

)جرش، المدرج الرماني، قلعة  طبقت هذه الدراسة في المناطق السياحية األردنية الحدود المكانية:

 الكرك(. 

 .السائحين العرب والمحليين في األردن: طبقت هذه الدراسة على الحدود البشرية

أن من أهم محددات الدراسة هي النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة الحالية، وال محددات الدراسة: 

حة في في الترويج اإلعالمي للسياشبكات التواصل االجتماعي يمكن تعميمها، بل هي مرتبطة بدور 

 األردن.
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 مصطلحات الدراسة:

هو عبارة عن معايير السلوك أو القواعد التي تحكم وصفاً معيناً في البناء االجتماعي  الدور اصطالحًا:

، التنمية، يم، األخبارأو األداء الذي يقوم به اإلعالم بالنسبة للجمهور في مجاالت مختلفة منها )التعل

  (.10، ص 2011والترفيه( )حمايل، 

جرائياً هو مجموعة  للسياحة ويجالتر  في االجتماعي التواصل منصات هاب تقوم التي األفعال توقعات وا 

هي مجموعة من المواقع اإللكترونية تسمح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية و األردن، في

 لهم كما تسمح لهم بالتواصل مع اآلخرين من جميع أقطار العالم.

اس لية لخلق مجتمعات للنهي مواقع ُصممت بناًء على مبدأ التفاعالمنصات التفاعلية اصطالحًا: 

             على االنترنت وذلك بتقديم الخدمات واالدوات التقنية الالزمة على الشبكة العنكبوتية

 (. 2013)حالسة، 

جرائيًا هي منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن  وا 

ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء اخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها، 

  أصدقاء.أو جمعه مع 

أنه نشاط شامل متكامل ( على 21، ص 2006: عرفه عبد السميع )الترويج اإلعالمي السياحي

يضم جميع الجهود المبذولة لجذب انتباه السائحين العرب والمحليين من خالل شبكات التواصل 

االجتماعي لزيارة المناطق السياحية، وتبدأ هذه الجهود بشكل مباشر منذ إعداد البرامج السياحية حتى 

نها الترويجي من عدة أشكال يسعى كل مالتعاقد مع السائحين إلى إتمام هذه البرامج، ويتألف المزيج 

إلى المساهمة في تحقيق الهدف العام للترويج وهو اإلعالم والتأثير في السائح لتحقيق عملية التبادل، 



8 

 

وتتمثل هذه األشكال في اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات، والعالقات العامة والنشر، 

 والتسويق المباشر.

جرائياً هو عبارة عن  عالمه والتأثير وا  مجموعة من األنشطة المختلفة التي تهدف إلى إقناع الجمهور وا 

عليه للقيام باالستجابة للرسالة اإلعالمية التي تهدف إلى جذب السياحية إلى المواقع السياحية وتنمية 

 .ةالثقافة السياحية لدى السواح العرب والمحليين، وتحسين اتجاهات المحليين نحو السياحة الداخلي
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري

 نظرية الدراسة: 

 ووسائل اإلعالم: على الجمهورنظرية االعتماد 

عليها في هذه الدراسة نظرية االعتماد  االعتمادإن من أهم النظريات اإلعالمية التي يمكن 

على وسائل اإلعالم التي تفترض أن وسائل اإلعالم واالتصال يمكنها تحقيق أكبر قدر ممكن من 

على األفراد، وتركز هذه النظرية على أن األفراد يعتمدون على  والسلوكيالتأثير العاطفي والمعرفي 

دراك ما يحتاجونه  لومات المع استقاءمن معارف متعدد، كما وتركز على وسائل اإلعالم في فهم و وا 

والحصول عليها، ومعرفة أهم األحداث والمستجدات، هذا ويختلف األفراد في اعتمادهم على وسائل 

فمنهم من يعتمد عليها بشكل كلي للحصول على المعلومات المتنوعة، وتكون  واالتصالاإلعالم 

األساسية لديه للحصول على المعلومات، ومنهم من  من المصادر واالتصالبذلك وسائل اإلعالم 

  (.2011يري،)الشب يعتمد عليها بشكل ثانوي أي أنها ليست المصدر األساسي للحصول على المعلومة

على وسائل اإلعالم تقوم على العديد من الفروض  االعتماد( أن نظرية 2013ويرى العاني ) 

ح بالمصال اختالفهمى وسائل اإلعالم وهذا نتيجة عل االعتمادالجمهور في درجة  اختالفومنها 

واألهداف والحاجات التي يريدون الحصول عليها، كما وأنه كلما زاد اعتماد الجمهور على وسائل 

اإلعالم في الحصول على المعلومات زادت التأثيرات المعرفية والسلوكية والعاطفية على الجمهور، 

عبر وسائل اإلعالم وكانت ذات قيمة كبيرة زاد اعتماد  والفرض األهم هو كلما زادت المعلومات

 الجمهور على وسائل اإلعالم.
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( أن نظرية اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم تقوم بناء على 2006إصبع،  )أبوويرى 

 دعامتين رئيسيتين:

 خالل المعلومات التي توفرها المصادر لتحقيقها من: إن هناك أهدافًا للجمهور يسعون األولى

 المختلفة سواء كانت هذه األهداف شخصية أو اجتماعية

: تعتبر أن وسائل اإلعالم نظام معلومات يتحكم في مصادر تحقيق األهداف الخاصة الثانية

ب يبالجمهور، وتتمثل هذه المصادر في مراحل استقاء المعلومات ونشرها مرورًا بعملية اإلعداد والترت

 والتنسيق لهذه المعلومات، ثم نشرها بصورة أخرى.

 -وتقوم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على ثالث فروض: 

: إن اختالف درجة استقرار وتوزان النظام االجتماعي يعود إلى التغيرات المستمرة، وهذا أوالً 

ر اعتمادا يث يكون األفراد أكثيحتاج للمعلومات واألخبار التي تتزايد وتتناقص تبعًا للحاجة لها، ح

 على الوسائل اإلعالمية.

حيوية الوسائل اإلعالمية بالنسبة لألفراد مما يزيد من درجة اعتماد الجمهور عليها  :ثانياً 

 إلشباع حاجاتهم.

: اختالف حاجات الجمهور وأهدافهم الشخصية والنفسية التي تؤثر على درجة االعتماد ثالثاً 

 على وسائل اإلعالم.
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  اإلعالم وسائل على االعتماد آثار

 على األفراد اعتماد عن تنتج التي اآلثار مجموعة “ ساندرابول “ و “ ديفل ملف “ يرصد

 واآلثار الوجدانية، واآلثار اآلثار المعرفية، هي: أساسية فئات ثالث خالل من وسائل اإلعالم

 (:2010السلوكية، ويمكن عرضها على النحو اآلتي )عبد الحميد، 

 :المعرفية اآلثار أوال

 .المعلومات نقص في مشكلة عن عبارة الغموض هو الغموض: .1

 .معينة قضايا نحو االتجاهات تكوين في اإلعالم وسائل االتجاه: مساهمة تكوين .2

 .البارزةالقضايا  في الجمهور أولويات ترتيب في دورها اإلعالم وسائل تلعباألولويات:  ترتيب  .3

 .السياسة أو الدين أو األسرة فئات: المعتقدات في هذه تنظيم ويتم :المعتقدات اتساع .4

 األمانة، والحرية، والمساواة. مثل: القيم أهمية توضيح في كبير بدور اإلعالم وسائل القيم: تقوم .5

 الوجدانية اآلثار ثانيا

 التعرف ويمكن العطف، أو مثل: المشاعر ببعض المصطلحات الوجدانية العمليات ترتبط

 اآلثار هذه “وروكيتش ديفل “ ويحدد اآلثار، وقياس هذه الوجدان على اإلعالم آثار وسائل على

 :(2010)عبد الحميد،  في الوجدانية

يفترض أن كثرة التعرض للعنف في وسائل اإلعالم يؤدي إلى  الالمباالة: أو العاطفي الفتور -1

 الالمباالة.الشعور بالتبٌلد أو 

، واالغتياالت والكوارث والرعب العنف أحداث اإلعالم وسائلتعرض  : عندماوالقلق الخوف -2

 .الُمتلقي لدى الخوف مشاعر فإنها تَُبث
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 المعنوية الروح رفع اإلعالم لوسائل الوجدانية وتعتبر من التأثيرات واالبتكار: المعنوي الدعم -3

 يجد حين يزداد الفرد اغتراب أن ويالحظ باالغتراب، شعورهم تزايد وتعمل علىلدى المتلقي 

 .اإلعالم من وسائل معلومات

  السلوكية ثالثًا: اآلثار

سلوكيين  في وروكيتشت وفقاً لديفلور اإلعالم وسائل على الفرد العتماد السلوكية تنحصر اآلثار

 (.2000)مهنا،  هما أساسيين

 لربط النهائيالناتج  وهو اإلعالمية، التعرض للوسيلة نتيجة ما بعمل الفرد قيام يعني :التنشيط .1

 المرأة طالبة مؤيدة لمطالبة مواقف اتخاذي ف التنشيط هذا يتمثل وقد والوجدانية، المعرفية اآلثار

 عن التدخين. اإلقالع أو الجنس، بين والمساواة بحقوقها،

 المشاركة العزوف عن في الخمول يتمثل وقد بالفعل القيام وتجنب النشاط عدم يعنيالخمول:  .2

 المجتمع. تُفيد التي في األنشطة المشاركة وعدم االنتخابي، بالتصويت اإلدالء وعدم السياسية،

يستفيد الباحث من الفروض األساسية التي تنطلق منها نظرية االعتماد على الوسائل اإلعالمية 

الرسمي كمصدر للمعلومات واألخبار في غير  في تحديد درجة األهمية التي يحظى بها اإلعالم

 بين أفراد العينة من الشباب األردني.أوقات األزمات 

وفي هذا الصدد تؤكد الدراسات العلمية أن األفراد الذين يقيمون عالقات اعتماد على الوسائل 

اإلعالمية أو أي وسيلة إعالمية معينة وفقًا لحدود أهميتها لهم، تعد مصدرًا مهمًا للمعلومات حول 

 األحداث الجارية التي يشهدها المجتمع.
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ل تحقيق العالقة في عاملين أساسيين يتصل األو  يرتبط فياح وسائل اإلعالم بشكل عام ن نجإ

بقدرة هذه الوسائل على مواجهة احتياجات األفراد للمعلومات، فيما يرتبط العامل الثاني بظروف 

االستقرار في المجتمع مقابل ظروف عدم االستقرار من خالل األزمات والصراعات التي تحيط بالفرد، 

 إذ يزيد االعتماد على وسائل اإلعالم كمصادر للمعلومات واألخبار أثناء األزمات والكوارث.

 شبكات التواصل االجتماعي:

في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي أحدثت التطورات التكنولوجية نقلة نوعية وثورة 

اء هذا لمعمورة، وربطت أجز حقيقة في عالم االتصال، حيث انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة أرجاء ا

العالم المتباعدة بفضائها الواسع، ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء 

واألفكار والرغبات بين الفرد والجماعات، ثم ظهرت شبكات التواصل االجتماعي والمدونات الشخصية 

ديث، وخلقت نوعًا من التواصل بين وشبكات المحادثة، التي غيرت مضمون وشكل اإلعالم الح

أصحابها ومستخدميها من جهة، وبين المستخدمين أنفسهم من جهة أخرى، ذلك كله أدى إلى فتح 

شبكات التواصل االجتماعي إلى أفاق جديدة غير مسبوقة في نقل اإلعالم ونشرة، وأعطى فرص 

لدردشة ولتفريغ يث اقتصرت المواقع لكبرى لمستخدميه بالتأثر والتأثير في تغيير مالمح المجتمعات، ح

الشحن العاطفي، وبعد سريان موجة من النضج الشبابي أصبحوا يتبادلون وجهات النظر المتشابهة 

والمختلفة فيما بينهم، وشجع ذلك اإلعالم على اجتياح مواقع شبكات التواصل االجتماعي، إليمانهم 

در ممكن لجميع شرائح المجتمع المحلي والعالمي، بأنها البوابة الحقيقة الجادة للوصول إلى أكبر ق

 (.27، ص 2012بأقصر وقت )المنصور، 

أساليبه ووسائله من أبرز مكونات العالم المعاصر في كل معطياته  بمختلفيعد اإلعالم 

، وتتضح أهمية اإلعالم من خالل ما يطرحه من قضايا متنوعة قادرة واأليدلوجيةالثقافية والفكرية 
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حداث تغييرات جذرية في أفكاره ومعتقداته، ال سيما في الوقت الراهن الذي على التأث ير في المتلقي وا 

يشهد سيطرة الوسائل التكنولوجية على كامل معطيات الحياة البشرية، بحيث صار بإمكان اإلنسان 

ي حواجز أأيًا كان توجهه، وأيا كان مكان إقامته قادرُا على التواصل مع اآلخرين بثواني قليلة دون 

 (.3، ص2018وعوائق )عفيفي، 

وتعد شبكات التواصل االجتماعي أحد أهم مظاهر التفاعل في إطار ثورة التكنولوجيا االتصال 

الرقمي، أما يسمى باإلعالم الجديد، والتي يتيح من خاللها استخدام جميع األنشطة التفاعلية بكل 

فقط،  ل اآلراء والتسلية بين األفراد والمجتمعاتحرية، فلم تعد تقتصر على كونها أدوات اتصال وتباد

بل تجاوزت ذلك لتشكل واحدة من أهم أدوات اإلعالم التفاعلي، إذ يتواصل من خاللها الماليين الذين 

تجمعهم اهتمامات مشتركة، حيث أتاحت هذه المواقع لروادها التعليق الحر ومشاركة الملفات والصور 

نشاء المدو  رسال الرسائل، باإلضافة إلى إجراء المحادثات الفوريةومقاطع الفيديو، وا       نات وا 

 (.38، ص 2012)عماري، 

 نشأة وتطور شبكات التواصل االجتماعي:

بدأت شبكات التواصل االجتماعي في الظهور في أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأ 

حيث كان يهدف إلى (، 1995( في عام )Classmates.comظهور أو موقع لها وكان اسمه )

الربط بين زمالء الدراسة واألصدقاء، والتي أسسها )رانوي كونرادز(، وقد بلغ عدد المستخدمين فيه 

( مليون فرد في أمريكيا وكندا، وكانوا ينتمون إلى مائتي ألف مؤسسة تعليمية في 50على نحو )

 (.89، ص 2012مختلف المراحل الدراسية )المنصور، 

وبعد ذلك ظهرت مجموعة من شبكات التواصل االجتماعي التي لم يكتب لها النجاح واالستمرار 

( ظهر محرك 2002وفي العام )(، bbsومنها موقع )( 2001، 2000، 1999وذلك في األعوام )
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(، ثم ظهر في العام الذي يليه أول موقع تواصل اجتماعي متخصص Google.Comالبحث الشهير )

ضافة  ( في نفس Linkedln(، وكذلك اطلق موقع )My Spaceوهو ) األصدقاءفي تبادل الصور وا 

(، تم إطالق موقع يوتيوب لتحميل وتنزيل األفالم القصيرة وبعدها تم تأسيس 2005العام، وفي عام )

، ص 2013)القرن،  من ثم ظهر موقع تويتر في العام الذي يليهموقع فيس بوك في نفس العام و 

26.) 

 مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:

( شبكات التواصل االجتماعي على صفحات ويب تعتمد على 5، ص2016عرف عمر )

خدمات تسمح لألفراد بالتعبير عن أنفسهم وتتيح لهم اختيار األفراد المشاركين معهم، حيث أحدثت 

 اقع تغيير كبير في كيفية االتصال والمشاركة بين األشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات.هذه المو 

( فقد عرفت شبكات التواصل االجتماعي على أنها عبارة 98، ص 2016أما مكتبة المثقف )

عن نسق فكري وعلمي يبحث عن الرقي بالمجتمع كفاعل أو كموضوع لالتصال، فهو فرصة للمجتمع 

مكوناته المختلفة وهذا حتى يتعرفوا على بعضهم البعض وليتحاوروا فيما بينهم، وهو  المدني ليقدم

اإلمكانية المفتوحة لكل مواطن للدخول بحرية وفاعلية لالتصال مع مواطن أخر أو مجموعة أخرى 

 في جو من التسامح واالحترام المتبادل.

ة مواقع إلكترونيأنها ى ( فقد عرف شبكات التواصل االجتماعي علkown& wen,2010أما )

تسمح في بناء عالقات عن طريق اإلنترنت بي األشخاص بواسطة وسائل تجمع المعلومات المفيدة 

من خاللها ومشاركتها مع اآلخرين وأيضًا يمكن من خاللها إنشاء مجموعات تسمح من خاللها 

م في هذا من أحدث المفاهيالتفاعل بين المستخدمين مع اهتماماتهم المتشابهة، ويعتبر هذا المفهوم 

 العصر.
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( شبكات التواصل االجتماعي على أنها عبارة عن برامج يتم Ellison, 2007,p25عرف )

استخدامها لبناء مجتمع يتم االتصال والتفاعل من خاللها بين األفراد مع بعضهم البعض لعدة أسباب، 

 ة شخصية.قد تكون هذه األسباب اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو حال

 الخصائص األساسية لشبكات التواصل االجتماعي:

عند الرجوع إلى الخصائص األساسية التي تمتاز بها شبكات التواصل االجتماعي نجدها تدعم 

بشكل كبير األفكار األساسية التي تركز عليها نظرية االعتماد فالخصائص التي تدعم نظرية االعتماد 

 (:113، 2015 على وسائل اإلعالم هي )التميمي،

التفاعلية هي الخاصية التي يمكن من خاللها سيطرة المشاركين في عملية االتصال على  أوال:

ن هذه الخاصية التي تمتاز بها شبكات التواصل االجتماعي  تبادل األدوار والخطاب في اتجاهين، وا 

 تدعم فكرة الجمهور النشط.

االنتقائية: وهي قدرة المستخدم على اختيار المضامين التي تقدمها وسائل اإلعالم  ثانيًا:

السياحي من بين قائمة كبيرة من الوسائل وفقًا لرغباتهم وحاجاتهم، وهذه تدعم فكرة أخرى ركزت فيها 

 نظرية االعتماد على وسائل االتصال أن الجمهور يختار وسيلة االتصال لتلبية حاجاتهم النفسية

 واالجتماعية.

الالتزامنية هي القدرة على استقبال وقراءة الرسائل اإللكترونية في أي وقت وفقًا للوقت  ثالثًا:

المناسب للجمهور، ويدعم هذا الجانب سيطرة األفراد على استخدام وسائل اإلعالم وفقًا الرتياحهم 

خدم ائل اإلعالم هي التي تستمن هذه الوسائل، فالجمهور هو الذي يستخدم وسائل اإلعالم وليس وس
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الجمهور، وهذا يؤكد تالئم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم مع دراسات شبكات التواصل 

 االجتماعي.

 السمات العامة لشبكات التواصل االجتماعي:

وهنا يمكننا ذكر بعض السمات والمعالم األساسية التي نستطيع أن ننسبها إلى وسائل اإلعالم 

 (:339ص ،2012 ،المتمثلة بالفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب، وانستغرام كما يلي )قنديلجيالتفاعلية و 

من  الميًا،عوسائل اإلعالم التفاعلية تؤمن وتمكن قواعد ومنصات تفاعلية على شبكة اإلنترنت  -1

 خالل مشاركة مستخدمي الهواتف الذكية في التعليق على المحتوى.

خصائص عدة تشمل على مجموعة واسعة من المحتوى بما في  التفاعلية تمتلكوسائل اإلعالم  -2

 والصوت. والصور، والفيديو، النص،ذلك 

 تمتاز بسرعة تبادل المعلومات معززة باتساع نطاق نشر مثل تلك المعلومات. -3

 يمكن أن تتم االتصاالت عن طريق الحاسوب أو المحاولة أو الهواتف الذكية ك ايفون. -4

سويقية جديدة للمنتجات والبضائع واألفكار وتسمح بالتعرف على وسائل اإلعالم هي أداة ت -5

 الزبائن والتوقعات المستقبلية.

وسائل اإلعالم التفاعلي تسمح للمستخدمين بالعثور على أشخاص لهم مصالح مشتركة ويجتمع  -6

 الناس الذين يمكن أن يصبحوا أصدقاء أو أن يكونوا زبائن وعمالء عبر شبكة المعلومات العالمية

 واألنترنت.

 يتحول المتسوقون بشكل عام إلى وسائل اإلعالم التفاعلية كوسيلة منخفضة التكلفة. -7
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 أدوار شبكات التواصل االجتماعي:

ال شك بأن وجود شبكات التواصل االجتماعي قد حققت مجموعة من المهام واألدوار التي 

 (:23، ص 2014استفاد منها األفراد والمجتمعات ومنها )الراشد، 

 سهولة التعارف والتواصل بين األفراد. .1

 إمكانية التعبير عن اآلراء والتوجهات وطرح األفكار المختلفة ومناقشتها. .2

وفرت شبكات التواصل االجتماعي فرصة للعديد من األفراد والمجتمعات لشرح مطالبهم ومشاكلهم  .3

 التي يعانون منها، والحصول على تعاطف المجتمع الدولي تجاههم.

 ر الوعي وسرعة تداول المعلومات واألخبار المتعلقة باألحداث السياسية وتداعياتها.نش .4

 التواصل مع اآلخرين عبر اتجاهات )من ينشر المعلومة ومن يستفيد منها( مع تبادل األدوار. .5

 التواصل مع ثقافات جديدة لصقل المعرفة وزيادة الثقافة. .6

 يرها.االجتماعي من فيديوهات وموسيقى وأفالم وغ التسلية والترفيه لما تحتويه مواقع التواصل .7

التجارة والتسويق اإللكتروني، حيث تقوم العديد من الشركات بعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل  .8

 االجتماعي.

التعبير الذات، حيث تعكس شبكات التواصل االجتماعي رؤية صاحبها وشخصيته وأفكاره  .9

 واهتماماته وطموحاته بوجه عام.

احتكار الدولة للوسائل اإلعالمية، حيث استطاعت مواقع التواصل االجتماعي كسر القيود كسر  .10

التي تفرضها تلك الدول على وسائل اإلعالم بغرض بث المحتوى الذي ترغب في أن يتلقاه 

 الرأي العام.
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 أبرز شبكات التواصل االجتماعي العالمية:

 أواًل: الفيس بوك:

معة هارفارد بدأ بفكرة الفيس بوك التي تقتضي بإنشاء موقع يجمع مارك زوكربيرج أحد طلبة جا

من خالله طلبة هارفارد في شبكة تعارف وذلك لتعزيز التواصل بين الطلبة والبقاء على تواصل 

 (.     Alba & Others, 2008, p.6وتبادل أخبارهم وصورهم وآرائهم حتى بعد التخرج )

وسرعان ما لقي هذا الموقع رواجًا بين طالب  م،2004 حيث نفذت هذه الفكرة التي بدأت عام

وخالل أسبوعين بدأ نصف تالميذ بوسطن بالمطالبة في  بينهم،واكتساب شعبية واسعة  هارفارد،

استعان ف هارفارد،االنضمام إلى هذه الشبكة ألن شبكة الفيس بوك كانت مقتصرة فقط لطالب 

أشهر  4ل لبناء شبكة الفيس بوك واستطاعوا خال كريس،زوكربيرج بصديقيه دستن موسكويتز وهيوز 

 (.  Charnigo, 2007, p.23شبكة لكليات أخرى ) 30ضم 

حقق القائمون على الموقع إمكانات جديدة لشبكة الفيس بوك ومنها إتاحة  م،2007وفي عام 

نحاء العالم أ حتى أبح متداواًل لجميع بوك،مما زادت هذه الخاصية من شهرة الفيس  للمطورين،فرصة 

 (. 132ص ،2011 ،)مزريتش

 %17مليار مستخدم بزيادة قدرها  1.79إلى  النشطين شهرياً حيث وصلت أعداد المستخدمين 

 لفيديو،لويرى مؤسس فيسبوك أن هذ الوقت هو العصر الذهبي  الماضي،عن نفس المدة في العام 

 (.2016 ،)الليثي مؤكدًا أن خدمات الفيديو على الفيس بوك حققت تقدمًا الفتاً 

خيارات ويمكن للمستخدمين تنفيذ ال ،وللفيس بوك تطبيق يعمل على الهواتف الذكية الحديثة

بيقات كما يمتلك فيس بوك عدة تط ،العادية كافة واستخدامها كما هي متاحة في موقع الفيسبوك ويب
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( الخاص (Pagesطبيق وت ،في الهواتف الذكية مثل تطبيق فيسبوك ماسنجر الخاص بالتراسل الفوري

( الذي يمكن Groupsو) ،( الخاص بإدارة الصفحات الموثقةMentionو) ،بإدارة الصفحات

دارة المجموعات المشترك فيها وأخيرًا  ،الخاص بالمناسبات Eventsو  ،المستخدم من التواصل وا 

الموجهين للشركات  (Workchat)( وتطبيق Workplaceأصدرت شركة فيسبوك تطبيق )

 مؤسسات.وال

( إنشاء مجموعات لطرح نقاشات بين أعضاء فريق العمل Workplaceويمكن من خالل )

 وأتاحت فيس بوك للشركات المختلفة إمكانية التواصل المستخدمين،مع إمكانية تبادل الملفات بين 

حيث أنه يمكن لمجموعة ما االنضمام إلى مجموعة في شركة أخرى وبدء  تامة،فيما بينها بسهولة 

 (.2016 ،المحادثات دون الحاجة إلى فتح حساب مشترك بين الشركتين )ويكبيديا

 ثانيًا: تويتر:

ر كونه يقدم خدمة التدوين المصغ االجتماعي،يعد التويتر أحد أشهر مواقع شبكات التواصل 

 الواحدة،( حرف للرسالة 140حيث يسمح لمستخدميه من إرسال تغريدات عن حالتهم بحد أقصى )

 الفورية،أو تطبيقات المحادثة  SMSوذلك عن طريق موقع تويتر أو عن طريق رسائل نصية قصيرة 

وتظهر التحديثات في صفحة المستخدم حيث يمكن أن يقرأها األصدقاء مباشرة من صفحاتهم الخاصة 

 دحيث يتمكن من استقبال الردود والتحديثات عن طريق البري الشخصية،أو زيارة صفحة المستخدم 

 (.Vip4soft, 2011اإللكتروني )

مليون عضو في  200الـ كما أعلن موقع تويتر من وصول عدد المسجلين فيه إلى حاجز 

 م.2010مليون شخص في آخر إحصائية عام  160بينما كان عدد المسجلين  2011العام 
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 دكما وفر تويتر خدمة حماية الحساب الذي أتاح للمستخدم أال يتابعه أي شخص إال بع 

لكن الخيار االفتراضي عند إنشاء الحساب يكون عامًا ويستطيع أي مستخدم آخر متابعة ما  موافقته،

 (.2011 ،يكتبه المستخدمون ورؤيته )العوضي

 (:2016 ،وهناك عدة ميزات يمتاز بها تويتر ومنها )الماسية

 أي شخص. آني معسرعة إضافة األصدقاء؛ فيكفي أن تنقر على زر متابعة لتكوين صداقة بشكل  -1

 ال يوجد حد لعدد األصدقاء في تويتر. -2

ما وذلك بسبب مشاركة نفس االهتمامات م نعرفهم،يتيح التواصل والتعرف على أشخاص لم نكن  -3

 يتيح نقل المعرفة.

 المخاطرة األمنية في تويتر أقل من غيره. -4

 التحديث السريع لألخبار واألحداث. -5

تم وضعه وهو وسم ي ،ل شبكة اجتماعية استخدمت الهاشتاغوأكثر ما أشتهر فيه التويتر بأنه أو  -6

 وعند الضغط عليه ستظهر كل معين،كنص في التويتر مسبوقًا بالرمز )#( ليدل على حدث 

التوتيات التي تضم نفس الهاشتاغ حتى لو كانت ألشخاص ال يتابعهم المستخدم أو ليسوا من 

 (. 2011أصدقائه )العوضي, 

 ثالثًا: اليوتيوب:

م على يد موظفين سابقين في شركة باي بال هم تشاد هيرلي 2005سس موقع اليوتيوب عام تأ

(. وتقوم فكرة  ,2008Stelterفي كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية ) كريم،وستيف تشين وجادو 

الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع تصوير فيديو على شبكة األنترنت بحيث 

 (.213ص ،2011كون متاحة لماليين األشخاص حول العالم دون أي تكلفة مادية )شفيق, ت
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ركة بشراء ش اإلنترنت،م قامت شركة جوجل صاحبة محرك البث الشهير على 2006وفي عام 

 (.2006 ،مليار دوالر في صورة أسهم )بي بي سي 1.65يوتيوب إنك للفيديو عبر اإلنترنت مقابل 

 أليسكا،ة وذلك حسب دراس جوجل،ويعتبر اليوتيوب ثاني أكثر المواقع شعبية في العالم بعد  

 (.Alexa, 2016المتخصصة بترتيب مواقع اإلنترنت )

مكانية البث المباشر من خالل الموق الفيديو،ومن مميزات اليوتيوب إمكانية مشاركة ملفات  ع وا 

نشاء صفحة خاصة بالمستخدم. تعليقات،الوأيضًا توفير خاصية  معينة،وفقًا لشروط   وا 

عطي أيضًا ي ومشاهدته،كما يتيح اليوتيوب إمكانيات أوسع بكثير من تحميل فيديو وتنزيله 

 شر،نمما يتيح تتبعهم والتأكد من صحو ما  معين،مؤشرات عن طبيعة الذين قاموا بنشر فيديو 

تخدمون وأيضًا االستفادة مما ينشره المس الفيديو،باإلضافة إلى ذلك يمكن التعرف على تاريخ ننشر 

ع كما يتيح إمكان العودة إلى البرامج التي لم يستط المختلفة،العاديون الستخدامه في وسائل اإلعالم 

 (.58ص ،2014 ،المستخدم مشاهدته )كمال

 (:94ص ،2014 ،كما يوجد ميزات لموقع اليوتيوب ومنها )شقرة

 ممكنة. جعل إمكان توثيق األحداث بتفاصيلها .1

 أتاح إمكان إعادة المشاهدة لمرات عديدة وحسب الطلب. .2

 أمكان التحكم في أن يكون الفيديو خاصًا أو عامًا. .3

 إعطاء إمكان تعديل الفيديو قبل نشره. .4

 سهولة االستعمال والمشاهدة. .5

 إمكان إضافة ترجمة ما ينشر على اليوتيوب. .6
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 رابعًا: إنستغرام:

نشاؤها للهواتف الذكية وأطلق عام  هو أحد التطبيقات الحديثة التي حيث  م،2010تم تحديثها وا 

باإلضافة  لقصيرة،ايتيح هذا التطبيق نشر الصور التي يرغب المستخدم بعرضها وتنزيل مقاطع الفيديو 

 (.2015 ،إلى متابعة حسابات أخرى )ماري

ل عام ريمما جعل الفيس بوك يستحوذ عليه في أب هائاًل،حيث حقق هذا التطبيق نجاحًا 

 واالستفادة منه ماديًا عبر شبكتها،وذلك بقيمة مليار دوالر مما جعله أكثر تالئمًا مع  م،2012

 (.Buck, 2013اإلعالنات التي تظهر لدى المستخدمين )

وبعد سنة من استخدامه  مستخدم،حصل التطبيق على مليون  م،2010وفي ديسمبر عام  

وفي  مستخدم،ماليين  5دمين حتى وصل عددهم إلى من المستخ %500حصل التطبيق على زيادة 

صبح عدد لي ،السنة الثالثة تضاعف عدد المستخدمين خصوصًا مع إطالق التطبيق لمنصة أندرويد

أعلنت إنستغرام أن عدد مستخدمي التطبيق على  2016وفي  مستخدم،مليون  30المستخدمين 

 (.Kevin, 2010هريًا )مليون مستخدم ش 500إلى رقم قياسي هو  العالم،مستوى 

 التأثيرات اإليجابية لشبكات التواصل االجتماعي:

مما ال شك فيه أن التكنولوجيا الحديثة لشبكات التواصل االجتماعي أضافت تأثيرًا إيجابيًا 

وجديدًا على حياة الماليين من البشر من إحداثها لتغييرات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية في 

 (:74، ص 2014عات بأكملها، ومن أهم هذه اآلثار اإليجابية كما ذكرها )كريم، حياة المجتم

وجد الماليين من أبناء شعوب العالم بأكمله بشكل خاص  العالم حيث: نافذة مطلة على أوالً 

 في شبكات التواصل االجتماعي نافذ واسعة لهم لالطالع على أفكار وثقافات الشعوب األخرى.
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ز الذات: حيث أنه من ال يملك فرصة لخلق حياة خاصة مستقلة له في فرصة لتعزيثانيًا: 

المجتمع يعبر بها عن ذاته، فإنه عند التسجيل بأحد مواقع التواصل االجتماعي وتعبئة البيانات 

 الشخصية، يصبح له كيان مستقبل وعلى الصعيد العالمي.

لف لغير سواء أكان ذلك الغير مختثالثًا: أكثر انفتاحا على اآلخر: أن التواصل االجتماعي مع ا

في الدين أو العرق والجنس والثقافة والعادات، والميول، فإنه يقرب الهوية المختلفة عن األفراد ويجعلهم 

 قريبين من بعضهم، حتى لو كان على بعد آالف األميال أو في قارة أخرى.

اصل االجتماعي سهولة رابعُا: منبرًا للرأي والرأي اآلخر: إن من أهم خصائص مواقع التو 

التعديل على صفحاتها، وكذلك حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عن فكر صاحبه ومعتقداته، والتي 

قد تتعارض مع الغير، فالمجال مفتوح أمام حرية التعبير مما جعل مواقع التواصل االجتماعي أداة 

 القضايا. قوية للتعبير عن الميول واالتجاهات والتوجهات الشخصية تجاه جميع

خامسُا: التقليل من صراع الحضارات: وذلك من خالل ثقافة التواصل المشتركة بين مستعملي 

تلك المواقع االجتماعية، وكذلك بيان وتوضيح المشكالت العربية للغرب بدون تزيف إعالمي أو نفاق 

 الدول.و  السياسة، مما يقضي في النهاية على التقارب الفكري على صعيد األشخاص فالجماعات

سادسًا: تزيد من تقارب العائلة الواحدة: مع تطور التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة بات مواقع 

التواصل االجتماعي أيسر على العائالت حيث يتح لهم متابعة أخبار بعضهم البعض عبر مواقع 

تصال الالتواصل االجتماعي خاصة وأنها تعتبر مجانية على خالف نظيراتها األخرى من وسائل ا

 المختلفة. 
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 الترويج اإلعالمي للسياحة:

أدت التطورات التكنولوجية الحاصلة في ميدان االتصاالت والحاسوب وظهور الشبكة العالمية 

للمعلومات اإلنترنت إلى إحداث نقلة هامة في نوعية وحجم المعامالت والترويج لألنشطة التسويقية، 

ي تتيحها لتللعديد من المنظمات اإلنتاجية والخدمية على حد سواء، وذلك بفعل االستخدامات العديدة ا

هذه الشبكة، والقدرة الهائلة ألجهزة الحاسوب على تخزين المعلومات واسترجاعها بسرعة، لتصل إلى 

المستهلكين في جميع أنحاء العالم متجاوزة بذلك عنصري الزمان والمكان، فأصبح بإمكان أي شخص 

الم جهاز حاسوب إع أينما كان موقعه تبادل المعلومات بسرعة هائلة وبإمكانات بسيطة ال تتعدى

آلي، وجهاز تراسل مودام وخط هاتفي ومعرفة بالشبكة العالمية، أما بالنسبة للمجموعات والشركات 

فلقد أصبحت تدير أعمالها من خالل شبكاتها اإللكترونية الخاصة لتبادل المعلومات فيما بينها 

نجازها محليًا وخارجيًا، بما في ذلك المعامالت التي تتم بين ال ا وبين مؤسسات فيما بينها أو بينهوا 

عمالئها أو بينها وبين اإلدارات الحكومية، حيث يدخل الجزء األكبر من األعمال اإللكترونية لصناعة 

الفنادق صمن هذين الصنفين األخيرين، إذ أن ممارسة المنظمات السياحية والفندقية ألعمالها عبر 

ز جدد في مناطق واسعة ومتباعدة في العالم، وتعزياإلنترنت، ويمكنها الوصول إلى سائحين وضيوف 

عالقاتها المختلفة معهم، من خالل التعريف بخدماتها والترويج لها، مع توفير إمكانية الحجز 

 (.65، 2018اإللكتروني عن بعد لعمالئها )خضره، وكافي، و مخلوفك 

ثرات على الرأي العام وتشكل وسائل اإلعالم الحديثة بأدواتها المختلفة واحدة من أهم المؤ 

المحلي والدولي، إذ أن قدرتها على الوصول إلى الجمهور بأطيافه المتعددة، واالنتشار بسرعة فائقة، 

جعل منها مطلبًا ملحًا بجميع األنشطة والتخصصات، ومن هذا المنطلق تعد حاجة السياحة للنشاط 

تنميتها عتبر عنصراً مهماً لتحقيق أهدافها و اإلعالمي جزًء ال يتجزأ من صناعة السياحة نفسها، إذ أنه ي
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على الوجه المأمول، وتظهر حقيقة ذلك في دوره الحيوي أكثر من جانب من أبرزها تحقيق الوعي 

بأهمية السياحة في المجتمع، وتشكيل الثقافة السياحية لدى أفراده، بما في ذلك التعريف بطرق التعامل 

 (.3، ص2015مة في تسويق السياحة )الحربي، والسهلي، مع السائح والبيئة إضافة إلى المساه

 مفهوم السياحة:

( السياحة على أنها ظاهر من ظواهر العصر التي تنبثق من 44، ص 2017عرف كافي )

الحاجة للحصول على الراحة واالستجمام وتغير الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها والشعور 

 طق ذات طبيعة خاصة وهي ثمرة تقدم وسائل النقل واالتصاالت.بالبهجة والمتعة في اإلقامة في منا

( السياحة على أنها: هي الترويح عن النفس، وتتطلب 21، ص 2015كما عرف المسعودي )

( ساعة 24من اإلنسان االنتقال من مكان إلى أخر على أن تكون عملية االنتقال مؤقته ال تقل عن )

ثقافي وحضاري بين الشعوب ال تكون بغرض العمل أو  وأقل من سنة والسياحة هي عملية اتصال

 اإلقامة الدائمة فهي حركة موسمية قصيرة المدى.

( على أنها مجموعة من األنشطة االقتصادية 21، ص 2015كما عرفها أيضًا المسعودي )

التي تهدف كغيرها من القطاعات االقتصادية األخرى إلى إنتاج السلع والخدمات بغرض إشباع 

 ورغبات زبائن معينين يطلق عليه اسم السياح.  حاجات

( فقد عرفا السياحة على أنها: ظاهرة من ظواهر العصر 9، ص 2011أما عدلي، وأحمد )

تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة والتغير واإلحساس بجمال الطبيعة والشعور بالبهجة واالستمتاع 

 باإلقامة في منطقة لها طبيعتها الخاصة.
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من أهم التعريفات التي نالت أكبر قدر ممكن من القبول في العالم هو تعريف منظمة أن 

م، فقد ركز هذا التعريف على أن السياحة هي أنشطة 1992( سنة WTOالسياحة العالمية )

األشخاص المسافرين والمقيمين في أماكن تقع خارج بيئتهم المعتادة لمدة تقل عن السنة بقصد الراحة 

أو أغراض أخرى، وقد ركز هذا التعريف على ثالثة عناصر رئيسية هي على النحو اآلتي أو العمل، 

(Middleton & Clarke, 2011:) 

 بعد النشاط السياحي لألفراد عن جوانب حياتهم العادية، والتزاماتهم االجتماعية ومواقعهم الدائمة. .1

مستعملة نوعة حسب طبيعة الوسيلة الاقتران النشاط السياحي بالسفر، الذي يمكن أن يأخذ أشكاالً مت .2

 فيه.

اعتماد الوجهات السياحية على مجموعة من األنشطة والمرافق المتنوعة، والتي من شأنها دعم  .3

نجاح العملية السياحية فيها.  وا 

الباحث السياحة على انها مجموعة من العالقات والخدمات المرتبطة بعملية تغيير  عرفهاكما 

 المكان تغييرًا مؤقتًا وتلقائيًا وليس ألسباب تجارية أو حرفية. 

 أنواع السياحة:

حسب المفاهيم السابقة للسياحة، فإن هناك ثالثة أنواع من السياحة وهي على النحو اآلتي 

 (:31، ص 2013)الحميدات، 

السياحة الداخلية: وتشمل حركة المواطن دخل الحدود السياسية لدولة معينة ويمارسها سياح من  .1

 سكان تلك الدولة من مواطنيها أو المقيمين بها.

 السياحة الواردة: وتعني حركة المسافر غير المواطن في بلد غير بلده )البلد المستقبلة(. .2

 ى بلد غير بلده.حركة المواطن إل الصادرة وتعنيالسياحة  .3
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 أما السائح فقد اختلفت تعريفاته من باحٍث إلى باحث آخر وفيما يلي عرض ألهم هذه التعريفات:

( السايح على أنه: زائر مؤقت ألي غرض من غير اإلقامة، 46، ص،2017عرف الكافي )

ان أو عالج، ( ساعة يأتي فيها لزيارة مهرج24( شهرًا، وال تقل عن )12وال تتجاوز مدة إقامته عن )

 وال يدخل في التعريف المهاجرون، البعثات الدبلوماسية، ركاب العبور، أطقم الطائرات.

ذلك الفرد من غير المواطنين  أنه:( السائح على 10، ص 2011كما عرف عدلي، وآخرون )

 ( على أرض الدولة المستضيفة.12الذي يمكث أقل من )

 مراحل تطور السياحة:

، 2013نسان منذ القدم، ومرت بمجموعة من المراحل وهي )عبد القادر، ارتبطت السياحة باإل

 (:6-5ص

أواًل: مرحلة الحضارات القديمة: وتتمثل هذه المرحلة في الفترة األولى من حياة اإلنسان أي العصر 

البدائي، حيث لم يكن هناك قوانين تحكم تصرف اإلنسان سوى قوانين الطبيعة، وبالتالي كان 

قل من األرض القاحلة إلى األرض الخصبة، ومن المكان غير األمن إلى المكان اآلمن اإلنسان ينت

حيث كان السفر ظاهرة طبيعية مرتبطة بوجود اإلنسان، والذي يهدف إلى إشباع نزواته واستفاء 

احتياجاته الشخصية، وعند قيام الدول والحضارات أصبح وسيلة تجارية والقيام بالحمالت العسكرية 

م والتعليم، وكان للفينيقيين السبق في االهتمام بالتجارة والتنقل، فقد عرفوا بحب المخاطرة والتعل

 والترحال البحري .

(م ونهاية 15ثانيًا: مرحلة العصور الوسطى سادت هذه المرحلة في الفترة الممتدة بين حوالي القرن )

 ور األولى مع تطور بسيط، فيم كما أن السفر واالنتقال بقي بدائيًا كما في العص (15القرن )
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هذه الحقبة التاريخية كانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدهارها، فاهتمت بالعلوم والفنون واآلداب 

والعمارة وزادت حركة الناس في مختلف أنحاء البالد اإلسالمية، وقد ساهمت الحضارة اإلسالمية 

 ع العالم كبغداد وقرطبة، كما تميزتفي إنشاء عدد من المدن أصبحت قبلة للسياح في كل أصقا

كسفورد بفرنسا وجامعة أ السوربونهذه المرحلة بتطور بعض الجامعات العريقة بأروبا مثل جامعة 

بإنجلترا، مما جعل البلدين قبله لعدد من طالب العلم، غير أنه خالل هذه الفترة لم تكن هناك 

 قوانين منظمة لالنتقال ووسائل نقل متطورة.

م(، والتي 19م(، ونهاية القرن )16السياحة في العصر الحديث: تمتد هذه المرحلة بين القرن ) ثالثًا:

حدثت فيها تغيرات عديدة في المجال العلمي مثل االستكشافات الجغرافية التي أدت إلى زيادة 

لندا م(، ونيوز 1605األسفار، فقد شهدت هذه المرحلة اكتشافات جديدة أهمها اكتشاف استراليا عام )

م(، وقد عرفت هذه المرحلة بالرحالت األوروبية إلى أفريقيا وتطور اآللة ووسائل 1969في عام )

المواصالت واالتصاالت، وظهور بعض القوانين المنظمة للنشاط السياحي نتيجة الحدود السياسية، 

ظيم لرحلة تنشملت هذه المرحلة كذلك الصورة الصناعية ال سيما أوروبا، وبالتالي عرف العالم أو 

(م في بريطانيا، حيث قام بنقل مجموعة 1841( في عام )Thomas Cookسياحية من خالل )

من األشخاص من الطبقات الشعبية بواسطة القطار لزيارة البحر لمدة يوم واحد، كما قام أيضًا 

 .ةبنشر مجلة في السفر لتعريف الناس بالجوانب المختلفة واالحتياجات الضرورية خالل الرحل

تبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن العشرين الذي تطورت خالله السياحة  المعاصرة:رابعًا: المرحلة 

بصورة لم تشهدها في أية فترة زمنية سابقة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب زيادة أوقات 

يعتبر  ذاإالفراغ وارتفاع مستويات المعيشة والتعليم والتوسع في وسائل النقل والمواصالت السريعة، 
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العشرين قرن السياحة؛ حيث شهد تطور هائل في النشاط السياحي، بالتالي حدث تطور في القرن 

 المنشآت السياحية والفنادق العمالقة.

 شروط السياحة:

، 2001الشروط والسمات األساسية التي يجب أن تتوفر في ظاهرة السياحة هي )الظاهر، 

 (:32 – 31ص 

معقد يتكون من العديد من الظواهر والعالقات السياحة باعتبارها نشاطًا عن مزيج مركب و  .1

 االقتصادية منها واالجتماعية والثقافية والحضارية واإلعالمية.

السياحة نشاط يتولد من حركة األفراد إلى مناطق غير مواطن إقامتهم الدائمة، وهي بذلك تحتوي  .2

 تة.على عنصر حركي ديناميكي هو الرحلة، وعنصر ثابت مستقر هو اإلقامة المؤق

األنشطة التي يمارسها السائح في أماكن القصد السياحية تختلف عن األنشطة التي يمارسها في  .3

 موطن إقامته األصلي.

اإلقامة وقتية والحد األدنى لها أربع وعشرون ساعة والحد األعلى لها سنة، أما األنشطة التي  .4

 ياحيًا.اطًا ترويحيًا وليس ستترتب على إقامة األفراد لفترة تقل عن أربع وعشرون ساعة يعد نش

السياحة من حيث كونها نشاطًا مرتبطًا بعنصر منهم عنصر وقت الفراغ واإلجازات وفي حالة  .5

 عدم توفر هذا العنصر ال تتحقق الرحلة السياحية.

السياحة تعنى استغالل وقت الفراغ واإلجازات بأنشطة وفعاليات تبعث البهجة والمتعة والسرور  .6

 ان.في نفسية اإلنس
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يجب أن تكون أماكن القصد السياحية ليست موطن إقامة السائح نفسه، بغض النظر عن السياح  .7

داخل حدود القطر تعتبر سياحة داخلية أو محلية، وخارج حدود القطر تعتبر )سياحة خارجية أو 

 عالمية.

 أهمية السياحة:

مة بهدف تنظيم المنافع الناجت لألفراد خالل أوقات الفراغ قالسياحة عبارة عن االنتقال المؤ 

عن القيام بمجموعة من األنشطة الترفيهية، ولهذا يرتبط التخصيص األمثل للوقت بالسياحة، ومن 

 (:128 – 127، ص 2010يلي )السعيدي،  أهمية السياحة ما

تعتبر السياحة من الظواهر االقتصادية واالجتماعية في عالمنا المعاصر، لدرجة أصبح القطاع  .1

ي من أهم القطاعات المؤثرة في التنمية االقتصادية بالعديد من الدول المتقدمة والنامية السياح

 على حد سواء.

 مساهمة السياحة في زيادة الدخل الوطني وحصيلة العمالت األجنبية وفرص العمل. .2

دعم القطاعات االقتصادية األخرى، وتقوم بدور هام في زيادة الوعي الثقافي واالجتماعي ودعم  .3

 لروابط بين المواطنين وتعرفه ببالدهم وبالعالم.ا

 لها دور حيوي ومؤثر في دعم السياحة الدولية إلى الداخل وتهيئة الظروف المالئمة لها. .4

 اإلعالم السياحي: 

 أواًل: مفهوم اإلعالم السياحي

لمؤسسة ا يعرف اإلعالم بشكل عام بأنه فن إقامة وتوطيد العالقات والفهم والثقة المتبادلة ما بين

ات هؤالء ودراسة سلوكيات ورغب بالمؤسسة وبمنتجاتهاومختلف المتعاملين معها، عن طريق التعريف 
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، 2017والعمل على تنمية وتوسيع المصالح المتبادلة )كافي،  إشباع حاجاتهمالمتعاملين ومحاولة 

 (. 172ص 

ه كافة الجهود ( فقد عرف اإلعالم السياحي على أن42، ص 2015، وآخرون )أما الحربي

اإلعالمية الموضوعية وغير الشخصية والمبذولة من الجهات الرسمية أو غير الرسمية لتحسين صورة 

السياحة والداعية إلى إعداد ونقل رسائل أو مجموعة من الرسائل بهدف خلف وعي سياحي أو تنمية 

ام الوسائل اإلعالمية الصورة السياحية لدولة ما أو منطقة ما لدى أسواق وجماهير معينة باستخد

بغرض جذب اهتمام السائحين المرتقبين في تلك األسواق سواء داخل البالد أو خارجها ودفعهم إلى 

 ممارسة النشاط السياحي.

( فقد عرف اإلعالم السياحي على أنه مجموعة أوجه 43، ص 2011أما عدلي، وآخرون )

في  دة معرفية سياحية لدى الجمهور للتأثيرالنشاط التي تقوم بها المؤسسات اإلعالمية لتكوين قاع

اتجاهاته وأفكاره، ومن ثم التأثير في سلوكياته نحو السياحة الجتذاب أكبر عدد ممكن من السائحين 

 من داخل البالد وخارجها عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة سواء داخلها أو خارجها.

أنه أحد أشكال اإلعالم  ( فقد عرف اإلعالم السياحي على63، ص2004أما حجاب )

المتخصص وأنه كافة أوجه النشاط االتصالية المخططة المستمرة التي يمارسها إعالميون 

متخصصون بهدف تزويد الجهور بكافة الحقائق واألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا 

ف عن ة وبدون تحريوالموضوعات والمشكالت ومجريات األمور المتعلقة بالسياحة بطريقة موضوعي

طريق وسائل وأشكال االتصال المختلفة وبكافة األساليب الفنية لإلقناع والتأثير من أجل الوعي 
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السياحي لدى الجمهور من ناحية؛ ومن أجل اجتذاب عدد من األفراد لإلقامة بعيداً عن موطن أقامتهم 

 سواء داخل البالد أو خارجيها من ناحية أخرى. 

 عالم السياحي:ثانيًا خصائص اإل

يركز اإلعالم السياحي بالتسهيالت السياحية التي تقدم للسياح ليتمتع بها كل منهم عند قدومه 

للمقصد السياحي ألن كل قيد على حركته وحريته يترتب عليه أثر عكسي سواء في امتداد إقامته أو 

من أبرز الد التي زارها و في معاودته للزيارة أو في دعوته لغيره من أقاربه، وأصدقائه لزيارة الب

 (:174، ص 2017خصائص اإلعالم السياحي اآلتي )كافي، 

 أن يقدم بصورة متجانسة عادات وتقاليد الشعوب. .1

 أن يأتي معبرًا عن حضارة الشعوب القديمة ونهضتها الحديثة. .2

 تقديم المقومات السياحية من فنادق ووسائل الترفيه وتسهيالت السفر أي الموانئ والمطارات .3

 واألسعار وغيرها.

التعريف بالمقومات السياحية من تسهيالت في تأشيرات الدخول واإلجراءات الجمركية والصحية  .4

 مع تحليل صادق للمنفعة التي تعود على السائح.

 موائمة األنشطة اإلعالمية لعادات وتقاليد وتاريخ الشعوب التي يتوجه إليها هذا النشاط السياحي. .5

 السياحي:ثالثًا: وظائف اإلعالم 

يعد االرتفاع بمعدل الجذب السياحي للبالد من أهم وظائف اإلعالم واالتصال السياحي حيث 

 (:55، ص2010أن المحاور التي يتركز عليها اإلعالم السياحي ويهدف إليها هي )حافظ، 
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لجهات رة والمعروفة لدى ازيادة أعداد السائحين عن طريق وسائل الجذب السياحي المتنوعة والمتوف .1

 السياحية.

زيادة متوسط عدد الليالي السياحية أي متوسط مدة اإلقامة وذلك بإبراز الميزات التي يتمتع بها  .2

 المكان والخدمات الفندقية وغير الفندقية المقدمة للسائح والتركيز عليها واالهتمام بها.

خاصة ير المنتجات المحلية ذات السمات الاالرتفاع بمستوى اإلنفاق اليومي للسائح عن طريق توف .3

 والمطلوبة والخدمات السياحية جيدة المستوى.

قامة معارض دورية الكتساب العمالء الجدد والمرتقبين. االهتمام بفتح .4  أسواق جديدة وا 

 حث الجمهور على معاودة الزيارة وتحفيز الجمهور المرتقب على اتخاذ القرار بالزيارة. .5

ة التلوث والمحافظة على البيئة حتى تكون مصادر الجذب السياحي الطبيعي المعاونة في مقاوم .6

 بصفة دائمة.

 الزيادة المستمرة في استخدام مقومات الجذب السياحي المتاحة. .7

وضع خطة إعالمية ناجحة يكون الهدف منها االتصال بكافة أنواع الجمهور والتأثير عليهم  .8

 ين.لصالح السياحة ويحقق الفائدة لكال الطرف

نشر الوعي السياحي والتأكيد على أهمية المناطق السياحية واألثرية والمحافظة عليها ولقيام بوظيفة  .9

 التثقيف السياحي وترشيد القيم اإليجابية وغرس القيم اإليجابية الخاصة بالسياحة.

رتفاعًا في ااالهتمام بتقديم كافة أنواع السياحة التقديم المناسب بما يتناسب وكافة األذواق ويحقق  .10

 معدالت السياحة.

غرائه وتوسيع قاعدته بما يجذب الفئات المختلفة. .11  إلقاء الضوء على المنتج السياحي يميزه وا 

 حماية صورة المقصد السياحي في أوقات األزمات. .12
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مراقبة االتجاهات السائدة في السياحة العالمية ومحاولة تقديمها للمعنين والمهتمين ومسايرة اإلعالم  .13

 بالشرح والتوضيح والتعليق لالستفادة من تطورها.

 أهمية اإلعالم السياحي: 

غرائه بالقدوم إلى بلد من البلدان مثلما ه  وتلعب وسائل اإلعالم دورًا خطيرًا في إقناع السائح وا 

قادر على تشويه صورة هذا البلد، كما يعد اإلعالم السياحي من أهم وسائل التثقيف لما له من قدرة 

 (:256، ص 2012على التأثير في حياة الناس وطريقة معيشتهم عن طريق ما هو آتي )محمود، 

 .ةعملية التوعية بقضايا التوعية السياحية ووضع الحلول لها من خالل أشكال االتصال المختلف .1

األفكار والمفاهيم والقيم والمعتقدات والمعلومات، وذلك يكون انطالقًا من بلورة المحاور المختلفة  .2

 (:97، ص 2007ألهمية اإلعالم السياحي على النحو اآلتي )ملوخية، 

أوال: تحقيق التوعية السياحية: تتزايد أهمية األعالم السياحي للتوعية والتثقيف الجماهيري، 

ريق األساليب والوسائل المالءمة لزيادة إدراك جميع أفراد المجتمع وفهمهم لواقع داخليًا عن ط

السياحة في بلدهم وأهميتها، وللسبل المختلفة ولكيفية الحفاظ على معالم السياحة واآلثار 

الموجودة وتنمية الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه صناعة السياحة كصناعة تصديرية تحقق 

 دخول األفراد بخاصة والدخل القومي عامة.زيادة ملموسة في 

ثانيًا: تحفيز الطلب على المضمون السياحي: لإلعالم السياحي أهمية في مجال تحفيز الطلب 

على المضمون السياحي من خالل: عرض خطط التنمية السياحية والمشروعات االستثمارية 

وس لهم على استثمار رؤ  في المناطق السياحية الجديدة على المستثمرين األجانب تشجيعاً 

 األموال في هذه المشروعات بما يضيف طاقات استيعابية جديدة إلى الطاقات المتوافرة.
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كما أن إبراز عناصر الجذب المتعددة المتوافرة بالمناطق السياحية الجديدة مثل خلو البيئة من 

تح أسواق جديدة أمام التلوث، كرم الضيافة، حسن معاملة األجانب، انخفاض معدل الجريمة، أن ف

السياحة في أسواق بديلة لم تمارس فيها جهود الترويج بشكل مكثف من قبل، أن استخدام أجندة 

المناسبات األثرية والثقافية والموسيقية والرياضية في الجذب السياحي ، وضع أحداث اإلرهاب في 

ول الدبلوماسية بالخارج، والوصإطارها وحجمها الصحيح بالتعاون مع أجهزة الدولة األخرى والبعثات 

إلى المستهلك أو إلى السائح األجنبي باستخدام وسائل اإلعالم الدولي واسعة االنتشار إلعالمه 

 والتأثير عليه بالجهود الترويجية المختلفة. 

نشر المعرفة السياحية يعد اإلعالم أحد الوسائل األساسية لنشر المعرفة والثقافة السياحية لدى  .3

الداخلي والخارجي، فمن خالل المعلومات التي تنشر عن اآلثار والمعالم السياحية  الجمهور

 والخدمات والبرامج المختلفة وعن أوجه جذب االستثمار يؤثر في آراء واتجاهات ومواقف الجهمور.

احتياج السياحة إلى اإلعالم وذلك من خالل التركيز اإلعالمي على الصورة الحية التي تجذب  .4

تدفعهم إلى زيادة دولة معينة وتعمل على زيادة إنفاقهم، كما أن مواءمة األنشطة اإلعالمية السياح و 

 لعادات وتقاليد وتاريخ الشعوب التي يتوجه إليها هذا النشاط.

االقتناع لدى السائح: يتحقق الترويج السياحي باستخدام كافة األنشطة اإلعالمية واألساليب  .5

ادة عدد السائحين الفعليين والمرتقبين من داخل الدولة ومن خارجها االقناعية التي تساعده على زي

على السواء، باإلضافة إلى ذلك تهدف هذه الجهود إلى حفز المسئولين عن الشركات والمؤسسات 

والهيئات السياحية لزياد جهودها الجتذاب أكبر عدد ممكن من السائحين  هذا باإلضافة إلى 

ذابهم حين المتكررة للمناطق السياحية، وترغيب السائحين المرتقبين واجتتشجيع تكرار الزيارات للسائ



37 

 

لزيارة المناطق السياحية والمعالم الطبيعية واالستمتاع بالبيئة، والتصدي للمنافسة السياحية في 

 الدول األخرى.

 الترويج اإلعالمي للسياحة:

رها ج السياحي إن لم يكن أكثيعد الترويج اإلعالمي للخدمات السياحية أحد أهم عناصر التروي

أهمية على وجه اإلطالق، بل أن نجاح أي برنامج سياحي يتوقف على قدرة المؤسسة السياحية على 

ترويج هذا البرنامج، حيث أن الترويج يقوم بعملية إحداث المعرفة لدى السائح عن الشركة وبرامجها 

حداث تفاعل إيجابي بين السائح وبين المعلومات التي ح ية صل عليها عن طريق الجهود الترويجوا 

وتشجعه وحفزه على القيام بسلوك إيجابي محوره التعاقد على أحد البرامج السياحية التي تقدمها 

 الشركة.

 الترويج:مفهوم 

تعني كلمة الترويج في اللغة العربية روج: راج _ رواجًا: أي نفق. وروجته ترويجًا: أي نفقته"   

ترويج تعني تنفق الشيء، وحتى ينفق هذا الشيء ال بد من االتصال باآلخرين وهذا يعني أن كلمة 

وتعريف المستهلكين بالسلع والخدمات واألفكار التي يمتلكها بائع السلع أو مزود الخدمة أو صاحب 

 الفكرة.

( الترويج على أنه: عبارة عن نشاط تسويقي ينطوي على 55، ص 2016) عرف أجمان

، يتم من خاللها التعريف بسلعة، خدمة، فكرة أو نمط سلوكي بهدف التأثير في عملية اتصال إقناعي

أذهان جمهور معين الستمالة استجابتهم السلوكية إزاء ما يروج له، وتتم عملية االتصال الترويجي 

عن طريق استخدام وسائل االتصال الجماهيري كما هو الحال في اإلعالن التجاري أو بعض األنشطة 

 األخرى، فالدور األساسي للترويج يتمثل في تهيئة المستهلك ذهنيًا ليستجيب سلوكيًا. الدعائية
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( فقد عرف الترويج على أنه: نشاط يقوم بإبالغ أو تذكير 33، ص 2014) أما أبو العال

األفراد أو المؤسسات وحثهم والتأثير عليهم بقبول السلعة أو الخدمة ثم البحث عنها أما إلعادة بيعها 

 أو استخدامها. 

الترويج على أنه: هو عبارة عن النشاط الذي  p 21)2011) .Kotler, et al,كما وعرف 

 من إطار أي جهد تسويقي وينطوي على عملية اتصال إقناعي.يتم ض

( الترويح على أنه: هو عبارة عن الجهد المبذول من البائع إلقناع 2010) كما عرف الزعبي

الزبون بقبول المعلومات حول المنتج أو الخدمة وحفظها في ذهنه بصورة أكثر تحديدًا بعد اتخاذه 

 لقرار الشراء.

عرف الترويج على أنه: عبارة عن تمثيل االتصال بين اآلخرين  (2010) الصميدعيأما 

وتعريفهم بالمنتج أو الخدمة وحثهم للحصول عليه وبالتالي تنشيط الطلب وزيادة المبيعات وتحقيق 

 األرباح للمؤسسة ويتم بوسائل االتصال.

 صالية،االتومما سبق يمكن أن يعرف الباحث الترويج على أنه عبارة عن مجموعة من األنشطة 

ثارةبها المؤسسة من أجل تعريف  تقومالتي  قناعه و  معينة،اهتمامه نحو سلعة أو خدمة  العميل وا  ا 

 بها ودفعه لشرائها أو توجيهه الستخدامها.

 أهمية الترويج:

في العالقة مع العميل الركيزة األساسية بالنسبة للمؤسسات الخدمية لتطوير خدماتها  التميزيعد 

ا في السوق فتواصل العالقة مع العميل تمثل عملية تحسين مستمر لجودة الخدمة عن وتعزيز وجوده
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طريق تقييم العميل للنتيجة المتحصل عليها من جهة والتقييم الداخلي الذي تقوم به المؤسسة لضمان 

 (.2008)بوعنان،  توافق مواصفات الخدمة مع متطلبات العميل من جهة أخرى

جهود الترويج فإن على المسوقين أن يقوموا بوضع خطة للترويج ولتعظيم االستفادة من  

وتنفيذها باستخدام كافة األدوات والوسائل الالزمة للتحكم الكامل في اتصاالت المنشأة باألطراف 

األخرى، وتعتمد األنشطة الترويجية الفعالة على كم ونوع المعلومات من العمالء وطبيعة السوق حتى 

يج بصورة ناجحة للحفاظ على عالقة إيجابية قوية مع تلك األطراف التي يتم في يمكن استخدام الترو 

ضوئها تحديد الهدف من الخطة الترويجية ويمكن أن نقول بأن أهمية الترويج في العصر الحالي 

 (: Ryding, 2010, p5تتزايد ألسباب عديدة نذكر منها )

 ويتطلب ذلك إيجاد وسائل مناسبة الخدمة،إزياد البعد الجغرافي والمسافات بين العميل وموزع  .1

 لتقليصها وتحقيق التواصل المستمر ما بين الطرفين.

 ارتفاع مستوى تعليم الجمهور، وزيادة حجم اإلنتاج وتنوع السلع المطروحة في السوق. .2

كثرة عدد الشركات المنافسة في السوق، وتزايد عدد السكان في المدن وهم غالبًا الفئة المستهدفة  .3

 جميع وسائل اإلعالن. في

يكون للترويج أثر كبير في اتخاذ المستهلك لقراره الشرائي إذ يالحظ في بعض الحاالت أن  .4

المستهلك يدخل إلى السوق بهدف شراء شيء ما، ولكن نتيجة لتأثير عناصر المزيج الترويجي 

م أن اليو المختلفة، يخرج وهو مشتري لشيء آخر مختلف إلى حد ما، أي ينبغي على منظمات 

 تركز على تقديم قيمة أعلى للعمالء من خالل اتصاالت أفضل وأقوى معهم.
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 المنظمة،و ومما سبق يتبين بأن هنالك أهمية بالغة للترويج تعود بالنفع على كل من العميل 

لع وتوفر أيضا معلومات شاملة عن الس الطرفين،ما بين كال  مناسبة للتواصلاذ أنها توفر وسائل 

 المقدمة من المنظمة مما يسهل على العميل اتخاذ قراره الشرائي.والخدمات 

  الترويج:أهداف 

 (،33، ص2012)باجي،  كثيرة ويمكن أن تحقق هذه األهداف من خالل اآلتي أهدافللترويج 

  (:96، ص2010)مصباح، 

 السوق.تعريف العمالء بالخدمات، وخصوصًا إذا كانت جديدة في  .1

 الوالء.تذكير العمالء بالخدمات خصوصًا الموجودة في السوق وتعميق درجة  .2

 جيدة.العمل على تغيير االتجاهات واآلراء السلبية للعمالء إلى اتجاهات وآراء  .3

العمل على إقناع العمالء المستهدفين والمرتقبين بالفوائد والمنافع التي تؤديها الخدمات المروج لها  .4

 ورغباتهم.حاجاتهم مما يؤدي إلى إشباع 

تعزيز المكانة التنافسية للسلعة أو الخدمة بين مثيالتها المنافسات في السوق، والمساهمة في  .5

تحقيق االتصال والتفاهم بين البائع والمشتري على الرغم من بعد المسافة بينهما، وتنوع وزيادة 

 المنتج.عدد األفراد الذين يتصل بهم 

مستوى الوعي والتطور في حياة األفراد وذلك من خالل ما يمدهم  يساهم الترويج في الحفاظ على .6

 من معلومات وبيانات في كل ما يتعلق بالسلع والخدمات وكل ما هو ذو فائدة لهم.

ف وهذه األهداف تركز على تعري عديدة،يرى الباحث أن للترويج أهداف  سلف،وبناًء على ما  

ريفه أيضًا وتع بالمنظمة،بهدف تعميق والئه  استمرار،بوتذكيره فيها  السلعة،العميل بالخدمة أو 
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ات وتعزيز المكانة التنافسية لها بين مثيالتها المنافس السلعة،بالمنافع المكتسبة من هذه الخدمة أو 

 في السوق.

 مفهوم الترويج اإلعالمي السياحي:

 معرفة لدى( الترويج اإلعالم للسياحة على أنه عملية إحداث ال22، ص 2001عرف سمارة )

إحداث تفاعل إيجابي للسائح وبين المعلومات التي حصل عليها عن  وبرامجهاالسائح عن الشركة 

طريق الجهود الترويجية وتشجيعه وتحفيزه على القيام بسلوك إيجابي محوره التعاقد مع أحداث البرامج 

 يقوم بإشباعه. القلق حتىالسياحية التي تقدمها الشركة أو خلق طلب كامن لديه يظل يشعره بالتوتر و 

اإلعالمي السياحي على أنه اتصال باألفراد  الترويج( فقد عرف 27، ص2004أما حجاب )

نتجات بقبول م الجمهورقناع اوالجماعات أو المنظمات بحيث يعمل على تسهيل وتبادل المعلومات و 

قناعه بعد ذلك بأنه األفضل بغيره من  الشركة، والترويج يهدف إلى تعريف السائح بالمنتج السياحي وا 

 والبالد السياحية. المنتجات

الترويجية إلنجاح البرامج السياحية وتنبع ثمة أهمية االتصال السياحي  الجهودوتأتي أهمية 

ره المحور الفاعل داخل مكونات المزيج الترويجي األربعة االتصال السياحي باعتبا أهميةوتنبع ثمة 

 وهي: البيع الشخصي، اإلعالن، ترويج المبيعات، العالقات العامة.

يقاظ 22، ص 2017ويرى محمد ) ( أن الترويج السياحي يعتمد على مخاطبة العواطف وا 

الخيال وكسب المشاعر واالتجاهات من منطلقات سيكولوجية موجهة نحو الحوائج الغريزية والدوافع 

األساسية المكتسبة، مع إغفال النواحي الموضوعية والفكرية، فدور الترويج السياحي هو بناء صورة 
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ة وخلفية إيجابية لدى الغد األكبر من مستقبل رسائله المتعددة وثم الحفاظ على استمرارية هذه مضيئ

 الصورة ودوام بريقها بمداومة تسليط األضواء عليها.

 الترويج وعملية االتصال:

يهدف الترويج إلى تزويد المستهلكين على اختالف أنواعهم بالمعلومات عن المؤسسة وطبيعة 

والتأثير على سلوكهم واتجاهاتهم من خالل عناصر المزيج الترويجي أو البيع  ساتهاوسيامنتجاتها 

الشخصي والنشر وترويج المبيعات وغيرها، لذلك فإن االتصال في التسويق يعتبر عملية نقل معلومات 

من المرسل إلى المستقبل على أن تكون محدودة وسهلة الفهم، وذلك بطرق مختلفة، ففي حالة اإلعالن 

مثاًل عن سلعة معينة فإن األمر ال ينتهي بمجرد إرسال معلومات إلى المستهلك بشكل عام، ولكن 

ستطيع المعلن، ون قصدهايجب أن توجه إلى الجمهور المعني وأن تصل الرسالة حسب المعاني التي 

الة سمعرفة ذلك من خالل ردود األفعال من قبل المستهلك، هل فهم الرسالة أم ال. وقد تتعرض الر 

إلى عمليات تشويش، وتكون ناتجه إما عن مؤثرا بيئية كاألصوات والمسافات والوقت، أو مؤثرات 

إدراكية كالفهم واالتجاهات والميول والعوامل الحضارية األمر الذي يجعل المعلن يتخذ االحتياطات 

مر أن يكون يتطلب األالالزمة لتقليل اآلثار السلبية لهذه المؤثرات على اإلعالن، باإلضافة إلى ذلك 

هدف اإلعالن أقناعي بقيام المستهلك بشراء السلعة أو الخدمة عنها على اعتبار مرحلة اإلقناع عملية 

 .(98، ص 2010)العالق،  مهمة

  :طرق االتصال

 : إن االتصال المباشر الذي يتجه فيه االتصال إلى األفرادأواًل: االتصال المباشر وغير المباشر

المستهدفة بطريقة مباشرة، حيث يتم اللقاء مباشرة في عملية تفاعلية بينهما ويمتد  أو المجموعات

 االتصال المباشر.
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 مميزات االتصال المباشر:

 حدوث اتصال باتجاهين من المرسل إلى المستقبل وبالعكس. .1

 حدوث ردود فعل عكسية مباشرة. .2

 .إمكانية سيطرة المرسل على العمليات االنتقالية لدى المستقبل .3

الجماهيري، وهو النوع األكثر شيوعًا، ألنه يتم  يسمى باالتصالاالتصال غير المباشر أو ما 

بين الطرفين من خالل وسيلة ميكانيكيه أو تكنولوجية معينة مثل الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وقنوات 

 التواصل االجتماعي الحديثة )اإلنترنت(.

 مميزات الجماهير:

 االنتشار الواسع. .1

 سرعة االتصال. .2

 االستخدام بكثافة إلحداث تأثير أكبر. .3

 قلة التكاليف مقارنة مع االتصال المباشر. .4

 اإلمكانات الفنية المساعدة. .5

 أسباب تزايد النشاط الترويجي:

 ارتفاع مستوى تعليم الجماهير. .1

 كثرة السفر إلى الخارج مما يزيد وعي المواطنين وتقبلهم ألي نشاط ترويجي. .2

 إلنتاج وتنوع السلع المطروحة في السوق.زيادة حجم ا .3

 بعد المسافة بين المنتج والمستهلك مما يتطلب إيجاد وسائل اتصال لنقل المعلومات بينهم. .4
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 كثرة عدد الشركات المنافسة في السوق. .5

تقديم وسائل المواصالت ووجود عنصر المنافسة بين المنتجين والتجار مما يدفعهم إلى زيادة  .6

 وكسب العمالء.

ره، وآخرون، )خض زايد عدد السكان في المدن وهم غالباً الفئة المستهدفة في جميع وسائل اإلعالنت .7

 (.65، ص 2018

 العوامل التي تساعد على تنشيط الترويج اإلعالمي للسياحية: 

 هناك الكثير من العوامل التي تساعد على تنشيط السياحة وأبرز هذه العوامل تدور حول

 :(2017)محمد، 

 التسهيالت السياحية إجراءات الدخول والخروج بالمطار والجمارك والمنافذ البحرية والبرية. .1

دور النقل الجوي والنهري والبحري في تنشيط السياحة وتنويع اإلغراءات السياحية التي يمكن  .2

 تقديمها بتقديم التخفيضات ألسعار النقل واإلهداءات لمتعادي السفر والسفر المتميز.

عدادها إعدادًا بما يتناسب مع المستوى تنمية ا .3 لمناطق السياحية ونظافة المدن والمناطق األثرية وا 

 السياحي المرتقب.

تنظيم األحداث الخاصة والكرنفاالت المهرجانات، التسوق، تنشيط المباريات الرياضية والمسابقات  .4

 والحفالت.

دة ودة الطعام جدودة المعروضات، جو االرتقاء بمستوى الخدمات الفندقية والسياحية في مقدمتها ج .5

 المشتريات المغريات األسعار والهدايا.

التوسع في عقد المؤتمرات المختلفة أو االشتراك فيها سواء كانت المؤتمرات المحلية والقومية  .6

 والعالمية.
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لموازنات وعدم التوقف عند ا واستمراريتهاكفاية االعتمادات المالية المخصصة للتنشيط السياحي  .7

 المحددة، وتشجيع القطاع الخاص السياحي في المساهمة المالية لهذه المخصصات.

استخدام األسلوب األمثل في دراسة األسواق السياحية الخارجية واالستعانة ببيوت الخبرة في ذلك  .8

 للتعرف على الجمهور ورغباته واتجاهاته وطرق جذبه والتأثير فيه.

 دة.اض السلبيات التي تستغلها الدعاية المضتنظيم ما تنشره الصحف وعدم تهويل بع .9

االستعداد لمواجهة المنافسات السياحية الخارجية بصفة مضمونة ومستمرة ومحاولة االرتقاء  .10

بمستواها في تقديم المنتج السياحي واالرتقاء بالخدمات السياحية المتعلقة بالبالد واالرتقاء بوسائل 

 مشوقة.وأساليب االتصال وأشكاله بصورة جاذبة و 

االستثمار في المرافق األساسية السياحية وتوسيع شبكة الطرق والمرافق السياحية الصحراوية  .11

عدادها للمشروعات السياحية واالستثمارية المنتظرة.  واالهتمام بالبنية األساسية وا 

نشاء  .12 ية تبعًا ثقافالترفيهية وال الموانئاالهتمام باستغالل المواقع السياحية الساحلية والشاطئية وا 

 لتخطيط علمي متكامل يستشرف المستقبل ويحافظ عليه وال يعرض الموارد لالستنزاف أو اإلهدار.

 عناصر المزيج الترويجي اإلعالمي:

يطلق اصطالح المزيج الترويجي على مجموعة من المكونات التي تتفاعل وتتكامل معاً لتحقيق 

أن المزيج ويقية السائدة، فالمزيج الترويجي شأنه شاألهداف الترويجية للمؤسسة في إطار الفلسفة التس

التسويقي، يشتمل على مجموعة من المكونات والعناصر التي تتوازن وتتنافس بطريقة فعالة لتحقيق 

 األهداف الترويجية الموضوعة، وتتكون أهم مكونات الشبكة الترويجية في العناصر اآلتية:
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 اإلعالن

عرفت الجمعية األمريكية للتسويق أن اإلعالن هو عبارة عن نشر أو إذاعة اإلعالنات المرئية 

أو المسموعة على الجمهور بغرض حثهم على شراء منتج أو خدمة معينة، أو استمالتهم إلى التقبل 

 أو منظمات معلن عنها. أشخاصالطيب إلى أفكار أو 

إلعالن على أنه: ذلك النشاط المخطط له على ( فقد عرف ا2011) الهادي وآخرون أما عبد

شباعه مقابل أجر مدفوع.  أسس علمية تهدف إلى خلق الطلب على المنتج أو الخدمة أو الفكرة وا 

اإلعالن على أنه: فن إغراء األفراد والجماعات من جمهور  (2006) كما عرف البدوي 

 طريقة الجهة الُمعلنة.المستقبلين على انتهاج السلوك االستهالكي والثقافي وفق 

لى يقوم من خالله التأثير ع الفنون،أن اإلعالن: نوع من أنواع  الباحثونتيجة لما سبق يرى 

العمالء على أساس غير شخصي حيث يفصح فيه البنك عن نفسه من خالل وسائل االتصال العامة، 

 بقصد إيصال جميع أنواع الخدمات التي يقدمها البنك إلى العميل.

 وفوائد اإلعالن:  أهمية 

المتعلقة بتحديد األهمية والجدوى منه، وقدرته على  االنتقاداتاإلعالن إلى العديد من  تعرض

التأثير سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، إال أنه ال ينكر أحد أن اإلعالن ينظر إليه كعلم له أساسياته 

يق هذه ططيه ومنفذيه أهمية تطبومبادئه، وضوابطه التي تنظمه وتحكمه، وهذا يتطلب من جانب مخ

المبادئ والمفاهيم في الواقع العملي، وتجسيده من خالل ما يرتبط بها من أفكار ومعلومات في صورة 

 نو حيه تؤثر إيجابيًا في سلوك المتلقي للرسالة اإلعالنية لتحقيق اإلشباع الذي يهدف إليه المعلن

 (.2010)عليان، 
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 خصائص اإلعالن:

        فات السابقة الخصائص الرئيسية لإلعالن وهي كما ذكرها كل منويتضح من التعري

 (: 2008)عزام، وآخرون، 

مع المنظمات سواء أكان ذلك من خالل  لالتصاليعد اإلعالن نشاطًا ووسيلة غير شخصية  .1

ي الشخص االتصالالمشاهدة أم االستماع، أي أنه يتم عبر استخدام وسيلة، وليس عن طريق 

 الشخصي.ال في البيع على عكس الح

غرائهم لتبني الخدمات في  .2  ركة،الشأن هدف اإلعالن األساسي هو إقناع العمالء المرتقبين وا 

 باإلضافة إلى تقديم األفكار والمعلومات.

أكثر من وسيلة لإلعالن )كالتلفاز، والصحف، والمجالت، والراديو، وغيرها( وهذا  استخداميمكن  .3

 الوسيلة التي تتكيف مع ظروف المعلن، وذلك حسب اإلمكانات المادية. الختياريعطي مرونة 

اإلعالن يتم من قبل جهة معروفة سواء أكانت هذه الجهة المعلنة شركة أم وكالة متخصصة في  .4

أكثر من قبل هذه الجهة كما ورد في مضمون اإلعالن  التزاماإلعالن، ألن هذا يعطي مرجعية، 

 .اعياواجتمقانونيًا، وأخالقيًا 

اإلعالن هو جهد مدفوع األجر من قبل شركة معينة للجهة التي تتولى إيصال المعلومات إلى  .5

 السوق المستهدفة.

 العالقات العامة:

العامة فلسفة اإلدارة في بناء اتجاه عقالني إلدامة الصلة الجيدة بين المؤسسة  العالقاتتعد 

وجمهور المستهلكين معها، والعمل على تحقيق أهدافه المرجوة، ألن في ذلك مساهمة في نجاح أو 

فشل المؤسسة خاصة في الوقت الحاضر الذي تعددت فيه الشركات والمؤسسات وتنوع اإلنتاج بشكل 
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وق        السرت السلع والخدمات مما له أكبر األثر في زيادة الفرص التسويقية في كبير، وتطو 

 (.2015العالق، )

 :العامةأهداف العالقات 

العامة إلى مساعدة العمالء في تفضيل المنتجات أو الخدمات التي تقدمها  العالقاتتهدف 

وبذلك  اتهماستفسار على  اإلجابةو  العمالء،المؤسسات، وتهدف أيضاً إلى تحسين صورة المؤسسة لدى 

ين حيث أن الهدف منها تكوين الثقة ب والتوزيع،يختلف دور العالقات العامة عن المبيعات واإلعالن 

 (.2016أحمد، )وخدماتها المؤسسة والعمالء والتعريف بمنتجاتها 

ويعد الهدف األساسي لنشاط العالقات العامة خلق صورة طيبة في األسواق المحيطة بين 

عة وتؤثر على السم الشركة،ومعالجة األخطاء التي تتم من خالل العاملين في  والعمالء،المؤسسة 

 التصالاالعامة لها، ووضع برنامج للعالقات العامة يمثل جزء من المجهود التسويقي ويساعد على 

لوسائل اإلعالمية واإلعالنية بطريقة سهلة وتبادل المعلومات واألفكار ونشر سياسات الشركة أو با

 .(2017افظ، ح)والبصرية المؤسسة الترويجية والتسويقية إلى الصحف والمجالت والوسائل السمعية 

 -)الترويج( وهي: وظائف العالقات العامة في التسويقYan,et al.(2016) وقد حدد كل من 

 تأسيس العالقة بين مجموعتين هما المؤسسة أو الشركة والمستهلكين. -

 .تعتبر وظيفة فنية لتطوير الفهم المتبادل بين المجموعتين وحسن النية -

تحليل التصور العام عن الشركة أو المؤسسة، وتحديد سياستها بحيث تتوافق مع المصلحة  -

 مستهلكين.الالعامة وتنفيذ برامج ترويجية تسويقية للتواصل مع 
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ثقة بين تكمن في تكوين ال العامة،أن الوظائف الرئيسية للعالقات  يلي،ويستنتج الباحث مما 

والمحافظة على سمعة المؤسسة بين  تواجههم،والعمل على حل المشاكل التي  والعمالء،المؤسسة 

 منافساتها في السوق.

 تنشيط المبيعات

ئي المبيعات في التسويق إلى األنشطة التسويقية التي تحفز السلوك الشرا تنشيطيشير مصطلح 

بحيث تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة لفترة محددة من الزمن. وتعتبر أداة تنشيط المبيعات  للمستهلك،

من أفضل الوسائل التي يمكن من خاللها إقناع المستهلك بمحاولة تجريب السلعة أو الخدمة كما 

 (.2006، )سالم ة العينات المجانية أو في حالة عمل خصم على الخدماتيحدث في حال

التي ساعدت على زيادة أهمية تنشيط المبيعات واستخدامها كأداة  العواملوهناك العديد من 

 (.2012)زعراط وقراش،  تسويقية من قبل المؤسسات والشركات ومن أهمها

  للسوق في ضوء المنافسة التي تفرض على زيادة التنافسية في السوق، ودخول منتجات جديدة 

 المؤسسات التطور المتسارع لتلبية احتياجات المستهلكين ورغباتهم.

   مرونة أذواق المستهلكين، نتيجة التساع المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم، فقد أصبح بإمكان

 هار.المستهلك الحصول على المعلومات عن السلعة أو الخدمة بسهولة عن طريق اإلش

   التطور التكنولوجي الذي ساهم تنشيط المبيعات من خالل الوسائل التقنية التي أتاحتها التكنولوجيا

 للترويج للمنتجات والخدمات.
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 مفهوم تنشيط المبيعات:

عرفت الجمعية األمريكية للتسويق تنشيط المبيعات على أنها: مجموعة التقنيات الغير إشهارية 

العمالء، ودفعهم لشراء السلع والخدمات المعروضة عليهم، وأن األنشطة والتي تعمل على إثارة 

 المتعلقة بالتنشيط هي أنشطة ظرفية وغير دائمة أو روتينية.

( فقد عرف تنشيط المبيعات على أنه: مجموعة من التقنيات الموجهة لدفع 2010أما كولتر)

راء لمنتج معين أو خدمة من طرف وتشجيع الطلب على المدى القصير وذلك بواسطة زيادة حجم الش

 المستهلكين أو الوسط التجاريين.

على أنها: مجموعة التقنيات التي تحفز على النمو  (2012) كما وعرفها أيضًا زعراط وقراش

 .للموزعين أو المستهلكين استثنائيةالسريع والمؤقت للمبيعات من خالل تخصيص ميزانية 

عبارة عن مجموع من األدوات والتقنيات التي تستخدمها  المبيعات:ويرى الباحث أن تنشيط 

مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة وسريعة  القصير،البنوك بهدف زيادت الطلب على خدماتهم على المدى 

 على المبيعات.

 عناصر تنشيط المبيعات

 (:2011، )العبادي وسويدان وهناك العديد من العناصر لتنشيط المبيعات ومنها 

  :وهو يقدم معلومات شاملة عن المنتج أو الخدمة مصممًا للشرح والتوضيح والرجوع  الكتالوجات

 إليه في أي وقت.
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  ُكتيبات في المعارض، وال الستخدامهامواد الوكالء والموزعين: وهي تتمثل في عروض نقطة الشراء

من  %15الفنية، ومواد اإلعالن الخاصة مثل األجندة وهدايا األعمال، وهي تمثل ما نسبته 

 .ميزانية تنشيط المبيعات وتكون موجهة نحو الوسطاء للترويج للسلع والمنتجات

 العالقات العامة:

تعد العالقات العامة فلسفة اإلدارة في بناء اتجاه عقالني إلدامة الصلة الجيدة بين المؤسسة 

وجمهور المستهلكين معها، والعمل على تحقيق أهدافه المرجوة، ألن في ذلك مساهمة في نجاح أو 

 لفشل المؤسسة خاصة في الوقت الحاضر الذي تعددت فيه الشركات والمؤسسات وتنوع اإلنتاج بشك

العالق، )وق السكبير، وتطورت السلع والخدمات مما له أكبر األثر في زيادة الفرص التسويقية في 

2015.) 

 اختيار المزيج الترويجي اإلعالمي:

إن اختيار المزيج الترويجي كله أو بعض عناصره بحيث أن يبني عليه سياسة وخطط واضحة، 

قناعهم بها، لذلك يجب أن ترتكز هذه السياسة وذلك من أجل تحقيق هدف إيصال السلعة للجمهور  وا 

 يلي: على ما

 األفراد كمستهلكين: وهنا يجب دراسة أذواقهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم. .1

المعرفة التامة بظروف السوق: كمعرفة السلع المنافسة والسلع الجديدة، المطروحة باألسواق، وكذلك  .2

 من الوسائل الترويجية. معرفة مدى استيعاب السوق ألنماط جديدة

 تغيير األسلوب الترويجي بين فترة وأخرى لجعل المستهلك على اتصال ومتابعة دائمين للسلطة. .3
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 الدراسات السابقة: 

 .المتاحف األردنية ودورها في الترويج السياحي والتعليمي بعنوان(: 2014) عفاني دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم الدور الترويجي  والتعليمي للمتاحف في العالم التي ساهمت في 

تزايد الحركة السياحية في األردن، اعتمدت الدراسة على الكتب والمصادر المنشورة، كما واعتمدت 

لدراسة ( مفردة، ولتحقيق أهداف ا180على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

حف السياحية، على زوار متاتم بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة تم توزيعها 

لى إجراء بعض المقابالت الشخصية مع العاملين بالمتاحف، أظهرت الدراسة: ضرورة توفير إضافة إ

للدخل  ن المتاحف رائدبرامج ترويجية وتسويقية من أجل المساهمة في صناعة سياحة مستدامة لتكو 

القومي اإلجمالي، تكثيف البرامج التعليمية داخل المتاحف وتفعيل دورها بشكل أكبر من خالل التنسيق 

مع المدارس والمؤسسات التربوية. وأظهرت أن المتاحف تسهم في دعم االقتصاد المحلي حيث أن 

 ام التقنيات الحديثة في العرضالسياحة ال تعتبر المصدر الوحيد لجذب الزوار، والبد من استخد

 المتحفي.

دور وسائط اإلعالم المتعددة في الترويج للتراث الثقافي والمادي بعنوان: " (2014) مصطفى،دراسة 
 .واألثري في المملكة"

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهمية دور وسائط اإلعالم المتعددة في الترويج للتراث الثقافي 

مملكة التي بدورها تجذب السياح إلى المملكة األردنية، ولقد تم تحليل ثالثة والمادي واألثري في ال

وسائط في هذه الدراسة وهي الموقع اإللكتروني، والكتيبات السياحية، وأخيرًا اإلعالنات التلفزيونية، 

 ( مفردة، ولتحقيق أهداف450كما وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

الدراسة تم تصميم استبانة للسياح الوافدين العرب منهم واألجانب، وأظهرت هذه الدراسة النتائج اآلتية: 
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أن هيئة تنشيط السياحة األردنية لم يسمع بها بعدد كبير من السياح الوافدين إلى المملكة سواء العرب 

احثين لى تطوير، يجب على الباو األجانب، أن الطرق المستخدمة في الترويج قديمة نسبيًا وتحتاج إ

في دائرة اإلعالم واالتصال في الهيئة بتطوير وتكثيف خططهم المستقبلية من وسائط إعالمية من 

عالنات تلفزيونية.   مواقع اإللكترونية، كتيبات سياحية، وا 

: المقصود التسويق في االجتماعية اإلعالم وسائل استخدام" بعنوان(  ,2015Alizadeh) دراسة
 ."استكشافية دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استخدام مواقع تواصل االجتماعي في التسويق 

( منظمة من 193السياحي، استخدمت الدراسة المنهج االستكشافي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ة كأدوات مقابلالمنظمات السياحية في العالم، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمت االستبانة وال

لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة حيث أظهرت الدراسة في نتائجها: عدم إدراك المنظمات 

السياحية لإلمكانات والفرص التي قد تتيحها مواقع التواصل االجتماعي من أجل الترويج للسياحة في 

 هذه المنظمات.

 تطوير في ومساهماتها االجتماعية اإلعالم وسائل "منصات بعنوان(  ,2015Okonkwo) دراسة

 ." نيجيريا في بها والنهوض السياحة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مواقع المنصات االجتماعية في تنمية وترويج المواقع 

السياحية في نيجيريا، لتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة 

في نيجيريا، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة  ( مفردة120الدراسة من )

الدراسة، وقد تم توزيعها إلكترونياً للحصول على معلومات دقيقة ومفيدة وأظهرت الدراسة وجود ضعف 

في استخدام منصات التواصل االجتماعي بالمقارنة مع الدول األخرى، بالتالي هناك حاجة لخلق بيئة 

 يادة االستخدام. مواتية لز 
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دور اإلعالم في الترويج للسياحة في السودان: دراسة تطبيقية بعنوان: " (2017موسى )دراسة 
 ."م2013-2011على سياحة والية البحر األحمر في الفترة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلعالم في الترويج للسياحة في السودان: دراسة 

م، وقد استخدمت الدراسة المنهج 2013-2011والية البحر األحمر في الفترة تطبيقية على سياحة 

الوصفي في البحث وتم استخدام أداتين وهما االستبانة والمقابلة في جمع البيانات، وقد تكونت عينة 

( مفردة، وأظهرت هذه الدراسة النتائج اآلتية: قلة االهتمام بالتسويق السياحي في 100الدراسة من )

دان عامة ووالية البحر األحمر بصفة خاصة، ضعف الخبرات والكوادر المدربة في مجل السياحة السو 

 والتسويق لها، قلة الوعي السياحي لدى معظم أفراد الشعب السوداني.

"استراتيجية فعالية للتسويق بوسائل  بعنوان (Assimakopoulos et al., 2017) دراسة
 ."للجامعاتصة االعالم االجتماعية: الفيسبوك كفر 

إلى التحقيق في االستخدام الجامعي لمجموعات ومواقع فيسبوك من قبل الطالب  الدراسةهدفت 

الجامعيين الذين يسعون للحصول على معلومات حول أقسامهم والطرق التي يمكن بها استخدام هذه 

الصفحات الستقطاب الطالب، العوامل التي يمكن أن تكثف أنشطة مجموعة الفيسبوك للجامعة 

يسبوك كأداة تسويقية لتحسين الحمالت التسويقية للجامعة، الدراسة تبحث وتقارن وكيفية استخدام الف

بين جامعتين: جامعة نوفي ساد من جمهورية صربيا والمعهد التعليمي التكنولوجي في مقدونيا الغربية، 

طالب  تجمعوا في هذا المسح،  300و 343اليونان حيث تم استخدام استبيان منظم مع عينات من 

ظهرت الدراسة نتائج أهمها انه يتم تقديم نموذج قبول التكنولوجيا المعززة الموجهة نحو الفيسبوك وقد أ

وهي الخلفية المفاهيمية للورقية، حيث تم تحديد الخصائص الديموغرافية للطالب والخصائص 

التوتر  نالسلوكية لمجموعة الفيسبوك التي التحقوا بها، كما تم تحديد االنماط السلوكية الشائعة م
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إلى ذلك تم تحديد خمسة عوامل يمكن استخدامها من  باإلضافةالمستخدم في مجموعات الفيسبوك، 

 قبل مسوقي الجامعات لتكثيف المشاركة مع مجموع الفيسبوك.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ة أن سبعد إطالع الباحث على الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدرا

الدراسات السابقة جميعها تناولت اإلعالم السياحي وأهمية وتقييم الوضع السياحي في البيئات التي 

( التي هدفت إلى الكشف عن محتوى الرسالة 2017قامت الدراسات بدراستها مثل دراسة موسى )

حديد ( التي هدفت ت2014اإلعالمية الخاصة بالترويج السياحي في السودان، ودراسة مصطفى،)

أهمية دور وسائط اإلعالم المتعددة في الترويج للتراث الثقافي والمادي واالثري في المملكة التي 

(التي هدفت إلى تقديم الدور 2014بدورها تجذب السياح إلى المملكة األردنية، ودراسة عفاني)

األردن، ودراسة   يالترويجي  والتعليمي للمتاحف في العالم التي ساهمت في تزايد الحركة السياحية ف

(2015Alizadeh, التي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استخدام مواقع تواصل )

 االجتماعي في التسويق السياحي.

أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج 

ي الدراسات السابقة حيث أن هذه الدراسة قد اإلعالمي للسياحة في األردن وهذا ما يميزها عن باق

بحثت في موضوع في غاية األهمية وهو شبكات التواصل االجتماعي وبحدود علم الباحث هذه 

 الدراسة من الدراسات الحديثة والقليلة في نفس هذا الموضوع.
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 رابعًا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 في عدة أمور من أهمها: استفاد الباحث من الدراسات السابقة

 عرض اإلطار النظري والمراجع المستخدمة فيه. -

تدعيم اإلطار النظري بنتائج دراسات وأبحاث حول دور المنصات التفاعلية في الترويج اإلعالمي  -

 للسياحة في األردن.

 جنبية.ألبناء مشكلة الدراسة من خالل إطالع الباحث على العديد من الدراسات المشابهة العربية وا -

 اختيار منهج الدراسة وبناء أداتها. -

 التعرف على نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة. -

 استفادت الدراسة الحالية من نتائج الدراسات السابقة في تقديم التوصيات والمقترحات. -

حصل ما تساعدت الدراسات السابقة الباحث في دراسة أسلوب استنتاج نتائج الدراسة، من خالل  -

ج الدراسة الميدانية ورصد مدى االتفاق، أو االختالف بين نتائج الدراسة الحالية، ئعليه من نتا

 والدراسات السابقة. 
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

الدراسة، وأهم اإلجراءات التي استخدمها الباحث من أجل  منهجيةيشتمل هذا الفصل على 

يانات الدراسة، والطرق التي استخدمت في جمع الب مجتمعتنفيذ هذه الدراسة، والتي تمثلت في تحديد 

التي احتاجت إليها الدراسة، وأهم األساليب اإلحصائية التي تم من خالل تحليل البيانات، وكيفية 

 سة.الوصول إلى نتائج الدرا

 منهجية الدراسة: 

وصفاً نظرياً لدور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة بتقديم الباحث  قام

في األردن من وجهة نظر السائحين المحليين والعرب من واقع الفكر النظري الذي تناول هذا 

السائحين المحليين والعرب حول الموضوع، ومن وجهة أخرى قام الباحث بإجراء دراسة مسحية آلراء 

دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن، بحيث تم جمع البيانات 

 الالزمة للدراسة وتصنفيها وتحليلها إحصائيًا ومناقشة النتائج ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة.

  مجتمع الدراسة:

السائحين المحليين والعرب في األردن خالل الربع األول من الدراسة من جميع  مجتمعيكون 

 (.2019سنة )

 عينة الدراسة:
حسب التقرير االحصائي الشهري الصادر من وزارة السياحة واآلثار خالل الفترة كانون وحتى 

وبعدد زوار  2018عن الفترة ذاتها من العام بالمئة  33.3آذار من هذا العام زاد نسبة السياح إلى 

(، 2019نظرا لعدم وجود احصائية رسمية حول عدد الزوار في عام ) ،الف زائر 332صل الى نحو و 
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قام الباحث بزيارة ثالث مواقع سياحية في أقاليم )الشمال، والوسط، والجنوب( في األردن، حيث د قف

آثار  وهي( استبانة على السائحين العرب والمحلين في ثالث مواقع أثرية 450قام الباحث بتوزيع )

( استبانة في كل موقع وذلك باستخدام الطريقة 150جرش، والمدرج الرماني، وقلعة الكرك، بواقع )

استبانة غير   (31( استبانة بعد مراجعة االستبانات تبين أن هناك )390العشوائية، استرد منها )

ردة في كل موقع ( االستبانات الموزعة والمست1صالحة للتحليل االحصائي، ويوضح الجدول رقم )

 من المواقع الثالث.

 (1الجدول رقم )
 االستبانات الموزعة والمستردة في كل موقع من المواقع الثالث

 الموقع
 استبانات الصالحة للتحليل استبانات المستردة استبانات الموزعة

 عدد عدد
النسبة من 
 الموزعة

 عدد
النسبة من 
 الموزعة

النسبة من 
 المستردة

 94.2 76.0 114 80.7 121 150 جرش
 90.2 80.0 120 88.7 133 150 المدرج الرماني
 91.9 83.3 125 90.7 136 150 قلعة الكرك
 92.1 79.8 359 86.7 390 450 المجموع

( سائح وسائحة محليين وعرب يوضح الجدول رقم 359بهذا فقد تكونت عينة الدراسة من )

 للمتغيرات الشخصية.( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا 2)
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 (2الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس
 51.8 186 ذكر
 48.2 173 أنثى

 100.0 359 المجموع

 المؤهل العلمي 

 12.8 46 ثانوية عامة فأقل 
 10.3 37 دبلوم 

 62.7 225 بكالوريوس 
 11.1 40 ماجستير 
 3.1 11 دكتوراه

 100.0 359 المجموع 

 العمر 

 18.1 65 سنة فأقل  25
 17.5 63 سنة 26-30
 25.9 93 سنة 31-35
 26.2 94 سنة  40 –سنة  36

 12.3 44 سنة فأكثر  41
 100.0 359 المجموع 

 الجنسية 
 42.9 154 عربي 
 57.1 205 أردني 
 100.0 359 المجموع 

 ( اعاله ما يلي:2يظهر من الجدول رقم )

( 173(، بينما بلغ عدد اإلناث )%51.8( بنسبة مئوية )186بلغ عدد الذكور في العينة ) -1

 .جنسال ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير1(، الشكل رقم )%48.2بنسبة مئوية )
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 (1الشكل رقم )
 الجنس الدراسة تبعًا لمتغير توزيع أفراد عينة

 
( للمؤهل %62.7بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي ) -2

(، الشكل دكتوراه( للمؤهل العلمي )%3.1العلمي )بكالوريوس(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )

 .مؤهل العلميال ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير2رقم )

 

 

 

 

 
 (2الشكل رقم )

 المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير

( للفئة العمرية %26.2) العمربلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  -3

(. سنة فأكثر  41( للفئة العمرية )%12.3(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )سنة 31-35)

 الفئة العمرية. ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير3الشكل رقم )
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 (3الشكل رقم )
 الفئة العمرية توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير

 

( للجنسية %57.1) الجنسية بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  -4

( يوضح 4( للجنسيات العربية. الشكل رقم )%42.9األردنية، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )

 الجنسية. توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الشكل رقم )
 الجنسية  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير
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 مصادر جمع البيانات:

مصدرين رئيسين لجمع المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة؛ والتي تمثلت  اعتمد الباحث على

 في:

تمثلت هذه المصادر في مجموعة من الكتب والدوريات ذات العالقة بموضوع المصادر الثانوية: 

البحث، إضافة إلى المعلومات المتوفرة حول الموضوع والموجودة على المواقع المعتمدة على 

 اإلنترنت.

وألغراض الحصول على البيانات الالزمة للوصول إلى النتائج المطلوبة من : األساسيةمصادر ال

الدراسة فقد تم تطوير استبانة ذات عالقة بموضوع الدراسة، وذلك باالعتماد على اإلطار النظري 

أجزاء  الثثلهذه الدراسة، والدراسات السابقة التي تم عرضها سابقًا، حيث تكونت هذه االستبانة من 

(، وقد اشتمل الجزء األول منها على المعلومات الشخصية والوظيفية المتعلقة بأفراد 2)ملحق رقم 

 الجنس، المؤهل العلمي، العمر، الجنسية. مجتمع الدراسة، والتي تمثلت في:

الستخدام  ةالمدروس العينةتعكس تقييم أفراد لين اسؤ وتكون الجزء الثاني من االستبانة من 

 التواصل االجتماعي.شبكات 

هذا الجزء على مجموعة من  يحتوي( فقرة، كما 53وتكون الجزء الثالث من االستبانة من )

 المجال الفرعية وذلك على النحو اآلتي:

مجال دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن، ويتكون  -1

 ( فقرات.7من )

تواصل االجتماعي للتعرف على المواقع السياحية في األردن، مجال دوافع استخدام شبكات ال -2

 ( فقرات.10ويتكون من )
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مجال مدى االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن، ويتكون من  -3

 ( فقرات. 6)

مجال مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريف بالمعالم السياحية في األردن،  -4

 قرات.( ف6ويتكون من )

 ( فقرات. 6مجال دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية، ويتكون من ) -5

مجال دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة في األردن،  -6

 ( فقرات. 6ويتكون من )

ي اإلجابة فلتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي 

( 2، درجة )ضعيفة جداً  درجة موافقة ( تعبر عن1عن األسئلة وذلك حسب الدرجة التالية: درجة )

 ( تعبر عن4درجة ) متوسطة، درجة موافقة ( تعبر عن3، درجة )ضعيفة درجة موافقة تعبر عن

 لحسابية، ولتفسير المتوسطات اعالية جدا درجة موافقة ( تعبر عن5، درجة )عالية درجة موافقة

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها؛ تم 

 (:3استخدام المعيار االحصائي االتي والمبين في الجدول )

 (3الجدول )
 اختبار مقياس االستبانة 

 5 4 3 2 1 الدرجة
 جداً عالية  عالية  متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا مستوى الموافقة

أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات 

قة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي )مرتفع، متوسط، فدرجة الموا لتحديد هاالواردة في نموذج

 منخفض( بناًء على المعادلة اآلتية: 
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 للبديل( / عدد المستويات  األدنى الحد -= )الحد األعلى للبديل طول الفترة
 وبذلك تكون المستويات كالتالي: 1.33= 4/3=  3(/5-1)

 2.33أقل من  -1درجة موافقة منخفضة من 
 .3.66أقل من -2.33درجة موافقة متوسطة من 
 .5-3.66درجة موافقة مرتفعة من 

 الدراسةأداة اختبارات 

يجب قياسه والوصول إلى مستوى عاٍل من  وللتأكد من الصدق والثبات قام الباحث بقياس ما

بار من قياس متغيرات هذه الدراسة والخت أداة الدراسةالصدق الداخلي في الدراسة، وللتعرف على قدرة 

مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات والمعلومات، فقد قام الباحث بإخضاعها إلى عدة اختبارات 

 أهمها:

 اختبار الصدق الظاهري:

تم عرض االستبانة على عدد من أساتذة الجامعات األردنية الرسمية والخاصة بين ذوي الخبرة 

على عباراتها أشاروا إلى بعض المقترحات والتوصيات  اطالعهمواالختصاص بموضوع الدراسة، وبعد 

ملحق رقم ال ،القيمة حول عبارتها، حيث أجرى التعديل وفقًا آلرائهم حتى برزت األداة بشكلها النهائي

 ( يوضح قائمة بأسماء المحكمين.1)

 الصدق البنائي:

قياس صدق عبارات االستبانة من بالدراسة قام الباحث  ألداةبعد التأكد من الصدق الظاهري 

، وهو والمجال ككلالذي ينتمي  للمجالخالل معامل االرتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية 

 :(4رقم ) موضح الجدول هو "ما يطلق "الصدق البنائي
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 (4دول رقم )الج
 والمجال ككلالذي تنتمي إليه  للمجالالدراسة بالدرجة الكلية  مجاالتمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 

رقم
ال

 

دور شبكات التواصل االجتماعي في 
 الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن

 دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي
 للتعرف على المواقع السياحية في األردن

مدى االعتماد على شبكات 
التواصل االجتماعي كدليل 

 سياحي لألردن
معامل االرتباط 
مع المجال 
 الذي تنتمي له

معامل االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط مع المجال 
 الذي تنتمي له

معامل االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
لمجال الذي مع ا

 تنتمي له

معامل 
االرتباط مع 
 األداة ككل

1 0.86* 0.69* 0.71* 0.64* 0.79* 0.73* 
2 0.81* 0.63* 0.70* 0.63* 0.77* 0.56* 
3 0.89* 0.71* 0.67* 0.63* 0.80* 0.63* 
4 0.78* 0.59* 0.70* 0.65* 0.84* 0.63* 
5 0.72* 0.61* 0.68* 0.67* 0.67* 0.52* 
6 0.79* 0.73* 0.70* 0.59* 0.78* 0.66* 
7 0.82* 0.74* 0.73* 0.64*   
8   0.71* 0.58*   
9   0.74* 0.60*   
10   0.76* 0.58*   

 الرقم
 
 

مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي 
 في تعريف بالمعالم السياحية في األردن

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة 
 السياحة األردنية

شبكات التواصل االجتماعي دور 
في وصول اإلعالنات عن 

 السياحة في األردن
معامل االرتباط 
مع المجال 
 الذي تنتمي له

معامل االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له
 معامل االرتباط مع األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له

معامل 
مع االرتباط 

 األداة ككل
1 0.78* 0.70* 0.67* 0.63* 0.77* 0.60* 
2 0.80* 0.73* 0.68* 0.61* 0.78* 0.58* 
3 0.80* 0.75* 0.79* 0.63* 0.76* 0.57* 
4 0.79* 0.63* 0.71* 0.53* 0.68* 0.42* 
5 0.80* 0.60* 0.78* 0.59* 0.76* 0.61* 
6 0.76* 0.53* 0.79* 0.60* 0.74* 0.47* 

 الرقم

دور شبكات التواصل االجتماعي على 
 حركة السياحة األردنية

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول 
 اإلعالنات عن السياحة في األردن

 

معامل االرتباط 
مع المجال 
 الذي تنتمي له

معامل االرتباط مع 
 األداة ككل

معامل االرتباط 
مع المجال الذي 

 تنتمي له
 ككلمعامل االرتباط مع األداة 

1 0.80* 0.71* 0.79* 0.68* 
2 0.81* 0.74* 0.75* 0.61* 
3 0.80* 0.67* 0.86* 0.69* 
4 0.80* 0.56* 0.79* 0.70* 
5 0.83* 0.65* 0.78* 0.64* 
6 0.74* 0.61* 0.80* 0.63* 

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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 مجاللل( أن جميع معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية 4يتضح من الجدول رقم )

مما يشير إلى االتساق الداخلي بين العبارات المكونة  ،دالة إحصائًيا والمجال ككلالذي تنتمي إليه، 

 وأنها صادقة بنائيًا، وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة. ألدوات الدراسة

 ثبات األداة:
( على جميع فقرات Chronbach Alphaثبات أداة تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا ) للتأكد من

 .( الذي يوضح معامالت الثبات5) الدراسة واألداة ككل، كما هو مبين في جدولمجاالت 

 ( 5جدول )
 معامالت الثبات )كرونباخ الفا( لمجاالت الدراسة 

 معامل الثبات المجال
 0.91 في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن دور شبكات التواصل االجتماعي

 0.89 دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتعرف على المواقع السياحية في األردن
 0.86 مدى االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن
 0.87 دناألر مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريف بالمعالم السياحية في 
 0.82 دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية

 0.84 دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة في األردن
 0.88 دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية

 0.88 السياحة في األردندور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن 
 0.97 األداة ككل 

جميع قيم معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( كانت مقبولة ألغراض  (5رقم )يظهر الجدول 

(، وقد أشارت الدراسات إلى قبول معامالت الثبات 0.91-0.82التطبيق، حيث إنها تراوحت بين )

معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات وجمعيها قيم مقبولة ألغراض التطبيق؛ إذ أشارت 

(0.60( )Amir & Sonderpandian, 2002.) 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل: 

ولغرض تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة على أسئلة 

ا األساليب اإلحصائية التي تشتمل عليه الدارسة، واختبار فرضياتها فقد تم استخدام مجموعة من

 ( والتي تتمثل في:SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 التكرارات، والنسب المئوية وذلك من أجل وصف خصائص األفراد المبحوثين. -1

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للتعرف على درجة موافقة األفراد المبحوثين على  -2

 الدراسة، ومجاالتها المختلفة. متغيرات

 معادلة كرونباخ ألفا للتأكد من مدى ثبات أداة الدراسة. -3

 (.ANOVA( وتحليل التباين األحادي )Independent Samples T-testاختبار) -4
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي قام الباحث بجمعها، 

حيث تم اعتماد المنهجية التي وردت بالفصل الثالث من الرسالة وذلك لتحديد نوع التحليل واالختبارات 

الواجب تطبيقها، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات الستخراج النتائج المتعلقة بالدراسة، 

(، يتم SPSSاالجتماعية )حيث أجري التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 

 عرض النتائج باالعتماد على اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

ما دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي اواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  -

 ؟ للسياحة في األردن

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  ،هذا السؤال عنلإلجابة  

ر دو  أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال األول من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

، "في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن من وجهة نظرك كسائح االجتماعيشبكات التواصل 

 .( يوضح ذلك6والجدول رقم )
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 (6الجدول رقم )

كات دور شب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "
ًا " مرتبة تنازليفي الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن من وجهة نظرك كسائح االجتماعيالتواصل 

 وفقا للمتوسط الحسابي

دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي ( أن مستوى 6يظهر من الجدول رقم )

 دور شبكات التواصل االجتماعي فيجاء متوسطًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لللسياحة في األردن 

( بدرجة تقييم متوسطة، 3.19ر السائحين ككل)الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن من وجهة نظ

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا 7يظهر الجدول رقم )كما 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

تعمل شبكات التواصل االجتماعي على عرض مجموعة  3 1
 متوسطة 1.03 3.27 واسعة من المواقع السياحية المهمة في األردن. 

تجذبني الصور والفيديوهات والتعليقات التي يضعها رواد  5 2
 مواقع شبكات التواصل االجتماعي.

 متوسطة 0.96 3.24

ساهمت شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي  1 3
 السياحي على جذب انتباه السياح.

 متوسطة 1.20 3.23

تعوضني شبكات التواصل االجتماعي عن االعتماد على  4 4
 متوسطة 0.94 3.21 الوسائل التقليدية في الحصول على المعلومات السياحية.

االجتماعي تساعدني في التعرف على مواقع شبكات التواصل  7 5
أفكار وبرامج سياحية ممكن أن تقدمها األردن خاصة بالمواقع 

 التاريخية واألثرية والدينية.
 متوسطة 1.07 3.18

الموضوعات السياحية هي الموضوعات التي أفضل المشاركة  6 6
بها والتفاعل معها من خالل استخدامي للشبكات التواصل 

 الموضوعات السياحية.االجتماعي 
 متوسطة 1.03 3.12

يعمل اإلعالن عبر شبكات التواصل االجتماعي على تحفيز  2 7
 السياح للمجيء إلى األردن.

 متوسطة 1.08 3.08

مجال " دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة في 
 األردن من وجهة نظرك كسائح" ككل 

 متوسطة 0.85 3.19
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تعمل شبكات ( ونصها: 1( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.27-3.08المجال تراوحت ما بين )

 ، بينما التواصل االجتماعي على عرض مجموعة واسعة من المواقع السياحية المهمة في األردن

يعمل اإلعالن عبر شبكات التواصل االجتماعي على ( ونصها: 2ت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )جاء

 .تحفيز السياح للمجيء إلى األردن

ة في الترويج اإلعالمي للسياح االجتماعيشبكات التواصل لمعرفة األهمية اإلحصائية لدور 

دور ( على مجال One Sample T-testالسائحين تم تطبيق اختبار ) في األردن من وجهة نظر

( يوضح 7، الجدول رقم )في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن االجتماعيشبكات التواصل 

 ذلك.

 (7الجدول رقم )

 في االجتماعيدور شبكات التواصل ( على مجال One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار )
 الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن

 المتوسط المجال 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم 

T  الداللة
 اإلحصائية 

في  االجتماعيدور شبكات التواصل 
 الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن 

 0.00 4.229 متوسطة 0.85 3.19

في الترويج  االجتماعيدور شبكات التواصل  ( لمجال "T( أن قيمة )7يظهر من الجدول رقم )

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 4.229" بلغت )اإلعالمي للسياحة في األردن 

(α≤0.05( والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3.19( حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال )3 )

واصل شبكات التدور وهي قيمة أعلى من العالمة المعياري، وهذا يدل على أن هناك أهمية إحصائية ل

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن االجتماعي
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ما هي عادت وأنماط استخدام السياح )المحليين، ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  -

 االجتماعي؟شبكات التواصل والعرب( ل

التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن  استخراجلإلجابة عن هذا السؤال تم 

والذي يهدف لتحديد عادت وأنماط استخدام السياح  االستبانةاألسئلة الخاصة بالجزء األول من 

 ( يوضح ذلك.8، والجدول رقم )شبكات التواصل االجتماعي)المحليين، والعرب( ل

 (8الجدول رقم )

ابات أفراد عينة الدراسة عن األسئلة الخاصة بالجزء األول من االستبانة التكرارات والنسب المئوية إلج
 والذي يهدف لتحديد عادت وأنماط استخدام السياح )المحليين، والعرب( لشبكات التواصل االجتماعي

 *ممكن للفرد اختيار أكثر من إجابة. 

 ( ما يلي:8يظهر من الجدول رقم )

( بنسبة imoشبكات التواصل االجتماعي استخدامًا لدى السائحين العربي كان تطبيق )أن أكثر   .1

(، كما %98.1( بنسبة مئوية )whatsapp(، وبالمرتبة الثانية جاء تطبيق )%99.4مئوية )

 اإلجابة السؤال

 الجنسية

 محليين عرب

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

التواصل االجتماعي أي من شبكات 
 التالية تستخدمها*

Facebook 106 68.8 141 68.8 

Twitter 148 96.1 193 94.1 

youtube 123 79.9 164 80.0 

Instagram 128 83.1 175 85.4 

whatsapp 151 98.1 204 99.5 

imo 153 99.4 203 99.0 

ها في قضيما عدد ساعات التي ت
 االجتماعي؟شبكات التواصل استخدام 

 19.0 39 12.3 19 أقل من ساعة

 46.8 96 50.0 77 من ساعة إلى ساعتين

 13.7 28 20.1 31 ساعات 3من ساعتين إلى 

 20.5 42 17.5 27 ساعات فأكثر 3

 100.0 205 100.0 154 المجموع
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أظهرت النتائج أن أكثر شبكات التواصل االجتماعية استخداماً لدى السائحين المحليين هو تطبيق 

(whatsapp )( ( وبالمرتبة الثانية جاء تطبيق )%99.5بنسبة مئويةimo بنسبة مئوية )

(، بينما كان أقل هذه التطبيقات استخدامًا لدى كل من السائحين العرب والمحليين 99.0%)

(Facebook( بنسب مئوية )على التوالي.67.9، %68.8 ) 

اعي مون شبكات التواصل االجتمأن غالبية أفراد عينة الدراسة سواء كانوا عرب أو محليين يستخد .2

 ( على التوالي. %46.8، %50.0( بنسب مئوية )من ساعة إلى ساعتينلمدة )

بكات التواصل شكيف يعتمد السياح )المحليين، والعرب( على  ًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:ثالث

 كدليل سياحي لألردن؟االجتماعي 

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المت

 عتمادادرجة  عينة الدراسة عن فقرات المجال الثالث من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

 ( يوضح ذلك.9"، والجدول رقم )كدليل سياحي لألردن االجتماعيعلى شبكات التواصل  السائح

 (9الجدول رقم )

ماد درجة اعت ة واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "المتوسطات الحسابي
 " مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي  السائح على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

1 1 
من خالل التراسل في شبكات التواصل االجتماعي تساهم 

 تبادل المعلومات حول المواقع السياحية.
 متوسطة 0.92 3.53

2 3 

هد على توفير الوقت والجشبكات التواصل االجتماعي تساهم 
والمال فيما يتعلق بالبحث عن األماكن السياحية المهمة في 

 األردن.

 متوسطة 0.82 3.39

3 4 
ي في رفع مستوى معرفتشبكات التواصل االجتماعي تساهم 

 حول المواقع السياحية في األردن؟
 متوسطة 0.80 3.38
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اعتماد السائح على شبكات التواصل االجتماعي كدليل ( أن درجة 9رقم ) الجدوليظهر من 

 لدرجة اعتماد السائح على شبكات التواصجاءت متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لسياحي لألردن 

( أن 9( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )3.33ككل) االجتماعي كدليل سياحي لألردن

-3.18المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

الل تساهم شبكات التواصل االجتماعي من خ( ونصها: 1( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.53

( 6، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )التراسل في تبادل المعلومات حول المواقع السياحية

 .ألردنااعتمد على شبكات التواصل االجتماعي في تكوين آرائي  حول المواقع السياحية في ونصها: 

يل ي كدلدرجة اعتماد السائح على شبكات التواصل االجتماعلمعرفة األهمية اإلحصائية ل

( على مجال One Sample T-testالسائحين تم تطبيق اختبار ) سياحي لألردن من وجهة نظر

( 10الجدول رقم ) لألردن،درجة اعتماد السائح على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي 

 يوضح ذلك.

  

4 2 

حميل أثناء تشبكات التواصل االجتماعي يساهم المشتركين 
الصور والفيديوهات على الترويج للمواقع السياحية بصورة 

 سريعة.

 متوسطة 0.70 3.30

5 5 
معلومات نادرة وقيمة حول شبكات التواصل االجتماعي تقدم 

 المواقع السياحية في االردن.
 متوسطة 0.85 3.22

6 6 
ي آرائفي تكوين شبكات التواصل االجتماعي اعتمد على 

 .المواقع السياحية في االردن حول
 متوسطة 0.88 3.18

درجة اعتماد السائح على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي  مجال "
 " ككل لألردن

 متوسطة 0.64 3.33
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 (10الجدول رقم )
السائح على شبكات التواصل درجة اعتماد ( على مجال One Sample T-testتطبيق اختبار )

 االجتماعي كدليل سياحي لألردن

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

T 
الداللة 
 اإلحصائية

درجة اعتماد السائح على شبكات 
التواصل االجتماعي كدليل سياحي 

 لألردن

 0.00 9.799 متوسطة 0.64 3.33

درجة اعتماد السائح على شبكات التواصل  ( لمجال "T)( أن قيمة 10يظهر من الجدول رقم )

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 9.799" بلغت )االجتماعي كدليل سياحي لألردن 

(α≤0.05( والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي ،)3.33( حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال )3 )

ح درجة اعتماد السائوهذا يدل على أن هناك أهمية إحصائية لوهي قيمة أعلى من العالمة المعياري، 

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن

 ما مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريف السياح : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:رابعاً 

 السياحية في األردن؟)المحليين، والعرب( بالمعالم 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

اح مدى نج عينة الدراسة عن فقرات المجال الرابع من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

( يوضح 11"، والجدول رقم )في تعريفك بالمعالم السياحية في األردن االجتماعيشبكات التواصل 

 ذلك.
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 (11الجدول رقم )

مدى نجاح  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "
 ط الحسابي وفقا للمتوس " مرتبة تنازلياً شبكات التواصل اإلجتماعي في تعريفك بالمعالم السياحية في األردن 

في تعريفك بالمعالم  االجتماعينجاح شبكات التواصل ( أن درجة 11يظهر من الجدول رقم )

درجة نجاح شبكات التواصل متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لجاءت السياحية في األردن 

( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر 3.22) ككل في تعريفك بالمعالم السياحية في األردن االجتماعي

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال 11الجدول رقم )

تساهم شبكات ( ونصها: 6اءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )( ج3.29-3.08تراوحت ما بين )

التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات السياحية عن طريق الكثير من األجهزة مثل 

ة رقم ، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقر  الحاسوب، والهاتف الذكي، والحاسب المتنقل وبأسرع وقت

 .ل االجتماعي في التعرف على أهم المواقع السياحية في األردنساهمت شبكات التواص( ونصها: 2)

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

1 6 

في الحصول على المعلومات شبكات التواصل االجتماعي تساهم 
السياحية عن طريق الكثير من األجهزة مثل الحاسوب، والهاتف 

 وبأسرع وقت. الذكي، والحاسب المتنقل

 متوسطة 1.01 3.29

2 4 
على بناء جمهور فعال من شبكات التواصل االجتماعي  ساعدت

شباع فضولهم حول المواقع السياحية.السياح األردنيين والعرب  ، وا 
 متوسطة 0.95 3.28

3 5 
مصدرًا مهما للمعلومات عن شبكات التواصل االجتماعي تعد 

 المواقع السياحية األردنية.
 متوسطة 0.95 3.25

4 3 
خالصة المعلومات المتعلقة شبكات التواصل االجتماعي  وفرت

 بالمواقع السياحية.
 متوسطة 0.92 3.23

5 1 
نشر شبكات التواصل االجتماعي في في  ونالمشترك نجح

 المعلومات عن المواقع السياحية بالصوت والصورة.
 متوسطة 1.06 3.16

6 2 
لمواقع افي التعرف على أهم شبكات التواصل االجتماعي  ساهمت

 السياحية في األردن.
 متوسطة 0.93 3.08

في تعريفك بالمعالم السياحية في  االجتماعيمدى نجاح شبكات التواصل  مجال "
 " ككلاألردن 

 متوسطة 0.77 3.22
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درجة نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريفك بالمعالم لمعرفة األهمية اإلحصائية ل

( على One Sample T-testالسائحين تم تطبيق اختبار ) السياحية في األردن من وجهة نظر

لجدول رقم ، افي تعريفك بالمعالم السياحية في األردندرجة نجاح شبكات التواصل االجتماعي مجال 

 ( يوضح ذلك.12)

 (12الجدول رقم )
درجة نجاح شبكات التواصل االجتماعي في ( على مجال One Sample T-testتطبيق اختبار )

 تعريفك بالمعالم السياحية في األردن
المتوسط  المجال 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم 

T  الداللة
 اإلحصائية 

درجة نجاح شبكات التواصل 
االجتماعي في تعريفك بالمعالم 

 السياحية في األردن

 0.00 5.335 متوسطة 0.77 3.22

درجة نجاح شبكات التواصل االجتماعي  ( لمجال "T( أن قيمة )12يظهر من الجدول رقم )

قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ( وهي 5.335" بلغت )في تعريفك بالمعالم السياحية في األردن 

( حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال 3(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )α≤0.05الداللة )

درجة ( وهي قيمة أعلى من العالمة المعياري، وهذا يدل على أن هناك أهمية إحصائية ل3.22)

فراد من وجهة نظر أ في األردن نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريفك بالمعالم السياحية

 عينة الدراسة. 
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ياحة على حركة السشبكات التواصل االجتماعي ما دور  خامسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

 األردنية من وجهة نظر السياح المحليين والعرب؟

هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  عنلإلجابة 

كات دور شب عينة الدراسة عن فقرات المجال الخامس من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

 ( يوضح ذلك.13"، والجدول رقم )على حركة السياحة األردنية  االجتماعيالتواصل 

 (13الجدول رقم )

كات دور شب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "
 " مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي على حركة السياحة األردنية  االجتماعيالتواصل 

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية ( أن 13يظهر من الجدول رقم )

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة جاء متوسطًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ل

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

في نشر الوعي السياحي وخاصة شبكات التواصل االجتماعي تساهم  1 1
 السياحة العالجية والتعليمية.

 مرتفعة 0.85 3.73

ة على نشر الكتيبات اإللكترونيشبكات التواصل االجتماعي تساهم  3 2
 .والفيديوهات المصورة للمناطق السياحية

 متوسطة 0.77 3.43

صدار ونشر وتوزيع على شبكات التواصل االجتماعي تساهم  2 3 إعداد وا 
 النشرات اإللكترونية التي تساعد على تنمية الحركة السياحية.

3.36 0.84 
 متوسطة

ون في بناء قاعدة بيانات كبيرة تكشبكات التواصل االجتماعي تساعد  6 4
 مسؤولة عن الحركة السياحية األردنية لدى األردنيين والعرب.

3.31 1.00 
 متوسطة

على نشر المجالت اإللكترونية شبكات التواصل االجتماعي تعمل  4 5
نتاج وسائل ترويجية جديدة للسياحة في  والنشرات الدورية للسياحة وا 

 األردن وخارجها.

3.23 0.86 

 متوسطة

على وضع استراتيجيات وطنية شبكات التواصل االجتماعي تساهم  5 6
 سياحية وخطط وبرامج الزمة لتنفيذها.

3.19 0.96 
 متوسطة

 0.65 3.37 "ككل على حركة السياحة األردنية  االجتماعيدور شبكات التواصل  مجال "
 متوسطة
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( أن المتوسطات الحسابية 13( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )3.37ككل) األردنية

( جاءت بالمرتبة 3.73-3.37إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

ة صتساهم شبكات التواصل االجتماعي في نشر الوعي السياحي وخا( ونصها: 1األولى الفقرة رقم )

تساهم شبكات ( ونصها: 5، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ) السياحة العالجية والتعليمية

 .التواصل االجتماعي على وضع استراتيجيات وطنية سياحية وخطط وبرامج الزمة لتنفيذها

 متدور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية لمعرفة األهمية اإلحصائية ل

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة ( على مجال One Sample T-testتطبيق اختبار )

 ( يوضح ذلك.14الجدول رقم ) األردنية،السياحة 

 (14الجدول رقم )

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة ( على مجال One Sample T-testتطبيق اختبار )
 السياحة األردنية

المتوسط  المجال 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم 

T  الداللة
 اإلحصائية 

دور شبكات التواصل االجتماعي 
 على حركة السياحة األردنية

 0.00 10.897 متوسطة 0.65 3.37

دور شبكات التواصل االجتماعي على  ( لمجال "T( أن قيمة )14يظهر من الجدول رقم )

(، α≤0.05( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )10.897" بلغت ) حركة السياحة األردنية

( وهي قيمة 3.37( حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال )3والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )

دور شبكات التواصل أعلى من العالمة المعياري، وهذا يدل على أن هناك أهمية إحصائية ل

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  ياحة األردنيةاالجتماعي على حركة الس
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وصول  فيشبكات التواصل االجتماعي ما دور  سادسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:

 اإلعالنات السياحية إلى السياح )المحليين والعرب(؟

أفراد  تعن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابا لإلجابة

بكات دور ش عينة الدراسة عن فقرات المجال السادس من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

( يوضح 15"، والجدول رقم )األردن  عن السياحة في اإلعالناتالتواصل االجتماعي في وصول 

 ذلك.

 (15الجدول رقم )
ت دور شبكا عينة الدراسة عن فقرات مجال "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

 " مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة في األردن 

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن ( أن 15يظهر من الجدول رقم )

 دور شبكات التواصل االجتماعي فيالمتوسط الحسابي لجاء مرتفعًا؛ إذ بلغ السياحة في  األردن 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 مالتقيي

نية وأشكال دعائية غفي أعداد تصاميم شبكات التواصل االجتماعي تساهم  1 1
 بالمواد السياحية.

 مرتفعة 0.67 4.63

في إعطاء السائح على معلومات شبكات التواصل االجتماعي تساهم  2 2
 إعالنية إضافية عن البلد الذي يرغب في زيارته.

 مرتفعة 0.80 4.52

ئح تعريف السا إلى من خالل اإلعالنشبكات التواصل االجتماعي تساهم  3 3
 األردني والعربي على كافة المواقع السياحية األردنية الموجودة.

 مرتفعة 0.89 4.50

واإلعالنات السياحية أدى إلى زيادة شبكات التواصل االجتماعي استخدام  6 4
 تفعيل السياحة بالنسبة للسائحين األردنيين والعرب.

 مرتفعة 0.86 4.49

من خالل اإلعالن أن تعطي الصورة شبكات التواصل االجتماعي تساهم  5 5
 المالئمة عن األماكن السياحية للسائحين األردنيين والعرب.

 مرتفعة 0.85 4.48

من خالل اإلعالنات السياحية من أقبال شبكات التواصل االجتماعي تزيد  4 6
 لمختلفة.أشكالها االسائحين األردنيين والعرب على األماكن السياحية بكافة 

 مرتفعة 0.88 4.43

 " في األردندور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة  مجال "
 ككل 

 مرتفعة 0.73 4.51
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( بدرجة تقييم مرتفعة، كما يظهر الجدول 4.51ككل) وصول اإلعالنات عن السياحة في  األردن

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما 15رقم )

تساهم شبكات التواصل ( ونصها: 1الفقرة رقم )( جاءت بالمرتبة األولى 4.63-4.43بين )

يرة ، بينما جاءت بالمرتبة األخ اإلجتماعي في أعداد تصاميم وأشكال دعائية غنية بالمواد السياحية

تزيد شبكات التواصل اإلجتماعي من خالل اإلعالنات السياحية من أقبال ( ونصها: 4الفقرة رقم )

 .كن السياحية بكافة أشكالها المختلفةالسائحين األردنيين والعرب على األما

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن لمعرفة األهمية اإلحصائية ل

دور شبكات التواصل ( على مجال One Sample T-testتم تطبيق اختبار ) في األردنالسياحة 

 ( يوضح ذلك.16الجدول رقم ) في األردن،االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة 

 (16الجدول رقم )
دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول ( على مجال One Sample T-testتطبيق اختبار )

 في األردناإلعالنات عن السياحة 
المتوسط  المجال 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  التقييم

T  الداللة
 اإلحصائية 

دور شبكات التواصل االجتماعي في 
في وصول اإلعالنات عن السياحة 

 األردن

 0.00 39.223 مرتفعة 0.73 4.51

دور شبكات التواصل االجتماعي في  ( لمجال "T( أن قيمة )16يظهر من الجدول رقم )

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 39.223" بلغت ) في األردنوصول اإلعالنات عن السياحة 

( حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال 3(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )α≤0.05الداللة )

دور ( وهي قيمة أعلى من العالمة المعياري، وهذا يدل على أن هناك أهمية إحصائية ل4.51)
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من وجهة نظر أفراد  في األردنالنات عن السياحة شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلع

 عينة الدراسة. 

بار في نشر اإلخشبكات التواصل االجتماعي  ما دور : النتائج المتعلقة بالسؤال السابع:سابعاً 

 بالخدمات السياحية المقدمة للسياح )المحليين والعرب(؟والبيانات المتعلقة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 

بكات دور ش عينة الدراسة عن فقرات المجال السابع من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

جدول رقم "، والنشر اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية المقدمة االجتماعي فيالتواصل 

 ( يوضح ذلك.17)

 (17ل رقم )الجدو

ل دور شبكات التواص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "
 ابي " مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسنشر اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية المقدمة االجتماعي في

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 مالتقيي

1 2 
تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار والمعلومات السياحية والتوعية حول 

 أهمية السياحة لألردن.
 مرتفعة 0.98 4.13

 مرتفعة 0.98 4.03 ُتعرف شبكات التواصل اإلجتماعي بتاريخ المواقع السياحية األردنية. 1 2

اإلجتماعي األخبار الخاصة بالمواقع السياحية بكافة تنشر شبكات التواصل  3 3
 أشكالها العالجية والبيئية والتعليمة.

 مرتفعة 1.01 3.99

4 6 
تنقل شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار الخاصة بالتسهيالت السياحية التي 

 تقدم للسائحين األردنيين والعرب.
 مرتفعة 1.08 3.95

5 4 
تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار والمعلومات الخاصة بآداب وأخالقيات 

 السياحة بشكل عام. 
 مرتفعة 1.10 3.94

6 5 
تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار والمعلومات الخاصة بالخدمات 

 مرتفعة 1.12 3.91 المتوفرة في األماكن السياحية.

نشر اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية  االجتماعي فيمجال " دور شبكات التواصل 
 ككل  المقدمة"

 مرتفعة 0.95 3.99
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دور شبكات التواصل االجتماعي  في نشر اإلخبار والبيانات ( أن 17يظهر من الجدول رقم )

لتواصل ا دور شبكاتجاء مرتفعًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لالمتعلقة بالخدمات السياحية المقدمة 

( بدرجة 3.99ككل) االجتماعي  في نشر اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية المقدمة

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 17تقييم مرتفعة، كما يظهر الجدول رقم )

( ونصها: 2ة رقم )( جاءت بالمرتبة األولى الفقر 4.13-3.91فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

 تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار والمعلومات السياحية والتوعية حول أهمية السياحة لألردن

تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار ( ونصها: 5، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 .والمعلومات الخاصة بالخدمات المتوفرة في األماكن السياحية

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن عرفة األهمية اإلحصائية للم

دور شبكات التواصل ( على مجال One Sample T-testتم تطبيق اختبار ) في األردنالسياحة 

( يوضح 18الجدول رقم ) المقدمة،نشر اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية  االجتماعي في

 ذلك.

 (18الجدول رقم )
نشر  االجتماعي فيدور شبكات التواصل ( على مجال One Sample T-testتطبيق اختبار )

 اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية المقدمة
المتوسط  المجال 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم 

T  الداللة
 اإلحصائية 

 االجتماعي فيدور شبكات التواصل 
نشر اإلخبار والبيانات المتعلقة 

 بالخدمات السياحية المقدمة

 0.00 19.699 مرتفعة 0.95 3.99

نشر  االجتماعي فيدور شبكات التواصل  ( لمجال "T( أن قيمة )18يظهر من الجدول رقم )

( وهي قيمة دالة إحصائيًا 19.699" بلغت ) اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية المقدمة
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( حيث بلغ المتوسط الحسابي 3(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )α≤0.05عند مستوى الداللة )

( وهي قيمة أعلى من العالمة المعياري، وهذا يدل على أن هناك أهمية إحصائية 3.99للمجال )

 ار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية المقدمةنشر اإلخب االجتماعي فيدور شبكات التواصل ل

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. 

ما دور شبكات التواصل االجتماعي في تدعيم سمعة وشعبية : النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن: ثامناً 

 الخدمات السياحية المقدمة للسياح )المحليين والعرب(؟

ج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد لإلجابة عن هذا السؤال تم استخرا

كات دور شب عينة الدراسة عن فقرات المجال الثامن من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

قم "، والجدول ر تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح  االجتماعي فيالتواصل 

 ( يوضح ذلك.19)

 (19رقم )الجدول 

اصل دور شبكات التو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "
 ي " مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابتدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح  االجتماعي في

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

درجة 
 التقييم

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في توضيح طبيعة الخدمات المتوفرة في المواقع  1 1
 السياحية.

 متوسطة 0.86 3.35

 متوسطة 0.88 3.34 تتابع شبكات التواصل االجتماعي األنشطة والفعاليات السياحية. 3 2

 متوسطة 0.84 3.25 ينة.السياح للقيام بأنشطة سياحية معتعمل شبكات التواصل االجتماعي على تحفيز  5 3

 متوسطة 0.84 3.24 تركز شبكات التواصل اإلجتماعي على برامج السياحة الترفيهية. 4 4

 متوسطة 0.81 3.19 تعمل شبكات التواصل اإلجتماعي على تسويق المهرجانات السياحية المختلفة. 2 5

اإلجتماعي على في أيصال المعلومات الدقيقة عن الخدمات تساهم شبكات التواصل  6 6
 السياحية المتوفرة في المناطق السياحية األردنية.

 متوسطة 0.84 3.14

تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح  االجتماعي فيدور شبكات التواصل  مجال "
 ككل  "

 متوسطة 0.67 3.25
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دور شبكات التواصل االجتماعي  في تدعيم سمعة وشعبية ( أن 19يظهر من الجدول رقم )

اصل دور شبكات التو جاء متوسطًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لالخدمات السياحية المقدمة للسياح 

( بدرجة تقييم 3.25ككل)االجتماعي  في تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 19، كما يظهر الجدول رقم )متوسطة

( ونصها: 1( جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.35-3.14فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

بينما  ،تساهم شبكات التواصل اإلجتماعي في توضيح طبيعة الخدمات المتوفرة في المواقع السياحية

تساهم شبكات التواصل اإلجتماعي على في أيصال ( ونصها: 6ءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )جا

 .المعلومات الدقيقة عن الخدمات السياحية المتوفرة في المناطق السياحية األردنية

خدمات تدعيم سمعة وشعبية ال االجتماعي فيدور شبكات التواصل لمعرفة األهمية اإلحصائية ل

دور شبكات ( على مجال One Sample T-testتم تطبيق اختبار )مقدمة للسياح السياحية ال

( 20م )، الجدول رقالتواصل االجتماعي في تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح

 يوضح ذلك.

 (20الجدول رقم )
تدعيم  االجتماعي فيدور شبكات التواصل ( على مجال One Sample T-testتطبيق اختبار )

 سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح
المتوسط  المجال 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم 

T 
الداللة 

 اإلحصائية 

تدعيم  االجتماعي فيشبكات التواصل 
سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة 

 للسياح

 0.00 7.126 متوسطة 0.67 3.25

تدعيم  االجتماعي فيدور شبكات التواصل  ( لمجال "T( أن قيمة )20)يظهر من الجدول رقم 

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند 7.126" بلغت ) سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح
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( حيث بلغ المتوسط الحسابي 3(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )α≤0.05مستوى الداللة )

ة أعلى من العالمة المعياري، وهذا يدل على أن هناك أهمية إحصائية ( وهي قيم3.25للمجال )

ن م تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح االجتماعي فيدور شبكات التواصل ل

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

دور شبكات التواصل  دالة إحصائيًا في فروق هل توجدالنتائج المتعلقة بالسؤال التاسع:  :تاسعاً  

االجتماعي في الترويج االعالمي للسياحة في االردن من وجهة نظر السائحين المحليين والعرب 

  (؟ )الجنستعزى لمتغير 

للتعرف على أثر متغير الجنس على آراء أفراد عينة الدراسة تم تطبيق اختبار 

(Independent Samples T-Testعلى المتوسطات الحسابية إلجابات )  أفراد العينة عن

 ( يوضح ذلك.21مجاالت أداة تبعًا لمتغير الجنس، والجدول رقم )

 (21الجدول رقم )

( على المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )
 العينة عن مجاالت أداة تبعًا لمتغير الجنس

 المجال

  اإلناث  الذكور

T 

 الداللة

 المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج 
 اإلعالمي للسياحة في األردن

3.20 0.87 3.18 0.82 0.28 0.78 

دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتعرف 
 على المواقع السياحية في األردن

3.34 0.68 3.32 0.63 0.23 0.82 

مدى االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كدليل 
 سياحي لألردن

3.34 0.68 3.33 0.60 0.21 0.84 

مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريف 
 بالمعالم السياحية في األردن

3.25 0.79 3.18 0.74 0.89 0.38 
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 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ( ما يلي: 21يظهر من الجدول رقم )

( بين آراء أفراد عينة الدراسة α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).1

 ،دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردنحول مجاالت "

مدى  ،دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتعرف على المواقع السياحية في األردن

 مدى نجاح شبكات التواصل، االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن

دور شبكات التواصل االجتماعي على ، السياحية في األردناالجتماعي في تعريف بالمعالم 

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة ، حركة السياحة األردنية

 ( غير دالة إحصائيًا.F" تبعًا لمتغير الجنسية، حيث كانت قيم ) في األردن

بين آراء أفراد عينة الدراسة حول  (α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).2

ور د، دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة في األردن مجالي "

م " تبعًا لمتغير الجنس، حيث كانت قيشبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية

(Fدالة إحصائيًا، وعند مراجعة المتوسطات الحسابية تبين أن ا ) لفروق لصالح الذكور؛ إذ أن

 المتوسطات الحسابية للذكور أعلى منها لإلناث.

حركة السياحة دور شبكات التواصل االجتماعي على 
 األردنية

3.41 0.65 3.34 0.65 0.95 0.35 

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول 
 اإلعالنات عن السياحة في األردن

4.60 0.65 4.41 0.79 2.48* 0.01 

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة 
 األردنية

4.15 0.92 3.84 0.96 3.14* 0.00 

االجتماعي في وصول دور شبكات التواصل 
 اإلعالنات عن السياحة في األردن

3.28 0.70 3.22 0.64 0.84 0.40 
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دور شبكات  دالة إحصائيًا في فروق هل توجدالنتائج المتعلقة بالسؤال العاشر:  عاشرًا: -
التواصل االجتماعي في الترويج االعالمي للسياحة في االردن من وجهة نظر السائحين المحليين 

  الجنسية(؟ )والعرب تعزى لمتغير 
للتعرف على أثر متغير الجنسية على آراء أفراد عينة الدراسة تم تطبيق اختبار 

(Independent Samples T-Test على المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن )

 ( يوضح ذلك.22مجاالت أداة تبعًا لمتغير الجنسية، والجدول رقم )

 (22الجدول رقم )

( على المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد Independent Samples T-Testر )نتائج تطبيق اختبا
 العينة عن مجاالت أداة تبعًا لمتغير الجنسية

 (.α≤0.05)*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

  

 المجال

  محليين عرب

T 

 الداللة

 المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الترويج دور شبكات التواصل االجتماعي في 
 اإلعالمي للسياحة في األردن

3.21 0.90 3.18 0.81 0.31 0.76 

دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتعرف 
 على المواقع السياحية في األردن

3.35 0.69 3.32 0.62 0.50 0.62 

مدى االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي 
 كدليل سياحي لألردن

3.40 0.68 3.29 0.61 1.59 0.11 

مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريف 
 بالمعالم السياحية في األردن

3.28 0.81 3.17 0.73 1.44 0.15 

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة 
 السياحة األردنية

3.31 0.69 3.42 0.62 1.49 0.14 

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول 
 األردن اإلعالنات عن السياحة في

4.67 0.59 4.38 0.80 3.81* 0.00 

دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة 
 السياحة األردنية

3.94 0.99 4.03 0.92 0.93 0.36 

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول 
 اإلعالنات عن السياحة في األردن

3.23 0.74 3.27 0.61 0.46 0.65 
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 ( ما يلي: 22يظهر من الجدول رقم )

( بين آراء أفراد عينة الدراسة α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).1

وافع د، دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردنحول مجاالت "

ماد على مدى االعت، على المواقع السياحية في األردناستخدام شبكات التواصل االجتماعي للتعرف 

مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي في ، شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن

 ،دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية، تعريف بالمعالم السياحية في األردن

 دور شبكات التواصل االجتماعي في، السياحة األردنيةدور شبكات التواصل االجتماعي على حركة 

( غير دالة F" تبعًا لمتغير الجنسية، حيث كانت قيم )وصول اإلعالنات عن السياحة في األردن

 إحصائيًا.

( بين آراء أفراد عينة الدراسة حول α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).2

متغير " تبعاً لاالجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة في األردن دور شبكات التواصل  مجال "

( دالة إحصائيًا، وعند مراجعة المتوسطات الحسابية تبين أن F( )3.81الجنسية، حيث بلغت قيمة )

(؛ بينما بلغ المتوسط الحسابي إلجابات 4.67الفروق لصالح السائحين العرب بمتوسط حسابي )

 (.4.38السائحين المحليين )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

بكات شدور يتضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة نتائج الدراسة التي هدفت للتعرف على 

 من وجهة نظر السائحين المحليين في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن التواصل االجتماعي

والعرب، وذلك وفقًا لما تناولته من أسئلة، وأهم الدراسات التي أظهرتها الدراسة في ضوء النتائج 

 المتعلقة بكل سؤال وفقًا لترتيبها وهي على النحو اآلتي:

 ما دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويجمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

 ؟ اإلعالمي للسياحة في األردن

دور شبكات التواصل أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن هناك أهمية إحصائية ل

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة  في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن االجتماعي

ماعي ت التواصل االجتتعمل شبكامتوسطة، حيث جاء في المرتبة األولى الفقرة التي تنص على 

، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة على عرض مجموعة واسعة من المواقع السياحية المهمة في األردن

يعمل اإلعالن عبر شبكات التواصل االجتماعي على تحفيز السياح للمجيء الفقرة التي تنص على: 

 العربالمحليين و  كل عامالسائحين بشوبدرجة متوسطة، ويعود السبب في ذلك إلى أن  إلى األردن

 افي التعرف على المواقع السياحية في األردن قبل زيارتهشبكات التواصل االجتماعي  يعتمدون على

ن أو عرب ال يستخدمون الخرائط يينوا محلأن هؤالء السياح أن كا حيث، ولكن بشكل غير مهم

ظف و ب إليه، فهم ال يقومون بتالسياحية، وال يأخذون فكرة حقيقة عن الموقع السياحي المراد الذها

المعلومات التي يحصلون عليها في التخطيط لرحلتهم السياحية من جهة، وفي تقييم بدائلهم السياحية 

 من جهة أخرى السيما المقارنة بين المواقع السياحية في األردن والمواقع السياحية في الدول األخرى.
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جحت في ن ل االجتماعي في مجال السياحةكما ويمكن تفسير هذه النتيجة أن شبكات التواص

دقة  ، من حيثنحو السياحة في األردن المحليين والعرب لدى السائحين إيجابيةتكوين اتجاهات 

للسائحين، باإلضافة إلى نجاحها في تلبية حاجة السائحين،  الشبكاتالمعلومات التي قدمتها تلك 

ات بالسياحة األردنية سواء على مستوى المعلوموتقديم المعلومات التي يحتاجونها في كل ما يتعلق 

 هميةأالمتعلقة بالخدمات السياحية، أو المعلومات المتعلقة بالمواقع السياحية. وال بد من عدم إغفال 

 والتي نجحت من خالل اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي إظهار المعلومات الجاذبة للسياح

نما إيجاد الثقة في تقديمها للسياح على ارض ليس فقط  شبكات التواصل االجتماعي في تقديمها، وا 

 الواقع.

( التي أظهرت الدراسة وجود  ,2015Okonkwoة )وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراس

ضعف في استخدام منصات التواصل االجتماعي بالمقارنة مع الدول األخرى للترويج السياحي، 

 بالتالي هناك حاجة لخلق بيئة مواتية لزيادة االستخدام. 

ما هي عادت وأنماط استخدام السياح )المحليين، مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

 االجتماعي؟بكات التواصل شوالعرب( ل

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخدامًا لدى 

(، وبالمرتبة الثانية جاء تطبيق %99.4( بنسبة مئوية )imoالسائحين العربي كان تطبيق )

(whatsapp( بنسبة مئوية )كما أظهرت النتائج أن أكثر شبكات الت%98.1 ،) واصل االجتماعية

( وبالمرتبة الثانية %99.5( بنسبة مئوية )whatsappاستخداماً لدى السائحين المحليين هو تطبيق )

(، ويعود السبب في ذلك إلى أن شبكات التواصل %99.0( بنسبة مئوية )imoجاء تطبيق )

ياحية، حيث للمواقع الس االجتماعي تمتاز بالسهولة والسرعة والمرونة، من خالل تقديم ترويجاً إعالنياً 
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أنه يتم تغير هذه اإلعالنات تبعا للتطورات الحاصلة في المواقع السياحية كما أنه من خالل هذه 

 المواقع يمكن الحصول على معلومات حول نجاح اإلعالن للترويج لهذه المواقع.

لى عكما أن االتصال الشخصي عبر مواقع التواصل االجتماعي يساعد في تقصير المسافة 

السائحين، حيث أن االتصال أصبح أكثر حيوية وفعالية بين األطراف مع استخدام التقنيات الحديثة 

 في برامج الوسائط المتعددة والصوت والصورة الحية للموقع السياحي.

هذه التطبيقات استخدامًا لدى كل من السائحين أما بالنسبة لحصول الفيس بوك على أقل 

( فيعود السبب في ذلك أن 67.9، %68.8( بنسب مئوية )Facebookالعرب والمحليين )

اإلعالنات الكاذبة في بعض األحيان عن المواقع السياحية والخدمات التي يحب أن يحصل عليها 

نسبة استخدام الفيس بوك من أجل التعرف على المواقع السياحية في  تراجعالسائح كلها أدت إلى 

 حليين.األردن من قبل السياح العرب والم

لتواصل شبكات افي استخدام  أفراد عينة الدراسة هاقضيساعات التي تالعدد ل أما بالنسبة   

 (من ساعة إلى ساعتيناالجتماعي سواء كانوا عرب أو محليين فقد جاءت أنهم يستخدمونها لمدة )

( على التوالي، ويعود السبب في ذلك إلى أن هؤالء السياح مولعين %46.8، %50.0بنسب مئوية )

أن هؤالء السياح يبحثون عن فضاء يعبرون فيها عن آرائها وأفكارهم في  كمابالتكنولوجيا الجديدة، 

التواصل  كاتالمواقع السياحية المراد الذهاب إليها، ويحتاجون إلى نشر األنشطة السياحية على شب

االجتماعي، حيث أن هذه الشبكات ألغت الحدود الجغرافية واختصرت المسافات وبها حرية مطلقة، 

 أما من يستخدمها بشكل أقل فإن ذلك يعود إلى طبيعة ارتباطاتهم في الحياة اليومية.



92 

 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: كيف يعتمد السياح )المحليين، والعرب( على 

 شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن.

لى درجة اعتماد السائح عأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث أن هناك أهمية إحصائية ل

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة،  شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن

ل تساهم شبكات التواصل االجتماعي من خالنص على حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة التي ت

نص بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي ت ،التراسل في تبادل المعلومات حول المواقع السياحية

ألردن ااعتمد على شبكات التواصل االجتماعي في تكوين آرائي  حول المواقع السياحية في على 

أن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر الوجه األولى التي  وبدرجة متوسطة، ويعود السبب في ذلك

يلجأ إليها السياح العرب أو المحليين لرسم صورة أولية عن الموقع السياحي المراد الذهاب إليه وعن 

الخدمات التي يقدمها، وذلك من خالل النشر على شبكات التواصل االجتماعي وتوضيح كل البيانات 

واقع السياحية وكيفية الحصول عليها، كما أن مواقع التواصل االجتماعي والمعلومات المتعلقة بالم

تتيح للشخص التواصل شخصيا مع مقدم اإلعالن الخاص بالموقع السياحي، لالحتكاك به مباشر 

 من أجل الوصول إلى األماكن السياحية التي يريدها.

، ه المواقع توفر معلوماتكما أنه من خالل االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي، فإن هذ

 والتكلفة على السياح، األمر الذي يسهل عليهم التخطيط لسياحة آمنة وسهلة، وغير مكلفة.

( في نتائجها إلى قلة االهتمام بالتسويق السياحي في السودان 2017وأشارت دراسة موسى )

جل السياحة عامة ووالية البحر األحمر بصفة خاصة، ضعف الخبرات والكوادر المدربة في م

 والتسويق لها، قلة الوعي السياحي لدى معظم أفراد الشعب السوداني.
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ما مدى نجاح شبكات التواصل االجتماعي في تعريف  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

 السياح )المحليين، والعرب( بالمعالم السياحية في األردن؟

كات درجة نجاح شبأن هناك أهمية إحصائية لعلى أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

ة من وجهة نظر أفراد عينة الدراس التواصل االجتماعي في تعريفك بالمعالم السياحية في األردن

ل تساهم شبكات التواصبدرجة متوسطة، حيث جاء في المرتبة األولى الفقرة التي تنص على 

الكثير من األجهزة مثل الحاسوب،  االجتماعي في الحصول على المعلومات السياحية عن طريق

ل ، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عوالهاتف الذكي، والحاسب المتنقل وبأسرع وقت

عود السبب ، ويساهمت شبكات التواصل االجتماعي في التعرف على أهم المواقع السياحية في األردن

ن ير في ترويج المناطق السياحية وهو يكاد يكو في ذلك أن لوسائل التواصل االجتماعي دور مهم وكب

دور دعائي ذي موثوقية عالية يستمد فيها السياح العرب والمحليين معلومات مباشرة من أفراد لهم 

تجربة الذهاب إلى هذه المناطق، فقد أصبح الترويج للمناطق السياحية وأخذ المعلومات المهمة والفرد 

منطقة، فيستطيع السائح الحصول على المعلومات السياحية  جالس في مكانه دون الذهاب إلى أي

عن طريق الحاسوب، والحاسوب المتنقل، والهواتف الذكية بوقت قصيرة وبمهنية وجودة عالية، من 

 .صورا للمناطق السياحيةخالل هذه األدوات يستطيع السائح جمع  

السياحية لإلمكانات ( إلى عدم إدراك المنظمات ,2015Alizadehوأشارت دراسة دراسة )

 والفرص التي قد تتيحها مواقع التواصل االجتماعي من أجل الترويج للسياحة في هذه المنظمات.
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ما دور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

 األردنية من وجهة نظر السياح المحليين والعرب؟

 دور شبكات التواصلأن هناك أهمية إحصائية لالمتعلقة بالسؤال الخامس  النتائجأظهرت 

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة، حيث  االجتماعي على حركة السياحة األردنية

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في نشر الوعي جاء في المرتبة األولى الفقرة التي تنص على 

: ، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي نص علىة العالجية والتعليميةالسياحي وخاصة السياح

تساهم شبكات التواصل االجتماعي على وضع استراتيجيات وطنية سياحية وخطط وبرامج الزمة 

، ويعود السبب في ذلك أن لشبكات التواصل االجتماعي دور كبير في حركة السياحة في لتنفيذها

حة العالجية والتعليمية بسبب الجهود الترويجية والتشجيعية والتحفيزية التي األردن، وخاصة السيا

يقوم بها رواد مواقع التواصل االجتماعي في نشر صورة مميزة عن هذه المواقع، كما أن تقديم المواقع 

السياحية تقديمًا مناسبًا يستهدف جذب انتباه المرضى والمتعلمين من أجل المجيء إلى األردن، كما 

أن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من أهم الوسائل لنشر الوعي السياحي وخاصة أنه يكون 

معزز بتجارب ومشاركات فعلية من قبل المشاركين إضافة إلى التقاء ثقافات عدد كبير جدًا من 

الدول مما يعزز الفكر السياحي، ويساهم في نشره، كما أن بناء سمعة طيبة، وصورة مشوقة، ومقنعة 

ل هذا ك وضع استراتيجيات وطنية سياحية وخطط وبرامج الزمة لتنفيذهاللمواقع السياحية األردنية، و 

 يساهم كثيرًا في تشجيع السياحة الداخلية والخارجية للمواقع السياحية األردنية.
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في وصول شبكات التواصل االجتماعي مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: ما دور 

 السياحية إلى السياح )المحليين والعرب(؟اإلعالنات 

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة أن هناك أهمية إحصائية ل

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة مرتفعة، حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي  األردن في

د تصاميم وأشكال دعائية غنية بالمواد في أعدا االجتماعيتساهم شبكات التواصل تنص على 

من  الجتماعياتزيد شبكات التواصل ، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على السياحية

خالل اإلعالنات السياحية من أقبال السائحين األردنيين والعرب على األماكن السياحية بكافة أشكالها 

لمهم والكبير الذي تقدمه شبكات التواصل االجتماعي من ، ويعود السبب في ذلك الدور االمختلفة

خالل تقديم اإلعالنات الترويجية السياحية التي تؤثر بشكل أو بأخر في الخدمة السياحية، ويسهل 

تلبية ل تصاميم وأشكال دعائية غنية بالمواد السياحية من السائحين عن طريق أعدادعملية اجتذاب 

 والترويح والعالج والتعليم. رغباتهم واحتياجاتهم للترفيه

الوسائل العلمية حيث يتم دراسة المواقع  أحدثوبذلك يجب أن تتبع اإلعالنات السياحية 

المطروحة من حيث عدد الزوار ونوعيتهم واستجاباتهم لإلعالن والعائد االستثماري لإلعالن بأي 

ق أي وبعد إطال ن والعرب،السياح المحلييموقع، ويتم تصميم اإلعالنات بما يتناسب مع رغبات 

الترويج اإلعالمي  تحسينحملة يتم متابعتها للتأكد من مستوى الفاعلية لها والقيام بأي تغيرات تلزم ل

 .السياحي
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ار في نشر اإلخبشبكات التواصل االجتماعي  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع: ما دور

 المقدمة للسياح )المحليين والعرب(؟بالخدمات السياحية والبيانات المتعلقة 

 دور شبكات التواصل االجتماعي  في نشرأظهرت النتائج المتعلقة أن هناك أهمية إحصائية ل

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاءت  اإلخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية المقدمة

 الجتماعياتنشر شبكات التواصل تنص على  بدرجة مرتفعة إذا جاء في المرتبة األولى الفقرة التي 

ة ، بينما جاء في المرتبة األخير األخبار والمعلومات السياحية والتوعية حول أهمية السياحة لألردن

 األخبار والمعلومات الخاصة بالخدمات االجتماعيتنشر شبكات التواصل الفقرة التي تنص على: 

في ذلك إلى إدراك رواد شبكات التواصل االجتماعي  ، ويعود السببالمتوفرة في األماكن السياحية

أهمية المعلومات واألخبار والبيانات المتعلقة بالخدمات السياحية األساسية التي تقوم بتقديمها عبر 

صفحاتها، حيث أنه يجب على كافة شبكات التواصل االجتماعي أن يتضمن موقعها المعلومات 

تعلق بالصفحة، والعمل على زيادة التوعية حول المواقع واألخبار التي تجعل السائح المرتقب ي

 السياحية المهمة في األردن أن كانت مواقع دينية أو أثرية أو عالجية أو تعليمية.

اإلخبار  نتائجها نشر( التي جاء في 2014) وتشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة مصطفى،

ة من كثيف خططهم المستقبلية من وسائط إعالميبالخدمات السياحية، وبتطوير وتالبيانات المتعلقة 

عالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي. عالنات تلفزيونية، وا   مواقع اإللكترونية، كتيبات سياحية، وا 
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ما دور شبكات التواصل االجتماعي في تدعيم سمعة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن:  

 للسياح )المحليين والعرب(؟وشعبية الخدمات السياحية المقدمة 

 دور شبكات التواصلأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن أن هناك أهمية إحصائية ل

ة من وجهة نظر أفراد عين في تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح االجتماعي

بكات تساهم شنص على الدراسة جاء بدرجة متوسطة، حيث جاء في المرتبة األولى الفقرة التي ت

اءت بالمرتبة ، بينما جفي توضيح طبيعة الخدمات المتوفرة في المواقع السياحية االجتماعيالتواصل 

يقة عن في أيصال المعلومات الدق االجتماعيتساهم شبكات التواصل األخيرة الفقرة التي تنص على 

عود السبب في ذلك إلى أن عرض ، ويالخدمات السياحية المتوفرة في المناطق السياحية األردنية

المواقع السياحية من خالل شبكات التواصل االجتماعي خلق صورة وسمعة طيبة عن المواقع السياحية 

لدى السياح العرب والمحليين، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من األهداف المتنوعة التي ال تقتصر 

عى هذه المواقع إلى تحقيق اإلشباع على مجرد الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن، ولكن تس

الكامل لرغبات وتطلعات السائحين وتحقيق سمعة طيبة وشهرة كبيرة للسياحة األردنية بين الدول 

 السياحية األخرى لدى السياح المحليين والعرب.

أظهرت النتائج المتعلقة بأثر الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05) " دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج بين آراء أفراد عينة الدراسة حول مجاالت

دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتعرف على المواقع ، اإلعالمي للسياحة في األردن

مدى  ،مدى االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن، السياحية في األردن

تواصل دور شبكات ال، بكات التواصل االجتماعي في تعريف بالمعالم السياحية في األردننجاح ش

دور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات ، االجتماعي على حركة السياحة األردنية
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" تبعًا لمتغير الجنس، ويعود السبب في ذلك إلى أتفاق أفراد عينة الدراسة  عن السياحة في األردن

ر من وجهة نظ في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردن شبكات التواصل االجتماعيدور  على

 السائحين المحليين والعرب.

( بين α≤0.05كما وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 إلعالنات عندور شبكات التواصل االجتماعي في وصول ا آراء أفراد عينة الدراسة حول مجالي "

غير " تبعًا لمتدور شبكات التواصل االجتماعي على حركة السياحة األردنية، السياحة في األردن

( دالة إحصائيًا، لصالح الذكور، ويعود السبب في ذلك أن الذكور Fالجنس، حيث كانت قيم )

الجتماعي من ايستطيعون الخروج للسياح في أي وقت يريدون لذلك دائما متتبعين شبكات التواصل 

أجل الوصول إلى أفضل المواقع السياحية التي يرتدوها للتسلية والترفيه والترويح عن أنفسهم بعد 

 عناء العمل.
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 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

 أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:

دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج اإلعالمي للسياحة في وجود درجة متوسطة في  .1

 .األردن

أن غالبية أفراد عينة الدراسة سواء كانوا عرب أو محليين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي   .2

، (imo( على التوالي، تطبيق )%46.8، %50.0( بنسب مئوية )من ساعة إلى ساعتينلمدة )

(whatsapp( بينما كان أقل هذه التطبيقات ،)Facebookل ) كل من السائحين العرب

 .والمحليين

اعتماد السياح )المحليين، والعرب( على شبكات التواصل االجتماعي كدليل سياحي لألردن  .3

شبكات التواصل االجتماعي في تعريف  وبدرجة متوسطة، وأظهرت وجود مدى متوسط في نجاح

 .ناألردالسياح )المحليين، والعرب( بالمعالم السياحية في 

وجهة نظر السياحة األردنية من لى حركة عشبكات التواصل االجتماعي وجود دور متوسط ل .4

 السياح المحليين والعرب.

 ياحيةالسوجود دور مرتفع لشبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات السياحية إلى   .5

 .إلى السياح )المحليين والعرب(

 في نشر اإلخبار والبيانات المتعلقةلشبكات التواصل االجتماعي  كما جاءت وجود دور مرتفع  .6

 بالخدمات السياحية المقدمة للسياح )المحليين والعرب(.
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 التوصيات:

 يلي: بناًء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بما

حكومية ات التواصل االجتماعي خاصة الحمالت الترويجية السياحية عبر شبكالتركيز على تنشيط ال .1

ي في صحتها تعتبر المنفذ الوحيد لجميع مشاكل الترويج السياح موثوقيةمنها التي تقدم معلومات 

 للدولة.

تطوير بوابة السياحية األردنية على شبكات التواصل االجتماعي وأنشاء سلسلة من مراكز معلومات  .2

 السياح في المطارات والمناطق السياحية والمكاتب السياحية.

والخاص على أهمية الترويج السياحي من خالل توعية العاملين في القطاع السياحي الحكومي  .3

 شبكات التواصل االجتماعي.

ع الخاص في مجال السياحة وتفعيل دور امن قبل القط رعقد دورات وورش عمل عن االستثما .4

 السياحة عبر شبكات التواصل االجتماعي.

 إنشاء مركز للصورة الحضارية للمناطق السياحية على شبكات التواصل االجتماعي. .5

 مبتكر وجذاب إلبراز التراث التاريخي والثقافي والحضاري بأسلوبضرورة تقديم البرامج السياحية .6

 .للدلولة

توفير برامج متخصصة لتدريب العاملين في مجال اإلعالم السياحي بما يساعد على تقديم برامج  .7

 سياحية مميزة.

عالم السلبي الصادر عن جهات تسعى التأكيد على دور اإلعالم في إعداد مادة إعالمية لمواجهة اإل.8

 الستغالل بعض األزمات السياحية.
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 (1ملحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 الجامعة التخصص العلمية الرتبة المحكم اسم الرقم

 األوسط الشرق جامعة اإلعالم أستاذ حجاب د. عزت أ. .1

 البتراء جامعة الصحافة أستاذ عرجه أبو د. تيسير أ. .2

 األوسط الشرق جامعة اإلعالم مشارك أستاذ خورشيد كامل د. .3

 األوسط الشرق جامعة عامة / عالقات إعالم مشارك أستاذ البياتي أحمد رائد د. .4

 البتراء جامعة صحافة مشارك أستاذ الدبيسي علي الكريم عبد د. .5

 األوسط الشرق جامعة السياحة مشارك أستاذ عفانة محمد د. سائدة .6

 األوسط الشرق جامعة واإلعالم االتصال علم مساعد أستاذ الشيخ كامل حنان .7
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 السائح الكريم حضرة

 .........تحية طيبة وبعد 

 
في الترويج اإلعالمي للسياحة  شبكات التواصل االجتماعيدور ن: الباحث دراسة بعنوا يعد     

، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على في األردن من وجهة نظر السائحين المحليين والعرب
من  2019/    2018ي جامعة الشرق األوسط للعام الدراس من درجة الماجستير تخصص اإلعالم

ستخدم كافة وسوف ت المرفقة،نة وألغراض هذه الدراسة فقد قام الباحث بتطوير االستبا ،كلية اإلعالم
 فقط.المعلومات لغايات البحث العلمي 

 

 أشرف الرفاعي  الباحث:

 0796802255 هاتف:
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 :االول الجزء

 : الشخصية البيانات

 :المناسب المربع في( x) إشارة وضع يرجى

 : الجنس .1

  ذكر                        أنثى  

 :  العلمي  المؤهل .2

   فأقل عامة ثانوية                  دبلوم      

    سبكالوريو                                    ماجستير  دكتوراه 

 :العمر .3

    25 فأقل سنة                          26   _  30 سنة   

   31  _ سنة 35سنة                    36  _ سنة           40سنة 

 41 سنة فأكثر 

 الجنسية : . 4

                                       عربي  )أردني( 
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 الثاني:الجزء 

 أي من شبكات التواصل اإلجتماعي التالية تستخدمها؟.1

Facebook         Twitter    youtube       Instagram       أخرى مع

 ذكرها..............

 اإلجتماعي؟شبكات التواصل ها في استخدام قضيما عدد ساعات التي ت.2

 أقل من ساعة          من ساعة إلى ساعتين           ساعات 3من ساعتين إلى 

      3 ساعات فأكثر 
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 من وجهة نظرك كسائح في الترويج اإلعالمي للسياحة في األردنشبكات التواصل اإلجتماعي دور  .1

 

 األردن.للتعرف على المواقع السياحية في دوافع استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي  .2

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

ساهمت شبكات التواصل اإلجتماعي في الترويج اإلعالمي  .1
 السياحي على جذب انتباه السياح.

     

ياح تحفيز الس علىيعمل اإلعالن عبر شبكات التواصل اإلجتماعي  .2
 لمجيء إلى األردن.ل

     

عرض مجموعة واسعة  علىتعمل شبكات التواصل اإلجتماعي  .3
 من المواقع السياحية المهمة في األردن. 

     

االعتماد على الوسائل  عنتعوضني شبكات التواصل اإلجتماعي  .4
 التقليدية في الحصول على المعلومات السياحية.

     

 قعيضعها رواد مواتجذبني الصور والفيديوهات والتعليقات التي  .5
 .شبكات التواصل اإلجتماعي

     

المشاركة بها سياحية هي الموضوعات التي أفضل الموضوعات ال .6
والتفاعل معها من خالل استخدامي للشبكات التواصل اإلجتماعي 

 الموضوعات السياحية.

     

تساعدني في التعرف على  االجتماعيمواقع شبكات التواصل  .7
خاصة بالمواقع  أفكار وبرامج سياحية ممكن أن تقدمها األردن

 التاريخية واألثرية والدينية.

     

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

التواصل اإلجتماعي  معرفة شبكاتطبيعة عملي تساعدني على  .1
 بشكل عام.

     

ن م السياحية يزيداستعمال شبكات التواصل اإلجتماعي للدعاية  .2
 معرفة السياح لألماكن المختلفة في األردن.

     

ل عنها بشكالمواقع السياحية في األردن على أرض الواقع معبر  .3
 مالئم من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي.

     

شبكات التواصل اإلجتماعي تزيد من معرفتي للمعلومات الدقيقة  .4
 والكافية عن مقومات الجذب السياحي.

     

أن دقة وحجم المعلومات السياحية األردنية المتوفرة في شبكات  .5
 التواصل اإلجتماعي كان ناجحًا ومقبوال.

     

أن معرفتي الستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي )الصور،  .6
لراغبين ا انتباه، والتعليق عليها( أهمية كبيرة لجذب توالفيديوها

 في السياحة داخل األردن.
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 اعتمادك على شبكات التواصل اإلجتماعي كدليل سياحي لألردن من وجهة نظرك.  .3

 
  

استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي يلعب دورًا جيدًا في تبادل  .7
 الخبرات والمعلومات السياحية.

     

االتصال الشخصي المناسب عبر شبكات التواصل اإلجتماعي إن  .8
 يعمل على تقديم الخدمات السياحية المنوي إدارتها.

     

تساهم شبكات التواصل اإلجتماعي على توفير البيانات والمعلومات  .9
 للمسافرين. 

     

تعبر الصورة والكلمة المنقولة عبر شبكات التواصل اإلجتماعي  .10
 ترويجية لألماكن السياحية األردنية.عملية 

     

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

من خالل التراسل في تبادل شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .1
 المعلومات حول المواقع السياحية.

     

صور أثناء تحميل الشبكات التواصل اإلجتماعي يساهم المشتركين  .2
 والفيديوهات على الترويج للمواقع السياحية بصورة سريعة.

     

على توفير الوقت والجهد شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .3
السياحية المهمة في والمال فيما يتعلق بالبحث عن األماكن 

 األردن.

     

في رفع مستوى معرفتي حول شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .4
 المواقع السياحية في األردن؟

     

معلومات نادرة وقيمة حول شبكات التواصل اإلجتماعي تقدم  .5
 المواقع السياحية في االردن.

     

 آرائي حولفي تكوين شبكات التواصل اإلجتماعي اعتمد على  .6
 المواقع السياحية في االردن؟
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 مدى نجاح شبكات التواصل اإلجتماعي في تعريفك بالمعالم السياحية في األردن من وجهة نظرك  .4

 دور شبكات التواصل اإلجتماعي على حركة السياحة األردنية من وجهة نظرك.  .5

بدرجة  الفقرة   الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

مات نشر المعلو شبكات التواصل اإلجتماعي في في  ونالمشترك نجح .1
 عن المواقع السياحية بالصوت والصورة.

     

في التعرف على أهم المواقع شبكات التواصل اإلجتماعي  ساهمت .2
 السياحية في األردن.

     

خالصة المعلومات المتعلقة شبكات التواصل اإلجتماعي  وفرت .3
 بالمواقع السياحية.

     

على بناء جمهور فعال من شبكات التواصل اإلجتماعي  ساعدت .4
 شباع فضولهم حول المواقع السياحية.ا، و السياح األردنيين والعرب

     

مصدرًا مهما للمعلومات عن المواقع شبكات التواصل اإلجتماعي تعد  .5
 السياحية األردنية.

     

المعلومات في الحصول على شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .6
السياحية عن طريق الكثير من األجهزة مثل الحاسوب، والهاتف 

 وبأسرع وقت. الذكي، والحاسب المتنقل

     

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

في نشر الوعي السياحي وخاصة شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .1
 السياحة العالجية والتعليمية.

     

صدار ونشر وتوزيع شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .2 على إعداد وا 
 النشرات اإللكترونية التي تساعد على تنمية الحركة السياحية.

     

على نشر الكتيبات اإللكترونية شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .3
 .والفيديوهات المصورة للمناطق السياحية

     

على نشر المجالت اإللكترونية شبكات التواصل اإلجتماعي تعمل  .4
نتاج وسائل ترويجية جديدة للسياحة في  والنشرات الدورية للسياحة وا 

 األردن وخارجها.

     

على وضع استراتيجيات وطنية شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .5
 سياحية وخطط وبرامج الزمة لتنفيذها.

     

في بناء قاعدة بيانات كبيرة شبكات التواصل اإلجتماعي تساعد  .6
تكون مسؤولة عن الحركة السياحية األردنية لدى األردنيين 

 والعرب.
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 من وجهة نظرك. في األردندور شبكات التواصل االجتماعي في وصول اإلعالنات عن السياحة  .6

 بالخدمات السياحية المقدمة من وجهةنشر اإلخبار والبيانات المتعلقة  االجتماعي فيشبكات التواصل  دور .7
 نظرك.

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

في أعداد تصاميم وأشكال دعائية شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .1
 غنية بالمواد السياحية.

     

في إعطاء السائح على معلومات شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .2
 إعالنية إضافية عن البلد الذي يرغب في زيارته.

     

تعريف  إلى من خالل اإلعالنشبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .3
السائح األردني والعربي على كافة المواقع السياحية األردنية 

 الموجودة.

     

من خالل اإلعالنات السياحية من شبكات التواصل اإلجتماعي تزيد  .4
أقبال السائحين األردنيين والعرب على األماكن السياحية بكافة 

 أشكالها المختلفة.

     

من خالل اإلعالن أن تعطي شبكات التواصل اإلجتماعي تساهم  .5
 الصورة المالئمة عن األماكن السياحية للسائحين األردنيين والعرب.

     

واإلعالنات السياحية أدى إلى شبكات التواصل اإلجتماعي استخدام  .6
 زيادة تفعيل السياحة بالنسبة للسائحين األردنيين والعرب.

     

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

      ُتعرف شبكات التواصل اإلجتماعي بتاريخ المواقع السياحية األردنية. .1
تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار والمعلومات السياحية  .2

 والتوعية حول أهمية السياحة لألردن.

     

التواصل اإلجتماعي األخبار الخاصة بالمواقع السياحية تنشر شبكات  .3
 بكافة أشكالها العالجية والبيئية والتعليمة.

     

تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار والمعلومات الخاصة بآداب  .4
 وأخالقيات السياحة بشكل عام. 

     

 تنشر شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار والمعلومات الخاصة .5
 بالخدمات المتوفرة في األماكن السياحية.

     

تنقل شبكات التواصل اإلجتماعي األخبار الخاصة بالتسهيالت  .6
 السياحية التي تقدم للسائحين األردنيين والعرب.
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 تدعيم سمعة وشعبية الخدمات السياحية المقدمة للسياح من وجهة نظرك.  االجتماعي فيدور شبكات التواصل  .8

 

 

 

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

تساهم شبكات التواصل اإلجتماعي في توضيح طبيعة الخدمات  .1
 المتوفرة في المواقع السياحية.

     

تعمل شبكات التواصل اإلجتماعي على تسويق المهرجانات  .2
 المختلفة.السياحية 

     

      تتابع شبكات التواصل اإلجتماعي األنشطة والفعاليات السياحية. .3
      تركز شبكات التواصل اإلجتماعي على برامج السياحة الترفيهية. .4
تعمل شبكات التواصل اإلجتماعي على تحفيز السياح للقيام  .5

 بأنشطة سياحية معينة.

     

أيصال المعلومات تساهم شبكات التواصل اإلجتماعي على في  .6
الدقيقة عن الخدمات السياحية المتوفرة في المناطق السياحية 

 األردنية.

     


