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 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية 
 ةيدراسة إحصائية حتليل

 عدالة العجال د.
 - كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت -أ –أستاذ زلاضر 

  جامعة مستغاًل

  كرمية  جالمأ.

 جامعة مستغاًل -كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت

 ملخص:
هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتج السياحي، كأداة 
تسويقية جديدة تعترب أحد امتدادات التسويق اإللكًتوين السياحي، حبيث مت إجراء ىذه  الدراسة على 

مشًتؾ، عرب إطالؽ استبياف إلكًتوين يف   725نة من ادلشًتكُت يف شبكات التواصل االجتماعي بلغت عي
 .كل من )الفيسبوؾ، تويًت، توريست لينك(

الدراسة مبجموعة من النتائج دتّثل أبرزىا يف األمهية ادلتزايدة لشبكات التواصل االجتماعي   انتهت
كمرجع للحصوؿ على ادلعلومات السياحية انطالقا من آراء األصدقاء ادلتواجدين على الشبكة وكذلك 

 ادلشاركات والتعليقات حوؿ السياحة اليت يقوموف بنشرىا ومناقشتها. 
التسويق اإللكًتوين السياحي، شبكات التواصل االجتماعي، ادلنتج السياحي،  ادلفتاحية:الكلمات 

 التحليل اإلحصائي.
Abstract:  

This paper aims to highlight the role of social networking in the 

marketing of tourism product, as a new marketing tool in the e-marketing 

tourism extensions and dimensions. The study was conducted on a sample 

of participants in social networks reached 127 subscribers, through the 

launch of e-questionnaire in each of the (Facebook, Twitter, TouristLink). 
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The study ended with a set of results, the most important was the 

growing importance of social networking as a reference to get tourist 

information from the views of friends who are on the network, as well as 

posts and comments about tourism, which are published and discussed. 

 

 مقدمة:
ثورة االتصاالت وادلعلومات اليت شهدىا العامل يف منتصف عقد التسعينات ىو  من أىم ما أفرزتو

نب الزابئن عديدا من الصعوابت ظهور اإلنًتنت وما أاتحتو من فرص تسويقية حديثة، مرنة وسريعة، تُّ 
اليت واجهتهم من قبل ودتكنهم من تلبية حاجاهتم يف أسرع وقت وأقل تكلفة وبطريقة جذابة تشجعهم على 
اإلقباؿ عليها أكثر، فمن آخر امتدادات التسويق عرب اإلنًتنت نتحدث عن شبكات التواصل االجتماعي 

ئات، كفضاء أسس لغرض اجتماعي حبت لصاحل اليت أضحت وجهة ادلاليُت من كل اجلنسيات والف
لتتوسع تطبيقاتو إىل جل اجملاالت احلياتية، ولعل أكثر القطاعات ادلستفيدة من شبكات رلموعات زلددة 

خالؿ تداوؿ ادلعلومات والصور والفيديوىات ألىم  التواصل االجتماعي ىو القطاع السياحي وذلك من
كُت يف ىذه الشبكات على نقل خرباهتم ومعارفهم عن الوجهات اليت ادلقومات السياحية للبلد ودور ادلشًت 

زاروىا لتخلق جوا واقعيا وموثوقا ألولئك السياح احملتملُت، ومن ىنا جاء حبثنا من أجل إبراز أمهية شبكات 
ناء على ما سبق التواصل االجتماعي كآلية تسويقية حديثة تستجيب للعصر الرقمي وعصر ادلعلومات وب

 :لسؤاؿ الرئيسي التايلنطرح ا
 احي؟ــــــــي يف تسويق ادلنتج السيـــــــات التواصل االجتماعــــــما هو دور شبك

 :التالية ىذا السؤاؿ الرئيسي ندرج األسئلة الفرعيةمن خالؿ 
 ما ىو مفهـو شبكات التواصل االجتماعي؟ -
 السياحية؟ما ىي أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف عملية تسويق ادلنتجات  -
كيف يقيم ادلشًتكوف يف الشبكات االجتماعية دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق  -

 ادلنتج السياحي؟
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 أمهية البحث:
أتيت أمهية ىذه الدراسة انطالقا من الدور ادلتنامي الذي تلعبو شبكات التواصل االجتماعي يف جل 

أو االقتصادية، فنظرا لألعداد اذلائلة من األفراد ادلشًتكُت اجملاالت احلياتية، سواء االجتماعية أو السياسية 
فيها، وكافة أنشطتهم وتفاعالهتم ، ميكن القوؿ أهنا أصبحت دتثل أداة تسويقية فّعالة من أجل الوصوؿ إىل 

  بسرعة وبطريقة عملية. ادلستهلكُت وتوجيو أفكارىم
  ادلنهج ادلتبع يف الدراسة:

 ُت الوصفي والتحليلياإلشكالية ادلطروحة وابلنظر إىل طبيعة ادلوضوع اتبعنا ادلنهجغرض اإلجابة على ب
 احملور األول: ماهية وأمهية شبكات التواصل االجتماعي

يعود مفهـو الشبكات االجتماعية إىل عقد التسعينات من القرف ادلاضي حيث اقًتنت مع اجليل 
 الفًتة نذكر شبكة موقع تلكأبرز الشبكات اليت تكونت يف ومن ، (Web.1) األوؿ للويب

sixdegrees.com ،إطاره فرصة طرح حملات عن حياهتم وإدراج  منح لألفراد ادلتفاعلُت يف يالذ
منتصف التسعينيات، وكاف الغرض  ظهر يف يالذ classmates.com موقعكذلك ىناؾ أصدقائهم.  

  .2002إىل 7775من  أىم الشبكات االجتماعية، (7)يوضح اجلدوؿ رقم  منو الربط بُت زمالء الدراسة.

إىل 7991جدول زمين تواريخ إطالق بعض الشبكات االجتماعية من  :(7) اجلدول رقم
2002. 

 2002 2007 2000 7777 7775 السنوات

أنواع 
 الشبكات

Six 

Degrees.com 

Live journal  

Black Planet 

AsianAvenue 

LunarStorm 

- MiGente 

Cyword, 

Ryze 

Fotolog, 

Friendster, 

Skyblog 

Source : Boyd.D.M & Ellison.B.N :" Social Network Sites: Definition, 

History, and Scholarship", Journal of Computer-Mediated Communication, 

vol.13, 2008, 212. 
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بدايتها خدمة الرسائل القصَتة واخلاصة  ما ركزت عليو مواقع الشبكات االجتماعية يف كاف أبرز
ابألصدقاء. وعلى الرغم من أهنا وفرت بعض خدمات الشبكات االجتماعية احلالية، إال أهنا مل تستطع أف 

 ر رحبا على مؤسسيها، ومل يكتب لكثَت منها البقاء.تدّ 
  ،(Web.2)أتريخ مرحلة االنطالقة احلقيقية للشبكات االجتماعية وادلصاحبػػػػػػػػػػػػة للويب ميكن 
اجلدير ابلذكر  .وغَتىا من ادلواقع احلديثة ، مث موقع الفيس بوؾ2002 عاـ my space  ابنطالقة موقع

  اإلنًتنت على مستوى العامل. يتزايد مستخدمأف تطور ىذه الشبكات قد تناسب مع 
مل يتفق الباحثوف واألكادمييوف على تعريف زلدد للشبكات االجتماعية وذلك يعود رمبا حلداثة 

ارة عن "رلموعة من ػػػػػػػػػأبهنا عب  (( Borko, 2010ادلصطلح وكذلك لتطوره ادلستمر حيث يعرفها 
 ,Beer)ها عّرفيو  1.العالقات"ن  يرتبطوف بنوع أو عدة أنواع من ػػػػػالذي االجتماعيُتاألعضاء أو الفاعلُت 

أبهنا" عبارة عن خدمات مقدمة على شبكػػػػػػػػػػػػة اإلنًتنت، تسمح لألفراد بتقدمي حملػػػػػػػػػػػة عن حياهتم  ( 2008
ػػػػات من العامة، وإاتحة الفرصػػػػػػػػػػػػػة لالتصاؿ بقائمة ادلسجلُت، والتعبَت عن وجهػػػػػػػػػػػػػة نظر األفراد أو اجملموعػػػػ

 .خالؿ عملية االتصاؿ، وختتلف طبيعػػػػػػػػػػػة التواصل من موقع آلخر"
2 

ة من التطبيقات ادلستندة على شبكة اإلنًتنت ػػػػػػػػػػارة " عن رلموعػػػػػػػػػا تعرؼ كذلك أبهنا عبػػػػػػػػػػػػػكم
ات اليت يصدروهنا والناتة عن خرباهتم ػػػػػػػػػػواليت تشمل احملتوى الذي ينتجو ادلستهلك، أي رلموعة االنطباع

، وتارهبم"
3

بقولو أهنا عبارة  -احملتوى الذي ينتجو ادلستهلك – معٌت (Blackshaw, 2006) يوضحو  

                                                 
1
 Borko. F: "Handbook of Social Network Technologies and Applications", Springer, 

USA, 2010, p4. 
2
 Beer.D: "Social network(ing) sites.revisiting the story so far: A response to danah 

boyd & Nicole Ellison", Journal of Computer-Mediated Communication, Vol.13, 2008, 

p517. 
3
 Xiang.Z & Gretzel.U: "Role of social media in online travel information search", 

Tourism Management, Vol. 31, 2010, p180. 
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اخلربات  إىلاألحاسيس، االنطباعات، الصحيحة وغَت الصحيحة، إضافة  زيج من احلقائق، اآلراء،عن "م
 4".وحىت اإلشاعات

 5 :ىذا وتتعدد اخلدمات اليت تقدمها شبكات التواصل االجتماعي، ميكن إمجاؿ أمهها يف ما يلي
 :وىى ملفات يقدـ فيها الفرد بياانتو األساسية، مثل االسم،  ادللفات الشخصية أو صفحات الويب

ىو بوابة الوصوؿ  يوالسن، واتريخ ادليالد، والبلد، واالىتمامات، والصور الشخصية، ويعد ادللف الشخص
 ؛إىل عامل الشخص

 الواقع، أو الذين  خدمة دتكن الفرد من االتصاؿ ابألصدقاء الذين يعرفهم يف يوى :عالقات الصداقة
. ودتتد عالقة الشخص ليس فقط أبصدقائو، ولكن تتيح االفًتاضياجملتمع  يشاركونو االىتماـ نفسو يف

أو متابعتهم من أجل تلقي  األصدقاء بعد موافقة الطرفُتالشبكات االجتماعية فرصة للتعارؼ مع أصدقاء 
 أفكارىم؛

 :قائمة الشخص،  تسمح ىذه اخلدمة إبرساؿ الرسائل، سواء إىل األصدقاء الذين يف إرسال الرسائل
 ؛القائمة أو غَت ادلوجودين يف

 :مئات  من األلبومات، ورفع يتتيح ىذه اخلدمة للمستخدمُت إنشاء عدد ال هنائ ألبومات الصور
 ؛أيضا وحتميلها حتويلها وأالصور، وإاتحة ادلشاركات ذلذه الصور لالطالع عليها 

 :تتيح الشبكات االجتماعية فرص تكوين رلموعات هبدؼ معُت أو ألىداؼ زلددة،  اجملموعات
ويوفر موقع الشبكات دلؤسس اجملموعة أو ادلنتسبُت وادلهتمُت هبا مساحة من احلرية أشبو مبنتدى حوار 

                                                 
4
 Blackshaw. P: "The consumer-generated surveillance culture ", 2006, see the 

website: http://www.clickz.com/clickz/column/1706163/the-consumer-controlled-

surveillance-culture , accessed 15/08/2014. 
5
 ، من على ادلوقع: 2010"، حماولة للفهم –الشبكات االجتماعية وليد رشاد زكي: "   

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=148065&eid=897, 14/08/2014. 

 

http://www.clickz.com/clickz/column/1706163/the-consumer-controlled-surveillance-culture
http://www.clickz.com/clickz/column/1706163/the-consumer-controlled-surveillance-culture
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=148065&eid=897
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=148065&eid=897
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ودعوة  Events االجتماعات من خالؿ ما يعرؼ ابسم صغر، كما تتيح فرصة التنسيق بُت األعضاء يفم
 ؛األعضاء لتلك اجملموعات، ومعرفة عدد احلاضرين وأعداد غَت احلاضرين

 :ابتدع ىذه الفكرة موقع الصفحات Face Book  بشكل  يومت استخدامها على ادلستوى التجار
فعاؿ، حيث تسمح ىذه اخلدمة إبنشاء محالت إعالنية موجهة تتيح ألصحاب ادلنتجات التجارية فرصة 

حيددوهنا. ويقـو موقع الفيس بوؾ ابستقطاع مبلغ مع كل نقرة يتم  عرض السلع، أو ادلنتجات للفئات اليت
 .التوصل إليها من قبل ادلستخدـ

ماعي، لكن سنذكر أمهها واليت تعترب الرائدة يف ىذا اجملاؿ ىناؾ عدة أنواع من مواقع التواصل االجت
 من حيث األرابح السنوية احملققة وكذلك من حيث عدد ادلشًتكُت فيها.

من  2002أتسس عاـ  االجتماعيموقع من مواقع التواصل  ىو :(Facebook) الفيس بوك -7
، كانت عضوية ادلوقع مقتصرة ىيوزمع كل من داستُت موسكوفيتز وكريس  ابالشًتاؾطرؼ مارؾ زوكربَتغ 

عترب فقط على طلبة جامعة ىارفارد، ولكنها امتدت بعدىا لتشمل رلموعات غَت زلدودة من ادلشًتكُت، ي
، سواء من حيث عدد ادلشًتكيػػػػػػػػن أو من  ىذا ادلوقػػػػػػػػػػػع ىو الرائد يف رلاؿ الشبكػػػػػػػػػات االجتماعية اليـو

 قة.حيث ادلداخيل احملق
 2072يف  Facebookالعائدات ادلالية لـ  :(20)اجلدول رقم 

 

 

 يونملالالوحدة ب

 دوالر

 نجوا 33أشهر( لغاية  6الربع األول والثاين ) جوان 33شهور( لغاية  3الربع الثاين )

2072 2072 2072 2072 

 العائدات
7.872 2.970 2.217 2.272 

: http://investor.fb.com Source 

مليار  2.770 ػقد قّدرت ب 2072ادلداخيل احملققة يف الربع الثاين من سنة  اجلدوؿ نالحظ أفمن 
 7.67 ػواليت مت فيها حتقيق مداخيل قدرت ب 2072مقارنة ابلربع الثاين من  %47دوالر بزايدة قدرىا 
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األوؿ يف السنتُت تقدر مليار دوالر، وابستبعاد اثر التغَتات يف أسعار الصرؼ فإف نسبة الزايدة بُت الربع 
 ما يعادؿ تقريبا الضعف. أي% 32ب

بزايدة  2072مليار دوالر يف الربع الثاين من سنة  2.46ات فقد بلغت ػػػػػػوابلنسبة لعائدات اإلعالن
أثر تغَتات سعر صرؼ العمالت األجنبية فإف  ابستبعاد، 2072اين من سنة ػػػػػػػلثعن الربع ا %45قدرىا 

 %.43الزايدة تقدر ب
6  

من طرؼ كل  2004إنشاؤه عاـ  مت الشبكات االجتماعية ىو أحد أشهر مواقع (:Twitter) تويًت -2
واليت تسمح  التدوين ادلصّغر ، يقدـ خدمةمن جاؾ دورسي، إيفاف ويليامز، بيز ستوف و نوح جالس

حرؼ للرسالة  720عن حالتهم أو عن أحداث حياهتم حبد أقصى  "تغريدات" دلستخدميو إبرساؿ
أو برامج  SMS ة قصَتةػػػػػػػػػػػرسالة نصي ق موقع تويًت أو عن طريق إرساؿػػػػػػػػػػالواحدة. وذلك مباشرة عن طري

      Twhirl و Twitterrifi و  TwitBird يقدمها ادلطوروف مثلاحملادثة الفورية أو التطبيقات اليت 
 ادلداخيل احملققة ذلذا ادلوقع يف السنتُت األخَتتُت. 02 يوضح اجلدوؿ رقم. twitterfox  و

 2072يف  Twitterالعائدات ادلالية لـ  :(20)اجلدول رقم 
 

 األلفالوحدة ب

 دوالر

 33شهور( لغاية  3الربع الثاين )
 جوان

 20أشهر( لغاية  6األول والثاين )الربع 
 نجوا

2072 2072 2072 2072 

 262.628 222.622 272.766 729.292 العائدات

https://investor.twitterinc.com :  Source 

ألف دوالر فإهنا تفوؽ مداخيل  272.744واليت بلغت   2072مبقارنة مداخيل الربع الثاين لسنة 
مليوف دوالر بزايدة  255 وابلنسبة دلداخيل اإلعالانت فقد بلغت .%722مبعدؿ  2072الربع الثاين من 

.%727 سنوية قدرت ب
7 

                                                 
6
 See  the  website:  http://investor.fb.com, 16/08/2014. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://investor.fb.com/
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 ،الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنًتنت يصنف ضمنىو موقع  (:LinkedIn) لينكد إن -2
يف  وذلك  ,سابقا Yahooأتسس على يد ريد ىوفماف، أالف بلو وجُت الؾ  ادلدير التنفيذي لشركة 

، وىو يستخدـ ادلوقع أساًسا كشبكة تواصل مهنية، ، 2002 وبدأ التشغيل الفعلي يف 2002 عاـ ديسمرب
8لغة رمسية، وتتيح ىذا ادلوقع رلموعة من ادلميزات أمهها: 20 ػمتاح ب

 

 الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي بعرض وإبراز أعماذلم  ف يستطيعوف حتميل سَتىمو ادلشًتك
 ؛وخرباهتم

  ميكن استخدامها إلجياد وظائف، أو أشخاص، أو فرص عمل ينصح هبا شخص ما يف قائمة
 التواصل؛

  أصحاب العمل يستطيعوف وضع قائمة ابلوظائف ادلتوفرة لديهم والبحث عن مرشحُت زلتملُت
 ومناسبُت ذلا؛

 تطيعوف استعراض ادللفات الشخصية دلديري التوظيف يف الشركات؛الباحثُت عن عمل يس 
  ادلستخدمُت يستطيعوف إضافة صورىم الشخصية ومشاىدة صور ادلستخدمُت اآلخرين

 للمساعدة يف حتديد اذلوية؛
 ادلستخدمُت يستطيعوف متابعة شركات سلتلفة واحلصوؿ على إشعارات جبديد تلك الشركات. 
 ،2077 شبكة اجتماعية مت إطالقها بواسطة شركة جوجل عاـىي  (:+Google) +جوجل  -2

،  Hangouts ، مكادلات الفيديو Circles من خالؿ طرح خدمات جديدة مثل:الدوائر تونشأ
وادلنتدايت والصفحات وغَتىا الكثَت مع دمج  Huddles واحملاداثت اجلماعية Sparks االىتمامات

  Googleادللف الشخصي Google Buzz : صدي جوجل بعض خدمات جوجل القدمية مثل
profile . 

 

                                                                                                                                      
7
 See  the  website:  https://investor.twitterinc.com, 16/08/2014. 

, in 18/08/2014.http://fr.wikipedia.org/wiki/LinkedInSee the website:  
8

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://investor.twitterinc.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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  2072االجتماعي الرائدة من حيث عدد ادلشاركني حىت هناية جوانالتواصل شبكات  (07)الشكل رقم 

 
Source : http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-

social-network-users/, 16/08/2014. 

 الشكل رقم )02(  عدد ادلشاركني يف شبكات التواصل االجتماعي  من 7303 إىل 7302.
 

Source : http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-

social-network-users, 16/08/2014. 

نالحظ أف عدد ادلشًتكُت يف شبكات التواصل االجتماعي يف تزايد  (02) من خالؿ الشكل رقم 
مليوف مشًتؾ  عاـ  0.75مقارنة ب  2072مليار مشًتؾ  عاـ  7.62مستمر، حيث بلغ عدد ادلشًتكُت  

http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/


 عدالة العجالد. 
 كرميةجالم  أ. 

 دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتجات السياحية 
 ةيدراسة إحصائية حتليل

 

99 

 

وىو ما بُت لنا اإلقباؿ الكثيف والسريع على ىذه الشبكات يف فًتات قياسية جدا، وىو األمر  2070
 واستثمارىا ابلشكل ادلطلوب بغرض حتقيق األىداؼ التسويقية ادلرجوة. ااستغالذل الذي  يستدعي ضرورة

 احملور الثاين: تسويق اخلدمات السياحية إلكًتونيا
ا إمنا على شكل رلموعة ػػػػػػػػمو ماديج سياحي من أية نقطة بيع، ضلن ال نتسلّ ػػػػػػػػػعند طلب أي منت

خليط من عناصر غَت متجانسة تؤخذ مستقلة عن بعضها البعض لتشكل  ارة عن ػػػػػػػػػػفهو عب من البياانت،
،العرض السياحي احمللي أو الدويل

ميكننا أف نّتصور أف اإلنًتنت اليت تتسم بشمولية وعادلية  وابلتايل 9
توزيع اخلدمات السياحية  أداة ووسيلة ذات أمهية ابلغة يف تكوفادلعلومة وقدرات الوسائط ادلتعددة، سوؼ 

،وتروجيها
10
قطاع السياحة دلتغَتات  الستجابةر مفهـو التسويق اإللكًتوين ضرورة حتمية و من ىنا كاف ظه 

يعرؼ كلَت التسويق اإللكًتوين أبنػػػػػػػػو" استخداـ قوة شبكات االتصاؿ ادلباشر الثورة التكنولوجية. 
  11ية لتحقيق األىداؼ التسويقية".واتصاالت احلاسب والوسائل التفاعلية الرقم

أف التسويق اإللكًتوين جيب أف ال يعرؼ مبعزؿ عن  (2072كما يرى ) الصميدعي وردينة عثماف،
ادلفهـو التقليدي للتسويق وإمنا ىو تطبيق دلفهـو التسويق احلديث وعناصره ومزجيو من خالؿ استخداـ 

ت الزابئن، وحتديد ادلنافذ التوزيعية اليت دتكن ادلنظمات االنًتنت، واالثناف يركزاف على تلبية حاجات ورغبا
والتسويق اإللكًتوين للسياحة ما ىو إال استخداـ  لتكنولوجيا  12من الوصوؿ للسوؽ ادلستهدؼ.

                                                 
9
"، مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل دور التسويق اإللكًتوين للسياحة  يف تنشيط صناعة السياحةريف اندية: "تومي ميلود وخ  

  .4اجلزائر، ص، 2070حوؿ اقتصادايت السياحة ودورىا يف التنمية ادلستدامة"، جامعة بسكرة، 
10

 Doolin.B, Burgess.L & Cooper.J: " Evaluating the use of the web for tourism 

marketing: a case study from new zealand", Tourism Management, vol.23, 2002, 

p557. 
 .722ص، 2007 ، دار ادليسرة للنشر والتوزيع، األردف،1، طالتسويق االلكًتوين"مسَت أمحد: "  11
12

دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردف،  ،1طالتسويق االلكتــروين"، زلمود جاسم،  عثماف يوسف ردينة: "الصميدعي  
 .67، ص2072
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ادلعلومات واالتصاالت يف مقدمتها شبكة اإلنًتنت من أجل تسويق ادلنتج السياحي. ومن أمهن ادلميزات 
  13لكًتوين للسياحة نذكر ما يلي:اليت يتيحها التسويق اإل

التسويق اإللكًتوين أداة جديدة يستخدمها رجل التسويق لبناء عالقات مع العمالء  يعترب -
وادلستهلكُت نظرا لقدرة ىذا النشاط على تقريب ادلسافة بينهم وبُت رجاؿ التسويق، ويساعد 

 على تصميم وسائل اتصاالت سلتلفة تتناسب مع النوعيات ادلختلفة للعمالء؛
 ألعماؿ نظرا لالستغناء عن الوسطاء؛يؤدي إىل ختفيض تكاليف أداء ا -
يؤثر استخداـ االنًتنت على درجة الًتكيز داخل األسواؽ وزايدة ىذه ادلنافسة بسبب سهولة  -

 دخوؿ ادلنافسُت اجلدد؛
 ابلقياـ ابألحباث والدراسات اخلاصة للتعرؼ على إدراؾ العمالء. اإللكًتوين ميّكن التسويق -

 
 التسويق االجتماعي، حيث أفنتحدث عن شبكات التواصل كآخر امتداد للتسويق اإللكًتوين 

مع العمالء ادلتوقعُت، هبدؼ بيع  اجتماعيةإىل بناء عالقات  أساسا يهدؼ الشبكات ىذه خالؿ من
ادلنتجات واخلدمات بطريقة توحي لكل قارئ عرب الشبكة أبهنا موجهة خصيصًا لو. وكلمة اإلحياء ىنا ال 

 حيددو  .يقصد منها النصب واالحتياؿ، بل غايتها أف ُتشعر كل متصفح أبف الرسالة وُجهت لو وحده

(Reise et al, 2010) ترّكز  اليتققها التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعية، و رلموعة ادلزااي اليت حي
على بناء جسر من االتصاالت ادلباشرة بُت ادلنظمة والزبوف ونشر العالمة التجارية للمنظمة،  بصفة خاصة

 14وميكن إمجاذلا يف اآليت:
 تعريف ونشر العالمة التجارية اخلاصة ابدلنظمة؛ -
 ًتوين للمنظمة؛تنشيط عدد الزايرات إىل ادلوقع اإللك -

                                                 
 .133مسَت أمحد، مرجع سبق ذكره، ص 13

14
 Reise.M, Pennisi.L.A &Lee.A: "Using social media to market your business", 

NEbGuide, University of NebrasKa - Lincoln Extension, 2010, p2. 

http://theconsultant1.com/
http://theconsultant1.com/
http://theconsultant1.com/
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 ختفيض النفقات التسويقية؛ -
التواصل مع عدد كبَت جًدا من زوار الصفحات اإللكًتونية وىذا يعٍت أف إبمكانك معرفة  -

 ؛التحدايت اليت يواجهوهنا واجلوانب اليت يفضلوهنا أو يكرىوهنا يف ما تقدمو من عروض
 15الفوائد التالية: ( Lebherz , 2011)ويضيف 

 لسلوؾ ادلستهلك وتفضيالتو؛النظر عن قرب  -
 جعل ادلستهلك يقـو بعملية التسويق "كلمة الفم" لكل معارفو؛ -
 حتسُت تصنيف زلرؾ البحث؛ -
 حتسُت قيمة العالمة التجارية؛ -
 التواصل مع ادلستهلكُت من أجل البحث والتطوير؛ -
 بناء وزايدة الوعي ابلعالمة التجارية؛ -
 زايدة ادلبيعات. -

من ادلؤكد أف مواقع التواصل االجتماعي أصبحت ادلكوف الرئيسي ضمن مكوانت ادلزيج الًتوجيي 
من السواح األمريكيُت يلجأووف إىل  % 40فإف  2072للمقاصد السياحية، فوفقا لدراسة أمريكية عاـ 

ـ هبا عندما يقوموف ابختيار الفنادؽ، يليو موقع يوتيب، ويف دراسة أخرى قا TripAdvisorموقع 
(Yoo, and Gretzel, 2012 )   ن اتصاذلم بشبكات التواصل ػػػػػػػػػػػػػػػػمن ادلبحوثي %6.7إىل أف  اخلصو

ا يتعلق ابلرحالت والوسائل ػػػػػػػػػػىو هبدؼ توفَت ادلعلومات ادلرتبطة ابلتخطيط لرحالهتم، أما فيم االجتماعي
فكانت النتائج   االجتماعيم مع مواقع التواصل ػػػػػػػػػػتفاعلهادلتاحة عرب تلك ادلواقع ذات التأثَت األكرب  على 

                                                 
15

 Lebherz.P.R: "Relevant factors for the impact of social  media marketing 

strategies", Final project - bachelor thesis, Universitat  Politècnica de Catalunya, 

espagne, 2011, p6. 
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الفيديوىات، % 62.2الصور، % 76.2التغريدات، % 40.2رحالت،  استعراض % 73.4كالتايل: 
 16.ادللفات الصوتية %62الروابط ادلتاحة لإلتصاؿ مبواقع أخرى، % 22.2ادلدوانت،  % 73.5

أثّرت بشكل كبَت على اآلليات وادلناىج ادلتبعة يف  اعياالجتمميكن القوؿ أف تطبيقات التواصل 
من حيث التأثَت   17،إدارة األعماؿ التسويقية للمقصد من جهة وعلى السائح  وقراراتو من جهة أخرى

على السائح فقد سامهت يف: إمداد ادلسافر  بطرؽ جديدة للبحث واكتشاؼ ادلعلومات وتقييمها عن 
منتج ومستهلك إجيايب، تزود  إىلادلقصد السياحي والرحلة، االنتقاؿ ابلعميل من رلرد مستهلك سليب 
علومات ادلتعلقة ابلرحالت والربامج ادلسافر ابلقنوات اآلمنة حلجز وشراء منتجات سياحية، تبادؿ ونشر ادل

 السياحية السابقة. 
أّما من جانب ادلؤسسات السياحية فكاف عليها ىي األخرى أف تعيد ضبط إسًتاتيجياهتا كي 

مع النمط اجلديد من ادلسافرين  وذلك من خالؿ: عرض ادلعلومات واخلدمات والتسهيالت   تتالءـ
العميل على أنو صاحب  إىلنظومة األعماؿ التقليدية،  النظر بطريقة جذابة ومتطورة، إعادة صياغة م

مصلحة ومساىم بعد أف كاف رلرد مستهدؼ، القناعة أبف ادلسافرين وما يتواصلوف من خاللو من شبكات 
ذلم قدرة كبَتة على تعظيم الصورة الذىنية للمقصد وادلنتج السياحي، القناعة إبمكانية ادلسافرين  اجتماعية

، دتنح االجتماعيابلًتويج للمقصد من خالؿ تفاعلهم مع اآلخرين عرب شبكات التواصل  على القياـ
الفرصة لتحسُت الرحالت ادلستقبلية من خالؿ التغذية ادلرتّدة  وحتسُت  االجتماعيشبكات التواصل 

عمليات إدارة شكاوى العمالء شلا ينعكس على تنمية وتطوير ادلنتجات اجلديدة، البحث بكفاءة عن 
العمالء ادلرتقبُت، النظر للمسافرين على أهنم  إىلموردي اخلدمات والتواصل مع العمالء احلاليُت والوصوؿ 

 شركاء يف تصميم وتسويق وإنتاج التجربة السياحية.
                                                 
16

 Yoo. K. H, and Gretzel. U : "Use and creation Social Media By Travellers", (Editor 

Segala, Marianna), Ashgate Publishing Limited, U.K, 2012, p195. 
17

"، مقاؿ صادر عن وزارة السياحة، يف تسويق مصر كمقصد سياحي االجتماعيدور مواقع التواصل فراج عبد السميع: "  دمحم 
 .14، ص 2012
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رلموعة من العناصر نذكر أمهها  وجب توفر االجتماعيولضماف صلاح التسويق عرب مواقع التواصل 
 18:يليفيما 

فقرار التسويق عرب ىذه الشبكات ال يكفي، بل جيب أف يكوف عن  ة لإلدارة العليا:القناعة التام -
 العليا، ألف ذلك سوؼ يؤثر على حجم ادلخصصات ادلالية للعملية  التسويقية؛ اإلدارةاقتناع من 

وذلك من خالؿ أتىيل فريق العمل ودتكينهم للبياانت وادلعلومات  أتهيل وتدريب فريق التسويق: -
ضوعات اليت سوؼ يتم التواصل بشأهنا ومناقشتها مع اجلمهور، امتالؾ الفريق دلهارات اللغة عن ادلو 

 . وغَتىا.والتواصل، التعامل اجليد مع ادلواقف اليت تستدعي التدخل ..
وذلك من خالؿ االعتماد على بعض  :االجتماعيتنويع األدوات التسويقية عرب مواقع التواصل  -

واجملالت اإللكًتونية، نوادي  اإلنًتنت، غرؼ الدردشة الكتالوجات أدوات التسويق اإللكًتوين مثل 
 وادلسابقات اإللكًتونية؛

فبجانب ادلعلومات التسويقية األساسية  :االجتماعيتنوع ادلعلومات ادلتاحة عرب مواقع التواصل  -
فة ادلعلومات اليت تعل السائح ادلرتقب يتعلق ابلصفحة مثل معلومات عن وجب أف يتضمن ادلوقع كا

دلوظفُت  االجتماعيةوالرايضية والفنية واألخبار  االقتصاديةموردي اخلدمات وشركات النقل واألخبار 
 الشركة أو ادلؤسسة؛

وف ىناؾ ، فمن الضروري أف  يكمراعاهتايعترب من أىم العناصر الواجب  الًتكيز على العمالء: -
والئو، فمستخدـ غاضب واحد  قوحتقي إرضائو بذؿ اجلهود الالزمة يف سبيل اتصاؿ دائم مع العميل، و 

 .شلا إىل غلقها ، قد ينجح يف بعض األحيافإبمكانو أف يقود محلة ضد الصفحة
 احملور الثالث: دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق ادلنتج السياحي

خداـ طريقة ادلسح عن طرية استبياف إلكًتوين مت إطالقو من خالؿ شبكة يف ىذه الدراسة مت است
حبيث تضمنت االستمارة (، توريست لينك -توتَت -)فيسبوؾاإلنًتنت يف كل من الشبكات االجتماعية 

                                                 
18

 11، مرجع سبق ذكره، صفراج عبد السميع دمحم  
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ت اإلجابة يف تسويق ادلنتج السياحي، ولقد دت االجتماعيسؤاؿ هبدؼ حتليل دور شبكات التواصل   77
استبياف لعدـ صالحيتها للمعاجلة اإلحصائية بسبب عدـ إدتاـ مجيع  25استبياف، مت استبعاد  742على 

استبياف، ميكن  725اإلجاابت ادلطلوبة، ليكوف عدد االستبياانت اليت خضعت للمعاجلة اإلحصائية ىو 
  عرض أىم النتائج ادلتحصل عليها كما يلي:

 ل عليهاص( النتائج ادلتح03وضح الشكل رقم )اجلنس: ي -7
 توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس(: 03الشكل رقم )

 
 بياف.على نتائج االست بناء ُتمن إعداد الباحث ادلصدر:

 .%35نالحظ أف جنس الذكور كاف األكثر مشاركة يف االستبياف ب  (03)من الشكل رقم 
تليها  % 27بنسبة قدرت ب  افياالستبىي األكثر مشاركة يف  [23-24]الفئة احملصورة بُت   العمر: -2

 مشاركة بقية الفئات يف االستبياف. (04) فيما يوضح الشكل رقم ،[23-25]الفئة احملصورة بُت 
 توزيع أفراد العينة حسب العمر (048)الشكل رقم

 
 بياف.على نتائج االست بناء ُتمن إعداد الباحث ادلصدر:

57% 

43% 

 ذكر 

 أنثى 

2% 

36% 

38% 

17% 

7% 

   17أقل من 

17- 25

26- 35

36-45

   45أكثر من 
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 ، 54%ػاألغلبية ادلشاركة من ادلستوى اجلامعي بنسبة قدرت ب أفبينت النتائج : ادلستوى الدراسي -2

 .(07)نوضحها يف الشكل رقم  بينما توزعت بقية العينة على البدائل األخرىتليها 
 ستوى الدراسيتوزيع أفراد العينة حسب ادل (058)الشكل رقم

 
 بياف.على نتائج االست بناء ُتمن إعداد الباحث ادلصدر:

 
بينت نتائج ىذا السؤاؿ أف غالبية التواصل االجتماعي اليت يشًتك فيها ادلستجوب: نوع شبكات  -2

)فيسبوؾ، توتَت/ جوجل + ...( وشكلت نسبتهم   االجتماعيةأفراد العينة يستخدموف شبكات التواصل 
 .%73 ىي   االجتماعيةادلشًتكُت يف شبكات السفر  ادلستجوبُتفيما كانت نسبة  33%

 
 
 
 
 

14,78% 
10,43% 

53,91% 

18% 

3% 

ما بعد التدرج           تدرج              بكالورٌا                        أخرى          
 ثانوي  
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 4إجابة أفراد العينة على السؤال رقم  (:06)الشكل رقم

 
 بياف.على نتائج االست بناء ُتالباحثمن إعداد  ادلصدر:

بينت نتائج حتليل ىذا العنصر  ادلدة اليت يقضيها ادلستجوب على شبكات التواصل االجتماعية:  -2
أف غالبية أفراد العينة تقضي أكثر من ساعتُت على شبكات التواصل االجتماعي وذلك بنسبة شكّلت  

فيما كانت نسبة ادلستجوبُت الذي يقضوف من الوقت على شبكات التواصل االجتماعي من  ،47%
بلغت نسبة ادلستوجبُت الذين يقضوف أقل من نصف ساعة على  كما ،%22 ساعة إىل ساعتُت  ىي

 فقط. % 4ىذه الشبكات  
بينت نتائج ىذا السؤاؿ أبف أغلبية أفراد العينة قد قامت جبوالت  القيام جبوالت سياحية من قبل: -6

 .%09سياحية من قبل وشكلت نسبتهم 

 (058)حتليل نتائج ىذا العنصر نعرضها من خالؿ الشكل رقم احلافز للقيام برحلة سياحية:  -1

 
 
 
 

 ,(Travel social network) ات السفر اإلجتماعٌة
ex: Touristlink, TripAdvisor, Wikitravel.. 

 ,(social networking)شبكات التواصل اإلجتماعٌة
ex: FB, Google+, LinkedIn.. 

15,45% 

92,73% 
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 1إجابة أفراد العينة على السؤال رقم  (:07) الشكل رقم

 
 بيافعلى نتائج االست بناءُت من إعداد الباحث ادلصدر:

خالؿ الشكل أعاله نالحظ أف غالبية أفراد العينة يروف أف أصدقاءىم ميثلوف احلافز األقوى  من
تليها كل من شبكات التواصل االجتماعي  ،%54.25جلعلهم يقوموف برحلة سياحية وذلك بنسبة بلغت 

األقل يف حُت كانت مواقع اإلنًتنت العادية ، %76.42 والشركات السياحية بنفس النسبة واليت بلغت
 .%77.54 حتفيزا وذلك بنسبة بلغت

)هل يلجأ ادلستجوب  تقييم شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات السياحية -8
 لشبكات التواصل االجتماعي للحصول على ادلعلومات؟( : 

من أفراد العينة  ال يلجؤوف إىل شبكات التواصل  %27توضح إجاابت أفراد العينة على أف 
أبهنم يلجؤوف إليها يف بعض  من ادلستجوبُت % 22االجتماعي للحصوؿ على ادلعلومات، فيما أجاب 

 األحياف. 
 
 

friends advice - نصائح األصدقاء  

experiences shared on social networks - 
 الخبرات المشارك بها فً شبكات التواصل اإلجتماعً

internet websites- مواقع اإلنترنت العادٌة  

travel companies - الشركات السٌاحٌة 

76,47% 

18,63% 

11,76% 

18,63% 
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 8إجابة أفراد العينة على السؤال رقم  8(08)الشكل رقم

 
 بيافعلى نتائج االست بناء ُتمن إعداد الباحث ادلصدر:

 ادلشاركات والتعليقات السلبية يف شبكات التواصل االجتماعي على قرار السفر: أتثري -9
 (07)نوضح حتليل ىذا العنصر من خالؿ الشكل رقم  

 9إجابة أفراد العينة على السؤال رقم  :(09)الشكل رقم

 
 على نتائج االستبياف بناء ُتمن إعداد الباحث ادلصدر:

39% 

16% 

33% 

7% 5% 

 أبد

 نادر

 أحٌانا

 غالبا

 دائما

 بالتأكٌد سوف تؤثر

 سوف تؤثر

 سوف تؤثر قلٌال

 لن تؤثر

 بالتأكٌد لن تؤثر

10,00% 

12,73% 

34,55% 

26,36% 

16,36% 
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خالؿ الشكل نالحظ أف غالبية أفراد العينة قد اتفقت على إمكانية أتثَت التعليقات  من
 %،22.33وادلشاركات السلبية يف شبكات التواصل االجتماعي على قرار السفر وذلك بنسبة بلغت 

 إىل عدـ قدرهتا على التأثَت.%  24.24بينما أشار ما نسبتو 
بينت تواصل االجتماعي بعد الرحلة السياحية: مشاركة الصور والفيديوهات على شبكات ال -70

من أفراد العينة قد أظهروا موافقتهم مشاركة أصدقائهم الصور   % 44النتائج أف ما نسبتو 
 والفيديوىات بعد قيامهم برحلة سياحية فيما أشار البقية إىل امتناعهم عن ذلك.

بينت نتائج حتليل ىذا العنصر على أف  شبكات التواصل االجتماعي وسيلة لنشر الوعي السياحي: -77
من أفراد العينة يروف أف شبكات التواصل االجتماعي تعترب وسيلة لنشر الوعي  % 65ما نسبتو 

 السياحي، فيما قاؿ البقية أهنا ال تعترب كذلك.

 امتة:ــــــخ
السياحي يف ختاـ ىذه الدراسة ميكن القوؿ أف استخداـ شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق 

أصبح ضرورة قصوى فرضتها ادلعطيات التكنولوجية يف السنوات األخَتة، فاليـو  أصبحت تعترب من أىم 
 للسياحة وذلك لعدة اعتبارات نستخلصها من نتائج ىذا البحث:  األدوات التسويقية

 التواجد ادلستمر للمشًتكُت يف شبكات التواصل االجتماعي للتواصل وتبادؿ ادلعلومات؛ -
بكات االجتماعية تعترب من أىم األدوات للتعريف ابلوجهات السياحية يف الدوؿ بطريقة سريعة الش -

 وجذابة؛
االىتماـ الكبَت الذي يبديو ادلشًتكوف ذلذه الشبكات وذلك ما يعكسو اعتمادىم عليها كمرجع  -

 ومصدر دلعلوماهتم السياحية؛
مهية أراء األصدقاء يف اختاذ قرار نستنتج مدى أ 3من خالؿ إجاابت العينة على السؤاؿ رقم  -

السياحي، أي أف شبكات التواصل االجتماعي دتثل منصة مهمة اللتقاء اآلراء وادلشاورات بُت 
 ؛ادلشًتكُت فيها
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تبادؿ الصور والفيديوىات وادلعلومات عن الرحالت السياحية واليت تعترب من أقوى السبل النتقاؿ  -
 ادلعلومات بسهولة وفاعلية؛

تواصل االجتماعي تعترب من أىم الوسائل لنشر الوعي السياحي وخاصة أنو معزز شبكات ال -
بتجارب ومشاركات فعلية من قبل ادلشاركُت إضافة إىل التقاء ثقافات عدد كبَت جدا من الدوؿ 

 شلا يعزز الفكر السياحي ويساىم يف نشره؛
كُت وىو ما يعكس النسبة شبكات التواصل االجتماعي ذلا دور مهم جدا يف توجيو أفكار ادلشًت  -

الكبَتة يف إجاابت أفراد العينة عن إمكانية أتثَت التعليقات وادلشاركات السلبية على القرار 
 السياحي؛
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