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ما فيها أن نشكر من كان لنا عونا يف يد املساعدة فنتقدم بقلب شاكر ونفس  وأمجلككل بداية ايتها 

خاشعة للذي أهدانا العقل وفضلنا على سائر املخلوقات و الذي يستحق الشكر وحده اهللا سبحانه وتعاىل 

  "من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا" وعمال بقوله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  .على نعمه وعونه و توفيقه إلاء هذا العمل املتواضع  فاهللا حنمده ونشكره

و اليت كانت مرشدتنا وموجهتنا " بن علي مليكة" وال يفوتنا ان نتوجه بتشكراتنا اخلالصة إىل األستاذة املشرفة 

قبل ان تكون مشرفة حبثنا فلم تبخل علينا بالتحفيز و التشجيع و بث روح الثقة و رفع املعنويات من اجل 

يف العمل فتحية تقدير و عرفان ملا بذلته معنا من جمهودات يف رفع الراية ملواجهة صعوبات  رارمل و االستمالع

العمل ، فنقدم لك يا أستاذة أطباقا ملؤها حروف الذهب مبعاين االعتزاز و الفخر فجعلك اهللا نرباسا لعلم و 

  . بعطائهشعاعا لفكر وأعانك على حمن احلياة بارك اهللا فيك و غناك اهللا

 و االتصال جبامعة مستغامن  اإلعالمكما نتوجه بالشكر إىل كافة عمال و أساتذة قسم علوم 



   

.  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية -

 و االتصال اإلعالمشعبة علوم  -

  

  استمارة البحث

  

حول مواقع التواصل االجتماعي و دورها في التسويق  في إطار انجاز مذكرة ماستر

نرجو منكم اإلجابة على األسئلة، كما نعلمكم أن . السياحي، نقدم إليكم هذا االستبيان

الرجاء (االستمارة توظف لغرض علمي بحث، و المعلومات التي تدون بها تبقى سرية 

  )المناسبة على العبارة" x"اإلجابة على أسئلة االستمارة بوضع عالمة 

  و شكرا
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  : مقدمة 

أصبحت السياحة من الصناعات الرائدة يف االقتصاد العاملي وخاصة يف الدول النامية وازداد اهتمام الدول بالتنمية 

السياحية وتفعيل دورها يف االقتصاد الوطين ملا متتلكها من منافع اقتصادية و اجتماعية وبيئية األمر الذي جعلها 

كبري من دول العامل ، كما يتميز املردود املادي لصناعة السياحة بأنه مردود متثل مصدرا رئيسيا للدخل يف عدد  

متفرع ومتشعب وتستفيد منه خمتلف النشاطات اإلنسانية ، فالسياحة اآلن هي صناعة جتارية و قطاع اقتصادي 

مكانية املادية املالية و واعد ومتفاوت األمهية من بلد آلخر وهذا تبعا حلجم املوارد السياحية اليت تتوفر ا ، و اإل

البشرية و التكنولوجية املتخذة لتأهلها يف املستقبل وجعلها مقصدا سياحيا ولعل االجتاه حنو حتسني جودة 

اخلدمات السياحية و الفندقية ميثل الشغل الشاغل للعددي من الدول بغية النمو باالقتصاد احمللي ، وهذا وان دل 

  .ه الدول و إدراكها ألمهية هذا القطاع السياحيعلى شيء فإمنا يدل على تفطن هذ

ونظرا ألمهية صناعة السياحة يف العددي من الدول تطلب األمر ضرورة البحث عن الوسائل املناسبة لتسويقها ، 

حيث يعد التسويق األداة الرئيسية يف تطوير السياحة من خالل تقدمي املنتج السياحي بأنواعه اجلذابة إىل األسواق 

  .ية و اإلقليمية و العامليةاحملل

ويف سياق آخر سامهت ثورة االتصال وتكنولوجيا يف تطوير األعمال التسويقية للمؤسسات املختلفة حيث أدى 

التطور السريع و املتالحق اليت فرضتها العوملة االقتصادية وما واكبها من ظهور شبكة االنرتنت و انتشار الشركات 

ت انتقال رؤوس األموال اليت أحدثت ثورة عارمة يف جمال األعمال وقد فرضت تلك العابرة للقارات وزيادة معدال

التطورات التكنولوجية على منظمات األعمال ضرورة دمج العمليات االلكرتونية يف مجيع أعماهلا ومنها التسويق 

ت متقدمة حىت يستطيع جماراة تلك التطورات حيث اهتم رجال التسويق بتنشيط وإعداد شبكات املعلوما

لالعتماد عليها يف عمليات التسويق الفعال وحتولت منشآت األعمال اىل الرتكيز على النواحي النفسية املرتبطة 

بالشبكة حيث يتم استخدامها تسويقيا على أفضل وجه مما يفيد العملية السياحية ، ويعترب مصطلح التسويق 



 ب 

 

على الوسائط االلكرتونية وبصفة خاصة شبكة االنرتنت االلكرتوين من املصطلحات اليت ظهرت نتيجة االعتماد 

يف القيام مبختف األنشطة التسويقية ومن هنا بدأت تظهر وظائف خاصة توفر حمتوى كل أشياء معينة ووظيفة 

توفر شبكة األعمال ، وبظهور مواقع التواصل االجتماعي على االنرتنت أصبح تسويق اخلدمات السياحية يعتمد 

ته ، عرب تناول وتبادل املعلومات حول املنتج فيما بينهم على مواقع التواصل االجتماعي ، فقد بدأ على العامل ذا

العصر اجلديد الذي يعتمد على املستهلكني أنفسهم ومسامهتهم يف ترويج السلع و اخلدمات من خالل تبادل 

ع االنرتنت على فكرة أن املستهلك األدوات و الرسائل االلكرتونية املختلفة فهذه الطريقة تعتمد يف بعض مواق

الذي جرب منتجا ما وشعر بالرضا أو عدم الرضا عنه ، فإنه خيرب أفراد آخرين سواء عرب الربيد االلكرتوين أو 

  .إرسال الرابط اخلاص  باملنتج أو ما إىل ذلك 

رب شركة االنرتنت ومن مث ميكن القول أن مواقع التواصل االجتماعي تساعد الشركات على تسويق منتجاا ع

  .باختيارها موقع وصفحات االنرتنت لوضع اإلعالنات و اليت تشهد تواصال مجاهرييا عامليا و باللغات العاملية 

وقد أعددنا من أجل ذلك قطعة منهجية نأمل من خالهلا أن نصل إىل نتائج جمدية بدءا بالفصل التمهيدي و 

ا إىل حتديد موضوع الدراسة و أهدافها و أمهيتها ودوافع اختيارنا الذي تضمن اإلطار املنهجي و املفاهيمي تطرقن

للموضوع ، كما حددنا إشكالية الدراسة و قد تضمنت هذه الدراسة ثالث فصول الفصل األول كانت حتت 

املبحث األول مفاهيم سياحية و املبحث الثاين أساسيات حول : عنوان مدخل عام للسياحة و يتضمن مبحثني 

مواقع : التسويق السياحي ، املبحث الثاين : ما الفصل الثاين قد تضمن ثالث مباحث املبحث األول السياحة أ

و الفصل مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي : التواصل االجتماعي على االنرتنت ، املبحث الثالث 

 .الثالث خصصناه للدراسة امليدانية 

 



  : مقدمة 

أصبحت السياحة من الصناعات الرائدة يف االقتصاد العاملي وخاصة يف الدول النامية و اهتمام الدول بالتنمية 

الذي  األمرالسياحية وتفعيل دورها يف االقتصاد الوطين ملا متتلكها من منافع اقتصادية و اجتماعية وبيئية 

جعلها متثل مصدرا رئيسيا للدخل يف عدد كبري من دول العامل ، كما يتميز املردود املادي لصناعة السياحة بأنه 

، فالسياحة اآلن هي صناعة جتارية و قطاع  اإلنسانيةمردود متفرع ومتشعب وتستفيد منه خمتلف النشاطات 

مكانية جم املوارد السياحية اليت تتوفر ا ، و اإلاقتصادي واعد ومتفاوت األمهية من بلد آلخر وهذا تبعا حل

املادية املالية و البشرية و التكنولوجية املتخذة لتأهلها يف املستقبل وجعلها مقصدا سياحيا ولعل االجتاه حنو 

و الفندقية ميثل الشغل الشاغل للعددي من الدول بغية النمو باالقتصاد  السياحيةحتسني جودة اخلدمات 

  .السياحي، وهذا وغن دل على شيء فإمنا يدل على تفطن هذه الدول و إدراكها ألمهية هذا القطاع احمللي 

ضرورة البحث عن الوسائل املناسبة لتسويقها  األمرصناعة السياحة يف العددي من الدول تطلب  ألمهيةونظرا 

ج السياحي بأنواعه اجلذابة إىل ، حيث يعد التسويق األداة الرئيسية يف تطوير السياحة من خالل تقدمي املنت

  .و العاملية اإلقليميةاألسواق احمللية و 

التسويقية للمؤسسات املختلفة حيث  األعمالويف سياق آخر سامهت ثورة االتصال وتكنولوجيا يف تطوير 

شار تان و االنرتنتأدى التطور السريع و املتالحق اليت فرضتها العوملة االقتصادية وما واكبها من ظهور شبكة 

اليت أحدثت ثورة عارمة يف جمال األعمال وقد  األموالالشركات العابرة للقارات وزيادة معدالت انتقال رؤوس 

ضرورة دمج العمليات االلكرتونية يف مجيع أعماهلا  األعمالفرضت تلك التطورات التكنولوجية على منظمات 

م رجال التسويق بتنشيط وإعداد شبكات ومنها التسويق حىت يستطيع جماراة تلك التطورات حيث اهت

املعلومات متقدمة لالعتماد عليها يف عمليات التسويق الفعال وحتولت منشآت األعمال اىل الرتكيز على 

املرتبطة بالشبكة حيث يتم استخدامها تسويقيا على أفضل وجه مما يفيد العملية السياحية ،  النفسيةالنواحي 



وين من املصطلحات اليت ظهرت نتيجة االعتماد على الوسائط االلكرتونية ويعترب مصطلح التسويق االلكرت 

وبصفة خاصة شبكة االنرتنت يف القيام مبختف األنشطة التسويقية ومن هنا بدأت تظهر وظائف خاصة توفر 

 ، وبظهور مواقع التواصل االجتماعي على االنرتنت أصبح األعمالشبكة حمتوى كل أشياء معينة ووظيفة توفر 

تسويق اخلدمات السياحية يعتمد على العامل ذاته ، عرب تناول وتبادل املعلومات حول املنتج فيما بينهم على 

يف  ومسامهتهممواقع التواصل االجتماعي ، فقد بدأ العصر اجلديد الذي يعتمد على املستهلكني أنفسهم 

نية املختلفة فهذه الطريقة تعتمد يف و الرسائل االلكرتو  األدواتترويج السلع و اخلدمات من خالل تبادل 

بعض مواقع االنرتنت على فكرة أن املستهلك الذي جرب منتجا ما وشعر بالرضا أو عدم الرضا عنه ، فإنه 

  .خيرب أفراد آخرين سواء عرب الربيد االلكرتوين أو إرسال الرابط اخلاص  باملنتج أو ما إىل ذلك 

الجتماعي تساعد الشركات على تسويق منتجاا عرب شركة االنرتنت ومن مث ميكن القول أن مواقع التواصل ا

  .و اليت تشهد تواصال مجاهرييا عامليا و باللغات العاملية  اإلعالناتباختيارها موقع وصفحات االنرتنت لوضع 

  

  

  

  

  

  

  

  حتديد االشكالية 



تلك املواقع كأداة التسويق جلميع ...... .مع استمرار منو مواقع التواصل االجتماعي ظهرت أمهية احلاجة إىل 

الصناعات ومنها صناعة السياحة حيث تعتمد هذه الصناعة إىل حد كبري على آراء املستهلكني و إنتشار 

املعلومات ويف الكثري من احلاالت ظهور مواقع التواصل االجتماعي يف اسرتاتيجية التسويق يف املنظمات 

يف مجيع احناء البالد أكثر اعتمادا على مواقع التواصل االجتماعي   ونتيجة لذلك أصبحت هذه املنظمات

  .كأداة فعالة من حيث التكلفة التسويقية السياحية و زيادة رضى العمالء عيله

  ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي ؟ 

  : التساؤالت 

  .داخل املؤسسات الفندقية؟  ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي

  ما هي عالقة مواقع التواصل االجتماعي بالسياحة ؟ 

  هل تعتمد املؤسسات الفندقية على شبكات مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي؟ 

  هل يؤثر استخدام شبكات مواقع التواصل االجتماعي على العمالء؟ 

  : الفرضيات 

  .ل االجتماعي توجد عالقة بني شبكات التواص

  .تعتمد املؤسسات السياحية على مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي

  .شبكات التواصل االجتماعي هلا تأثري على العمالء

  : أهداف الدراسة 

  .دراسة ماهية مواقع التواصل االجتماعي وفوائد استخدامها 

  .السياحي  التعرف على أمهية مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق

  .معرفة مدى استعمال املؤسسات السياحية مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي 



  .التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي 

  : أسباب اختيار املوضوع 

  : األسباب الذاتية 

الذايت انطالقا مما هو مالحظ اليوم وكذا مت اختيارنا هلذا املوضوع حبكم االهتمام الشخصي و إشباع الفضول 

مواكبة التطورات و التغريات اليت حدثت يف اآلونة األخري وخاصة مع ظهور شبكات التواصل االجتماعي اليت 

  .أصبحت وسيلة خمالفة للتسويق السياحي فقد أصبحت بالفعل ظاهرة اجتماعية تتطلب الدراسة

  : األسباب املوضوعية 

وضوعية يف معرفة الدور الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي تتجلى األسباب امل

  .ومدى تأثريه على جلب السياح

  : نوع الدراسة 

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات امليدانية الوصفية دف من خالهلا الكشف عن دور شبكة التواصل 

هرة بوصف احلالة الراهنة دون التدخل يف اجلانب االجتماعي يف التسويق السياحي وتقوم مثل هذه الظا

  .التارخيي و التوقع لتطروها املستقبلي 

  : املنهج املستخدم 

يعترب املنهج العلمي طريقة منظمة تتبع أسلوب وخطة معينة لدراسة ظاهرة ما ويهف إىل التوصل إىل حقائق 

وترسيخ املعارف وهو من بني القواعد املستخدمة يف البحث العلمي ويعرف املنهج بأنه الوعي باملوضوع من 

بذلك الطريق الذي يسلكه الباحث  خالل الوعي بفلسفته و باخلطوات املتبعة من أجب اكتماله وتباينه وهو

  .يف مجع املعلومات املتعلقة بالدراسة



وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي باعتباره يقوم على وصف الظاهرة كما هي يف الواقع 

تحليل و ويعرب عنها تعبريا كميا وكيفيا وميكن تعريف املنهج الوصفي التحليلي أنه املنهج الذي يعتمد على ل

  .الوصف بشكل علمي منظم للوصول إىل أغراض حمددة لوضعية اجتماعية 

  : عينة الدراسة 

تعرف العينة على أا عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة صعبة وإجراء الدراسة 

  .يعليها ومن مث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصل

الشيء وبذلك العينة هي كل من ..... و العينة كلمة مشتقة من الفعل عين الذي يفيد يف اللغة العربية معىن 

اختري من الشيء املدروس ويف البحث العلمي العينة يف اتمع املصري الذي خيتاره الباحث وفق خطوات 

  .حمددة حيث يكون اتمع علمي 

اخرتن العينة القصدية ألن الباحث ........... يار العينة القصدية غري وقد فرضت علينا طبيعة البحث اخت

يكون على دراسة عند اختيار للعينة مبجتمع البحث حيث يكون على معرفة سابقة به وبعناصره و بالتايل ال 

  .تكون هناك صعوبة فيه

يف فنادق ..... من الصفات  أما غري احتمالية ألن العينة اليت حنن بصدد دراستنا هلا هي عينة هلا جمموعة

مستغامن أي العاملني ذه الفنادق من ذكور وإناث ويشرتط يف هؤالء أن يكونوا ممن سيتخدمون موقع 

التواصل االجتماعي يف التسويق للخدمات اليت يقدمها الفندق و قد اخرتنا هذه الفئة لكون الفنادق هم 

  . هذه الشبكات الركيزة األساسية ومن أهم املسوقني الباحثني عرب

  : االداة املستخدمة 

حيتاج الباحث إىل االستعانة يف دراسة أداة وأدوات تساعده يف حبثه و تكون له وسيلة للحوصول على 

معلومات وبراهني حول اشكالية املوضوع هذه األدوات جيب أن تكون مالئمة ملوضوع الدراسة وقد استعنا يف 



اعدنا يف احلصول على معلومات و تقصي حقائق خاصة بالدراسة إذ دراستنا هذه على االستبيان الذي يس

يقدم االستبيان يف شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد وتعرف االستمارة 

على أا جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت سيتم اعدادها للحصول على معلومات و أراء املبحوثني حول ظاهرة 

قف معني وتعد من أكثر األدوات استخداما يف مجع املعلومات حيث أا توفر الكثري من اجلهد و او مو 

  .الوقت على الباحث

  : اال الزماين و املكاين 

تندرج هذه الدراسة يف إطار الدراسات امليدانية اليت تم مبوضوع دور شبكة التواصل االجتماعي يف التسويق 

.. () فنادق هلذه الشبكات وهلذا الغرض مت اختيار العينة من الفنادق أي العاملني السياحي ومدى استخدام ال

  .من كال اجلنسني ممن يزاولون العمل ذه الفنادق الكائن مقرها بوالية مستغامن

حيث يتم يف هذه  2016فهو ينحصر يف املدة املمتدة من شهر ماي إىل شهر جوان : أما اال الزماين 

  .االستمارات االستبيانيتني على عينة الفنادق بوالية مستغامن الفرتة توزيع

  : حتديد املفاهيم 

  : السياحة االلكرتونية 

هي تلك اخلدمات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات و االتصال بغرض اجناز و تسويق اخلدمات التسويقية و 

مبادئ و أسس التجارة االلكرتونية وتتعدى يف الفندقية عرب خمتلف الشبكات املفتوحة و املغلقة باالعتماد على 

املستخدمة  m.tourismeالواقع مفهومها إىل أبعد من ذلك فهي تشمل حىت السياحة املتنقلة اجلوالة 

لألجهزة االلكرتونية اجلوالة كاهلواتف احملمولة و املفكرات االلكرتونية احملمولة وبذلك فإن تكنولوجيا املعلومات 

  .من طرف مجيع شركاء القطاع السياحي من مؤسسات وهيئات و أفراد و االتصال تستخدم



أي تزامنا  (world wide web )ظهرت السياحة االلكرتونية مع بداية ظهور خدمة الشبكة العنكبوتية 

مع استخدام االنرتنت ما بني املؤسسات و مثيالا وما بني املؤسسات و املستهلكني وما بني املستهلكني 

  .أنفسهم

  : التسويق السياحي 

هو ذلك النشاط اإلداري و الفين الذي تقوم به املنظمات و املنشآت السياحية داخل الدولة وخارجها لتحديد 

األسواق السياحية املرتقبة و التعرف عليا و التأثري فيها دف تنمية احلركة السياحية القامجة منها وحتقيق أكرب 

  .قدر من االيرادات السياحية 

التعريف جند أن التسويق السياحي نشاط إداري يشمل كل وظائف  اإلدارة من ختطيط ، تنيم ، ذا من ه

  :حيث حتقق اإلدارة العلمية للتسويق الفوائد التالية ) توجيه ، رقابة

  .ختطيط وتنظيم اجلهود التسويقية بشكل علمي منظم - 

  .تقييم و تطوير األداء التسويقي بشكل علمي منظم - 

  .م املوارد التسويقية املختلفة بكفاءة عالية استخدا - 

  .حتقيق التنسيق بني األنشطة التسويقية و األنشطة األخرى داخل املنشآت التسويقية املختلفة - 

  : السياحة 

السفر دف الرتفيه أو التطبيب أو االكتشاف وتشمل السياحة توفري اخلدمات املتعلقة بالسفر و السائح  هي

هو الشخص الذي يقوم باالنتقال لغرض السياحة ملسافة مثانني كيلومرت على األقل من منزله وذلك حسب 

  .تعريف منظمة السياحة العاملية

  :مواقع التواصل االجتماعي 



ل االجتماعي هو جمموعة التقنيات املتاحة على الشبكة العنكبوتية و اليت يستعكلها الناس لغايات مواقع التواص

التواصل و التفاعل وقد تقدم هذا املفهوم مؤخرا على الشبكة العنكبوتية و اليت يستعملها الناس لغايات 

م مجيع وسائل التواصل التواصل و التفاعل وقد تقدم هذا املفهوم مؤخرا ضجة ضخمة ويعين هذا املفهو 

االلكرتوين املتاحة يف القرن احلادي و العشرين ويستعمل بعض األفراد مفهوم وسائل اإلعالم االجتماعي على 

حنو واسع ولك لوصف خمتلف أنواع الظواهر الثقافية اليت تنطوي على التواصل ، و ليس تقنيات التواصل فقط  

خاص مصطلح وسائل التواصل االجتماعي للحديث عن املستوى ففي كثري من االحيان مثال يستعمل األش. 

الذي يقدمه املستخدمني سواء بالكتابة او النشر أو املشاركة باستعمال وسائل النشر االلكرتوين ومن اجلدير 

بالذكر أن غالبية أشكال مواقع التواصل االجتماعي هي الكرتونية وتعطي للمستخدمني القدرة على التواصل و 

ل مع بعضهم البعض باستخدام أجهزة احلاسوب و اهلواتف الذكية و شبكة االنرتنت و املواقع التفاع

  .االجتماعية مثل الفيس بوك ، تويرت ، يوتيوب

  :  facebookفيس بوك 

هو موقع ويب واحد اشهر وسائل التواصل االجتماعي ، وميكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية و تديره شركة 

ة ، فاملستخدمون بإمكام االنضمام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة او اجلهة او فيسبوك شركة مسامه

وذلك من أجل االتصال باآلخرين و التفاعل معهم كذلك ميكن للمستخدمني إضافة أصدقاء إىل . االقليم 

لى دليل وأيضا حتديث ملفام الشخصية ، و يشري اسم املوقع ع. إليهمقائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل 

الصور الذي تقدمه الكليات و املدارس التمهيدية يف الواليات املتحدة األمريكية إىل أعضاء هيئة التدريس و 

  .و الطي يتضمن وصفا ألعضاء احلرم اجلامعي كوسيلة للتعرف عليهم. الطلبة اجلدد

  : صعوبات الدراسة 



ال  بعض الصعوبات و العراقيل ولكن هذاالشك أنه من أجل القيام بأي حبث ميداين سوف يتعرض الباحث ل

  : مينع من املواصلة و االستمرار من أجل احلصول على نتائج دقيقة ومن اهم الصعوبات اليت واجهتنا ما يلي 

  .قلة وانعدام املراجع اليت تتحدث عن موضوع شبكات التواصل االجتماعي و عالقتها بالتسويق السياحي

  .تتناول موضوع مشابه لدراستنا عدم وجود صعوبات ودراسات سابقة

ولكن رغم هذه الصعوبات املذكورة وغري املذكورة متكنا من جتاوزها و احلصول يف األخري على مبتغانا وذلك 

  .لتعلقنا و حبنا الشديد للموضوع و رغبتنا القوية يف الدراسة

  : الدراسات السابقة 

مبا أن املعرفة يفرض على الباحث عندما يفكر يف القيام بأية دراسة أو حبث االقتناع بأن عمله هو عبارة عن 

حلقة وصل متصلة مبحاوالت كثرية فكل عمل من هذا القبيل البد أن يكون على األقل قد سبقته جهود 

يت وجدناها يف شكل أخرى جمسدة يف شكل دراسات سابقة أو مشاة ولقد أدرجت بعض الدراسات ال

رسائل ماجسرت وكتب فكانت رغبتها يف أخذ مذكرتني من ضمن الدراسات السابقة اليت اعتمدنا عليه و 

  : التعريف بالدراسة ، ومن بين هذه الدراسات نذكر ما يلي 

 رسالة ماجستري" ر كمقصد سياحي مص مواقع التواصل االجتماعي يف تسويقدور " بعنوان : الدراسة األوىل 

  .2012حملمد فراج عبد السميع جبامعة القاهرة سنة 

  : مشكلة وأمهية الدراسة 

إن ندرة دراسات وحبوث اجلامعة املصرية يف جمال التواصل االجتماعي بصفة عامة ويف جمال تطبيقاته يف 

التسويق السياحي بصفة خاصة ، صعب على هذه الدراسة الوقوف على املشكالت اليت يواجهها قطاع 

سويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي فاعتمدت هذه الدراسة على اإلجراء االستكشايف لتحديد الت

على الرغم من " قدر مناسب من املعارف و األطر اليت متهد للمشكلة وقامت بصياغة مشكلة الدراسة وهي 



لسياحي الستخدام مواقع وجود اجتاه عام لدى الدولة و املؤسسات اخلاصة و األفراد املعنيني بالنشاط ا

التواصل االجتماعي تسويق املقصد السياحي املصري إال أن مشاركات األعضاء املسجلني مازالت ضعيفة مما 

اما امهية الدراسة فهي تكمن يف اإلجابة على " قد يعيق جناح تلك الصفحات يف حتقيق أهدافها التسويقية

هي  ام مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق ؟ وماهي مزايا استخد بعض التساؤالت العامة مثل ، ما

  .املعوقات اليت حتد من النجاح يف ذلك

  : منهج الدراسة 

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج االستكشايف التمهيدي و اليت حددت به قدر من املعارف و األطر اليت 

ألسباب حدوث املشكلة كما  تلقي الضوء على املشكلة و اليت قد سامهت يف حتديد املؤشرات األولية

ساختدمت كذلك املنهج الوصفي الدراسة نظريا من خالل مجع البيانات كما استعانت هذه الدراسة كذلك 

  .باملنهج التحليلي لتحليل البيانات املتحصل عليها من مصادرها األولية

  : أدوات مجع البيانات 

  .من مصادرها الثانوية بوزارة السياحة مت االعتماد على االستعراض املرجعي لتجميع البيانات 

  : أهداف الدراسة 

ات السياحية املصرية ومقومات جناح سسؤ التعرف على واقع استخدامات مواقع التواصل االجتماعي يف امل - 

  .هاتلك املواقع يف حتقيق أهداف

صل االجتماعي لتسويق التعرف على آراء املبحوثني جتاه مدى تقبلهم أو رفضهم لفكرة استخدام مواقع التوا - 

  .مصر كمقصد سياحي دويل

-التعرف على آراء املبحوثني جتاه املزايا املرتتبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي عرب االنرتنت يف  - 

  .التسويق للسياحة 



 مواقع التعرف على آراء املبحوثني جتاه اجلهات املقرتحة للقيام بدور ومهام التسويق للسياحة الوافدة عرب - 

  .التواصل االجتماعي

رسالة " دراسة حالة لوزارة السياحة : العالقات العامة يف املؤسسة السياحية اجلزائرية " بعنوان : الدراسة الثانية 

  .2005ماجستري لكرمية ابراهيم جبامعة اجلزائر لسنة 

أكدت الدراسة على أن اجلزائر تعيش حتوالت عميقة تفرض حتديات جديدة يف كامل ااالت و من بينها 

نقد القطاع السياحي الذي يفرض نفسه خاصة بعد فتح اال لالستثمار األجنيب ، فإن هذا التأطري التقين و 

اليت تستحق الدراسة ألنه يتطلب الفين الذي تقوم به أساس وزاة السياحة له عالقات متعددة مع مجاهريه 

  : وجود عالقات عامة فكانت مشكلة او إشكالية الدراسة كما يلي 

  ما مكانة العالقات العامة يف املؤسسة السياحية وما مدى مسامهتها يف صناعة الثقة يف مجاهريها ؟ 

  : منهج الدراسة وأدوات البحث 

دراسة احلالة ومنهج املسح أما عن أدوات البحث  اعتمدت هذه الدراسة السابقة يف دراستها على منهج

  .فاعتمدت على االستمارة و املقابلة و الوثائق 

  : أهداف الدراسة 

كانت دف الدراسة على التعرف على واقع العالقات العامة و أساليب تطويرها يف املؤسسة السياحية و 

  .التعرف على طبيعة العالقات العامة يف املؤسسة السياحية
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  :الدراسة االستطالعية

إن للدراسة االستطالعية أمهية كربى فهي متكن الباحث من حتديد موضوعه و ضبط عناصره و من خالهلا 

نستنتج مدى قابلية إجناز حبثه، كما أا وسيلة جلمع املعلومات واملعطيات و البيانات األولية من أجل 

 .خالهلا متت بعض التعديالتاالنطالق و الشروع يف بدراسة و هي النقطة من 

و عليه بدأنا دراستنا االستطالعية بزيارة أكرب قدر ممكن من الفنادق املوجودة على مستوى مدينة مستغامن أين 

الحظنا اختالف اإلسرتاتيجيات التسويقية السياحية فكل فندق لديه سياسة التسويقية اخلاصة به و هذا ما 

 اإلسرتاتيجيات اليت تعتمدها هذه املؤسسات السياحية و خاصة مع شد انتباهنا إىل البحث و التعمق يف

ظهور طرق جديدة للتسويق السياحي و الرتويج للخدمات فإىل جانب الوسائل التقليدية هناك وسائل جديدة 

ظهرت خاصة بعد ظهور االنرتنيت بصفة عامة و ظهور شبكات التواصل االجتماعي بصفة خاصة و عليه 

دراسة هذا النوع اجلديد من التسويق و الرتويج ملختلف اخلدمات اليت تقدمها و هنا ركزنا على وقع اختيارنا ل

زيارة و معاينة خمتلف الفنادق املوجودة على مستوى مدينة مستغامن و اليت تعتمد بوجه خبصوص على التسويق 

حصول على معلومات و استمارات كمرحلة أولية لل) 10(عرب شبكات التواصل االجتماعي مع توزيع عشرة 

كذا تعديل األسئلة اليت ال ختدم دراستنا و قد ساعدنا االحتكاك ذه املؤسسات السياحية على حوصلة 

  .موضوعنا و هذا يف الفرتة ما بني شهر نوفمرب وجانفي

  :تحديد االشكالية 

ة ، االجتماعية و االقتصادية و أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة نقلة نوعية يف كافة جماالت  احلياة الثقافي

الفكرية ، كما فتحت أفاقا جديدة أمام عدة مفاهيم و لعل أبرزها شبكة االنرتنت اليت عرفت انتشارا كبريا يف  

كافة املدن و األقطار و ربط بني خمتلف األجزاء لتصبح عاملا واحدا متصال و أصبحت أيضا جزءا هاما يف 
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ت سرعة و سهولة التواصل و التقارب و التعارف بني األفراد و اتمعات حياة اتمعات لعصرية حيث أتاح

ومكنت من مشاركة و تبادل األفكار و اخلربات فيما بينهم و أصبحت بذلك أفضل وسيلة و أرقاها لتحقيق 

  .التواصل بني األفراد و اتمعات

رب و أعظم إلحداث هذا االتصال و أتاح فرصا أك 20ولعل ظهور اجليل الثاين لالنرتنت او ما يعرف بويب 

التواصل من خالل مواقع الشبكات االجتماعية و اليت مكنت املستخدمني أيضا من املشاركة و املبادرة بدال 

  .من التصفح و املتابعة من جهة و بني مستخدميها أنفسهم من جهة أخرى 

هذه املواقع يف قطاع السياحة الذي أصبح قطاعا هاما أصبحت تقوم عليه  جوعليه بات من الضروري دم

من أجل تسويق خدماا  اقتصاديات الدول باعتبارها صناعة قائمة حبد ذاا و هذا ما خلق تنافس بني الدول

اتت ة و سهلة تعمل على جذب السياح و العمالء للمنطقة وكذا تسويق اخلدمات الفندقية اليت بثيبطريقة حد

هي األخرى من بني املسوقني لسياحة و نظرا لالنتشار و الرواج الكبري الذي عرفته شبكات التواصل 

االجتماعي املختلفة جلأت العددي من املؤسسات السياحية الفندقية إىل التواجد عرب هذه الشبكات ملا تزخر 

الشبكات سبيال وقناة جذابة لعرض به من جمتمع كبري ومتنوع فكان التوجه إليها استعمال هذه املواقع و 

  .خمتلف اخلدمات و الربامج التسويقية السياحية

  ومن خالل ما سبق تتجلى لنا معامل إشكالية البحث اليت ميكن بلورا يف التساؤل الرئيسي التايل ؟ 

  امن ؟ ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي داخل املؤسسات الفندقية مبدينة مستغ 

  : التساؤالت 

  ما هي عالقة مواقع التواصل االجتماعي بالسياحة ؟ 

  هل تعتمد املؤسسات الفندقية على شبكات مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي؟ 

  هل يؤثر استخدام شبكات مواقع التواصل االجتماعي على العمالء؟ 
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  : الفرضيات 

  .و السياحةماعي توجد عالقة بني شبكات التواصل االجت

  .تعتمد املؤسسات السياحية على مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي

  .شبكات التواصل االجتماعي هلا تأثري على العمالء

  : أهداف الدراسة 

  .دراسة ماهية مواقع التواصل االجتماعي وفوائد استخدامها 

  .التسويق السياحي التعرف على أمهية مواقع التواصل االجتماعي يف 

  .معرفة مدى استعمال املؤسسات السياحية مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي 

  .التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي 

  أهمية الدراسة 

العاملية الكربى إن دور اهلام الذي أصبحت شبكات التواصل االجتماعي تؤديه يف خمتلف املؤسسات السياحية 

و املؤسسات السياحية اجلزائرية على غرار تلك املؤسسات تسعى لتحقيق التميز و النجاح اآلمر الذي حيتم 

عليها مواكبة كل ما هو جديد و عموما فتطبيق مفهوم  التسويق السياحي عرب شبكات التواصل االجتماعي 

  .ستويات النجاح كذا لتحقيق  األهداف املوجودةمن املصطلحات احلديثة اليت ميكن أن توصلها اىل أعلى م

حماولة تقدمي معلومات عن مفهوم التسويق السياحي عرب شبكات التواصل االجتماعي مبا فيها اإلعالن عرب 

  .هده الشبكات 

  

  : أسباب اختيار الموضوع 



  و ا����ھ��� ا������ ا�ط�ر:                                                ا���
 ا������ي 

 

4 

 

  : و الموضوعية  األسباب الذاتية 

و إشباع الفضول الذايت انطالقا مما هو مالحظ اليوم وكذا مت اختيارنا هلذا املوضوع حبكم االهتمام الشخصي 

مواكبة التطورات و التغريات اليت حدثت يف اآلونة األخري وخاصة مع ظهور شبكات التواصل االجتماعي اليت 

  .أصبحت وسيلة خمالفة للتسويق السياحي فقد أصبحت بالفعل ظاهرة اجتماعية تتطلب الدراسة

يف معرفة الدور الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي  تتجلى األسباب املوضوعية

  .ومدى تأثريه على جلب السياح

  : نوع الدراسة 

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات امليدانية الوصفية دف من خالهلا الكشف عن دور شبكة التواصل 

 اجلانب بوصف احلالة الراهنة دون التدخل يفاالجتماعي يف التسويق السياحي وتقوم مثل هذه الظاهرة 

  1.ها املستقبلي التارخيي و التوقع لتطور 

  : المنهج المستخدم 

يعترب املنهج العلمي طريقة منظمة تتبع أسلوب وخطة معينة لدراسة ظاهرة ما ويهف إىل التوصل إىل حقائق 

يعرف املنهج بأنه الوعي باملوضوع من وترسيخ املعارف وهو من بني القواعد املستخدمة يف البحث العلمي و 

خالل الوعي بفلسفته و باخلطوات املتبعة من أجب اكتماله وتباينه وهو بذلك الطريق الذي يسلكه الباحث 

  2.يف مجع املعلومات املتعلقة بالدراسة

                                                           

47، ص  1999مكتبة مدبويل ، القاهرة ، عقيل حسين عقيل ، فلسفة مناهج البحث العلمي ،  -
1
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الواقع  وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي باعتباره يقوم على وصف الظاهرة كما هي يف

ويعرب عنها تعبريا كميا وكيفيا وميكن تعريف املنهج الوصفي التحليلي أنه املنهج الذي يعتمد على لتحليل و 

  .الوصف بشكل علمي منظم للوصول إىل أغراض حمددة لوضعية اجتماعية 

  : عينة الدراسة 

ها بطريقة صعبة وإجراء الدراسة تعرف العينة على أا عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيار 

  .عليها ومن مث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي

الشيء وبذلك العينة هي كل من خيار و العينة كلمة مشتقة من الفعل عين الذي يفيد يف اللغة العربية معىن 

مع املصري الذي خيتاره الباحث وفق خطوات اختري من الشيء املدروس ويف البحث العلمي العينة يف ات

  .حمددة حيث يكون اتمع علمي 

العينة القصدية ألن الباحث يكون  ااخرتن احتمالية وقد فرضت علينا طبيعة البحث اختيار العينة القصدية غري

ال تكون  على دراسة عند اختيار للعينة مبجتمع البحث حيث يكون على معرفة سابقة به وبعناصره و بالتايل

  .هناك صعوبة فيه

يف فنادق  تتمثلأما غري احتمالية ألن العينة اليت حنن بصدد دراستنا هلا هي عينة هلا جمموعة من الصفات 

موقع  يستخدمونمستغامن أي العاملني ذه الفنادق من ذكور وإناث ويشرتط يف هؤالء أن يكونوا ممن 

أكثر التواصل االجتماعي يف التسويق للخدمات اليت يقدمها الفندق و قد اخرتنا هذه الفئة لكون الفنادق 

  1.املستخدمني للتسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي

  : المستخدمة  األداة

على  للحصولة حيتاج الباحث إىل االستعانة يف دراسة أداة وأدوات تساعده يف حبثه و تكون له وسيل

املوضوع هذه األدوات جيب أن تكون مالئمة ملوضوع الدراسة وقد استعنا يف  إشكاليةمعلومات وبراهني حول 
                                                           

53.���ل �	�� ���ل، �ر�
 	�ق ذ�ره ص  -
1
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دراستنا هذه على االستبيان الذي يساعدنا يف احلصول على معلومات و تقصي حقائق خاصة بالدراسة إذ 

ن قبل عدد من األفراد وتعرف االستمارة يقدم االستبيان يف شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها م

للحصول على معلومات و أراء املبحوثني حول ظاهرة  إعدادهاعلى أا جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت سيتم 

او موقف معني وتعد من أكثر األدوات استخداما يف مجع املعلومات حيث أا توفر الكثري من اجلهد و 

  1.الوقت على الباحث
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  و ا����ھ��� ا������ ا�ط�ر:                                                ا���
 ا������ي 

 

7 

 

  :نموذج عن االستمارة 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية -

  شعبة علوم اإلعالم و االتصال -

  استمارة البحث

السياحي، نقدم إليكم هذا يف إطار اجناز مذكرة ماسرت حول مواقع التواصل االجتماعي و دورها يف التسويق 

نرجو منكم اإلجابة على األسئلة، كما نعلمكم أن االستمارة توظف لغرض علمي حبث، و . االستبيان

على العبارة " x"الرجاء اإلجابة على أسئلة االستمارة بوضع عالمة (املعلومات اليت تدون ا تبقى سرية 

  و شكرا )املناسبة

  :السمات العامة

  أنثى      ذكر:    الجنس

  فما فوق 41من     40إىل  31من      30إىل  20من :   السن

  جامعي  ثانوي  متوسط:  المستوى التعليمي

  :الخبرة

  مواقع التواصل االجتماعي يف املؤسسة السياحية  : المحور األول

 هل تستخدم مؤسستكم شبكات التواصل االجتماعي ؟ - 1

  ال      نعم
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 لشبكات التواصل االجتماعي ؟منذ مىت كان استخدامكم  - 2

  سنة 5أكثر من   سنة  4إلىل  1من   أقل من سنة 

 أيا من الشبكات تستخدمها أكثر ؟ - 3

  تويرت  قوقل  يوتيوب   فيسبوك

 ملاذا فضلتم هذا النوع على غريه ؟ - 4

 ..............................................................................................  

 كم يبلغ عدد املتصفحني ملواقعكم على شبكات التواصل االجتماعي ؟ - 5

  أكثر من ذلك  متصفح 2000  متصفح 1000

 هل يساهم التسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية السياحة يف املنطقة ؟ - 6

  ال      نعم

  .سياحيشبكات التواصل االجتماعي كوسيلة للتسويق ال: المحور الثاني

 هل تم مؤسستكم بالتسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي ؟ - 1

  ال  قليال        كثريا

 كيف يكون التسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي يف مؤسستكم ؟ - 2

  قليلة  متوسطة        بصفة دائمة

 السياحي ؟ما اهلدف من خالل استعمال مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتسويق  - 3

  حبث عن تكلفة أقل       اختصار يف الوقت                   كسب أكرب قدر ممكن من العمالء 

 فيما تتجلى إعالناتكم السياحية عرب مواقع التواصل االجتماعي ؟ - 4
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  إعالن خاص بالفندق فقط               إعالن خاص باملنطقة كاملة

  :كيف ذلك

 التسويقية السياحية عرب مواقع التواصل االجتماعي ؟ملن توجه إسرتاتيجيتكم  - 5

  العمل الداخلي                   العمل اخلارجي                  أو معا 

 ماذا تتضمن اإلعالنات املقدمة على شبكات التواصل االجتماعي ؟ - 6

  عروض                    ختفيضات                    حفالت

  ...............................................................................: ..أخرى حددها

  تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العمالء : المحور الثالث

 تلقى اإلعالنات عرب مواقع التواصل االجتماعي تفاعال من املتصفحني ؟ - 1

  ال  قليال        كثريا

 صفحاتكم صدى لدى العمالء و املتصفحني مبستوى الذي كنتم تطمحون إليه ؟يف رأيكم هل لقيت  - 2

  ال      نعم

 هل الحظتم استجابة للعمالء بعد استخدام مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتسويق السياحي ؟ - 3

  ال      نعم

  :إذا كانت نعم علل

..........................................................................................  

..........................................................................................  

هل آراء و تعليقات العمالء املتصفحني املوجهة ملؤسستكم عرب مواقع التواصل االجتماعي تأخذ بعني  - 4

 االعتبار ؟
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  أحيانا      ال      نعم

  :إذا نعم فكيف ذلك

هل ختلت مؤسستكم عن التسويق السياحي عرب الوسائل التقليدية، بعد استخدام مواقع التواصل  - 5

 االجتماعي ؟

  ختلت عنها              مل تتخلى عنها                 تستخدمها معا

ي عرب مواقع التواصل االجتماعي ما هي إسرتاتيجيتكم املستقبلية اليت تعتمدون عليها للتسويق السياح - 6

 لكسب أكرب عدد من العمالء ؟

..................................................................................................  

  : المجال الزماني و المكاني 

تندرج هذه الدراسة يف إطار الدراسات امليدانية اليت تم مبوضوع دور شبكة التواصل االجتماعي يف التسويق 

من السياحي ومدى استخدام الفنادق هلذه الشبكات وهلذا الغرض مت اختيار العينة من الفنادق أي العاملني 

  .الكائن مقرها بوالية مستغامن من كال اجلنسني ممن يزاولون العمل ذه الفنادق سنة 50إىل  20

اما الدراسة امليدانية  ماي ما بني شهر فيفري إىل شهر مدة الدراسة النظرية نحصر ت : أما المجال الزماني

حيث يتم يف هذه الفرتة توزيع االستمارات االستبيانيتني  2016شهر جوان  شهر ماي إىل ما بني  كانتفقد  

  .على عينة الفنادق بوالية مستغامن

  

  

  

  : تحديد المفاهيم 
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  : التعريف االصطالحي 

  : السياحة 

هي السفر دف الرتفيه أو التطبيب أو االكتشاف وتشمل السياحة توفري اخلدمات املتعلقة بالسفر و السائح 

الشخص الذي يقوم باالنتقال لغرض السياحة ملسافة مثانني كيلومرت على األقل من منزله وذلك حسب هو 

  .تعريف منظمة السياحة العاملية

  التعريف اإلجرائي

نشاط  يقوم به األفراد، وهى االنتقال من مكان إىل آخر بغرض أداء مهمة أو زيارة مكان معني  يالسياحة ه

  .ه ،او بغرض الرتفيه والتنز 

  : التسويق السياحي 

هو ذلك النشاط اإلداري و الفين الذي تقوم به املنظمات و املنشآت السياحية داخل الدولة وخارجها لتحديد 

مة منها وحتقيق أكرب ئاألسواق السياحية املرتقبة و التعرف عليا و التأثري فيها دف تنمية احلركة السياحية القا

  .السياحية  اإليراداتقدر من 

يم ، ظمن هذا التعريف جند أن التسويق السياحي نشاط إداري يشمل كل وظائف  اإلدارة من ختطيط ، تن

  :حيث حتقق اإلدارة العلمية للتسويق الفوائد التالية ) توجيه ، رقابة

  .ختطيط وتنظيم اجلهود التسويقية بشكل علمي منظم - 

  .تقييم و تطوير األداء التسويقي بشكل علمي منظم - 

  .استخدام املوارد التسويقية املختلفة بكفاءة عالية  - 

  .حتقيق التنسيق بني األنشطة التسويقية و األنشطة األخرى داخل املنشآت التسويقية املختلفة - 

  :التعريف االجرائى 
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هو جمموعة من النشاطات الفنية اليت يتبعها املسوق السياحي دف جدب  اكرب عدد ممكن من السياح إىل 

  .قة او املنشاة اليت يقوم بالتسويق هلا املنط

  : السياحة االلكترونية 

هي تلك اخلدمات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات و االتصال بغرض اجناز و تسويق اخلدمات التسويقية و 

يف  الفندقية عرب خمتلف الشبكات املفتوحة و املغلقة باالعتماد على مبادئ و أسس التجارة االلكرتونية وتتعدى

املستخدمة  m.tourismeالواقع مفهومها إىل أبعد من ذلك فهي تشمل حىت السياحة املتنقلة اجلوالة 

لألجهزة االلكرتونية اجلوالة كاهلواتف احملمولة و املفكرات االلكرتونية احملمولة وبذلك فإن تكنولوجيا املعلومات 

  1.و االتصال تستخدم من طرف مجيع شركاء القطاع السياحي من مؤسسات وهيئات و أفراد

أي تزامنا مع  (world wide web )ة ظهرت السياحة االلكرتونية مع بداية ظهور خدمة الشبكة العنكبوتي

استخدام االنرتنت ما بني املؤسسات و مثيالا وما بني املؤسسات و املستهلكني وما بني املستهلكني 

  .أنفسهم

  :التعريف االجرائى 

هى اخلدمات السياحية اليت تقدمها كل اهليئات السياحية و الفنادق و البلدان السياحية  الكرتونيا ،اى عن 

  .شبكة االنرتنيت و تعتمد على التسويق و الرتويج للمنتجات السياحية   طريق

  

  

  :مواقع التواصل االجتماعي 

                                                           
1
، ص  2012حممد فراج عبد السميع ، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي ، رسالة ماجستري ، كلية القاهر ،  - 

37.   
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لها الناس لغايات ى الشبكة العنكبوتية و اليت يستعممواقع التواصل االجتماعي هو جمموعة التقنيات املتاحة عل

لغايات 1التواصل و التفاعل وقد تقدم هذا املفهوم مؤخرا على الشبكة العنكبوتية و اليت يستعملها الناس 

التواصل و التفاعل وقد تقدم هذا املفهوم مؤخرا ضجة ضخمة ويعين هذا املفهوم مجيع وسائل التواصل 

ل بعض األفراد مفهوم وسائل اإلعالم االجتماعي على االلكرتوين املتاحة يف القرن احلادي و العشرين ويستعم

لك لوصف خمتلف أنواع الظواهر الثقافية اليت تنطوي على التواصل ، و ليس تقنيات التواصل ذحنو واسع و 

مثال يستعمل األشخاص مصطلح وسائل التواصل االجتماعي للحديث عن  الصاحيانففي كثري من . فقط  

مني سواء بالكتابة او النشر أو املشاركة باستعمال وسائل النشر االلكرتوين ومن املستوى الذي يقدمه املستخد

اجلدير بالذكر أن غالبية أشكال مواقع التواصل االجتماعي هي الكرتونية وتعطي للمستخدمني القدرة على 

نت و التواصل و التفاعل مع بعضهم البعض باستخدام أجهزة احلاسوب و اهلواتف الذكية و شبكة االنرت 

  .املواقع االجتماعية مثل الفيس بوك ، تويرت ، يوتيوب

  :التعريف االجرائى 

جمموعة التقنيات و الشبكات الىت توصلت إليها تكنولوجيا االتصال تستعمل لعدة أهداف كالتواصل  يه

  وتبادل املعلومات و  الثقافات من كل فئة ،و من كل أحناء العامل

  :  facebookفيس بوك 

وسائل التواصل االجتماعي ، وميكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية و تديره شركة  أشهرهو موقع ويب واحد 

فيسبوك شركة مسامهة ، فاملستخدمون بإمكام االنضمام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة او اجلهة او 

وذلك من أجل االتصال باآلخرين و التفاعل معهم كذلك ميكن للمستخدمني إضافة أصدقاء إىل ، اإلقليم

وأيضا حتديث ملفام الشخصية ، و يشري اسم املوقع على دليل . إليهمقائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل 

                                                           

.50حممد فراج عبد السميع ، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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عضاء هيئة التدريس و الصور الذي تقدمه الكليات و املدارس التمهيدية يف الواليات املتحدة األمريكية إىل أ

  1.و الطي يتضمن وصفا ألعضاء احلرم اجلامعي كوسيلة للتعرف عليهم. الطلبة اجلدد

  :التعريف االجرائى 

هو عبارة عن موقع و وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي األكثر شهرة و استخداما ،و هدا لسهولة 

  .االنضمام إىل الشبكات و االتصال باآلخرين 

  : صعوبات الدراسة 

ال  بعض الصعوبات و العراقيل ولكن هذاالشك أنه من أجل القيام بأي حبث ميداين سوف يتعرض الباحث ل

  : مينع من املواصلة و االستمرار من أجل احلصول على نتائج دقيقة ومن اهم الصعوبات اليت واجهتنا ما يلي 

  .لتواصل االجتماعي و عالقتها بالتسويق السياحيقلة وانعدام املراجع اليت تتحدث عن موضوع شبكات ا

  .عدم وجود صعوبات ودراسات سابقة تتناول موضوع مشابه لدراستنا

ولكن رغم هذه الصعوبات املذكورة وغري املذكورة متكنا من جتاوزها و احلصول يف األخري على مبتغانا وذلك 

  .سةلتعلقنا و حبنا الشديد للموضوع و رغبتنا القوية يف الدرا

  

  

  

  : الدراسات السابقة 

                                                           
فيفري  16، مت التحميل    http//ar.wikipidia.org، خدمة الشبكة االجتماعية ، املتاح على املوقع ، ويكيبيديا املوسوعة احلرة  -1

   21.00على الساعة   2016
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مبا أن املعرفة يفرض على الباحث عندما يفكر يف القيام بأية دراسة أو حبث االقتناع بأن عمله هو عبارة عن 

حلقة وصل متصلة مبحاوالت كثرية فكل عمل من هذا القبيل البد أن يكون على األقل قد سبقته جهود 

يت وجدناها يف شكل أخرى جمسدة يف شكل دراسات سابقة أو مشاة ولقد أدرجت بعض الدراسات ال

رسائل ماجسرت وكتب فكانت رغبتها يف أخذ مذكرتني من ضمن الدراسات السابقة اليت اعتمدنا عليه و 

  : التعريف بالدراسة ، ومن بين هذه الدراسات نذكر ما يلي 

 رسالة ماجستري" ر كمقصد سياحي مص مواقع التواصل االجتماعي يف تسويقدور " بعنوان  :الدراسة األولى 

  .2012حملمد فراج عبد السميع جبامعة القاهرة سنة 

  : مشكلة وأهمية الدراسة 

إن ندرة دراسات وحبوث اجلامعة املصرية يف جمال التواصل االجتماعي بصفة عامة ويف جمال تطبيقاته يف 

التسويق السياحي بصفة خاصة ، صعب على هذه الدراسة الوقوف على املشكالت اليت يواجهها قطاع 

سويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي فاعتمدت هذه الدراسة على اإلجراء االستكشايف لتحديد الت

على الرغم من " قدر مناسب من املعارف و األطر اليت متهد للمشكلة وقامت بصياغة مشكلة الدراسة وهي 

لسياحي الستخدام مواقع وجود اجتاه عام لدى الدولة و املؤسسات اخلاصة و األفراد املعنيني بالنشاط ا

التواصل االجتماعي تسويق املقصد السياحي املصري إال أن مشاركات األعضاء املسجلني مازالت ضعيفة مما 

اما امهية الدراسة فهي تكمن يف اإلجابة على " قد يعيق جناح تلك الصفحات يف حتقيق أهدافها التسويقية

هي  ام مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق ؟ وماهي مزايا استخد بعض التساؤالت العامة مثل ، ما

  .املعوقات اليت حتد من النجاح يف ذلك

  

  : منهج الدراسة 
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اعتمدت هذه الدراسة على املنهج االستكشايف التمهيدي و اليت حددت به قدر من املعارف و األطر اليت 

األولية ألسباب حدوث املشكلة كما تلقي الضوء على املشكلة و اليت قد سامهت يف حتديد املؤشرات 

ساختدمت كذلك املنهج الوصفي الدراسة نظريا من خالل مجع البيانات كما استعانت هذه الدراسة كذلك 

  .باملنهج التحليلي لتحليل البيانات املتحصل عليها من مصادرها األولية

  : أدوات جمع البيانات 

  .يانات من مصادرها الثانوية بوزارة السياحة مت االعتماد على االستعراض املرجعي لتجميع الب

  : أهداف الدراسة 

ات السياحية املصرية ومقومات جناح سسؤ التعرف على واقع استخدامات مواقع التواصل االجتماعي يف امل - 

  .هاتلك املواقع يف حتقيق أهداف

التواصل االجتماعي لتسويق  التعرف على آراء املبحوثني جتاه مدى تقبلهم أو رفضهم لفكرة استخدام مواقع - 

  .مصر كمقصد سياحي دويل

-التعرف على آراء املبحوثني جتاه املزايا املرتتبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي عرب االنرتنت يف  - 

  .التسويق للسياحة 

فدة عرب مواقع التعرف على آراء املبحوثني جتاه اجلهات املقرتحة للقيام بدور ومهام التسويق للسياحة الوا - 

  .التواصل االجتماعي

" دراسة حالة لوزارة السياحة : العالقات العامة يف املؤسسة السياحية اجلزائرية " بعنوان :  الدراسة الثانية

  .2005رسالة ماجستري لكرمية ابراهيم جبامعة اجلزائر لسنة 

 كامل ااالت و من بينها أكدت الدراسة على أن اجلزائر تعيش حتوالت عميقة تفرض حتديات جديدة يف

نقد القطاع السياحي الذي يفرض نفسه خاصة بعد فتح اال لالستثمار األجنيب ، فإن هذا التأطري التقين و 
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الفين الذي تقوم به أساس وزاة السياحة له عالقات متعددة مع مجاهريه اليت تستحق الدراسة ألنه يتطلب 

  : الية الدراسة كما يلي وجود عالقات عامة فكانت مشكلة او إشك

  ما مكانة العالقات العامة يف املؤسسة السياحية وما مدى مسامهتها يف صناعة الثقة يف مجاهريها ؟ 

  : منهج الدراسة وأدوات البحث 

اعتمدت هذه الدراسة السابقة يف دراستها على منهج دراسة احلالة ومنهج املسح أما عن أدوات البحث 

  .االستمارة و املقابلة و الوثائق فاعتمدت على 

  : أهداف الدراسة 

كانت دف الدراسة على التعرف على واقع العالقات العامة و أساليب تطويرها يف املؤسسة السياحية و 

  .التعرف على طبيعة العالقات العامة يف املؤسسة السياحية

  :تعليق على الدراسات السابقة

دور مواقع التواصل "لومات اليت تفصلنا من خالل املذكرة املوسومة بــ من الرغم من الكم اهلائل من املع

إذ أننا الحظنا بعض التناقضات كوا مل تتطرق إىل السياحة " االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي

بشكل عام مث بشكل خاص لتوضيح كل ما هو غامض و إمنا تطرقت إىل مواقع التواصل االجتماعي مباشرة 

تنا، و كذلك سلطت الضوء بكثرة على األكادمييون السياحيون و اخلرباء السياحيون و حىت عكس مذكر 

املوظفون بوزارة السياحة ملصر، و طالب كليات السياحة و الفنادق، فقد حتصلت على معلومات قيمة و 

اليت مل  ، عكس مذكرتناعلمية مئة باملئة ألا سلطت الضوء على أصحاب التخصص فهذا جانبها اإلجيايب

) اجلزائر(نعتمد على األكادمييون السياحيون و اخلرباء السياحيون نظرا لطبيعة البلد و اهتمامه بالسياحة القليل 

  .عكس مصر اليت تعترب بلد سياحي من الدرجة األوىل
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فكانت مشاة أما الدراسة السابقة الثانية و املوسوعة بــ العالقات العامة يف املؤسسة السياحية اجلزائرية  

ملذكرتنا نظرا الهتمامها باالتصال يف املؤسسة السياحية، فقد اعتمدت على العالقات العامة و اليت هي من 

أهم عوامل الرتويج للمؤسسة، غري أننا عاجلنا هذا املوضوع املتشابه بوسيلة تسويقية و إعالنية أخرى، و هي 

 .مواقع التواصل االجتماعي يف املؤسسة السياحية

  

  

    

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  الفصل األول
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  الفصل الثاني

التسويق السياحى و شبكات التواصل 

 االجتماعى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الثالثالفصل 
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  : تمهيد  

تعترب السياحة ظاهرة اجتماعية شهدت تطورات سريعة خالل لنصف الثاين من القرن العشرين نظرا الستفادا 

ل اجلوي و قمن التطورات العديدة اليت مست اجلوانب اخلدماتية سواء فيما يتعلق بوسائل النقل وخاصة الن

تكنولوجيا اإلعالم و االتصال باإلضافة إىل توفري وسائل بوسائل النقل وخاصة النقل اجلوي وتكنولوجيا 

ة إىل توفري وسائل الراحة و هذا احتلت السياحة مكانة عاملية هامة لدى الدول و و االتصال باإلضاف اإلعالم

دائما إذ ال جدال أن هناك عالقة وثيقة بني قطاع احلكومات إذ رأت يف السياحة قطاعا اسرتاتيجيا وموردا 

السياحة و التنمية االقتصادية فبادرت هذه الدول و احلكومات بالنهوض بقطاعاته السياحية فأدخلت 

التسهيالت اإلدارية و القانونية وكثفت من جهودها ألجل زيادة الطلب السياحي لديها نظرا النعكاساا 

قتصادية و تشابكها مع عدة صناعات أخرى من خالل توفري وحتسني وترقية االجيابية على اجلوانب اال

وذا أضحت السياحة صناعة متكاملة . مقومات اجلانب السياحي لديها من اجل تلبية خمتلف فئات السياح 

 تساهم يف التجارة الدولية وزيادة لدخل القومي ومصدرا مهما للعمالت الصعبة وتشغيل األيدي العاملة فضال

عن مسامهتها يف حتسني وضعية ميزان املدفوعات للدول و استقطاب رؤوس أموال أجنبية يف خمتلف املشاريع 

السياحية املباشرة و غري املباشرة وتساهم يف تكوين الناتج الداخلي اخلام و بالتايل تدعيم معدالت النمو وعلى 

  .هذا األساس أصبحت السياحة من أكثر الصناعات منوا يف العامل

وتعترب السياحة كذلك وسيلة اجتماعية لتنمية الثقافة بني الشعوب وجمتمعات الدول السياحية وجسر تواصل 

بني الشعوب و احلضارات و إفشاء جو من السالم و األمن العاملي ، مما يقلل من حدة التوتر الدويل و بالتايل 

واعها املختلفة و اآلثار النامجة عنها من آثار سنتناول يف هذا الفصل خمتلف املفاهيم املتعلقة بالسياحة وأن

  .اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية وكذا حركة السياحة الدولية و تركزها على احملتوى الدويل

  : وتناولنا يف هذا الفصل مبحثني 
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  مفاهيم سياحية : المبحث االول 

  أساسيات حول السياحة  : المبحث الثاني 

  مفاهيم سياحية : المبحث األول 

نفسية لإلنسان وحىت أساسها احلاجة إىل الراحة و االستجمام و الرتويح تعترب السياحة من ضمن احلاجات ال

عن النفس و يف هذا املبحث مت تسليط الضوء على أهم املفاهيم السياحية انطالقا من املراحل املختلفة اليت 

دمية إىل غاية املرحلة احلالية و كذلك أنواع السائدة باإلضافة إىل سرد خمتلف مرت ا السياحة منذ العصور الق

  .اآلثار النامجة عن السياحة يف خمتلف اجلوانب مع التطرق إىل حركة السياحة الدولية وكيفية توزيعها

  مراحل تطور السياحة : المطلب األول 

حل منها مرحلة احلضارات القدمية مرحلة العصور ارتبطت السياحة باإلنسان منذ القدم ومرت مبجموعة من مرا

  .الوسطى السياحة يف العصر احلديث و املرحلة املعاصرة 

  مرحلة الحضارات القديمة : أوال 

لفظ السياحة مبفهومه احلايل لفظ حديث ومل يكن معروف يف العصور القدمية ولكن إذا أطلقنا لفظ السياحة 

قدميا كان غري مستقر يف مكان ثابت وهذا حلاجاته يف  اإلنسانعلى السياحة يف العصور القدمية سنجد أن 

  .1البحث عن مصدر الرزق 

ك قوانني امن حياة اإلنسان أي العصر البدائي حيث مل يكن هن األوىلومتثل مرحلة احلضارات القدمية الفرتة 

و بالتايل كان اإلنسان ينتقل من األرض القاحلة إىل األرض 2حتكم تصرف اإلنسان سوى قوانني الطبيعية 

إىل املكان األمين ، حيث كان السفر ظاهرة طبيعية مرتبطة بوجود اإلنسان و  غري آمناخلصبة و من مكان 

إىل إشباع نزواته و استقاء احتياجاته الشخصية وعند قيام الدول و احلضارات أصبح السفر الذي يهدف 

                                                           

.01، ص  2003فاضل موسى حممود وسرحان ، مبادئ السياحة، جامعة البلقان ،  - 1  

.126، ص  2011عصام حسن الصعيدي ، نظام املعلومات السياحية ، دار الراية للنشر و التوزيع ، األردن ،  - 2  
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يف االهتمام بالتجارة التنقل  الفينيقيني السبقوسيلة جتارية و القيام حبمالت العسكرية و التعلم و التعليم وكان 

  1.فقد عرفوا حبب املخاطرة و الرتحال البحري

انيني القدماء وسكان االقاليم األوروبية ااورى اليت ناليو  الوفودولعل أهم الرحالت السياحية يف بالد االغريق 

قبل امليالد هذا التوافد شجع  776نظيمها العام أملبياد و ملشاهدة األلعاب األوملبية اليت شرع ت جبالتأيت إىل 

  2.قبل امليالد 14قرن كان ذلك خالل ال  أثينالزوار  على بناء الفنادق

  مرحلة العصور الوسطى : ثانيا 

كما أن   3عشر ميالدي  15م عسر واية القرن  15سادت هذه املرحلة يف الفرتة املمتدة بني حوايل القرن 

مع تطور يسري يف هذه احلصة التارخيية كانت احلضارة  األوىلالسفر و االنتقال بقي بدائيا كما أن يف العصور 

  .يف أوج ازدهارها  اإلسالمية

وقد  اإلسالميةوزادت حركة الناس يف خمتلف أحناء البالد  العمارةو  اآلدابفاهتمت بالعلوم و الفنون و 

للسياح من كل أصقاع العامل كبغداد و  قبلةيف إنشاء عدد من املدن فأصبحت  اإلسالميةسامهت احلضارة 

العريقة بأوروبا مثل جامعة للسربون بفرنسا وجامعة  قرطبة ، كما متيزت هذه املرحلة بتطور بعض اجلامعات

لعدد من طالب العلم غري أنه خالل هذه الفرتة مل تكن هناك قوانني  قبلةأكسفورد باجنلرتا مما جعل البلدين 

  4.منظمة لالنتقال و وسائل نقل متطورة

                                                           

القطاع السياحي يف اجلزائر ، امللتقى الوطين حول  عبد الرزاق براهيمي وعبد احلفيظ مكني ، أثر ممارسة األنشطة التسويقية يف دعم وتنمية -  1

   .40، ص  2010ماي  11/12السياحة يف اجلزائر الواقع و االوقاف ، معهد العلوم االقتصادية ، املركز اجلامعي ، البويرة ، 

.12بتصرف ، ص  2007، دار التنوير ، اجلزائر ، مفهومها ، أركاا أ أنواعها  السياحةكواش خالد ،    - 2  

.22، ص 1996حممد مخيسي الزوكة ، صياغة السياحة من املنظور اجلغرايف ، دار املعرفة اجلامعية ،  - 3  

.04عبد الرزاق براهيمي وعبد احلفيظ سكني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4  
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 10 م 19اية القرن ر م و عش 16متتد هذه املرحلة بني القرن : السياحة في العصر الحديث : ثالثا 

حدثت فيها تغريات عديدة يف اال العلمي مثل االستكشافات اجلغرافية اليت أدت إىل زيادة  ميالديني

  .األسفار 

 1769م نيوزيلندا العام  1605فقد شهدت هذه املرحلة اكتشافات جديدة أمهها اكتشاف اسرتاليا العام 

وقد عرفت هذه املرحلة بالرحالت األوروبية إىل افريقيا و تطور اآللة ووسائل املواصالت و االتصاالت وظهور 

هذه املرحلة كذلك الثورة الصناعية بعض القوانني املنظمة للنشاط السياحي نتيجة للحدود و السياسة مشلت 

يف  1941العام  thomascoorسيما يف أوروبا و بالتايل عرف العامل أول تنظيم لرحلة سياحية من خالل 

ة البحر ملدة يوم ر بريطانيا ، حيث قام بنقل جمموعة من األشخاص من الطبقات الشعبية بواسطة القطار لزيا

فر للتعريف الناس باجلوانب املختلفة و االحتياجات الضرورية خالل واحد كما قام أيضا بنشر جملة يف الس

  .الرتحال

الذي تطورت خالل السياحة بصورة مل  20تبدأ هذه املرحلة مع بداية القرن المرحلة المعاصرة: رابعا 

اع تفالفراغ و ار  أوقاتتشهدها يف أية فرتة زمنية سابقة ، خاصة بعد احلرب العاملية الثانية بسبب زيادة 

وزيع يف وسائل النقل و املواصالت السريعة إذ يعترب القرن العشرين قرن تلمستويات املعيشة و التعليم و ا

السياحة حيث شهد تطور هائل يف النشاط السياحي أو ما يعرف باالقتصاد السياحي و بالتايل حدث تطورا 

و  منظمة العاملية للسياحة أمههايف اكتشاف السياحة و الفنادق العمالقة وظهور كذلك املنظمات السياحية و 

  :أهم  ما ميز السياحة يف هذه املرحلة ما يلي 

  1.تطور حركة السياحة العاملية  - 

  .ارتفاع مستوى دخل األفراد خاصة يف أوروبا و أمريكا الشمالية  - 

                                                           

.20عبد الرزاق براهيمي وعبد احلفيظ سكني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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  .تزايد حجم السكان بشكل مضطرد - 

  .تطور العالقات بني البلدان  - 

  .ي و تطور صناعة السيارات تطور كبري يف وسائل النقل و االتصاالت خاصة النقل اجلو  - 

  التعاريف و المصطلحات الخاصة بالسياحة : المطلب الثاني 

اختلفت تعاريف للسياحة وتعددت وذلك نظرا التطور مفهوما من فرتة ألخرى و اختالف وجهة النظر إليها 

ومنهم من يراها على  اجتماعيةظاهرة  أابني الباحثني و املنظمات الدولية إذ هناك من ينظر للسياحة على 

  ظاهرة اقتصادية باإلضافة إىل وجود جمموعة من املصطلحات املرتبطة مبفهوم الباحث  أا

  تعاريف السياحة :  أوال

  : للسياحة عدة تعاريف نذكر منها 

  : السياحة في اللغة 

تعين التجوال وهو عبارة ساح يف األرض تعي ذهب وسار على وجه األرض كما ورد لفظ السياحة يف القرآن 

غير معجزي  أنكمفسيحوا في األرض أربعة أشهر واعلموا : الكرمي وذلك يف عدة مواضع فيقول اهللا تعاىل 

  1".اهللا وأن اهللا مخزي الكافرين 

  2".تائبات عابدات سائحات ثيبات و أبكارامسلمات مؤمنات قانتات  : "وقوله تعاىل 

تعين ذلك النشاط أو الفعل البشري الذي تفيده مجلة من التعاليم  اإلسالميةو بالتايل السياحة يف الشريعة 

آداب و سنن يستحسن من مراعاا من قبل الباحثني تفاديا الوقوع يف احملظورات اليت ى  إتباعالشرعية مع 

  .اإلسالمعنها 

  

                                                           

. 02سورة التوبة ، اآلية   - 1
  

.08، اآلية  التحرميسورة  - 2
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  : أما السياحة اصطالحا 

تعين جمموع العالقات اليت ترتتب على سفر وإقامة مؤقتة لشخص أجنيب يف مكان ما و أن ال ترتبط هذه 

  1"ة نشاط يدر رحبا هلذه األجنيبمإلقا

تعرف شامل للسياحة نظرا لتعدد و اختالف تعاريفها حبسب الزاوية اليت ينظر إليها منها  إجيادورغم صعوبة 

  : إال أنه ميكن أن نورد التعاريف التالية ألجل تبسيط مفهوم السياحة كما يلي 

و وصف السياحة بأا ظاهرة تستبق من  1905للسياحة  سنة  جوبري فولور املفهوم احلديثأعطى األملاين 

و الشعور  اإلحساسمال الطبيعة وحنو هذا جل اإلحساسمولد  اء ، و إىلاملتزايدة إىل الراحة وتغري اهلو  احلاجة

وهي االتصاالت اليت كانت  اإلنسانيةوخاصة بني الشعوب و أوساط خمتلفة بني اجلماعات  بالبهجة و املتعة

  2.مترد اتساع نطاق التجارة و الصناعة و مثرة وسائل النقل

على هذا التعريف أنه اهتم جبانب واحد وأمهل جوانب أخرى حيث ركز على اجلانب االجتماعي ما يالحظ 

  .للسياحة و أغفل عن اجلانب االقتصادي و البيئي هلا

خارج سكنهم أو كما  أماكنالسياحة عبارة عن انتقال الناس بشكل مؤقت إىل : " تعرف زكي خليل املساعد 

حاجام  إشباعألماكن و الوسائل اليت توفر   يقوم ا خالل اإلقامة يف تلكليتهلم االعتيادية ، و النشاطات ا

3  

األصلي و التوجه إىل أماكن أخرى  اإلقامةوميكن االستنتاج من هذا التعريف ان السياحة تعين تغيري مكان 

  .بشكل مؤقت 

                                                           

.12، ص  1975حممود كامل ، السياحة احلديثة ، اهليئة املصروفية للكتاب ، مصر ،  - 1  

.18، ص  1988، عامل الكتاب ، القاهرة ، مصر ،  و البيئي بني النظرية و التطبيق أمحد اجلالد ، النخطيط السياحي  - 2  

.24، ص  2005اخلدمات وتطبيقاته ، دار املناهج ، األردن ، زكي خليل املساعد ، تسويق  - 3  
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حيث عرف السياحة على أا االصطالح الذي يطلق على كل  thermanron sholterowتعريف 

املؤقتة و انتشارهم  إقامتهمالعمليات املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية اليت تتعلق بدخول األجانب و 

ركز هذا التعريف على اجلانب االقتصادي للسياحة من خالل 1داخل و خارج حدود منطقة دولة معينة 

  .كاجلانب االجتماعي للسياحة   أخرىمن خمتلف أنشطة السياح وأمهل جوانب الدخول املتأنية 

حيث عرف السياحة على أا جمموعة الظواهر و العالقات  الناشئة عند  hunzikerand krafeiتعريف 

  2 ةكسبي أنشطةالسفر و اإلقامة لغري املقيمني طاملا أن ذلك ال يؤدي إىل إقامة دائمة هلم و ال يرتبط مبمارسة 

ميز هذا التعريف بني السائح و املهاجر إذ ينتقل السائح بصفة مؤقتة بينما ينتقل املهاجر لفرتة طويلة وقد 

  .تكون الغرض من وراء هذا االنتقال العمل و الكسب 

السياحة على أا ظاهرة  1963وقد عرف مؤمتر األمم املتحدة السياحة و السفر الدويل يف رومانسة 

ساعة  24إىل مكان  آخر لفرتة مؤقتة ال تقل عن  إقامتهىل انتقال الفرد من مكان إتقوم  سانيةإناجتماعية و 

وهي تنقسم إىل نوعني سياحة . شهر دف السياحة الرتفيهية أو العالجية أو التارخيية  12وال تزيد عن 

أا ظاهرة اجتماعية هذا التعريف عدة جوانب حيث نظر إىل السياحة على مشل  3داخلية و سياحة خارجية 

و إنسانية ، كما حدد مدة السياحة وميز بني  الداخلية و اخلارجية ، يف حني أغفل عن اجلانب االقتصادي 

  .للسياحة 

على أا جمموع األنشطة اليت يقوم ا  1991للسياحة املنعقد بكندا يف جوان  وقد عرف مؤمتر اوتاو

ملدة من الزمن و أن ال يكون غرضه من السفر هو ممارسة نشاط الشخص املسافر إىل خارج بيئته املعتادة 

  .يكتسب به دخال من املكان الذي يسافر إليه

                                                           

.07، ص  2003جليلة حسن حسن ، اقتصاديات منشورات جامعة االسكندرية ، مصر ،  - 1  

.حمي حممد مسعد ، اإلطار القانوين للنشاط السياحي و الفندقي ، املكتب العريب احلديث ، مصر دون سنة نشر - 2  

.62، ص املرجع نفسه - 3  
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  : السياحة ينبغي أن تتضمن أربعة نقاط أساسية هي "  أاكما عرفت املنظمة العاملية للسياحة على 

  .جمتمعهم احمللي  تنطوي السياحة على حترك الناس من موقع إىل موقع آخر خارج - *

  .مات طات و اخلربات و التسهيالت و اخلدإن اجلهات القصد السياحية توفر نطاق من النشا - *

 تأثريات و الدوافع بدورها ختلف اإن احلاجة و الدوافع املختلفة للسائح تتطلب إشباعا و أن هذه احلاج - *

  .اجتماعيا

وهذه النشاطات تولد جمتمعه دخال ضمن االقتصاد  تضمن صناعة السياحة عددا من النشاطات الفرعية - *

  .الوطين ينتج من خالل العمالت الصعبة األجنبية اليت تدخل إىل البلد السياحي املزار عن طريق السياح

نالحظ من خالل هذه التعريف أنه هناك اختالف واضح يف تعاريف السياحة ، وهو ناتج عن تطور دور  - *

تضع تعريفا خاصة بالسياحة ، إذ  1993جعل املنظمة العاملية للسياحة سنة  السياحة يف اتمع هذا ما

مدة ( عرفتها على أا أنشطة األشخاص املسافرين من أماكنهم كهذه اإلقامة يف أماكن خارج قامتهم املعتادة 

 تضع تعريفا خاصا بالسياحة إذ عرفتها على أا أنشطة األشخاص املسافرين من 1993تزيد عن سنة 

  .أماكنهم و اإلقامة يف أماكن خارج إقامتهم املعتادة ملدة تزيد عن سنة مستمرة لقضاء عطلته

  بعض المصطلحات : ثانيا 

  1: هذه المصطلحات نذكر  أهمومن : مصطلحات لها عالقة بالسياحة  -أ

شهرا وال يكون غرضه  12هو الشخص الذي يسافر إىل مكان خارج إقامته املعتادة ملدة ال تقل عن  :الزائر 

  .احلصول على املال

  .كل شخص يدخل البلد املقصود سواء مكث فيه أو غادره يف نفس اليوم  :القادم 

                                                           

.04، ص  2001عبد اهلادي الدفاعي ، التنمية السياحية مفهومها حمدداا وأمهيتها ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ،  - 1  
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وهو ذلك الشخص الذي يقصي ليلة واحدة على األقل يف مسكن خاص أو مجاعي يف املكان  :السائح 

  1.الذي يزوره 

  .هو القادم الذي يهدف إىل الكسب أو إلقامة كما يشتمل الدبلوماسيني  :غير السائح 

  .ساعة يف البلد املقصود 24كل قادم يقضي فرتة تقل عن   :زائر اليوم 

يرادات بالعمالت األجنبية من السياحة الوافدة و تشمل اتفاق الزوار الدوليني مبا كافة اال: الدخل السياحي 

  .فيها أجور النقل لشركات النقل الوطنية 

  2هناك فئات ال ميكن اعتبارهم على أم سياح وهم :الفئات التي ال ينطبق عليها تعريف السائح  -ب

  ).اخل...اطرات ، الشاحنات ، راكب الرتانزيتطاقم الطائرة الباخرة الق( املسافرون العابرون  - *

  .احلدود و يعملون يف أراضي بلد جماور  عنداألشخاص امليمني

  . األجنبيةالقوات املسلحة  أفراد - *

  .أعضاء اهليئات الدبلومسية - 

  .أصحاب عقود العمل - *

  .الالجئون السياسيون أو املقيمون الدائمون

عوامل قبل السفر  وأمههاهناك عدة عوامل عديدة تؤثر يف سلوك السائح : العوامل املؤثرة يف سلوك السائح 

  : جند منها 

  .الشعور حنو األمن يف البلد املستقبل * 

  .اجلهود التسويقية لبلد االستقبال* 

                                                           

 2007، مركز اململكة العربية السعودية ، ) عبد الرمحن بن امحد الفروج و الشيخ الطاهر حسن ، السياحة يف املنطقة الشرفية ، الواقع و املأمول -1

   .28ص  ،
إىل حالة والية لبليدة املؤمتر الدويل حول السياحة رهان التنمية، دراسة حالة بعض  اإلشارةمعيزي قويدر ، السياحة يف اجلزائر واقع و آفاق مع  -2

   .06، ص  2016أفريل ،  24/25الدول ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة البليدة يومي 
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  .تكلفة النقل اجلوي * 

  .االتصاالت الرقمية و التكنولوجيا املنقولة* 

  .ة و املناطق الطبيعية البيئ* 

  .املناخ السائد يف البلد املطبق* 

  : عوامل بعد السفر جند منها 

  .اخلربة يف مواجهة ظروف األمن و األمان * 

  .الضرائب املفروضة على السلع و اخلدمات يف البلد املضيف* 

  .األسعار التنافسية للسلع و اخلدمات * 

  .التعامل مع املناخ ، الصراع الثقايف * 

  التعاريف و المصطلحات الخاصة بالسياحة : المطلب الثاني 

  التخطيط السياحي : أوال 

السياحي على أنه ذلك التخطيط على املدى الطويل تقوم  به اهليئة القائمة على السياحة  يعرف التخطيط

وهي وزارة السياحة أو اإلدارات الرمسية وهو يركز على كيفية حتقيق األهداف بعيدة املدى ، ويهتم كذلك 

  1.بتحديد املستقبل السياحي للبالد وحتقيق ألهداف اخلاصة بذلك

السياحي ال يقتصر فقط على اجلهات الرمسية وإمنا هو عمل مشرتك يسن اجلهات الرمسية و كما أن التخطيط 

  .القطاع اخلاص و األفراد

                                                           

در ، واقع السياحة يف اجلزائر و أفاق تطورها ، رسالة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر ، هدير عبد القا -  1

   .95، ص  2006
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لضمان جناح التخطيط السياحي البد من توفري جمموعة من العوامل  :عوامل نجاح التخطيط السياحي  -أ

  : هي 

  .لسياحي قيام الدولة بتحديد مستوى النمو املطلوب وحجم التدفق ا - *

على االعتبار ان التدفق السياحي و البيئة مها نفس الشيء  السياحة عالقة السياحة بالبيئة إذ جند أن  - *

  .ترتبط بعوامل اجلذب السياحي 

  . الرتكيز على عالقة التنمية السياحية بالنشاط االقتصادي العام وحتديد ذلك باحملافظة على البيئة - *

  .للتنمية االقتصادية  اإلسرتاتيجيةالسياحي كأحد اخليارات أن يتم اعتبار القطاع  - *

  .حتقيق التوازن بني القطاعات االقتصادية املختلفة - *

  : مزايا التخطيط السياحي متل مزايا التخطيط السياحي يف  - ب

  .يساعد على صيانة مبوارد سياحية و االستفادة منها بشكل مناسب يف الوقت احلاضر و املستقبل  - *

  .يعمل على ربط وتكامل القطاع السياحي مع القطاعات األخرى  - *

  .و التقارير لالستفادة منها  اإلحصائياتيعمل على توفري حمصل املعلومات و 

  .يساهم يف استمرارية تقومي التنمية السياحية ومواصلة التقدم يف تطوير القطاع السياحي - *

  : كما يلي كما منيز التخطيط السياحي جمموعة من اخلصائص  

  .ختطيط مرن ومستمر وتدرجيي يقبل أي تعديل  - *

  .و املتسلسلة  املتتابعةختطيط مرحلي منظم يتكون من جمموعة من اخلطوات االقتصادية و النشاطات  - *

  .اخل... ختطيط يشمل كافة وانب لتنمية السياحة االقتصادية ، االجتماعية ، البيئية ،  - *

  .مبشاركة مجيع اجلهات املعنية يف مجيع املراحليسمح التخطيط السياحي  - *
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  1.التخطيط السياحي يراعي جلوانب البيئة و يعمل على صيانتها - *

  : مستويات التخطيط السياحي  -ت

  : للتخطيط السياحي أربع مستويات هي 

ويكون التخطيط السياحي هنا أكثر ختصصا و تفضال من املستويات األخرى ويضم  :المستوى المحلي 

) بكات الطرق املختلفة التوزيع اجلغرايف للخدمات السياحية مناطق اجلذب السياحي و ش( عدة جوانب منها 

ئية و ودراسات لتقييم املردودات البي أوليةمع العلم أنه يسبق التخطيط احمللي دراسات جدوى اقتصادية 

  .االجتماعية باإلضافة إىل إدراج قواعد التنظيم املكاين و التصميم اهلندسي

  : ويركز على النقاط التالية  : اإلقليميالمستوى 

  . اإلقليميةبوابات العبور  - *

  .منشآت النوم بأنواعها - *

  : برامج الرتويج و التسويق السياحي  - *

  .املشاريعمراحل و اسرتاتيجيات التنمية وبرجمة 

أنه أقل ختصصا من املستوى احمللي إذ يرتبط مستوى التخصص حبجم  اإلقليميما مييز التخطيط يف املستوى 

  .معا إقليميإذ ال حتتاج البالد ذات املساحة الصغرية إىل ختطيط حملي و  اإلقليمالدولة او 

  .يغطي هذا النوع من التخطيط مستوى القطر و الدولة جبميع أقاليمها :المستوى الوطني 

ويقتصر هذا النوع من التخطيط على خدمات النقل و ملواصالت يف الدول و قد يشمل  :المستوى الدولي 

التخطيط الدويل املشرتك بني الدول وتلعب املنظمات و اهليئات السياحية الدولية كاملنظمة العاملية للسياحة 

  دورا مهما يف هذا النوع من التخطيط من خالل تقدمي الدعم املعنوي و املادي

                                                           

.55، مرجع سبق ذكره ، ص هدير عبد القادر ، واقع السياحة يف اجلزائر و أفاق تطورها  - 1
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  1التسويق السياحي : ثانيا 

يعرف التسويق السياحي على أنه ميثل كافة األفراد و املؤسسات اليت تسعى إلشباع حاجات ورغبات معينة يف 

قع أثرية ودينية وثقافية ومن خالل وسائل سياحية تقدم عددا من املنتجات اليت قد ترتبط مبوا أماكنأقطار أو 

مساعدة كالتنقل بأنواعه و الفنادق و املطاعم و غريها كمن يتضمن السوق السياحي مستويات خمتلفة واليت 

  .و الدولية اإلقليميةتضم السياحة احمللية و 

  .مها الطلب السياحي و العوض السياحي :  آليتنييتضمن السوق السياحي 

الطلب السياحي على انه لعدد الكلي لألشخاص  mathienson and wallعرف :  احيالطلب السي -أ

و اخلدمات السياحية يف أماكن بعيدة عن الذين يسافرون أو يرغبون يف السفر ألجل استعمال التسهيالت 

  :و أعماهلم املعتادة ، كما توجد عدة عوامل تؤثر على الطلب السياحي منها  إقامتهممكان 

  .املستمر لسكان العامل مما يؤدي إىل خلق أجيال ذات رغبات سياحية التزايد  - *

  .زيادة الدخل الفردي يشجع على زيادة الطلب السياحي - *

  .حتسن املستوى املعيشي لألفراد  - *

  .زيادة أوقات الفراغ للفئة العاملة - *

  .التطور احلاصل يف وسائل االتصال و املواصالت - *

زيج التسويقي ويتحقق ذلك إذ استطاع منتج اخلدمات السياحية إنتاج ما يطلبه السائح سواء التحكم يف امل

احلايل او املرتقب وبيعه لتلك اخلدمات بالسعر الذي يستطيع السائح الشراء به باإلضافة إىل القدرة على توزيع 

ني الوسائل التسويقية و بطلب السياحي و بالتايل فالعالقة ب اإلشباعاملنتج السياحي و بالتايل يوفر له الرضا و 

  .عالقة طردية 

                                                           

.23، مرجع سبق ذكره ، ص   عبد الرمحن بن امحد الفروج و الشيخ الطاهر حسن ، السياحة يف املنطقة الشرفية - 1
  




                                                                 :ا	��� ا�ول ������ ��م 	��  

 

33 

 

للطلب السياحي على السياحة العلمية و  املفسرةيعد هذا األخري من العوامل  :المستوى التعليمي و الثقافي 

  1.الثقافية

 تؤثر هذه اإلجراءات على نفسية السائح إما إجيابا أو سلبيا كما يأخذ الطلب: إجراءات الرحلة السياحية 

  2: السياحي األنواع التالية 

وهو يشري للذين يسافرون خالل الفرتة الزمنية اجلارية فعليا إىل أماكن سياحية باإلضافة إىل :  الطلب الفعال

  .أم يستعملون خدمات و تسهيالت تلك األماكن 

السياحة و لكنهم غري قادرين على  ألجلوخيص األشخاص الذين ميلكون الدافع للسفر  :الطلب الكامن 

  .وقتية أوذلك ، نظرا لوجود أسباب خمتلفة قد تكون مالية 

وخيص األشخاص الذين يستطيعون السفر مع غياب الدافع لذلك نظرا لوجود عدة أسباب  :الطلب المؤجل 

  .منها نقص املعلومات و الفرص و التسهيالت و قد تكون كل هذه األسباب

  : السياحي بعدة خصائص منها  كما يتميز الطلب

وهي تعرب عن مدى استجابة الطلب السياحي للتغريات اليت حتصل يف احملددات الرئيسية له وتتمثل  :المرونة 

  .يف األسعار و الدخول 

ويقصد ا متركز النشاط السياحي يف فرتات دون أخرى ، حيث يصل الطلب السياحي الذروة يف  :الموسمية 

  .فرتات ويقل يف  فرتات أخرى 

وتعرب عن مدى تأثر الطلب السياحي و استجابة للمتغريات و العوامل السياسية و االجتماعية و  :الحساسية 

  .االقتصادية احمليطة بالنشاط السياحي

                                                           

.30، مرجع سبق ذكره ، ص   عبد الرمحن بن امحد الفروج و الشيخ الطاهر حسن ، السياحة يف املنطقة الشرفية - 1
  

السياحية املستدامة ، حاالت اطروحة دكتوراه ختصص تسيري املؤسسات ، قسم علوم التسيري ، كلية عامر عيساين ، األمهية االقتصادية التنمية  -  2

   .22، ص  2010 – 2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، دفعة 
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  .ي تعرب عن متيز الطلب على املنتج السياحي بأنه مستمر  يف النمو عرب الزمنوه :التوسع 

  .يتميز الطلب السياحي بأنه مزيج من األدوات و الرغبات : عدم التجانس 

يعرف العرض السياحي على أنه جمموعة املنتجات و اخلدمات الضرورية إلرضاء  :التعرض السياحي  -ب

  1.العطاء العطل و األسفار حاجيات املستهلك وهذا من خالل

  : ويصنف العرض السياحي إىل ثالثة عناصر أساسية ومها 

ل ، معامل دينية وغريها و اليت تعم جمموعة السندات املتكون من موارد طبيعية و ثقافية و صناعات تقليدية - *

  .على جلب السياح و لالستمتاع ا

  .يف جلب السياح كوسائل النقل الفنادق و املطاعم التجهيزات البىن التحتية اليت تلعب دورا هاما - *

  .اإلدارية و املتعلقة بتسهيالت الدخول و اخلروج كوكاالت السياحة و السفر  اإلجراءات - *

  : كما أن للعرض السياحي عدة حمددات هي 

ترتاوح بني  اإلقامةبالتنوع إذ جند أماكن  اإليواءيتميز العرض السياحي خلدمات  : اإليواءعرض خدمات  -*

 أماكنالسياحية ودور الشباب ، أما من حيث  القرىالفنادق مبستويات متعددة واملساكن املفروشة و اهزة و 

  .تواجدها فقد تكون بالقرب من األماكن السياحية و قد تكون بعيدة عنها

عة تتمثل يف املناطق وترتاوح بني املناطق الطبيعية وأخرى تارخيية فالطبي: عرض مناطق اجلذب السياحي  - *

اجلبلية و الشواطئ و املناطق الصحراوية ، اما املناطق التارخيية فهناك اآلثار التارخيية يف اليونان و الرومانسية 

  .بايطاليا و الفرعونية مبصر

عرض املغريات السياحية و ميكن إمجايل املغريات السياحية يف املعارض التجارية و املؤمترات العلمية و  - *

  . ملهرجانات و احلدائق املتنوعة ا

                                                           

.20 مرجع سبق ذكره ، صعامر عيساين ، األمهية االقتصادية التنمية السياحية املستدامة ،  - 1
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مات النقل من اجلوي و البحري الربي إذ تعترب خدوتوع خدمات النقل بني النقل : عرض خدمات النقل  - *

  1.أحد الشروط الضرورية للسياحة 

ت العامة و اليت يستفيد منها القطاع السياحي  آالبنية التحتية األساسية وتتمثل يف التجهيزات و املنش - *

  .كاملطارات ، املوانئ ، الطرق و املستشفيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.30، مرجع سبق ذكره ، ص عامر عيساين ، األمهية االقتصادية التنمية السياحية املستدامة  - 1
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  أساسيات حول السياحة : المبحث الثاني 

  أنواع السياحة: المطلب األول 

ميكن تصنيف السياحة إىل تصنيفات متعددة ختتلف حبسب املعايري املستخدمة يف هذا اال وفيما يلي سيتم 

من خالل قيامهم  إشباعهاعرض عددا من األمناط السياحة اليت تتماشى مع ميوالت ورغبات السائحني املراد 

و احلضاري الذي يشهده اتمع الدويل بالرحالت السياحة متاشيا مع التطور االقتصادي و العلمي و الثقايف 

  .يف عاملنا املعاصر 

  : السياحة الثقافية 

تويل صناعة السياحة اهتماما كبريا بالرتاث الثقايف باعتباره من املكونات األساسية للنشاط السياحي إذ ميده 

احي و بالتايل فإن مبوارد متعددة ومتنوعة اليت تشكل منتجات على قدر من األمهية ضمن عناصر العرض السي

هذا النمط السياحي يقوم على استهالك موارد الرتاث الثقايف املتمثلة يف املتاحف ومكوناا املواقع األثرية و 

التارخيية ، مواقع الرتاث العمراين ، منتجات الصناعة التقليدية إضافة إىل عناصر الرتاث الثقايف  غري املادي أو 

  1.حياة الشعوب ، العادات و التقاليد  طأمناالرتاث غري احملسوس مثل 

كل استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث :  أاوعلى هذا األساس ينظر إىل السياحة الثقافية على 

عن املعرفة من خال اكتشاف تراث عمراين مثل املدن و القرى و املعامل التارخيية و احلدائق و املباين الدينية أو 

  .حلفالت التقليدية و التقاليد الوطنية أو احملليةتراث روحي مثل ا

إذن الدافع األساسي من السياحة الثقافية مبعناها الواسع بتعدد أوجهها و اليت تعكس رغبة السائح يف تنمية 

) " العراق( ببابل " كاحلدائق املعلقة" معارفه الثقافية ومن مظاهرها زيارة املواقع األثرية و املعامل التارخيية 

سان " و " رومتحف اللوف) " ايطاليا" ( برج بيزا املائل) " مصر" ( و آثار األقصر واسوان" أهرامات اجليزة

                                                           

.74، ص  1985، دار املعارف ، القاهرة ، 1حمبات أمام ، ج. روبستون ، جغرافيا السياحة ، ترمجة د.ه - 1  
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خرى وعلى امناط الصناعة و التعرف على ثقافات وعادات شعوب أ) باريس" ( الالتييناحلي "و " ميشيل

كصناعة السجاد و الذهب و الفضة و النحاس أو أي شكل آخر من أشكال التعبري الفين ،    ةالتقليدي

  1.و املعارض و املهرجانات وطنية أو الدولية  الثقافيةكحضور التظاهرات 

  : السياحة الترفيهية 

، أي أن  يعتقد بان أقصى دافع لكل فرد يف السفر يتمثل يف إشباع رغباته اليت تتجلى يف الشعور بالسعادة

الرغبات و الواقع أن رغبة الفرد يف الرتفيه و الرتويح عن النفس  إشباعلسفر خاصة فريدة تكمن يف القدرة على 

  .قوية يف حتقيق املرح و اإلثارة 

ومع أن السياحة الرتفيهية تتضمن تغيري مكان اإلقامة الدائمة لفرتة أكثر من يوم واحد إىل مناطق أخرى لغرض 

فيه عن النفس بزيارة املنتزهات األثرية ، و التمتع مبناظر املناطق ، وحضور املنافسات الرياضية املتعة و الرت 

العاملية و األوملبياد فهي تتضمن أيضا ممارسة اهلوايات املختلفة كالصيد و الغوص يف البحار و التزجل على 

سياحة الراحة و الرتفيه و العطالت إىل  املتوفرة لعدد من الدول العربية أن نسبة اإلحصاءاتالثلوج يف مناطق 

يف  % 72يف اجلزائر و  % 73، يف مصر  % 91يف املغرب ،  % 100السياحية تصل إىل  إمجايل

  .البحرين 

ويبقى على الدول النامية املهتمة ذا النمط السياحي أن تواكب الزمن ويء السبل الرتفيهية اليت تتماشى مع 

طالعي هذا املنتوج  السياحي باختالف أذواقهم و رغباهم من أجل جذب أعداد  متطلبات السائحني من 

  2. السياحة الرتفيهيةمن مهميت كبرية من السياح

  

  

                                                           

.19، ص  2004حممد مدحت جابر ، جغرافية السياحة و الرتويج ، القاهرة ، سنة  - 1  

.51 – 50، دمشق ، ص ص  2008مصطفى بوسف كايف ، اقتصاديات السياحة ، دار الرضا للنشر ،  - 2  
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  : السياحة العالجية 

إن نعمة عيون املياه املعدنية باختالف مميزاا تتواجد يف كثري من مناطق العامل اليت أنعم اهللا عليها ذه 

إال أن الفرق بينها يكمن يف مدى معرفة خصائصها العالجية وحتليلها وتطويرها وتنمية مواقعها و  اإلمكانيات

إنشاء منتجعات سياحية عالجية حىت تصبح قبلة ألعداد كبرية من السياح طاليب االستشفاء من األمراض 

  .اجلهاز احلركي وأمراضاملختلفة مثل الشلل ، أمراض الروماتيزم ، أمراض الكلى 

وتعود ظاهرة السياحة العالجية إىل املاضي البعيد حسب ما أثبتته الدراسات الطبيعية يف هذا اال 

باملياه كان دف ديين وصحي يف آن  اإلنسانوباستعراض تاريخ العالج باملياه املعدنية يالحظ أن ارتباط 

  .مقدسة أماكنابع املياه املعدنية هي واحد إذ كان الناس يعتقدون بأن من

و " كالفراعنة" منذ عهد بعيد  اإلنسانوتعد السياحة العالجية من األمناط السياحية التقليدية اليت مارسها 

مث أخذت يف التطور من فرتة إىل أخرى حىت أصبحت من األمناط السياحية املهمة ،  " الرومان"و " اليونان"

ستخدمة فيها مبا يتماشى مع نوع املومنتجاا وكذلك تعددت وسائل وطرق العالج  أنواعهاكما تعددت 

  .رض و حالة املريضامل

وعرفت السياحة العالجية منذ قدمي الزمان يف أوساط أوروبا خاصة يف أملانيا إذ مسيت املدن بامسها اليت فيها 

" يف مجهورية التشيك و ) كارلوس باد" ( كارلوفيقاري" ومحامات " محام" اليت تعمي " باد"مقطع كلمة 

  .يف سلوفاكيا وغريها من املدن و املواقع املنتشرة يف أحناء العامل " سبشياتسن

  : طرق استغالهلا يف هذا اال ، وتقسم هذه املناطق من حيث العالج الذي تشتغل فيه إىل 

  .مناطق ا مياه معدنية ، تستعمل للشرب أو االستحمام - 

  1.مناطق تستغل مياه البحر للعالج - 

                                                           

.54، مرجع سبق ذكره ، ص مصطفى بوسف كايف ، اقتصاديات السياحة  - 1
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و الدفن يف الرمال ، كما هو احلال يف  كالطميوسائل طبيعية أخر تستغل يف العالج   مناطق تتوفر على - 

  .بعض املناطق الصحراوية باجلزائر مثل بسكرة ووادي سوف

كما أن هناك بعض الكهوف تبعت منها غازات خبارية و تستعمل يف عالج بعض األمراض مثل ما هو   - 

  .مبدينة خنشلة" كريف" يف محام  األمرعليه 

اجلزائر مقومات السياحة العالجية مما يؤهلها يف حالة حني استغللها لتكون مركزيا ، وقطب سياحي  ومتتلك 

يف هذا اال فهي تتوفر على العديد من احلمامات املعدنية اليت تتميز مبياه حارة و بارتفاع نسبة األمالح 

ية ، محام بوغرارة ، وهي تتخصص يف معاجلة املعدنية ا ، مثل محام قاملة ، محام بوحجر ، محام بوحنيف

  .جمموعة من األمراض العضوية إضافة إىل أا متتلك إمكانيات عالجية مبياه البحر و رمال الصحراء 

  : السياحة الصحراوية 

يتسم هذا النوع من السياحة جباذبية هلواة الطبيعة يف احملميات الطبيعية وخارجيا وما حتتويه من نقاء ومجال 

احلياة فيها عرب األزمنة اليت  كنوز جيويوجية وتكوينات جغرافية رائعة ، وحفريات تسجل عصور التاريخ وصورو 

  .قرضت منذ ماليني السنني ان

ويقصد بالسياحة كل إقامة سياحية يف منطقة صحراوية تقوم على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية و 

بأنشطة مرتبطة ا من تسلية و ترفيه و استكشاف وتعد الصحاري التارخيية و الثقافية هلذه البيئة مرفقة 

  .وهدوئها قطبا سياحيا جلذب الكثري من السياح الذين يفضلون هذا املنتوج السياحي 

وتعترب اجلزائر وتونس و املغرب من الدول اليت تتوفر على هذا املنتوج السياحي فصحاري هذه الدول تتميز 

  1.وواحاا الغنية بنباتاا املتميزة وحيواناا املتعددة مبناظرها اجلميلة 

                                                           

21، مرجع سبق ذكره ، ص مصطفى بوسف كايف ، اقتصاديات السياحة  - 1
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فإن منتوجها الصحراوي ذاع صيته يف العامل من قبل خرباء يف السياحة وهيئات دولية متخصصة أما اجلزائر 

ري و العديد من املناطق الصحراوية إال أن هذه الثروة السياحية ال تزال غ" غرداية" يف متنراست " األهقار" مثل 

  .مستقلة إال بنسبة ضئيلة ومل ترتق إىل املستوى الذي يعكس مكانتها 

كما تعترب مصر من الدول اليت اهتمت ذا النمط السياحي إذ سجلت تطورا ملحوظا يف السياحة الصحراوية 

ناطق ، من حيث استغالهلا للمقومات الطبيعية و الثقافية هلذا املنتوج جلذب أعداد كبرية من السياج ومن امل

وغريها من مناطق اجلذب السياحي ذات الطابع " سيوة" األقصر و " أسوان"الصحراوية األكثر شهرة يف مصر 

  .الصحراوي اليت حققت تقدما يف السياحة الصحراوية

  : سياحة المؤتمرات و األعمال 

لدوافع  أوطامإحدى قنوات السياحة إذ تشمل انتقال و إقامة األشخاص خارج  األعمالمتثل املؤمترات و 

مهنية و يعترب هذا النمط السياحي أحد املنتوجات اجلديدة للسياحة وختص بالتحديد فئات معينة من أفراد 

لد الذي ينعقد اتمعات وهو الباحثون و اآلباء ورجال األعمال ، كما متثل سياحة املؤمترات وسيلة دعائية للب

أخرى وصفقات وأعمال فيه املؤمتر خاصة إذا مت ذلك يف ظروف جيدة مما يشجع على انعقاد مؤمترات 

  .تانومعارض وصالو 

إن سياحة املؤمترات تساهم بشكل فعال يف الدخل السياحي الرتباطها بنوعية السياح املشاركني يف فعاليات 

عن اتفاق السائح العادي وهذا ما يؤكد أمهية  % 30املؤمترات بـــ  الزائر يف سياحة إنفاقاملؤمترات إذ يرتفع 

  1.للدول السياحية املنظمة للمؤمترات اإلمجايلوسياحتها كمورد اقتصادي مهم يف الناتج احمللي  األعمالصناعة 

طاعت وأكد جملس السياحة و السفر العاملي على أن اإلمارات العربية املتحدة تستفيد من السمعة اليت است

اكتساا خالل مسريا يف تنظيم وعقد هذه الفعاليات حيث حتتل املرتبة اخلامسة كأفضل وجهة عاملية يف 

                                                           

.25، مرجع سبق ذكره ، ص مصطفى بوسف كايف ، اقتصاديات السياحة  - 1
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جمال تنظيم املعارض و املؤمترات وتكون بذلك متفوقة على دول عديدة وبارزة يف هذا اال مثل اململكة 

جال األعمال وحمل أنظار املستثمرين لدراسة املتحدة وفرنسا و اليابان و االجتماعات و املعارض فرصة امام ر 

متنحه قوانني  إمكانيات البلد املضيف يف جمال االستثمار ومدى حاجته إىل االستثمارات األجنبية وما

من حوافز و تشجيعات للمستثمرين األجانب وهكذا يالحظ ان هذا النوع من األنشطة  املايلاالستثمار 

( ستثمار أساسي أما الدول النامية فنصيبها ضئيال جدا النعدام مناخ االتستفيد منه الدول املتقدمة بشكل 

  1).التحتية ، املنظومة القانونية و التشريعات السائدة و غريها االستقرار السياسي ، البىن

  : السياحة الرياضية 

سياحية هامة من النقد  إيراداتتعترب السياحة الرياضية أحد األمناط السياحية اليت تدور على الدول املهتمة ا 

لتطوير التبادل بني الشعوب والدول حيث تشكل  األجنيب ملا تتميز به من شعبية كبرية و بالتايل فهي وسيلة

و العاملية أحد عوامل ترقية السياحة يف البلدان املستقبلة هلذه التظاهرات  اإلقليميةالتظاهرات الرياضية احمللية و 

عددا كبرية ب من السياحة التعريف باملقومات السياحية للبلد املضيف و بالتايل جذالرياضية وميكن هلذا النوع 

  .السياحية للبلد املعين اإليراداتن السياح املهتمني بالنشاط الرياضي وزيادة حجم 

تعترب الرياضة إحدى النشاطات اليت حتظى بإقبال شعيب كبري من خمتلف املستويات العمرية، مما جيعلها سفريا 

تعريف بالدول ومقوماا وجذب الطلب اخلارجي حنوها و بالتايل وسيلة لتسويق منتوجاا من خالل خمتلف لل

  .أنشطتها 

لقد برزت الظواهر اليت متثل السياحة الرياضية خالل القرن العشرين من بداية منافسات كأس العامل لكرة القدم 

من القرن العشرين نتيجة زيادة اهتمام اتمعات البشرية  األخريينو األوملبية و تزايدت أمهيتها يف العقدين 

على مستوى العامل ، التفاعل بني السياحة و الرياضة يف املسامهة يف حتقيق التنمية و توطيد أواصر الصداقة بني 

                                                           

1 - www.zawua.com/arabic/story.cfm/sid zawya 201005240532 12/lok 053200100523  وهي

يف الشرق األوسط  األعمالبالعربية عامل االقتصاد و   




                                                                 :ا	��� ا�ول ������ ��م 	��  

 

42 

 

 أفراد اتمعات وبناء جسور التفاهم بني الثقافات املختلفة وغريها من العوامل اليت تساهم يف تنشيط هذا

  .النمط السياحي

احد أشكل السياحة الرياضية اليت تستهوي العديد من السياح ) الفورموال و الديريب( ويعترب سياق السيارات 

املهتمني ذا النمط السياحي الذي يستوجب توفري إمكانات سياحية خاصة تتمثل يف العديد من السياح 

و االسرتاحات و انتشر  اإلسعافلصيانة ومراكز النجدة و الطرق الربية و الطويلة و السريعة وحمطات اخلدمة فا

هذا النوع من السياحة يف العقد األخري من القرن العشرين بني الدول ااورة لبعضها كدول أوروبا و املنطقة 

الذي ينطلق من فرنسا إىل اسبانيا مث إىل " رايل باريس داكار" العربية و بعض الدول األخرى يف العامل مثل 

لسنغال باإلضافة إىل منافسات أخرى مثل كرة القدم و التنس و األلعاب عاصمة ا" داكار"املغرب وصوال إىل 

  1.االوملبية  غريها

السياحة الرياضية اليت يقبل عليها طالبوا هذا املنتوج السياحي ، سيما  أنواعوتعد رياضة التزحلق على الثلج من 

الواليات "و " كندا"ا الشمالية مثل يف فرنسا و اسبانيا و يف أمريك" جبال الربانس"يف املناطق اجلبلية مثل 

النرويج و السويد ويف اجلزائر توجد عدة حمطات للتزحلق " ويف الدول االسكندينافية مثل " املتحدة األمريكية 

، الشريعة بالبليدة  ، إذ تعترب هذه املناطق مطلبا لسياح  ووز  على لثلوج مثل تيكجدة بالبويرة ، تالغيف بتيزي

  .ى الثلج وقطبا سياحيا مومسيارياضة التزحلق عل

  

  

  آليات خلق السياحة لفرص العمل 01الشكل رقم 

  

                                                           

.51ص ، مرجع سبق ذكره ، مصطفى بوسف كايف ، اقتصاديات السياحة  - 1
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، الوراق للنشر و التوزيع ، عمان  1ابراهيم خليل باظو ، الجغرافيا و المعالم السياحية ، ط: المصدر 

  .222، ص  200، 

الفنادق ، النقل السياحي ، ( فرص العمل املباشرة تنشأ عن القطاعات التالية من خالل الشكل يتضح أن 

أما فرص العمل غري املباشرة تنشأ عن القطاعات الزراعية و الصناعية و ) مكاتب السفر ومدن التسلية 

  .اخلدمية و قطاعات اإلنشاءات املختلفة

لبنيات األساسية مثل تشييد املباين و الطرق و باإلضافة إىل ذلك تؤدي السياحة إىل إنعاش االستثمار يف ا

هذا فضال على أن السياحة تساهم يف جذب رؤوس األموال من خالل العمالت .اخل .... السكك احلديدية 

  1.الصعبة ورؤوس األموال

                                                           

.26أمحد حممد مقابة ، صناعة السياحة ، دار الكنوز املعرفية  ، األردن ، دون سنة نشر ، ص  - 1  
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  األهمية المختلفة للسياحة : المطلب الثاني 

ات التنموية للدول املتقدمة و فيمايلي عرض للسياحة أمهية كبرية ما جعلها حتتل مكانة متميزة يف السياس

  :ألمهية السياحة يف النقاط التالية 

  األهمية االقتصادية : أوال 

تعترب السياحة أحد األنشطة االقتصادية اليت يتولد عنها دخول ملختلف عناصر االنتاج العاملة يف جماالت 

يف املتوسط خالل السنوات العشر من  % 09السياحة وقد متت ايرادات السياحة الدولية مبعدل سنوي بلغ 

 62.80بـــ  1997وقد أحصت املنظمة العاملية للسياحة عدد السياح يف العامل لسنة  1997إىل  1988

  1.دوالر حيث أصبحت الصناعة األوىل يف العامل 4430مليون سائح وينفقون ما مقداره 

من الناتج االمجايل العاملي ، كما أن السياحة هي  % 1.5تساهم السياحة حبوايل  اإلنتاجومن جهة نظر 

  2.مصدر رئيسي للعمالة ، حيث تولد فرص عمل متنوعة يف قطاعها

باملئة من جمموع فرص العمل يف العامل وتساهم السياحة  08مليون فرصة عمل أي حوايل  200إذ توفر حنو 

الفندقي وحده يستخدم  اإليواءحيث أن قطاع  3 2010مليون فرصة عمل سنويا حىت عام  5.5بنحو 

  .مليون طن على النطاق العاملي و الشكل التايل طرق خلق فرص العمل 1.3حوايل 

  األهمية االجتماعية : ثانيا 

  4: تكمن أمهية قطاع السياحة من الناحية االجتماعية فيما يلي 

  .زيادة الوعي الثقايف و االجتماعي مبختلف عادات و شعوب الطرف اآلخر* 

                                                           

اجلزائري ، جملة الباحث ، كلية احلقوق هواري معراج وحممد سلمان جردات ، السياحة و أثرها على التنمية االقتصادية العاملية، حالة االقتصاد  -  1

   .22، ص  2005، ورقلة  3و العلوم االقتصادية ، العدد 

.25، ص  2008زهري سلمان ، االقتصاد السياحي ، دار الراية ، األردن ،  - 2  
، ص  01فهوم السياحة املستدامة سلسلة عبد الرمحان السحايل وحبيب اهلرب ، الدليل االرشادي للسياحة املستدامة يف الوطن العريب ، دليل م -  3

02.   

.72، ص  1998،  1عصام الدين األمحدي ، األثار االقتصادية ألزمة السياحة يف مصر ، النشرة االقتصادية ، مصر ، العدد  - 4  
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زيادة اهتمام الشعوب املضيفة بعادات و شعوب وقيم أجدادها وآبائها و احلفاظ عليها من الزوال و * 

  .االضمحالل

توفر عادات السياحة مالذا للكثري من الطبقات الكادحة و اليت جتد فرصة للعمل يف اال السياحي مبا * 

  .يوفره من مناصب شغل

  .معيشتهم مما خيلق التوازن االجتماعيحتسني منط حياة األفراد وحتسني مستوى * 

التفاعل و االحتكاك بني سكان املنطقة السياحية املزارة من جهة ومن جهة لسياح سواء كانوا من محلة * 

  1.اجلنسية نفس البلد أو جنسيات أخرى األمر الذي يقضي التبادل االجتماعي

  األهمية السياسية : ثالثا 

  :تساهم للسياحة كذلك أمهية سياسية حيث 

  .السياحة تؤدي إىل حتسني العالقات بني الدول * 

تعمل على حتقيق احلوار ومعرفة اآلخر و تساعد على التفاهم بني شعوب الدول املختلفة ونشر مبادئ * 

  .السالم العاملي 

النتائج االجيابية للسياحة على املستوى االقتصادي و االجتماعي تساهم يف حل الكثري من املشكالت * 

  2"السياسية

تعمل على حتقيق احلوار ومعرفة اآلخر و تساعد على التفاهم بني شعوب الدول املختلة ونشر مبادئ السام * 

  .العاملي

  .تساعد على تدعيم أواصر الصداقة بني شعوب دول العامل من خالل العالقات الودية اليت تنشأ بينها* 

  البيئية  األهمية: رابعا 

                                                           

.112مثىن طه احلوري و امساعيل حممد علي الدباغ ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  

.17، ص  1999، تنظيم وإدارة املنشآت السياحية و الفندقية ، املكتب العريب احلديث ، مصر  أمحد ماهر عبد السالم أبو قحف - 2  
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  : للسياحة من خالل ما يلي تكمل األمهية البيئية 

ة ممارسات ألفراد من جهة جالوعي املتزايد بأمهية البيئة وضرورة محايتها خاصة بعد األضرار البالغة نتي* 

وممارسات الشركات واملصانع من جهة أخرى و بالتايل بدأ الوعي و العمل امليداين ف التزايد من أجل العمل 

يال القادمة وجتسيد ذلك يف ثقافة متكاملة تتمثل يف الثقافة البيئية لدى دامها لألجخعلى إنقاذ البيئة و است

  .األفراد انعكس يف اجلانب السياحي فيما يلي بالسياحة البيئية 

  األهمية الثقافية : خامسا 

  :للسياحة أمهية ثقافية نذكر منها 

مناخ  إلجيادتعد السياحة أداة االتصال الفكري و تبادل الثقافة العادات و التقاليد بني الشعوب و أداة * 

  ).تداول العلوم و املعارف( للتبادل املعريف  أداةمشبع يروج للتفاهم و التسامح بينهم كما تعترب كذلك 

اليم العامل املختلفة و توطيد العالقات تساهم السياحة يف انتشار ثقافات الشعوب وحضارات األمم بني أق* 

  1.ثقافات العامل  خمتلفبني الشعوب وزيادة معرفة شعوب األرض ببعضهم أي انفتاحهم على 

توفر السياحة التمويل الالزم للحفاظ وصون الرتاث و املواقع األثرية و التارخيية و اليت تعد جزءا من ذاكرة و * 

  .ثقافة البلدان املضيفة 

على إنشاء املنتزهات وتعمل على احملافظة على البيئة ومحايتها و تزايد الوعي البيئي لدى أفراد تمع  تساعد* 

.  

  .حتقيق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل عملي سليم * 

  السياحة ، المقومات ، الخصائص و النتائج : المطلب الثالث 

                                                           

افة ، بشار ، خملويف عبد السالم ، دور السياحة يف التنمية احمللية ، امللتقى الدويل حول واقع ومستقبل الصناعات التقليدية يف اجلزائر ، دار الثق -1

   .04، ص  2003
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املقومات الطبيعية اليت تشكل الوعاء األساسي لقيام السياحة  حتتاج السياحة جمموعة من املقومات ترتاوح بني

وكذلك املقومات املادية لتوفري اخلدمات األساسية للسياح و تلبية احتياجام املختلفة و لقيام ظاهرة السياحة 

ايب هو اجي البد من توفري جمموعة من الشروط و اخلصائص ، كما ينتج عن السياحة جمموعة من اآلثار منها ما

  .على اتمع املصنف ومنها ما هو سليب 

  :أوال مقومات السياحة 

  :  أمههاتعتمد السياحة على جمموعة من املقومات 

وهي تشمل كافة الظروف اليت تشكل مقصدا لسياح من مجال الطبيعة و االبتعاد  :المقومات الطبيعية  -أ

  1: عن كل تأثريات احلياة احلضرية جند 

حيث ينتقل السياح  يفضل السياح اجلو املعتدل و اجلافوهو ذلك اجلو السائد يف ببلد معني ، إذ  :المناخ 

إىل املناطق السياحية الدافئة يف فصل الشتاء و املناطق اجلبلية و الساحلية يف فصل الصيف و بالتايل ميكن 

  2: تقسيم املناخ يف العامل إىل منطني مها 

تتميز بقلة خصائص عناصرها كمناخ البحر املتوسط و املناخات السائدة يف املناطق الغابية  :مناخات هادئة 

  .و السفوح اجلبلية منخفضة املنسوب

نظرا لكثرة تقلب خصائصها  كهبوب الرياح و سقوط األمطار الغزيرة وكثرة تساقط  :مناخات تتسم باإلثارة 

لسياحة كتدمري بعض املنشآت السياحية وغلق اطرق و الثلوج وهذا النوع من املناخ يؤثر سلبا على ا

  .االتصاالت 

                                                           

  ، دور السياحة يف التنمية املستدمية حالة اجلزائر ، املؤمتر العليا الدويل حول السياحة رهان التنمية ، دراسة حالة جتارب بعض الدول ناصر مراد -  1

   .05، مرجع سبق ذكره ، ص 
نمية ، دراسة حالة جتارب بعض ابراهيم عليوان ، السياحة يف الدول العربية ، واقع وحتديات املؤمتر العلمي الدويل طحول السياحة رهان الت -2

   .06الدول ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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يلعب املوقع اجلغرايف دورا مهما يف السياحة من حيث القرب و البعد من مناطق الطلب  :الموقع الجغرافي 

  .السياحي فكلما كان املوقع تقريبا من األسواق ساهم ذلك يف زيادة الطلب السياحي

يشجع  ل اجلبلية و املسطحات املائية هذان خالل التضاريس و السالسويربز م :سطح األرض  أشكال

الطبيعية و إقامة عليها منتجعات سياحية ، مما حيفز على  اإلمكانياتالدول املختلفة على استغالل هذه 

  .جذب السياح هلذه املناطق

وميكن استغالل احلمامات املعدنية إما من أجل العالج للمرضى أو اللجوء إليها  :الحمامات المعدنية 

  .للحصول على الراحة و املتعة

تلعب املناطق الصحراوية دورا مهما يف جلب السياح نظرا لتوفرها على خصائص متيزها  :المناطق الصحراوية 

  .عن املناطق األخرى كتوفرها على الكثبان الرملية

  : يات التاريخية و األثرية اإلمكان -ب

تعترب املقومات التارخيية و األثرية من اإلمكانيات السياحية اهلامة وتوجد بالعامل معامل تارخيية هامة كاألهرامات 

  1.يف مصر حيث يكتسب متعة ذهنية من خالل التعرف على تطور و تعاقب احلضارات

وتعترب مكة املكرمة من  ألماكن املقدسة و اآلثار الدينيةتتمثل املقومات الدينية يف ا :المقومات الدينية . ج

أشهر املواقع الرئيسية يف العامل من حيث عدد السياح الذين يقصدوا من كل بقاع العامل وهذا ألجل أداء 

  .مناسك احلج و العمرة 

قاليد ات و تاح يف التعرف على خمتلف عادوتلعب دورا مهما من خالل رغبة السي :المقومات الثقافية . د

  2.الشوب وفنوا الشعبية و الصناعات التقليدية هلذه الشعوب و التظاهرات الثقافية و الفنية 

                                                           

.147، ص  2007الظاهر وسراب الياس ، مبادئ السياحة ، دار املسرية ، األردن ،  نعيم - 1  
2 - Alin Mespeler et pierre blor duraffour , le tourisme dans le monde , 4 eme édition breal , 

France , 2000.p7 
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املادية الركيزة األساسية  لقطاع السياحة يف أي بلد وتتمثل يف  اإلمكانياتتعترب  :المقومان المادية  -ه

وقية كالفنادق و فالتحتية ال بىنو ال ك احلديديةطارات و الطرق و السكامل( مدى توفر البىن التحتية األساسية 

  اخل...صاالت و النقل تاال

و لعب دورها يف خمتلف  السياحيوتتمثل يف املؤسسات القائمة على القطاع  :ت المؤسساتية امالمقو  - ي

ااالت اخلاصة بالسياح من خالل سن التشريعات و القوانني و اهلياكل التنظيمية العامة ووضع خطط 

  .التسوق برامج الرتويج للسياحة

  خصائص السياحة و شروطها: ثانيا 

  : للسياحة جمموعة من اخلصائص و الشروط نوجز فيما يلي 

  : خصائص السياحة 

  .السياحة غري مادي و بالتايل ال ميكن نقله من مكان آلخر تعترب * 

نتوج السياحي مركب إذ أنه مزيج من جمموعة عناصر مع بعضها البعض و تتشابك مع قطاعات أخرى امل* 

حيث أن السياح يستهلكون السلع و اخلدمات اليت تقدمها املنشآت أخرى مع العم أن هذه العناصر متكاملة 

  1.ياحمن حيث جلبها للس

املنتوج السياحي غرب قابل للتخزين لذلك جيب مواجهة التقلبات بتخفيض األسعار و الرفع من جودة * 

  .اخلدمات لزيادة الطلب على املنتوج السياحي

تواجد املنتجعات السياحية منافسة دولة كبرية وهلذا وجب توفري كل الشروط الطلب السياحي إلرضاء الزبون * 

.  

                                                           

كلية العلوم   13كوايش خالد ، االمهية االقتصادية و االجتماعيæة للسياحة ، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري و التجارة ، العدد   -  1

   .51، ص  205االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر ، 
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وهي متثل كذلك عرضا 1لسياحي منتوج قابل للتصدير وهلذا فهو يتأثر بالعوامل اخلارجية يعترب املنتوج ا 

للخدمات و ليست منتوجات مادية ميكن نقله من مكان آلخر أي أن املستهلك يأيت بنفسه إىل مكان املنتج 

  .السياحي للحصول عليها

 2.مومسية النمط بأاتتميز بعض املناطق السياحية  •

السياحة و أغراضها مما يرتتب عليها تنوع و اختالف األنشطة و طبيعة اخلدمات  أنواعن تتعدد وتتباي •

 3.السياحية املرتبطة ا

  :4لظاهرة السياحة جمموعة من الشروط منها :  شروط ظاهرة السياحة -ب

  ) .اقتصادية ، اجتماعية  و ثقافية ( السياحة نشاط مركب من عدة ظواهر و عالقات  - *

  .املؤقتة  اإلقامةللسياحة عنصرين أحدمها ديناميكي يتمثل يف الرحلة و اآلخر ثابت يف  - *

  .ساعة ومداها األعلى سنة 24السياحة حمدودة زمنيا فأدناها  - *

  .تعترب رحلة سياحية إذا ارتبطت بعنصر وقت الفراغ و العطل - *

  .وجودة يف نفس املكان الذي يقيم فيهأن ال يكون األماكن السياحية املقصودة من طرف السائح م - *

  .بيئيا وسياحيا  تثقيفهم دمج سكان اتمع احمللي وتوعيتهم و - *

  .بيئيا مستدميةإدارة سليمة للموارد الطبيعية و التنوع احليوي بطرق  - *

  .التعاون بني خمتلف الفاعلني يف قطاع السياحة ألجل إجناح السياحة البيئية - *

  :خالصة الفصل

                                                           

.03ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  

.21، ص  2006، دار الفكر اجلامعي ،  حممد الصرييف ، التخطيط السياحي - 2  

.12، ص  2009نزيه الباسة ، إدارة القرى السياحية ، دار احلامد ، األردن ،  - 3  

.03معيزي قويدر ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4  
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باحلاجة إىل الراحة و الرتفيه  اإلنسانعترب السياحة ظاهرة قدمية قد الزمان نفسه ووجدت منذ أن شعر ت - *

نظم احلياة  لإلنسان، الرغبة يف االكتشاف وشهدت تطورات سريعة و مستمرة تبعا لتطور لرغبات املتزايدة 

تعدد جوانبها وازدياد أمهيتها حيث إىل اتساع نطاقها و  أدىو أساليبها و التطور العلمي و التكنولوجي مما 

أا أصبحت يف وقتنا احلاضر من أكرب إضافات يف العامل وأصبح يطلق عليها اسم صناعة القرن الواحد و 

العشرين فهي عبارة عن نشاط يعرف بكافة الظواهر اخلاصة بالسفر و اإلقامة خارج مكان املعتاد لإلقامة 

  . غري ذلك من األنواع األشكال اليت تأخذها السياحة قصد الرتفيه و الراحة و الرياضية إىل
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  :  تمهيد

تنطوي مواقع التواصل االجتماعي على جمموعة من املواقع و التقنيات احلديثة املستخدمة بغرض تبسيط نشاط 

أحد ل بصفة عامة من األدوات القوية و أو تكنولوجيا املعلومات و االتصا عمعني ورفع أداه ، وتعترب هذه املواق

التواصل االجتماعي ودورها يف التسويق السياحي عرب  مواقع ها نأخذ دفع عجلة التنمية ، فمنيف هلامةالعوامل ا

عدة  إتباعاملواقع التواصلية بالشيء السهل و ادي باملنفعة للقطاع السياحي ولكي تتحقق هذه املنفعة جيب 

عروض ، أسعار ، خرائط ، ( مراحل أساسية لصناعة احملتوى الرقمي من خالل جتميع املعطيات السياحية 

وكذلك رقمنة املعطيات امعة باستخدام خمتلف الوسائل االلكرتونية املتعددة وبأكثر من لغة تزويد ) تقارير

 بوصلة انرتنت موزعة شكليا وكل هذهاهليئات و الوكاالت و الدواوين و املؤسسات السياحية و الفندقية 

  :ل الذي قسمناه كالتايل و التقنيات للتسويق عرب التواصل االجتماعي سنتناول يف هذا الفص األساليب

 التسويق السياحي : املبحث األول  •

 التواصل االجتماعيمواقع  : املبحث الثاين  •

 التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي : املبحث الثالث  •

 خالصة الفصل  •

  

  

  

  

  

  مفهوم التسويق السياحي : المبحث األول 
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الذي تقوم به املنظمات و املنشآت السياحية داخل اري و الفين دالتسويق السياحي هو ذلك النشاط اإل

الدولة وخارجها لتحديد األسواق السياحية املرتقبة و التعرف عليها و التأثري فيها دف تنمية وزيادة احلركة 

  .السياحية القادمة منها وحتقيق التوافق بني املنتج السياحي وبني الرغبات و الدوافع للشرائح السوقية املختلفة

التعريف السابق يتضح أن النشاط التسويقي يف جمال السياحة متتد آثاره إىل املراحل التالية ملرحلة بيع املنتج  من

السياحية و املنتجات السياحية يف الدولة و الدول األخرى  األسواقالسياحي وال تقتصر على جمرد دراسة 

املنافسة هلا وفهم طبيعة و احتياجات السائحني و التأثري يف قرارام الشرائية بل يتعدى ذلك إىل مضاعفة 

اجلهود التسويقية املبذولة وحتديث املعلومات التسويقية املتوافرة أوال بأول عن السوق السياحي اخلارجي و 

  1.ريدة اليت تؤثر فيهليل الظواهر املختلفة اليت تطرأ عليه و العوامل اجلحت

  : وبذلك فإن تعريف التسويق السياحي يقوم على عدة أسس أمهها

تقوم على التخطيط و التنظيم و التوجيه و التنسيق و الرقابة  ألاإن التسويق عملية إدارية و فنية يف آن واحد 

الرئيسية ألي نشاط من أنشطة  املشروع باإلضافة إىل  اإلداريةباعتبارها الوظائف ووضع السياسات التسويقية 

املستخدم يف العملية التسويقية و املمارسات املختلفة اليت تتم يف إطارها من الناحية  األسلوبحتديد املنهج و 

دف حتقيق أهداف  الفنية  فالنشاط التسويقي السياحي نشاط ليس منعزل يف ذاته ولكنه متكامل ومرتابط

  .حمددة وواضحة

( التسويق السياحي ليس نشاط مستقال تقوم بع بعض األجهزة و املنظمات و املنشآت السياحية املتعددة 

بل هو نشاط مشرتك متارسه خمتلف اهليئات ) الشركات السياحية ، املنشآت الفندقية ، شركات النقل السياحي

  .اخلاصة وان اختلفت أهدافها الفنية أو البعيدة و اجلهات السياحية الرمسية العامة و

                                                           

 – 19، دار جرير للنشر و التوزيع ، ص ص  2011خنفر سليم حممد ، التسويق و املبيعات السياحية و الفندقية ، .سرابني عالء حسن ، د -  1

20.   
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التسويق السياحي نشاط متعدد اجلوانب ال يقتصر على العمل التسويقي يف اخلارج فقط ولكنه تابع أساس من 

املادية و  اإلمكانياتداخل الدولة اليت متثل املصدر الرئيسي هلذا النشاط حيث تتوفر املقومات املختلفة و 

  .ة لنجاحه و استمرارهالبشرية الالزم

يف ما يتعلق ذا النشاط التسويقي السياحي فهناك هدف عام يسعى إىل حتقيقه هذا النشاط وهو زيادة احلركة 

السياحية القادمة ولكنه خيتلف من حيث األهداف القريبة اليت تسعى إىل حتقيقها املنظمات السياحية 

هذا باإلضافة إىل التنوع يف هذه األهداف و االجتاهات احلكومية و الشركات السياحية العامة و اخلاصة 

الكامل  اإلشباعاحلديثة اليت أثرت عليه مما جعلها ال تقتصر على جمرد بيع املنتج السياحي ولكن على حتقيق 

  1.لرغبات وتطلعات السائحني القادمني احلالية و املستقبلية

  الهيكل التنظيمي للتسويق السياحي

 

 

 

 

لقسم التسويق و املبيعات يتغري حجمه وحجم األعمال اليت يقوم ا وفقا لعدة متغريات اهليكل التنظيمي * 

من أمهها حجم العمل داخل الشركة السياحية وكذلك القدرة املالية للشركة السياحية فمع اخنفاض حجم 

القدرة  ارتفاع العمل او القدرة احملدودة للشركة ينخفض دور التسويق السياحي ويف حالة زيادة حجم العمل و

  .املالية للشركة السياحية يتعاضم دور التسويق

  : فروع التسويق 

                                                           

1
   21، ص سبق ذكرهرجع مسرابني عالء حسن ، خنفر سليم حممد ، التسويق و املبيعات السياحية و الفندقية ، املصدر  - 

 �د�ر ا���و�ق

ا��رو�� و  �وث
 ا�����ط

��ط�ط ا���ت  ا��ؤون ا������ ا�����ر
������ ا



و ��ا�� ا���ا�� ا������� ا����� ا�����                                :ا�
	� ا�����   

 

56 

 

يهتم هذا القسم بالقيام بدراسة األسواق السياحية املستهدفة أو األسواق السياحية احلالية و تقدمي املعلومات 

  .بأعماهلا الكاملة و الدقيقة عن تلك األسواق اليت تعتمد عليها باقي فروع قسم التسويق للقيام

  : فروع الترويج و التنشيط 

ويهتم ذلك الفرع بالتنشيط من خالل الوسائل التنشيطية و اختيار أنسبها و اليت تساعد يف وصول اهلدف من 

ويتخذ مسئويل فروع الرتويج و التنشيط الوسيلة التنشيطية املناسبة من خالل ما مت تقدميه من  اإلعالنيةالرسالة 

  1.وث التسويق معلومات من فروع حب

  : فروع التسعير 

يهتم فروع التسعري بوضع األشعار املناسبة للربنامج السياحي أو أن يعطي املعلومات املناسبة عن األسعار 

ملعدي الربامج السياحية حىت تتوافق األسعار املقرتحة منهم مع األسعار املقرتحة منهم مع األسعار الزائدة و 

  .ه حىت ال تؤثر على املد السياحي القادم من تلك الدول السياحيةعلى حداملناسبة يف كل سوق 

  : وفرع التسعري حيدد أسعار الربنامج بناءا على عدة نقاط من أمهها 

  .الشرائح املستهدفة و مستوى الدخل السائد ا - 

  .مستوى اخلدمة املقدمة داخل الربنامج السياحي  - 

  .الشركات السياحية و الدول السياحيةأسعار الربامج السياحية للمنافسني من  - 

  .املوسم الذي سوف يتم تنفيذ الربامج فيه ، هل هو موسم الذروة أو موسم منخفض  - 

  .حجم املبيعات املراد حتقيقه و نسبة الربح احملددة و املخطط هلا من قبل مسؤويل التخطيط  - 

  :   اإلعالنيةفروع ختطيط احلمالت الدعائية و  - 

                                                           

سرابني عالء حسن ، خنفر سليم حممد ، التسويق و املبيعات السياحية و الفندقية ، مرجع سبق ذكره، ص  -  1

25.   
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 اإلعالنيةو اختيار أنسب الوسائل الدعائية و  اإلعالنيةفرع باختيار وتنفيذ احلمالت الدعائية و وخيتص هذا ال

اليت تتوافق مع السوق املستهدف ووفقا للمعلومات املقدمة من قسم حبوث التسويق ، فرع ختطيط احلمالت 

  .قد يكون قسما مستقال يف حالة الشركات السياحية ذات األعمال الضخمة 

  : الشؤون املالية فروع 

خيتص فرع الشؤون املالية بتدبري املوارد املالية اخلاصة بالنشاط التسويقي للشركة بشكل عام ، وكذلك يقوم  - 

  1.بدور املنسق للشؤون املالية بني قسم التسويق و باقي أقسام الشركة السياحية و بني اإلدارة العليا للشركة

  : التسويق السياحي اهداف أوال 

التسويق يف هذا القطاع من آثاره املباشرة يف اقتصاديات العديد من الدول و ذلك باعتبارها أحد  أمهية تتبع

للدخل القومي ملا تتمتع به الدول من مقومات جذب سياحي على شكل آثار تارخيية  األساسيةأهم الروافد 

ومزارات سياحية وطبيعية و ثانوية على شكل فنادق ومطاعم وغريها ، حيث يتوقف النجاح هنا من جذب 

  2.السياح على نشاط التسويق القادر على تصريف هذه الثروات السياحية املتعددة وتكرار بيعها

هود التسويقية تتحمل العبء األكرب يف التعرف على حاجات وأوضاع السياح أو العمالء احملتملني ، إن اجل

مث حتويل املستهلك املستهدف إىل مستهلك فعلي ، هلذا فإن االسرتاتيجيات التسويقية جتعل من املمكن  نوم

ختلفة تؤثر على توقعات السياح و يف الظروف البيئية املالتوسع يف نطاق وحجم السوق و التغريات يف الدخل 

و املرغوب و الغري مرغوب من االحتياجات و املتطلبات وهذا جيعل من األساس و الضروري أن يكون لدى 

و املتوقعة كي تكون القرارات اإلدارية خالقة ومبدعة وإن  اآلليةمسوق اخلدمات معرفة عميقة حول التغريات 

ة على املستهلكني و سلوكهم تسهل هذه املهمة مما جيعل املؤسسة الربامج و النشاطات التسويقية املرتكز 

السياحية يف وضع جيد لتقدمي اخلدمات املناسبة ويف الوقت املناسب ، ويزيد من فرص التأثري على السياح 

                                                           

.23 – 22، ص ص مرجع سبق ذكرهسرابني عالء حسن ، خنفر سليم حممد ، التسويق و املبيعات السياحية و الفندقية ، . - 1  

.37النجار فريد ، إدارة منظومات التسويق العريب و الدويل ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، ص  - 2  
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أو ويفتح الطريق للوصول إىل القيادة و التميز يف السوق و العوامل التالية تبني أمهية التسويق يف حتديد جناح 

  1.فشل املؤسسة السياحية

إننا نعترب التسويق هو عملية إرضاء للسائح ، ويف ضوء هذا الوضع فإن اهلدف األساسي  :إرضاء السياح . 1

من تطبيق مبادئ التسويق يف تقدمي اخلدمات السياحية هو إرضاء العمالء و بذلك يكون االزدهار و النجاح 

  .لاالقتصادي هلذه املؤسسة ضرب من املستحي

من خالل عملية التسويق املنظم ، فإن السياح حيصلون على اخلدمات املناسبة بأسعار منافسة يف أوقات 

  .مناسبة وبطريقة مرضية و اخلدمات تكون متالئمة ومتناغمة بشكل جيد مع توقعات و أذواق السياح

تكون يف وضع مناسب من إن املؤسسة السياحية اليت تعتمد على نظام املعلومات التسويقية يف نشاطاا 

حيث إدراكها للخدمات املرغوبة يف مزيج املنتج السياحي ومبا يتوافق مع حاجات و رغبات وأذواق وتوقعات 

  2.العمالء ولذلك فإن السبل ميسرة أمامها إلرضاء املستهلكني و التميز يف السوق السياحي

  

  

  : جعل االقتصاد التشغيلي ممكنا . 2

هناك هدفا مهما هو جعل االقتصاد التشغيلي ممكنا و ذلك باالستغالل األمثل للموارد  إضافة إىل ما سبق فإن

إن التقدير لتوقعات املستهلكني جيعل من املمكن للمؤسسة إدارة املوارد و الغرض السياحي مبا يتناسب مع 

ة تظهر اهتمامها بأن الطلب وهذا يقلل من االستغالل غري األمثل للموارد املتاحة إضافة إىل ذلك فإن املؤسس

تتفوق على املنافسة و تسيطر على املركز القيادي يف السوق ومن الطبيعي أن هذا األمر يتطلب السيطرة على 

                                                           

شرائح جديدة لألسواق السياحية ، جملة البحوث السياحية ، عدد ديسمرب ، وزارة السياحة ، ياقوت امينة خمتار ، كيفية اجتذاب أسواق و  -  1

   .14القاهرة ، ص 

.41 – 40، ص مرجع سبق ذكرهالنجار فريد ، إدارة منظومات التسويق العريب و الدويل ،  - 2  
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املخالفات لذا فالتسويق املبين على أساس التقدير السليم حلاجات وتوقعات السياح جيعل من السهل تنظيم 

  .مع ذلك  أعمال ونشاطات املؤسسات السياحية مبا يتناسب

  : تحقيق األرباح . 3

إن من أهداف التسويق السياحي مساعدة املؤسسة يف حتقيق األرباح وبدون شك فإن هذا هدف طويل االمد 

يف حني يعترب االقتصاد يف التشغيل و التوسع يف حجم السوق و إعطاءه صورة جيدة عن املؤسسة السياحية  

جيب أن تعمل وفق طريقة منظمة ليتمكن السياح من ت السياحية كلها أمور ضرورية لتحقيق األرباح فاملؤسسا

  1.استخدام خدماا من غري انقطاع وهذا االستمرار بال شك يساعد يف حتقيق األرباح

  : إبراز صورة واضحة . 4

إن هدف التسويق السياحي هو مساعدة املؤسسة يف ابراز صورة واضحة و أن مبادئ التسويق السياحي 

  .تعترب مؤثرة يف خلق أو التخلص من االنطباعات لدى السياح يف األسواق املستهدفةاحلقيقي 

أننا جند عددا من احلاالت اليت تكون اسرتاتيجيات التسويق ناجحة يف إزالة مشكلة االنطباع و أن ذلك 

من أو  يوصل إىل حقيقة هي أن وسائل االتصال الفعالة تبسط عملية تعزيز اجلوانب االجيابية و التخلص

ختفيف حدة اجلوانب السلبية حول املنطقة السياحية الطبع فإن هناك دور خاص ومميز لعناصر الرتويج ، 

اخل يف التعرف بالنشاطات و الربامج السياحية و ...اإلعالن ، الدعاية ، العالقات العامة ، تنشيط املبيعات 

 إقناعاأليام اليت أصبح فيها العامل قرية صغرية  التأثري على السياح احلاليني و احملتملني فمن الضروري هذه

  .املستهلكني أم حيصلون على الصنف و املستوى ملتوقع من اخلدمات السياحية 

  : التفوق على المنافسة . 5

                                                           

.85، ص مرجع سبق ذكرهياقوت أمينة خمتار ، كيفية اجتذاب أسواق و شرائح جديدة لألسواق السياحية ،  - 1  
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بالطبع أن هذا هو هدف مهم للتسويق السياحي و اليوم يعترب التنافس أكثر حدة وتأثريا مما سبق ، إن 

املؤسسات مبساعدة القرارات  أهدافمناسبة حيث يتم اجناز  إسرتاتيجية إتباعة تسهل املمارسات التسويقي

التسويقية ، ومن خالل ذلك فإنه غالبا ما تنجح املؤسسة السياحية يف جعل منتجاا يف املركز الرائد مما جيعل 

  1.من الصعب على املنافسني دخول األسواق السياحية أو املنافسة فيها

أكثر تعقيدا على األقل  أصبحق السياحي املذكورة سابقا توضح أن تسويق السلع و اخلدمات أهداف التسوي

ألن حاجات ومتطلبات املستهلكني أنفسهم أصبحت أكثر تعقيدا مع زيادة الوعي لديهم عما كان عليه 

باالستجابة  أسالفهم و نتيجة لذلك فإن التقنيات املستخدمة من قبل املؤسسات السياحية تتغري باستمرار و

للتغري السريع السوق فإن النمط املتبع هو التسويق أكثر منه للمبيعات من الطبيعي أن هذا حيتاج على التغري 

يف األهداف لذا البد للمؤسسات من تغيري تقنياا وأهدافها باستمرار استجابة للظروف و املتغريات البيئية 

   2.احلالية و املتوقعة 

  ق السياحي أهمية التسوي: ثانيا 

تتبع أمهية التسويق السياحي يف هذا القطاع من آثاره املباشرة يف اقتصاديات العديد من الدول وذلك باعتبارها 

أحد أهم الروافد األساسية للدخل القومي ، ملا تتمتع به الدول من مقومات جذب سياحي على شكل آثار 

وغريها حيث يتوقف النجاح من هنا تارخيية ومزارات سياحية و طبيعية  ثانوية على شكل فنادق ومطاعم 

  .جذب السياح على نشاط التسويق القادر على تصريف هذه الثروات السياحية املتعددة وتكرار بيعها

إن اجلهود التسويقية تتحمل العبئ األكرب يف التعرف على حاجات وأوضاع السياح أو العمالء احملتملني ومن 

فعلي هلذا فإن االسرتاتيجيات التسويقية جتعل من املمكن التوسع مث حتويل املستهلك املستهدف إىل مستهلك 

ئية املختلفة تؤثر على توقعات السياح و ييف نطاق وحجم السوق و التغريات يف الدخل و يف الظروف الب

                                                           

.50ياقوت أمينة خمتار ، كيفية اجتذاب أسواق و شرائح جديدة لألسواق السياحية ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1  

.46، ص سبق ذكرهمرجع النجار فريد ، إدارة منظومات التسويق العريب و الدويل ،  - 2  
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املرغوب و الغري مرغوب من االحتياجات و املتطلبات وهذا جيعل من األساس و الضروري أن يكون لدى 

معرفة عميقة حول التغريات احلالية و املتوقعة كي تكون القرارات اإلدارية خالقة و مبدعة و  مستوى اخلدمات

أن الربامج و النشاطات التسويقية املرتكزة على املستهلكني و سلوكهم تسهل هذه املهمة ، مما جيعل املؤسسة 

يد من فرص التأثري على السياح السياحية يف وضع جيد لتقدمي اخلدمات املناسبة و يف و الوقت املناسب و يز 

و يفتح الطريق للوصول إىل القيادة و التميز يف السوق و العوامل التالية تبني أمهية التسويق يف حتديد جناح أو 

  1.فشل املؤسسة 

  : التسويق يساعد في دراسة سلوك المستهلك 

معرفة جيدة بسلوك املستهلكني يصبح حساسية القرارات اإلدارية تعتمد على اجلوانب السلوكية فإذا كان لدينا 

من السهل دراسة درجة او مستوى توقعام وعلماء النفس يرون أن التوقعات و الرضا مرتبطان مع بعضها 

البعض وتوقعاتنا املباشرة و غري املباشرة تتأثر بتعدد أوجه التطور يف اتمع مثل الدخل املتاح ، مستوى التعليم 

بل فرتة كانت وعي االجتماعي ، يالحظ أن هناك تغيري يف مستوى التوقعات ق، اتساع االتصاالت ، ال

توقعاتنا حمدودة اآلن جند تقدم و يف املستقبل نكون جنن يف املاضي ، وهذا يتطلب دراسة عميقة لسلوكيات 

ذهن  ة املنطقة السياحية يفر وصو  اإلحساسوتوقعات األسواق املستهدفة ، من الضروري اإلشارة هنا إىل أن 

سية للسائح و اليت تتجه إىل تشكيل أجزاء التوقعات باإلضافة إىل التوقعات حلالسائح تصبح جزء من العملية ا

اليت تساعد يف تشكيل السلوك املناسب لذا البد من جلب االنتباه ، تعزيز الرغبة وحث السائح على التصرف 

  2.التسويقية الفعالة للمؤسسة السياحية  األفكارو بشكل اجيايب جتاه املنطقة السياحية من خالل الربامج و 

  : التسويق يساعد المؤسسة في زيادة الفعالية التنظيمية . 2

                                                           

.57.  54، ص  ص  2010دراسة سابقة ، مذكرة ، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي ،  - 1  

.73، ص ص مرجع سبق ذكرهسرابني عالء حسن ، خنفر سليم حممد ، التسويق و املبيعات السياحية و الفندقية ،  - 2  
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التسويق االجتماعي احلديث جيعل املفهوم التسويقي متطابق مع التوجهات االجتماعية و التغريات البيئية 

احمليطة ، هذا يساعد السياحة يف احلصول على الفاعلية التنظيمية حيث أن املستهلكني احملتملني ميكن حتويلهم 

  .حية االجتماعي للمؤسسة السيا اإلطارإىل سياح فعليني من خالل فهم 

  : التسويق يساعد في إدارة المعلومات . 3

عندما يكون السوق السياحي يشهد منافسة حادة وعندما نتكلم عن إدارة الصناعات املتعددة تصبح إدارة 

املعلومات مهمة ألن تطبيق مبادئ التسويق يف صناعة السياحة تركز على القرارات الرئيسية املبنية على 

لطبيعي أن يتطلب هذا تعزيز البحوث التسويقية لتكون اخلدمات املقدمة تطابق املعلومات الصحيحة ومن ا

اخلدمات اليت يبحث عنها السائح ، إن املناطق املهمة يف التسويق السياحي مرتبطة مع تطوير اخلدمات وهذا 

يتطلب عدة حبوث تسويقية يسهل عملية احلصول على فكرة صحيحة عن متطلبات املستهلك وعن أفكار 

  .لشركات املنافسة و ألن القرارات املبنية على املعلومات مهمة إلثبات الكفاءة املتميزة للمؤسسةا

  

  

  

  : التسويق يساعد في حدة زيادة التنافس . 4

خدمات   إجيادحىت يف جمال صناعة السياحة فإن حدة التنافس بني الشركات السياحية موجود وهذا يتطلب 

املنافسة فإن تطبيق مبادئ التسويق يف صناعة  باألسعاردمات املناسبة و متميزة للسياح ليحصلوا على اخل

  1.السياحة ضروري كون القرارات التسويقية تسهل إمكانية عمل حتسينات يف اخلدمات التسويقية 

  : التسويق يسهل عملية تخطيط للمنتج السياحي .5

                                                           

.76 – 74، ص ص مرجع سبق ذكرهسرابني عالء حسن ،خنفر سليم حممد ، التسويق و املبيعات السياحية و الفندقية ،  - 1  
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يف صناعة السياحة يواجه السائح درجة عالية من عدم التأكد فيما يتعلق باملنتج ودوره يف عملية الشراء وال 

أن يناسب املستهلكني ذوي اخللفيات الثقافية ، االقتصادية و االجتماعية املختلفة ، مما  اإلنتاجميكن هلذا 

فعليهم  باإلنتاجنما يصنع املسوقون قرارام السياحي ، حي اإلنتاجيتطلب جهدا إضافيا يف ختطيط و تطوير 

ت املادية و النفسية ومدى توفر اخلدمات يف األماكن التالية و الضواحي وعند التخطيط لعمل مراعاة احلاال

الصورة اليت حيملها السائح يف ذهنه عن املوقع التسهيالت املقدمة : إنتاج سياحي من اهلم أن مت مراعاة ما يلي 

  .جتهيز الطعام ، أمكان الرتفيه و سهولة الدخول إىل املناطق اليت يرتادها السياحله ، خدمات 

  :  األسعاردور التسويق في تسهيل عملية تحديد . 6

لتكون أكثر مصداقية وعملية حتديد األسعار عملية  األسعارإن مرونة التسويق السياحي مرتبطة مع حتديد 

و إىل مراجعة سياسات املؤسسات السياحية املنافسة باإلضافة هلذا  معقدة و حتتاج إىل دراسة مسبقة للتسعري

فإن أصحاب العمل جيب أن يكونوا على دراية ووعي كامل بالظروف املتغرية يف السوق حيث تعترب مبادئ 

  .التسويق مهمة لتسليط لضوء على االجتاه الذي خيدم املصلحة اخلاصة و العامة للمجتمع

للمجتمع ، جيب على مدير التسويق أن يكون على دراية كاملة ا لتحقيق وخبصوص املصلحة العامة 

و  اإلنتاجاألهداف اليت تؤكد أن السعر ميكن أن يؤثر على املستهلك فهو قد يعطيه نظرة كاملة عن طبيعة 

ت تركيبته و ميكن للمبيعات ان ترتبط يف أسواق جديدة أو ميكن أن ترتفع نسبة االستهالك مع ازدياد نفقا

  .الشركات املنافسة 

  : يساهم التسويق في تطوير عمليات الترويج . 7

تلعب االسرتاتيجيات التسويقية دورا هاما يف التأثري على املستهلك و لزيادة نسبة الطلب فإن على املؤسسة 

التجارية و احلمالت الدعائية  اإلعالناتالتسويقية تسهيل عمليات االبتكار يف القرارات الرتوجيية و تصبح  

  .ذات أمهية بارزة
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  : المزيج التسويقي السياحي 

قي السياحي وهو خليط ياملنتج السياحي ميثل العنصر األول من عناصر املزيج التسو : المنتج السياحي . 1

وغري ذلك من ) اجلغرافية و املناخية و البيئية و احلضارية و الدينية و االجتماعية( من الظروف الطبيعية 

  1.املقومات باإلضافة إىل اخلدمات و التسهيالت السياحية مثل املرافق العامة األساسية و اخلدمات السياحية

فاملنتج السياحي هو عبارة عن جمموعة من العناصر اليت تتواجد لدى الدولة فتكون مبثابة مصادر جذب 

ي وتتميز اخلدمات السياحية اليت تشكل العنصر سياحة هامة تعتمد عليها يف إثارة الطلب السياحي اخلارج

الثالث من عناصر املنتج السياحي بعدة خصائص متيزها عن اخلدمات األخرى حبيث يؤدي فهم وإدراك هذه 

  2: اخلصائص إىل تنشيط العملية التسويقية للمنتج السياحي بشكل عام و تتلخص هذه اخلصائص فيما يلي 

  

  

   :تكامل الخدمة السياحية . 1

من الواضح أن اخلدمة السياحية تتكون من عدد من اخلدمات السياحية الفرعية اليت ترتابط مع بعضها البعض 

و تتكامل بانسجام وتوافق تام حبيث تشكل هذه اخلدمات مع بعضها البعض و تتكامل بانسجام وتوافق تام 

 إحدى حلقات هذه سلة قوية متماسكة فإذا حدث خلل يفيث تشكل هذه اخلدمات مع بعضها سلحب

باخلدمات السياحية كلها ، وأثر على الربنامج السياحي كله فكما نعلم أن اخلدمات  أضر ذلكالسلسلة 

السياحية كلها تسري وفق نظام معني و تسلسل معروف فمنذ قدوم السائح إىل الدولة باملطار تبدأ سلسلة 

 اجلوي أو البحري مث خدمة االنتقال إىل مكان اخلدمات باستقبال السائحني اخلدمات املختلفة يف امليناء

                                                           

سياحة البحريي ، علي ابراهيم ، الشراكة بني احلكومة و القطاع اخلاص و اتمع املدين يف صناعة السياحة يف مصر ، جملة السياحة ، وزارة ال -  1

   .2015 ، عدد اكتوبر ،
2 - stern.j (2010), social media metris : how to measur and optimiz your marketing 

investment and sons , new jersey , u.s.a.p.p : 5.8 
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و االعاشة و املزارات السياحية و الرتفيه السياحي ، فكل هذه اخلدمات  اإلقامةفخدمة ) الفندق(  اإلقامة

  1.تتكامل مع بعضها و تأخذ شكل متتابع حبيث تؤثر كل منها على األخرى

  : المنتج السياحي غير الملموس . 2

السياحي الذي يقبل على شراؤه السائحون على خدمات سياحية غري ملموسة بعكس اخلدمات يعتمد املنتج 

امللموسة حيث يتطلب التسويق السياحي قدرات و مهارات تسويقية معينة تفوق يف بعض األوقات و 

لسياحي يتميز لذلك فإن املنتج ا) السلع امللموسة( القدرات و املهارات التسويقية اليت يتطلبها التسويق املادي 

بصفات خاصة تتطلب االهتمام بدراسته دراسة جيدة من قبل رجال التسويق السياحي يتميز بصفات خاصة 

تتطلب االهتمام بدراسته دراسة جيدة من قبل رجال التسويق السياحي للتأثري على العمالء و املستهلكني 

  .السياحيني املرتقبني

  

  

  : تنوع المنتج السياحي . 3

فإن املخططني السياحيني يسعون  احتياجامدد رغبات و اجتاهات السائحني املختلفة تبعا مليوهلم و نتيجة لتع

دائما إىل وضع و تصميم الربامج السياحية اليت تالئم كل شرحية من شرائح السوق السياحي لتحقيق االتساع 

مع القانون و القواعد و  اإلشباع الكامل هلم الذي من أجله قرر السائحون زيارة الدولة بشرط عدم تعرض هذا

  .يف اتمع التقاليد السائدة

  : االعتماد على العناصر الطبيعية و البشرية . 4

  : يعتمد املنتج السياحي على عنصرين أساسيني مها 

                                                           

.كره مرجع سبق ذ البحريي ، علي ابراهيم ، الشراكة بني احلكومة و القطاع اخلاص و اتمع املدين يف صناعة السياحة يف مصر ،  - 1
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العناصر الطبيعية و تشمل املوقع اجلغرايف ، مجل الطبيعة ، اعتدال الطقس ، جفاف اجلو ، التاريخ ، املعامل 

  1.األثرية و املعامل الطبيعية 

وتضم اخلدمات املختلفة اليت تقدمها الدولة السياحية مثل االقامة و اإلعاشة و النقل و االرشاد السياحي و 

  الرتفيهي وقدرات السائحني من خالل وضع برنامج سياحي حيقق كل هذه األهداف

  : صعوبة التحكم في المنتج السياحي . 5

أن العناصر الطبيعية او عوامل اجلذب السياحي اليت تعتمد على املقومات االساسية  تنشأ هذه الصعوبة من

الطبيعية ال ميكن التحكم فيها أو تغيريها ألن اهللا اوجدها يف دولة معينة لذلك فإا ال ختضع لتحكم البشر ، 

  .ائحنيولكن اخلدمات السياحية و تصميم الربنامج املختلفة اليت تتفق مع رغبات وميول الس

  : المطلب األساسية لتشكيل المنتج السياحي 

  : يعتمد تشكيل املنتج السياحي املالئم على عدد من املطالب أمهها 

  : يعتمد تشكيل املنتج السياحي املالئم على عدد من املطالب امهها  - 

  .تغلمل يس عمل مسح شامل لعناصر اجلذب السياحي بالدولة و يوضح مامت استغالهلا منها وما - 

إجراء دراسة كمية للسوق السياحي توضح حجم الطلب السياحي املتوقع من حيث عدد السائحني و  - 

  2 .امجايل الليايل السياحية 

 تبعا للهدف من الزيارة فالسياحة الرتوجيية ختتلف عن السياحة األثرية و عن السياحة تصنيف السائحني - 

  .السياحة  أمناطالعالجية إىل غري ذلك من 

  : التنشيط السياحي . 2

                                                           

  .البحريي ، علي ابراهيم ، الشراكة بني احلكومة و القطاع اخلاص و اتمع املدين يف صناعة السياحة يف مصر ، مرجع سبق ذكره  -  1
2 - stern.j (2010), social media metris : how to measur and optimiz your marketing 

investment and sons , new jersey , u.s.a.p.p : 5.8 
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ميثل التنشيط السياحي العنصر السياحي الثاين من عناصر املزيج التسويقي السياحي و يقصد به تلك اجلهود 

و االتصاالت السمعية و البصرية و الشخصية لتوضح الصورة السياحية  اإلعالماليت تبذل مبختلف وسائل 

ملرتقبني و جذب انتباههم لزيارة الدولة و شراء املنتج السياحي و للدولة و إبرازها أمام املستهلكني السياحيني ا

ذلك باستخدام خمتلف وسائل الدعاية املختلفة كامللصقات ، و النشرات الدعائية املتعددة باإلضافة إىل وسائل 

ئية يف و املر  األسبوعيةاملختلفة و املقررة يف الصحف و االت اليومية و  اإلذاعاتاإلعالن املسموعة يف 

التلفزيون و السينما وغري ذلك هذا باإلضافة إىل االعتماد على العالقات العامة باعتبارها وسيلة فعالة 

و  اإلعالنلالتصال الشخصي بني رجال التسويق السياحي و العمالء السياحيني و تسمى الدعاية و 

كوظيفة من وظائف التسويق السياحي   العالقات العامة باملركب التنشيطي للسياحة فالتنشيط يلعب دوره اهلام

يف تنشيط احلركة السياحية و التأثري يف سلوك ودوافع املستهلكني السياحيني و دراسة املنتج السياحي يف 

اختيار خطط و برامج التنشيط السياحي اليت تضعها الدولة من اجل تنشيط املبيعات السياحية يف براجمها 

  : فة إىل وسائله الرئيسية على عدد من العوامل أمهها السياحية و يعتمد التنشيط باإلضا

  .تنويع الربامج السياحية لكي تشمل خدمات أمناط سياحية جديدة *   

  .تنمية مناطق سياحية جديدة و بعض املناطق اليت تتميز بعناصر اجلذب السياحي * 

لغزو و اخرتاق األوساط  يةالعلمية يف اختيار السياسات التسويقية السياح األساليباالعتماد على * 

  .السياحية

  .شاط السياحي اخلارجينؤمترات و الندوات يف الدول األخرى بواسطة املسؤولية عن العقد امل* 

  .املختلفة املرتبطة بقدوم السائحني إىل الدول السياحية  اإلجراءاتتبسيط * 

  .رفع مستوى اخلدمات السياحية اليت تقوم يف الدولة بشكل عام * 
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  1.و العالقات العامة  اإلعالنالهتمام باستخدام الوسائل املختلفة للتنشيط السياحي كالدعاية و ا* 

  : العنصر البشري . 3

الذي يدور حوله النشاط السياحي يف كل مراحله املختلفة  األساسييعترب العنصر البشري هو احملور 

فالعمالة السياحية ال تقل أمهية عن أي عنصر من عناصر . اخل...  اإلداريةالتخطيطية و التسويقية و البيعية و 

العملية التسويقية األخرى فهي يف حد ذاا هدف من أهداف أي عنصر من عناصر العملية التسويقية 

األخرى فهي يف حد ذاا هدف من أهداف التنمية السياحية لذلك فإن تنمية الثروة البشرية تتطلب جهودا 

  .ة متنوعة و على خمتلف املستويات و التخصصات تدريبية كبري 

فالعنصر البشري يقوم بكافة اخلدمات السياحية كالفنادق و شركات السياحة و السفر و ااالت العامة 

السياحية و شركات النقل السياحي مما يتطلب من القائمني على النشاط السياحي أن يركنوا جهودهم على 

عليه وتنميته و تدريبه بصفة دائمة مستمرة لذلك فإن  اإلشرافو  اإلهلام نتاجياإلاالهتمام ذا العنصر 

اجتهت إىل تنظيم عملية اختيار العاملني يف القطاع السياحي ككل وكذلك العاملني يف جمال التسويق السياحي 

و خربات  االختيار يف هذا النشاط على وجه اخلصوص ملا يتطلبه من مهارات و قدرات أمهيةاستنادا على 

  .معينة ال تتوافر لعدد كبري من العاملني يف اال السياحي

  : السوق السياحي . 4

هو أحد منافذ التوزيع اليت تعتمد عليها الدولة السياحية ) الدول املصدرة للسائحني( يعترب السوق السياحي 

يف بيع براجمها و خدماا السياحية فيها لذلك فإن دراسة هذا السوق تعترب من املهام الرئيسية اليت يقوم ا 

على تنمية الطلب السياحي فيه كذلك  جهاز التسويق السياحي للتعرف على حجم هذا السوق و قدرته

تتضمن دراسة السوق السياحي املوقع اجلغرايف له ومدى قربه أو بعده عن الدولة وإجراء الدراسة السكانية 

                                                           

.93، ص  1998صربي عبد السميع ، أصول التسويق ، القاهرة ،  - 1  
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و اجلنس و السن وذلك دف وضع تمع هذا السوق و التقسيمات الرئيسية له من حيث الدخل و املهنة 

يطية اليت تالئم الشرائح السوقية املختلفة طبقا للمستويات الثقافية و طط التسويقية وبذل اجلهود التنشاخل

االجتماعية و املهنية و املعمارية اخلاصة ا كذلك تتضمن دراسة السوق التعرف على الدور أو املهام اليت تقوم 

خلطة التسويقية السياحية الرمسية باخلارج و التوسع املتوقع يف حجم هذا السوق لوضع ا الشركات املكاين ا

اليت تتناسب مع هذا التوسع احملتمل فيه باإلضافة إىل حتليل نصيب الدولة من خطا السوق السياحي للتعرف 

على العوامل املختلفة يف هذه األسواق مثل النقابات العمالية و املهنية املختلفة و ذلك لسهولة االتصال و 

مترات و الندوات و اللقاءات يف الدول املختلفة املمثلة هلذا التسويقية هلا من خالل عقد املؤ  األنشطةتوجيه 

السوق دف تنشيط حركة املبيعات السياحية يف الدول ، وإبرام التعاقدات مع ممثلي هذه اجلهات املختلفة 

  1.الستقدام األفواج السياحية 

  

  

  : بحوث التسويق . 5

ى املكونة للمزيج التسويقي السياحي فاكتشاف تدخل حبوث التسويق كعنصر مشرتك مع باقي العناصر األخر 

طبيعة األسواق السياحية و إمكانياا حيتاج إىل حبوث السوق اليت تتفرع إىل حبوث الدوافع و حبوث 

املستهلكني اليت تتناول السائح من وجهة النظر الشخصية و االجتماعية كالعمر و اجلنس و الثقافة و امليول 

ليت حترك دوافعه و رغباته املختلفة من الزيارة السياحية هذا أدى إىل جانب التعرف االجتماعي و املؤمترات ا

على املشكالت و العقبات اليت تواجهه أثناء هذه الزيارة دف ختطيط و ترشيد سياسات التسويق السياحي 

  .ركة السياحيةاليت تعرتض سبيل احلمبا حيقق هذه الدوافع و الرغبات و يقضي يف نفس الوقت على املشكالت 
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إىل جانب  اإلعالنوقد استخدم هذا النوع من البحوث على نطاق واسع يف ميادين كثرية مثل الدعاية و 

التسويق كفرع رئيسي للتعرف على حجم الطلب السياحي املتوقع و العوامل املؤثرة فيه لوضع اخلطوط العريضة 

الالزمة ملقابلة هذا الطلب كما جيب ان تشكل حبوث التسويق إىل  اإلمكانياتلتهيئة و إعداد الطاقات و 

جانب حبوث دوافع الدراسة التحليلية للمنشآت و اهليئات السياحية دف تشخيص املشكالت اإلدارية و 

التنظيمية فيها املؤثرة على جهودها التسويقية يف اخلارج ووضع احللول املقرتحة هلا كذلك إخضاع العناصر 

للتحليل و ) املقومات الطبيعية و الصناعية و اخلدمات و التسهيالت السياحية (  ية للمنتج السياحياألساس

الدراسة امليدانية لتحديد مدى االستفادة من هذه العناصر و دورها يف العملية السياحية و مستوى اخلدمات و 

دمات و التسهيالت السياحية املقدمة التسهيالت السياحية املقدمة و دورها يف العملية السياحية ومستوى اخل

  1.و إمكانية تطويرها وتنميتها مبا يالئم حاجات و رغبات الشرائح السياحية املختلفة 

  : التسعير السياحي . 6

أحد األنشطة اهلامة يف العمل السياحي و عنصر هام من عناصر ) وضع األسعار( التسعري السياحي  يعترب

له من تأثري على احلركة السياحية حيث تتأخر قرارات السائحني بشكل كبري مبقدار  املزيج التسويق السياحي ملا

التكلفة املادية للرحلة أو الربنامج السياحي وما يتضمنه من خدمات متاحة لذلك فإن سلوك و قرار السائح 

  .يرتبط دائما بتسعري هذه اخلدمات

مؤثرة لتنشيط حركة الطلب السياحي وكلما كانت يف  فاألسعار املناسبة يف حد ذاا وسيلة تسويقية فعالة و

مستوى عدد كبري من شرائح السوق السياحي كلما كانت أكثر فعالية و اجيابية يف األسواق املصدرة للسائحني 

اليت تم باألسعار بشكل خاص ال يغيب عن األذهان أن بعض دول التسويق السياحي إىل جانب اهتمامها 

 ا أيضاتم جبودة املنتج السياحي حيث توائم بني السعر املناسب و يف نفس هذه الوقت باجلودة بالسعر فإ
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و يسمى السعر يف هذه احلالة بالسعر األمثل وهو ) اخلدمات السياحية اجليدة ، املزارات السياحية ( املناسبة 

من سوق إىل سوق  ألسعاراالسعر املناسب الذي ميكن به بيع اكرب عدد ممكن من الربامج السياحية و ختتلف 

  1:  أمههاآخر تبعا لعدد من العوامل اهلامة 

اجتاهات السياسة التسويقية لتنشيط احلركة السياحية من منطقة أو دول معينة حني متيل أسعار الربامج 

 السياحية يف هذه الدول إىل االخنفاض تبعا هلذا الغرض او اهلدف اما يف الدول األخرى اليت تتميز باحلركة

  املنتظمة فإن أسعار وحدات املنتج السياحي املعروضة ا ال تسري يف االجتاه السليب

ستوى االجتماعي و االقتصادي السائد يف دول السوق السياحي بغرض هو اآلخر منطا معينا من أمناط امل

تسعري اخلدمات التسعري السياحي مومسية احلركة السياحية حني تؤثر هذه املومسية يف استخدام أسلوب معني ل

  .2السياحية خصوا إذا ارتبطت مومسية احلركة بالدول املصدرة للسائحني 

  شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت : المبحث الثاني 

  مفهوم مواقع التواصل االجتماعي : أوال 

بعد أن عكس  إن مفهوم مواقع التواصل االجتماعي مثري للجدل نظرا لتداخل اآلراء و االجتاهات يف دراسته

هذا املفهوم التطور التقين الذي طرأ على استخدام التكنولوجيا و أطلقت هذه التسمية على كل ما ميكن 

الطرق اجلديدة يف " استخدامه من قبل األفراد و اجلماعات على الشبكة العنكبوتية العمالقة و تشري أيضا 

الناس بإمكانية االلتقاء و التجمع على االنرتنت  االتصال ف البيئة الرقمية مبا يسمح للمجموعات األصغر من

و تبادل املنافع و املعلومات وهي بيئة تسمح لألفراد و اموعات بإمساع صوم و صوت جمتمعام إىل العامل 

ويعرف زاهر راضي مواقع التواصل االجتماعي على أا منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح  3أمجع

                                                           

.46 – 45، االسكندرية ، ص  1998منظومات التسويق العريب و الدويل ، مؤسسة شباب اجلامعة،  إدارةالنجار فريد ،  - 1  

.48 – 47املرجع نفسه ، ص  -   2  
العربية املتحدة ، متاح  اإلمارات،  2015أكتوبر  21احذروه ، جملة االحتاد االلكرتونية ، : البلوشي فتيحة ، مقال بعنوان احتيال الكرتوين  -  3

   http//alitihad.aeعلى االنرتنت 
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بإنشاء موقع خاص به ومن مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم  للمشرتك فيها

  .ت و اهلوايات نفسهاااالهتمام

كما تعترب هذه الشبكات من أكثر وأوسع املواقع على شبكة االنرتنت انتشارا و استمرار ا تقدميها خاصية 

ث متكنهم من التواصل و تبادل األفكار و اآلراء و التواصل بني األفراد و مجاعات املستخدمني هلا ، حي

  .املعلومات و امللفات و الصور وأفالم الفيديو 

د أو مجاعات أو مؤسسات وقد تركيبة اجتماعية الكرتونية تتم صناعتها من أفرا: " ويعرفها حممد عواد بأا 

قدات أو الطبقة اليت ينتمي إليها ه العالقات لدرجات أكثر عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أو املعتتصل هذ

على أا شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميها يف أي وقت يشاؤون : وتعرف أيضا " الشخص

ويف أي مكان من العامل و اكتسبت امسها االجتماعي لتصبح وسيلة تعبريية و احتجاجية و أبرز شبكات 

   1) رت ، اليوتيوب الفيس بوك ، التوي( تماعي هي التواصل االج

  : مميزات الشبكات العنكبوتية : ثانيا 

  : تتميز الشبكات االجتماعية بعدة مميزات منها ما يلي 

و املكانية وتتحطم فيه احلدود الدولية حيث يستطيع الفرد يف الشرق  اجلغرافيةحيث تلغي احلواجز : العاملية  - 

  .التواصل مع الفرد يف الغرب يف بساطة وسهولة 

ملقينة يف فالفرد فيها كما انه مستقبل و قارئ فهو مرسل و كاتب و مشارك فهي تلغي السلبية ا: التفاعلية  - 

  .ز و الصحف الورقية و تعطي حيز للمشاركة الفاعلة من املشاهد و القارئ اإلعالم القدمي ، التلفا

علمه و تعليم الناس و الكاتب  فيستخدمها الطالب للتعلم و العامل لبث: التنوع و تعدد االستعماالت  - 

  .للتواصل مع القراء

                                                           

 – 85ماجستري ، القاهرة ، ص ص حممد فراج عبد السميع ، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي ، رسالة   -  1

86.  
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فالشبكات االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف و بساطة اللغة و الرموز و الصور : سهولة االستخدام  - 

  .اليت تسهل للمستخدم التفاعل

جيل فالفرد البسيط اقتصادية يف اجلهد و الوقت و املال يف ظل جمانية االتراك و التس: التوفري و االقتصادية  - 

يستطيع امتالك حيز من الشبكة للتواصل االجتماعي و ليست ذلك حكرا على أصحاب األموال  أو حكرا 

      املركز الثالث بعد موقعي اإلقبالعلى مجاعة دون أخرى و حتتل شبكة الفيس بوك حاليا من حيث الشهرة و 

  1).قوقل ومايكروسوفت( 

  : الفيس بوك : ثالثا 

نأخذ الفيس بوك كنموذج على الشبكات االجتماعية املوجودة على الشبكة و ال يدل هذا االختيار على 

األفضلية بقدر ما يشري إىل سعة االنتشار و التداول و خاصة على املستوى العريب فمصطلح الشبكات 

التواصل بني األفراد يف بيئة االجتماعية يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت العاملية اليت تتيح 

جمتمع افرتاضي جيمعهم االهتمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة يف نظام عاملي لنقل املعلومات و يف 

تعريف آخر يطلق على الشبكة االجتماعية على أا خدمة الكرتونية تسمح للمستخدمني بإنشاء و تنظيم 

  2: لتواصل مع اآلخرين ومن بني تلك الشبكات ما يلي ملفات شخصية هلم ، كما تسمح هلم با

ول وجتاوب كبري من الناس خصوصا من الشباب يف مجيع اجتماعية استأثرت بقب هو شبكة :الفيس بوك 

أحناء العامل ويعد موقع الفيس بوك واحد من أشهر املواقع على الشبكة العنكبوتية و رائد التواصل االجتماعي 

بوك منرب افرتاضي للتعبري و اختذه الشباب اليوم بديال لألحزاب السياسية العاجزة و أصبح موقع الفيس 

  .الفاشلة 

                                                           

1 - angella , j.kim and eunjy.k , do social media marketung activitier enlance customer 

equity, an empirical study of lusary faschionbrand , journal of business research , 10 , pp 

.33.34.avalable on line www.science direct.cim 

.47حممد فراح عبد السميع ، دور مواقع التواصل االجتماعي لتسويق مصر كمقصد سياحي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2  
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حيث بدأ بتصميم موقع على ) مارك جوكر بريج" بدأ الفيس بوك على يد أحد طالب جامعة هارفارد يدعى 

ملفام وصورهم  الشبكة االلكرتونية يهدف من خالله للتواصل مع زمالئه يف اجلامعة ليمكنهم من تبادل

مليون مليون مستخدم و يقضي هؤالء املستخدمني مجيعا  880وآرائهم وأفكارهم و اآلن ميلك املوقع حوايل 

 مثل فيمامليون دقيقة على املوقع شهريا ، كما أن هناك احصاءات أخرى ملوقع الفيس بوك تت 700أكثر من 

  : يلي 

  .يقصد 130لكل مستخدم  األصدقاءيبلغ متوسط عدد  - 

  .سنة  34 – 18من مستخدمي املوقع ترتاوح أعمارهم ما بني  % 48 - 

من  % 30سنة تتزايد بإطراد وهي متثل أكثر من  35نسبة املستخدمني من الذين تتزايد أعمارهم عن  - 

  .إمجايل املستخدمني 

 .sk,dh " 24سنة هي األسرع منو بنسبة  24 – 18املستخدمني الذين ترتاوح أعمارهم بني  - 

  .مليون شخص يدخلون على املواقع بواسطة هواتفهم اجلوالة 200أكثر من  -

  .من الشباب ذكروا بأن الفيسبوك أصبح مصدرهم الستقاء األخبار % 48 - 

دقيقة على الفيس بوك تتم مشاركة مليون رابط و يتم قبول صداقة مليونني شخص ، كما يتم  20يف كل  - 

  1.رسالة  إرسال حوايل ثالثة ماليني

  : trip planing toolsاألدوات التعاونية لتخطيط الرحلة : رابعا 

وهي تقنيات تسمح مبشاركة العمالء يف صنع القرارات املتعلقة بالرحلة حيث تتيح للعميل املشاركة يف تصميم 

أشهرها من حيث عدد و تنسيق وجدولة برنامج الرحلة و يوجد العديد من املواقع اليت تتيح اخلدمة و اليت من 

  : يلي  املسجلني و االنتشار ما

                                                           

.20احذروه ، مرجع سبق ذكره ، ص : البلوشي فتيحة ، مقال بعنوان احتيال الكرتوين  - 1  
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تضمن  2007وحبلول ديسمرب  2007أطلق هذا املوقع عام ماي  : yahooمخطط رحالت ياهو  - أ

ألف برنامج رحلة حول العامل ويقوم املستخدم بتدوين خمطط الرحلة اليت يتخيلها أو  200املوقع أكثر من 

مات توصيف املقاصد السياحية ومقرتحات لربامج الرحالت وخدمة عرض يتوقعها ، كما يقدم هذا املوقع خد

  .وخدمات احلجز و الدفع االلكرتوين  األسعار

  :من خالل عدة مراحل) العمالء( ن هذا املوقع مشاركة املسافري يتيح و travelmuseترافيل موس  - ب

   .بتدوين برنامج رحلة افرتاضي اإلدارةقيام فريق  - أ

مالحظام  إلبداءبالتعديل يف الربنامج طبقا لطموحام ) املسجلني باملوقع( يرتك اال للمستخدمني  - ب

  .األخرية 

تقوم فكرة هذا املوقع على جتميع قواعد بيانات ضخمة من العمالء املسجلني و  : dopllrدبللر  -ج

وعها وهي قيام املستخدمني بتحديد يسمح هذا املوقع للعمالء بتخطيط رحالم من زاوية فريدة من ن

و اجلنسية و الديانة و السن و الوظيفة ومنط الرحلة ، الرحلة من حيث اللغة الصفات اليت يرغبها يف رفقاء 

إىل كافة املقاصد املسجلة يف املوقع اليت تنطبق عليها  إرساهلاتقوم إدارة املوقع بتجميع قواعد البيانات و إعادة 

بالعمالء وعرض الربامج السياحية املقرتحة و استمرار  باتصالومن مث يقوم املقصد  اختيارات املستخدم

  .التواصل معهم حىت تنفيذ الرحلة 

يقدم املوقع مقرتحات ملقصد واحد يتضمن كافة تفاصيل وعناصر الرحلة اليت يرغبها  : triptتريبت . د

بريد الكرتوين للموقع يتضمن خط سري الرحلة اليت يرغب فيها ،  إرسالالعميل ، حيث يتطلب من املستخدم 

امج املقرتحة اليت تليب احتياجات العميل ، وأحيانا يرسل املوقع تصور افرتاضي للرحلة رب مث يعاود املوقع تقدمي ال

  1.عرب ملف ليعاين العميل الرحلة و يتعايش معها يف العامل االفرتاضي قبل تنفيذ الرحلة فعليا

                                                           

.24احذروه ، مرجع سبق ذكره ، ص : البلوشي فتيحة ، مقال بعنوان احتيال الكرتوين  - 1
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يتضمن هذا املوقع نوعني من املستخدمني ومها املقاصد السياحية العاملية ،  nileguideنايل جايد  - ه

حيث يقوم مسئولو املقصد بتدشني البيانات اخلاصة م و يتم تفاعل املوقع مع إدارة املقصد و ) اجلمهور

دة باملعلومات و الصور و مزو ( من خالل عرض أفضل املقاصد السياحية العاملية ) املسافرون( اجلمهور 

مطاعم ،  10فنادق ، أفضل  10أفضل ( ، مث يقرتح أفضل أماكن لكل خدمة يف املقصد ) الفيديوهات

، مث يقرتح للعمالء جماالت لتقييم تلك املقرتحات ووضع تصور لربنامج الرحلة الذي يرغب يف شراؤه ) وكندا

اصد السياحية املعنية إلمكانية تسويق تلك الربامج و تلك املقرتحات إىل املق إرسالبعدها يعاود املوقع 

  1التواصل مع العمالء

   games multi player online socialeألعاب االنرتنت االجتماعية متعددة الالعبني و 

عرب شبكة االنرتنت ) الالعبني( وهي عبارة عن لعبة على االنرتنت يلتقي خالهلا عدد ضخم من املستخدمني 

ويقوموا باللعب سويا على الشبكة وقد بدأ تدشني التطبيق لألغراض الرتفيهية التامة و بعدها قامت الكثري من 

ي العامل ( خل اللعبة حيث يقوم الالعب الشركات لتصميم ألعاب تعرض أثناء اللعبة خدماا ومنتجاا دا

 األسعارعلى املثال بزيارة مقر املؤسسة ومعاينة التسهيالت املادية و شكل السلع و التعرف على ) االفرتاضي

احلقيقية وقد صممت العديد من املقاصد السياحية تلك األلعاب لتسويق الالعب لزيارة املقصد السياحي 

ها ذلك و البعض يكسب رحالت حقيقة أثناء اللعب مينحها املقصد ضمن فعليا ، وقد جنحت العديد من

   2.ميزانية التسويق املتاحة 

  

                                                           

1 - http//www.tript.com  
بدأت هذه التطبيقات يف بدايتها بواسطة وزارة الدفاع االمريكية قبيل غزو أفغانستان حيث صممت مناذج افرتاضية مماثلة متاما من حيث  -  2

و املسافات احلقيقية بني املواقع وهكذا للمواقع املستهدفة يف أفغانستان يف شكل برامج ألعاب لتدريب اجلنود  خصائص املوقع و شكل السكان

على غزو تلك املواقع و القبض على األعداء أثناء اللعب و كان اهلدف آنذاك كسر حاجز اخلوف الذي يصيب اجلنود األمريكان وتدريبهم على 

   .طبيق إىل ألعاب ترفيهية مث استخدمته العديد من املؤسسات لتسويق منتجااخصائص املوقع وبعدها حتول الت
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  مواقع التواصل االجتماعي وأهميتها في صناعة السياحة:  لثالمبحث الثا

  : أوال مواقع التواصل االجتماعي وأهميتها في صناعة السياحة 

سبة ملؤسسات ألعمال فلم تعد أساليب التواصل التقليدية حتديا هائال بالن متثل وسائل التواصل االجتماعي

ىل ملؤسسة و ث إالعميل الذي يريد أن يتواصل مع املؤسسة باستمرار و الذي يريد أن يتحد احتياجاتتليب 

و اليت أوضحت أن عدم ) kietzman al 2012(  1هذا نتائج دراسة أعدها  منها مباشرة و يفسر يسمع

اسرتاتيجية واضحة لوسائل التواصل االجتماعي يف املؤسسات ، هو واحد من سبعة عناصر رئيسية  وضوح

  .تعوق عملية االتصال الفعال بني املؤسسات من جهة وبني املؤسسات األخرى و العمالء من جهة أخرى 

ج املتبعة يف إدارة كما ميكن القول أن تطبيقات التواصل االجتماعي أثرت بشكل كبري على اآلليات و املناه

  .األعمال التسويقية للمقصد من جهة وعلى السائح وقراراته من جهة أخرى 

أما من حيث التأثري على السائح فقد سامهن يف إمداد املسافر بطرق جديدة للبحث عن و اكتشاف . 2

االنتقال بالعميل من جمرد مستهلك سليب إىل منتج  2املعلومات و تقييمها عن املقصد السياحي و الرحلة 

  .ومستهلك اجيايب 

  .تزود املسافر بالقنوات اآلمنة حلجز و شراء منتجات الرحلة 
                                                           

1 - kietzmann , j.h hermkens , silvesre , b.s social mdia , get serious , understanting the fuctional bridling books 

of social mesia business horizon , pp 54 – 241. 

.23احذروه ، مرجع سبق ذكره ، ص : مقال بعنوان احتيال الكرتوين البلوشي فتيحة ،  - 2  
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  .بالرحالت و الربامج السياحية السابقة  املتعلقةتبادل و نشر املعلومات 

ة و تعريف مناذج أعماهلا لكي على اجلانب اآلخر فإن املقاصد و املؤسسات السياحية غريت و أعادت صياغ

  :، من خالل تتمكن من تلبية احتياجات وتوقعات هذا النمط اجلديد من املسافرين 

  .املعلومات و اخلدمات و التسهيالت بطريقة جذابة ومتطورة  عرض* 

  ) .الداخلية و اخلارجية( التقليدية  األعمالإعادة صياغة منظومة * 

  .بعد أن كان جمرد مستهدف  stakeholderالنظر إىل العميل على أنه صاحب مصلحة و مساهم * 

القناعة بان املسافرون وما يتواصلون خالله من شبكات التواصل االجتماعي هلم قدرة عالية على تعظيم * 

  .الصورة الذهنية للمقصد و املنتج السياحي 

ا للمقصد من خالل تفاعلهم مع اآلخرين عرب شبكات التواصل القناعة بأن املسافرين ميكن أن يروجو * 

  .االجتماعي

كما أن التواصل مع املسافرين بعد الرحلة مينح الفرصة لتحسني الرحالت املستقبلية من خالل التغذية * 

  .املرتادة وحتسني عمليات إدارة شكاوى العمالء مما ينعكس على تنمية وتطوير املنتجات اجلديدة 

  .بكفاءة عن موردي اخلدمات و التواصل مع العمالء احلاليني و الوصول إىل العمالء املرتقبني  البحث* 

  .النظر للمسافرين على أم شركاء يف تصميم وتسويق و إنتاج التجربة السياحية * 

وفيما يتعلق بأسباب استخدام تطبيقات  1فندق  109ويف قطاع الفنادق أجريت دراسة على مد يرى 

نولوجيا التواصل االجتماعي ، فكانت االجابات األكثر اختيارا أا ضرورية ملالحقة ركب تطور التك وأدوات

ء و اا وسائل فاعلة لتسويق خدمات الفندق أا وسيلة سريعة لتلقي استفسارات يف بيئة االتصال مع العمال

  .وشكاوى مع العمالء

                                                           
، ص 1وخليفة ، مجال سيد امحد ، كيفية تنظيم السياحة االلكرتونية و مردودها على صناعة السياحة ، الشركة العربية و التوزيع ، القاهرة ، ط مرسي حممد عبد الوهاب -  1

63.   
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على عدد من الشركات  1اللبنانية بإجراء دراسته أما يف قطاع شركات السياحة فقد قامت شركة رجيوس 

السياحية دف التعرف على تأثري أدوات التواصل االجتماعي على األعمال التجارية لتلك الشركات وقد  

عرب شبكات ) بشكل مبدئي( من الشركات اخلليجية أبرمت صفقات جتارية  % 50كشفت الدراسة أن 

كات التواصل االجتماعي للتواصل مع العمالء احلاليني و املرتقبني تستخدم شب % 78التواصل االجتماعي و 

من ميزانية التسويق لالنفاق على األنشطة التجارية من خالل شبكات  % 20منها ختصص قرابة  % 32و 

  .التواصل االجتماعي

  التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي :ثانيا 

إىل أن مواقع وأدوات التواصل االجتماعي أصبحت اآلن مكون رئيسي ضمن yoo and gretzel 2يشري 

 use and greation social socialمكونات املزيج الرتوجيي للمقاصد السياحية ويف دراستهم عن 

media by trawellers  من املبحوثني اتصاهلم بشبكات التواصل االجتماعي لتوفري  % 81أكد

طيط لرحالم ، اما فيما يتعلق باألدوات و الوسائل املتاحة عرب تلك املواقع ذات املعلومات املرتبطة بالتخ

استعراض   % 95.6التأثري األكرب على تفاعلهم مع مواقع التواصل االجتماعي فكانت التتابع كالتايل 

،  %95.8، الفيدويهات  %72.4،  %، الصور  %97.3التغريدات ،  %60.2رحالت سفر 

 kim( 3امللفات الصوتية ، ويف دراسة % 73، الروابط املتاحة لالتصال مبواقع أخرى ،  %4.44املدونات 

and ko 2010/2 ( من املبحوثني بالشعور االجيايب جتاه املؤسسات اليت تستخدم  % 30أعرب أكثر من

فحهم من النسبة السابقة أكدو تص % 80مواقع التواصل االجتماعي لعرض املنتجات و اخلدمات ، كما أن 

                                                           

دولة حول العامل و بالتحديد على منظمي الرحالت ووكالء السفر وشركات تنظيم املؤمترات و  70مدير ومالك شركة  1700ألكثر من  2011أجريت الدراسة عام  -  1.

   1.ذات الصلة  املؤسساتاملعارض و املهرجانات وموردي اخلدمات املرتبطة بقطاع السياحة و 
2 - yoo K.H gretzel , use and creation social media by travellers , 2012 available on line : 

http//.google.com.eg/books , p195. 
3 - kim .AJ and ko ,k , impacts of luxury fachion brand’s social media marketing on customer relationslip and 

purachase intention , avariable on line http//.google.com.eg/books , p164. 
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منهم كونو خدمة  %49للحصول على معلومات عن املنتجات اليت يقصدوا  االجتماعيملواقع التواصل 

من النسبة األخرية اختاذهم قرار الشراء الفعلي ، ويف نفس  % 30معلومات كاملة عن املنتج ، مث أكد 

 45املعلومات إىل أصدقائهم ،ويف دراسة أخرى أكد  sharingاملبحوثني ميررون  إمجايلمن  % 60الدراسة 

من الشركات اليت ال تستعني بوسائل التواصل االجتماعي كعنصر رئيسي يف اسرتاتيجيام التسويقية أم  %

  .فوتوا فرص عظيمة لكسب مزيد من العمالء

  :  فريق التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي: ثالثا 

مع العمالء ، وان يكون هلذا ورة وجود هيكل تنظيمي متكامل مبهام التواصل على ضر  magloire 1يؤكد 

ق رؤية و أهداف واضحة وجيب أن تنبثق أهداف الفريق عن األهداف العامة للمنظمة و اليت من مهها الفري

على ضرورة انبثاق كافة أهداف  storne2تعظيم األرباح وخفض التكاليف و حتقيق رضا العمالء و يؤكد 

يق التسويق األخرى من تلك األهداف الثالثة ، حبيث تعمل على حتقيقها أو تعمل بالتوازي معها و أيا كان فر 

الدور املوكل إىل هذا الفريق فإنه جيب ان يتضمن مسؤول عام لقيادة وتوجيه الفريق ومسؤول للتواصل مع 

يف املؤسسة لتدشينها عرب الصفحة و العمالء خالل الصفحة و خيتلف عدد ونوعية مهام األفراد طبقا لطبيعة 

  .خيتلف عدد ونوعية مهام األفراد طبقا لطبيعة األدوار املوكلة إليهم 

  

  

  

  

                                                           
1 - magloire , l , «  social networking and reputational risk in the work ^lace , 2009 , online report awaible 

online at : http//www.deloitte.cim/assets/d.com , united states locam% 20 assets documents /us,2009 , ethis , 

workplace , 220509.pdf 
2 - sterne , j , social media metrics : how to measure and optimize your marketing investment awaible on line 

http//.google.com.eg/books , p74. 
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  أسس عامة لنجاح التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي:  الرابعالمبحث 

  1 أسس عامة لنجاح التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي: أوال 

ر ببدء محلة التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي اال يكفي فقط اختاذ القر : لإلدارة العليا القناعة التامة . 1

، بل جيب أيضا أن تكون إدارة املؤسسة مقتنعة متام بأمهية التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي ألن مدى 

  .ووضع برمته ضمن أولويات اإلدارة  لإلنفاققناعة املسؤولني سوف تنعكس على حجم املخصصات املالية 

  :  إستراتيجيةالتسويق وفقا لخطط . 2

تأيت أمهية التسويق االسرتاتيجي من حتقيق أهدافه املتعددة على املدى القصري و املتوسط و الطويل األجل ،  

ن إىل الدور الذي حيققه التسويق االسرتاتيجي يف زيارة العائد السياحي م 2007كما أشارت ياقوت 

سياحية جديدة ، حيث تظهر أمهيته كأداة فاعلة  أسواقالقطاعات املستهدفة حاليا باإلضافة إىل اجتذاب 

لالستفادة من الفرص املتاحة أمام السياحة عن طريق االستخدام األمثل ملواردها وذلك من خالل حتليل 

  .بني حجم السوق احلايل و احلجم املنشود  اإلسرتاتيجيةالفجوة 

  2: وتدريب فريق التسويق  تأهيل. 3

لتحقيق جناح فريق  إتباعهااليت جيب  اإلجراءاتعدد من التدابري و  yoo and gretzel 2012يقرتح 

فريق العمل و متكينه ومتلكه  تأهيلالتسويق يف التواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي و اليت من أمهها 

للبيانات و املعلومات عن املوضوعات اليت سيتم التواصل بشأا ومناقشتها مع اجلمهور عرب مواقع التواصل 

                                                           
   .18، القاهرة ، ص   2008لمية للنشر و التوزيع ، ياقوت أمينة خمتار ، كيفية اجتذاب أسواق و شرائح جديدة لألسواق السياحية ، دار الكتب الع -  1

  2 -.20 – 19، ص ص مرجع سبق ذكرهياقوت أمينة خمتار ، كيفية اجتذاب أسواق و شرائح جديدة لألسواق السياحية ، 
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االجتماعي و تأهيله على استخدام أدوات التواصل املوجودة ا تدريب و إقناع املوظف بضرورة البقاء على 

ل االجتماعي خارج أوقات العمل الرمسية و التعامل مع املواقف اليت قد اتصال مع اجلمهور عرب قنوات التواص

تتطلب الرد أو أي إجراء آخر على مدار اليوم ، ينبغي على أعضاء الفريق مىت منحهم صالحية استخدام 

 أمسائهم لتمثيل اجلهة احلكومية على مواقع التواصل االجتماعي و التواصل نيابة عنها تعريف أنفسهم باالسم

الكامل ومعلومات االتصال الكاملة و باملؤسسة زيادة وعي املوظفني بأدوات التواصل االجتماعي عرب تزويدهم 

  .بالدورات اخلاصة بالسياسة و السلوك وأفضل املمارسات فيما يتلق باستخدام أدوات التواصل االجتماعي

  : تنويع األدوات التسويقية عبر مواقع التواصل االجتماعي . 4

يساعد تقدمي املعلومات عرب األدوات االلكرتونية على تقدميها بشكل أفضل و بسرعة أكرب لذلك جيب حيث 

أن يتم االعتماد على بعض أدوات التسويق االلكرتوين مثل الكتالوجات و الكتيبات و االت االلكرتونية و 

وات خلق جتربة التعايش املكاين مع نوادي االنرتنت وغرف الدردشة و املسابقات االلكرتونية باإلضافة إىل أد

املقصد من خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية و اليت تتيح العرض التفصيلي املكاين للمقصد السياحي 

ملتصفحي املوقع ، والشك أن تلك األدوات تسهل تعريف السائح بالسلع و اخلدمات السياحية باإلضافة إىل 

  .اليت يريد السفر إليها  ماكناألإمكانية جتواله االلكرتوين يف 

كما أن وجود تلك األدوات التسويقية خالل روابط مستقلة داخل الصفحة سوف ميكن السائح من إمكانية 

  ..تبادهلا مع األصدقاء أو استخدامها كرابط للتوقيع يظهر مع كل مشاركة أو مراسلة عرب الصفحة

   1: تنوع المعلومات المتاحة عبر مواقع التواصل االجتماعي . 5

 borthon et al لزيادة تفعيل العالقة بني مواقع التواصل االجتماعي و املستخدمني األعضاء يرى 

ضرورة أن تتضمن مواقع التواصل االجتماعي العديد من املوضوعات اليت حتقق رضا املستخدم عن  2011

                                                           
1 - borthon , p, r pitt , plangger , k and shapiro , d 2011 . 



و ��ا�� ا���ا�� ا������� ا����� ا�����                                :ا�
	� ا�����   

 

83 

 

صل مع املقصد من خالله ومن مث ينتج عن ذلك زيادة والء السائح للمقصد السياحي ومن املوقع و الذي يتوا

أن تتضمن تلك املواقع جبانب املوضوعات التسويقية األساسية كلفة  borthonاملوضوعات اليت يقرتحها 

ملوظفني الشركة أو املعلومات و شركات النقل و األخبار االقتصادية و الرياضية و الفنية و األخبار االجتماعية 

املؤسسة حىت األزمات و الكوارث اليت رمبا يتعرض هلا املقصد السياحي حيث أنه يف ظل وجود تلك املواقع 

فإن السائح سوف يكون على دراية بكل ما حيدث يف العامل فاملصداقية عرب وسائل التواصل االجتماعي 

  .أصبحت هامة ال مفر منها

  : التركيز على العمالء . 6

ضرورة الرتكيز على العمالء لنجاح جهود التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي  diamand 20121رى ي

و يف سبيل ذلك فهو ينصح بضرورة  التجاوب مع العمالء باستمرار فعميل واحد ال تشبع رغباته قد يكون 

غالق الصفحة و البعض سببا يف القضاء على صفحة الشركة فرمبا يقرر املستخدم محلة ضد صفحة املؤسسة إل

ينجح يف ذلك البد أن يستخدم مدير الصفحة بياناته احلقيقية و أن يرفق صفحته الشخصية بسريته الذاتية 

 stermeفكثري من العمالء يريدون أن يتعرفوا على شخصيته من يتعاملوا معه باإلضافة إىل ما سبق يقدم 

) العمالء( خدمة أخرى من النصائح دف للرتكيز على العمالء تتمثل يف جذب انتباه املتصفحون   2010

  .بالشراء إقناعهمجعلهم حيبون الصفحة و يتعلقون ا حتفيزهم على التفاعل مع الصفحة ، 

مهية بأ 2 2008أشارت والء البحريي : االستناد إلى فكر الشراكة في مسؤولية اإلعداد و التنفيذ .7

الشراكة بني القطاع احلكومي و القطاع اخلاص و اتمع املدين لتحقيق كافة األهداف القومية لصناعة 

السياحة و كافة القطاعات املتضمنة يف تلك الصناعة و منها بالطبع جهود التسويق و التنشيط السياحي وقد 

  : أشارت إىل ثالثة مداخل أساسية حتكم حدود تلك الشراكة وهي 

                                                           
1 - diamand and signal , social media marketing for dummies , second edtion , john and sons , U.S.A on line : 

//.google.com.eg/books , p80. 
   .57، ص  2007، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ،  2البحريي والء ، الشراكة بني احلكومة و القطاع اخلاص يف صناعة السياحة ، ط -  2
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 .سؤولية التامة للدولة مع دور حمدود للقطاع اخلاص امل •

 .املسؤولية الكاملة للقطاع اخلاص مع دور حمدد للدولة  •

الشراكة املنضبطة بني القطاع اخلاص و احلكومة لذلك تقرتح الدراسة توزيع مسؤولية التسويق على خمتلف  •

د من فرص جناح التسويق عرب مواقع التواصل املؤسسات احلكومية و اخلاصة وحىت األفراد املستقبلني رمبا تزي

 .االجتماعي

  معوقات نجاح التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي: ثانيا 

التسويق عرب وسائل التواصل  إسرتاتيجيةبوجود املعوقات اليت قد تقاوم جناح  magloire 2009 1يعتقد 

  : االجتماعي و اليت منها 

مديرو صفحات املوقع على اإلنصات إىل العمالء و التواصل املستمر عدم قدرة فريق التسويق خاصة . 1

  .معهم و إغفال العديد من االستفسارات وعدم الرد على التعليقات املتعلقة باملنتج 

االعتقاد أن مهمة التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي قاصرة على قسم التسويق فقط بل جيب أن . 2

  .مندويب تسويق هلا عرب صفحام اخلاصة  يصبح كل املوظفني باملؤسسة

  .افتقار بعض املوظفني ملهارات تكنولوجيا املعلومات و االتصال . 3

عدم التحديد الدقيق لنوع وعدد أدوات و الوسائل املستخدمة للتسويق و التفاعل مع العمالء عرب وسائل . 4

  .التواصل االجتماعي 

مثل فيسبوك ( التواصل  مواقع التواصل االجتماعي دون غريها  الرتكيز على عدد حمدود من عرب وسائل. 5

  .وتويرت و يوتيوب مع العلم أن هناك عدد كبري من الدول اليت لديها مواقع التواصل االجتماعي أكثر انتشارا 

                                                           
1- magloire , l , «  social networking and reputational risk in the work ^lace , 2009 , online report awaible 

online at : http//www.deloitte.cim/assets/d.com , united states locam% 20 assets documents /us,2009 , ethis , 

workplace , 220509.pdf 
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الكارثة األخطر من كل ما سبق هو أن بعض مديري املؤسسات الكربى حول العامل مازالوا ينظرون إىل 

تواصل االجتماعي على أا وسيلة غري فاعلة يف التسويق لذلك فهم ال خيصصون املبالغ املناسبة شبكات ال

  .لالنفاق عليها 

وجود عدد من األخطاء اليت يقع فيها معظم املسوقني  diamond 2012 1باإلضافة إىل ما سبق يرى 

  : املبتدئني عرب مواقع التواصل االجتماعي من امهها 

تلك الوسائل هي األدوات الرئيسية للتسويق حيث يوضح أا فقط وسيلة جلذب االنتباه اعتقادهم أن . 1

ابط أو فيديو للمنتج حيمل عنوان لذلك يتضح بضرورة جذب املستخدم إىل املوقع الرئيسي للشركة من خالل ر 

  .سوق م

عن أدوات التواصل  اعتقاد مسؤول التسويق عرب أدوات التواصل االجتماعي االلكرتونية سيكون بديال. 2

  .التقليدية 

أو يريد االتصال باملؤسسة أو أن يعتقد املسوق أن العميل يبحث فقط عن املعلومات أو أخبار اجلريدة . 3

  .رد الرتفيه لذلك جيب األخذ يف االعتبار التعامل حبذر مع كل صنف من هؤالء

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - diamand and signal , social media marketing for dummies , second edtion , john and sons , U.S.A on line : 

//.google.com.eg/books , p89. 
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  : خالصة الفصل 

التواصل االجتماعي دور يف التسويق السياحي وكذا هلا تأثري ذو أمهية بالغة ما ميكن التوصل له هو أن ملواقع 

وتزويدهم باملعلومات و العروض  ليف دفع منو السياحة داخل الدولة فعن طريقها ميكن التواصل مع السواح

لدول السياحية ومتكينهم بدءا من احلجز عن بعد وصوال إىل التسديد على اخلط لكن ما تفتقر إليه معظم ا

العربية هو ضعف االستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا االتصال ، لكن على الرغم من هذا فإن االجتاهات 

املستقبلية للتسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي أصبحت مكشوفة ومتزايدة بشكل لصناعة 

  : السياحية ، وميكن أن نورد االجتاهات التالية 

  .ة يف االنرتنت بسبب توافقه التام مع الوسائل التكنولوجية ر ة و الفندقة هو األكثر زيايعد قطاع السياح - 

إن املؤسسات السياحية سوف جتد نفسها جمربة على التسويق السياحي عن طريق مواقع التواصل  - 

  .االجتماعي

يف اماكن سياحية  مشاهدا عرب شبكة االنرتنت من خالل كامريات مثبتة إن أفالم الفيديو اليت ميكن - 

  .سوف متكن السائح من احلصول على جتربة حية لسياحته كما ميكنه الوصول إليها عرب لشبكة 

إن املؤسسات السياحية على اختالف أحجامها ميكن أن يفتح التسويق عن طريق مواقع التواصل  - 

  .االجتماعي فرص متقاربة إلظهار خدماا ومنتجاا السياحية بصورة تنافسية 

  .إن السياحة االفرتاضية عرب االنرتنت سوف تشهد تصاعدا يف الطلب كمادة سياحية بواسطة امليلتميديا - 

  .سوف تكون خدمات االنرتنت وسيلة متميزة تغري من دور وسائل السياحة التقليدية - 
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  بطاقة فنية عن والية مستغانم :  المبحث األول 

  :السياحة في مستغانم 

زخر والية مستغامن بالعديد من األماكن الرائعة اجلمال اليت جتعلها قطبا سياحيا هاما سواء تعلق ألمر مبناطقها ت

  .السياحية أو شواطئها الساحرة أو معاملها التارخيية 

اجلزائري تقع يف اجلهة اجلنوبية من البحر األبيض و املتوسط و هي أهم املدن مستغامن إحدى واليات الغرب 

الساحلية لتمتعها جبماهلا الطبيعي الرائع ، وثاين أهم مدينة بعد والية وهران ، حيث تتمركز هذه األخرية يف 

و غليزان و كلم ، حيدها من الشرق والييت الشلف   350الشمال الغريب للبالد و تبعد عن العاصمة بـــ 

  .اجلنوب معسكر ومن الغرب والية وهران أما مشاال البحر األبيض املتوسط

شاطئ مهيأ  20كلم و عدد شواطئها   120تعترب مستغامن من أهم املدن الساحلية حيث يبلغ طول ساحلها 

  .للسياحة

ظر طبيعية خالبة فشريطها ومستغامن من املدن الساحلية املعروفة و املقصودة ملا تزخر به من شواطئ عذراء ومنا

الساحلي املمتد من سيدي منصور غربا إىل شاطئ التجارة ببلدية أوالد بوغامل شرقا يفتح ذراعيه الستقبال 

ضيوفه على مدار السنة فعشاق الطبيعة وزرقة البحر جيدون ضالتهم يف هذه الشواطئ الساحرة و رونق مياهها 

ا اجلارية اليت النقية و رماهلا الذهبية و كثافة غاباا املطلة على ضفاف املتوسط ، هذا باإلضافة إىل وديا

زادا سحرا و مجاال ، ناهيك عن جبال الدهرة املمتدة على كامل هذه الشواطئ و اليت هي قبلة ماليني 

 املصطافني يف موسم الصيف بأنواعها من خمتلف ربوع و أقطار اجلزائر و خاصة اجلالية اجلزائرية و السياح

" األجانب الذين جذبتهم الشواطئ جبماهلا الساحر و كرم و ضيافة أهلها و نذكر باخلصوص شواطئ 

باإلضافة أا تتوفر على األمن و نظام مما جيعل العائالت تشعر بالطمأنينة " الصالبالت ، صالمندر ، وريعة 

  .و االرتياح
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  : معالم أثرية 

اليت هي رمز للحضارات اليت مرت على املنطقة نذكر منها ضريح الويل مستغامن مدينة غنية جدا باملعامل األثرية 

الذي هو القبلة األوىل للزوار الذين يتوافدون بإعداد هائلة من داخل و خارج " سيدي خلضر بن خلوف" 

عماق الوالية و حىت من خارج البالد تطبيقا لعادة قدمية متوازنة عرب األجيال و ثقافة عريقة ضاربة جبذورها يف أ

سكان مستغامن بالغرب اجلزائري مع ما يتطلبه ذلك من قيم دينية و روحية فاألمر يتعلق برمز ليس كبقية الرموز 

له عالقة بعادات و تقاليد ورؤى و عقليات أهايل الظهرة يهدف إىل ختليد مآثر أحد أشهر أعالم املنطقة و 

  .املغرب العريب

نة سياحية ، فمن الواضح أا حتتوي على عدة منشآت فندقية من وكما سبق وذكرنا بأن مدينة مستغامن مدي

اجل خدمة العميل الداخلي و خارجي وهذا دف زيادة احلركة الفندقية ، ومن خالل دراستنا امليدانية تطرقنا 

قية إىل زيارة عدد من الفنادق املتواجدة مبدينة مستغامن إلمتام دراستنا و معرفة مدى استخدام املنشآت الفند

ملواقع التواصل االجتماعي يف التسويق السياحي أي لتسويق خدماا السياحية و الفندقية ، ومن بني هذه 

الذي يقع مبنطقة صابالت ملدينة مستغامن و فندق املنتزه املتواجد   muristagaالفنادق فندق موريس تاقا 

سبح ، وكانت دراستنا كذلك على كذلك بصابالت و الذي حيتوي على عدد كبري من الغرف و املطاعم وم

و املركب السياحي العائلي " الساحل"موسى بن مهل و فندق  16املتواجد بشارع  palacioفندق بالصيو 

الذي يقع يف منطقة التوسع السياحي بن عبد املالك رمضان ، شاطئ بلدية بن عبد املالك " إقامة السفري" 

بنغالو و مطعم ومقهى وكذلك  50ما حيتوي املركب على رمضان دائرة سيدي خلضر بوالية مستغامن ، ك

عامل مؤقت ومن  100عامل دائم و  30مسبحني زائد مساحات لعب لألطفال و يقدر عدد العمال فيه بـ 

خالل هذا العدد من الفنادق قد تبني لنا أن املنشآت الفندقية أصبحت تعتمد على مواقع التواصل االجتماعي 
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ت الفندقية خالل فرتة زمنية قصرية و هذا ما سوف نتعرف عليه من خالل حتليل لتنشيط حركية املبيعا

  .االستمارات
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  الهدف من االستمارة :  الثانيالمبحث 

  : الهدف من االستمارة 

يهدف إعداد و تصميم استمارة البحث إىل معرفة الدور الذي يؤديه مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق 

اخلدمات الفندقية ودراسة العالقة بني مواقع التواصل االجتماعي املستخدمة من طرف الفندق و استجابة 

  .العمالء لطلب خدماته و استمرارهم يف التعامل معه

  : تصميم االستمارة 

  : تتكون استمارة البحث من أربعة أجزاء رئيسية وهي 

  .اجلنس ، السن ، املستوى التعليمي ، اخلربة: عينة مثل يتعلق باخلصائص الدميغرافية لل :الجزء األول  -أ

  .يتعلق مبدى استخدام الفنادق ملواقع التواصل االجتماعي يف مؤسسام الفندقية  :الجزء الثاني  -ب

و يتضمن األسئلة املتعلقة شبكات التواصل االجتماعي كوسيلة للتسويق السياحي و  :الجزء الثالث  -ج

  الفندقي

  .استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف اال الفندقي على العمالء تأثريو يتضمن مدى  :بع الجزء الرا

  : األدوات االحصائية المستعملة 

  : أمهها  اإلحصائيةبعد تفريغ االستمارة و ترميز البيانات مت االستعانة ببعض األدوات 

املختلفة و ذلك لتقدمي وصف شامل لبيانات العينة استخدام التكرارات و النسب املئوية على فقرات الدراسة 

  .من حيث اخلصائص ، درجة التأييد و درجة الرفض
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  : التحليل الكمي لنتائج الدراسة 

قد خصصنا ثالث جداول يف الدراسات للسمات العامة حيث قسمنا اجلداول على متغري  :السمات العامة 

  : مي و هذا ما سنوضحه يف اجلداول التالية الدنس ومتغريات السن ومتغري املستوى التعلي

  توزيع مفردات العينة حسب متغير الجنس  01الجدول رقم 

 %النسبة المئوية   التكرارات  الجنس 

  % 57.5  46  ذكر

  %42.5  34  أنثى 

  % 100  80  اموع

، يف حني أن نسبة  %57.5من خالل اجلدول يتضح لنا أن أغلبية مفردات العينة هم ذكور و ميثلون نسبة 

  .% 42.5اإلناث 

                          :السن 

  توزيع مفردات العينة حسب متغير السن  02الجدول رقم 

 %النسبة المئوية   التكرارات   السن

  % 30  24  30 – 20من 

  % 45  36  40 – 31من 

  % 25  20   40أكثر من 

  % 100  80  اموع 

 36سنة وعددهم  40و  31من خالل اجلدول يتضح لنا أن أغلبية مفردات العينة ترتاوح أعمارهم بني 

موظف أعمارهم ما بني  24من امجايل موظفي عينة الدراسة ، فيما هناك  % 40موظف ميثلون أكثر من 
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موظف   20املقدر بــــ  من جمموع أفراد العينة ، بينما العدد الباقي من املوظفني و % 30و ميثلون  30و  20

  % 25سنة و بنسبة  40كانت أعمارهم ما فوق 

  : المستوى التعليمي 

  توزيع مفردات العينة حسب متغير  المستوى التعليمي  03الجدول رقم 

 %النسبة المئوية   التكرارات  المستوى التعليمي 

  % 12.5  10  متوسط

  % 40  32  ثانوي

  % 47.5  38  جامعي

  % 100  80  اموع

جامعي موظف ميلكون مستوى  38ة و عددهم يتضح من خالل معطيات اجلدول أن أغلبية مفردات العين

من جمموع أفراد العينة ، وقد يرجع ارتفاع هذه النسبة إىل أن أغلبية موظفني الفنادق  % 47من بنسبة أكثر 

  .هم خرجيي اجلامعات من خمتلف التخصصات و املعاهد السياحية 

، أما  % 32وبالنسبة لباقي مفردات العينة فتوزعت بني املستوى الثانوي حيث كانت نسبة املفردات فيه 

  .% 12.5املستوى املتوسط فكانت 
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  شبكات التواصل االجتماعي في المؤسسة السياحية :  األولالمحور 

  توزيع مفردات العينة حسب  استخدام الفنادق لمواقع التواصل االجتماعي   04الجدول رقم 

االستخدام لمواقع التواصل 

  االجتماعي

 %النسبة المئوية   التكرارات

  % 100  80  نعم

  %0  00  ال

  % 100  80  اموع

أن معظم أو جل الفنادق تستخدم شبكات التواصل االجتماعي أي حلقت نسبة الفنادق اليت  اجلدوليوضح 

  .من استخدام مواقع التواصل االجتماعي   % 100متت عليها الدراسة إىل 

  شبكات التواصل االجتماعي املستخدمة يف املؤسسات الفندقية 

  توزيع مفردات العينة حسب متغير  المواقع المستخدمة  05الجدول رقم 

شبكات التواصل االجتماعي 

  المستخدمة 

 %النسبة المئوية   التكرارات

  % 62.5  50  الفيس بوك

  % 13.75  1  اليوتيوب

  % 23.75  19  +قوقل 

  % 100  80  اموع

يوضح اجلدول نسب االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي يف املؤسسة السياحية ، و تبني أن أكثر نسبة 

، حيث بلغن نسبة استخدامه إىل + و ثاين موقع هو موقع قوقل  % 62.5مستخدمة هي الفيس بوك بنسبة 



ا��
                                                                       :ا�	�� ا����� �� 
درا�  

 

96 

 

 13.75على نسبة وهذا لالعالنات اليت يطرحها ، أما آخر موقع وهو اليوتيوب الذي حتصل  % 32.75

  .من اموع الكلي للعينة اليت تستخدم هذه الشبكات للتسويق السياحي يف الفنادق

  عدد المتصفحين للمواقع على شبكات التواصل االجتماعي 

  توزيع مفردات العينة حسب عدد المتصفحين  06الجدول رقم 

 %النسبة المئوية   التكرارات  عدد المتصفحين 

  % 31.25  25   3000إىل  1000

3000 – 5000  45  56.25%  

  % 12.5  10  5000أكثر من 

  % 100  80  اموع

يوضح اجلدول نسب لعدد املتصفحني للمواقع الفندقية فكانت إجابة املبحوثني على أن أعلى نسبة لعدد 

 31.25متصفح ، أما النسبة الثانية فكانت  5000إىل  3000وهي من  % 56.25املتصفحني كانت 

و هذا للصفحات  % 12.5متصفح ، اما بالنسبة للنسبة املتبقية فكانت  3000إىل  1000وهي من  %

  .متصفح  5000اليت ها أكثر من 
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  يساهم التسويق السياحي عبر مواقع التواصل االجتماعي في التنمية السياحية

  توزيع مفردات العينة حسب أهمية التسويق في التنمية السياحية   07الجدول رقم 

أهمية التسويق في التنمية 

  السياحية 

 %النسبة المئوية   التكرارات

  % 88.75  71  نعم

  %11.25  09  ال

  % 100  80  اموع

يوضح اجلدول أن نسبة  األمهية التسويقية للسياحة جد متفاوتة بني نعم و ال حيث كانت إجابة معظم 

، أما النسبة  % 88.75املبحوثني تؤيد هذه التقنية يف املسامهة يف التنمية السياحية حيث بلغت نسبتها 

نمية السياحية و لكن هذه الفئة املتبقية من املبحوثني فلم ترى بأن لشبكات التواصل االجتماعي دور يف الت

  .% 11.25املعارضة كانت ضئيلة بنسبة 
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  شبكات التواصل االجتماعي كوسيلة للتسويق السياحي : المحور الثاني 

  اهتمام المؤسسات الفندقية بالتسويق السياحي عبر مواقع التواصل االجتماعي 

  توزيع مفردات العينة حسب نسبة االهتمام بالتسويق عبر الشبكات التواصلية    08الجدول رقم 

التسويق عبر شبكات التواصل 

  االجتماعي  

 %النسبة المئوية   التكرارات

  % 25  20  كثريا

  %58.75  47  قليال

  % 16.25  13  ال

  % 100  80  اموع

مدى اهتمام املؤسسات الفندقية بالتسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي ، وقد تبني لنا أن  يوضح اجلدول

  % 25قليلة االستخدام و التسويق عرب الشبكات التواصلية ، أما  % 58.75إجابة املبحوثني كانت بنسبة 

فندقية وما تبقى كانت كانت إجابة املبحوثني الذين يستخدمون هذه املواقع بكثرة يف التسويق ملنتجام ال

  . % 16.25للمبحوثني الذين ال يستخدمون املواقع للتسويق إطالق و كانت النسبة 
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  الهدف من استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأداة للتسويق السياحي

  توزيع مفردات العينة حول الهدف من استخدام شبكات التواصل االجتماعي  09الجدول رقم 

الهدف من استخدام المواقع 

  االتصالية في التسويق  

 %النسبة المئوية   التكرارات

  % 71.25  57  كسب أكرب عدد من العمالء

  %11.25  9  اختصار يف الوقت

  % 17.5  14  حبث عن تكلفة أقل

  % 100  80  اموع

يوضح اجلدول إجابات املبحوثني عن هدفهم من استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق فكانت 

وكذلك النسبة  % 71.25أعلى نسبة تستخدم هذه الشبكات لكسب أكرب قدر من العمالء وهذا يشبه 

ذا و ه % 11.25فضلت هذا االستخدام للبحث عن تكلفة أقل أما النسبة األخرية فكانت  % 17.5

  .إجابات املبحوثني اليت فضلت استخدام الشبكات التواصلية لالختصار يف الوقت

  االعالنات المخصصة التي تقدمها المؤسسات الفندقية 

  توزيع مفردات العينة حسب طريقة االعالنات   10الجدول رقم 

 %النسبة المئوية   التكرارات    طريقة االعالنات 

  % 71.25  57  إعالن خاص بالفندق فقط

  %28.75  23  إعالن خاص باملنطقة كاملة 

  % 100  80  اموع
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طبيعة االعالن حسب إجابات املبحوثني فكانت نسبة االعالنات اخلاصة بالفندق فقط  يوضح اجلدول

املتبقية من جمموع العينة فكانت لالعالن اخلاص باملنطقة عامة أي الفندق و  % 28.75أما  % 71.25

  .املنطقة املتواجد ا 

  طبيعة العمالء الموجهة لهم االستراتيجية التسويقية عبر شبكت التواصل االجتماعي 

  توزيع مفردات العينة حسب طبيعة العمالء    11الجدول رقم 

 %النسبة المئوية   التكرارات  طبيعة العمالء   

  % 22.5  18  العميل الداخلي

  %26.25  21  العميل اخلارجي 

  % 51.25  41  العميل الداخلي و اخلارجي 

  % 100  80  اموع

أو ينزل يف الفندق و كانت نسبة العميل الداخلي و اخلارجي هي  ضح اجلدول طبيعة العميل الذي يزوريو 

أما  % 51.25التسويقية حيث بلغت النسبة  اإلسرتاتيجيةاألكرب وهذا حسب إجابة املبحوثني من خالل 

 % 26.25النسبة الثانية فكانت للمبحوثني الذين يرون خدمام السياحية للعميل اخلارجي و كانت بنسبة 

   .% 22.5تبقية من جمموع العينة وجهت اسرتاتيجيتها التسويقية للعميل الداخلي و كانت بــــ و النسبة امل

  

  

  

  

  نوع االعالنات المقدمة في الفندق عبر شبكات التواصل االجتماعي 
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     نوع االعالنات المختارة توزيع مفردات العينة حسب  12الجدول رقم 

 %النسبة المئوية   التكرارات  نوع االعالنات المختارة

  % 37.5  30  عروض 

  %41.25  33  ختفيضات 

  %21.25  17  حفالت

  % 100  80  اموع

نوع االعالنات املختارة من خالل إجابة املبحوثني عن النوع املفضل هلم فالحظنا أن أعلى  يوضح اجلدول

من إجابة املبحوثني ، اما النسبة الثانية فكانت مرتكزة على  % 41.25نسبة كانت يف التخفيضات بنسبة 

 .% 21.25و آخر نسبة للحفالت  % 37.5العروض الفندقية بنسبة 

  تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العمالء : المحور الثالث 

  االجتماعيتفاعل العمالء مع اإلعالنات المقدمة عبر شبكات التواصل ): 13(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  التفاعل مع اإلعالنات

  %25  20  كثريا

  %43.75  35  قليال

  %6.25  05  ال

  %100  80  اموع

من العينة يرون أن هناك تفاعل مع الصفحات  %43.75من خالل معطيات اجلدول يتضح جليا أن نسبة 

اخلاصة بالفندق بغرض التعرف على خدمات اليت يقدمها لالستفسار عن نوعية العروض و التخفيضات 

فأبدو رأيهم أن هناك تفاعل كثري مع هذه الصفحات و ذلك يتجلى  %25املعلن عنها يف الصفحة أما نسبة 
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يرون أن التفاعل مع هذه الصفحات شبه منعدم  %6.25ت هنالك يف التعليقات و اإلعجابات و اإلعالنا

  .و ذلك ما يالحظ من قلة التعليقات

  صدى الصفحات لدى العمالء): 14(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  صدى الصفحات لدى العمالء

  %6.25  05  نعم

  %93.75  75  ال

  %100  80  اموع

من املستجوبني أي العينة يرون أن الصفحات اخلاصة  %93.75من خالل اجلدول يتضح أن نسبة 

باملؤسسة السياحية مل تلقى صدى كبري لدى العمالء باملستوى الذين كانوا يطمحون إليه فيما هناك نسبة 

من العينة يرون أن صفحام لقت صدى لدى العمالء و ذلك ما يعين أا وصلت إىل ما كانت  6.25%

  .سويقية من خالل كسب أكرب عدد ممكن من املشرتكنيترجوه من إسرتاتيجيتها الت

  يمثل استجابة العمالء بعد استخدام شبكة التواصل االجتماعي       15الجدول رقم 

استجابة العمالء بعد استخدام 

  شبكات التواصل االجتماعي 

 %النسبة المئوية   التكرارات

  % 62.5  50  نعم

  %37.5  30  ال

  % 100  80  اموع
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من العينة يرون أن هناك استجابة من قبل العمالء بعد  % 62.5نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأداة للتسويق السياحي باعتبارا وسيلة سهلة للرتويج للخدمات اليت 

للمؤسسة السياحية أو تقدمها املؤسسة السياحية و ذلك يتجسد من خالل ارتفاع نسبة الوافدين و العمالء 

من املبحوثني يرون أنه مل يكن هناك استجابة للعمالء بعد استخدام  % 37.5الفندق مث تليها نسبة 

شبكات التواصل االجتماعي وذلك ما يالحظ من خالل عدم تسجيل أي ارتفاع أو تطور يف عدد الزوار 

  .للمؤسسة السياحية 

  متصفحين عبر شبكات التواصل االجتماعي     اهتمام المؤسسة بآراء ال:  16الجدول رقم 

تأثر المؤسسة السياحية باآلراء و 

  التعليقات المتصفحين 

 %النسبة المئوية   التكرارات

  %50  40  نعم

  %7.5  60  ال 

  %42.5  34  أحيانا

  % 100  80  اموع

من العينة يرون أن املؤسسة السياحية تم أحيانا بآراء و تعليقات املتصفحني  42.5يوضح اجلدول أن نسبة 

و للمرتددين للصفحة اخلاصة ا ذلك وفق ما يتماشى مع سياسته و اخلطة املتبعة من قبل املؤسسة السياحية 

ليقات شكل كبري باعتبارهم احللقة األكرب أم يأخذون هذه اآلراء و التع % 50أو الفندق فيما يرون حوايل 

من العينة ال يأخذون هذه اآلراء و التعليقات يف  % 7.5و األهم و ذلك لكسب رضى العمالء فيما تليها 

  .لطلبام الكثرية و الغري ادية وال تعود بالنفع على املؤسسة السياحية احلسبان وذلك نظرا 

  نوع الوسائل التسويقية المستخدمة في التسويق السياحي       :  17الجدول رقم 
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الوسائل التسويقية المستخدمة 

  في التسويق السياحي  

 %النسبة المئوية   التكرارات

  %6.25  5  ختلت عنها

  %18.75  15  مل تتخلى عنها

  %62.5  50  تستخدمها معا

  % 100  80  اموع

من العينة يستخدمون الوسائل التسويقية التقليدية إىل جانب شبكات التواصل  62.5يوضح اجلدول أن نسبة 

االجتماعي باعتبارمها وسيلتان مكملتان البد من استعماهلم يف بعض والبد من عدم االستغناء عنهم يف 

تسويقية التقليدية و تستعملها أا مل تتخلى على الوسائل ال % 18.75املؤسسة السياحية فيما يرى حوايل 

من العينة اا قد  % 6.25نسبة كبرية باعتبارها الوسيلة املضمونة و املثلى للتسويق السياحي فيما يرى حوايل 

ختلت عن الوسائل التسويقية التقليدية باعتبارها أا ال تتوافق مع العصر احلديث وكذا تطور التكنولوجيا مما 

  .تواكب التطورات احلاصلةأصبحت وسيلة قدمية ال 

من خالل نتائج اجلدول يتضح أن غالبية العينة يرون أن تفاعل املتصفحني قليال لصفحات املؤسسة السياحية 

يرون أن التفاعل كبري مع هذه  % 25إضافة إىل  % 43.75على شبكات التواصل االجتماعي قليلة نسبة 

يرون أن هناك ال يوجد تفاعل مع هذه الصفحات و هذا ما يوضح أن  % 6.25الصفحات فيما هناك 

النسبة كبرية كانت للتفاعل القليل مع هذه الصفحات و إن دل ذلك على جناح املؤسسة السياحية يف تسويق 

خدماا من خالل شبكات التواصل االجتماعي وذلك من خالل عروضها املصممة بشكل جيد و كذا 

ة يف عرض و تسويق خدماا و ذلك على صفحات الفايس بوك باعتبارها وسيلة سهلة اسرتاتيجيتها اجليد

  .ووسيلة العصر للتسويق 
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  : التحليل الكيفي لنتائج الدراسة 

  :السمات العامة 
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و الذي  يف البداية قمنا بعرض اجلداول املتمثلة خلصائص العينة بصفة عامة و لذلك علينا التذكري حبجم العينة

( أنثى وهذا راجع إىل طريقة التوظيف يف املؤسسات السياحية  36ذكر و  46يبلغ مثانني مفردة متثلت يف 

  .وهذا ما مت توضيحه يف اجلدول االول ) الفنادق

أما اجلدول الثاين فقد وضحنا من خالله الفئات العمرية حيث بلغ عدد املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  .موظف 20سنة  40موظف و أكثر من  36سنة  40 – 31موظف ومن  24ة سن 30 -20

مبحوثني من مستوى  10ويف اجلدول الثالث قمنا بتوزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي منها 

  .مبحوث مستوى جامعي 38مبحوث مستوى ثانوي ،  32متوسط ، 

  : المحور االول 

موعة من اجلداول اخلاصة بالدراسة رابع جدول عرضنا فيه إجابات تطرقنا يف هذه الدراسة إىل عرض جم

عي و قد تبني لنا أن معظم املبحوثني حول معرفة مدى استخدام املؤسسات الفندقية ملواقع التواصل االجتما

 % 100تستخدم موقع التواصل االجتماعي حيث حلقت نسبة الفنادق اليت متت عليها الدراسة إىل  الفنادق

  .دام مواقع التواصل االجتماعيمن استخ

  : ول الخامس الجد

فقد أجبنا فيه عن السؤال الثاين من شبكات التواصل االجتماعي اليت تستخدم يف املؤسسات الفندقية فكانت 

اإلجابة ان معظم املؤسسات الفندقية تعتمد يف تسويق خدماا على الفيس بوك أكثر من أي موقع تواصل 

الفيس بوك و تفضل  من نسبة الفنادق يف مستغامن اليت تستخدم % 62.5اجتماعي آخر حيث بلغت 

ال الرسالة اإلعالنية حيث ه و شهرته و قدرته على ايصالفنادق التسويق عرب الفيس بوك نظرا لكثرة استخدام

+ و يأيت بعد الفيس بوك ، قوقل) صغار ، شباب ، كبار( اتمع  أطرافيستخدم الفيس بوك من مجيع 

  .صصة لالعالنات على االنرتنتكوا شركة خم  % 23.75وكانت نسبة اإلجابة مقدرة بـــ 
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عن  اإلعالنفقد استخدم هذا املوقع للعروض الفندقية و تسويق اخلدمات الفندقية و للرتويج للعروض و 

 اإلجابةعلى استخدام اليوتيوب فكانت  اإلجابةالتخفيضات يف األسعار و إقامة احلفالت يف الفنادق أما 

  .حيث كانت نسبة استخدامه قليلة مقابل الفيس بوك % 13.75بنسبة 

وبالتايل كانت النسبة األكرب للفي سبوك حيث يستطيع املستخدم إنزال فيه الصور و الفيديوهات مع وحىت 

املنشورات وكذلك جند فيه الزبون يديل برأيه من من خالل التعليقات اليت يضعها على العروض الفندقية وغريها 

الزبون يتكلم إال أن ما وصلنا له من خالل املبحوثني أكد لنا املنشورات وحىت يف اليوتيوب جند  من

  .استخدامهم و اعتمادهم على الفيس بوك يف تسويق خدمام على املواقع التواصلية األخرى

  : الجدول السادس 

يف السؤال الثالث عن عدد  اليت طرحناها على املبحوثني اإلجابةوضح اجلدول السادس يف هذه الدراسة 

 % 56.25املتصفحني لصفحام عرب مواقع التواصل االجتماعي فكانت االجابة ان أعلى نسبة هي 

متصفح فقد وجدنا عدة متصفحني هلذه  5000إىل  3000أجابت بأن عدد متصفحي صفحام ما بني 

فيضات يف الفنادق كما كانت املواقع التسويقية للتطلع على كل ما هو جديد من عروض و حفالت و خت

املواقع وكانت إجابة املبحوثني وهذه املسبة املتوسطة لتصفح  3000متصفح إىل  1000النسبة الثانية من 

وتعترب هذه املواقع وسيلة تسويقية و إعالمية ي نفس الوقت ملا تقدمه من معلومات  % 31.25مقدرة بـــ 

كانت صفحام   % 10ى من أفراد العينة فكانت إجابتهم بان وكل ما يعرف بالفندق اخلاص ا أما ما تبق

متصفح ، كما تبني لنا أن الصفحات و املواقع التواصلية االجتماعية اليت تتحصل على  5000هلا أكثر من 

عدد كبري من املتصفحني دليل على نشاطها التسويقي و اخلدمايت يف إطار االعالنات من خالل إنزال الصور 

فندق آخر ت و املنشورات جللب أكرب قدر ممكن العمالء للنزول يف الفندق اخلاص ا بدال من و الفيديوها

  .فسة ما بني الفنادق يف التسويق للخدمات و إبراز اجلانب اجليد للفندق وهنا الحظنا أن هناك منا
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  : الجدول السابع 

يبني لنا اجلدول السابع إجابات املبحوثني للسؤال الرابع من احملور هل يساهم التسويق السياحي عرب مواقع 

التواصل االجتماعي يف التنمية السياحية فكانت معظم إجابة املبحوثني بنعم أي أن ملواقع التواصل االجتماعي 

من جمموع العينة ، وهذا ما الحظناه يف  % 88.75دور يف التنمية السياحية كما بلغت نسبة اإلجابة إىل 

إجابة املبحوثني بأن هلذا النوع من التسويق السياحي يف املواقع التواصلية له دور يف التنمية السياحية وهذا من 

األثرية و العادات و التقاليد اخلاصة باملنطقة خالل الرتويج للسياحة الداخلية أو احمللية و إبراز كل املعامل 

ية ، أما النسبة املتبقية من العينة فقد كانت معارضة هلذا النوع من التسويق ولكن فئة قليلة من السياح

وقد الحظنا من إجابتهم عدم اهتمامهم بالتسويق و التنمية  % 11.25املبحوثني وكانت نسبتهم مقدرة بــــ 

  .السياحية  و إمنا الرتويج للفندق اخلاص م فقط

  : المحور الثاني 

خصصنا هذا احملور يف هذه الدراسة موعة  من األسئلة اخلاصة بشبكات التواصل االجتماعي كوسيلة 

  .للتسويق السياحي ، وهذا ما سوف توضحه إجابات املبحوثني يف اجلداول التالية

  :  الجدول الثامن

التواصل االجتماعي وهذا يبني اجلدول الثامن مدى اهتمام املؤسسات الفندقية بالتسويق السياحي عرب مواقع 

ما أكده املبحوثني من خالل إجابتهم على السؤال األول من احملور الثاين فكانت إجابتهم أن ملواقع التواصل 

االجتماعي أمهية يف مؤسسام الفندقية ، كما أن هلا دور يف تسوق منتجات و خدمات الفنادق ، وكانت 

على حسب العينات كانت أعلى نسبة توضح االهتمام القليل خمتلفة ومتفاوتة بعض الشيء و  اإلجاباتنسب 

من أصحاب املؤسسات الفندقية الذين  % 58.75بالتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي حيث بلغت 

يدلون أمهية كبرية هلذا النوع من التسويق خلدمام وهذا عكس الدول األجنبية و اليت تم بالقطاع السياحي 
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شكل كبري على التسويق االلكرتوين ملا له من فائدة تروجيية ورحبية عن طريق جذب السياح حيث جندها تتفق ب

للتسويق تويل االهتمام الكبري  % 25احملليني و األجانب ونعود إىل املؤسسات الفندقية يف مستغامن حيث 

ه العينة أنه شيئ مهم ل االجتماعي ملا حتصله من منفعة وفائدة حيث يرى أفراد هذالسياحي عرب مواقع التواص

جلذب العمالء و لسياح بصفة عامة ، وكذلك يرون هذه املواقع األداة للرتويج و التسويق من خالل إبراز كل 

مميزات الفندق أما النسبة األخرية فكانت للموظفني الذين يرون بأن التسوق السياحي عرب مواقع التواصل 

وفضلوا وسائل التسويق التقليدية % 10حددت نسبتهم بـــ االجتماعي مضيعة للوقت و ال جتدي نفعا حيث 

  .إال أن هذه الفئة كانت نسبتها ضئيلة

  : الجدول التاسع 

يوضح اجلدول التاسع إجابات املبحوثني باملؤسسات الفندقية وضحني فيه هدفهم من استعمال مواقع التواصل 

باختالف األهداف املسطرة لكل فندق معني  اإلجاباتاالجتماعي كأداة للتسويق السياحي ، وقد اختلفت 

) الزبائن( فمعظم الفنادق كان هدفها من استعمال مواقع التواصل االجتماعي لكسب عدد أكرب من العمالء 

موظف تعطي  57فكانت إجابة % 71.25حيث بلغت نسبة نسبته هذا اهلدف من طرف املبحوثني  

  .لكسب أكرب قدر من العمالء اهتمامها إىل التسويق عرب املواقع التواصلية

فالحظنا أن بعض هذه الصفحات تعطي اهتمام كبري للعميل من خالل تزويده جبميع األسعار اخلاصة 

التسويقية عن الفندق وهذا كله جللب العميل إىل الفندق ، كما كانت إجابة  اإلعالناتبالفنادق و غريها من 

 % 17.5ويق هو البحث عن تكلفة أقل وكانت النسبة بعض من العينة أن هدفها من هذا النوع من التس

حيث فضلوا هذا النوع كونه األقل تكلفة و األقل جهد ، فقد يقومون بإنزال املنشورات و الفيديوهات 

السياحية و مجيع ما يتعلق بالفندق على صحة الفيس بوك جمانا عكس الوسائل التسويقية التقليدية اليت 

هدفهم كان االختصار يف الوقت باستعمال  % 11.25و آخر نسبة كانت بـــ  تتطلب تكلفة يف االعالنات



ا��
                                                                       :ا�	�� ا����� �� 
درا�  

 

110 

 

هذه املوقع يف التسويق السياحي فعامل بسيط يستطيع إنزال املعلومات و العروض اخلاصة بالفندق على املواقع 

   . التواصلية يف وقت قصري

  : الجدول العاشر 

مواقع التواصل االجتماعي يف الفنادق فكانت  طريقة االعالنات السياحية عرب 10يوضح اجلدول رقم 

فمعظم الفنادق كانت  % 71.25االعالنات يف هذا اال خاصة بالفندق فقط ، فقد وصلت نسبتها إىل 

عالنام خاصة بالفندق و التعريف به و باخلدمات اليت يقدمها ونوع الغرف و املطاعم و احلفالت اليت تقام إ

تصمم إعالناا على التسويق و التعريف بالفندق و املنطقة املتواجد ا الفندق سواء   % 28.75فيه ، بينما 

كانت مدنية أو منطقة معينة فيتم تعريفها جغرافيا و تارخييا و إبراز مزاياها الطبيعية وكل ما تنجز به املدينة من 

ملنطقة وكذلك للنزول يف الفنادق جغرافيا و تارخيها كي تكون عامل يف جذب أكرب عدد من العمالء إىل هذه ا

  .تواجدة ذه املنطقة امل

  : الجدول الحادي عشر 

يوضح هذا اجلدول اإلجابة عن طبيعة العمالء املوجهة هلم االسرتاتيجية التسويقية عرب مواقع التواصل 

سوق االجتماعي ، فكانت مالحظتنا من خالل البيانات السابقة يف اجلدول أن بعض الفنادق تروج و ت

من نسبة االجابات اليت  % 22.5للسياحة الداخلية أو احمللية و تعمل على جذب السائح احمللي فكانت 

ي وهذا ما يشري إىل أن بعض جللعميل اخلار  % 26.25تروج للعميل الداخلي ، بينما حتصلنا على نسبة 

الجتماعي جلذب العميل الفنادق كذلك تويل اهتمامها وتوظف جهودها التسويقية عرب مواقع التواصل ا

اخلارجي اي األجنيب وهذا يوضح اسرتاتيجيتهم يف التسويق السياحي و التعريف باملنطقة جلذب السياح 

توجه اسرتاتيجيتها التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي إىل العميل األجانب أما النسبة األكرب كانت 
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إجابات املؤسسات الفندقية اليت تعمل جاهدة إىل  من بني % 51.25الداخلي و اخلارجي معا حيث بلغت 

  .بلوغ  اهلدف وهو التعريف باملنطقة داخليا وخارجيا وحمليا وأجنبيا

  : الجدول الثاني عشر 

املقدمة  اإلعالناتاملتحصل عليها من خالل السؤال السادس من احملور الثاين عن ما تتضمنه  اإلجاباتنتيجة 

على شبكات التواصل االجتماعي للتسويق السياحي و قد تبني أن املؤسسات الفندقية تعتمد بكثرة على 

 % 41.25ق وكانت نسبة اإلجابة بـــ و غريها من املنشآت اخلاصة بالفندالتخفيضات يف األسعار للغرف 

نام اليت كانت يف العروض الفندقية و على نوع إعال % 37.5بينما يف الفنادق األخرى أجاب املبحوثني بـــ 

اليت جتمع بني كل ما يقوم به أصحاب الفنادق من االمتيازات و األلعاب اليت تقام يف الفنادق أما النسبة 

و أساليب اجلذب اليت متثلت يف احلفالت اليت تقام بالفنادق  اإلعالناتمن بني  % 21.25املتبقية فكانت 

 املعروفني وهذا لكسب أكرب عدد من العمالء املتفرجني ومع هذا يتم اكتشاف فتمثلت يف استدعاء املغنيني

 .الفندق من طرف العمالء

 : المحور الثالث 

  :  13الجدول رقم 

من خالل نتائج اجلدول يتضح أن غالبية العينة يرون أن تفاعل املتصفحني قليال لصفحات املؤسسة السياحية 

يرون أن التفاعل كبري مع هذه  % 25إضافة إىل  % 43.75على شبكات التواصل االجتماعي قليلة نسبة 

هذا ما يوضح أن يرون أن هناك ال يوجد تفاعل مع هذه الصفحات و  % 6.25الصفحات فيما هناك 

النسبة كبرية كانت للتفاعل القليل مع هذه الصفحات و إن دل ذلك على جناح املؤسسة السياحية يف تسويق 

خدماا من خالل شبكات التواصل االجتماعي وذلك من خالل عروضها املصممة بشكل جيد و كذا 
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يس بوك باعتبارها وسيلة سهلة اسرتاتيجيتها اجليدة يف عرض و تسويق خدماا و ذلك على صفحات الفا

 .ووسيلة العصر للتسويق 

أن غالبية من العينة يرون مل حيققوا النتائج املرجوة و ذلك ما  % 93.75يتضح أن  :14الجدول رقم 

يتجسد يف حتقيق األهداف اليت سطرا املؤسسة يف برناجمها التسويقي السياحي عرب شبكات التواصل 

جذب العمالء أو السياح هلذه املؤسسات و خاصة ان من أهداف التسويق  االجتماعي و الذي ميثل يف

السياحي جلب أكرب قدر ممكن العمالء و كسب رضا العمالء و السياح بصفة عامة و بصفة خاصة تطمح 

املؤسسات السياحية إىل العمل على رفع عدد الوافدين إىل الفنادق و املؤسسات السياحية و ليس على 

وهي نسبة ضئيلة أا وصلت إىل ما كانت تطمح عليه و ذلك  % 6.25 فيما ترى نسبة مستوى فصل معني

رمبا إىل اإلمكانيات احملدودة هلذه املؤسسات مما وضعت سياسته أو إسرتاتيجية تسويقية قصرية املدى و كانت 

تفاع عدد الزوار ناجحة و توافقت مع األهداف اليت سطرا مسبقا مما جعلها تستقبل عدد من العمالء و ار 

هلذا الفندق أو املؤسسة السياحية وكذلك التخطيط اجليد و االهتمام بوضع اإلعالنات و العروض بشكل 

مستمر جعلها صورة حسنة لدى العمل و كسب رضاه من خالله اقناع مبختلف الوسائل االقناعية من خالله 

على صفحات اخلاصة باملؤسسة السياحية  خماطية عقلة و وجدانه ومن خالل الصور و اإلعالنات املوضوعة

على شبكات التواصل االجتماعي و ذلك ما يظهر جليا من خالل ارتفاع عدد املتصفحني وكذا إبداء رأيهم 

  .و إعطاء تعليقات حول العروض و اإلعالنات املقدمة على الصفحات عرب شبكات التواصل االجتماعي 

من العينة أن هناك استجابة للعمالء و  % 62.5ن حوايل توضح من خالل النتائج أ:  15الجدول رقم 

هذا ما يظهر جليا من خالل ارتفاع عدد الوافدين من الزوار إىل الفندق أو املؤسسة السياحية وقد كانت 

إجابة أحد العينة نعم هناك استجابة و شكل ملحوظ حيث نالحظ و بصفة دائمة تقريبا إبداء العمالء 

قباهلم على الفندق بعد التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي ، وهذا ما يؤكد إعجام باملؤسسة و إ
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إسرتاتيجية التسويقية الناجحة عرب شبكات التواصل االجتماعي و كذا كسب رضى العمالء فيما ترى عينة 

ل أا تالحظ استجابة للعمالء بعد التسويق عرب الشبكات التواص % 6.25أخرى نسبة قليلة تقدر بـــ 

االجتماعي و هذا ما يوضح على األرجح ضعف التسويق السياحي عرب هذه الشبكات وكذا ضعف التخطيط 

  .للتسويق السياحي مما جعلها مل حيقق تطورا و التغري يف نسبة توافد العمالء

من العينة يهتمون بآراء املتصفحني من خالل  % 50يوضح من خالل النتائج أن حوايل : 16الجدول رقم 

االطالع على آراء املتخصصني و تعليقام اليت يضعوا على العروض و االعالنات و أخذها بعني االعتبار  

يف خمتلف العروض و االعالنات املقدمة مستقبال وكذا العمل على حتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها 

شبكات التواصل االجتماعي حلقة اتصال بني العمالء و املؤسسة السياحية مما املؤسسة السياحية خاصة وأن 

تم أحيانا بآراء املتصفحني و  % 42.5خيلق نوع من الرضى و التفاهم بني الطرفني فيما العينة أخرى نسبة 

خذ آراء من العينة ال تأ % 7.5اسرتاتيجيتها التسويقية اليت سطرا مسبقا فيما نسبة أخرى وهي ضئيلة 

املتصفحني بعني االعتبار تعترب للتسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي نافذة لعرض خدماا وعروضها و 

  .ختفيضات لالنتقاد يف تلك اخلدمات و تعترب هذه التعليقات حتقق أهداف املؤسسة السياحية 

  

  

  :  17الجدول رقم 

من العينة يرون أن  % 62.5توضح أن غالبية العينة واليت تتمثل يف  05من خالل نتائج اجلدول رقم 

املؤسسات السياحية حتاول اجلمع بني الوسائل التسويقية التقليدية والوسائل التسويقية احلديثة و املتمثلة يف 

ت السياحية التسويق بالوسائل شبكات التواصل االجتماعي و حتاول التوفيق بينهما أي حتاول املؤسسا

باعتبارها وسائل . اخل...التقليدية باعتبارها األساس وما هو متعارف عليه من القدم مثل االشهار ، الدعاية 
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تسويقية جد فعالة ملا حتققه من أهداف املؤسسة وكذا االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي اليت هي 

كرب من العمالء وكذا اختصار للوقت و التكاليف وكذا انتشاره الواقع يف األخرى تتميز بالسرعة و حتقق قدر أ

اتمع وكل هذا ما وجب اجلمع و استخدامهم ما يعرض لكسب أكرب قدر من العمالء فيما ترى عينة أخرى 

أا مل تتخلى عن الوسائل التسويقية التقليدية ومازالت لآلن تستعمل هذه الوسائل بصورة   % 18.75نسبة 

كبرية نظرا ألمهيتها وكذا نظرا لضمان نتائج مضمونة تبقى شبكات التواصل االجتماعي يف طريق التطور و ال 

ترى أا ختلت عن الوسائل التقليدية  % 6.25ميكن االعتماد عليها بشكل كبري فيما هناك عينة بنسبة 

  .خاصة مع ظهور شبكات التواصل االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  :نتائج الدراسات 

  .يساهم التسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي يف التنمية السياحية: الفرضية األوىل

لإلجابة على الفرضية التالية مت طرح عدة أسئلة ملعرفة مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة 

من  07إىل  04الكمي رقم للتسويق السياحي فكانت اإلجابة عنها طريق اجلداول املذكورة السابق و حتليلها 

احملور األول لالستمارة، و من هذا تبني لنا أن املؤسسات الفندقية تستخدم مواقع التواصل االجتماعي لتسويق 
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خدماا وأخذ ما بعني االعتبار و هذا لزيادة نصيبها من احلركة السياحية اليت أصبحت تتزايد عام بعد عام، و 

ات التواصلية و كذلك اإلجابة على هذه الفرضية خصصنا أسئلة عن نوع هذا راجع إىل استخدام هذه الشبك

الشبكات و املواقع اليت تستخدمها املؤسسات السياحية و الفندقية بشكل خاص و كذلك سؤال خاص 

بنسبة املتصفحني هلذه الصفحات و ما الحظناه هو أن هذه الصفحات اخلاصة باملؤسسات الفندقية هلا 

ني جلميع ما تنزله على الصفحة من عروض و غريها من النشاطات السياحية، فمن بني عمالء كثر و متابع

العوامل الزيادة يف الطلب السياحي هو اهتمام املؤسسات السياحية بالتسويق للمقومات الطبيعية و اخلدمات 

سسات السياحية لتحفيز السائحني على زيارا ملا فيها من وسائل جذب فضال عن جلوء عدد من املؤ 

السياحية إىل أسلوب احلزمة الذي جيمع بني النقل و اإليواء و اخلدمة الفندقية و التقدم يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات و اإلتصاالت اليت تؤدي إىل حتقيق اإلتصال جيد بني املؤسسة السياحية أو الفندقية و العميل و 

رب مواقع التواصل االجتماعي أصبحت تشكل عامال بالتايل فإن هذه التطورات يف جمال اإلتصال و التواصل ع

هاما يف دفع السياحة و تنميته بالنسبة لشبكات التواصل االجتماعي فيتمثل فيها التسويق يف جتميع كل 

و من خالل هذه املواقع تستطيع ... املعطيات اخلاصة بالفندق مثال و نشرها لعروض، أسعار، خرائط، تقارير 

واصل مع العميل كما يستطيع العميل بإعطاء رأيه حول الفندق، و قد تشغل املؤسسة املؤسسة السياحية الت

الفندقية هذه التعليقات و اآلراء لتحسني عملها، و دراسة احتياجات السواح و البحث عن االقرتاحات 

التسويق  املناسبة هلم، و تقدمي معلومات حول منتجاا و خدماا السياحية، و بالتايل نستطيع القول بأن

السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي يف التنمية السياحية و قد توصلنا من خالل هذه الفرضية إىل بعض 

  :النتائج التالية

 .ملواقع التواصل االجتماعي دور مهم يف التسويق السياحي - 

 .تعترب مواقع التواصل االجتماعي من بني الوسائل التسويقية احلديثة اليت أصبحت - 
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تسويق خدماا + املؤسسات الفندقية على عدة مواقع كالفيسبوك و اليوتيوب و قوقل  اعتمدت - 

 .إلكرتونيا

استنتجنا أن العمالء تقبلو فكرة التسويق السياحي اإللكرتوين فقد حضيت املؤسسات الفندقية  - 

 .بالعديد من املتصفحني على مواقعها

 لنا أن معظم املؤسسات الفندقية أصبحت نظرا ألمهية هذا النوع من التسويق السياحي، فقد تبني - 

 .تويل اهتماما للتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي

تكمن أمهية مواقع التواصل االجتماعي يف أا توصل الرسالة االشهارية أو التسويقية إىل مجيع أقطار  - 

 ...ها العامل يف ظرف ثواين و على مجيع األشكال يف شكل صورة أو فيديو أو منشور و غري 

  .تعتمد المؤسسات السياحية على شبكات التواصل االجتماعي في التسويق السياحي: الفرضية الثانية

إىل اجلدول  08لإلجابة على هذه الفرضية تطرقنا كذلك إىل عدة جداول، و قد خصصنا من اجلدول رقم 

، و من هذه اجلداول احملللة لألسئلة االستمارة يف احملور الثاين توضح لنا أن املؤسسات الفندقية 13رقم 

و االعتماد عليه كانت النسب  أصبحت تم كثريا ذا النوع من التسويق السياحي، و لكن نسبة االستخدام

خمتلفة حسب نوع الفندق، و نوع اهلدف املرجو من هذا التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي فالحظنا بأن 

املؤسسات الفندقية تم جبلب مجيع أنواع العمالء، العميل الداخلي و العميل اخلارجي و جلب فئات جديدة 

نرنيت و قد ساعدت مواقع التواصل االجتماعي املؤسسات السياحية و من السواح الذين هم على اتصال باالت

الفندقية على احلصول على معلومات من اخلدمات الفندقية املنافسة حىت تبقى املؤسسة الفندقية يف وضعية 

تنافسية جيدة، و كذلك من خالل إجابات املبحوثني يف االستمارة عن االعالنات اخلاصة بالفندق و باملنطقة 

ملتواجد ا و قد تضمنت االعالنات خدمة الصور حيث ميكن للمتصفح طلب الصور القدمية و احلديثة ا

إلكرتونيا، و خدمة الفيديو و تتضمن عرضا مباشرا لعامل السياحة يف املنطقة و األعمال الفندقية مباشرة عرب 
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ة احلجز الكرتونيا، كما ساهم شبكات التواصل االجتماعي و حىت حجوزات الفنادق حيث ميكن لزوار املنطق

استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف ختفيض تكلفة انتاج اخلدمة املتعلقة بالتوزيع فطالب اخلدمة هو من 

يسعى إلقتنائها، مما يقلص تكاليف طباعة املطبوعات و الدوريات السياحية و كذلك اخلاصة بالفنادق، 

فع قدرات العاملني و تدريبهم على استخدام احلاسب اآليل و باإلضافة إىل خفض حجم العمالة الزائد و ر 

االنرتنيت و التطبيقات و الربامج املختلفة، و من هذا يتبني لنا بأن الفرضية صحيحة بعض الشيء بالنسبة 

مدى اعتماد املؤسسات السياحية يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي إال أن استنتجنا من هذه الدراسة 

أن العديد من املؤسسات الفندقية ال تستخدم شبكات التواصل االجتماعي، و لكن هذا ال ينفي  امليدانية

  :أمهية هذه املواقع، و نتائج الفرضية قد تبني ذلك فيما يلي

نشر اعالنات و اشهار ملنتجات و خدمات ملنتجات و خدمات املؤسسات السياحية و الفندقية  - 

 .حىت جتلب أكرب عدد من السواح

 .مواقع التواصل االجتماعي بالقيام حبجوزات عرب االنرتنيت تسمح - 

 .التواجد يف كل مكان و عرض مالئم مع متطلبات السواح - 

 .تسمح بتقدمي خدمات سريعة و متنوعة للسواح - 

 .الوسيلة املفضلة بالنسبة للمؤسسات السياحية و الفندقية الكبرية ذات الفروع - 

 .   و تطوير اخلدمات و املنتجات الفندقية وسيلة لتخفيض مصاريف التسويق، و حتسني - 

  تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العمالء: الثالثةالفرضية

ول الحظنا أن املتصفحني لشبكات التواصل االجتماعي و بالتحديد الصفحات او من خالل حتليلنا للجد

العروض واإلعالنات من خالل إبداء آرائهم تتفاعل بنسبة متوسطة مع ) الفنادق(اخلاصة باملؤسسة السياحية 
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و ذلك نظرا إلعجام  %43.75و تعليقام و هذا ما ظهر من خالل آراء املبحوثني اليت قدرت نسبتهم بــ 

و اآلراء و التعليقات املوجهة للمؤسسة ) الفندق(بالصفحة و اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة السياحية 

عل مع اإلعالنات و العروض تردد العمالء على هذه املؤسسات السياحية و السياحية و ينجم عن هذا التفا

و هذه ) الفندق(إقباهلم عليها بشكل مالحظ بعد اطالعهم على الصفحات اخلاصة باملؤسسة السياحية 

و اليت توضح استجابة العمالء بعد  %62.5استجابة انعكست يف نسبة العينة و اليت متثلت نسبتها بــ 

ى الصفحة و هذا ما يعين أن املتصفحني قد أعجبوا باخلدمات و العروض واالمتيازات اليت أعلنت ترددهم عل

عنها املؤسسة السياحية عرب صفحام يف شبكات التواصل االجتماعي و عليه املؤسسة السياحية هي األخرى 

بار اآلراء و التعليقات بدورها حناول كسب رضا العمالء وخلق عالقة طيبة معهم من خالل اآلخذ بعني االعت

و كذا االنتقادات املوجهة هلا يف خططها املستقبلية أحيانا أي ما يتناسب مع إسرتاتيجيتها التسويقية و ما تراه 

أحيانا تعمل  %42.5صائبا ويعود عليها بالنفع و ذلك ما ظهر من خالل إجابات العينة اليت متثلت يف 

أي أن هذه اآلراء و  %50سني جودة اخلدمة مث تليها بنعم بنسبة املؤسسة بالتعليقات املقدمة من أجل حت

التعليقات تندرج ضمن اخلطط املستقبلية للمؤسسة السياحية أي يف إسرتاتيجيتها التسويقية القادمة و عليه 

  .تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العمالء) 03(بت صحة الفرضية رقم ثن

بشكل ملحوظ بعد استخدام مواقع ) الفنادق(د العمالء على املؤسسات السياحية و تبني ذلك من خالل ترد

التواصل االجتماعي كأداة تسويق السياحي و باألخص بعد إطالع العمالء على الصفحات اخلاصة باملؤسسة 

 جذب السياحية و ذلك نظرا الجنذام بالعروض و االمتيازات املقدمة و اليت هي األخرى تلعب دورا هاما يف

انتباه العميل و التأثري عليه من أجل الرتدد  على هذه املؤسسات السياحية و خاصة أن هذه اإلعالنات و 

العروض ختلق صورة ذهنية و انطباع جيد لدى املتصفح و بالتأثري عليه و هذا التأثري يتجسد بضرورة زيارة هذه 

) الفنادق(ات اليت أعلنت عنها املؤسسة السياحية الفنادق و التمتع مبختلف العروض و االمتيازات و التخفيض
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مسبقا خاصة أنه لوحظ استجابة للعمالء بعد استخدام شبكات التواصل االجتماعي و هذا و إن ذل يدل 

  .على صحة الفرضية

  :نتائج الدراسة

 .تعد شبكات التواصل االجتماعي وسيلة جذابة للتسويق السياحي •

 .رواجا و استخداما من طرف املؤسسات السياحية شبكة الفايسبوك هي الشبكة األكثر •

 .التسويق السياحي عرب شبكات التواصل االجتماعي يعرف إقباال واسعا من قبل املتصفحني •

 .تعترب شبكات التواصل االجتماعي التوجه املالئم العصر لتسويق اخلدمات السياحية •

ألساسية يف التسويق السياحي عرب متثل اإلعالنات عرب شبكات التواصل االجتماعي أحد مبكونات ا •

 .مواقع التواصل االجتماعي

 .تساهم شبكات التواصل االجتماعي يف خلق عالقة طيبة بني العمالء و املؤسسات السياحية •

ضعف املؤسسات السياحية بوالية مستغامن يف التحكم بامتياز يف التسويق عرب شبكات التواصل  •

 .االجتماعي

 .قبل الفنادق بوالية مستغامن بالتسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي عدم إعطاء أمهية كبرية من •
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  : توصيات 

  : مقترحات بشأن استخدام آليات جديدة 

أن تقوم وزارة السياحة باالشرتاك يف عضوية أحد أو بعض املواقع العلمية املتخصصة يف ختطيط الرحالت مثل 

tript , doplla , travel muse , yahoo , trip planner  وغريها مما ميكن السائحني من

اختيار رحالم املستقبلية و ميكن اجلهات املسؤولة عن النشاط السياحي يف الدولة من التعرف على خصائص 

  .الطب املتوقع من جهة أخرى 

نرتنت متعددة تقرتح الدراسة أن تقوم وزارة السياحة بالتعاقد مع إحدى شركات الربجميات لتصميم ألعاب أ

الالعبني ، حبيث تتضمن اللغة عامل افرتاضي لبعض املناطق السياحية يف الدولة السياحية و تتاح اللعبة على 
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االنرتنت باان عرب أحناء العامل ومن املعتقد أن الالعب حيدث له ارتباط مع العامل االفرتاضي للعبة ما قد 

لذي طاملا لعب فيه على االنرتنت خاصة وأن هذه التطبيقات ينعكس على رغبته ي زيارة املكان احلقيقي ا

  .تستخدم يف تسويق املقاصد السياحية العاملية منذ أكثر من ثالث سنوات 

أن يتم تغذية مواقع التواصل االجتماعي بروابط متكن من الربط بني مواقع التواصل االجتماعي و األدوات  - 

لكرتونية و الكتالوجات االلكرتونية و الكتيبات االلكرتونية و اليت متكن االلكرتونية التوضيحية مثل اخلرائط اال

  .السائح من احلصول على معلومات تفصيلية وموثقة عن اخلدمات أو املناطق اليت يبحث عنها

أن يتم تغذية مواقع التواصل االجتماعي بالصور و الفيديوهات املتخصصة وأن تنشر على كافة الصفحات  - 

ة لألفراد و الشركات اخلاصة على ان يتم جتهيز املادة العلمية و الفنية من قبل املتخصصني يف حىت اململوك

  .السياحة و التكنولوجيا

ان ال يكون التسويق رد الرتفيه التنظيمي ، ومبعىن آخر أن ال ينظر على هذه العملية على أا موضة إدارية  - 

لة التسويق منطلقة وفقا ألهداف اسرتاتيجية واضحة مثل تعظيم ملسايرة توجهات اتمع لذا جيب أن تكون مح

  .اخرتاق أسواق جديدة ، تنويع املنتجات عرب األسواق. األرباح وخفض التطابق وحتقيق رضا العمالء 

  أن يتم التوجه إىل مواقع التواصل االجتماعي من منظور متكامل حبيث يتم التنسيق مع كافة القطاعات - 

  .بالنشاط السياحي مثل الفنادق و شركات النقل وموردي اخلدمات و شركات السياحة ووكاالت السفراملعنية 

أن تتضمن مواقع التواصل االجتماعي املفرتضة للقيام باملهام التسويقية على موضوعات مستقلة لعرض  - 

  .الت و األسعار املعلنةالرحالت و عروض االسعار للتواصل مع العمالء ومناقشتهم يف اجلداول الزمنية للرح

  : مقترح إنشاء قسم للتنشيط السياحي عبر مواقع التواصل االجتماعي 
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تقرتح الدراسة أن يتم ختصيص قسم مستقل يف اهليئة العامة للتنشيط السياحي يقوم باملسؤولية التامة و الكاملة 

طار وتوجهات الوزارة و اهليئات عن مهام التنشيط السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي حبيث يعمل حتت إ

  .العامة لتتكامل أهدافه وخططه مع اخلطة القومية للتنشيط السياحي للدولة 

  : ويتضمن اهليكل التنظيمي للقسم املقرتح املسؤوليات التالية 

  .وتوكل إليه املهمة الكاملة إلدارة القسم املقرتح : مدير املشروع  - 

مع وكالء ومنظمي الرحالت عرب االنرتنت للتعرف على آخر عروض للتواصل : مسؤول وكالء السفر  - 

للرحالت و األسعار املتاحة ومن جهة أخرى يقوم بتجميع البيانات املتاحة و تسليمها إىل مسؤول التحرير 

  .إلعادة تنسيقها يف ملفات حسب طريقة العرض على الصفحة 

نادق و القرى السياحية للتعرف على آخر للتواصل مع صفحات الف: مسؤول موردي خدمات االقامة  - 

  .أخبارهم و املوضوعات األكثر إفادة جلهود التسويق على املستوى القومي 

للتواصل مع كافة اهليئات الرمسية املنية بالنشاط السياحي و تبادل املعلومات عن : مسؤول اهليئات الرمسية  - 

  .النشاط السياحي 

بيانات اليت يتسلمها من كافة املصادر يف املشروع وحفظها على وسائط يقوم بتحرير ال: مسؤول التحرير  - 

  .لتخزين حلني تسليمها إىل املسؤول املختص لتدشينها على الصفحة 

  .لتجهيز ملفات الصور و الفيديو اليت يتم من خالهلا تغذية الصفحة : مسؤول املواد الفنية  - 

تمادا على املعلومات اليت يشملها مسؤول التحرير ومسؤول لصياغة العروض التسويقية اع: مسؤول التسويق  - 

  .املواد الفنية طبقا الحتياجات التسويق وطبقا ألعضاء املوقع 

للتجاوب مع العمالء وتزويد املوقع باملعلومات اجلديدة اليت ختص املنتج أو املقصد : مسؤول املعلومات  - 

  .السياحي ككل
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  .العمالء عرب الربيد االلكرتوين دف التواصل مع: مسؤول االتصال  - 

  : مقرتح إنشاء رابطة لصفحات التواصل االجتماعي املعينة بالتنشيط السياحي 

متتلك العديد من الفنادق أو الشركات السياحية صفحات على مواقع التواصل االجتماعي ختدم مصاحلها و 

ده الفردية لتجميع أخبار مجيع تلك تسوق ألنشطتها وقد يقوم أحد املتطوعني بتدشني صفحة مستقلة جبهو 

  .الفنادق او الشركات يف صفحة خاصة

وعلى غرار هذه تقرتح الدراسة تدشني صفحة تعمل كرابط جبميع الصفحات املوجود عرب موقع فيسبوك و 

  .املعنية بتنشيط السياحة الوافدة يف البلد

جتماعي باملعلومات و األدوات اليت تعرض دف الصفحة املقرتحة إىل تزويد كافة صفحات مواقع التواصل اال

املنتج السياحي وعلى هذا ميكن القول أن هذه الصفحة ليست أداة للتسويق و لكنها وسيلة لتزويد القطاعات 

املعنية بالنشاط السياحي باملعلومات و األدوات اليت تعينهم على تسويق خدمام و اليت تنعكس مجيعها على 

  .تسويق السياحة عرب مواقع التواصل االجتماعي زيادة فاعلية جناح جهود

  : األعضاء المتواجدة في الرابطة 

صفحات التواصل االجتماعي الرمسية مثل مراكز املؤمترات و الوزارات املعنية بالنشاط السياحي و اهليئات 

  .التابعة

كات تنظيم صفحات التواصل االجتماعي للمؤسسات السياحية اخلاصة مثل الشركات السياحية و شر 

  .املؤمترات و املعارض و الفنادق و املطاعم و احملالت السياحية 

  .صفحات التواصل االجتماعي اخلاصة باألفراد املستقلني املهتمني بالنشاط السياحي

  : الوظائف 

 :وهي األدوار و املهام اليت تقوم ا الصفحة يف سبيل حتقيق أهدافها وهي  - 
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االتفاقات اليت ترمها وزارة السياحة و : ت املتعلقة بالنشاط السياحي مثل تزويد األعضاء بكافة املعلوما - 

اجلهات املعنية اخلاصة بالنشاط السياحي و اإلحصاءات السياحية عن خمتلف القطاعات  االت و آخر 

 .العروض السياحية و األسعار اجلديدة وهكذا 

عن األحداث و املهرجانات و ) الفيديو و اجلرافيكتزويد األعضاء مبواد إعالنية موحدة مثل الصور و مقاطع  - 

املؤمترات و املعارض املستقبلية و العروض السياحية املوجهة للسوق الدويل وآراء الشخصيات اهلامة عن 

  .النشاط السياحي 

  

  

 



  :ملخص الدراسة

نظرا للتطور املتالحق يف التقنيات و األدوات و الوسائل املستخدمة يف التسويق و التنشيط السياحي 

عامليا، و اليت تعددت و تنوعت يف العقد األول من القرن احلايل، و اليت من أبرزها االجتاهات الدولية 

فقد كانت هناك حاجة ملحة ملالحقة تلك التطورات، لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف التسويق االلكرتوين، 

و يف سبيل هذه اإلشارة دف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على أحد تلك األدوات و هو مواقع التواصل 

االجتماعي عرب االنرتنيت و اليت حتاول الدراسة وضع تصور لكيفية استخدام املواقع يف التسويق السياحي من 

استخدامها و املعوقات اليت حتول دون جناحها، مع حتديد األسس و العوامل الرئيسية اليت خالل إبراز مزايا 

  .تزيد من فرص جناح التطبيق على أرض الواقع

و قد قدمت الدراسة عدد من املقرتحات و التوصيات اليت دف لزيارة فاعلية استخدام مواقع التواصل 

ي دف تنشيط السياحة، و من تلك املقرتحات بشأن طبيعة االجتماعي عرب االنرتنيت يف التسويق السياح

التخطيط للتنشيط السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي، مقرتح إنشاء رابطة لصفحات التواصل 

االجتماعي املدنية بالتنشيط السياحي، باإلضافة إىل مقرتح للتنشيط السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 .املتخصصة



  : توصيات 

  : مقترحات بشأن استخدام آليات جديدة 

أن تقوم وزارة السياحة باالشرتاك يف عضوية أحد أو بعض املواقع العلمية املتخصصة يف ختطيط الرحالت مثل 

tript , doplla , travel muse , yahoo , trip planner  وغريها مما ميكن السائحني من

اختيار رحالم املستقبلية و ميكن اجلهات املسؤولة عن النشاط السياحي يف الدولة من التعرف على خصائص 

  .الطب املتوقع من جهة أخرى 

تقرتح الدراسة أن تقوم وزارة السياحة بالتعاقد مع إحدى شركات الربجميات لتصميم ألعاب أنرتنت متعددة 

، حبيث تتضمن اللغة عامل افرتاضي لبعض املناطق السياحية يف الدولة السياحية و تتاح اللعبة على  الالعبني

االنرتنت باان عرب أحناء العامل ومن املعتقد أن الالعب حيدث له ارتباط مع العامل االفرتاضي للعبة ما قد 

ى االنرتنت خاصة وأن هذه التطبيقات ينعكس على رغبته ي زيارة املكان احلقيقي الذي طاملا لعب فيه عل

  .تستخدم يف تسويق املقاصد السياحية العاملية منذ أكثر من ثالث سنوات 

متكن من الربط بني مواقع التواصل االجتماعي و األدوات أن يتم تغذية مواقع التواصل االجتماعي بروابط  - 

ت االلكرتونية و الكتيبات االلكرتونية و اليت متكن االلكرتونية التوضيحية مثل اخلرائط االلكرتونية و الكتالوجا

  .السائح من احلصول على معلومات تفصيلية وموثقة عن اخلدمات أو املناطق اليت يبحث عنها

أن يتم تغذية مواقع التواصل االجتماعي بالصور و الفيديوهات املتخصصة وأن تنشر على كافة الصفحات  - 

املتخصصني يف  لحىت اململوكة لألفراد و الشركات اخلاصة على ان يتم جتهيز املادة العلمية و الفنية من قب

  .و التكنولوجيا السياحة



ي ، ومبعىن آخر أن ال ينظر على هذه العملية على أا موضة إدارية تسويق رد الرتفيه التنظيملان ال يكون ا - 

اف اسرتاتيجية واضحة مثل تعظيم ون محلة التسويق منطلقة وفقا ألهدملسايرة توجهات اتمع لذا جيب أن تك

  .دة ، تنويع املنتجات عرب األسواقاخرتاق أسواق جدي .األرباح وخفض التطابق وحتقيق رضا العمالء 

  تايتم التوجه إىل مواقع التواصل االجتماعي من منظور متكامل حبيث يتم التنسيق مع كافة القطاع أن - 

  .املعنية بالنشاط السياحي مثل الفنادق و شركات النقل وموردي اخلدمات و شركات السياحة ووكاالت السفر

لى موضوعات مستقلة لعرض أن تتضمن مواقع التواصل االجتماعي املفرتضة للقيام باملهام التسويقية ع - 

  .الرحالت و عروض االسعار للتواصل مع العمالء ومناقشتهم يف اجلداول الزمنية للرحالت و األسعار املعلنة

  : مقترح إنشاء قسم للتنشيط السياحي عبر مواقع التواصل االجتماعي 

وم باملسؤولية التامة و الكاملة تقرتح الدراسة أن يتم ختصيص قسم مستقل يف اهليئة العامة للتنشيط السياحي يق

عن مهام التنشيط السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي حبيث يعمل حتت إطار وتوجهات الوزارة و اهليئات 

  .العامة لتتكامل أهدافه وخططه مع اخلطة القومية للتنشيط السياحي للدولة 

  : ويتضمن اهليكل التنظيمي للقسم املقرتح املسؤوليات التالية 

  .وتوكل إليه املهمة الكاملة إلدارة القسم املقرتح : مدير املشروع  - 

للتواصل مع وكالء ومنظمي الرحالت عرب االنرتنت للتعرف على آخر عروض : مسؤول وكالء السفر  - 

التحرير  للرحالت و األسعار املتاحة ومن جهة أخرى يقوم بتجميع البيانات املتاحة و تسليمها إىل مسؤول

  .إلعادة تنسيقها يف ملفات حسب طريقة العرض على الصفحة 

للتواصل مع صفحات الفنادق و القرى السياحية للتعرف على آخر : مسؤول موردي خدمات االقامة  - 

  .أخبارهم و املوضوعات األكثر إفادة جلهود التسويق على املستوى القومي 



فة اهليئات الرمسية املنية بالنشاط السياحي و تبادل املعلومات عن للتواصل مع كا: مسؤول اهليئات الرمسية  - 

  .النشاط السياحي 

يقوم بتحرير البيانات اليت يتسلمها من كافة املصادر يف املشروع وحفظها على وسائط : مسؤول التحرير  - 

  .لتخزين حلني تسليمها إىل املسؤول املختص لتدشينها على الصفحة 

  .لتجهيز ملفات الصور و الفيديو اليت يتم من خالهلا تغذية الصفحة : ية مسؤول املواد الفن - 

لصياغة العروض التسويقية اعتمادا على املعلومات اليت يشملها مسؤول التحرير ومسؤول : مسؤول التسويق  - 

  .املواد الفنية طبقا الحتياجات التسويق وطبقا ألعضاء املوقع 

لعمالء وتزويد املوقع باملعلومات اجلديدة اليت ختص املنتج أو املقصد للتجاوب مع ا: مسؤول املعلومات  - 

  .السياحي ككل

  .دف التواصل مع العمالء عرب الربيد االلكرتوين: مسؤول االتصال  - 

  : مقرتح إنشاء رابطة لصفحات التواصل االجتماعي املعينة بالتنشيط السياحي 

ية صفحات على مواقع التواصل االجتماعي ختدم مصاحلها و الشركات السياح متتلك العديد من الفنادق أو

بتدشني صفحة مستقلة جبهوده الفردية لتجميع أخبار مجيع تلك  املتطوعنيتسوق ألنشطتها وقد يقوم أحد 

  .الفنادق او الشركات يف صفحة خاصة

قع فيسبوك و وعلى غرار هذه تقرتح الدراسة تدشني صفحة تعمل كرابط جبميع الصفحات املوجود عرب مو 

  .املعنية بتنشيط السياحة الوافدة يف البلد

اليت تعرض  األدواتدف الصفحة املقرتحة إىل تزويد كافة صفحات مواقع التواصل االجتماعي باملعلومات و 

املنتج السياحي وعلى هذا ميكن القول أن هذه الصفحة ليست أداة للتسويق و لكنها وسيلة لتزويد القطاعات 



تنعكس مجيعها على النشاط السياحي باملعلومات و األدوات اليت تعينهم على تسويق خدمام و اليت املعنية ب

  .زيادة فاعلية جناح جهود تسويق السياحة عرب مواقع التواصل االجتماعي

  : األعضاء المتواجدة في الرابطة 

مثل مراكز املؤمترات و الوزارات املعنية بالنشاط السياحي و اهليئات  الرمسية صفحات التواصل االجتماعي

  .التابعة

صفحات التواصل االجتماعي للمؤسسات السياحية اخلاصة مثل الشركات السياحية و شركات تنظيم 

  .املؤمترات و املعارض و الفنادق و املطاعم و احملالت السياحية 

  .راد املستقلني املهتمني بالنشاط السياحيصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة باألف

  : الوظائف 

 :افها وهي هدوهي األدوار و املهام اليت تقوم ا الصفحة يف سبيل حتقيق أ - 

االتفاقات اليت ترمها وزارة السياحة و : تزويد األعضاء بكافة املعلومات املتعلقة بالنشاط السياحي مثل  - 

و اإلحصاءات السياحية عن خمتلف القطاعات  االت و آخر  اجلهات املعنية اخلاصة بالنشاط السياحي

 .العروض السياحية و األسعار اجلديدة وهكذا 

و املهرجانات و  األحداث عن) ر و مقاطع الفيديو و اجلرافيكتزويد األعضاء مبواد إعالنية موحدة مثل الصو  - 

ق الدويل وآراء الشخصيات اهلامة عن املؤمترات و املعارض املستقبلية و العروض السياحية املوجهة للسو 

  .النشاط السياحي 
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  خاتمة عامة 

يعد التسويق السياحي عرب مواقع التواصل الجتماعي من أحد املفاهيم األساسية املعاصرة الذي استطاع و من 

 إىل األنشطةخالل السنوات القليلة املاضية من أي يقفز مبجمل اجلهود و األعمال التسويقية و مبختلف 

و الوسائل املتطورة  األدواتاجتاهات معاصرة تتماشى مع العصر احلايل و متغرياته ،وذلك باالستعانة مبختلف 

  .التسويقية األنشطةالعمليات و  تنفيذاحلديثة يف  التكنولوجيةو 

تقدمي قيمة للعميل من خالل تكنولوجيا  إىلان التسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي يهدف 

لكسب رضا ) الفنادق(جل املؤسسات السياحية  إليهعلومات و شبكات االنرتنت و هذا ما  اجتهت امل

  العميل و الذي هو اهلدف الرئيسي هلدا النوع من التسويق

و من خالل هذه الدراسة جند أنه من الضروري على املؤسسات السياحية ان تكون هلا مقدرة واسعة يف 

شهارات عرب هذه الاو  باإلعالنات أكثرجيا يف تسويق منتجاا و االهتمام استيعاب احدث وسائل التكنولو 

املواقع جلدب أكرب عدد ممكن من العمالء ملا له من اثر اجيايب فبات من الضروري ان يكون لكل مؤسسة 

سياحية موقع او صفحة خاصة ا على شبكات التواصل االجتماعي من أجل ترويج و عرض خدماا مما 

نقاشات معهم بشكل مباشر و ان تعمل على  إجراءا قناة مباشرة يف االتصال مع العميل لغرض خيلق هل

  ,تدريب مسوقيها على وسائل التسويق السياحي داخل البلد و خارجه 

للبحث حيث تعترب مواقع التواصل االجتماعي  األساسيعلى التساؤل  اإلجابةو قد مكنت هذه الدراسة من 

ية للتسويق السياحي االلكرتوين يف املؤسسات  الفندقية و السياحية فهي تلعب دورا احد العناصر الرئيس

و الطعام و الشراب اليت يقدمها الفندق و استقطاب النزالء من  اإليواءاسرتاتيجيا فعال يف التعريف خبدمات 

بغية تعزيز عالقتها السياح و الضيوف و من خالل خمتلف احلمالت التسويقية اليت تنظمها املؤسسة الفندقية 

هنية متميزة و من خالل التعمق يف دراسة هذا ذمع عمالئها و جعلها تتصف بالثقة و الصداقة لتحقيق صورة 
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و قد مسحت  األعمالاملوضوع يف جانبه النظري تبني ان التسويق يف جمال السياحة بات ضرورة تغريات بنية 

على التساؤالت الفرعية  اإلجابةباملؤسسات الفندقية ملدينة مستغامن من  أجريتالدراسات امليدانية اليت 

  .املطروحة

 


