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  ملخص الدراسة
نظر للتطور المتالحق في التقنيات واألدوات والوسـائل المسـتخدمة فـي    
التسويق والتنشيط السياحي عالمياً، والتى تعددت وتنوعت في العقد األول من 

تطبيقـات تكنولوجيـا   ل ن أبرزها االتجاهات الدوليـة القرن الحالى، والتى م
االلكتروني، فقد كانت هناك حاجة ملحة لمالحقة تلك المعلومات في التسويق 

التطورات، وفى سبيل هذه اإلشارة تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على 
أحد تلك األدوات وهو مواقع التواصل اإلجتماعى عبر اإلنترنت، والتى تحاول 

راسة وضع تصور لكيفية استخدام المواقع في التسويق لمصـر كمقصـد   الد
سياحى دولي، من خالل إبراز مزايا إستخدامها والمعوقات التي تحـول دون  
نجاحها، مع تحديد األسس والعوامل الرئيسية التي تزيد مـن فـرص نجـاح    

  التطبيق على أرض الواقع
  

التي تهدف لزيادة فاعلية وقد قدمت الدراسة عدد من المقترحات والتوصيات 
مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت في التسويق السياحي بهدف  استخدام

السياحة الوافدة بصفة خاصـة   ولتنشيطتنشيط السياحة في مصر بصفة عامة 
ضرورة استخدام آليات جديـدة للتواصـل   ومن تلك المقترحات والتوصيات؛ 

التخطيط للتنشيط السـياحي عبـر    مقترحات بشأن طبيعة، بعض الاالجتماعي
مقترح إلنشاء قسم للتنشيط السياحي عبر مواقـع  ، مواقع التواصل االجتماعي

التواصل االجتماعي، مقترح إنشاء رابطة لصفحات التواصـل االجتمـاعي   
إلى مقترح للتنشيط السـياحي   باإلضافةالمعنية بالتنشيط السياحي في مصر، 

  لمتخصصةعبر مواقع التواصل االجتماعي ا
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  منهجية الدراسة: املبحث األول
تعد شبكات ومواقع التواصل االجتماعى من أهم أدوات التسويق اإللكترونى التـي تسـاهم   

المنتـدى   توقع تقريـر وقد  .١في الوصول إلى العمالء، والتعرف على إتجاهاتهم والتواصل معهم
المهـام التقليديـة    االجتماعي لتواصلا أدوات جاوزتت أن ٢م٢٠٠٩عام  االقتصادي الدولي بجنيف

 تُشـكل  قـد  جديدة قوة بل وأن تمثل فى المستقبل ،وتبادل المعلومات والتصفح النشر على المعتمدة

مواقـع  كمـا  . اتقـدمه  التـي  العامة والخدمات هياكلها صياغة إعادة خالل من الحكومات مستقبل
القرار واالختيـار بـين    أولويات حديدت على السياسات واضعي عينتأن  التواصل االجتماعي يمكن

  .٣الجديدة والسياسات والخطط البرامج تقبل على الجمهور تشجيعوالفرص المتاحة، 
  مشكلة وأهمية الدراسة -١-١

إن ندرة دراسات وبحوث المكتبة المصرية فى مجال التواصل االجتماعي بصفة عامة، وفى 
صعٌب على الدراسة الحاليـة الوقـوف علـى    مجال تطبيقاته فى التسويق السياحى بصفة خاصة، 

المشكالت التى يواجهها قطاع التسويق السياحى عبر مواقع التواصل اإلجتمـاعى، لـذلك فعنـد    
صياغة المشكلة التى تنطلق على أساسها الدراسة الحالية، ِإتَبعت الدراسة ما أوصى به كـالً مـن   

(Kinnear, & Taylor, 1996)    فـي كتابهمـا" Marketing Research: An Applied 
Approach" -مـن   قـدر مناسـب  لتحديد ، وهو القيام بإجراء إستكشافى -في مثل هذه الحاالت

، لذلك قـام  ٤رف واُألطر التي تمهد للمشكلة وتحدد المناطق الرئيسية التي يمكن أن تظهر فيهااالمع
للتعـرف علـى المفـاهيم     الباحث بإستطالع بعض الكتابات والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة،

 موقع فيسـبوك  واألسس المرتبطة بموضوع الدراسة، تال ذلك إجراء مسح مبدئى لبعض صفحات 
سوف يتم في جزء الحق إلى أسباب إختيار موقع فيسبوك ( "١ ملحق" ٥المعنية بالسياحة في مصر

توياتهـا  ، لتحديد توصيف عام لتلـك الصـفحات ومح  )دون غيره من مواقع التواصل االجتماعي
واألدوات المستخدمة خاللها لجذب أعضاء تلك الصفحات، وبمطابقة نتائج المسح المبدئي بنتـائج  

جلت الدراسة بعض المالحظات أهمها ضعف مشاركات وتفاعل أعضـاء تلـك   الخطوة السابقة س
رسـالة  الصفحات التي شملها المسح المبدئى، ويعتقد الباحث أن هذا ربما يمثل عائقاً أمام وصول ال

  المستهدفة من تدشين تلك الصفحات

                                                
1 - Holzner, S., (2009).: "Facebook Marketing: Leverage Social Media to Grow Your Business", Que Publishing, 
Indianapolis, IL. Reference existed from Lun Hsu, Y., (2011): "Facebook as international eMarketing strategy of 
Taiwan hotels", International Journal of Hospitality Management, 31 (2012) 972– 980 

  .اسویسر جنیف،، "تقریر األجندة العالمیة): "٢٠٠٩(المنتدى االقتصادي الدولي  - ٢
االت   ھی - ٣ دلیل ): "٢٠١١(ئة تنظیم االتص ادي  ال ل  أدوات الستخدام  اإلرش اعي  التواص ى  االجتم ات  ف ة  الجھ ة  الحكومی ارات  لدول ة  اإلم دة  العربی ، "المتح

  ).٢٠١١(حكومة اإلمارات االلكترونیة، اإلمارات العربیة المتحدة، ینایر ، األول اإلصدار
4- Kinnear, T. & Taylor, J. (1996): "Marketing Research: An Applied Approach", McGraw-Hill, New York, U.S.A 

ل           - ٥ ة مث ات الحكومی ن الجھ د م ع فیسبوك للعدی ر موق فحات عب وزارة    "تبین من خالل ھذا اإلجراء فى صورتھ المبدئیة من وجود ص میة ل فحة الرس الص
ة   -یط السیاحى، وبعض الصفحات التى دشنتھا الھیئة المصریة العامة للتنش"السیاحة والتى سوف یتم تناولھا بالتفصیل فیما بعد، والعدید من الصفحات التابع

ف    إطالق ص اموا ب رویج  لشركات السیاحة والفنادق والمطاعم، وأیضًا بعض الجھود الفردیة من األفراد المھتمین بالنشاط السیاحى فى مصر والذین ق حات لت
 .السیاحة تحت إشرافھم الخاص



 ٦

على الرغم من وجود اتجاه عام لدى الدولـة  " وهىمشكلة الدراسة صياغة ومن هنا يمكن 
فـي   والمؤسسات الخاصة واألفراد المعنيين بالنشاط السياحي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

عضاء المسجلين على صـفحات  ، إال أن مشاركات وتفاعالت األتسويق المقصد السياحي المصري
  " التسويقية هذه  المواقع ما زالت ضعيفة مما قد يعيق نجاح تلك الصفحات في تحقيق أهدافها

في اإلجابة على بعض التساؤالت العامة مثل؛ مـا   أهمية الدراسةوبناء على ما سبق تكمن 
وقات التـي تحـد مـن    هي مزايا إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى في التسويق؟، وما هي المع

النجاح في ذلك؟، وما هي الجهات التي يجب أن تُسند إليها مسئولية التسويق عبر مواقع التواصـل  
وأيضاً بعض التساؤالت الخاصة وهى؛ ما هي أسباب ضعف مشاركات األعضاء مع . اإلجتماعى؟

تحقيق التفاعـل   مواقع التواصل اإلجتماعى؟، وما هي األدوات والوسائل التي يمكن أن تساهم في
المنشود لهؤالء األعضاء مع تلك المواقع؟، وما هي المعلومات والموضوعات التي بطرحها يزداد 

  .األعضاء إنجذاباً لتلك المواقع؟
  أهداف الدراسة -٢-١

الدراسـة الحاليـة   وفقاً للمشكلة التى بنت على أساسها الدراسة، وفى ضوء أهميتها فـإن  
  :إلى تهدف

ى واقع استخدامات مواقع التواصل االجتماعي في المؤسسات السياحية المصـرية  التعرف عل) ١(
  .ومقومات نجاح تلك المواقع فى تحقيق أهدافها

التعرف على آراء المبحوثين تجاه مدى تقبلهم أو رفضهم لفكرة اسـتخدام مواقـع التواصـل    ) ٢(
 االجتماعي لتسويق مصر كمقصد سياحي دولي

مبحوثين تجاه المزايا المترتبة على استخدام مواقع التواصل االجتمـاعي  التعرف على آراء ال) ٣(
  .عبر اإلنترنت في التسويق للسياحة الوافدة

التعرف على آراء المبحوثين تجاه المعلومات التي ينبغي طرحهـا عبـر مواقـع التواصـل     ) ٤(
  .االجتماعي لجذب السياح إلى التفاعل مع الموقع

حوثين تجاه األدوات والوسائل التي يمكن استخدامها لتفعيـل مشـاركة   التعرف على آراء المب) ٥(
  .األعضاء عبر مواقع التواصل االجتماعي

التعرف على آراء المبحوثين تجاه الجهات المقترحة للقيام بدور ومهـام التسـويق للسـياحة    ) ٦(
 الوافدة عبر مواقع التواصل االجتماعي

لمعوقات التي تحـول دون االسـتخدام الفعـال لمواقـع     التعرف على آراء المبحوثين تجاه ا) ٧(
  التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت في التسويق للسياحة الوافدة

  فروض الدراسة -٣-١
  :تم صياغة فروض الدراسة على الشكل اإلحصائي العدمي كالتالي



 ٧

صـنيفهم  إذا تـم ت ( بين آراء المبحـوثين دالل إحصائياً  عدم وجود فرق معنوي :الفرضية األولى
المعلومـات  ) ٢(مواقع التواصـل اإلجتمـاعى فـي التسـويق، و    استخدام مزايا ) ١(تجاه ) فئوياً

التـى   والوسائل األدوات) ٣(، ووالموضوعات التى يجب طرحها عبر مواقع التواصل االجتماعي
 .يجب أن تتاح عبر مواقع التواصل االجتماعي

ئياً بين المبحوثين تجاه الجهات التي يمكـن أن  عدم وجود فرق معنوي دال إحصا :الفرضية الثانية
 دولي عبر مواقع التواصل االجتماعي فى مهمة التسويق لمصر كمقصد سياحيتُساهم 

عدم وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين المبحوثين تجاه معوقات استخدام مواقع  :الفرضية الثالثة
  التواصل االجتماعي في التسويق السياحي

  بحثمناهج ال -٤-١
 -فـي المبحـث االول   – Explorativeالتمهيدي / االستكشافيالمنهج استخدمت الدراسة 

 تُلقى الضوء على المشكلة ومناطق حـدوثها، رف واُألطر التي امن المع قدر مناسبلتحديد  وذلك
المنهج الوصفى وقد أستخدم والتى قد تساهم في تحديد المؤشرات األولية ألسباب حدوث المشكلة، 

Descriptive – لوصف الدراسة نظرياً من خالل جمع البيانات من مصادرها  -في المبحث الثانى
الثانوية والتى تخدم مشـكلة  
الدراسة وتعطـى إجابـات   
ــاؤالت  ــى تس ــة عل نظري

وقد تمت اإلستعانة . الدراسة
 بــــالمنهج التحليلــــى

Analytical –   في المبحـث
لتحليــل البيانــات  -الثالــث

ــن   ــا م ــل عليه المتَحص
مصادرها األولية، بإستخدام 

 – Explanatory المنهج التفسـيري  مخدستكما ُأ. SPSSالبرنامج االحصائى العلوم اإلجتماعية 
لتفسير وتوضيح العالقات المختلفة بين العوامل المـؤثرة فـي تحقيـق     -في المبحثين الثالث والرابع

ة التـي أدت إلـى تقـديم مقترحـات     أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، ولتفسير األسباب العلمي
تسلسل إستخدام تلك المنـاهج ومـدى إسـهامها فـي     ) ١-١(يوضح الشكل . ٦وتوصيات الدراسة

  توصيات ومقترحات الدراسة
  تصميم الدراسة -٥-١

الخطة التي اتبعها الباحث لتصميم  ٧هى (Yin, 1994)الدراسة طبقاً لـ البحث أو تصميم 
وتبويـب وتحليـل البيانـات وصـوالً إلـى تفسـير المالحظـات        تجميع بهدف العمليات الكلية 

                                                
6 - Kinnear, T. & Taylor, J. (1996): Op. cit. 
7 - Yin, R. K. (1994): "Case study research design and methods", 2nd edition, : Sage Publications, London, U.K. 
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Interpreting Observations . حددت الدراسـة المشـكلة ومنهـا اُشـتُقَت     وطبقا للتعريف فقد
األهداف ومنهما فُرِضت الفروض، وعلى أساسها تم تجميع البيانات من مصادرها الثانوية تبويبهـا  

المطلوب الحصول عليها من مصادرها االولية وتحديد أدوات  البياناتبما يخدم الدراسة، ثم تحديد 
  )٢-١(ئج والتوصيات كما يوضحها الشكل ، وتسلسلت الدراسة وصوالً إلى النتاتجميعها

  
  تسلسل تصمیم وإجراءات الدراسة) ٢-١(شكل 

  
  )Yin, 1994طبقًا لتعریف (إعداد الباحث : المصدر

  جتميع البيانات مصادر -٦-١
مثـل، الكتـب والـدوريات،    (من مصادرها الثانويـة  البيانات لتجميع  :االستعراض المرجعي) أ(

، والتي يمكن من خاللها بناء أساس نظرى يتم خالله جمع باقي البيانات مـن  )والمقاالت، وغيرها
  مصادرها األولية

فهـم   :األكاديميون السياحيون) ١( من -طبقاً للدراسة–يتألف مجتمع المبحوثون  :المبحوثون) ب(
الكوادر البشرية علميا وعملياً للعمل في كافة القطاعات السياحية وألنهـم   تأهيلالقادة الموكل إليهم 

) ٢( ،اسـتمارة االسـتبيان   والعبارات المستخدمة في الدراسة و األكثر فهماً وإدراكاً للمصطلحات
يمتلكونها ال يمكن التغاضى عنها عند القيـام بـأي    فالتجارب والخبرات التي :الخبراء السياحيون

حيث تم التركيز علـى   :الموظفون بوزارة السياحة) ٣(وحات جديدة في الممارسة السياحية، أطر
الهيئة المصرية العامة للتنسيط السياحي، ألنهم العنصر البشرى المعنى بمهام بالتنشيط والتسـويق  

الركيزة األساسية لتصميم وتنفيذ  -طبقاً ألهداف الدراسة–كما أنهم . السياحي خارج مصر وداخلها
باعتبارهم ممثلين لجمهـور   :طالب كليات السياحة والفنادق) ٤(. التوصيات المقترحة في الدراسة

المواطنين، للتعرف على آراء مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، كما تفترض الدراسـة أنهـم   
صـممت  وقـد   .طلحات المستخدمة في إسـتمارة اإلسـتبيان  أكثر إدراكاً لموضع الدراسة والمص

  .المبحوثينمن  تبهدف تجميع بعض البيانا) ٢ ملحق(استمارة االستبيان 
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وقد تم توزيع االستمارة على المبحوثين من خالل المقابلة الشخصية، أثناء انعقاد المـؤتمر  
من وجود أكبر قدر مـن أفـراد    السياحي السادس لكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، مما مكن

لتمثيـل مجتمـع الدراسـة فهـي      اختيارهاوطرق أما عن فئات العينات . عينة المجتمع المستهدفة
   :كالتالى

  وطرق استخراج العينات واستمارات االستبيان الموزعة عليها مجتمع الدراسة) ١-١(جدول 

االستمارات   ةاالستمارات الموزع  اختيار العينة  حجم العينة  شرائح المجتمع
  المستردة

  ٣٢  ٤٣  تامة العشوائية  ٤٣  أعضاء هيئة التدريس
  ١٠  ١٤  تامة العشوائية  ١٤  خبراء السياحة

  ٢٤  ٢٩  تامة العشوائية  ٢٩  كبار الموظفون بوزارة السياحة
  ٣٢  ٤٥  تامة العشوائية  ٤٥  طالب كلية السياحة والفنادق

  ٩٨  ١٣١    ١٣١  اإلجمالي
  إعداد الباحث: المصدر

على الرغم من تعدد مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت إال أن الدراسة  :دراسة الحالة) ج(
فيسبوك علـى أنـه أهـم    موقع إلى  (Lun Hsu, 2011)ينظر ركزت على موقع فيسبوك، حيث 

، ٨مواقع التواصل االجتماعى المستخدمة كأحد أهم أدوات التسويق اإللكترونى عبر شبكة اإلنترنت
فإن المؤسسات التي تستخدم الفيسبوك كأداة للتسويق عبر اإلنترنت،  Lun Hsu, 2011لـ  وطبقاً

كمـا أنـه    فهى أكثر حظاً من غيرها، ألنه المكان الذى يتجمع فيه أكبر عدد ممكن من العمـالء، 
 الفيسبوك أكثر المواقع إستخداماً حول العـالم فقـد   أنكما  .المكان األكثر توفيراً للمعلومات عنهم
 ٥٠٠، وأكثـر مـن   ٩م٢٠٠٩مليون مستخدم في مـايو   ٣٥٠وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 

  .١٠م٢٠١١مليون مستخدم بنهاية  ٨٠٠م، ثم وصل إلى ٢٠١٠مليون عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
8 - Lun Hsu, Y., (2011): "Facebook as international eMarketing strategy of Taiwan hotels", International Journal of 
Hospitality Management, 31 (2012) 972– 980 
9 - Treadaway, C., Smith, M., (2010): "Facebook Marketing: An Hour a Day", Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, IN 
10 - Facebook, (2012): "Press Room: Statistics",http://www.facebook.com/press/info.php? 
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  Literature Review االستعراض املرجعى : املبحث الثانى
نيات مثـل  بدأت مجموعة من الشبكات االجتماعية فـي الظهـور فـي أواخـر التسـعي     

Classmates.com  للربط بين زمالء الدراسـة وموقـع    ١٩٩٥عامSixDegrees.com   عـام
ماي ظهر موقع  ٢٠٠٥بداية عام و مع . والذى ركز على الروابط المباشرة بين األشخاص ١٩٩٧
لم ثم نافسه فى الصدارة يعتبر من أوائل وأكبر الشبكات االجتماعية على مستوى العاالذى و سبيس

إلى أن أصبح موقع التواصل االجتماعى الذي بدأ في االنتشار المتوازي مع ماي سبيس  فيس بوك
لقد أتاحـت  . مليون مستخدم ٨٠٠والى ح ٢٠١١األول فى العالم والذى بلغ عدد مستخدميه بنهاية 

وكـذلك  ، لمتصفحيها إمكانية مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيـديو  االجتماعيةالمواقع 
، مكنت مستخدميها من إنشاء المدونات اإللكترونية وإجراء المحادثات الفورية وإرسـال الرسـائل  

 .اليوتيـوب والفيسبوك وتويتر : يسية هيمواقع هامة ورئ ةوتصدرت الشبكات اإلجتماعية هذه ثالث
فقد أقبل عليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي شـبكة  ، ونتيجة لتنامي وتطور هذه المواقع اإلجتماعية

  .١١اإلنترنت
  مدخل لدراسة التواصل االجتماعي -١-٢
  مفهوم التواصل االجتماعى واملفاهيم املرتبطة -١-١-٢

استخدام شبكة اإلنترنت "التواصل االجتماعي بأنه  ١٢)البريطانية(تُعرف موسوعة ويكيبيديا 
 Interactiveوتكنولوجيا الهواتف المحمولة، لتحويل عمليـة االتصـال إلـى حـوار تفـاعلي      

dialogue ." ويعرفها(Richter & Koch) التطبيقات والمنـابر  " ١٣بأنهاplatforms   ووسـائل
أمـا  . "عل والتعاون وتبـادل المعلومـات  ى تهدف إلى تسهيل التفاتاإلعالم عبر شبكة اإلنترنت إل

مشاركة اتصـالية عبـر   ""بأنها  ١٤(Evans, 2012) هافرِتُعتعريف التواصل االجتماعي كعملية ف
اإلنترنت حيث يتم تداول الصور والفيديوهات واألخبار والمقاالت والمدونات الصـوتية للجمهـور   

ـ  ، ويشير آخرون "عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة ا إلى عملية التواصل اإلجتمـاعى  بأنه
المحتوى المنشـور  جتماعى عبر شبكة اإلنترنت، وأدوات التواصل اإلتلك العملية التي تتألف من؛ 

 ، أو)منظمـات / أفـراد (، أو )أفـراد / أفـراد (والمتبادل عبر تلك القنوات بين الجهات المختلفـة  
  .١٥)منظمات/ منظمات(

  

                                                
ة    : تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي على جمھور المتلقین): ٢٠١٢(المنصور، محمد  - ١١ ع اإللكترونی ة والمواق ة  (دراسة مقارنة للمواقع اإلجتماعی العربی

  .متاح على االنترنت ٤٥في الدانمارك، ص رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب والتربیة، األكادیمیة العربیة )" أنموذجًا
12 - http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media 
13 - Richter, A., Koch, M. (2007): "Social software — status quo und Zukunft", Technischer Bericht, Nr. 2007–01, 
Fakultät für Informatik. Universität der Bundeswehr München; 2007, available on line: www.sciencedirect.com. 
14 - Evans, D., (2012): "Social Media Marketing: An Hour A day", second edition, John Wiley & Sons, Inc., Indiana. 
U.SA. P: 38. available on line: http://books.google.com.eg/books 
15 - Kietzman, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011): "Social media? Get serious! 
Understanding the functional building blocks of social media", Business Horizons, 54(3), 241—251. 
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  االجتماعي عرب االنرتنت تطبيقات وتصنيف التواصل -٢-١-٢
 المواقـع يعتقد الكثير من المتابعين اآلن لقضية التواصل اإلجتماعى أنهـا تتنـاول فقـط    

إال أن هذه الثالثة تقع في نطاق فرع واحد من ثالث فروع الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، 
 web 2.00" ٢"ر ويـب إصـدا  ضمن تطبيقات  والتي تقع جميعهالتطبيقات التواصل االجتماعي، 

Applications ،١٦وتصنف تطبيقات التواصل االجتماعي إلى:  
  Social Media Sitesمواقع التواصل االجتماعي ) ١(

قسـمين رئيسـين    إلى )اإلتاحة الجماهيرية(االجتماعي من حيث وتُصنف مواقع التواصل 
بطهم إطارات مهنيـة  ترمن األفراد  مجموعاتهي مواقع تضم أفراد أو : القسم األول) ١( :١٧هما
القسم ) ٢(، وتعتبر هذه المواقع مغلقة وال يسمح بالدخول إليها من عامة الناس، جتماعية محددةإأو 

، التواصل اإلجتماعي المفتوحة للجميع ويحق لمن لديه حساب علـى اإلنترنـت   هي مواقع: الثاني
ويصنفها البعض من حيـث   .ومن هذه المواقع شبكة الفيس بوك، االنضمام إليها واختيار أصدقائه

 Social ، المـدونات االجتماعيـة  Web-Blogs؛ المدونات اإللكترونية ١٨ومنها )شكل التدوين(

Blogs المدونات المحدودة ،Micro-Blogs الموسوعات ،Wiki المدونات الصوتية ،Podcast. 
) ١( :١٩إلـى  )التفاعـل طبقاً لوسيلة المشـاركة  ( تصنيفهاإلى  Berthon, et al., 2011 ويشير

، مملوكة ومكتوبة بواسطة األفراد Blogsظهرت في شكل مدونات والتى : النصوصمواقع تبادل 
ومنها أيضاً المـدونات المحـدودة   . وغالبا ما تُدعم بالصور والفيديوهات أو روابط لمواقع أخرى

Micro-Blogs :  مواقـع  ) ٢( ،التي تسمح بتبادل رسائل قصيرة ذات عدد محدود مـن األحـرف
، والتى تسمح بإرفـاق وتبـادل   Flickrمثل فليكر : Picture-sharing websitesتبادل الصور 

 ومـن أهمهـا  : Video-sharing websitesمواقع تبادل ملفات الفيـديو  ) ٣(وتخزين الصور، 
مثـل  : Net worksالشبكات ) ٤. (، والتى تسمح بتبادل وإرفاق ملفات الفيديوYoutubeيوتيوب 
فهى اقواها واعظمها إنتشاراً حيث تسمح بتبادل المعلومات وإضافة أصـدقاء   Facebookفيسبوك 

وتتبعهم، وتستخدم في سيل ذلك كافة األنماط السابقة حيث يمكن من خاللهـا تبـادل النصـوص    
طبقـاً  ( التواصل اإلجتمـاعى مواقع  (Mangold, 2009) ويصنف .والمرفقات والصور والفيديو

ــدف ــى )لله ــع ال) ١( :٢٠إل ــة مواق ــبكات اإلجتماعي ــل  Social networking sitesش مث

                                                
16 - Segala, Marianna (2012): "Social media in Travel and Tourism: Theory, Practice, and Cases", Ashgate Publishing 
Limited, U.K. available on line: http://books.google.com.eg/books, p: 1. 
17 - Bolter, Jay David. Grusin Richard. (February 28, 2000), "Remediation: Understanding New Media", USA: The MIT 
Press; 1st edition, p. 21 
18 - Angella J. Kim, and Eunju K., (2011): "Do social media marketing activities enhance customer equity? An 
empirical study of luxury fashion brand", Journal of Business Research,  10 (4), ,pp: 1-7, available on line: 
www.sciencedirect.com. 
19 - Berthon, P., R.,  Pitt, L., F., Plangger, K., and Shapiro, D. (2011): "Marketing meets Web 2.0, social media, and 
creative consumers: Implications for international marketing strategy", Business Horizons, 55, 261—271, Available 
online at www.sciencedirect.com 
20 - Mangold, W. G., David J., F. (2009): "Social media: The new hybrid element of the promotion mix", Business 
Horizons, 52, 357—365 



 ١٢

 Creativityموقع تبادل األعمال اإلبداعيـة  ) ٢(، Facepartyفيسبارتى ،  Facebookفيسبوك

works sharing sites تبادل الفيديوهات مثل "Youtube" ،تبادل الصور و"Flickr" ،تبـادل  و
، Linledlnاقع شبكات االعمال مثـل  مو) ٤(، Blogsالمدونات ) ٣(، Jamendo.comالموسيقى 

تقتصـر  ( Invitation-only social networksالشبكات االجتماعية عبر الـدعوات فقـط   ) ٥(
المواقـع التعاونيـة   ) ٦( ،ASmallWorld.netعضويتها على من توجـه لهـم الـدعوة مثـل     

Collaborative websites     ثـل  ، مواقع معلوماتية يسـاهم األعضـاء فـي كتابـة محتواهـا م
مواقـع  ) ٨( ،Virtual world االفتراضـية مواقع العوالم ) ٧( ،Wikipediaالموسوعات ومنها 

 األخبـار، مواقع تبـادل  ) ٩( ،(eBay, Craig’s List, iStockphoto)المجتمعات التجارية مثل 
  .مواقع تبادل المواد التعليمية) ١٠(
  Collaborative Trip Planning Toolsاألدوات التعاونية لتخطيط الرحلة ) ٢(

بالرحلـة، حيـث تتـيح     ةالمتعلق اتوهى تقنيات تسمح بمشاركة العمالء في صنع القرار
، ويوجد العديد من المواقع التي تتيح ٢١للعميل المشاركة في تصميم وتنسيق وجدولة برنامج الرحلة

حالت ياهو مخطط ر) أ( :تلك الخدمة، والتى من أشهرها من حيث عدد المسجلين واإلنتشار ما يلى
Yahoo! Trip Planner:  تضـمن   ٢٠٠٦، وبحلول ديسمبر ٢٠٠٦أطلق هذا الموقع عام مايو

ويقوم المستخدم بتدوين مخطط للرحلة التـي  . ألف برنامج رحلة حول العالم ٦٠٠الموقع أكثر من 
 يتخيلها أو يتوقعها، كما يقدم هذا الموقع خدمات توصيف المقاصد السياحية ومقترحـات لبـرامج  

ترافيـل مـوس   ) ب( .٢٢الرحالت، وخدمة عرض األسعار، وخدمات الحجز والدفع اإللكترونـى 
Travelmuse :قيام ) أ(من خالل عدة مراحل؛ ) العمالء(مشاركة المسافرين  ٢٣ويتيح هذا الموقع

) المسجلين بـالموقع ( نللمستخدمييترك المجال ) ب(فريق اإلدارة بتدوين برنامج رحلة إفتراضى 
يقوم فريق اإلدارة بعمل مسح للتعـديالت  ) ج(في البرنامج طبقاً لطموحاتهم واحتياجاتهم،  بالتعديل

 تقـوم : Dopllrدبللـر  ) ج( .الجادة ثم إعادة تدشينها من جديد للعمالء إلبداء مالحظاتهم األخيرة
على تجميع قواعد بيانات ضخمة من العمالء المسجلين، ويسمح هـذا الموقـع    ٢٤فكرة هذا الموقع

قيام المستخدم بتحديد الصفات التـي  ) أ(لعمالء بتخطيط رحالتهم من زاوية فريدة من نوعها وهى ل
يرغبها في رفقاء الرحلة من حيث اللغة والجنسية والديانة والسن والوظيفة ونمط الرحلة، وهكـذا،  

سـجلة فـي   الم(تقوم إدارة الموقع بتجميع قواعد البيانات وإعادة إرسالها إلى كافة المقاصـد  ) ب(
ومن ثم يقوم المقصد باالتصال بالعمالء وعـرض  . التي تنطبق عليها اختيارات المستخدم) الموقع

يقـدم  : Triptتريبت ) د( .البرامج السياحية المقترحة واستمرار التواصل معهم حتى تنفيذ الرحلة
                                                

21 - Elliott, Ng (apr, 23, 2008): "New Wave of Travel Planning Tools: Part 1" online report, available on: 
http://www.uptake.com/blog/travel_industry/travelmuse-nileguide-tripit-dopplr-yahoo-trip-planner-and-more-new-
wave-of-travel-planning-tools-part-1_271.html 
22 - http://travel.yahoo.com/ 
23 - http://www.travelmuse.com/agent-unsupported.htm 
24 - http://www.dopplr.com/ 
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ميل؛ حيث مقترحات لمقصد واحد يتضمن كافة تفاصيل وعناصر الرحلة التي يرغبها الع ٢٥الموقع
يتطلب من المستخدم ارسال بريد الكترونى للموقع يتضمن خط سير الرحلة التي يرغب فيها، ثـم  
يعاود الموقع تقديم البرامج المقترحة التي تلبى احتياجات العميل، وأحيانا يرسل الموقـع تصـور   

فتراضـى قبـل   الرحلة ويتعايش معها في العالم اإل افتراضي للرحلة عبر ملف فيديو ليعاين العميل
، ٢٦يتضمن هذا الموقع نوعين من المسـتخدمين : Nileguideنايل جايد ) هـ( .فعلياًالرحلة  تنفيذ

تدشين البيانات الخاصـة  بحيث يقوم مسئولوا المقصد ) المقاصد السياحية العالمية، الجمهور(وهما 
ـ   ) المسافرون(بهم، ويتم تفاعل الموقع مع إدارة المقصد والجمهور  رض أفضـل  مـن خـالل ع

، ثم يقتـرح أفضـل عشـرة    )مزودة بالمعلومات والصور والفيديوهات(المقاصد السياحية العالمية 
، ثم يترك للعمـالء  )وكذا... مطاعم،  ١٠فنادق، أفضل  ١٠ أفضل(أماكن لكل خدمة في المقصد 

عـاود  مجاالً لتقييم تلك المقترحات، ووضع تصور لبرنامج الرحلة الذى يرغب في شراؤه، بعدها ي
الموقع ارسال تلك المقترحات إلى المقاصد السياحية المعنيـة إلمكانيـة تسـويق تلـك البـرامج      

  .والتواصل مع العمالء
 Multi-player online Social ٢٧ألعـاب االنترنـت االجتماعيـة متعـددة الالعبـين      ) ٣(

Games :     نوهى عبارة عن لعبة على اإلنترنت، يلتقى خاللهـا عـدد ضـخم مـن المسـتخدمي 
وقد بدأ تدشين التطبيق من قبـل  . عبر شبكة اإلنترنت ويقوموا باللعب سوياً على الشبكة) الالعبين(

، وبعدها إستُخدم التطبيق لألغراض الترفيهية التامـة،  ٢٨وزارة الدفاع األمريكية ألهداف عسكرية
داخـل  تهـا  وبعدها قامت الكثير من الشركات لتصميم العاب تعرض أثناء اللعبة خـدماتها ومنتجا 

ومعاينـة  على سبيل المثال بزيارة مقر المؤسسـة  ) في العالم اإلفتراضى(حيث يقوم الالعب اللعبة 
من المقاصـد   وقد صممت العديد. التسهيالت المادية وشكل السلع والتعرف على األسعار الحقيقية

حت العديد منهـا فـي   السياحية تلك األلعاب لتشويق الالعب لزيارة المقصد السياحي فعلياً، وقد نج
  .ذلك، والبعض يكسب رحالت حقيقية أثناء اللعب، يمنحها المقصد ضمن ميزانية التسويق المتاحة

  دوافع التواصل االجتماعي -٣-١-٢
 طبقاً للدور الذى يقومون(دوافع التواصل االجتماعى بين األفراد  (Li, 2010)يصنف 

ين يستهلكون ويتصفحون المعلومات لتحقيق هم الذ: Watchersالمشاهدون ) ١( :٢٩كالتالي )به
 والذين يقومون بإرفاق: Sharersالمتَبادلون / المرفقُون) ٢(اإلفادة أو البحث عن معلومة محددة، 

الذين يشاهدون : Commentersالمعلقون ) ٣(وإرسال المحتوى المتاح لآلخرين عبر الموقع، 
                                                

25 - http://www.tripit.com 
26 - http://www.nileguide.com/ 

ائص    (بدأت ھذه التطبیقات فى بدایتھا بواسطة وزارة الدفاع األمریكیة قبیل غزو أفغانستان حیث صممت نماذج إفتراضیة مماثلة تمامًا  - ٢٧ ث خص ن حی م
للمواقع المستھدفة فى أفغانستان فى شكل برامج العاب لتدریب الجنود على غزو تلك المواقع ) الموقع، وشكل السكان، والمسافات الحقیقیة بین المواقع ، وھكذا

دریبھ   ان وت دھا تحول      والقبض على األعداء أثناء اللعب وكان الھدف آنذاك كسر حاجز الخوف الذى  یصیب الجنود األمریك ع، وبع ائص الموق ى خص م عل
  .التطبیق إلى العاب ترفیھیة، ثم استخدمتھ العدید من المؤسسات لتسویق لمنتجاتھا

28 - Segala, Marianna (2012): Op. cit 
29 - Li, C. (2010): "Open Technology: How Social Technology Can Transform The Way You Lead", Jossey-bass, San 
Francisco, U.S.A. available on line at: http://books.google.com.eg/books 
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المزودون ) ٤(م األكثر تفاعالً مع اآلخرين، المعلومات ويقومون بإبداء تعليقات عليها وه
Producers : الذين يقومون بإنشاء المحتوى األصلي الذى يتم مشاهدته وإرفاقه لآلخرين والتعليق

، حيث يمثلون Sharersعلى أهمية تفاعل مدير صفحة المؤسسة مع المرفقون  (Li)ويؤكد  .عليه
د لديهم شغف في إرسال المحتوى الذى فريق عمل متطوع لصالح المؤسسة، فهؤالء األفرا

يستهويهم إلى اآلخرين، ومن ثم يمكن أن يصل المحتوى إلى ماليين األفراد من خالل هذا الصنف 
 )لنوع الدافع طبقاً( اآلخرينلتواصل مع لدوافع األفراد  "فتحية البلوشى" فنوتُص .من المستخدمين

، ترفيهية دوافع، وتعليمية دوافع، وسياسية دوافع، وتجارية دوافعو، دينية أخالقية دوافع :٣٠إلى
 ,.Smock et al)وطبقاً لدراسة أجراها  .عاطفية دوافع، ويةنفسية اجتماع دوافعة، وأدبي دوافعو

 طبقاً( فإن الماليين التي تقبل على صفحات التواصل اإلجتماعى إنما يكون دافعهم ٣١ (2011
الهروب من واألفكار واآلراء، أوالمعلومات  تبادل، أووالتسلية االسترخاءإما؛  ذلك وراء )للهدف
التعليم و ، أو شغل وقت الفراغ، أوالصحبة وتكوين صداقات جديدة، أو الموضة"مجاراة ، أو الواقع

  .المهنىتطوير ال
  صناعة السياحةيف  وأهميتهاصل االجتماعي التوا مواقع -٢-٢

ائالً بالنسبة لمؤسسات األعمال، فلم تعد أسـاليب  تمثل وسائل التواصل االجتماعي تحدياً ه
التواصل التقليدية تلبى احتياجات العميل الذي يريد أن يتواصل مع المؤسسة باستمرار والذي يريد 

 ,Kietzmann) ٣٢أعـدها  إن يتحدث إلى المؤسسة ويسمع منها مباشرة، ويفسر هذا نتائج دراسة

et., al, 2012) ،إستراتيجية واضحة لوسائل التواصل االجتماعى  التي أوضحت أن عدم وضوحو
فعال بـين المؤسسـات   في المؤسسات، هو واحد من سبعة عناصر رئيسية تعوق عملية االتصال ال

  .من جهة وبين المؤسسات األخرى والعمالء من جهة أخرى
ا   يمكن القول أن تطبيقات التواصل اإلجتماعى أثرت بشكل كبير على اآلليات والمنـاهج  كم

  . متبعة في إدارة األعمال التسويقية للمقصد من جهة، وعلى السائح وقراراته من جهة أخرىال
إمداد المسافر بطرق جديدة للبحث ) ١(؛ ٣٣فقد ساهمت فى أما من حيث التأثير على السائح

االنتقال بالعميل من مجـرد  ) ٢. (عن واكتشاف المعلومات وتقييمها عن المقصد السياحي والرحلة
تزود المسافر بـالقنوات اآلمنـة لحجـز وشـراء     ) ٣. (سلبي إلى منتج ومستهلك ايجابيمستهلك 

علـى   .تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالرحالت والبرامج السياحية السابقة) ٤. (منتجات الرحلة
فإن المقاصد والمؤسسات السياحية غيرت وأعادت صياغة وتعريف نماذج أعمالها،  الجانب اآلخر

                                                
دة  ٢٠١١أكتوبر،  ٢١مجلة االتحاد االلكترونیة، ، "احذروه: احتیال إلكترونى"مقال بعنوان ): ٢٠١١(البلوشى، فتحیة  - ٣٠ ة المتح اح  . ، االمارات العربی مت

  http://www.alittihad.aeعلى االنترنت 
31 - Smock, A. D., Ellison, N. B., Lampe, C., and Wohn, D. Y. (2011): "Facebook as a toolkit: A uses and gratification 
approach to unbundling feature use", Computers inhuman Behavior, 27 (2011):  2322-2329 
32 - Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P., Silvestre, B.S., (2011): "Social media? Get serious! Understanding 
the functional building blocks of social media", Business Horizons, 54, 241-251. 
33 - Segala, Marianna (2012): Op. cit 
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عـرض  ) ١: (من تلبية احتياجات وتوقعات هذا النمط الجديد من المسافرين، من خالل لكى تتمكن
إعادة صياغة منظومـة األعمـال   ) ٢. (المعلومات والخدمات والتسهيالت بطريقة جذابة ومتطورة

النظر إلى العميـل علـى أنـه صـاحب مصـلحة ومسـاهم       ) ٣). (الداخية والخارجية(التقليدية 
stakeholder القناعة بأن المسافرون وما يتواصلون خالله مـن  ) ٤(ان مجرد مستهدف بعد أن ك

. شبكات التواصل االجتماعى لهم قدرة عالية على تعظيم الصورة الذهنية للمقصد والمنتج السياحي
القناعة بأن المسافرين يمكن أن يروجوا للمقصد من خالل تفاعلهم مع اآلخرين عبر شـبكات  ) ٥(

كما أن التواصل مع المسافرين بعد الرحلـة يمـنح الفرصـة لتحسـين     ) ٦. (التواصل اإلجتماعى
من خالل التغذية المرتدة وتحسين عمليات إدارة شكاوى العمالء مما يـنعكس   الرحالت المستقبلية

البحث بكفاءة عن موردى الخـدمات والتواصـل مـع    ) ٧. (على تنمية وتطوير المنتجات الجديدة
النظر للمسافرون على أنهم شـركاء فـي   ) ٨. (بينلى العمالء المرتقالعمالء الحاليين، والوصول إ

  .م وتسويق وإنتاج التجربة السياحيةتصمي
إستخدام  ، وفيما يتعلق بأسباب٣٤فندق ١٠٩ُأجريت دراسة على مديرى  فى قطاع الفنادقو

حقـة  تطبيقات وأدوات التواصل االجتماعى، فكانت اإلجابات األكثر إختياراً أنهـا ضـرورية لمال  
ركب التطور التكنولوجيا في بيئة اإلتصال مع العمالء، وأنها وسائل فاعلة لتسويق خدمات الفندق، 

  أنها وسيلة سريعة لتلقى إستفسارات وشكاوى مع العمالء
على عدد  ٣٥قامت شركة ريجوس اللبنانية بإجراء دراسة أما في قطاع شركات السياحة فقد

على تأثير أدوات التواصل االجتمـاعي علـى األعمـال     بهدف التعرف ٣٦من الشركات السياحية
من الشركات الخليجيـة أبرمـت صـفقات    % ٥٠قد كشفت الدراسة أن والتجارية لتلك الشركات، 

تسـتخدم شـبكات التواصـل    % ٦٢بكات التواصل اإلجتمـاعى، و عبر ش) بشكل مبدئى(تجارية 
مـن  % ٢٠ قرابـة  تخصـص  هامن% ٣٢اإلجتماعى للتواصل مع العمالء الحاليين والمرتقبين، و

  .ن خالل شبكات التواصل االجتماعيالتجارية م األنشطةميزانية التسويق لإلنفاق على 
  التواصل االجتماعىمواقع  التسويق عرب  -٣-٢

إلى أن مواقـع وأدوات التواصـل أصـبحت اآلن     (Yoo, and Gretzel, 2012)يشير 
ـ د السياحية، مكون رئيسى ضمن مكونات المزيج الترويجى للمقاص  Use"عـن   ٣٧تهموفى دراس

and creation Social Media By Travellers" من المبحوثين اتصالهم بشبكات% ٨,١، أكد 
بـاألدوات  التواصل اإلجتماعى لتوفير المعلومات المرتبطة بالتخطيط لرحالتهم، أما فيمـا يتعلـق   

                                                
34 - kracht, J. and Wang, Y. (2010): "Examining the tourism distribution Channel: Evaluation and Transformation", 
international jurnal of contemporary Hospitality Management", 22 (5), 736, 757. 
٣٥ - http://www.regus-lebanon.com 

ركات    دولة حول العالم، وبالتحدید على منظمى الرحال ٨٠مدیر ومالك شركة فى  ١٧٠٠ألكثر من  ٢٠١١ُأجِرَیت الدراسة عام  - ٣٦ فر وش الء الس ت ووك
  .تنظیم المؤتمرات والمعارض والمھرجانات وموردى الخدمات المرتبطة بقطاع السیاحة والمؤسسات ذات الصلة

37 - Yoo, K., H., and Gretzel, U. (2012): "Use and creation Social Media By Travellers", (Editor Segala, Marianna), 
Ashgate Publishing Limited, U.K. available on line: http://books.google.com.eg/books, p: 195. 
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 فاعلهم مع مواقع التواصل االجتماعىوالوسائل المتاحة عبر تلك المواقع ذات التأثير األكبر على ت
الصـور،  % ٩٨,٣التغريدات، % ٦٠,٢إستعراض رحالت السفر، % ٩٥,٦فكانت النتائج كالتالى 

، الروابط المتاحة لإلتصـال بمواقـع أخـرى   % ٤٤,٤، المدونات% ٩٥,٧الفيديوهات، % ٨٢,٤
من % ٣٠من ، أعرب أكثر ٣٨(Kim, and Ko, 2010)لـ  وفى دراسة .الملفات الصوتية% ٨٣

المبحوثين بالشعور اإليجابى تجاه المؤسسات التي تستخدم مواقع التواصـل اإلجتمـاعى لعـرض    
من النسبة السابقة أكدوا تصفحهم لمواقع التواصل اإلجتمـاعى  % ٧٠المنتجات والخدمات، كما أن 

 منهم كونوا حزمة معلومـات كاملـة  % ٤٩للحصول على معلومات عن المنتجات التي يقصدونها 
 وفـى نفـس الدراسـة   . الفعلى من النسبة األخيرة اتخاذهم قرار الشراء% ٣٠عن المنتج، ثم أكد 

 ٣٩وفى دراسة أخـرى  .المعلومات إلى أصدقائهم  Sharingمن اجمالى المبحوثين يمررون% ٦٠
ـ     % ٤٥أقر  ي من الشركات التي ال تستعين بوسائل التواصـل االجتمـاعى كعنصـر رئيسـى ف

 Lun)وفى دراسة لـ . العمالءأنهم فوتوا فرص عظيمة لكسب مزيد من  يةويقالتس استراتيجياتهم

Hsu, 2011)  اإللكترونـى   قأكد أن تايوان تمكنت من خالل إستخدام موقع فيسبوك كأداة للتسـوي
علـى   من بناء شبكة قوية من عمالء الفنادق على المستوى المحلى، إال أنها لم تحقق نفس النجاح

ذلك إلى افتقار الرؤية اإلستراتيجية التسـويقية الواضـحة    Lun Hsuد عزى المستوى الدولي، وق
  .لتسويق فنادقها على المستوى الدولي

  فريق التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعى -١-٣-٢
على ضرورة وجود هيكل تنظيمـى متكامـل للقيـام بمهـام      (Magloire, 2009)يؤكد 

، ويجب أن تبثـق أهـداف   ٤٠ريق رؤية واهداف واضحةالتواصل مع العمالء، وأن يكون لهذا الف
الفريق عن األهداف العامة للمنظمة والتى من أهمها؛ تعظيم األرباح، وخفض التكاليف، وتحقيـق  

على ضرورة انبثاق كافة أهداف فريق التسويق األخرى من تلـك   (Sterne)رضا العمالء، ويؤكد 
الدور الموكل إلـى   وأياً كان. ٤١مل بالتوازي معهااألهداف الثالثة، بحيث تعمل على تحقيقها أو تع

هذا الفريق فإنه يجب أن يتضمن مسئول عام لقيادة وتوجيه الفريق، ومسئول للتواصل مع العمـالء  
خالل الصفحة، ومسول تزويد المعلومات من االقسام المختلفة في المؤسسة لتدشينها عبر الصفحة، 

  ٤٢لطبيعة االدوار الموكلة اليهمويختلف عدد ونوعية مهام األفراد طبقا 
  

                                                
38 - Kim A. J., and Ko, K. (2010): "Impacts of luxury fashion brand's social media marketing on customer relationship 
and purchase intention. J Glob Fashion Mark, 1; (3), pp: 164–71. 
39 - Worldwide (2008): "The impact of social media on purchasing behavior". Engaging Consumers Online. available at 
www.deiworldwide.com/files/DEIStudy-Engaging% 
40 - Magloire, L. (Jun, 30, 2009): "Social networking and reputational risk in the workplace", Online report, available 
online at: http://www. deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_2009_ethics_workplace_survey_220509.pdf 
41 - Sterne, J., (2010): "Social Media Metrics: How to Measure and Optimize Your Marketing Investment", John Wiley 
& Sons, New Jersey, U.S.A. P: 5. 
42 - Magloire, L. (Jun, 30, 2009): Op. cit 



 ١٧

  أسس عامة لنجاح التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي -٢-٣-٢
ال يكفى فقط إتخاذ القرار ببدء حملـة التسـويق عبـر مواقـع     : القناعة التامة لإلدارة العليا) ١(

يق عبـر  التواصل االجتماعي بل يجب أيضاً أن تكون إدارة المؤسسة مقتنعة تماماً بأهمية التسـو 
مواقع التواصل االجتماعي، ألن مدى قناعة المسئولين سوف تنعكس علـى حجـم المخصصـات    

  .٤٣المالية لإلنفاق، ووضع الموضع برمته ضمن أولويات اإلدارة
تأتى أهمية التسويق االستراتيجى من تحقيق أهدافه المتعددة : التسويق وفقاً لخطط إستراتيجية) ٢(

إلى الدور الـذى   ٤٥)٢٠٠٨ياقوت، (كما أشارت . ٤٤والطويل االجل على المدى القصير والمتوسط
يحققه التسويق اإلستراتيجى فى زيادة العائد السياحى من القطاعات المستهدفة حالياً باإلضافة إلـى  
إجتذاب أسواق سياحية جديدة، حيث تظهر أهميته كأداة فاعلة لإلستفادة من الفرص المتاحـة أمـام   

تخدام األمثل لمواردها، وذلك من خالل تحليل الفجوة اإلسـتراتيجية بـين   السياحة عن طريق اإلس
  حجم السوق السياحى الحالى والحجم المنشود

عـدد مـن التـدابير     (Yoo, and Gretzel, 2012)يقترح : تأهيل وتدريب فريق التسويق) ٣(
ـ   ع التواصـل  واإلجراءات التي يجب إتباعها لتحقيق نجاح فريق التسويق فى التواصل عبـر مواق

وتمكينـه وتملكـه للبيانـات والمعلومـات عـن       فريق العمل تأهيلوالتى من أهمها،  االجتماعي،
، االجتمـاعي  التواصـل  مواقع عبر ومناقشتها مع الجمهور بشأنها التواصل سيتم التي الموضوعات

 اصـل التو مواقـع مع اآلخرين، زيادة وعـى الفريـق ب   التواصل أو اللغة مهاراتامتالك الفريق ل

 ، تدريب وإقناع الموظف بضرورةبها الموجودة التواصل أدوات استخداموتأهيله على  االجتماعي،

 الرسـمية،  العمـل  أوقـات  االجتماعي خارج التواصل قنوات عبر الجمهور مع اتصال على لبقاءا

ـ   ينبغي، على مدار اليومآخر  إجراء أي أو الرد تتطلب قد التي المواقف مع والتعامل اء علـى أعض
 مواقـع التواصـل   علـى  الحكومية الجهة لتمثيل أسمائهم استخدام صالحية متى تم منحهمالفريق 

الكاملـة بـه    االتصـال  ومعلومات الكامل باالسم أنفسهم تعريف عنها، نيابة والتواصل االجتماعي
 الخاصـة  بالـدورات  تزويدهم عبر بأدوات التواصل االجتماعي الموظفين وعي زيادة وبالمؤسسة،

  .٤٦االجتماعى التواصل أدوات باستخدام يتعلق فيما الممارسات وأفضل والسلوك السياسةب
حيث يساعد تقديم المعلومات عبر : تنويع األدوات التسويقية عبر مواقع التواصل االجتماعي) ٤(

لذلك يجب أن يتم االعتماد علـى   .٤٧األدوات االلكترونية على تقديمها بشكل أفضل وبسرعة أكبر
وات التسويق اإللكترونى مثل الكتالوجات والكتيبات والمجـالت اإللكترونيـة، ونـوادى    بعض أد

                                                
43 - Leonard, M. (2009, August 19): "Lawsuits & PR nightmares: Why employees need social media guidelines", Online 
report, from http://www.searchenginejournal.com/whyemployees-need-social-media-guidelines/12588/ 

 .٣٦: ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ص"إدارة منظومات التسویق العربى والدولى): "١٩٩٨(النجار، فرید  - ٤٤
ریة   ): "٢٠٠٨(یاقوت، أمنیة مختار  - ٤٥ یاحیة المص دد     "كیفیة إجتذاب أسواق وشرائح جدیدة لألسواق الس یاحیة، ع ة البحوث الس مبر (، مجل ، وزارة )دیس

  .١٣: السیاحة، القاھرة، ص
46 - Yoo, K., H., and Gretzel, U. (2012): Op. cit. 

 .٢٧: الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، القاھرة، ص" الحكومة اإللكترونیة): ١(تنمیة وبناء الدولة ): "٢٠٠٨(بسیونى، عبد الحمید  - ٤٧
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باإلضافة إلى أدوات خلق تجربة التعـايش  . ٤٨اإلنترنت، وغرف الدردشة، والمسابقات اإللكترونية
العرض التفصيلى  ، والتى تتيح٤٩نظم المعلومات الجغرافيةالمكانى مع المقصد من خالل تطبيقات 

والشك أن تلك االدوات تسهل تعريف السائح بالسـلع   ،السياحي لمتصفحي الموقع للمقصد المكانى
. ٥٠والخدمات السياحية، باإلضافة إلى إمكانية تجواله إلكترونياً فى األماكن التى يريد السـفر إليهـا  

كما أن وجود تلك االدوات التسويقية خالل روابط مستقلة داخل الصفحة سوف يمكن السائح مـن  
مكانية تبادلها مع األصدقاء، أو استخدامها كرابط للتوقيع يظهر مع كل مشاركة أو مراسلة عبـر  إ

  .٥١الصفحة
لزيادة تفعيل العالقة بـين موقـع   : تنوع المعلومات المتاحة عبر مواقع التواصل االجتماعي) ٥(

ن ضـرورة أ  (Berthon, et al., 2011)األعضـاء يـرى   / التواصل االجتماعي والمستخدمين
تتضمن مواقع التواصل اإلجتماعى العديد من الموضوعات التي تحقق رضا المستخدم عن الموقع 
والذى يتواصل مع المقصد من خالله ومن ثم ينتج عن ذلك زيادة والء السائح للمقصد السـياحي،  

بجانـب الموضـوعات    -أن تتضمن تلـك المواقـع   (Berthon)ومن الموضوعات التي يقترحها 
كافة المعلومات التي تجعل السائح المرتقب يتعلق بالصفحة مثل معلومات عن  -ألساسيةا ةالتسويقي

موردي الخدمات وشركات النقل واألخبار االقتصادية والرياضية والفنية، واالخبـار االجتماعيـة   
التي ربما يتعرض لها المقصد السـياحي،   ثلموظفين الشركة او المؤسسة، حتى األزمات والكوار

في ظل وجود تلك المواقع فإن السائح سوف يكون على دراية بكل ما يحدث في العـالم،  حيث أنه 
  .٥٢فالمصداقية عبر وسائل التواصل االجتماعي أصبحت صفة هامة ال مفر منها

ضرورة التركيز على اعلماء لنجاح جهـود   (Diamond, 2012)يرى : التركيز على العمالء) ٦(
ماعي، وفى سبيل ذلك فهو ينصـح بضـرورة التجـاوب مـع     التسويق عبر مواقع التواصل االجت

العمالء بإستمرار، فعميل واحد ال تُشبغ رغباته رغبته قد يكون سبباً كافياً في القضاء على صفحة 
الشركة، فربما يقود المستخدم حملة ضد صفحة المؤسسة إلغالق الصفحة، والبعض يـنجح فـي   

الحقيقية، وأن يرفق صفحته الشخصية بسـيرته الذاتيـة   البد أن يستخدم مدير الصفحة بياناته . ذلك
باإلضافة إلى مـا سـبق   . ٥٣فكثير من العمالء يريدون أن يتعرفوا على شخصية من يتعاملوا معه

؛ اجذب ٥٤حزمة أخرى من النصائح تهدف للتركيز على العمالء تتمثل في  (Sterne, 2010)يقدم

                                                
طس،  (، مجلة البحوث السیاحیة، عدد "لسیاحة اإللكترونیة ومردودھا على صناعة السیاحةا): "٢٠٠٨(عید، نیفین جالل إبراھیم  - ٤٨ ، وزارة )٢٠٠٨أغس

  .١١: السیاحة، القاھرة، ص
ة     ): "٢٠١١(بظاظو، ابراھیم خلیل، والضالعین، علي فالح  - ٤٩ ي باستخدام برمجی یاحة      : ARCGIS9.2التسویق االلكترون ع الس ى مواق ة عل دراسة تطبیقی

 ٤: مصر، ص. ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للسیاحة والضیافة، جامعة قناة السویس"جیة في األردنالعال
د      - ٥٠ ید أحم ال س ة، جم یاحة        ): "٢٠٠٨(مرسى، محمد عبدالوھاب وخلیف ى صناعة الس ا عل ة ومردودھ یاحة اإللكترونی ة تنظیم الس ة البحوث   "كیفی ، مجل

 .٦٣-٦٠: لسیاحة، القاھرة، ص ص، وزارة ا)٢٠٠٨أغسطس (السیاحیة، عدد 
 مرجع سابق): ٢٠١١(بظاظو، ابراھیم خلیل، والضالعین، علي فالح  - ٥١

52 - Berthon, P., R.,  Pitt, L., F., Plangger, K., and Shapiro, D. (2011): Op. cit. 
53 - Diamond, S., and Singh, S. (2012): "Social Media Marketing For Dummies", Second edition, John Wiley & Sons, 
U.S.A. on line: http://books.google.com.eg/books 
54 - Sterne, J., (2010): "Social Media Metrics: How to Measure and Optimize Your Marketing Investment", John Wiley 
& Sons, New Jersey, U.S.A. P: 13 
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فحة ويتعلقون بها، تحفيزهم علـى التفاعـل مـع    ، جعلهم يحبون الص)العمالء(انتباه المتصفحون 
  إقناعهم بالشراء) ٧(الصفحة، 

) ٢٠٠٨والء البحيـرى،  (أشـادت  : االستناد إلى فكر الشراكة فى مسئولية اإلعداد والتنفيذ) ٧(
بأهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيـق كافـة األهـداف    

ومنهـا بـالطبع جهـود     -٥٥ياحية وكافة القطاعات المتضمنة فى تلك الصناعةالقومية لصناعة الس
: ، وقد أشارت إلى ثالثة مداخل أساسية تحكم حدود تلك الشراكة وهى-التسويق والتنشيط السياحي

المسئولية الكاملة للقطاع الخـاص  ) ب(المسئولية التامة للدولة مع دور محدود للقطاع الخاص، ) أ(
لذلك تقترح الدراسة . الشراكة المنظبطة بين القطاع الخاص والحكومة) ج(لدولة، مع دور محدود ل

أن توزيع مسئولية التسويق على مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وحتى األفراد المسـتقلين  
  ربما تزيد من فرص نجاح التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعى

  واصل اإلجتماعيعرب وسائل الت قعوقات جناح التسويم -٣-٣-٢
 ةبوجود عدد من المعوقات التي قد تقـاوم نجـاح إسـتراتيجي    (Magloire, 2009)يعتقد 

وخاصـة  (عدم قدرة فريق التسـويق  ) ١: (٥٦عبر وسائل التواصل اإلجتماعي والتى منها قالتسوي
على اإلنصات إلى العمالء والتواصل المستمر معهم، وإغفال العديد مـن  ) مديرو صفحات الموقع

االعتقاد أن مهمة التسويق عبر مواقع ) ٢(االستفسارات وعدم الرد على التعليقات المتعلقة بالمنتج، 
التواصل االجتماعى قاصرة على قسم التسويق فقط، بل يجب أن يصبح كل الموظفين بالمؤسسـة  

افتقار بعـض المـوظفين لمهـارات تكنولوجيـا     ) ٤(مندوبي تسويق لها عبر صفحاتهم الخاصة، 
عدم التحديد الدقيق لنوع وعدد أدوات ووسائل المستخدمة للتسـويق  ) ٥(علومات واالتصاالت، الم

التركيز على على عـدد محـدود مـن    ) ٦(والتفاعل مع العمالء عبر مواقع التواصل االجتماعى، 
، مع العلم ان هنـاك عـدد   )مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب(مواقع التواصل االجتماعي دون غيرها 

 جـدول (الدول لديها مواقع للتواصل االجتماعي أكثر إنتشاراً من تلك المواقع المشار إليها  كبير من
الكارثة األخطر من كل ما سبق هو أن بعض مديري المؤسسات الكبرى حول العـالم  ) ٧(، )٢-٣

ما زالوا ينظرون إلى شبكات التواصل االجتماعي على أنها وسيلة غير فاعلة في التسويق، لـذلك  
  .ال يخصصون المبالغ المناسبة لإلنفاق عليهافهم 

وجود عدد من األخطاء التي يقع فيهـا   (Diamond, 2012)باالضافة إلى ما سبق يرى 
اعتقـادهم أن تلـك   ) ١( ، من أهمهـا ٥٧معظم المسوقين المبتدئين عبر وسائل التواصل االجتماعي

يلة لجذب اإلنتباه، لذلك ينصـح  الوسائل هي األدوات الرئيسية للتسويق، حيث يوضح أنها فقط وس
بضرورة جذب المستخدم إلى الموقع الرئيسى للشركة من خالل رابط أو فيديو للمنتج يحمل عنوان 

                                                
راھیم   - ٥٥ ر            ال): "٢٠٠٨(البحیرى، والء على إب ى مص یاحة ف ى صناعة الس دنى ف ع الم اص والمجتم اع الخ ة والقط ین الحكوم راكة ب ة البحوث   "ش ، مجل

  .٨:، ص)٢٠٠٨عدد أكتوبر (السیاحیة، وزارة السیاحة، 
56 -Magloire, L. (Jun, 30, 2009): Op. cit. 
57 - Diamond, S., and Singh, S. (2012): Op. cit. 
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، سيكون بديالً عن ةاعتقاد مسئول التسويق عبر أدوات التواصل االجتماعي االلكتروني) ٢. (مشوق
ل يبحث فقط عن المعلومـات، فالعميـل   أن يعتقد المسوق أن العمي) ٣(أدوات التواصل التقليدية، 

المرتقب حين يتصل بصفحة المؤسسة فهو إما يبحث عن المعلومات، أو األخبار الجديدة، أو يريـد  
االتصال بالمؤسسة، أو لمجرد الترفيه، لذلك يجب األخذ في االعتبار التعامل بحذر مع كل صـنف  

  .من هؤالء المستخدمون

  شاتالنتائج واملناق: املبحث الثالث
  Research Reliabilityاعتمادية البحث / درجة موثوقية -١-٣

درجة الترابط الـداخلى  "، والبعض اآلخر "درجة ثبات أدوات القياس"ويطلق عليها البعض 
درجـة اعتماديـة أدوات القيـاس    : ٥٨وهي ،"والمصداقية للمتغيرات المستخدمة فى أدوات القياس

ث الحصول على نفس النتائج تقريبـاً إذا اسـتخدم أدوات   المستخدمة في البحث، والتى يمكن للباح
وبعبارة أخرى إلى أي مدى يمكن الحصول على نفس النتائج إذا تم تصـميم البحـث   . قياس بديلة

وذلك لقيـاس مـدى التـرابط    ) ألفا(وقد اعتمدت الدراسة على مقياس . طبقاً ألدوات قياس أخرى
البيانات المتعلقـة  ) ١-٣( ى االستبيان ويوضح الجدولالداخلى والمصداقية للمتغيرات المستخدمة ف

وبهذا تكـون كـل   ) ٠,٦٠(بتحليل المصداقية والثبات، والذى يبين أن كل مستويات ألفا أكبر من 
  .٥٩المعايير البحثية المستخدمة فى الدراسة مقبولة إحصائياً

   االستبيان الستمارةتحليل الثقة والمصداقية )  ١-٣( جدول
  ألفا  العبارات  لمستخدمة فى الدراسةالمعاییر ا  

  ٠,٥٩  ٣  أسباب عدم الموافقة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي    المتغيراألول
  ٠,٦٠١  ٥  المزايا التي يمكن تحقيقها باستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى لتسويق مصر كمقصد سياحي دولي  المتغيرالثاني
  ٠,٦٣٤  ٦  ل طرحها عبر مواقع التواصل االجتماعي المقترحة لتسويق مصر كمقصد سياحي دوليالمعلومات التي يفض  المتغيرالثالث
  ٠,٧٣٠  ٥  الوسائل التي يمكن استخدامها لتفعيل مشاركة األعضاء عبر مواقع التواصل االجتماعي  المتغيرالرابع

  ٠,٧٠٢  ٤  دولي عبر مواقع التواصل االجتماعي الجهات التي يمكن أن تُساهم فى مهمة التسويق لمصر كمقصد سياحة  المتغيرالخامس
  ٠٦٢١  ٥  المعوقات التى يمكن أن تحول دون نجاح استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتسويق مصر كمقصد سياحي  المتغيرالسادس

  S.P.S.Sإعداد الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائى للعلوم االجتماعية : المصدر
  الدراسةالتحقق من أهداف  -٢-٣
التعرف على واقع استخدامات مواقع التواصل االجتماعي في المؤسسات السـياحية   -١-٢-٣

  .المصرية ومقومات نجاح تلك المواقع فى تحقيق أهدافها
 اإلمـارات  دولـة  إحتلت٦٠"التقرير العربى ألدوات التواصل االجتماعى"طبقا إلحصاءات 

عـام   بـوك  فـيس  موقـع  استخدام حيث من العربي لمالعا دول بين األولى المرتبة المتحدة العربية
احتلت مصر المرتبـة الثانيـة   ع، وقد الموق على حسابات لديهم سكانها من%  ٤٥ أن إذ ،م٢٠١٠

                                                
58 - Silverman, D. (1993): "Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and interaction", Sage 
Publications, London. U.K. 

 .٥٠٠: دار النشر للجامعات، القاھرة، ص ، الطبعة السادسة،"مناھج البحث فى العلوم النفسیة والتربویة): "٢٠٠٧(أبو عالم، رجاء محمود  - ٥٩
60 - Arab Social Media Report (2011): Dubai School of Government and General Information Authority, U.A.E., 2011. 
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عشر، أما من حيث عدد المستخدمين على مستوى الوطن العربى فقد احتلت مصر المرتبة األولى 
  ).فرد ٤٦٣٤٦٠٠(العربى من إجمالى المستخدمين على مستوى الوطن %  ٢٢بنسبة 

 عمـل مسـح  ) ١: (تم إجراء عدة خطوات المشار اليه هذا الهدفمن ق وفيما يتعلق بالتحق
تم تصنيف الصفحات طبقـاً لفئـة   ) ٢(، ٦١)١ملحق ( للصفحات المعنية بالنشاط السياحى فى مصر

اسـتبعاد  تـم  ) ٣(، "سـياحة داخليـة  "، ومصريين "سياحة وافدة"األعضاء المستهدفين إلى أجانب 
الصفحات التى تستهدف المصريين فقط، وذلك للتركيز على الصفحات التـى تسـتهدف األجانـب    

تم تصنيف الصفحات المتبقية طبقاً للجهة المؤسسة للصـفحة إلـى ثـالث    ) ٤(، "السياحة الوافدة"
 تم اختيار صفحة ممثلة لكل صنف،) ٥(أصناف وهى، القطاع الحكومى، القطاع الخاص، األفراد، 

بإستثناء القطاع الحكومى فقد تم إختيار صفحتين إحداهما بالعربية واألخرى باإلنجليزية وكالهمـا  
" االسـتعراض المرجعـي  "وباإلعتماد على ما جاء فى المبحث الثانى ) ٦. (يستهدف السوق الدولى

قام الباحث بتصميم قائمة فحص تتضمن العناصر األساسية والهامـة التـى يجـب أن تتضـمنها     
 .صفحات النموذجية والتى تساهم فى تحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف التى قامت مـن أجلهـا  ال

من خالل تحليل البيانات المتاحـة  و ).٢-٣(وقد تم اإلختيار على األربع صفحات المبينة بالجدول 
  :يمكن الوقوف على عدد من النتائج الهامة)  ٢-٣(في الجدول 

 م مواقع التواصل االجتماعي حيث ُأنشئت صفحة للشركات الخاصة السبق في استخدا"Egypt 
Tourism Campaign"  في حين ُأنشئت صفحتى الهيئة المصـرية العامـة   ٢٠٠٩في عام ،
 .م٢٠١٠للتنشيط السياحي في عام 

       تستحوذ صفحتا الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي علـى عـدد كبيـر مـن األعضـاء
مـن  %) ٣، %٢,٥(اعلهم مع الصفحتين مازالت محدودة إال أن نسبة تف) ٣٢٨٢٠، ١٨٨٣٠(

إال أن متوسـط إبـداء إعجـاب األعضـاء     . اجمالى األعضاء على الصفحة علـى التـوالى  
عن باقى الصفحات المشـار   "Egypt Tourism "بالموضوعات المطروحة يزيد في صفحة 

 .إليها
   صـفحة"Egypt Tourism Campaign"  وصـفحة ،"Egypt Tourism"  ألكثـر  همـا ا

احتواء للصور والفيديوهات المرفقة عبر الصفحة مقارنة بصفحتى الهيئة المصـرية العامـة   
 .للتنشيط السياحي

  كما أن صفحةEgypt Tourism Campaign"      تسـتخدم الخـرائط الجغرافيـة لتوضـيح
 .المناطق السياحية والمزارات في حين ندرت تماما هذه الخاصية في باقى الصفحات

  متوسط المشاركات اليومية لألعضاء في صفحات الهيئة المصرية العامة للتنشـيط  تزيد نسبة
ــفحتى  ــة بص ــياحي مقارن ــفحة "Egypt Tourism Campaign"الس  Egypt"، وص

Tourism". 

                                                
لصفحات من خالل الدخول على موقع نظرًا لعدم وجود دلیل معتمد یتضمن تصنیفات للصفحات المتاحة على موقع فیسبوك، فقد قام الباحث بتجمیع تلك ا -  ٦١

 .ھذا القدرفیسبوك، ثم استخدام كلمات للبحث عن تلك الصفحات مثل كلمة السیاحة، و التنشیط، مصر، التسویق، شركة سیاحة، وھكذا حتى تمكن من تجمیع 
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   ،جميع الصفحات المشار إليها حددت أهداف ورسالة للصفحة تم تدوينها في بروفيل الصـفحة
ضاء، وتم توضيح عناوين للمراسـلة سـواء البريـد    كما تضمن جميعها قواعد لمشاركة األع

العادى أو اإللكترونى،كما دونت جميعها أرقام لالتصال بالهاتف أو روابط للموقع اإللكترونـي  
  .الرسمي لمؤسس الصفحة

  عینة صفحات فیسبوك المعنیة بالنشاط السیاحى )٢-٣(جدول 
  صفحة أفراد: مثال  اع خاصصفحة قط: مثال  صفحة رسمیة: مثال  صفحة رسمیة: مثال  الوصف

 Egypt Tourism  مصر بدایة الحكایة Experience Egypt  اسم الصفحة
Campaign 

Egypt Tourism 

ة     المؤسس ریة العام ة المص الھیئ
  للتنشیط السیاحى

ة    ریة العام ة المص الھیئ
  للتنشیط السیاحى

  اجتبىشخصان احدھما   سیاحةشركة 

.http://www.facebook  رابط الصفحة
com/experienceegypt
#!/experienceegypt 

http://www.facebook.c
om/ar.experienceegypt
#!/ar.experienceegypt 

http://www.facebook.co
m/Egypt.Tourism.Camp
aign 

http://www.facebook.c
om/#!/egypt.tourism1 

  ٢٠١٠/ ١  ٢٠٠٩/ ١٠  ٢٠١٠/ ٢  ٢٠١٠/ ٢  اریخ االنشاءت
  ٥٧٠٠  ١٨١٨٠  ٣٢٨٢٠  ١٨٨٣٠  عدد األعضاء

  ٨٠٠  ٩٥٠  ١٢٠٠  ٤٥٠  ٦٢متوسط المشاركات
ط   بة متوس نس
ة   اركات الیومی المش

  إلى عدد األعضاء
١٤  %٥  % ٣  % ٢٫٥%  

متوسط إبداء اإلعجاب 
  للموضوعات

وتزید او  ٤٠إلى  ٢٥من   تقریبا ٣٠إلى  ١٠من 
  ص بدرجات متفاوتةتنق

 ٢٠إلى  ٥تتراوح بین 
  للموضوع الواحد

 ٥٠ألى  ١٥تتراوح بین 
  إعجاب للموضوع الواحد

ي    وعات الت الموض
  یناقشھا األعضاء

 أھدافغالبیتھا العظمى تجاه 
والمناطق السیاحیة  الصفحة

  والمدن التاریخیة

قد تتطرق إلى الموضوعات 
  العامة بنسبة متفاوتة

دید منھا موجھة للسیاح والع
للفلكلور والحرف الیدویة 

  والتراث الثقافي والحضاري

تركز جمیعھا تجاه أھداف 
  الصفحة

  البوم  ٢٦  البوم ١٦٠أكثر من   البوم ٦٥اكثر من   البوم ٨٠أكثر من   صور الألبومات ع 
ور  دد الص ع

  المعروضة
  صورة ٢٥٠٠أكثر من   صورة ٣٠٠٠أكثرمن   ١٠٥٠  صورة ٧٥٠أكثر من 

رض   ة ع طریق
  البومات الصور

مصنفة بطریقة منظمة من 
حیث المدن السیاحیة 

  والخدمات واإلقامة وغیرھا

مصنفة طبقا للمدن السیاحیة 
او المناسبات السیاحیة 

  وبعضھا بطریقة عشوائیة

معظمھا مصنف طبقا للمناطق 
  السیاحیة و الفنادق

مصنفة طبقا للمناطق السیاحیة 
والمزارات وأغراض الرحلة 

  ائعفي تصنیف ر
  ٦٠  ٧٥  ٤٠  ٤٥  عدد الفیدیوھات
  قلیلة  متاحة بكثرة  قلیلة جدًا  متاحة إلى حد ما  خرائط سیاحیة
  قلیلة جدا  فى موضوعات منفصلة  متاحة إلى حد ما  متاحة إلى حد ما  عروض أسعار

اء  ل األعض ط لنق رواب
  لموضوعات ذات صلة

إرفاقھا  ، وقد یتممتاحة باستمرار  متاحة بصفة محدودة  متاحة باستمرار
في موضوعات منفصلة لتوجیھ 

  االعضاء

متاحة في ذیل الموضوعات، 
  .أو عند الرد على االستفسارات

اركات   ط المش متوس
  للموضوع الواحد

مشاركة، تزید  ٢٠إلى  ٥من   مشاركة ٣٠إلى  ١٠من   ٥٠إلى  ١٠من   ٥٠إلى  ١٠من 
  أو تنقص قلیًال

  متاحة  متاحة  متاحة  متاحة  رسالة للصفحة
ف داف  للص حة أھ

  محددة
    متاحة على بروفیل الصفحة  متاحة على بروفیل الصفحة  متاحة على بروفیل الصفحة

د  فحة قواع دد الص تح
  لمشاركة األعضاء

  متاحة على بروفیل الصفحة  متاحة على بروفیل الصفحة  متاحة على بروفیل الصفحة
  

  متاحة على بروفیل الصفحة

  اللغة الرسمیة للصفحة  اللغة الرسمیة للصفحة  تستخدم بنطاق محدود  حةاللغة الرسمیة للصف  اللغة االنجلیزیة
  تستخدم بین األعضاء فقط  تستخدم على نطاق محدود  اللغة الرسمیة للصفحة  تستخدم على نطاق محدود  اللغة العربیة

معلومات عن موردي 
  الخدمات

متاحة في موضوعات 
  منفصلة من جانب اإلدارة

من  متاحة في حالة االستفسار
  جانب األعضاء

متاحة في موضوعات منفصلة 
  مرفقة من جانب اإلدارة

متاحة عند االستفسار من 
  جانب احد األعضاء

  متاحة على بروفیل الصفحة  متاحة على بروفیل الصفحة  متاحة على بروفیل الصفحة  متاحة على بروفیل الصفحة  عناوین المراسلة 

  إعداد الباحث: المصدر
يمكن القول أن هناك إتجاه عـام فـي مصـر     -ةطبقاً للعينة المتاحو–ومن خالل ما سبق

إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى في تسويق مصر سياحياً كما أنه أيضا يوجد مشاركة من قِبل 
  .األفراد في تأسيس صفحات لتنشيط السياحة المصرية بمجهودات فردية

أو رفضهم لفكـرة اسـتخدام مواقـع     التعرف على آراء المبحوثين تجاه مدى تقبلهم -٢-٢-٣
  التواصل االجتماعي لتسويق مصر كمقصد سياحي دولي

                                                
، واألسبوع األكثر تفاعل من جانب یتاح على الصفحة خاصیة تمكن العضو من عرض بعض المؤشرات اإلحصائیة للمشاركات خالل األسبوع -  ٦٢

 .األعضاء، والمشاركات الیومیة
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ــق   ــن % ٨٨إتفـ مـ
المبحوثين على تقبلهم إلسـتخدام  
ــاعي  ــل االجتم ــع التواص مواق
لتسويق مصر كمقصـد سـياحى   
دولى، أما النسبة المتبقيـة وهـى   

فقـد عللـت   ) ١-٣(شكل % ١٢
عدم موافقتها على ذلك بأن مواقع 

صل اإلجتماعى أكثر فائـدة  التوا
مـن الرافضـين يـرون أن    %) ٩٢(، كما أن %)٨٨(فى التواصل مع األصدقاء والزمالء بنسبة 

منهم يرون أن ذلك يحمل % ٨٨األدوات التسويقية الحالية تحقق األهداف التسويقية، باإلضافة إلى 
  ةالدولة مزيداً من األعباء المالي

ن تجاه المزايا المترتبة على استخدام مواقـع التواصـل   التعرف على آراء المبحوثي -٣-٢-٣
 االجتماعي عبر اإلنترنت في التسويق للسياحة الوافدة

  
ــل  بتحليــ
ــات  البيانـ

-٣(بالشكل 
ــح ) ٢ يتض

أن غالبيــة 
ــوثين  المبح
بنسب تزيـد  
ـــ  ــن ال ع

نشر المعلومات عن المقصد بطريقة أكثر سهولة، وانتشار المعلومات عن (يوافقون على أن % ٥٠
المقصد بين ماليين األفراد، والحصول على تغذية مرتدة سريعة من السياح، و المساهمة فى التنبؤ 

كلها مزايا يمكن أن تترتب على استخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـى     ) بخصائص المنتج
ه التسويق لمصر كمقصد سياحى دولى، إال أن البيانات تشير أيضاً إلى إرتفاع نسبة عدم التأكد تجا

من المبحوثين على عـدم تأكـدهم   % ٣٧بعض المزايا األخرى التى طرحها االستبيان، حيث إتفق 
% ٣٠من مدى مساهمة مواقع التواصل االجتماعي فى تطوير المنتجات الحالية، كما أن نسبة الـ 

% ٦٢ـ قد ال تجعلنا نسلم آلراء ال" التغذية المرتدة السريعة من السياح"غير المتأكدين من المتغير 
آراء ولكن فى المجمـل تتفـق    .الذين وافقوا على نفس المتغير كأحد المزايا المترتبة على التطبيق

شكل (٣-١) أسباب عدم الموافقة على إستخدام مواقع التواصل 
نعم ٨٨% االجتماعى

ال ١٢% ال ٨% 

نعم ٩٢% 

نعم ٨٨% 

ال ١٢% 

د   اعي تفی مواقع التواصل االجتم
في التواصل مع األصدقاء 

والزمالء أكثر من  
االستخدامات التسویقیة  

األدوات التسویقیة الحالیة  
تحقق األھداف التسویقیة 

بكفاءة

ات الدولة   تحمل تلك التطبیق
دة ال    أعباء مالیة وإداریة زائ

ا  حاجة لھ

شكل (٣-٢) إحصاءات آراء المبحوثون تجاه مزایا استخدام مواقع التواصل االجتماعى 
في التسویق

76%80%

62%

45%

56%

13%12%

30%
37%

25%

19%

18%
8% 8%

11%

نشر المعلومات عن  
ثر   المقصد بطریقة أك

سھولة 

انتشار المعلومات عن  
المقصد السیاحي بین 

مالیین األفراد 

دة السریعة    التغذیة المرت
من السیاح 

تساھم في تطویر
ات الحالیة   المنتج

التنبؤ بخصائص الطلب
المتوقع 

موافق غیر متأكد غیر موافق
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من اعتبار أن تلك العوامـل تمثـل    (Segala, Marianna, 2012)المبحوثين مع ما أشارت إليه 
تسـويق  أعمال المقاصد السـياحية ومنهـا ال   مزايا إلستخدام مواقع التواصل االجتماعي في إدارة

  .للمقصد
التعرف على آراء المبحوثين تجاه المعلومات التى ينبغى طرحها عبر مواقع التواصل  -٤-٢-٣

  االجتماعي لجذب السياح إلى التفاعل مع الموقع
بتحليل البيانات الموضحة بالشكل 

ــين أن ) ٣-٣( ــم يتبـ معظـ
المبحوثين بنسـب تزيـد علـى    

يوافقون علـى ضـرورة   % ٦٥
صــل إحتــواء موقــع التوا 

االجتماعي المعنى بالتسويق على 
معلومات عن موردى الخـدمات  

، ومعلومـات عـن   %٧٠بنسبة 
شركات السياحة والسفر بنسـبة  

، ومعلومـات عـن االقتصـاد    %٧٣، ومعلومات عن اإلحصاءات السياحية بالمقصد بنسبة %٨٣
%. ٦٧جتمع بنسبة والسياسة والرياضة األدب والفن، ومعلومات عن العادات والتقاليد الخاصة بالم

. من المبحوثين أن يتناول الموقع معلومات عن الحالة األمنيـة بالدولـة  % ٥٥وفى المقابل يرفض 
فـي   (Berthon, et al., 2011)ويالحظ من هذه النسب أن آراء المبحوثين تتفق مع ماأشار إليه 

غيرات التي تـم  المبحث السابق من ضرورة تضمين مواقع التواصل االجتماعي لمعلومات عن المت
، والتى "بمعلومات عن الحالة األمنية للدولة"طرحها على المبحوثين، إال أن النسبة األخيرة المتعلقة 

فيعتقد الباحث أن المبحوثين ربما يكونوا أكثر تخوفاً من أن نشر معلومـات  %) ٤٥(جاءت ضعيفة 
ألمنية التي تمر بها البالد، ولكنـه  عن الحالة األمنية قد يضر بالحركة السياحية قياساً على الحالة ا

أن تلك المعلومات أصبحت أسرع وصوالً إلى األفراد عبر  (Berthon, et al., 2011)كما أشار 
القارات وفى ثوانى معدودة، مما ال يجعل حرج على مالك الموقع من أن يقوم بنفسه بنشـر كافـة   

  .المعلومات عن المقصد السياحي
التعرف علـى آراء   -٥-٢-٣

المبحـــوثين تجـــاه األدوات 
والوسائل التي يمكن استخدامها 
لتفعيل مشاركة األعضاء عبـر  

 مواقع التواصل االجتماعي

شكل (٣-٣) إحصاءات آراء المبحوثون تجاه المعلومات التى ُیفضل 
طرحھا عبر مواقع التواصل االجتماعي
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45%

83%

33% 34%
27% 30%
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الخاصة 
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ة   الحالة األمنی
بالدولة  

نعم ال

شكل (٣-٤) آراء المبحوثون تجاه أدوات ووسائل تفعیل مشاركة 
األعضاء عبر مواقع التواصل االجتماعى

72%

92%98%

74%71%

28%

8%11%
26%29%
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يوافقـون علـى أن   % ٧٠أن غالبية المبحوثون بنسب تزيد عن ) ٤-٣(يتبين من الشكل 
صفحات ل األدوات والوسائل التى اقترحها االستبيان تساهم فى زيادة تفاعل مشاركة األعضاء داخ

  .مواقع التواصل اإلجتماعى
 ,Diamond)و  (Yoo, and Gretzel, 2012)وتتفق هذه النتائج مع مـا أشـار إليـه    

المبحث الثانى من هذه الدراسة من ضرورة إستخدام تلك األدوات والوسائل لتحقيـق   في  (2012
  .نجاح فريق إدارة الموقع في التواصل مع العمالء وتفعيل مشاركاتهم

التعرف على آراء المبحوثين تجاه الجهات المقترحة للقيام بدور ومهـام التسـويق    -٦-٢-٣
 للسياحة الوافدة عبر مواقع التواصل االجتماعى

أن ) ٥-٣(يتضح من الشكل 
من المبحوثين يوافقون علـى  % ٩١

أن تقوم وزارة السياحة بالمسـاهمة  
فى مهمة التسـويق عبـر مواقـع    
التواصل االجتمـاعي، وتـدل هـذه    
النسبة الكبيرة علـى أن المسـئولية   
الكبرى فى هذا النطاق ستقع علـى  
وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، 

وخاصة الهيئة العامة للتنشيط السياحى، وال عجب فى ذلك فهى الجهة الرسمية االولـى المعنيـة   
المسـئول األول  بالنشاط السياحى فى مصر، كما أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، هى 

ياحة الوافدة إلى مصر عبر مكاتبها المنتشرة فى كثير من دول العالم، وعلى الـرغم  عن تنشيط الس
من المبحوثين يـرون ضـرورة   % ٦٩أن غالبية موردى الخدمات تابعين للقطاع الخاص إال أن 

إشراكهم فى مسئولية تسويق السياحى لمصر عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتتفق هذه النتـائج  
فى الفصل السابق من ضرورة أن تتضافر جهود القطـاع  ) ٢٠٠٨الء البحيرى، و(ما أشارت إليه 

الحكومى والقطاع الخاص فيما يتعلق باالنشطة التسويقية للمقصد السياحى، فلكالً منهما مصـالحه  
  .التى تدفعه إلى المشاركة فى تلك المسئولية

االستخدام الفعال لمواقع  التعرف على آراء المبحوثين تجاه المعوقات التي تحول دون -٧-٢-٣
  التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت في التسويق للسياحة الوافدة

أن النسبة األكبر ظهوراً لدى المبحوثين هـى  ) ٦-٣(يتضح  من مراجعة البيانات بالشكل 
معوقات يمكـن أن تحـول   "من إذا كانت العبارات التى طرحها االستبيان تمثل ) عدم التأكد(نسبة 

وقد تراوحت نسبة عدم التأكـد لـدى   " إستخدام مواقع التواصل االجتماعي فى التسويق دون نجاح
، وعلى الرغم من أن تلك اإلحصاءات ال تعطى مؤشرات حقيقية عـن  %٤٣: ٣٠المبحوثين بين 

شكل (٣-٥) إحصاءات آراء المبحوثون تجاه الجھات التي یمكن أن ُتساھم   
فى مھمة التسویق لمصر كمقصد سیاحى دولي عبر مواقع التواصل       

اعي  االجتم
91%88%81%

69%

9%12%19%
31%
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المقصد 

نعم
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المعوقات المتوقعة التى يمكن أن تواجه التطبيق، إال أن تلك اإلحصاءات ال تدفعنا العتقاد أنـه ال  
فى الشـكل   -ات أمام التطبيق، خاصة وبمراجعة البيانات المشار إليها فى موضع سابقيوجد معوق

أسباب عدم موافقة بعض المبحوثين على اسـتخدام أدوات  "عند تحليل البيانات المتعلقة بـ ) ١-٣(
التواصل اإلجتماعى 

نجد أن " فى التسويق
ــرفض   ــباب ال أس
الثالثة فـى الشـكل   

هى نفسـها  ) ١-٣(
ــات ال ــى المعوق ت

طرحهـا االسـتبيان   
والتى تظهـر فـى   

، وهى )٦-٣(الشكل 
والثاني والرابع، مما قد يشير من طريق آخر إلى وجود بعض المعوقات التى قـد   لالعناصر األو

  .تُعيق نجاح االستخدام لمواقع التواصل االجتماعي فى التسويق
  اختبار فرضيات الدراسة -٣-٣
  اختبار الفرضية األولى -١-٣-٣

  :فرضية األولى إلى اإلجابة على تساؤل وهوتهدف ال
وموظفـون  / وخبراء السـياحة / أكاديميين(ما بين  التصنيف الفئوي للمبحوثينهل اختالف 

، كان له تأثير على آرائهم تجاه بعض الموضوعات التي )وطالب بكليات السياحة/ بوزارة السياحة
إحصائية تتالئم مع هذا اإلختبار، سيتم ولترجمة هذه العبارات إلى مصطلحات . طرحها اإلستبيان؟

أما المتغيرات التابعـة األخـرى   . على أنه العامل المستقل) التصنيف الفئوى للمبحوثين(النظر إلى 
مزايا استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تسـويق  "إحصاءات آراء المبحوثون تجاه ) ١: (فهى

المعلومات التي يجب توفيرها " حوثون تجاهإحصاءات آراء المب) ٢. ("مصر كمقصد سياحى دولى
أدوات ووسـائل تفعيـل   " إحصاءات آراء المبحوثون تجـاه ) ٣( ".على مواقع التواصل االجتماعى

  ".مشاركات األعضاء على صفحات مواقع التواصل االجتماعى
نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد بهدف الوصول إلى مؤشرات إلختبار ) ٣-٣(يوضح الجدول 

للمتغيرات التابعة الثالثـة تزيـد    (t)أن قيمة معنوية  )٣-٣(يالحظ من الجدول و .ية الثالثةالفرض
، وتشير هذه القيمة إلى أن الفروق بـين  ٦٣وهو مستوى المعنوية المقبول لهذه الدراسة) ٠,٠٥(عن 

                                                
فیعنى ھذا عدم وجود فروق % ٥یزید عن % ٥تشیر نظریة العدم اإلحصائیة أو النظریة الصفریة أنھ إذا كانت قیمة المعنویة لإلحصاءات عند مستوى  - ٦٣

  فإنھ یوجد فرق معنوى وبالتالى نرفض نظریة العدم ونقبل النظریة البدیلة% ٥حصاءات أقل من معنویة وبالتالى نقبل نظریة العدم، وإذا كان قیمة المعنویة لإل

شكل (٣-٦) آراء المبحوثون تجاه المعوقات التي یمكن أن تحول دون نجاح 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتسویق مصر كمقصد سیاحي دولي

48%

31%

43%41%43%

21%22%

40%

31%
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26%
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38%
31%
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آراء المبحوثين تجاه تلك المتغيرات غير معنوية أى ال يوجد فـروق حقيقيـة ظـاهرة فـي آراء     
  .مبحوثين تجاه تلك المتغيراتال

  تحليل اإلنحدار المتعدد) ٣-٣(جدول 
  ٠,٢٨٩  Rمعامل اإلرتباط  

  ٠,٠٨٣    R²  معامل التحديد
  ٠٥٠,٠  معامل التحديد المعدل

  ١,٢٣٣  الخطأ المعيارى
 ANOVAتحليل التباين 

مجموع   
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  )f(معنوية  F  المربعات

  ٣,٨١٩  ٣  ١١,٤٥٧  اإلنحدار
  ١,٥٣٦  ٨٢  ١٢٥,٩٣٩  المتبقى  ٠,٠٦٩  ٢,٤٨٧

    ٨٥  ١٣٧,٣٩٦  المجموع
  ٠,٠٦٩) F(معنوية                              ٢,٤٨٧تساوى ) F(قيمة 

  )t(معنوية  (t)   () بيتا b SE b  المتغير
Constant ٠,٠٠٠٠  ٤,٨٩٩    ٠,٨٣٥  ٤,٠٩٢  

ألو
ا

  ل

مزايا استخدام مواقع التواصـل  
الجتماعي في تسـويق مصـر   ا

  كمقصد سياحى دولى
٠,٠٥٩  ١,٩٧٤  ٠,٢١٤  ٠,٢٠٨  ٠,٤١٠  

ني
الثا

 

المعلومات التي يجب توفيرهـا  
 على مواقع التواصل االجتماعى

٠,٠٦٣  ١,٦٨٨  ٠,١٧٩  ٠,٢٩٢  ٠,٤٩٣  

لث
الثا

 

أدوات ووسائل تفعيل مشاركات 
األعضاء على صفحات مواقـع  

 التواصل االجتماعى
٠,٠٦٦  ٠,٥٨٠  ٠,٠٦٣  ٠,٣٠٤  ٠,١٧٦  

 بلغت قيمة معامل التحديد : اختبار مدى قوة العالقة R²)أى أنه هناك تأثير ضـعيف  ) ٠,٠٨٣
 )٠,٠٥٠(للمتغير المستقل على المتغيرات التابعة، وتؤكد ذلك قيمة معامـل التحديـد المعـدل    

ث فقط من التغييرات التى تحدث في آراء المبحـوثين تجـاه الـثال   %) ٥(والتى تشير إلى أن 
، إال )التصنيف الفئوى للمبحـوثين (متغيرات التابعة ترجع إلى التغيير في العامل المستقل وهو 

  .أن هذه النسبة من التأثير محدودة جداً
 ةبلغ مستوى دالل: تحليل التباين الكلى F )مما يدل على عدم وجود فروق معنوية فى ) ٠,٠٦٦

لفئوية فيما يتعلق بـآراءهم تجـاه الـثالث    متوسطات آراء المبحوثين على اختالف تصنيفاتهم ا
الستخدام ) وأدوات ووسائل التدعيم/ والمعلومات التي يجب توافرها/ مزايا(متغيرات التي تمثل 

  .مواقع التواصل االجتماعي
 لكـل   تُدعم نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار: اختبار معنوية معامالت االنحدار لكل متغير

للمتغير األول  ()ئج التباين الكلى فى الفقرة السابقة حيث بلغت قيمة معامل متغير على حدة نتا
) ٠,٢١٤" (مزايا استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تسويق مصر كمقصد سياحي دولـي "

مما يعنى عدم تأثر هذا العامل بالتصنيف الفئوى للمبحوثين، كما تـدل  ) ٠,٠٥٩(بمستوى داللة 
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" مواقع التواصل االجتماعي المعلومات التي يجب توفيرها على"ير الثانى للمتغ ()قيمة معامل 
مما يعنى أيضاً تـأثر هـذا المتغيـر بالتصـنيف الفئـوى      ) ٠,٠٦٣(بمستوى داللة ) ٠,١٧٩(

أدوات ووسائل تفعيل مشاركات األعضـاء  "للمتغير الثالث  ()للمبحوثين، وأيضاً قيمة معامل 
مما يـدل علـى   ) ٠,٠٦٦(داللة  ىبمستو) ٠,٠٦٣" (تماعيعلى صفحات مواقع التواصل االج

  عدم تأثر هذا المتغير بالتصنيف الفئوى للمبحوثين
اختبار معنوية معامالت االنحـدار لكـل   بناءاً على ما سبق من نتائج تحليل التباين الكلى و

د فـرق  عدم وجو" :على حدة يتم قبول نظرية العدم التى طرحتها الدراسة والتى تنص على متغير
مزايا اسـتخدام مواقـع   ) ١(تجاه ) إذا تم تصنيفهم فئوياً(معنوي دالل إحصائياً بين آراء المبحوثين 

المعلومات والموضوعات التى يجب طرحها عبر مواقـع  ) ٢(التواصل اإلجتماعى في التسويق، و
األدوات والوسائل التـى يجـب أن تتـاح عبـر مواقـع التواصـل       ) ٣(التواصل االجتماعي، و

 ".الجتماعيا

  اختبار الفرضية الثانية -٢-٣-٣
 تهدف هذه الفرضية إلى التعرف على مدى توافق آراء المبحوثين تجـاه أربعـة متغيـرات   

أنهـا تمثـل    -من وجهة نظر الدراسة –االستبيان على المبحوثين والتي يفترض إستمارة ها تطرح
دولي عبر مواقع التواصل  سياحي فى مهمة التسويق لمصر كمقصدالجهات التي يمكن أن تُساهم "

وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، شركات السياحة الكبـرى  : ، وهذه المتغيرات هى"االجتماعي
  الحكومية والخاصة، شركات النقل وسالسل الفنادق العالمية، موردوا الخدمات في المقصد

مبحـوثين تجـاه تلـك    وإلجراء هذه الفرضية استخدمت الدراسة تحليـل التبـاين آلراء ال  
) ٠,٠٠٠٤(يسـاوى   F، ويتضح من نتائج االختبار أن مستوى معنوية ) ٤-٣جدول ( المتغيرات

وهو مستوى المعنوية المعتمد لهذه الدراسة، ويدل ذلك علـى وجـود   ) ٠,٠٥(وهو بذلك أقل من 
  .فروق معنوية كبيرة بين متوسطات آراء المبحوثين تجاه تلك المتغيرات

  
آراء المبحوثين تجاه الجهات التي يمكن أن تُساهم فى مهمة التسويق لمصر كمقصد سياحة  (ANOVA)تحليل تباين ) ٤- ٣(جدول 

 دولي عبر مواقع التواصل االجتماعي

  المعنوية Fقيمة   درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  ٨٥  ١٣,٤٣٣  بين األفراد

  داخل األفراد  ٠,٠٠٠٤  ٦,٣٢٠
  ٣  ٢,٥٤٤  بين العناصر

  ٢٥٥  ٣٤,٢٠٦  البواقي
  ٢٥٨  ٣٦,٧٥٠  المجموع
  ٣٤٣  ٥٠,١٨٣  المجموع الكلى
  ١,٨٢٢  المتوسط العام
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وبالتالي يتم رفض فرضية العدم التي اقترحتها الدراسة وقبول الفرضية البديلة التى تـنص  
تُساهم فى مهمـة  وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين المبحوثين تجاه الجهات التي يمكن أن : على

  التسويق لمصر كمقصد سياحة دولي عبر مواقع التواصل االجتماعي
  اختبار الفرضية الثالثة -٣-٣-٣

تهدف هذه الفرضية إلى التعرف على مدى توافق آراء المبحوثين تجـاه خمـس متغيـرات    
، تمسك المسئولين بعدم أهمية تلك األدوات في التسويقبعض اعتقاد : طرحها االستبيان على وهى

عدد من المسئولين الحاليين باألدوات التقليدية للتسويق دون غيرها، قلة، الموارد البشرية المؤهلـة  
للتنفيذ، األعباء المالية واإلدارية الضخمة الالزمة للتطبيق، عدم القدرة على التحديد الدقيق للسـوق  

ات إستخدام مواقع التواصل معوق"أنها تمثل  -من وجهة نظر الدراسة –والتي يفترض . المستهدف
  ".اإلجتماعى في التسويق السياحي

 آراء المبحوثين تجاه معوقات إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى في التسويق السياحى (ANOVA)تباين تحليل ) ٥- ٣(جدول 

  المعنوية Fقيمة   درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  ٨٥  ١٠٩,١١٨  بين األفراد

  داخل األفراد  ٠,٠٠٠١  ٦,١٨٨
  ٤  ١٠,٢٨٨  بين العناصر

  ٣٤٠  ١٤١,٣١١  البواقي
  ٣٤٤  ١٥١,٥٩٩  المجموع
  ٤٢٩  ٢٦٠,٧١٨  المجموع الكلى
  ٢,٠٢٥  المتوسط العام

وإلجراء هذه الفرضية استخدمت الدراسة تحليـل التبـاين آلراء المبحـوثين تجـاه تلـك      
) ٠,٠٠٠١(يسـاوى   Fبار أن مستوى معنويـة  ، ويتضح من نتائج االخت)٥-٣جدول ( المتغيرات

وهو مستوى المعنوية المعتمد لهذه الدراسة، ويدل ذلك علـى وجـود   ) ٠,٠٥(وهو بذلك أقل من 
  .فروق معنوية كبيرة بين متوسطات آراء المبحوثين تجاه تلك المتغيرات

التى تـنص   وبالتالي يتم رفض فرضية العدم التي اقترحتها الدراسة وقبول الفرضية البديلة
وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين المبحوثين تجاه معوقات اسـتخدام مواقـع التواصـل    : على

  االجتماعي في التسويق السياحي
  مقرتحات وتوصيات الدراسة: ملبحث الرابعا

بعد مراجعة المبحث الثانى الذى تناول عرض األدبيات المتعلقـة بموضـوع الدراسـة،    
حث الثالث، وطبقاً لما جاء في المبحث األول من مشكلة وأهداف الدراسة، ومناقشة النتائج في المب

  :يمكن للدراسة أن تُقدم بعض المقترحات والتوصيات كالتالى
 مقرتحات بشأن استخدام آليات جديدة  -١-٤

   أن تقوم وزارة السياحة باالشتراك في عضوية أحد أو بعض المواقع العالمية المتخصصة فـي
. Tript، أو Dopllr، أو Yahoo! Trip Planner ،Travelmuseمثـل  تخطيط الـرحالت  
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مما يمكن السائحين من اختيار رحالتهم المستقبلية، ويمكن الجهـات المسـئولة عـن    وغيرها 
 .النشاط السياحي في مصر من التعرف على خصائص الطلب المتوقع من جهة أخرى

  ألعـاب   إحدى شركات البرمجيات لتصـميم تقترح الدراسة أن تقوم وزارة السياحة بالتعاقد مع
انترنت متعددة الالعبين بحيث تتضمن اللعبة عالم إفتراضى لبعض المناطق السياحية في مصر 
وتتاح اللعبة على اإلنترنت بالمجان عبر أنحاء العالم، ومن المعتقد أن الالعب يحدث له ارتباط 

ي زيارة المكان الحقيقى الـذى طالمـا   مع العالم اإلفتراضى للعبة مما قد ينعكس على رغبته ف
لعب فيه على اإلنترنت، خاصة وأن هذه التطبيقات تستخدم فـي تسـويق المقاصـد السـياحية     

 .العالمية منذ أكثر من ثالث سنوات
      على الرغم من اتجاه الوزارة إلى استخدام موقع فيسبوك وتـويتر لتنشـيط السـياحة الدوليـة

ذه المواقع فقط ال يكفى، فمن المواقـع المهمـة أيضـاً موقـع     والمحلية، إال أن التركيز على ه
اليوتيوب، الذى ال تمتلك الوزارة وال هيئاتها المعنية بالتنشيط السياحي أى صفحات علـى هـذا   
الموقع، لذا توصى الدراسة بأن تقوم الجهات المسئولة بالتسجيل على الموقع للحصول على إسم 

ه إلى الشركة المالكة وشراء مساحة أكبر على الموقع تمكن مستخدم محدود المميزات، أو التوج
 .من اإلستفادة من مزايا تسويقية أكبر

  الـربط بـين مواقـع التواصـل      تُمكن مـن أن يتم تغذية مواقع التواصل اإلجتماعى بروابط
التوضـيحية مثـل الخـرائط الجغرافيـة اإللكترونيـة،       ةاالجتماعية وبين االدوات اإللكتروني

جات اإللكترونية، والكتيبات اإللكترونية، والتى تمكن السـائح مـن الحصـول علـى     والكتالو
 .معلومات تفصيلية وموثقة عن الخدمات أو المناطق التي يبحث عنها

  أن يتم تغذية مواقع التواصل االجتماعي بالصور والفيديوهات المتخصصة وأن تنشر على كافة
خاصة، على أن يتم تجهيز المادة العلمية والفنيـة  الصفحات حتى المملوكة لألفراد والشركات ال
  .من قبل المتخصصين فى السياحة والتكنولوجيا

 مقرتحات بشأن طبيعة التخطيط للتنشيط السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعى -٢-٤

   تقترح الدراسة البدء في حملة التسويق للمقصد السياحي وفقاً لخطة تسويق إستراتيجية حتـى ال
عنـد  ) ، في المبحث الثانى من هذه الدراسةLun Hsuالتي أشار إليها (التجربة التايوانية تتكرر 

تطبيق الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصرى على المستوى الدولي، على أن تصاغ رؤية 
ورسالة قويتان كأساس للتسويق اإلستراتيجى عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأن تنشر وتعمم 

لرؤية والرسالة على كافة الصفحات المعنية بالنشاط السياحي في مصر علـى مواقـع   كالً من ا
 .التواصل اإلجتماعى، سواء الصفحات المملوكة للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو األفراد

   أن ال يكون التطبيق لمجرد الترفيه التنظيمى، وبمعنى آخر أن ال ينظر على هذه العملية علـى
ية لمسايرة توجهات المجتمع، لذا تؤكد الدراسة على ضرورة إنطـالق حملـة   أنها موضة إدار
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تحقيق رضا التسويق وفقاً ألهداف إستراتيجية واضحة مثل تعظيم األرباح، وخفض التكاليف، و
 .، اختراق أسواق جديدة، تنويع المنتجات عبر األسواق، وهكذاالعمالء

 ن منظور متكامل بحيث يتم التنسيق مـع كافـة   أن يتم التوجه إلى مواقع التواصل االجتماعي م
القطاعات المعنية بالنشاط السياحي في مصر مثل الفنادق وشركات النقل ومـوردي الخـدمات   

 .وشركات السياحة ووكاالت السفر
     أن تتضمن مواقع التواصل اإلجتماعى المقترحة للقيام بالمهام التسـويقية علـى موضـوعات

ومناقشتهم في الجداول عروض األسعار للتواصل مع العمالء مستقلة لعرض برامج الرحالت و
 .الزمنية للرحالت واألسعار المعلنة

  مقرتح إنشاء قسم للتنشيط السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعى -٣-٤
تقترح الدراسة أن يتم تخصيص قسم مستقل في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السـياحي  

بحيـث   كاملة عن مهام التنشيط السياحي عبر مواقع التواصل االجتماعىيقوم بالمسئولية التامة وال
يعمل تحت إطار وتوجهات الوزارة والهيئات المعنية لتتكامل أهدافه وخططه مع الخطـة القوميـة   

  .للتنشيط السياحي للدولة
  :ويتضمن الهيكل التنظيمى للقسم المقترح المسئوليات التالية

 مهمة الكاملة إلدارة القسم المقترحوتوكل إليه ال: مدير المشروع  
 للتواصل مع وكالء ومنظمى الرحالت في مصر عبر اإلنترنت للتعـرف  : مسئول وكالء السفر

على آخر عروض للرحالت واألسعار المتاحة، ومن جهة أخرى يقوم بتجميع البيانات المتاحـة  
 عرض على الصفحةوتسليمها إلى مسئول التحرير إلعادة تنسيقها في ملفات حسب طريقة ال

 للتواصل مع صفحات الفنادق والقرى السياحية للتعرف علـى  : مسئول موردى خدمات اإلقامة
 .آخر أخبارهم والموضوعات األكثر إفادة لجهود التسويق على المستوى القومى

 للتواصل مع كافة الهيئات الرسمية المعنية بالنشاط السـياحي وتبـادل   : مسئول الهيئات الرسمية
  مات عن النشاط السياحىالمعلو

 التي يتسلمها من كافة المصادر في المشـروع وحفظهـا    تيقوم بتحرير البيانا: مسئول التحرير
  على وسائط التخزين لحين تسليمها إلى المسئول المختص لتدشينها على الصفحة 

 لتجهيز ملفات الصور والفيديو التي يتم من خاللها تغذية الصفحة: مسئول المواد الفنية  
 لصياغة العروض التسويقية إعتماداً على المعلومات التي يتسلمها من مسـئول  : مسئول التسويق

  .التحرير ومسئول المواد الفنية طبقاً إلحتياجات التسويق وطبقاً ألعضاء الموقع
 بالمعلومات الجديدة التي تخص المنـتج   الموقع وتزويدللتجاوب مع العمالء : مسئول المعلومات

  .لسياحي ككلأو المقصد ا
 عبر البريد اإللكترونى أو الهاتفمع العمالء  التواصلبهدف : مسئول االتصال.  
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تؤكد الدراسة على أن كافة الوظائف المقترحة في الهيكل التنظيمى ال يتطلب القيام بها إال 
 التحديد الدقيق لمتطلبات الوظيفة حتى ال يحدث تعارض في األدوار، كما أن المسئول يقوم بـدوره 

  .بالكامل عن طريق جهاز الكمبيوتر الشخصى المتصل باالنترنت
تمثيلها لهذا القسم على عدد مـن   ضرورة تدريب الموارد البشرية المحتملكما تؤكد الدراسة على 

، وعدم إغفال إستفسـاراتهم والـرد   اإلنصات إلى العمالء والتواصل المستمر معهم المهارات مثل
  .الملحةالسريع والفورى على أسئلتهم 

  مقرتح إنشاء رابطة لصفحات التواصل االجتماعي املعنية بالتنشيط السياحي يف مصر -٤-٤
صـفحات علـى مواقـع    ) على سبيل المثال( أو شركات السياحة العديد من الفنادقتمتلك 

التواصل االجتماعي تخدم مصالحها وتسوق ألنشطتها، وقد يقوم أحد المتطوعين بتدشين صـفحة  
جميع تلك الفنادق أو الشركات في صفحه خاصة، وعلـى  لتجميع أخبار  -وده الفرديةبجه -مستقلة

غرار هذه تقترح الدراسة تدشين صفحة تعمل كرابط لجميع الصـفحات الموجـودة عبـر موقـع     
  فيسبوك والمعنية بتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر

  األهداف
واصل االجتماعي بالمعلومـات  تهدف الصفحة المقترحة إلى تزويد كافة صفحات مواقع الت

واألدوات التي تعرض للمنتج السياحي المصرى، وعلى هذا يمكن القول أن هذه الصـفحة ليسـت   
أداة للتسويق ولكنها وسيلة لتزويد القطاعات المعنية بالنشاط السياحي بالمعلومات واألدوات التـي  

ية نجاح جهود تسويق السـياحة  تعينهم على تسويق خدماتهم والتى تنعكس جميعها على زيادة فاعل
  .عبر موقع التواصل االجتماعي

  اإلدارة والملكية
تقترح الدراسة أن تخضع ملكية وإدارة تلك الصفحة للهيئـة المصـرية العامـة للتنشـيط     
السياحي، حيث أنها المسئول المباشر عن تنشيط السياحة داخل مصر وخارجها كما أن الهيئة لهـا  

  .اإلشارة إليهما في موضع سابق تجربة إنشاء صفحتين سبق
  األعضاء

     صفحات التواصل االجتماعي الرسمية مثل مراكز المؤتمرات، والـوزارات المعنيـة بالنشـاط
  .السياحي، والهيئات التابعة

    صفحات التواصل االجتماعي للمؤسسات السياحية الخاصة مثل شركات السـياحية، وشـركات
  والمطاعم، والمحالت السياحية، تنظيم المؤتمرات والمعارض، والفنادق، 

      صفحات التواصل االجتماعي الخاصة باألفراد فقد سجلت الدراسـة العديـد مـن الصـفحات
  .المملوكة والمدارة بواسطة األفراد المستقلين المهتمين بالنشاط السياحي في مصر

  الوظائف
  :وهى األدوار والمهام التي تقوم بها الصفحة في سبيل تحقيق أهدافها وهى
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 االتفاقات التي تبرمهـا وزارة   :تزويد األعضاء بكافة المعلومات المتعلقة بالنشاط السياحي مثل
اإلحصـاءات السـياحية عـن مختلـف     المعنية الخاصة بالنشاط السياحي، و السياحة والجهات

  وهكذا ... آخر العروض السياحية واألسعار الجديدة، والقطاعات والمجاالت
 األحـداث   :عن) مثل الصور ومقاطع الفيديو والجرافيك(النية موحدة تزويد األعضاء بمواد إع

ض السياحية الموجهة للسوق الدولي، العرووالمؤتمرات والمعارض المستقبلية، و والمهرجانات
  وهكذا.. . آراء الشخصيات الهامة عن النشاط السياحي في مصرو

  خطة تدشين وإدارة الصفحة
 تنشيط، السياحة، مصر"ت رئيسية لتسهل الوصول اليها مثل يتم اختيار عنوان لها يتضمن كلما" 
  يقوم مدير الصفحةAdmin    بالبحث عن كافة الصفحات المعنية بالنشاط السياحة فـي مصـر

وبمجرد ظهور عناوين الصفحات يستمر في اضافتها كأعضاء من خالل خاصـية  . عبر الموقع
Add Friend الصفحة المقترحة، وبالتالى تصبح جميع الصفحات أعضاء في. 

  يقوم المدير بعمل إرفاقShare   للصفحة عبر كافة الصفحات السياحية ويوجه دعوة للمرسـل
 .، وبالتالى يصبحون أعضاء في الصفحةLikeإليهم للضغط على الرمز 

 وتستمر العملية حتى يتم تجميع أكبر عدد ممكن من األعضاء المعنيين بالنشاط السياحي. 
 من خالل القيام بالوظائف السابق اإلشارة اليها وبمجـرد قيـام المـدير     يتم بدء عمل الصفحة

 وبقيـام . بإرفاق أى محتوى على الصفحة المقترحة ستظهر تلقائياً عبـر صـفحات األعضـاء   
  .األعضاء بإرفاق المحتوى إلى آخرين يصل المحتوى التسويقى إلى ماليين األفراد

  واصل االجتماعي املتخصصةمقرتح للتنشيط السياحي عرب مواقع الت -٥-٤
يوضح الجدول التالى عدد من مواقع وصفحات والشبكات االجتماعية المنتشرة عبر العالم، 

، ٦٤،٦٥والتى يخدم بعضها دول محددة والبعض اآلخر يخدم مجموعات ذات إهتمامـات مشـتركة  
يزيـد عـددها   حيث تشير موسوعة ويكيبيديا البريطانية أن مواقع التواصل االجتماعي حول العالم 

موقع العديد منها يتم التواصل خالله عن طريق إشتراك سنوى حتى يتحكم في طبيعة  ١٢٠٠عن 
المجموعات المتواصلة، وبعض هذه المواقع محبب لدى دول بعينها والـبعض مخصـص لـذوى    

الـدول يفضـلون   فليست كل المواطنين عبر . الهوايات الخاصة وهكذا كما يوضحها الجدول التالى
 تُفضـل ن الصـين فقـط   أى فيسبوك أو تويتر للتواصل مع بعضهم، فعلى سبيل المثال نجد موقع

مليون  ٢٠٠أكثر من  وبلغ عدد المسجلين على الموقعللتواصل االجتماعي  Qzoneموقع إستخدام 
  .من إجمالى المسجلين على فيسبوك في العالم كله% ٢٥عضو أى 
طبقـاً إلهتمامـات    المواقـع ويقية عبر تلـك  أن يتم توجيه األنشطة التس الدراسةقترح وت

المستخدمين أو المسجلين بتلك المواقع والصفحات، حيث يالحظ أن تلك الصفحات والمواقـع إمـا   
من وجهـة   -أنها تخدم أصحاب مصالح مشتركة، أو يلتف حولها مواطنى دول بعينها، مما يساهم

                                                
64- http://www.alexa.com/topsites 
65 - http://ar.wikipedia.org 
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خـالل إسـتراتيجية التركيـز علـى     ة التركيز على أسواق محددة، من في إمكاني -الدراسةنظر 
األسواق المحددة، أو إستراتيجية تركيز المنتج، وذلك طبقاً لنوع وتوجهـات الموقـع المسـتهدف،    
ويوضح الجدول التالى أسماء لمواقع التواصل االجتماعي وصفات المستخدمون، وعدد المسجلون، 

  صفحة على حدةثم إقتراح الدراسة بالنشاط السياحي الذى يمكن ترويجه عبر كل 
  بعض مواقع التواصل االجتماعى عبر العالم وكیفیة االستفادة منھا) ١-٤(جدول 

  النشاط السیاحي الذى یمكن تسویقھ  عدد المسجلون  صفات المستخدمون  الموقع

Qzone ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠  الشبكة االولى في الصین
٠  

  انشطة تسویقة موجھة للسوق الصینى

  انشطة تسویقة موجھة للسوق االسیوى  ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الولى فى دول جنوب شرق اسیاالشبكة االجتماعیة ا فریندستر
Orkut ھند والبرازیلللانشطة تسویقة موجھة   ٦٧٫٠٠٠٫٠٠٠  معظم مستخدمیھا من الھند والبرازیل  
  سیاحة األحداث الخاصة والمھرجانات  ٦٣٫٠٠٠٫٠٠٠  عشاق االفالم السینمائیة فلیكستر

V Kontakte انشطة تسویقة موجھة للسوق الروسى  ٥٠٫٠١٨٫٣٨٨  الشبكة االجتماعیة الروسیة  
  سیاحة األحداث الخاصة والمھرجانات  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ھواه الموسیقى الست كوم

  سیاحة األحداث الخاصة والمھرجانات  ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ھواة الموسیقى والفنون والتصویر والفیدیو إیمییم
  سیاحة لم الشمل  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ أمریكیین من أصل أفریقي بالنت بالك

plaxo سیاحة المؤتمرات والمعارض  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  المھتمین بالتسویق في انحاء العالم  
Geni.com سیاحة لم الشمل  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  االسر واالنساب عبر العالم  
WAYN احة األحداث الخاصة والمھرجاناتسی  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ھواة السفروالتعرف على اسلوب الحیاة في المجتمعات  
Buzznet سیاحة األحداث الخاصة والمھرجانات  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ھواه الموسیقى والفنون  

٢كیر    السیاحة البیئیة والطبیعیة  ٩٫٩٦١٫٩٤٧ شطة اإلجتماعیة والبیئیةالمعیشة الخضراء، واالن 

ارض   ٥٫٦٠٠٫٠٠٠  شبكة إلكترونیة مھتمة بالمثقفین والقراءة والقراء جود ریدز ؤتمرات والمع یاحة الم یاحة و س الس
  الثقافیة

TravBuddy أنشطة سیاحیة متنوعة  ١٫٥٨٨٫٠٠٠  ھواة السفر والرحالت  
  سیاحة األحداث الخاصة والمھرجانات  ٣٢٨٫٦٢٩  المھتمین بتاریخ الضیافة والفندقة على مستوى العالم نادى الضیافة

Small World رض    مجموعة افرون لغ األغنیاء األوروبیین الذین یس
  والنخبة االجتماعیة المتعة

  السیاحة الترفیھیة  ٢٧٠٫٠٠٠

Athlinks السیاحة الریاضیة  ٦٨٥٠٠ عشاق الجرى والسباحة  
  المؤتمرات والمعارض  غیر محدد بار المستثمرین حول العالمك فینانشیال كیك

یقیین،    كوارتر الیف ینمائیین والموس انین والس ة للفن بكة اجتماعی ش
  والمبدعین

  سیاحة األحداث الخاصة والمھرجانات  غیر محدد

 ,http://ar.wikipedia.org  And  www.alexa.com/topsites :مصدر البیانات
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  املالحــق
  )١(ملحق 

  صفحات موقع فيسبوك المعنية باألنشطة السياحية في مصرعدد من 
  عنوان الصفحة    عنوان الصفحة

Egypt Diving الرحلة الملیونیة لتنشیط السیاحة المصریة  عروض شركات السیاحة المصریة  
Egypt Golf صفحة السیاحة المصریة  حركة السیاحة  

Egypt Desert ازاى نرجع السیاحة  Egypt Tourism  
Experience Egypt  تنشیط السیاحة في مصر  Support Tourism in Egypt  

  Lady Egypt tours Tourism in Egypt  أخبار ھیئة تنشیط السیاحة المصریة
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  Egypt Tourism Campaign  حمالت تنشیط السیاحة الداخلیة  جروب تنشیط السیاحة بالفیوم
 خریجي سیاحة وفنادق مصر  یةلوزارة السیاحة المصر الصفحة الرسمیة  ھاخبراء صناعة السیاحة والمھتمین ب

    مصر بدایة الحكایة  
 

  )٢(ملحق 
  استمارة االستبيان

 
  "د سياحي دوليدور مواقع التواصل االجتماعي في تسويق مصر كمقص"يقوم فريق بحثي بإجراء دراسة بعنوان 

ويهدف هذه االستبيان إلى التعرف على آراء سيادتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع، وإجابة سيادتكم على هذا االستبيان 
  .ستكون مساهمة فعالة في تحقيق األهداف المرجوة من الدراسة

 
  اعي عبر اإلنترنت في تسويق مصر كمقصد سياحي دولي؟استخدام مواقع التواصل االجتمهل توافق سيادتكم على  )١

  إنتقل مباشرة إلى السؤال الثالثنعم من فضلك االختيار إذا كانت     (   )نعم 
 انتقل إلى السؤال التالىمن فضلك  ال االختيارإذا كانت     (   )ال  

في تسويق مصر كمقصد سـياحي   ما هي أسباب عدم موافقتك على استخدام مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت )٢
 دولي؟

  (   )  مواقع التواصل االجتماعي تفيد في التواصل مع األصدقاء والزمالء أكثر من االستخدامات التسويقية
  (   )          األدوات التسويقية الحالية تحقق األهداف التسويقية بكفاءة

  (   )        هاتحمل تلك التطبيقات الدولة أعباء مالية وإدارية زائدة ال حاجة ل
  .................................................  من فضلك ُأذكرها أخرىأسباب 

من وجهة نظر سيادتكم ماهى المزايا التي يمكن تحقيقها باستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى لتسويق مصر كمقصـد   )٣
 سياحي دولي ؟

  غري موافق  غري متأكد  موافق   العبارات
        المقصد بطريقة أكثر سهولة عن المعلوماتنشر 

        ماليين األفراد بينانتشار المعلومات عن المقصد السياحي 
        سريعة من السياحالمرتدة التغذية ال

        تطوير المنتجات الحالية تساهم في
        التنبؤ بخصائص الطلب المتوقع

مواقع التواصل االجتماعي المقترحة لتسـويق  من وجهة نظر سيادتكم أياً من الموضوعات التالية يفضل طرحها عبر  )٤
  )يمكن اختيار أكثر من عنصر(مصر كمقصد سياحي دولي؟ 

  (   )        الخدمات معلومات عن موردي
  (   )    معلومات عن شركات السياحة ومكاتب السفر

  (   )        اإلحصاءات السياحية بالمقصد
  (   )    الرياضة واألدب والفناالقتصاد والسياسة أخبار 

  (   )      العادات والتقاليد الدقيقة الخاصة بالمجتمع
 (   )  الحالة األمنية بالدولة على اختالف درجاتها واتجاهاتها

مواقع التواصل  لتفعيل مشاركة األعضاء عبرمن وجهة نظر سيادتكم أياً من األدوات والوسائل التالية يمكن استخدامها  )٥
  )يمكن اختيار أكثر من عنصر( االجتماعي

  (   )    ائط جغرافية عن المناطق السياحية واألثريةخر



 ٣٩

  (   )    صور وفيديوهات للمناطق والمقومات السياحية
  (   )    فيديوهات لشرح الخدمات السياحية عبر المقصد

  (   )  لتوصيل المستخدم لصفحات سياحية أخرى Linksروابط 
  (   )      تبادل المسابقات واأللغاز على الصفحة

مهمة التسويق لمصر كمقصد سياحة دولـي عبـر    تُساهم فىادتكم أياً من الجهات التالية يمكن أن من وجهة نظر سي )٦
  )يمكن اختيار أكثر من عنصر(مواقع التواصل االجتماعي؟ 

  (   )    وزارة السياحة والهيئات التابعة لها
  (   )  شركات السياحة الكبرى الحكومية والخاصة

  (   )    ميةشركات النقل وسالسل الفنادق العال
  (   )      موردوا الخدمات في المقصد

 (   )          كل ما سبق

أياً من العبارات التالية تعتقد سيادتكم أنها تمثل عائقاً يمكن أن يحول دون نجاح استخدام مواقع التواصل االجتمـاعي   )٧
 لتسويق مصر كمقصد سياحي دولي؟) على نطاق قومي(

  غري موافق  غري متأكد  موافق  العبارات
        المسئولين بعدم أهمية تلك األدوات في التسويقبعض عتقاد ا

        تمسك عدد من المسئولين الحاليين باألدوات التقليدية للتسويق دون غيرها
        قلة الموارد البشرية المؤهلة للتنفيذ

        األعباء المالية واإلدارية الضخمة الالزمة للتطبيق
        وق المستهدفعدم القدرة على التحديد الدقيق للس

 
  بيانات خاصة بالباحث

 أكاديمي    (   )  

 خبير سياحي   (   ) 

 وزارة السياحة  (   ) 

 طالب    (   )  


