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استخدام التسويق اإللكتروني واإلعالنات الممولة لمعرفة أثر ىذه الدراسة  تيدف
ق عمى شبكة التواصل االجتماعي، وباإلضافة معرفة مستوى استخدام التسوي

اإللكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع 
السياحي األردني. تم تطبيق ىذه الدراسة عمى وكاالت السياحة في العاصمة 

الدراسة عمان فقط، حيث استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، وقد طورت ىذه 
ن أصحاب وكاالت ( م321)االستبيان من اجل جمع البيانات من العينة  أداة

إلكتروني من خالل إرسال استبيان التي تم جمعيا بشكل عشوائي السفر و 
ألصحاب وكاالت السياحة من اجل تحقيق أىداف الدراسة. وتم استخدام 

من اجل إظيار النتائج وىي أن مستوى استخدام  الالزمةاألساليب اإلحصائية 
التواصل االجتماعي في  التسويق اإللكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة
أظيرت نتائج التحميل . و القطاع السياحي األردني في عمان جاء متوسط

ولإلعالن الممول  اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتسويق اإللكتروني
حيث بمغ  من خالل شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني،

مرتفعة. وقد أوصت الدراسة عدة وىي نسبة  %41.6 نسبتو معامل األثر
العمل عمى دراسات مستقبمية لمعرفة أثر التسويق اإللكتروني توصيات أىميا 

والممول من خالل وسائل التواصل االجتماعي عمى قطاعات أخرى تخص 
 .المعالم الثرية في األردن
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المقدمة .1  
لطالما كان اإلعالن المدفوع ىو أسموب التسويق المفضل لمسياحة. أدت اإلعالنات الضخمة بملء الصفحة في  

ثانية عمى التمفزيون نصيب األسد من العمل، مما أدى إلى زيادة الوعي  13الصحف واإلعالنات التجارية لمدة 
اإلعالم والتمفزيون والموحات اإلعالنية توسعت بإمكانيات السفر التي يتم توفيرىا. كما ىو الحال مع جميع وسائل 

 (. Austen 2017 ,) لتشمل اإلعالن الرقمي مع صعود واعتماد اإلنترنت
الطريقة التي نتعامل بيا مع العالم  ليس ىناك من ينكر أن وسائل التواصل االجتماعي كان ليا تأثير كبير عمى

من حولنا. ومع ذلك، ىناك عدد قميل من الصناعات التي قدمت ليا فرصة تسويقية ميمة مثل السياحة. لذلك 
يستخدم عدد متزايد من وكاالت السفر في صناعة السياحة وسائل التواصل االجتماعي لمترويج الممول لخدماتيا 

 .(Chang and Wu, 2015)فين والوصول إلى العمالء المستيد

ن لزيادة استخدام اإلنترنت والتجارة اإللكترونية آثار إيجابية عمى قطاع السياحة، وتنمو أعمال السياحة عبر إ  
اإلنترنت بسرعة والمنافسة شرسة، لذلك ُيعد اإلعالن عبر اإلنترنت أمًرا ضرورًيا في ىذه الصناعة بالذات لكي 

التالي لتحقيق الربح. باإلضافة تحتاج الشركات المرتبطة بالسياحة إلى فيم اإلمكانات تكسب الشركات العمالء وب
الكاممة ليذه األداة التسويقية من أجل تحقيق النجاح ضد المنافسين الرئيسيين، فيكتسب اإلعالن عبر اإلنترنت 

 جغرافية جديدة واختراقيا أىمية متزايدة من خالل اإلنترنت. تم تعزيز إمكانيات التوسع والوصول إلى أسواق
(Saß, 2012) تعمل مزايا التكمفة باإلضافة إلى العمميات المبسطة عمى تمويل اإلعالن عبر اإلنترنت إلى .

فرصة تسويقية فريدة. حيث. يتم إجراؤه الستكشاف استراتيجيات اإلعالن عبر اإلنترنت الحالية واألكثر استخداًما 
مقد غيرت وسائل التواصل االجتماعي بشكل جذري عممية اتخاذ السياحة. فباإلضافة إلى التقنيات في قطاع 

القرار لدى السائحين، وفي العقد الماضي ظيرت رؤية أكثر تطوًرا لكيفية تفاعل المستيمكين مع وكاالت السفر 
. تصف ىذه المذكرة البحثية رحمة التسويق الرقمي الممول في اتخاذ القرارات (Austen  2017,العالمية )

الجديدة لمسائح مع أمثمة من جميع قطاعات صناعة السفر، وتصف كيف يستفيد المسوقون السياحيون األذكياء 
ا إلى جنب مع اقتراحات لمزيد من مشاركة وسائل التواصل االجتماعي. تتم مناقشة اآلثار العممية والنظرية جنبً 

 من البحث في ىذه البيئة الرقمية المتغيرة بسرعة.

 مشكمة البحث.1.1
يعد قطاع السياحة من القطاعات األكثر تأثرا بالظروف، سواء كانت تمك الظروف إيجابية او سمبية، وتبعا   

تراجعا حادا في صناعة السياحة خالل لألحوال والظروف المحيطة االقميمية والدولية فقد شيدنا ىنا في االردن 
الثماني سنوات السابقة بسبب الظروف السياسية في منطقة الشرق االوسط، وىذا التراجع القاسي أثر عمى 
اقتصاد االردن الوطني حيث كان ىناك تراجع في ايرادات الدولة وزيادة في نسبة البطالة وتوقف لالستثمار 

 (.2339)الرفاعي، 

قد درس عدد قميل من الباحثين آثار التسويق الممول عبر وسائل التواصل االجتماعي، وخاصة فمن جية أخرى  
أن أنشطة ( Chang and Wu, 2015)تأثيره عمى القطاع السياحي، عالوة عمى ذلك، أظيرت نتائج دراسة 

https://www.socialtoaster.com/author/austen/
https://www.socialtoaster.com/author/austen/
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حة لمنتجات أقل حممة الفيسبوك الممولة ليا من المرجح أن تزداد المبيعات عندما تروج وكالة السفر والسيا
 تنظيمًا أو محدودة النطاق أو منخفضة السعر نسبًيا أو تتطمب مشاركة سياحية أقل.

 لما سبق جاءت مشكمة ىذا البحث والتي تم صياغتيا من السؤال الرئيسي التالي: موفقاً 
لسياحي ما هو أثر التسويق االلكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع ا

 األردني؟

 البحث أسئمة.1.1
 ماىو مدى استخدام التسويق االلكتروني عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني؟ -
 ماىو مدى استخدام اإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني؟ -
 التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني؟ماىو أثر استخدام التسويق االلكتروني عمى شبكة  -
 ماىو أثر استخدام اإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني؟ -
 ما ىو أثر التسويق االلكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني؟ -

 البحث أهداف.1.3
 ىذا البحث إلى معرفة التالي: ييدف

 مدى استخدام اإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني. -
 أثر استخدام التسويق اإللكتروني عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني. -
 ي القطاع السياحي األردني.أثر استخدام اإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي ف -
 أثر التسويق اإللكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني.  -

 البحث أهمية .1.4

عالنات الممولة من خالل عمى أثر التسويق االلكتروني واإل تكمن أىمية البحث في رغبة الباحثين بالتعرف  
ماعي عمى القطاع السياحي االردني. كما تتمثل أىمية الدراسة في الحاجة إلى مثل ىذه شبكة التواصل االجت

، الدراسات نظرا لندرتيا بما يفيد الباحثين والميتمين بالقطاع السياحي ونتائجو عمى المجتمع األردني اقتصادياً 
 . وثقافياً  ، وسياسياً واجتماعياً 

ختصاص الباحثين والميتمين وذوي اإلىمية ىذه الدراسة في تزويد تتأتى أ األهمية النظرية )العممية(:.1.1.4
حول أىمية التسويق االلكتروني واالعالنات الممولة من خالل شبكة التواصل االجتماعي  بمزيد من المعمومات

 عمى القطاع السياحي األردني.

 ن والدارسين والطمبة الستكشاف: تشكل ىذه الدراسة نقطة انطالق لمباحثياألهمية العممية )التطبيقية(.1.1.4
أثر التسويق االلكتروني واالعالنات الممولة من خالل شبكة التواصل االجتماعي عمى القطاع السياحي األردني، 

 . وبما يمكنيم من االعتماد عمييا في دراساتيم وبحوثيم مستقبالً 
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 . فروض ونموذج البحث1.5

لكتروني من خالل شبكة ة وىي المتغير المستقل األول:)التسويق االتم بناء ىذه الدراسة عمى المتغيرات المستقم 
Sârbu, et al., 2018( ،Heras-Pedrosa, et al., 2020 .))) لدراسة جتماعي( وفقاً التواصل اإل

 ,.Kim, et alالممولة من خالل شبكة التواصل االجتماعي(، وفقا لدراسة ) اإلعالناتوالمتغير المستقل الثاني: )
 ( يبن طبيعة ىذا األثر.3وفقًا ليذه المتغيرات تم بناء الفرضيات التالية: شكل ) (.2017

لمتسويق االلكتروني من خالل شبكة يوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الH01 الفرضية الرئيسية األولى -
 في القطاع السياحي األردني. α≤0.05 مستوى داللة إحصائيةالتواصل االجتماعي عند 

لإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل يوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الH02 سية الثانيةالفرضية الرئي -
 في القطاع السياحي األردني. α≤0.05 مستوى داللة إحصائيةاالجتماعي عند 

لمتسويق االلكتروني ولإلعالن الممول من يوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الH03 الفرضية الرئيسية الثالثة -
 في القطاع السياحي األردني. α≤0.05 مستوى داللة إحصائيةالتواصل االجتماعي عند  خالل شبكة

 المتغير التابع H01 المتغيرات المستقمة 
التسويق االلكتروني من خالل شبكة 

 التواصل االجتماعي
 

H02 
اإلعالن الممول من خالل شبكة  القطاع السياحي األردني

 H03 التواصل االجتماعي

 نالباحثي(: أنموذج الدراسة، من تصميم 1)شكل 

 . مصطمحات البحث 1.6
: التسويق اإللكتروني ىو عممية تخطيط وتنفيذ مفيوم المنتجات والخدمات التسويق االلكتروني.1.1.6

والترويج ليا وتسعيرىا في بيئة شبكية محوسبة، مثل اإلنترنت وشبكة الويب العالمية، لتسييل عمميات التبادل 
 (.Frost and Strauss, 2016العمالء )ة طمبات وتمبي

: ُيقصد الرسوم والمبالغ المستحقة الدفع لمتمويل الحالي أو المستقبمي لألنشطة أو اإلعالنات الممولة.1.1.6
 (.Hansen, et al., 2019)المواد التسويقية واإلعالنية المحمية أو الدولية لمعالمة التجارية 

:   ىي استخدام مواقع التواصل االجتماعي المستندة إلى اإلنترنت لمبقاء تماعيشبكة التواصل االج. 1.3.6
عمى اتصال مع األصدقاء أو العائمة أو الزمالء أو العمالء  . يمكن أن يكون لمشبكات االجتماعية غرض 

 LinkedInو Twitterو Facebookاجتماعي أو غرض تجاري أو كمييما، من خالل مواقع مثل 
أصبحت الشبكات االجتماعية قاعدة ميمة لممسوقين الذين يسعون إلى إشراك العمالء .Instagramو
(Hampton, et al., 2011.) 
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 والدراسات السابقة    اإلطار النظري اإلطار النظري.1

 جتماعيالتواصل اإل لكتروني ومواقعالتسويق اإل . 1.1
ات والخدمات وتوزيعيا وترويجيا وتسعيرىا في بيئة التسويق اإللكتروني ىو عممية تخطيط وتنفيذ مفيوم المنتج   

شبكية محوسبة، مثل اإلنترنت وشبكة الويب العالمية، لتسييل عمميات التبادل وتمبية طمبات العمالء وليا ميزتان 
متميزتان عن التسويق التقميدي. يوفر التسويق اإللكتروني لمعمالء مزيًدا من الراحة وبأسعار أكثر تنافسية، كما 

 .(Frost and Strauss, 2016أنو يمّكن الشركات من تقميل التكاليف التشغيمية )
التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي بأنو مجموعة فرعية من التسويق الرقمي، يستخدم وسائل ويعرف 

لموصول إلى العمالء المحتممين  Twitterأو  Facebookالتواصل االجتماعي المنصات االجتماعية مثل 
(Sârbu, et al., 2018 .) 

نظًرا ألن الشركات تقدم التسويق اإللكتروني والتسوق عبر اإلنترنت، يمكن لمعمالء الحصول عمى معمومات 
السوق من أجيزة الكمبيوتر أو اليواتف المحمولة الخاصة بيم وشراء السمع أو العثور عمى الخدمات دون مغادرة 

ي األسبوع. ويمكنيم قراءة اإلعالنات عمى الويب أو من البريد ساعة في اليوم وسبعة أيام ف 26المنزل 
جراء عمميات الشراء  اإللكتروني، والحصول عمى قسائم إلكترونية، وعرض صور البضائع، ومقارنة األسعار، وا 
ببضع نقرات بالماوس، مما يوفر الوقت والمال الذي قد يستغرقو التسوق شخصًيا عمى متجر من الطوب وقذائف 

ون. في الوقت نفسو، يمكن أن تقمل األعمال التجارية اإللكترونية من التكاليف في قنوات التوزيع ومساحة اليا
 .(Eid and El-Gohary, 2013التخزين المادية وبالتالي نقل المدخرات لمعمالء )

 لجعل التسويق اإللكتروني نشط وفعااًل، يحتاج مديرو األعمال اإللكترونية إلى:
 ك العمالء عبر اإلنترنت. ( معرفة سمو 3
 ( وتقنيات التسويق اإللكتروني.2
 ( وتكاليف وفوائد التسويق اإللكتروني عمى التسويق التقميدي.1 

: أكثر ما يشغل العمالء اإللكترونيين ىو األمان والخصوصية، يمييا السعر، سموك العمالء عبر اإلنترنت -1
الء، وتصميم الموقع، والتنقل، والتسوق بنقرة واحدة، والتخصيص. وتكمفة التسميم، وسياسة اإلرجاع، وخدمة العم

يجب أن يؤكد المسوقون اإللكترونيون لمعمالء أن مواقعيم تستخدم أنظمة مقاومة لمجرائم اإللكترونية لحماية 
معمومات العميل اإللكتروني وعرض بيان األمن / الخصوصية بوضوح عمى مواقعيم. تحفز األسعار التنافسية 

الخصومات والقسائم اإللكترونية والتوصيل المجاني وسياسات اإلرجاع القياسية عمميات الشراء األولية عبر و 
اإلنترنت وتكرار عمميات الشراء. ومع ذلك، فإن طمب عدد كبير جًدا من النقرات بالماوس لمتنقل في أحد 

الفنية، وطمب الكثير من معمومات  المواقع، ونقص المساعدة التي يمكن الوصول إلييا بسيولة، والصعوبات
العمالء لشراء السمع، غالًبا ما يتسبب في تخمي المتسوقين عن عربات التسوق عبر اإلنترنت قبل الوصول إلى 

 (.Punyatoya, 2019الخروج )
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( استراتيجيات تساعد الشركات بعممية التسويق اإللكتروني 33: يوجد )استراتيجيات التسويق اإللكتروني -1
 ( وىي:Westwood, 2011دماتيا بقوة وفقا لــ)لخ
 . تصميم موقع ويب خاص بالشركة.3
 . استخدم محرك الدراسة لمتسويق والتطوير.2
 . استخدام البرامج التي ليا عالقة بخدمات الشركة.1
 . تعيين مدرب أو مستشار.6
 . استخدم التسويق عبر البريد اإللكتروني5
 روني خاصة الزبائن. إنشاء قائمة البريد اإللكت4
 . الدخول إلى المقاالت أو األخبار.7
 . عرض البيانات الخاصة بالشركة عمى اإلنترنت8
 . توزيع المسابقات واليدايا9

 . الحفاظ عمى قاعدة بيانات العمالء عمى الويب )مدونة(.33
 :تكاليف ومزايا التسويق اإللكتروني -3

سعاًرا تنافسية أكثر من التسويق التقميدي ألن التسويق اإللكتروني يقمل التكاليف يمكن أن يقدم التسويق اإللكتروني أ أوال:
من خالل عدم االضطرار إلى االحتفاظ بمساحة تخزين فعمية وعن طريق وضع مراكز التوزيع بشكل استراتيجي في 

 جميع أنحاء البالد. 
سبوع، فإن التسويق اإللكتروني يمّكن المتسوقين من ، نظًرا ألن اإلنترنت متاح عمى مدار الساعة طوال أيام األثانًيا

 البحث عن معمومات المنتج / الخدمة وشراء السمع في الوقت الذي يناسبيم، وليس فقط عندما يكون المتجر مفتوًحا.
اليف الورق تشير األبحاث إلى أن تكمفة الترويج عبر اإلنترنت ىي ربع تكمفة الترويج التقميدي، ألنيا ال تتحمل تك ثالثًا: 

 والطباعة والمناولة والبريد.
: يمّكن التسويق اإللكتروني المشترين من تصميم منتجات حسب الطمب مثل األحذية والمالبس وأجيزة الكمبيوتر رابًعا 

 .(Kartiwi, et al., 2018) والسيارات عمى الويب، وىي خيارات ال تتوفر غالًبا في المتاجر
 جتماعيةمواقع التواصل اإل لكتروني عبرالتسويق اإل .1.1

في اتصاالت التسويق عبر اإلنترنت، يمكننا مالحظة مشيد اتصاالت جديد تمثل وسائل التواصل 
االجتماعي، عمى عكس قنوات الوسائط التقميدية، طريقة فريدة لنقل المعمومات في جميع االتجاىات، وليس 

الناس بإنشاء ومشاركة المحتوى الخاص بيم،  فقط "في اتجاه واحد" و "من أعمى إلى أسفل". لذلك يقوم
من المتخصصين  Tourism Reviewوىو أمر حيوي لمغاية لمتسويق في صناعة السياحة. يعمل فريق 

في صناعة السياحة يومًيا مع عدد من الوسائط التعاونية لممبيعات والتسويق والعالقات العامة والترويج. 
أفضل شبكات التواصل االجتماعي المعروفة والفعالة  YouTubeو Twitterو Facebookربما يكون 

 (.Kavoura and Katsoni, 2013لمتسويق في صناعة السياحة والضيافة )
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 جتماعيوشبكة التواصل اإلاإلعالنات الممولة .3.1
مات، يمكن أن تكون كبيرة أو صغيرة، وتبيع المنتجات والخد -بالتأكيد لكل شركة نوع من التواجد عمى اإلنترنت 

جميعيم يريدون نفس الشيء: لموصول إلى أكبر عدد من األشخاص أثناء  -وتكون محددة جًدا أو عامة 
استثمار أقل قدر من الموارد والحصول عمى أكبر قدر ممكن من الفوائد عمى عكس اإلعالنات التقميدية، أصبح 

ة ويتيح لك الوصول بسرعة وسيولة اإلعالن عبر اإلنترنت أكثر سيولة في الوصول إلى كل األعمال التجاري
وكفاءة وبسعر معقول إلى الجميور المستيدف. ىذا ىو السبب في أنيا تكتسب مكانة أكبر بين تمك األنشطة 

 (.Jernigan, 2010التجارية التي ليا وجود عبر اإلنترنت )
عالمتيا التجارية في يعرف اإلعالن الممول بانو ممارسة تجارية حيث تدفع الشركة مقابل وضع رسالتيا أو 

مكان معين. تستفيد الشركات من اإلعالنات لمترويج لمنتجاتيا وخدماتيا لمبيع باإلضافة إلى ترسيخ ثقافة الشركة 
والعالمات التجارية. عند توظيف اإلعالن بشكل صحيح واستراتيجي، يمكن أن يؤدي إلى اكتساب العمالء وزيادة 

 (.Sârbu, et al., 2018المبيعات )
ذلك، في حين أن امتالك مدونة أمر أساسي، فإن التواجد عمى الشبكات االجتماعية أمر ال غنى عنو ووجود ل

استراتيجية تسويق عبر اإلنترنت أمر ضروري. الحقيقة ىي أن اإلعالن عبر اإلنترنت ضروري أيًضا وأصبح 
 ممارسة أكثر اعتياًدا وضرورية.

ات االجتماعية أو المدونات أو الفيديو أو الصوت أو منصات مشاركة تعتبر المنصات عبر اإلنترنت، مثل الشبك
المعرفة، بمثابة أدوات تسويقية ألنيا توفر إمكانية الترويج لممنتجات والخدمات وكذلك لمحصول عمى معمومات 
ثمينة حول احتياجات وسموك المستيمكين. ومع ذلك، بمجرد أن يدرك المستيمكون ذلك، انخفضت كفاءة ىذه 

لقنوات من حيث إمكانات التسويق، ولم يكن الغرض من المعمومات المرسمة إلييم وتأثيرىا بنفس القوة التي ا
 (.Netimperative, 2018; Sutton, 2018كانت عمييا قبل بضع سنوات. )

إن استخدام قنوات االتصال التي توفرىا منصات التواصل االجتماعي ليس مجرد قرار تسويقي. عمى الرغم من 
أن تكمفة استخدام البيئة عبر اإلنترنت لمترويج لممنتجات أو الخدمات أقل، إذا لم تصل الرسالة إلى ىدفيا، أو إذا 
كان الجميور المستيدف ال يستخدم بيئة اإلنترنت بشكل أساسي، فإن التأثير ليس كذلك من المتوقع، ويمكن أن 

 (.Weinberg and Pehlivan, 2011تكون خسائر الوقت والمال كبيرة )

 القطاع السياحي في األردن.4.1
في السنوات األخيرة ، نمت صناعة السياحة في األردن بشكل مطرد لتصبح واحدة من أىم قطاعات التوظيف   

والناتج المحمي اإلجمالي في البالد. تصدرت مواقع التراث العالمي في األردن ، بما في ذلك البتراء ووادي رم ، 
ت في جعل األردن وجية شعبية متزايدة لممسافرين من جميع أنحاء العالم. أدى إنشاء طرق قوائم السفر وساعد

إلى  EasyJetو  Ryanairجديدة وبأسعار معقولة بين األردن وأوروبا عمى خطوط جوية منخفضة التكمفة مثل 
ت والفنادق والنزل تعزيز ىذا النمو. وقد أدى ىذا بدوره إلى زيادة عدد منظمي الرحالت السياحية والوكاال
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والمطاعم السياحية وخدمات النقل وغيرىا من الشركات والمنظمات التي تركز عمى جوانب مختمفة من السياحة 
 (.Lee and Vasoo, 2020البالد )في جميع أنحاء 

اًعا حيوًيا نتيجة ليذا النشاط واإليرادات المتزايدة، بينما ينمو االقتصاد األردني ببطء بشكل عام، تعد السياحة قط
وفًقا لبيانات وزارة  2338: من الناتج المحمي اإلجمالي لمبالد في عام 39.2ومزدىًرا، حيث ساىمت بنسبة 

: منيم أردنيون . وىذا ميم بشكل 85شخًصا،  51،688. توظف الصناعة 2339السياحة واآلثار، في عام 
يب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي أقل :  ونص35خاص في بمد مثل األردن، حيث معدل البطالة التقديري 

دوالر( . تعتبر مساىمة صناعة السياحة المزدىرة  8333دوالر )مقارنة بالمتوسط اإلقميمي البالغ  5333من 
أساسية لنمو اقتصاد البالد بشكل عام ولزيادة مشاركة القوى العاممة، ال سيما في المناطق الريفية حيث توجد 

 .(Rahahleh, et al., 2020) لسياحيةالعديد من الوجيات ا
 األماكن السياحية في األردن.5.1

حافظ األردن عمى عدد ثابت من الوافدين السياحيين الدوليين عمى مدى السنوات الماضية مع نظرة مستقبمية 
االت . كما أن عروض السياحة األردنية وخبراتيا لدييا أيًضا إمكانية لجذب السياح في مج2338إيجابية لعام 

 ,USAIDأخرى ناشئة وواعدة. فيما يمي تفصيل لثمانية من أبرز األماكن السياحية االستثمارية وفقًا لـــ )
2018.) 

: ىذا النوع من السياحة أكثر "تقميدية" ويدور حول األردن كوجية سياحية ترفييية رائدة، السياحة الترفيهية .3
ردن عن منافسيو الرئيسيين. أنشطة السياحة الترفييية التي تتميز بمفتاح تجارب التراث الثقافي التي تميز األ

 يقدميا األردن. تشمل كل من مغامرة التراث الثقافي وكذلك عطالت المنتجع النموذجية. 
: مشروع منتجع بحيرة العقبة العالية يستمزم إنشاء منتجع ضخم يقام عمى مساحة بحيرة العقبة العالية .2

مال البالد ساحل العقبة ومجاور لمشروع مرسى زايد. عامل الجذب متر مربع من األرض ش 453.333
متر مربع بعمق  333،333الرئيسي ليذا المشروع ىو البحيرة الموجودة عمى قمة الجبل )تمتد عمى مساحة 

 ، والتي ستكون بمثابة قمب المنتجع. )متر 6
السياحة العالجية في الشرق األوسط  : تعتبر األردن واحدة من أبرز وجياتالسياحة العالجية واالستشفائية .1

ومن المرجح أن تشيد المزيد من النمو تتجسد في السنوات القادمة نتيجة زيادة السياحة العالجية من اليمن 
والسودان والمممكة العربية السعودية ودول مجمس التعاون الخميجي األخرى. تجذب السياحة العالجية وحدىا 

: من إجمالي عائدات السياحة 63ى األردن سنوًيا، مما يؤدي إلى توليد مريض إل 253333ما ال يقل عن 
 في البالد.

المدينة الرياضية ىي فرصة استثمارية لمجمع رياضي متعدد األماكن في  العقبة: –أندية المدينة الرياضية  .6
فر المدينة العقبة، وىي مساحة نشطة وحيوية في خدمة المجتمع المحمي واستضافة فرق دولية. يمكن أن تو 

 مستخدم.  1333الرياضية مزيًجا من األنشطة لما يصل إلى 
: تتزايد تجارب األماكن الدينية المقدسة والحج إلى األردن مثل موقع المعمودية وجبل نيبو السياحة الدينية .5

 في مأدبا وفي والبحر الميت.  وخريطة الفسيفساء



 .292-271(، ص 2222يونيه، ، )3، العدد 22المجلد (JAAUTH)                   هنافع ةدئاسو رفنخ ميلس
  

279 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

في األردن فرًصا واسعة لممغامرة في اليواء الطمق  : توفر المناظر الطبيعيةسياحة قائمة عمى المغامرة .6
عن األنشطة والمغامرة. يمكن لسائح المغامرات المقيمين في  باحثينوتجذب العديد من السياح الدوليين ال

األردن االستمتاع بتسمق الصخور في صحراء وادي رم، التنزه في المنطقة الجبمية الشمالية لألردن، أو 
 شعاب المرجانية الرائعة في العقبة. الغوص بالقرب من ال

تجذب برامج التعميم والبنية التحتية الممتازة في األردن العديد من الطالب الدوليين الذين السياحة التعميمية:  .7
يتطمعون إلى دراسة المغة العربية في األردن الشرق األوسط أو الطالب من الشرق األوسط الذين يتطمعون 

ردن األوروبية واألمريكية. األردن لديو أعمى نسبة من الطالب األجانب في التعميم لمدراسة في جامعات األ
 العالي من معظم البمدان المجاورة.

االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات  االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمناسبات السياحية: .8
ا بالنظر إلى البيئة المستقرة واآلمنة التي يوفرىا السياحية في األردن مختمفة مقارنة بإمكانياتيا، ال سيم

 األردن. 

 الدراسات السابقة.3
يحتوي ىذا الجزء عمى الدراسات السابقة التي تم اعتمادىا من قبل الباحثين في بناء ىذه الدراسة، من حيث  

 اإلطار النظري وأداة الدراسة واإلطار العام ليا. وسيتم عرضيا من األحدث.
 Al-Weshah (1212 ،)E-Marketing Practices from Jordanian Tourism جاءت دراسة

Agencies Perspectives: A Qualitative Evidence تيدف ىذه الدراسة إلى توفير فيم عميق ،
لممارسات التسويق اإللكتروني والتحقيق في الوضع الحالي لمتسويق اإللكتروني )الفوائد واألدوات والحواجز( في 

السياحة األردنية. منيجيًا، يتبنى المقال تصميمًا نوعيًا لتحقيق أىدافو. يتم استخدام المقابالت المتعمقة  وكاالت
لتوليد البيانات. يتم استخدام العينة اليادفة الختيار األشخاص المستيدفين الذين تمت مقابمتيم. تم اختيار ثمانية 

المقابالت. تم تحميل البيانات النوعية لكل مقابمة باستخدام مدراء تنفيذيين من وكاالت سياحية مختمفة إلجراء 
التحميل الموضوعي والنصي. بناًء عمى نظرة شاممة لمدراسة، تم استخراج مواضيع المقابالت. تخمص المقالة إلى 
 أن تقميل التكمفة وتوفير الوقت من أىم مزايا التسويق اإللكتروني. عالوة عمى ذلك، تعتبر معمومات العروض
الترويجية من أىم أنواع المعمومات التي يقدميا نظام التسويق اإللكتروني. وسائل التواصل االجتماعي والتسويق 
عبر البريد اإللكتروني ىي األدوات الشائعة لمتسويق اإللكتروني في وكاالت السياحة. ومع ذلك، فإن حاجز 

 تسويق اإللكتروني.قضايا الخصوصية ىو التحدي الرئيسي الذي تواجيو ممارسات ال
 SOCIAL MEDIA ADVERTISING TRENDSبعنوان:  Sârbu, et al., (1212،)دراسة وجاءت 

IN TOURISM،  والتي ىدفت إلى تسمط الضوء عمى الطريقة التي يمكن بيا لمرسائل اإلعالنية الناشئة لوسائل
جية البحث كنقطة انطالق ليا التواصل االجتماعي أن تحقق معدل نجاح محسًنا بشكل كبير. حيث أخذت مني

نتائج الدراسات العممية المنشورة في األدبيات وىي منيجية البحث النوعي، والنتائج التي تم الحصول عمييا يتم 
تفسيرىا من منظور االعتبارات الشخصية لممؤلفين حول موضوع ىذه الورقة. تسمط االستنتاجات الضوء عمى 
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دة معدل نجاح اإلعالنات في السياحة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي االتجاىات الرئيسية المتعمقة بزيا
وباختيار أنسب المنصات وطرق اإلعالن وشراء األدوات مثل الواقع المعزز و / أو االفتراضي الذي يسمح 

شراء بتجربة حزمة السفر مسبًقا، وضع الرسائل اإلعالنية عمى المنصات ذات التأثير األكبر وتضمين خيارات ال
المباشر داخل المنصات. اإلضافة، بحيث يمكن متابعة عرض الرسالة مباشرة من خالل استعمال عمى الخدمات 

 المروجة.
 Alghizzawi, et al. (1212،) The role of social media in tourismوجاءت دراسة 

marketing in Jordan ، شبكات التواصل بسبب قمة الدراسات التي ليا دور في التحقيق في تأثير
االجتماعي في تشجيع السياحة، مما خمق الحاجة إلى ذلك إجراء ىذه الدراسة لموصول إلى نتائج حول مدى 
تأثير شبكات التواصل االجتماعي في الترويج لمسياحة في مصر األردن. تنبع أىمية الدراسة من معالجة 

لت الدراسة الجانب الميم لتحسين الدخل المحمي موضوع جديد لو تأثير كبير عمى السوق اإللكتروني. كما تناو 
الناتجة عن قطاع السياحة حيث تركز ىذه الدراسة عمى الموضوعات الحيوية واألساسية في العصر الحديث 
تسويق. تكون مجتمع الدراسة من السياح الموجودين في األردن خالل فترة إجراء ىذه الدراسة في حدودىا 

نات ذات الصمة في الدراسة من خالل زيارة المواقع السياحية المستيدفة في الدراسة المكانية. تم استخدام العي
وىي البحر الميت والبتراء. استيدفت الدراسة جميع جنسيات السائحين ولم تقتصر عمى جنسية معينة. لتحقيق 

تخدام مواقع التواصل أىداف الدراسة استبيانات. أشارت النتائج إلى وجود اتجاه عام من قبل عينات الدراسة الس
االجتماعي في مصر. ىناك تأثير لشبكات التواصل االجتماعي بمتغيراتيا عند الرغبة في مرحمة السياحة في 
األردن. وأيضًا أشارت إلى انخفاض في نسبة زيارة المستخدمين لممواقع السياحية اإليطالية اإللكترونية لقمة 

 شبكات التواصل االجتماعي بمتغيراتيا في مرحمة التمثيل في األردن،الرغبة السياحة في ايطاليا. ىناك تأثير ل
والذي أظير أن شبكات التواصل االجتماعي ىي أدوات أساسية وفعالة لتحقيق معمومات سريعة ومفصمة لتحديد 

 وجية سياحية.
 ONLINE ADVERTISING IN THE TOURISM: (، بعنوان1211) Saßدراسة وجاءت 

INDUSTRY AND ITS IMPACT ON CONSUMERS . اإلعالن عبر اإلنترنت في صناعة السياحة
وأثره عمى المستيمكين توضح الدراسة األدوات المختمفة لإلعالن عبر اإلنترنت وتأثيرىا عمى العمالء، وال سيما 
السياح إلى منطقة الغارف في البرتغال. الغرض من ىذه الدراسة ىو التعرف عمى درجة استخدام اإلنترنت 

ممسافرين والسائحين باإلضافة إلى تفضيالتيم في اإلعالن عبر اإلنترنت. عالوة عمى ذلك، يتم البحث عن ل
طرق التسويق الحديثة عبر اإلنترنت ومقارنتيا من أجل العثور عمى األساليب األكثر نجاًحا. يتم البحث عن 

ل األدبيات الثانوية، ومقابمة شخصية مع االتجاىات الحالية وطرق اإلعالن عبر اإلنترنت األكثر فاعمية من خال
في البرتغال، فتم عمل مسح من خالل  ROBINSON Club Quinta da Riaمدير التسويق والمبيعات في 

( سائًحا في مطار فارو في البرتغال. من خالل التحقيق تبين أن غالبية السياح إلى منطقة 268استبيان لــ )
ت كوسيمة لمحصول عمى المعمومات ذات الصمة بالسفر وحجز عطمة. من الغارف يستخدمون ويفضمون اإلنترن

ناحية أخرى، يولد التسويق عبر البريد اإللكتروني عن طريق االشتراك تصورات إيجابية، ونتيجة لذلك يعد أحد 
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عالن ف عالة أكثر طرق التسويق عبر اإلنترنت نجاًحا. ويمثل استخدام وسائل التواصل االجتماعي أداة اتصال وا 
 ومنتشرة عمى نطاق واسع ومحبوبة. لمغاية 

  منهجية الدراسة.4
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لكونو يعتبر مالئما لمدراسة حيث تم دراسة العالقات بين 

والتعرف المتغيرات، وذلك عن طريق جمع البيانات وتقديم المعمومات بشأنيا مبينة أسبابيا ونتائجيا وتحميالتيا، 
 عمى العوامل المؤثرة فييا. وقد تم ذلك اعتمادا عمى االستبانة التي تم تطويرىا بناء عمى آراء عدد من الباحثين . 

 مجتمع الدراسة وعينتها.1.1.4
أصحاب وكاالت وشركات السفر السياحة في العاصمة عمان والعاممين في قسم  يتكون مجتمع الدراسة من بعض

( يوضح توزيع أفراد 3-1( مستجيب، والجدول )321ختيار عينة عشوائية بمغ عددىا )التسويق، بحيث تم ا
 العينة تبعًا لممتغيرات الديموغرافية. 

 (: توزيع أفراد العينة تبعًا لممتغيرات الديموغرافية1-3الجدول )
 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 النوع االجتماعي
 %53 43 ذكر
 %53 42 أنثى

 %333 321 المجموع

عدد سنوات الخبرة في 
 الشركة

 %66 56 سنوات 5أقل من 
 %13 32 سنوات 33أقل من  -5

 %33 18 سنة 35أقل من  -33
 %35 39 سنة فأكثر 35

 %333 321 المجموع

 الدرجة العممية

 %11 35 دبموم
 %63 39 بكالوريوس
 %32 69 ماجستير
 %35 63 دكتوراة
 %333 321 عالمجمو 

 طرق جمع البيانات.1.1.4

 تم الحصول عمى المعمومات والبيانات من خالل مصدرين:
عتماد عمى اإلطار النظري لمدراسة الحالية من خالل الرجوع إلى تم اإل المصادر الثانوية )اإلطار النظري(: -

 المصادر التالية: 
 يرات الدراسة. * الصحف والمجالت والمقاالت المتخصصة ذات العالقة بمتغ
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 * الدراسات والبحوث ذات الصمة المباشرة وغير المباشرة بمتغيرات الدراسة.
* شبكة المعمومات العالمية )اإلنترنت( لتعقب ومتابعة آخر المستجدات العممية والدراسات التي تناولت مواضيع 

 التسويق اإللكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي. 
تم جمع البيانات األولية الخاصة بالجانب العممي من خالل استمارة المصادر األولية )الجانب العممي(:  -

االستبانة التي تمثل األداة الرئيسية في الجانب العممي لقياس المؤشرات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة، والتي 
 ، ومحاورىا.تتكون من: المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

 أداة الدراسة .1.3.4
  :ستبانة من األجزاء التاليةتتألف اإل

: الخيارات المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ويمثميا )النوع األول الجزء - أ
 االجتماعي، العمر، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العممية(.

تغيرات المستقل )التسويق اإللكتروني عمى شبكة التواصل االجتماعي، : األسئمة المتعمقة المزء الثانيالج - ب
( فقرة، تم االعتماد عمييا من 14واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي( حيث بمغ عدد فقراتيا )

 (.Sârbu, et al, 2018; Alghizzawi, et al, 2018; Saß, 2021دراسة )
( 7بالمتغير التابع )القطاع السياحي باألردن( حيث بمغ عدد فقراتو ) : األسئمة المتعمقةالثالث الجزء - ج

 (.Al-Weshah, 2020فقرات، تم االعتماد عمييا من )

باإلضافة تم استخدام مقياس لإلجابة عن أسئمة الدراسة وىو مقياس ليكرت الخماسي والمكون من خمس   
لمداللة )×( وغير موافق بشدة. ويضع المشارك إشارة درجات كما يمي: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، 

 ستبانة.وافقتو عمى الفقرة الواردة في اإلعمى مدى م

 ( مقياس ليكرت الخماسي1-3جدول )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة
 1 1 3 4 5 الدرجة

 ثبات أداة الدراسة:.1.4.4
راسة، تم تطبيق معادلة ثبات األداة )كرونباخ ألفا( عمى جميع مجاالت الدراسة، بغرض التأكد من ثبات أداة الد

 ( يوضح ذلك.1-1والجدول )
 معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة (:3-3الجدول )

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم
 3.75 7 التسويق اإللكتروني من خالل مواقع التواصل االجتماعي 3
 3.71 7 اإلعالنات الممولة من خالل مواقع التواصل االجتماعي 2
 3.83 7 القطاع السياحي في األردن 1
 3.84 23 ستبانة ككل اإل
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( كان أعالىا 3.83-3.71( أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة تراوحت بين )1-1يظير من الجدول )
اإلعالنات الممولة من خالل مواقع التواصل وأدناىا لمجال ""،  القطاع السياحي في األردنلمجال " 
(؛ وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة 3.84ككل )لالستبيان وبمغ معامل كرونباخ ألفا "، االجتماعي

 .(3.43ألغراض الدراسة، حيث يعتبر معامل الثبات )كرونباخ ألفا( مقبول إذا زاد عن )

 المعالجة اإلحصائية.1.5.4
لمتوصل إلى نتائج ىذه الدراسة وذلك بحسب ما يمي المعالجات  SPSSاستخدام برنامج الحزم اإلحصائية تم 

 التالية: 
 التكرارات والنسب المئوية بيدف التعرف عمى الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة.  -3
 اختبار كرونباخ ألفا من أجل معرفة ثبات فقرات االستبانة. -2
 ية: لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عمى المتغيرات.المتوسطات الحساب -1
 .نحراف المعياري لقياس درجة تباعد استجابات عينة الدراسة عن وسطيا الحسابياإل -6
في القطاع التسويق اإللكتروني من خالل شبكة التواصل االجتماعي نحدار المتعدد لمعرفة أثر تحميل اإل -5

 .السياحي األردني
في القطاع لإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل االجتماعي دار البسيط لمعرفة أثر نحتحميل اإل -4

 .السياحي األردني

 عرض نتائج تحميل بيانات الدراسة.1.6.4
تم اإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتي تيدف لمعرفة أثر استخدام التسويق اإللكتروني واإلعالنات الممولة عمى   

 ي في القطاع السياحي األردني في ىذا البحث.شبكة التواصل االجتماع

جتماعي في القطاع السياحي عمى شبكة التواصل اإل هو مدى استخدام التسويق اإللكتروني السؤال األول: ما
لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التسويق . األردني؟

 ( يوضح ذلك.3-6الل مواقع التواصل االجتماعي، والجدول )اإللكتروني من خ

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التسويق اإللكتروني من خالل 1-4الجدول رقم )
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  مواقع التواصل االجتماعي

الوسط  الـفـقـرة الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

 هميَّةاأل
 النسبية

2 3 
 Facebookستخدم بنشاط قنوات التواصل االجتماعي )ت
والمدونات وما إلى ذلك(  Instagramو YouTubeو Twitterو

 أثناء السفر وأقوم بتحديث حالتي االجتماعية.
 متوسطة 3.33 1.42
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الوسط  الـفـقـرة الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

 هميَّةاأل
 النسبية

أعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي أثرت عمى الستخداميا أكثر  2 3
 مرتفعة 3.94 1.47 ظيار القدرة عمى الحركة بطرق تنافسية.أثناء السفر إل

 متوسطة 3.94 1.54 أقوم بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بنشاط أثناء السفر والسياحة. 1 1

أعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي تساعد في البحث بشكل  6 7
 متوسطة 3.22 1.61 موثوق وموثوق معمومات التخاذ قرارات عقالنية.

6 5 
أعتقد، مواقع التواصل االجتماعي ووسائل التواصل االجتماعي 

 القائمة عمى اإلنترنت
 ساعدت التقنيات في تعزيز السياحة.

 متوسطة 3.32 5.41

5 4 
)إنشاء محتوى من إنشاء  Web 2.0أعتقد أن ظيور 

المستخدمين ومشاركتو( لعب دوًرا ميًما في تسويق السياحة 
 والترويج ليا.

 متوسطة 3.32 1.55

أعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي تمعب دوًرا ميًما في  7 4
 متوسطة 3.99 1.65 المعمومات سموك البحث واتخاذ القرار لمسياح.

 متوسطة 2.64 3.55 المعدل الـعـام

التسويق اإللكتروني من خالل مواقع ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير 3-6يظير من الجدول )  
( والتي تنص عمى " أعتقد أن 2(، كان أعالىا لمفقرة رقم )1.47-1.61تراوحت بين ) واصل االجتماعيالت

وسائل التواصل االجتماعي أثرت عمى الستخداميا أكثر أثناء السفر إلظيار القدرة عمى الحركة بطرق تنافسية" 
( والتي تنص عمى " أعتقد أن مواقع 6وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ) (1.47بمتوسط حسابي )

التواصل االجتماعي تساعد في البحث بشكل موثوق وموثوق معمومات التخاذ قرارات عقالنية" بمتوسط حسابي 
 وبدرجة متوسطة.  (1.55وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لممجال الكمي ) (1.61)

ة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي هو مدى استخدام اإلعالنات الممول ماالثاني: السؤال 
لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير  األردني؟.

 ( يوضح ذلك.2-6اإلعالنات الممولة من خالل مواقع التواصل االجتماعي، والجدول )
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نحرافات المعيارية لفقرات متغير اإلعالنات الممولة من خالل اإل و  ( المتوسطات الحسابية1-4الجدول رقم )
 مواقع التواصل االجتماعي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 الـفـقـرة الرقم الرتبة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 األهميَّة
 النسبية

2 3 
أعتقد، الترويج السياحي الممول / اإلعالن عبر وسائل 

يًضا يغري المزيد من المسافرين لمسفر التواصل االجتماعي أ
 نحو وجية.

 مرتفعة 3.94 1.47

6 2 
عن المعمومات  الترويج السياحي الممول في البحثيساعد 

الخارجية )عمى سبيل المثال من خالل الشبكات االجتماعية 
media.مفيد عادًة لمقادمين الجدد إلى البحث عن الوجية ) 

 متوسطة 3.32 1.62

7 1 
البحث عن أماكن مثيرة ترويج السياحي الممول في اليساعد 

 لالىتمام عمى وسائل التواصل االجتماعي يمكن زيارتيا.
 متوسطة 3.31 1.28

3 6 
يساعد الترويج الممول في أستخدم اإلنترنت كثيًرا لمبحث عن 

 مرتفعة 3.37 4.91 الوجيات السياحية.

5 5 
يجية والتسويقية يساعد الترويج الممول استخدام الوسائل الترو 

تشط  المختمفة في كافة األسواق السياحية الدولية واإلقميمية
 المجال السياحي.

 متوسطة 3.23 1.13

1 4 
خول األسواق السياحية الجديدة يساعد الترويج الممول في د

 متوسطة 1.22 3.56 .والواعدة لزيادة حصة الدولة من السوق السياحي العالمي

4 7 
التواصل المباشر بين المعمن ممول يساعد الترويج ال

 .والعميل
 متوسطة 3.31 2.91

 متوسطة 3.78 1.64 المعدل الـعـام

اإلعالنات الممولة من خالل مواقع التواصل ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير 2-6يظير من الجدول ) 
نص عمى " يساعد الترويج الممول ( والتي ت6(، كان أعالىا لمفقرة رقم )1.49-1.28تراوحت بين ) االجتماعي

وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة  (1.49في أستخدم اإلنترنت كثيًرا لمبحث عن الوجيات السياحية" بمتوسط حسابي )
البحث عن أماكن مثيرة لالىتمام الترويج السياحي الممول في يساعد ( والتي تنص عمى " 1األخيرة الفقرة رقم )

وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط  (1.28" بمتوسط حسابي )يمكن زيارتيا عمى وسائل التواصل االجتماعي
 وبدرجة متوسطة.  (1.64الحسابي لممجال الكمي )
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هو أثر استخدام التسويق اإللكتروني عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي  السؤال الثالث: ما
 األردني؟

لمتسويق اإللكترونية من خالل شبكة التواصل و داللة إحصائية يوجد أثر ذ : الH01الفرضية الرئيسية األولى 
التسويق ولمعرفة أثر في القطاع السياحي األردني.  α≤0.05 مستوى داللة إحصائيةاالجتماعي عند 

في القطاع السياحي األردني تم استخدام تحميل االنحدار اإللكتروني من خالل شبكة التواصل االجتماعي 
 ( يبين ذلك. 1-6)المتعدد، والجدول 

التسويق اإللكتروني من خالل شبكة التواصل االجتماعي ( تحميل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر 3-4جدول )
 في القطاع السياحي األردني

 المتغير المستقل
معامل 

 االنحدار
β 

T 
 

مستوى 
 الداللة

Sig.*t 

 االرتباط
R 

معامل 
التحديد 

R2 
F 

F  
Sig* 

الحد 
 الثابت

لكتروني التسويق اإل
من خالل مواقع 

 التواصل االجتماعي
.332 9.55 .000 3.13 3.633 5.73 3.33 3.231 

جتماعي في القطاع السياحي من خالل شبكة التواصل اإل ( تأثير لمتسويق اإللكتروني1-6يوضح الجدول ) 
لكتروني من خالل شبكة األردني. إذ أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتسويق اإل

( عند مستوى داللة 3.13) Rالتواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني، إذ بمغ معامل االرتباط 
(α≤3.35 أما معامل التحديد .)R2 ( أي أن3.633فقد بمغ ،) من  %63.3 التسويق اإللكتروني يفسر ما نسبتو

 F، ويؤكد معنوية ىذا التأثير قيمة طاع السياحي األردنيفي خالل شبكة التواصل االجتماعي في القالتغيرات 
الفرضية الصفرية والتي  رفض( وىذا يؤكد صحة α≤3.35( وىي دالة عند مستوى داللو )5.73والتي بمغت )
لمتسويق اإللكتروني من خالل شبكة التواصل االجتماعي في القطاع ذات داللة  ال يوجد أثرتنص عمى: "

 (." 3.35مستوى الداللة ) السياحي األردني عند

هو أثر استخدام اإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي  السؤال الرابع: ما
 األردني؟

لإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل يوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الH02الفرضية الرئيسية الثانية 
لإلعالن الممول ولمعرفة أثر في القطاع السياحي األردني.  α≤0.05 يةمستوى داللة إحصائاالجتماعي عند 

نحدار البسيط، والجدول احي األردني تم استخدام تحميل اإلفي القطاع السيمن خالل شبكة التواصل االجتماعي 
 ( يبين ذلك. 6-6)
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في اصل االجتماعي لإلعالن الممول من خالل شبكة التو ( تحميل االنحدار البسيط لمعرفة أثر 4-4جدول )
 القطاع السياحي األردني

 المتغير المستقل
معامل 

 االنحدار
β 

T 
 

مستوى 
 الداللة

Sig.*t 

 االرتباط
R 

معامل 
التحديد 

R2 
F F  

Sig* 
الحد 

 الثابت

اإلعالنات الممولة من 
خالل مواقع التواصل 

 االجتماعي
.630 18.13 .000 .884 .781 5.97 .000 .129 

جتماعي في القطاع السياحي األردني. إذ الممول من خالل شبكة التواصل اإل ( تأثير لإلعالن6-6يوضح الجدول )
أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل االجتماعي 

(. أما معامل التحديد α≤3.35داللة )( عند مستوى 3.886) Rفي القطاع السياحي األردني، إذ بمغ معامل االرتباط 
R2 ( أي أن3.783فقد بمغ ،) في خالل شبكة التواصل من التغيرات  %78.3 لإلعالن الممول يفسر ما نسبتو

( وىي دالة عند مستوى 5.97والتي بمغت ) F، ويؤكد معنوية ىذا التأثير قيمة االجتماعي في القطاع السياحي األردني
لإلعالن ذات داللة  ال يوجد أثرالفرضية الصفرية والتي تنص عمى: " رفضكد صحة ( وىذا يؤ α≤3.35داللو )

 (." 3.35الممول من خالل شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني عند مستوى الداللة )

ي جتماعي فنات الممولة عمى شبكة التواصل اإلما هو أثر التسويق اإللكتروني واإلعال السؤال الخامس: 
 القطاع السياحي األردني؟

لمتسويق اإللكتروني ولإلعالن الممول من يوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الH03الفرضية الرئيسية الثالثة 
ولمعرفة في القطاع السياحي األردني.  α≤0.05 مستوى داللة إحصائيةخالل شبكة التواصل االجتماعي عند 

في القطاع السياحي األردني تم من خالل شبكة التواصل االجتماعي لمتسويق اإللكتروني ولإلعالن الممول أثر 
 ( يبين ذلك. 5-6استخدام تحميل االنحدار المتعدد، والجدول )

لمتسويق اإللكتروني ولإلعالن الممول من خالل شبكة ( تحميل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر 5-4جدول )
 في القطاع السياحي األردنيالتواصل االجتماعي 

 متغير المستقلال
معامل 
 االنحدار

β 

T 
 

مستوى 
 الداللة
Sig.*t 

 االرتباط
R 

معامل 
التحديد 

R2 
F F  Sig*  الحد

 الثابت

كتروني من التسويق اإلل
خالل مواقع التواصل 

 جتماعياإل
.289 7.08 .000 

.796 .634 135.7 .000 1.75 
اإلعالنات الممولة من خالل 

 مواقع التواصل االجتماعي
.769 21.14 .000 
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( تأثير لمتسويق اإللكتروني ولإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل االجتماعي في 5-6يوضح الجدول ) 
القطاع السياحي األردني. إذ أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتسويق 

عي في القطاع السياحي األردني، إذ بمغ معامل اإللكتروني ولإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل االجتما
 (، أي أن3.416فقد بمغ ) R2(. أما معامل التحديد α≤3.35( عند مستوى داللة )3.794) Rاالرتباط 

في خالل شبكة التواصل من التغيرات  %41.6 لمتسويق اإللكتروني ولإلعالن الممول يفسر ما نسبتو
( وىي دالة عند 315.7والتي بمغت ) Fويؤكد معنوية ىذا التأثير قيمة  ،االجتماعي في القطاع السياحي األردني

ذات داللة  ال يوجد أثرالفرضية الصفرية والتي تنص عمى: " رفض( وىذا يؤكد صحة α≤3.35مستوى داللو )
لمتسويق اإللكتروني ولإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني عند 

 (." 3.35)توى الداللة مس

 مناقشة النتائج . 5

يحتوي ىذا الفصل عمى مناقشة نتائج ىذه الدراسة والتي ظيرت بعد تحميميا في الفصل السابق والتي تيدف  
استخدام التسويق اإللكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي لمعرفة أثر 

ة معرفة مستوى استخدام التسويق اإللكتروني واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل األردني، وباإلضاف
 االجتماعي في القطاع السياحي األردني وقد أظيرت النتائج ما يمي:

أن غالبية العينة ال تحمل الخبرة الكافية في التسويق اإللكتروني لمقطاع السياحي في عمان حيث ظيرت  -
 سنوات خبرة أقل من خمس سنوات وغالبيتيم بكالوريوس. %( لدييم 66في النتائج )

أن مستوى استخدام التسويق اإللكتروني عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني جاء  -
متوسطا، وذلك بسبب أن التسويق اإللكتروني عمى شبكة التواصل االجتماعي ال تمعب دوًرا ميًما في 

 تخاذ القرار لمسياح.المعمومات سموك البحث وا
أن مستوى استخدام واإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني في  -

عمان جاءت متوسطة، وذلك بسبب أن اإلعالنات الممولة عمى شبكة التواصل االجتماعي ال تمعب دوًرا 
 والسفر. ميًما عند المسافرين، وقميل استخدامو لدى وكاالت السياحة

أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتسويق اإللكترونية من خالل شبكة  -
، وىي نسبة %63.3 نسبتوحيث بمغ معامل األثر  التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني

 (Al-Weshah, 2020; Alghizzawi, et al, 2018)متوسطة. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لإلعالن الممول من خالل شبكة التواصل 
وقد اتفقت  وىي نسبة مترفعة. ،%78.3 نسبتو حيث بمغ معامل األثر ،االجتماعي في القطاع السياحي األردني

 (Sârbu, et al., 2018; Saß, 2012ىذه النتيجة مع دراسة )
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ظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتسويق اإللكترونية ولإلعالن الممول من خالل أ -
وىي نسبة  %41.6 نسبتو حيث بمغ معامل األثر شبكة التواصل االجتماعي في القطاع السياحي األردني،

 (.Sârbu, et al., 2018مرتفعة. واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )

  وصياتالت. 4

 وفقا لمنتائج السابقة والتي تمت مناقشتيا، ظيرت ىذه الدراسة بعدة توصيات أىميا:

ينبغي عمى وكاالت السياحة األردنية أن تجعل من وسائل التواصل االجتماعي تمعب دوًرا ميًما في  -
 المعمومات سموك البحث واتخاذ القرار لمسياح.

ز السياحة من خالل التسويق عمى ووسائل التواصل ينبغي عمى وكاالت السياحة األردنية أن تعز  -
 االجتماعي القائمة عمى اإلنترنت.

ينبغي عمى وكاالت السياحة األردنية الترويج الممول في دخول األسواق السياحية الجديدة والواعدة لزيادة  -
 حصة الدولة من السوق السياحي العالمي.

اإللكتروني والممول من خالل ووسائل التواصل  العمل عمى دراسات مستقبمية لمعرفة أثر التسويق -
 االجتماعي عمى قطاعات أخرى تخص المعالم الثرية في األردن.
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This study aims to find out the effect of using electronic 

marketing and funded ads on the social network, in 

addition to knowing the level of use of electronic marketing 

and funded ads on the social network in the Jordanian 

tourism sector. This study was applied to tourism agencies 

in the capital, Amman only, as it used the descriptive and 

analytical approach. This study developed a questionnaire 

tool in order to collect data from the sample (123) from the 

owners of travel agencies, which were collected randomly 

by sending an electronic questionnaire to the owners of the 

tourism agencies. In order to achieve the objectives of the 

study. The necessary statistical methods were used in order 

to show the results, which is that the level of use of 

electronic marketing and funded ads on the social network 

in the Jordanian tourism sector in Amman was average. 

The results of the statistical analysis showed a statistically 

significant effect of electronic marketing and advertising 

funded through the social media network in the Jordanian 

tourism sector, where the impact factor was 63.4%, which 

is a high percentage. The study recommended several    

recommendations, the most important of which is working 

on future studies to know the impact of electronic 

marketing funded through social media on other sectors 

related to wealthy landmarks in Jordan. 
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