
  جامعة الفٌوم –لسٌاحة  والفنادق كلٌة ا تصدرها -( IJHTHالدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة) مجلةال

 2020( ٌونٌو 1(، العدد )14المجلد )
 

195 
 

 

ش كات التكاصؿ االجتماعي كادة لتسكيؽ المقاصد السياحية كأنرىا عمى الكممة المنقكلة الكتركنيا 
 لمسياح: اقميـ ال تراء السياحي نمكذجا

Social media network as a tool of tourism destinations marketing and the 

impact on electronic word of mouth (E-WOM) of tourists: tourism petra 

region as a model  

 د. اسعذ دّبد أثٛ رِبْ

كٌٚخ االِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح -عبِؼخ اٌشبهلخ    

Assdham2000@gmail.com   

 د. ِب٘ر عٛدح اٌشّب٠ٍخ 

كٌٚخ االِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح –عبِؼخ اٌشبهلخ   

Maher_tourism@hotmail.com  

 اٌّمذِخ:

ع عديدة كالتي هىٍا شبكات يعتبر االىترىت هف الهصادر الرئيسية لمبحث عف الهعمكهة لها لً هف هكاق
التكاصؿ االجتهاعي، حيث اىً أصبح ىادرا اف ىجد شخصا اليكجد لً حساب عمى ٌذي الشبكات بؿ عمى 
العكس هف ذلؾ قد يككف لمشخص الكاحد أكثر هف حساب كايضا يككف فعاال كلً تكاصؿ بكاسطة جهيع 

( هف %58.8راسات كالتقارير الدكلية اف )الشبكات كالتي هىٍا الفيسبكؾ، التكيتر كاليكتيكب، كتشير الد
سكاف العالـ يستخدهكف شبكة االىترىت ، كتتصدر اهريكا الشهالية دكؿ العالـ في ىسبة هستخدهي االىترىت 

( ، بيىها الشرؽ االكسط حؿ خاهسا في ترتيب االقاليـ %87.7( تميٍا اكركبا بهعدؿ )%89.4بهعدؿ )
 ( يبيف ذلؾ.1قميـ. كالجدكؿ )( هف سكاف اال%67.9العالهية بهعدؿ )

 ( ٔسجخ ِسزخذِٟ االٔزرٔذ فٟ اٌعبٌُ 1اٌجذٚي )

 2018ِٛزعٗ دست االلب١ٌُ ٌٍعبَ 

 ٔسجخ ِسزخذِٟ االٔزرٔذ ِٓ سىبْ االل١ٍُ االل١ٍُ

 %89.4 اِر٠ىب اٌشّب١ٌخ

 %87.7 اٚرٚثب

 %68.9 اِر٠ىب اٌالر١ٕ١خ

 %68.4 اسزرا١ٌب ٚاالٚشٕه

 %67.9 اٌشرق االٚسط

 %54.2 اس١ب

 %39.6 افر٠م١ب

                                   Source: https://www.internetworldstats.com/ 
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يدا جدا هقارىة بطرؽ التسكيؽ االخرل بحيث أىً هف  كيعد التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي ٌز
 (24) هدار عمىؿ صفحة الفىدؽ عمى هكاقع التكاصؿ االجتهاعي يهكف بىاء قاعدة اجتهاعية كبيرة خال
كعالقات هباشرة هع السياح يتـ هف خاللٍا ارساؿ العركض السياحية كالتركيجية كاالعالىات  ساعة

ٌذا  كالخصكهات كهعمكهات عف الخدهات التي يقدهٍا كبعض الصكر ليتعرؼ الزائر اكثر عمى طبيعة
ذا يشكؿ    likeالفىدؽ، لذا أصبح ٌىاؾ تفاعؿ بيف كؿ زائر كهكقع الفىدؽ هف خالؿ هايسهى باالعجاب  ٌك

ذا يعزز هكاىة هف الفىدؽ عمى  قاعدة بياىات خاصة بالفىدؽ يهكىً استخداهٍا كادارتٍا عمى افضؿ كجً ٌك
عادم لـ يعد ذلؾ العهيؿ الذم يتمقى هكاقع التكاصؿ كفي اذٌاف العهالء هستخدهي تمؾ الهكاقع. كالعهيؿ ال

الرسالة التركيجية دكف تفاعؿ بؿ أصبح فاعال كهؤثرا، لذا فاف الباحث يدرس الفىادؽ الخهسة كا ربعة ىجـك 
في هديىة البتراء عبر بياف أثر التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي كخاصة الفيسبكؾ في فاعمية 

ذلؾ هف خالؿ الهشاركات كالتفاعؿ كاالعجاب الذم يحدث عمى صفحة الفىدؽ ،  الكمهة الهىقكلة الكتركىيا ك 
 .  ((Wrangmo.2013ككيؼ يهكف لتمؾ االدكات اف تسٍـ في بىاء عالقة هباشرة كهستهرة بيف الطرفيف 

 مشكمة الدراسة:

دا في قطاع تعتبر البحكث كالدراسات التي تىاكلت هكضكع التسكيؽ عبر شبكات التكاصؿ االجتهاعي كتحدي
السياحة كالضيافة هف البحكث الىادرة كالتي تفتقر اليٍا الهكتبة العربية عمى الرغـ هف اف اغمب الشركات 
السياحية لديٍا حساب عمى هكاقع التكاصؿ االجتهاعي كخاصة الفيس بكؾ االداة االكثر اىتشارا هقارىة 

ا هف االدكات االخرل حيث اصبح استخداهٍا هتعدد كهتى كع في اىشطة الشركات السياحية، حيث بغيٌر
تعرض الفىادؽ هف خاللٍا خدهاتٍا كعركضٍا لالسكاؽ ، كهع كؿ ذلؾ فجف فاعمية التسكيؽ عبر ٌذي 

، حيث أىً البعض هف الفىادؽ ال   الشبكات  ال يزاؿ جديدا كيشكؿ تحديا  كبيرا لدل العديد هف الفىادؽ
اليتابع هكقعً عمى الفيس بشكؿ دكرم كاف تككف  يكجد لٍا ام صفحة عمى ذلؾ الهكقع ، كالبعض

الهعمكهات كالصكر غير هحدثة  ،أك أف تككف الصفحة ٌي لهكظفيف كليست تابعة لقسـ التسكيؽ بالفىدؽ، 
 لذلؾ ىبحث هشكمة الدراسة هف خالؿ ا سئمة التالية:

الكمهة الهىقكلة كيؼ يهكف لمتسكيؽ بجستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي أف يؤثر في فاعمية  .1
 الكتركىيا؟ 

ها ٌك كاقع صفحات الفيس بكؾ لمشركات الفىدقية هف حيث الهحتكل كالتحديث كعدد الهشتركيف  .2
 عمى الصفحات.؟

 أ١ّ٘خ اٌذراسخ:

يعتبر القطاع السياحي هف اٌـ القطاعات الداعهة لالقتصاد االردىي حيث كصؿ الدخؿ السياحي   .1
( MOTA،2019) 2018هقارىة بالعاـ  %8.7ار بزيادة كصمت ؿ ( هميكف ديى5.3) 2019لعاـ 
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كذلؾ لها يحتكية هف هقاصد سياحية بجهيع اىكاعٍا سكاء اف كاىت التاريخية كالثقافية، الهؤتهرات، 
ا، كيعهؿ في ٌذا القطاع ها يقارب ) ( ألؼ عاهؿ 53.4البيئة كالطبيعة، العالج أك االستجهاـ كغيٌر

(MOTA،2019.) 
( 71( فىدؽ  هصىؼ كهىٍا ) 604القطاع الهبحكث حيث يبمغ عدد الفىادؽ في ا ردف )أٌهية  .2

ي العاصهة عهاف ،البحر  فىدقا  هف فئة االربعة كالخهسة ىجـك كتتركز في اربعة هىاطؽ سياحية ٌك
( هميكف ىزيؿ كبمغ عدد 1،628،626الهيت، البتراء كالعقبة ، كبمغ عدد الىزالء في ٌاتيف الفئتيف )

( هميكف ليمة، ككاف العدد الكمي لىزالء جهيع فىادؽ االردف عمى 3،285،970ميالي الهباعة )  ال
( هميكف ىزيؿ كبمغ عدد الميالي  الهباعة عمى هستكل 2،715،898)2019اختالؼ درجاتٍا لعاـ 
 ( . MOTA،2019( هميكف ليمً)5،313،217االردف لجهيع الفىادؽ  )

هاعي كاداة تسكيقية هستخدهة في الهىظهات كشركات االعهاؿ، حيث أٌهية شبكات التكاصؿ االجت .3
اىٍا تتيح لمشركة التكاصؿ هع عهالئٍا بشكؿ هباشر كتساٌـ بشكؿ كبير في تحسيف صكرة الشركة 
عبر تىاقؿ اخبار الشركً عمى هكاقع الفيس بكؾ، حيث يبمغ عدد هستخدهي الفيس بكؾ خالؿ العاـ 

( 5.3العالـ، بيىها بمغ عدد هستخدهي الفيس بكؾ في االردف ) ( هميار هستخدـ في2,2) 2018
 .(Internet World Stats، 2018هميكف هستخدـ )

أٌهية هديىة البتراء كهقصد سياحي جاذب عمى هستكل العالـ، حيث حازت عمى العجيبة الثاىية  .4
ا لعاـ  %( اجاىب 82) ( هميكف سائح هىٍـ1.2)2019هف عجائب الدىيا السبع، كبمغ عدد زكاٌر

، كقد كصؿ عدد العهالة لجهيع قطاعا ت السياحة في 2018% هقارىة بالعاـ 21بزيادة كصمت ؿ 
( الؼ عاهؿ 1.2( ألؼ عاهؿ كعهالة هباشرة، ككاىت حصة الفىادؽ هىٍا )1.9االقميـ الى )
.9( فىدقا، هىٍا )40هكزعيف عمى )   (   فىادؽ اربعة كخهسة ىجـك

 

 أىدؼ الدراسة:
ؼ الدراسة الى بياف هدل تاثير التسكيؽ عبر شبكات التكاصؿ االجتهاعي كخاصة تٍد .1

الفيس بكؾ كالهستخدهة هف قبؿ الفىادؽ الهبحكثة في فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا كالتي 
 يتىاقمٍا العهالء عبر هىصت الفيس بكؾ الخاصة بكؿ عهيؿ.

مى شبكات التكاصؿ االجتهاعي كاستخداهٍا تقديـ اطار ىظرم يبيف اٌهية هكاقع االعهاؿ ع .2
 أٌهية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا في اطار تجربة السائح.كاداة تسكيقية ك 
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 ّٔٛرج اٌذراسخ:

 

 

 

 

 

 

                              

 (1اٌشىً رلُ )

 رج اٌذراسخأّٛ

Sources: (Albedniya & Mahmouei ، 2015(  )Assenov& Khurana ،2017)   )  Phelan & Hsiang & Matthew، 2013) )

Shu-Chuan& Yoojung، 2011)ٚ ) Michael،2009)  ( Hansson & Wrangmo. 2016 ) (Abo-Rumman &Alhadid 2014) 

(Bruhn & Scha¨fer،2o13) (Miller،2009)(Jillian.et al،(2016) 

 

 فرضيات الدراسة : 

H.o.1 : التكجد عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف هجهؿ أبعاد كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية
 في الفىادؽ كهجهؿ فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا في الفىادؽ االردىيً.

 كيتفرع هىٍا الفرضيات التالية :

 : الفرضية االكلى

    : H.o.1-1  ال تكجد عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ
 شبكات التكاصؿ االجتهاعي في الفىادؽ كتخفيض الهخاطر الهدركة.

 الفرضية النانية : 

H.o.1-2 التكجد عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ :
 هاعي في الفىادؽ كتعزيز الىكايا الشرائية.شبكات التكاصؿ االجت

 

 التواصل شبكات باستحدام التسويق

 :االجتماعي

 امكانية الوصول  -
 المصداقية -
 المحتوى المعلوماتي -
 التفاعل مع الموقع -
 العالقات بناء -
 بناء الوعي بالعالمة  -

 :الكترونيا المنقولة الكلمة فاعلية
 المدركة المخاطر تخفيض -
 الشرائية النوايا تعزيز -
 بالخدمات االرتباط تعزيز -

  الفندقية
 لمتلقي النفسية المخرجات -

 الخدمة
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 الفرضية النالنة : 

H.o.1-3 التكجد عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ :
 شبكات التكاصؿ االجتهاعي في الفىادؽ كتعزيز االرتباط بالخدهات الفىدقية.

 الفرضية الرا عة : 

H.o.1-4ات داللة احصائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ : التكجد عالقة تاثيرية ذ
 .شبكات التكاصؿ االجتهاعي في الفىادؽ كالهخرجات الىفسية لهتمقي الخدهة

 مني  الدراسة:

 .استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي، القائـ عمى جهع البياىات، كتصىيفٍا، كتىظيهٍا كتحميمٍا
 مجتمع الدراسة كعينتيا:

( فىدقا هف الفىادؽ الهصىفة، بيىها 32راسة بالفىادؽ الهتكاجدي في اقميـ البتراء كالبالغة )يتهثؿ هجتهع الد
) فىدؽ الهكفيىبؾ البتراء، ( فىادؽ9عيىة الدراسة تهثمت بالفىادؽ هف فئة االربعة كالخهسة ىجكـ كعددٌا )

طريؽ الهمكؾ، فىدؽ باىكراها، فىدؽ قمعة الىبطي، فىدؽ الهاريكت، فىدؽ بترا بالزا، فىدؽ جراىد فيك، فىدؽ 
فتتهثؿ  Sampling Unit(، اها كحدة الهعايىة MOTA،2019)فىدؽ طيبة زهاف، فىدؽ حياة زهاف(

( زائرا 4735بالسياح زكار هكاقع الفىادؽ الهبحكثة عمى شبكات التكاصؿ االجتهاعي كالبالغ عددٌـ )  
)هكاقع الفىادؽ عمى الفيس  Convenience Purposive Samplingكتسهى العيىة بالهالئهة القصدية 

 ( استهارة بشكمٍا الىٍائي.130( كتعاهمت الدراسة هع ) 2019-12-29حتى تاريخ  بكؾ

 أداح اٌذراسخ :

اعتهدت الدراسة عمى االستباىة فقط كاداة في جهع البياىات كاشتهمت عمى أربعة هجهكعات  الهجهكعة 
( فقرة ، حيث بمغ عدد  26داـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي )ا كلى : كضعت لقياس أبعاد التسكيؽ باستخ

( فقرات كتـ االستعاىة  5فقرات التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي  تجاي اهكاىية الكصكؿ )
كبمغ عدد فقرات التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي   (Sweeney، et al.، 2007)بهقياس   

( كبمغ عدد فقرات Shu-Chuan، Yoojung، 2011قرات كتـ االستعاىة  بهقياس )( ف4تجاي الهصداقية )
( فقرات كتـ االستعاىة  4التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي  تجاي الهحتكل الهعمكهاتي   )

، كبمغ عدد فقرات التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي  تجاي  (Zhang & Li 2010)بهقياس  
( كبمغ (Hansson ، & Wrangmo، 2013( فقرات كتـ االستعاىة  بهقياس  4اعؿ هع الهكقع    )التف

( فقرات كتـ االستعاىة  4عدد فقرات التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي  تجاي بىاء العالقات   )
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تكاصؿ ( كبمغ عدد فقرات التسكيؽ باستخداـ شبكات الShu-Chuan، Yoojung، 2011بهقياس  )
 ،.Sweeney، et al)( فقرات كتـ االستعاىة  بهقياس   4االجتهاعي  تجاي بىاء الكعي العالهة   )

( فقرة ، 14) E.WoM، الهجهكعة الثاىية : كضعت لقياس أبعاد فعالية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا (2007
( فقرات كتـ 4اطر الهدركة  )حيث بمغ عدد فقرات فعالية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا  تجاي تخفيض الهخ

حيث بمغ عدد فقرات فعالية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا    (Sweeney، et al.، 2007)االستعاىة  بهقياس 
E.WoM (  ( فقرات كتـ االستعاىة  بهقياس )3تعزيز الىكايا الشرائيةCakir، & Cetin، 2013 حيث )

( 3تجاي تعزيز االرتباط بالخدهات الفىدقية  ) E.WoMا بمغ عدد فقرات فعالية الكمهة الهىقكلة الكتركىي
حيث بمغ عدد فقرات فعالية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا  (Seth،G.2012)فقرات كتـ االستعاىة  بهقياس 

E.WoM (  فقرات كتـ االستعاىة  بهقياس 4تجاي الهخرجات الىفسية لهتمقي الخدهة )
(H،Heinonen.2011): ية الخاصة بافراد عيىة كتغطي ا سئمة الشخصية كالديهكغراف ، الهجهكعة الثالثة

 الدراسة .

 صدؽ أداة الدراسة: 

قد تطمب التحقؽ هف الصدؽ الظػاٌرم لمهقيػاس االسػتعاىة بىخبػة هػف الهحكهػيف هػف أعضػاء الٍيئػة 
(  6حكهػػيف )التدريسػػية، بقصػػد االسػػتفادة هػػف خبػػراتٍـ الهعرفيػػة فػػي تحكػػيـ أسػػئمة االسػػتباىة، كقػػد بمػػغ عػػدد اله

،كىتيجة لها ذكر فقد استقر الرأم عمػى الهقيػاس بعػد إجػراء تعػديؿ فػي فقراتػً، إضػافةن كحػذفان، كجهعػا لػبعض 
عادة صياغة لفقرات أخرل، كصحح الهقياس بىاءان عمى ذلؾ.  الفقرات كتثبيتٌا كال

 ن ات أداة الدراسة

ـ إجراء اختبار أكلي لهتغيراتٍا لعيىة هؤلفة لمكصكؿ إلى دقة هتغيرات االستبياف لمظاٌرة الهدركسة ، فقد ت
( فردان هف عهالء الفىادؽ  كأعيد االختبار بعد شٍر كتبيف أف التطابؽ في إجابات أفراد العيىة بمغ 30هف )

ي ىسبة تدؿ عمى درجة عالية هف ثبات االستبياف إذا أصبحت بصفتٍا الىٍائية قبؿ التكزيع. 87%)  (، ٌك

، كالهقصكد بً هدل االعتهاد عمى  Reliability Alphaىسبة فقد تـ استخداـ اختبار كلمتاكد هف دقة ٌذي ال
أداة القياس في إعطاء ذات الىتائج أك ىتائج هتقاربة فيها لك تـ تكرار عهميات القياس في ظركؼ هشابٍة 

الختبار  Cronbach Alphaعمى العيىة ىفسٍا أك عمى عيىة ههاثمة ، فقد تـ استخداـ هعاهؿ كركىباخ ألفا 
%( ، كقد عٌد ٌذا الهعاهؿ 89.2درجة ثبات أداة القياس في ٌذي الدراسة ، إذ بمغ الهستكل اإلجهالي )

( 2% كالجدكؿ )60هقبكالن  غراض الدراسة ، إذ إف جكدة ا داة تتحقؽ إذا زاد هعاهؿ كركىباخ ألفا عف 
  يبيف قيـ كركىباخ ألفا لهتغيرات كأبعاد الدراسة.

 ل١ُ اٌثجبد ألثعب د اٌذراسخ( 2جذٚي )
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 اٌّجبي عذد اٌفمراد ل١ّخ ورٚٔجبر اٌفب

 اِىب١ٔخ اٌٛطٛي 5 78%

 اٌّظلال١خ 4 89%

 اٌّؾزٜٛ اٌّؼٍِٛبرٟ 5 93%

 اٌزفبػً ِغ اٌّٛلغ 4 83%

 ثٕبء اٌؼاللبد 4 80%

 ثٕبء اٌٛػٟ ثبٌؼالِخ 4 83%

رقف١غ اٌّقبؽو  4 88%

 اٌّلهوخ 

 ائ١خرؼي٠ي إٌٛاٞ اٌشو 3 82%

رؼي٠ي االهرجبؽ  3 76%

 ثبٌقلِبد اٌفٕلل١خ

اٌّقوعبد إٌف١َخ  4 93%

 ٌّزٍمٟ اٌقلِخ

 ِجًّ االثعبد  89.2%

 

 : اٌذراسخ طر٠مخ

 أسٍٛة جّع اٌج١بٔبد:

لغرض الحصكؿ عمى البياىات كالهعمكهات لتىفيذ هقصد الدراسة تـ اعتهاد الهصادر الهتعارؼ عميً باالكلية 
تتكزع بيف هقاالت عمهية ككتب كهف ثـ بياىات تـ جهعٍا عبر االستباىة كذلؾ لبياف رام كالثاىكية، كالتي 
 العيىة الهبحكثة. 

 أدٚاد رذ١ًٍ اٌج١بٔبد:

 ا دكات الخاصة  كصؼ كتشخيص متييرات الدراسة ، كتتمنؿ  اآلتي :أ. 
 تظٍر ىسبة اإلجابات عف هتغير هعيف هف هجهكع اإلجابات. النسب المئكية: -
 يعرض هتكسط اإلجابات عف هتغير هعيف.  لكسط الحسا ي )المكزكف(:ا -
 يبيف درجة تشتت اإلجابات عف كسطٍا الحسابي.االنحراؼ المعيارم: -
 لقياس ثبات أداة الدراسة. (:Cronbach Alfaكركن اخ ألفا ) -

 ب. ا دكات الخاصة الخت ار نمكذج الدراسة كفرضياتيا ككما يأتي:
كيستخدـ إليجاد العالقة ا ثر بيف هتغيريف :Simple Regressionطاالنحدار ال سي -

 هف هتغيرات الدراسة.
يستخدـ لتحديد افضؿ ىهكذج :  Stepwise Regressionاالنحدار المتدرج  -

 إىحدار لتاثير الهتغيرات الهستقمة في الهتغير الهعتهد. 
ة، كسكؼ يتـ إستخداهً في لمتحقؽ هف هعىكية العالقة بيف هتغيرات الدراس:Fاخت ار  - -

 اختيار فرضيات الدراسة. 
 يستخدـ لهعرفة هعىكية الفركقات بيف ا كساط الحسابية لهتغيرات الدراسة. :tاخت ار  -
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 ا١ّ٘خ شجىبد اٌزٛاطً االجزّبعٟ:

ا عمى الحياة كهدلالتكاصؿ االجتهاعي، كيرجع ذلؾ الٌهيتٍا  شبكاتتتعدد استخداهات   ، كقدالعاهة تاثيٌر
 التكاصؿ االجتهاعي كالتالي:  شبكات( أٌهية 2012ذكر الحارثي)

كاالىضهاـ كالترخيص فٍي هتكافري لمجهيع ك هجاىية الرسكـ  سيكلة الكصكؿ الى الش كات: .1
 لٍا يتصؼ بالسٍكلة حتى أصبحت ٌذي الخدهات جزءان هف االعالـ التجارم.

إىٍاء الحكاجز التي تصد عهمية  عهمت شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمىكسر الحكاجز:  .2
االرساؿ كالهشاركة لمرسائؿ بهختمؼ أىكاعٍا، كفي هعظـ االحياف تستخدـ الصىاعات هكاقع 

 التكاصؿ االجتهاعي  لعرض ههيزاتٍا.
يقصد بذلؾ أف قدرة شبكة اليكتيكب عمى تضهيف أم هقطع فيديك في إتاحة خيار التضميف:  .3

 قي الشبكات كالفيس بكؾ كتكيتر.أم هكاف هف الهدكىات، أك هف با
كتعتبر ٌذي أٌـ أٌهية لهكاقع التكاصؿ االجتهاعي ككىٍا قادرة عمى إقىاع الشباب  االقناع: .4

ـ كتكفير الهشكرة كهشاركة الىصائح بيف الهستخدهيف  كتكفر لٍـ فرصة هشاركة أفكاٌر
 باسمكب تخطى الحدكد الجغرافية كاجتازت رقابة االجٍزة ا هىية.

التكاصؿ االجتهاعي عف  شبكاتفقد أبعدت  معمكمات غير خاضعة لمراق ة أك التنقيح: .5
 الرقابة الشاهمة، كاصبحت الهعمكهات هتاحة كالكصكؿ لٍا اصبح دكف حكاجز. 

التكاصؿ االجتهاعي عمى تكافر  شبكاتتساعد  الفكرية في تشاركية المعمكمات المحدنة: .6
تحدث، إضافة الى تكافر البث الهباشر لمفيديك كتحهيؿ الهعمكهة الهطمكبة بشكؿ فكرم كهس

 الصكر.
( هميكف شكؿ 900أظٍرت إحصائيات لمفيس بكؾ اف ٌىاؾ ) ش كات متعددة اال عاد: .7

التكاصؿ االجتهاعي يتفاعؿ هعٍا الىاس)صفحات، هجهكعات، أحداث، صفحات  شبكاتل
ا.  هجتهعية( كغيٌر

د اسٍهت هكاقع التكاصؿ االجتهاعي عمى تحييد فجكة : لقالتيمب عمى الفكارؽ االجتماعية .8
االتصاالت، كتهكىت هف ربط الىاس ببعضٍـ البعض عمى الرغـ هف اختالؼ اجىاسٍـ 

ـ كعرقٍـ كثقافاتٍـ.   كأعهاٌر
 مفيـك ش كات التكاصؿ االجتماعي:

 Lenhart andعرؼ) فقد(، 3تتعدد كتختمؼ التعاريؼ الهتعمقة بشبكات التكاصؿ االجتهاعي الجدكؿ )
Madden،2007 ،شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى أىٍا هساحات افتراضية هتكاجدي في شبكة االىترىت )
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يتهكف هف خاللٍا الهستخدـ هف إىشاء صفحات شخصية كاستخداـ االدكات لمتفاعؿ، باالضافة الى 
 عمى هىاقشتٍا. التكاصؿ هع هف يعرفكىٍـ، كها أىٍا تساٌـ في طرح هكاضيع كأفكار هتىكعة كالعهؿ

 ( ٠ج١ٓ رعر٠ف شجىبد اٌزٛاطً االجزّبع١خ ٚفك اٌعذ٠ذ ِٓ اٌجبدث3ٓ١اٌجذٚي )

 التعريؼ ال احث
الصاعدم  

(2012                       ) 
شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى أىٍا االبعاد الفرعية لمجيؿ الثاىي 

ؼ عمى لمكيب، كهف الههكف أف تكصؼ باىٍا هكاقع كيب هتىكعة، كأضا
اىٍا هجهكعة هف االدكات التكىكلكجية التي تسٍؿ هٍهة تكفير الركابط 

 كالتفاعالت االلكتركىية بيف االفراد هف خالؿ شبكة االىترىت.
شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى أىٍا: هف هىظهة هف الشبكات  (2011عكض )

طً االلكتركىية التس تتيح لمهشترؾ فيٍا إىشاء هكقعً الخاص كهف ثـ رب
هف خالؿ ىظاـ اجتهاعي إلكتركىي بهستفيدييف آخركف يتشارككف فيها 
كاية هحددة أك هف الههكف اف يككىكا قد تشاركك  بيىٍـ بجٌتهاـ هعيف ٌك

 هىذ هدة زهىية كاصدقاء الجاهعة أك الثاىكية.
الد يسي 
 (2013كالطاىات)

شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى أىٍا هجهكعة هف االىظهة الهرتبطة 
بىكع أك أكثر هف أشكاؿ الترابط التي تتضهف القيـ كالرؤل كاالفكار 
الهشتركة إضافة الى االتصاؿ االجتهاعي كالقرابة كالصراع كالتبادالت 
الهالية كالتجارية، كالعضكية الهشتركة في الهىظهات، إضافة الى 
الهجهكعات الهشاركة في حدث هعيف كجكاىي عديدة أخرل في عالقات 

 االىساف.
المنصكر 

(2012) 
شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى أىٍا تركيبة اجتهاعية إلكتركىية يتـ 
إيجادٌا هف خالؿ جهاعات أك أفراد أك هؤسسات، كيتـ تسهيةالجزء 

( حيث تتصؿ بهختمؼ العالقات Node-التككيىي ا ساسي باسـ)العقدة
لمعهؿ عمى تشجيع فريؽ هعيف أك إىتهاء هعيف لشركة أكفئة، كهف 
الههكف في بعض االحياف أف تتعهؽ العالقة رجكعان الى الطبيعة 

 االجتهاعية أك الهعتقدات أك الطبقة التي يىتهي إليٍا.
أىٍا هىظكهة هف الشبكات االلكتركىية  عمىشبكات التكاصؿ االجتهاعي  (2013الع يرم )

التي تتيح لمهشترؾ هف خاللٍا بجىشاء هكقعً الخاص، كالعهؿ عمى 
أعضاء آخركف يتفقكف هع بيضٍـ هف حيث الٍكايات جهعً هع 

 كالهيكؿ.
الهكاقع الهتضهىة  هجهكعةهكاقع التكاصؿ االجتهاعي عمى أىٍا  (2013الطيب)

صفحات كهكاقع تكاصؿ بيف االفراد في هختمؼ البيئات كالهجتهعات 
 يجتهعكف عمى اٌتهاـ كاىتهاء هعيف.
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Schiffman & 
Kanuk 
(2010) 

ضيً حيث يتشارؾ الىاس الهعمكهات عف اىفسٍـ هع اىٍا اتصاالت فر 
االخريف ،غالبا تككف برغبات هشتركة  كبا كثرهع الذيف يبىكف عالقات 

 هع البعض كتككف هكجكدة فقط عبر الفضاء االفتراضي.
Keller(2012)                     بالىسبة لمهستٍمؾ ٌي هشاركة بالىص ، الصكر، الصكت كالفيديك

 كهع الشركات كالعكس. ت هع البعضكالهعمكها
 اٌّظله: ِٓ اػلاك اٌجبؽش اػزّبكا ػٍٝ كهاٍبد افوٜ 

 أنكاع أدكات ش كات التكاصؿ االجتماعي:

شٍد العالـ في السىكات ا خيرة ىكعان هف التكاصؿ اإلجتهاعي بيف الىاس في فضاء إلكتركىي افتراضي، 
كزاكج بيف الثقافات، كالذم أطمؽ عميً بيف البشرية  قرب الهسافات بيف الشعكب كألغى الحكاجز كالحدكد

)بشبكات التكاصؿ اإلجتهاعي(، كظٍرت باىكاع هتعددة كاستاثرت بجهٍكر كاسع، حيث لعبت ا حداث 
السياسية كالطبيعية في العالـ دكر ٌاهان في التعريؼ بٍذي الشبكات، كالتي كاف لٍا الفضؿ في إيصاؿ 

ىصية كهقاطع الفيديك عف تمؾ ا حداث، هها ساٌـ في اىتشار ٌذي الشبكات ا خبار السريعة كالرسائؿ ال
ا ها يمي:4،الجدكؿ)  (، كالتي هف أبرٌز

(، كذلؾ عىدها قاهت شركة 2006ترجع بدايات ٌذي الخدهة إلى أكائؿ عاـ ) : (Twitter)اكال: التكيتر
(Obviousا هريكية عمى إجراء بحث تطكيرم لخدهة التدكيف الهصغرة ) كهف ثـ أتاحت ٌذي ،

الخدهة لعاهة الىاس في اكتكبر هف ىفس العاـ، كبعدٌا أخذ الهكقع باالىتشار، كبعدٌا قاهت الشركة 
ذاتٍا بفصؿ ٌذي الخدهة عف الشركة ا صؿ، كابتكرت لٍا أسهان خاصان يسهى )تكيتر( كذلؾ كاف 

هع أصدقائً تمؾ  ( حيث يتهكف هف يهتمؾ حساب في ٌذا الهكقع هف أف يتبادؿ2007عاـ )
 التغريدات. 

أف ٌذا البرىاهج سٍؿ هف عهمية االتصاؿ بيف ا فراد كالجهاعات، كقدـ (: whatsappلكاتس آب )انانيا:
جهمة هف الخدهات في عالـ االتصاؿ كالتكاصؿ، كسٍؿ هف ىقؿ الصكر كهقاطع الفيديك، كيرل 

(O’Hara et al، 2013أف ٌذا البرىاهج ال يرتكز عمى خاصي ) ىها تتـ ة طمب اإلضافة كال
اإلضافة بشكؿ تمقائي في حاؿ رقـ الشخص كلديً الكاتس آب، بحيث يتيح لهستخدهيً إهكاىية 
حظر هف ال يرغبكف بالتكاصؿ هعً. كيهتاز ٌذا البرىاهج باىً ال يحتكل عمى اسـ هستخدـ أك رقـ 

 سرم ها يجعؿ عهمية استخداهً تتصؼ بالسٍكلة.
 فظ١ٍٟ ٌٛسبئً اٌزٛاطً االجزّبعٟ( ٠ج١ٓ ٚطف ر4اٌجذٚي )

ٚسبئً 

اٌزٛاطً 

 االجزّبعٟ

 اٌٛطف
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 ف١سجٛن
  ًأفبك ِٛلغ2018اػزجبًها ِٓ أثو٠ ، Facebook  ٓأْ ػلك اٌَّزقل١ِ

١ٍِبه َِزقلَ ٔشؾ  ١ٍِ1.4به َِزقلَ شٙو٠ًب ٚ  2.2إٌشط١ٓ ٠مله ثٕؾٛ 

 .١ِٛ٠ًب

   ِٓ ١ٍِْٛ طٛهح رُ رؾ١ٍّٙب ػٍٝ 300ٕ٘بن أوضو Facebook َٛوً ٠. 

   ؽَبثبد 5فٟ اٌّزٍٛؾ، ٠زُ ئٔشبء Facebook فٟ وً صب١ٔخ. 

   ِٓ َِزقلِٟ ٪ 30ِب ٠موة ِٓ Facebook  ٓ25رزواٚػ أػّبهُ٘ ث١  ٚ

 .ٍٕخ 34

  ٟال ٠ياي اٌطٍت ػٍٝ ِمبؽغ اٌف١ل٠ٛ ف Facebook  ِورفؼبً ؽ١ش ٠جٍغ ػلك

 .١ٍِبهاد ١ِٛ٠ًب 8ِشب٘لاد اٌف١ل٠ٛ٘بد ؽٛاٌٟ 

 .١ٍِبه ى٠بهح وً شٙو 1.5ػلك اٌي٠بهاد اٌشٙو٠خ ػٍٝ ٠ٛر١ٛة رجٍغ   ٠ٛر١ٛة

 ٛ٠مؼٟ اٌّشب٘لْٚ ِب ٠ؼبكي ٍبػخ ١ِٛ٠ًب ٌّشب٘لح ِمبؽغ ف١ل٠ YouTube. 

  ًٍبػخ ِٓ اٌف١ل٠ٛ٘بد وً كل١مخ ػٍٝ 300فٟ اٌّزٍٛؾ ، ٠زُ رؾ١ّ 

YouTube. 

  ِٓ ١ٍِبه ِشب٘لح ٌٍف١ل٠ٛ٘بد وً ٠َٛ 5ٕ٘بن أوضو. 

 ٍٝػلك اٌَّزقل١ِٓ إٌشط١ٓ ١ِٛ٠ًب ػ YouTube  ٓ١ًٍِٛٔب ٠30ي٠ل ػ. 

  كل١مخ 40رَزغوق اٌي٠بهح ػٍٝ ٠ٛر١ٛة فٟ اٌّزٍٛؾ 

 .١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ شٙو٠ًب 800ٌلٜ أَزمواَ أوضو ِٓ   أسزمراَ

  ِٓ ١ٍِبه طٛهح 40ِٕن أشبء أَزمواَ رّذ ِشبهوخ أوضو. 

 ١ٍِْٛ 500ٌٕشط١ٓ ١ِٛ٠ب أوضو ِٓ ػلك َِزقلِٟ االَٔزمواَ ا. 

  ً١ٍِْٛ طٛهح ػٍٝ أَزمواَ ١ِٛ٠ًب 95فٟ اٌّزٍٛؾ ، ٠زُ رؾ١ّ. 

  ٌٟ١ٍِبه ئػغبة وً ٠َٛ ٠4.2زُ اٌزفبػً ٚ ػًّ ؽٛا. 

  ٓب ،ٚ  29ٚ  18رزواٚػ أػّبه ِؼظُ َِزقلِٟ أَزمواَ ث١ ًِ ِٓ  ٪32ػب

 َِزقلِٟ أَزمواَ ؽٍجخ عبِؼ١١ٓ

 ثٕزرسذ

 

 ١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ شٙو٠ًب 200ٍذ ٌلٜ ثٕزو. 

 70 ١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح. 

  ِٓ ١ٍِبه 100ئعّبٌٟ ػلك كثبث١ٌ ثٕزوٍذ أوضو. 

  ٌٟ١ٍِبه 1ئعّبٌٟ ػلك ٌٛؽبد ثٕزوٍذ ؽٛا. 

  ٠يٚه ِٛلغ ثٕزوٍذ وً ٠َٛ ١ٍِٟٛٔ َِزقلَ ٠مِْٛٛ ثؾفع كثبث١ٌ اٌزَٛق

 .ػٍٝ ٌٛؽبرُٙ

 .١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ شٙو٠ًب 700ػلك َِزقلِٟ ٚارٌ اة ثٕؾٛ لله   ٚارس اة

  ٟكٌٚخ ٠109زُ اٍزقلاِٗ ف. 

  ِٓ ١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ ١ِٛ٠ًب ػٍٝ ٚارٌ اة 320ٕ٘بن ِب ٠موة. 

 فٟ اٌّزٍٛؾ، ٠َغً ١ٍِْٛ شقض ػٍٝ ٚارٌ اة ١ِٛ٠ًب. 

  ١ك ١ٍِبه طٛهح ػجو رطج ١ٍِ1.6به ٔض رمو٠جًب ٠ٚزُ ِشبهوخ  ٠42زُ ئهٍبي

  .ٚارٌ اة ١ِٛ٠ًب

 .Google + ١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ شٙو٠ًب ػٍٝ 395ٕ٘بن ِب ٠موة ِٓ   جٛجً

  ِٓ ١ٍِبه َِزقلَ َِغً ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼبٌُ 2عٛعً ٌل٠ٙب أوضو. 

 28٪ َِِٟزقل ِٓ Google + ٓب 34ٚ  15رزواٚػ أػّبهُ٘ ث١ ًِ  .ػب

  ٍٝع١ّغ اٌَّزقل١ِٓ ٪ 55اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ر١َطو ػ ِٓ. 

 73.7 ٪  ْاإلٔبس ٪ 26.3ِٓ اٌَّزقل١ِٓ ِٓ اٌنوٛه فٟ ؽ١ٓ أ ِٓ. 

 فٟ اٌّزٍٛؾ، رَزغوق ى٠بهح وً َِزقلَ ٌـ +Google 3  ٚ صب١ٔخ  46كلبئك

 .ٌىً ى٠بهح

 .١ٍِبه ٠1.3مله ػلك اٌَّزقل١ِٓ اٌَّغ١ٍٓ ػٍٝ ر٠ٛزو ثـ   ر٠ٛزر

  ِٓ َزقلَ ٔشؾ ١ٍِْٛ ِ 330فٟ اٌٛلذ اٌؾبػو، ٠ٛعل ٌلٜ ر٠ٛزو أوضو

 .شٙو٠ًب

  ،١ٍِْٛ ُِٕٙ ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح 70ِٓ اٌَّزقل١ِٓ إٌشط١ٓ شٙو٠ب. 
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  ٌٟ١ٍِْٛ ٠100جٍغ ػلك اٌَّزقل١ِٓ إٌشط١ٓ ١ِٛ٠ًب ػٍٝ ر٠ٛزو ؽٛا. 

  ِٓ ؽَبة عل٠ل ػٍٝ ر٠ٛزو وً ٠َٛ ٠460.000زُ رَغ١ً ِب ٠موة. 

  ِٓ لح ٠ظً ئٌٝ ١ٍِبه ١ٍِْٛ رغو٠ 140ػلك اٌزغو٠لاد ا١ِٛ١ٌخ ٘ٛ أوضو

 .رغو٠لح فٟ األٍجٛع

  ِزبثغ 208وً َِزقلَ ر٠ٛزو ٌل٠ٗ فٟ اٌّزٍٛؾ. 

 550 ً١ٍِْٛ ؽَبة ػٍٝ ر٠ٛزو لبَ ثبهٍبي رغو٠لح ٚاؽلح ػٍٝ االل. 

سٕبة 

 شبد

  ِٓ ١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ شٙو٠ًب 301ؽزٛٞ ٍٕبة شبد ػٍٝ ِب ٠موة. 

  ٔشؾ ١ِٛ٠ًب١ٍِْٛ َِزقل ٠178جٍغ ػلك َِزقلِٟ ٍٕبة شبد َ. 

  ١ًٍِٛٔب ِٓ اٌٛال٠بد  77ِٓ ث١ٓ ٘إالء اٌَّزقل١ِٓ إٌشط١ٓ ١ِٛ٠ًب، ٕ٘بن

 .اٌّزؾلح

 60 ٪  ٍٕٓخ 34ٚ  18ِٓ َِزقلِٟ ٍٕبة شبد رزواٚػ أػّبهُ٘ ث١. 

  ٕ٘بن ِٕبفَخ ل٠ٛخ ث١ٓ ٍٕبة شبد ٚ ِٕبفَٙب ف١ٌ ثٛن، ؽ١ش اْ ػ١ٍٗ أوضو

 .١ٍِبه ِشب٘لح ف١ل٠ٛ ١ِٛ٠ًب 10ِٓ 

 ١ٍِبهاد ٌمطخ وً ٠َٛ 3زُ ػًّ ِب ٠موة ِٓ ٠. 

  ُ٘ب ف١ّب اوضو فٝ  ٠25مؼٝ َِزقلِٛ ٍٕبة شبد اٌن٠ٓ ٠جٍغ ػّو ًِ ػب

كل١مخ فٟ ؽ١ٓ أْ األشقبص اٌن٠ٓ رمً أػّبهُ٘ ػٓ  20اٌّزٍٛؾ اوضو ِٓ 

 .كل١مخ فٟ اٌّزٍٛؾ 30ٍٕخ ٠مؼْٛ  25

  ِٓ 950رش١و اٌزمل٠واد ئٌٝ أْ األِو ١ٍَزغوق أوضو  ًِ ب ٌّشب٘لح ع١ّغ ػب

 .اٌٍمطبد اٌزٟ رٛعل ػٍٝ ٍٕبة شبد فٟ ٠َٛ ٚاؽل

١ٍِْٛ ِٓ  ١ٍِ133ْٛ َِزقلَ َِغً ُِٕٙ  546ٌلٜ ١ٌٕىل اْ أوضو ِٓ   ١ٌٕىذ اْ

 .اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ

  ِٓ ١ٍِْٛ َِزقلَ ٔشؾ شٙو٠ب ١ٌ200ٕىل اْ ٌل٠ٗ ِب ٠موة. 

 ْ5.26فٟ اٌضب١ٔخ اٌٛاؽلح، ٚ  ٠ٛعل ػٍٝ األلً ػؼٛاْ عل٠لاْ فٟ ١ٌٕىل ا 

 .١ٍِْٛ ؽَبة عل٠ل فٟ اٌشٙو

  ِٓ ١ٍِْٛ طفؾخ شووخ َِغٍخ ػٍٝ ١ٌٕىل اْ 20ٕ٘بن أوضو. 

  ٓ43ِٓ اٌنوٛه فٟ ؽ١ٓ أْ  ٪57ِٓ ث١ٓ ع١ّغ اٌَّزقل١ِ٪  ِٓ

 .اٌَّزقل١ِٓ ُ٘ ِٓ اإلٔبس

 .١ٍِبه ِٕشٛه ٠158ؾزٛٞ رّجٍو ػٍٝ أوضو ِٓ   رّجٍر

 ١ٍِْٛ ِلٚٔخ 396وة ِٓ ػٍٝ رّجٍو ِب ٠م. 

  ١ٍِبه ِٕشٛه شٙو٠ب 1.1فٟ اٌّزٍٛؾ ، ٠زُ ٔشو. 

  ِٓ ١ٍِْٛ ِلٚٔخ عل٠لح ٠زُ ٔشو٘ب وً شٙو 7.2ٕ٘بن ِب ٠موة. 

  ِٓ ٍٕخ 34ٚ  18ِٓ ىٚاه رّجٍو رزواٚػ أػّبهُ٘ ث١ٓ  ٪ 46ِب ٠موة. 

  ،اإلٔبس ٪ 48ِٓ اٌنوٛه ٚ  ٪ 52ِٓ ث١ٓ ع١ّغ ىٚاه رّجٍو ِٓ. 
 Source: https://www.internetworldstats.com/،2018 

كب عمى تبادؿ همفات الفيديك التي يتـ تصفحٍا تعتهد فكرة هكقع اليكتي  :  (YouTube)نالنا: اليكتيكب
هف قبؿ الهستخدهيف هف خالؿ تحهيمٍا عف االىترىت بهختمؼ أىكاعٍا، كبهقدكر أم شخص في 

 ىفس الكقت أف يستخدـ ىفس الرابط أك الهكقع كلكف بحدكد كضهف قيكد قاىكىية.

ا اىتشاران كاسٍمٍا كيعتبر أحد أكثر براهج االتصاؿ عبر اإلىت :Skype) را عا: سكايب ) رىت، كأكثٌر
استخداهان في الكقت ذاتً، ككها تتعدد اختياراتً كيتيح االتصاؿ بيف حاسب كآخر كبيف ٌاتؼ 

ذا يتـ هف خالؿ تقىية  ي هسؤكلً عف   (VoIP)كحاسب أك العكس كأيضا ن بيف الٍكاتؼ، ٌك ٌك
هيً هف االتصاؿ صكتيان ىقؿ الصكت عبر الشبكات الهختمفة، بحيث يتيح هكقع السكايب لهستخد

https://www.internetworldstats.com/
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)عبر الٍاتؼ( هف خالؿ اإلىترىت بشكؿ هجاىي بالىسبة لهستخدهي ٌذا البرىاهج، إال أىً يكمؼ 
 (.Kirk،2013هبمغ بسيط هف الهاؿ في حاؿ تـ االتصاؿ بخطكط الٍاتؼ الثابتة أك الجكالة )

ف خالؿ شركة لكدم ككرب ( كذلؾ ه2002تعكد بدايات هكقع فميكر الى سىة ): Flickr)خامسا: فميكر )
(Ludicorp)   كالتي قاهت باطالؽ فميكر  كؿ هرة ،  ككاىت بدايات ظٍكر ٌذي الخدهة في

الحقيقة في كىدا عىدها قاهت الشركة بتاسيس لعبة جهاعية عهالقة لٍا عبر اإلىترىت فقاهت 
كة الصكر شركة ياٌك بشراء جهيع هحتكيات الهكقع، كخدهة فميكر ٌي عبارة عف هكقع لهشار 

كالفيديك، كالعهؿ عمى حفظٍا كتىظيهٍا،  فضالن عف ككىً هكقعان هشٍكران لمتشارؾ في الصكر 
الشخصية، بحيث يستخدـ الهكقع هف قبؿ الهدكىيف هف خالؿ إعادة استخداـ الصكر الهتكفرة 

 هيزات كالتي هف أٌهٍا اىً يعهؿ ( أف هكقع فميكر يهتاز بعديCha et al،2008فيً. كيشير )
 عمى حفظ الصكرة هدل الحياة بدكف أف يتـ حذفٍا.

ٌك هكقع هتاح عمى شبكة اإلىترىت يصىؼ ضهف الشبكات االجتهاعية، كتاسس في سادسا: لينكد إف: 
كيستخدـ الهكقع بشكؿ أساسي كشبكة تكاصؿ هٍىية، كالهكقع  2002ديسهبر كاىكف ا كؿ عاـ 

هميكف عضك هف أكثر  175في الهكقع أكثر هف لغة عالهية،  كبمغ عدد الهسجميف  19هتكفر بػ 
 (. Silke،2012دكلة ) 200هف 

: كيعتبر الفيس بكؾ كاحد هف أشٍر الهكاقع الهتاحة عبر شبكة  (Facebook)سا عا: الفيس  كؾ 
التكاصؿ االجتهاعي، حيث أضحى اليـك هىبر افتراضي لمتعبير، ككاىت بدايات الفيس بكؾ عمى يد 

فارد، حيث قاـ بتصهيـ كابتكار هكقع عبر الشبكة العالهية يٍدؼ هف خاللً أحد طالب جاهعة ٌار 
ـ كآرائٍـ  الى التكاصؿ هع زهالءي في الجاهعة، كيهكىٍـ هف عهمية تبادؿ هعمكهاتٍـ كأفكاٌر
ـ كهمفاتٍـ فيها بيىٍـ، كهف ٌىا فجىً يكصؼ باىً " دليؿ سكاف العالـ" فٍك هكقع  كهقترحاتٍـ كصكٌر

العادييف هف أف يجدكا  ىفسٍـ كياف عاـ هف خالؿ اإلدالء كالهشاركة بها يرغبكف هف يهكف ا فراد 
 (.5هعمكهات الجدكؿ )

 2019( عذد ِسزخذِٟ اٌف١س ثٛن فٟ اٌعبٌُ ٌٍعبَ 5جذٚي )

 عذد اٌّسزخذ١ِٓ االل١ٍُ

 116.482.942 اٌشرق االٚسط

 240.304.118 افر٠م١ب 

 645.661.200 اِر٠ىب 

 867.984.000 اس١ب

 340.891.620 اٚرٚثب

 oceania 20.084.690اٚشٕه 
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 2.029.875.628 اٌعبٌُ

                               Source: www.internetworldstats.com، 2019 

 

 عناصر تقييـ ش كات التكاصؿ االجتماعي:

ٚ  Trusov et al.، 2009)ٚ ) (Atahan & Berezina، 2010)( ٚ Andresen،2012للَ )

Hansson & Wrangmo.2013) ). ( ػٕبطو ٠ّىٓ ِٓ فالٌٙب رم١١ُ 2014ٚ) اثٛ هِبْ ٚ اٌؾل٠ل

 شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ:

عىد رغبة الشركة السياحية في إقاهة هشركع تجارم لٍا عمى اإلىترىت فهف  إمكانية الكصكؿ: -1
تهاعي بعيف االعتبار لدل إىشائً، فكجكد ركابط لحسابات الحكهة أخذ شبكات التكاصؿ االج

ها في الهكقع بدكري قد يساعد في ازدياد أعداد  هكاقع هثؿ الهشركع عمى الفيسبكؾ كتكيتر كغيٌر
 E-Tourism toالهتابعيف لً، ككها أىً يساٌـ بشكؿ كبير في تكجيً زيارات إضافية إلى الهكقع )

F-Tourism)الهكقع عمى اعداد كبيرة هف الزكار. ، خاصة في حاؿ استحكذ 
هصداقية الشركة السياحية في سمككٍا التسكيقي تعد أحد أٌـ الهعايير في تحقيؽ الهيزة المصداقية:  -2

التىافسية كىعىي بٍا هدل قدرتٍا عمى الكفاء بجلتزاهاتٍا كتعٍداتٍا لمسائح. كتتجمى ٌذي الهصداقية 
تٍا بهختمؼ شبكات التكاصؿ االجتهاعي. كتتشكؿ في هدل تحقيؽ ها كعدت بً ضهف إعالىا

الهصداقية هف خالؿ عدد هف ا هكر كالتي هف أٌهٍا أف يككف ٌىاؾ اٌتهاـ بها يتطمبً كيحتاجً 
كؿ هف يتصفح الهكقع، كأف يككف ٌىاؾ التزاـ كاعتهادية بها يشاٌدي عمى الهكقع كدرجة عالية هف 

 الشفافية كالىزاٌة بها يكعد بً هسبقان.
هف أكثر العىاصر أٌهية لصفحة الفيسبكؾ لمشركة السياحية أف تككف المحتكل المعمكماتي:  -3

الهعمكهات الهقدهة تغطي جهيع جكاىب كاستفسارات كاحتياجات السياح هع إهكاىية التكاصؿ عبر 
أرقاـ الٍكاتؼ كالبريد اإللكتركىي، فضال عف شرح شبً هفصؿ عف الخدهات السياحية التي تقدهٍا 

ات ا لشركة كطريقة الكصكؿ إليٍا كهاٌية الخدهات التي تقدهٍا كاحتكاء الصفحة عمى صكر كفيديٌك
 تكضيحية ،عمى أف يتـ تحديث ٌذي الهعمكهات كالصكر باستهرار كبشكؿ دكرم.

عىدها يهتمؾ هكقع ها عمى شبكة االىترىت عددان كبيران هف الركابط الخارجية التفاعؿ مع المكقع:  -4
ف الهكاقع ذات الثقة فجىً بذلؾ يهتمؾ سمطة عمى طبيعة الهكاد الهىشكرة، كبٍذا فجىً عىدها الههكلة ه

هف الهحادثات عمى الهدكىات كشبكات التكاصؿ االجتهاعي  تككف الشركة السياحية أك الهىتج جزءا ن
ذا هف شاىً أف يحسف هف تصىيؼ الشركة  فجىٍا بذلؾ ستتهكف هف التكاصؿ هع السياح، ٌك

 ية في شبكات التكاصؿ االجتهاعي. السياح

http://www.internetworldstats.com/
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يكهف السبب الرئيسي لدهج عهمية التسكيؽ عبر شبكات التكاصؿ   ناء العالقات مع السياح: -5
االجتهاعي هع الهزيج التسكيقي بالحاجة إلقاهة عالقات قكية هع السياح عبر الهكاقع االلكتركىية 

هتمؾ قائهة طكيمة هف خيارات الشراء. االجتهاعية، حيث هف الهٍـ أف ىدرؾ كىفٍـ أف السائح ي
كلهكاجٍة ٌذي التحديات ال بد هف إىشاء عالقات هتيىة هع السياح كذلؾ هف خالؿ التعرؼ عمى 
احتياجاتٍـ كرغباتٍـ كالعهؿ عمى تمبيتٍا كتصهيـ العركض حسب الحاجة كالرغبات كاستهرارية 

  (Khurana & Assenov.2012)التكاصؿ اثىاء كبعد عهمية الشراء. 

حيث يشهؿ التسكيؽ عبر كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي الحفاظ عمى العالهة   ناء الكعي  العالمة: -6
التجارية لمشركات كالكجٍات السياحية كذلؾ هف خالؿ اقاهة عالقات أفضؿ هع السياح،كتعتبر 
ت كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية ذات تاثير قكم عمى هصداقية العالهة التجارية حيث أف شبكا

التكاصؿ تهٍد الطريؽ بيف الشركة السياحية كالسائح لكي يتكاصمكا هعان عىدها تكاجٍٍـ هشكمة ها أك 
حتى إذا رغبكا فقط في إضافة تعميؽ"بكست" عمى أحد الهىتجات أك الخدهات التي تقدهٍا الشركة 

اٌهية العالهة السياحية. لذا فاف هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ٌي أداة جيدة لبىاء حالة هف الكعي ب
 التجارية عبر استهرارية التعاهؿ هعٍا هستقبال. 

 communication  mouth -of-E-wordارظبالد اٌىٍّخ إٌّمٌٛخ اٌىزر١ٔٚب:

اف صفحات الفيس بكؾ هكىت السياح الحالييف أك الهحتهميف أف يصبحكا هعجبيف بصفحة الفىدؽ  اك 
راء يعكس الكمهة الهىقكلة الكتركىيا كلعشرات االالؼ هشاركيف لتمؾ الصفحة عمى صفحاتٍـ الشخصية كاج

( أىً عىدها يقكـ فىدؽ ها Chevalier،2005هف الهتصفحيف عمى هكاقع التكاصؿ االجتهاعي . كيرل )
بجدراج خبر عمى صفحتً الخاصة سكاء أكاف ذلؾ فيديك أك صكرة أك كتابة فجف الهشاركيف سيتفاعمكف هع 

ذا االجراء يعتبر  ذلؾ هف خالؿ إضافة اعجاب أك هف خالؿ هشاركتً عمى صفحاتٍـ الشخصية ، ٌك
 كتكصية ايجابية عبر الفيسبكؾ هف شخص إلى جهيع ا صدقاء االخريف.

الكمهة الهىقكلة في التسكيؽ الفىدقي تعد هف أقكل كسائؿ ( أف Shirsavar et al،2012) كعميً يؤكد
كلكجيا كظٍكر كسائؿ االتصاؿ االجتهاعية التي تـ التسكيؽ، كىظران لمتطكرات الحاصمة في هجاؿ التكى

( ، W.o.Mouseعرضٍا سابقان فاضحى لديىا كالدة جديدة لكمهة الهاكس أم الكمهة الهىقكلة عبر الفارة )
ي تعتبر تطكران لشكؿ جديد هف أشكاؿ التسكيؽ السياحي االلكتركىي التي تصؿ إلى السياح هف خالؿ  ٌك

كالتي يهكف فحصٍا كالتاكد هف فاعميتٍا هف خالؿ ازدحاـ هكاقع التكاصؿ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي، 
االجتهاعي عبر اإلىترىت كذلؾ هف خالؿ الرد بكتابة تعميؽ أك هف خالؿ ها يطمؽ عميً اعجاب أكهشاركة 

 %( هف50إلى اآلخريف سكاء كاىت الهادة اإلعالىية هقاالن أك صكران أكفيديك. حيث تشير الدراسات الى أف )
 هستخدهي الخدهات عثركا عمى حاجتٍـ عبر الكمهة الهىقكلة أك التكصية الهقدهة هف االخريف.
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 أىمية الكممة المنقكلة االلكتركنية:

تؤثر شبكات التكاصؿ االجتهاعي الهختمفة عمى العهيؿ الىتقاء خياراتً هف بيف جهمة هف البدائؿ الهتاحة، 
االىسجاـ بيف  هف اتٍا أك قىكاتٍا التسكيقية الهختمفة ايجاد حالةعمى أف تقكـ الشركة السياحية بطكاقـ هبيع

تكقعات العهيؿ كبيف ها يحصؿ عميً هف هىتجات بٍدؼ استهالتً كعهيؿ دائـ كراضي، يساٌـ فيها بعد 
 Sweeney etبىقؿ صكرة ايجابية عف تجربتً آلخريف عبر حديثة لالخريف، فقد اشارت ىتائج دراسة )

al،2008لهحتهؿ أف يىقؿ العهيؿ غير الراضي تجربتً إلى تسعً أشخاص في حيف يىقؿ ( أىً هف ا
الراضي تجربتً إلى خهسة أشخاص كفي دراسات اخرل يجرم الحديث العداد اكبر هف ذلؾ، كفي دراسة 

( أكضحت باف الكمهة الهىقكلة لٍا تاثيرقكم عمى خيارات العهيؿ Cakir، & Cetin، 2013أخرل قاـ بٍا )
ذا يعكس الفكائد التي يهكف اف تجىيٍا الشركات السياحية هف الكمهة الهىقكلة خاصة في ق طاع الخدهات ٌك

اإليجابية كخاصة الصادرة هف السياح ذكم الرضا العالي، حيث يىكبكف عف الشركة في ادكار تسكيقية 
ذا هف شاىً قد يساٌـ في تخفيض الكاليؼ لجذب سياح جدد  .يهارسكىٍا في االسكاؽ ٌك

 رم١١ُ اٌىٍّخ إٌّمٌٛخ االٌىزر١ٔٚخ: أثعبد

عىدها يتكاصؿ السائح هع االخريف اصحاب التجربة عبر هكاقع الفيس  تخفيض المخاطر المدركة :اٚال: 
بكؾ فجىً يتشكؿ لدية صكرة ذٌىية حكؿ طبيعة الشركة السياحية، كطبيعة الخدهات التي تقدهٍا 

ؿ تالئـ االحتياجات الهطمكب ؿ الصكرة كاضحة فيها يتعمؽ با سعار، فكؿ الشركة السياحية ٌك ة ٌك
ذلؾ هف شاىً أف يساعد في تقميؿ الهخاطر الهدركة التي هف الهتكقع حدكثٍا الحقان خاصة اذا تـ 
تدكالٍا كالتعميؽ عميٍا هسبقا هف قبؿ الشخص ىفسً ك العديد هف االشخاص،  فجف الهعرفة التي 

أك الخطر سكاء كاىت تمؾ الهخاطر قبؿ اك اثىاء اك تشكمت بيىٍـ ساعدت في تقميؿ عدـ التاكد 
بعد الشراء، لذا اصبحت هكاقع التكاصؿ االجتهاعي هصدرا ٌاها لمعديد هف الهعمكهات حكؿ 
الهىتجات السياحية ذلؾ الف سمككيات العديد هف السياح اصبحت هرتبطة بها يتاح لٍا هف 

 (.Rodríguez،2009هعمكهات عبر تمؾ االدكات االجتهاعية. )

عمى صفحة الفيسبكؾ تؤثر عمى  : أف التفاعالت التي تحدث ها بيف ا صدقاءنانيا: تعزيز النكايا الشرائية
قرار الشراء الهستقبمي لمهىتج أك الخدهة، حيث يتكقؼ رضا السائح عف الخدهات التي يحصؿ 

كتشجيعً كتحفيزي عمى  عميٍا عمى الدكر الذم تمعبً الكمهة الهىقكلة الكتركىيان في تقديـ الخدهة،
الشراء هرة أخرل. حيث أف سمكؾ الشراء لمخدهات يهثؿ هجهكعة هف ا فعاؿ كالتصرفات التي 
يقكـ بٍا ا فراد هف أجؿ الحصكؿ عمى الخدهة، كها اف عهمية شراء الهىتج تهر بعدة هراحؿ، 

السياح  كخالؿ كؿ هرحمة هف ٌذي الهراحؿ يفترض عمى الشركة السياحية التدخؿ لتكجيً
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ـ عمى شراء الخدهة) (. حيث أف اتخاذ السائح لقرار الشراء سيتاثر Fazli et al،2009كتحفيٌز
 (:2013بعاهميف ٌها)الزعبي كالبطايىة، 

 :كذلؾ هف خالؿ هقدار القكة التاثيرية لمكمهة الهىقكلة الكتركىيان عمى السائح  اتجاىات اآلخريف
 د تككف تاثيرات ٌذي الكمهة إها سمبية أك إيجابية.عىدها يرغب في إتخاذ قرار الشراء، فق

 :حيث أف السائح يتبىى ىية الشراء عمى أساس بعض العكاهؿ كالدخؿ الهتكقع  العكامؿ المكقفية
كالسعر الهتكقع، كالخدهات الهتكقعة، كعمى الرغـ هف ذلؾ تطرأ بعض ا حداث غير الهتكقعة 

هثؿ الكمهة الهىقكلة الكتركىيان، كهف ٌىا فميس هف هف شاىٍا أف تعهؿ عمى تغيير ىيً الشراء 
الضركرة بهكاف ترجهة التفضيالت أك ىكايا الشراء لدل السائح إلى قرارات قطعية كفعمية لمشراء 

 ىتيجة لتمؾ العكاهؿ الهكقفية.

ية كالسائح ال إف هسار الشراء كالعالقة القائهة بيف الشركة السياح نالنا: تعزيز االرت اط  الخدمات الفندقية :
تىتٍى بهجرد حصكلة عمى الخدهة اك الهىتج، بؿ يجب أف ال تىقطع، فاالىطباع اإليجابي 
"الهخرجات الىفسية" الهتحققً ىتيجة تمقية الخدهة كالطريقة التي قدهت بٍا تمعب دكر كبير في 

اء الفعمي لمخدهة استهرار العالقة كزيادة كالء السائح، لذا فجف عدـ اىسجاـ تكقعات السائح هع ا د
هف شاىً أف يخمؽ لً شعكران بعدـ الرضا، حيث أف التكصيات التي يقدهٍا ا صدقاء هف خالؿ 
الكمهة الهىقكلة اإليجابية الشركة السياحية سكؼ تدعـ حالة االرتباط  بالشركة كالرضا عف 

 الهىتجات التي تطرحٍا.

ت الىفسية تتحدد كفؽ تقييـ السائح  داء الخدهة أف الهخرجا: را عا: المخرجات النفسية لمتمقي الخدمة 
ذا ها سيخمؽ  كهدل اىسجاهٍا لتكقعاتً، كيتهخض عف ذلؾ ها يمي إها أف يككف السائح راضو ٌك
كسفيران لٍا هف خالؿ الكمهة الهىقكلة  لديً كالء دائـ ىسبيا لمشركة السياحية كخدهاتٍا ليصبح هركجا ن

ذا سكؼ يؤثر في تقي يـ كجذب سياح آخريف هف خالؿ تصديؽ الهعمكهات اإليجابية الكتركىيان، ٌك
التي يحصؿ عميٍا عبر الكمهة الهىقكلة الكتركيان، كفي حاؿ كاف غير راضو فاف ذلؾ سيعكد بً إها 
ستبعادٌا هف هشترياتً الهستقبمية، أك  لسكء إختيارة فيكتفي بتخفيض إتجاًٌ اإليجابي ىحك الخدهة كال

لتي تدفعً الى اإلحتجاج عمى الخدهة كطمب التعكيض هف الشركة السياحية إلى الشركة السياحية كا
عالكة عمى إبداء اآلراء السمبية كشككاي لآلخريف، حيث أف السائح الغير راضو سيخبر اعداد كبيرة 
هف ا صدقاء هقارىة بالسائح صاحب التجربة االيجابية. كال بد هف اإلشارة ٌىا إلى ىقطة في غاية 

ي إحتهاؿ تعرض السائح إلى ها يطمؽ عميً عمهاء الىفس بالتىاقض الهعرفي ا ٌهية ٌك
((cognitive dissona  كىعىي بٍا تمؾ الحالة التي تىتاب السائح عىد قياهً بشراء خدهة هعيىة
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هع تكافر خدهات قد تككف أفضؿ ككاف هف الههكف لً شراءٌا، كيعكد ذلؾ إلى كجكد تىاقض بيف 
ىا ها يعرفً السائح هف خ دهات كاىت هتكفرة كبيف الهعمكهات كالهعرفة التي شاٌدٌا عىد الشراء، ٌك

ذا بدكري كفيؿ باف يقكدة إلى حالة  يبدأ بجدراؾ خسارتً لخدهات كاف هف الههكف الحصكؿ عميٍا، ٌك
هف عدـ الرضا كلكف في ٌذي الحالة بسبب التىاقض الذم حدث لً ىتيجة هقارىتً بيف الخدهة 

 (.2008ئؿ االخرل الهتكفرة)أبك الىجا، الهشتراي كالبدا

 الدراسات السا قة:
 دراسات  المية العر ية:

( حكؿ "تقييـ هكاقع فىادؽ الدرجة ا كلى عمى شبكة الهعمكهات العالهية: 2004دراسة الطائي كعبد الىبي )
هستكل ىجاح كالتي ٌدفت إلى تقييـ هكاقع "الكيب" لفىادؽ الدرجة ا كلى، كتحديد  حالة هف ا ردف".

اإلدارات الفىدقية في بىاء كتىظيـ هكاقع فاعمة لسياحٍا الذيف يستخدهكف شبكة اإلىترىت، ككسيمة اتصاؿ 
لغرض الحجز كالدفع كالحصكؿ عمى الهعمكهات الضركرية التي يحتاجٍا الضيكؼ التخاذ قرار شراء هحدد. 

ات ذات داللة إحصائية ل ٌهية الىسبية كقد تكصمت الدراسة إلى جهمة هف االستىتاجات أٌهٍا كجكد فركق
لعكاهؿ تقييـ الهكاقع االلكتركىية  كاشارة الدراسة الى اف فاعمية الهكقع، كجكدة الخدهة، كهحتكل الهعمكهات 

( كالتي 2009كاىت هف اكثر العكاهؿ تاثيرا في فاعمية الهكقع االلكتركىي لمفىدؽ. بيىها  دراسة سكيداف )
لكمهة الهىطكقة عمى القرار الشرائي لمهستٍمؾ هف حيث اختياري ككالءي لمعالهة كاىت بعىكاف" تاثير ا

التجارية". كالتي ٌدفت إلى التعرؼ عمى تاثير الكمهة الهىطكقة عمى القرار الشرائي لمهستٍمؾ هف حيث 
 تغيراتالهاختياري لمعالهة التجارية ككالئً لٍا، كفيها إاذ كاف ٌىاؾ اختالؼ في ٌذا التاثير باختالؼ 

 وػه صادرةػال ةػالهىطَق ةػلمكمه قَي تاثير ٌىاك أو إلى الدراسة تَصمت َقد. لمهستٍمكيو الديهغرافية
( كالتي بحثت في "دكر هكاقع 2012. اها دراسة عبد السهيع)الهستٍمك شراء قرار عمى َا قارب ا صدقاء

 َاقعالتعرؼ عمى  التكاصؿ االجتهاعي في تسكيؽ هصر كهقصد سياحي دكلي". حيث ٌدفت إلى
 فى الهَاقع تمك ىجاح َهقَهات الهصرية السياحية الهؤسسات في االجتهاعيؿ التَاص هَاقع استخداهات

ؿ التَاص هَاقع إلستخدان رػهص يػف انػع إتجاي ٌىاك أو، كقد أظٍرت ىتائج الدراسة أٌدافٍا تحقيق
 صفحات تاسيس في ا فرادبؿ ق هًو هشاركة يَجد أيضا أىً كها سياحياً هصر تسَيق في اإلجتهاعى

% َٕ عو تزيد بىسب الهبحَثَو غالبية أو، ككها بيىت فردية بهجٍَدات الهصرية السياحة لتىشيط
 ا عضاء هشاركةؿ تفاع زيادة فى تساٌن االستبياو اقترحٍا التىؿ َالَسائ ا دَات أو عمى يَافقَو

 الهبحَثيو بيو إحصائياؿ دا ىَيهع فرق جَد، كأشارت إلى  اإلجتهاعىؿ التَاص هَاقع صفحاتؿ داخ
ؿ التَاص هَاقع عبر دَلي سياحة كهقصد لهصر التسَيق ةػهٍه فى تساٌن أو يهكو التي الجٍات تجاي

 .االجتهاعي
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( حكؿ " أثر كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي كاداة تسكيقية عمى تعزيز حقكؽ السائح 2013دراسة عبد الرحيـ)
قالة في ا ردف ". كالتي ٌدفت إلى قياس أثر كسائؿ التكاصؿ في الشركات الهقدهة لخدهة الٍاتؼ الى

االجتهاعي كاداة تسكيقية عمى تعزيز حقكؽ السائح في الشركات الهقدهة لخدهة الٍاتؼ الىقالة ، كتكصؿ 
الباحث لكجكد تاثير البعاد كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي هف حيث سٍكلة الكصكؿ كالهصداقية عمى جهيع 

( 2014ح كالتي ٌي القيهة كحقكؽ العالهة التجارية . بيىها  دراسة  أبك رهاف كالحديد)أبعاد حقكؽ السائ
كاىت حكاؿ "تاثير كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية التسكيقية عمى العالهة التجارية لدل شركات تزكيد خدهة 

تكاصؿ الٍكاتؼ الىقالة". حيث كاف الٍدؼ هف الدراسة فحص العالهة التجارية بيف ابعاد كسائؿ ال
ا أيضان عمى قيهة العالهة التجارية، كأجريت الدراسة عمى الشركات الهزكدة  االجتهاعية التسكيقية  كتاثيٌر
لخدهة الٍكاتؼ الىقالة في االردف، كتكصؿ الباحثاف الى كجكد تاثير ذك داللة احصائية كبيرة  بعاد كسائؿ 

دل الشركات الهزكدة لخدهة الٍكاتؼ الىقالة  كأيضان التكاصؿ االجتهاعية التسكيقية عمى العالهة التجارية  ل
 كجكد تاثير عمى هصداقية العالهة التجارية. 

 دراسات  المية ا جن ية :  

اجريت العديد هف الدراسات في هجاؿ استخداـ الشبكات االجتهاعية كادة هف ادكات اىظهة االتصاؿ 
( حيث Birgt،2018; Eleonora pantano،2013; diana،2019الهتكاهمً في الهىظهات السياحية )
حكؿ اٌهية التحكؿ هف السياحة االلكتركىية عبر الهكاقع  Eleonoraكاف هف اٌـ تمؾ الدراسات دراسة 

( كاف ٌذا f-tourism( الى السياحة عبر هكاقع الفيس بكؾ )e-tourismااللكتركىية لمشركات السياحية )
االتصاؿ الهتكاهمة لمشركات السياحية كالتي ٌي استجابة التحكؿ كاف جزء اساس هف التحكؿ في اىظهة 

لتحكؿ الجهٍكر ىحك استخداـ الفيس بكؾ كبشكؿ كاسع، كها اف ٌىاؾ دراسات عديدة بحثت في اٌهية 
الفيس بكؾ كاداة سريعة كسٍمة اهاـ السياح لتقييـ التجربة السياحية كابداء الرام بشكؿ اكضح هقارىة 

 diana plantic tadic، 2018; Arminda Almeida-Santanaتقميدية  )بالهكاقع االلكتركىية ال
،2018; anand banda & Sindhu ،2014 كدراسة   )(Tiganj، & Aleric،2009)        حكؿ

كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية في الفىادؽ، كالتي ٌدفت إلى الكشؼ عف اٌتهاـ السياح بكسائؿ 
ة في الفىادؽ ذات الدرجة االكلى في كركاتيا كأيضان اليجاد هدخؿ لبىاء إدارة التكاصؿ االجتهاعي التسكيقي

عالقات هع السياح بكاسطة الفيس بكؾ. كقد تكصؿ الباحثاف الى أىً ليس ٌىاؾ تشجيع كحكافز لخمؽ ترابط 
كاىت  Atahan & Berezina، 2010)دراسة) هع هعجبي صفحة الفيس بكؾ الخاصة بالفىدؽ . بيىها 

ستعهاؿ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي كاداة تسكيقية لمفىادؽ كخاصة هكقع الفيس بكؾ كهكقع التكيتر. حكؿ ا
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هف الهشاركيف في الدراسة يستخدـ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية   70٘كقد تكصمت الدراسة الى أف حكالي 
تهاعية لٍا تاثير كأف الهعمكهات الهىشكرة عمى كسائؿ التكاصؿ االج الفىدؽ لمحصكؿ عمى هعمكهات حكؿ
بيىها العديد هف الدراسات االخرل اكدت اٌهية الكمهة الهىقكلة كخطكرتٍا عمى  عمى قرار اختيار الفىدؽ .
 ، cvetanka ristova & nikola dimitrov ،2019; Deukhee Park)هستقبؿ الشركات السياحية 

Gyehee Lee ، Woo Gon Kim  & Taegoo Terry Kim ،2019; eodoro Luque 
Martínez ، Luis Doña Toledo & Nina Faraoni ،2019; Roxana Sârbu، Felician 

alecu &  răzvan dina، 2018)  فبعض ٌذي الدراسات تىاكلت حالت الفشؿ التي كصمت اليٍا العديد
قارىة هف الشركات السياحية ىتيجة الٌهاؿ الكمهة الهىقكلة عبر الفيس بكؾ كالتي تعبر االسرع اىتشارا به

ا هف ادكات االتصاؿ.  بغيٌر

( كاىت بعىكاف أثر الكمهة الهىقكلة الكتركىيا عمى شٍرة  الهطاعـ في Zhang، & Li، 2010دراسة )
الصيف  عبر االىترىت ،كبيىت الدراسة الى اف حجـ آراء العهيميف عبر اإلىترىت ترتبط بشكؿ إيجابي هع 

التي ساٌهت في ىشر الكمهة الهىقكلة ٌي ىكعية الطعاـ، بيئة شعبية الهطاعـ عمى االىترىت ، كاٌـ العكاهؿ 
الهطاعـ، كالخدهة الهقدهة في الهطعـ كحجـ العركض الهقدهة لمعهيؿ عف طريؽ االىترىت كمٍا عكاهؿ 

حكؿ هكاقؼ السياح   (Heinonen، 2011)هتعمقة بشكؿ ايجابي في الشٍرة عبر االىترىت. اها دراسة
عالـ االجتهاعية". كقد كشفت الدراسة كجكد بعض االختالفات الٍاهة في سمكؾ كالشركات تجاي كسائؿ اال

كسائؿ االعالـ االجتهاعية بيف الشركات هف أحجاـ هختمفة.  حيث كشفت الدراسة اف الشركات ليست عمى 
ى هعرفة جيدة بعادات الشراء لعهالئٍا في اإلىترىت أك رغباتٍـ كسائؿ االعالـ االجتهاعية. باإلضافة إل

ذلؾ، لـ يكف لدل الشركات الهتابعة السميهة أك أىظهة لقياس هعرفة ها إذا كاىت استراتيجيات كسائؿ 
 ،Shu-Chuanاالعالـ االجتهاعية ىاجحة أك إذا كاف ٌىاؾ رضا لدل السياح اـ ال. ككشؼ دراسة  )

Yoojung، 2011تكاصؿ اإلجتهاعي، ( هحددات هخاطبة العهيؿ بالكمهة الهىقكلة إلكتركىيان في هكاقع ال
كالتي ٌدفت إلى إختبار كيفية ترابط عكاهؿ التكاصؿ االجتهاعي هع الكمهة الهىقكلة إلكتركىيان عبر الهكاقع 

(. كأظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة الى اف Facebook، Myspace، and Friendsterاإلجتهاعية هثؿ)
ية، ها جعمٍا هصدر ثقة عالي بالكمهة درجة ارتباط الهستخدهيف لشبكات التكاصؿ االجتهاعي كاىت عال

( كالتي كاىت بعىكاف تطبيقات الهكقع (Gu، & Chen، 2011(. بيىها دراسة eWOMالهىقكلة الكتركىيا  )
ا عمى  الهبيعات بكاسطة االىترىيت عمى  ىسبة الحجكزات  االكتركىي  عمى سمكؾ الهسافر كهدل  تاثيٌر

هي هكاقع الهبيعات عبر االىترىت في قطاع السياحة كاىت عالية، الفىدقية. كتكصمت الدراسة الى أف هستخد
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كأف استخداـ الهسافريف لمهكاقع عبر االىترىت يؤثر عمى الهبيعات عبر االىترىت،  حيث اف زيادة الهسافريف 
 % .5% يؤدم الى زيادة في الحجكزات الفىدقية  عبر االىترىت تصؿ الى  10الهستخدهيف لالىترىت ب 

بعىكاف اعتهاد شركات الفىادؽ العالهية لكسائؿ التكاصؿ   (Peter O’Connor، 2011)دراسة
االجتهاعية". كالتي ٌدفت إلى التعرؼ عمى أكؿ هؤشر رئيسي لمكيفية التي يتـ بٍا استغالؿ كسائؿ اإلعالـ 

ة كاجريت االجتهاعية هف قبؿ القطاع الفىدقي. باستخداـ الهالحظة لمتقييـ، كالرؤية، كالىشاط كالهشارك
فىدقا يحهؿ أكبر العالهات التجارية العالهية، كقد تكصمت الدراسة الى اىخفاض في  50الدراسة عمى  

االستفادة الفعالة هف كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية عمى الرغـ هف أف العديد هف الفىادؽ هكجكدة عمى القىكات 
كتعاىي هف هستكيات هىخفضة هف الىشاط الهتعددة لكسائؿ التكاصؿ االجتهاعي، كأف هعظهٍا غير هرئية 

كالهشاركة، لذلؾ اشار الباحث أىً يكجدعدد قميؿ هف الفىادؽ الهستفيدة هف كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية، 
  (Seth ،2012)كا كثر كال يستفيدكف هف الفرص الثهيىة لمتفاعؿ هع السياح الهٍتهيف.  بيىها دراسة 

االجتهاعية في صىاعة الضيافة. كالتي ٌدفت إلى التعرؼ عمى هدل بعىكاف تحميؿ تاثير كسائؿ التكاصؿ 
تاثير كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي في االستراتيجيات التسكيقية لدكر الضيافة كذلؾ هف كجٍة ىظر السائح، 
كتكصؿ الباحث الى أف غالبية الحجكزات الفىدقية قد تهت هف خالؿ الهكاقع ا ليكتركىية كالتي هف بيىٍا 

حكؿ قياـ فىادؽ االربعة كالخهسة ىجكـ   (Mandy، et al.، 2012)التكاصؿ االجتهاعي . كدراسة هكاقع 
في الههمكة الهتحدة في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي الستراتيجياتٍا التسكيقية. كقد أظٍرت ىتائج 

ية بكاسطة كسائؿ التكاصؿ الدراسة اف الفىادؽ الفاخرة في الههمكة الهتحدي قد خمقت لٍا استراتيجية تسكيق
حكؿ التكاصؿ هع السياح بكاسطة كسائؿ التكاصؿ  (Muckensturm ،2013) كدراسة .االجتهاعي

هكقع  34االجتهاعية كتحديدا الفيس بكؾ  في قطاع اإليكاء. حيث قاـ الباحث باجراء الدراسة عمى 
كاليات الهتحدة االهريكية، كقد جرل لصفحات الفيس بكؾ لفىادؽ هختمفة تتبع لسالسؿ عالهية هكجكدة في ال

استعراض كتحميؿ هضهكف أربع كعشريف هف الهشاركات كالتعميقات عمى صفحة كؿ هىظهة كتـ بحثٍا عمى 
شٍرا لتحديد ها إذا كاىت اتصاالت حكارية قد حدثت بيف الشركة السياحية ك عهالئٍا. كقد  12هدل فترة 

فضال عف   ٘ 97.9كف عمى هتابعة الحكارات ٌذي بهعدؿ كاىت ىتيجة الدراسة اف قطاع االيكاء يعهم
 & ،Rosman)هف إجهالي الهشاركات . بيىها اظٍرت دراسة  ٘  50الهحافظة عمى الزكار  بهعدؿ 

Stuhura، 2013)  كالتي كاىت حكؿ تطبيقات كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي في ادارة عالقات السياح في
ة لمفىادؽ الهكجكدة بهديىة الس فيغاس في الكاليات الهتحدة صىاعة الضيافة. حيث كاىت عيىة الدراس

االهريكية ، كتكصمت الدراسة الى أف الفىادؽ بشكؿ عاـ ٌي في هعظهٍا ال تستخدـ كسائؿ التكاصؿ 
كيهكف  .االجتهاعية بفاعمية كبكاهؿ إهكاىاتٍا ، كفي كثير هف الحاالت يتـ استخداهً بشكؿ غير صحيح

الفىادؽ تحتاج إلى تغيير خططٍا التسكيقة في بعض الحاالت هف أجؿ االستفادة  االستدالؿ عمى ذلؾ أف
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حكؿ فاعمية اتصاالت ( Cakir، & Cetin، 2013دراسة )هف كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية . كاخيرا 
حيث  .الكمهة الهىقكلة عمى اختيار العهيميف لهكاتب السياحة كالسفر في تركيا حيث تعتبر عهمية القرار

ت الدراسة الى اف عهمية القرار الشرائي لبراهج السياحة كالسفر عهمية هٍهة بالىسبة الى السائح حيث تكصم
اىٍا تحتاج  لهصادر كهعمكهات هتعددة. شريطة اف تتصؼ الهعمكهات بالثقة هف قبؿ الهتمقي، كتىكعت 

لديٍا تجارب سابقة قد تككف هصادر الكمهة الهىقكلة بيف العائمة كاالصدقاء كزهالء العهؿ كؿ ٌذي ا طراؼ 
ايجاببية كقد تككف سمبية عمها اف االتصاالت الشخصية يهكف اف يككف لٍا تاثير سريع عمى عهميات اتخاذ 
القرار الشرائي ، كتكصمت الدراسة الى اىً اختيار هكاتب السياحة كالسفر بتاثر بشكؿ كبير باتصاالت 

 الكمهة الهىقكلة.  

 ٚطف ع١ٕخ اٌذراسخ:

 

%( 56.9ِٓ اٌغلٚي اكٔبٖ اٌزٕٛع اٌؾبطً ثؼ١ٕخ اٌلهاٍخ اٌّجؾٛصخ، ؽ١ش اشبهد اٌلهاٍخ اٌٝ اْ ) ٠زؼؼ

( ٍٕٗ، ٚاغٍجُٙ ونٌه 54-44ِٓ اٌؼ١ٕخ ُ٘ ِٓ اٌنوٛه، ٚاْ اٌغبٌج١خ ُِٕٙ رٕزّٟ اٌٝ اٌفئخ اٌؼّو٠خ ))

ئخ اٌقَّخ ٔغَٛ ؽبط١ٍٓ ػٍٝ َِزٜٛ رؼ١ٍّٟ ِٓ َِزٜٛ اٌجىبٌٛه٠ًٛ، ٚوبْ اغٍجُٙ ِٓ هٚاك اٌفٕبكق ف

 %(.53.1ثّؼلي )
 ( خظبئض ع١ٕخ اٌذراسخ6جذٚي )

إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌّزغ١ر اٌفئبد اٌزىرار

اٌذبٌخ  اػية 34 26.2

 ِزيٚط 77 59.2 االجزّبع١خ

 ِطٍك 5 3.8

 اهًِ 14 10.8

 اٌجٕس موو  74 56.9

 أضٝ 56 43.1

 اٌعّر ٍٕخ فبلً 22ِٓ  20 15.4

 ٍٕخ 32 – 22ِٓ  31 10.0

 ٍٕخ 43 – 33ِٓ  21 16.2

 ٍٕخ 54 – 44ِٓ  61 46.9

 ٍٕخ فبوضو 55 51 6.11

اٌّسزٜٛ  صب٠ٛٔخ فبلً 20 15.4

 كثٍَٛ 42 32،3 اٌعٍّٟ

 ثىبٌٛه٠ًٛ 54 41.5

 كهاٍبد ػ١ٍب 14 10.8

درجخ رظ١ٕف  اهثؼخ ٔغَٛ 61 46.9

 فَّخ ٔغَٛ 69 53.1 اٌفٕذق

  ( ع130ً١ّ) عذد اٌّسزج١ج١ٓ  
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 كصؼ متييرات الدراسة:
 

تشير هتغيرات الدراسة الهعتهدة في الىهكذج كالهفرغة في الجدكؿ ادىاي الى اف الهتكسط العاـ الجابات افراد 
ك هستكل هرتفع هف الهكافقة 4.1العيىة عمى التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي كاىت ) ( ٌك

ك 4.3البعد، بيىها كاف هتكسط االجابة عمى فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا )الفراد العيىة عمى ٌذا  ( ٌك
هعدؿ هكافقة هرتفع، كيكضح الجدكؿ االكساط الحسابية عمى كافة االسئمة الخاصة بابعاد الدراسة كهعٍا 

 االىحرافات الهعيارية لكؿ هتغير.
 

 (7جذٚي خظبئض ِزغ١راد اٌذراسخ )

درجخ 

 اٌّٛافمخ

اف االٔذر

 اٌّع١برٞ

اٌّزٛسط 

 اٌذسبثٟ

 اٌّجبي

اٌزس٠ٛك ثبسزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً  4.14 47653. ِررفع

 االجزّبعٟ

 اِىب١ٔخ اٌٛطٛي 4.46 68374. ِررفع

 اٌّظلال١خ 3.98 79713. ِررفع

 اٌّؾزٜٛ اٌّؼٍِٛبرٟ 4.31 73700. ِررفع

 اٌزفبػً ِغ اٌّٛلغ 4.31 80728. ِررفع

 اٌؼاللبد ثٕبء 4.13 66768. ِررفع

 ثٕبء اٌٛػٟ ثبٌؼالِخ 3.81 1.09108 ِررفع

 فبع١ٍخ اٌىٍّخ إٌّمٌٛخ اٌىزر١ٔٚب 4.3268 54746. ِررفع

 رقف١غ اٌّقبؽو اٌّلهوخ 4.20 83897. ِررفع

 رؼي٠ي إٌٛا٠ب اٌشوائ١خ 4.20 1.01688 ِررفع

 رؼي٠ي االهرجبؽ ثبٌقلِبد اٌفٕلل١خ 4.40 1.00152 ِررفع

 اٌّقوعبد إٌف١َخ ٌّزٍمٟ اٌقلِخ 4.46 59914. ِررفع

 اٌؼالِخ اٌزغبه٠خ 4.30 65474 ِررفع

 

 اخت ار فرضيات الدراسة
 

H.o.1 التكجد عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف هجهؿ أبعاد كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية :
 دىيً.في الفىادؽ كهجهؿ فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا في الفىادؽ االر 

، حيث قاـ Simple Regressionالختبار ٌذي الفرضية استخدـ الباحث اختبار تحميؿ االىحدار البسيط 
بججراء االختبار عمى العالقة بيف هجهؿ أبعاد كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية في الفىادؽ كهجهؿ 

تساكم  ²Rيهة هعاهؿ التحديد ( كقR = 0.425فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا ككاىت العالقة بقكة )
ذا يعىي أف 0.395) هف التغيرات في فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا كاىت بسبب ههارسات  %39.5( ٌك

( عىد 23.21الهحسكبة تساكم ) Fأبعاد كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية في الفىادؽ ، ككاىت قيهة 
ذا يعىي أف هىحىى االىحدار جيد في 2 – 177( ك درجات حرية )Sig = 0.000هستكل هعىكية ) ( ٌك
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تفسير العالقة بيف أبعاد كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية في الفىادؽ كفاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا 
، كبيىت ىتائج التحميؿ أف كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي تؤثر في فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا حيث كاىت 

( يبيف ذلؾ. كعمى ذلؾ ىرفض 8(، ك الجدكؿ )Sig = 0.000( عىد هستكل هعىكية )β = 0.425قيهة )
هجهؿ يكجد عالقة تأنيرية ذات داللة إحصائية  يف الفرضية العدهية ك تقبؿ البديمة كالتي تىص عمى أىً 

 .ىادؽ االردىيًأبعاد كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية كهجهؿ فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا في الف
 ( رذ١ًٍ االٔذذار اٌجس١ط: ٌج١بْ أثر ِجًّ أثعبد ٚسبئً اٌزٛاط8ًجذٚي رلُ )

 االجزّبعٟ اٌزس٠ٛم١خ ِٚجًّ فبع١ٍخ اٌىٍّخ إٌّمٌٛخ اٌىزر١ٔٚب فٟ اٌفٕبدق 

 *.Beta T Sig اٌّزغ١ر اٌّسزمً

ٚسبئً اٌزٛاطً االجزّبعٟ 

 اٌزس٠ٛم١خ
0.425 22.009 0.000* 

(R=0.425; R²= 0.395; F=23.21)  *Significant level at p≤ 0.05 

 

 الفرضية االكلى :

    : H.o.1-1  ال تكجد عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ
 االجتهاعي في الفىادؽ كتخفيض الهخاطر الهدركة.

ذي الفرضية أستخدـ الباحث إختبار  ، حيث أتضح هف اإلختبار أف Stepwise Regressionإلختباٌر
العالقً بيف التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي كتخفيض الهخاطر الهدركة كاىت بقكة 

R=0.461) كأتضح هف اإلختبار أيضا أف قيهة هعاهؿ التحديد ،)R2 ( ذا يعىي اف  0.212)تساكم ،ٌك
اىت بسبب التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي، % هف التغيرات في الهخاطر الهدركة ك21.2

( يبيف 9، كالجدكؿ ) Sig= (0.000)عىد هستكل هعىكية  (23.045)الهحسكبً تساكم  F ككاىت قيهة
ا بعاد ا كثر تاثيرا في تخفيض الهخاطر الهدركة الهرتبطة بفاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا ، حيث كاىت 

الهعمكهاتي ك بىاء العالقات ٌي االقكل تاثيرا في تخفيض الهخاطر الهدركة ، حيث  الهصداقية كالهحتكل
( عمى التكالي، بيىها لـ يكف الهكاىية 0.264β =0.239، β  =0.196، β=لٍا) Betaكاىت قيهة 

الكصكؿ، كالتفاعؿ هع الهكقع، كبىاء الكعي بالعالهة أم تاثير في تخفيض الهخاطر الهدركة كالهرتبطة 
 عمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا .بفا

( رذ١ًٍ اإلٔذذار اٌّزذرج : ٌج١بْ أثر أثعبد اٌزس٠ٛك ثبسزخذا9َجذٚي رلُ )  
شجىبد اٌزٛاطً االجزّبعٟ  فٟ رخف١ض اٌّخبطر اٌّذروخ    

 β T Sig اٌّزغ١ر اٌّسزمً

 095. 0.985 0.002 اِىب١ٔخ اٌٛطٛي
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 *010. 2.598 0.264 اٌّظذال١خ 

اٌّذزٜٛ 

 ٍِٛبرٟاٌّع

0.239 -0.888 .000* 

اٌزفبعً ِع 

 اٌّٛلع

0.025 0.965 .085 

 *000. 5.231 0.196 ثٕبء اٌعاللبد

ثٕبء اٌٛعٟ 

 ثبٌعالِخ

0.025 1.235 .079 

                R=0.461; R
2
=0.212; F=23.045); Significant level of P≤0.05) 

 SPSSٝ ِقوعبد ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ِٓ ئػلاك اٌجبؽش ئػزّبكا ػٍ اٌّظذر :            

 الفرضية النانية : 

H.o.1-2 التكجد عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ :
 االجتهاعي في الفىادؽ كتعزيز الىكايا الشرائية.

ذي الفرضية أستخدـ الباحث إختبار  أتضح هف اإلختبار أف  ، حيثStepwise Regressionإلختباٌر
العالقً بيف التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي كتعزيز الىكايا الشرائية كاىت بقكة 

R=0.661) كأتضح هف اإلختبار أيضا أف قيهة هعاهؿ التحديد ،)R2 ( ذا يعىي اف  0.438)تساكم ،ٌك
داـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي، % هف التغيرات في الىكايا الشرائية كاىت بسبب التسكيؽ باستخ43.8

( يبيف 10، كالجدكؿ ) Sig= (0.000)عىد هستكل هعىكية  (32.677)الهحسكبً تساكم  F ككاىت قيهة
 ا بعاد ا كثر تاثيرا في تعزيز الىكايا الشرائية الهرتبطة بفاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا .

 
ثر أثعبد اٌزس٠ٛك ثبسزخذاَ( رذ١ًٍ اإلٔذذار اٌّزذرج : ٌج١بْ أ10جذٚي رلُ )  

شجىبد اٌزٛاطً االجزّبعٟ فٟ رعس٠س إٌٛا٠ب اٌشرائ١خ ٌٍس١بح     

 β T Sig اٌّزغ١ر اٌّسزمً

 0.303 1.035 0.073 اِىب١ٔخ اٌٛطٛي

 *000. 6.139 0.470 اٌّظذال١خ 

اٌّذزٜٛ 

 اٌّعٍِٛبرٟ

0.415 -5.405 .000* 

اٌزفبعً ِع 

 اٌّٛلع

0.463 6.495 .000* 

 167. 1.391 0.141 اٌعاللبدثٕبء 

ثٕبء اٌٛعٟ 

 ثبٌعالِخ

.074 .951 .343 

                R=0.661; R
2
=0.438; F=32.677); Significant level of P≤0.05) 

 SPSSِٓ ئػلاك اٌجبؽش ئػزّبكا ػٍٝ ِقوعبد ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ  اٌّظذر :            
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 الفرضية النالنة : 

H.o.1-3د عالقة تاثيرية ذات داللة احصائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ : التكج
 االجتهاعي في الفىادؽ كتعزيز االرتباط بالخدهات الفىدقية.

ذي الفرضية أستخدـ الباحث إختبار  ، حيث أتضح هف اإلختبار أف Stepwise Regressionإلختباٌر
صؿ االجتهاعي كتعزيز االرتباط بالخدهات الفىدقية كاىت بقكة العالقً بيف التسكيؽ باستخداـ شبكات التكا

R=0.703) كأتضح هف اإلختبار أيضا أف قيهة هعاهؿ التحديد ،)R2 ( ذا يعىي اف  0.494)تساكم ،ٌك
% هف التغيرات في االرتباط بالخدهات الفىدقية كاىت بسبب التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ 49.4

، كالجدكؿ  Sig= (0.000)عىد هستكل هعىكية  (41.036)الهحسكبً تساكم  F االجتهاعي، ككاىت قيهة
( يبيف ا بعاد ا كثر تاثيرا في تعزيز االرتباط بالخدهات الفىدقية الهرتبطة بفاعمية الكمهة الهىقكلة 11)

 الكتركىيا .
( رذ١ًٍ اإلٔذذار اٌّزذرج : ٌج١بْ أثر أثعبد اٌزس٠ٛك ثبسزخذا11َجذٚي رلُ )  

بد اٌزٛاطً االجزّبعٟ فٟ رعس٠س االررجبط ثبٌخذِبد اٌفٕذل١خ  شجى   

 β T Sig اٌّزغ١ر اٌّسزمً

 0.284 1.076 0.069 اِىب١ٔخ اٌٛطٛي

 *000. 8.001 0.551 اٌّظذال١خ 

اٌّذزٜٛ 

 اٌّعٍِٛبرٟ

0.040 .523 .602 

اٌزفبعً ِع 

 اٌّٛلع

0.227 3.255 .001* 

 051. 1.972 181. ثٕبء اٌعاللبد

اٌٛعٟ  ثٕبء

 ثبٌعالِخ

0.364 5.109 .000* 

                R=0.703; R
2
=0.494; F=41.036); Significant level of P≤0.05) 

 SPSSِٓ ئػلاك اٌجبؽش ئػزّبكا ػٍٝ ِقوعبد ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ  اٌّظذر :            

 الفرضية الرا عة : 

H.o.1-4صائية بيف أبعاد التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ : التكجد عالقة تاثيرية ذات داللة اح
 االجتهاعي في الفىادؽ كالهخرجات الىفسية لهتمقي الخدهة.

ذي الفرضية أستخدـ الباحث إختبار  ، حيث أتضح هف اإلختبار أف Stepwise Regressionإلختباٌر
لهتمقي الخدهة كاىت بقكة  العالقً بيف التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي كالهخرجات الىفسية

R=0.615) كأتضح هف اإلختبار أيضا أف قيهة هعاهؿ التحديد ،)R2 ( ذا يعىي اف  0.378)تساكم ،ٌك
% هف التغيرات في الهخرجات الىفسية لهتمقي الخدهة كاىت بسبب التسكيؽ باستخداـ شبكات 37.8
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،  Sig= (0.000)هستكل هعىكية  عىد (19.005)الهحسكبً تساكم  F التكاصؿ االجتهاعي، ككاىت قيهة
( يبيف ا بعاد ا كثر تاثيرا في الهخرجات الىفسية لهتمقي الخدهة الهرتبطة بفاعمية الكمهة 12كالجدكؿ )

 الهىقكلة الكتركىيا .
( رذ١ًٍ اإلٔذذار اٌّزذرج : ٌج١بْ أثر أثعبد اٌزس٠ٛك ثبسزخذا12َجذٚي رلُ )  

د إٌفس١خ ٌٍسبئخ ِزٍمٟ اٌخذِخ شجىبد اٌزٛاطً االجزّبعٟ  فٟ اٌّخرجب   

 β T Sig اٌّزغ١ر اٌّسزمً

 *000. 4.870 0.372 اِىب١ٔخ اٌٛطٛي

 322. 994. 0.092 اٌّظذال١خ 

اٌّذزٜٛ 

 اٌّعٍِٛبرٟ

0.183 2.103 .037* 

اٌزفبعً ِع 

 اٌّٛلع

0.154 1.582 .116 

 *000. 4.591 394. ثٕبء اٌعاللبد

ثٕبء اٌٛعٟ 

 ثبٌعالِخ

0.334 4.079 .000* 

                R=0.615; R
2
=0.378; F=19.005); Significant level of P≤0.05) 

 SPSSِٓ ئػلاك اٌجبؽش ئػزّبكا ػٍٝ ِقوعبد ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ  اٌّظذر :            

 

 :االستنتاجات

" كسائؿ التكاصؿ  أظٍرت ىتائج الدراسة الى أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف البعد الذم يقيس
االجتهاعي التسكيقية "  كالبعد الذم يقيس "فاعمية الكمهة الهىقكلة الكتركىيا" كيرجع الباحث ذلؾ الى أف 
شبكات التكاصؿ االجتهاعي يعتبر الكسيط الفعاؿ كالىشط بيف الخدهات الفىدقية كالهستفيديف هف ٌذي 

ا سكاؽ الهستٍدفة، كضهاف التفاعؿ اإليجابي  الخدهات حيث يشهؿ تحديدان كاضحان كهفصالن الحتياجات
هع هتطمبات الراغبيف في هكاجٍة الهىافسيف، حيث تهكف صفحة الفيس بكؾ هف التعرؼ عمى هعظـ 
الفىادؽ هف خالؿ هتابعة الصكر االلكتركىية كهقاطع الفيديك، كتبادؿ الهعمكهات كالهىاقشات هع ا صدقاء 

الهستٍدؼ لمسياحة كذلؾ هف خالؿ ها يتـ ىشري عبر صفحة الفيس بكؾ كالتعرؼ عمى عادات كتقاليد البمد 
هف الخدهات الفىدقية الهقدهة هف الفىادؽ كالهىتجعات كالهطاعـ ، كبالتالي هف خالؿ شبكات التكاصؿ 
تتفاعؿ الكمهة الهىقكلة لمهستفيديف كتىتقؿ هف هستفيد الخر عبر االىترىت هها يرجع بفائدة لمفىدؽ.  كتتفؽ 

(. كها  Tiganj، & Aleric،2009; stela Marine-Roig et al،2017الىتيجة هع ىتائج دراسة ) ٌذي
أظٍرت ىتائج الدراسة الهتعمقة بالفرضية الفرعية االكلى أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف البعد الذم 

اطر الهدركة " كيرجع يقيس " كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية " كالبعد الذم يقيس " تخفيض الهخ
تكفر هعمكهات حكؿ الفىدؽ عمى شبكات التكاصؿ االجتهاعي كالذم يساعد عمى تكاصؿ الباحث ذلؾ الى 
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الهستفيد هع الفىدؽ عبر هكاقع الفيس بكؾ هثال كبالتالي يشكؿ صكرة ذٌىية لدل هتمقي الخدهة حكؿ طبيعة 
كها   (.Michael et al.، 2009ىتائج دراسة ) الفىدؽ، ك الخدهات التي يقدهٍا، كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع

تبيف هف الدراسة اف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف البعد الذم يقيس " كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي 
التسكيقية " كالبعد الذم يقيس " تعزيز الىكايا الشرائية " كيرجع الباحث ذلؾ الى أف تداكؿ جكدة الخدهات  

التكاصؿ االجتهاعية كاىت أفضؿ عاهؿ ساعد عمى التىبؤ بالىكايا الشرائية لمسياح، عبر االىترىت ككسائؿ 
ا الهباشرة  بحيث لعبت دكر الكسيط في العالقة بيف الرضا عف الخدهات كالقيهة الهدركة، عالكة عمى آثاٌر

 راسة( كدSweeney، et al.، 2007عمى الىكايا الهستقبمية ، كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة )
((Birgit، Bosio، Stefanie Haselwanter، Michael Ceipek ،2018 

لقد أظٍرت ىتائج الدراسة الهتعمقة بالفرضية الفرعية الثالثة اف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف البعد 
الفىدقية  الذم يقيس " كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية "  كالبعد الذم يقيس " تعزيز االرتباط بالخدهات

" ذلؾ الف الكمهات التي يقدهٍا ا صدقاء هف خالؿ الكمهة الهىقكلة اإليجابية كزيادة التعميؽ عمى صفحة 
،  الهىاسبة الخدهات الفيس بكؾ الخاصة بالفىدؽ قد تعهؿ عمى تعزيز االرتباط كالرضا كالكالء اتجاي ىكعية

 Ćurlin، Božidar Jaković & Ivanك (2014كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة )أبك رهاف كالحديد،
Miloloža 2019) " كتبيف هف الدراسة الى اف ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف البعد الذم يقيس )

كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي التسكيقية "  كالبعد الذم يقيس " الهخرجات الىفسية لهتمقي الخدهة " ، كيعكد 
كالتي ترتبط بها يراي هف هصداقية فضال عف التطابؽ بيف الخدهات ذلؾ الى هخرجات السائح الىفسية 

الهقدهة لً كالخدهات الهطركحً عبر شبكات التكاصؿ االجتهاعي ، فاذا كاىت ٌىاؾ حالة هف التىاقض بيف 
ها يعرفً السائح كبيف الهعمكهات التي شاٌدٌا فعال فاىً ٌىا يبدأ بجدراؾ خسارتً لخدهات كاف هف الههكف 

ذا بدكري كفيؿ باف يقكدة إلى حالة هف عدـ الرضا كلكف في ٌذي الحالة بسبب التىاقض الحصك  ؿ عميٍا، ٌك
الذم حدث لً ىتيجة هقارىتً بيف الخدهة الهشتراي كالبدائؿ االخرل الهتكفرة ،  كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتائج 

 . (  Arminda Almeida-Santana ،2018( كدراسة )2013دراسة )عبد الرحيـ،

 التكصيات

التركيز عمى التسكيؽ باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي كايجاد قسـ خاص يعىي بالتكاصؿ  -1
 االجتهاعي، يعىى ٌذا القسـ بهراقبة سمككيات السياح عبر تمؾ الهكاقع.

االٌتهاـ بشكؿ كبير بها يتىاقمً السياح عمى صفحات الفيس بكؾ هف اراء كهكاقؼ حياؿ العديد هف  -2
 ات السياحية كهحاكلة هتابعتٍا كحمٍا بشكؿ فعاؿ كىٍائي.الخه

ـ لالرتباط كالهشاركة كالتفاعؿ بهكاقع الفىدؽ عبر صفحة  -3 تعزيز االٌتهاـ ا كثر بالسياح كتحفيٌز
 الفيسبكؾ كذلؾ بالتركيز عمى الهصداقية بالهحتكل الهعمكهاتي كالتحديث الهستهر. 
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الهىقكلة الكتركىيا في تعزيز االرتباط بالخدهات الفىدقية كتعزيز العهؿ عمى تعزيز استخداـ الكمهة  -4
 الىكايا الشرائية.

هشاركة الفىادؽ الخاصة كاالٌمية التي التتبع لسالسؿ عالهية بالهعارض الدكلية كذلؾ لمتسكيؽ  -5
 كالتعريؼ بىفسٍا أكثر خارجيا كاستضافة الهؤتهرات كالىدكات لتعزيز سهعتٍا بشكؿ أكثر.

ابعة قسـ البحث كالتطكير لمهستجدات عمى ارض الكاقع كالعهؿ عمى تطكير هكاقع الفيسبكؾ كها هت -6
 يقدـ هف خدهات لمىزالء هقارىة بالفىادؽ الهىافسة.

تسٍيؿ عهمية اىتقاؿ السائح هف الفيس بكؾ الى الهكقع االلكتركىي لمفىددؽ لمحجز كهحاكلة التقميؿ  -7
 الىتقاؿ.هف الحاالت التي ال يتـ فيٍا ا

 قائمة مراجع
 :المراجع  المية العر ية

 

 ، القاٌرة: دار ا هيف لمىشر كالتكزيع.التسكيؽ ع ر اإلنترنت(. 2000أبك القاسـ، هحهد،) -
، اإلسكىدرية: الدار الجاهعية لمىشر إدارة التسكيؽ مدخؿ معاصر(. 2008أبك الىجا، هحهد،) -

 كالتكزيع.
، دار اثراء لمىشر كالتكزيع، ؽ في صناعة السياحة كالضيافةالتسكي( 2015أبك رهاف، اسعد ) -

 عهاف، ا ردف.
 ، دار الحاهد لمىشر كالتكزيع، عهاف، ا ردف.إدارة الضيافة( 2001أبك رهاف، اسعد، ) -
 دار الكتاب الجاهعي، االهارات، العيف.( ادارة الهىتجات السياحي، 2020ابك رهاف، اسعد، ) -
( الهدخؿ الى صىاعة السياحة، دار الكتاب الجاهعي، 2020ابك رهاف، اسعد ك الراكم، عادؿ، ) -

 االهارات، العيف.
( هدل تطبيؽ الشركات السياحية 2017أبك رهاف، اسعد، كالحكرم، فالح، كالشهايمة، هاٌر ) -

ا في بىاء الهكاىة الذٌىية: دراسة هي داىية عمى عيىة هف الفىادؽ الستراتيجية الهتحرؾ ا كؿ كاثٌر
، جاهعة قىاة مجمة اتحاد الجامعات العر ية لمسياحة كالضيافةالسياحية ا ردىية، هرسؿ الى 
 .السكيس ، اإلسهاعيمية، هصر

ش كات التكاصؿ االجتماعي عمى اتجاىات طم ة  أنر(. 2012أبك صعيميؾ، ضيؼ ا ، ) -
، رسالة هاجستير غير ح في تنمية الشخصية المتكازنة لدييـالجامعات في ا ردف، كدكرىا المقتر 

  هىشكرة، الجاهعة ا ردىية، عهاف، ا ردف.

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85+%2F
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مجمة (. الىشاط التركيحي في البيئة الفىدقية، 2003أبك فارة، يكسؼ كأبك زىيد، سهير، ) -
 (، جاهعة فمسطيف. 3، العدد)اقتصاديات شماؿ افريقيا

، دار كائؿ لمىشر 1، طعناصر المزي  التسكيقي ع ر اإلنترنت(. 2004أبك فارة، يكسؼ، ) -
 كالتكزيع، جاهعة القدس، أبك ديس، فمسطيف.

دكر الركي  في تسكيؽ الخدمات الفندقية دراسة حالة فندؽ السي كس (. 2009أحسف العايب، ) -
سكيكدة، الجهٍكرية -1955أكت  20رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة  عنا ة،-الدكلي

 لجزائرية الديهقراطية الشعبية.ا
 كاقع استخداـ التسكيؽ االلكتركني لدل ال نكؾ العاممة في قطاع غزة،(. 2009ا سطؿ، رىد، ) -

 رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسالهية، غزة.
اصدارات  كيؼ تسكؽ نفسؾ عمى ش كات التكاصؿ االجتماعي،(. 2013اسهاعيؿ، هحهد،) -

 إلدارة الهكارد البشرية. الهىتدل العربي
دكر ش كات التكاصؿ االجتماعي في التيير السياسي في تكنس (. 2012الرعكد، عبدا ، ) -

رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة الشرؽ االكسط،  كمصر مف كجية نظر الصحفييف االردنييف،
 عهاف، ا ردف.

الهرجعية عمى قرار شراء  (. تاثير الجهاعات2013الزعبي، هحهد كالبطايىة، هحهد،) -
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات السيارات"دراسة هيداىية عف العهيؿ االردىي في هديىة اربد"، 

 .321-293، الهجمد الحادم كالعشركف، العدد ا كؿ، صاالقتصادية كاإلدارية
راىي، هحسف، ) - تكاجو طالب دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في حؿ المشكالت التي (. 2013الٌز

، رسالة ها جستير غير هىشكرة، جاهعة اـ القرل، الههمكة العربية التر ية العممية كاتجاىاتيـ نحكىا
 السعكدية.

التسكيؽ اإللكتركني تقييـ نشاط التسكيؽ االلكتركني  (.2010السبيعي، ٌال كالجمٍهي، عبير، ) -
هىشكرة، جاهعة الهمؾ فيصؿ، رسالة هاجستير غير في الشركات السعكدية)دراسة ميدانية(، 

 الههمكة العربية السعكدية.
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تأنير العالمة التجارية الدكلية كسمعو المنشأ في التسكيؽ الدكلي: (. 2010سميهاف، ىبيمة، ) -
، أطركحة دكتكراة غير هىشكرة، جاهعة تشريف، الالذقية، دراسة ميدانية لسمكؾ العميؿ في سكرية

 سكريا.
 ، عهاف، ا ردف: دار الهسيرة لمىشر كالتكزيع.لتسكيؽ اإللكتركنيا(. 2009سهير، أحهد،) -
، عهاف، ا ردف، دار الحاهد التسكيؽ مفاىيـ معاصرة(. 2003سكيداف، ىظاـ كحداد، شفيؽ، ) -

 لمىشر كالتكزيع.
تأنير الكممة المنطكقة عمى القرار الشرائي لممستيمؾ مف حيث اختياره (. 2009سكيداف، ىظاـ،) -

 رسمة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة البتراء. لمعالمة التجارية،ككالءه 
عهاف، ا ردف: دار أساهة  اإلعالـ الجديد: ش كات التكاصؿ االجتماعي،(. 2014شقرة، عمي، ) -

 لمىشر كالتكزيع.
(. أثر استخداـ التسكيؽ اإللكتركىي في 2011شالش، عىبر كالحكارم، سميهاف كالشكرة، هحهد،) -

، مجمة دراسات العمـك اإلداريةتىافسية لشركات الدكاء ا ردىية "دراسة هيداىية"،  تحقيؽ هيزة
 (.1(، العدد)38الهجمد)

( تكىكلكجيا الخدهات الذاتية في 2017الشهايمة، هاٌر، كأبك رهاف، اسعد، كالحكرم، فالح، ) -
ا في الىكايا السمككية : دراسة عمى عيىة هف هستخدهي ا لسياحة االلكتركىية، صىاعة السياحة كاثٌر

 .، جاهعة اإلسكىدرية، اإلسكىدريةمق كؿ لمنشر في المجمة العممية لكمية السياحة كالفنادؽ
( تاثير جكدة الخدهة الداخمية في الهطاعـ السياحية عمى 2016الشهايمً، هاٌر كابك رهاف، اسعد ) -

عيىة هف هطاعـ الهاككالت  االداء التسكيقي، التزاـ العهيؿ الداخمي كهتغير هعدؿ: دراسة عمى
، جاهعة االسكىدرية، العدد المجمة العممية لكمية السياحة كالفنادؽاالردف،  –البحرية في عهاف 

 (.2( اإلصدار )13)
(، ههارسات إدارة الهكارد البشرية في الهىظهات 2017الشهايمً، هاٌر، كاسعد، أبك رهاف،) -
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 ممخص:

هف ا هكر  تسكيؽ الهقاصد السياحيةتعتبر أدكات التكاصؿ االجتهاعي كاستخداهٍا  غراض 
ا أصبحت كثير هف الهىتشرة بكثرة في كثير هف هىظهات االعهاؿ كخاصة في قطاع السياحة, لذ

لديٍا حسابات عمى شبكات التكاصؿ عمى اختالؼ درجاتٍا الكياىات السياحية كهىٍا الفىادؽ 
االجتهاعي كهىٍا الفيس بكؾ تستخدهٍا  غراض تجارية كالغراض التكاصؿ هع السياح, لذا تٍدؼ 

الهىقكلة الكتركىيا ٌذي الدراسة الى بياف تاثير التسكيؽ عبر هكاقع التكاصؿ االجتهاعي في الكمهة 
عمى عيىة هف الفىادؽ في هديىة البتراء السياحية في ا ردف, كتكصمت الدراسة الى اف كسائؿ 
التكاصؿ االجتهاعي لٍا تاثير في الكمهة الهىقكلة الكتركىيا, كتكصمت الدراسة أيضا الى اف إهكاىية 

االبعاد تاثيرا في تخفيض الهخاطر الكصكؿ كالتفاعؿ هع الهكقع, كبىاء الكعي بالعالهة ٌي هف اكثر 
الهدركة , بيىها إشارت الدراسة الى اف إهكاىية الكصكؿ , كبىاء العالقات , كبىاء الكعي بالعالهة ٌي 

 ا كثر تاثيرا في تعزيز الىكايا الشرائية لمسياح.
 البترا, االردف التسكيؽ, السياحة, الفىادؽ, التكاصؿ االجتهاعي, الكمهة الهىقكلة, الكممات المفتاحية:

 

Abstract:  

The present study aims to investigate the impact of marketing through social 

media sites in Petra city of Jordan.  The current study concluded that the 

means of social communication have an impact on the E-word of mouth. 

Furthermore, this study also found that the possibility of access and 

interaction with the site and building awareness of the mark is one of the 

most important dimensions in reducing perceived risks, while the study 

indicates that accessibility, building relationships, and building awareness of 

the mark are most influential in enhancing purchasing intentions 

Keywords: marketing, tourism, hotels, social networking, WOM, Petra, 

Jordan 

 

 

 

 


