
 

  تیسمسیلت بوالیة السیاحیة للحظائر الترویج في االجتماعي التواصل شبكات استخدام تأثیر
The effects of using social networks in the promotion of tourist bans in tissmsilt  

  2كرایس جیاللي.؛ أ1لجلط إبراهیم. د
         4/1/2019: القبول                                                                 14/12/2018:االستالم

 السـیاحیة، للخـدمات التـرویج فـي حـدیث كأسـلوب االجتمـاعي التواصل شبكات استخدام أهمیة الدراسة أبرزت :ملخص
 المتســارعة، التكنولوجیـة التطـورات ظــل فـي وخاصـة تیسمســیلت لوالیـة المحلیـة بالمنــاطق المتواجـدة السـیاحیة والحظـائر
ــــك ولتحقیــــق ــــى الدراســــة أجریــــت ذل  بوالیــــة عنتــــر وعــــین بالمــــداد الوطنیــــة للحظیــــرة قاصــــدا وســــائحة ســــائحاً ) 92( عل

 وثبـات صـدق دالالت مـن التحقـق وتـم فقـرة،) 20( مـن مكونة الدراسة متغیرات لقیاس استبیان تصمیم وتم. تیسمسیلت
 التبـــاین وتحلیــل) ت( واختبــار االنحـــدار واختبــار یــةالمعیار  واالنحرافــات الحســـابیة المتوســطات واســتخدمت. االســتبیان

  .فرضیاتها واختبار الدراسة تساؤالت عن لإلجابة
 خاصــة للحظــائر، الســیاحي التــرویج فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام فعالیــة إثبــات إلــى الدراســة وتوصــلت 

 أن ضـرورة:  أهمهـا مـن التوصـیات مـن مجموعة الدراسة قدمت النتائج هذه ضوء وفي والیوتوب بوك الفایس صفحات
دارة سـیاحیة ووكــالت فنـادق مــن السـیاحیة للخدمــة المقدمـة المؤسســات كـل تتضـمن  شــبكة فـي صــفحات علـى محلیــة وإ
  .السیاح من قدر أكبر واستقطاب السیاحیة للخدمة للترویج االجتماعي التواصل

 الســیاحي، التــرویج الفیروســي، التســویق فتراضــیة،اال المجتمعــات االجتمــاعي، التواصــل شــبكات :الكلمــات المفتاحیــة
  .السیاحیة الحظائر

  .jel:Z13, Z19 رموز
Abstract: The study highblited the importance of the using social networks as a modern style in 
promoting the tourist serveces and tourist bans that are in the local places of tissemsilt, especially 
under the shade of rapid Technological devlopment,  And to achieve that,it is procedured a study 
for 92 tourists male and femal who com to the national ban,ELMEDDAD ,AIN ANTER 
,WILAYA OF TISSEMSILT.For this , a questionnaire is desigend to easure all the variables of 
this study ,commponetof 20 paragraphe So ,there is the verification of the semantis of validity 
and reliability  rates.and for that,it twas used the computational averages,standasdeviations, the 
exam of bending, analusis of variance for answing all the question of the study and the test of its 
hypothesis. 
By the end ,this study reached to prove the effectiveness of using the social networks in tourism 
promotion of these bans.especially,the payes of facebook,youtube . After the finding , this study 
provided a set of recommendations such as :- the need to include all resident, enterprises of the 
tourist service,from Hotels ,tourist agencies and local adminstration on the pages in 
communication network to promote the tourist services and attract a large number of tourists. 
Keywords: Social networks,Virtual commumties,Viral marketing,Tourism promotion to these 
tourist bans. 
(JEL) Classification : Z13, Z19. 
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 مقدمة .1
هــي حقیقــة ال یمكــن  1ل شــيءیــنظم كــ) Google( جوجــل : یقــول محمــد علــي فــرح فــي كتابــه صــناعة الواقــع

ممــــال ورتیبــــا، مقارنــــة بتلــــك الســـــرعة  أصــــبحاعتبارهــــا مجازفــــة غیــــر رصــــینة، كــــون العــــالم الــــواقعي  أو، إنكارهــــا
 أفـــولمحركـــات البحـــث االلكترونـــي، توفرهـــا لمســـتخدمیها، فكـــل عوالمنـــا الواقعیـــة فـــي  أصـــبحتوالعملیاتیـــة، التـــي 

علینـا الركـون بعیـدا عــن  أوئقــة، لـم نعـد سـوى مجبـرین علــى اقتحمهـا، فا وتكنولوجیـا، إعالمیـةهجمـة  أمـاموتراجـع، 
مختلــف المجــالت، فلیــوم كــل  إلــىطریــق ســریع ویبحــث عــن الســرعة، وینقلهــا  أیضــاطریــق التقــدم والتحضــر، هــو 

، الصــناعة، التجـارة، الســیاحة، الحـروب، االنتخابــات، التعلــیم، األزرارالحیـاة تجــري داخـل الحواســیب وبـین كبســات 
التقلیـدي، ولـم یعـد قـادرا علـى  اإلنسـان أزیـحالتواصـلیة، حیـث  التكنولوجیاواخترقته  إاللزراعة، لم یعد هناك مجال ا

نحـن نعـیش الیـوم مرحلـة : "جدید وصفه الباحث بن رحومة قـائال إنسانمجرات التطورات الحاصلة، الیوم نحن مع 
مبالغـة  األمـرلـم یكـن فـي  إنالحاسـة السـابعة  إنهـا ،اإلنسـانالحاسـوب جـزاء ال یتجـزأ مـن  أصـبححیث  2"االنسوب

  .مجازفة أو
االنتشــار الوبــائي، وهــي خاصــیة فقــط  إلــىكــل منــاحي الحیــاة الیــوم تعتمــد علــى التقنیــة، وتســعى مــن خاللهــا 

تحتویهــا، حیــث ال حــدود وال ســیادة وال رقابــة، فكــل شــيء یســبح فــي فلــك  أنالتواصــلیة هــي التــي یمكــن  تكنولوجیــا
تعتمـد علـى التـرویج  أصـبحت، التـي القطاعـاتضي، لكنه یرسم ویحدد مالمح العالم الواقعي، ومن بین تلك االفترا

التواصــلي نجــد قطــاع الســیاحة، الــذي یریــد التحــول نحــو العالمیــة، عــن طریــق التبشــیر الســیاحي، والتســویق الفــائق 
حتــى محلیــا، لكــن  أومعروفــة عالمیــا، للمقــدرات الســیاحیة، وفــك العزلــة عنهــا، خاصــة عنــدما تكــون مجهولــة وغیــر 

عصر التواصل االجتماعي، سـیعید ترتیـب الحیـاة وفـق نكهـة كونیـة وعالمیـة، وهـذا مـا یعكـف علیـه قطـاع السـیاحة 
في تیسمسیلت، حیث یجري التركیز على فكـرة التسـویق والتـرویج االلكترونـي، للمواقـع السـیاحیة، ونشـر الفكـرة عـن 

محاولة قیاس الظـاهرة فـي الواقـع، ومعرفـة مـدى اسـتجابة السـیاح  إلى، وهذا ما دفعنا طریق المجتمعات االفتراضیة
  .لهذا النوع من الترویج السیاحي
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اســتخدما مــن طــرف  األكثــرمــا هــي وســائل التواصــل االجتمــاعي : حیــث طرحنــا التســاؤالت التالیــة :اإلشــكالیة 1.1
ك المواقـع فـي التعریـف بمنـاطق الجـذب السـیاحي فـي المترددین على المناطق السیاسیة؟  كیف سـاهمت تلـ السیاح

 تیسمسیلت؟ 
مواقـع التواصـل االجتمــاعي  مامـدى تـأثیر: ومـن خـالل هـذین التسـاؤلین یمكـن طـرح السـؤال المحـوري لهــذه الورقـة

  والیة تیسمسیلت؟ب للحظائرلترویج السیاحي في فعالیة ا
  :الرئیسیة التالیة على الفرضیة الدراسةلقد اعتمدنا في هذه : الفرضیات 2.1

وفعالیـة التـرویج السـیاحي مواقـع التواصـل االجتمـاعي  اسـتخدام بـین ذات داللـة إحصـائیة هناك عالقة وظیفیـة
  للحظائر

  :فرضیتین هما إلىوقد جزئنها 
مـن طـرف السـیاح   علـى  إقبـالكلما اعتمدنا على شبكات التواصل االجتمـاعي فـي التـرویج السـیاحي كلمـا سـجلنا  -

  .السیاحیة في تیسمسیلت حظائرالزیارة 
مـن اجـل  السـیاح إقبـالالتسویق الفیروسي للسیاحة في تیسمسیلت یعتمـد علـى المجتمعـات االفتراضـیة ویسـاهم فـي  -

  .اكتشاف مناطق جدیدة
  :الدراسات السابقة  3.1

 األســـباب:مــدى اســـتخدام االنترنــت مـــن قبــل الســـائحین الــدولیین    (Heung 2003)دراســة هیـــونج 1.3.1
  .والمعوقات

Internet usage by international travelers: reasons (2003 Heung), and barriers 

هــدفت دراســة هیــونج إلــى تحدیــد مســتویات اســتخدام االنترنــت كمصــدر معلومــات ووســیلة شــراء المنتجــات مــن قبــل 
مــن الســائحین  %30ة أن ســائح وأظهــرت نتــائج الدراســ1114الســائحین فــي ســبع دول وقــد تــم اخــذ عینــة مؤلفــة مــن 

یستخدمون اإلنترنت للحجز أو شراء أي منتج سـیاحي وكانـت هـذه النسـبة تزیـد لـدى السـائحین القـادمین مـن الـدول 
  . الغربیة األكثر علمًا وأعلى مستوى في الدخل

اضـي الشـبكات االجتماعیـة أداة للتسـویق االفتر ”جاءت بعنوان  :“بوشنافة أحمد وناصري نفیسة”دراسة  2.3.1
 ”في المجال السیاحي
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وانعكاســاته علــى االقتصــادیات الدولیــة،  االفتراضــي وهــي  مداخلــة مقدمــة ضــمن الملتقــى الــدولي حــول االقتصــاد
ــــة، یــــومي  دور الشــــبكات ”،جــــاءت إشــــكالیة الدراســــة عــــن  2012مــــارس  14- 13المركــــز الجــــامعي خمــــیس ملیان

یــــه الباحثــــان أن الشـــبكات االجتماعیــــة هــــي الوســــط االجتماعیـــة فــــي التســــویق الســـیاحي، ومــــن أهــــم مــــا توصـــل إل
المناسـب للتسـویق السـیاحي كونهـا تتـیح للزبـائن القیـام بجــوالت افتراضـیة قبـل تـنقلهم، ألخـذ صـورة عـن المكـان قبــل 

الخــدمات الســیاحیة كإلغــاء الوســطاء  إنتــاجالتنقــل إلیــه، كــذا أن التســویق االفتراضــي تــؤدي إلــى تخفــیض تكــالیف 
یر الدراســة أن الســیاحة االفتراضــیة ســوف تشـهد تزایــدا فــي الطلــب كمــادة مســتقبلیة وأن المؤسســات مـثال، كــذلك تشــ

  .السیاحیة سوف تجد نفسها مجبرة على التواصل بواسطة الشبكات االجتماعیة
دور مواقع التواصل االجتماعي في تسـویق مصـر ”دراسة بعنوان  :دراسة محمد محمد فراج عبد السمیع 3.3.1

، ورقــة بحثیــة مقدمــة لقطــاع التخطــیط والبحــوث والتــدریب، وزارة الســیاحة المصــریة، ”احي دولــيكمقصــد ســی
 2012أفریل 

ما هو دور مواقع التواصل فـي تسـویق مصـر كمقصـد سـیاحي، سـطر الباحـث  :ولإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة
، ومـا هـي المعوقـات التـي تحـد مـن عدة تساؤالت فرعیة عن مزایا استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التسـویق

 النجاح في ذلك؟ ما هي أسباب ضعف مشاركات األعضاء مع مواقع التواصل االجتماعي؟
ولإلجابــة اعتمــد الباحــث علــى المــنهج االستكشــافي فــي المبحــث االول، وذلــك إللقــاء الضــوء حــول حــدود ومشــكلة 

حاولة اإلجابة علـى مختلـف التسـاؤالت والحصـول الدراسة، والمنهج الوصفي في المبحث الثاني لوصف الدراسة وم
على البیانـات مـن مصـادرها الثانویـة التـي تخـدم ذلـك نظریـا، وأخیـرا تـم االعتمـاد علـى المـنهج التحلیلـي والتفسـیري، 
حیـــث تـــم طـــرح اســـتبیان علـــى عینـــة عشـــوائیة مـــن خبـــراء الســـیاحة، طلبـــة كلیـــة الســـیاحة والفندقـــة وأعضـــاء هیئـــة 

لباحــث موقــع الفــیس بــوك علــى غــرار بــاقي المواقــع االجتماعیــة األخــرى الــذي یــراه أكثــر فاعلیــة التــدریس، واختــار ا
   :وبذلك توصل في هذه الدراسة إلى عدید النتائج ولعل أبرزها. واستخداما في مجال التسویق االلكتروني

  ؛جتماعيالشركات الخاصة كانت هي السباقة من الشركات العمومیة الستخدام شبكات التواصل اال -
  ؛من المبحوثین اتفقوا على تقبلهم الستخدام مواقع التواصل االجتماعي لتسویق مصر كمقصد سیاحي %88 -
  ؛الغالبیة العظمى إلجابات المبحوثین أبدت قبوال على وجود مزایا لتسویق مصر كمقصد سیاحي -
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والفیـــدیوهات، الخـــرائط الجغرافیــــة الغالبیـــة الســـاحقة آلراء المبحــــوثین تشـــیر إلـــى الــــدور الـــذي تلعبـــه الصــــور  -
  .والمسابقات، في زیادة التفاعل والمشاركة في صفحات التواصل االجتماعي

    
، والمقترحـة مـن طـرف اإلجرائیـةعلى مجموعـة مـن التعریفـات  الدراسةسنعتمد في هذه : النظري للدراسة اإلطار .2

  .الباحثین، كونها قابلة للقیاس في مجتمع البحث
  :الدراسةمفاهیم  1.2

بهـا مواقــع التواصـل االجتمــاعي، علـى شــبكة اإلنترانـت، مثــل الفـیس بــوك  یقصـد: شـبكات التواصــل االجتمــاعي -
نشــر الصــور ومقــاطع الفیــدیو، او حتــى  إلــىتر ، وهــي مواقــع تتــیح للمســتخدم التواصــل مــع الغیـر، باإلضــافة یوالتـو 

، وقـد اصـبحت تسـتخدم المنتـدیات االفتراضـیةاصـة ممارسة الدعایة لشيء ما، او التحذیر منه، وهي جد منتشـرة خ
  .في الكثیر من المجالت

تجمــع اجتمـاعي ینبثـق عبــر شـبكة االنترنــت ویتـوافر عـدد مــن األشـخاص ضــمن  هـو :المجتمعـات االفتراضــیة  -
هــذا التجمــع ویجــرون نقاشــات حــول موضــوعات محــددة لفتـــرات زمنیــة طویلــة، ویتخلــل هــذه النقاشــات أجــواء مـــن 

إلنســـانیة التـــي تضـــفي علـــى هـــذا المجتمـــع طابعـــا خاصـــا، ویحقـــق المجتمـــع االفتراضـــي عالقـــات بـــین المشـــاعر ا
 وأصـبح االجتماعیـة لـبعض الشـبكات كاملـة وحمـالت أعالنیـة بـرامج هنـاك أعضـائه عبـر االنترنـت، وصـار

 يأ مـن یتجـزأ ال وجـزء ذائـع الصـیت مصـطلح SMM و SMO االجتماعیـة الشبكات على التسویق مثل مصطلح
  3الكتروني تسویق حملة

وبائیــة، وال  أوبطریقــة فیروســیة  تنتشــرعلــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي، كونهــا  یعتمــد: التســویق الفیروســي -
الحـد مـن نشـاطها، ولـذلك  أوالتحكم فیهـا  یصعبوقفها، كونها من الظواهر العبر قومیة، التي  أویمكن الحد منها 

التناســـخي، بســـبب قدرتـــه علـــى  أوتعتمـــد علـــى التســـویق الفیروســـي الشـــركات  أو القطاعـــاتالكثیـــر مـــن  أصـــبحت
 . العدوة أواالنتشار 

 عبـر االلكترونیـة الرسـائل لتبـادل وسـیلة رقمیـةبأنـه  - - Email االلكترونـي یعـد البریـد: البریـد االلكترونـي -
وقـت عبـر االنترنـت، قـد الرسـائل االلكترونیـة فـي أسـرع  reseiveواسـتقبال  Send  اإلنترنت، فهو نظـام یتـیح إرسـال



 جياليل كرايس.أ ؛ إبراهيم جللط. د تیسمسیلت بوالیة السیاحیة للحظائر الترویج في االجتماعي التواصل شبكات استخدام تأثیر

 

304  

JFBE 8 

ــــى نصــــوص أو صــــور منســــقة أو وســــائط متعــــددة  ــــواني فقــــط، ویمكــــن أن تحتــــوى الرســــائل عل ال یتعــــدى بضــــع ث
بعــض الملفــات والمرفقــات مــع النصــوص عنــد إرســالها لألصــدقاء،  attachوصــوتیات ومرئیــات، كمــا یمكــن إرفــاق 

  .4االلكتروني البرید بواسطة رسالة لیونم  200 إرسال أكثر من یمكن أن یتم فقط الدقیقة الواحدة خالل
خدمـة الرسـائل اإلعالنیـة القصـیرة هـي  :)Short Message Service - SMS-(التسویق عبـر الرسـائل النصـیة  -

إلــى أكثــر مــن مســتقبل فــي  SMSخدمــة فــي غایــة الفاعلیــة تمكــن المنظمــة مــن إرســال رســائل المحمــول الدعائیــة 
  .یل المستهدفنفس الوقت، وضمان الوصول إلى العم

فـیس " شـركة وتـدیره مجانـاً  إلیه الدخول یمكن اجتماعیة افتراضیة شبكة.facebook :التسویق عبر الفایس بوك -
الـبعض، ونظـرا لنجـاح  بعضـهم مـع التواصـل إمكانیـة یتـیح و بـین األصـدقاء واألعضـاء یجمـع موقـع هـو ، "بـوك

نمـــا أصـــبحت العدیـــد مـــن وشـــهرة موقـــع الفـــیس بـــوك أصـــبح ال یقتصـــر علـــى االســـتخدام الشخ صـــي والتعـــارف، وإ
الشركات تسعى إلى اسـتخدامه فـي األعمـال والتسـویق لمنتجاتهـا ومعرفـه رأى العمـالء بمنتجاتهـا، وأصـبحت تمتلـك 

  .القدرة على استهداف العمالء حسب العمر، أو الموقع الجغرافي
جتمـاعي  وأحـدثها ولدیـه المالیـین مـن یعتبـر تـویتر واحـدا مـن أكبـر مواقـع التواصـل اال :التسویق عبـر التـویتر - 

 باللغـة تـویتر فكلمـة ، لـه رمـزا العصـفور صـورة مـن یتخـذ الزوار والمشتركین، نظرا  لسهولة استخدامه، وهو موقـع
 وهكـذا مسـتمر، بشـكل واآلخـر الحین بین متقطعة أصوات یطلق والمغرد دائماً  ، المغرد تعني Twitter االنجلیزیة

 مـن مجموعـة إلـى وتصـل لتنطلـق ) القصـیرة رسـائله ( یطلـق تغریداتـه فهـو ویتر،تـ موقـع مسـتخدم حـال هـو
 .5تویتر مستخدمي

ــر اللینكــدإن - هــو أحــد مواقــع التواصــل االجتمــاعي المتخصصــة فــي تطــویر األعمــال : LinkedIn التســویق عب
ویر ویضـم عـدد وتبادل الخبرات في جمیع المجاالت، بحیث یجتمع كـل ذوي الخبـرة فـي مكـان واحـد مـن أجـل التطـ
 و بسـیطة فكرتـه كبیر جًدا من الشركات واألفراد التي تسمح بترتیب السیرة الذاتیة والمعلومات الشخصیة، فـالموقع

 الـذي أعضـائه بـین  Networkingالتشـبیك  نظـام علـى یعتمـد أنه LinkedIn موقع یمیز ما إن إال ،6جدیدة لیست
 و األعضـاء مـن یعـرفهم مـن عالقـات بـین شـبكة بنـاء فـي یبـدأ ثم بسیطة و سهلة ذاتیة سیرة لنفسه منهم یبني كل
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 لمنـتج التسـویق مـا، أو في وظیفـة مناسب شخص تعیین أو مناسبة وظیفة على الحصول فرصة لنفسه لیتیح ذلك
  .ملیون نشط شهریا حول العالم 450حوالي  الشبكة هذه مستخدمي عدد بلغ 2018سنة  فكرة، في أو خدمة أو
وتـم انطـالق العمـل بـه فعلیـا فـي دیسـمبر  2005أنشأ الیوتیوب فـي عـام :  YouTube الیوتیوبالتسویق عبر  -

، ثـم بعـد ذلـك )جـاود كـاریم -سـتیفین تشـین  -تشـاد هیرلـي (من نفس العام، وكان صـاحب فكـرة الیوتیـوب الثالثـي 
واقــع الفیــدیوهات فــي ملیــار دوالر فهــو یعــد مــن أهــم م 1.6بمبلــغ یفــوق  2006قامــت شــركة غوغــل بشــرائه فــي عــام 

الفتـــرة الحالیـــة ویعتبـــر أهـــم محـــرك بحثـــي فـــي الفیـــدیوهات لـــدیها أكثـــر مـــن ملیـــار مســـتخدم وكـــل یـــوم یطلـــع مئـــات 
، ویتـیح للمسـتخدم رفـع مقـاطع الفیـدیو فـي الموقـع 7المالیین مـن المشـاهدین ألكثـر مـن سـاعة علـى موقـع الیوتیـوب

 .بشكل مجاني و بجودة عالیة 
 ،وحـثهم بـالمنتج وتعـریفهم بـاآلخرین االتصـال” أنـه علـى التـرویج عـرف جاسـم الصـمیدعي :التـرویج السـیاحي -

 یشـمل التـرویج ، وبـذلك8"للمؤسسـة األربـاح وتحقیـق المبیعـات، لزیـادة الطلـب علیـه، وبالتـالي تنشـیط للحصـول
 المباشـرة وغیـر المباشـرة االتصـاالت عـن طریـق السـائح إلـى والمعلومـات، البیانـات توصـیل قنـوات جمیـع السیاحي
عالم السیاح بالخدمات السیاحیة،  األماكن صورة لتوضیح قناعهم السیاحیة وإ   .القتنائها ودفعهم بها وإ

الوطنیـة للمـداد،  الحظیـرةونقصد بها مناطق الجذب السیاسي في والیة تیسمسـیلت، خاصـة : السیاحیة الحظائر -
على مناطق سیاحیة غابیـة نـادرة، لكنهـا غیـر معروفـة الجهویة عین عنتر، وهي محمیات طبیعیة تحتوي  والحظیرة

حتــى علــى المســتوى المحلــي، ولــذلك یجــري التــرویج لهــا عــن طریــق مواقــع التواصــل االجتمــاعي، بهــدف تحویـــل 
  .نشاط اقتصادي على مستوى والیة تیسمسیلت إلىالسیاحة 

لوصــف والتحلیــل كونــه یتناســب مــع لقــد اعتمــدنا علــى المــنهج االســتقرائي مــن خــالل أداتــي ا: مــنهج الدراســة 2.2
االعتمــاد علــى اختیــار عینــة مــن مجتمــع الدراســة المتــاح  ، والمــنهج االســتنباطي إلــىالدراســات الكمیــة، باإلضــافة 

لجمع البیانات وتحلیلها باالعتماد على االستبیان الذي تم تصـمیمه ألغـراض هـذه الدراسـة، وذلـك مـن أجـل اختبـار 
 .ن تساؤالتهافرضیات الدراسة، واإلجابة ع

وهــي متغیــرات تابعــة شــملت البیانــات األساســیة للدراســة، وتكونــت مــن ثالثــة  :متغیــرات البحــث األساســیة 1.2.2
  : محاور، هي
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 الخصائص الشخصیة؛ -
 المتغیر المستقل ؛ -
 .المتغیر التابع -

 :والتي نبینها من خالل نموذج الدراسة التالي
 
  

  المتغیر التابع                                  المتغیر المستقل              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   للحظائرالترويج السياحي 

 السياحي اساليب الترويج - 
 السياحية احلظائر - 
وشعوره  باحلظائرسلوك السائح  - 

  وانطباعه
 

  عناصر التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي
 التسويق الفريوسي - 
 التسويق عرب الربيد االلكتروين - 
 رب الفايس بوكالتسويق ع - 
 التسويق عرب اليوتوب - 
 التسويق عرب التويتر - 
 التسويق عرب اليلنكدان - 
 التسويق عرب الرسائل النصية - 

  ملستقصى منهمالدميغرافية  واخلصائص الشخصية 
  اجلنس - 
  العمر - 
  احلالة االجتماعية - 
  املستوى التعليمي - 
 الدخل  - 
 درجة االستخدام ملواقع التواصل االجتماعي - 
 سبب الزيارة - 
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مجتمـــع الدراســـة یشـــمل كافـــة الزائـــرین للحظـــائر الســـیاحیة بوالیـــة تیسمســـیلت، أو مـــن  إن: مجتمـــع الدراســـة 2.2.2
یرغبـــون فـــي زیارتهـــا، والـــذین لـــدیهم میـــول للســـیاحة الجبلیـــة والغابیـــة والمســـاحات الخضـــراء، كمـــا أنـــه یشـــمل كافـــة 

ناثا بغض النظر عن جنسهم، ووالیتهم عماراأل   .من مختلف شرائح المجتمع، ذكورا وإ
تم اختیار عینة عشوائیة من مجتمـع الدراسـة وهـو مـا یتناسـب مـع مثـل هـذه الحـاالت العملیـة، : حجم العینة 3.2.2

مفــردة، إذ  92لغــت اســتبیان مــن إجمــالي مجتمــع الدراســة، الختیــار عینــة الدراســة المبحوثــة، و ب 120إذ تــم توزیــع 
  .تجاوزت الحد األدنى المطلوب وفق المعادلة اإلحصائیة المحددة لحجم العینة

  2Z  =1.96فإن  %95فعند درجة ثقة تبلغ 
  . حجم العینة=      N  حیث

  2Z      = 1.96الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الثقة  
  )P (   = 22نسبة الذین یتعاملون بالتسویق المباشر%  
  2)e(   = الخطأ المعیاري 0.05%  

90  =
2

2

e
P])(P[1 .Zn 


  

بعــد االنتهــاء مــن جمــع االســـتبیان تــم تفریــغ البیانــات وترمیزهـــا و : أدوات التحلیــل اإلحصــائي المســـتخدمة 4.2.2
ختبـارات واألسـالیب ، وقـد تـم اسـتخدام االSPSSمعالجتها من خالل تشغیل الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  :اإلحصائیة الالمعلمیة التالیة
  النسب المئویة والتكرارات والدوائر النسبیة، والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري؛ -
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات عبارات االستبیان؛ -
وبتقســیم  4=1-5و یــتم حســاب المــدى، حیــث یســاوي   5إلــى 1مقیــاس لیكــرت الخماســي للموافقــة واألهمیــة مــن  -

فتكـون الفئـة األولـى لقـیم المتوسـط الحسـابي  0.80= 4/5نجد طـول الفئـة ، إذن ) الخیارات(المدى على عدد الفئات
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لكـل  0.80وتقابل االتجاه بعدم الموافقـة تمامـا أو الرغبـة، وهكـذا مـع بـاقي الفئـات وزیـادة  0.80+1إلى  1من : هي 
 .فئة

 متغیرات الدراسة؛معامل االرتباط لقیاس العالقة بین  -
 لعینة الدراسة، وذلك للتحقق من معنویة العبارة؛"  F"اختبار  -
 .تحلیل االنحدار البسیط والمتعدد لمعرفة درجة التأثیر بین متغیرات الدراسة -

 ألفـا الثبـات لمعامـل التربیعـي الجـذر أخـذ خـالل مـن المقیـاس صـدق معامـل حسـاب تـم :المقیـاس صـدق -
ألغـراض  ومناسـب جـدا مرتفـع معامـل وهـو 0.872 بلـغ البحـث ألداة الكلـي الصـدق لمعامـ أن نجـد إذ  كرونبـاخ،
 .البحث وأهداف

  
 تحلیل نتائج استخدام شبكات  التواصل االجتماعي في الترویجي السیاحي. 3

 :الخصائص الدیموغرافیة للمستقصى منهم 1.3
إذ شــــارك فــــي اإلجابــــة علــــى  غرافیــــة لألفــــراد المستقصــــي مــــنهم،و الخصــــائص الدیم )1(یبــــین الجــــدول رقــــم 

االستبیان  الجنسین معا حیث كانت نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث بضعفین تقریبا، وهذا ما یـدل علـى قلـة األمـن 
، تكـون برفقـة أحـد أفـراد العائلـة أمـا %31.64بالمناطق السیاحیة، وزیارة المنـاطق مـن اإلنـاث، الـذین كانـت نسـبتهم 

، التســـعینات، التـــي عاشـــتها المنطقـــة ســـنوات األمنیـــةالوضـــعیة  إلـــى اإلشـــارةعلینـــا وهنـــا  ، %78.26بـــاقي النســـبة 
عدم تغلغل ثقافة السیاحة، حیـث ال تـزال التقالیـد تلعـب  إلى، خاصة لدى اإلناث، إضافة األمنيواستمرار الهاجس 

یج، أي التعــرف یــدخل فــي عملیــة التــرو  أنیمكــن  أخــردورا كبیــرا فــي تحدیــد نوعیــة الســائح، وجنســه، وهــذا عامــل 
ذاعلى الحیاة التقلیدیة للمجتمع المحلي،  مـن  23.6 أنسـبب الزیـارة، نجـدها متقاربـة نوعـا مـا، حیـث  إلىعدنا  وإ

، أي هــي ســیاحة محلیــة، ومــن داخــل الوالیــة فقــط فــي اغلبهــا، واألســرة األصــدقاءالســیاح  جــاؤوا لقضــاء وقــت مــع 
، بینمـا نجـد للسـیاحعـدم تـوفر هیاكـل االسـتقبال  أخـرىومـن جهـة عدم التعریف بالمنطقة من جهة،  إلىوهذا راجع 

27.17  من الذكور، یقصدون المنطقة من اجـل ممارسـة الریاضـة، كریاضـة ركـوب  غالبیتهممن السیاح وهم في
الثــراء  إلــىالــدرجات، العــدو الریفــي، تســلق الجبــال، والتزحلــق علــى الجلیــد فــي فصــل الشــتاء، وكلهــا مقومــات تشــیر 
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مــن الــزوار، جـــاؤوا لقضــاء عطلــة نهایـــة  25ي للمنطقــة، فـــي حالــة اســتثماره بالشـــكل الجیــد، تلیهــا نســـبة الســیاح
ة الســیاحة المحلیــة علــى نـوع الســیاح، فــي الحظــائر  الســیاحیة فـي تیسمســیلت، بینمــا نجــد هنــاك یمنــ، أي هاألسـبوع

ا علـى معرفــة المنـاطق االیكولوجیــة، عــن بالغــة، ویعتمـد كثــر  أهمیــة، لكنـه ذو األخیــرة، وهـو یحتــل المرتبـة أخــرنـوع 
مـــن الـــزوار یقصـــدون المنطقـــة مـــن اجـــل التعـــرف علـــى التنـــوع البیولـــوجي،  15.22 أنطریـــق اإلنترانـــت، حیـــث 

كدراسـة النبتـات النــادرة، ومراقبـة الطیــور، واكتشـاف الحیوانــات التـي تعــیش فـي المنطقــة، وهـي نســبة تشـیر بوضــوح 
  .وجیاثراء المنطقة وتنوعها بیول إلى

ذا  نســــبة الجــــامعین هــــي المهیمنــــة علــــى نوعیــــة الســــیاح  بنســــة  أنالمســــتوى التعلیمــــي، نجــــد  إلــــىعــــدنا  وإ
81.52  دلیـل علـى اسـتخدام مواقـع التواصـل  أیضاوهذا مؤشر جید على نوعیة السیاح ، وتقدیرهم للمنطقة، وهو

، بینمــا نســبة اقــل مــن الثــانوي فتقــدر %17,39فــي التعــرف علــى المنطقــة الســیاحیة، حیــث تلیهــا نســبة الثــانویین ب 
1  ،ذا. لـدیهم القـدرة علـى اسـتخدام اإلنترانـت، واالسـتفادة منهـا والذینوهذا مؤشر على نوعیة السیاح  المثقفین  وإ

اقبال على السـیاحة فـي تیسمسـیلت، نجـد الشـباب هـم الفئـة المسـیطرة، حیـث یشـكل  األكثرالفئات العمریة  إلىعدنا 
 أومــن مجمــوع الســیاح، وهــذا مؤشــر علــى كونهــا ســیاحة ریاضــیة  48.91ســنة مــا نســبته  30مــن هــم اقــل مــن 

مصــدر دخـل، وتلیهــا نسـبة مــن هــم  إلـى، والتــي ال یمكـن التعویــل علیهـا فــي تحویـل الســیاحة األسـبوعسـیاحة نهایــة 
 یـةى الفئـات العمر علـى الحظـائر فـي تیسمسـیلت، لـد اإلقبـال، بینما تتراجع نسبة 30.43سنة بنسبة  40و 30بین 

 وأمــاكنعــدم تــوفر الخــدمات،  إلــىوهــذا راجــع  18.48ســنة بنســبة  50و40ســنا، حیــث نجــد مــن هــم بــین  األكبــر
ذا. 2.17ســنة فیمثلـــون نســـبة  50مـــن  أكثـــر هــمالراحــة واالســـتقبال، بینمــا نســـبة مـــن  الـــدخل الشـــهري قارناهــا ب وإ

ـــبهم مـــن ا ـــین علـــى الســـیاحة فـــي تیسمســـیلت، نجـــد اغل مـــن دخلهـــم الشـــهري بـــین  أنلطبقـــة الوســـطى، حیـــث للمقبل
ــــىیشــــكلون ] 18000-25000[ ــــالنســــبة، فــــي  أعل ــــى ضــــعف المــــردود %45,65وتقــــدر ب  اإلقب ، وهــــذا مؤشــــر عل

هـــذا النـــوع مـــن الســـیاح، ال یعتمـــد علـــى الخـــدمات المقدمـــة فـــي المنـــاطق الســـیاحة لمحدودیـــة  أنالســـیاحي، حیـــث 
دینــار، فــان نســبتهم ال تتجــاوز  50000جیــدة، والمقــدرة ب أكثــر مــن  الــدخل، بینمــا مــن هــم یتحصــلون علــى رواتــب

  .على خرجاتهم السیاحیة تترتبهم الفئة المستهدفة، نظرا للعوائد التي یمكن ان  أنهم، رغم 5,43%
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  غرافیة لممثلي مفردات عینة البحثو الخصائص الدیم:  1الجدول رقم 
 النسبة راراتالتك ممثلو مفردات العینة الخصائص

 %78.26 72 ذكر الجنس
 %31.64  30  انثى

 %32,61 30 للتنزه مع األصدقاء والعائلة سبب الزیارة
 %15,22 14 للتعرف على الثروة الطبیعیة والحیوانیة

 %27,17 25 لممارسة الریاضة 
 %25 23 لقضاء عطلة نهایة األسبوع

 %1 1 أقل من الثانوي مستوى التعلیم

 %17,39 16 يثانو 
 %81,52 75 جامعي

 %48,91 45 سنة30أقل من   العـــمر
]30-40[ 28 30,43% 
[40-50[ 17 18,48% 

 %2,17 2 50أكثر من 
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 %14 13 دینار 18000أقل من  الدخل الشهري

]18000-25000[ 42 45,65% 
[25000-35000[ 22 23,91% 
[35000-50000[ 10 10,87% 

 %5,43 5 دینار 50000أكثر من 

  من إعداد الباحثین بناء على تفریغ نتائج المحور األول من االستبیان: المصدر
  
  
  
  
  
  

 االجتماعیة التواصل مواقع استخدام في درجة الثاني بالقسم المتعلقة النتائج 2.3
  االجتماعي التواصل مواقع درجة استخدام): 2(الجدول رقم

ســـــتخدام مواقـــــع اللــــدیك میـــــول 
 ل االجتماعي التاليالتواص

ال نهـــــــــتم  
 بها تماما 

المتوسط  بالغ األهمیة  انهتم به وسط ال نهتم بها
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 % ت % ت % ت % ت % ت

6 4 4 0 0 0 0 اهتم باستخدام الفایس بوك 
2 

67 26 28 4.24 0.52 

1 0 0 0 0 اهتم باستخدام الیوتوب 
4 

1
5 

5
5 

60 23 25 4.10 0.63 

2 13 12 10 9 اهتم باستخدام اللینكدان 
2 

2
4 

3
7 

40 12 13 3.34 1.16 

2 21 19 12 11 اهتم باستخدام الفایبر 
4 

2
6 

2
7 

29 11 12 3.09 1.21 

1 16 15 15 14 اهتم باستخدام التویتر 
9 

2
1 

3
8 

41 6 7 3.08 1.21 

2 22 20 20 18 اهتم باستخدام اللینكدان 
5 

2
7 

2
5 

27 4 4 2.75 1.18 

 1.07 2.67 5 5 34113 24 22 16 15 اهتم باستخاد الماسنجر
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8 1 2 
1 24 22 0 0 اهتم باستخدام البرید االلكتروني

5 
1
6 

3
6 

39 19 21 3.57 1.07 

5 17 16 9 8 اهتم باستخدام غوغل بلیس
3 

5
8 

1
2 

13 3 3 2.85 0.88 

  االستبیان من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج المحور الثاني من: المصدر

، االجتمـاعي التواصـل مواقـع باسـتخدامیظهر مـن نتـائج الجـدول أعـاله، أن هنـاك فـروق نسـبیة فـي درجـة االهتمـام 
تبـاین المتوسـطات الحسـابیة، إال انــه یرتكـز فـي مـدى االهتمــام، إذ نجـد أن االهتمـام البــالغ  حیـث أنـه یالحـظ درجــة

دام الفـــایس بــوك ســواء والیوتــوب، حیــث فــاق المتوســـط لمفــردات عینــة البحــث منصــب علــى اســتخ) 4.1و  4.24(
دال علــى )   0.63و 0.52(الحســابي المتوســط االفتراضــي وینــدرج ضــمن مجــال بــالغ األهمیــة، وبــانحراف معیــاري 

ــر مـن عـدة جوانــب وأهمهـا مجانیـة االســتخدام  انخفـاض مـدى تشــتت اإلجابـات عـن متوســطها الحسـابي،  فسَّ ُ وهـذا ی
مكانیة الوصول وال   .في فعالیة العرض تساعدهمتنویع من خالل الحداثة والصوت والصور والفیدیوهات التي وإ

  
 :في الترویج للحظائر السیاحیة االجتماعي التواصل مواقع استخدام بدرجة المتعلقة النتائج 3.3

  نتائج قیاس درجة العالقة بین مواقع التوصل االجتماعي والحظائر السیاحیة): 03(الجدول رقم 
فر لدى مؤسستكم القدرات والتسهیالت تتو 

 :التالیة للقیام بعملیة التصدیر 
غیـــــر موافـــــق 

 تماما
متوســـط  موافق تماما موافق وسط غیر موافق

 حسابي
االنحــــراف 

 المعیاري

 % ت % ت % ت % ت % ت

لــدیكم حســاب فــایس بــوك تتعرفــون مــن 
ــة  ــاطق الســیاحیة الجمیل ــى المن خاللــه عل

  .في والیة تیسمسیلت

8 9 11 12 22 24 31 34 20 22 3,48 1,21 

أحتاجهـا  التـي المعلومـات علـى أحصـل
علـــى الحظیـــرة  الوطنیـــة بالمـــداد وعـــین 

 التواصــل مواقــع خــالل مــن عنتــر
  .االجتماعي

8 9 14 15 22 24 27 29 21 23 3,42 1,24 

ـــــــــرة  الســـــــــیاحیة  زرت األمـــــــــاكن الحظی
بیتیسمســـــیلت دون أن أرى الصــــــور  أو 

ـــــــر ـــــــدیوهات عب ـــــــع التواصـــــــل  الفی مواق

15 16 25 27 22 24 21 23 9 10 2,83 1,24 
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  .االجتماعي

ــــــد  ــــــر البری ــــــن الرســــــائل عب تســــــتفید م
االلكترونـــــي والموقـــــع االلكترونـــــي فـــــي 
ــــى الحظیــــرة  الوطنیــــة  مــــن  التعــــرف عل

الوكــــــــاالت ، (المؤسســــــــات الســــــــیاحیة 
الفنــادق، مدیریــة الســیاحة، مدیریــة حفــظ 

  )الغابات، مدیریة الحظیرة 

22 24 37 40 22 24 7 8 4 4 2,28 1,05 

األمـاكن  إعالنـات اآلخـرین مـع أتشـارك
 مواقــع علــى الســیاحیة بتیسمســیلت

  .الینكدان

14 15 23 25 25 27 22 24 8 9 2,86 1,20 

ــایس بــوك عبــر خاصــیة  یــتم اســتخدام الف
تناقل الصور والفیـدیوهات فـي نقـل صـور 
ــر ،  الحظیــرة  الوطنیــة بالمــداد وعــین عنت

تفاعـل عـالي یؤكـد میـول السـیاح  وتحقق 
  . ورغبتهم في زیارتها

0 0 0 0 12 13 57 62 23 25 4,12 0,61 

الحظیــرة   صــور اآلخــرین مــع أتشـارك
  .الفایبر على السیاحیة بتیسمسیلت

14 15 21 23 32 35 14 15 11 12 2,86 1,21 

تناقـــل الصـــور مـــع  أســـتخدم بفعالیـــة
 بـالحظیرة  الوطنیـة عـین عنتـر اصدقائي 

ـــى والمـــداد  بتیسمســـیلت موقـــع  عل
  .المسانجر

7 8 28 30 25 27 17 18 15 16 3,05 1,21 

أشاهد الفیدیوهات المعروضة علـى موقـع 
ـــوب الخاصـــة بتغطیـــة عـــن رحـــالت  الیوت
سـیاحیة ومســابقات ریاضــیة فــي الحظیــرة  

  الوطنیة  المداد  

4 4 8 9 15 16 42 46 23 25 3,78 1,06 

الستفســـــارات اســـــتفید مـــــن التعلیقـــــات وا
المطروحـــة علـــى صـــفحات الفـــایس بـــوك 

  .والیوتوب الخاصة بالمنشورات السیاحیة

5 5 12 13 18 20 35 38 22 24 3,62 1,15 

اتبادل رسائل نصیة مع اصـدقائي واحـثهم 
علـــى زیـــارة المنـــاطق الجبلیـــة الســـیاحیة 

8 9 17 18 32 35 21 23 14 15 3,17 1,16 
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  بوالیة تیسمسیلت

ــأن هنــاك  ــرى ب ــع التواصــل ت اهتمــام بمواق
االجتمــاعي مــن هیئــات الــدعم الســیاحي 
للحــــث علــــى الجــــذب الســــیاحي بوالیــــة  

  .تیسمسیلت

12 13 14 15 21 23 27 29 18 20 3,27 1,30 

 0,53 3,23 درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي  في التعرف على الحظائر  السیاحیة

  ج المحور الثالث من االستبیانمن إعداد الباحثین على ضوء نتائ: المصدر

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي عبــر أفــراد العینــة المبحوثــة بــدرجات مختلفــة عــن رأیهــم فــي مــدى 
، إال أن غالب إجابتهم كانت تـدل عـن مـوافقتهم بفعالیـة اسـتخدام مواقـع التواصـل  التعرف على الحظائر  السیاحیة

ـــــث أ مـــــنهم باســـــتفادتهم مـــــن مجانیـــــة اســـــتخدام مواقـــــع التواصـــــل  %62قـــــراالجتمـــــاعي فـــــي التـــــرویج الســـــیاحي حی
وهـــو  0.53و بـــانحراف معیـــاري  3.23االجتمـــاعي، و بلـــغ المتوســـط الحســـابي إلجمـــالي إلجابـــات مفـــردات العینـــة 

  .مؤشر إضافي دال على انخفاض مدى تشتت اإلجابات عن الوسط اإلحصائي لها
اســـتخدام مواقـــع التواصــل االجتمـــاعي تبـــاین فـــي الـــرأي  بشــكل عـــام أظهـــرت المتوســـطات الحســابیة لعبـــارات

والموافقة فهنـاك مـن وافـق ومـن لـم یوافـق علـى آلیـة اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي وتراوحـت قیمـة المتوسـط 
 ). 2,28و 4,12(الحسابي بین 

تــي تــنص وبمــدى موافــق تمامــا، وال )4,12(تمثــل أعلــى متوسـط حســابي  06حیـث كانــت إجابــات العبــارة رقــم 
على استخدام الفایس بوك عبر خاصیة تناقل الصور والفیـدیوهات فـي نقـل صـور الحظیـرة  الوطنیـة بالمـداد وعـین 

، وهــو )0,61(عنتــر ، وتحقــق تفاعــل عــالي یؤكــد میــول الســیاح  ورغبــتهم فــي زیارتهــا ، وبــانحراف معیــاري مقــداره 
عالنــي فــي ظــل مجانیــة االســتفادة مــن  إعالمــي مؤشــر ایجــابي علــى االعتمــاد الكثیــر علــى هــذه الوســائط كبــدیل وإ

بمــدى غیــر موافــق،  )4(كــان للعبــارة رقــم  )2,28(حســاب افتراضــي، وفــي المقابــل فــان أقــل متوســط حســابي  إنشــاء
والتــي تــنص علــى أن تســتفید مــن الرســائل عبــر البریــد االلكترونــي والموقــع االلكترونــي فــي التعــرف علــى الحظیــرة  

الوكـاالت السـیاحیة ، الفنـادق، مدیریـة السـیاحة، مدیریـة حفـظ الغابـات، مدیریـة (السـیاحیة  الوطنیة  مـن المؤسسـات
، وهـــو مـــا یـــدل علـــى نقـــص التفاعـــل مـــع الجمهـــور واســـتخدام وســـائل )1,05(الحظیـــرة ، وبـــانحراف معیـــاري مقـــداره 

التســجیل فــي المواقــع التوصــل االجتمــاعي الجماهیریــة فــي االتصــال بالزبــائن وجــذب الســیاح ، باإلضــافة إلــى عــدم 
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ــــد  ــــدان العــــالم عبــــر البری ــــى كــــل زبائنهــــا  فــــي بل االلكترونیــــة العالمیــــة التــــي تعــــرض باقــــة العــــروض الترویجیــــة عل
  .Booking.comااللكتروني كموقع إعالنات

  : الخاتمة. 4
ـــة فـــي  أداة أصـــبحتمواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، قـــد  أن: القـــول یمكـــن، الدراســـةمـــن خـــالل هـــذه  جـــد فعال

الوســائط اســتخداما فــي المنطقــة العربیــة، وفــي الجزائــر  أكثــربــوك، الــذي یعتبــر  یساویج الســیاحي، خاصــة الفــالتــر 
للتســویق الســیاحي، كــان لــه اثــر بــالغ علــى زوار الحظــائر  الســیاحیة فــي  أداة إلــىخصوصــا، ولــذلك فــان تحویلــه 

، وهــذا دلیــل علــى عــدم األجنــاب ســیاحللالت نــادرة اوطنیــة، مــع حــ أووالیــة تیسمســیلت، لكنــه ســیاحة محلیــة فقــط، 
ســیاحة ضــخمة تمتلكهــا الوالیــة،  إمكانیــاتواضــحة فــي التســویق الســیاحي الشــبكي، رغــم وجــود  إســتراتیجیةوجــود 

مصـــدر دخـــل مهـــم فـــي اقتصـــاد الوالیـــة، واالقتصـــاد الـــوطني، كـــون الســـیاحة مصـــدر ثـــورة  إلـــىتتحـــول  أنویمكـــن 
  .في خلق تنمیة محلیة مستدامة أساسیةله یشكل ركیزة مستدام، ومتصالح مع البیئة، وهذا ما یجع

  :جملة من التوصیات إلى اإلشارةولذلك یجد بنا 
 ة خاصة بالترویج االلكتروني على مستوى مدیریة السیاحةحخلق مصل -
 مواقع خاصة لكل حضیرة، من الحظائر  السیاحیة إنشاء -
 التعاقد مع مواقع عالمیة بهدف الترویج السیاحي -
 دمات السیاحیة داخل الحظائر ، والترویج لهاتوفیر الخ -
  القطاع الخاص في عملیة التسویق السیاحي على مستوى تیسمسیلت إقحام -
  :والهوامش المراجع . 5

                                                             
، مطــابع صــناعة الواقــع اإلعــالم وضــبط المجتمــع أفكــار حــول الســلطة والجمهــور والــوعي والواقــعمحمــد علــي فــرح، .  1

  .250، ص 2014البیانات الدولیة، لبنان، الطبعة األولى، 
  .229المرجع نفسه، ص .  2

، المجلــة المصــریة للدراســات ترنــت، اتجاهــات المســتهلكین نحــو اإلعــالن علــى االنعبــد القــادر محمــد عبــد القــادر.  3
  . 07، ص  2001التجاریة، كلیة التجارة جامعة المنصورة ، المجلد الخامس والعشرین ، العدد الثاني ، 
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ـان ، دار الشـروق  1، ط استخدام الحاسـوب واإلنترنـت فـي میـادین التربیـة والتعلـیمأحمد سعادة ، عادل فایز ، .  4 ، عمَّ
  .57، ص 2003، 

5 . Berthon, P and Shapiro.D: "Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: 
Implications for international marketing strategy", Business Horizons  , 2011, 55, 261-271. 

6 Severo, M., Giraud, T., & Pecout, H. Twitter data for urban policy making: an analysis on four 
European cities. In C. Levallois (Ed.), Handbook of Twitter for Research. EMLYON. 2015. 
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