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 الرياضية دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تسويق السياحة 
 م.م/ أسامة رجب سعودي

 مدخل ومشكمة البحث :
 النامية، الدول في وخاصة العالمي االقتصاد في الرائدة الصناعات من السياحة أصبحت   

 منافع من تمتمكيا لما الوطني االقتصاد في دورىا وتفعيل السياحية بالتنمية الدول ىتماما وازداد
وبيئية ، األمر الذى جعميا تمثل مصدرًا رئيسيًا لمدخل في عدد كبير من  واجتماعية اقتصادية

 دول العالم، كما يتميز المردود المادي لصناعة السياحة بأنو مردود متفرع ومتشعب وتستفيد منو
مختمف النشاطات سواء اإلقتصادية أو االجتماعىة أو السياسية أو الثقافية أو غيرىا من 

 ومتفاوت واعد إقتصادي وقطاع تجارية صناعة ىي حالياً  النشاطات اإلنسانية ، فالسياحة
 المالية المادية واإلمكانية بيا تتوفر التي السياحية الموارد لحجم تبعاً  وىذا آلخر بمد من األىمية
 نحو اإلتجاه ولعل سياحيًا ، مقصداً  وجعميا المستقبل في لتأىيميا المسخرة والتكنولوجية والبشرية
 النمو بغية الدول من لمعديد الشاغل الشغل يمثل الفندقيةو السياحية  الخدمات جودة تحسين

ن المحمي، ىذا باإلقتصاد دراكيا الدول ىذه تفطن عمى يدل فإنما شيء عمى دل وا   ىذا ةألىمي وا 
 السياحي. القطاع

 

في ظل الثورة المعموماتية التي اجتاحت عالمنا في العقدين الماضيين من الزمن , فقد 
واكبتيا ثورة في صناعة السياحة العالمية ، وتصاعدت في السنوات األخيرة مع بدايات األلفية 

البينية الدولية وبخاصة  الثالثة حيث تواجو اقتصاديات دول العالم تحديات العولمة وتحرير التجارة
تجارة الخدمات وعمى رأسيا صناعة السياحة ، وتعتمد صناعة السياحة عمى محور رئيسي ىو 
جذب السائحين وأصبح ىذا المحور فًن وعمًم يرتبط بكافة مرافق الخدمات في الدولة الواحدة ، 

وبخاصة في  –رية وتنوعت سبل جذب السياح ولم تعد حكرا عمى زيارة المتاحف واألماكن األث
وأصبحت المقاصد السياحية شاممة مثل السياحة الدينية , والعالجية , وسياحة  –منطقتنا العربية 

 االستجمام , والسياحة الرياضية , والثقافية , والفنية , وسياحة المؤتمرات والميرجانات.
 

مية والمتقدمة ( أنو تتزايد أىمية قطاع السياحة في الدول النا 7112يذكر محمد عمر ) 
عمى السواء ، وتتسع إسيامات ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي ، ورفع معدالت النمو ، 
وتوليد فرص العمل ،ومن ثم تحميل اآلثار االقتصادية المتوقعة لتنمية القطاع السياحي بصورة 

 شاممة ومستديمة .   
 

ي المصري ، وتمثل ما يزيد عن تعتبر السياحة أحد أىم المصادر الميمة لمدخل القومو 
م ما 7182% من ناتج الدخل القومي حيث وصل عدد السائحين القادمين الي مصر عام  72



 

ماليين سائح من جميع دول العالم ؛ وذلك لما تتمتع بو مصر من مزايا ومقومات  2يقرب من 
بي معظم األىداف جغرافية وتاريخية وطبيعية تجعل منيا بمدا سياحيا في جميع فصول السنو ويم

التي ينشدىا السائح ؛ حيث تتوافر األماكن الدينية والمواقع األثرية والمشاتي والمصايف والينابيع 
الطبيعية واالىوار والصحارى والشواطئ ، ىذه الميزات السياحية التي تتمتع بيا مصر تحتاج إلى 

 تسويق وترويج مثمما ىي بحاجة إلى استثمار وتوظيف أموال. 
 

تمك مصر العديد من أنواع السياحة التي تعمل عمي الجذب السياحي ولكنيا غير وتم
مستغمة بسبب عدم تسويقيا بالشكل األمثل منيا السياحة العالجية والترفييية والثقافية والدينية 
والرياضية وغيرىا .. وتتمثل السياحة الرياضية موضوع البحث في نوادي الجولف ، الفروسية ، 

المائية والغطس وصيد األسماك والتجديف وقد شيدت مصر بطولة سفاجا الدولية الرياضيات 
لأللواح الشراعية ، سباق ماراثون مصر الدولي باألقصر، بطولة مصر الدولية لسالح الشيش ، 
مسابقة البحر األحمر الدولية السابعة لصيد األسماك بالغردقة ، البطولة الدولية لإلسكواش 

صر الدولي لمدراجات جنوب سيناء ، ورالي الفراعنة ، ومن أىم مناطق بالغردقة ، سباق م
السياحة الرياضية نادي الجزيرة لمفروسية ، نادي الجولف ، نادي الصيد ، نوادي منطقة البحر 

 األحمر والغردقة لمرياضات البحرية ، وبشرم الشيخ السياحة الترفييية وسياحة الشواطئ.
 

ىناك أنواع جديدة لمسياحة الرياضية منيا :  م أن7187ويضيف محمود بشير 
ميرجانات السباحة ، الغطس ، سباق القوارب الشراعية ، سباق الزوارق السريعة ، التجديف ، 

الطائرة  -كرة الماء ، والخماسي الحديث ، وكذلك الرياضات الشاطئية مثل الكرة الشاطئية )القدم
ماسية  ، كرة الطائرة ، كرة السمة ، كرة اليد ( واأللعاب اليد ( واأللعاب الجماعية )كرة القدم الخ -

الفردية ) الجولف ، سباق الدراجات ، الطيران الشراعي ، تنس الطاولة ، التنس األرضي ، 
  اإلسكواش، المشي ، سباق اليجن ، الفروسية ، البمياردو و السنوكر ( .
لغوص ، ركوب األمواج ، ىذا فضال عن بعض األلعاب و الرياضات الترويحية مثل ) ا

التزحمق عمى الرمال و الكثبان الرممية ، ميرجانات صيد األسماك ، التزلج عمى الماء ، التصوير 
   تحت الماء ، المضرب الخشبي ) الراكيت ( ، الطيران المائي بالباراشوت ، الطائرات الورقية .

حي حيث تقوم بإقناع السائح وتمعب وسائل اإلعالم دورًا خطيرًا في الترويج والجذب السيا
غرائو بالقدوم إلى بمد من البمدان، مثمما ىي قادرة عمى تشويو صورة ىذا البمد وبث الدعايات  وا 
الكاذبة والشائعات عنو وتخويف السائح من القدوم إليو وغير ذلك من األساليب التي تنصحو 

رويج السياحي وكذلك اإلعالن بمغادرتو خوفًا عمى حياتو، حيث يكون دورىا عامل أساسي في الت
من خالل إعطاء الصورة الصحيحة والمشرقة عن بمدنا وتقديمو لمعالم والتعريف بو بأشكال 



 

متعددة من وسائل وأدوات اإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب ومن خالل الميرجانات والمعارض 
 وتبادل الوفود والفرق الفنية والمطبوعات واألفالم وغير ذلك. 

بط االستفادة من اإلعالم في نشاط التسويق السياحي بمقدار العالقة الوطيدة بين وترت
شركة السياحة ومحرري األخبار السياحية في وسائل اإلعالم الجماىيرية المختمفة، وكذلك 
برؤساء تحرير الصحف والمجالت ودور النشر واإلذاعة والتمفزيون، وكذا العاممين في ىذه 

كانيات ومكانة الشركة السياحية ومدى تأثيرىا عمى السوق السياحي تجعل األجيزة فضاًل عن إم
محرري األخبار السياحية يسعون لمحصول عمى أخبار سياحية منيا وكل منيم حريص عمى 
تسجيل سبق إخباري عنيا وخططيا السياحية القادمة واألفكار التي تراود المسؤولين والقائمين 

وتنجح الحممة اإلعالنية وترتكز عمى مقدار الثقة أو القرب أو عمييا بشأن النشاط السياحي ، 
التخصص لوسيمة اإلعالم لدى السائح واىتماماتيا بالنشاط السياحي ، وينظر السائح إلى 
المعمومات واألخبار المنشورة في شكل إعالم إخباري عمى أنيا حقائق كاممة الصدق وليس 

السياحي ال تتحكم فيو شركات السياحة في صياغتو إعالنًا مدفوع األجر ، خاصة أن اإلعالم 
المنشورة أو في محتواه المفظي أو في مجممو أو شكمو أو أماكن نشره ، بل يقوم بصياغتو وتنفيذه 

 محرر الخبر في وسيمة اإلعالم.  
محمود محمد وم( 7182) نور الهدىو م(3102رنا محمود السيد) ويشير كال من 

النوعية جعمت مخطط السياحة يرمي الى تطوير نوعية العرض  أن السياحة م(3102بشير )
السياحي المرتكز عمى التكوين والتعميم، كما يدرج تكنولوجيا المعمومات واإلعالم واالتصال في 
تناسق مع تطور المنتج السياحي في العالم، فالمخطط يشمل تحسين النوعية وتطوير العرض 

، حث المتعاممين في السياحة عمى العمل بإجراءات  السياحي ، منح رؤية جديد لممحترفيين
نوعية ، حدد المخطط ثالثة أىداف إستراتيجية لمتكوين قصد تحفيز السياحة وضمان الميزة 

وضع خطط إعالمية لتنشيط السياحة الرياضية بالساحل الشمالي و  ،التنافسية لبرامج السياحة
لسياحة بالنسبة الم المختمفة ألىمية  االغربي لجميورية مصر العربية وتعريف وسائل اإلع

 لالقتصاد المصري.
 

إلي أىمية المدخل التسويقي في بناء ( Machlouzarides ،2010) أشار
الوعي السياحي وتسويق المقاصد السياحية ، وأىمية طرح األدوات التسويقية من 

حميا خالل التسويق االلكتروني لما ليا من دور في تسويق المنتجات السياحية م
 ودوليا.   
% من دول العالم تعد السياحة فييا 21أن أكثر من  م(3112أسعد أبو رمان )ويشير  

الوعي السياحي القاعدة الرئيسة لجعل  واحدة من أعمى خمسة مصادر لمنقد األجنبي ، وأن 



 

ي موردًا ىامًا لمدخل القومالقطاع اكثر قدرة عمى المنافسة عمى المستوى المحمي والدولي ، و 
مصدرًا مولدًا لمعمالة مع تقميل نسب ، و  عاماًل مؤثرًا في ميزان المدفوعات، و  والناتج القومي

صناعة نظيفة ال تموث البيئة وال تتطمب تقنيات وأجيزة متطورة ، بل  ، خاصة انيا البطالة
 وصفت بأنيا صناعة جاىزة.

ة في مصر قميمة ان أساليب تسويق السياحة الرياضيم( 3110امامه سمير خميل) ذكر
بسبب اإلمكانات المالية والبشرية وعدم وجود أخصائيين متخصصين في تسويق السياحة 

 الرياضية.
وفي ضوء ىذه التحديات، تبرز أىمية اإلعالم ودوره في تسويق السياحة الرياضية ، 

دور خاصة أن اإلعالم يعد مصدرا أساسيا لممعمومات المتعمقة بالسياحة الرياضية ، ونظًرا ل
اإلعالم في تشكيل الوعي والمعرفة وتكوين اتجاىات وسموكيات أفراد المجتمع تبرز الحاجة 
لتعاون وثيق بين اإلعالم والجيات المسؤولة عن تسويق السياحة الرياضية لجميورية مصر 

 العربية . 
الي عدم وجود استراتيجية قومية إعالمية م( 3112شيماء عمي أبو عبمة )وتضيف 

التجاه نحو مفيوم وأىمية السياحة الرياضية لدي الجماىير ، وعدم وجود دورات تثقيفية لتنمية ا
لمعاممين بالمجال اإلعالمي عن السياحة الرياضية لتنشيط ىذا النمط من السياحة ..فضال عن 
قمة اىتمام الشركات لسياحية باإلعالن والدعاية عن األنشطة والبرامج الخاصة بالسياحة 

 متوفرة داخل الدولة.الرياضية ال
ومن ىنا تبمورت فكرة البحث لكونيا محاولة لمتعرف عمي دور اإلعالم في اىتماميا 
بتسويق السياحة الرياضية في ظل انخفاض أعداد السائحين في مصر في ظل احداث ثورتي 

يونيو من انفالت امني مما تسبب في عزوف السائحين عن دخول البالد ..  41يناير و 72
ي ظل غياب اإلعالم عن المشيد التسويقي لمسياحة الرياضية  ، ومع ذلك ىناك ندرة خاصة ف

في الدراسات اإلعالمية االجتماعية التي تصدت لطبيعة موضوعات التسويق السياحي الرياضي 
في ظل عدم ايالء اإلعالم أىمية لمثل ىذه الموضوعات. كما ال يوجد لدينا معمومات دقيقة حول 

إلعالم لممضامين التسويق السياحي الرياضي وأىدافو)...( وجميوره المستيدف ، طبيعة تغطية ا
األمر الذي يجعمنا بحاجة ماسة لمكشف عن طبيعة الموضوعات المتعمقة بتسويق السياحة 

 الرياضية لجميورية مصر العربية ، مما دعي الباحث إلجراء الدراسة.
 

 
 أهداف البحث:

 -عمى:تيدف الدراسة الحالية لمتعرف 



 

 -دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تسويق السياحة الرياضية من خالل  :

 .SWOTتحميل الرباعي الـ ال -8

لدور مواقع التاصل االجتماعي لتسويق السياحة تحديد أىم المعايير المطموب توضيحيا  -7
 . الرياضية

 -فروض البحث :
 -تم صياغة الفروض عمي ىيئة تساؤالت كاآلتي:

 ؟  SWOTل الـ ما نتائج تحمي -أ 
 ؟لدور مواقع التاصل االجتماعي لتسويق السياحة الرياضية ما المعايير الواجب توافرىا  -ب 

 مصطمحات البحث
 المصطمح بالمغة االنجميزية المصطمح المستخدم في الدراسة بالمغة العريبة

 Social media مواقع التواصل االجتماعى
 E-marketing التسويق االلكترونى

 Facebook فيس بوك
 Twitter تويتر

 Youtube يوتيوب
 

 التسويق:  -أ 
أن التسويق ( Lamp,Hair,Mcdanil  ,0222المب، هير، و ماكدنل)  ذكر كل من  

في كتابيم التسعير والترويج  Principles of marketىو: عمميات تخطيط وتنفيذ مفاىيم 
 األفراد والمنظمات.  والتوزيع لألفكار والسمع والخدمات لخمق تبادل يشبع أىداف

 التسويق السياحي:
يقصد بالتسويق السياحي ذلك النشاط اإلداري و الفني الذي تقوم بو  ىيئات ومؤسسات 
داخل الدولة و خارجيا، لمتعرف عمى األسواق السياحية الحالية و المحتممة، والتأثير فييا 

 لتنمية الحركة السياحية الدولية القادمة منيا .
 ياضية:السياحة الر  -ب 

ىي أحد أنواع السياحة التي تعتمد عمي مجموعة  من النشاطات الرياضية كسباق 
السيارات، التزحمق عمى الثموج و غيرىا من األنشطة الرياضية وأصبحت السياحة 
الرياضية في العصر الحالي من أىم أنواع السياحة لما توفره من إيرادات ىامة ، إلى 



 

سياحة األخرى وباقي القطاعات األخرى في الدول جانب التعريف بمختمف أشكال ال
 المصدرة ليذا النوع من السياحة.

 القراءات النظرية والدراسات المرتبطة " 3/1
 : القراءات النظرية 3/0

أحد أىم أدوات التسويق التي تعتمد عمييا أي مؤسسة ترغب تعد مواقع التواصل اإلجتماعي 
عمل عمي جذب عمالء جدد خاصة أن اإلعالم بأشكالو في ترويج منتجتيا لمجميور حيث أنيا ت

المختمفة "المرئي والمسموع والمقروء والجديد " يستطيع مخاطبة جميع الشرائح في نفس الوقت 
 ويعمل عمي  تغيير الموقف أو االتجاه أوتغيير السموك نحو عممية الشراء.

 Social Media Marketingالتسويق من خالل مواقع التواصل االجتماعى ) 7/0/0
(SMM:  

 والمقاالت واألخبار والفيديوىات الصور تداول يتم حيث االنترنت عبر اتصالية مشاركة
 التواصل مواقع عبر لمجميور الصوتية لمبرنامج ومواقع السياحة الرياضية والمدونات
 الجيات المواقع يكون بين تمك عبر والمتبادل المنشور والمحتوى المختمفة، االجتماعى

 لمختمفة ا

  -التسويق اإلعالمي : 3/0/0/3

ىو تسيس وضمان الوعي والصورة اإليجابية عن منتج السياحة الرياضية أو الخدمة 
التي المقدمو بغرض فتح أفاق جديدة لمبيع واقناع العميل بالمنتج أو الخدمة والترويج ليا بشكل 

 مناسب يسمح بجذب عمالء جدد.

ي تطوير السياحة العالمية من خالل تقديم المنتج السياحي يعد التسويق األداة الرئيسية ف
بأنواعو الجذابة إلى األسواق المحمية واإلقميمية والعالمية ، ويتبوأ التسويق في صناعة السياحة 
أىمية مزدوجة تتمثل في جانبين أساسيين: األول يتمثل في كون التسويق السياحي مفيومًا يستند 

شباع تشكيمة متنوعة ومتباينة إلى ركائز ثالثة ، أنو مو  نو يعتمد عمى  إرضاء وا  جو لمسائح ، وا 
من الحاجات والرغبات ، وأن التسويق السياحي كمفيوم حديث ومتجدد يعتمد عمى  جيود 
العاممين في المنشآت السياحية ، أما الجانب الثاني فيو يختص بطبيعة صناعة السياحة ذاتيا 

نساني قبل أن يكون كيانًا شخصيًا وممموسًا.فالمعروف أن السياحة نشاط إجتما  عي وا 

واليدف من التسويق السياحي في مساعدة المؤسسة في إبراز صورة واضحة عن الخدمة 
 .ى السائحين في األسواق المستيدفةالسياحية، وخمق إنطباع جيد لد



 

 التسويق السياحي:  3/0/3
 وخارجيا الدولة داخل السياحية المؤسسات بو تقوم الذي والفني اإلداري النشاط ىو ذلك

 الحركة وزيادة تنمية بيدف فييا والتأثير عمىيا والتعرف المرتقبة السياحية األسواق لتحديد
 السوقية لمشرائح والدوافع الرغبات وبين السياحي المنتج بين التوافق وتحقيق منيا القادمة السياحية
 المختمفة 

جيات األعمال السياحية من قبل منظمات األعمال وىو "التنفيذ العممي والمنسق إلستراتي
السياحية سواء كانت عامة أو خاصة عمى  مستوى محمي أو إقميمي أو عالمي بغرض تحقيق 

 اإلشباع لحاجات مجموعة المستيمكين المحددين وبما يحقق عائد مالئم ألصحاب األعمال.
ويق السياحي يساعد وعميو فإن تسويق الخدمات السياحية أىمية كبرى حيث أن التس

 يساعد المؤسسات في زيادة الفاعمىة التنظيمية، كما عمى  دراسة سموك المستيمك السياحي،
يساعد عمى  زيادة حدة التنافس ومنو زيادة الجودة، و  يسيم أيضًا في إدارة المعمومات التسويقيةو 

ديد األسعار من كما يساعد عمى  تسييل عممية تخطيط المنتج السياحي، ويسيم في عممية تح
خالل سياسة التسعير باإلضافة إلى دوره في التعرف عمى  حاجات ورغبات السائحين المحتممين 

 .والعمل عمى  تحويميم إلى سائحين فعمىين 
 

ويري البعض أن صناعة السياحة تعتمد اعتمادًا كميًا عمى  التسويق إلظيار المقصد 
أينما كانوا، ففي كثير من األحيان يفضل بعض  السياحي بشكل جيد وتعريفو وتوصيمو لمعمالء

السائحين زيارة مقصد سياحي معين نتيجة وصول حمالت التسويق السياحي الناجحة لدييم وما 
 تتضمنو من معمومات كافية عن المقصد السياحي.

ولكل مؤسسة من المؤسسات سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو غيرىا  
سعى إلى تحقيقيا من خالل الخطة التسويقية الموضوعة، وقد بين مجموعة من األىداف ت
Barkar& Wanshan  إن اليدف النيائي لعممية التسويق ىو التعرف عمى  احتياجات

السائحين وتحويميم إلى سائحين فعمىين ومن ثم تحقيق الرضا ، باالضافة إلى أىداف أخرى 
 لمتسويق السياحي تتمثل فى اآلتى: 

نشآت االعمال فى مجال السياحة وىو مايساعد فى دفع حركة التنمية نمو وتطوير م -
 عمى  مستوى الدولة.

رسم صورة ذىنية إيجابية عن المجتمع بوجو عام والسوق السياحى بوجو خاص مما   -
 يسيل تدفق حركة السائحين إليو.

التأثير  زيادة درجة الوعى األثرى والثقافى لدى أفراد المجتمع ولدى السائح وىو مايعنى  -
 االيجابى لمتسويق السياحى عمى  ثقافة المجتمعات



 

 السياحة: 3/0/3/0
 تعنى السياحة فى المعجم الوسيط التنقل من بمد ألخر طمبًا لمتنزه أو االستطالع والكشف ،

"  Tornos" " واليونانية " "  Tornar" يشتق من الكممة الالتينية  "  Tourولغويا فإن أصل " 
ذا أضفنا مقطع وتعني الحركة  "  أو "  Tornosأي " ism  ,istحول النقطة مركزية , وا 

Tourism .فيي معنى فعل الحركة حول ىذا المركز وأثر ىذه الحركة حول ىذا المركز , " 

" بأنيا ممارسة السفر من Tourism" السياحة " Longmanويعرف قاموس لونجمان "       
" رحمة تبداء من المنزل وتنتيى إليو , ويتم من خالليا Tourأجل  االستجمام وقد تعنى كممة "

 زيارة عدة اماكن تشكل اىتمام السائح والسياحة ىى السفر من أجل  المتعة من خالل العطالت.

( أن التنقل والحركة تعتبر من  7113ويرى إبراىيم عبد المقصود ، وحسن الشافعي )         
االنتقال من مكان إلى آخر سعيًا وراء  نذ نشأتو عمى الخصائص اإلنسانية فقد دأب اإلنسان م

لقمة العيش ، ثم سعيًا وراء تحقيق المتعة النفسية والذىنية بعد ذلك ، إلى أن تحولت عممية 
التنقل مع األيام إلى ظاىرة ذات أبعاد مختمفة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، 

  ىي ظاىرة السياحة .
أن ىذه األمور سمحت بان تبرز السياحة كظاىرة  ( 7113ل عبد اليادي ) وتضيف دال

تزداد انتشارًا تبدأ من رغبة في الترحال تدعيما قوة شرائية وتتحقق بتمقي خدمات متنوعة تمثل 
مقومات الخدمة السياحية ، ومع انتشار الظاىرة عمى  نحو منتظم نبرز صناعة السياحة كأحد 

 من االقتصاد القومي .                                                                                              الصناعات التي يتكون 
 

( إلى أن عدد السياح في العالم  WTO 7183فيما أشارت منظمة السياحة العالمية ) 
 م.7183ب إحصائية تريميون دوالر أمريكي وذلك حس 8.2بميون فرد , أنفقوا حوالي  137بمغ 

م أن عدد 7182فيما أكد تقرير وزارة السياحة الصادر من الوزارة في نياية شير ديسمبر 
 112ماليين و 1م بمغ 7182السائحين الذين دخمو مصر خالل الفترة بين يناير وحتي نوفمبر 

 م .7182سائح عن العام  33ألف 331سائح بعجز  221ألف و
اهلل أغا أن السياحة من أكثر الصناعات نموا في العالم ، واتفق صبري عبدالسميع وسعد 

فقد أصبحت اليوم من أىم القطاعات في التجارة الدولية ، حيث بمغت قيمة الصادرات السياحية 
بميون دوالر،  277بميون دوالر ، يمييا مباشرة إنتاج المركبات بقيمة  247نحو  8221في عام 

ىي قطاع إنتاجي يمعب دورا ميما في زيادة الدخل القومي كما إن السياحة من منظور اقتصادي 
وتحسين ميزان المدفوعات ، ومصدرا لمعمالت الصعبة ، وفرصة لتشغيل األيدي العاممة ، وىدفا 

 لتحقيق برامج التنمية . 
 



 

 تعريف السياحة : 3/0/3/3
ماًل لمسياحة تعريفًا شـاعمى وضع  ( 7113 )دالل عبد اليــادي  ( مع7112اتفق محمد عمر )

بأنيا " انتقال اإلنسان من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان خـارج حدود الدولة وتسمي 
لمدة يجب أال تقل عن  )السياحة الدولية ( أو االنتقال داخل البمد وتسمي ) السياحة الداخمية (

ة أنشطة ساعة بحيث ال يكون من أجل  اإلقامة الدائمة وبعيدًا عن كسب الرزق لممارس 73
متعددة وفقًا لمغرض من الرحمة وحسب رغبة السائح ، فإما أن تكون إشباعًا لرغبة ثقافية أو 

  . رياضية أو لحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو القيام بالمناسبات الدينية أو طمبًا لمعالج
أنيـا مجمـوع العالقـات والخـدمات  Bernekerوعرفتيا سعاد عمران نقـاًل عـن بيرنكـر)  ) 

ناجمــة عــن التغييــر المؤقــت واالدارى لمكــان اإلقامــة دون أن يكــون الباعــث عمــى  ذلــك أســباب ال
 العمل أو المينة.

 -أهمية السياحة الرياضية: 3/0/3/2

 ( أن جوانب األىمية لمسياحة تتمثل في مجاالت عدة: 7117ويذكر محمد منير ) 
تشييد بناءىا عمى  قواعد  إن اليدف من إقامة صناعة السياحة و األهمية االقتصادية : -

ونظم وأساليب إدارية ىو الوصول إلي تعظيم الناتج االقتصادي و االجتماعي ليذه 
الصناعة بالنسبة لمدولة والمجتمع وبالنسبة لممواطن مع حماية الموارد السياحية ، وتقاليد 

عن التخطيط  المجتمع وعاداتو وفنونو من التأثر بفعل العوامل السمبية التي قد تنمو بعيدا
 والتنمية الرشيدة . 

 –ترتبط السياحة ارتباطا وثيقا بالمجتمع حيث يتفاعل السائحون  األهمية االجتماعية : -
مع البيئة االجتماعية في دولة الزيارة لكي ينتج في   -كأحد مدخالت النظام السياحي 

التوازن مة مثل النياية اآلثار االجتماعية المختمفة التي تتمثل في بعض الجوانب اليا
حيث تتقارب الطبقات االجتماعية من بعضيا البعض نتيجة لزيادة دخول  االجتماعي

األفراد والعاممين في الحقل السياحي بشكل مباشر وغير مباشر مما يؤدي إلي توازن 
 المجتمع .

 : نتيجة لمحركة السياحة المتزايدة تتجو األنظار و االىتمامات دائما إلي النمو الحضاري -
العمل نحو االرتقاء بالقيم الحضارية و المعالم السياحية و إنشاء معالم أخرى حضارية 

 جديدة .

تمثل السياحة وسيمة حضارية اجتماعية لنقل و تبادل الثقافات  األهمية الثقافية : -
والحضارات بين شعوب العالم المختمفة فعن طريقيا يتحقق التبادل الثقافي بين الدول 



 

يا البعض حيث تنتقل المغات والمعتقدات الفكرية واآلداب والفنون السياحية وبعض
ومختمف ألوان الثقافة عن طريق الحركة السياحية الوافدة إلييا فتؤثر فييا ثقافيا وتتأثر 

 بيا أيضا .

تتضح األىمية السياسية لمسياحة كرد فعـل مباشـر مـن تعامـل الـدول  األهمية السياسية : -
مــع بعضــيا الــبعض والزيــارات الســياحية المتبادلــة بيــنيم ولقــد لعبــت الحركــة الســياحية دورا 
ىامـــا فـــي العالقـــات الدوليـــة بحيـــث أصـــبحت تمثـــل أحـــد االتجاىـــات الحديثـــة لتقميـــل حـــدة 

ـــين  ـــة التـــي تنشـــأ ب ـــإن الصـــراعات والخالفـــات الدولي ـــذلك ف ـــة ، ل ـــدول المتنازعـــة المتحارب ال
 السياحة أصبحت رمزا من رموز السالم والتآخي بين الدول .

 -أنواع السياحة :

 

 

 
 
 

 (0شكل رقم )

 دور وسائل اإلعالم في السياحة: 

 يكمل دورىا فيما يمي :

 تقديم البرامج الثقافية عن المعالم السياحية في البالد . -

 عاقبة عمى البمد .التعريف بالحضارات المت -

 التوعية والتحسيس لممحافظة عمى المناطق السياحية في البمد . -

 تشجيع المواطنين لمعمل في مجال السياحة . -



 

 حث المواطنين عمى السياحة الداخمية . -

 تعمل الصحافة عمى التأثير عمى أفكار القراء ومعتقداتيم نحو السياحة . -

 السياحية .تزويد قراء الصحف والمجالت عن األماكن  -

 . فيم سموك السائحين وكيفية التعامل معيم -

لممزيج التسويقي لمسياحة قام الباحث بدراسة "منتج" السياحة  الباحثمن حالل دراسة   
الرياضية وقام بتحميل الوضع الراىن لموقوف عمى الفرص والتحديات التي تواجو قطاع السياحة 

 الرياضية في جميورية مصر العربية .
 

 تحميل الوضع الراهن: 3/0/2
ىو أول مرحمة من مراحل العممية التسويقية، و يمثل االساس لمعرفة الفرص التسويقية   

الشباع احتياجات العمالء المستيدفين باالضافة لمعرفة لمقدرات الذاتية لممنشأة والبيئة التي تعمل 
منشأة وعوامل البيئة الخارجية فييا.يشمل تحميل الوضع الراىن تحميل العوامل الداخمية الخاصة بال

-micro( وبيئة صغرى )of macro-environmentalالمحيطة بالمنشأة من بيئة كبرى )
environmental.ويشمل تحميل الوضع الماضي، الحاضر و المستقبل ) 

 توجد عدة نماذج لتحميل الوضع منيا:
 PESTنموذج  -
 (Porter Five Forcesقوة بورتر الخمسة ) -
  ( SWOT Analysisباعي )التحميل الر  -

لموقوف عمى نقاط القوة والضعف (  SWOT Analysis) التحميل الرباعيالباحث  واختار
ووضع نموذج لمواجية الفرص والتيديدات التي تواجو السياحة  التي تواجو السياحة الرياضية

 الرياضية.

دات لمسياحة والتهدي والفرص والضعف القوة لنقاط  SWOT  التحميل الرباعي 3/0/2/0
  الرياضية:

 السياحة الرياضية قدرات تحميل إلى يستند ألنو ميمة أداةSWOT التحميل الرباعي  يعد
الفرص  لتحدد البيئة الخارجية وتحميل والضعف ، القوة لتحمل البيئة الداخمية لنقاط في مصر

 اإلنكميزي لمكممات االستياللي األحرف من يأتي SWOTمصطمح إن والتيديدات ،
 بالعربية ويقابميا  (Strengths, Weaknesses, Opportunities  and Threats)التالي



 

 القوة نقاط لتقويم يستخدمSWOT تحميل  الفرص ، التيديدات ( إذاً  ، الضعف ، بالترتيب) القوة
  .والتيديدات والفرص والضعف

 : والتهديدات الفرص تحميل -أ 

 الديموغرافية،( المباشرة  غير بيئة الخارجيةال مراقبة عوامل السياحة عمى  مسئولي يجب
 المباشر البيئة الخارجية عوامل وكذلك  )االجتماعية،الثقافية،والتكنولوجيا السياسية، االقتصادية،

 السياحة قدر في تؤثر العوامل إن ىذه .) المصالح مجموعات الشركات، المنافسون، السائحون،(
ن أىدافيا، تحقيق في  أو عن فرص لإلدارة يكشف العوامل ىذه اتجاىات في ات متابعة التغير  وا 

 .مختمف تيديدات
 أن يمكن بما محتمل أو أىتمام السائح حاجة مجال ىي التسويقي بأنيا تعني الفرص

 .جيد بشكل يحددوىا أن المسّوقين عمى  أشكال و عد الفرص تأخذ .مربح بشكل السياحة تؤديو
 السوقية ، في حصتيا انخفاض أو خسار ليا يسبب ياحةالس يواجو خطر مجال فيو التيديد أما
 فرصة كل جاذبية تحديد في التسويقية الفرص تحميل ، يساعد  السوق السياحية من الخروج أو

 .النجاح واحتمال
 :الضعف و القوة نقاط تحميل -ب 

 القوة نواحي قطاع السياحة بصفة عامة والسياحة الرياضية بصفة خاصة لتقييم يحتاج
 والضعف القوة نقاط مع التعامل المسئولين عمى  ويجب الضعف ونواحي ة والخارجيةالداخمي

 أن عمىيم يتوجب وال الضعف ، نقاط كل تصحيح المسئولين عمى  يتوجب ال بواقعية ، أي
 (  7القوة . أنظر الشكل رقم )  نقاط كل حيال باالرتياح يشعروا

 
 
 
 

   SWOTالـ   التحميل الرباعي لمسياحة الرياضية

 عناصر البيئة الداخمية
 Strengths القوة   Weaknessesالضعف 



 

 
 ( من تصميم الباحث3شكل رقم )

 
 
 إجراءات البحث : 2/1
 منهج البحث :  2/0

 عدم وجود تسويق جيد لمسياحة الرياضية . -
 شركات السياحة غير قادرة عمى جذب السائحين. -
ال يوجد ثقافة بأىمية السياحة الرياضية لدي المواطنين  -

. 
 عدم استقرار األوضاع في المنطقة. -
 .وجود أسواق سياحية تنافسية  -
ال يوجد تعاون بين الييئات والوزارات المعنية بقطاع  -

 السياحة.
 الخدمات المقدمة أقل من المعمول بو عالميًا. -
عدم استغالل الدولة بالسياحة الرياضية وتنميتيا  -

 واستغالليا سياحياً 

 تمتمك مصر لمقومات سياحة رياضية جذابة. -
 توافر جميع أنواع السياحة. -
 ة الرياضية.توافر بنية تحتية لمسياح -
السوق السياحي الرياضي أقل تكمفة من األسواق  -

 األوربية.
 

 عناصر البيئة الخارجية
 Opportunitiesالفرص  Threatsالتهديدات  

 قمة اىتمام المستثمرين بيذا النمط السياحي . -
 االضطرابات السياسية واألمنية. -
 عشوائية تخطيط المناطق السياحية الرياضية. -
 السموك مجاراة تغير عمى  امج السياحيةالبر  قدر عدم -

 .بسرعة السياحي العالمي
 السياحة. لسوق البطيء النمو -
مثل الدول المجاورة " األردن  جدد منافسين دخول -

  وتونس.. وغيرىم".
 المنافسة. أساليب تغير -

 جديد. أسواق سياحية  فتح -
 تطوير وتحسين المنتج السياحي الرياضي الحالي. -
 يدة لممجتمع المحمي.توفير فرص عمل جد -
السياحة الرياضية غير مرتبطة بموسم سياحي ويمكن  -

 تسويقيا طوال العام.
تشجيع القطاع الخاص بالدخول في استثمارات تطوير  -

 السياحة الرياضية.
  .سريع بشكل السياحة نمو -
 إستراتيجية مع شركات السياحة الدولية. تحالفات بناء -
 لمعمالء. اتتخصيص خدم عمى  السياحة قدرة قطاع -



 

المنيج الوصفي متبعًا األسموب المسحي نظرًا لمالءمتة لطبيعة إجراءات  الباحثاستخدم 
 البحث. 

  البحث: مجتمع  2/3

دريس بالجامعات من لدييم خبرة فى المجال اإلعالمي واإلعالمي السياحي من إعضاء ىيئة ال
الصحفين فى المجال السياحى والرياضي ومخرجى  –المصرية  ومعاونييم طالب اإلعالمي 

 ومعدى البرامج وباحثين بوزارة السياحة ومرشدين سياحة .

  The Research Simpleالبحث: عينة  2/2

( 841تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية العمدية واشتممت عينة البحث عمى )
الصحفين فى المجال  –إعضاء ىيئة الدريس بالجامعات المصرية  ومعاونييم طالب اإلعالمي 

السياحى والرياضي ومخرجى ومعدى البرامج وباحثين بوزارة السياحة ومرشدين سياحة من مجتمع 
( فرد كعينة استطالعية لمبحث ، ويتضح ذلك من خالل جدول رقم 41البحث، وتم اختيار عدد )

 (.2رقم )(، و 2)

 ( 0جدول )
 توصيف عينة البحث

  021ن = 
 النسبة المئوية العدد البيــان م
 % 81.22 41 العينة االستطالعية -8
 % 18.72 841 العينة األساسية -7
 %811 821 المجموع الكمى -4

 



 

 ( 3جدول )
   021ن = توصيف عينة البحث االستطالعية واألساسية                                   

العينة  البيان م
 االستطالعية

النسبة 
 المئوية

العينة 
 األساسية

النسبة 
 المئوية

 2.41 2 81 4 أستاذ وأستاذ مساعد  8
 83.27 82 82.22 2 مدرس 7
 72.41 44 72.22 1 ىيئة معاونة 4
 44.11 34 84.44 3 طالب 3
 1.32 88 81 4 صحفى 2
 3.27 2 81 4 مخرجين ومعدى البرامج 2
 2.82 1 2.22 7 باحثين بوزارة السياحة 2
 7.48 4 2.22 7 مرشد سياحى 1

 % 811 841 %811 41 اإلجمالي

 أدوات ووسائل جمع البيانات :  2/2
عداد استبيان من إعداد  لمتغير البحث وىو دور  الباحثتتمثل أدوات البحث في بناء وا 

 ية.مواقع التواصل االجتماعي في تسويق السياحة الرياض

 خطوات بناء االستبيان

 مواقع التواصل االجتماعيتحديد محاور استبيان  -

من خالل المسح المرجعي لممراجع والدراسات العربية المرتبطة المتاحو  الباحثاستطاع  
, وكذلك المسح المرجعي لممراجع و الدراسات محور مواقع التواصل االجتماعيفي تحديد 

 .محورمواقع التواصل االجتماعيتحديد األجنبية المرتبطة المتاحة في 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ( 2جدول )
              النسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات استبيان النموذج اإلعالمي محور التسويق 

 ( 01) ن =              االجتماعي من خالل مواقع التواصل 
 

النسبة  المحاور م
 المئوية 

شيط السياحة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تقوم وزارة السياحة وىيئة تن 8
 .تسويق السياحية في مصر

11% 

ببث فيديوىات وصور ونصوص بمغات ال تقوم وزارة السياحة وىيئة تنشيط السياحة  7
 مختمفة عمي مواقع التواصل االجتماعي لتسويق السياحة الرياضية .

21% 

يعمل عمي زيادة لتسويق لمصر مقارنة  تري ان استخدام مواقع التواصل االجتماعي 4
 بالطرق التقميدية.

11% 

قامة عالقة جيدة معو. 3  %811 مواقع التواصل االجتماعي تعمل عمى ارضاء العميل وا 
 %811 مواقع التواصل االجتماعي بتزيد من الوصول الي أكبر عدد من العمالء. 2
 %21 ماريا كبيرا.مواقع التواصل االجتماعي حققت عائدا ماديا واستث 2
مواقع التواصل االجتماعي عممت عمي تحسين الصورة الذىنية لمسائح بشكل عام  2

 والسياحة الرياضية بشكل خاص.
21% 

مشاكل عديدة عند تسويق السياحة وزارة السياحة وىيئة تنشيط السياحة تواجو  1
 الرياضية عبر مواقع التواصل االجتماعي.

11% 

 %811 قات عدم الوصول الي جميع الشرائح العمرية.من صعوبات التطبي 2
 %21 تكاليف التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي رخيصة الثمن. 81
من أىم معوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي عدم وجود قوانين ممزمة لحماية  88

 المستيمك من السرقة.
21% 

 %811 عي قمة الموارد البشرية المؤىمة لمتنفيذ.من معوقات استخدام مواقع التواصل االجتما 87
 %21 التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي غير آمن. 84

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن النســـبة المئويـــة آلراء الخبـــراء حـــول مناســـبة العبـــارات قـــد 
%(  فــأكثر مــن مجمــوع أراء الخبــراء , و اســتقر 811 -%  21حــازت عمــى نســبة تراوحــت بــين )

 %  فأكثر من آراء الخبراء . 21عمي العبارات التي حازت عمي  نسبة  باحثال

 
 



 

 درجات البعد الذي ينتمي إليه ومجموع معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل عبارة
 21ن=                 استبيان النموذج اإلعالمي                   

 
رقم 
 العبارة

ل التسويق من خالل مواقع التواص
 االجتماعي

0 1.200 
3 1.032 
2 1.230 
2 1.022 
0 1.010 
0 1.003 
7 1.032 
0 1.220 
2 1.200 
01 1.030 
00 1.011 
03 1.220 
02 1.010 
02 1.072 

   
  1.200( = 1.10) قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية

 يتضح من الجداول السابقة ما يمي: 

درجات المحور الذي ينتمي إليو حيث  درجة كل عبارة ومجموع وجود معامالت االرتباط بين
 قيمة ر المحسوبة اكبر من قيمة ر الجدولية مما يشير إلى االتساق الداخمي لمعبارات

 الدراسة االستطالعية 

فــرد مــن مجتمــع  41عمــى عينــة قواميــا  اإلعالمــيبتطبيــق اســتبيان النمــوذج  الباحــثقــام 
خـالل الفتـرة  مـن والثبـات(  –لحسـاب المعـامالت العمميـة )الصـدق  البحث وخارج العينة االساسية

 .م 82/88/7182م إلى 73/81/7182



 

 

 

 الدراسة األساسية : 

إلـــــــى  م 77/88/7182.بتطبيـــــــق الدراســـــــة األساســـــــية خـــــــالل الفتـــــــرة  مـــــــن  الباحـــــــثقـــــــام 
 ( مفردة.841م عمى عدد )1/87/7182

 المعالجات اإلحصائية : 

  Excelاإلحصـائية المناسـبة لطبيعـة البحـث وذلـك باسـتخدام برنـامج تم اسـتخدام المعالجـات 
إلجـراء  SPSS(18) (Statistical Package Social Science)إلدخـال البيانـات وبرنـامج 

 ما يمي :  الباحثالعمميات اإلحصائية لمبحث و استخدم 

  .النسبة المئويةThe Percent 
  .معامل االرتباطCoefficient of Correlation  
  . عامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha 
  .المتوسط الحسابيArithmetic Mean   
  .االنحراف المعياريStandard Deviation   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                                                                                                
( وجود فروق دالة احصائيًا بين استجابات افراد عينة البحث عمى  32يتضح من جدول )

المحسوبة أعمى من قيمتيا الجدولية  7عبارات المحور فى جميع العبارات حيث كانت قيمة كا
 ، كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عمى1.12عند مستوى معنوية 

 %21عبارات المحور جاءت أكثر من 

)محور التسويق من خالل مواقع التواصل وبمغت نسبة الموافقة عمي عبارات 
( والتي تشير إلي )من صعوبات التطبيقات 83حيث جاءت أعمى نسبة لمعبارة رقم ) االجتماعي(

( والتي 84) %(  ، يمييا العبارة رقم 21.27عدم الوصول الي جميع الشرائح العمرية( بنسبة ) 
%(  ، ثم  22.81( بنسبة ) التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي غير آمنتشير إلي )
( والتي تشير إلي )ىل تقوم وزارة السياحة وىيئة تنشيط السياحة ببث فيديوىات 7العبارة رقم )

وصور ونصوص بمغات مختمفة عمي مواقع التواصل االجتماعي لتسويق السياحة الرياضية( 
( والتي تشير إلي )ىل مواقع التواصل االجتماعي 2%(  ، ثم العبارة رقم ) 22.27سبة ) بن

عممت عمي تحسين الصورة الذىنية لمسائح بشكل عام والسياحة الرياضية بشكل خاص( بنسبة ) 
( والتي تشير إلي )ىل تري ان استخدام مواقع التواصل 4%( ، ثم العبارة رقم ) 22.27

%( ، ثم  22.27مي زيادة لتسويق لمصر مقارنة بالطرق التقميدية( بنسبة )االجتماعي يعمل ع
( والتي تشير إلي )من معوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي قمة الموارد 87العبارة رقم )

( والتي تشير إلي )تواجو وزارة 1%( ، ثم العبارة رقم ) 22.22البشرية المؤىمة لمتنفيذ( بنسبة ) 
ئة تنشيط السياحة مشاكل عديدة عند تسويق السياحة الرياضية عبر مواقع التواصل السياحة وىي

( والتي تشير إلي )ىل تقوم وزارة السياحة 8%( ، ثم العبارة رقم ) 22.38االجتماعي( بنسبة ) 
وىيئة تنشيط السياحة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تسويق السياحية في مصر( بنسبة 

( والتي تشير إلي )من صعوبات التطبيقات عدم الوصول الي 2ثم العبارة رقم ) %(،22.82) 
( والتي تشير إلي )من أىم 88%(، ثم العبارة رقم ) 22.23جميع الشرائح العمرية( بنسبة ) 

معوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي عدم وجود قوانين ممزمة لحماية المستيمك من 
( والتي تشير إلي )ىل مواقع التواصل 3%( ، ثم العبارة رقم ) 22.41السرقة( بنسبة ) 

قامة عالقة جيدة معو( بنسبة )  ثم ، %(   22.41االجتماعي تعمل عمى ارضاء العميل وا 
( والتي تشير إلي )ىل تري ان استخدام مواقع التواصل االجتماعي يعمل عمي 2العبارة رقم )

( والتي 2%( ، ثم العبارة رقم ) 22.84دية( بنسبة ) زيادة لتسويق لمصر مقارنة بالطرق التقمي



 

تشير إلي )ىل مواقع التواصل االجتماعي بتزيد من الوصول الي أكبر عدد من العمالء.( بنسبة 
( والتي تشير إلي )تكاليف التسويق عبر مواقع التواصل 81%( ، وأخير العبارة رقم ) 24.22) 

 (.% 24.11االجتماعي رخيصة الثمن( بنسبة )
( والشيماء مرتضي 72م( )3100نور الهدي )واتفق الباحث مع ما ذكره كل من 

 (3110( وطمعت أسعد عبد الحميد )2010()22)  kracht, Wang( ، و31م( )3100)
( ان التسويق االلكتروني لو خصاص مختمفة عن أدوات التسويق االخري منيا السرعة 32)

يق عبر مواقع التواصل االجتماعى اليصل إلى جميع والتغيير الدائم واالنتشار ، وأن التسو 
الشرائح العمرية ، إن التسويق عن طريق مواقع التواصل االجتماعى يساعد في الوصول إلى 

 واألخبار والفيديوىات الصور تداول من خاللأكبر عدد من العمالء واالىتمام أكثر بالعميل ، 
 المختمفة. االجتماعى التواصل قعموا عبر لمجميور الصوتية والمدونات والمقاالت

 

في ( 21)م(3110ومحمد  الصيرفي )( 03م()3112فوزي المحرزى )كما اتفق مع 
المستيمك ، ووجود  لحماية الممزمة القوانين وجود معوقات مواقع التواصل االجتماعى من عدم

دم وجود سواء كانت شركات عارضة لمنتجاتيا أو شركات مستيمكة ، وعبعض الشركات الوىمية 
مراكز متخصصة لمتدريب وعمل الدورات االلزمة لمتعامل مع التسويق عبر مواقع التواصل 

 االجتماعي ، وأن تكاليف التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعى يصعب التنبؤ بيا.
 

واتفقت عينة المبحوثين عمي ان  أكثر مواقع التواصل االجتماعى الت يمكن لوزارة السياحة 
يط السياحة باستخداميا لتسويق السياحة الرياضية  ، حيث أقر بالترتيب أن استخدام وىيئة تنش

كأول نوع من التسويق عمبر مواقع التواصل االجتماعي يمييا موقع  Facebookالوزارة لموقع 
Youtube ثم ،Instgram  ثمTwitter  ويميياWhatsApp   ،Linked In  ،Yahoo. 

 
المحور التاسع )محور (  مكن االجابة عمى  ج جدول رقم )ومن خالل عرض ومناقشة نتائ

 .التسويق من خالل مواقع التواصل االجتماعي(

 
 
 
 
 



 

 الفصل الخامس 
 االستنتاجات والتوصيات

 أوال : استنتاجات البحث :
تــم التوصــل إلــي اإلســتنتاجات فــي ضــوء أهــداف وتســا الت وعينــة ونتــائج الدراســة طبقــًا  - أ

بــدور مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي تســويق الســياحة خــاص الإلســتمارة االســتبيان 
 -الرياضية أمكن لمباحث التوصل إلى :

 محور التسويق من خالل مواقع التواصل االجتماعي (0
 من صعوبات التطبيقات عدم الوصول الي جميع الشرائح العمرية. -
 التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي غير آمن. -
تنشــيط الســياحة ببــث فيــديوىات وصــور ونصــوص بمغــات  تقــوم وزارة الســياحة وىيئــة -

 مختمفة عمي مواقع التواصل االجتماعي لتسويق السياحة الرياضية.
مواقــع التواصــل االجتمــاعي عممــت عمــي تحســين الصــورة الذىنيــة لمســائح بشــكل عــام  -

 .والسياحة الرياضية بشكل خاص
لمصـر مقارنـة بـالطرق  استخدام مواقع التواصل االجتماعي يعمل عمـي زيـادة لتسـويق -

 .التقميدية
 .من معوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي قمة الموارد البشرية المؤىمة لمتنفيذ -
تواجــــو وزارة الســــياحة وىيئــــة تنشــــيط الســــياحة مشــــاكل عديــــدة عنــــد تســــويق الســــياحة  -

 .الرياضية عبر مواقع التواصل االجتماعي
احة باستخدام مواقع التواصل االجتمـاعي فـي ال تقوم وزارة السياحة وىيئة تنشيط السي -

 .تسويق السياحية في مصر
 .من صعوبات التطبيقات عدم الوصول الي جميع الشرائح العمرية -
من أىم معوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي عدم وجود قوانين ممزمة لحماية  -

 .المستيمك من السرقة



 

قامة عالقة جيدة معومواقع التواصل االجتماعي تعمل عمى ارضاء ال -  .عميل وا 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي يعمل عمـي زيـادة لتسـويق لمصـر مقارنـة بـالطرق  -

 .التقميدية
 .مواقع التواصل االجتماعي بتزيد من الوصول الي أكبر عدد من العمالء -
 تكاليف التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي باىظة الثمن. -

 :توصيات البحث 
إلــى مــا أشــارت إليــه استخالصــات الدراســة يوصــى الباحــث بتفعيــل النمــوذج  اســتناداً 

 اإلعالمي المقترح لتسويق السياحة الرياضية في جمهورية مصر العربية .

 -:حيث وجو الباحث توصياتو إلى

توصيات لممسئولين بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والهيئة الوطنية لإلعالم  -0

 المرئي:

بأجندة تتضمن كافة األنشطة الرياضية  Play Storeيق مجأني عمي ضرورة عمل تطب -
ومقاصد السياحة بصفة عامة والسياحة الرياضية بصفة خاصة وخريطة مصر السياحية 
وأماكن ممارسة السياحة الرياضية وسياحة المغامرات ، ويكون التطبيق بأكثر من لغة 

 لمتسييل عمي السائحين .

 اليوتيوب بمغات مختمفة تعمل عمي ترويج السياحة الرياضية. إنشاء قناة تمفزيونية عمي -
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