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 مدى فاعلية اإلعالن االلكتروني في الترويج للخدمات السياحية

 بمدينة زليتنشركة ظل التين للسفر والسياحة  دراسة ميدانية على
 ()د  مو مح بشير محمود محمد                                                                

 
 2023.01.15نشر بتاريخ                 2022.08.16قبل بتاريخ                 2022.05.25لم بتاريخ ست

 

 ملخص البحث
ةتعدددرل  لددل  ا لعددد  اك ددديف  اكةيدددلخد ا اةددلخيي ةلندددت ات اةسدددعا ع   ددد   ددديف  اهددت ه هددددر اةترا ددد      

املتمثلدد  ا تيبعددس اي دداةعق التيثدد  ةلنددت ات اةسددعا ع  ا اك دديف  اكةيددلخد   عدد   عر دد  انانددق اة  ددنر 
  عه هدر اةترا   ملعر   اةعيفق  بني اك يف  اكةيلخد خاخلت ات اةسعا ع  ةلشركات اةسعا ع  قعت اةترا  .

اةترا د    تمثلده اة تدا ي خقت ا تنت ه ا اةترا   امل ابيفت اةشن ع  كددداة ممدا املعلن دات  د   ع د       
بناند ضعف ا اةربا ي اةسعا ع  املعدتة  لدل كدبي  املعلن دات اةتخةعد  نا"نلندهن  ا إبدراز اي داك  اةسدعا ع  
خايخاددددس اةسددددعا ع  املنتلادددد   خأي ددددا خاددددند ق ددددنر ا تددددن ت املعلن ددددات خ ا دددد  ا  ددددا  ا"نلندددده خ ددددت ات 

املعلن دددات ا اةدددتا ل خاخلدددارج بدددني اةشدددركات اي دددر   كمدددا ييف ددد  ا"ت ددا     ارنددد  بسدددر   تبددداد  اةبعاندددات خ 
 خاند ضعف ا ت معم املناقا  لل ا"نلنه. 

 

 

 

 

 

                                                           
() رات  خاة عا   اةسعا   كلع  اةسعا   إدارة  سمب اةتتريس هعئ    ن  .                           mm6888665@gmail. com 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة        
 -المقدمة:  1-1
يعتددرب اك دديف  اكةيددلخد ا   ت دد  اةعملعددات اةسددعا ع  اةددمل تددتم ا إ ددار املددبيي اةلخ دد  ةلسددعا    با تبددار     

أ  اةتحتي اةدي تنااهدس اةشدركات اةسدعا ع  خ دنر نشدا ها هدن اسددب اةسدعاح  خيبيدت  د   دتة هددا اةتحدتي 
 ةس     عر   اةتنقعه امل ا ق.  خاةتغعت ا  لنك املستاعت اةدي بتأ ي ظر مندة اخلت ات خ ا يتاح

إ  اك ددديف  اكةيدددلخد املعا دددر ك شددداع هدددادل ا دددتياو أ  يتملددداخز الدددتخد خيلغددد  املسدددا ات بدددني اةدددتخ       
املعر د  خاةث د  دبدا ت ت دس اةشدركات اةسدعا ع   د  ’ خيؤ س ةس  يفق  تاا لع   تمعبة  ا اةسا ح أي مدا خادت خإ دادة

  ت ات خأنشي . 

 -المشكلة:  1-0
 دددد   دددديف  اةترا دددد  ا" ددددتييف ع  خامل ددددابيفت اةشن ددددع  اةددددمل قددددا   ددددا اةبا دددد  ةشددددرك   ددددل اةتددددني ةلسددددار     

خاةسدددعا    خ ددد   ددديف   دددرح بعدددل اي دددئل   لدددعهم ةلتعدددرل  لدددل  ددداه  أ دددباب املشددديل  خ ظاهرهدددا  " ددد  
 دا ل اك ديف  اي در  اةبا    تدا    املؤكرات اةمل تت   لل خادند ق دنر ا اك ديف  ا"ةيدلخد   ارند  بن 

 ا  ملع  اةلخيي بشرك   ل اةتني ةلسار خاةسعا   قعت اةترا  . 

 -خ    يف  اةتساؤ"ت اةمل  ر ه  لل  سؤخيل اةشرك   ل اةترا    سبثله املشيل  ا اآليت:     

ا     ارنددد   دددا  دددت   ا لعددد  اك ددديف  ا"ةيدددلخد ةدددلخيي اخلدددت ات اةسدددعا ع  بشدددرك   دددل اةتدددني ةلسدددار خاةسدددع -
 باةن ا ل اي ر ؟ .

 -فرضية الدراسة:  1-2
تناددت  يفقدد  بددني اك دديف  ا"ةيددلخد خاةددلخيي اخلددت ات اةسددعا ع  ةشددرك   ددل اةتددني ةلسددار خاةسددعا   قعددت  - أ

 اةترا  .
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" تنات  يفق  بدني اك ديف  اكةيدلخد خاةدلخيي اخلدت ات اةسدعا ع  ةلشدركات  دل اةتدني ةلسدار خاةسدعا    -ب
 اةترا  .قعت 

 -أىداف الدراسة:  1-4
 -يهتل اةبح  إىل: 

اكتشدددال اة دددعنبات خاملشددداكل اةدددمل تناادددس اةشدددركات ا  ملعددد  تدددرخيي  دددت ا ا  ددد   ريدددس اك ددديف   -1
 ا"ةيلخد.

 تنضعح  ت   ا لع  اك يف  ا"ةيلخد   ارن  باةن ا ل اي ر  ا  ملع  اةلخيي. -2

ت اةددمل  د  كددد ا أ  تبيدت  د  ا"هتمددا  بداك يف  اكةيددلخد اك دها  ا ت دتب بعددل اللدن  خاةتن دعا -3
 باةشركات اةسار خاةسعا  .

 -أىمية الدراسة:  1-5
يعتددرب اك دديف  ا"ةيددلخد  دد  أ  ددل اةت  عددات التيثدد  ا  ددرة اخلددت ات اةسددعا ع  خاةتسددنيس  ددا خت ددت ها -1

 ا.ةلسعاح ا كيل برا ي  عا ع  خ ملب اةر يفت اةسعا ع  خت ظعمه

بإ يددا  اةسددا ح ال ددن   لددل اعددا اةبعانددات خاملعلن ددات اةددمل  تااهددا  دد  اخلددت ات اةسددعا ع   دد   دديف  -2
 اك يف  ا"ةيلخد.

قعا  اةسا ح بإاراء اةعتيت    امل ارنات بني املناقا اةسعا ع  املنتلا   خا تعار اينسق   هدا دخ  أ   تداج -3
 إىل ا"نت ا      يا  إىل آ ر.

 -منهجية الدراسة:  1-6
ا تمدتت اةترا د   لددل املد هي اةن دا    دد   ديف    دابيفت كن ددع   دا إدارة اةشدرك  اةسددعا ع  قعدت اةترا دد   

 -    يف   من     ادر مما اةبعانات خ ي  تنضعحها كاآليت: 

 امل ابيفت اةشن ع   ا إدارة اةشرك  اةسعا ع .-أواًل: المصادر األولية: 

 اةيتق  اةتخريات اةعلمع   خاجمليفت اةعلمع .-لثانوية: ثانيا: المصادر ا

   -حدود الدراسة:  1-7
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ا ت ددددرت اةترا دددد  ةلتعددددرل  لددددل  ددددت   ا لعدددد  اك دددديف  ا"ةيددددلخد ا اةددددلخيي  أواًل: الحــــدود الموضــــوعية:
 ةلنت ات اةسعا ع .

 اةناقع  ا  تخد  تي   زةعنت.درا   تيبع ع   لل كرك   ل اةتني ةلسار خاةسعا   ثانيا: الحدود المكانية: 

  .7/5/2022   ىت 1/12/2021تتمثل ا اةالة اةب  ع  اةناقع          ثالثا: الحدود الزمانية:

   -مجتمع وعينة الدراسة:  1-8  
 سبثل  تما اةترا   ا إدارة كرك   ل اةتني ةلسار خاةسعا   قعت اةترا  . أواًل: مجتمع الدراسة:

ا تمت اةبا    لل إاراء امل ابيفت اةشن ع   دا  دتير خ دن ا  كدرك   دل اةتدني ةلسدار  سة:ثانيا: عينة الدرا
خاةسعا    خ   مث  رح اي ئل   لعهم خكا   تدها  بع  أ دئل   خكدا   ملدم اةعع د  أربعد   دن اني  د  اةشدرك   

 (.100خأ  نسب  اكااب  ب سب  )%

 -مصطلحات الدراسة:  1-9
ن ا ددتنتا  املؤ سدات خاةشددركات اك ديف  ا"ةيددلخد  د  أاددل نشدر اك يفنددات هد-اإلعـالن االلكترونــي: -1

خاةددلخيي مل تملددات هدددر املؤ سدد  أخ اةشددرك  خ ددلعها  خأ عانددا يتعددت  اةسددلا إىل اخلددت ات )كاةسددعا   خأ مددا  
 . 1اة عان  خاة  ل(

    يهتاله  دراات اة ملاح   ارن   ا امل ا سني خاةمل سبثل اك ار اي ا -الفاعلية: -0

 . 2اةتسنيس 

هدددد  كددددل اةعملعددددات املتتا لدددد   خ  ن ددددا اةعملعددددات ا"قت ددددادي  املتعل دددد  بددددت ن  اياانددددق -الســــياحة: -2
 . 3خإقا تهم املؤقت   خانتشارهم دا ل أخ  ارج   ي   أخ خ"ي  أخ دخة   عع  

                                                           

 .170 ص 2009 يتب  اجملتما اةعريب    ما      تاء  سني أبن دبس     لند بتر غع  : ت معم اك يف  خاةلخيي ا"ةيلخد   1
 266  ص 2006نبعل   باس خآ رخ  :اةتسنيس   اةعيس ةتي نةناعا املعلن ات   اك ي تري     2
 . 14  ص 2001بتاو خاةت مع    اك ي تري     بس : اةسعا      لت ل امل ري ةإليسر  د 3
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 -الدراسات السابقة:  1-12

( بع ددنا  )دخر اك دديف  ا اةتسددنيس اةسددعا  ( خسبحددنرت املشدديل  بدنددس 2004)درا دد  اةغددايل  الدراســة األولــى:
ةعس ه اك خ   دبت  أمهع  اك يف  ا اةتسنيس اةسعا    خأثرر ا ت شعط الرك  اةسدعا ع   خ دت  اة دترة  لدل 

اةددددي ي دددن  بدددس قيددداو امل ا سددد  ا اةسدددنا اةسدددعا    خسبثلددده ايهدددتال ا تسدددلعط اة دددنء  لدددل اةدددتخر اةيبدددت 
 اةسعا   ا د م ا"قت اد اةن ين.

 أوجو التشابو واالختالف
تتاس اةترا   )اةغايل(  ا هدا اةبحد  ا أمهعد  اك ديف  خدخرر ا ت شدعط الركد  اةسدعا ع  خقدتر ا  لدل اددب  

خيي اخلدددت ات اةسدددعاح  خا تلاددده  عهدددا ا اةلكعدددب  لدددل اةتسدددنيس اةسدددعا    إ" أ  اةبحددد  الدددايل ركدددب  لدددل تدددر 
 اةسعا ع      ريس اك يف  اكةيلخد. 

( بع دددنا  )تددددثت املناقدددا ا"ةيلخنعددد  ة  ددداك  ايثريددد  اةسدددعا ع   لدددل 2011) درا ددد  هنيدددتي الدراســـة الثانيـــة :
اةتسددنيس اةسددعا  ( خسبحددنرت املشدديل  ا خاددند  اةدد  قلدد  ادددب اةسددا حني ةلسددعا   ا ةعبعددا خ  ن ددا أ ددا  

يلخنعدد   عددتة  دددا اةعددرة  خ ددتل اةترا دد  إىل ربلعددل  تددن  املناقددا ا"ةيلخنعدد  ة  دداك  ايثريدد  تددن ت  ناقددا اة
 اةسعا ع  ختنضعح اي باب املؤدي  أيل قل   ا لع  اةتسنيس اةسعا    رب املناقا ا"ةيلخنع .

 أوجو التشابو واالختالف 

"ةيلخنعددد  باة سدددب  ةإل ددديف  ا"ةيدددلخد ةلشدددركات اتا ددده هددددر اةترا ددد   دددا درا ددد  )هنيدددتي( ا أمهعددد  املناقدددا ا
اةسار خاةسعا    خا تلاه بد  اةترا   تتيلم    اةتسنيس اةسعا    إ" أ  اةبح  الايل ركبت  لدل اةدلخيي 

 ةلنت ات اةسعا ع .

 الجانب النظري

 الفصل الثاني
 فاعلية اإلعالن االلكتروني -المبحث األول: 

 :تمهيد 0-1-1
ربرص املؤ سات اكنتااع  خاةتسني ع  خاخلت ع  كا    لل أداء أ ما ا خنشا ا ا املنتلاد  دبسدتن   دا   د      

 .اةعتيت    3.3اةيااي  خاةاا لع   ين ا     يف  دخرة  عاة أي   ظم  جنت أ ا تسعل خ تل إىل رب عس 
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خ اخلاراعد   خ د   ديف   دع  امل ظمدات ةتح عدس ايهتال  خهدر ايهدتال قدت تيدن   رتبيد  باةبعئد  اةتا لعد  أ
أهددتا ها  ددق أخ سبددارس اةعتيددت  دد  املهددا  خاينشددي  خاةعملعددات بغددرة اةن ددن  إىل ا" ددتنتا  اي ثددل ملناردهددا 

 املتا  .

  -مفهوم الفاعلية:  0-1-0
 -ه اك  من      اةتعاريف ةلاا لع  خه  كما يل : 

بد ددا درادد  إكددباو امل ظمدد  لااددات اهنرهددا املتعددا لني  ثددل ن  -املتعددا لني:تعددرل اةاا لعدد  خ  ددا ملددت ل اهددنر 
 . 1اةعا لني بامل ظم   املنردي   اةعميفء

هددد  درادددات اة ملددداح   ارنددد   دددا امل ا سدددني  خاةدددمل سبثدددل اك دددار اي ا ددد  يهدددتال  -ختعدددرل أي دددا  لدددل أ دددا:
 . 2اةتسنيس 

 -خصائص فاعلية المنظمات:  0-1-2
باا لع  اةت ظعم  راعس اي ا   ا"قت داو بدد  اةاا لعد  هد  اة دا  اي ا دع  ةلت ظدعم الركد  املتملدتد  إ  ا"هتما 

احمل ددددس يهتا ددددس  خهدددد  أ دددداس تيددددنرر خجنددددنر خ ععددددار اليددددم  لددددل جنا ددددس  خي  ددددت باةاا لعدددد  هدددد  درادددد  رب ددددس 
   -:3ايهتال  خ ي  ا ت ار اخل ا ص اةمل ذبعل امل ظم   عاةس كاآليت 

   -صائص االقتصادية: الخ-1
إ  اخل ددددا ص ا"قت ددددادي  ةلت ظددددعم اةاعددددا  تسددددهم ا رب عددددس اةاا لعدددد   دددد   دددديف  تدثتهددددا  لددددل نددددا عتني       

أ ا عتني  ه  اكنتااع  خاةرخح املع ني  خاةمل تديت ك م  ت سعم اةعمل امعدت ختنزيدا ا" ت ا دات خاملهدا   دا 
 اةياق  اآلةع   ىت رب عس امل ظم  اكنتاج اةيبت. خضنح اينشي  امللابي  خا" تعان  دب ادر

                                                           

 .92  ص1998  نبعل  مت  ر   :  ل  ا"دارة   اةعتد  شري   1
 .266  ص2006نبعل   باس خآ رخ  :اةتسنيس  راا  بس ذكرر    2
ع  اةترا ات  بت اةنهاب اةتخكايل اةتخ   : أ   خمحاي  نظم املعلن ات اكداري  خأثرها  لل  ا لع  امل ظم    ر اة   ااستت غت   شنرة   أكاد  3

 .140  ص2004اةعلعا    رابلس   
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 -الخصائص اإلدارية: -0
اكدارة دا مددا  ددا دخرهددا املمعددب ا رب عددس  عاةعدد  امل ظمدد   دد   ريددس خضددا اينظمدد  خازبدداذ اة ددرارات اةناضددح   كددل 

 ذةك يؤدي إىل ا" تاادة    املعلن ات خاةتيبعس اةسلعم ةلسعا ات خاة نا ت اي ا ع  

 سلنك اكداري  ا اي د ا ا" تبار املااضل  بني اةبتا ل املتا  .ةل

 العوامل المؤثرة على الفاعلية 0-1-4
 ه اك اةعتيت    اةعنا ل اةمل  ا ايثر اةباةغ  لل  ا لع  امل ظم  خ   مث رب عس أهتا ها املر ن   

 سب ا خباةتايل  ق  لل اكدارة اةعلعدا اي دد  ددر اةعنا دل  دىت يتسدق  دا رب عدس أهدتا ها باةتراد  امليلنبد  خا 
   -:1اةنقه امل ا ق  خ   هدر اةعنا ل  ا يل  

 -تفويض السلطة وتأثيرىا على الفاعلية: -أ
 -خيين  تانيل اةسلي  ذخ  عاةع  إدا تن رت اةشرخع اةتاةع : 

 سلي  خاملسؤخةع     أال رب عس تانيل  عا  ةلسلي .تيا ؤ اة-1

يب ل اةر عس اي لل املانة املسؤخ      دلي  أ دا   دلي  اةدر عس اي لدل  يدل  درؤخس ةلمسدا ل  د  قبدل -2
 ر عسس املباكر.

 -التنسيق وتأثير الفاعلية: -ب
ني اةن دا ف خبدني اة دن  املينند  اةت سعس   س اةاا لع   عد  إ  امهدت املبددخ  ةتدكعدت  دهنة  اةعمدل املشدلك بد

 ة اباء املنتلا . 

 -تعريف اإلعالن:  0-1-5
يعرل اك يف   لل أنس: اة شاع املنيط  لل ا س  لمع  خ ملع   خا دادل إىل  لدس اةيلدق  لدل اةسدلع  أخ 

ط اةا عد  اخلت   خإكبا س   ابل أار  ت نو  خذةك     يف  خ ا ل اة شر امل ا ب  كريي   را ات كا   اة ناب
 خاةشيلع  املتدثرة بس خاملؤثرة  عس ك تاث ايثر اك ايب ا اممهنر املراد خما بتس.

 -أىداف اإلعالن:  0-1-6
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يعددددت ا ددددتل اةر عسدددد  أخ اي ا دددد  ةإل دددديف  هددددن تغعددددت املعددددن  خا"ذباهددددات خ ددددلنك املسددددتهليني   
احملتملدني  أي أ  املعلد   دداخ  أ  ي  دا املسدتهليني ةشددراء  دلع   دد   ديف  ا دتنتا  اك دديف  امل ا دق خباةتددايل 

  خه دداك  ددتة أهددتال أ ددر  تددن ت اكق دداو امل ا ددق  دد   دديف  هدددا اك دديف  خاةدددي بتخنددس " يتح ددس هدددا اي ددر
 : 1يركب  لعها هدا اك يف  خه  كاآليت 

  لس اةيلق  لل  لع   عع   ا  ر ل  أخةع  مث اةعمل  لل إكا تس ا  ر ل  تاةع . -1

 اخةدد  تداعدددل ا"اادداة املسدددتمر  لدددل هعيددل اةيلدددق  دد   ددديف   من ددد   دد  املغريدددات اةبعععدد  ةنقدددف هددددا -2
 اةتتهنر اةتتر  . 

آ اا اتيتة ي ناا مل تي   ناندة    قبل  ختناعس الميفت اك يفنع   خ د  مث إتا د  اةار د  أ دا   تح -3
 امل شدة املعل   ةتسنيس  لعها.

 لس ننو    ا"نتماء خاةدن"ء بدني اةسدلا خاخلدت ات خ سدتهليعها  د   ديف  تعريدف املسدتهليني باملعلن دات -4
 ات.خاةبعانات املرتبي  جبندة اةسلا أخ اخلت 

 -أنواع اإلعالنات االلكترونية:  0-1-7
 -: 2ه اك  تة أنناو ةإل يف  ا"ةيلخد   ها 

 -األشرطة اإلعالنية: -1
ه  أ دلنب إ ديفد تسدتنت س اةشدركات املعل د  ا  ناقدا أ در  )غدت  نقعهدا اك ديفد( يت دم  بعاندات خمت درة 

 لن ن  إىل املنقا اخلاص باةشرك .   اةشرك  خيسمل اةشريط اك يفد )با"رتباع اةشعيب( ة

 -اإلعالنات الثابتة: -0
خهدددر اةت ايدد   لددل  ناقددا اةنيددق تشدديل دخرا ها ددا ا اخليدد  اك يفنعدد   خذةددك خ ددس ايهددتال امليلنبدد    عيددن  

 إ يف  ثابه غت  تحرك. 
                                                           

 .57-56نبعل السعين اة ملار :  راا  بس ذكرر   ص 1
-107  ص2008ننر اةتي  امحت اة ادي   خآ رخ  : ت معم اك يف  اةت اي  خاك يف  ا اةسع ما خاةتلابين     يتب  اجملتما اةعريب    ما   2
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 -إعالنات متحركة: -2
خهدد  خ ددعل  مدددب انتبددار  سددتنت   كددبي  ا"نلندده  دددر اك يفنددات  خي ددن    ددمم اك دديف  بتحتيددت ز دد   

 خ تد اةتخرات  ختغعت اة نر بني اةل يات ةعنهم املشاهت بد  اة نر  تحرك .

 -إعالنات االنترنت المقاطع: -4
 لل اة اح  اةمل يشاهتها. خه  إ يفنات تارة ناسها  لل  ستنت   اةشبي  إذ تظهر ب نرة  ملا ع   

 -إعالن االنترنت التفاعلي: -5
 ت ات هدر اك يفنات     يف  ةغ  بر    ا   ختتعح هدر اةلغ  كتاب  كلمات أ ا ع  ا اك يفنات. 

 -الفرق بين اإلعالن التقليدي واإلعالن اإللكتروني:  0-1-8
ات ددا   خكن ددعط إ دديفد  دد  خ ددا ط اك دديف   ه دداك ا ددتيفل ا كددبي  املعلن ددات اةتخةعدد  )ا"نلندده( كن ددعط

 -: 1اي ر  ا بعتي  أ ا ني مها 

ي ددن  املسددتنت  أخ املسددتهلك بدداخلينة ايخىل خياعددل ا" ددتملاب  ا ذات اةلحظدد  خامليددا   دد   دديف  اةبحدد  -1
  /  دددد  املعلن دددد   خيسددددمل هدددددا ا أدبعددددات اةتسددددنيس ناةاعددددل ا" ددددايب ن   ارندددد  باةن ددددا ط اي ددددر   املسددددتنت

املستهلك املتهم يديت حبثا    املعلن ات املتعل   بسلع  أخ  ت    عع د  )خقدت يت بدس ةنادند  دلا خ دت ات أ در  
 مل يي   ت بها  ا( خقت ي ار  إذا كاء بني اةسلا خاخلت ات املنتلا  بل قت تتم  لع  اةشراء ختسلعم اةسلع .

ن   دد   سددتنيات ا"ت ددا    هدد  طي دد  ا إ ددار  نةعدد  إ يانعدد  تبلعددغ اةر دداة  اك يفنعدد  إىل أكثددر  دد   سددت-2
اممهنر اةدي زبا بس أخ ا إ ار  يفق  خا تة  خزب عص اةر داة  اك يفنعد  ختا دعلها تبعدا "هتمدا  املسدتنت   
خاةشددديل اي دددت  ددد  أكددديا  ا"ت دددا  " يتدددن ر ا خ دددا ل اك ددديف  اي دددر  بددددات اةتراددد   ددد  اةتاا لعددد  اةدددمل 

 نه.ييتسبها ا"نل 
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 ترويج الخدمات السياحية -المبحث الثاني: 

   تمهيد 0-0-1
يُدَعت اةلخيي أ ت   ا ر املبيي اةتسني    خهن يعت أداة  عاة  تستنت ها امل ظمدات املعا درة ا رب عدس  ملعدات 
ا"ت ددا"ت  ددا اةبعئدد  اخلاراعدد  خ ددا تشددملس  دد  اا ددات  كدداةعميفء خاملسددتهليني  خاملددنردي   خامل ا سددني  خكمددا 

 املسدتهليني خامل تملدني خاملدنردي  خكدل أ درال ذات يهتل اةدلخيي ب دا  أ ا دع  إىل تبخيدت اةعمديفء خاملسدتعملني
  يفق  بامل ظم  بيل اةبعانات خاملعلن ات    هدر امل ظم  خ  تملا ا خ عا ا ا. 

 تعريف الترويج  0-0-0
يعددرل اةددلخيي  لددل أنددس ن نشدداع يت ددم  ا ددتنتا  أ دداةعق خأدخات ة شددر املعلن ددات اخلا دد  باملشددرخو خاةسددلا  

  ةتيددس ا أ ددناا تعريددف هدددر اةسددلا خاخلددت ات خإي ددا  املعلن ددات اةيفز دد  خاةيثا دد  امليف مدد  أخ اخلددت ات امل تملدد
 . 1ملستهلي  هدر اةسلع  أخ اخلت   ختعرياهم خإق ا هم دبمعبات اةسلع  ن

 أىمية الترويج  0-0-2
 -: 2خ ي  إبراز أمهع  اةلخيي  عما يل 

 تعريف ختدكت خإق او املستهلك بامل تي. -1

  اة ات ا  بني امل ظم  خاةبعئ . ق-2

 زيادة  بععات خأرباح امل ظم  أخ احملا ظ   لل ا ت رار املبععات  لل ايقل. -3

د ددددم ايهددددتال اةتسددددني ع  امل ظمدددد   دددد   ريددددس اةتيا ددددل  ددددا بدددداق    ا ددددر املددددبيي اةتسددددني   خباةتددددايل د ددددم -4
 ا لاتعملع  اةتسنيس. 

 د م راا  اةبعا خخكيفء اةبعا.-5
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 األساليب الترويجية 0-0-4
 -: 1خيتنقف تشيعل  ب   اي اةعق اةلخ ع  امل ا ب  ةلم ظم   لل  من      ا" تبارات   ها  ا يل 

 اة ترات املاةع  خ نقف اةسعنة  ا امل ظم  ةتمنيل أ اةعق اةلخيي.-1

 اخل ا ص اةا ع  ةلم تي ختدثتها  لل ا تعار أ لنب اةلخيي امليف م.-2

  عاة امل تي خ بعع  املر ل  اةمل  ر  ا.دخرة -3

   ا ص اةسنا خ رخل امل ا س   خاةسعا ات خا" لاتعملعات اةمل يتبعها امل ا سن .-4

 العوامل المؤثرة في تحديد المزيج الترويجي  0-0-5
 -ه اك  من      اةعنا ل اةمل  ا تدثت  لل ننو اة شاع اةلخ      أهم هدر اةعنا ل  ا يل : 

ه اك أ ناا خمتلا  تتيلق اةاهم اةياا ةيبععتها خ ملمها خ  تار جننها   إذا كدا  اةسدنا طبيعة السوق: -1
  غتا  عمي  ا" تماد  لل ا"ت ا  اةشن   خ ي  ا تنتا  اة شر ةلتعا ل  ا اي ناا اةيبتة.

 لددل اك دديف   لددل اةعيددس  دد   تعتددرب امل تملددات امل ددحنب  خبددت ات قلعلدد   إ ددا تعتمددت أكثددرطبيعــة المنــتج: -0
امل تملات املع تة  خاةمل ربتاج  دت ات كثدتة كاةشدرح خاةتاسدت خاةتنضدعح  عيدن  ا تمادهدا اي ا د   لدل اةبعدا 

 .2اةشن   

إ   يدددنع اكنتدددداج خ راكددددب املعلن دددات تيددددن   ت ن ددد  بشدددديل كبدددت   عدددد  تتعددددتد  خصـــائص الخــــدمات:-2
 بة تؤثر ا ا تعار املبيي اةلخ   امل ا ق.اخلت ات خكل  ت    ا  اات خ  ا ص  تمع

خه  ذات تدثت ا ا تعار املبيي اةلخ    بغدل اة ظدر  د  املدبيي اةتسدنيس اي ثدل الموارد المالية المتاحة: -4
 ددددا    ددددت تسددددتنت   راكددددب املعلن ددددات ذات اك يانددددات املاديدددد  اةيا عدددد  اك دددديف  ا  ددددني يسددددتنت  ا"ت ددددا  

 ملراكب املعلن ات اةمل تين  إ يانا ا املادي   تخدة.اةشن   خاة شر ا ا
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 .266  ص 2006كريف أمحت اةعا   : اةلخيي خاةعيفقات اةعا     اةتار اما عع    اة اهرة  2
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كاةث ا د  خ سدتن  اةتعلدعم خدراد  تددثرر باةعدادات خاةت اةعدت اةسدا تة ا اجملتمدا خ رباتدس   سمات المسـتفيدين:-5
  1اةساب   خ ستن  املععش  كلها ذات تدثت ا ا تعار خ عل  اةلخيي اةمل تتيفء  خهدر اةسمات 

إ  ا"نلندددده يعددددت خ ددددعل  اتيددددتة ا اةعددددامل زبددددت   ددددتة أكددددعاء    هددددا اةددددلخيي ةلسددددلا خاةتسددددنيس  :األنترنــــت-6
 ةلم تملات ا  اة  سبيني اةشركات    إدارة  علن ا ا بشيل  لم  خاضح.

 الخدمات السياحية  0-0-6
 -تعريف الخدمات: 

املسددتهلك اي ددت  أخ املسدددتعمل هدد  تلددك اينشددي  خاةاعاةعدددات غددت امللمن دد  اةدددمل  ددتل إىل إكددباو  اادددات 
 .  2)املشلي( اة  ا     ابل د ا  بلغ  عني    املا     دخ  ا  ت ل  هدر اخلت ات  ا بعا اةسلا

 تعريف آخر للخدمات   
هددن  بددارة  دد    ددتي غددت  لمددنس ي ددت   نا ددت خ  ددا ا  باكددرة ةلمسددتهلك ك تعملدد  ةتيبعددس  أخ ا ددتنتا  اهددت أخ 

 .  3س  لل أكناص أخ أكعاء  عع   خ تدة  خاخلت   "  ي   عاز ا خا تهيفكها  اديا اق  بشري  أخ آةع   ع

 أىمية الخدمات  0-0-7
 :د  4ةلنت ات أمهع  تتين      تة ن اع خه  كما يل 

 زيادة نسب   تد اةعا لني ا قياو اخلت ات. -1

 اةبيادة ا إ تاد اةسلا اةمل ربتاج إىل  ت ات.-2

 زيادة أخقات اةاراغ خ ت  خاند  مل خذةك بسبق زيادة ا تنتا   اهرة اةتشغعل اآليل. -3

                                                           

 195-194 ص2006يتب  اةن  ع     ما  رحب    يال  لعا    إ ا   ا ل اةسا را   : تسنيس  علن ات   دا رة امل 1
 .207  ص2008 مت  احل املؤد  :  بادئ   دار اةث ا      ما     2
 400  ص 2009 ل   يفح اةبغيب : إدارة اةتسنيس   دار اةعازخري اةعلمع     ما     3
 216-215 مت  احل املؤذ  :  راا  بس ذكرر   ص 4
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ارتااو  ستنيات اةت ن  ا كثت    دخ  اةعدامل  عد  اعلده هددر اةدت ن  اكضدا ع  اكناداا  لدل اةيثدت -4
    اخلت ات أ راً طي ا خ ستا. 

 اي ت  زادت    أمهع  اخلت ات. اةتغتات ا بعئ    شآت ا" ما  خكدةك املستهلك-5  

 خصائص الخدمات  0-0-8
   -ه اك   ا ص تتمعب  ا اخلت ات خه  كما يل : 

ــ الال1 إ  اخلددت ات تتسددم بعددت   لمن ددعتها املرتاعدد  قددت تعتمددت  لددل   ا ددر  دد  أمهعدد  خ لسدداع   أ   ملموســية:ـ
   خ اها خ لل املستهلك اةت ععم. هدر اةيبعع  اجملردة ةبعل اخلت ات ذبعل    اة عق  لل   ت  اخلت 

 .1إ  اةعميفء ا كثت    أنناو اخلت ات يشاركن  باا لع  ا  ملع  إنتاج اخلت   ـ مشاركة العميل:0

زبتلف    اةسلع      ع   ا ل اةتنبي    اخلت د  "  يد  أ   الخدمة-عدم إمكانية تخزين الخدمة: -2
 تق  لل  ت  إ يا  اةتنبي  ا تبارات تسني ع   هم .زبب  بسبق أ ا باي اس غت  لمن    خيل 

ه دداك اةيثددت  دد  اةعنا ددل املددؤثرة ا أداء اخلت دد   خ دد  مث -عــدم وجــود نمطيــة ثابتــة فــي تقــدي  الخدمــة: -4
 .  2ذبعل  بعع  أدا ها " تتمتا ب مط ثابه ا كل  رة تباو  عها هدر اخلت   

ستحعل خضا جنط  عني ةلندت ات حبعد  "  يد  ت دتب اخلت د  يين     امل أي-التغاير )عدم التشابو(: -5
ناسها ا كل  رر   شرك  اة  ل امني " ت دت  نن عد  اخلت د  ناسدها ا كدل ر لد  خباةتدايل "  يد  اليدم  لدل 

 اخلت   قبل كرا ها. 

 مفهوم السياحة  0-0-9
ه   من   اةعيفقات خاخلت ات املرتبيد  بعملعد  تغعدت ةلميدا  تغعدتاً خقتعدا ختل ا عدا خةدعس ي دباب ذباريد  أخ     

 ر عدد   خاةسددعا   تعددين الركدد  خاةت  ددل اةدددي ي ددم  من دد   دد  اةاددراد بغددرة ا"نت ددا   دد   يددا  آل ددر خةددعس 
 بغرة اةسعا  . 

   -ويعرف فيلبس السياحة على أنها: 

                                                           

 410 -409ص ل   يفح اةب يب :  راا  بس ذكرر    1
 287 -286  ص2007ين ف امحت ابن  ارة : اةتسنيس اكةيلخد   ا ر املبيي اةتسنيس  رب ا"نلنه   اةيبع  اةثانع    دار خا ل    2
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مليا  خيتلف    بعئتس اةعادي   بشرع أ  يين  هت دس اةبيدادة   دط  خأ  ي  د   لدل  ه   ار اةارد
 . 1ايقل ةعل  خا تة ا ذةك امليا  

 العوامل المؤثرة في السياحة  0-0-12
   -: 2ه اك  نا ل تؤثر ا اةسعا   خه  كما يل  

 -عوامل طبيعية: -1
 معتها  خ لل رأس هدر اةعنا ل:ه   من      اةعنا ل اةمل ربيم امل ي   املراد ت 

أمهع  امل اخ ةت مع  اةسعا   تدتل باةترا  ايخىل    نا عد  درادات الدرارة  خ تن ديها  دعااً خكدتاء   المناخ ـ-أ
 خاملنا عت امل ا ب  ةيل قياو    اةسعاح  خاةرياح خ ر تها خ نا عت هبن ا. 

ديددا   خ بععد  )اةلبدد ( خاةشدنا ظ خ ددا  داهر املددت خهدد   بععد  ايرة  د  ابددا  خه داب خخ ب ـ الطبوغرافيـا ـ 
 خامبر  خ ا ننو اةشا ظ ) نري ر ل ( خإ يانع  اةبحر    العاة اةبحري . 

تلعدق املدبارات بيدل أننا هدا )أثريد  د تارخيعد  د دي عد ( دخرا  همدا ا اددب اةسدا ح خكلمدا زادت  ج ـ المـزارات ـ
 أ  تين  ااهبة " ت با  اةسعاح. املبارات كلما زادت اةار   ةيفرتعاد  لل 

خه   را اةن ن  ةلم ي   املراد ت معتها   ثل خاند امليار خلت   امل ي   خإ يانعد  تن دعل  دـ البنية األساسية ـ
 أخ تتبت  عار اةشرب ةلم ي    خكدةك اةياق  اةيهربا ع   خخ ا ل ا"ت ا"ت اةسليع  اةيف ليع . 

 -العوامل االجتماعية: -0
اةعنا ددل اةددمل تددت ل ا تشدديعل اةسددعا   خبلددنرة  اهن هددا   كمددا يلعددق اةددتي  دخرر ا العدداة ا"اتما عدد    خهددل 

 خكدةك اةت اةعت املنرخث    ختؤثر اةلغ  اةمل  عتها اةسا ح تدثتاً كبتا  لل  ت   همس خا تععابس. 

اةسددا ح ةبيددادة  يددا   عددني ب دداء  لددل ختتمثددل تلددك اةعنا ددل اةددمل ربددتد ا تعددار عوامــل الجــلب الســياحي :  -أ
 خاند   ن ات  بععع  .

                                                           

 15  ص1998 سني اةر اخي :  ت ل إىل اةسا   خا" تملما  خاةت بر    دار اة ظم    ما     1
 .30-28  ص2001تيث  ا   ا   اةسعا      من   اة عل   اة اهرة    اهر  بت اخلاةس اةسعس  : ا"ذباهات ال 2
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تتمثدددل ا دخر اكقا ددد   خ شدددرخ ات اة  دددل  خاخلدددت ات اة دددحع  خهددد   : 1عوامـــل التســـهيالت للســـياحة -ب
 تتااخت      ي   ي ر . 

 مفهوم الخدمات السياحية 0-0-11
هدددن  من دددس  ددد  اي مدددا  اةدددمل تدددؤ   ةلسدددعاح اةرا ددد    خاةتسدددهعيفت   دددت كدددراء خا دددتهيفك اخلدددت ات خاةب دددا ا 

 اةسعا ع   يف  خقه  ارهم أخ  يف  إقا تهم ا املرا س اةسعا ع  بععتا     يا   ي اهم اي ل  .  

 عناصر الخدمات السياحية 0-0-10
      -: 2تنات   ا ر ةلنت ات اةسعا ع  خه  

 ا تيشال اةرغب    ت اةببن  . -1

 إ يفة   لل  ناد خ نر د ا ع  . -2

 إ ياء  علن ات      ا ص املنقا اةسعا   . -3

 كرح  ريس اةسار . -4

  رة اخلت ات خاينشي  اةل عهع  . -5

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 21  ص 2007  ا" ي تري    ةإلبتاويسر  د بس : اةسعا   خاةبعئ    امللت ل امل ري  1
 1999 رخا  اةسير : خمتارات    ا"قت اد اةسعا     دار  ت    ما     2
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 الفصل الثالث

 الجانب العملي للدراسة
 -نبله مختصرة عن شركة ظل التين للسفر والسياحة :

ختعددرل  لددل أ ددا امهدد  اةددمل   ددت اقت ددرت اةترا دد   لددل كددرك   ددل اةتددني ةلسددار خاةسددعا   ا  تي دد  زةعددنت.ة    
تسا ت اةسعاح  لل ت ظعم اةر يفت خاةعيل     ريس  مل تدتابت ا دتعتادهم ةلسدار   هد  ربملدب  دم غر دا ا 

  ددددم  ركددددتي  يسددددا تخ م ا اةا ددددادا  خ  ا ددددت ا خ ددددا ل اة  ددددل  كمددددا تدددد ظم  ددددم ر دددديفت  ددددعا ع   ختعددددني
 املعلن ات اةمل  تاان  إةعها املسا رخ  إىل اةبيفد اي ر . 

 -لقد اعتمدت الدراسة على المقابالت الشخصية لجمع البيانات وىي كالتالي:  2-1
 أ ئل   يرخ    لل  تير خ ن ا  كرك   ل اةتني ةلسار خاةسعا   قعت اةترا  .

 وموظفين الشركة ظل التين للسفر والسياحة:معلومات على مدير  2-0
 /  تير اةشرك .  الصفة -

 اا ع .– ه تس  تا   تد / املؤهل -    / اةتن ص 13اخلربة 

 /  تير اةشئن  املاةع  ةلشرك . الصفة -

  ا ب  / املؤهل اا ع .  –  نات / اةتن ص  10اخلربة 

 ./  ن ف  ملب تداكر  تا  خغرل ا اةا ادا الصفة -

 ةغ   ربع  / املؤهل اا ع .  –  نات / اةتن ص  8اخلربة 

 /  ن ف املعا يفت اخلاراع  خاةتا لع  )ضبط ا"ت ا"ت( الصفة -

  تن ط. –اةتن ص  تن ط / املؤهل  –  نات  3اخلربة 
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 اتخ  ينضح إااب  اي ئل  املعرخض   لل املتير خاملن اني ا اةشرك  قعت اةترا  : 3-3

 التكـــــــرار والنســـــــبة  ئل اي رقم
 المئوية

 " نعم

هل يعترب اك ديف  ا"ةيدلخد أ دت أ  دل أدخات اةدلخيي اةسدعا    1
 اةدي تستنت س كركتيم ةلتعرل باخلت ات اةسعا ع ؟ 

 0 4 اةتيرار

 %0 %100 اة سب  املئني 

هددل  يدد  اة ددن  إ  اك دديف  ا"ةيددلخد بددتيل  دد  خ ددا ل اةددلخيي  2
 اي ر ؟ 

 2 2 اةتيرار

 %50 %50 اة سب  املئني  

هل تعت ت أ  ذبتيت اك يف  ا"ةيلخد ختغعت  عاملس اةسدعا ع   د   3
 ددددني ي ددددر أ ددددت  يددددط اةدددددمل ذبعددددل اةشددددرك    ا سدددد  ا اددددددب 

 اةسعاح؟ 

 1 3 اةتيرار

 %25 %75 اة سب  املئني  

إدراك هددل اك دديف  ا"ةيددلخد  عددا  يسدداهم ا اةر ددا  دد   سددتن   4
خ عر   اةسا ح احمللد  خايا ديب دب ن دات اةسدعا   خ دهنة  اةن دن  

 إىل هدر اي اك      ريس اةشركات اةسار خاةسعا  ؟

 3 1 اةتيرار

 %75 %25 اة سب  املئني  

هل تتن ر ةتييم كنادر قادرة  لل اةلخيي خت دتب اخلدت ات خخضدا  5
 برا ي  عا ع   لل املنقا؟

 4 0 اةتيرار

 %100 %0 اة سب  املئني  

هددل تعت دددت أ  اةن ددا ل اةلخ عددد  اةددمل ت دددن   ددا اةشدددرك  كا عدد  خللدددس  6
 خ   خادراك بدمهع   ناقا امدب اةسعا  ؟

 3 1 اةتيرار

 %75 %25 اة سب  املئني  

هددددل ه دددداك  ددددر   ا تبدددداد  املعلن ددددات خ ملددددب اةتددددداكر خاةا ددددادا  7
 باةتا ل خاخلارج خبني اةشركات خ ميف ها    اةشركات اي ر ؟ 

 0 4 اةتيرار

 %0 %100 اة سب  املئني  
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 تحليل المعلومات: 2-4
%(؛ ي دا خ دعل  ات دا   دريع  خ دهل  ا" دتنتا  100    يف  ذبمعا املعلن ات خربلعلها خكانه اةعع   ) -

    اعا ننا   اةعمل خ ي  ا" يفو  لعها ا أي خقه أريت. 

خيددر  اةبا دد  أ  اك دديف  ا"ةيددلخد يددن ر ةلشددركات خ ددا ل  ددريع  خكددا ل  ممعددا املعلن ددات خاةبعانددات اةددمل  -
اهدا اةشدرك   د   را دل   دريع  ةيا دد  اةادرخو ا أاداء ةعبعدا خاةعدامل  ختعريددف ةببا  هدا  د  اخلدت ات اةدمل ت ددن  ربتا

  ا    ر يفت خأ عار خ ملر تداكر خ ملب   ادا.

%( أ عاندددا يعتدددرب اك دديف  ا"ةيدددلخد اي دددهل ا دددتنتا ا خ" 50خ دد   ددديف  اةتحلعدددل خادددا املعلن ددات نسدددب  )
  ددد  اةن دددا ل اةدددلخيي اي دددر  اةدددمل نسدددتنت ها  ثدددل املل ددد ات خاملينيدددات خا"ذا تدددني  يددد  أ  ييدددن  بدددتييف

 خغتها.

خيدددر  اةبا ددد  أ  اك ددديف  ا"ةيدددلخد " ييدددن  بدددتييف بدددل هدددن  يمدددل ةبددداق  خ دددا ل اةدددلخيي املعرخ ددد    ددد   -
ل ددد ات اةنرقعددد   لدددل الدددا ط املينيدددات خاةيتابدددات اكركدددادي  خامرا دددت خاجملددديفت خاكذا ددد  املر عددد  خاملسدددمن   خامل

 خاةشنارو خاةبعا اةشن   خاةعيفقات اةعا  . 

%( نعدددم  يددد  ذبتيدددتر  ددد   دددني آل دددر خ ا ددد  ا 75خ ددد   ددديف  ادددا املعلن دددات خربلعلهدددا كانددده اة سدددب  )
 ا تحتاث برا ي  عا ع  اتيتة أخ تغت بعل اي عار أخ إضا    ينع ر يفت  عا ع  اتيتة.

خيدددر  اةبا ددد  أندددس  دددق ا"هتمدددا  بددداك يف  ا"ةيدددلخد أكثدددر  ختغعدددت  عاملدددس اةسدددعا ع   ددد   دددني إىل أ دددر   -
خ ا دد  ا ا ددتنتا  بددرا ي  ددعا ع  اتيددتة أخ تغددت بعددل اي ددعار  أخ إضددا    يددط ر دديفت  ددعا ع  اتيددتة 

 طا ذبعل اةشركات اةسار خاةسعا     ا س  ا ادب اةسعاح. 

%( ه دداك ضددعف ا اةشددبي  أخ يدددهق إىل اةشددرك   باكدددرة 25لن ددات خربلعلددس ات دددح أ  ) دد   دديف  اددا املع
دخ  اة ظددددر إىل اك دددديف   لددددل كددددبي  املعلن ددددات اةتخةعدددد   أ ددددا  لددددل  سددددتن  اةسددددا ح ا"ا دددديب  عناددددت اهتمددددا  

 باك يف   لل كبي  املعلن ات اةتخةع .
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 ر املعلن ات    اةسدعا   بشديل  دا  خيسدهل  د  خير  اةبا   أ  اك يف   رب كبي  املعلن ات اةتخةع  ين  -
 ملع  اةبح     اةشرك  اةمل ت ا ق اةسا ح خذبعلس أ ا   عارات  خاك يف  ين ر أي دا خ دعل   شداهتة امليدا  

 باة نر.

%( ةددعس باة ددتر اةيدداا اةدددي  يد  ا" تمدداد  لعددس ا خضددا اخليددط 0خ د   دديف  املعلن ددات ات ددح أ  نسدب  )
 ع  ةلسعاح  أ ا ا ت تب اخلت ات اةسعا ع  ينات ةتي ا كنادر  لل  ستن   ا . خاةربا ي اةلخ 

خيدددر  اةبا ددد  أ  اةيدددنادر  دددق أ  تيدددن   تربددد   لدددل خضدددا اخليدددط خاةدددربا ي اةسدددعا ع  اةدددمل يسدددتاعت   هدددا  -
 دد  اةسددا ح ا  عر دد  اي دداك  اةسددعا ع  ختركددعت اةسددعاح  طددا يددن ر ةلسددا ح  ددت ات تيددن   لددل  سددتن   ددا  

 املهارة خاة ترة  لل رضاء اةسا ح.  

%( بعددل ا" عددا  ييددن  كدداا  لددل املسددتن  اةاددردي  خةيدد  "بددت 25خ دد   دديف  ربلعددل املعلن ددات أ  نسددب  )
     شارك  اةتخة  ا اةت اي  خاةلخيي ةدةك.

ةددت  اةسددا ح  ددد خيددر  اةبا دد  أ  اةن ددا ل اةلخ عدد  املعرخ دد  ةددت  اةشددركات اةسددعا ع  ةعسدده كا عدد  خللددس خ دد 
ةلمناقا اةسعا ع  خاي اك  خاخلت ات اةمل ت ت ها اةشركات  بل ضرخرة ت شعيها ختسدهعل خ دن ا ةدت  اةسدعاح 

 خاقا   نتخات خ ؤسبرات خب نص اةسعا  . 

%( نعدددم  يددد  أ  نعتمدددت كثدددتا  لدددل ا"نلنددده ا تبددداد  100 ددد   ددديف  املعلن دددات خربلعلهدددا كانددده اة سدددب  )
ادددرخو  يندددس احملدددرك اةسدددريا خاةن عدددت ةتبددداد  املعلن دددات  دددن  اةعدددامل  خةيددد  ه ددداك قلددد  ا تدددن ت املعلن دددات بدددني اة

املعلن ددددات خ ا دددد  ا  ددددا  ا"نلندددده  خ ددددت ات ا"ت ددددا  ةتباد ددددا بسددددر   باةددددتا ل خاخلددددارج بددددني اةشددددركات 
 خ ميف ها    اةشركات اي ر .

هد  كدبي  املعلن دات اةتخةعد  خاةشدركات تعتمدت  لدل خير  اةبا   أ  أ  ل خ عل   دريع  ةتبداد  املعلن دات  -
 .در اةن عل  ا تعا لها  ا  رخ هاه
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 النتائج والتوصيات: 2-5

   -أوال: النتائج: 
 ه اك ق نر باةن ا ل اةلخ ع  خاك يف  ا"ةيلخد ا اي ناا احمللع  خاةعاملع .-1

أكثر ختغعت  عاملس اةسدعا ع   د   دني إىل آ در. خ ا د  ا أ  ه اك ضعاا ا ا"هتما  باك يف  ا"ةيلخد -2
 ا تنتا  برا ي  عا ع  اتيتة طا ذبعل اةشركات اةسعا ع  ةلسار خاةسعا     ا س  ا ادب اةسعاح.

 أ  ه اك قل  ا تن ت كنادر ذات كااءة خ ستن   ا  ا ت تب اخلت ات خخضا اةربا ي اةسعا ع . -3

ي  املعلن ددات اةتخةعدد  اينلندده ا اةتحاعددب  لددل كددراء امل تددنج اةسددعا   امليددنر ا يسدداهم اك دديف   ددرب كددب-4
اك دديف   كمددا نيف دد  أ  اي دداةعق اةلخ عدد  اةددمل ت ددن   ددا كددركات اةسددار خاةسددعا    ددت ات خأنشددي   ددعا ع  

خايا ديب  ثدل زبادعل  ت ن   ةلتعرل ةلسعاح خاملسا ري   خةي  نيف   قل  ا"هتما  بت تب  بايا ةلسا ح احمللد  
 قعم  اةتداكر خبعل ا تايا مدب اةسعاح.

 -ثانيا: التوصيات: 
ا"هتمدددا  باةن دددا ل اةلخ عدددد  خاك ددديف  ا"ةيدددلخد ا اي ددددناا احمللعددد  خاةعاملعددد  خا"هتمددددا  اةيددداا باةن ددددا ل -1

 اةلخ ع  ا قياو اخلت ات اةسعا ع .

ل كددددبي  املعلن ددددات اةتخةعدددد  ا"نلندددده ا إبددددراز اي دددداك  اةسددددعا ع  ا"هتمددددا  بدددداةربا ي اةسددددعا ع  املعددددتة  لدددد-2
 خا"خاس اةسعا ع  املنتلا .

ا"هتمدددا  بددداك يف  ا"ةيدددلخد أكثدددر ختغدددت  عاملدددس اةسدددعا ع   ددد   دددني آل دددر  خ ا ددد  ا ا دددتنتا  بدددرا ي -3
اةشددركات اةسددار   ددعا ع  اتيددتة أخ تغعددت بعددل اي ددعار  أخ إضددا    يددط ر دديفت  ددعا ع  اتيددتة طددا ذبعددل

 خاةسعا     ا س  ا ادب اةسعاح.

 ضرخرة تن ت كنادر ذات كااءة خ ستن   ا  ا ت تب اخلت ات خخضا اةربا ي اةسعا ع .-5
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Abstract 
    This study aimed to identify the effectiveness of electronic advertising 
in promoting tourism services by knowing the shortcomings represented 
in the application of modern methods of tourism services in electronic 
advertising, as this study sought to know the relationship between 
electronic advertising and tourism services for the tourism companies 
under study. 
 In the study, personal interviews were used as a tool for collecting 
information from the study sample, as the results represented that there 
is a weakness in the tourism programs prepared on the international 
information network “Internet” in highlighting the tourist places and 
the various tourist aspects, and also the presence of shortcomings in 
providing information, especially in the field of Internet and 
communication services compared to speed Exchanging data and 
information at home and abroad between other companies, as it is noted 
that there is a weakness in the design of websites on the Internet. 
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