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  ملخص

مــدى إدراك وفــي األردن،  اســتخدام اإلنترنــت ودوره فــي تســويق أعمــال وكــاالت الســياحة والســفر   واقــعلمعرفــة هــدفت الدراســة 

السـفر  و ةاحوكـاالت السـي  مجتمع الدراسـة مـن جميـع مـدراء     وتمثل  ،أعمال وكاالت السياحة والسفر قالمدراء ألهمية اإلنترنت في تسوي

وبنسـبة   ةاسـتبان  187وقـد تـم اسـترجاع     ،)أ، ب، ج(المصـنفة علـى التـوالي     )346(البـالغ عـددهم   والعاملة في محافظة العاصمة عمـان  

علـى شـبكة اإلنترنـت مـن كامـل عينـة        ًاوقد كانت نسبة الوكاالت التي تمتلك موقع ،من كامل االستبانات الموزعة مثلة حجم العينة% 54

  %.25.3الدراسة 

أن استخدام اإلنترنـت أصـبح أكثـر شـيوعا واسـتخداما فـي        يعدونتوصلت الدراسة أن المستجيبين في وكاالت السياحة والسفر و

الستخدام مواقعهم على شبكة اإلنترنت في تسويق أعمالهم وعلى الرغم مـن ذلـك فقـد وجـدنا      ًاكبير ًالديهم توجه وان ،السنوات األخيرة

   .هناك تفاوت بين وكاالت السياحة والسفر من حيث تصنيفها بالنسبة لدرجة اهتمامها في استخدام اإلنترنتمن خالل الدراسة أن 

أيضا أن دور اإلنترنت فـي تسـويق أعمـال وكـاالت السـياحة والسـفر األردنيـة مـا زال فـي بداياتـه ويحتـاج إلـى              توصلت الدراسةو

ها أن تبدي اهتمامـا باسـتخدام هـذه    بغض النظر عن تصنيفوفي األردن حة والسفر لذلك على وكاالت السيا. مزيد من االهتمام والتطوير

فـي مجـال اسـتخدام     ةالتكنولوجيا الحديثة بالشكل الصحيح والفعال، وان يكون هنـاك اهتمـام مـن المسـئولين فـي عقـد الـدورات التدريبيـ        

  .هذه التكنولوجيا

   .األردن، السياحة، التسويق ،رالسفواإلنترنت، وكاالت السياحة : المفتاحية الكلمات
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Abstract 
 

This study aimed to identify the Internet use and its role in marketing the services of the travel and 
tourism agencies in Jordan, and also to identify the awareness level of the managers toward the 
importance of the Internet in marketing the business of the travel and tourism agencies; The population 
of the study includes all managers of the tourism and travel agencies operating in the governorate of 
Amman (346), classified (A, B, C). It has been retrieved of 187 questionnaires by 54% of the full 
questionnaire distributed. The ratio of the agencies that have a web site of the full study sample was 
25.3%.  

The study concluded that, the respondents in the travel and tourism agencies considered the use of 
the internet has become more common and used in recent years, and they had big tendency and desire 
to use their web sites on the internet in the marketing of their works,. In spite of that we have found 
through the study that there is variation between the tourism and travel agencies in terms of 
classification for the degree of interest in marketing through internet. 

The study also concluded that, the role of internet in the work of the travel and tourism agencies is 
still in Jordan infancy and needs further attention and development. Therefore, the tourism and travel 
agencies in Jordan, regardless of their classification, have to show interest in using modern technology 
in a correct and effective way, and there must be an interest by officials in the holding of training 
courses in the area of the use of such technology. 
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 :مقدمة

غرافيًا ما بين آسيا ملتقى بريًا هامًا لثالث قارات، وجسرًا يربط ج يعديحتل األردن موقعا استراتيجيا هاما، حيث 

ينبض  يتمتع بمناخه اللطيف الذيو ،موطنا ألصحاب الحضارات العظيمة في العالم القديم على مر العصورو ،وأفريقيا وأوروبا

رك بصماته الواضحة في أرجائه، تبالحياة باستمرار في كل عهد من عهود التاريخ، وهذا الزخم الحضاري الذي شهده األردن 

   .تشهد معالمه المتنوعة على موروثة الفني الذي يتهافت الزوار لزيارته باستمرار واسعمتحف  بحيث تحول إلى

من هذه الشركات وكاالت السياحة  ،تنظيم الرحالتويترتب على تقديم المنتجات السياحية وجود شركات تقوم بتخطيط 

لسياحية كشركات الطيران، شركات النقل منظما للخدمات اووالسفر، حيث يمثل وكيل السياحة والسفر موردا ومخططا 

 ,Chircu and Kauffman)البحري، منظمات اإليواء، المنتجعات، وكاالت إيجار السيارات والمطاعم واألماكن الترفيهية
فهو ال يمتلك البضاعة التي يسوقها وارتباطه بالموردين يكون بشكل  ،Broker)( كما يعتبر وكيل السفر سمسار ،(1999

مهام، فهم سماسرة  ثالثيؤدي و ،المزودويعتبر الوكيل وسيطا بين المستخدم النهائي ولى شكل تعاقد، قانوني ع

إضافة إلى معالجة الصفقات كطباعة  ،البائعوعلى تمرير المعلومات بين المشتري  يعملون (Lewis et al., 1998)المعلومات

ويجب أن يكون خبيرا بالرحالت  ،ى تقديم النصائح للسائحأخيرا يعمل الوكيل علو ،شحن األموال إلى المزودوالتذاكر 

يتم ووان يكون مخلصا حتى يستطيع أن يتفوق على منافسيه،  ،على درجة عالية من الكفاءة في مجال عملهوالمحلية والعالمية 

توفير و ،سفر والسياحةالمستشارين الفنيين في مسائل الو هذا يتطلب أن يتوافر لديه المختصين أواالعتماد عليه من العميل 

اإلقامة إلى الرحالت الترفيهية، إلى الحجوزات  منشآتابتداء من وسائل النقل إلى  ،وتخطيط الرحالت ةالمعلومات الالزم

  .للبلد الذي ينوي العميل زيارته الخ،.....األخرى

 Sakar)ي والبيئي الواضح عالمياازداد اهتمام الدول والحكومات بالسياحة نظرا ألثرها االقتصادي واالجتماعي والثقاف
et al., 1996)،  وبما أننا نتعامل مع منتج خدمي، فال بد من االهتمام بالقرارات اإلبداعية والتميز واالحتراف في عملية

تسويق هذا المنتج لألسواق السياحية المستهدفة، وهكذا نالحظ أن الدول المتقدمة بدأت بممارسة وتطبيق مفاهيم تسويقية 

 ;Sigala, 2003)ومضاعفة الفوائد الناجمة عن السياحة ،ية خالقة وإبداعية الستقطاب أعداد متنامية من السياحسياح
Tiessen et al., 2001, Drew, 2003; Sigala, 2001b)، هذا يتطلب المعرفة من قبل العاملين باإلبداع التكنولوجي و

حد، بل تتجدد وتتغير مع تغير الظروف البيئية الداخلية والخارجية،  التجارة اإللكترونية، مثل هذه الممارسات ال تقف عندو

كون المؤسسات السياحية تعمل ضمن نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالعوامل والمتغيرات البيئية، فالتسويق السياحي هو دراسة 

وعملية التسويق تعني  حاجات ورغبات العمالء ومحاولة إشباعها بطريقة أفضل من المنافسين وضمن الموارد المتاحة،

تلبية الحاجات البشرية، ووالرقابة على الجهود والموارد التسويقية لتحقيق األهداف المرسومة،  ًا،توجيهو وتنظيمًا ًاتخطيط

وهذا يوضح أن الهدف األساسي للتسويق السياحي هو إرضاء السياح، وإذا نجحنا في إرضاء السياح فان توسع وامتداد 

   .طبيعياالسوق يصبح أمرا 

  السفرواإلنترنت كوسيلة فاعلة في أعمال وكاالت السياحة 

، (Law,2000) 1969وتم اعتماده من وزارة الدفاع األمريكية سنة  ،Arpanetجاء اإلنترنت أصال من الشبكة العسكرية 

توقعة، كما زاد الطلب وغير م المتطلبات الرسمية للحصول على الخدمة اإللكترونية بأعداد كبيرة 1990منذ عام  حيث زادت

 وقعهــــب بنسب غير متــــحيث كان ينمو الطل, األفرادوركات الخاصة ــــــالمستخدمين من الشوعلى الحواسيب والمزودات 

(Poon 2001;Buhalis and Licata, 2002: Christain, 2001)، يعتبر اإلنترنت من أهم التطورات الحالية في مجال و

وأصبح اآلن يصنف ضمن موجودات المنظمة التكنولوجية نظرا لقدرته على نقل المعلومات  ,وماتنقل المعلواالتصاالت 

  .الموردين والعمالء والعاملينوكالمالكين , كفاءة لجميع األطراف المرتبطة بالمنظمةوبسرعة وبأحجام كبيرة 

ع النمو المتزايد في الطلب على المنتجات مرتبط مو ةخدمات السياحة الجديدوإن التطور والنمو في صناعة السفر 

األمر الذي أدى إلى قيادة  ،السياحة، حيث يتطلب تقنيات تكنولوجية متطورة إلدارة زيادة الحجم والنوعية في حركة السياحة

حيث أشارت  ،السفر، وبالتحديد اإلنترنت كوسيط إلكترونيوالتبني المتسارع لتكنولوجيا المعلومات من وكاالت السياحة 

 خدمات السياحة والمعلومات أيضاونوعية أفضل في منتجات  اد من الدراسات السابقة أن السياح العصرين يتطلبوالعدي

(Christian, 2001: Upton, 1996, Samenfink, 1999)،  وبعبارة أخرى أصبح اإلنترنت أداة اتصال جديدة وقناة توزيع

تسمح هذه القنوات الجديدة لعاملي السياحة اكتساب ميزة و ،ةخدمات السياحوالمسافرين والموردين لمنتجات وللسائحين 
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 Fong ) وتحسين األداء أيضا ،(Law et al., 2004; Maselli, 2002)ةتكنولوجيا اإلنترنت لتطوير قدرتهم التنافسي
,2001,Law et al..2004) ,د وتشغيل فلذلك أصبح من المألوف لدى العديد من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إيجا

 ,Sheldon,1997;Buhalis,2000, Murphy and Tan(موقع خاص بها على شبكة اإلنترنت كجزء من التجارة اإللكترونية
واالستجابة للتغيرات في العوامل البيئية الحالية  ،ولتوفير هذه الخدمات لهم كنوع من التأقلم والمواكبة للتطورات, (2003

مفتوح يؤثر ويتأثر بالتغيرات في البيئة الخارجية والداخلية،وخاصة مع ظهور ثورة والمتوقعة، كونها تعمل ضمن نظام 

المعلوماتية التي تعد االكتشاف األهم في القرن العشرين، حيث لعبت التجارة اإللكترونية الدور األكبر في عولمة االقتصاد 

ترونية واإلنترنت، أصبح بإمكان المؤسسات واألفراد وأبدعت طرق جديدة في إنجاز األعمال، حيث انه وباستخدام التجارة اإللك

من مختلف األقطار االتصال وإجراء العمليات التجارية والمالية، من خالل اختصار المسافات وتقريب البائعين والمستثمرين 

  .من مؤسسات وأفراد

المتقدمة متفوقا بذلك على  في الدول اإلجازاتأصبح اإلنترنت المصدر األول للمعلومات عند التخطيط للسفر وقضاء 

تبين ووبرامج التلفزيون، وإعالنات الصحف والمجالت،  السياحة مثل نشرات وكاالت ،Buhalis,2000)( الوسائل التقليدية

األثر المباشر لمنتجات السياحة والسفر مع ظهور اإلنترنت في عمليات السرعة في إيجاد المعلومات واستعمالها بتكلفة قليلة 

 شاملة عن البيئةومن ناحية أخرى أصبح بإمكان السائح الحصول على معلومات سريعة ودقيقة و ،(Pitt et al., 1999)جدا 

التغير في منتجات السياحة والتغير في الطلب على السياحة، عالوة  خاصة معو ،المحيطة لمساعدته في عملية اتخاذ القرار

ة مفرطة في المزودين لمنتجات السياحة الذين يعملون باستقاللية عن هناك زيادوعلى أن شركات السياحة متعددة ومتنوعة 

حيث يمكن اإلنترنت مزودي منتجات  ،في الوقت الذي يتوقع السياح أن تكون السياحة عبارة عن خبرات كاملة ،بعضهم

 Crouch,1994 Murphy and)استهداف كل زبون يشكل منفرد والسفر إدراك متطلبات الزبائن وخدمات السياحة و
Williams. 1999: Tideswell and Faulkner, 1999) ,ويؤكد(Poon, 2001)  بأن االعتماد بصورة أكثر على اإلنترنت

  .السفرويخفض العموالت المدفوعة لوكاالت السياحة ويعطي السائح استقاللية 

والخدمات في أي وقت وأي  طلب المعلومات وشراء المنتجاتوالسياحية  تعلى المنتجا معرفةيمكن اإلنترنت السائح 

 Olmede and) مشترياتهم بسهولةوتنظيم خدماتهم وكما تسمح خدمات اإلنترنت للمسافرين بشراء  ،مكان 
Sheldon.2001) ، محليا  السياحية استخدام شبكات اإلنترنت كطريقة لبيع منتجاتهم السياحية تكما يستطيع موردي المنتجا

المنتجات في سرعة وون التحكم عن بعد في المزود لعرض المعلومات عن الخدمة كما يستطيع ،في أي وقتوعالميا و

 ;Rayport and Sviokla, 1994)، إضافة إلى تخفيض الهدر في نفقات اإلعالن (Inkpen,1998,Law,2000)إلكترونية كبيرة 
Bessen, 1993) خفض كلفة التوزيع وزيادة العائد المالي والحصة السوقية و(Klein and Quelch, 1996;Rayport and 
Sviokla, 1994) .  

  التسويق عبر اإلنترنت

رغباتهم من خالل والمجموعات على احتياجاتهم ويحصل من خاللها األفراد  ،اجتماعيةوإدارية  بوصفهالتسويق  يعرف

التنافس من وسواق ، حيث تركز المنظمات على استهداف األ(Kotler, 1997)القيم مع بعضهم البعضوتبادل المنتجات وخلق 

عمل و، حيث أعاد اإلنترنت كتابة نظرية التسويق (Gruen, 1997; Kara and Kaynak, 1996)اجل زيادة حصتها السوقية 

تناقل المعلومات، هذه و لعلى تغيير العملية اإلدارية والتسويقية، حيث يمتلك اإلنترنت قدرات فريدة من حيث االتصا

حيث أصبح هناك تحول في العملية  ،عن التسويق التقليدي ًاي باستخدام اإلنترنت مختلفالخصائص جعلت المزيج التسويق

السفر تعتمد على قنوات وبالرغم من ذلك مازالت العديد من وكاالت السياحة  ،التوزيعية من قنوات التوزيع إلى وسيلة األعالم

كما أصبح اإلنترنت أداة تسويقية  ، (Ozturan and Roney, 2004)الهاتفواالتصال التسويقي التقليدي كاألعالم المطبوع 

 الهاـــات ألداء أعمـــــديد للمنظمـــــوى جـــــدم اإلنترنت محتــــإعالنية فاعلية تم إثباتها من قبل العديد من الباحثين، حيث قو
(Cai et al., 2004; Chen and Yen, 2004; Wan, 2002, Yung, 1998) .  

عبارة التسويق عبر اإلنترنت، ذلك أن الكثير من و ن تحديد معنى واضح ودقيق لمصطلح أإن من الصعوبة بمكا

الشركات تقوم بأداء العديد من النشاطات المختلفة التي يمكن أن توصف على أنها نشاطات تتم من خالل أو بواسطة 

جذب  قادرا على ،ظل التنافس العالميالموارد الهامة للدول خاصة في  أحدبات  كما ذكرنا التسويق السياحياإلنترنت، ف

السياحة دعت دراسة صدرت حديثا عن منظمة السياحة العالمية شركات  قدو ،ان المختلفةتجوب البلد الوفود السياحية التي

 عالمال كافة أرجاءمشيرة إلى انه يتمتع بالقدرة على الوصول إلى  ،"اإلنترنت"المختلفة للتسويق عبر شبكة المعلومات العالمية 
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Sheldon,1997;Buhalis1998)(،  أثبتت  اكم ،السياحيةكما انه اقل تكلفة من طباعة المنشورات والصور المتعلقة باألماكن

السفر أن التسويق عبر ومعهد الدراسات األمريكية للسياحة و .(Inkpen,1998 ; Palmer and McCole, 1999)دراسات 

يعتمد على وكاالت السياحة السفر لتزويده بخدمات متميزة ا يزال ما أن السائح مك ،اإلنترنت يسهم في تزايد حجم المبيعات

أن ظهور اإلنترنت كأداة إعالمية وتسويقية هامة اجبر مديري التسويق والمبيعات في الشركات السياحية ذات طابع احترافي، 

 أن استخدام اإلنترنت كما ،مالت اإلعالنية سبل كفيلة بإنجاح الحالبحث عن و ،والفندقية على تغيير استراتجيات التسويق

فتح قناة اتصال مباشرة مع زبائنها وية التنافسزيادة قدرتها يمكن الشركات السياحية والفندقية بغض النظر عن حجمها، من 

(Poon,2001)،  ولوجيا تكن إلى استخدامويؤكد خبراء التسويق أن النجاح في تسويق الخدمات السياحية عبر اإلنترنت يحتاج

  .المعلومات على أساس شامل

مواكبة هذا التطور التكنولوجي الهائل في عالم السفر والحجوزات يتطلب اهتمام الشركات السياحية ومكاتب السفر  أن

ومحاولة إيصال اكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المحدثة والدقيقة والمعززة  ،بتحسين وتطوير العالقة مع زبائنها

 بإمكانهاوبالتالي القدرة على المنافسة مع الشركات السياحية والفندقية التي أصبح  ،(lo et al, 2003) واألسعاربالصور 

صعوبة االعتماد على اإلنترنت كليا لتنفيذ أي من األعمال فالبد ال من هغير أنالدخول في سوق التسويق السياحي اإللكتروني، 

على استخدام هذه اآللة حيث إن هناك تخوفًا من أن يكون للدخول في عالم  من وجود العنصر البشري المدرب والقادر

  .التسويق السياحية عبر اإلنترنت دور سلبي على عمل المنشآت السياحية ومكاتب السفر وحجوزات الطيران

بيان و .دنفي األر في أعمال وكاالت السياحة والسفر اإلنترنتواقع استخدام  فلذلك جاءت هذا الدراسة للتعرف على

  . توصيات تثري موضوع البحثوالوصول إلى نتائج  وأخيرا .في وكاالت السياحة والسفر اإلنترنتالدور الذي يلعبه 

  :أهمية الدراسة

، يساهم في التنمية االقتصادية فعالقطاع السياحة في األردن كقطاع اقتصادي أنها تناولت تنبع أهمية الدراسة من 

من الدخل القومي ومصدر من مصادر توفير  أساسياجزا  السياحةيشكل قطاع ل االجتماعية، حيث يعالج العديد من المشاكو

على توفير وخلق فرص العمل  العملو ،عامه بصفة التنمويةكبير في النهوض بالمشروعات  بشكل يسهمو ة،جنبياأل العملة

طرق  لجذب السياح وإشباع رغباتهم وخاصة أناالهتمام بهذا القطاع وتسويقه  فلذلك ال بد من، المعيشةوتحسين مستوى 

  .التسويق السياحي في تغير مستمر نظرا للتطور والتقدم التكنولوجي

لما لها من دور هام في إدارة ) وكاالت السياحة والسفر(المؤسسات السياحية  كما تبرز أهمية الدراسة أنها تناولت

 العالميوإلنترنت في إدارة احتياجات السائح على المستوى المحلي التعرف على مدى استخدامها لخدمات اوترويج السياحة و

الجتذاب اكبر عدد من السياح وخاصة أن التقنيات المتوفرة على الشبكة تسمح بقياس فاعلية واثر التسويق في استقطاب 

  .المجموعات السياحية

التي تناولت دور اإلنترنت ) لم الباحثانفي حدود ع(كما تنبع أهمية الدراسة من كونها الوحيدة على المستوى المحلي

  مما يسهم في إثراء المكتبة العربية ،السفروفي تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى التعرف على ما يلي

  .أفراد عينة الدراسةدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجهة نظر  -1

  .السفرواإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  دراك المدراء ألهميةإ ىمستو -2

في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على ) α ≥ 0.05(مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

  ).الخبرةوالمؤهل العلمي (لمتغير  ىأداة الدراسة المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعز

في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على  )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائيةمدى وجود  -4

 السفر تعزى لمتغيروالفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  .المؤسسة فتصني
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  :لدراسةتساؤالت ا

  :التساؤالت التالية إن مشكلة الدراسة تكمن في

  ؟أفراد عينة الدراسةما دور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجهة نظر  :التساؤل األول

  السفر ؟واإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  إدراك المدراء ألهمية ىما مستو: التساؤل الثاني

في متوسطات تقديرات أفراد عينة ) 0.05 ≤ �(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : ثالثالتساؤل ال

المؤهل (لمتغير  ىالدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعز

  ؟)الخبرةوالعلمي 

في متوسطات تقديرات أفراد عينة  )0.05 ≤ �(عند مستوى داللة  حصائيةهل توجد فروق ذات داللة إ  :التساؤل الرابع

السفر والدراسة على الفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  ؟ المؤسسة فتصني حسب متغيرو

    الدراسات السابقة

في أعمال وكاالت ) اإلنترنت(سة تتحدث عن دور التسويق اإللكتروني درا ةلم أجد أي ،بالرجوع إلى الدراسات السابقة

السياحة والسفر، ولكن كان هناك مجموعة بسيطة من الدراسات تكلمت عن التسويق اإللكتروني في قطاع السياحة بشكل عام، 

  :على النحو التالي اإللكترونيةوقد وجدت أيضا مجموعة ال باس بها تتكلم عن التجارة 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور مكاتب السياحة والسفر في ترويج الخدمة السياحية في ) 1997,الرحيمي(ة دراس -

بيان مدى وضوح مفهوم الترويج لدى المكاتب و ،)المكاتبالديموغرافي ومتغيرات (األردن والمتغيرات التي تؤثر عليها 

وبينت . الترويجيالمناسبة والتوصيات التي تفعل دورها السياحية، والمشاكل التي تواجهها والتوصل إلى الحلول 

الدراسة أن هناك ضعف في دور مكاتب السياحة في ترويج الخدمة السياحية في األردن، كما بينت الدراسة أن الدور 

مل وفي الع إدارتهامدة خبرتهم في  المكاتب، إدارةالترويجي للمكاتب يتأثر ايجابيًا بمتغيرات عمر القائمين على 

وقد بينت الدراسة أيضًا أن هناك عدد من المشكالت التي تواجه المكاتب منها . والعمر الزمني للمكاتب السياحي،

 السياحي،ضعف التنسيق بين الجهات العاملة في القطاع  السياحية،النقص في الخدمات المكملة للخدمات  المنافسة،(

  ).يالسياحنقص الكوادر المدربة على العمل في القطاع 

، وبينت اإللكترونيةحيث ركزت الدراسة على استخدام تقنية المعلومات في الدخول في التجارة ) 1998سرور، (دراسة  -

الدراسة أن اإلنترنت هو أحد ثالثة اختيارات رئيسية لتقنية التجارة اإللكترونية، كما أوضحت منافع تبادل البيانات 

وأشارت إلى استراتيجيات التجارة اإللكترونية ونظام المعلومات المستخدم ما بين  إلكترونيا وتقنيات التجارة اإللكترونية،

  .التنظيمات

بين انه يمتد إلى ثالثة أنواع من وهدفت الدراسة إلى التعرف على نطاق مفهوم التجارة اإللكترونية ) 1999 ،عرب( دراسة -

، والثاني (ISPs)مة من مزودي خدمات اإلنترنتاألول، خدمات ربط أو دخول اإلنترنت كالخدمات المقد :األنشطة

التسليم أو التزويد التقني للخدمات، والثالث استعمال اإلنترنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع 

أوضحت الدراسة أن استخدام اإلنترنت كأداة للتجارة و). تسليم مادي عادي(والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية 

رونية في تنامي، كما أشارت إلى المتطلبات التقنية أو اإلدارية للتجارة اإللكترونية من أجهزة وبرمجيات، وشبكات اإللكت

  .االتصال وخدمات اإلنترنت وإدارة فاعلة من تسويق وعالقات عامة وإدارة مالية

مام التجارة اإللكترونية والمنازعات حيث تناول تعريف التجارة اإللكترونية والتحديات القانونية أ) 2000 ،عرب(دراسة  -

 ةوفرق بين التجارة اإللكتروني ،كما تناول االختصاص والقانون الواجب التطبيق في بيئة التجارة اإللكترونية ،المتعلقة بها

نات، ، والبيةالتعاقد بالطرق اإللكتروني: ، وذكر أن هناك جملة من التحديات القانونية نذكر منهاةواألعمال اإللكتروني

والمال اإللكتروني، وحماية المستهلك، وتنفيذ القانون، والملكية الفكرية، ومسائل أمن  يوأنظمة الدفع اإللكترون

  .المعلومات ومسائل الخصوصية، ومسائل الضرائب والجمارك
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خارجية، وأفاد بأن ناقشت الدراسة األبعاد االقتصادية للتقدم التكنولوجي على أداء التجارة ال) 2001 ،الدسوقي(دراسة  -

انخفاض األهمية النسبية للموارد الطبيعية أو المواد الخام نتيجة  :ابرز آثار الثورة التكنولوجية في المرحلة اإلنتاجية هي

لثورة المواد المصنعة، وتعدد األنواع من السلعة الواحدة مما أدى إلى ظهور تقسيم العمل بين الدول المختلفة في 

إنتاج السلعة الواحدة بين عدد كبير من الدول، وظهور سلع جديدة في مجال التجارة الدولية  نفس السلعة وتجزئة

مرتبطة بالتطور التكنولوجي والتي لم تكن متداولة من قبل، وأشار إلى تطوير التصنيع واستخدام التكنولوجيا في 

لية للتجارة اإللكترونية ووضح تطبيقاتها التخطيط واإلنتاج والتصميم، كما بينت الدراسة األبعاد االقتصادية والما

المختلفة في المجتمع المصري، وناقش الباحث األثر النظري للتجارة اإللكترونية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في مصر وبين درجة استغالل هذه المؤسسات لمزايا التجارة اإللكترونية، وقام الدسوقي بالتطرق إلى األنظمة المصرفية 

  .لبنوك المصرية من دور وفعالية في تشجيع التجارة اإللكترونية في مصروما 

جاءت الدراسة للتعريف بالحكومة اإللكترونية في األردن وإمكانيات تطبيقها، وتعرض إلى تجارب ) 2001 ،العزام(دراسة  -

ومظاهرها وبين نماذج  ثم شرح فكرة الحكومة اإللكترونية. عدد من الدول في هذا المجال مثل أمريكا وبريطانيا

واستعرض الجاهزية الموجودة لدى  ،تطبيقها، ثم تطرق إلى التحديات التي تواجه الحكومة اإللكترونية في األردن

وتبين  ،الحكومة األردنية لتطبيق الحكومة اإللكترونية من خالل إجراء مقابالت شخصية مع الجهات التي خضعت للدراسة

وخلصت الدراسة إلى أن معظم  ،%64هزية الكلي للدوائر التي أجرى الدراسة عليها بلغ من خالل الدراسة مستوى الجا

الدوائر الحكومية يوجد لديها نظم لحوسبة أعمالها ولكن تتفاوت مستويات الجاهزية بين الدوائر المختلفة لعدة أسباب 

بشرية القادرة على العمل، وتوفر التمويل طبيعة الخدمات التي تقدمها الدائرة وتوفر البنية التحتية والقوى ال :منها

كما أشارت أيضا إلى انه ال يوجد أي اتصال فاعل بين الجهة الحكومية القائمة على برنامج الحكومة اإللكترونية  ،الالزم

العائق  وبين الدوائر الحكومية، كما تبين أن بعض الدوائر تستطيع التعامل مع زبائنها بأسلوب الحكومة اإللكترونية إال أن

  .أمامها هو عدم وجود قوانين تسمح بذلك

تناولت هذه الدراسة التجربة األردنية في التجارة اإللكترونية من حيث، البنية التحتية والمشاكل التي ) 2002،سهاونة(دراسة  -

نية كما قامت تواجه الشركات في تطبيق التجارة اإللكترونية، وركزت الدراسة على الشركات التي تمتلك مواقع إلكترو

باستعراض موجز لوضع التجارة اإللكترونية في دول مثل لبنان ومصر واإلمارات وهي الدول التي تدخل في دراسات 

،وتبين أن معظم المواقع هي مواقع دعائية وتعريفية وال تستخدم (ESCWA)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

صل،وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق التجارة اإللكترونية في األردن تواجه مجموعة لغايات التجارة اإللكترونية كما هو األ

من التحديات والصعوبات مثلها مثل باقي دول المنطقة من حيث، األمور القانونية، الخصوصية والثقة وضعف الوعي 

لكترونية في األردن ال تزال في العام بمواضيع التجارة اإللكترونية، كما توصلت الدراسة إلى أن تطبيقات التجارة اإل

مراحلها األولية وان هناك حاجة لمزيد من التنسيق بين القطاعات المختلفة لتشجيع استخدام التجارة اإللكترونية في 

إن التجارة اإللكترونية في المملكة ال تزال ضعيفة  :وانتهى الباحث بعدد من التوصيات والنتائج كان من أبرزها. المملكة

  .لبذل المزيد من الجهد لتطويرهاوبحاجة 

تناولت الدراسة التجارة اإللكترونية ومبادئها ومقوماتها من حيث المتطلبات المادية ) 2002آخرون،والنجيدي (دراسة  -

وتعميق مفهوم استخدام اإلنترنت، ثم أشارت  ،والبشرية وضرورة إرساء البنية التحتية الالزمة للمعلومات واالتصاالت

لى تطور التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت والعقبات األساسية في تطبيقها، كما بينت أنها تشمل كل مراحل الدراسة إ

التعامل سواء تعلق األمر بعمليات المنتجات أو الخدمات، وذكرت الدراسة أن من ابرز المؤشرات على تزايد أهمية 

مضطردة وحجم نمو في التجارة اإللكترونية عبر الدول التجارة اإللكترونية ما ظهر في الفترة األخيرة من زيادة 

المختلفة، والى أن انتشار شبكة اإلنترنت قد مكن األفراد والمؤسسات والحكومات من االستفادة من تقنيات ومزايا 

التكنولوجي التجارة اإللكترونية الكثيرة، وخلصت الدراسة إلى أن التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها هي نتيجة حتمية للتطور 

الحاصل على مستوى العالم والذي يتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة مرافق الحياة، وان االنخراط في 

  .االقتصاد الرقمي ال بد أن يؤدي إلى تغير الطريقة التي تتم بها األعمال

اجل تطبيق التجارة اإللكترونية في  وهدفت الدراسة إلى بيان المتطلبات الفنية من) 2003وآخرون، سهاونة(دراسة  -

ثم تعرضت  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتطرقت الدراسة إلى مؤشرات وحجم التجارة اإللكترونية عالميا

إلى واقع التجارة اإللكترونية في األردن والبنية التحتية للتجارة اإللكترونية، كما تم تحديد خطوات التحول إلى التجارة 
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رونية، من استخدام البريد اإللكتروني، واالشتراك في اإلنترنت، ومن ثم إنشاء موقع معلومات الشركة على اإلنترنت اإللكت

  .وأخيرا إنشاء موقع التجارة اإللكترونية للشركة

 كما بينت الدراسة دوافع إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت، وأضافت أن حجم االستثمار في إقامة موقع للمعلومات على

حجم المؤسسة، والهدف من إنشاء الموقع،وحجم مستوى الميكنة والتكنولوجيا في المؤسسة،  :شبكة اإلنترنت يعتمد على

  .وعدد وطبيعة المنتجات التي تنتجها المؤسسة وأخيرا ملكية وإدارة الموقع الذي تم إنشاؤه

  :الدراسات األجنبية

وركزت على كيفية استغالل  ،لكترونية من حيث المفهوم والتطبيقاتتناولت الدراسة التجارة اإل، David,1997)(دراسة  -

المؤسسات والشركات لشبكة اإلنترنت في تطوير أعمالها، وكيف أن لظهور وتطور التكنولوجيا أهمية بالغة وذلك من 

يدية للبيع خالل شبكات الحاسوب واإلنترنت، وكيف أن هذه التقنيات المتطورة أحدثت تغيرا جذريا في الطرق التقل

والشراء وتبادل السلع والخدمات بين جميع األطراف، وبين أن باستطاعة المؤسسات والشركات توسعة نطاق أعمالها 

كما أشار إلى أن النظم الجديدة المقدمة من الشركات المختصة في تطوير  ،بواسطة العمليات والصفقات عبر الشبكة

الحد الذي  إلىالتجارة اإللكترونية، وستؤدي إلى تطويرها مستقبليا  البرمجيات ساهمت بشكل كبير في إرساء قواعد

ستتغير فيه الكثير من األفكار والقواعد التجارية، وان على الشركات والمؤسسات أن تتأكد من أن نظامها لخدمة العمالء 

بة وبالكميات المالئمة في عبر اإلنترنت هو على المستوى المطلوب، أي توصيل المنتجات المناسبة إلى المواقع المناس

وأكد أن التجارة اإللكترونية تؤثر بشكل كبير في المزايا التنافسية  ،)إدارة سلسلة التوريد(الوقت المناسب وبأقل تكلفة 

وبالتالي أصبح على الشركات العمل بمزيد من . للشركات، كما تتيح دخول شركات جديدة محلية وعالمية إلى األسواق

  . كار وتغير األنماط واالستراتيجيات المتبعة، واستحداث أنظمة وأساليب إدارية جديدةالفاعلية واالبت

مواقع الشبكة السياحية باسكتلندا لمشاهدة مدى كيفية  معرفةهدفت الدراسة إلى ) Virginia and Richard,1998( دراسة -

لمعلومات بأعمال السياحة باسكتلندا، استخدام هذا المفهوم وتطويره واهتمت أيضا بالسائقين للتكيف مع عملية ا

  .واإلرباكات التي ظهرت حول هذا الموضوع

حيث قام بمحاولة حصر تعريف التجارة اإللكترونية نظرا لتعدد التعريفات المتعلقة بالتجارة  ،(Rolf, 1997) دراسة -

لحكومات، واألفراد، والمؤسسات، كما ا: اإللكترونية وأوضح األطراف الرئيسية التي تشكل مثلث التجارة اإللكترونية وهي

بين طبيعة العالقة فيما بينها، وأشار إلى اثر تكنولوجيا المعلومات على التجارة اإللكترونية وبين دورها المهم والحيوي 

كلفة االتصاالت من خالل سرعة تداول البيانات، ثم عملية  :في أعمال المؤسسات والشركات من حيث تأثيرها على

إللكتروني والتي يتم فيها ربط المشتري بالبائع مباشرة وبأسرع وقت دون وجود الوسطاء التقليدي وما يتعلق التكامل ا

أوضحت الدراسة أن التجارة اإللكترونية ستؤدي إلى تغيير وجه وشكل االقتصاد و ،بعملية الوساطة من عموالت ورسوم

  .إلى مفاهيم رقمية إلكترونية العالمي وان المفاهيم التقليدية لالقتصاد ستتعدل وتتطور

، تهدف الدراسة إلى فهم العوامل التي تؤثر على تكيف المنتج للتسويق اإللكتروني، وتبين ,Melody, et.al) (2000 دراسة -

خيارات القناة والتي تعتبر مهمة باتخاذ قرار قناة التوزيع، وباستخدامها كقواعد، وأن هناك مجموعة من العوامل وأعمال 

هي عملية استهالك المنتج، والتوفر، واللوجستية، ونقل التعقيد وجميعها تعتبر ذات  قنوات مهمةن أن هناك أربع تبيو

قواعد بدء التسويق باإلنترنت باالعتماد على  قام الباحث بوضع وسائل لتصنيفوصلة بفهم تطبيقات تسويق اإلنترنت، 

ل بنجاح طريقة التسويق على الخط، واألكثر من هذا إن والتي قد تساعد بتحليل أهمية كل عام ،خصائص المنتج

  .مشروع التصنيف تم استخدامه لمناقشة تطبيقات مؤازرة القرار

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع التجارة اإللكترونية في منطقة غرب آسيا،  ،)United Nations،2000 (دراسة  -

ان، مصر، واإلمارات العربية المتحدة، وشكلت الدراسة من مجموعة األردن، لبن :واشتملت الدراسة على الدول التالية

أوراق عمل مقدمة من قبل الدول المشاركة في منطقة غربي آسيا، وقامت الدراسة بالتركيز على البيئة العامة للتجارة 

اإللكترونية في منطقة  اإللكترونية في دول المنطقة كما تعرضت لدراسة البنية التحتية فيها، وبينت الدراسة أن التجارة

زان هناك . غربي آسيا ال تزال بسيطة وال تتعدى في الغالب محاوالت فردية من قبل بعض الشركات ورجال األعمال

  .حاجة لبذل المزيد من الجهود لتفعيل دور القطاع الخاص وتنشيط مبادراته للولوج في عالم التجارة اإللكترونية
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شكلت دراسة األمم المتحدة تحوال مهما في موضوع التجارة اإللكترونية حيث قامت  )United Nations, 2001(دراسة  -

وقدمت نماذج مقترحة لقياس التجارة اإللكترونية، وعرضت الدراسة التجارة  ةالدراسة بتعريف مفهوم التجارة اإللكتروني

، كما بينت اثر التجارة اإللكترونية على اإللكترونية بمفهوم اقتصادي من ناحية التوفير في التكاليف وزيادة اإلنتاجية

وبينت  ،االقتصاد العالمي، وتطرقت الدراسة إلى السياحة في الدول النامية وسبل تطويرها من خالل التجارة اإللكترونية

الدراسة اآللية التي يمكن لألعمال والمؤسسات من خاللها تطوير نشاطاتها التجارية إلكترونيا، وتعرضت إلى مفهوم 

  .حكومة اإللكترونية وسبل تطبيقهاال

النموذج الممتد الستخدام اإلنترنت التجاري لتقييم مستوى تطور موقع  معرفةهدفت الدراسة  (Doolin, 2002) دراسة -

ركزت الدراسة على اإلفادة من االستخدام المتفاعل لقياس النضج النسبي و ،الشبكة بالمؤسسات السياحية النيوزيلندية

  .احة على الشبكاتلمواقع السي

لمجتمع السفر المستخدم لخدمات اإلنترنت  متكامًال ًاتقيم هذه الدراسة نموذج (Youcheng and Daniel, 2004) دراسة -

أشارت نتائج الدراسة بان المشاركة بمجتمع السياحة يندفع بشكل رئيسي بواسطة وباستخدامه نمذجة معادلة بنائية، 

الصلة  وع مستوى المشاركة النشط أن يفسر بواسطة ثالث أدوات هي الفاعلية والتوقع ذفوائد اجتماعية، بينما يستطي

  ط.بالدوافع وهناك تطبيقات لتطوير ديناميكية وثبات سياحة المجموعات على الخط ثم نقاشها

طيط رحلتهم هدفت الدراسة التعرف على أهمية اإلنترنت ودوره في جذب السياح وتسهيل تخ (Lee, et.al, 2005) دراسة -

موقع سياحي على الشبكة بالواليات المتحدة وصوال إلى الخطوط العريضة  50ذلك من خالل تحليل وواحتياجاتهم 

ووضع استراتيجيات مخصصة للمؤسسات على مستوى الوالية عبر تحليل محتوى الشعار  (USP)القتراحات البيع 

لواضحة أو المطبقة لذلك تصمم شعارات السياحة بالوالية والصور الواضحة والتعبيرات الشفوية والرسائل األخرى ا

والسوق المستهدف، وأظهرت النتائج أيضا أن اغلب الواليات تؤكد على التراث الطبيعي  (USP)وتحلل بناء على 

بين  (chat) القصوى بأدوات التسويق بسبب نقص الشات ةوالثقافي وان العديد من الواليات ال تحصل على الفائد

  .الموقع عناصر

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام وكاالت السياحة والسفر باالعتماد على الصفحات  (Bressler, 2005)دراسة -

المنزلية للمواقع اإللكترونية عند بائعين السياحة على الخط حسب الميول المتزايدة بين المسافرين لحجز التذاكر على 

هم أن تصبح خبير بإحدى مجاالت السفر مع إظهار العمومية وإرسال جميع المعلومات ويذكر الباحث انه من الم.الخط

ذات الصلة بالبريد لقضاء العطلة، لذلك يجب أن تحتفظ وكاالت السياحة والسفر دائما بكميات من المحتويات ذات 

السياحة والسفر بناء  الصلة بمواقع الشبكة وهذه تساعد المسافرين بوضع خطط، لذلك يقترح الباحث على وكاالت

  . قواعد بيانات بريد إلكتروني ومن ثم استخدامه

  منهجية الدراسة

  طبيعة الدراسة

الوصفي بإتباع أسلوب الدراسة النظرية التحليلية من خالل االستفادة من المراجع  اعتمدت هذه الدراسة المنهج

ة بشبكة اإلنترنت للوصول إلى المقاالت واألبحاث المحكمة االستعانوالمصادر لبناء اإلطار النظري من خالل البحث المكتبي و

في الدوريات العالمية كون موضوع الدراسة حديث نسبيًا في األردن،واستخدمت في شقها اآلخر أسلوب الدراسة الميدانية من 

السفر، والسياحة الموزعة على مدراء وكاالت  خالل جمع البيانات العملية من مصادرها عن طريق االستعانة باالستبانة

 ةذلك باالعتماد على التحليل اإلحصائي بهدف التعرف على ممارسات اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحوالتحليلي و

  . يتحليل مدى إدراك المدراء ألهمية التسويق اإللكترونوالسفر و

  مجتمع وعينة الدراسة

البالغ عددهم وسفر العاملة في محافظة العاصمة عمان الو ةتمثل مجتمع الدراسة من جميع مدراء وكاالت السياح

) 13(تم استبعاد واستبانة ) 187(وقد تم توزيع األستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة حيث تم استرجاع  ،)346(

مئوية مدير بنسبة ) 174(وبذلك تكون عينة الدراسة مكونة من  ، ةاستبانة لعدم اكتمال المعلومات أو لنمطية االستجاب
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يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  )1(الجدول و) ج،ب،ا(ضمن ثالث مستويات موزعين على مدراء الوكاالت%) 50.3(

  . متغيراتها

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها: 1جدول 

  النسبة  التكرار  الفئات  المتغير

  

  الجنس

  63.8  111  ذكر

  36.2  63  أنثى

  الجنسية
  89.7  156  أردني

  10.3  18  غير أردني

  

 العمر

  

  1.1  2  20أقل من 

  13.2  23  25اقل من  - 20

  36.2  63  30اقل من  - 25

  24.1  42  35اقل من  - 30

  23.3  44  فأكثر 35

  سنوات الخبرة

  3.4  6  سنة فاقل

  20.7  36  4اقل من -1

  51.1  89  8اقل من -4

  12.6  22  12اقل من -8

  12.1  21  فأكثر  12 

  مؤهل العلميال

  9.2  16  ثانوية عامة أو اقل

  9.8  17  دبلوم متوسط

  71.3  124  بكالوريوس

  9.8  17  دراسات عليا

  )*(تصنيف المؤسسة

  35.6  62  ا

  46.6  81  ب

  17.8  31  ج

                                                           
  :الفئات التالية إلىف المكاتب تصن

يتـولى تنظـيم رحـالت سـياحية بشـكل فـردي       و ويقوم بتنظيم وتسيير الرحالت الوافدة والصادرة وتنظيم الرحالت الداخلية، :)أ(مكتب الفئة 

  .خارجهاوأجماعي داخل المملكة وأ

يتــولى اســتقبال الســياحة الوافــدة وتنظــيم رحــالت   و, ويقــوم باســتقبال وتنظــيم وتســيير الــرحالت الوافــدة داخــل المملكــة   :)ب(مكتــب الفئــة 

جماعي داخل المملكة وتقديم المعلومات والنشـرات السـياحية عـن المملكـة، والسـير فـي المعـامالت الرسـمية         وأسياحية بشكل فردي 

  .الستقبال ومغادرة السياح المملكة

تزويد المسافرين و ،)أ(رحالت الصادرة المنظمة من قبل مكاتب الفئة ويقوم بتنظيم برامج الرحالت الصادرة وبيع برامج ال :)ج(مكتب الفئة 

  .بالمعلومات الكافية والخرائط الالزمة لبلد المقصد
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كما تم حساب عدد المؤسسات التي تمتلك موقع خاص على شبكة اإلنترنت من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة على 

  .)2(سؤال المتعلق بذلك، فكانت النتائج كما في جدول ال

  :2جدول 

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة  السؤال  رقم السؤال

  هل يوجد للمؤسسة موقع خاص على شبكة اإلنترنت؟  2
  25.3  44  نعم

  74.7  130  ال

ع خاص على شبكة اإلنترنت تمتلك موق%) 25.3(وكالة من مجموع العينة بنسبة  44أن هناك ) 2(يبين جدول رقم

ال يمتلكون موقع خاص على شبكة اإلنترنت، وهذا يدل على أن هناك اهتمام ال باس %) 74,7(مؤسسة وبنسبة  130بينما 

  .السفر باستخدام شبكة اإلنترنت، مع العلم أن ما تبقى يمتلك بريد إلكترونيوبه من قبل وكاالت السياحة 

  :أداة الدراسة

مدى إدراك المدراء ألهمية والسفر و ةتم تصميم استبانه الختبار ممارسات اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياح

اعتمادا على األطر النظرية والدراسات السابقة،وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من مجموعتين من  يالتسويق اإللكترون

،وأبعاد )تصنيف المؤسسةو ،سنوات الخبرة ،الجنس،العمر،المؤهل العلمي،الجنسية(في المتغيرات، الديموغرافية للمجيب ممثلة 

األبعاد المتعلقة بمدى إدراك وعبارة،  )16(السفر والتي اشتملت على وممارسات اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

عبارات وقد تم تدريج فقرات األداة  )6(لى السفر ألهمية التسويق اإللكتروني والتي اشتملت عو ةمدراء وكاالت السياح

  ).أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق أبدا(على النحو التالي ) ليكرت(بتدرج خماسي على مقياس 

  )Instrument Validity(صدق األداة 

مجال التسويق  تـم التحقق من الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في

والقياس والتقويم، من أساتذة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة،وقد تـم أخذ آراءهم بخصوص وضوح الفقرات وسالمتها 

 وقد أخذت جميع ،وانتماء الفقرة للمجال الذي أعدت لقياسه،مناسبة الفقرة للمستجيب الذي ستطبق عليه األداةواللغوية 

وتم تعديل األداة، وقد اعتمدت نسبة اتفاق المحكمين على الفقرة لمناسبتها للغرض الذي أعدت  مالحظاتهم بعين االعتبار

  %).84(لقياسه،ما نسبته 

  )Instrument Reliability(ثبات األداة 

الذي بلغ و )Cronbach-Alpha(تم التحقق من ثبات األداة عن طريق استخدام معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي

  .لألداة ككلويبين معامل كرونباخ ألفا لمجالي أداة الدراسة  )3(الجدول و ،) 0.83(ككل لألداة 

  .لألداة ككلوقيم معامالت الثبات لمجالي الدراسة : 3جدول 

  معامل ألفا  عدد الفقرات  المجال

  0.88  16 اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر دور

  0.79  6 التسويق اإللكتروني السفر ألهميةوة وكاالت السياحمدى إدراك مدراء 

  0.83  22 األداة ككل

أن قيمة معامل ألفا لالستجابات على فقرات االستبانة كان أكبر من الحد المقبول لمعامل الثبات ) 3(يتبين من جدول 

)60%( )Sekaran, 2000( حح كما تراوحت معامالت االرتباط المص ،، وهو مقبول ألغراض هذه الدراسةItem –
corrected item) ( ما بين)0.74-0.23.(  
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  تفريغ البيانات 

بعد أن تم االنتهاء من جمع االستبيان من عينة الدراسة، استخرج لكل مجيب على االستبانة درجة، وذلك عن طريق 

ة اإلجابة أوافق بشدة فقرة من سلم لفظي إلى سلم كمي، وذلك بإعطاء فئ) 22(ترجمة سلم اإلجابة الخاص بفقرات االستبيان 

خمس درجات، وفئة اإلجابة أوافق أربع درجات، وفئة اإلجابة محايد ثالث درجات، وفئة اإلجابة ال أوافق درجتان، وفئة اإلجابة 

ولتفسير استجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات  ثم حسب مجموع الدرجات المتحققة،. ال أوافق أبدا درجة واحدة

  :ة، تم استخدام المعيار اإلحصائي اآلتيأداة الدراس

  تصنيف متوسطات إجابات أفراد العينة: 4جدول 

  الدرجة  التصنيف

  ضعيفة  2.49 -1.00

  متوسطة  3.49 -2.50

  عالية  5.00 -3.50

  المعالجة اإلحصائية 

 Statistical Package for)لتحليل هذه البيانات إحصائيا استخــدم برمجــية الرزمة اإلحصــائية للعــلوم االجتماعية 
Social Sciences) ((SPSS))ومن خاللها اعتمدت األساليب اإلحصائية والتحليلية اآلتية ،:  

  .معامل الثبات ألفا، بهدف قياس درجة مصداقية اإلجابات على فقرات االستبيان )1

  .التكرارات والنسب المئوية، بهدف وصف العينة )2

 .معيارية، بهدف الكشف عن اتجاهات إجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسةالمتوسطات واالنحرافات ال) 3

 . للعينة الواحدة )t-test)(ت(اختبار ) 4

  .)Two Way ANOVA(وتحليل التباين الثنائي ) One Way ANOVA(األحادي تحليل التباين) 5

  .للمقارنات البعدية) Scheffe(اختبار شيفيه ) 6

  دراسة اإلجابة على تساؤالت ال

والتي هدفت إلى التعرف  ،إجابة على األسئلة التي طرحتهاويتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة 

  .األردن يعلى دور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر ف

  ؟أفراد عينة الدراسةة نظر ما دور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجه :التساؤل األول

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة الذين  للإلجابة عن هذا السؤا

  .يبين ذلك) 5(مدير، والجدول  44عددهم وتتوافر لديهم مواقع إلكترونية 

راد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة مرتبة ترتيبًا األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف: 5جدول 

  .تنازليًا

  الفقرة الرتبة
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

1
بات استخدام اإلنترنت أكثر شيوعا في السنوات األخيرة 

  .من أنواع التجارة اإللكترونية األخرى
  مرتفعة 0.92  4.25
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2
اإلنترنت في أعمال وكاالت يستخدم التسويق عن طريق 

  .لكسب أسواق وعمالء جدد السياحة والسفر
  مرتفعة 0.83  4.00

3
يستخدم التسويق عن طريق اإلنترنت في تحقيق تميز 

  .تجاري واقتصادي
  مرتفعة 0.85  3.89

4
يستخدم التسويق عن طريق اإلنترنت في المحافظة على 

  .خصوصية معلومات الزائر
  مرتفعة 0.77  3.80

5
إقناع السائح خدم التسويق عن طريق اإلنترنت في يست

  .بجودة المنتج السياحي المتكامل
  مرتفعة 1.13  3.75

6
وكاالت السياحة والسفر اإلنترنت في تحقيق  متستخد

  .فاعلية العملية التسويقية
  مرتفعة 1.07  3.75

7
التسويق  بتفعيلهناك زيادة في نسبة المبيعات 

  ).اإلنترنت(اإللكتروني
  مرتفعة 1.05  3.64

8
يمكن استخدام التسويق اإللكتروني وكاالت السياحة 

  .والسفر المشاركة بالمعارض السياحية الخارجية
  مرتفعة 1.2  3.57

9
الموقع دليال متكامال للمواقع والخدمات السياحية  يقدم

  .العروض التي تلبي رغبات المسافر أفضلوكذلك عن 
  متوسطة 1.09  3.43

10
السياحية من خالل استخدام التسويق تتمكن المؤسسات 

وبغض النظر عن حجمها من ) اإلنترنت(اإللكتروني 

  .الدخول في المنافسة في السوق

  متوسطة 0.88  3.25

11
السفر من تقديم ويمكن استخدام اإلنترنت وكالة السياحة 

نشاطات وفائض من المعلومات المتكاملة عن برامج 

  .المنظمة

  متوسطة 1.2  3.20

12
، ، المهرجاناتاألخبارلموقع خدمات كمتابعة ا يقدم

  .ت السياحيةوالمنتديا تالفعاليا
  متوسطة 1.12  3.05

13
هناك انتشار واسع الستخدام التسويق اإللكتروني في 

  .أعمال وكاالت السياحة والسفر األردنية
  متوسطة 1.13  3.00

14
تقنيات العرض التي تمكن المتصفح من  أعلىالموقع  يقدم

  .لمرئي في الوجهات والمرافق السياحيةالتجوال ا
  متوسطة 1.25  2.91

  متوسطة 1.22  2.59  .ورسومات بشكل كبير جدا يتضمن الموقع أشكال15

  متوسطة 1.25  2.59 موظف يجيب على موقع اإلنترنت على مدار الساعة يوجد16

  متوسطة 3.38  الفقرات ككل 

  )5(الدرجة القصوى * 

، بانحرافات معيارية تراوحت بين )4.25 –2.59(األوساط الحسابية تراوحت بين  أن) 5(يتبين من الجدول رقم 

بات استخدام اإلنترنت أكثر شيوعا في السنوات " وقد حصلت عبارة. وبدرجة تقدير بين متوسطة وعالية) 0.77-1.25(

وبدرجة ) 0.92(انحراف معياري ، وب)4.25(على أعلى وسط حسابي مقداره ،"األخيرة من أنواع التجارة اإللكترونية األخرى
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لكسب أسواق وعمالء  يستخدم التسويق عن طريق اإلنترنت في أعمال وكاالت السياحة والسفر" ثم تلتها عبارة .تقدير عالية

أما الفقرة األخيرة والتي تنص على . وبدرجة تقدير عالية) 0.83(، وبانحراف معياري )4.00(بوسط حسابي . " جدد

، بانحراف )2.59(فقد حصلت على أدنى وسط حسابي مقداره ". على موقع اإلنترنت على مدار الساعةموظف يجيب  يوجد"

على األداة والمتعلقة دور ) T) (one sample t-test(كما تم إجراء اختبار . وبدرجة تقدير متوسطة) 1.25(معياري 

  .يبين ذلك) 6(، والجدول )3(الفرضي هو  اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر على افتراض أن الوسط

بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة على األداة والمتعلقة ) T) (one sample t-test(نتائج اختبار : 6جدول 

  والسفر

  درجة الموافقة  الداللة اإلحصائية Tقيمة   االنحراف المعياري الوسط الحسابي

  متوسطة  0.00 9.47 0.55 3.38

   )α ≥ 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  *

المتعلقة بدور اإلنترنت في وأن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات األداة ) 6(يتضح من جدول 

وبلغت قيمة  ،ةوبدرجة تقدير متوسط) 3.38(تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت 

وهذا يدل على وجود دور )α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 9.47(للمجموع الكلي ) T(االختبار 

  . لإلنترنت في تسويق في أعمال وكاالت السياحة والسفر

  السفر؟واالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  إدراك المدراء ألهمية ىما مستو: التساؤل الثاني

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جميع أفراد عينة الدراسة على  للإلجابة عن هذا السؤا

من ثم و ،السفروالمتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة وفقرات أداة الدراسة 

  ).7(دة فكانت النتائج كما في جدول للعينة الواح) T(استخدم اختبار 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلق : 7جدول 

  .السفر مرتبة ترتيبًا تنازليًاوبمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  الفقرة  الرتبة
سط الو

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  مرتفعة  0.96  4.22  بناء شهرة لهاوبناء اسم تجاري لمنتج المنظمة   1

  مرتفعة  1.11  4.15  تسهيل عملية التسويق عالميا  2

  متوسطة  1.25  3.43  انجاز الصفقات من خالل الخدمة اإللكترونية  3

بناء وبالعميل الحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة   4

  تسويق مباشر

  متوسطة  1.19  3.29

  متوسطة  1.23  3.16  الناتج عن تخفيض األيدي العاملةوتخفيض الكلفة   5

  متوسطة  1.12  3.01  تقديم خيارات متعددة في خدمات السياحة  6

  مرتفعة  3.54  الفقرات ككل  

  )5(الدرجة القصوى * 

ياحة والسفر لديهم مستوى إدراك عال بأهمية اإلنترنت في تسويق أن مدراء وكاالت الس) 7(ونستدل من الجدول رقم 

والتي حصلت على " بناء شهرة لها وبناء اسم تجاري لمنتج المنظمة " وتؤكد العبارة  ،السفروأعمال وكاالت السياحة 

األم التجاري وناء الشهرة المرتبة األولى بان المسئولين في هذه الوكاالت يعتبرون أن التسويق عن طريق اإلنترنت يعمل على ب
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، وبانحراف معياري )4.12(الذي تعجز عنه الطرق التقليدية حيث حصلت على أعلى وسط حسابي مقداره وللمنظمة عالميا 

والتي حصلت على المرتبة " تقديم خيارات متعددة في خدمات السياحة " بينما حصلت العبارة ،وبدرجة تقدير عالية) 0.96(

لكن وولين في هذه الوكاالت يعتبرون أن استخدام اإلنترنت يقدم خيارات متعددة من الخدمات السياحية األخيرة بان المسئ

وبدرجة تقدير عالية، ) 1.12(وبانحراف معياري  ،)3.01( بدرجة متوسطة حيث حصلت على أدنى وسط حسابي مقداره

السفر مهتمة جدا باستخدام ممارسات اإلنترنت وسياحة نجد أن وكاالت ال)3.54(البالغ وبناءا على المتوسط العام وبالتالي و

كما  ،في سبيل المحافظة على معايير الجودة للخدمة التي تقدمهاوبناء عالقات متميزة مع عمالئها، وفي سبيل توسيع أعمالها 

ترنت في تسويق أعمال على األداة والمتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلن) T) (one sample t-test(تم إجراء اختبار 

  .يبين ذلك) 8(، والجدول )3(والسفر على افتراض أن الوسط الفرضي هووكاالت السياحة 

على األداة والمتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق ) T) (one sample t-test(نتائج اختبار : 8جدول 

  السفروأعمال وكاالت السياحة 

  درجة الموافقة  الداللة اإلحصائية Tقيمة   حراف المعيارياالن الوسط الحسابي

  مرتفعة  0.00 15.63 1.14 3.38

   )α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية و ذ* 

المتعلقة بمستوى إدراك وأن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات األداة ) 8(يتضح من جدول 

وبلغت قيمة  ،وبدرجة تقدير متوسطة) 3.54(اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر كانت المدراء ألهمية 

وهذا يدل على أن هناك )α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 15.63(للمجموع الكلي ) T(االختبار 

  . السفروالت السياحة اإلنترنت في تسويق أعمال وكا للمدراء ألهمية إدراك متوسط ىمستو

في متوسطات تقديرات أفراد عينة ) α ≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : التساؤل الثالث

المؤهل (لمتغيري ىالدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعز

  ؟)الخبرةوالعلمي 

االنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بدور وألوساط الحسابية تم حساب ا

) 9(الجدول رقم و، )الخبرةوالمؤهل العلمي (حسب متغيري الدراسة واإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر 

  :يبين ذلك

عيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم: 9جدول 

  ).44=ن" (المؤهل العلمي، الخبرة"السياحة والسفر تبعا للمتغيرات 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المستوى  المتغير

المؤهل 

  العملي

  0.26 3.58  )4=ن(اقل وثانوية عامة أ

  0.21 3.61  )5=ن(دبلوم متوسط 

  0.31 3.38  )30=ن(بكالوريوس 

   0.15 3.33  )5=ن(دراسات عليا 

سنوات 

  الخبرة

  0.18 3.63  )2=ن(سنة فاقل 

  0.26 3.53  )9=ن( 4اقل من -1

  0.20 3.36  )22=ن( 8اقل من -4

  0.66 3.35  )6=ن( 12اقل من -8
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  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المستوى  المتغير

   0.21 3.45  )5=ن( فأكثر 12 

توسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور اإلنترنت في تسويق أعمال أن قيم الم) 9(يتبين من الجدول رقم 

وكان أعالها لمتغير سنوات ) 3.63 – 3.33(تراوحت بين " المؤهل العلمي، الخبرة"وكاالت السياحة والسفر تبعا للمتغيرات 

 بذلك يتبينو ،"دراسات عليا"لصالح  ، بينما أدنى متوسط حسابي كان لمتغير المؤهل العلمي"سنة فأقل"الخبرة لصالح 

وجود فروق ظاهرية في تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات األداة ككل،ولمعرفة داللة الفروق بين متوسطات تقديرات 

 TWO WAY)تم استخدام تحليل التباين الثنائي )الخبرةوالمؤهل العلمي (حسب متغيري و أفراد عينة الدراسة على األداة
ANOVA( كما هو مبين في الجدول رقم ،)10:(  

نتيجة تحليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور : 10جدول 

  "المؤهل العلمي، الخبرة"اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعزى للمتغيرات 

  الداللة اإلحصائية Fقيمة   متوسط المربعات  رجات الحريةد  مجموع المربعات  مصدر التباين

  0.67  0.52  0.05 3  0.14  المؤهل العلمي

  0.96  0.15  0.01 4  0.05  الخبرة

      0.09 36 3.24  الخطأ

       43 3.43  المجموع

   )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

 في) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  إلى) 10(ل تشير النتائج الواردة في الجدو

بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر  تقديرات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة متوسطات

إذن ال يوجد فروق  ،) 0.05(ى الداللة ، حيث أن قيمة ألفا اكبر من مستو)الخبرةوالمؤهل العلمي (حسب متغيري الدراسة و

  . للمستجيبين على مستوى إجاباتهم يؤثر التحصيل العلمي والخبرة ذات داللة إحصائية بينهم، أي لم

في متوسطات تقديرات أفراد عينة  )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :التساؤل الرابع

 السفرواالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  إدراك المدراء ألهمية ىبمستولقة الدراسة على الفقرات المتع

  ؟ المؤسسة فتصني حسب متغيرو

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى إدراك المدراء ألهمية التسويق اإللكتروني تبعا لمتغير 

  .يبين ذلك )11(جدول ) فئة أ، فئة ب، فئة ج(تصنيف المؤسسة 

االنترنت في  إدراك المدراء ألهمية ىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمستو: 11جدول 

  )فئة أ، فئة ب، فئة ج(السفر تبعا لمتغير تصنيف المؤسسة وتسويق أعمال وكاالت السياحة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفئة

  0.23 3.62  فئة أ

  0.28 3.30 فئة ب

 0.17 3.50 فئة ج

االنترنت في  أن قيم المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية) 11(يظهر من جدول 

، وكان أعالها للفئة أ، بينما )3.62 – 3.30(السفر تبعا لمتغير تصنيف الشركة تراوحت بين وتسويق أعمال وكاالت السياحة 
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على الفقرات المتعلقة  ةأفراد عينة الدراس تبذلك تبين وجود فروق ظاهرية بين متوسطات استجاباو ،كان للفئة جأدناها 

لمعرفة وحسب متغير تصنيف المؤسسة والسفر واالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  بمستوى إدراك المدراء ألهمية

  .يبين ذلك )12(الجدولو (ONE WAY ANOVA)التباين األحادي الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل 

نتيجة تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على : 12جدول 

  السفر تبعا لتصنيف المؤسسةواالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  مستوى إدراك المدراء ألهمية

 الداللةFقيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  در التباينمص

  0.00 27.15  1.68 2 3.36  بين المجموعات

      0.06 171 10.57 داخل المجموعات

       173 13.93  المجموع

   )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

بين متوسطات ) α ≥ 0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية وجود فر) 12(يتبين من الجدول 

االنترنت في تسويق أعمال وكاالت  استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية

تخدام اختبار شيفية للمقارنات لمعرفة لصالح من تلك الفروق تم اسو ،السفر ككل تعزى لمتغير تصنيف المؤسسة والسياحة 

  .يبين ذلك) 13(الجدول والبعدية 

نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بادراك : 13جدول 

  .مدراء وكاالت السياحة والسفر ألهمية التسويق اإللكتروني ككل تعزى لمتغير تصنيف المؤسسة

  فئة ج  فئة ب فئة أ المتوسط الحسابي  الفئة

  0.12 *0.32   3.62  فئة أ

 *0.19     3.30 فئة ب

    3.50 فئة ج

   )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

سسات بين المؤ)α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  )13(يتبين من الجدول 

   .لصالح المؤسسات ذوي التصنيف أوالمؤسسات ذوي التصنيف ب وذوي التصنيف أ 

  مناقشتهاوملخص النتائج 

بعد تحليل البيانات واستخدام المقاييس الالزمة لهذا التحليل، تمكنا من الحصول على دالالت إحصائية والتي من 

ثبات صحتها، ومن خالل ذلك يمكن لنا أن نعرف دور خاللها يمكننا من استخالص النتائج وفحص فرضيات الدراسة وإ

  :فمن خالل الدراسة تبين لنا ،اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر األردنية

أن هناك نسبة ال باس بها من وكاالت السياحة والسفر لها موقع خاص على شبكة اإلنترنت، وكانت هناك محاوالت منهم  - 1

  .لتكنولوجيةلمواكبة التطورات ا

للمجموع الكلي ) T(وجود دور لإلنترنت في تسويق في أعمال وكاالت السياحة والسفر حيث بلغت قيمة االختبار  -2

استخدام اإلنترنت أصبح أكثر يعزى ذلك إلى أن و ،)α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 9.47(

 ،رة اإللكترونية األخرى حيث يستخدم حاليا في كسب أسواق وعمالء جددشيوعا في السنوات األخيرة من أنواع التجا

إقناع السائح بجودة و ،تحقيق تميز تجاري واقتصادي إضافة إلى قدرته في المحافظة على خصوصية معلومات الزائرو
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ة األمر الذي المشاركة بالمعارض السياحية الخارجيمن  وكاالت السياحة والسفرتمكين و المنتج السياحي المتكامل

  .نسبة المبيعاتيحقق زيادة في 

لديهم توجه كبير الستخدام مواقعهم على شبكة اإلنترنت في تسويق أعمالهم حيث  أن مدراء وكاالت السياحة والسفر - 3

  .أنهم يعتبرون أن التسويق عن طريق اإلنترنت ألعمال هذه الوكاالت يعمل على كسب أسواق وعمالء جدد

في تسويق أعمال وكاالت السياحة حيث  مستوى إدراك عال بأهمية اإلنترنت الت السياحة والسفر لديهمأن مدراء وكا -4

تبين و) α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 15.63(للمجموع الكلي ) T(بلغت قيمة االختبار 

تسهيل وبناء شهرة لها وتجاري لمنتج المنظمة ذلك من خالل إجابات أفراد العينة على أهمية األنترنت في بناء اسم 

الحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة وانجاز الصفقات من خالل الخدمة اإللكترونية وعملية التسويق عالميا 

  .الناتج عن تخفيض األيدي العاملةوإضافة إلى تخفيض الكلفة  ،بناء تسويق مباشر وبالعميل 

تقديرات أفراد عينة الدراسة على  متوسطات في) α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إعدم  -5

المؤهل العلمي ( حسب متغيري الدراسةوالفقرات المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر 

 ويق أعمال وكاالت السياحة والسفربدور اإلنترنت في تس، أي أن هناك توافق في إجابات المدراء فيما يتعلق )الخبرةو

  . الخبرةوبغض النظر عن المستوى العلمي 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  -6

السياحة والسفر ككل تعزى على الفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت 

أي أن مدراء المؤسسات ذات التصنيف أ أكثر إدراكا  ،لصالح المؤسسات ذوي التصنيف أ ولمتغير تصنيف المؤسسة 

  .من ذوي التصنيفات األخرى،السفر وألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  :التوصيات

ن اجل االستمرار والتقدم في استخدام اإلنترنت في تسويق أعمال بعد االنتهاء من الدراسة واستخالص النتائج وم

وكاالت السياحة والسفر، يوصي الباحث بدراسة التوصيات التالية على أمل تبنيها من قبل المسؤولين في هذه المؤسسات 

  .لتدعيم الجهود الهادفة إلى تطوير استخدام هذه التكنولوجيا

ها باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بالشكل بغض النظر عن تصنيفوفي األردن سفر من وكاالت السياحة والاالهتمام  -1

الصحيح والفعال لما له من أهمية في التسويق السياحي من خالل قدرته الواسعة في الوصول إلى األسواق السياحية 

فاعلية الجتذاب اكبر عدد من المختلفة بصورة تختصر الكثير من الجهد والوقت والمال وبأساليب بالغة التأثير وال

السياح وخاصة أن التقنيات المتوفرة على الشبكة تسمح بقياس فاعلية واثر التسويق في استقطاب المجموعات 

  .السياحية

االهتمام بتوفير الدورات التدريبية الستخدام هذه التكنولوجيا للعاملين في وكاالت السياحة والسفر،وأن تكون هذه  –2

  .تحت إشراف ذوي االختصاص والخبرة في هذا المجال ةيبيالدورات التدر

أن يكون هناك تعاون بين وكاالت السياحة والسفر وبغض النظر عن التصنيف من اجل النهوض بالقطاع السياحي ككل،  -3

  . لتعظيم ربحيته والتي تنعكس إيجابا على دفع عجلة االقتصاد الوطني األردني

لمسؤولة على عقد الندوات والدورات التدريبية المختلفة ألصحاب وموظفي الشركات أن تعمل الجهات الحكومية ا –4

  .السياحية وتقديم حوافز ومكافآت للشركات الرائدة في مجال تطبيق التسويق اإللكتروني

ممكن من  السفر بتحسين وتطوير العالقة مع زبائنها ومحاولة إيصال اكبر قدرالسياحة و مكاتبمن اهتمام أن يكون هناك  –5

 السياحية شركاتالمعلومات والبيانات المحدثة والدقيقة والمعززة بالصور واألسعار وبالتالي القدرة على المنافسة مع ال

  .جميعا الدخول في سوق التسويق السياحي اإللكتروني بإمكانهاالتي أصبح 
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