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 لسدتخمزا

راسة إلى تقجيم إشار ُمقتخح لبشاء مضدة تشافديَّة ُمدتجامة، ودعم األداء  ىجفت ىحه الجِّ
التدهيقي لذخكات الدياحة من خالل استخجام التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة 

راسة في جسع البيانات األوليَّة لذخكات الدياحة في محافظَتي القاىخة والجضدة، وقِج اعتسجِت  الجِّ
 (؛ وذلك من خالل قائسة استقراء؛384عمى عضِّشة من عسالء شخكات الدياحة، بمغ حجُسيا )

دين عمى تمك الذخكات ) %( من إجسالي 89.8حضث بمغت ندبة االستجابة مَن الُعسالء الستخدِّ
تحمضل  ضب االجرائية مشياحجم مفخدات العضِّشة،وقج تم االعتساد عمى مجسهعة من االسال

لكياس األثخ السباشخ وغضخ السباشخ بضن الستغضِّخات الخارجيَّة  Path Analysisالسدار
متغضِّخ وسيٌط بضن استخجام التقشيات الحكيَّة  مدتجامة تشاُفديَّة بشاء مضدةوالجاخميَّة، باعتبار أن 

وبسا ُيسكِّن من صياغة نسهذج السعادالت  ،دعم األداء التدهيقيلتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، وُبعج 
 Analysis ofبهاسصة بخنامج  Structure Equation Modeling(SEM)الييكميَّة 

Moment Structures (AMOS 22) 
راسة إلى مجسهعة مَن الشتائج من أىسِّيا وجهد عالقة تأثضخ إيجابيَّة ذات   مِت الجِّ وتهصَّ

داللة إحرائيَّة بضن استخجام التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة واألداء التدهيقي 
راسة بالعسل ع مى دعم البشية ليحه الذخكات بهاسصة بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة، وأوصِت الجِّ

ول الدابقة في ىحا السجال، باإلضافة إلى نذخ  التحتيَّة التكشهلهجيَّة، واالستفادة من تجارب الجُّ
ثقافة استخجام التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة من خالل التجريب السدتسّخ 

 .لمعاممضن في ىحه الذخكات عمى استخجام تمك التقشيات
 الجالة:الكمسات 

التقشيات الحكية، السضدة التشافدية السدتجامة، االداء التدهيقى، الخحمة الدياحية،رضا 
 .العسالء، شخكات الدياحة السرخية
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Abstract 

 This study aimed to represent a proposed framework to build a 

sustainable competitive advantage and support the marketing 

performance of tourism companies through the use of smart 

technologies in marketing tourism services in the governorates of 

Cairo and Giza.  A survey list, with response rate from clients who 

deal with these companies regularly reached (89.8%) of the total 

volume of the sample. a set of statistical methods have been applied, 

including Path Analysis, Structure Equation Modeling (SEM) by 

Analysis of Moment Structure (AMOS 22) software. The study 

reached a set of results, the most important of which is the existence of 

a statistically significant positive relationship between the use of smart 

technologies in marketing tourism services and the marketing 

performance of these companies by building a sustainable competitive 

advantage  

 The study recommended supporting the technological infrastructure 

and benefiting from the experiences of developed countries in this field, 

and spreading the culture of using smart technologies in marketing 

tourism services. 

Key Words: 

  Smart Technologies, Sustainable Competitive Advantage, Marketing 

Performance, Tourism Journy, Customer Satisfaction, Egyptian 

Tourism Companies 
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: السقجمة  :أوالا
ع في استخجام تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت  ر التكشهلهجي اليائل إلى التهسُّ أدَّى التصهُّ

بسا فضيا صشاعة الدياحة؛ حضث أصبحت جسيع دول العالم في الهقت  في جسيع الرشاعات،
 الحالى

  (Koo et al., 2019)مهجية باستخجام التقشيات الحَّكيَّة في تقجيم وتدهيق ِخْجماتيا الدياحيَّة 
 

د ُنظم معمهمات يتمُّ تصبيقيا، وإنسا ىي عسميَّة تحقضق  وال ُتعبِّخ الدياحة الحَّكيَّة عن مجخَّ
انخخاط كامل ومذاركة كاممة مع الدائحضن أثشاء تجخبتيم أو رحمتيم الدياحيَّة؛ إلثخاء ىحه 

، كسا أنيا ُتعجُّ (Gretzel et al., 2016)التجخبة، وتحدضن مدتهى جهدة الِخْجمات الدياحيَّة 
مجخالا لتخصيط وترسيم وإدارة السهارد الدياحيَّة بسا فضيا السهارد البذخيَّة والدائحضن باعتبارىم 

  (Femenia-Serra and Neuhofer, 2018) شخكاء في إنتاج ىحه الِخْجمات
 

دة، مشيا: )وسائل التهاصل االجتساعي  وتتسثَّل أدوات تكشهلهجيا السعمهمات في أشكال متعجِّ

(Social media) ,بكات االجتساعيَّة مهاقع تصبيقات ,  (social networking sites )الذَّ
تكشهلهجيا ,  (big data ), البيانات الزخسة (smart phone applications) الياتف الحَّكيَّة

 Internet of) إنتخنت األشياء, Cloud computing technology)  ) الحهسبة الدحابيَّة

thing), ,ز وتكشهلهجيا الهاقع (, (augmented reality technology تكشهلهجيا الهاقع السعدَّ
 .virtual reality technology)) (Shen et al., 2020)  االفتخاضى

 

السعخفي واالبتكاري لجى ُتداىم تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت في تحدضن الجانب 
 ,.Wang et al)  الدائحضن، كسا أنيا تزسن تحقضق التشاُفديَّة واالستجامة لمسقاصج الدياحيَّة

2019, Yachin, 2018) ، وُتسثِّل وسائل التهاُصل االجتساعي وتصبيقات السحسهل والسهاقع
تخونيَّة في االترال والسذاركة والتهاُصل وتباُدل السعمهمات مع السدتخجمضن في جسيع دول اإللك
من خالل التقشيات الحَّكيَّة يتمُّ اكتذاف شخق مبتكخة من وحية نظخ  (Suanpang, 2020) العالم

بذكل أساسي في البحث عِن السعمهمات، واتخاذ قخار (Neuhofer et al., 2015) الديُّاح
  .(Gretzel et al., 2016)الدفخ
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وتعتسج شخكات الدياحة عمى وسائل التهاُصل االجتساعي في الهقت الحالي؛ ألنيا ُتعجُّ 
ة إلكتخونيَّة لمتهاصل ومذاركة السعمهمات مع السدتخجمضن في كلِّ دول العالم  Buhalis) مشرَّ

and Mamalakis, 2015) ، وفي ضهء ذلك تبشَِّت شخكات الدياحة التقشيات الحَّكيَّة الستشهِّعة
لتحقضق أىجاف أساسيَّة، مشيا ؛ (Shen et al., 2020)  في تدهيق وتخويج ِخْجماتيا الدياحيَّة

ومن َثمَّ بشاء ، (Hussain et al., 2020) زيادة قجرتيا التشاُفديَّة ورفع كقاءة استخجام مهاررىا
من خالل استخجام التقشيات الحَّكيَّة في مجال  (Tung et al., 2020)مضدة تشافديَّة ُمدتجامة 

الدياحة، يدتصيع الديُّاح االستعالم عِن السهاقع، والحرهل عمى السعمهمات والتخصيط لخحالتيم 
 .(Shen et al., 2020) واتخاذ القخارات 

أبخَز جسيع الُكتَّاب والباحثضن دور التقشيات الحَّكيَّة في جسيع مخاحل التجخبة الدياحيَّة، 
بط بضن استخجام  سهاء مخحمة التخصيط لمخحمة، أو أثشاء الخحمة أو بعج الخحمة؛ حضث تمَّ  الخَّ

ومن َثمَّ ، (Mohd et al., 2020) التتقشيات الحَّكيَّة وتكاليف التدهيق وكقاءة استخجام السهارد
، كسا  (Pai et al., 2020)ُتحقِّق االستجامة، وبشاء مضدة تشاُفديَّة ُمدتجامة ورضا ومتعة الُعسالء 

الح واألشخاف السذاركضن في الِخْجمات الدياحيَّة؛ حضث تحدضن ُتحقِّق الفائجة لجسيع أصحاب السر
وتحقضق التشاُفديَّة ، (Femenia-Serra and Neuhofer, 2018) استغالل السهارد

 وخمق الكيسة السزافة مَن التجارب الدابقة لمُعسالء، (Gretzel et al., 2016)واالستجامة 

(Buonincontri and Micera, 2016). 
 

راسة الحالية إلى تقجيم إشار مقتخح الستخجام التقشيات الحَّكيَّة فى شخكات  وتيجف الجِّ
 ُمدتجامة بيحه الذخكات. الدياحة السرخية لجعم األداء التدهيقي بهاسصة بشاء مضدة تشاُفديَّة

 

راسات الدابقة السختبصة بسذكمة البحث:  ثانياا: الجِّ
راسات الدابقة في السكتبة العخبيَّة عمى أن ىشاك قرهراا في قصاع  أكَّج العجيج مُن الجِّ
 الدياحة حهل استخجام التقشيات الحكيَّة في تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة؛ فقج أكَّجت دراسة كلٍّّ من:

يات، من أبخزىا  (2018صالح,  and احسج) عمى أن الدياحة الحَّكيَّة يهاجييا العجيُج مَن التحجِّ
الِخْجمات الدياحيَّة، باإلضافة إلى ضعف محجوديَّة االعتساد عمى التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق 

قجرات السهارد البذخيَّة في التعاُمل مع ىحه التقشيات، وعجم القجرة عمى التسضضد بضن االستخبارات 
 .التدهيكيَّة وتكشهلهجيا السعمهمات

إىسال التأثضخ اإليجابي الحي تمعبو التقشيات الحَّكيَّة وتكشهلهجيا السعمهمات في التخويج 
مة، والتأكضج عمى أىسيَّة التدهيق من خالل التقشيات الحَّكيَّة، والت ول الستقجِّ دهيق الدياحي فى الجُّ
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مثل إنتخنت األشياء, والبيانات الزخسة، ووسائل التهاُصل االجتساعي، وتصبيقات الياتف الحكي، 
خ إلى حجٍّ وتقشيات الهاقع االفتخاضي والهاقع الُسعّدز في تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، و  ذلك ُيفدِّ

ول في تختضبيا سياحيِّا مة التي ُتحقِّقيا ىحه الجُّ  .(Review, 2018)كبضخ السخاكد الستقجِّ

وعمى مدتهى مرخ ــ وعمى الخَّغم من زيادة عجد الذخكات الدياحة بيا فيشاك ضعٌف 
ق الِخْجمات الدياحيَّة إذا ما ُقهرنت بأداء ومحجوديَّة في استخجام التقشيات الحَّكيَّة في تدهي

مة ول الستقجِّ وقج تشاولِت ، (2016, ىخيجى and صالح) الذخكات الدياحيَّة عمى مدتهى الجُّ
قات التى تهاجو الدياحة الحَّكيَّة، واتفقت  يات والسعهِّ راسات الدابقة في السكتبة العخبيَّة التحجِّ الجِّ

قات تتسثَّل في: راسات عمى أن ىحه السعهِّ  ىحه الجِّ
و الكيادات وصانعي القخارات. -1  تهجُّ
اعسة لمدياحة الحَّكيَّة.  -2  عجم االىتسام بتشسيَّة وتصهيخ البشية التحتيَّة التكشهلهجيَّة الجَّ
 ضعف مدتهى أداء الُعشرخ البذخي نتيجة عجم االىتسام بالتجريب السدتسّخ. -3
فع اإللكتخوني السختبصة بالدياحة اإللكتخونيَّة -4  السخاشخ الُسْجركة من ِقبل الُعسالء تجاه الجَّ

راسات الدابقة الجوَر الستهقَّع مَن التقشيات الحكيَّة تجاه بشاء مضدة تشاُفديَّة  أىسمتِ  الجِّ
مدتجامة لسرخ، وانعكاس ذلك عمى األداء التدهيقي لمدياحة في مرخ، ومن ىحا السشصمق 
راسة الحالية إلى اقتخاح إشار عام يجُعم بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة من خالل استخجام  تيجف الجِّ
التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، وانعكاس كلٍّّ مشيسا عمى األداء التدهيق لذخكات 

 الدياحة.

  

راسة االستصالعيَّة  :ثالثاا: الجِّ
نة من ) ا سياحيِّا في شخكات 30تمَّ إجخاء دراسة استصالعيَّة مع عضِّشة ميدخة مكهَّ ( ُمخشجا

راسة إلى 2018القاىخة والجضخة فى شيخ نهفسبخ الدياحة السرخيَّة في مشصقتي  ، وىجفت ىحه الجِّ
 اإلجابة عن التداؤل التالي :

ما مجى اعتساد شخكات الدياحة في مرخ عمى التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق ِخْجماتيا 
راسة( 1) الدياحيَّة، وُيعبِّخ الججول رقم  عن نتائج ىحه الجِّ
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 (1الججول رقم )
راسة االستصالعيَّةنتائج   الجِّ

 الشدبة ال الشدبة نعم الدؤال
ما زالت شخكات الدياحة في مرخ تعتسج عمى 
األسالضب التقمضجيَّة في تدهيق، وتخويج ِخْجماتيا 

 الدياحيَّة.
24 80% 6 20% 

ال يتمُّ االعتساد بذكل أساسي عمى السهاقع 
 23.4 7 %76.6 23 اإللكتخونيَّة في تقجيم الِخْجمات الدياحيَّة.

تهجج ُخصَّة تدهيكيَّة لسذاركة الُعسالء في تخصيط 
وترسيم رحمتيم الدياحيَّة عبخ وسائل التهاُصل 

 االجتساعي.
6 20% 24 80% 

تمعب التقشيات الحَّكيَّة دوراا ىامِّا في التهاُصل بضن 
 76.6 23 %23.4 7 الدائحضن والهجيات الدياحيَّة.

الكهدار الدياحيَّة الستخجام التخكضد عمى تجريب 
التقشيات الحَّكيَّة في تقجيم وتدهيق الِخْجمات 

 الدياحيَّة.
10 33.3 20 67.3 

 %60 18 %40 12 إدارة الذخكات تتجو نحه رقسيَّة الِخْجمات الدياحيَّة.

خكات الستخجام  رة وكافية لجى الذِّ تهجج مهارد مخرَّ
الِخْجمات التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق وإنتاج 

 الدياحيَّة.
8 26.7 22 73.3 

السرجر: إعجاد الباحثة  باسشخجام السقابالت الذخرية مع العضشة السيدخة من السخشجين 
 الدياحضضن

 (.1) من خالل بيانات الججول رقم

خكات تعتسج عمى أدوات تقمضجيَّة في العسميَّة التدهيكيَّة. -   ما زالت معظم الذَّ
اإللكتخونيَّة في بعس العسميَّات مثل، )حجد رحمة  واالعتساد عمى السهاقع -

 سياحيَّة(.
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عجم وجهد ُخصَّة تدهيكيَّة تختكد عمى تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت في  -
 بحهث التدهيق ورصج احتياجات ورغبات الُعسالء. 

إىسال االتراالت التدهيكيَّة عبخ وسائل التهاصل االجتساعي عمى الخغم مِن  -
 يا.انخفاض تكمفت

 عجم تجريب الكهارد الدياحيَّة عمى التعامل مع التصبيقات الحكيَّة. -
و  - ل نحه الخقسيَّة عمى الخغم من أن ىشاك تهجُّ رة لمتحهُّ محجوديَّة السهارد السخرَّ

 من ِقبل اإلدارة الُعميا تجاه ذلك.
حَّكيَّة في يتَّزح أن ىشاك تهجُّو عام لجى شخكات الدياحة نحه أىسيَّة استخجام التقشيات ال

%، ولكن ىحه 40% إلى 20إنتاج وتدهيق ِخْجماتيا الدياحيَّة، ولكن بشدبة تتخواح ما بضن 
ع في االستخجام لبشاء مضدة تشاُفديَّة ُمدتجامة،  الشدبة محجودة، وبحاجة إلى زيادة االىتسام والتهسُّ

أىسيَّة استخجام تمك التقشيات  ومن َثمَّ رفع األداء التدهيقي لذخكات الدياحة السرخيَّة، مسا يؤكِّج
 في مجال الدياحة.

 

 :رابعاا: مذكمة البحث
عمى الخغم من أن مرخ تستمك ُثمث آثار العالم باإلضافة إلى مهقعيا الجغخافي الستسضد، 

ا ( عالسيِّ 52يتَّزح أن تختضب مرخ ) (Review, 2018) (وبالخُّجهع إلى تختضب مرخ عالسيِّا 
( عخبيِّا بعج كلِّ من الدعهديَّة اإلمارات وتهنذ والسغخب، وبمغ عجد الدائحضن في مرخ 6)

، وىحا ال يتشاسب مع ما تستمكو من عهامل جحب سياحيَّة؛ حضث السختبة األولى 5258000
ا لتقاريخ  السسمكة العخبيَّة الدعهديَّة، وتحتلُّ دولة اإلمارات العخبيَّة التختضب الثاني عخبيِّا؛ وذلك )وفقا

فخ ول التي تحتلُّ (ERCAN, 2020)تشاُفديَّة الدياحة والدَّ ، وبالخُّجهع إلى عهامل جاذبيَّة الجُّ
مة  ول عمى االىتسام باستخجام استخاتيجيَّات وأدوات مخاكد تشاُفديَّة متقجِّ نجج تخكضد ىحه الجُّ

مة معظُسيا قائم عمى استخجام التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق الِخْجمات ومذاركة  تدهيكيَّة متقجِّ
لحا أصبح من األىسيَّة ؛ (ERCAN, 2020) الُعسالء من تمك التقشيات في ترسيم وإنتاج الخجمة

 بسكان بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة لجعم األداء التدهيقي في الذخكات الدياحيَّة السرخيَّة.

 (2ججول رقم )
ول العخبيَّة من حضث الدياحة   2018تختضب الجُّ

ولة التختضب  عجد الدائحضن الجَّ
 18044000 الدعهديَّة 1
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 1487000 اإلمارات 2
 10332000 السغخب 3
 8546000 سهريا 4
 5724000 تهنذ  5
 5258000 مرخ 6
 4372000 البحخين 7
 3567000 األردن 8
 2938000 قصخ  9
 2292000 عسان 10
 2039000 الجدائخ 11
 1688000 لبشان 12
 1518000 العخاق  13
 1025000 اليسن 14
 800,000 الدهدان  15
   400،000 فمدصضن 16
 203،000  الكهيت 17

worldpopulationreview.com (Review, 2018):Source 

-Ercan, F. )2020).” An Examination on the Use of Immersive Reality 

Technologies in the Travel and Tourism Industry”. Business & 

Management Studies: An International Journal, 8(2), 2348-2383. 

 

راسات عمى  راسات الدابقة في مجال التدهيق الدياحي اتفقت ىحه الجِّ بسخاجعة نتائح الجِّ
تشاُفديَّة مدتجامة تجعم األداء الّجور اإليحابي إلى يسكن أن تحّققو التقشيات الحَّكيَّة في بشاء مضدة 

خ من ِقبل الذخكات  (Shen et al., 2020)التدهيقي  لكن وعمى الخغم من ذلك ىشاك تأخُّ
راسة الدياحيَّة في استخجام ىحه التقشيات،  راسة االستصالعيَّة التي قامت الجِّ وفى ضهء نتائج الجِّ

 بيا مع عضِّشة ميدخة مَن السخشجين الدياحضضن تبضَّن أنو.

 

في ضهء ما سبق تتسثَّل مذكمة البحث في التعخُّف عمى تأثضخ استخجام التقشيات الحَّكيَّة في 
 خالليا أدائيا التدهيقي.امتالك الّذخكات الدياحيَّة مضدة تشاُفديَّة تجعم من 
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بسا ُيحقِّق اإلجابة عن: إلى إي مجى ُتداىم التقشيات الحَّكيَّة في بشاء مضدة تشافديَّة من 
 وجية نظخ عسالء شخكات الدياحة.

كيف يسكن رفع مدتهى السضدة التشافديَّة لذخكات الدياحة السرخيَّة في ضهء التغضُّخات 
 ْجمات الدياحيَّة عمى مدتهى كلِّ دول العالم.التكشهلهجيَّة التى دخمت صشاعة الخِ 

خات  وىل يتحقَّق من خالل ىحه السضدة التشاُفديَّة رضا الُعسالء، والحي ُيسثِّل بجوره أحج مؤشِّ
 الحكم عمى األداء التدهيقي ليحه الذخكات.

 

ا: أىجاف البحث  :سادسا
راسة الحالية إلى تحقضق ما يمى:  تيجف الجِّ

وقع استخجام التقشيات الحَّكيَّة وتكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت في التعخُّف عمى  6-1
 مجال الدياحة في مرخ من وجية نظخ عسالء الّذخكات الدياحيَّة السرخية.

تحجيج تأثضخ استخجام التقشيات الحَّكيَّة عمى قجرة الذخكات الدياحيَّة السرخية في بشاء  6-2
 مضدة تشاُفديَّة مدتجامة.

ف عمى تأثضخ بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة عمى األداء التدهيقي لذخكات التعخُّ  6-3
 الدياحة السرخية .

قياس تأثضخ بشاء السضدة التشاُفديَّة السدتجامة كستغضِّخ وسيط بضن استخجام التقشيات  6-4
 .الحَّكيَّة واألداء التدهيقي لذخكات الدياحة السرخية

 

ا أىسيَّة البحث:  خامدا
 األىسيَّة األكاديسيَّة: 5-1

راسة الحالية من خالل ما يمي:  تشبع األىسيَّة األكاديسيَّة لمجِّ
راسات التدهيكيَّة في السكتبة العخبيَّة التي تشاولت  5-1-1 فى ضهء ماتم مخاجعتو من الجِّ

 الجراسة ان ىشاك مازال احتياج لمسديج من الجراسات بذكل عام. تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة  تخى 
راسات العخبيَّة التى ربصت بضن استخجام التقشيات الحَّكيَّة وعسميَّة بشاء السضدة  5-1-2 نجرة الجِّ

 التشاُفديَّة السدتجامة وانعكاسيسا عمى األداء التدهيقي.
راسة الحا 5-1-3 لية مَن السحاوالت األولى لتقجيم إشار في حجود عمم الباحثة ُتعجُّ الجِّ

مقتخح لجعم وبشاء السضدة التشاُفديَّة السدتجامة كستغضِّخ وسيط بضن استخجام التقشيات الحكيَّة واألداء 
 التدهيقي في مجال الدياحة.
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 األىسيَّة التصبيكيَّة: 5-2
دة الشاتج ُيعجُّ قصاع الدياحة من القصاعات التى ُتديم برهرة كبضخة في زيا 5-2-1

.  القهمي في جسيع دول العالم بذكل عام وفى مرخ بذكل خاّصٍّ
ا عشج تصبيقو يختفع مدتهى كفاءة أداء وفعاليَّة  5-2-2 راسة الحالية إشاراا مقتخحا م الجِّ ُتقجِّ

 شخكات الدياحة. 
استخجام التقتشيات الحَّكيَّة في بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة ُيحقِّق وفخة في  3 -5-2

ماا  ة التدهيكيَّة لسرخ كهاجية سياحيَّة، ومن َثمَّ تحتلُّ مرخ تختضباا متقجِّ التكاليف وزيادة الحرَّ
ول العخبيَّة.  عمى مدتهى دول العالم وعمى مدتهى الجُّ

 

راسة  :سابعاا:  فخوض الجِّ
 فى ضهء نتائج الجراسات الدابقة  والجراسة االستصالعية تم صياغة فخوض الجراسة كسا يمى:

- :H1 تأثضخ معشهي  الستخجام التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، سهاء قبل  يهجج
أو أثشاء أو ما بعج الخحمة الدياحيَّة عمى بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة فى شخكات 

 .الدياحة السرخية

- ":H2 سهاء قبل الدياحيَّةكيَّة لتدهيق الِخْجمات ستخجام التقشيات الحَّ يهجج تأثضخ معشهي ال ،
ي فى شخكات الدياحة دعم األداء التدهيقيَّة فى الدياح أو أثشاء أو ما بعج الخحمة

 السرخية.
- :H3 ي فى دعم األداء التدهيقعمى  دتجامةديَّة مُ بشاء مضدة تشافُ يهجج تأثضخ معشهى ل

 شخكات الدياحة السرخية.
- :H4 العالقة بضن كستغضخ وسيط فىسدتجامة الديَّة تشافُ السضدة يهجج تأثضخ معشهي  لم 

ي فى شخكات كيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة ودعم األداء التدهيقاستخجام التقشيات الحَّ 
 الدياحة السرخية.
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 :ثامشاا: الخمفيَّة الشظخيَّة
 

 مفيهم التقشيات الحكية
 k   (Gretzel et al., 2016, Buonincontri andاتفق العجيج من الكتاب والباحثي

Micera, 2016, Femenia-Serra and Neuhofer, 2018, Zhang et al., 2016, 

Yachin, 2018, Shen et al., 2020) ,  عمى ان التقشيات الحكية ىى )ادوات تكشهلهجيا
السعمهمات التى تعتسج عمضيا شخكات الدياحة فى خمق الكيسة والتهاصل والسذاركة الشذصة من 

ات تداعج فى اتخاذ قبل العسالء خالل رحمتيم الدياحية فى مخاحميا الثالثة حضث تقجيم معمهم
قخاراتيم فى مخحمة ماقبل الخحمة ,وزيادة مذاركتيم وخبختيم اثشاء الخحمة وتجوين ذكخياتيم وادارة 

 الكمسة السشصهقة االلكتخونية بعج الخحمة، مسا يشعكذ عمى االداء التدهيقى لمذخكات الدياحية(

 

 واالتراالت في مجال الدياحةُتذضخ الدياحة الحَّكيَّة إلى تصبضق تكشهلهجيا السعمهمات 

(Gretzel et al., 2016)،  وقج َحِظي مفيهم الدياحة الحَّكيَّة باىتسام العجيج مَن الُكتَّاب
والباحثضن نتيجة الجهانب اإليجابيَّة لتصبضق أدوات تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت وانعكاسيا 

ات الدياحيَّة؛ حضث التأثضخ اإليجابي ورضا الدائحضن الشاتج عن إثخاء التجخبة عمى أداء الهاجي
الدياحيَّة، وذلك من خالل التأثضخ الديكهلهجي أثشاء الخحمة الدياحيَّة، ىحا باإلضافة إلى وجهد 
عهامل وسيصة ُتحقِّق التأثضخ السجتسعي الُسجرك، والسذاعخ اإليجابيَّة لجى الدائحضن وااللتدام، 
فسن خالل وسائل التهاصل االجتساعي يتحقَّق التأثضخ السجتسعي من خالل األصجقاء، باإلضافة 

كسا أكَّجت عمى  ،(Khan et al., 2017)إلى السذاعخ اإليجابيَّة، مسا يشتج عشو رضا الُعسالء 
ط بتحفضد الدائحضن واستستاعيم أثشاء الديارة، والحي بجوره يتختَّب أن تكشهلهجيا السعمهمات تختي

 عميو سمهك إيجابي ومدئهل وُمدتجام لجى الدائحضن، باإلضافة إلى الشيَّة السدتقبميَّة لمديارة

(Ho and Gebsombut, 2019, Khan et al., 2017) ، وحهل انعكاس تكشهلهجيا
 عمى تخشضج سمهك الدائحضن في استغالل مهارد الهاجية الدياحيَّة أكَّج كلّّ منالسعمهمات 

(Femenia-Serra and Neuhofer, 2018)  عمى الجور الحى ُتحّقُقو تكشهلهجيا السعمهمات
واالترااالت في كفاءة استغالل السهارد وتحدضن التجخبة الدياحيَّة نتيجة تهفضخ السعمهمات 
ا  ات والقشهات اإللكتخونيَّة، وقِج اتفق أيزا ومذاركة الُعسالء والتهاصل السدتسخ من خالل السشرَّ

يُج مَن الباحثضن حهل مدايا تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة باالعتساد عمى التقشضشات الحَّكيَّة العج
(Sotiriadis, 2016, Shen et al., 2020) حضث أكَّج كلّّ مشيم عمى ىحه السدايا وىى ؛
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)االنفتاح ـ واسعة االنتذار ـ سيهلة التحسضل ـ السذاركة ـ انخفاض تكاليف التدهيق واالترال ـ  
  التأثضخ في سمهك الدائحضن وتبشِّي سمهكيَّات مدئهلة ومدتجامة(.

 
 مفيهم السضدة التشافدية السدتجامة

 ,.Barney, 1991, Aksoy, 2017, Aaker, 2014, Hussain et al) ابخز كل من

ان السضدة التشافدية السدتجامة تذضخ الى قجرة الذخكة عمى ادارة واستخجام مهاردىا ( (2020
مشافدضيا بصخيقة ذكية تحقق من خالليا خمق اقرى قيسة والتى اليدتصيع تحكيقيا من قبل 

 ,.Tyan et al)،مسا يتختب عميو اداء مالى متسضدايزا يفهق اداء السشافدضن،وقج ِاشار كل من 

الى ان السضدة التشافدية السدتجامة فى مجال الدياحة تتحقق من خالل التقشيات الحكية  (2021
سب والهفهرات بالشدبة لمدائحضن وشخكات نتيجة ان االخضخة يشتج عن استخجاميا العجيج من السكا

الدياحة وتتسثل فى انيا تحقق تخفيس فى تكمفة تقجيم الخجمات الدياحية، العسل عمى حل 
السذكالت التى تهاجو الدائحضن نتيجة استخجام نظام التتبع، وتحدضن جهدة عسمية اتخاذ 

مك التقشيات الحكية خالل رحمتيم القخارات نتيجة جهدة السعمهمات التى تقجم لمدائحضن باستخجام ت
 الدياحية.

 

 مفيهم االداء التدهيقى
 (Llonch et al., 2002) يعبخ االداء التدهيقي عن مجى نجاح البخنامج التدهيقى لمذخكة

وقج تعجدت السقاييذ التى اقتخحيا الفكخ التدهيقى لكياس نجاح االداء التدهيقى فسشيا  
السقاييذ الكسية )حجم السبيعات ،الحرة التدهيكية لمذخكة ،حجم االرباح ، معجل العائج 
عمى االسئثسار( والسقاييذ الهصكية السهجية باالداء التشافدى لمذخكة ومقارنتو باداء 

والسقاييذ الهصفية السهجيو بسجى قجرة الذخكة عمى اشباع حاجات ورغبات السشافدضن ، 
العسالء )رضا العسالء ، والء العسالء ، سعادة العسالء، الجهدة ، الرهرة الحىشية ، الكمسة 

وقج حظت مقاييذ االداء التدهيقى السهجيو  (Ambler et al., 2004) السشصهقة(
بالعسالء باىتسام اكبخ من قبل باحثى التدهيق وفى مجال التدهيق الدياحى  ومن مشظهر 
قجرة شخكات الدياحة عمى اشباع حاجات ورغبات العسالء  ومن ثم رضا العسالء 

عن شخكة الدياحة ونقل ىحه الرهرة الحىشية االيجابية من وانصباعاتيم وصهرتيم الحىشية 
 E-word of mouth (Hussain et al., 2020)خالل الكمسة السشصهقة االلكتخونية 
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العسالء وصهرتيم الحىشية عن شخكات الدياحة فى قياس االداء اعتسجت الجراسة عمى رضا 
 التدهيقى.

 

 دراسات الفخض األول 
أبخز العجيُج مَن الُكتَّاب والباحثضن دور التقشيات الحَّكيَّة اإليجابي خالل رحمة العسضل 

اأُلولى وىى قبل الدياحيَّة بسخاحميا الثالثة: )قبل الخحمة ـ أثشاء الخحمة ـ بعج الخحمة؛ ففي السخحمة 
 ,.Brooker et al) الدفخ ييتمُّ العسالء بالبحث عِن السعمهمات والتخصيط لمدفخ والسقارنة

االجتساعي مَن السرادر السهثهق فضيا لجسع السعمهمات عِن  وُتعجُّ وسائل التهاصل، (2020
السقاصج الدياحيَّة؛ فيي مخجع لمدائح من خالل رجهعو إلى تجويشات أصجقائو حهل تجاربيم 
مبي مشيا؛ وذلك بيجف تقمضل حجم السخاشخ السختبصة باتخاذ قخار  الدابقة سهاء اإليجابي أو الدَّ

 Choi et) ك لخمق الّثقة من خالل مخخجات التجارب الدابقةاختيار مقرج سياحي ُمعضَّن؛ وذل

al., 2012)  ويج وجحب الُعسالء عمى ، ويتمُّ االعتساد عمى وسائل التهاصل االجتساعي كأداة لمتخ
 ,Morrison) اعتبار أنيا وسضمة اترال أسخع وأكثخ انتذاراا وتأثضخاا، وُتحقِّق اتراالت كاممة

 ياحيَّة من خالل تجارب حكيكيَّة.كسا تزسن تحقضق فيم كامل لمسعالم الد، (2018

  

 Bellotti) أما أثشاء الخحمة تمعب التصبيقات الحَّكيَّة لمياتف دوراا ىامِّا في إرشاد الدائحضن

et al., 2008) ة بتمك التصبيقات  (Noguera et al., 2012) من خالل ُنظم السقتخحات الخاصَّ

ا ُنظم التتبُّع،  ويظيخ تأثضخ ىحه الشُّظم من خالل ، (Burigat and Chittaro, 2005) وأيزا
تسكضن الدائجضن من خمق وإدارة وترسيم تجخبتييم الدياحيَّة، كسا أنيا تزسن تحقُّق مذاركة 
إيجابيَّة ومن تهلُّج مذاعخ إيجابيَّة خالل ىحه التجخبة, باإلضافة إلى ذلك تداعج الدائحضن عمى 

 ,Buonincontri and Micera)  حلِّ مذكالتيم أثشاء رحمتيم التي ُتربح أكثخ مخونة

2016, Neuhofer et al., 2015) . 
 

وبعج انتياء الخحمة يقهم الدائح بشذخ تجويشاِتو وتعميقاتو وتقضيسو لسدتهى أداء الِخْجمات  
مت لو، ونذخ صهرِه وذكخياِتو عمى وسائل التهاصل االجتساعي   ,Morrison)الدياحيَّة التى ُقجِّ

2018, Femenia-Serra and Neuhofer, 2018)  والتعبضخ عن مدتهى تستُّعيم وسعادتيم
سمضن برهرة كبضخة، كسا أنيم في التجخبة الدابقة ُيفرحهن بالتجخبة والتي تقشع الُعسالء السحت

 ,.Wang et al., 2009, Wang et al) عن نهاياىم السدتقبميَّة إلعادة التجخبة مخة ُأخخى 

2020) .  
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 Buhalis)وىحه التجارب تكهن ليا قيسة مخجعيَّة، وتؤثِّخ في سمهك الدائحضن السحتسمضن 

and Sinarta, 2019, Lee et al., 2017, Choi et al., 2012)،  من خالل عخض نتائج
راسات الدابقة يسكن صياغة الفخض األول كسا يمى  -:الجِّ

- :H1  التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، سهاء يهجج تأثضخ معشهي  الستخجام
قبل أو أثشاء أو ما بعج الخحمة الدياحيَّة عمى بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة فى شخكات الدياحة 

 السرخية.
 
 

 دراسات الفخض الثاني:
راسات في مجال التدهيق الدياحي عمى الجور اإليجابي لمتقشيا - ت الحَّكيَّة أكَّج العجيُج مَن الجِّ

في دعم األداء التدهيقي وتحقضق العجيج مَن السدايا؛ حضث جحب أكبخلمدائحضن، وتخويج 
واسع لمِخْجمات الدياحيَّة، ورفع مدتهى جهدة الِخْجمات الدياحية، وتقمضل التكاليف 
 وكفاءة وفعاليَّة أكثخ، ومن َثمَّ بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة وإتاحة ووفخة السعمهمات،

ة التدهيكيَّة   ,.Mohd et al)ورضا ووالء الُعسالء، ومن َثمَّ زيادة السبيعات والحرَّ

 Farah et al., 2019, ERCAN, 2020, Kim et) ، كسا أكَّج كلّّ من: (2020

al., 2020)  عمى أن استخجام التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق الِخْجمات الدياحيَّة ُيحقِّق
إثخاء وتسضُّد لتجخبة الدياحيَّة؛ حضث جهدة الِخْجمات، ورضا الُعسالء، ووالء الُعسالء، 

راسات وزيادة السبيعات، ومن َثمَّ دعم األداء التدهيقي، ومن خ الل عخض نتائج الجِّ
 -: يمى الدابقة ُيسكن صياغة الفخض الثاني كسا

-  :"H2  يهجج تأثضخ معشهي الستخجام التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، سهاء
قبل أو أثشاء أو ما بعج الخحمة الدياحيَّة فى دعم األداء التدهيقي فى شخكات الدياحة 

 .السرخية

 الفخض الثالث:دراسات 

راسات عمى أن ىشاك تأثضخاا إيجابيِّا لمسضدة التشاُفديَّة السدتجامة وانعكاسيا عمى  اتفق العجيُج مَن الجِّ
األداء التدهيقي لمسشظَّسات، فسن خالل بشاء السضدة التشاُفديَّة القائسة عمى تحدضن كفاءة مشظَّسات 

ن جهدة عسميَّة ،  (Koo et al., 2015)األعسال، وخمق الكيسة يخفع مدتهى األداء كسا أنو ُيحدِّ
 (Wang et al., 2019, Sotiriadis, 2016) االتراالت والتفاُعل مع الُعسالء 
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ن   فى تقجيم السعمهمات ومذاركة الُعسالء تتحقَّق كفاءة إدارة واستغالل السهارد، ومن تحدُّ
راسات الدابقة يسكن صياغة الفخض  مدتهى األداء التدهيقى من خالل عخض نتائج الجِّ

 : -الثالث من فخوض الجراسة

H3  -   األداء التدهيقي فى يهجج تأثضخ معشهى لبشاء مضدة تشاُفديَّة ُمدتجامة عمى دعم
 شخكات الدياحة السرخية.

 

 دراسات الفخض الخابع:
ُتذضخ السضدة التشاُفديَّة السدتجامة إلى قجرة الذخكات عمى أداء أعساليا من خالل استخجام  

مهاردىا بحكاء وبصخيقة ىادفة وما يتختَّب عميو من تعظيم الكيسة الُسزافة برهرة ال يسكن أن 
السشافدهن، كسا أنيا ُتذضخ إلى قجرة الذخكة عمى  (Aaker, 2014, Barney, 1991) يقمُِّجىا

وأكَّج ، (Aksoy, 2017, Gupta et al., 2016) خمق قيسة أكبخ من مشافدضيا وتسضدىا عشيم
راسات عمى أن ىشاك العجيج مَن اآلليَّات التي يسكن من خالليا بشاء مضدة تشاُفديَّة  العجيج مَن الجِّ

تراالت أو التقشيات الحَّكيَّة أحج مدتجامة من مشظهرمضدة السهارد، وُتعج تكشهلهجيا السعمهمات واال 
األصهل الساديَّة التي يسكن من خالليا لمسشظَّسات بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة وذلك برهرة 

وحهل  (Hooley et al., 2005, Penrose and Penrose, 2009)مباشخة أوغضخ مباشخة 
راسات  تأثضخ تكشهلهجيا السعمهمات ودورىا في تحقضق مضدة تشاُفديَّة لمسشظَّسات اتفق العجيُج مَن الجِّ

قة تأثضخ إيجابيَّة بضن استخجام تكشهلهجيا السعمهمات في بشاء مضدة تشاُفديَّة عمى وجهد عال
ُتعجُّ  Resource Advantage – Theory ُمدتجامة، فسن مشظهر نظخيَّة مضدة السهارد

تكشهلهجيا السعمهمات أحج األصهل التدهيكيَّة التي تتحقَّق من خالليا السضدة التشاُفديَّة السدتجامة؛ 
 ل ابتكاراا تكشهلهجيا في تقجيم الِخْجمات الدياحيَّة أو خمق قشهات تهزيع ِخْجماتيا بصخيقة حضث ُتسث

ومن َثمَّ بشاء مضدة تشاُفديَّة، وىحا ما ، (Slater and Narver, 1995) مبتكخة ججيجة ومتسضدة
راسات   (Porter, 1985, Guzmán et al., 2009) في ىحا السجالأكَّج عميو العجيج مَن الجِّ

راسات الدابقة العالقة بضن استخجام تكشهلهجيا السعمهمات وبشاء مدايا  أبخز العجيُج مَن الجِّ
حضث ؛ (Suanpang, 2020)تشاُفديَّة لمسقاصج الدياحيَّة وانعكاس ذلك عمى األداء التدهيقى 

من خالل تقشيات تكشهلهجيا السعمهمات في السجال الدياحي تدتصيع السشظَّسات تحقضق كفاءة 
 ,Aimiuwu, 2013)فضجيهىات(  -تجارب سابقة  –صهر  –استخجام السهارد: )تهفضخ معمهمات 

Pietarinen, 2014, Pornsakulvanich, 2017, Buhalis and Mamalakis, 

ضدة تشاُفديَّة لمعجيج مَن العهامل، فسن خالل ويخجع دور تكشهلهجيا السعمهمات في بشاء م؛ (2015
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وسائل التهاُصل االجتساعي يتمُّ تهفضخ السعمهمات وإمجاد الُعسالء برهرة تداعجىم عمى اتخاذ 
خائي خالل رحمتيم الدياحيَّة  .(Fotis, 2012)   القخاروتحدضن عسميَّة سمهكيم الذِّ

كسا تداعج تكشهلهجيا السعمهمات عمى زيادة القجرات التدهيكيَّة وبشاء استخاتيجيَّات تدهيق 
عايَّة واإلعالن كسا ، (Fotis, 2012)  الِخْجمات الدياحيَّة إلكتخونيِّا، وتحقضق وفخة في تكاليف الجِّ

مي الِخْجمات الدياحيَّة  ,.Viren et al) تتحقَّق مدايا ماليَّة واجتساعيَّة وسياحيَّة لجى ُمقجِّ

French et al., 2017) خائي لجى ؛ دات الدمهك الذِّ م الخجمة من َفيم محجِّ حضث تسكضن مقجِّ
وىي دراسة ،(Suanpang, 2020) الُعسالء، ومن َثمَّ زيادة االيخادات، ومسا يؤكِّج لك دراسة

الدياحيَّة في تايالنج التي أوضحت تأثضخ وسائل التهاصل  تصبيكيَّة عمى تدهيق الِخْجمات
االجتساعي عمى السخكد التشاُفدي عمى مدتهى دول العالم من حضث إيخاداِت الدياحة وعجد 
الدَّائخين سشهيِّا، فسن خالل وسائل التهاصل االجتساعى يتحقَّق االترال والتهاصل مع الُعسالء 

م وتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، باإلضافة إلى تدهيق الِخْجمات ومذاركة الُعسالء في إنتاج وترسي
وانخخاط الُعسالء وبشاء الثِّقة الستبادلة، ومن َثمَّ خمق نهايا الديارة لجى الُعسالء السحتسمضن ونهايا 

ومن ، (Aimiuwu, 2013, Chen and Shen, 2015) إعادة الديارة لجى الدائحضن الحالضضن
خالل ىحا التأثضخ اإليجابي في بشاء التشاُفديَّة تتحقَّق إيجابيَّة األداء التدهيقي وزيادة اإليخادات 
والخبحيَّة من خالل تخفيس تكاليف اإلعالن وتكاليف االتراالت التميفهنيَّة والتكاليف التذغضميَّة، 

 So) لخحمة وأداء ما يختبط بيا من ِخْجماتومن َثمَّ بشاء السضدة التشاُفديَّة وانخخاط الُعسالء خالل ا

et al., 2014, Harrigan et al., 2017, Gefen, 2000) ، راسات وقِج اتفق العجيُج مَن الجِّ
استخجام التقشيات الحَّكيَّة مثل تصبيقات اليهاتف الحَّكيَّة في مجال التدهيق الدياحي عمى أن 

وتصبيقات الهاقع السعدز والهاقع االفتخاضي ُيحقِّق إثخاء لتجخبة الُعسالء، ومن َثمَّ زيادة مدتهى 
 ,.Pai et al) الخِّضا عِن الخحمة الدياحيَّة والدعادة ونيَّة إعادة زيارة السقرج الدياحي مخة أخخى 

راسة (2020 راسات يسكن صياغة الفخض الخابع من فخوض الجِّ  -: يمى كسا من خالل عخض الجِّ

- :H4 وسيط فى العالقة بضن  يهجج تأثضخ معشهي  لمسضدة التشاُفديَّة السدتجامة كستغضخ
استخجام التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة ودعم األداء التدهيقي فى شخكات الدياحة 

 السرخية

( نسهذج الجراسة فى ضهء ماتشاولتو الجراسات الدابقة وماتم 1ويعخض الذكل رقم )
 صياغتو من فخوض
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 تاسعاا: مشيج البحث:
راسة: 9-1  مجتسع الجِّ

دين، سهاء عمى مدتهى الدياحة الجاخميَّة أو  راسة مَن العسالء الستخدِّ ن مجتسع الجِّ يتكهَّ
 عمى مدتهى الدياحة الخارجيَّة عمى شخكات الدياحة بسحافظتي القاىخة والجضدة.

ة اعتبارات رئيدة مسثمة في: أن شخكات الدياحة تقع في وقج تمَّ اختيار ىحا  السجتسع لعجَّ
أماكن مختمفة ُتحقِّق التغصية الجغخافيَّة، وُتعجُّ ىحه الذخكات من أكبخ شخكات الدياحة في مرخ 
دين عمضيا، وُيسثِّل عسالء كل شخكة تدهق مدتهيات مختمفة مَن الجخل،  من حضث عجد الستخدِّ

ت عجد كبضخ مَن الُعسالء، وسيهلة التعامل بضن الباحثة والسدتقري مشيم في ويختاد ىحه الذخكا
راسة واالستساع إلى  شخكات الدياحة؛ حضث يسكن تقجيم قائسة االستقراء ليم وتعخيفيم بالجِّ
استفداراتيم وإعصائيم الهقت الالزم لإلجابة عِن القائسة بُحخيَّة، ولتدايج عجد شخكات الدياحة في 

، حضث تديج ندبة تسخكد شخكات الدياحة فى  لقاىخة والجضدة في اآلونة األخضخةمحافظتي ا
% من عجد شخكات الدياحة فى مرخ والحى يتخواح عجدىا 60محافظتى القاىخة والجضدة عن 

شخكة وذلك فى حجود عمم الباحثة )دلضل شخكات الدياحة السرخية  2600الى  2400مابضن 
ا عمى البحهث الفخديَّة؛ ولزخامة أخضخاا العتبارات الهق( و 2018 ت والجيج والتكمفة التي تعتبخ قضجا

دين عمضيا  راسة، وصعهبة دراستو كامالا فقج تمَّ اختيار شخكات الدياحة والستخدِّ مجتسع الجِّ
 بسحافظتي القاىخة والجضدة.

 تاسعاا: مشيج البحث:
راسة: 9-1  مجتسع الجِّ

راسة مَن العسالء  ن مجتسع الجِّ دين، سهاء عمى مدتهى الدياحة الجاخميَّة أو يتكهَّ الستخدِّ
 عمى مدتهى الدياحة الخارجيَّة عمى شخكات الدياحة بسحافظتي القاىخة والجضدة.

ة اعتبارات رئيدة مسثمة في: أن شخكات الدياحة تقع في  وقج تمَّ اختيار ىحا السجتسع لعجَّ
ىحه الذخكات من أكبخ شخكات الدياحة في مرخ  أماكن مختمفة ُتحقِّق التغصية الجغخافيَّة، وُتعجُّ 

دين عمضيا، وُيسثِّل عسالء كل شخكة تدهق مدتهيات مختمفة مَن الجخل،  من حضث عجد الستخدِّ
ويختاد ىحه الذخكات عجد كبضخ مَن الُعسالء، وسيهلة التعامل بضن الباحثة والسدتقري مشيم في 

راسة واالستساع إلى شخكات الدياحة؛ حضث يسكن تقجيم قائسة االستقر اء ليم وتعخيفيم بالجِّ
استفداراتيم وإعصائيم الهقت الالزم لإلجابة عِن القائسة بُحخيَّة، ولتدايج عجد شخكات الدياحة في 

، حضث تديج ندبة تسخكد شخكات الدياحة فى  محافظتي القاىخة والجضدة في اآلونة األخضخة
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ات الدياحة فى مرخ والحى يتخواح عجدىا % من عجد شخك60محافظتى القاىخة والجضدة عن 
شخكة وذلك فى حجود عمم الباحثة )دلضل شخكات الدياحة السرخية  2600الى  2400مابضن 
ا عمى البحهث الفخديَّة؛ ولزخامة ( و 2018 أخضخاا العتبارات الهقت والجيج والتكمفة التي تعتبخ قضجا

راسة، وصعهبة دراستو كامالا فقج تمَّ ا دين عمضيا مجتسع الجِّ ختيار شخكات الدياحة والستخدِّ
 بسحافظتي القاىخة والجضدة.
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 n حجم العضِّشة السصمهب دراستيا 

  1.96وىى  (0.05)الكيسة السعياريَّة السقابمة لسدتهى معشهيَّة معضن 
2

Z  
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الحرائز الجيسهجخافية لعضشة الجراسة كسا يعخض الججول رقم  3ويعخض الججول رقم 
 (ندبة استجابات عضشة الجراسة 4)
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 (3ججول رقم )
يسهجخافيَّة لعضشة الجراسة  الخرائز الجِّ

     الخرائز
   انتى ذكخ الشهع

   الشدبة العجد الشدبة العجد 
220 64% 125 36% 

ن  فاكثخ 40 40-31 30-21 فاقل20 الدِّ
 الشدبة العجد الشدبة العجد  الشدبة العجد  الشدبة العجد 
 51 15% 131 38% 42 12% 121 35% 

السدتهى 
  التعميسي

 دراسات ُعميا مؤىَّل جامعي ثانهيَّة أقل من ثانهيَّة

 الشدبة العجد الشدبة  العجد  الشدبة العجد الشدبة العجد 
 27 8% 56 15% 176 51% 86 26% 

 السرجر :- اعجاد الباحثة

 
 
 
 

 (4ججول رقم )
راسة من عسالء شخكات الدياحة  استجابات مفخدات عضِّشة الجِّ

 بسحافظتي القاىخة والجضدة 

 
محافظات السجتسع محل 

 البحث

جحم 
 العضِّشة

عجد 
 االستبيانات 

عجد 
االستبيانات 

 الهاردة

ندبة 
 االستجابة

ندبة 
عجم 

 االستجابة
 6 94 180 192 192 القاىخة
 14 86 165 192 192 الجضدة

 10.2 89.8 345 384 384 اإلجسالي العام
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9 لمبيانات األوليَّة:التحمضل اإلحرائي  3-
 

 إجخاءات وأسالضب التحمضل اإلحرائي: 9-3-1
 اتَّبع الباحُث اإلجخاءات التالية إلتسام التحمضل اإلحرائي لمبحث:

 مخحمة إدخال ومعالجة البيانات: 9-3-1-1
قام الباحث بسخاجعة استسارة االستبيان لمتأكُّج مِن اكتساليا وصالحضَّتيا إلدخال البيانات 
زمة، ثمَّ قام  والتحمضل اإلحرائي؛ حضث تمَّ استبعاد االستسارات التي ال تتهافخ بيا الذخوط الالَّ

)تخمضد( الستغضِّخات والبيانات، ثمَّ تفخيغيا بالحاسب اآللي وفقاا لبخنامج الحدمة اإلحرائيَّة  جبتكهي
إشار ذلك تمَّ تكهين ، وفي  (AMOS 23) وبخنامج (SPSS version 25)لمعمهم االجتساعيَّة 

 :الستغضِّخات التالية

وتذسل استخجام التقشيات : Exogenous Variables الستغضِّخات الخارجيَّة -1
 : الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة لكلٍّّ من

  ،التدهيق الحَّكي لمِخْجمات الدياحيَّة في مخحمة ما قبل الخحمة الدياحيَّة
، وقج تمَّ صياغة العبارات باستخجام ( باالستبيان4-1ويحتهي عمى العبارات من )

,وتتسثل اىم االنذصة  (Hahn et al., 2014)  (Shen et al., 2020) مكياس
 -: التدهيكية فى مخحمة قبل الخحمة فى

ادارة بحهث التدهيق واالستخبارات التدهيكية وذلك لجراسة وتحمضل الدمهك الذخائى لمدائحضن  
الدياحى وبشاء حسالت تخويجية لعخض معمهمات وجحب السديج التدهيقى بجءا من ترسيم السشتج 

 واقشاع الدائحضن ادارة الكمسة السشصهقة االلكتخونية )باستخجام التقشيات الحكية(.

  التدهيق الحَّكي لمِخْجمات الدياحيَّة في مخحمة أثشاء الخحمة الدياحيَّة، ويحتهي عمى
 Shen)  مكياس   العبارات باستخجامتمَّ صياغة وقج ، ( باالستبيان8-5العبارات من )

et al., 2020)  (Hahn et al., 2014). وتتسثل اىم االنذصة التدهيقصة فى مخحمة
 -: اثشاء الخحمة

متابعة وتحمضل الدمهك الذخائى لمدائحضن,ادارة السخاشخ السجركة ,ادارة الحسالت التخوبجية 
وتتبع العسالء ورصج مذكالتيم وبشاء صهرة ذىشية ايجابية لجييم وبشاء الثقة لجييم فى 

 .الدياحيةالذخكات 
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  بعج الخحمة الدياحيَّة، ويحتهي ما التدهيق الحَّكي لمِخْجمات الدياحيَّة في مخحمة
 ، وقج تمَّ صياغة العبارات باستخجام مكياس( باالستبيان12-9عمى العبارات من )

(Shen et al., 2020)  (Hahn et al., 2014) ، وتتسثل اىم االنذصة التدهيكية فى
 -: ىحه السخحمة

االداء،تعديد االداء التخويجى وادارة تهقعات متابعة وتقضيم االداء التدهيقى وقياس مدتهى 
 .العسالء السحتسمضن وبشاء الثقة والرهرة الحىشية االيجابية لجى العسالء

بشاء مضدة تشاُفديَّة ويذسل ُبعج : Mediator Variables الستغضِّخ الهسيط: -2
العبارات ، وقج تمَّ صياغة ( باالستبيان20-13مدتجامة، ويحتهي عمى العبارات من )

  .(Hussain et al., 2020)  باستخجام مكياس

ويتم بشاء السضدة التشافدية السدتجامة من خالل التقشيات الحكية عن شخيق االعتساد عمى 
 -:ىحه التقشيات  فى

اداء انذصة البحهث والتصهيخ لخصج تهقعات العسالء وتقجيم كل ماىه ججيج فى  -
 مجال الدياحة

 ومتسضدة ترسيم السديج التدهيقى الستسضد عن السشافدضن برهرة مبتكخة -
بشاء صهرة ذىشية ايجابية لجى العسالء وبشاء الثقة لجييم وادارة الكمسة السشصهقة  -

 االلكتخونية من خالل استخجام التقشيات الحكية.
 تحقضق اداء مالى افزل من الذخكات السشافدة -
 االختالف عن السشافدضن من خالل استخجام التقشيات الحكية. -

 
اخمي -3 دعم األداء التدهيقي، ويذسل ُبعج : Endogenous Variable الستغضِّخ الجَّ

 (Pai et al., 2020) ( باالستبيان24-21ويحتهي عمى العبارات من )

قياس االداء التدهيقى عمى رضا العسالء والحى يسثل مؤشخا ميسا من اعتسجت الجراسة فى 
 مؤشخات قياس االداء التدهيقى

 Matrix Pearson &Partial: مرفهفة ارتباط بضخسهن واالرتباط الجدئي (5

Correlation  الخارجيَّة الستخجام التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق األبعاد لكياس معشهيَّة العالقة بضن
دعم األداء ، و مدتجامة تشاُفديَّة ، وبضن األبعاد الجاخميَّة لكلٍّّ من: بشاء مضدةالِخْجمات الدياحيَّة

 التدهيقي.
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لكياس األثخ السباشخ وغضخ السباشخ بضن الستغضِّخات  :Path Analysisتحمضل السدار(  6
متغضِّخاا وسيصاا بضن استخجام  مدتجامة تشاُفديَّة بشاء مضدةالخارجيَّة والجاخميَّة، باعتبار أن ُبعج 

، وبسا ُيسكِّن من صياغة دعم األداء التدهيقيالتقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، وُبعج 
 بهاسصة بخنامج Structure Equation Modeling(SEM)السعادالت الييكميَّة نسهذج 

Analysis of Moment Structures (AMOS 22) 
 

 : اإلحراء الهصفي لمستغضِّخات البحثيَّة: 9-3-1-2
تذسل السقاييذ اإلحرائيَّة الهصفيَّة كالِّ من: الستهسصات الحدابيَّة السخجحة واالنحخاف 
السعياري ومعامل االختالف والتختضب؛ وذلك لتحجيج خرائز مفخدات عضِّشة البحث من حضث مجى 

عمى ُبعج دعم األداء  كيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّةالسهافقة عمى تأثضخ استخجام التقشيات الحَّ 
 . مدتجامة تشاُفديَّة التدهيقي، عبخ الستغضِّخ الهسيط الستسثِّل في بشاء مضدة

 

 

فيسا يمي يتشاول الباحث السقاييذ اإلحرائيَّة الهصفيَّة لمستغضِّخات الخارجيَّة والجاخميَّة التي 
راسة الخارجيَّة والجاخميَّة بذأن  استخجام التقشيات تكيذ اتجاىات السدتقرى آراؤىم عن أبعاد الجِّ

، وذلك ، ودعم األداء التدهيقيالحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، بشاَء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة
 :عمى الشحه التالي

 (5ججول رقم )
راسة الخارجيَّة والجاخميَّة  اإلحراء الهصفي ألبعاد الجِّ

ط  األبعاد م الستهسِّ
 الحدابى

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االختالف

1 
التدهيق الحَّكي لمِخْجمات 
الدياحيَّة في مخحمة ما 

 قبل الخحمة الدياحيَّة 
4.05 0.70 17.33 

2 
التدهيق الحَّكي لمِخْجمات 
الدياحيَّة في مخحمة أثشاء 

 الخحمة الدياحيَّة 
3.82 0.89 23.19 
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3 
التدهيق الحَّكي لمِخْجمات 

ما الدياحيَّة في مخحمة 
 بعج الخحمة الدياحيَّة 

3.78 0.89 23.50 

بشاء مضدة تشاُفديَّة  4
 22.78 0.86 3.76 مدتجامة

 25.39 0.97 3.80 التدهيقيدعم األداء  5

  0.001***دالة عشج مدتهى معشهية اقل من
( أن األبعاد األكثخ أىسيَّة بضن استجابات السدتقرى آراؤىم عمى 5يتَّزح مَن الججول رقم ) 

التختضب: التدهيق الحَّكي لمِخْجمات الدياحيَّة في مخحمة ما قبل الخحمة الدياحيَّة، التدهيق الحَّكي 
ي ، التدهيق الحَّكي لمِخْجمات الدياحيَّة في مخحمة أثشاء الخحمة الدياحيَّة، دعم األداء التدهيق

لمِخْجمات الدياحيَّة في مخحمة ما بعج الخحمة الدياحيَّة، بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة ؛ وذلك 
عمى .(3.76( ، )3.78(، )3.80(، )3.82(،)4.5بسعامالت متهسصات حدابية مقجارىا )

 التهالي.

 

اس مجى السهافقة لكي: One Sample t- test وتم استخجام اختبار "ت" لعضِّشة واحجة
عمى أبعاد الشسهذج السقتخح لجعم األداء التدهيقي وبشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة، من خالل 

 وتسثمت نتائج اختبار "ت" لعضِّشة واحجة، استخجام التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة

One Sample t- test: اختالفات ذات داللة إحرائيَّة بضن اتجاىات السدتجضبضن في  فى وجهد
راسة ) ( نحه تهافخ أبعاد كلٍّّ من: استخجام التقشيات الحكيَّة 3.4عضِّشة البحث ومعمسة مجتسع الجِّ

لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة سهاء قبل أو أثشاء أو ما بعج الخحمة الدياحيَّة، بشاء مضدة تشاُفديَّة 
(؛ مسا يجلُّ عمى رفس 0.05عم األداء التدهيقي، عشج مدتهى معشهيَّة أقل من )مدتجامة، ود

راسة قج بمغ ) ط الحدابي لسجتسع الجِّ ( عمى مكياس ليكخت 3.4فخض العجم القائل بأن الستهسِّ
راسة أكبخ من نقصة  ط الحدابي لسجتسع الجِّ الخساسي، وقبهل الفخض البجيل القائل بأن الستهسِّ

راسة.3.4قة )القصع لمسهاف  (؛ مسا يجلُّ عمى تهافخ أبعاد مكياس الجِّ

 

  - قياس ثبات االتداق الجاخمي وصجق السحتهى لستغضِّخات البحث: -: 9-3-1-3
لكياس ثبات اإلتداق الجاخمى  Cronbach's alpha تم استخجام إختبار ألفاكخونباخ

 الظاىخى لسحتهى استبيان الجراسة.ألبعاد متغضخات البحث السدتقمة، الهسيصة، والتابعة، والرجق 
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 (6ججول رقم )

 الجراسة والرجق الحاتى ألبعاد Cronbach's alphaمعامل الثبات  

عجد  أبعاد مكياس الجراسة م
 الفقخات

 معامل
 الثبات

 معامل
 الرجق

1 
مخحمة ما التدهيق  الحكى لمخجمات الدياحية فى 

   ةيالدياح قبل الخحمة
4 0.819 0.905 

2 
مخحمة التدهيق  الحكى لمخجمات الدياحية فى 

   ةيالدياح أثشاء الخحمة
4 0.848 0.921 

3 
ما  التدهيق  الحكى لمخجمات الدياحية فى مخحمة 

  ةيالدياح بعج الخحمة
4 0.854 0.924 

 0.959 0.920 8 بشاء مضدة تشافدية مدتجامة 4

 0.950 0.902 4 التدهيقىاألداء دعم  5

 0.984 0.968 24 متغضخات البحثإجسالى 
، لكياس Cronbach's alpha( أن معامل الثبات الفاكخونباخ 6يتزح من الججول رقم )

( 0.920-0.819الجراسة قج بمغ قيم تتخاوح بضن )بعاد ثبات السحتهى واإلتداق الجاخمى ألجسالى أ
مسايجل عمى الثبات السختفع لعضشة الجراسة ، األمخ الحى انعكذ أثخة عمى الرجق الحاتى لسحتهى 

( ، ىحا وقج سجل 0.959-0.905مكياس إتجاىات السدتقرى ارائيم حضث بمغ قيم تتخاوح بضن )
األداء دعم ،  بشاء مضدة تشافدية مدتجامةأعمى ثبات لسحتهى أبعاد الجراسة بضن كل من : 

التدهيق  ،  ةيالدياح ما بعج الخحمة التدهيق  الحكى لمخجمات الدياحية فى مخحمة ،  التدهيقى
التدهيق  الحكى لمخجمات ،   ةيالدياح مخحمة أثشاء الخحمةالحكى لمخجمات الدياحية فى 

( 0.854( ، )0.902( ، )0.920ت ثبات )،بسعامال  ةيالدياح مخحمة ما قبل الخحمةالدياحية فى 
 عمساا بأن الحج األدني لسعامالت الثبات تتخاوح بضن ( عمى التختضب ،0.819( ، )0.848، )

(0.60-0.70( ،)Hair et al, 2014, P 

 

قياس الرجق العاممى التهكضجي إلداة الكياس: -99-3-1-4  
راسة  الستعمِّق بأبعاد كلٍّّ من: استخجام التقشيات لمتحقُّق مَن الرجق البشائي لسكياس الجِّ

، من الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة، ودعم األداء التدهيقي
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اخمي التقاربي  تمَّ استخجام التحمضل  ،convergent validityخالل اختبار صجق االتداق الجَّ
 التالي:العاممي التهكضجي، عمى الشحه 

 
 
 
 
 

 (7ججول رقم )
  تقجيخات معامالت نسهذج التحمضل العاممي التهكضجي

خات السدار  العهامل والسؤشِّ
 السعياري 

قيسة 
***اختبار"ت"  CR AVE HTMT ASV MSV 

التدهيق الحَّكي 
لمِخْجمات 
الدياحيَّة في 
مخحمة ما قبل 
الخحمة 
 الدياحيَّة 

<--- X2 .673 - 

0.764 0.521 0.776 0.422 0.454 

<--- X3 .795 13.129 

<--- X4 .691 11.618 

التدهيق الحَّكي 
لمِخْجمات 
الدياحيَّة في 
مخحمة أثشاء 
الخحمة 
 الدياحيَّة 

<--- X5 .793 - 

0.854 0.596 0.870 0.480 0.510 

<--- X6 .736 14.844 

<--- X7 .865 18.280 

<--- X8 .682 13.486 

التدهيق الحَّكي 
لمِخْجمات 
الدياحيَّة في 

بعج ما مخحمة 
الخحمة 
 الدياحيَّة 

<--- X9 .711 - 

0.855 0.598 0.865 0.468 0.491 

<--- X10 .824 14.953 

<--- X11 .827 14.975 

<--- X12 .723 13.110 
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بشاء مضدة 
تشاُفديَّة 
 مدتجامة

<--- X13 .528 - 

0.919 0.593 0.932 0.498 0.523 

<--- X14 .749 9.943 

<--- X15 .769 10.078 

<--- X16 .800 10.275 

<--- X17 .765 10.052 

<--- X18 .781 10.169 

<--- X19 .839 10.516 

<--- X20 .881 10.754 

دعم األداء 
 التدهيقي

<--- X21 .869 - 

0.891 0.672 0.902 0.483 0.513 
<--- x22 .849 21.285 

<--- x23 .707 15.622 

<--- x24 .845 21.126 

 Normed Chi-Square=2.214 RMR= 0.035 GFI=0.901 AGFI=0.869 NFI=0.931 

RFI=0.916 IFI=0.961 TLI=0.952 CFI=0.961 RMSEA=0.059 

 
 

 (.0.001دالَّة عشج مدتهى معشهيَّة أقّل من )*** 
 :( ما يمي7يتَّزح مَن الججول رقم )

راسة  -1 رة بشسهذج الكياس لعضِّشة الجِّ أن جسيع معامالت االنحجار السعياريَّة السقجَّ
السضجانيَّة، والتي ُتعِبخ عن معامالت تذبُّع الستغضِّخات السذاىجة الجاخميَّة عمى العهامل 

راسة، أكبخ من أو تداوى الكيسة )الكامشة  (؛ مسا يجلُّ عمى صجق 0.60لسكياس الجِّ
 .االتداق الجاخمي لسكياس البحث

أن جسيع معامالت تحسضل الستغضِّخات السذاىجة عمى العهامل الكامشة دالَّة  -2
(، مسا يجلُّ عمى أىسيَّة الستغضِّخات 0.001إحرائيِّا عشج مدتهى معشهيَّة أقّل من )

في قياس الستغضِّخات الكامشة فيسا يتعمَّق بتأثضخ استخجام التقشيات الحَّكيَّة  السذاىجة
لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة، عمى ُبعج دعم األداء التدهيقي، عبخ الستغضِّخ الهسيط 

  . الستسثِّل في بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة

خ -3 ط ندبة التباين الُسفدِّ راسةلسكياس  (AVE) بمغ متهسِّ (، وعمى 0.596) الجِّ
راسة تتخاوح تمك الكيسة بضن ) (؛ مسا يجلُّ عمى 0.672-0.521مدتهى عهامل الجِّ

راسة Convergent Validity الرجق التقاربي  Fornell and))لسكياس الجِّ

Larcker, 1981, Hajli, 2014)). 

راسة الكامشة  Composite Reliability بمغت قيم الثَّبات السخكَّب -4 لعهامل الجِّ
خات قياسيا، ) اخمي بضن (، ىه أحج 0.919 -0.764ومؤشِّ مقاييذ االتداق الجَّ
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الستغضِّخات السذاىجة التي تختبط بستغضِّخ كامن معضَّن، وىي قيسة أكبخ مَن الحجِّ األدنى 
ط ندبة التباين الُسفّدخ، 0.70لسعامل الثبات السخكَّب ) (، كسا أنو أكبخ من قيسة متهسِّ

 .مسا يؤكِّج عمى الرجق التقاربي ألبعاد أداة الكياس

م كلّّ منلكياس ال -5  ,.Henseler et al) رجق التسضضدي إلداة الكياس؛ فقج قجَّ

 إحرائيِّا يعتسج عمى مرفهفة االرتباط بضن الستغضِّخات الكامشة، ُيدسَّىأسمهباا  (2015

Heterotrait-monotrait ratio of the correlations)  عمى أال تديج قيسة ،
 Teo) (0.90، أو بحجٍّ أقرى ) (Kline, 2011)( 0.85اختبار عن نقصة القصع )

and Noyes, 2008)  راسة؛ حضث ، حتى نزسن تحقُّق الرجق التسضضدي بسكياس الجِّ
خ بضن ) (، وىي قيم تقتخب من نقصة القصع 0.932-0.776تخاوحت قيم ذلك السؤشِّ

راسة  . الشسهذجيَّة؛ مسا يجلُّ عمى تهافخ الرجق التسضضدي بسكياس الجِّ

 

قيسة الحجِّ تهجج أسالضب ُأخخى لكياس الرجق التسضضدي بشسهذج الكياس، مشيا  -6
، متهسط  Maximum shared squared varianceاألعمى لمتباين السذتخك 

ويجب أن تكهن قيسة   Average shared squared Variance التباين السذتخك
ط ندبة التباين الُسفّدخ ، حتي نحكم عمى أداة الكياس (AVE) كّل مشيسا أقل من متهسِّ

-0.422بضن )( ASV( ، )MSV)وقج تخاوحت قيم كلٍّّ السؤّشخين ، بالرجق التسضضدي 
الشسهذجيَّة، وىي أن (، وىي قيم تقتخب من نقصة القصع 0.454-0.523( ، )0.498

خ؛ مسا يجلُّ عمى تهافخ الرجق التسضضدي  ط ندبة التباين الُسفدِّ تكهن أقّل من قيسة متهسِّ
راسة  .بسكياس الجِّ

 

خات جهدة تهفضق الشسهذج التهكضجي تقتخب من نقاط القصع  -7 جسيع مؤشِّ
، AGFI ، جهدة التهفضق السرّححGFI( لكلٍّّ من: جهدة التهفضق 0.90الشسهذجيَّة )

، جهدة التهفضق الستدايج RFI، جهدة التهفضق الشِّدبي  NFIجهدة التهفضق السعياري 
IFI،  جهدة التهفضق تهكخ لهيذTLI جهدة التهفضق السقارن ،CFI كسا أن قيسة ،

خ كا (؛ مسَّا 5أقّل مَن الكيسة ) Normed Chi-Square (2.214) السعياري  2مؤشِّ
 .شسهذج الفعمي لمشسهذج السقّجريجلُّ عمى إمكانيَّة مصابقة ال

 

ط مخبَّعات البهاقي  -8 ، الجحر التخبيعي RMRبمغت قيم الجحر التخبيعي لستهسِّ
ط مخّبع خصأ التقجيخ ( عمى التختضب، وىي قيسة 0.035( ، )0.059) RMSEA لستهسِّ
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مسَّا يجلُّ عمى جهدة تهفضق الشَّسهذج (؛ 0.08صة القصع لمبهاقي )أقل من أقل من نق
 .الكمي

 

 اختبار صحة فخوض البحث:  : نتائج 9-4
ــاد مذــكمة البحــث  ــاول مختمــف أبع ــة ، بيــجف تش ــة فــخوض بحثي ــار اربع ــى إختب يخكــد الباحــث عم

 :وذلك كسا يمي ،وأىجافو
الشســهذج الييكمــى السقتــخح لتفدــضخ العالقــات لمفــخوض البحثيــة مــن  تقضــيم معــامالت: 1- 9-4-  

 :األول حتى الثالث

ــاس  ــى لكي ــيم معمســات الشســهذج الييكم ــم تقض ــأثضخ ت ــة لتدــهيق الخــجمات ت ــات الحكي اســتخجام التقشي
 تشافدـية بشـاء مضـدةاالداء التدهيقى، عبخ الستغضخ الهسيط الستسثـل فـى دعم عمى بعج  الدياحية،
  :عمى الشحه التالى، وذلك مدتجامة

 
 

التقشيات (: الشسهذج الييكمى لكياس تأثضخ استخجام 2شكل رقم )
الحكية لتدهيق الخجمات الدياحية، عمى بعج دعم االداء التدهيقى، 

 عبخ الستغضخ الهسيط الستسثل فى بشاء مضدة تشافدية مدتجامة
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الحكيــة لتدــهيق الخــجمات  قيــاس معشهيــة العالقــات بــضن أبعــاد أثــخ اســتخجام التقشيــات:  9-4-2
 :دعم االداء  التدهيقى، و  بشاء مضدة تشافدية مدتجامة، عمى الدياحية 

الخارجيَّة الستخجام التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات األبعاد لكياس معشهيَّة العالقة بضن 
دعم األداء التدهيقي تم ، و مدتجامة تشاُفديَّة ، وبضن األبعاد الجاخميَّة لكلٍّّ من: بشاء مضدةالدياحيَّة

 Matrix Pearson &Partial الجدئي:استخجام مرفهفة ارتباط بضخسهن واالرتباط 

Correlation ( 8وبعبخ عن ذلك ججول رقم.) 

 
 (8ججول رقم )

 مرفهفة ارتباط بضخسهن لكياس معشهية العالقة بضن متغضخات الجراسة
 

التدهيق  الحكى  السؤشخات
لمخجمات 
الدياحية فى 
مخحمة ما قبل 
الخحمة 
 الدياحية  

التدهيق  
الحكى لمخجمات 
الدياحية فى 
مخحمة أثشاء 
الخحمة 
 الدياحية  

التدهيق  
الحكى 
لمخجمات 
الدياحية فى 
مخحمة  ما بعج 
الخحمة 
 الدياحية 

بشاء مضدة 
تشافدية 
 مدتجامة

دعم األداء 
 التدهيقى

التدهيق  الحكى 
لمخجمات الدياحية 

مخحمة ما قبل فى 
   ةيالدياح الخحمة

1     

التدهيق  الحكى 
لمخجمات الدياحية 

مخحمة أثشاء فى 
   ةيالدياح الخحمة

0.604*** 1    

التدهيق  الحكى 
لمخجمات الدياحية 

0.497*** 0.492*** 1   
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ما بعج  فى مخحمة 
  ةيالدياح الخحمة

بشاء مضدة تشافدية 
 مدتجامة

0.555*** 0.652*** 0.478*** 1  

األداء دعم 
 التدهيقى

0.635*** 0.675*** 0.605*** 0.645*** 1 

 (.0.001*** دالة عشج مدتهى معشهية أقل من )   
 

 :(8يتزح من الججول رقم )

  سـهاء   استخجام التقشيات الحكية لتدـهيق الخـجمات الدـياحية بضن مهجبةتهجج عالقة معشهية
عشـج مدـتهى ، وذلـك  دعـم األداء التدـهيقى، وبـضن  ةيالدـياح قبل أو اثشاء أو ما بعج الخحمـة

 (.0.001معشهية أقل من )

  سـهاء   استخجام التقشيات الحكية لتدـهيق الخـجمات الدـياحية بضن مهجبةتهجج عالقة معشهية
، وذلـك عشـج  بشـاء مضـدة تشافدـية مدـتجامة، وبـضن  ةيالدـياح قبل أو اثشـاء أو مـا بعـج الخحمـة

 (.0.001مدتهى معشهية أقل من )

  دعـم األداء التدـهيقى، وبـضن بشاء مضدة تشافدية مدـتجامة  بضن مهجبةتهجج عالقة معشهية  ،
 (.0.001وذلك عشج مدتهى معشهية أقل من )

 ( نتيجة لثبهت وجهد عالقات فإنو يسكن تصبضق نسهذج السعـادالت الييكميـة الستدامشـةSEM )
 ، لتحجيج التأثضخ السعشهى لمستغضخات الخارجية عمى كل من الستغضخات الهسيصة والجاخمية.

 :  Path Analysisتحمضل السدار 9-4-3
ييجف تحمضـل السدـار إلـى قيـاس األثـخ السباشـخ وغضـخ السباشـخ ألبعـاد اسـتخجام التقشيـات الحكيـة  

لتدهيق الخجمات الدياحية سهاء قبل أو اثشاء أو مـا بعـج الخحمـة الدـياحية عمـى بعـج دعـم االداء  
يــخ ويظ التدــهيقى مــن خــالل الستغضــخ الهســيط الستسثــل فــي بعــج بشــاء السضــدة التشافدــية السدــتجامة

تقــجيخات معــامالت الشســهذج الييكمــى السقتــخح  لكيــاس تــأثضخ اســتخجام التقشيــات  (9جــجول  رقــم )
الحكيــة لتدــهيق الخــجمات الدــياحية ، عمــى دعــم االداء  التدــهيقى ، بهاســصة بشــاء مضــدة تشافدــية 

 مدتجامة

 (9ججول رقم )

 تقجيخات معامالت الشسهذج الييكمى السقتخح
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السدار  بيان السدار
 السعيارى 

الخصأ 
 السعيارى 

 قيسة
 اختبار"ت"

 مدتهى 
 السعشهية

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة  ما بعج 

 :F3الخحمة الدياحية
 

بشاء مضدة تشافدية 
 مدتجامة

 
.882 .083 9.413 0.001***  

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة  أثشاء الخحمة 

: الدياحية F2 
  االداء  التدهيقىدعم  .288 .112 2.628 0.009**  

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة  ما بعج 

 F3 الخحمة الدياحية:
 0.040 2.050 201. 330. دعم االداء  التدهيقى*  

***0.001 3.458 146. 359. دعم االداء  التدهيقى F4: بشاء مضدة تشافدية مدتجامة   

لمخجمات التدهيق  الحكى 
الدياحية فى مخحمة ما قبل 

:الخحمة الدياحية F1 
 

بحهث التدهيق 
واإلستخبارات التدهيقي 

x1 
.591 -- -- -- 

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة ما قبل 

:الخحمة الدياحية F1 
 

تحمضل ودراسة الدمهك 
***x2 .681 .104 12.747 0.001الذخائي  

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة ما قبل 

:الخحمة الدياحية F1 
 إدارة السخاشخ x3 .809 .136 11.216 0.001***  

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة ما قبل 

:الخحمة الدياحية F1 
  ترسيم السديج التدهيقي

***x4 .684 .122 10.064 0.001والتخويجي  

التدهيق  الحكى لمخجمات 
مخحمة  أثشاء الخحمة الدياحية فى 

:الدياحية F2 
  إدارة الكمسة السشصهقة

 -- -- -- X5 .814اإللكتخونية 

***0.001 15.448 058. 752.إدارة الرهرة الحىشية  التدهيق  الحكى لمخجمات   
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الدياحية فى مخحمة  أثشاء الخحمة 
:الدياحية F2 

 X6لمعسالء

التدهيق  الحكى لمخجمات 
أثشاء الخحمة الدياحية فى مخحمة  
:الدياحية F2 

 
تتبع العسالء أثشاء 

***x7 .861 .060 18.605 0.001الخحمة  

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة  ما بعج 

:الخحمة الدياحية F3 
  متابعة وتقضيم األداء

 -- -- -- x9 .724التدهيقي

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة  ما بعج 

:الدياحيةالخحمة  F3 
 

ترسيم الحسالت 
التخويجية األلكتخونية 
 x10لمعسالء السحتسمضن 

.826 .091 15.005 0.001***  

التدهيق  الحكى لمخجمات 
الدياحية فى مخحمة  ما بعج 

:الخحمة الدياحية F3 
  إدارة الكمسة السشصهقة

***x11 .843 .092 15.310 0.001اإللكتخونية   

مدتجامةبشاء مضدة تشافدية   :F4   البحهث والتصهيخx13 .561 -- -- -- 

:بشاء مضدة تشافدية مدتجامة F4 
 

تسضد السديج 
***x14 .834 .131 10.690 0.001التدهيقي  

:بشاء مضدة تشافدية مدتجامة F4  أداء مالي متسضدx15 .847 .125 10.765 0.001***  

:دعم االداء  التدهيقى F5    رضا العسالX21 .845 -- -- -- 

:دعم االداء  التدهيقى F5  جهدة الخجمة السجركة 
X22 .854 .050 20.047 0.001***  

:دعم االداء  التدهيقى F5   تهصية األصجقاء
***X23 .786 .057 17.542 0.001 والدمالء  

:دعم االداء  التدهيقى F5  
تذجيع األصجقاء 

***X24 .864 .061 20.432 0.001 والدمالء  

 Normed Chi-Square=2.777 RMR= 0.083 GFI=0.000 AGFI= 0.378  NFI=0.023 RFI=0.022 
IFI=0.088 TLI=0.022  CFI=0.088  RMSEA=0.072 

 (.0.001*** دالة عشج مدتهى معشهية أقل من )   
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 ( مايمى:9يتزح من الججول رقم )
(  لمستغضـخ 0.001يهجج تأثضخ معيارى مباشخ دال إحرائياا عشج مدتهى معشهية اقـل مـن ) -1

ــامن  ــة لتدــهيق الخــجمات الدــياحية  الك ــات الحكي ــة اســتخجام التقشي ــي مخحم ــة ف ــج الخحم ــا بع م
R، وبسعامـل تحجيـج  بشاء مضدة تشافدية مدـتجامةعمى بعج الدياحية 

%( ، مسـا 77.8قـجرة ) 2
يهجـج تـأثضخ معشـهي لمستغضـخ الكـامن يجل عمى صحة الفخض البحثي األول جدئيـاا والقائـل بأنـو 

 سـهاء قبـل أو اثشـاء أو مـا بعـج الخحمـة ستخجام التقشيات الحكيـة لتدـهيق الخـجمات الدـياحيةبإ
 :لشحه التالى، عمى ا بشاء مضدة تشافدية مدتجامةعمي الستغضخ الكامن الستعمق ب ةيالدياح

ما  التدهيق  الحكى لمخجمات الدياحية فى مخحمة  0.882=  بشاء مضدة تشافدية مدتجامة
 .ةيالدياح بعج الخحمة

(  لمستغضـخات 0.05يهجج تأثضخ معيارى مباشخ دال إحرائياا عشج مدتهى معشهية اقل من ) -2
استخجام التقشيات الحكية لتدـهيق الخـجمات الدـياحية  سـهاء اثشـاء الكامشة الستعمقة بكل من: 
،  دعـم االداء  التدـهيقىعمى بعـج  مضدة تشافدية مدتجامة، وبشاء أو ما بعج الخحمة الدياحية 

Rوبسعامــل تحجيــج 
%( ، مســا يــجل عمــى صــحة الفــخض البحثــي الثــاني جدئيــاا ، 86.4قــجرة ) 2

والفخض البحثي الثالث ، حضث يشز الفـخض الثـاني بأنـو يهجـج تـأثضخ معشـهي لمستغضـخ الكـامن 
سـهاء قبـل أو اثشـاء أو مـا بعـج  ستخجام التقشيات الحكية لتدهيق الخجمات الدـياحيةالستعمق بإ

، بضشسـا يـشز الفـخض  جعم األداء التدـهيقىلكـامن الستعمـق بـعمـي الستغضـخ ا ةيالدياح الخحمة
عمـى  بشاء مضدة تشافدية مدتجامةالثالث عمى أنو يهجج تأثضخ معشهي لمستغضخ الكامن الستعمق ب

 ، عمى الشحه التالى: جعم األداء التدهيقىالستعمق ب الستغضخ الكامن

 مخحمة أثشاء الخحمةدياحية فى التدهيق  الحكى لمخجمات ال 0.288=  دعم األداء التدهيقى
 ةيالدياح ما بعج الخحمة التدهيق  الحكى لمخجمات الدياحية فى مخحمة  0.330+  ةيالدياح

 بشاء مضدة تشافدية مدتجامة 0.359+ 

ــة لشقــاط القصــع )-3 ( لكــل مــن: جــهدة 0.90جسيــع مؤشــخات جــهدة التهفضــق بالحــجود السقبهل
، جـهدة   NFI، جـهدة التهفضـق السعيـاري   AGFI، جـهدة التهفضـق السرـحح  GFIالتهفضـق

،   TL، جــهدة التهفضـق تــهكخ لـهيذ  IFI، جـهدة التهفضــق الستدايـج  RFIالتهفضـق الشدــبي
( ، ومــن ثــم 5السعيــاري أقــل مــن الكيســة ) 2، وأن مؤشــخ كــا  CFIجــهدة التهفضــق السقــارن 

 إمكانية مصابقة الشسهذج الفعمي لمشسهذج الييكمى السقجر.
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، الجـحر التخبيعـى لستهسـط مخبـع  RMRقيم الجحر التخبيعى لستهسط مخبعات البـهاقيبمغت -4
صـة القصـع وىي قيسة أقل من نق ( عمى التختضب ،0.038( ، )0.072)RMSEA خصأ التقجيخ 

، مسا يجل عمى تجنى أخصاء الشسهذج الييكمى السقجر ومن ثم جـهدة  (0.08لمبهاقي )أقل من 
 تهفيقو

ة الفخض البحثي الخابع:اختبار  9-4-3  صحَّ

ط ُبعج بشاء مضدة تشاُفديَّة مدـتجامة فـي قيـاس العالقـة بـضن أبعـاد اسـتخجام  اختبار معشهيَّة تهسُّ
التقشيات الحكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة سـهاء قبـل أو أثشـاء أو مـا بعـج الخحمـة الدـياحيَّة، 

 :وبضن دعم األداء التدهيقي

عشهي غضخ السباشخ لُبعج بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة في العالقة بضن أبعاد لكياس التأثضخ الس  
اسـتخجام التقشيــات الحَّكيَّــة لتدــهيق الِخــْجمات الدــياحيَّة ســهاء قبــل أو أثشــاء أو مــا بعــج الخحمــة 
شــات  : شخيقــة العضِّ الدــياحيَّة، وبــضن دعــم األداء التدــهيقي؛ تــمَّ اســتخجام األســمهب  اإلحرــائيَّ

 ،وفيسا يمى نتائج الفخض البحثي الخابع:Bootstrap samplesكشة السس

، Bootstrap samples( نتــائج شخيقــة العضشــات السسكشــة 10وبعــخض الجــجول رقــم ) 
 :التأثضخ السعيارى الكمى ، السباشخ ، وغضخ السباشخ لكياس

 

 

 ( التأثضخ السعيارى الكمى ، السباشخ ، وغضخ السباشخ10ججول رقم )

 العهامل التأثضخنهع 
التدهيق  

ما بعج الحكى 
 الخحمة
   ةيالدياح

التدهيق  
 أثشاءالحكى 

 الخحمة
   ةيالدياح

التدهيق  
ما الحكى 

 قبل الخحمة
   ةيالدياح

بشاء مضدة 
تشافدية 
 مدتجامة

 كمي
بشاء مضدة تشافدية 

 -- -- -- 0.882 مدتجامة

 359. -- 288. 646. دعم األداء التدهيقى

 مباشخ
بشاء مضدة تشافدية 

 -- -- -- 882. مدتجامة

 359. -- 288. 330. دعم األداء التدهيقى

غضخ 
 مباشخ

 -- -- -- **316. دعم األداء التدهيقى
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 (.0.01** دالة عشج مدتهي معشهية أقل من )

 :( مايمى10يتزح من الججول رقم )
سا بعج الخحمة الدـياحية  عمـى لالحكى  التدهيق يهجج تأثضخ معيارى مباشخ لمستغضخ الكامن .1

 (.0.882بكيسة معيارية قجرىا )بعج بشاء مضدة تشافدية مدتجامة 

ألبعـاد اسـتخجام التقشيـات يهجج تأثضخ معيارى مباشخ لمستغضخات الكامشة الستعمقـة بكـل مـن:  .2
شـاء مضـدة ، وبالحكية لتدهيق الخجمات الدياحية  سهاء اثشـاء أو مـا بعـج الخحمـة الدـياحية

( ، 0.330( ،)0.288،  بكــــيم ) دعــــم األداء التدــــهيقىعمــــى بعــــج  ية مدــــتجامةتشافدــــ
 ( عمى التختضب.0.359)

ــة أقــل مــن ) .3 ــج مدــتهي معشهي ــخ مباشــخ دال إحرــائياا عش ــارى غض ــأثضخ معي (، 0.01يهجــج ت
اســتخجام التقشيــات الحكيــة لتدــهيق الخــجمات الدــياحية مــا بعــج لمستغضــخ الكــامن الستعمــق ب

ــة الدــياحية  ــج  الخحم ــى بع ــامن الهســيط  دعــم األداء التدــهيقىعم مــن خــالل الستغضــخ الك
( 200،  باسـتخجام شخيقـة العضشـات السسكشـة لعـجد )بشاء مضدة تشافدية مدـتجامةب الستعمق 
بشاء مضدة بعج  ( ، مسا يجل عمى أن0.316، بكيسة معيارية قجرىا )  Bootstrapعضشة  

بعــاد اســتخجام التقشيــات الحكيــة اقــة فيســا بــضن يمعــب دوراا وســيصاا لمعال تشافدــية مدــتجامة
 .دعم األداء التدهيقى ، وبضن لتدهيق الخجمات الدياحية  ما بعج الخحمة الدياحية

 

 عاشخا: مشاقذة وتحمضل الشتائج وتهصيات البحث.

راسات الدابقة حهل التأثضخ اإليجابي  - راسة الحالية مع نتائج الجِّ اتفقت نتائج الجِّ
التقشيات الحَّكيَّة في بشاء مضدة تشاُفديَّة مدتجامة من خالل السدايا السحقِّقة الستخجام 

الستخجام تممك التقشيات في فى السخحمة الثالثة فقط وىى مخحمة مابعجالخحمة الدياحيَّة ؛ 
لتقشيات الحَّكيَّة أن ا (Dorcic et al., 2019)يخى  ففي السخحمة األولى )قبل الديارة(

ُتديم في اتخاذ قخار الدائح باختيار السقرج الداحي السشاسب والتخصيط الجضِّج لخحمتو 
ا  عمى  (Chen and Shen, 2015, Morrison, 2018)الدياحيَّة، كسا اتفق أيزا

فخ.  دور التقشيات الحَّكيَّة في تقمضل السخاشخ السختبصة باتخاذ قخار الدَّ
ولحا تختمف نتائج الجراسة الحالية عن نتائج الجراسات الدابقة والخاصة بسعشهية تاثضخ 
التقشيات الحكية فى مخحمة ماقبل واثشاء الخحمة وذلك يسثل مؤشخا من وجية نظخ الجراسة 

 التدهيكية فى السخحمتضن االولى والثانية مسا يتصمب من شخكات عمى قرهر الجيهد
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الدياحة ضخورة تكثيف انذصة بحهث التدهيق وترسيم حسالت تخويجية مكثفة فى 
 السخاحل االولى من مخاحل الخحمة الدياحية.

راسات الدابقة عمى دور التقشيات الحَّكيَّة في إرشاد  أما بعج الخحمة فقِج اتفقت جسيع الجِّ
 ,Bellotti et al., 2008)وتتبُّع الدائحضن وتحقضق مذاركة ومذاعخ إيجابيَّة 

Buonincontri and Micera, 2016, Burigat and Chittaro, 2005, Neuhofer 

et al., 2015) 

 

 ,Morrison, 2018, Femenia-Serra and Neuhofer, 2018) وبعج الخحمة

Sotiriadis, 2016)  ُتديم التقشيات الحَّكيَّة في نذخ التجارب الدابقة لمدائحضن ومدتهى
وما لحلك من تأثضخ في  (Pai et al., 2020)رضاىم وسعادتيم، ونيَّة إعادة الديارة مخة أخخى 

 نذخ وبشاء صهرة ذىشيَّة إيجابيَّة لجى العسالء السحتسمضن.

ي إلى دعم األداء  - راسة الحالية عمى أن التقشيات الحَّكيَّة تؤدِّ اتفقت نتائج الجِّ
ة فيسا التدهيقي فسن خالل استخجاميا تختفع فعاليَّ  ة األداء التدهيقي، وبرفة خاصَّ

يتعمَّق بسدتهى رضا العسالء وسعادتيم ونيَّة إعادة الديارة مخة أخخى، وىحا ما أبخزتو 
 ,Koo et al., 2019, Pai et al., 2020, Sotiriadis)نتائج دراسة كلٍّّ من: 

2016, Koo et al., 2015, Wang et al., 2019, Farah et al., 2019) 

 

راسات السابقة فيما يتعلَّق بالتأثير  - راسة الحالية، وتتفق معها الّدِ أبرزِت الّدِ
 Koo)اإليجابي لوجود ميزة تنافُسيَّة مستدامة على األداء التسويقي في مجال السياحة 

et.al 2019).وذلك لزيادة االتصاالت والتفاُعل مع العمالء ،  

 

ماا من خالل االتجاه نحه  وفي ضهء ىحه الشتيجة يسكن أن ُتحقِّق مرخ مخكداا تشاُفديِّا متقجِّ
مة في مجال الِخْجمات الدياحيَّة  تحجيث صشاعة الدياحة واالعتساد عمى التكشهلهجيا الستقجِّ

 

 عاشخاا:تهصيات الجراسة

العسل عمى دعم البشية التحتيَّة الكشهلهجيَّة في السدارات الدياحيَّة والفشادق والسصاعم بسا  -
 . مَن االستخجام الفعَّال ليحه التقشيات ودعم الدياحة السرخيَّةُيسكِّن 

مة في التدهيق الدياحي عمى صانعي القخار لجعم  - ول ذات السخاكد الستقجِّ عخض تجارب الجُّ
العسل عمى تجريب العاممضن في قصاع الدياحة عمى  القصاع الدياحي بتمك التقشيات.

الِخْجمات الدياحة من خالل إيفاد مجسهعة من رجال استخجام التقشيات الحَّكيَّة في إنتاج 
ول ذات الخبخات في ىحا السجال  .الدياحة إلى الجُّ
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العسل عمى نذخ ثقافة التدهيق الحَّكي لمِخْجمات الدياحيَّة في مرخ بسا يجعم األداء  -
 .التدهيقي

زمة لمجعم فكخة السجن الحَّكيَّة. - رات التسهيميَّة الالَّ ول االس تهفضخ السخرَّ تفادة من تجارب الجُّ
الدابقة في ىحا السجال؛ مثل: الرضن وفخندا، وكحلك دولة اإلمارات العخبيَّة الستَّحجة، 
ول الدابقة في مجال تقجيم  قتيا الجُّ ونقل الخبخات وعخض الشتائج اإليجابيَّة التي حقَّ

رة  .الِخْجمات الدياحيَّة الستصهِّ

ت الدياحيَّة من خالل التقشيات الحَّكيَّة عن شخيق نذخ ثفافة التدهيق السدتجام لمِخْجما -
االستعانة بخبخاء تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت في ترسيم البخامج التدهيكيَّة برهرة 

 .تقشيَّة ُتحقِّق انتذاراا واسعاا لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة

 

راسة.  دات الجِّ  حادى عاشخ: محجِّ
راسة مشح  -1  .2020حتى بجاية عام  2019بجاية عام تمَّ إعجاد ىحه الجِّ
راسة عمى عسالء شخكات الدياحة في مشصقة وسط محافظة  -2 اقترخ تصبضق الجِّ

 القاىخة ومحافظة الجضدة.
اقترخِت التقشيات الحَّكيَّة عمى كلٍّّ من وسائل التهاصل االجتساعي واليهاتف  -3

والهاقع االفتخاضي والتقشيات الحَّكيَّة الحَّكيَّة، وتعحُّر التصبضق عمى كلٍّّ من الهاقع السعّدز 
 األخخى لعجم شضهع استخجاميم في شخكات الدياحة في مرخ.

 

 ثانى عذخ: مجاالت لجراسات مدتقبميَّة.
في ضهء ما أسفخت عشو نتائج وتهصيَّات البحث؛ تخى الباحثة استكسال البحث في بعس 

 يمي:  السهضهعات التى ُيسكن بحثيا ودراستيا في السدتقبل كسا
 : تأثضخ فضخوس كهرونا السدتجج عمى معجَّالت استخجام التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق أوالا

 الِخْجمات الدياحيَّة.
تأثضخ استخجام التقشيات الحَّكيَّة عمى الجهدة الُسْجركة لمِخْجمات الدياحيَّة، دراسة  ثانياا:

مقارنة بضن مرخ والرضن وذلك لالستفادة من التجخبة الرضشية فى ىحا السجال من اكثخ الجول 
 التى تعتسج عمى التقشيات الحكية فى انتاج وتدهيق خجماتيا الدياحية، كسا ان تختضبيا الخابع من
حضث عجد الدياح الستخددين عمضيا سشهيا عمى مدتهى دول العالم بعج فخندا ،واسبانيا، والهاليات 

 World Tourism Organization الستحجة االمخيكية ) مشظسة الدياحة العالسية 

(UNWTO    
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ز في تحدضن األداء التدهيقي لذخكات  ثالثاا: دور تقشية الهاقع االفتخاضي والهاقع الُسعدَّ
 الدياحة في مرخ.

تأثضخ إدارة العالقات مع العسالء من خالل التقشيات الحَّكيَّة عمى السخكد التشاُفدي  رابعاا:
 لذخكات الدياحة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث عذخ: السخاجع:
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 قائسة االستقراء
 نسهذج مقتخح لبشاء ودعم مضدة تشاُفديَّة مدتجامة

 من خالل استخجام التقشيات الحَّكيَّة لتدهيق الِخْجمات الدياحيَّة،
 دراسة تصبيكيَّة من وجية نظخ عسالء شخكات الدياحة في مرخ

 

 عديدى السدتجضب، عديدتى السدتجضبة:
 تحيَّة شضِّبة وبعج..

راسة  الحالية إلى قياس مجى استخجام شخكات الدياحة لمتقشيات الحَّكيَّة في تيجف الجِّ
تدهيق ِخْجماتيا الدياحيَّة في رحمة الدائح، والتي تتسثَّل في: )تكشهلهجيا الدياحة الستشقمة ـ 
تصبيقات اليهاتف الحَّكيَّة لمسدتخجمضن ـ تكشهلهجيا الحجد عن شخيق اإلنتخنت ـ تكشهلهجيا وسائل 

االجتساعي(، باإلضافة إلى قياس مجى تأثضخ استخجاميا في بشاء مضدة تشاُفديَّة التهاصل 
 مدتجامة، وانعكاس ذلك عمى األداء التدهيقي لذخكات الدياحة.

راسة.  ومن خالل إجاباتكم سهف يسكن تحقضق أىجاف ىحه الجِّ
ـ يخجى اختيار رقم اإلجابة السعبِّخة عن رأيك في العبارات التالية؛   ( ُيذضخ إلى 5فالخقم )أوالا

ة، والخقم ) ( إلى غضخ مهافق، 2( إلى محايج، والخقم )3( إلى السهافقة، والخقم )4السهافقة بذجَّ
 ( إلى غضخ مهافق عمى اإلشالق.1والخقم )

مهافق  العبارة
 بذجة

 محايج مهافق
غضخ 
 مهافق

غضخ مهافق عمى 
 اإلشالق

الِخْجمات استحجام التقشيات الحكيَّة في تدهيق 
 الدياحيَّة

: مخحمة ما قبل الديارة:   أوالا
م الذخكة لمدائحضن معمهمات تداعُجىم في ـ 1 ُتقجِّ

البحث والتخصيط لخحمتيم الدياحيَّة من خالل التقشيات 
 الحَّكيَّة.

     

ـ تهفِّخ الذخكة معمهمات من خالل التقشيات الحَّكيَّة 2
الهجية  تداعج الدائحضن عمى اتخاذ قخار اختيار
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مهافق  العبارة
 بذجة

 محايج مهافق
غضخ 
 مهافق

غضخ مهافق عمى 
 اإلشالق

 الدياحيَّة.
ـ ُتقمل السعمهمات التي تهفِّخىا التقشيات الحَّكيَّة من 3

مخاشخ قخار اختيار الهجية الدياحيَّة من خالل خمق 
 الثِّقة بتجارب الدائحضن الدابقضن ليم. 

     

ـ تزسن التقشيات الحَّكيَّة زيادة اىتسام الدائحضن 4
السحتسمضن لمذخكة، وتتبُّع رحالتيا القادمة بددب 

ميا التقشيات الحَّكيَّة.   التجارب الدابقة التي ُتقجِّ

     

ـ تداعج التقشيات الحَّكيَّة في تدهيق وتخويج ِخْجماتيا 5
 الدياحيَّة نتيجة زيادة َفيم الدائح.

     

      ثانياا: السخحمة الثانية أثشاء الخحمة:

رحمة -7ـ تعتسج الذخكة عمى التقشيات الحكيَّة أثشاء 6
الدائح في نذخ تجويشات الدائحضن وآرائيم وتجاربيم 

 اإليجابيَّة.

     

ـ ُتسكِّن التقشيات الحَّكيَّة الدائحضن من اتخاذ قخارات -8
 قرضخة األجل.

     

التقشيات الحَّكيَّة الذخكة من تتبُّع الدائحضن ـ ُتسكِّن 9
والتهاصل واالترال معيم، ومذاركتيم وخمق وابتكار 

 الِخْجمات.

     

تدتخجم الذخكة التقشيات الحَّكيَّة في جسع  -10
ة بالتجخبة  وتدجضل المحظات والحكخيات الخاصَّ
الدياحيَّة في شكل صهر، وفضجبهىات وتدجيالت 

 صهتيَّة.

     

      ثالثاا: السخحمة الثالثة )بعج الخحمة الدياحيَّة(

يتمُّ عسل مذاركة لجسيع الفضجيهىات والرهر  11
والتدجيالت الرهتيَّة والشرهص من خالل وسائل 

 التهاصل االجتساعي.
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مهافق  العبارة
 بذجة

 محايج مهافق
غضخ 
 مهافق

غضخ مهافق عمى 
 اإلشالق

ـ ُتسكِّن التقشيات الحَّكيَّة من مذاركة الدائحضن 12
 التجخبة.

     

نات 13       ومخاجعات وتعميقات الدائحضن.ـ يتمُّ عخض مجوَّ

ـ يتمُّ عخض تقضيسات وتهصيات ومقتخحات 14
 الدائحضن لمدائحضن السحتسمضن.

     

      بشاء ودعم السضدة التشافديَّة السدتجامة:
 نذاط البحهث والتصهيخ– 1

تعتسج الذخكة في تقجيم مشتجيا الدياحي عمى -15
القائم عمى دراسات نذاط البحهث التدهيكيَّة والتصهيخ 

 سهقيَّة مهجَّية بحاجات ورغبات الدائحضن.

     

 ـترسيم مديج تدهيقى متسضد2
بة عمى  -16 تستمك الذخكة قجرات إداريَّة مؤىَّمة ومجرَّ

استخجام التقشيات الحَّكيَّة وتكشهلهجيا السعمهمات في 
 ترسيم مديجيا التدهيقي.

     

الدياحيَّة في ضهء نتائج يتمُّ ترسيم ِخْجمات     -17
البحهث التدهيكيَّة واالستخبارات التدهيكيَّة التي تيتمُّ 

 بعخوض وِخْجمات السشافدضن.

     

يتمُّ ترسيم ِخْجمات الذخكة الدياحيَّة في ضهء  -18
مذاركات الدائحضن ومقتخحاتيم وشكاواىم في التجخبة 

 الدابقة؛ وذلك من خالل التقشيات الحَّكيَّة.

     

ُتعجُّ أسعار تقجيم الِخْجمة أسعاراا تشاُفديَّة بالشدبة  -19
 ألسعار السشافدضن.

     

 اداء مالى متسضد
تستمك الذخكة صهرة ذىشيَّة وُسسعة أفزل من  -20

 مشافدضيا.
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مهافق  العبارة
 بذجة

 محايج مهافق
غضخ 
 مهافق

غضخ مهافق عمى 
 اإلشالق

ا ِتجاريَّة أكثخ من مشافدضيا. - 21       ُتحقِّق الذخكة أرباحا
تقجيم نفذ يرعب عمى الذخكات السشافدة  -22

 بخامج وعخوض مشافدضيا.
     

      الستغضِّخ التابع لألداء التدهيقي:
      أنا راضٍّ عن أداء شخكة الدياحة.-23 -1
      جهدة ِخْجمات شخكة الدياحة فاقت تهقعاتي.-24 -2
أوصي أصجقائي وزمالئي بالتعامل مع شخكة -25 -3

 الدياحة.
     

ع -26 -4 بالتعامل مع شخكة أصجقائي وزمالئي  أشجِّ
 الدياحة.

     

 

يسهجخافيَّة:  ثالثاا: الخرائز الجِّ

     الخرائز
  ُأنثى  ذكخ الشهع
ن      الدِّ

 دراسات ُعميا مؤىَّل جامعي ثانهيَّة أقل من ثانهيَّة  السدتهى التعميسي

 تكشهلهجيا السعمهمات واالترال
 

الياتف -1
 الثابت

3-
الياتف 
 السحسهل

 الفاكذ-3

ِخْجمات وشبكات -4
اإلنتخنت الجاخميَّة والخارجبة 

 بضن الذخكات الدياحيَّة
 السهقع اإللكتخوني لمذخكة .5

 البخيج اإللكتخوني-6
السهاقع السختمفة لمذخكات  -

 الدياحيَّة
 - (Facebook...( ، تهيتخ،

 شبكات التهاصل االجتساعي

بشهك  تهتضخ الفيذ يهك
 السعمهمات

 محخِّكات البحث
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 بشهك السعمهمات -
 محخِّكات البحث -
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