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 الملخص

فقد  واجتماعيا   السياحة في تطوير المجتمعات والدول اقتصاديا   صناعة نتيجه للدور الكبير الذي تلعبه     
ا في تطوير ودعم لدوره نظرا  يرا  بك عطتها اهتماما  أو  ،ةدول ومن بينها األردن على السياحركزت معظم ال
بسبب التنوع الكبير في  ،ظم وأسرع الصناعات نموا  وتطورا  السياحة في األردن من أع ُتعد، إذ االقتصاد الوطني

من أم قيس في شماله  المنتشرةثرية حيث المواقع التاريخية واأل ،منتجاته السياحية على الرغم من صغر حجمه
بمدينة جرش  حد عجائب الدنيا السبعة ووادي رم في جنوبه مرورا  أنباط و اصمة األوردية عمدينة البتراء ال إلى
لذا، اتبع  .من واالستقرارأل، عدا عن تمتعه باخفض نقطة في العالمأثرية والمغطس والبحر الميت حيث األ

الدراسة، بهدف  هذه الباحث المنهج االستقرائي التحليلي لألدب النظري ونتائج الدراسات المتعلقة بموضوع
 :تيةألسئلة اآلاجابة عن اإل

 ؟ما أنواع السياحة المتوافرة في األردن: لوالسؤال األ 
 ؟ما األهمية االقتصادية واالجتماعية للسياحة: السؤال الثاني
 ؟واقع التسويق السياحي في األردن ما: السؤال الثالث
 ؟وبشكل مثالي : كيف نسوق األردن سياحيا  السؤال الرابع

وبواقع  وبأهميتها االقتصادية واالجتماعية، بأنواع السياحة في األردنالتعريف  إلىوقد خلصت الدراسة 
 .ردن سياحيا  ق األيالطريقة المثلى لتسو إستنباط  إلى ، وصوال  تسويقها

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .المأمول ،الواقع، التسويق السياحي: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة
 الطعام عن بحثا   آخر مكان إلى مكان من يتنقل كان حين لىو األ العصور منذ ةالسياح نساناإل عرف       

 شكل   ةالسياح خذتأ وبابل وفينيقا الفرعونية مصر ثلم بدائيه مجتمعات في اإلنسان استقر وعندما ،والماء
وكانت اإلمبراطورية  .األخرى البلد الستكشافو  والتنزه للصيد مراءاأل فئة على مقصورة صبحتأف آخر

التاريخ البشري، فكانت تتحكم بمركز التجارة في قواها أمن أكبر الدول و  الرومانية في القرن الخامس بعد الميلد
تلك  إلى. وكان السياح يذهبون ةدُتعدفي أقطار م موجودةتزال آثارها  التي ال الضخمةوكانت تشتهر بمبانيها 

 ستجمامللر كانت بريطانيا األكثر زيارة دة أعاجيبها. وفي القرن الثامن عشهثار لمشاالمناطق قاصدين تلك اآل
روبا. وبعدها جاءت ايطاليا التي اشتهرت بقدوم عدد كبير من السواح لزيارة أو من قبل األغنياء واألثرياء في 

واستمرت السياحة على هذا الشكل حتى نهاية العصور  بانيها التي مازالت صامدة منذ القرن الثامن عشر.م
)الفنادق( البسيطه في المدن  الُنزلعداد الزائرين لها وتبني بعض إبعض الدول تهتم ب أتالوسطى عندما بد

في تلك الفترة تستغرق فترات طويلة، وكانت  السياحةوكانت  ،بين المدن الرئيسةالكبرى وعلى بعض الطرق 
، أنها كانت تستلزم أمواال  طائلة كما ،والسفر وعدم األمان على الطرق بين المدن نتقالاالبمخاطر  ةمحفوف

  مراء فقط.واألغنياء رت في تلك الحقبة الزمنية على األلذلك اقتص
وصناعة القطارات حدث ثورة  ةاآللة البخاري فكتشااروبا ومع أو في  ةالصناعي ةوفي بداية عصر النهض     

في بداية  "توماس كوك"ونظم ، نتقالاالوأمان في  ةللناس سرع رتفو  ،في صناعة السياحة على مستوى العالم
الدول التي بها  بدأت لىو األ ةالحرب العالمي بعد .على متن قطار مجهز ةسياحي ةل رحلأو القرن التاسع عشر 

راضيها وما تدره أقامة السائحين على إياحة لما وجدته من عائد كبير من تهتم بصناعة الس ةمقاصد سياحي
مما أنعش اقتصادها ليبدأ بعد ذلك عهد جديد للسياحة العالمية في القرن  ،مشتريات السياح من مدخوالت مالية

ره بأعداد أكبر بكثير مما أيضا  السياحة الدينية، فأصبح المسملون يسافرون للحج والعم زدهرتاو  العشرين.
مثل المدينة المنورة وتركيا،  سلميةاإللها وغيرها من المدن والمناطق سبق ومنهم من قصد القدس قبل احتل

 سبانيا وكثير من المدن األخرى.ا  و 
في العالم  زوار دائمين للقدس وروما وغيرهما من األماكن المسيحية المقدسة أيضا  كما أن المسيحيين كانوا  

   (.(http://vb.chatal3nabi.com/t103202  سطو األ وخاصة في منطقة الشرق
صناعة السياحة من أكثر الصناعات نموا  وازدهارا  وعلى المدى البعيد يتوقع لها مزيدا  من النمو  ُتعد       

للدور الكبير الذي تلعبه السياحة في تطوير المجتمعات  ةونتيج . والتوسع واالزدهار في معظم أنحاء العالم

http://vb.chatal3nabi.com/t103202)/
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كثيرا  وخاصة النامية منها  عطتها اهتماما  أو  ةفقد ركزت معظم الدول على السياح واجتماعيا   والدول اقتصاديا  
ظم وأسرع الصناعات نموا  السياحة فيها من أع ُتعد، حيث ا في تطوير ودعم االقتصاد الوطنيلدوره نظرا  

ردن حيث المواقع ياحية على الرغم من صغر مساحة األردن بتنوع كبير في المنتجات السوتطورا . ويتميز األ
ردن والبحر الميت ثرية مرورا  بالمغطس في نهر األمن الشمال حيث مدينة جرش األ ةتشر ثرية المنالتاريخية واأل

حد عجائب أنباط و مدينة البتراء الوردية عاصمة األ الجنوب حيث إلىخفض نقطة في العالم وصوال  أحيث 
 لعباسي،)ا ةقمع ما يحدث في المنط ةردن مقارنمن واالستقرار الذي ينعم به األعدا عن األ ةالدنيا السبع

 (.2012بظاظو،  ؛2012
واعد ق تتغير ، النطاق اإلقليمي ثم إلى العالمي مع توسع المنافسة السياحية من النطاق المحلي إلىو          

كية للوصول إلى األسواق ستلزم بناء شراكات وتحالفات وأنظمة شبإمما  ،المنافسة في القطاع السياحي
في القطاع السياحي على مبدأ الشراكة لزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف  يقوم إطار التشبيكإذ ، السياحية

األطراف القائمة على صناعة السياحة على المستوى المحلي والعالمي خاصة في ظل التطور المتزايد في 
التسويق  يمكن أن يتحقق ذلك إال من خلل وال ،بين الدولرافية التكنولوجيا والتراجع المستمر في الحواجز الجغ

دراسة " بأنه التسويق (2: 2012)وي اضمر "وقد عرفت  (.2012سس علمية )بظاظو، الفعال القائم على أ
 لة إشباعها بطريقة أفضل من المنافسين وضمن الموارد المتاحة للمؤسسة،و اورغبات العملء ومح اجاتتيحا

، والرقابة على الجهود والموارد وتوزيعة تخطيط وتنظيم وتوجيه وتسعير وترويج يلوعملية التسويق تعني عم
  ."التسويقية لتحقيق األهداف المرسومة

 

يتطلب التسويق السياحي دراسة معمقة لسلوكيات وتوقعات األسواق المستهدفة ومعرفة اإلحساس  لذا،      
تشكيل  إلىجزءا  من العملية الحسية للسائح والتي تتجه  ُتعدوصورة المنظمة السياحية في ذهن السائح والتي 

ويقوم التسويق العلمي والعملي على البحوث التسويقية  ،التوقعات والتي تحدد بدورها شكل السلوك المناسب
وبالتالي فإن التسويق السياحي قائم على جمع  ،لجمع المعلومات ولتكون الخدمة المقدمة تطابق التوقعات

نتاج الخدمات المطابقة لها المعلومات ع  ) .2012، لعباسي)ان سلوك السياح وتوقعاتهم وا 

 للقطاع السياحي دور كبير في دعم االقتصاد الوطني وسوق العمل من خلل قدرته العالمية علىو       
االستراتيجية ر و اويظهر ذلك جليا  في أهداف ومح .المختلفة السياحية جذب االستثماراتو  التسويق السياحي

والتي تعمل على توجيه التنمية المستمرة لقطاع السياحة خلل السنوات الخمس  ،(2014-2011السابقة )
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مليار دينار بحلول عام  (4.2) إلىالمقبلة ضمن هدف شامل هو زيادة عائدات السياحة األردنية لتصل 
السياحة وزيادة مشاركة اإلناث  فرصة عمل جديدة مباشرة في قطاع (25000)وستعمل على إيجاد . 2015

طالب وطالبة في مراكز التدريب الفندقي والسياحي الـ ( 5000) وتدريب ةبالمائ( 15)في القوى العاملة بنسبة 
عامل في القطاع السياحي )  (40000) التابعة لمؤسسة التدريب المهني وتطوير مهارات الضيافة لدى( 11)

 .(2011واآلثار، وزارة السياحة ؛  2011 مهيار،
إحدى االستراتيجيات الناجحة في  ُيعد التشبيكأن على  (2012)بظاظو أكد  وفي هذا المجال         
أكبر شريحة من السياح في  ألنه يعمل على تعظيم وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى ؛السياحي التسويق
لب العمل على االنتقال ، مما يتطالمعلومات والخبرات بين األعضاء ، إضافة إلى زيادة القدرة على تبادلالعالم

ستراتيجيات تطوير وتسويق القطاع السياحي األردني من العمل الفردي إلى التعاون والعمل إمن صياغة 
واإلنفاق دوار وتحديد الوسائل المناسبة لتحقيق األهداف يم والعالم، والعمل على توزيع األالجماعي مع دول اإلقل

مكانات كل طرفعلى الجوانب الماد  .والفائدة على كافة أعضاء الشبكة ، مما يعود بالخيرية ودراسة قدرات وا 
 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
يمتلك األردن  ،وتأسيسا  على ما جاء في أوراق العمل والنشرات السياحية الرسمية والزيارات الميدانية      

السياحية الطبيعية والبشرية والحضارية التي تؤهله على المدى البعيد لتكوين منتج سياحي العديد من المقومات 
سياحية تعكس  إستثماريةولكن هذه المقومات تحتاج إلى برامج  ،لصناعة سياحية راقية في األردن متفرد وصوال  

برات قادرة على قراءة الطلب األولويات الوطنية. كما أن استغلل وتطوير هذه الموارد السياحية يحتاج إلى خ
قامة المشاريع السياحي في األسواق العالمية في الحاضر والمستقبل، السياحية  اإلستثمارية كما أن تطوير وا 

نجازها على أرض الواقع. و ي تمثل هذه يجب أن حتاج إلى رؤوس أموال ومصادر تمويلية لتحقيقها وا 
الوطنية األردنية لتكوين منتج سياحي متميز ومتفرد يتمتع االحتياجات تحديات رئيسة في سلم األولويات 

تكوين  بالميزات النسبية والتنافسية. فهذا التميز والتفرد والميزات التنافسية النسبية هي القادرة في النهاية على
ى واألصل في تطوير هذا المنتج السياحي أن يقترن بتقديم خدمات وتسهيلت عل ،وتطوير السياحة في األردن

ألردن وصوال  التسوق السياحي في اجاءت هذه الدراسة إلستقصاء واقع لذا ، مستوى عاٍل من الجودة والتميز. 
 :تيةة اآللجابة عن األسئإلا، وذلك من خلل لتسويق سياحي مثالي

 ؟واع السياحة المتوافرة في األردن: ما أنلوالسؤال األ 
 ؟واالجتماعية للسياحة: ما األهمية االقتصادية السؤال الثاني
 ؟واقع التسويق السياحي في األردن : ماالسؤال الثالث
 ؟وبشكل مثالي : كيف نسوق األردن سياحيا  السؤال الرابع

 أهمية  الدراسة:
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، لذا  تسويق األردن سياحيا  وبشكل فاعلكيفية  يستقصيتنطلق أهمية الدراسة من أهمية موضوعها الذي 
 اآلتي:تتجّسد األهمّية في 

التسويق السياحي في التي بحثت في واقع  - في حدود علم الباحث -هذه الدراسة من الدراسات النادرة  ُتعد -
 .وصوال  لتسويق سياحي مثالياألردن 

والمخططين لتطوير السياحة  ،تمين بالموارد السياحية األردنيةالقائمين والمهيؤّمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة  -
 . المستقبلبهدف إستشراف السياحي  التسويق من خلل معرفة واقعفي األردن 

الموجه لجميع المهتمين في األنشطة السياحية للتسويق يؤّمل أن تكون نتائج هذه الدراسة بمثابة البوصلة  -
 .السياحي المثالي

 .للتسويق السياحي المثالييؤمل أن يتوصل الباحث إلى وضع إطار مقترح  -
  .التسويق السياحييؤّمل أن تثري هذه الدراسة المكتبة العربّية في مجال  -

 هدف الدراسة:

األهمية االقتصادية  واستخلص ،واع السياحة المتوافرة في األردنأنتهدف هذه الدراسة إلى بيان      
وبشكل  األردن سياحيا  ق يسو ت يةكيف وبيان ،واقع التسويق السياحي في األردن واستقصاء، لهاواالجتماعية 

 .مثالي
 

 منهجية الدراسة:
 

التسوق السياحي في األردن إلستقصاء واقع لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي 
والمنهج االستشرافي الذي يهدف إلى استشراف المستقبل بصياغة مجموعة من  .وصوال  لتسويق سياحي مثالي

، انطلقا  من الحاضر إلستشراف للتسويق السياحي في األردنالتنبؤات المشروطة توضح المعالم الرئيسة 
 .للتسويق السياحي المنشود تصور مستقبليالمستقبل وذلك من خلل استخلص 

 
 

 مصطلحات الدراسة: 
 

  بالتعريف باألماكن السياحية المختلفة في األردن  عملية التخطيط والتنفيذ الخاصة: التسويق السياحي
 . من الزوار من مختلف أرجاء العالم، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن بمختلف الوسائطوالترويج لها 

  والمردود المالي على ، من مختلف الجنسيات الواقع السياحي الحالي من حيث عدد السائحين: الواقع
 .األردن
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 زوار والمردود المالي على ما ينتظر أن تكون عليه السياحة لألردن مستقبل  من حيث عدد ال: المأمول
 .األردن

 
 ؟واع السياحة المتوافرة في األردن: ما أنلواإلجابة عن السؤال األ 

خر آ إلىمن بلد  أوخر آ إلىمجموعة أفراد يحدث عنه انتقال من مكان  أوالسياحة نشاط يقوم به فرد        
اإلطلع  ذلك هبغرض الترفيه و ينتج عن أو ،أماكن عدة أوزيارة مكان معين  أو ،ةبغرض أداء مهمة معين

ضافة معل ،على حضارات وثقافات أخرى . إن دةُتعدبشعوب وجنسيات م لتقاءاالومات ومشاهدات جديدة و وا 
 ويخلق فرص عمل عديدة  ،في الدخل القومي للدول السياحية مباشرا   يؤثر تأثيرا   ذلك

 وثقافتهم وينشر تاريخهم  الشعوب دة لخدمة النشاط ويرتقى بمستوى أداءُتعدم وصناعات واستثمارات
على أنها نشاط السياحة  (2012) بظاظو عرفيو   .(2012، يو ا)ضمر  وتقاليدهموحضاراتهم وعاداتهم 

وتكون السياحة بانتقال الفرد  ،رج عن الروتين الذي يحياه السائح، هدف السياحة إنعاش روح الفردترفيهي خا
دولة أخرى، مع توفير جميع الخدمات  إلىاإلنتقال  أومكان آخر في نفس الدولة  إلىمن المكان المقيم فيه 

 ز السنة.و اساعة وال تتج (24) والمستلزمات لهذا النشاط. في مدة ال تقل عن
وهي  الدولة المضيفة. وفي و الفرد الذي يقوم بنشاط السياحةهو  السائحفي  أركان السياحة فتتمثلأما        
. تلزمات من أجل خلق جو سياحي ممتعجه من مس، وتوفير ما يحتاتقوم بتقديم كافة الخدمات للسائحالتي 
بكافة أنواعها والتي تتحدد بنوع السياحة من بيئية وتسويقية وعلمية وعلجية وغيرها.  المعالم السياحيةوفي 

، أم بين مدنها الغنية بمعالم سياحية في الدولة ذاتها داخلية: أي أن تحدد السياحة نمط السياحة إلىإضافة 
 .(2012سط السياحية ،و مجلة الشرق األ ) دولة أخرى إلىى حدود الدولة الواحدة ُتعدت خارجية
وهي قيام الفرد باالنتقال من مكان السياحة الدينية ب ؛أنواع السياحة حددت فقد (2012ي )و اضمر أما        

 دولة أخرى. إلىاالنتقال  أواألماكن المقدسة في دولته ذاتها  إلىإقامته 
، وبهذا النوع من السياحة يقوي الوازع الديني أماكن العبادة مثل مكة والمدينة أوكزيارة المساجد واألضرحة 

المعدنية  والمياه قيام الفرد بزيارة المنتجعات الصحية مثل   وهي والسياحة العالجية، وينعش الجانب الروحي
كز والمصحات العلجية وغيرها الكثير، إذ يكون الهدف من هذه السياحة علج الجسد من األمراض في مرا

قيام الفرد بالرحلت الجماعية في أيام  وهيالسياحة اإلجتماعية مثل  تمتلك كفاءات عالية، مع ترفيه النفس. و

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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، وتكون مع جماعات كثيرة تكون شركات معينة مسؤولة زيادة النشاط النفسي والجسدي لهماإلجازات للترفيه و 
 .األماكن وتوفر لهم أماكن لإلقامةسبا  لزيارة عنها بحيث تؤمن لهم جوا  رائعا  وتنظم لهم برنامجا  منا

ازدهرت مع التطورات التي صاحبت المجاالت اإلقتصادية والسياسية والثقافية،  التيوسياحة المؤتمرات  
فسياحة المؤتمرات تكون بعمل مؤتمرات متنوعة في مختلف البلدان ويتوجه إليها األفراد لحضورها مع الترفيه، 

ا. وخدمات كثيرة غيره اتصالوسائل إلقامة وقاعات لحضور المؤتمرات و بحيث تكون مجهزة بأماكن ل
، فيسافر احة سواء أكانت داخلية أم خارجيةفر جميع المسلتزمات لهذه السياوهي تشمل تو  السياحة الرياضيةو

 . في ممارسة األنواع المختلفة لهذه السياحة قات ممتعةأو إليها السواح لقضاء 
 منتجاتها وهي السياحة التي يقوم بها األفراد في بعض الدول التي تقيمها بحيث تعرض سياحة التسوقو

األماكن التي تتميز  إلىث يقوم األفراد بالتوجه يحالسياحة الترفيهية . وبأسعار مخفضة من أجل جذب السياح
حيث يمارس بجو مريح وفيها المياه والغابات الخلبة وهدف األفراد من التوجه إليها الترفيه واالستمتاع فقط ب

بهذه السياحة المثقفون والمهتمون بالمعالم الحضارية والتاريخية.  يهتم السياحة الثقافية. وفيها األفراد هواياتهم
وهذه السياحة حديثة إذ يقوم األفراد بالتوجه سيرا  على األقدام نحو األماكن الجميلة ذات سياحة التجوال و

م األفراد وهي قياالسياحة البيئية . ولتجوال فيها ويقيمون في خيم بريةيستمتعون بافة، الطبيعة الغنية الخلب
وزيارة المحميات البيئية النباتية والحيوانية من أجل عمل دراسات حولها واالطلع على األسرار  باالنتقال
، والقيام برياضات تسلق على غرائب العيش في بعض المناطق االطلع تشملو سياحة المغامرات البيئية. و

سياحة السيارات . وغريب وعمل كل ما هوالجبال وسباق الدراجات والغوص في أسرار الوديان والصيد 
فر في هذه ابلد التي تمتلك طرقا  واسعة وسريعة التواصل مع البلدان األخرى، ويتو التكون في  والتي والدراجات

 مة من إسعاف وصيانة وغيرها. الطرق جميع الخدمات اللز 
تكون متنقلة بين الدول التي تقيم معارضا  مختلفة من فنون تشكيلية ومعارض  وهي التيسياحة المعارض و

 .صناعية ومعارض أدبية وتجارية وغيرها
، والطبيعية ،والتاريخية، الجغرافيةب (2012سط السياحية )و فقد حددتها مجلة الشرق األ ةمقومات السياحأما  

  .ألماكن الدينية والصحارى والمياهوذلك لتوافر المواقع األثرية وا
 :منهاللسياحة في األردن  عدة أنواع وأشارت إلى

األردن مركزا  ثقافيا  مهما  في المنطقة والحركة الثقافية والفنية  ُيعد : ))األثرية والتاريخيةالسياحة الثقافية  1- 
في حالة حراك مستمر فيه، حيث تقّدم العاصمة عمان عددا  من المسارح وصاالت العرض والمعارض الفنية 

http://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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ة جرش مدين ُتعد( ألف متفرج. كما 15المدرج الروماني من أهم المسارح فيها حيث يتسع لنحو ) ُيعدو الراقية، 
اآلثار الرومانية ذات التراث الحضاري العريق من إحدى المدن القليلة التي حافظت على معالمها التاريخية 
التي تعود للعهود اليونانية والرومانية القديمة. أما مدينة عجلون والشهيرة بقلعتها التاريخية التي تسمى قلعة 

وجه العدو وتحافظ على طرق المواصلت بين  الربض فقد بناها أحد قادة صلح الدين األيوبي لتقف في
تطل آثارها على وادي اليرموك وبحيرة التي و  األردندمشق وشمال سوريا. وهناك أم قيس التي تقع في شمال 

طبريا وتقابلها هضبة الجوالن وقد بنيت منشآتها الرومانية من شوارع ومسارح وحمامات من حجر البازلت 
وقد بناها الصليبيون لتكون نقطة اتصال إستراتيجية بين قلعة  األردناألسود. وقلعة الكرك التي تقع جنوب 

قاعات محصنة، ومن خلل أبراج القلعة يمكن  إلىت سرية تحت األرض تقود الشوبك والقدس، ويوجد بها ممرا
على مسمى إحدى  للمنطقة المحيطة. أما مدينة البتراء والتي حصلت مؤخرا   خلبا   طبيعيا   أن يرى منظرا  سائح لل

عرف بالمدينة شاهدا  على المعجزة البشرية التي تخرج المدن من بطون الجبال وتُ  ُتعدف ،عجائب الدنيا السبع
من أشهر المعالم  ُتعدو ، بالقلعةا تكون فريدا  وهي أشبه مء  لون الصخور التي شكلت بنا إلىالوردية نسبة 

تحفة فنية معمارية إسلمية في قلب الصحراء، وقصر  ُيعداألثرية في األردن. وهناك قصر عمرة األموي الذي 
 .القصور األخرى مثل قصر الحلبات وقصر المشتى إلىفة من أهم اآلثار األموية باإلضا ُيعدالخرانة الذي 

بتطور الخدمات الطبية وحداثة المستشفيات والمراكز  األردنميز تي: السياحة العالجية واالستشفائية 2-
وجود الموارد  إلىباإلضافة . الطبية ووجود عدد من أهم األخصائيين في العالم في معالجة األمراض المختلفة

 :ومنها جميع مقومات العلج فيها رفاتو تالتي  للسياحة العلجية الطبيعية
فهو يتمتع بشهرة تاريخية منذ أقدم  ،أخفض نقطة في العالم عن مستوى سطح البحر ُيعد الذيالبحر الميت  •

، أما في العصر االستشفاء بمياهه المميزة أووكان مركز جذب لملوك وأباطرة عظام وتجار لإلقامة  ،األزمان
الحديث فقد تم أقامة الفنادق الفخمة المجهزة بأحدث المرافق والخدمات العالية الجودة وبرك السباحة وأماكن 

قامة المنتجعات والمراكز العلجية والصحية التي تعتمد مياه البحر وأملحه وطينته  .الترفيه واالستمتاع وا 
عــام وأشـــعتها الشمســية غيــر الضــارة بصـــحة منطقــة البحــر الميــت بطقســـها المشــمس علــى مــدار ال تتميــزتو     

كســجين مــن أهــم مــا يميــز هــذه المنطقــة وتشــتهر بــالطين األســود و وهواءهــا النقــي الجــاف والمشــبع باأل ،اإلنســان
الغني باألملح والمعادن، والمياه المشبعة بالمعادن الطبيعيـة خاصـة الكالسـيوم والمغنيسـيوم والبـروم والبوتاسـيوم 

السياحة من أهم مواقع العلج و  ُتعدف الحّمة األردنيةأما مجتمعة، وهذه المياه من أهم مصادر العلج الطبيعي. 
حيــث أقيمـــت فيهـــا منتجـــع ســياحي علجـــي يضـــم مركـــزا  علجيـــا  لألمــراض الصـــدرية والتهـــاب الجهـــاز التنفســـي 
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ــــــــــــــي حــــــــــــــين تشــــــــــــــتهر .وأمــــــــــــــراض الجهــــــــــــــاز العصــــــــــــــبي واألمــــــــــــــراض الجلديــــــــــــــة وأمــــــــــــــراض المفاصــــــــــــــل  ف
ض الــدورة بمنتجعهــا وعياداتهــا الطبيعيــة التــي تقــدم العــلج للمصــابين بــاألمراض الجلديــة وأمــرا حمامااات ماااعين

ا بينابيعهــا الحــارة والمحتويــة علــى حمامااات عفاار وتمتــاز .الدمويــة وآالم العظــام والمفاصــل والظهــر والعضــلت
المنتجعــات  إلــىالمعــادن التــي تســاهم فــي عــلج العقــم وأمــراض تصــلب الشــرايين وفقــر الــدم والرومــاتيزم إضــافة 

 .العلجية فيها
مواقع و ية، و ايوجد في األردن الكثير من األضرحة واألماكن المقدسة للديانات السم :السياحة الدينية - 3

أضرحة ومقامات ومساجد للشهداء منها: ضريح جعفر بن أبي طالب، ومقام زيد بن و  وآثار لألنبياء والصحابة،
لجراح، وشرحبيل حارثة، وعبداهلل بن رواحه رضي اهلل عنهم، ومقام ضرار بن األزور، وأبو عبيدة عامر بن ا

بن حسنة، ومعاذ بن جبل، وعامر بن أبي وقاص، ومقام النبي شعيب. ومن أهم المناطق الدينية الجاذبة: 
كما أن األردن معروف لدى التاريخ المسيحي  .الجنوب الشرقي من عمان إلىكهف "أهل الكهف" الذي يقع 

العهد  إلىالفسيفساء النادرة التي تعود  فيوجد على أرضه أماكن مقدسة لهم، ففي مدينة مادبا توجد أرض
وكس وفيها أقدم خريطة لألرض المقدسة، وهناك جبل نّبو المطل على البحر ثدالبيزنطي في كنيسة الروم األر 

ببيت عينا وهناك وقف المسيح عليه السلم  الميت. ويقع المغطس في منطقة وادي الخرار التي سميت قديما  
ة يدي النبي يحيى عليه السلم لكي يتعمد بالماء ويعلن من خلل هذا المكان بداي وهو ابن ثلثين عاما  بين

ائل استخدموها في طقوس جماعية و للبشرية. ويوجد عدة آبار للماء وبرك يعتقد أن المسيحيين األ هرسالت
 .للعماد، وهناك مزار سيدة الجبل في عنجرة، ومزار النبي إيليا في منطقة خربة الوهادنة

وادي  ُيعد :)سياحة السفاري والمغامرات، سياحة التجوال، سياحة السيارات والدراجات( السياحة الرياضية - 4
رم تحديا  ممتعا  لهواة التسلق وفيه أعلى القمم الجبلية في جنوب بلد الشام، ويستطيع الزائرون القيام برحلت 

الرحلت بسيارات الدفع الرباعي، وركوب  إلىجماعية على ظهور الجمال والتخييم في الوادي، باإلضافة 
 .المناطيد. ومن الرياضات التي تقام في األردن رياضة سباق الرالي العالمي للسيارات والدراجات

العقبة من أهم المناطق  ُتعد :)سياحة التسوق، السياحة الشاطئية، سياحة الغوص( السياحة الترفيهية -5
السياحية في األردن، حيث تلتقي المناظر الخلبة مع الرمل الذهبي على ساحل البحر األحمر الذي يمتاز 
بالماء البلوري والنخل الباسق والشمس الدافئة وهو من أجمل المنتجعات السياحية الشتوية على شواطئ البحر 

قيادة الزوارق  أوصيد األسماك  أوالتزلج على الماء  أوباحة األحمر، ويستطيع الزائر ممارسة هواية الس
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فيها الشعب المرجانية و  فيها رياضة الغوص فراتتو و أي نوع من أنواع الرياضات المائية.  أوالشراعية 
 واألسماك الملونة والمناظر الساحرة والخلبة. 

 ،سنويا  في األردنإزدهرت سياحة المعارض والمتاحف من خلل ما يقام  ،سياحة المعارض والمتاحف -6
مثل المعارض الصناعية والعسكرية والتجارية والفنية والتشكيلية وغيرها، وأصبحت سياحة المعارض والمتاحف 

السياحي وعامل  مهما  من عوامل التنشيط  ،التي يطل عبرها على الدول األخرىفي الوقت الراهن نافذة األردن 
 .في األردن

سطح األرض المتنوعة ونبات لعرض اآلثار الطبيعية من أشكال  مفتوح ومتحف متكامل ُيعْد األردن معرض
ن عدة ، فقد شهدت حركة المعارض نهضة قوية إذ أقيم في األردوحيوان، وتقدم علمي وصناعات وطنية

تقرار األوضاع وسط بين دول العالم واس، وساعد على ذلك موقع األردن المتمعارض محلية ودولية متنوعة
مكانيات استضافة وتالسياسية الداخلية أما سياحة المهرجانات، والتي  .نظيم المعارض واالتصاالت الحديثة، وا 

تقام سنويا  في األردن، تستقطب أعدادا  كبيرة من السياح لمشاهدة المهرجانات، التي تتميز بالتنوع لتناسب 
النوع من السياحة على أساس ، لذلك يجب أن يقوم هذا ل: مهرجان جرش والفحيصختلفة، مثاألذواق الم

 . (2013، أبو رمان) يؤدي إلى رفع سوية هذا النوع من السياحة في األردن ،مؤسسي
 
حيث  التعليميةاألردن رافدا  مهما  للسياحة  ُيعد :))سياحة المؤتمرات، سياحة المعارض ميةيعلتالسياحة ال -7 

عدد كبير من  لتحق بهاعدد كبير من الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة اعتمادا  عاما  وخاصا  وي يوجد
 للطلبة  اإلحصائيات أشارت وقدالطلبة العرب وذلك لما تتمتع به الجامعات األردنية من سمعة علمية طيبة. 

 وثمانين خمس من أكثر من وطالبة طالب ألف ثلثين عن يربو عددهم أن الجامعية دراستهم إلكمال الوافدين
 تفوق وبنسبة العامة منها والخاصة جنوبهاإلى  شمالها من األردنية الجامعات معظم في وينتشرون جنسية

 والهندسية، الطبية وخصوصا   منها العلمية التخصصات ذات الجامعات في تركزهم رغم الطلبة من (10%)
 مماه. عن المثالية الصورة ويعكسون بلدانهم في لألردن حقيقيين سفراء ُيعدون الطلبة من هائل   ا  كم يشكل وهذا
 مادي دعم مصدر ليشكل لجامعاتنا باطراد العدد هذا تدفق على المحافظة مسؤولية األردن كاهل على يضع

 لتأطير مستقبلية ورؤية الوطني، اقتصادنا لدعم آخر ومصدرا   التعليمية، السياحة ودعم الجامعات نفقات لتغطية
  2011).،عبيدات) هؤالء وبلدان األردن بين نموذج تعاون

 
 من التي والترفيهية والفنية الثقافية الشبابية البرامج من العديد فيالطلبة الوافدين  إشراكوعلى الجامعات       
 األردنيين الطلبة من زملءهم يعرفوا كي لهم الفرصة تفسح وأن وتاريخا   وطنا   باألردن تعرفهم أن شأنها

يجاد  ،المحلي المجتمع مع للندماج هادفة حوارية برامج لهم يطّور وأن .وتقاليدهم وعاداتهم بأقطارهم  برامج وا 
دماجهم نخراطهمإل  خارج والثقافية االجتماعية واألنشطة السياحية الرحلت خلل من األردني المجتمع في وا 
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نشاء والشبابية، األكاديمية السياحة وتشجيع الجامعة، أسوار  الوافدون، الطلبة بها ينخرط التي الطلبية األسر وا 
 من والتواصل والتعاون للتشارك لهم أيدينا ونمد ترحيب أّيما الوافدين بالطلبة نرحب فإننا كله ولهذا .ذلك وغير
 .)2011)عبيدات ، واحترام تقدير بكل دورها نثمن التي جامعاتهم خلل

ودوليا  في مجال  إقليميا   السياحة التعليمية يجب العمل على جعل األردن مركزا   في وفي مجال اإلستثمار    
ذلك من خلل الميزة النسبية للموارد البشرية المؤهلة في  السياحة التعليمية، وأن يحظى باعتراف دولي، و

ف األسواق العالمية لذلك فإن مفتاح النجاح هو القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤولية تعري األردن. ووفقا  
 كما أن للحكومة دورا  قويا  وحيويا  في إنجاح هذا القطاع من خلل خلق البيئة المناسبة.  بهذا القطاع.

وعليه، فإن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ستكون هي األساس من أجل تحقيق الفوائد االقتصادية 
من  ،كبر في ترويج السياحة التعليميةاألردنية الدور األ هيئة تنشيط السياحة ويقع علىالمستدامة لألردن. 

إبراز الجانب التعليمي على كافة  ار ووزارة التعليم العالي، بهدفخلل التعاون مع كل من وزارة السياحة واآلث
المستويات، إلستقطاب أكبر قدر ممكن من الطلبة العرب واألجانب إلى األردن بهدف تحصيل العلم الجامعي، 

قوة دفع هامة في تفعيل االقتصاد وتنشيط السياحة  ، مما يشكل ال التدريب في المجاالت المختلفةفي مجأو 
جامعات الرسمية على الدعم فمن أبرز فوائد السياحة التعليمية بأنها تُقلل اعتماد الالعامة بشكل غير مباشر. 

يجابية ممتدة إتخرجهم. ولهذا األمر آثار  ، إضافة إلى أن الطلبة األجانب سيكونون سفراء لألردن بعدالمالي
ويستفيد الطلبة األردنيون من التنوع  على المدى البعيد على قطاع السياحة والتجارة مع األردن واالستثمار فيه،

 (.2014المتزايد في الجامعة )بظاظو، 

 

 

 ؟االقتصادية واالجتماعية للسياحة : ما األهميةاإلجابة عن السؤال الثاني
ذلك و  صناعة السياحة من أسرع القطاعات تطورا  ونموا  في القرن الحالي على المستوى الدولي، ُتعد         

، وتشير وتوفير العملت الصعبة اإلجمالي، ، والمساهمة في الناتج المحليلقدرتها على توليد فرص العمل
نمو تزايد ( التابعة لألمم المتحدة، WTO)العديد من التقارير الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية 

السياحة الدولية، بالرغم من تعرض العالم للعديد من األزمات االقتصادية، حيث بلغ عدد السياح في عام 
مليون سائح في عام ( 935)و  2000مليون سائح في عام ( 681) إلىمليون سائح ليصل ( 438)، 1990
. وتتنبأ 2010مليار دوالر أمريكي في عام  (852). وقد بلغ حجم الدخل المتأتي من السياحة الدولية 2010
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مليار سائح بحلول عام ( 1.6)نحو  إلىمنظمة السياحة العالمية أن أعداد السياح الدوليين القادمين سيصل 
2020 (WTO, 2011.) 

لترسيخ وضعها ا  جاهد األردنسعى يلوية لقطاع السياحة، و أو لت الحكومات األردنية المتعاقبة أو لذا،           
السياحة وستبقى دافعا  طويل األمد للنمو  ُتعد ثعلى خارطة صناعة السياحة العالمية، حي كمركز متميز

تصاد األردن حظى بالحصة األكبر من الناتج المحلي اإلجمالي في اقياالقتصادي في األردن، بحيث 
ل من القرن الواحد والعشرين، فقد وصل أكثر من و فقد شهد زيادة ثابتة في السياحة خلل العقد األاإلنتاجي، 

وأنفقوا ما يزيد عن ملياري دينار أردني، وهو ما ساهم بأكثر  2011األردن في عام  إلىسبعة مليين مسافر 
وظيفة  42500)) إلىفي الناتج المحلي اإلجمالي. وقد وصل التوظيف المباشر في القطاع  (%14.2) من

، ومن المقدر أن يدعم ذلك إيجاد مئات اآلالف من الوظائف المماثلة في القطاع االقتصادي 2011في عام 
سياحة، وأصبح الكبير والواسع بقطاع ال هتماماالوفي هذا السياق برز عند احتساب األثر المضاعف الكلي. 

هو إقامة صناعة سياحية عصرية متطورة ومتقدمة وفق أعلى المعايير  ردنأللل و الهدف االستراتيجي األ
 .(2011وزارة السياحة واآلثار،  والمواصفات الدولية )

تظهر التأثيرات االقتصادية للسياحة في األردن في توسيع مساهمة السياحة في الناتج المحلي     
، ودعم ميزان المدفوعات احية من العملت الصعبة األجنبيةوزيادة الدخل والمقبوضات السي اإلجمالي،

رادات وزيادة إي والذي هو بمثابة حساب جاري مدين للحكومة، ردنأللالذي يعكس الحسابات القومية 
حسين ورفع المستوى المعيشي للسكان من خلل زيادة الدخل السياحي وت ،الدولة من الضرائب والرسوم

الحياة المعيشية للسكان بواسطة دمج المجتمعات المحلية وتوسيع مشاركتها ومكتسباتها من مشاريع 
والعمل على توسيع التأثيرات المضاعفة لقطاع السياحة على بقية القطاعات  وبرامج التنمية السياحية،

 World القطاعات األخرىاالقتصادية من خلل تطوير العلقات والتشابكات االقتصادية بين السياحة و 

Bank, 2010)) . 
تعتمد و وقد زاد المجال النسبي للستثمارات السياحية المباشرة في األردن خلل السنوات األخيرة. كما        

 فعالية االستثمارات السياحية األجنبية المباشرة كقوة للتنمية السياحية في األردن على عاملين هما
sarayanews.com)) : 
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االستثمارات السياحية المباشرة مقابل التنمية السياحية التي تعتمد على الموارد السياحية الداخلية  تأثير .1
 في األردن.

الجدوى السياسية والتجارية لدمج معايير االستدامة في عملية صنع القرار المتعلقة باالستثمارات  .2
 السياحية المباشرة.

في تحسين األحوال المعيشية للسكان من خلل زيادة الدخل  تتمثلفاألهمية االجتماعية للسياحة  أما      
كما أنها تشجع على دمج المجتمعات المحلية وتوسيع مشاركة السكان في األنشطة السياحية،  وفرص العمل،

تي التخطيط والتنمية وفي عملية التخطيط السياحي بحيث يتم توسيع إسهامات المجتمعات المحلية في عملي
 السياحية. 

 إلى األردن تحويل  ن الهدف من تعزيز "تنافسية القطاع السياحي األردني" هوأ (2012) وقد ذكر بظاظو
مركز إقليمي وعالمي لرجال األعمال واالستثمار، من خلل االستمرار في العمل لوضع التنافسية السياحية 

أدائها، والعمل على وضع سياسات اقتصادية من  وتطويركعنصر أساسي في برنامج اإلصلح االقتصادي 
لمنافسة السياحية في المجاالت التي تؤثر على طبيعة ا  خلل مركز مستقل يعمل على إنشاء بحوث في

ة وتقديم المشورة بشأن إصلحات اقتصادية في المجاالت الحيوية التي تؤثر على البيئ األردن للستثمار،
والتأثير على السياسات ذات األهمية التي تؤثر على بيئة االستثمار  ،االستثمارية في القطاع السياحي

وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة والعمل على قياس توطين االستثمارات المحلية  وهذا يتطلبالسياحي. 
صدار مؤشر التنافسية المحلية  ((GCRتقرير التنافسية الدولي  إلىستناد إلبا القدرة على المنافسة عالميا   وا 

مساعدة في تسريع عجلة التنمية السياحية وخلق الالذي يستند على مسح يجمع آراء المستثمرين المحليين و 
اإلجراءات ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من  من خلل رفع قدرتها التنافسية وتعزيزها. فرص العمل

 :(2012، )بظاظو نذكر منهاالمطلوب اتخاذها لزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي األردني 
  وتعزيز البيئة القانونية إعداد سياسات واستراتيجيات جديدة تتبنى المعايير العالمية لمؤشر التنافسية العالمي

 والتشريعية لدعم تنافسية القطاع السياحي.
 عالمية في صناعة السياحة الحديثةتحديث وتطوير قانون السياحة الحالي بما يتواءم والتطورات ال. 
  العمل داخل بتطوير وتحسين قطاع النقل السياحي من خلل تخفيف األنظمة المطبقة للسماح للنقل السياحي

تلبية احتياجات  إلىالسياحية وفيما بينها، وتجهيزه بأحدث المعدات التكنولوجية في القطاع باإلضافة  المواقع
 السياح من األسواق المستهدفة. 
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  .البحث في تنافسية الضرائب السياحية ورسوم التأشيرات، بالمقارنة مع الوجهات السياحية المنافسة 
  ،تحديث وتطوير معايير الترخيص والتنظيم الخاصة بقطاع السياحة بما في ذلك متطلبات الشركات الناشئة

 تنفيذها والتكاليف المفروضة على مؤسسات األعمال السياحية. أوومعيقات إنشاء األعمال 
 ارسات وأساليب ة التميز في األعمال السياحية بناء على المعايير الدولية للترويج ألفضل الممز طرح جائ

 اإلدارة في المنظمات السياحية ومكافأتها.
 لوية لهذه الفترة.و ر مع ممثلي القطاع السياحي من أجل تحديد احتياجات دعم األعمال التي تحتل األو االتش 

 
 ؟واقع التسويق السياحي في األردن : مااإلجابة عن السؤال الثالث

توصف السياحة بأنها صناعة المستقبل، وهي واحدة من أهم ثلث صناعات تشكل القوة الدافعة          
الت، : صناعة االتصالعشرين، وهذه الصناعات الثلث هيالقتصاديات الخدمات في القرن الحادي وا

واألسرع نموا  وتطورا   صناعة السياحة، وتنفرد صناعة السياحة كونها األكثرو  وصناعة تكنولوجيا المعلومات،
. وتمثل هذه الحقائق تحديات لألردن للستجابة ها ميزات نسبية وتنافسية متزايدةبين هذه الصناعات مما يوفر ل

لقوى السوق السياحية، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق نهضة سياحية واسعة تتناسب مع المقومات 
 السياحية في األردن.  

وسلعه وخدماته  الجاذبةعملية مستمرة ومنتظمة لتسويق المنتج السياحي بمناطقه  السياحي التسويق       
ة اإليجابية للبلد كمقصد سياحي في األسواق السياحية الداخلية والخارجية، ، بهدف بناء الصور بالجودةالمتميزة 

بما يعزز مناخ الثقة لدى الزوار ويزيد من الطلب السياحي على بلد المقصد السياحي، لذا نؤكد أن 
 البد أن يعتمد على األخذ بأسلوب التسويق الحديث القائم على هيكلة تسويقية منظمة السياحي التسويق أسلوب

ترويج لما يقوم به من دور هام في ال لتحقيق التنمية السياحية نظرا   أساسيا   عامل   السياحي التسويق ُيعدو .
 التسويق ُيعدنترنت و برنامج سياحي عبر اإل أوعرض  أوهو تسويق خدمة و  .السياحي والخدمات السياحية

خرى مثل المقروءة التكلفة من الوسائل التقليدية األقل فى داف واألهاأل يف ا  كثر تحقيقاأل لكترونياإل السياحي
 (.ectall.com/2013) والمرئية والسمعية

ــ إلــى أن (2012) وقــد أشــار العباســي          تتمثــل فــي ردن يواجــه العديــد مــن العقبــات ألالتســويق الســياحي ل
 ،ةاالقتصــــــــــــــادية العالميــــــــــــــ ةزمــــــــــــــجانــــــــــــــب األ إلــــــــــــــى ةفــــــــــــــي المنطقــــــــــــــ ةضـــــــــــــاع والمتغيــــــــــــــرات السياســــــــــــــيو األ

http://ac4e-marketing.com/e-marketing-tourism/
http://ac4e-marketing.com/the-impact-of-e-marketing-and-e-commerce-in-the-field-of-tourism-and-hotels/
http://ac4e-marketing.com/the-impact-of-e-marketing-and-e-commerce-in-the-field-of-tourism-and-hotels/
http://www.ectall.com/2013/08/tourism-marketing-and-advertising-online.html
http://www.ectall.com/2013/08/tourism-marketing-and-advertising-online.html
http://ac4e-marketing.com/e-marketing-and-its-impact-in-the-success-of-companies/
http://ac4e-marketing.com/e-marketing-tourism/
http://ac4e-marketing.com/e-marketing-tourism/
http://ac4e-marketing.com/e-marketing-tourism/
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ــتم تنفيــذ بــرامج ترويجيــل ةلهيئــة تنشــيط الســياح ةالمخصصــ ةاليــضــعف المــوارد الم وفــي وصــعوبة  ةفعالــ ةكــي ي
التنافسية في أسعار المنتجات السياحية خصوصا  إذا ما قورنت بأسعار  إضافة إلى .ةجديد سواقأ إلىالوصول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف .ةر و االمنتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــياحية ف  وف
  .ردنيةليدوية والتقليدية ذات الهوية األالصناعات والحرف ا 

لتنفيذ استراتيجية  ةالخاص بتوفير الموازنات المقترح التزام الحكومة والقطاع بد منوللتغلب على هذه العقبات ال
ـــة تنشـــيط الســـياح نشـــطة التســـويقيه ردن كمقصـــد ســـياحي مـــن خـــلل الخطـــط والبـــرامج واألفـــي تســـويق األ ةهيئ

العمـــل علــى تحديـــد المنتجــات الســـياحية و  .نحـــاء العــالمألهيئــة والمنـــوي تنفيــذها فـــي مختلــف مــن قبـــل ا ةالمقترحــ
ن بــين كافــة الفعاليــات الســياحية فــي كافــة المهــام و ان حيــث الخصــائص والتكوينــات والتعــاألردنيــة بشــكل أدق مــ

ركيــز علــى هويــة المنــتج التســويقية خاصــة فــي عمليــات التســعير وذلــك للخــروج بمنتجــات ســياحية منافســة مــع الت
 ةالتعليميـ ةوالسياحكيز على سياحة المؤتمرات ردني من خلل التر تنويع المنتج السياحي األو ، ردنيالسياحي األ

وهــذا  ،وبالتــالي زيــادة عــدد الســياح خــرىاأل ةنــواع الســياححيــث سيســاهم ذلــك فــي التــرويج أل ةوالبيئيــ ةوالعلجيــ
يشهد  أردن بدن األأ ةوخاص ةنواع من السياحالستقطاب المهتمين بهذه األ ةينشطة تسويقأبدورة سيتطلب تنفيذ 

إضـافة  .ةزيـارة المواقـع والمحميـات البيئيـ أوحضـور المـؤتمرات  أوعـداد الـزوار القـادمين لغايـات العـلج أب تزايدا  
ردن يقع ن األأ ةخاص التركيز على التسويق الداخلي واستهداف السياحة الداخلية في االستراتيجيات القادمة إلى

ســـواق ن تـــؤثر علـــى األأنها أي مـــن شـــوالتـــ ةصـــراعات والحـــروب والمشـــاكل السياســـيال تخلـــو مـــن ال ةفـــي منطقـــ
المنــتج الداخليــة دون التــأثير علــى جــودة  ةبالســياح ةســعار خاصــأ. وهــذا يتطلــب تحديــد يضــا  أ ةوالعربيــ ةجنبيــاأل

 لمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلينربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح معقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــياحي وبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفير 
يرهـا اللزمـة لجـذبها وتوفالعمل على دراسة أسواق سياحية جديدة مثل الصين والهند وتوفير المنتجـات السـياحية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليب التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويقيبأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار منافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويقها باأل  .ةالفعال
ذواق مـع تلـف الـدرجات والتـي تناسـب جميـع األمـع تـوفير شـبكة مـن الفنـادق بمخ ةوالفوقيـ ةالتحتيـ البنىتطوير و 

 . ةلمناســــــــبة المؤديــــــــة للمواقــــــــع الســــــــياحيوشــــــــبكة مــــــــن الطــــــــرق ا ةة تــــــــوفير مطــــــــارات مناســــــــبضــــــــرور 
كفـاءة والتعـرف علـى  وخارجيـا   ردن داخليـا  ف على فعاليـة التسـويق السـياحي لـألجراء العديد من الدراسات للتعر وا  

  .ةسعار والمرافق السياحيالمقدمة ومدى رضا السائح عن األ ةالخدمات والمنتجات السياحي
 تيهرمي كاآليات تنظيمية مرتبة بشكل األردن سياحيا  بثلثة مستو  تتأثر عملية تسويق       
 :(2012، العباسي) 
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ل: يشمل الشركات السياحية الكبرى المهيـمنة على وسائل النقل والفنادق العالمـية ومقر هذه و المستوى األ -1
 الشركات في بلدان الطلب السياحي.

 المستوى الثاني: الشركات السياحية الموجودة في األردن، والتي تمثل فروعا  للشركات الكبرى في المستوى -2
 ل، وتحتل هذه الشركات المرتبة الثانية في السلم الهرمي.و األ

المستوى الثالث: المشاريع السياحية الصغيرة في األردن، وتعتمد هذه المشاريع على الشركات السياحية في  -3
 المستوى المتوسط، ولها تأثيرات قليلة في صناعة السياحة الدولية في األردن.

الشركات قبل التنظيمية السابقة، أن تسويق األردن سياحيا  سُيشكل من  يتبين من خلل المستويات     
المهيمنة عالميا ، فهي من يسيطر على األسواق وخدمات النقل الجوي وسلسل الفنادق العالمية، إضافة إلى أن 

الموجودة في بلدهم شركات الطيران قبل  غالبية السياح الدوليين القادمين إلى األردن يتم تنظيمهم ونقلهم من
والمملوكة للشركات السياحية المهيمنة عالميا ، ويمتد هذا أيضا  إلى أماكن اإلقامة في الفنادق التابعة لتلك 
الشركات، لذلك فإن عائدات صناعة السياحة في األردن قليلة مقارنة بالمكاسب التي تحصل عليها الشركات 

 المهيمنة عالميا .
سويق السياحي في األردن، يعتمد على العلقة المتشابكة والمتداخلة لثلثة عوامل، إن نجاح الت          

َتَتمثْل في مدى تأثير المقومات السياحية الطبيعية الموجودة داخل الموقع السياحي على السائح وقوة عوامل 
ض عمل شركات . وفي الوقت نفسه  تعتر وسهولة الوصول إلى الموقع السياحي من قبل السائح الجذب فيه،

فر لديها، مما االسياحة في األردن العديد من المشاكل والمعوقات منها ضعف قدرتها لقلة رأس المال المتو 
ضافة إلى أنها غير قادرة من الوصول إلى إمواد تسويقية للمواقع السياحية، يجعلها غير قادرة على إنتاج 

ام منتجها السياحي، وكل ذلك يؤدي إلى تقليص أسواق جديدة من خلل المغامرة في فتح تلك األسواق أم
 نشاطها على نشاطات تقليدية سواء  في أسواقها االعتيادية. 

ائل ، يجب العمل على إعادة النظر في سياسة تسويق المواقع السياحية في األردن، واستخدام الوسلذا
وجية الحديثة في عملية التسويق، لتحديد األسواق السياحية كما  وكيفا ، وتحديد القوى الحاكمة لكل سوق لكنو تال

وحجم هذه الحركة ودوافع السفر إلى مختلف الدول والمواقع السياحية،  واتجاهات حركة السياحة من كل منها،
بناء على معايير محددة  واق محتملة،وأس لية، وأسواق ثانوية،أو كما يجب تقسيم هذه األسواق إلى أسواق 

واعتبارات الوزن النسبي حسب عدد السياح القادمين منها مقارنة بعدد سكانها، وتعميق سبل الحصول على 
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ترد بصورة مستمرة  معلومات مستمرة عن هذه األسواق، لوضع سياسة تسويقية مرنة تغذيها بحوث ومعلومات،
 .(Foster, 2010) دن من كل هذه األسواقيقصد منها زيادة النصيب السوقي لألر 

يجب التركيز على زيادة العائد السياحي؛ ورفع مستوى نوعية السياح من حيث القدرة على اإلنفاق،          
وزيادة معدل اإلقامة، وتوسيع قاعدة العلقات مع شركات السياحة العالمية، من منظمي الرحلت الجماعية 

في كل إقليم من األقاليم السياحية في األردن مان تنوع وتفريد النشاط السياحي ية لضالمؤثرة في األسواق السياح
عدم وجود رؤية واضحة تنطلق منها ، ويتضح مكان، والعمل على تسويقه دوليا  بمنتج سياحي متميز بقدر اإل

ثم  واألسعار أحيانا ،استراتيجية التسويق السياحي في األردن، حيث يميل الجهد الترويجي إلى الغرف والشقق 
وأحيان أخرى  البتراء،وفي أحيان يتحدث اإلعلن عن  ينتقل إلى المهرجانات الغنائية والحفلت أحيانا  أخرى،

الواضح أن هناك نقص دراية بالميزة النسبية والتنافسية األساسية ، إذا  من يمتدح صاالت المعارض واألسواق
 السياحي في األردن.التي تقوم عليها استراتيجية التسويق 

 

 ؟وبشكل مثالي ا  : كيف نسوق األردن سياحياإلجابة عن السؤال الرابع
 

أهمية كبيرة في تحسين الصورة السياحية في األردن والتقليل من   التسويقي يشكل الوعي السياحي       
، تبنى هذه مثقف سياحيا  جتمع ، ويكون ذلك من خلل بناء ملسلبية التي ترافق صناعة السياحةبعض اآلثار ا

، وهذا الوعي ال يساهم في تشكيل محيط سياحي سليم الثقافة على أساس إدراك ووعي عالي ألهمية القطاع بما
ن عملية تطوير السياحة ال يتوقف ر جهود كافة الجهات داخل المجتمع، ذلك أليتحقق إال من خلل تظاف

نما يتعدا ه إلى المواطن العادي باعتباره العنصر األساس في عملية مسارها على القطاعين الخاص والعام وا 
السياحة مرتبطة بسلوكيات التنمية من جهة ومعيار حقيقي للرضى والتقدم الحضاري للمجتمع من جهة أخرى. ف

، للعمل على المجتمع ككل واعتبرها قضية مجتمع، ولن تنهض السياحة وتزدهر إال إذا احتضنها األفراد
أنه المعرفة والفهم واإلدراك بالوعي السياحي  عرفلذا يُ . عادة تفعيل الخطاب السياحيورة وا  تصحيح الص

المشاركة  فراد المجتمعأل دة في مجال السياحة، والتي تتيحلمجموعة من القيم واالتجاهات والمبادئ السائ
قفهم منها، وتدفعهم للتحرك من أجل تطويرها والعمل ا، ويحددوا مو مهم ومشكلتهاتفي أوضاع مجتمع بفاعلية

كما يمثل الوعي  .الوطنبما يساعد على تحقيق التنمية السياحية في  في أذهان األجيال القادمةعلى غرسها 
تطرحها عملية التفاعل بين مختلف األطراف   المحصلة النهائية للعلقات والنتائج التي التسويقي السياحي

ياحة، والتي تبرز في كفاءة وفاعلية كل عنصر من عناصر المنتج السياحي في تمثيل األهداف الفاعلة في الس
المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص الذين ينظرون   المطلوبة منها، وهؤالء الفاعلون هم أطراف عديدة منهم

   .(2013، أبو رمان) إلى الوعي المجتمعي باعتباره أداة أساسية من أدوات التنمية
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لما يقوم به  لتحقيق التنمية السياحية نظرا   أساسيا   عامل   ُيعدالذي  السياحي التسويق من هنا جاءت أهمية  

ومن هذا المنطلق فإن التسويق السياحي  ،من دور هام في الترويج السياحي والخدمات السياحية بصفة عامة
في هذا االتجاه يعتمد على الرضا النفسي والمتعة من أجل  ا  ضروري ا  مر أمن خلل الدعاية واإلعلن يشكل 

وتوسيع السوق السياحية وجذب أكبر عدد ممكن من طالبي هذه  ،لك المنتج السياحيخلق رغبات ودوافع استه
الخدمات، ويتمركز عمل القطاع السياحي في يومنا هذا حول المستهلك وتجربته، إذ تتم دراسة سلوك 

السياحة واتجاهات الزوار ليتم بعد ذلك توجيه خدمات السفر وتطويرها بناء على أفضليات الزبائن، يقوم وكلء 
 .والسفر في األسواق المصدرة للسياحة بتطوير تقنيات تسويقية جديدة ومتقدمة لشرائح وأنماط سياحية مختلفة

ما يؤدي إلى زيادة أعداد مفي تعزيز وضع السياحة  يساعد السياحي التسويق ومن الجدير بالذكر أن       
كما أن تحسين الهياكل التنظيمية والتسويق . السياح القادمين وزيادة عائداتهم من النقد األجنبي بنسب عالية

قية للترويج السياحي لتصبح الدولة وجهة سياحية تنافسية في السوق العالمية يتطلب  تطوير المهارات التسوي
إضافة إلى تعظيم المساهمة  .مع احتياجات العملء فؤب بشكل سريع وكو اإلى مستويات عليا من األداء تتج

التي يمكن للقطاع السياحي تقديمها في اإلقتصاد من خلل وضع الدوله كوجهة سياحية تنافسية وجذابة في 
وتحسين ، الغنية والتراث التاريخي والثقافي والمعماري الفريددعم الموائل الطبيعية و ، سوق السياحة العالمي

القدرة على تحديد وتوجيه المنتجات التسويقية والتجارب التي تلبي بالشكل األمثل الفرص المحددة في 
في  للسياحة والترويج التسويق لوياتأو وتحديد  .المجموعات المستهدفة، إضافة إلى تحسين أداء قنوات التوزيع

تعظيم استخدام الموارد و . األسواق الدولية واإلقليمية والمحلية والتركيز على مكامن القوة والجذب السياحي
إضافة إلى حشد اإلمكانات التي  .تنافسيا   سياحيا   صبح الدولة مقصدا  المالية وغيرها من أجل ضمان أن ت

يمتلكها القطاع العام والخاص والمختلط بهدف تطوير السياحة وتسويقها والترويج لها. وتشجيع السياحة 
 . (ectall.com/2013) المحلية والعمل على تطوير مقوماتها

نجاح التسويق لاإلجراءات التنفيذية المطلوبة ( مجموعة من 2012) ذكر بظاظو وفي هذا المجال        
لتوجيه عملية صنع القرارات  السياحي ضمان توافر أبحاث موثوقة متعلقة بالسوق: تتمثل فيوالتي السياحي 

وتحسين القدرة  وتعزيزها الدولي السياحي مراجعة أنشطة التسويقو  ،ووضع ميزانية كافية لتسويق السياحة
إطلق حملت تسويقية إضافة إلى  ،قية خارج البلد لزيادة أعداد الزوار ومدة اإلقامة ومعدل اإلنفاقالتسوي

يرادات السياحة المحلية ال سيما في المناطق والمواقع السياحية  طلق مبادرات محددة و  ،الرئيسةلزيادة أعداد وا  ا 

http://ac4e-marketing.com/the-impact-of-e-marketing-and-e-commerce-in-the-field-of-tourism-and-hotels/
http://ac4e-marketing.com/the-impact-of-e-marketing-and-e-commerce-in-the-field-of-tourism-and-hotels/
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عداد و  ،مدار العام للتقليص من السياحة الموسمية وتحقيق توزيع أكبر للسياحة على  إستراتيجية تشغيليةا 
 . السياحي لزيادة االستثمار في مجال التسويق وتنفيذها

 :ومنها فقد ذكر أهم الطرق الحديثة في التسويق السياحي (2014) االنصاري أما    
  وتسويقية رة في حملت تنشيطية و ا؛ وهو اتحاد مجموعة من الدول اإلقليمية المتجالتسويق الجماعي الدولي

علنية واسعة، في جناح واحد في سوق السفر العالمي أحد أهم المعارض  ُيعدالذي و في لندن من كل عام  وا 
 .السياحة الدولية للدول المشاركة السياحية في العالم، وقد حققت هذه التجربة الفريدة زيادة في حركة

  برز هذا النوع من التسويق في بعض المناطق السياحية داخل حدود الدولة  ؛التسويق القطاعي داخل الدول
قطاع كبير ومن األمثلة على ذلك تسويق لبعض الدول  أوفهناك تسويق عام للدولة وهناك تسويق لمنطقة 

كالبرتغال تحت شعار )البرتغال دافئة بطبيعتها( في حملة إعلنية واسعة وكذلك في حملت إعلنية أخرى 
ت شعار )أهل  بالعالم( وهناك أقاليم عديدة في دول العالم استغلت انعقاد سوق السفر العالمي في لندن تح

نتاريو بكندا وكاليفورنيا بالواليات المتحدة أو لتنظيم حملت ترويجية من أجل إقناع السياح بزيارتها كإقليم 
 .نترنتعلنات جميلة ولها موقعا  على اإلاألمريكية في شكل إ

  العرض السياحي والطلب السياحي بحيث تؤدي إلى إلى إذ تهدف  ن؛التسويق من خلل الدعاية واإلعل
إيجاد طلب سياحي على اإلمكانات السياحية المعروضة من قبل السائحين المحليين والدوليين سواء أكان ذلك 

 ُيعدف اإلعلن أما .ت السياحيةالمجلو ية السياحية ئالدعابالصور أم عن طريق النشرات والكتيبات والملصقات 
واإلذاعة والتلفزيون أحد أهم الطرق الحديثة في دعم وتنشيط المنتج السياحي وذلك عن طريق الصحف 

لكترونية ويكرر اإلعلن من وقت آلخر لتحقيق الهدف منه داخليا  وخارجيا ، وكذلك استخدام والمواقع اإل
صون وشركات اإلعلن، ويتم استخدام عبارات وشعارات جميلة الشعارات الجذابة التي يصممها خبراء متخص

 .مهابكلماتها وتصامي
  مكانية الوصول أو نترنت وتعنى الترويج على عن طريق شبكة اإل ويتم ذلك ؛لكترونيالتسويق اإل سع نطاق وا 

علنها مما يسهل اتخاذ القرار ويفتح  إلى كل بلد وكل بيت في العالم وسرعة إيصال المعلومة وسهولة بثها وا 
نترنت يمثل تطورا  ت السياحة والسفر عالم اإلكما أن دخول وكاال .سع اآلفاق أمام حركة السياحة الدوليةأو 

نترنت عن طريق طرح برامجهم على شبكة اإلتطوير أدائهم   ت من خللإيجابيا  عليهم وتحديا  في نفس الوق
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إضافة إلى التطوير المستمر والدائم لتحديث المعلومات وعرضها بشكل مثير  .بشكل جميل وجذاب وأكثر إثارة
 .نترنت يوميا  تزايد عدد المتعاملين مع شبكة اإلسع نطاق وخاصة مع أو ضمانا  للتعامل معها على 

   أقصى فعالية لوسائل تنشيط المبيعات وزيادة حجم التعاقدات على البرامج السياحية وذلك من خلل تحقيق
لسفر المشاركة في المؤتمرات والندوات السياحية وغير السياحية لعرض إمكانيات وقدرات شركات السياحة وا

والمسابقات وجوائز الحفلت المهرجانات السياحية في  المشاركةوتعد  .المطلوب في تحقيق اإلشباع السياحي
 .من أهم وسائل تنشيط المواسم السياحية وعوامل الجذب السياحي

   التعريف بالمعالم السياحية والموروثات الحضارية والتاريخية والثقافية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب
ة وتقديم المزيد من التسهيلت الدعاية واإلعلن السياحي عبر اإلنترنت، واإلرتقاء بجودة الخدمات السياحي

طالة مدة البقاء .السياحية  .وتنويع البرامج واألنشطة السياحية الهادفة إلى تحقيق زيادة في اإلنفاق السياحي وا 

 
 التوصيات

 تي:توصي الدراسة باآل تأسيسا  على ما سبق
اإلقليمية والدولية الرئيسة،  السياحيةياحي في األسواق األخذ باألساليب الحديثة للتسويق والترويج الس -

 .والتوسع باتجاه أسواق جديدة
شركات السياحة والسفر في البرامج االجتماعية والخدمية والمشروعات البيئية لخدمة  مساهمة ضرورة -

 .المجتمع
عوامل  من أهم ُتعد إذ أنها المهرجانات السياحية والمسابقاتفي  االهتمام بالرحلت التعريفية، والمشاركة -

النشاط السياحي وذلك لجذب االتحادات والمنظمات السياحية الدولية ومنظمي الرحلت العالمية 
 .والمواقع اإللكترونية والشخصيات اإلعلمية والكتاب والصحفيين ورجال اإلذاعة والتلفزيون

 بالتسويق والترويج في وضع الخطط والبرامج الخاصة وجوب مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام -

 .السياحي
أدوات النشاط السياحي خصوصا  من حيث اللغات والتصميم واإلخراج و تطوير المطبوعات السياحية  -

 .يجية وعرضها في األسواق السياحيةاالهتمام بإنتاج األفلم الترو النصوص والصور المرفقة، و حتويات وم
إعداد دراسات متخصصة حول تكاليف وسياسات التسعير للمنتج السياحي وأسواق السياحة الدولية   -

 .المصدرة للسياح والعوامل المؤثرة فيها
ي البرامج السياحية في األسواق الدولية بناء  على إعداد الخطط والبرامج السياحية لجذب اهتمام منظم -

 . الميدانية الدراسات نتائج

http://ac4e-marketing.com/welcome-to-ar-co-4-emarketing/
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