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 :مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطين حول
 نوفمرب جبامعة احلاج خلضر، باتنة02-91يومي  فرص ومخاطر السياحة الداخلية في الجزائر

 :حتت عنوان

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتطبيقاتها السياحية
 عبد الوهاب بن بريكة /د

 بسكرة -جامعة حممد خيضر
 حــدة عمــري.أ

 أم البواقي -جامعة العريب بن مهيدي
 :تمهيد

يتعني علينا أن نعرف ونعي جيدا حجم التطور الذي مس قطاع تكنولوجيا االعالم واالتصاالت، والتأثريات اإلجيابية والسلبية له على حد 
إذا حتدثنا عن اجملال فحقيقة املؤسسة املرقمنة بشكل كلي أو جزئي،  هناكفال وجود اليوم للمؤسسة التايلورية بل  سواء يف مجيع اجملاالت،

ظهر إىل فإنه سي تكنولوجيات االعالم واالتصال يف هذه املؤسسات، دجمتالسياحي، فإن الكالم سيخص املنشآت السياحية، وإذا 
وذلك ما حدث فعال منذ وعدد من التطبيقات التكنولوجية واإللكرتونية املطبقة يف هذا اجملال، ، اإللكرتونيةالوجود ما يسمى بالسياحة 

هبدف البحث يف سنوات حني ُشغل العديد من الكتاب وإىل غاية اليوم يف حتديد معامل السياحة اإللكرتونية وأمهيتها، وقد جاء هذا العمل 
:                          ومن أجل الوقوف عند هذا اهلدف، حددت االشكالية التالية خمتلف التطبيقات التكنولوجية يف قطاع السياحة،

 كيف يمكن االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المجال السياحي؟
 :وحتت هذه اإلشكالية تندرج التساؤالت الفرعية

 ماهي تكنولوجيات االعالم واالتصال؟ -
 تطبيقات تكنولوجيا االعالم واالتصال يف اجملال السياحي؟ ماهي -
 وماهي السياحة اإللكرتونية؟ وماهو واقعها؟ -

إىل ثالث حماور، تناولنا يف األول مدخل لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال عرضنا فيها مفهومها،  املداخلةوعلى هذا األساس مت تقسيم 
ور النات  تطرقنا فيه ألهم استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اجملال احمل... اأمهيتها، واحصائيات حول استخداماهت

السياحي من أقمار صناعية، إنرتنت، بنوك املعلومات، ووأنظمة وبرجميات خمتلفة، لنخصص احملور النالث لإلستخدام األحدث هلذه 
ية، وكل ما يتعلق هبا من متطلبات، أسباب تنامي هذا القطاع، أمهية وبعض التكنولوجيات يف اجملال السياحي أال وهي السياحة اإللكرتون

 .احلقائق الرقمية حول القطاع
 مدخل لتكنولوجيا االعالم واالتصال: المحور األول

 :واالتصـال المعلومات تكنولوجيـا تعريـف .1
: اسم البعض عليها أطلق جديدة اتصالية وتطبيقات وسائل ظهور إىل واملعلوماتية لالتصاالت التكنولوجي التطور أدى لقد

 اتصال شبكات حواسيب، من االستعماالت مجيع تضمنها يمفهوم نأ ،واحلقيقة (NTIC)واالتصال لإلعالم احلدينة التكنولوجيا"
 وهي ...صناعيةأقمار وانرتنت، فاكس، هاتف، من االتصال أجهزة يف عادة تتمنل حيث ،1والسلكية سلكية املعلومات تداول وأجهزة

                                                           
    من ...املعلوماتية، والعمل التعاوت  عن بعد واإلدارة اإللكرتونيةتبقى صفة مؤقتة، فبعد سنوات قليلة ستصبح هذه التكنولوجيات واليت تتعلق بشبكة اإلنرتنت واهلندسة " الحداثة"صفة ،

 IT، أما اليوم فاحلديث يتعلق مبصطلح أكنر اختصارا NTICبدل  TICاألمور العادية وهو فعال ما حدث فقد تغري الوضع إىل 
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 للمؤسسة بالنسبة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات فإن وبالتايل 2 .املؤسسة أهداف حتقيق إىل الرامية املهام خمتلف أداء بغرض تستخدم
 اختاذ يف الحتياجاهتا املدعمة املعلومات استخدام على اإلدارة تساعد واليت املعلومات نظم لبناء تستخدم اليت األدوات تلك: هي

 صور، نصوص،) املعلومات أنواع كل ومعاجلة ختزين حتويل، طريق عن وذلك ،3املؤسسة يف التشغيلية العمليات مبختلف وللقيام ،القرارات
 ميكنها كما نرتنت،اإل العاملية الشبكة باستخدام ،العامل أحناء كل يف الضوء بسرعة وبنها موحدة، رقمية معطيات شكل يف...( صوت،

 داخل االتصال طرق تغيري عن فضال ،...( صوت، صور، نصوص،) فيه املرغوب الشكل إىل وحتويلها املستقبلة، املعلومات ترمجة
 .4اإلدارات

" واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا" املتداولة الرتمجة من وأدق أمشل يعد" واالتصال اإلعالم تكنولوجيا: "مصطلحولإلشارة أن 
 ومن ،Communication واالتصال Information اإلعالم: ميدانني تعتمد اليت ICTS عبارة ملعىن الشمولية ينقصها واليت
 جمموعة على تنطوي عملية واإلعالم ،لإلعالم اخلام املادة املعلومة تعترب حيث واملعلومة اإلعالم مصطلح بني واضح الفارق فإن أخرى جهة
 موضوعات كل على حتتوي ال املعلومات لكن ،املعلومات يشمل فهو وتداوهلا، املعلومات نقل نشاط بينها من النشاط أوجه من

 . 5اإلعالم
 :خصائــص تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال .2

 6 :مبجموعة من اخلصائص ميكن إبرازها كما يلي تكنولوجيا اإلعالم واالتصالتتميز 

  تقبالً ومرسالً يف نفس الوقتسأي أنَّ املستعمل هلذه التكنولوجيا ميكن أن يكون م :التفاعليـة. 
 ماعة معينة، وليس إىل مجاهري ضخمة كما كان أو جلفرد واحد لالرسالة االتصالية  إمكانية توجيه وتسليم وتعين: الال جماهيريــة

 .ةمباشر  ستهلكهامتحكم يف نظام االتصال حبيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل اليف املاضي، وتعين أيضاً درجة 
 ب باستخدام النظام يف الوقت ، وهو غري مطالرسال واستقبال الرسائل يف أي وقتحبيث يكون بإمكان املستخدم إ: الالتزامنيــة

 .مع املرسل أو املستقبل نفسه
 عرب  وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع واالنتشار عرب خمتلف مناطق العامل، وهذا ما يسمح بتدفق املعلومات: ع واالنتشـارو الشيـ

 .مسارات خمتلفة مما يعطي هلذه التكنولوجيا الطابع العاملي
 منها يف االتصال من أي مكان أثناء حركته، منل االستفادة فهناك وسائل اتصالية كنرية ميكن ملستخدمها : التفاعليـة والحركيـة

 .اهلاتف النقال، مبعىن االنتقال من األجهزة النابتة إىل األجهزة املتنقلة
 حيث تتسم وسائل االتصال احلدينة بسهولة وبساطة التشغيل : سهــولة االستخدام. 

وانطالقًا من اخلصائص اليت متيز هذه التكنولوجيا يظهر لنا سر قوهتا واليت مسحت بوجود شكل جديد من االرتباط بني األطراف العاملية 
واملؤسسات واحلكومات على السواء، وقد تركت هذه اخلصائص تأثريها  املختلفة، وأن حتدث تغريات جوهرية يف سلوكات وممارسة األفراد

على اجملتمعات وعلى نظم املعلومات من خالل التطور السريع واحلاسم يف أساليب ختزين واسرتجاع املعلومات مع ظهور ثقافة مؤسساتية 
 .سات املرتتبة عن هذه التكنولوجياتجديدة، وتغري العديد من املمارسات االقتصادية، وهذا يرجع أساساً إىل االنعكا

  :ـروط عمل االقتصاد في عالم تكنولوجيـا اإلعــالم واالتصـالش .3
نقاط قوة يف االقتصاد  5ى ضرورة توفر أاالستعداد االلكرتوت ، فر بعلى ما مساه املكتب ( واشنطن)كز تقدير مكتب االستنمار األمريكي ر 
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 7 :وهي
  هل شبكات تكنولوجيا اإلعالم قابلة وسهلة االستخدام؟ :الربـط 
  كأولوية وطنية؟  اإللكرتوت هل وضعت احلكومة االستعداد : اإللكترونيةالقيادة 
  هل حصلت القوة العاملة على التكوين املناسب ؟ :رأس المال البشري 
  بالبلد؟ إلكرتونيةإىل أي مدى يسهل القيام بأعمال  :اإللكترونيةمناخ األعمال 
  هل ميكن للمستخدمني وضع ثقتهم يف معاجلة وختزين املعلومات بالشبكات املعلوماتية؟ : أمـن المعلومات 

شرطًا ضرورياً، ألنه يسمح بوضع أوىل اخلطوات للدخول إىل عامل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فالدول األوروبية  اإللكرتونيةوتعترب القيادة 
، وهذا ما يطرح حاليًا تقسيمًا جديدًا للمجتمع العاملي ضمن مصطلح يف تطبيق هذه التكنولوجيات تصاعديو ع يسر بشكل الزالت تتقدم 

 .التقسيم الرقمي الذي يصف الفجوة بني القادرين على احلصول على املعلومات واملعرفة وغري القادرين على احلصول عليها
 8: اإلعالم واالتصالتكنولوجيا القـــــــــوى الدافعـــة الستعمال  .4
 قوة حاسوبية فائقة متضمنة يف حواسيب نقالة وشخصية معروضة بأسعار أصبحت يف متناول شرائح متنامية من األفراد والشركات. 
 االتساع الكبري يف نطاق الذبذبات أو األطوال املوجبة يف مضمار االتصاالت مع توفري املزيد من قدرات البث الالسلكي للبيانات. 
 مة نظرية ذات اخليارات املتنوعة، باإلضافة إىل منظومات دعم وإسناد األبي الربجميات املتطورة للمستخدم مبا يف ذلك النظم اخلتنام

Performance Support System;. 
 ،منل بيانات التعامالت التجارية  إمكانية احلصول بسرعة وبالوقت احلقيقي على بيانات ذات صلة وطيدة بالتسويق وتأمني توزيعها

 .واملتغريات والعناصر التسويقية األخرى، منل اإلعالن وحبوث السوق وغريها
 ل يف جمال تكنولوجيا متييز الصوتالتقدم اهلائ. 
  واليت  قتصاديةاالوهذا يف كل القطاعات  واالتصالات اإلعالم ياليت تساهم هبا تكنولوج ةاإلجيابيباإلضافة إىل بعض العديد من النقاط

 :ميكن ان نذكر منها
 األسواق فعالية وزيادة التنافسي املناخ حتسني. 
 العاملي املستوى على املال رأس حركة لضمان مرونة أكنر وإجراءات ترتيبات وضع خالل من املال رأس ألسواق عاملي تكامل حتقيق . 
 احلاسبات منل والرتفيه، املعلومات إىل األفراد حاجات لتلبية ومتنوعة جديدة خدمات ظهور واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أتاحت لقد 

 وهذه واملنظمات، األفراد بني الرقمية واالتصاالت الضوئية واأللياف ويف، وامليكرو الكابلي واالتصال الصناعية، واألقمار املتنقلة، الشخصية
 ...اإللكرتوت  والربيد بعد عن اإللكرتونية املؤمترات عقد يف تتمنل جديدة خدمات بظهور مسحت االتصالية الشبكة
 جماالت عدة يف االستنمار عائد وزيادة األساسية اخلدمات إىل أحسن دخول. 
 االقتصادي النمو فرص زيادة. 
 للمعلومات اهلائل للتدفق نتيجة جديدة معارف اكتساب خالل من األفراد قدرات تنمية. 
 األعمال ممارسة يف جديدة طرق تقدمي مع النفقات من والتقليل املرونة من كبري قدر حتقيق على املؤسسات مساعدة. 

 :في العالم والوطن العربي واقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال .5
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إىل  9115مليون يف  91إذ انتقل عدد املستخدمني من  ،ومطردا كبريا منوا اإللكرتونية التجارة حنو واالجتاه اإلنرتنت خدمات سوقحقق 
وترتفع ارتباطات الدول هبا بوترية هائلة يف أوروبا،  ،02219بليون سنة  9,0و 0223بليون سنة 2,0إىل  ،0222مليون سنة  122

من السوق  %02تكر من مستخدمي الشبكة يعيشون يف الغرب، وأن اإلعالم األمريكي حي % 00أن واملالحظ ،  أ اليابان، الوم
من املؤسسات  % 10متتلك أجهزة احلواسيب تغطي نسبة اليت كما سجل أن املؤسسات   .من سوق أمريكا الالتينية %03األوروبية و 
لكن  ؛منها متتلك مواقع إلكرتونية % 51منها متتلك شبكة إنرتانت،  % 30منها مرتبطة باإلنرتنت، و  % 03، 0220وذلك سنة 

 10ط تقوم بعملية البيع والشراء عرب الويبالنلث منها فق
حيث مينل تطور   من االستحواذ على النصيب األكرب من حجم التجارة على املستوى العاملي، أ.م.و.كن الواألرقام تشري إىل مت

مليار  59، إىل  ووفقاً لتقديرات وكالة أكتيف ميديا ،بالوم أ طبقاً لتقديرات شركة فوسرت لألحباث مقارنة بالعامل التجارة اإللكرتونيةحجم 
يف حني سامهت آسيا مبا يقدر . 0220مليار دوالر يف  0191، لريتفع الرقم إىل 0222مليار دوالر يف  002، و 9110دوالر يف 

 152و  9110مليون دوالر سنة  921ويكتفي الوطن العريب بـ  0220مليار سنة  90,32و  9110مليار دوالر سنة  92,203
 . 022011سنة 

 إىل اللجوء يف كبرية زيادة حصول يظهر االنرتنت، على املالية باألنشطة تعىن اليت البحنية املؤسسات وتقارير التقنية سوق واقع منو   
 مبيعاهتا يف كبرية زيادة حققت ،الكمبيوتر عامل يف منال الشهرية ( DELL)ذلك فشركة على كنرية توفر شواهدتو ، اإللكرتونية التجارة

 الزيادة بلغت 1999 عام من األول الربع ويف ا،يومي مليون 14 مبعدل الزيادة وبلغت 9110م عا مبيعاهتا تضاعفت فقد اخلط، على
 اهتاتوقعكانت و  ، 1999 هناية يف مليون30 بلغت حني يف األول، الربع خالل دوالر بليون 5.5 إمجايل مببلغ يوميا مليون19 مبعدل
 12. % 50 بنسبة مبيعاهتا تشري إىل زيادة يف 0222 بشأن

  %22و من نصيب اإلمارات العربية املتحدة  % 59,3، مستخدم عريب لالنرتنت 90222222أما الوطن العريب فقد سجل 
 :وهو ما ميكن مالحظته يف الشكل التايل %99,0للعربية السعودية، أما اجلزائر فنسبتها  %31للكويت، 

 2002اإلنترنت في المنطقة العربية سنة : 1الشكل

  
االقتصادية ،  النالثاء ندوة - السورية االقتصادية العلوم مجعيةالجديد،  االقتصاد والمعلومات في االتصاالت ، تكنولوجياالصابوت  عماد :المصدر

 20 النات ،ص كانون 25
راجعة إىل بعض احملاوالت التجريبية املتفرقة اليت املسجلة وأن كل النسب  ،اإللكرتونيةعن عامل التجارة  جمتمع األعمال العريب بعيد ويبقى

 .ال تتفق وحجم األعمال للبلدان العربية
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 :يف الشكل التايل 0221وعموما ميكن تسجيل تطور حجم التجارة اإللكرتونية يف العامل إىل غاية 
 

 2002غاية  تطور حجم التجارة اإللكترونية عالميا إلى: 2الشكل

 
 املرجع السابق: المصدر

 

، األنواع بني اهلاتف عرب اخلط أو بدون خط حيث جيمعوالذي يعترب نوعا هاما من تكنولوجيات االعالم واالتصال  ،أما اجملال الالسلكي
 52على سبيل املنال استعمال اخلطوط اهلاتفية بـ  ،املختلفة من األجهزة اخللوية، االتصاالت الصوتية وإرسال املعطيات الرقمية فقد ارتفع

 2,19إىل  0223تريليون دوالر سنة  0,22كما أن إيراد االتصاالت عرف تزايدا ملحوظا فمن ،  13 9112و 9105ما بني  %
 :التايلوهو ما يوضحه الشكل ، 929314لول سنة تريليون حب 5حدود الـ  ومن املتوقع أن تصل احلصيلة إىل، 0290تريليون سنة 

 (ترليون دوالر)اإليراد العالمي من اإلتصاالت : 3الشكل

 
 املرجع السابق :المصدر

اليت حققت أرباحا طائلة حيث  ،احتكار تام للرسالة والوسيلة معا من طرف الدول املتقدمة ،أما اجلانب السمعي البصري فهناك
  .قمر صناعي 922أهنا يف بداية النمانينات أطلقت ما يقارب 

وعموما فإن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ترتكز استخداماهتا يف الدول الصناعية املتقدمة تتقدمها الو م أ واليابان، تليها أملانيا 
اليابان انتاج  شبكات التصال واإللكرتونيات، حيث بلغ نصيب الو م أ من و وأوربا  ،حيث حتتكر الو م أ ،بريطانيا وفرنسا بالدرجة النانية

مليون دوالر، ليقتسم بقية العامل ما تبقى من إنتاج  035، أما أوربا مليون دوالر 90922مليون دوالر، واليابان  99022النتاج هذا ا
  15 .مليون دوالر 352يف هذا اجملال أي 

  :في المجال السياحي تكنولوجيا االعالم واالتصال تطبيقات: المحور الثاني

االعالم واالتصال اليت تستخدمها املؤسسات يف اجملال السياحي، ولكننا سوف نعرض عددا منها فقط منل  تتنوع تطبيقات تكنوجليات
 استخدام االقمار الصناعية، احلواسيب والربجميات، بنوك املعلومات والسياحة اإللكرتونية
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  :األقمار الصناعية .1
واليت متيزت بالسرعة  ،جمال تكنولوجيا االتصاليف ثورة  إىل العشرينخالل الربع األخري من القرن لقد أدَّت التطورات احلدينة 

هور واالنتشار والنمو املتزايد يف وسائل البث واالستقبال، إضافة إىل املزج بني أكنر من تكنولوجيا لتحقيق اهلدف وهو إيصال الرسالة للجم
يا االتصال متعددة الوسائط، وتعتمد هذه املرحلة يف مرحلة تكنولوج multimediaبأسرع الطرق وهو ما يعرف باسم  ،املستهدف

حدث الوسائل اليت تنقل أفاألقمار الصناعية من . تطورها باالعتماد على احلواسيب واأللياف الضوئية، أشعة الليزر واألقمار الصناعية
 .اإلجيايب يف جمال السياحة ثر، وقد كان هلا األ...الرسائل االتصالية متخطية كل احلواجز الطبيعية والسياسية

ومبا  ،التعرف على مجيع مواقع العاملعامل السياحة، مبا تتيحه لألفراد االطالع و  يففائدة كبرية األقمار الصناعية  تفيد مميزات  .9
ة معرفة ما يدور يف راءات قد تنري خيال املتلقي، وتدفعه باختاذ القرار بالسفر، ومن ناحية أخرى تتيح األقمار الصناعيغحيتويه ذلك من إ

 :البالد أثناء الغياب يف السياحة، وعلى العموم فإن تلك املعلومات تكون متعلقة بعدة عناصر، منها

 .ل مكانكاملتغريات العاملية يف   -

 .املتغريات املناخية والطقس -

منطقة  00ا تقريباً، فقد مت حتديد مرت  32النروات الطبيعية والكنوز الباطنية وما يتوفر فيها من اآلثار القدمية ألعماق تصل إىل  -
 .وحتليل أعمارها باستعمال تكنولوجيا االتصاالت اخلاصة باالستشعار عن بعدمنال، أثرية بالقاهرة واألقصر 

محاية اآلثار وصيانتها من خالل املعلومات حول حتديد حجم املياه اجلوفية حول املناطق األثرية والفوالق والشقوق والتغريات  .0
 .ة اليت حدثت لكل أثر عرب الزمنالطبيعي
 .نشر وإذاعة املعلومات حول خمتلف املناطق األثرية والسياحية مبا يعود بالفائدة على السياحة وقطاع السياحة لتلك املناطق .3
والشركات ، وأيضا االتصال بالبنوك ...(منزله، مكان عمله،)بوطنه التصالاتوفر االقمار الصناعية الفرصة اآلمنة للسائح بسرعة  .2

 16اليت يتعامل معها
 : اإلنترنت .2

واالنرتنت تسمح هلذه املؤسسات بدخول أسواق   يعترب تقدمي املعلومات للسائح جوهر عمل املؤسسات السياحية على اختالف أنواعها،
 :17كامنة بتكاليف أقل من نظم التوزيع األخرى، كما تقدم هلا مجلة من الفوائد، منها

 انتشار املعلومات والبيانات يف األسواق املرغوبة واملستهدفة، مما حيسن من وضع املؤسسة بتقدميها السريع، الدقيق  سرعة
 .واحلديث للمعلومات

 يف االتصاالت اهلاتفية، ونفقات ختفيض تكاليف الطباعة واألجور الربيدية، واإلشرتاكات يف الصحف واجملالت، وتكال
 .انيات معتربة، وكذا املبالغ املوجهة للعمال ووكالء البيع واإلعالنإلعالنات اليت تتطلب ميز ا

 وتساعدهم ديد السياح احلقيقيني واحملتملني، تسمح لإلدارة السياحية الوصول إىل حت كوهنا ،تعترب أقوى وسيلة للتسويق السياحي
 .على االختيار واحلجز اإللكرتوت  مما يرفع من انتاجية اإلدارة

  اليت تعترب من القضايا احملددة لتطوير السياحة وتنميتها،  االنرتنت يف جمال جودة اخلدمات السياحية، كما يستفاد من
بة فمستويات اجلودة هي اليت تعتمد من طرف السائح الختيار منتج ما، علما أن اجلودة العالية ال تعترب مطلبا دائما، وإمنا اجلودة املناس
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الدقيقة من خالل اإلنرتنت، ودراستها، وحتديد  علومات حول املستويات العاملية للجودة ومقاييسهاامل فيمكن تقدمي لتفضيالته ودخله،
 .سبةنااملستويات املالئمة جلودة اخلدمة اليت ينبغي تقدميها مما يؤدي إىل تقدمي خدمة سياحية متميزة وم

 ،على مسؤويل املؤسسات السياحية طالع امن خالل  إضافة إىل امكانية االستفادة من االنرتنت فيما يتعلق بالتدريب السياحي
هو جديد من أساليب تقدمي اخلدمات، وتتجلى أمهية هذا العنصر، عند الشروع يف تقدمي خدمة جديدة، فتكون اإلنرتنت املصدر ما 

 .اةاألول للتعلم والتدريب على تقدميها بأفضل الطرق، باستعراض التجارب واحلاالت السابقة بالتقليد واحملاك
 جانب مهم ميكن لإلنرتنت التأثري اإلجيايب فيه، من خالل رسم صورة منلى للمناخ االستنماري، حيث جمال التخطيط أيضا ،

للحصول على املعلومات فيما يتعلق باجتاهات وحركة السياحة العاملية، ونصيب املنطقة اليت تنشط فيها متنل اإلنرتنت أهم املصادر 
حول اجلو العام  ،وغريها من املنظمات ياح، وكذا احلصول على اإلحصائيات اليت تنشرها منظمة السياحة العامليةاملؤسسة السياحية من الس

 .جذبا وظروف االستنمار السياحي يف املنطقة ويف خمتلف املناطق السياحية واألكنر
 الحواسيب والبرمجيات  .3

وحتليلها باستخدام األساليب الكمية يف اإلدارة  ،تقدم احلواسيب إمكانات هائلة حلفظ وختزين البيانات ومعاجلتها بدقة متناهية
 .مما حيسن من جودة اختاذ القرار السياحي ،اليت تقدم حلواًل ملشكالت غري مهيكلة

الشخصية لألفراد واملديرين الذين باخلربات امتزاج املعلومات من خالل  ،إضافة إىل متكني املؤسسة من امتالك قاعدة معرفية واسعة
 .من أجل استنباط طرق جديدة يف معاجلة ما يعرتضهم من مشكالت ،يستخدموهنا

 يف تصميم وابتكار األنظمة والربامج اخلاصة بالعمل يف القطاع السياحي واملنشآت ىناليت ال تتوا ،ل مع شركات الربجمةومع تضافر العم
واليت تبني بشكل سريع الطاقة االستيعابية الشاغرة،  ،وأنظمة احلجز يف الفنادق واملنشآت السياحية ،كأنظمة حجز تذاكر السفر  ؛السياحية

مما يتيح ملوظفي االستقبال إمتام إجراءات احلجز بسرعة، وهو ما جيعل السائح يتجنب االنتظار الطويل ويتيح الرد على طلبات 
 .ز بسرعة واستفسارات احلج

، واملواد الدعائية تُوجدت لتصميم وإعداد الربوشورا فقدكما توجد برامج جاهزة أخرى تساعد يف أعمال الطباعة والسكرتارية، 
واخلرائط السياحية مبواصفات عالية اجلودة، ومن خالل االستفادة من خربات األخصائيني يف جمال التسويق  ،والنشرات ،واإلعالنات

 .يتالءم مع طبيعة السائح الذي توجه له هذه املنشورات ومبا ،السياحي
مما يساعد يف معرفة املدخالت واملخرجات يف نظام  ،الشراء بشكل مستمرو وتوجد أيضًا برامج حماسبية تستخدم لتنظيم فواتري البيع 

 18العمل السياحي، إضافة إلعداد فواتري اليومية واحلسابات اخلتامية وجداول الرواتب واألجور
 :وميكننا أن نسلط الضوء على بعض الربجميات اليت تستخدمها املنشآت السياحية، كما يلي

 : نظم الحجز المحوسبة (1
 تقدم التقنية عوامل القوة والنجاح يف أداء العمل السياحي، وقد تسارع التقدم التقين كنريًا مما سهل عملية التوزيع خلدمات السفر،
ويعترب نظام احلجز االلكرتوت  األسلوب التقين األكنر استخدامًا يف صناعة السعر، وقد استخدم أول مرة يف جمال النقل اجلوي الداخلي 

، وتطور إلقامة نظام موحد بني جمموعة من املؤسسات ليتيح املعلومات للوسطاء حول األسعار واملقاعد الشاغرة، يدعى 9112عام 
فشمل حجز فنادق وتأجري  ،ليتسع نظامه فيما بعد 9101ومل ينجح إال سنة ( Computerized Reservation System)بـ
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 .19السيارات
بدأت تظهر جمموعة من التحالفات اليت قامت بربط نظم  ومع اشتداد املنافسة، ورغبة جمموعة من الشركات يف حتقيق ميزة تنافسية،

الذي ميكن احلجز من خالله بسلسلة فنادق الشرياتون، وشركة آفيس لتأجري منال  SABREم سابري افنشأ نظ ،احلجز فيما بني أعضائها
رباح احملققة تفوق األ ؛استخدامه جراءوجعلها حتقق أرباحاً  ،American Airlinesالسيارات، وقد أعطى هذا النظام ميزة تنافسية لشركة 

آماديوس : تستخدمها الشركات السياحية الرائدة منل ،ةببعد ذلك ظهرت جمموعة أخرى من نظم احلجز احملسو  .من العمليات ذاهتا
Amadeus ، وغاليليوGalileo ووردسبان ،Zorld Spanونظام آباكوس ،. 

واليت تقدم خدمات احلجز يف الفنادق، شراء  ،وما يوفره من تسهيالت للمسافرين ،إصدار التذاكرأمتتة  :ومن مجلة التطورات التقنية
 ؛املقصد نر الطريان واحلصول على معلومات عتذاك

الذي ال  ،حول املسافر اإللكرتونيةمن خالل احتفاظ مؤسسة الطريان مبلفات  ،(بدون بطاقة)كما برزت ظاهرة السفر بأسلوب 
 .  20أو بطاقة االئتمان ليحصل على اذن الصعود إىل الطائرةمن خالل جواز السفر  هعرف بتيطلب منه إال أن يضع الرموز اليت 

 فـوائد استخـدام الحجز المحوسـبة: 
، يف مجيع أحناء العامل توحيد املعلومات املقدمة حول اخلدمات السياحية، فيحصل العارضون والوسطاء على نفس املعلومات -9

 .واملعلومات حول البلد املقصد ،ومستويات اجلودة ،حول كل ما يتعلق باملنتجات السياحية خاصة األسعار
ممَّا يؤّدي إىل حتقيق فائض ربح ميكن أن ينعكس على ختفيض  ،ة االستغناء عن الوسطاء السماسرةختفيض التكاليف نتيج  -0

 .وبالتايل جذب زبائن جدد ،األسعار
وما  ،املعلومات واحلجوزات وتقدميها للسائح هتبسيط اإلجراءات وتسهيل عملية احلجز مما يوفر الوقت للسائح، وكذلك مد -3

منال  Delta Airlines، فشركة السياحية هبذه األنظمة مع املؤسسةومات نتيجة التعامل املستمر تقدمه من حسميكن أن 
ونيا جنيه لكل مقعد حيجز إلكرت 9دوالر لكل مقعد حيجز عرب االنرتنت، ومتنح اخلطوط اجلوية الربيطانية  0متنحخصما مقداره 

 .عرب االنرتنت
تساهم يف تطوير إدارة اخلدمات السياحية بشكل كبري، وتتيح الوقت لإلدارة من أجل التفرغ ألمور هامة وإسرتاتيجية، إال أن  -2

 .21استخدام هذه النظم ال يزال حمدوداً 
 :Geographic Information System نظام المعلومات الجغرافي (2

هيو  ي شهدذإن التطور الذي شهده العامل يف خمتلف اجملاالت بفعل انتشار التكنولوجيا، مل يكن مبنأى عن التسويق السياحي، ال
، فأخذت الوظائف التسويقية شكال أكنر ضال عن املشاكل اليت تعوق امتامه، فومؤهالته، وفرص جناحه تغريا ملحوظا يف طبيعتهاآلخر 

بسرعة باستخدام هذا النظام انطلق التسويق السياحي حيث ، GISمن خالل استخدام نظام املعلومات اجلغرايف  فاعلية مع التكنولوجيا
كما يتيح ،  % 00إىل  0ازدياد قدرته على توسيع السوق وزيادة احلصة السوقية للمنشآت السياحية، بنسب ترتاوح بني مذهلة يف ظل 

للسياح، وتقدمي كافة املقومات السياحية البشرية  E-mailهذا النوع من التسويق عرض املنتج السياحي عن طريق رسائل اإلمييل 
إضافة إىل إمكانية حصول السياح على احتياجاهتم، واالختيار بني منتجات . والطبيعية، وإرساهلا للسياح احملتملني عرب شبكة اإلنرتنت

                                                           
  :52 % (بدون بطاقة)من املسافرين يف الوم أ يسافرون  هبذا األسلوب 
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 .22اجلغرافية ال يعرتف بالفواصل واحلدود لعاملية، بغض النظر عن مواقعهم اجلغرافية، خاصة وأن هذا النوع من التسويقالشركات ا
تقنيات نظام املعلومات اجلغرايف مع اإلنرتنت، وّلد ذلك العديد من تطبيقات هذه النظم يف جمال التسويق السياحي، يف  مع اندماج ف

ويف التخطيط للتسويق من حيث التعرف على السياح، وأماكن قدومهم، واملواقع السياحية األخرى  كل من العرض والطلب السياحي،
  .املنافسية، والتوزيع اجلغرايف لفروع مكاتب وهيئات تنشيط السياحة، واختيار أماكن جديدة إلنشاء فروع جديدة

وت  يعتمد على توفر املعلومات املتاحة لتحليلها وعرضها باستخدام نظام رت بأن التسويق السياحي اإللك  Poonحيث يعتقد بون
املعلومات اجلغرايف من خالل اخلرائط، اليت يطلق عليها باخلرائط التفاعلية واليت بنقرة واحدة ميكن التعرف على مالمح متعددة للموقع 

 توفرها والواقع األثرية، وأقصر الطرق وأسرعها للوصول لعناصر السياحي، منل عوامل جلذب السياحي، وأماكنها والفنادق واخلدمات اليت
 23 ...اجلذب االسياحي، ووكاالت السفر وأماكنها واخلدمات اليت تقدمها، واملستشفيات واملطارات

: ومنها PDAوتستخدم عدة وسائل يف تسويق املواقع السياحية واليت تعمل من خالل برجميات نظم املعلومات اجلغرافية، وهي أجهزة
 (2الشكل)

- Map View Display (MDV) وهو جهاز حممول باليد تعرض فيه اخلرائط  
- List View Display (LDV)  

 (GPRS)أو من خالل خدمة اهلاتف احملمول  -
 األجهزة والبرنامج المصممة خصيصا لتطبيقات نظام المعلومات الجغرافي: 4الشكل

  

 
لتطبيقات نظام املعلومات املصمم أساسا  Map Guideبرنامج 

 اجلغرايف على اإلنرتنت
 .019، 012، ص ص0221، دار الوراق، األردن، GISالتخطيط والتسويق السياحي باستخدام ابراهيم خليل بظاظو، : المصدر

 
 مزايا استخدام نظام المعلومات الجغرافي: 

املكان، اخلدمات، )السياحية، ففي استخدامه ربط لكافة بياناهتا امكانية استخدام هذا النظام بكفاءة عالية يف تسويق املواقع  -
 ...(األسعار

إدخاهلا يف قاعدة البيانات اليت ختتص باملوقع هي بيانات مكانية بالدرجة األوىل، وترتبط مبواقع جغرافية حمددة، إن البيانات املطلوب  -
 .وهو ما ختتص به نظم املعلومات اجلغرافية

يف التعامل مع شبكات الطرق  املعلومات اجلغرايفوهو ما يعتمد عليه نظام  ،العالية هلذه النظم يف عملية حتليل الشبكات الكفاءة -

                                                           
 : Personal Digital Assistant Handled Computers 
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 .واملواصالت واملواقع السياحية

ائط، وهو ما القدرة العالية لنظام املعلومات اجلغرايف بالتعامل مع عدة أنواع من البيانات، منل التقارير، اإلحصائيات، اجلداول واخلر  -
 .يضفي نوعا من اإلحكام والدقة على خمرجات النظام

 .تعتمد النتائج املرجوة من النظام، على عمليات التحليل اجلغرايف ملواقع حمددة، وهو ما يتوافر بقوة يف نظام املعلومات اجلغرايف -

التسويق واملبيعات يف املؤسسات السياحية  إن استخدام نظام املعلومات اجلغرايف، كأداة إعالمية وتسويقية هامة، أجرب مديري -
والفندقية على تغيري اسرتاتيجيات التسويق، والسبل الكفيلة بإجناح احلمالت اإلعالنية، من خالل الرتكيز على هذه الوسيلة اجلديدة، 

ها، من التنافس يف واليت ستمكن املؤسسات السياحية والفندقية من التوسع يف جماالت النشاط التسويقي، بغض النظر عن حجم
 24 .السوق ويف حدود متساوية كما أهنا ستتمكن من فتح اتصال مباشر مع السياح

 قاعـدة البيانات: بنـوك المعطيات .4
فاملنظمة التقليدية القائمة  هو عامل البيانات واملعطيات اليت ميكن اإلطالع عليها آليا، ،يعترب العامل املرجعي لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 .25باعتماد أسلوب العمل عرب الشبكة ،على املبدأ التايلوري حتولت إىل مؤسسة مرقمنة، حتولت فيها الوثائق املكتوبة إىل سريورات رقمية
 ملية معلوماتية، وميكن أناملؤسسات السياحية، فالعملية اإلدارية حاليا هي ع تستفيد منهاوتقدم بنوك املعلومات العديد من اخلدمات اليت 

 26 :ذكر اخلدمات التاليةن

املعلومات مبا حتتويه من بيانات وما بنك املواد األولية اليت تتم معاجلتها للحصول على املعلومات واملعارف، مما جيعل متنل البيانات ف  -
ومات السياحية ملفات حول املواقع السياحية يقدمه من معلومات عنصرًا ال ميكن االستغناء عنه أو جتاوزه، فمناًل يتضمن بنك املعل

اإلداريني تفيد بنوك املعلومات واألثرية واملتاحف واملنتجعات والفنادق وأعداد السائحني الذين يؤّمون هذه املنشآت وتصنيفها، حيث 
وهناك عدة  .و هناية األسبوعأأو قرارات قضاء عطلة السنة  ،العاملني يف قطاع السياحة والسياح على حد سواء يف اختاذ قرارات إدارية

 .لذا جيب االهتمام باملعلومات والبيانات املعروضة على هذا البنك وزيادة كفاءهتا وقدرهتا على املنافسة ،بنوك معلوماتية منافسة ومشاهبة

، احلدينة، املفروزة، ومات الغزيرة املصنفةضمن املعلت ،إن امتالك املؤسسة لبنك املعلومات يف ظل املنافسة القائمة على املعلومات -
ي تعمل فيه، مما جيعلها حتدد موقعها يف هذه األسواق، اإلدارة يف معرفة أوضاع السوق الذ، حبيث تساعد هذه املعلومات الكافية والسرية

التعرف على سلوك الزبائن ، إضافة إىل والتعرف على املنافسني والتعرف أيضا على خدماهتم، ومستويات اجلودة اليت يتعاملون هبا
كل هذه املعلومات التتم مبعزل عن بنك املعلومات، . وكذا حتديد العوامل اليت حتكم قراراهتم بتفضيل خدمة ما ،وخصائصهم ومتطلباهتم
 .هلا ميزة تنافسية متكنها من التفوق على اآلخرينويف النهاية فهو يضمن 

ائع ما بني تقدمي االستعالم وبني احلصول على اإلجابة عليه يف حالة استخدام بنك معلومات، ختفيض الفاصل الزمين والوقت الض -
 وقت النقل+التأخري العالئقي +وقت البحث=وقت الوصول: سب وقت الوصول إىل املعلومات حبسب العالقةحيحيث 
 .ملطلوبةالذي يستغرقه حتريك رؤوس القرص إىل املسار الذي يقع عليه الوحدة ا: وقت البحث - أ

 .وقت االنتظار من أجل تشغيل الوحدة املطلوبة وعادة ما يكون أقل من وقت البحث: التأخري العالئقي - ب
 .وهو الذي تقرأ خالله البيانات أو تكتب ملرة واحدة وهو الوقت الالزم لتشغيل القرص على الوحدة: وقت النقل - ت

ة بوقت الوصول إىل بيانات خمزن إذا ما قورن ،يعترب منخفضًا جداً اليت طلبها املستخدم  واملعلوماتفنالحظ أن وقت الوصول إىل البيانات 
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 .ةتعلى أقراص ليزرية أو ملفات مشت

من املؤسسة من خالل امتزاج املعلومات اليت حتصل عليها وذلك  ،واسعة ةيتضمن بنوك املعلومات حصول املؤسسة على قاعدة معرف -
من مشكالت قد ال تكون متكررة وتتسبب يف خروجها من ها فتساهم يف حل ما يعرتض ،شخصية للمدراءبنوك املعلومات مع اخلربات ال

 .جمال املنافسة

إمكانية الرقابة املركزية على البيانات املخزنة، كما تضمن التكامل والتوافق بني البيانات املدخلة، وبالتايل احلصول على معلومات  -
 .دقيقة

 ةالروتيني الطلبات مالينيواليت تقضي معاجلة  ،ليات احلجز على خطوط الطريانمت معاجلة كفؤة جدا لعتقدم مناذج قواعد البيانا -
حسب النموذج املعتمد يف )ترتبط بعالقات خمتلفة و ب البيانات ات اخلاصة بعملية احلجز، حيث ترتاملتكررة يف كل يوم حول املعلوم

حسب التصنيف املقرتح، فمناًل مواقع أثرية يف مدينة ما تقسم إىل مواقع سياحية، جند أماكن  (قاعدة البيانات هرمي، شكلي أو عالئقي
آلثار املسيحية االستجمام والتنزه وأماكن املبيت وتقدمي الطعام والتسلية والرتفيه، أما ضمن األماكن األثرية فنجد اآلثار اإلسالمية وا

 :كما يظهر يف الشكل التايل .والرومانية وهكذا

 
 :اإللكترونية ةـــالسيـاح .5

ا منط سياحي يتم تنفيذ بعض معامالهتا اليت تتم بني مؤسسة سياحية وأخرى، أتعرف على  بني مؤسسة سياحية وسائح،  أوهنَّ
هي منط سياحي تتالقى فيها عروض اخلدمات السياحية من خالل  أووذلك من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

 .27مع رغبات السائحني الراغبني يف قبول هذه اخلدمات السياحية املقدمة عرب شبكة االنرتنت( االنرتنت)شبكة املعلومات الدولية 
لت الدراسات من وضع تعريف قانوت  فقد خ -إن مل نقل ندرهتا-وقلتها االلكرتونية ونظرًا حلداثة الدراسات يف جمال السياحة 

 .هنائي هلا
التجارة التقريب بني تعريفات  فيمكند ركنًا هامًا من أركان التجارة، ولكن نظرًا ألنَّ هذا النمط من األمناط السياحية يعُ  
 28: بأهناميكن أن نقول وضع تعريف هلذا النَّمط السياحي، ومن هنا ل ةحماوليف  ،بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة اإللكرتونية

مع رغبات مجوع السائحني  (internet)منط سياحي تتالقى فيه عروض اخلدمات السياحية من خالل شبكة املعلوماتية الدولية   -9
 .املقدمة عرب شبكة االنرتنت الراغبني يف قبول هذه اخلدمات السياحية

 02، ص 0229،  ماجستري جامعة سوريا،  تأثير إنشاء بنك المعلومات في تطوير إدارة الخدمات السياحيةحممد العبود، : المصدر
 هيكل هرمي لقاعدة بيانات أثرية

 الترفيه والتسلية االطعام والشراب المبيت

 نـــــــــــــوادي فنادق مطاعم

 
 هيكل عالئقي لقاعدة بيانات أثرية

ـــــــــــاراآلثـ  

 مسيحيـة إسالمية

ـجوام
 ع

 أماكن
 مقدسة

 مـــــــــــــــــــدن قـــــــالع

 

أثريةالهيكل الهرمي والعالئقي لقاعدة بيانات : 5الشكل  
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من ( سائح)احية وأخرى أو بني مؤسسة سياحية ومستهلك يتم تنفيذ بعض معامالته اليت تتم بني مؤسسة سيوهو منط سياحي  -0
 .واالتصال اإلعالمخالل استخدام تكنولوجيا 

، (السائح)ملية اخلدمة السياحية املستهدف من ع املؤسسة مقدمة اخلدمة السياحية، :فيمكن القول أنَّ عناصر السياحة هيإذًا 
 .internetلعاملية االرابط بني السائح واملؤسسة السياحية املتمنلة يف شبكة املعلومات و 

م باحلداثة واجلدة، فكل سيف هذا النَّمط السياحي الذي يت واالتصال اإلعالم تكنولوجياكما يتبني من التعريف السابق أمهية 
وكذلك عرض  إلكرتونيةفالعروض السياحية والتسويق السياحي يتم بصورة  ،اإللكرتوت املعامالت يف هذا النمط تعتمد على االتصال 

، أما عن أمهيتها وخدماهتا فسوف نتعرض له بشيء إلكرتونيةالربامج السياحية من قبل الشركات وقبوهلا من مجهور السائحني يتم بصورة 
 .من التفصيل يف احملور النالث

  عالم واالتصال في المجال السياحيالستخدام تكنولوجيات اال التأثيرات السلبية .1
وكأي شيء يف هذا الوجود، الستخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال بعض السلبيات أو املآخذ، واليت ميكننا جتاوزها حقيقة إذا أردنا ذلك 

 29 :فعال، منها
 كنريا من أن   والتزاوج الذي حدث بينهما، إال  ،رغم ما توفره املعلومات اليت نتجت عن تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

يؤكدون على ان الدول الكربى هي اليت تستأثر هبذا التميز الكبري يف إنتاج املعلومات وتوزيعها، وأن نصيب كنري من الدول  ،الباحنني
 .العامل النالث لفرتات طويلةالنامية من املعلومات الواردة إليها عنها قليلة إىل احلد الذي يندر معه ظهور مناطق كاملة عن 

 سوى األعمال  لوكاالت االنباء الكربى، واليت ال تنقل عن العامل النالث كما ان هذا االستئنار جيعل من الدول النامية جمرد تابع
هذه البلدان  ومعظم ما يصدر يشوه صورةعدم االستقرار الكوارث، وال تنظر إليه إال أنه بؤر فساد وعنف وختلف،  االضطراباتالسلبية 

 .مما قد يؤثر بشكل سليب على السياحة يف الدول النامية املتقدمة ودول العامل النالث األخرى أيضا، لدى شعوب تلك الدول
 نل مما ميكن أن نضيف أن االحتكار هذا ال خيص هذه الدول فقط وإمنا املؤسسات الكبرية، فهي اليت متتلك القدرة على امتالك ك

، والتحكم فيها، فهي حتتاج إىل قدرات مالية وبشرية وهيكلية معتربة، وهو ما ميكن فقدانه على مستوى املؤسسات هذه التكنولوجيات
 30.نتيجة األسباب املادية ونقص اخلربة املطلوبة مما يؤدي إىل خروج هذه الشركات من السوق ،الصغرية اليت تعجز عن مواكبة هذا التقدم

 السياحة اإللكترونية كأحدث استخدام لتكنولوجيا االعالم واالتصال :المحور الثالث
استخدام االعمال االلكرتونية يف جمال السياحة والسفر، واستخدام تقنيات االنرتنت من  :فإن السياحة اإللكرتونية هي الذكركما سبق 

والوصول إىل تسهيالت أكنر فعالية للمستهلكني السياحيني، وكواحدة من أهم وأحدث تطبيقات  أجل تفعيل عمل املوردين السياحيني،
تكنولوجيات االعالم واالتصال، سنسلط عليها الضوء بشيء من التفصيل، للوقوف على أهم العناصر املتعلقة هبا، من أمهية متطلبات، 

 .وغريها من األمور
 : اإللكترونيةبداية السيـاحة  .2

مع ظهور الشبكة العنكبوتية ودخول االنرتنت يف سوق  9112عام حدود ال يف اإللكرتونيةنت بداية ظهور السياحة لقد كا
مع تطور و ، 9112عام كأول موقع سياحي  degriftour.com ورريفتقدي"ان موقع التجارة العاملي، وأول ممنل هلذا القطاع ك

 31.اإللكرتونية يسمى بالسياحةالتكنولوجيا والتقنيات يف قطاع السياحة ظهر ما 
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هو البداية احلقيقية للبحث عن املتطلبات القانونية لتنشيط  ،كما جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقية العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات
 .32بصفة خاصة اإللكرتونيةالسياحة بصفة عامة والسياحة 

اليوم، سوقا تتسم بدرجة كبرية وعالية من الديناميكية، وتشتمل على اخلدمات السياحية اليت تقدم على الشبكة مباشرة أصبحت و 
وافدين جدد لديهم قدرة تنافسية كبرية، كما تشتمل على آليات تركز قوية، فعلى مدى السنوات، تزايد عدد مقدمي اخلدمات السياحية 

كرب واألفضل متويال، فعلى مدى سنوات هيمنت وكاالت اإللكرتونية، العامة واخلاصة، وشهدت السوق تركزا تدرجييا يف أيدي الشركات األ
 الشبكةالسياحة على على خدمات Travelocity و Expedia   ،Orbitz: السفر العمالقة اليت تعمل على الشبكة مباشرة منل

لتأجري للسيارات، قد مباشرة، ولكن مواقع الويب اليت يديرها مقدموا اخلدمات بصورة مباشرة منل شركات الطريان والفنادق وخدمات ا
أخذت جتتذب املسافرين الذين يسعون إىل احلصول على أسعار أفضل من خالل جتنب املوزعني التابعني ألطراف ثالنة، ويف البلدان 
املتقدمة، جيري استنمار موارد كبرية من قبل مقدمي اخلدمات السياحية من أجل تصميم نظم إلدارة الوجهات السياحية تكون مالئمة 

نظم )اإلعالم واالتصال، وتوفر إمكانيات أداء وظائف خمتلفة تمستعملني، باإلستناد إىل أدوات إبتكارية تقوم على استخدام تكنولوجيالل
 . لتلبية توقعات الزبائن( بواسطة الشبكة... احلجز، التذاكر 

طأ، فهناك عدد متزايد من منظمات إدارة الوجهات تُنشر يف البلدان النامية ولكن بوترية أب تويف الوقت نفسه أخذت هذه التكنولوجيا
السياحية يف هذه البلدان أخذت تستخدم هذه التقنيات لتسويق عروضها السياحية، إال أن مواقعها على الشبكة هي أساسا مبنابة نوافذ 

يف سلسلة القيمة املضافة لقطاع  تمعلومات، ومل يتمكن سوى عدد قليل من املنظمات من القيام بصورة تدرجيية بإدماج هذه التكنولوجيا
 33.السياحة بأكملها، ووضع نظم فعالة إلدارة الوجهات السياحية

 :  اإللكترونية السياحـة متطلبـات .3
 بالتقنية يتسم الذي السياحة، من النوع هذا منل حيتاجها اليت املتطلبات أهم عرض علينا يفرض اإللكرتونية، السياحة عن احلديث إن

 34:يف إمجاهلا ميكن اليت الشروط من العديد توفر الدول على يفرض والذي العالية التكنولوجية
 باملوضوع السيادة ربط وأمهية اجملال هذا يف للدخول الالزمة البشرية القدرات وتنمية اإللكرتونية بالتجارة الوعي تنمية على العمل 
 .عامة بصفة اإللكرتونية التجارة األوسع
 املنتج دولة يف سواء االنرتنت خبدمات لالتصال أوسع فرصة إلتاحة احلدينة واملعلوماتية االتصال لوسائل األساسية البنية تنمية 

 .السياحي بالتسويق املستهدفة الدول أو السياحي
 املوازين يف املواقع من شبكة إقامة تشجيع على العمل خالل من وهذا السياحة قطاع يف وت رت اإللك الوسيط ظهور تشجيع 
 العمل قطاعات من وغريها السياحيني واملرشدين السفر وكاالت الطريان، خطوط الفندقة، سواء السياحة قطاع يف العاملني جلميع

 .السياحي
 بكافة الصناعة بتلك اخلاصة اإللكرتونية املواقع ودعم السياحي واملنتج السياحية املوارد عن املتكاملة واملعلومات البيانات توافر 
 .املطلوبة البيانات
 منط من اإللكرتونية التجارة مؤسسات تنمية B2C النمط إغفال ميكن وال B2B املسامهني بني فاعلة منافسة خلق أجل من 

 .اجملال هذا يف
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  :القطاع السياحي االلكترونيوتنامي أسباب تطـور  .4

عندما تلتقي مع خصوصية القطاع السياحي، فإهنا  ،-واليت ذكرناها سابقا -واالتصال اإلعالم تكنولوجياهبا  إن املميزات اليت خصت
تكون حمفزة لنمو منط جديد وقطاع جديد هجني بني السياحة والتكنولوجيا هو السياحة اإللكرتونية، وإذا أردنا ذكر بعض احملفزات لنمو 

  :هذا الصنف اهلجني وتطوره فإنه يكون بوسعنا حتديد العناصر التالية
 خلدمات السياحيةعروض كبرية وخمتلفة من ا. 
 (وهذا بشكل نسيب)تأمني النقة يف وسائل الدفع عرب االنرتنت. 
 تسويق الرحالت عرب امللفاتاالنرتنت البديل املنطقي لأصبحت صفحات  ،الرحالت السياحية ليست منتجاً ملموساً لذلك. 
 املستهلكني، وبالتايل حسب املوضة والنزعة وامليل الغالب هلا اإلمكانية للتأقلم مع حاجات وطلبات  ،الشركات املختصة يف السياحة

 .تستطيع الشركات ابتكار الوسائل املالئمة إلغراء السائحني
 35 .خاصة منها اإلنرتنت زيادة إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وتوافرها 
 حدث تغيريات كبرية يف هيكل األسواق وسلوك قد أاالتصال، م و عالختلف تكنولوجيات االملالنرتنت يف العامل و لسريع النتشار اال

املستهلكني، فضال عن املقارنة بني خمتلف عروض السياحة وشفافية األسعار، كلها أمور قد أغرت املستهلكني، وأدت إىل ظهور توقعات 
 جديدة، بل إىل تسارع املنافسة بني مقدمي اخلدمات السياحية على الشبكة مباشرة،

  معلومات موثوقة وذات نوعية  ااملستهلكون على حنو متزايد عمليات البحث والشراء على الشبكة مباشرة، وهم يتوقعون أن جيدو إتقان
كما يطالبون برتتيبات مرنة تتناسب . لكي يتمكنوا من شراء أفضل اخلدمات، وأن حيصلوا على معلومات شاملة وتأكيدات ملا اتفق عليه

 .من معلومات عن جتارب السفر احلدينة اليت تشمل املوارد النقافية، الطبيعية، وحىت البيئة اإلجتماعية واحتياجاهتم، مبا يف ذلك
  أولوية بالنسبة ، فقد أضحت هذه التكنولوجيات تشكل تكنولوجيات االعالم واإلتصالل أتاحها هذا التواجد واإلنتشارالفرص اليت

فضال عن مقدمي اخلدمات السياحية على املستويني الوطين واإلقليمي، وعلى مستوى اجملتمعات احمللية يف  للمنظمات العامة واخلاصة،
  لكنيالبلدان النامية، مبا فيها البلدان األقل منوا، حيث يتسم قطاع السياحة بأمهية اسرتاتيجية، وميتلك القدرة على تلبية متطلبات املسته

36.  
  فيمكن على سبيل املنال تسليم تذاكر الطريان  ،املنتج إىل املستهلك عرب شبكة االنرتنت نالسياحية م اخلدمة نقل وتسليمسهولة

عرب  Hotel Voucherوكذلك تسليم قسيمة التبادل اخلاصة باحلجز بأحد الفنادق  E-TICKETباستخدام التذاكر االلكرتونية 
 37 .وهكذا اإللكرتونية الربيد

 :نيةاإللكترو أهميـة السياحــة  .5
فأنت لست ضمن عملية  اإلنرتنتإذا مل تكن تتعامل من خالل شبكة : "احلقيقة اليت يصعب إنكارها يف صناعة السياحة اليوم هيإن 
والذي سوف ميكنك من  واالبتكارميتاز باحلداثة  إلكرتونياإذا ما كنت متتلك موقعًا  ،ليست مشكلة ملؤسستكن البعد املكات  أو  ."البيع

وإمنا تكلفة عدم  ؛تكلفة وجودك ضمن الشبكة هي التكلفة اليت جيب أن حتسب حساهباليست نه أو  .الدخول إىل األسواق العاملية
تضمن للقطاع السياحي واملؤسسات الناشطة فيه عددا من  اإلنرتنتوعلى رأسها  واالتصالفتكنولوجيات اإلعالم  .38وجودك ضمنها

 :وميكننا أن نذكر بعهضا كما يلي الفوائد،
  األدوات األكنر فعالية ملديري الوجهات السياحية ومقدمي اخلدمات السياحية، وذلك  واالتصالمتنل تكنولوجيات اإلعالم

صصة، مبا يف ذلك اخلدمات السياحية املتخ ،القائم، وتوليهم املسؤولية عن ترويج وجهاهتم السياحية االختاللعلى تصحيح  مبساعدهتم



السياحية وتطبيقاهتا تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال                                                فرص وخماطر السياحة الداخلية يف اجلزائر                       : امللتقى   
 

15 
 

مقارنة بتلك اليت تعرضها وكاالت السفر الكبرية وغريها من  ،واليت ميكنهم من خالهلا أن يعرضوا جمموعة أكمل من األنشطة السياحية
أنَّ السعر واخلدمات املقدمة للعميل أثناء عملية  رغمف.  39 وتزويدهم بكل املعلومات الضرورية واإلضافية ،موزعي اخلدمات على الشبكة

الوسطاء يتنافسون وبشكل متزايد على النقة املوجودة يف ذهن و احلجز هي من العوامل املهمة للتنافس، إال أن منتجي خدمات السياحة 
أن االنرتنت تستطيع أن تشبع احلاجة  صناعة السياحة أدركتفقد ، إياهاملستهلك، من خالل الرتكيز على جودة املعلومات اليت يزودوهنا 

 40أفضل بكنري من أي تكنولوجيا أخرى ،الضرورية للمعلومات يف املراحل املختلفة من دورة حياة السياحة
  مع الكبار  فرصة للوصول إىل أسواق السياحة الدولية على قدم املساواة ،لصغار منتجي اخلدمات السياحية تالتكنولوجياهذه توفر
وحيظى بنقة  التكنولوجية االبتكاراتيستند إىل ومتقن التصميم،  شريطة أن يعرضوا موقعا هلم على الشبكة يكون فعاال منهم،

 41.املستهلكني
  مل التكنولوجيات والتجارة اإللكرتونية افالفنادق منال اقتحمت ع ،من هذه التكنولوجيات السياحيةكما ميكن أن تستفيد املنشآت

 42 :من خالل
مواقعها اخلاصة اليت تتوفر على كل  بفضلوذلك  ،االنرتنتحجز وشراء الليايل السياحية بأحد الفنادق عرب شبكة  إمكانية -

منل ما .مع توفري إمكانية ادخال معلومات السائح بطريقة ذاتية ،...حة، أنواعها ومواصفاهتا، أسعارهااملعلومات واملتعلقة بالغرف واألجن
وهو األمر الذي ، ...وسلسلة الشرياتون(Holiday Inn)، هوليداي إن(choice)هليلتون، تشويس: قامت به السالسل الفندقية

 .اليت يقوم هبا السائحالبحث عملية خيفف من اجلهد والوقت املبذول يف 
 travelآت موقع تعاون الفنادق واملؤسسات املتخصصة فيما بينها وبني الصناعة الفندقية، فمن أقدم املواقع التعاونية بني هذه املنش -

web وبعده موقع ،All Hotels عرب اإلنرتنت، كما ظهر  العاملي ىفندق على املستو  02222الذي يتصل حبوايل  9110سنة
ضمنه وميكن العميل من املفاضلة بني  من اإلعالن لعورضها ،الذي ميكن املنشآت املنتمية إليه، Special Offers Modulموقع 

 .تلك العروض
 اإلقامة أو الضيافة احملمولة، من خالل تقدمي اخلدمات الفندقية من حجز واستعالم وغريها عرب األجهزة احملمولةإتاحة خدمة  -
 43: تكنوجليا اإلعالم واالتصالاألمر الذي ينعكس مباشرة على األسعار، فمن شأن استخدام : التكاليف ختفيض 

  :وذلك من خالل، ختفيض تكاليف التسويق -
 .تسهيل إجراءات الصفقات مع شرحية كبرية من املستهدفني :تكاليف التوزيع -
 .الرتويح واإلعالن عن املنتج السياحي وحتسني وتطوير اخلدمات السياحيةتكاليف  -
 ...تكاليف االتصاالت املباشرة مع الزبائن -

  .من خالل تسهيل التواصل بني منتج اخلدمة السياحة والوسيط: تكاليف اإلنتاج -
 هم ذلك يف زيادة مبيعاهتا وإيراداهتا وأرباحها، وهو ما ينعكس يف النهاية على اليس ،القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية زيادة

 .اإللكرتونية مع زيادة االهتمام بالتجارة اإللكرتونيةزيادة القيمة املضافة للقطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل، وتزداد أمهية السياحة 
44 

 خاصة الدول النامية إىل شركات السفر واملؤسسات السياحية املتواجدة يف الدول  ،منع تسرب إيرادات السياحة من الدول املصدرة
حبكم خربهتا وإمكانياهتا الكبرية، ويتأتى ذلك من خالل عرض املنتج  ،اليت تتوىل مسؤولية وضع ترتيبات للسفر والرحالت ،املتقدمة

 45 .النرتنتالسياحي مباشرة على ا
 :حول السياحة االلكترونية في العالم وفي الوطن العربياألرقام حقائق  .2
 اهلاتف استخدام سيقلو  العطالت، لقضاء والتخطيط املعلومات على للحصول األول املصدر ستصبح االنرتنت أن أمريكية دراسة أكَّدت
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وعموما ميكن أن نلتمس أمهية هذا القطاع من  46.والسفر السياحة ووكاالت اجلوية اخلطوط ومكاتب السياحية املؤسسات على والرتدد
خالل خمتلف األرقام اليت تصدر عن جهات خمتلفة، ورغم تضارب األرقام وعدم توحدها يف أحيان كنرية، إال أهنا أمجعت مع اختالفها 

اع التجارة، وسوف نعرض بعض األرقام فيما ووزنه يف اقتصاديات بعض الدول ويف االقتصاد العاملي خاصة قط ،على أمهية هذا القطاع
 :يلي

 العامل، حيث يف اإللكرتونية التجارة حجم من األكرب القسم متنل اإللكرتونية السياحة أن ،العاملية السياحة ملنظمة اإلحصائيات تكدأ
سنة  اإللكرتونيةمن إمجايل التجارة  %0بعد أن كانت تساهم بـف ،022247 سنة العامل يف دوالر مليار 01 القطاع هذا دخل ختطى

 .029248سنة % 15 وتصل النسبة إىل،  0225  سنة% 25 لتتجاوز 0220سنة % 35أصبحت  ،9110
 أوروبا يف االنرتنت عرب رحلة مليون00 حنو حجز مت كما ،0220 عام% 09 إىل السياحي اجملال يف اإللكرتوت  احلجز معدل ارتفع وقد

 :كما يلي  االنرتنت عرب ستتم اليت السياحية جوزاتاحل العاملية السياحة منظمة ورصدت ،9111 سنة وحدها
 

 2005 - 2000اإللكتروني لعام عدالت الحجز م: 1الجدول
 0225عام  0222عام  قطاع السياحة 

 %39 %92 حجز الرحالت اجلوية
 %93 %3 حجز الرحالت البحرية

 %01 %0 حجز السيارات
 %93 %3 حجز الفنادق

 www.omt.org،0220تقرير منظمة السياحة العاملية لعام : المصدر

 من اإللكرتونية السياحة قطاع عائدات نأ ،للبحوث Forrester وريسرتف مؤسسة عن الصادر التسويق اإللكرتوت  تقرير أكدكما  
 مبلغ اجلوية الرحالت منها حازت ، 0220 لسنة السياحية السيارات واستئجار بالفنادق، احلجوزات والبحرية، اجلوية السفر تذاكر

 49الفنادق عائدات دوالر مليار 91.2 مبلغ مقابل أمريكي،.  دوالر مليار 30.0
 احلقيقيأن قطاع السياحة سيكون املستفيد  ،(أنكتاد) دراسة أجرهتا منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية  يفيؤكد ما جاء هذا  و        

 وهى نسبة كبرية إذا ما قورنت ببقية القطاعات% 90 حوايلنسبة الصادرات السياحية  حيث ستبلغ ،اإللكرتونيةمن تطبيق التجارة 
 50.االقتصادية األخرى

 موقع زائر، مليون 52بلغ  expedia.com اكسبيديا منل العاملية للمواقع الزوارعدد  أن ،هلا تقريريف  للسياحة العربية املنظمةكما رصدت 
 صناعة قطاع ذيستحو و  ،yahootravel.com للسياحة ياهو ملوقع زائر مليون 02و زائر، مليونorbitz.com  35 أوربتز

 51املختلفة، االنرتنت إعالنات عائدات من%  02 نسبته ما على االلكرتونية السياحة

 من% 02 منلت االلكرتونية السفر تذاكر وشراء حجوزاتكما أن  ،اإللكرتوت  الشراء إىل يتجه األمريكي اجملتمع من% 11 هناكف
 مليون مواطن أمريكي خدمة االنرتنت 12استخدم أكنر من  0223، وخالل 52 .9110 سنة وذلك االلكرتونية السياحة إمجايل

من خالل شبكة  اإللكرتوت منهم باحلجز % 11وقيام  ،للبحث عن املعلومات اخلاصة باملقاصد السياحية واألسعار والربامج السياحية
 53 .0225من إمجايل سوق السفر يف الوم أ سنة % 32ووصول مبيعات االنرتنت إىل  ،إلنرتنتا
حيث ) .54مليار92مبلغ  ت إىلصلو حيث  0223هو ما مت تسجيله سنة ارتفاع مبيعات السفر عرب االنرتنت يف دول االحتاد األورويبو 
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 السفر تذاكر وشراء حجز من أوريب مليون912 متكن فقد ،أماكنهم يف وهم رحلتهم برنامج بتبيني يقومون األوروبيني من% 31أن 
 يف الشبكة عرب االلكرتونية التجارة مكانة جيدة يف السياحة قطاع احتلو  .أمريكي دوالر مليون12 قيمته مبا االنرتنت عرب االلكرتونية

هرم التجارة االلكرتونية  واحتل، 022555من حجم التجارة االلكرتونية يف  % 25 إىل االلكرتونية السياحة نسبة وصلت حيث، فرنسا
 وحجز سعر تذكار شراء) مباشر بطريق أورو مليارالات0 إىل وصل السياحة اإللكرتونية نصيب أن تبني كما  مليار،0 بقيمة 0221عام

 يف لالنرتنت استخداماً  العامل عرب الشعوب طليعة يف الفرنسيني فإن ،الفرنسية رافور شركة أجرته الذي البحث حسبو . 56 ((فنادق غرف
 .57واخلارجية الداخلية السياحة جمال

ففي النمسا منال بلغت نسبة   ،0225عام  إلكرتونيةمواقع متتلك من الفنادق يف أوربا % 02وقد سجلت االحصائيات أن  -
لبيع عن طريق الشبكة وتصل طلبات احلجز فيها إىل لتقدم خدمات % 12منها ، % 12الفانادق اليت متتلك موقعا إلكرتونيا 

03.%58 

سوى من إمجايل الطلب العاملي، ومل تنجح دول املنطقة يف خلق % 1.0الَّ أنَّ منطقة الشرق األوسط بأكملها مل حتقق إالَّ إ -
 . من إمجايل الوظائف يف هذا القطاع على الصعيد العاملي% 0.0

ما  اإللكرتونيةدولة اإلمارات العربية املتحدة اليت تبلغ عائدات السياحة :  جمال تسويق السياحة الكرتونياً ومن بني الدول العربية الرائدة يف
 ملركز إقتصادي تقرير توقع قدو  ،59ستحوذ على نصيب األسد فيها مدينة ديب ذات الشهرة السياحيةيمن الناتج القومي، و % 90قيمتها 

 لسنة درهم مليار 12 إىل اإلمارات دولة يف السياحة عوائد إمجايل إرتفاع أبوظيب، وصناعة جتارة غرفة يف القرار إختاذ ودعم املعلومات
 من يرتفع أن يتوقع اإلمارات دولة يف الفنادق عدد فإن املركز، نفس لتوقعات ووفقا.  0220 لسنة درهم مليار 09,9 مقابل 0221
 الدولة مستوى على الفنادق هذه يف السواح عدد يرتفع أن التقرير يتوقع كما ،0221 لعام فندقا 202 إىل 0220 لعام فندقا 255

 قطاع صاحب الذي التكنولوجي التطور إىل الزيادات هذه وتعزى ،0221 لسنة زائر مليون 92,5 إىل 0220 عام زائر مليون 1,1 من
 60اإلمارايت السياحة

اجلبال  ،السواحل)ما متتلكه اجلزائر من مقومات طبيعية سياحية ضخمة على طول الرتاب الوطين أما على املستوى الوطين، ورغم
 التكنولوجية املعطيات، إال أن قتصاديةإ، ورغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف هذا القطاع ملنحه دفعة إىل األمام ملا له من أمهية ...(الصحراء

 كما متزايد، اخللف إىل فالتقهقر ذلك، عكس إىل تشري Networked Readiness Index (NRI) الشبكية اجلاهزية ملؤشر
 61.واالتصال املعلومات لتكنولوجيا التحية البنية يف االستنمار ضعف إىل ذلك ويعزى أدناه، الشكل يف مبني هو

(NRI) الشبكية الجاهزية مؤشر: 2الشكل
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-0221 ،20 عدد - الباحث جملة ،والفندقة السياحة قطاع تنمية في واالتصال المعلومات تكنولوجيا دور  فوزي، حممود شعويب خبيت، ابراهيم: املصدر
 .003 ص  ،0292

 
 الخاتمة  

 خاصة قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ،إن القطاع السياحي مبختلف منشآته ليس مبنآى عن التغريات احلاصلة يف امليادين األخرى
تأثر بالنورة التكنولوجية، وأصبح استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من أهم العوامل اليت تستند وكغريه من القطاعات االقتصادية 

 عليها منشآت القطاع ملواجهة املنافسة، والدخول يف أسواق جديدة، وقناة للتوزيع األقل تكلفة واألكنر مجاهريية واألكنر تفاعلية، اليت
فيها كل اخلدمات، بل ويُستلهم منها اجلديد من اخلدمات، فقد لقيت السياحة االلكرتونية إقباال واسعا وانتشارا كبريا على املستوى تعرض 

 احمللي والعاملي، لذلك ال بد من التوجه إلىه كمجال لالستنمار عايل املردود، غري أن الواقع العريب بصفة عامة، والوطين بصفة خاصة، ال
 :يدا عن كل هذا،  ومن أجل ذلك هناك جمموعة من التدابري يف هذا اجملال، نذكرها كما يلييزال بع
 ،اإلتصاالت يف األجهزة السياحية الرمسية ايل وضع خطة شاملة لتطوير و حتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات و اإلجتاه .1

اتية علي تطوير تلك األجهزة و من مث ينعكس ذلك علي قطاع بقدرة املعلوم مع اإلقتناع الكامل من قبل اإلدارات العليا
 . بصورة عامة السياحة

على احلكومات ومنظمات إدارة الوجهات السياحية العمل على إشاعة الوعي بفوائد تكنولوجيا االعالم واالتصال يف القطاع  .2
 .الشعبيةالرمسية العمومية واخلاصة وكذا يف األوساط  السياحي يف األوساط املؤسسية

خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومؤسسات القطاع اخلاص، مع تشجيع املؤسسات على املشاركة النشطة يف هذا اجملال، .3
 . األخذ بنماذج جديدة يف جمال األعمال

 .لية والعامليةيف األسواق احمل من أجل حتقيق مزايا تنافسية يف القطاع واضحة و حمددة تبين اسرتاتيجية سياحة إلكرتونية فعالة .4
الرمسية مع اإلستعانة بتقنيات  تطوير املواقع اإللكرتونية اخلاصة بالتسويق السياحي واليت تتبع اهليئات السياحية العمل علي .5

 و إمكانية حجز للبالدوتقدمي خدمة الكامريا احلية يف اشهر املواقع السياحية  الكتالوجات اإللكرتونية وإضافة االفرتاضيةالسياحة 
 ،الرحالت الشاملة عن طريق تلك املواقع

 . و سرعة الرد عليها   مجيع أطراف العمل السياحي سواء داخليا و خارجيا كاوي إلكرتونيا منتطوير خدمة تلقي الش .2
 .توفري البيئة القانونية والتشريعية اليت تضمن حقوق األطراف .7
 .يف القطاع السياحي تنسيق اجلهود الدولية لالستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات .8
ضرورة تعاون البنوك واملؤسسات املالية احمللية والدولية لدعم وتسهيل انتشار االستخدام يف هذا القطاع خاصة يف الوطن والوطن  .2

 .العريب
 

 :المراجعاإلحاالت و 
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، امللتقى أثر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مجال لعمارة، مالك عالوي:  1
 0220أفريل  -0100طة، جامعة حممد خيضر بسكرة، جنوب على تسيري املؤسسات الصغرية واملتوس/تأثري  االنكسار الرقمي مشال: الدويل النات 

، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات صناعة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وعالقتها بتنمية وتطوير األداء، إبراهيم خبيت:  2
 390، ص  0225مارس  21واحلكومات، جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،  

الوكالة الوطنية : دراسة حالة)أثر استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال على تسيير الموارد البشرية في القطاع العمومي ،عالوي مالك:  3 
 50، ص 0221/0225، ماجستريغري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، (ANDRU)لتنمية البحث اجلامعي

 .املرجع السابق:  4
-0221 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،20عدد  -، جملة الباحث أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في دفع عجلة التنميةبن بريكة عبد الوهاب، :   5

 .025،  ص0292
 .11-12، جامعة أدرار اجلزائر، ص 0221، مارس 3، جملة احلقيقة، العدد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومالمح المجتمع المعلوماتيعباس حلمر، :  6
 .923ق،  ص بملرجع الساا:  7
 .55-52، املرجع السابق، ص التسويق في عصر االنترنت واالقتصاد الرقميبشري العالق، :  8
 كانون 25االقتصادية ،  النالثاء ندوة - السورية االقتصادية العلوم مجعيةالجديد،  االقتصاد والمعلومات في االتصاالت ، تكنولوجياالصابوت  عماد:  9

 20 النات ،
 .  020، ص، مرجع سابقبن بريكة عبد الوهاب، بن الرتكي زينب:  10

 0292، 1، جملة االقتصاد واجملتمع، العددالعوامل المؤثرة في التسويق والتجارة اإللكترونيةأمحد عبد اهلل العوضي،  : 11

 .0225ماي ، مجهورية اليمن، االلكترونية عن التجارة معلوماتية مادةللمعلومات،  الوطين املركز:  12
 .  020، صمرجع سابقبن بريكة عبد الوهاب، بن الرتكي زينب، :  13
 .مرجع سابق، الصابوت  عماد:  14
 .  052، صمرجع سابقبن بريكة عبد الوهاب، بن الرتكي زينب، :  15

 .15، 12ص ص0221، دار املعرفة اجلامعية، مصر، مبادئ علم السياحةفتحي حممد الشرقاوي،  : 16

 12-00حممد العبود ، املرجع السابق، ص:  17: 
 .01-02املرجع السابق، ص  : 18
 19سابق، ص الرجع امل : 19
  .19،10، ص ص سابق الرجع امل: 20
  .سابقالرجع امل:  21
 .022، 023، ص ص 0221، دار الوراق، األردن، GISابراهيم خليل بظاظو، التخطيط والتسويق السياحي باستخدام :  22
 059، 052، ص ص سابق الرجع امل:  23
 .050، 059، ص ص سابق الرجع امل:  24
 .  020، ص مرجع سابقبن بريكة عبد الوهاب، بن الرتكي زينب، :  25
 .00-02، ص رجع سابقمحممد العبود،  : 26
 .سوسن زيرق، مليكة زغيب، دور التسويق يف دعم وترقية السياحة الصحراوية:  27
 .001، ص 0220، دار املعرفة اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، االسكندرية، 9، طالسياحيالتسويق ملياء السيد حنفي،  : 28

 .10-11فتحي حممد الشرقاوي ، مرجع سابق، ص  : 29
 .سابقالرجع امل:  30
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-0221، 20عدد  -جملة الباحث  ،دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية قطاع السياحة والفندقةابراهيم خبيت، شعويب حممود فوزي،  :  31

  000، ص 0292
 .025، 030مرجع سابق، ص ص  ملياء السيد حنفي، : 32
 90-91، ص0225، مؤمتر األمم احملدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك، تقرير اقتصاد المعلومات حول التجارة اإللكترونية والتنمية:  33

 .031-033، ص 0220، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 9، ط، التسويق السياحيالسيد حنفي فتحي حممد الشرقاوي، ملياء:  34
 .032-001، ص ص 0220، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 9، طالتسويق السياحيملياء السيد حنفي،  : 35
 .مرجع سابقتقرير اقتصاد املعلومات حول التجارة اإللكرتونية والتنمية، :  36

في  دراسة ميدانية على فنادق الدرجة األولى -استخدام التجارة اإللكترونية على سوق الخدمة الفندقيةسامي حامد عبد احلميد الشيشات ، أثر :  37
 .01، 00، ص ص 0221، ماجيستري غري منشورة، جامعة آل البيت، األردن
 .01، 00، ص ص املرجع السابق:  38
 .91، 90، ص صمرجع سابقوالتنمية،  التجارة اإللكترونيةتقرير اقتصاد المعلومات حول : 39
 .مرجع سابقسامي حامد عبد احلميد الشيشات ، : 40
 .مرجع سابقتقرير اقتصاد املعلومات حول التجارة اإللكرتونية والتنمية، 41

 12-10، ص مرجع سابق، سامي حامد عبد احلميد الشيشات :  42
 .031-032، ص مرجع سابق، حنفيفتحي حممد الشرقاوي، ملياء السيد  : 43
 .املرجع السابق : 44
 .3، ص  مرجع سابق ،سوسن رزيق، مليكة زغيب : 45
امللتقى الدويل حول االبداع  ، حالة االردن،، أثر استخدام التجارة اإللكترونية كأداة تغيير على أداء صناعة وكالء السياحة والسفرزكريا حممد عزام:  46

 .02، جامعة دحلب، البليدة، اجلزائر، ص 93/25/0292-90والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلدينة، يومي 
  001، ص مرجع سابق ،ابراهيم خبيت، شعويب حممود فوزي:  47
، http://www.alriyadh.com/2010/02/26/article501943.html:  م،على املوقع0292فرباير  01، اجلمعة 95000جريدة الرياض،، العدد  48
91-92-0290. 

  000، ص مرجع سابق ،ابراهيم خبيت، شعويب حممود فوزي:  49
   www.unctad.org/commerce.2003عام  ،  الكتاب اإلحصائي السنوي لألمم المتحدة:  50
  001، ص مرجع سابق ،ابراهيم خبيت، شعويب حممود فوزي:  51
 .02، ص  مرجع سابق ،زكريا حممد عزام : 52

 :0220، مارس تنظيم السياحة اإللكترونية ومردودها على صناعة السياحةيوسف حممد وردات ، كيفية :  53
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