
                                                                                                                 باتنة–جامعة الحاج لخضر 
 التسيير علوم و  التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

                                                                               في الجزائر فرص ومخاطر السياحة الداخلية: حولوطني الملتقى ال
 0290نوفمبر  02-91يومي 

                                                                                الجزائر في الداخلية للسياحة الترويج في االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا دور :المداخلة عنوان
 .الداخلية دور تكنولوجيا املعلومات يف تنمية السياحة حمور ضمن تندرج اليت و

 

 جامعة -تسويق اخلدماتيف العلوم التجارية ختصص إدارة و  -و باحثة دكتوراه 3اجلزائر  جامعة -محاين أمينة، أستاذة مؤقتة األستاذة 
 .إطار سامي يف الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة. 3اجلزائر 

E-mail:hh_amina@live.fr 

Tel:05.553.76.74.76 

 :المداخلة ملخص
واالهتمام باملقاصد السياحية اجلديدة وفتح  االرتقاء مبرافقهاا من خالل املوارد السياحية اهلائلة اليت تزخر هب ستفادة منلالاجلزائر تسعى 
أن مشكلة ترقية السياحة اجلزائرية ال تتعلق يرو  صناعة السياحةأغلبية املختصني يف  غري أن  ،تدفق االستثمارات احمللية والدولية أمامالباب 

هذه الصناعة، اليت يف  ةالناشط املؤسساتلدى  ةالسياحي ملنتجاهتا وي بقدر ما هي متعلقة بغياب ثقافة الت  مبسألة قلة هياكل االستقبال
   .لرفع من عدد السياح الذين يقصدون اجلزائرمن شأهنا أن تلعب دورا رئيسيا يف ا

من توجيه اهتمام خاص للتعريف  باملنتجات السياحية املتنوعة و  لداخليو عليه كان البد من أي تنمية جتري على االقتصاد السياحي ا
باملنتجات اليت  سياحأحد عناصر املزي  التسويقي اهلامة املسؤولة عن تعريف ال لتوي اويف هذا اإلطار يعد  ، اليت تتمتع هبا اجلزائرة املختلف

 و املعلومات لتكنولوجيا تنوع هائلو  انتشاريعرفه العامل من  ا م مع، و احلصول عليها مكانو  عن كيفيةتقدمها املؤسسات السياحية 
 فرص من زادت و لتوي ل التكنولوجية احللول و اخليارات نطاق من توسعاليت  ، احملمول اهلاتفو  االنتنتخاصة شبكة االتصاالت 

املستهلك  و التأثري يف أتاح وسطا لالتصال الذي ،. ةااللكتوني عرب الوسائط التوي فهوم م برز ،الباعثة للسياح األسواق إىل الوصول
  .خمتلف أحناء العامل من السياحي

 :من خالل ما سبق نطرح السؤال التايل
 ة ؟يف التعريف باجلزائر كمقصد جذاب للسياح ما هو دور تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 
  ؟ حنو اجلزائر السياح  جذبكيف ميكن االستفادة من  هذه التكنولوجيا يف 

 و السياحية خدماتللالتوي   يف االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا دور إبراز سنحاول البحث هذا خالل من : البحث هدف
 .حنو اجلزائرالسياح  جذباالستفادة منها يف  سبل

 : التالية احملاور إىل هذا حبثنا قسمنا الدراسة هدف بلوغ و السابقة األسئلة على لإلجابة
 

 

 االتصاالت و المعلومات الترويج في ظل تكنولوجيا : األول المحور -
  االتصاالت و المعلومات االتجاهات السلوكية للسياح نحو تكنولوجيا: الثاني المحور -
 االتصاالت و المعلومات نماذج في الترويج السياحي من خالل تكنولوجيا الثالث المحور:  -

 
 
 
 



 االتصاالت و المعلومات الترويج في ظل تكنولوجيا  :األول المحور
 

 بالتايل تطورت ،هب املرتبطة والتقنيات وسائل االتصال تطورت أن ومنذ الشراء، حنو الزبائن سلوك توجيه يف كبريًا دورًا  التوي لعب ي
 .مكان كل يف اجلمهور إىل وصولفرص ذهبية لل للمؤسسات تأتاحالوسائط التكنولوجية اليت  أهم كاآليتونعرض  ،  التوي  أساليب

 .عرب هذه الوسائط التكنولوجية  التوي كيف يكون كما نعرض  
 

 :الوسائط التكنولوجية من زاوية استخدامها في الترويج .9
تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت إىل تسخري خمتلف  الوسائل و التقنيات احلديثة يف جمال تنفيذ كافة لقد أدى التطور احلاصل يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال ملختلفة تأيت يف مقدمتها االنتنت و الوسائط ا وذلك عرب األنشطة املتعلقة بالتوي  و التعريف باملنتجات
 املرتبطة املعلومات ثورة "املعلومات على أهنا  تعرف تكنولوجيا حيث ،هي كلمة مركبة من تكنولوجيا املعلومات و تكنولوجيا االتصال 

 ونظم االلكتونية، للحاسبات املشتك االستخدام خالل من وتوزيعها وعرضها واستجاعها وختزينها املعلومات وتسويقها وحيازة بصناعة
 تعرف حني 1".الصناعية األقمار عرب آليا احلديثة املعلومات وبث واستجاع وختزين جلمع اجلديد العلم باختصار احلديثة، وإهنا االتصاالت
 واألجهزة اآلالت هي أو البيانات، عرض أو استقبال ختزين، إنتاج، على تساعد وسيلة أو جهاز أو أداة أي" بأهنا  االتصال تكنولوجيا
تكنولوجيا االتصال واملعلومات هي وعليه فإن  .2  "وعرضها واستجاعها وتوزيعها املعلومات، إنتاج على تساعد اليت الوسائل أو اخلاصة

كانت مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو مرئية أو نتيجة هذا التزاوج بني املعلومات وجتهيزها يف خمتلف صورها وأوعية حفظها، سواء  
املعلومات  تكنولوجية حيث تعترب .ممغنطة أو معاجلة بالليزر، وبثها باستخدام توليفة من املعلومات االلكتونية ووسائل أجهزة االتصال

وعليه فإن تكنولوجيا االتصال  .3"االتصال وتكنولوجية اآللية احلاسبات تكنولوجية من كل بني والتكامل للتالحم مناسبا نتاجا
وتكنولوجيا املعلومات مها وجهان لعملة واحدة، على أساس أن ثورة تكنولوجيا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا 

يطرة ممكنة املعلومات اليت كانت نتيجة لتفجر املعلومات وتضاعف النتاج الفكري يف خمتلف اجملاالت، وظهور احلاجة إىل حتقيق أقصى س
على فيض املعلومات املتدفق وإتاحته للمهتمني ومتخذي القرارات يف أسرع وقت، وبأقل جهد عن طريق استحداث أساليب جديدة يف 
تنظيم املعلومات تعتمد بالدرجة األوىل على احلاسبات االلكتونية، واستخدام تكنولوجيا االتصال ملساندة مؤسسات املعلومات، ووضع 

 . عرب القارات خدمات لتصل
االلكتونية اليت تسمح بتوفري نوع من الفعالية العالية عند  وسائطالعديد من التكنولوجيا املعلومات و االتصاالت  توفر و عموما 

التلفزيون و شبكة (  االنتنت)، و اليت تندرج حتت ثالثة أنواع من شبكات احلاسبات اآللية، هي الشبكة العنكبوتية توي استخدامها يف ال
 .  اليت يتضمنها التوجيية وسائطالتفاعلي و اهلاتف احملمول، و سنحاول التعرف على كل عنصر من هذه العناصر و أهم ال

 :على شبكة االنترنت رويجيةاالتصاالت الت وسائط .9.9
التوي   باملقارنة مع وسائل تستخدم العديد من املؤسسات وسائل االتصال املختلفة للتواصل مع عمالئها القائمني و املعتمدين، و

 استطاعت هامة اتصال وسيلة هيفمن الوسائل الرائدة لضمان عملية إرساء و بناء عالقات متينة مع الزبائن،  تعد التقليدي فإن االنتنت
 املوضوعية و اجلدية باملعاجلة تتميز وهي خاصة ميزانيات أو مبالغ تستلزم ال وهي األخرى االتصال وسائل خمتلف بني مكانة تكتسب أن

 منها كل تتمكن حيث البعض ببعضها واملتصلة املختلفة احلاسوبية الشبكات من عاملية شبكة " أهنا بأهنا تعرفو . 1 "عامة ملوضوعات
 .2 " واحد وقت يف نفسها م االرب  بث من
اليت تسمح للمؤسسات على اختالف أنواعها و اجملاالت االقتصادية اليت تنشط فيها، من  وسائطتوفر االنتنت جمموعة من الو 
 حولت فقد جذبه، إىل الزبون دفع من ويرى البعض أنه مت التحول .  تفاعلية بينها و بني زبائنها روجييةستخدامها يف بناء اتصاالت تا
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 اختاذ بالتايل و االختيار حبرية يتمتع جعلته االنتنت ألن ختوف، أو ضعف دون خيتار الذي فهو صياد، إىل فريسة الزبون من االنتنت
 :  للمؤسسة على ما يلي وجييةشبكة االنتنت املستخدمة يف تفعيل االتصاالت الت  وسائطو تشمل أهم  .4 القرار

الويب، و موقع الويب ميكن  تطل املؤسسات على زبائنها عرب االنتنت من خالل موقع:  الموقع االلكتروني ومحركات البحث . أ
يف حني أن حمركات البحث متكن من  . 5النظر إليه تسويقيا من زوايا متعددة فجزء منه يستخدم يف النشاط اإلعالين و االتصايل

 . Googleالبحث عن أي موضوع نريده باستخدام واحد من أدوات البحث على الشبكة، و أشهرها حمرك البحث
 

يعد الربيد االلكتوين من أكثر اخلدمات استخداما عرب شبكة االنتـرنت، وهو ميكـن املستخـدمني يف  :E-Mail اإللكتروني  البريد . ب
 .أماكن خمتلفة من العامل من تبادل الرسائل االلكتونية فيما بينهم

 الربيد بنظريها مقارنةت االتصاال يف وفعالية سرعة االنتنت تطبيقات أكثر احلوار أو الدردشة غرفة تعترب :Chat  التخاطب . ت
 ةإذ ميارس الناس احلوار على االنتنت بكثرة ولساعات طويل اإللكتوين،

وتسمى أيضا مبنرب النقاش، وتسمح هذه اخلدمة ملشتكيها بالتعبري عن آرائهم حول كتابة  :Forumsخدمة منتديات النقاش  . ث
 .موضوع معني حيدد على أساس االشتاك يف اجملموعة

  .وآخرونن حمتفو  أناس ميتلكها االنتنت، شبكة على توضع اليت الشخصية املفكرة املدونة تعين :المدونات . ج
النشرة الربيدية هم زوار   ، وأغلب من يقررون االشتاك يفNewsletter كن دعم املوقع بنشرة بريديةمي :ةالبريدي النشرات . ح

 .يرغبون باستمرار تواصلهممهتمون قاموا بفعل للتواصل مع املؤسسة، أو زبائن حاليون 
 .موقع بعد القيام باالشتاك فيها هي خدمة جمانية جديدة متكنك من احلصول على آخر األخبار يوميا على و :RSSتقنية  . خ
املوجودة حاليًا هي عبارة عن مواقع  social networkإن معظم الشبكات االجتماعية  : الشبكات االجتماعية و المهنية . د

ويب تقدم جمموعة من اخلدمات للمستخدمني مثل احملادثة الفورية والرسائل اخلاصة والربيد اإللكتوين والفيديو والتدوين ومشاركة 
شبكات جتمع و هي جتمع املاليني من املستخدمني يف الوقت احلايل وتنقسم حسب األغراض فهناك . امللفات وغريها من اخلدمات

أصدقاء الدراسة وأخرى جتمع أصدقاء العمل باإلضافة لشبكات التدوين املصغرة، ومن أشهر الشبكات االجتماعية املوجودة حالياً 
  .تقريبامليون مشتك  900الذي حيتوي على  face bookهو موقع فيس بوك 

 :برمجيات الهاتف المحمول .9.0
و طبقا . يف اهلاتف احملمول باإلضافة إىل الشبكة العنكبوتية ، برزت يف اآلونة األخرية وسيلة اتصال و تواصل رقمية مبتكرة تتمثل

و املؤمترات اليت خلته فإن عائدات خدمات نقل االتصاالت  3003معرض وورلد تيليكون سنة للمعلومات اليت أعلنت خالل انعقاد 
كشف االستطالع الذي أجرته  قدو .  30036- 3003ت و املعلومات السلكيا تضاعفت أربعة مرات بني مثل البيانا وجييةالت 
من املشاركني يف االستطالع يتلقون إعالنات عرب هواتفهم النقالة % 81،املتخصصة يف جمال التاسل عرب اهلاتف النقال أن 7''أسيجن''

ن لملهم االستطالع يعتقدون أن هذا النوع من اإلعالنات سوف يشهد وموا كبريا مم% 48مرات أسبوعياً، وأفاد أن  8إىل 3تتاوح بني 
 :  قنوات شبكة احملمول املستخدمة يف االتصاالت التسويقية للمؤسسة يف النقاط التاليةوميكن ذكر أهم . خالل الفتة املقبلة

وتتسم بقصرها؛ حيث جيب أال يزيد  تكلفة،و تعترب أشهر األنواع وأقلها  :  SMS  (short message service) رسائل .أ
 .8حرف التيين 840حمتوى الرسالة عن 
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بنقل الرسائل النصية الطويلة،  تتيح إرسال رسائل حية بالصوت والصورة؛ تسمح MMS (multi-media message:) رسائل . ب
 . التليفزيون والراديو من خالل رسائل احملمول إمكانية إرسال إعالناتباإلضافة إىل . الرسومات ،لقطات الفيديو

تشكل اإلنتنت عنصرا مهما ال غىن عنه سواء لألفراد أو املؤسسات، و ميكن قول نفس الشيء عن  اهلاتف   :انترنت المحمول .ت
  Mobile Internet احملمول، و التزاوج بني هاتني التكنولوجيتني  أدى إىل ظهور ما يعرف اليوم باإلنتنت املتنقلة

وهي تستخدم إشارات القمر االصطناعي لتحديد املوقع اجلغرايف و تكون GPS (Global Positioning System  :) تقنية .ث
 .ويستخدمها الكثري من األفراد يف البحث عن مواقع احملاالت التجارية أو املؤسسات وغريها. موصولة باالنتنت

 

  :التلفزيون التفاعلي  .9.1
أي أن املشاهد لديه الفرصة  .تلفاز عايل التقنية يتميز بوجود خط راجع بني اجلهاز وجهة البث"  على انه التلفزيون التفاعلييعرف 

الكاملة إلرسال معلومات أو طلبات وتلقي إجابات بصفة شخصية حبتة كما يستطيع أن يتحكم يف الصورة اليت أمامه من حيث احلجم 
 من "و أنه   9."احلصول على معلومات تفصيلية قد تكون ذات صلة باملشهد أمامه أو خدما تيه حبتة والتوقيت واإليقاف فضال عن

 اندماج عن نت  لقد لتلقيها، املناسب والوقت املتلقاة، املواد حتديد نوعية املشاهد خالله من يستطيع احلديثة، التكنولوجيا منتجات
 اختيار يف احلرية والتنوع من املزيد حيقق املشاهدين، مجهور أمام التفيهية اخلدمات من ملزيد األبواب وفتح .والتلفزيون الشخصي احلاسب
 الربنام  مع يتفاعل أن املشاهد يستطيع كما يشاء، الذي الوقت ويف حدا على فرد لكل خاص وبشكل مشاهدهتا يف يرغبون اليت الربام 

" MMSأو SMSرسائلبواسطة  أو االنتنت على موقع بواسطة التلفزيوين
10

 و يعتقد الكثري أن التلفزيون الرقمي سوف يساهم يف .
له، حتفيز ومو التسوق املنزيل حبيث لن يضطر الزبون إىل مغادرة منزله ألغراض التسوق، فالعملية كلها ستتم عرب التلفزيون الرقمي و من خال

قنية يف العديد من األنشطة التجارية و التوجيية هبدف التأثري من خالل ويف هذا اإلطار جند العديد من املؤسسات تقوم باستخدام هذه الت
 :  يف النقاط التالية التوي املستخدمة يف  وسائط التلفزيون التفاعليوميكن ذكر أهم . االتصال و التفاعل مع اجلمهور

حمطة اإلرسال ومع التليفزيون التفاعلي وتكون يف شكل نصوص تكتب على شاشة التليفزيون تبث مباشرة من  : الرسائل النصية . أ
 .فإن النصوص التليفزيونية تكون يف اجتاهني، اخلاصة بربام  القناة و تلك اليت يقوم املشاهد بإرساهلا

ثل الفيديو حتت الطلب ثورة يف عامل مشاهدة التليفزيون بسبب ما يوفره من إمكانية تسجيل الربام  مي : الفيديو حسب الطلب . ب
 .لك يف وقت إذاعتها وإمكانية مشاهدهتا يف وقت الحق على إذاعتهااملفضلة وذ

وهو عبارة تتيح ملشاهد التليفزيون التفاعلي اختيار الربام  والتجوال بني القنوات املختلفة ، وهناك العديد من أنواع  : دليل البرامج . ت
، ، مما جيعل منه ... (التصفح الربيد اإللكتوين، احملادثة ) الدالئل اإللكتونية املتطورة تقدم عروضاً  خلدمات اإلنتنت املختلفة 

  .11مكاناً  خصباً للدعاية واإلعالنات
ميكن ملشاهد التليفزيون التفاعلي املشاركة واإلدالء برأيه دون اخلروج من املنزل أو يف الربام  اليت يشاهدها أثناء : المشاركات التفاعلية. 5

مكاملات تليفونية،  حيث يتيح التليفزيون التفاعلي اإلدالء بالصوت واالشتاك املباشر يف برام  عرضها دون احلاجة لدفع تكاليف 
 .املسابقات ومعرفة النتيجة اليت حققها الفرد طوال الربنام 

 :االلكترونية رويجية من خالل الوسائط مزيج االتصاالت الت .0
التسويقي باعتباره املرجع األساسي لضمان االتصال اجليد و الفعال بني املؤسسة و حيتل التوي  مكانة بالغة األمهية ضمن عناصر املزي  

حيث يعرف التوي   على  .من خالل املزج املتكامل واملتجانس بني خمتلف عناصره وعناصر املزي  التسويقي األخرى مجهورها املستهدف
هيل عملية التبادل، وذلك من سشر و غري مباشر بالسوق، و ذلك لتتلك اجملهودات و األنشطة اليت تستهدف حتقيق االتصال املبا" أنه

                                                           
 للثقافة الوطين اجمللس األول،  اجلزء ،  338العدد اإلبداعية، الصناعات املعرفة، عامل جملة الرفاعي، سليمان السيد بدر ترمجة ، » دراما السيبر وأشكال الرقمي التلفزيون «،موراي جانيت 9

 83ص ، 2007 الكويت، واآلداب، والفنون
10 The IAB Interactive Television Committee, “An Interactive Television  Advertising Overview”, platform status report, 2010, 20/03/1122, 

http://www.iab.net/media/file/ITV_Platform_Status_Report.pdf 

, P8Ibid 11 

http://www.iab.net/media/file/ITV_Platform_Status_Report.pdf


عاجل التوي  مركزا على الناحية االتصالية، حيث يذكر أنه جند أن هذا التعريف .  12..."خالل تقدمي املعلومات، و احلث و اإلقناع 
خصي الذي يتم مثال بني الباعة و الزبائن يف يسعى إىل حتقيق االتصال املباشر الذي يقصد به االتصال وجها لوجه أو االتصال الش

احملالت التجارية، أما االتصال الغري مباشر فهو اتصال غري شخصي يستخدم فيه خمتلف الوسائط اجلماهريية كاجلرائد أو التلفزيون 
سنحاول التعرف على هذا  .قناعاإلكما يذكر  يف التعريف أهداف التوي  املتمثلة يف التعريف احلث و . لالتصال بني املؤسسة و زبائنها

 :زيد من الزبائن و احملافظة عليهماملزي  بطابعه االلكتوين و أهم أشكاله االلكتونية اليت تستخدمها املؤسسات خاصة يف جلب امل
  :اإلعالن االلكتروني. 8.3

أو اخلدمات، بواسطة جهة معلومة ، ومقابل أجر  وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكار أو السلع: " تعرفه مجعية التسويق األمريكية على أنه
األخرى،  وجييةخاصة االنتنت مقارنة مع وسائل االتصاالت الت  وجييةاستغالال لشبكات االتصاالت الت  أكثريعترب اإلعالن  و.13"مدفوع

 حيث أن القوة يف عامل االنتنت قد انتقلت من املرسل إىل املستقبل، فهو الذي حيدد هل يفتح رسالة املؤسسة  أم ال، ويقدر ما تعطيه من
تفاعلي و تع  اليوم على غرار شبكة االنتنت، برام  التلفزيون ال. 14عناصر تشويق و إهبار بقدر ما جتذبه للتعامل مع رسالتها االلكتونية

و اهلاتف احملمول باإلعالنات على اختالف أنواعها، و اإلمكانية الكبرية اليت توفرها هذه التكنولوجيات للمؤسسات بشكل خاص، 
 . جتعلها من أكثر وسائل االتصال جاذبية و حضورا

 :النشر و العالقات العامة االلكترونية . 0.0
: عرفت اجلمعية األمريكية العالقات العامة أهنا العالقات العامة هي ظاهرة اجتماعية و تعترب حلقة وصل بني أية مؤسسة و اجملتمع،و قد 

النشاط الذي تقوم به أية صناعة أو احتاد أو مهمة أو حكومة، أو أية مؤسسة أخرى إلقامة و تدعيم عالقات طيبة مع فئات خاصة مع "
يوفر نشاط العالقات و . 15"لزبائن، املشتين، و كذا مع اجلمهور العام بغرض التماشي مع الظروف احمليطة، وتعريف اجملتمع هبااجلماهري، ا
للمنظمات جماال رحبا لالتصاالت على املستوى العايل والرعاية و الدعاية باإلضافة إىل توفريه أداة اتصال   عرب الوسائط االلكتونيةالعامة  

باشرة مع وسائل اإلعالم املختلفة،  حيث يتم تزويدها بالتقارير و البيانات و املعلومات ذات الصلة بنشاطات و فعليات و تواصل م
متثل إستاجتية جذب ...(  جدديها، منتجاهتا، خدماهتا)توفر املعلومات عن املؤسسة على الشبكاتف، 16املؤسسة يف الوقت احلقيقي

و الذي بدور يعزز من صورة . للبحث عن املعلومات بسرعة  و اليت تتميز بالدقة و احلداثة أيضا للصحافيني الذين يأتون بأنفسهم 
معلومات إلقناع الناس مبنتجاهتا إضافة إىل تقدميها عروضا مغرية     عادة ما تقدم املؤسسات صاحبة املوقع. 17املؤسسة أمام اجلمهور العام

يعد النشر من أكثر أدوات يف حني .ى الزبائن و ضمان تعاملهم مع املؤسسة باستمرارللمحافظة عل...( ختفيضات، تقسيطات، هدايا)
رسالة عن املؤسسة تقوم أجهزة اإلعالم العامة بنشرها على اجلمهور  و هو 18العالقات العامة استخداما بواسطة خمتلف منظمات األعمال

عة أو خدمة أو مؤسسة و لكن بطريقة غري شخصية و ذلك من و لكن ال يدفع مقابل هلا، و النشر هو حث و تشجيع الطلب على سل
لراديو خالل قيام جهاز العالقات العامة باملؤسسة بإرسال األخبار و املعلومات املتعلقة باملنت  أو املؤسسة إىل وسائل اإلعالم العامة مثل ا

استخدام األجهزة واملعدات االلكتونية يف خمتلف جماالت " عرب الوسائط االلكتونيةنعين بالنشر  و .و التلفزيون و اجلرائد و اجملالت
كما أن  و هو ما ميثل متاما النشر بالوسائل و األساليب التقليدية)اإلدارة و اإلنتاج و التوزيع للبيانات و تسخريها خلدمة املستفيدين 

مقاطع الفيديو فهو من وسائل اإليضاح اليت تساهم النشر االلكتوين يسمح بإضافة وسائل أخرى كالصور املتحركة و املقاطع الصوتية و 
 . يف إيصال املعلومة بسرعة و دقة
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 :االلكترونية  تنشيط المبيعات.3.3
االلكتونية عبارة عن حمفزات قصرية األمد على شكل هدايا أو أموال تساهم يف تسهيل انتقال املنتجات من  تكون تنشيط املبيعات

تقوم بعض املؤسسات بإرسال هذه احملفزات عرب الربيد االلكتوين بينما تقوم مؤسسات أخرى بتنظيم  املؤسسة املنتجة إىل الزبون و
و تتضمن نشاطات تروي   .وحيصل الزبائن على حمفزات كثرية من خالل االنتنت أو التلفزيون التفاعلي. مسابقات و مباريات على اخلط

ات و املسابقات و اهلدايا و غريها، و تستخدم الكوبونات و العينات و املسابقات على املبيعات الكوبونات و عينات املنتجات و املباري
أن  the direct marketing Associationنطاق واسع عرب اإلنتنت و التلفزيون التفاعلي،  وتتوقع مجعية التسويق املباشر 

مليار  870و الذي يقدر حبوايل  3008 سوق التوي  عام عرب العامل من إمجايل 70تشكل أساليب التوي  عرب االنتنت نسبة قدرها 
و تتوقع مجعية التسويق املباشر أن تشكل أساليب . دوالر أمريكي، مما يعين أن استخدام أساليب التوي  املبيعات فعال و مؤثر للغاية

تنشيط املبيعات على االلكتوين عندما على أبعد تقدير، و تتضاعف أمهية  3004حبلول عام  19التوي  عرب االنتنت بنسبة تفوق 
تتزامن مع اإلعالن عرب االلكتوين ورمبا  هلذا السبب بالذات تلجا معظم املؤسسات إىل املزاوجة ما بني هذين األسلوبني املبتكرين يف 

  .مساعيهم التوجيية الستفادة من أكرب عدد من الزائرين ملواقعهم الشبكية
                                                                                                            :كتروني التسويق المباشر االل. 2.0

و  لقد مت تعريف التسويق املباشر على أنه استخدام الربيد و اهلاتف و الفاكس و الربيد االلكتوين أو االنتنت لالتصال مع زبائن معينني
يف اعتماد أساليب و تقنيات  3000و8995باشرت عدة مؤسسات رائدة بني سنة .  19حثهم على االستجابة املباشرةحمتملني و 

لبناء عالقات مباشرة مع زبائنها حول العامل ،وهي اليوم حتقق جناحات باهرة تتمثل يف تعظيم  عرب الوسائط االلكتونية  التسويق املباشر
اهتا مبعدالت تفوق بكثري ما كانت حتققه يف ظل أساليب االتصاالت التقليدية اليت كانت تلجأ إليها قبل روابطها مع عمالئها و زيادة مبيع

األخرى يف تفعيل الكلمة املنطوقة و نشرها بشكل  التوي و يساهم التسويق املباشر بشكل كبري مقارنة مع عناصر املزي  . هذا التاريخ
 :20املمارسات التسويقية احلديثة عددا من األشكال املتنوعة، منهاويتخد التسويق املباشر يف   .سريع جدا

يعد أكثر أشكال التسويق املباشر باالنتنيت استخداما من قبل املؤسسات  و اليت تقوم باالتصال   :التسويق بالبريد االلكتروني . أ
احلاسوب أو اهلاتف احملمول و حىت التلفزيون بالزبائن املستهدفني على عناوين بريدهم االلكتوين على شبكة االنتنيت عرب جهاز 

 .التفاعلي،  حبيث ميكن الزبون املستهدف قراءة الرسالة الواردة إليه و الرد عليها  بإرسال رسالة أخرى للمؤسسة
 .يتمثل يف التسويق املباشر من خالل الكتيبات املصورة على شبكة االنتنيت:التسويق بكتيبات االنترنيت المصورة  . ب
 . الوصول إىل الزبائن املستهدفني ويشري إىل التسويق املباشر الذي يستخدم الربيد الصويت االلكتوين يف :التسويق بالبريد الصوتي  . ت
يشري التسويق بقواعد البيانات إىل عملية بناء و صيانة و استخدام قواعد  البيانات بغرض االتصال : التسويق بقاعدة البيانات . ث

 : 21دو باالضافة إىل األشكال السابقة جن .الفعال مع الزبائن
هو تقنية تعتمد على علمية التناسخ الفريوسي يقوم من يستلم اإلعالن بتمريره طواعية إىل مجيع من يعرفهم ملا   :التسويق الفيروسي . ج

  .جيد فيه من طرافة أو متيز
يعرف بالتسويق التأثريي أو التسويق عن طريق اإلثارة،  و يتمثل يف التحدث عن منت  معني و مجع قادة الرأي لنشر   :Le Buzz . ح

 .املعلومات حول هذا املنت  أو خدمة ما إىل اآلخرين 
يف حتقيق استجابات مباشرة عند متصفحيها خاصة إذا كان مصممة من   املدونة مصمم نظر ووجهات أفكار  تؤثر :Blogger . خ

تعترب الكلمة املنطوقة أكرب وسائل اإلعالم قوة و هي عبارة عن  تبادل اخلربات كما .الفرد  ذوي نفس اهتمامات من طرف حمتفون
   .22و الرأي بني الزبائن
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نتيجة تطور  التوجييةعن حتوالت و تغريات واسعة يف مفهوم االتصاالت  االلكتونية يعربنستخلص من هذا احملور أن التوي  عرب الوسائط 
و زادت من تفعيلها   التوجييةالتكنولوجيا و شبكات االتصال، فقد برز تأثري تكنولوجيا املعلومات و االتصال  على عناصر االتصاالت 

وسائط ويتجسد دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف توفري .ريا على الزبونكما أدت إىل ظهور عناصر اتصالية أخرى أكثر فعالية وتأث
اتصالية الكتونية تسمح بالوصول إىل خمتلف زبائن املؤسسة، و تدفعهم لالشتاك يف التعريف و التوي  للمؤسسة و منتجاهتا، فقد جعلت 

نشاطاهتا بأن تبقى على اتصال شخصي و دائم يف كل من زبون املؤسسة شريكا هلا، حيث تسمح للمؤسسات مبختلف أحجامها و 
وقت مع زبائنها ومع خمتلف األطراف اليت ترغب يف االتصال معها، مستندة بذلك على املناقشات واحلوارات التفاعلية حيث تتم 

عبري عن رأيه و احلديث عن كما أهنا أعطت للزبون جمال واسع من احلرية  للت. االستجابة للطلبات أو االستفسارات يف الوقت احلقيقي
 أي عليه ميارس أن بدون وذلك تناسبه، اليت العروض وباألمثان أحسن فيها يشاهد عاملية، مزايا توفر له االختيار، حيث جتاربه و خرباته و

 .والعارضني البائعني طرف من الضغوط من نوع
  االتصاالت و المعلومات االتجاهات السلوكية للسياح نحو تكنولوجيا: لثالثا المحور
اءة و فعالية االتصاالت مقدمتها االنتنت للمؤسسات السياحية سبل جديدة لتحسني كف يف و  االتصاالت و املعلومات تكنولوجياتوفر 

على  اجلزائريني و األجانب عرض مدى إقبال السياح ورحناول يف هذا احمل .زبائنال  جديد جلذب و االحتفا  ب، و إتباع هنالتوجيية
    .   استخدام هذه القنوات خاصة يف البحث عن املعلومات املرتبطة مبختلف املنتجات السياحية أو احلجز أو غريها من االستخدامات

                                             :كأساس لظهور نوع جديد من السياح االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا .9
فإن هذا  النوع  Buhalis 2002و االتصال نوع جديد من السياح فحسب  علوماتنت  عن املزج بني صناعة السياحة و تكنولوجيا امل

من السياح أصبح أكثر تعقيدا و  أكثر تطلبا، و حيتاج إىل منتجات ذات جودة عالية و لديه معرفة أوسع عن الوجهات و املنتجات 
ما أنه يعطي قيمة عالية للمال و الوقت، و يضيف أن للسائح اجلديد أفضليات واضحة و أنه  دائما يف السياحية، فهو أكثر خربة ك

 مقارنة للبدائل املختلفة،  و أن السائح أكثر تطلعا و معرفة باجلانب الثقايف و البيئي و يتطلع إىل احلصول على املزيد من املشاركة يف
االلكتونية للسائح إمكانية اإلطالع على خمتلف العروض يف وقت قصري جدا و بسهولة  وسائطوتوفر ال .23اجلمعيات احمللية عند السفر

تامة و اختيار  العرض املناسب لذلك تسعى املؤسسات السياحية على اختالف أنواعها لتقدمي أحسن عرض من حيث العالقة 
للسياح بالتحدث عن خرباهتم و آرائهم و االلكتونية  ئطوساالكما تسمح . ، و التعريف به ليكون على مرئ من السائح(السعر/جودة)

يتوجه السائح ضمن اجملتمع الرقمي للبحث عن و  . بتبادل  املعلومات يف ما بينهم من خمتلف أحناء العامل جمانا و يف الوقت احلقيقي
تماء و حيب أن يعطي آرائه و أن يكون ملم يريد أن يشعر السائح اجلديد باالنكما .اخلربات و اآلراء و تبادل الصور و أشرطة الفديو

أن السائح مل يعد الزبون السليب الذي يذهب إىل وكالة السفر و Poon   1993يرى و . 24مبختلف املعلومات و املزيد من املشاركة 
لع إىل وجود املرونة يف جيلس لساعات لشراء عطلة السائح اجلديد هو أكثر نشاطا يرغب يف احلصول على املشاركة يف عملية الشراء  ويتط

إىل  8910أن السائح قد تغري من السائح الذين يبحث عن الشمس و التوجيه لسنوات و يضيف قائال  .  25تقدمي و اختيار اخلدمة
 (. 8)مقارنة بني السائح القدمي و السائح اجلديد يف اجلدول Poonسائح متطلب لديه ثقة يف خربة اآلخرين أكثر من أي شيء، و يقدم 
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  23
 Irene Rodriguez,  Social media in tourism behavior”, Bournemouth university, 2005, P 18 

http://www.du.se/PageFiles/18846/RodrguezIreneLucena.pdf, consulter le 25/08/2011 

24  Jean Louis Borma, « Marketing du tourisme et de l’hôtellerie », édition d’organisation, 2ème Ed, collection ECO/FF, Paris, France, 2002, P97  
25 Ibid. P 20   
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 مقارنة بين سلوك السائح القديم و السائح الجديد(: 9)الجدول رقم 

 السائح الجديد السائح القديم
 جتربة شيء جديد يبحث عن الشمس

 يريد أن يكون املسؤول عن نفسه يتبع اجلماعة
 يرى و يتمتع و ال كن ال حيطم اليوم هنا يذهب غدا

 للمتعة بهفقط  يروي لآلخرين انه ذهب إىل ذلك املكان
 يكون ميلك

 يتفهم يتصرف بتعايل
 حيب الرياضة حيب التفيه
 حيب املغامرة يتوخى احلذر

 جيرب مطعم خارج الفندق يأكل يف مطعم الفندق
 يرى أن العطلة هي رواية و هروب من احلياة يصعب تلبية رضاه و يرى أن العطلة كمالية

  
Tv And Tourism Marketing Wa To Uk:  Pleasure “Interactive Anika SCHWEDA,  : Source

Thesis Presented For The Degre  Travel Market Through Interactive Television Applications”,

Of Doctor Philosophy, Murdoch University 2004, P5 

نالحظ من خالل اجلدول أن السائح اجلديد خيتلف عن السائح القدمي حبيث أنه يبحث عن جتربة دائما شيئا جديد و حيب املغامرة و   
 . االستكشاف بينما السائح القدمي فهو أكثر حذرا و يتبع اجلماعة و يبحث عن األشياء األكثر أمانا و اليت هو معتاد عليها

  :االلكترونية  اتجاه الوسائط سلوك السياح .0
لالتصال بشرحية  روجييةت وسائطاإلضافة إىل االنتنت، تستخدم املؤسسات السياحية تقنيات اهلاتف احملمول و التلفزيون التفاعلي ك

 . املستهلكني اليت تستخدم هذه التقنيات يف حياهتا اليومية وذلك هبدف التعريف مبنتجاهتا وحماولة التأثري فيهم للتعامل معها
 :إقبال السياح على االنترنت. 9.0
 أدائها طريقة من املؤسسات تغري هذه جتعل اليت واإلمكانيات القوة من هلا روجييةت كوسيلة االنتنت  بتبين املؤسسات السياحية بدأت

تشري الدراسات أن مستخدمي شبكة االنتنت ميثلون أعلى نسبة و قد القت هذه التقنية إقباال كبريا من طرف السياح حيث  .ألعماهلا
وجند السائح يستخدم  يف الوقت احلايل أقل  . 26من السياح و أهنم يذهبون يف رحاالت سياحية أكثر من غري مستخدمي االنتنت

فاالنتنت هي املصدر الرئيسي   27وكاالت السياحة مقارنة مع  االنتنت كمصدر رئيسي للمعلومات وشراء املنتجات السياحية
من مستخدمي االنتنت يستخدموهنا يف مجع املعلومات املتعلقة بالسفر و   %95للمعلومات للسياح  وفقا ملنظمة السياحة العاملية حوايل 
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http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/fratour08e.PDF, consulter le 24/07/2011  
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لذين حتولوا إىل االنتنت تشري أن زوار املواقع االلكتونية السياحية عند التخطيط لقضاء العطالت و قد زاد عدد األفراد ا    %93حوايل
  .28مليون فرد خالل السنوات الثالثة األخرية 300عند التخطيط للسفر  لقضاء العطلة إىل أكثر من 

جبامعة  3007سنة    Tourism Laboratory For Intelligent Systems In  خمترب للذكاء النظامي يف السياحة قد أجرى  و
فرد وذلك حول عدد مرات استخدام االنتنت يف التخطيط للرحلة السياحية و قد كانت نتائ   300تكساس األمريكية  استقصاء على 
 (.8-3) االستقصاء  ممثلة يف الشكل رقم 

 عدد مرات استخدام االنترنت في التخطيط للرحلة السياحية(:  9)الشكل رقم 

  
review stady: Role & On line travel “kyung HYAN YOO & Melanie PURIFOY,   : Source

2007, P15 impact of on line traval reviews”, 

http://www.tripadvisor.com/pdfs/OnlineTravelReviewReport.pdf, consulter le 20/04/2011

من  %83.5ونسبة  %13.5من طرف السياح  يف التخطيط للرحلة  نالحظ من خالل الشكل أن االنتنت تستخدم بنسبة كبرية
منهم يستخدموهنا من فتة إىل آخرة يف حني أن نسبة عدم استخدامها من طرف  %3.4السياح الذين يستخدموهنا بشكل متكرر و 

ة بالنسبة للسياح من أجل البحث و عليه فان هذه الدراسة تثبت أن  االنتنت متثل قناة جذاب. %0.3السياح تبقى  ضئيلة جدا بنسبة 
وميكن حصر   لديها التوجيي املزي  إىل االنتنت شبكة إضافة على املؤسسات السياحية تسعى و  .عن املعلومات و التخطيط للسفر

 : األسباب اليت  شجعتها على القيام بذلك يف النقاط التالية
 االتصاالت وسائل على انفتح الشبكة والذي على الفرد يقضيها اليت الطويلة االنتنت، والساعات إىل التلفزيون مشاهدي هجرة 

 إجراء يف إمكانات من توفره وما اإلنتنت لشبكة متزايد واستخدام متطورة وحواسيب خلوية و ثابتة هاتف أجهزة من احلديثة
 حول جهة القصد املعلومات أحدث على والتعرف األحباث

 التاريخ يف ومًوا إعالنات وسيلة أسرع فاإلنتنت اإلنتنت، يف استخدام السريع النمو 
 املتطورة والربجميات بأنواعها االتصاالت وشبكات الشخصية للحاسبات انتشار من األساسية التحتية البنية توفر. 

 على هذه القناة ، اإلعالين اإلنفاق وزيادة يف صناعة السياحة تروجييةاإلنتنت كقناة  شبكة الستخدام السريع هذا ما يفسر نوعا ما التطور
حول    TMS MEDIA IN TECHNOLOGIEمن طرف مكتب  3004سنة  أجريت اليت اإلحصاءات أعطت حيث

 (3)اإلعالنية يف صناعة السياحة  على شبكة االنتنت الشكل رقم  االستثمارات
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 االنترنتالقطاعات االقتصادية حسب االستثمارات الترويجية على شبكة (:  0)الشكل رقم 

 
, P 35CIT-OPjacque RECHENMANN, -Jean : Source 

من بني االستثمارات التوجيية على شبكة  %83.4نستخلص من خالل الشكل أن الصناعة السياحية  حتتل املركز الثاين بنسبة 
بينما تتقاسم كل  من اخلدمات التوزيع اإلعالم اآليل والنقل   % 38.1االنتنت، يف حني حتتل االتصاالت عن بعد املركز األول بنسبة 

و عليه فإن االنتنيت  تعد قناة اتصالية تسويقية تستحوذ على اهتمام الكثري  من املعلنون  يف صناعة السياحة  وذلك .%48نسبة  
 .بفضل تفضيل و اجتاه السياح حنو هذه القناة بكثرة

ياحية من التوي  على الشبكة هو جذب السائح حنو موقعها االلكتوين، وعليه  يكمن التعبري عن و يعد من بني أهداف املؤسسة الس
( 3-3)مدى تأثري االستثمارات التوجيية اليت تقوم هبا هذه املؤسسات من خالل عدد زوار موقعها االلكتوين، حيث يوضح اجلدول رقم 

حيث ختصص هذه املواقع  يف التوي  للعروض السياحية ملختلف Journal du Net  2006حسب    عدد زوار املواقع االلكتونية
 .أحسن مثال على ذلك …املؤسسات والوكاالت السياحية الفنادق املطاعم مؤسسات النقل

 

 عدد زوار المواقع االلكترونية  للترويج للسياحة(:1) الجدول رقم 

 (سنة/مليون )الزوار فقط  المواقع
Voyage-SNCF.com6,56

Laminute15,0 

Expédia12,9

Opodo9,9

AirFrance9,8

Anyway.com7,6

Accorhotels.com5,6

Partir pas cher/switch5 

Hotelclub2,5 

 
 P25  , CIT-OPATOUT FRANCE,  :  Source
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نستنت  من خالل اجلدول أن املواقع االلكتونية اخلاصة بتوي  العروض السياحية ملختلف املؤسسات اليت تعمل يف صناعة يف الصناعة 
و   Voyage-SNCF.com مليون زائر يف السنة بالنسبة ملوقع  3554جتذب الكثري من السياح  إليها و بنسب كبرية . السياحية

 .ثقون يف املعلومات اليت جيدوهنا قي هذه املواقعهذا يدل على أن  السياح ي
  :الهاتف المحمولإقبال السياح على  .0.0

يعد استخدام السياح للهاتف احملمول يف البحث عن  املعلومات حول السياحة و تبادل تلك املعلومات املتعلقة بتجربته و خربته مع 
وتظهر السياحة إمكانيات كبرية و مالئمة الستخدام  . اآلخرين يف مجيع أحناء العامل و يف الوقت احلقيقي   هي طريقة جديدة يف السفر

ثة  املتوفرة يف اهلواتف احملمولة حيث أصبح وبشكل ضروري توفري للسياح معلومات سريعة و يف الوقت احلقيقي ملساعدهتم التقنيات احلدي
و توفر السياحة عرب اهلاتف  . يف التخطيط لرحالهتم يف أي مكان  خالل السفر فأي كان نوع الرحلة فاملسافر حيتاج إىل املرونة و السرعة

للسياح من حيث احلاجات إىل املعلومات وهي ترمي إىل تسهيل عملية التحضري  للرحلة أو السفر و جعل اإلجراءات احملمول إجابة فورية 
السياحية  حجز يف الطائرة يف خمتلف أماكن اإليواء و هي ترتبط بكل القطاعات اليت تتكون منها صناعة السياحة و تسمح هلم من 

  350أجري على 3003و قد اظهر استقصاء سنة . مول من اجل التوي  و بيع منتجاهتماالتصال و احلوار مع مستخدمي اهلاتف احمل
طالب جامعي يف ايطاليا حول اجتاههم حنو اخلدمات املرتبطة بالسياحة من خالل اهلواتف احملمولة و ميثل اجلدول التايل نتائ  هذه 

 :الدراسة 
 السياحية عبر الهاتف المحمولةاالتجاه السلوكي نحو المنتجات (: 2) الجدول رقم 

 %43 مستعدين للدفع 
 سعر موحد

 سعر حسب االستخدام
88% 
81% 

 %31 غري قابلني للدفع 
Mobile technology definition in tourism: Magda ANTONIOLI CORIGLIANO, “ : Source

information  technology and travel, ”, 11th international conference on Modeling a critical mass

Cairo, Egypt, 2008, P 8http://www.iby.it/turismo/papers/baggio_enter2004.pdf, consulter le 

من املستجوبني هلم اجتاه اجيايب حنو اهلواتف احملمولة، و األغلبية أعربت أهنا تدفع مقابل احلصول  %78أن  نستنت  من خالل اجلدول 
، و أن الغري قابلني للدفع مستعدين الستقبال اإلعالنات حول %43اخلدمات املرتبطة بالسياحة من خالل اهلواتف احملمولةعلى 

 . اخلدمات املتوفرة عن السياحة و السفر
  :التلفزيون التفاعلي إقبال السياح على. 1.0

بدء من اإلعالنات إىل عملية احلجز و الشراء، و قد  الذي يضم أعلن التلفزيون التفاعلي ثورة يف تسويق املنتجات السياحية و السفر و
حيث يقدم التلفيزيون  .29صرح واحد من ثالثة من املستهلكني يف استقصاء أهنم كانوا متحمسني حلجز السفر عرب التلفزيون التفاعلي

سمح  هلم باحلجز مباشرة من هذه املؤسسات التفاعلي خدمات  أخرى للسياح عرب املؤسسات و الوكاالت السياحية االفتاضية و الذي ي
و من بني هذه املؤسسات نذكر منها املؤسسة  .عرب الشاشة عرب التقنيات اليت وضعتها هذه املؤسسات يف خدمة زبائنها و اخلاصة هبا

حجز  850000ساعات يف اليوم مستهدفة  5ب 8991،اليت بدأت العمل سنة   Television Travel Shopالربيطانية 
 .مكاملة يف اليوم 3000و تستقبل حوايل  يف األسبوع 7/ 7ساعة يف اليوم  38/38خالل أربعة سنوات، و اليوم هي تعمل 

ْستقب  
ُ
ل و هناك نوعان من اخلدمات اليت يقدمها التلفزيون التفاعلي للسائح اخلدمات التفاعلية احمللية حيث يتم ختزين املعلومات يف امل

؛و اخلدمات التفاعلية البعيدة حيث يتم إرسال املعلومات إىل املعلن من خالل قناة العودة، وميكن أن (املثالالتيليتكس على سبيل )
اإلعالنات حول )أو طلبًا على برام  معيّنة ( مثاًل املشاركة يف األلعاب و املسابقات)تتضمن هذه املعلومات ردود الفعل جتاه إعالن ما 
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يون التفاعلي للخدمة البعيدة ملدة طويلة أحد السمات اهلامة للتلفزيون الرقمي، لكن التطبيقات وقد ظل التلفز  (.جهة قصد معينة
لتيليتكس  التلفزيونية التفاعلية للخدمة البعيدة حمدودة يف الكثري من البلدان ومع ذلك، حتظى اخلدمات التفاعلية احمللية برواج كبري وما زال ا

يستعمل التيلتكس بنطاق واسع كمصدر للمعلومات للسياح ففي بريطانيا تلفزيون الرقمي، حيث ميثل جزءًا هامًا من عروض خدمة ال
مليون فرد التيلتكس املتعلق بالسياحة و األسفار يف كل 7.3صفحة من التيلتكس، يف حني يزور   8500معلن على  300حوايل  

و بالرغم من أن التلفزيون التفاعلي  ال  .30وز يف بريطانياسفر حمج 30عطلة أسبوع، و يسجلون نصف احلجوزات عرب اهلاتف من بني 
يوفر للسائح تقنيات جديدة دائما،غري انه يضعه يف وضعية جديدة ويتفق أن التفاعلية اليت يوفرها التلفزيون التفاعلي متكن السائح من 

مثال برنام  سياحي عن ،  31وى اإلعالناإلحساس بامللكية ليس فقط عن طريق القرارات اليت يأخذها و إوما أيضا من خالل حمت
موعد السفر، املدينة اليت سينطلق منها ، عدد األفراد ، سقف )ماليزيا،عندما يضغط تفتح له شاشة كبرية وتطلب منه بعض املعلومات 

مثال يف فليم معني معلم إذا ظهر ( .بطاقة فيزا مثال)موافق إذن ادخل معلومات مالية . مث تعطيه خيارا أو خيارات متعددة..( اإلنفاق 
مشهور كجزء من متطلبات املشهد، يف نفس الوقت يظهر سهم على املعلم يعطي معلومات وافية عنه وعن الربنام  السياحية سياحي 

ترى املؤسسات    CLARKE ET AL 2003إال انه و حسب  .املتوفرة و اليت تضم زيارة هذا املعلم وعن أسعارها وكيفية الشراء
الوكاالت السياحية انه مازال مبكرا احلديث عن الشراء عرب التلفزيون التفاعلي غري انه يستخدم يف البحث عن املعلومات لتوجيه و 

، وحاليا يقوم السياح  بالبحث عن املنتجات السياحية عرب التلفاز التفاعلي  و 32املبيعات زيادة االتصال مع السياح واحلوار بني املشاهدين
 .تصال هاتفيا مبركز الشراء لشراء للمنت من مثة اال

   :تحليل اثر تداخل القنوات االلكترونية على سلوك السياح. 1.0
ن،  تزيد االنتنت من التفاعلية املتوفرة يف كل من اهلاتف احملمول و التلفزيون التفاعلي و إبقائهم على اتصال دائم يف أي وقت مع اآلخري

كما أن اهلاتف احملمول يبقي املستخدمني على اتصال دائم و من أي مكان و ليس بالضرورة أن يكون الفرد جالسا يف املنزل أمام 
هي موجة املستقبل فهي تسمح بربط  رابعيرى الكثري أن اهلواتف من اجليل ال. التفاعلي ليتلق خدمات االنتنتمام التلفزيون احلاسوب أو أ

اهلواتف احملمولة باالنتنت مما يسمح للمستخدمني بإرسال و استقبال املعلومات بشكل وفري على عن طريق أجهزة احملمول، و حسب 
مليون  577فان عدد مستخدمي االنتنت عرب اهلاتف احملمول يف العامل سوف جياوز  Jupiter Researchتقديرات قام هبا مكتب 

يتم استخدام  33سنوات 5،  ثالثة مرات عدد املستخدمني خالل 3083مليار مستخدم يف سنة  8.7إىل  3001مستخدم سنة 
من البالغني يف بريطانيا يتصلون عرب اهلاتف النقالة ة هذه    %1 3001االنتنت يف بريطانيا بواسطة الكمبيوتر غري انه حبلول سنة 

كل اخلدمات السياحية املوجودة على االنتنت ميكن احلصول عليها  .34الظاهرة يف تطور مستمر بتطور التقنيات و تطور أجهزة اهلاتف
ية و مكاسب ماليه غري متوقعة ملتعاملني عاما أصبحت االنتنت أداة تروجي 85ويف غضون . من خالل اهلاتف احملمول متصل باالنتنت

ف السياحيني سواء كانوا يف القطاع العام أو اخلاص و سنعرف املزيد من التطور مع ظهور انتنت احملمول فهذا املزج بني االنتنت و اهلات
كما توفر شبكات التلفزيون  .35قالاحمللول يفتح قنوات جديدة و جد متطورة يف اخلدمات املقدمة للسائح اإلنتنت و مستخدم اهلاتف الن

وميكن تنزيل أفضل الربام  بشكل تلقائي . التفاعلي عرب االنتنت معلومات إضافية وبرام  حسب الطلب وبرام  حتظى باهتمام خاص
 .وهبذه الطريقة يتم تقدمي اخلدمات التفاعلية البعيدة العريضة النطاق. على القرص الصلب
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مما  ، األخرى االتصال وسائل تقدمها ال املعلومات اليت على للحصول للسياح كبرية االلكتونية فرصة الوسائط نستخلص من كل هذا أن
 املنتجات السياحية مواصفات بعد مشاهدة الطلبات وعمل املنتجات اختيار يستطيعون إليهم، حيث  بالنسبة أسهل الشراء عملية جعل
 . منخفضة نسبيًا وبتكلفة وسهولة بسرعة اءالشر  بعملية القيام مث املقارنات وإجراء

 االتصاالت و المعلومات نماذج في الترويج السياحي من خالل تكنولوجيا: الثالث المحور
 إىل مرحلة من الفعلي أو السائح احملتمل نقل خالل من معينة سلوكية تغريات إحداث إىل اتصال عملية التوي  السياحي باعتباره يهدف
 باعتبارها اختاذها إىل السياح دفع املعلنون يهدف اليت األخرية اخلطوة هي الشرائية االستجابة غري أن .الشراء مرحلة إىل وصوال أخرى
 التوي يؤثر  كيف معرفة جانب إىل ، الشراء قرار إىل للوصول السائح هبا يقوم اليت االستجابة عملية فهم ويعترب للتوي ، النهائي اهلدف

 من البد السائح سلوك على التوجيية احلملة اثر على وللتعرف .فعالة تروجيية محالت لتقدمي ضروريًا أمرًا االستجابة عملية على االلكتوين
 لألفراد وجييالت  االتصال لعملية وضعت اليت النماذج إىل يقودنا وهذا ، واالجتاهات اإلدراك ملستويات حتدث اليت التغريات يف التفكري
 : هي أساسية مستويات بثالثة مير الزبون بصفة عامة أن ترى أهنا يف مجيعها تشتك اليت  االستجابات هيكل وماذج يف واملتمثلة
 العالمة  ومعرفة إدراك إىل تؤدي عقلية بعمليات املستهلك يقوم وهنا  :مستوى المعرفة.  
 حنو االجتاهات املرحلة هذه يف وتتكون عنها، املعلن بالعالمة املرتبطة العاطفية االستجابات حتدث وهنا :مستوى االنفعال 

 .العالمةا
 كالقيام اإلعالنية للجهود كاستجابة املستهلك هبا يقوم اليت األفعالإلى  هذه املرحلة تشري :أو مستوى السلوك الفعل 

 .بالشراء
 مزيد على احلصول هبدف املنت  عن والتقصي الفهم مرحلة إىل ينتقل مث عام السياحي بشكل  املنت  ويدرك يكتشف السائح أن حيث
 وموذج حسب السائح و مير ، بانتظام املنت  هذا مستخدمي من يصبح أن املمكن من وبالتايل املنت  بتجريب يقوم وقد عنه املعلومات من

AIDA  الشراء قرار اختاذ مث الرغبة مث االهتمام مث باالنتباه تبدأ الشراء عند متتابعة مبراحل. 
  :انتباه السياح االلكترونية في إثارةرويجية االتصاالت التدور  .9
 على متارس اليت األعمال وما ، عليها تباع اليت املنتجات هي وما الشبكات، على املوجودة اإللكتونية املواقع هي السياح ما يدرك ال قد

 طريق عن إما وذلك االتصالية، الوسيلة هذه إىل السياح انتباه جذب للمؤسسات السياحية من  البد اإلدراك كان  هذا ولتحقيق. الشبكة
 يف الالفتات إعالنات وضع طريق عن أو االلكتوين عنواهنا بوضع املؤسسات السياحية تقوم حيث التقليدية االتصال وسائل استخدام
 االتصال وسائل من وغريها املباشر االلكتوين الربيد طريق عن أو ، األخرى الشركات مواقع األعمال كبطاقات األخرى االتصال وسائل

 وسائل أن حيث ، 1998 عام % 90 أكثر من إىل 1995 عام % 10 من املطبوعة اإلعالنات يف االلكتوين العنوان وضع زاد وقد.
 االلكتوين موقعها عن تعلن اليت املؤسسات من الكثري وهناك ، باإلنتنت مقارنة اجلمهور من جًدا كبري عدد إىل تصل التقليدية اإلعالن

 حمركات يف االلكتوين العنوان وضع أن كما.مواقعها إىل االنتباه جذب على يساعد مما ، وغريها التقليدية وسائل االتصال طريق عن
 حتقيق يف فعالية ذات وسيلة البحث حمركات وتعترب ، عنها يبحثون اليت املواقع إىل الوصول يف اإلنتنت مستخدمي يساعد السياح البحث
 . يتذكره أن أو املوقع املستخدم خيتار أن تضمن ال أهنا إال للموقع اإلدراك
 ذات أهنا إال ، املنتجات هذه عن املعلومات توصيل ويف املنت  أو املاركة إىل االنتباه جذب يف فعالة طريقة الالفتات إعالنات تعترب كما
 الضغط وليس لإلعالن التعرض سببه اإلدراك زيادة أن ،حيث اإلنتنت إعالنات مكتب أجراها دراسة حسب وذلك الشراء نية على أثر
 موقع إىل لالنتقال اإلعالن على الضغط إىل املستهلك دفع من أكثر اإلعالن إىل االنتباه جذب يف فعالية ذات الالفتات فإعالنات عليه
 طريق عن لإلعالن واحدة مرة التعرض من الذاكرة على أكرب أثر له واحدة ملرة الالفتات إلعالنات التعرض أن الدراسة بينت كما ، املعلن
  .اإللكتونية املواقع إلجياد اإلنتنت مجهور يعتمدها اليت الطرق  واحدة ملرة املطبوعة لإلعالنات التعرض من تأثريًا أقل انه إال ، التلفاز



و  .مثل اإلعالنات االلكتونية خارجية مؤثرات خالل من للسفر أو احلاجة مثل داخلية مؤثرات نتيجة حاجته املستهلك السياحي ويدرك
 يف البحث يبدأ ، املنت  استخدام من عليها احلصول ينتظر اليت الفوائد هي وما معني، ملنت  حاجته املستهلك السياحي مبجرد أن يدرك

 يف فعالة وسيلة اإلنتنت شبكة وتعترب . الفوائد هذه حتقق املؤسسات اليت هي وما ، املقدمة العروض هي ما ملعرفة اإللكتونية املواقع
 عرب منتجاهتم لوصف ملؤسسات السياحية جيدة فرصة أهنا تقدم كما ، معني منت  عن البحث يريد عندما املستهلك السياحي مساعدة
 من والتأكد املعلومات عن للبحث املستهلكون يعتمدها اليت الطرق االعتبار بعني تأخذ أن املؤسسات على لذا ، اإللكتونية مواقعهم
سواء مت االتصال هبا عرب اهلاتف احملمول أو أجهزة و تعد االنتنت أول و أهم مصدر للمعلومات السياحية  . جذابة بطريقة املنت  عرض

 :و هذا ما ميثله الشكل التايل احلاسوب أو عرب التلفزيون التفاعلي،
 مصادر المعلومات للتحضير للرحلة السياحيةأهم (: 5)الشكل رقم

 
, : marché (France) » tourisme-e-clé-chiffre «Protourisme, Mars 2009,  : Source

http://www.journaldu net.com/cc/10_tourisme/tourisme_marche_fr.shtml


 البدائل عن املعلومات كانت إذا ملعرفة الذاكرة يف داخلي حبث بعملية املستهلك السياحي يبدأ املشكلة على التعرف مبجردوعليه فانه 
أ حول مستوى ثقة .م.يف الو  Forrester Reseach ال فحسب دراسة قام هبا مكتب أم االختيار من بنوع للقيام كافية وموثوقة

:إجابة متمثلة يف الشكل التايل 870 املتوفرة يف صناعة السياحة مت مجع حوايلالسياح يف مصادر املعلومات 
 ثقة السياح في المعلومات السياحية حسب المصادر(: 6) الشكل رقم

 
Source : Jean-Claude MORAND, "Les blogs touristiques", white paper, version 1.0 ; cyber start, 

2007, P 10 

http://www.iby.it/turismo/papers/baggio_enter2004.pdf,  
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نالحظ من خالل الشكل السابق أن السياح يضعون ثقة كبرية يف املعلومات اليت جييدوهنا يف الوقع االلكتوين للمؤسسة السياحية و تقل 
 اإلعالنات املختلفة اليت تطلقها املؤسسة السياحية على شبكة االنتنت أو عرب اهلاتف احملمول و هذا يفسر بكون أن السائح هذه الثقة يف

عند  زيارته للموقع االلكتوين للمؤسسة فان لديه اهتمام خاص هبا بينما حتتل الكلمة املنطوقة  سواء من طرف األصدقاء أو األقارب أو 
السياحة تعتمد بكثافة على املعلومات  ونظراً لكون املنتجات السياحية تتصف و عليه فان .هي األخرى على ثقة السياح أراء املستهلكني

بتباين كبري يف املعلومات وبالتايل فتأمني كمية كبرية من املعلومات للسائح أمر ضروري ألن السلعة السياحية هي من السلع اخلاضعة 
.ثقة واإلنتنت توفر قدر كبري من هذه املعلومات التفصيلية عن املنتجات عن أي مكان وإىل أي مكان للتجربة وبالتايل تتصف بال

      :إثارة اهتمام السياحااللكترونية في رويجية دور االتصاالت الت  .0
وطبيعته وميوله، فاألزواج اجلدد يرجع اهتمام املشاهدين باإلعالنات عرب التلفزيون التفاعلي إىل كوهنا إعالنات محيمة وحسب املشاهد 

مع قدوم الطفل األول تتابعهم إعالنات مالبس واحتياجات األطفال وبعد مدة تالحقهم . تعرض هلم رحالت سياحية خاصة خمفضة
عالنا حيث  نقلة نوعية جديدة تركز على احملتوى املناسب لكل زبون بالتلفزيون التفاعلي ميكن أم يقدم إ. إعالنات األلعاب وهكذا 
واملهتم سوف يضغط على الزر ( أسفل أو أعلى أو يف مربع صغري)إشارات إعالنية  -و ذلك حسب الربنام . مصمم خصيصا لكل زبون

و االهتمام الذي تولده اإلعالنات االلكتونية يف نفسية السياح يقوده إىل املوقع االلكتوين للمؤسسة، فعادة ما  .ملزيد من املعلومات
 مشاعر لديه تكون أن جيب فعل أو تصرف بأي املوقع زائر يقوم أن قبلر على اإلعالنات غاىل املوقع االلكتوين للمعلن، و يأخذنا النق

 يف يراعى وأن ، املوقع يف ليبقى مقنعة أسباب للزائر تقدم أن اإللكتونية املواقع على كذلك ، املقدم املنت  أو باملؤسسة اهتمام أو إجيابية
 قرار يتخذ فإنه املوقع املستخدم يزور فعندما .الزائر يستخدمها اليت التكنولوجيا ومستوى الزوار وطبيعة املوقع أهداف املوقع تصميم
باملؤسسة  الرئيسية بالصفحة السياحية االهتمام املؤسسات على لذا الزيارة ، مهتم الزائر كان وإذا من األوىل الثواين خالل املوقع اكتشاف
 إذا آخر ملوقع ينتقل قد فانه املوقع بتصفح فقط يرغب الزائر كان إذا أما ، معها ويتفاعل املوقع صفحات لتحميل سينتظر فانه ومنتجاهتا
 أثناء االعتبار بعني تؤخذ أن جيب اليت اهلامة األمور من التحميل سرعة وتعترب. به يستمتع مل إذا أو طويل وقت الصفحات حتميل استغرق
 إجياد وسهولة ، املوقع مع وبالتفاعل من كبرية كمية على احتوائه عدم املوقع تصميم أثناء يراعى أن جيب كما ، ملواقعها الشركات تصميم
 اهلدف املوقع تصميم يف يراعى أن وجيب .املستهدف اجلمهور التصميم يناسب وأن ، املعلومات اإلحبار بسهولة يسمح وأن ، النصوص
 الزوار املوقع يقنع أن فيجب الشبكة على موقعها خالل من العامة عالقاهتا تطوير الشركة هدف كان فإذا املوقع هذا صمم اجله من الذي
 املنافسة املنتجات مع باملقارنة املنت  أمهية على تركز أن فعليها ما بسلوك القيام إىل الزوار دفع إىل هتدف كانت إذا أما ، زيارته بإعادة

أن موقع العالمة سواء كان املوقع  Müller et Chandon ،et Volly Florès 2005 2002وتوضح دراسات أكادميية  
 etااللكتوين أو املوقع على التلفزيون التفاعلي أن زيارة املوقع هلا اثر اجيايب على إدراكات و على السلوك أيضا  حيث أوضحت دراسة  

Volly Florès  كيف يكون املوقع (  7)و يوضح الشكل رقم       36.يارة املوقعمن الزوار يغريون اجتاههم عند رؤية و ز   %50أن
 .االلكتوين كحجر األساس يف استاتيجيات التوي  للعرض السياحي و عليه توليد االهتمام بالسفر للسياح
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 الموقع االلكتروني كحجر األساس في استراتيجيات الترويج للعرض السياحي: (7)مالشكل رق
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Source : Lionel Damm et Al, « Destination E-tourisme:Des outils simples et peu coûteux pour 

développer votre activité touristique sur internet », Edition Technofutur TIC, Groseilliers, 

France, 2010, P 14 

نالحظ من خالل الشكل أن املوقع االلكتوين للمؤسسة ميثل النواة اليت تتمحور حوهلا كل القنوات االلكتونية األخرى و ت نصب فيه 
نات عرب حمركات البحث أو تنظيم األلعاب أو املسابقات على الشبكات أو حىت حيث أن مجيع النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة كاإلعال

كما . إرسال الرسائل عرب الربيد االلكتوين هدفها إثارة اهتمام السائح ومبجرد نقره عليها تقوم  بإرساله إىل املوقع االلكتوين للمؤسسة
كتونية املدونات هبدف رصد اآلراء حول منت  معني أو من اجل احلصول تستخدم الكثري من املؤسسات السياحية إىل جانب املواقع االل

على املعلومات املرتدة حول خمتلف النشاطات اليت تقوم هبا فهي تسعى إىل التقرب أكثر و تكوين نوع من الصداقة مع السياح من خالل 
ت االجتماعية اكرب قناة  تسمح للمؤسسة خبلق هذا إعطائهم مساحة للتعبري فيها و مشاركتها  عن شعورهم و جتارهبم و تعد الشبكا

مليون مستخدم بسيط أي  800النوع من الصداقة مع مجهورها املستهدف  و خري مثال على ذلك  فايس بوك الذي يعرف  أكثر من 
صفحة  40يف  صديق لكل عضو  و األعضاء مسجلني 830مستخدمون يفتحون حساهبم على األقل مرة يف ثالثني يوم السابقة مبعدل 

و تسمح هذه الشبكات بتبادل التعليقات   37عضو نشيط يتصلون بفايس بوك عرب اهلاتف احملمول 800جمموعات أو احلوادث  و 
وعليه فان شبكة االنتنت حتتوي على العديد من  . Flickerو  YouTube الصور و الفيديو عرب شبكات أخرى من أشهرها 

ر القنوات التفاعلية اليت تثري اهتمام السياح جبهة القصد أو باملنتجات السياحية  و ذلك من خمتلف اإلعالنات االلكتونية سواء كانت صو 
 .  أو فيديو و غريها
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 الشبكات االجتماعية 
الجمهور -  
المهنيين -  

 المدونة

 

الموقع 
 االلكتروني

  مواقع الترويج 

للعروض 
 السياحية

 مدونات أخر 

 

 
 

 الشبكات 

منتديات 
 مدونات  النقاش

Youtoub 

Fickr 

Dailymotion   

Viadeo 

Linken    

 ,مدونات صغيرة

Twiter    

Booking 

Tripavisor    

ألعاب و 
 مسابقات

محركات 
 البحث

بريد 
 شركاء الكتروني 



 :كأساس لخلق الرغبة لدى السياحااللكترونية  رويجية االتصاالت الت .1
حيث أن القنوات االلكتونية ، 38ر علماء التسويق أن مصدر املعلومات الشخصية له تأثري قوي على تفضيالت املستهلك وخياراتهظهأ

تسمح بإجياد تأثري العالقات الشخصية الن املبدأ األساسي للسلوك املستهلك هو أن املستهلكني لديهم القدرة على تأثريات قوية متارس 
املؤسسات السياحية و حصد آراء مستخدمي  référencier  هي املواقع اليت تسمح  خري مثال على ذلكعلى بعضها البعض و 

 شبكة االلكتونية و قد أصبحت هذه املواقع جدو معروفة ومن املاليني من مستخدمي الشبكة من خمتلف أحناء العامل و لو أخذنا موقع 
Tripavisor   ة نظر،  مليون صورة مشتكة هوج30مليون رأي و 35ون زائر كل شهر ملي 38مليون عضو مشتك  85فهو يعرف

هذه  من اهلدف يكون و. 39ساعة 38من طرف مستخدمي الشبكة  و ثلث الرسائل املوضوعة على املواقع تعرف إجابة على األقل يف 
هذه و تعرف  الرغبة املوقع خيلق أن جيب ذلك ولتحقيق ، السلوك الشرائي مراحل من أخرى إىل مرحلة من باملستهلك االنتقال املواقع
ف بأهنا أكثر املواقع ألراء املسافرين احلقيقيني غري متحيزة للسفر اليت متنح الصورة احلقيقية عن الفنادق و املطاعم السياحية يف خمتل املواقع

نسبة  ( 1) يف كل مرة و ميثل الشكل رقم    أحناء العامل حيث تشكل هذه اآلراء حافزا كبريا خللق الرغبة لدى السياح وهم يبحثون عنها 
 .االطالع على أراء السياح عرب االنتنت

 السياح عبر االنترنت راءآاالطالع على (: 8) الشكل رقم

 
, P 18CIT-OP kyung HYAN YOO & Melanie PURIFOY,  : Source 

اآلخرين حول جهة قصد معينة أو منت  سياحي معني وعليه فان من يتطلعون ملعرفة أراء السياح  91نالحظ من خالل الشكل أن نسبة 
بة على هذه اآلراء متثل الكلمة املنطوقة االلكتونية املنتشرة عرب مجيع أحناء العامل و اليت ميكن االطالع عليها يف أي وقت و تدل هذه النس

 وسائل طريق عن عادة  املوقع للرغبة لدى السياح يتحقق خلقكما أن سياحيني لتجارب و آراء اآلخرين   أمهية اليت يوليها املستهلكني ال
 اجلمهور إىل اإللكتونية الرسائل إرسال طريق عن الرغبة خلق فيتم اإلنتنت طريق عن إما ، البيع قوى استخدام أو تنشيط املبيعات

 خلق املباشر يف  التسويق استخدام املؤسسات تستطيع املواجهة كما  إعالنات كاستخدام الدفع إستاتيجية إتباع طريق عن أو املستهدف
والرغبة حيث يربط التسويق املباشر  االهتمام خلق على قادرة إعالنية رسالة تصميم مث ومن اجلمهور املستهدف حتديد طريق عن الرغبة

اللكتوين أو اهلاتف احملمول أو املنتجني بالزبائن عن طريق نوعني من االتصال باستعمال العناوين الشخصية للزبائن عن طريق الربيد ا
 مجيع على حتتوي إعالنية رسالة بتقدمي تسمح اإلنتنت شبكة و. 40التجارة االلكتونية و ذالك بتكوين قاعدة من البيانات الشخصية

 التغذية على احلصول من متكنها بطريقة اإللكتونية مواقعها تصمم أن املؤسسات السياحية وعلى . املستهلك حيتاجها قد اليت املعلومات
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Victor T.C. Middleton , Jackie R. Clarke, “Marketing in Travel and Tourism”, Third Edition, Butterworth 

Heinemann, oxford, Great Britain, 2001 , P 313 

المطلعين على 
أراء االسياح عبر 

 االنترنت 
98% 

الغير مطلعين على 
أراء االسياح عبر 

 االنترنت 
2% 

http://www.amazon.com/Victor-T.C.-Middleton/e/B001HPJGHU/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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 رأيه تسجيل من املستهلك ميكن خيار على املوقع حيتوي أن أو اإللكتونية الرسائل إرسال طريق عن إما وذلك املستهلكني من العكسية
 ميكن كما  املوقع على املستهلكني حتركات متكرر لتتبع بشكل األسئلة املطروحة على اإلجابة طريق عن أو ، املنت  على تعليقه أو

و  املوقع يف الفعالة وغري الفعالة األماكن معرفة من الشركة ميكن مما املوقع يف استغرقه الذي والوقت زارها اليت األماكن اخلادم استخدام
 يف الطريقة هذه املسوقون ويعترب اإللكتونية، الرسائل إرسال طريق عن مباشرة املستهدف باجلمهور املؤسسات السياحية االتصال تستطيع
للمؤسسة  االلكتوين العنوان على بالضغط للمستخدم تسمح اإللكتونية الرسائل املوقع، ومعظم لزيارة املستهلك دفع يف فعالة االتصال
 1112سنة  expertiz.bizووكالة   Dolist.Com     و يف هذا اإلطار أجرت كل من وكالة .املؤسسة موقع إىل االنتقال وبالتايل

 ية دقيقة إىل حد ما الستخدام الربيد اإللكتوين يف سياسة االتصاالت التسويقية السياحية حيث قامت بإرسال استطالع لوضع رؤ 
 :، و أعطت اإلجابات الشكل التايل منها قامت باإلجابة 830، سياحية  مؤسسة 850استبيان وزع على أكثر من 

 السياحية االتصاالت التسويقيةنتائج استخدام البريد االلكتروني في سياسة (: 1) الشكل رقم

 
: Analyse des pratiques et  mailing-tourisme et e « Dolist.Com, expertiz.biz, : Source

, 2008, P 2» tendances 

Dolist.pdf-2008-Emailing-et-Tourisme-http://storage.dolist.net/220/www/tourisme/Enquete
 

 ية حيث تتاوح بني فعالة جدا إىلاإلنتنت فعال تطبيقات أكثر نالحظ من خالل الشكل السابق أن الرسائل عرب الربيد االلكتوين هي 
باملنت   اهتمام ولديهم الرسائل من النوع هذا باستقبال يسمحون مستخدمني إىل مت إرساهلا متوسطة الفعالية و هذا حسب ما إذا

وعليه جيب تشكيل قاعدة من . السياحي أو باملؤسسة يف حني تكون غري فعالة إىل قليلة الفعالية إذا مت إرساهلا إىل أفراد غري مهتمني
 . بق اهتمامات هذه األفراد مع  اجلمهور املستهدف للمؤسسةالبيانات حول العناوين االلكتونية لألفراد و التأكد من مدى تطا

 :الحث على االستجابة و دورها في  االلكترونية رويجية االتصاالت الت .2
 للموقع زيارة جمرد وموذج يف بفعل القيام مرحلة AIDA التصرف حسب وموذج  يكون فقد بالشراء، القيام تعين االستجابة بالضرورة ال

 عن عبارة التصرف يكون ، وقد الشراء أجل من املعلومات على احلصول أو ، البيانات لقاعدة املعلومات تقدمي أو االلكتوين
 تنشيط وسائل من وغريها ، اخلاصة والعروض ، الكوبونات مثل املبيعات تنشيط وسائل من العديد املؤسسات السياحية وتقدم.الشراء

حوايل ثلث املواقع االلكتونية السياحية يقدم ابتداء من الصفحة األوىل عروض تروجيية يف حيث أن . املبيعات للحصول على االستجابة
وتولد اإلعالنات االلكتونية اليت تقوم هبا املؤسسات السياحية اهتمام لدى السياح  سواء باملؤسسة أو . 41إطار  شكل تنشيط املبيعات

 .42نتنت بأهنم ينقرون أحيانا على التويسة  اإلعالنية عرب استخدام االنتنتمبنتجاهتا، حيث صرح ربع السياح من مستخدمي شبكة اال
و بينت دراسة أن املستهلكني يضغطون على اإلعالن العتقادهم أن الضغط على اإلعالن يشبع حاجات لديهم، غري أن عدم الضغط 
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Nigel Morgan, Annette Pritchard,  “Advertising in tourism and leisure”, Butterworth Heinemann, Oxford, Great 

Britain,, P 314 
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أثر اإلعالنات االلكتونية يف حتقيق ( 9-3) الشكل رقمو ميثل . 43على اإلعالن ال يعترب بالضرورة مؤشرا على نقص أثر اإلعالن
 . االستجابة

 أثر اإلعالنات االلكترونية في تحقيق االستجابة(: 92) الشكل رقم
 
 
 
 

 

-Technologie-: business “EcommerceKenneth C.Laudon and Carol Guercio Traver,  : Source

” Addison Wesly,2001, P 344Society,

أنه حىت إذا مل يتم الضغط عليها  و ، اإللكتونية اإلعالنات فعالية قياس وسائل أحد اإلعالنات على نستخلص من الشكل أن الضغط
و .الشراء نية وزيادة ، املؤسسة جتاه اجيايب وعي خلق ، أو تذكرها بالعالمة  وعي إىل تؤدي قد أشكاهلا بكافة اإللكتونية فان اإلعالنات

مبناسبة امللتقى الثاين للمدونة   3007اليت حازت على أفضل مدونة سياحية سنة  à voir La maison de beauنأخذ كمثال مدونة
أفراد و تقع يف منطقة مجيلة جدا بني  1إىل  5بفرنسا و هي من البيوت  القليلة يف املدينة بسعته من    Alançonاحمللية يف مدينة 
املنطقة و التظاهرات اليت تعرفها  باإلضافة إىل معلومات  دقيقة  و يقوم صاحب املدونة بتقدمي خمتلف املعلومات حول.اليابسة و البحر

قد متكن حول البيئة بالصور و الفيديو و يتك جمال لزائرين املدونة و الزبائن الذين أقاموا يف بيئته تقدم تعليقاهتم و آرائهم حول خدماته و 
 3اىل 3العشرات من التعليقات حول املنتجات و من بينهمو قد استلم حوايل  08/3001الف زائر ابتداء من 8000من جذب حوايل 

الذي استخدموا فعال خدماته و قد صرح صاحب املدونة انه مل حتقق املدونة مبيعات مباشرة فائها تساعد على بيع منتجاته عندما خيرب 
 Forrester Research يف اهلامة املعلومات تقدمي أن تبنيكما أن  . 44زبائنه عرب التليفون عن املدونة وأهنا تقدم معلومات دقيقة

Centerتسعى . 45املوقع يف األفعال أو بالتصرفات للقيام الزوار حتفيز مفتاح يعتربان التحميل وسرعة املوقعأن  أجراها دراسة وحسب 
 فرص مثل للشراء حمفزات املواقع تقدم وقد ، الزيارة إعادة لضمان باستمرار املواقع حتديث خالل من الزوار مع العالقات لتطوير املؤسسات

فقط  وليس باأللعاب اللعب أو جائزة على احلصول بغرض املوقع زيارة إىل الزوار يدفع الذي األمر ، باأللعاب اللعب أو اجلوائز ربح
  . املواقع هلذه الوالء بسبب
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 سلوك السائح عبر القنوات االلكترونية(: 90) الشكل رقم
 
 
 

 

 

 

le processus d’achat du consommateur et de la   «Karine Miron, Jean François Renaud,  : Source

, Québec, Canada,  APAQconférence »,  commercialisation du voyage  de groupe sur le web

2009, P15 

نالحظ من خالل الشكل أن مراحل قرار شراء الرحالت السياحية تبدأ بالبحث عن املعلومات و يسعى السائح إىل مشاركة هذه 
ن اجل املعلومات مع مستخدمي شبكة االنتنت سواء كانوا أصدقائه أم غرباء  هبدف التأكد من صحة املعلومات اليت حتصل عليها أو م

استقصاء آراءهم  مث من مثة يبدأ يف التخطيط للسفر و يقوم باحلجز و يف هذه املرحلة  يسعى إىل مشاركتها مع األخريني هبدف مقارنة  
العروض و األسعار و يف البحث عن شخص سيذهب معه يف نفس الرحلة و حني يعود من رحلته يسعى أيضا الر مشاركتها مع األخريني 

 حلساب  3005سنة   Médiamétrie /NetRating و حسب دراسة .أرائه و التحدث عن جتاربه بهو التعبري عن 
FEVADتأثري االنتنت خيتلف حسب نوعية املنت  و اليت أعطت الشكل التايل: 

 تحليل أثر المباشر و الغير مباشر لالنترنت في مراحل الشراء(: 91) الشكل رقم

 
, P 62CIT-OPCathrine VIOT,  : Source 

 
 نستخلص من خالل الشكل أن التأثري املباشر لالنتنت يتمثل يف الشراء و يكون بنسبة كبرية يف املنتجات السياحية والثقافية أما التأثري

 . الغري مباشر فهو خيص بكثرة املنتجات التقنية و خاصة تلك املتعلقة بالنظافة الصحة و العقارات
و عليه فان املنتجات املرتبطة بالسياحة تعرف إقباال كبريا من خالل االنتنت سواء كان ذلك عرب أجهزة احلاسوب أو اهلاتف احملمول أو 

 (.مليون)نسبة مستخدمي شبكة االنتنت الذين يشتون املنتجات السياحية عرب االنتنت ( 88) و ميثل الشكل . التلفزيون التفاعلي
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 (مليون)نسبة مستخدمي شبكة االنترنت الذين يشترون المنتجات السياحية عبر االنترنت (: 92) الشكل رقم

 
 

, : marché (France) » tourisme-e-clé-chiffre «Benchmark Group/Médiamétrie, 2009,  : Source

http://www.journaldu net.com/cc/10_tourisme/tourisme_marche_fr.shtml 

نسبة مستخدمي شبكة االنتنت الذين يشتون املنتجات السياحية عرب االنتنت متثل أعلى نسبة من جمموع من خالل الشكل أن  ستنت ن
 بعد الشراء سواء من املؤسسة أو عرب القنوات االلكتونية هناك عدة أسباب حتث املستخدم شبكة االنتنت و  .مشتياهتم عرب االنتنت

مسعة البائع، : املؤسسة للتأكد من انه دفع املبلغ املناسب و قام بصفقة مناسبة أو يستطيع مشاركة شعوره بعد جتربة الشراءللعودة إىل هذه 
 80فإن      Médiamétrie /Net Ratingدراسة   و حسب  اجلودة املدركة، املوقع االلكتوين، الرضا عن عملية شراء املنت 

فإن   ،Boston consulting group 3008حسب دراسة قامت هباف 46نتنت بعد الشراءمن الزبائن قاموا باستعمال اال %
 Bansal et al 2004   Shefter etو حسب  47متوسط الزبائن الراضون معتادون على الشراء عادة و زيادة سلة  شرائهم

rachebreld 2000 و يعرف الرضا يف االنتنت على . 48أصدقائه فان  الزبون الراضي معتاد على توصية املوقع إىل  أقربائه عائلته أو
 شراء عربانه تقييم املوقع االلكتوين يف التجارة االلكتونية و هذا النوع من الرضا ميكن أن يعرف على انه  درجة رضا الزبون نتيجة  جتربة ال

 .49القنوات االلكتونية
 

 نقل خالل من وذلك معينة سلوكية تغريات إحداث لعب دور فعال يفي االلكتونيةعرب الوسائط  التوي  أن احملور هذا من نستخلص
 وسائطحيث تستخدم املؤسسات السياحية ال. الشراء قرار اختاذ مرحلة إىل وصوال الشراء مراحل عملية من أخرى إىل مرحلة من السياح

 مبختلف التوي  االلكتوينطريق عناصر املزي   عن ،وذلك إىل منتجاهتا أو إليها اجلمهور املستهدف من السياح انتباه جلذب االلكتونية 
 حمركات يف االلكتوين العنوان وضع أو اإللكتونية، مواقعها لزيارة لدفع اجلمهور  التقليدية االتصال وسائل استخدام طريق عن أو ،أشكاهلا
 . البحث

 

 
 
 

                                                           
46 Cathrine VIOT, OP-CIT, P 66 
47 IBID, P 21 
48 IBID, P 81 
49 IBID, P 76 
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 من بين نسبة الشراء عبر االنترنت نسبة شراء المنتجات السياحية  



 :اتمةالخ
والزائرين من خمتلف أحناء  السياح مبعرفة يتم استهالكها اليت املنتجات تقدم اليت واألعمال األنشطة كافة تضم كصناعة السياحة كانت ملا

نظرا للسهولة اليت توفرها يف  الوصول إىل املعلومات،   و االتصاالت املعلومات تكنولوجياالسياح إىل استخدام  توجهاليوم   عاظميتالعامل، 
حيث أن  ،على التخطيط لقضاء إجازاهتم بعيدا عن الطرق التقليدية املتبعة سابقا،  مما يساعدهم 7/أيام  7و 38/ساعة  38و تأمينها 
، و ...يساعد السائح على التعرف على السلع واخلدمات السياحية مثل الفنادق واملطاعم ووكاالت السفر وشركات الطريان هااستخدام

ني كافة العروض، والبحث عن كافة املعلومات املتعلقة باملنتجات توفرها على احلجم اهلائل من العروض أتاح الفرصة للمقارنة السريعة ب
واخلدمات السياحة، وأيضًا مناقشة كل هذه املعلومات عرب املنتديات والدردشة بني السياح مبا ينت  عنه من كلمة منطوقة، و مع حرية 

عيش جتربة السفر من خالل التجول يف األماكن اليت يريد و اليت  جتعل السائح ي و االتصاالت املعلومات تكنولوجيااالختيار اليت توفرها 
 . تعد السياحة رحلة إىل اجملهولمل ،السفر إليها 
أصبحت هذه  ،السياحية مع الربام  تعامالهتم طرق يف والتغريات السياح ،وتطلعات احمليطة البيئة يف التطور احلاصل مع و انسجاما

 السياح جلذب أساليب متجددة تطوير يف  األجنبية على اختالفها املؤسسات السياحية إليها تستند التكنولوجيا من أحد أهم العوامل اليت
 السياحية  املؤسسات على يفرض األمر الذي ، و التأثري فيهم يهمللوصول إلأنشطتها التسويقية و السيما التوجيية منها،  وممارسة وأداء
 اللعب وقواعد لتتواءمإذا ما أرادت التعريف باجلزائر كمقصد جذاب للسياحة وذلك يف استاتيجياهتا  التغيريمواكبة هذا التطور و  الوطنية
 .السائح وعن جدارة جرأة بكل معاملها يرسم أصبح اليت ،ة العاملي ةالسوق السياحي يف اجلديدة

 وذلك من خالل،  يف اجلزائر الداخلية التوي  للسياحةدور تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف معاجلة  داخلةحاولنا من خالل هذه امل
والسيما  اليت تستخدم يف التوي  تكنولوجيا املعلومات و االتصاالتاليت توفرها  اللكتونية ا بالوسائطزيادة و حتسني املفاهيم اخلاصة 
التعرف على خمتلف  وذلك من خالل بالتوي  للسياحةللقيام  وفعالة كوسيلة جديدةا  التعريف بدور ه كذاو  تلك اخلاصة بشبكة االنتنت،

ببناء  ةالسياحي يف اجلزائريني متعاملنيمما يسمح لل، بدرجات و مستويات خمتلفة  اليت تؤثر على سلوكيات و قرارات السياح ااستاجتياهت
 .اجلزائريف جذب السياح حنو  مو تبين االستاجتيات األكثر فعالية اليت تسمح هل وجييةالت  همخطط

 

 : من خالل ميكن االستفادة من  هذه التكنولوجيا يف جذب السياح حنو اجلزائرو 
 

 واالتصاالت والسيما شبكة  الوقوف على توصية و حتسيس املؤسسات السياحية الوطنية  بضرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات
و جذب السياح على  تمتع هبا اجلزائراليت ت عامل السياحيةاملرتقبني باملاحلاليني و السياح إعالم و إقناع و تذكري يف  االنتنت، و ذلك

 .املستوى الدويل و احمللي
 انتنت الدولية وختصيص موقع مع األخذ  يف شبكات التسويق الدولية مثل شبكة ات السياحية الوطنيةأمهية اشتاك  املؤسس

خالهلا منتجاهتا وخدماهتا بالشكل الذي ميهد دخول منتجاهتا إىل األسواق باحلسبان املعطيات اخلاصة بكل بلد منها ، تبني من 
 .السياحية الدولية من جهة وجيعلها مألوفة ومشهورة يف األسواق السياحية من جهة أخرى 

  بنك معلومات ، نرى أنه من الضروري جتديده بشكل مستمر باملعلومات اليت متثل ات السياحيةللمؤسسنظرا ألمهية املوقع االلكتوين
 إبداعية تسويقية جبهود القيام ، وحي ويقدم خدمات على أكثر من صعيدسياحية يغطي جوانب كثرية من جوانب العمل السيا

 خدمات توفر الكتونية اليت املختلفة، وضرورة االخنراط يف املواقع العاملية حمركات البحث مجيع يف وتواجده ه انتشار من متكن
 سهلة وسائل توفري مع رغباته واحتياجاته تليب مشجعة تروجيية عروض خالهلا من وتقدمي رفاهيته من وتزيد السائح متعددة هتم
 .الرحالت والفنادق بني واملفاضلة السياحية الربام  بني للمقارنة

  استخدام تكنولوجيا  قتنظيم أيام و دورات تدريبية يف فائدة املؤسسات السياحية الوطنية وذلك حول أساليب و طر
 .واالتصاالت يف التوي  املعلومات
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