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I

:الملخص

وذلك في تنشیط القطاع السیاحي، واالتصالف على دور تكنولوجیا المعلومات هدفت هذه الدراسة إلى التعر 
استخدام، بحیث أن االقتصادیةتالقطاعافي مختلف واالتصالالهائل والتنوع لتكنولوجیا المعلومات االنتشارمع 

ة في القطاع السیاحي نظرا لما توفره هذه التكنولوجیا من أصبح ضرورة حتمیواالتصالوسائل تكنولوجیا المعلومات 
. مزایا وتسهیالت لمختلف المنشآت السیاحیة

القطاع السیاحي تم اختیار تنشیطفيواالتصالمن أجل دراسة الدور الذي تلعبه تكنولوجیا المعلومات و 
وباألخص واالتصالوجیا المعلومات تكنولاستخدامتطبیق الدراسة على والیة میلة من خالل تقییم كثافة وطرق 

البالغ عددها ثماني وكاالت وهذا و على مستوى الوكاالت السیاحیة العاملة بها باالنترنتالتكنولوجیات المرتبطة 
تحلیل استمارة كبیرا في تنشیط قطاع السیاحة، ومن خالل المالحظة و أن الوكاالت السیاحیة تلعب دوراباعتبار

: النتائج التالیةالبحث تم الوصول إلى

 في تسییر أعمالهاواالتصالاألساسیة لتكنولوجیا المعلومات تالوكاالت السیاحیة تستخدم المكوناأن
من أجل تنشیط القطاع السیاحي االجتماعيدم الوكاالت السیاحیة مواقع اإلنترنت وصفحات التواصل تستخ

سواء في الجزائر أو في الوالیة التي تقع بها الوكالة 
 في عرض الخدمات المقدمة من طرف الوكاالتواالتصالتساهم تكنولوجیا المعلومات
 ل الوكالةاعمأتسییر مع الشركاء وتساعدهم على تاإلجراءافي إتمام واالتصالتساعد تكنولوجیا المعلومات
 ر من العوائق في بكثیاصطدمتللوكاالت إال أنها واالتصالنظرا للفوائد التي تقدمها تكنولوجیا المعلومات

وعدم توفر نظام قانون یحمي المعامالت اإللكترونیة في الجزائرااللكترونيأهمها عائق نظام الدفع استخدامها
.قد یؤثر سلبا في عمل الوكاالت خاصة والقطاع السیاحي عامةوهذا ما

ونیة، وكاالت السیاحة واألسفار، السیاحة اإللكتر واالتصالالسیاحة، تكنولوجیا المعلومات : الكلمات المفتاحیة



II

Résume :

Cette recherche a  pour but de bien  connaitre le rôle de la technologie de
l’information  et la télécommunication dans l’animation du tourisme. En rapport avec le
développement et la variété de la technologie de l’information et de la
télécommunication dans les différents domaines de l’économie.

En  sachant que l’utilisation des différents moyens de cette technologie est devenue
une nécessité dans le tourisme vu les avantages et les facilités que cette technologie
offrent aux différents établissements touristiques.

Et pour bien étudier le rôle qui joue la technologie de l’information et de
télécommunication dans le tourisme, on a choisi d’appliquer cette étude au niveau de la
Wilaya de Mila  en évaluant la densité et les moyens utilisés de cette technologie
notamment celle en rapport avec l’internet aux niveau des agence touristiques publics
au membre de huit agences qui font un grand rôle de motiver le secteur touristique a
travers les observations et l’analyse de la fiche de recherche, on a obtenu les résultats
suivant :

 Les agences touristiques utilisent les formes principales de la télécommunication
de l’information pour gérer ses affaires.

 Les agences touristiques utilisent les sites web et les réseaux sociaux pour
animer le secteur touristique que ce sois au niveau capital ou d’autres Wilaya

 La technologie de l’information et de la télécommunication contribuent dans
l’accomplissement des formules avec les partenaires en leur aidant de bien gérer
les activités de l’agence.

 Vu les avantages de La technologie de l’information et de la télécommunication
des agences, elle a connu plusieurs obstacles celle de système de paiement
électronique, l’absence d’un système protégeant les transactions électroniques en
Algérie  qui a une influence négative  sur la tâche des agences privés et le secteur
touristique en général.
- Les mots clés : tourisme,  La technologie de l’information et de la

télécommunication, le tourisme électronique et les agences de tourisme  et de
voyage.





مقدمة عامة

أ

مقدمة

، بل أصبحت تعتبر أكبر الصناعات نموا  في العالم تعتبر السیاحة ظاهرة اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة
من حیث مناصب الشغل التي تحدثها بصورة نتائج معتبرة من حیث التدفقات واإلیرادات و وذلك لما حققته من

، باإلضافة إلى ذلك الثقافیةدیة واالجتماعیة و قطاعات االقتصاالعدید من المباشرة و غیر مباشرة الرتباطها مع 
، حیث أن الكثیر من الدول بذلك مكانة هامة عند أغلب الدوللتحتلتبر مصدرا مهما للعمالت الصعبةفهي تع

.والتدفقات والتشغیلیحققه من نتائج من حیث اإلیراداتذلك لما لنشاط السیاحي و أولت اهتماماتها با

ب دورا یلعاإنتاجیالقطاعات التي یعول علیها في التجارة الدولیة باعتبارها قطاعوتعد السیاحة من أهم  ا
هذا لما لها من أثار إیجابیة متنوعة سواء على و ،مهما في زیادة التنمیة وتحقیق الرقي في شتى المجاالت

مات غیر المنظیاحیة و الشركات السن المستوى الخاص یشمل المؤسسات و المستوى الخاص أو العام حیث أ
.االجتماعیةعد في رفع إیرادات الدولة والحد من المشاكل االقتصادیة و على المستوى العام یساالحكومیة و 

، عملت العدید من وسعیا للنهوض بالقطاع السیاحي والذي یتمتع بأدواره االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة
دة من التنوع موارد والمقومات المتوفرة واالستفاالم على تطویر التسویق السیاحي واالستثمار في الدول الع

مع تماشیا یشهدها اإلقتصاد العالمي و التي ختلفة مالجذریة التحوالت الل ، ففي ظالمناخيالحضاري والطبیعي و 
ر الثورة العلمیة راهن یعرف بعص، أصبح العصر الما تفرضه العولمة من إنفتاح وتداخل في جمیع المجاالت

ر تالحم عضوي بین العقل البشري ، عصاإلنفجار المعرفي، عصر المعلومات و لتكنولوجیةاوالمعلوماتیة و 
، فالعالم الیوم  أصبح قریة صغیرة مجاالت النشاط اإلنساني المعاصر، فالحاسبات غزت كلاآللیةوالحاسبات 

ة في مجال ، وهذا مرجعه إلى التطورات الحاصل)حواجز جغرافیة أو حدود مكانیة ال( یسیر على مبدأ 
.التي غیرت من مجرى حیاة اإلنسانمعلومات واإلتصال، و تكنولوجیا ال

، أصبح لهذه التي شملت جمیع القطاعاتتصال و ومع اإلنتشار الهائل لتكنولوجیا المعلومات واإل
اإلتصال بیعة تطور تكنولوجیا المعلومات و ، وذلك یعود إلى طبالغة في تنشیط السیاحة العالمیةالتكنولوجیا أهمیة 

یل العقبات التي یواجهها البشر تذلحیاة اإلنسان لدورها في تسهیل و السریع الذي من شأنه إقتحام جمیع مجاالت
نظرا لطبیعة القطاع السیاحي الحدیث بدوره ألنه نتاج تطور حیاة اإلنسان وذلك بتوفیر الجهد والوقت واألمان، و 

، ویصل إلى أرقى ل السبل لجعل حیاته ذات مغزىعن أمثووصوله إلى أرقى درجات الرفاه بحیث أصبح یبحث
ت الوسائل التي توفرها تكنولوجیا المعلوماجب علیه اإلعتماد على التقنیات و ، حیث إستو الرضىدرجات السعادة و 
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كذا إلكتشاف واإلتصال المتطورة في تطویر وتوسیع المجال السیاحي وٕاضفاء طابع العصرنة والحداثة والتجدید و 
لإلنسان الذي الرفاه المتزاید مرده لتسارع التطور التكنولوجي و ذلك سیاحیة في كامل أقطار المعمورة و ز الالرمو 

.یتطلب مناخا سیاحیا

بمكوناتها المادیة ،تصال التي تشمل على نظم الحواسیباإلتكنولوجیا المعلومات و خر تمكن آومن جانب 
م ما یدعى باألعمال  ، بل نجد الیو رسة األعمال التقلیدیةفقط في مماالشبكات من التغییر لیس المعرفیة و و 

السیاحة اإللكترونیة والتي ظهرت بظهور التقنیات الحدیثة اإللكترونیة، اإلدارة اإللكترونیة، التسویق اإللكتروني، و 
.إلتصال أهمها شبكة اإلنترنتل

الفرضیاتاالشكالیة و : أوال

:طرح االشكالیة-أ

:ضوع نقوم بطرح اإلشكالیة التالیةا المو ألجل اإلحاطة بجوانب هذو 

"ماهو دور تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في تنشیط القطاع السیاحي " 

:روحة سنقوم بطرح األسئلة الفرعیةألجل تبسیط هذا التساؤل أو اإلشكالیة المطو

؟ثارهاآهي أنواعها و وما،ماهو مفهوم السیاحة
؟هي مكوناتها ودوافعهااإلتصال وماجیا المعلومات و مفهوم تكنولو واهم
 في الجزائر؟هي متطلبات تطبیقها ماماهي السیاحة اإللكترونیة و
كیف یمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصال تنشیط القطاع السیاحي من خالل عمل الوكاالت السیاحیة؟

:الفرضیات- ب

:غة الفرضیات التالیةطروحة تم صیااإلشكالیة الملىولإلجابة ع

:الفرضیة الرئیسیة-1

اإلتصال لتنشیط القطاع السیاحيالوكاالت السیاحیة تكنولوجیا المعلومات و تستخدم.
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:الفرضیات الفرعیة-2

 ،تتوفر الوكاالت السیاحیة على بنیة تحتیة آلیة تساعدها في أداء أعمالها تتمثل في إعالم آلي، برمجیات
.شبكات إتصال

تستخدم الوكاالت السیاحیة مواقع اإلنترنت وصفحات التواصل اإلجتماعي لتنشیط القطاع السیاحي.
تساهم تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في عرض البرامج السیاحیة.
تساهم تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في تنشیط التبادل مع الشركاء والعمالء وتحسین أداء الوكالة.
حد من إستخدام تكنولوجیا المعلومات واإلتصال على مستوى الوكاالت السیاحیةتوجد عوائق ت.

أهمیة الدراسة : ثانیا

:یستمد البحث أهمیته من خالل الجوانب التالیة

إعطاء لمحة عن السیاحة في الجزائر مع تبیین المقومات السیاحیة الذي تتمیز به الجزائر.
 أهمیتهاوالیة میلة و لمحة عن السیاحة فيإعطاء.
 األهمیة التي یحظى بها القطاع السیاحي بإعتباره القطاع الذي یحقق أحسن تنمیة معتبرة في العدید من

.الدول
تحدیث القطاع السیاحيلذي تلعبه تكنولوجیا المعلومات واإلتصال الحدیثة في تطویر و معرفة الدور الفعال ا.

أهداف الدراسة : ثالثا

:هداف التي نرغب الوصول إلیها من خالل هذه الدراسة هي كالتالي إن األ

إبراز المفاهیم األساسیة الذي یعتمد علیها القطاع السیاحي.
 اإلتصالاألساسیة لتكنولوجیا المعلومات و التعریف بالمفاهیم .
أساسي في القطاع السیاحيلتي تلعبه تكنولوجیا المعلومات واإلتصال كمكونإبراز الدور المهم ا .
 ماهي أهمیتهاالتعریف بالسیاحة اإللكترونیة و .
اإلتصال وعالقتها جیا المعلومات و هي المواضیع التي تخص تكنولو و دیثةة إثراء المكتبة بمواضیع حمحاول

. بالقطاع السیاحي
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أسباب إختیار الموضوع: رابعا

:ماهي موضوعیة ومنها ماهي ذاتیةموضوع منهاهناك عدة أسباب دفعتنا لدراسة هذا ال

:األسباب الموضوعیة- 1

اإلتصال في القطاع السیاحيي تقوم به تكنولوجیا المعلومات و إبراز الدور الفعال الت.
 خاصة على بتطویر أو تحسین قطاع السیاحة و عالقتهاإستخدامات تكنولوجیا المعلومات و الكشف عن واقع

.حیةمستوى الوكاالت السیا
حداثة الموضوع.

:األسباب الذاتیة- 2

 التوجهات الحدیثةضوع خاصة مع التحوالت المستجدة و الشعور بقیمة المو.
اإلستطالع في هذا الموضوعبالمواضیع الحدیثة والمیل الطبیعي والرغبة للبحث و خلفیة إهتمامنا.
 القطاع بالوالیةالتعریف بالقدرات السیاحیة لوالیة میلة رغم إهمال السلطات لهذا.

المنهج المستخدم في الدراسة : خامسا

التحلیل الشامل لمختلف العناصر و تماشیا مع أهداف وأهمیة وطبیعة هذا من أجل الدراسة المعمقة و 
:لموضوع سوف نعتمد في الدراسة علىا

مات تكنولوجیا استخداوقد استخدم لدراسة وتحلیل واقع السیاحة بالجزائر و : المنهج الوصفي التحلیلي-أ
.االتصال كأداة للنهوض بالقطاع السیاحي من خالل التركیز على نشاط الوكاالت السیاحیةالمعلومات و 

تم االستعانة بدراسة الحالة كأداة من خالل اختیار ولإلجابة على اإلشكالیة المطروحة: أداة دراسة الحالة- ب
دى استخدامهم لتكنولوجیا المعلومات واالتصال ومساهمتها الوكاالت السیاحیة الموجودة بوالیة میلة للكشف عن م

.  في تنمیة القطاع السیاحي بالوالیة
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الدراسات السابقة : سادسا

، مداخلة "أهمیة تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في تطویر الخدمات السیاحیة " دراسة تقرورت محمد، - 1
سویق السیاحي في الجزائر، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول السیاحة والت

یث تتلخص ، بح2009أكتوبر 26- 25بقالمة، یومي 1945ماي 8التسییر قسم العلوم التجاریة، جامعة 
اإلتصاالت في تطویر الخدمات السیاحیة وكیف هي أهمیة تكنولوجیا المعلومات و ام: " إشكالیة هذه الدراسة في

ستفادة من تكنولوجیا المعلومات سیاحة اإللكترونیة، حیث توصل الباحث أنه من أجل اإلیمكن تنمیة ال
: التي نذكر منهاالسیاحیة البد من إتخاذ تدابیر و تنمیة الخدمات اإلتصاالت في مجال تطویر و و 

إتباع سیاسات مشجعة إلستخدام تطبیقات اإلنترنت في المعامالت السیاحیة.
ستثمار في مجال تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في السیاحةإقحام القطاع الخاص لإل
 إتباع سیاسات مشجعة إلستخدام تطبیقات اإلنترنت في المعامالت السیاحیة

دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تنمیة قطاع السیاحة "دراسة بختي إبراهیم وشعوبي محمد فوزي، - 2
، بحیث تتلخص إشكالیة هذه الدراسة في التساؤل التالي، 2010- 07،2009، مجلة الباحث العدد "والفندقة

فندقة لدعم التنمیة المستدامة، وماهي القیمة المضافة لتكنولوجیا لانترنت فوائد في مجال السیاحة و یاترى هل لإل"
كر منها التي نذلباحثان إلى مجموعة من النتائج و ، حیث توصل ا"المعلومات واإلتصاالت في قطاع السیاحة 

:مایلي

سوف تكون خدمات اإلنترنت وسیلة ممیزة وسوف تغیر من دوائر وسائل السیاحة التقلیدیة.
إن المؤسسات سوف تجد نفسها مجبرة على التواصل بواسطة الشبكات.
 عبر الشبكة قد تحل مستقبال محل مكاتب وكاالت الطیران وتلغي دورها إذا لم تعمل ةإن الحجوزات المباشر

.طویر نفسها بما یتناسب مع الحالة الجدیدةعلى ت

لقطاع دورها في تنشیط االسیاحة اإللكترونیة و " یس حدة، دراسة جنان عبد الحق و بن التركي زینب و را- 3
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول إقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة،  كلیة ،"السیاحي

، ولقد حملت 2010مارس 4- 3التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي العلوم اإلقتصادیة و 
كیف یمكن للسیاحة اإللكترونیة بإعتبارها أحد أشكال التطور التكنولوجي الحدیث أن : " المداخلة اإلشكالیة التالیة
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وعة من النتائج والتي نذكر ملى مجإ، حي توصل الباحثون في هذه الدراسة " تساهم في تنشیط القطاع السیاحي
:منها

ني والتعریف أكثر بالسیاحة اإللكترونیة وترسیخیها قانونیارو تشجیع الجانب التكنولوجي واإللكت.
العمل على تسخیر وسائل اإلعالم واإلشهار المتنوعة للتعریف بالكنوز السیاحیة.
محاولة إرساء ثقافة سیاحیة فعالة بكل ما تستدعیه من مقومات.

هیكل الدراسة : بعاسا

ثالثة فصول ،سة إلى مقدمةٕاختبار فرضیاته تم تقسیم هذه الدرابغرض اإلجابة عن إشكالیة البحث و 
:كالتالي،وخاتمة

وأنواعها نشأتها ،یتضمن ماهیة السیاحة حیث سنتطرق فیه إلى مفاهیم حول السیاحة والسائح:الفصل األول
.حول التسویق السیاحيمفاهیم وعالقتها بالعلوم األخرى وفي األخیر 

اإلتصال باإلضافة إلى مفاهیم حول أساسیة عن تكنولوجیا المعلومات و فیتضمن مفاهیم :الفصل الثاني
والسیاحیة ن تكنولوجیا المعلومات واإلتصالالشبكات المعلوماتیة أیضا سوف نتطرق إلى العالقة الموجودة بی

. من أهم تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في السیاحةالتي تعتبرو أال وهي السیاحة اإللكتروني 
سیاحة في والیة ، ولمحة عن الفیه السیاحة بالجزائر بصفة عامةوهو األخیر حیث سنتناول:الفصل الثالث

معرفة التكنولوجیا المستخدمة ومدى سیاحیة لوالیة میلة و دراسة بعض الوكاالت المیلة بصفة خاصة و 
.للخدمات المقدمة من طرف الوكالةلوكالة  وكیفیة مساعدتها في الترویجمساهمتها في ا
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:تمهید
تعتبر السیاحة من الصناعات التي تساعد على بناء عالم أفضل لتعزیزها فرص التفاهم والسالم بین 

إلى تفاعل حضاري وثقافي، إلى جانب ذلك فإن السیاحة تعد ظاهرة من الظواهر شعوب األرض، مما یؤدي
.اإلنسانیة التي نشأت منذ خلق اهللا األرض وما علیها

ذ أزمان نوتغیرت النظرة إلیها في العصر الحدیث حیث أصبحت علما قائما بذاته، فمتطورت هذه الظاهرة
، ثم تطورت ومعاشهوسعیا إلى رزقه وأمنهفي حركة دائمة بین السفر والتنقل بحثا عن استقراره واإلنسانطویلة 

.واالستجمام والراحةالمتعةهذه الظاهرة إلى االنتقال بهدف 

ة یختلف حسب اختالف التخصصات فكل باحث یعرفها وفقا للزاویة أو التخصص ن تحدید مفهوم السیاحإ
قوم بالتطرق في هذا نوللسیاحة خصائص تتمیز بها ولها أنواع متعددة لذلك سوف ، الذي یدرسها من خالله

ضا ، نشأتها، خصائصها وعالقتها بالعلوم األخرى أیمفاهیم عامة حول السیاحة:الفصل إلى الجوانب التالیة
. أثارها وأنواعها والمنظمات القائمة علیها وفي األخیر مفاهیم حول التسویق السیاحي
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مدخل إلى السیاحة : المبحث األول

الظاهرة تطورت ومرت أن، كما ح وذلك لتغیر وجهات نظر الباحثینالسائلقد تعددت تعاریف السیاحة و 
من خالل هذا المبحث سوف نتطرق إلى ف،رة متابعة تاریخ تطورهابعدة مراحل تاریخیة مما استلزم علینا ضرو 

وفي األخیر ،أما المطلب الثاني خصائص السیاحة،ول تعریف السیاحة ومراحل تطورهاثالث مطالب األ
.عالقتها بالعلوم األخرى

تعریف السیاحة ومراحل تطورها : المطلب األول

یر من الدول، كونها ظاهرة اجتماعیة قدیمة مرتبطة بطبیعة تمثل السیاحة إحدى االهتمامات الرئیسیة لكث
حیث یؤدي السائح في هذه الظاهرة دور المحرك،اإلنسان الذي یبحث عن اآلخرین واكتشاف ما یدور من حوله

سوف نحاول التعرف على السیاحة هذه الظاهرة، ومن خالل هذا المطلبازدهارالرئیسي التي تدور به عجلة 
.احل تطور هذه الظاهرةالسائح ومر و 

تعریف السیاحة: أوال

:نذكر منهالسیاحةةتوجد عدة تعاریف مختلف

: تعریف المنظمة العالمیة للسیاحة- 1

نشاطات األشخاص المسافرین والمقیمین في أماكن خارج بیئتهم االعتیادیة لغرض "هي : السیاحة
1."أخرىلألغراض وأقضاء وقت الفراغ أو األعمال 

Phon"شولیرن فون: قتصادي النمساويتعریف اال- 2 Choulirne "
كل العملیات المتداخلة وخصوصا العملیات االقتصادیة "تعریف للسیاحة على أنها بإعطاءقام 

2."المؤقتة وانتشارهم داخل وخارج منطقة أو والیة أو دولة معینةوٕاقامتهماألجانبالمتعلقة بدخول

Matinieson and"لواو ن ویعرف ماسیزو- 3 Woll":3 ظاهرة متعددة الجوانب تنطوي على " على أنها
:حركة وٕاقامة في أماكن خارج نطاق اإلقامة وتتكون من ثالث عناصر

 عنصر الحركة(Adyn amic élément) السفر إلى األماكن المختارةبهاالمقصود و.

p:4.2007,France,pearson eduction,,anagement du tourismeM,giotrt et michel balfet-an pierre lozatoJe1

.14:ص،2002، مصر، للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، البیطاش سنثرالسلوك االستهالكي للسائح، ي دعبسیسر 2
.45، 44ص ص ، 2010، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، دراسة في مدخل علم السیاحةمنال شوقي عبد المعطي أحمد، 3
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عنصر ساكن(Astatic élément)إقامة في األماكن المختارة.
 تبعيعنصر(Aconsequentiql élément) به الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة دوالمقصو

.المسافرینببط تالتي تر 
Michelle"ویرى الفرنسي میشیل برییه- 4 Barrier":مضموناكلمة السیاحةإعطاءنسب انه من األ

أو المغریات الطبیعیة أو درصاأو أوقات الفراغ للتمتع بالمباإلجازاتاالنتفاع فالسیاحة تعني " جدا واسعا 
1."إلى حد ما عن موقع اإلقامة المعتادالثقافیة في منطقة تبعد 

هي عبارة عن تجوال اإلنسان من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان آخر، وهذا یعتبر ":السیاحة: أیضا- 5
، قد تكون ألغراض ثقافیة )اعةس24(ال تقل عن نتقال في البلد نفسه، أي سیاحة داخلیةاإلسیاحة عالمیة، أو 

2."الخ....أو دینیة أو ریاضیة أو اجتماعیة أو أعمال

العالقات التي عبارة عن مجموعة من الظواهر و " من خالل التعاریف السابقة نستنتج أن السیاحة هي 
ل المدة الزمنیة بعیدة حیث ال تققامته إلى أماكنإتنتج عن عملیة انتقال اإلنسان من بلد إلى آخر أو من مكان 

."وقد یكون هذا السفر ألغراض متعددةساعة 24عن 

إن تعریف السیاحة یقودنا إلى تعریف السائح

:هناك عدة تعاریف للسائح نذكر منها

الشخص الذي سافر خارج محل إقامته األصلي ألي سبب غیر الكسب المادي أو " هو : السائح
24ولفترة تزید على ) السائح األجنبي(أو داخل بلد غیر بلده )الوطنيالسائح(الدراسة، سواء كان داخل بلده 

3."وٕان قلت عن ذلك أصبح متنزهاساعة

م برحلة الشخص الذي یقو " السائح بأنه عرف قاموس أكسفورد:)Oxford(أكسفورد تعریف قاموس 
4."االستقبال مفضلة إلیهمنطقةالتثقیف أو من أجل االهتمامات  الخاصة أو لكونأو رحالت بغرض الترویج و 

ص ص:31،30. نعیم الظاهر، سراب إلیاس، مبادئ السیاحة، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، األردن، 2007، 1

.24: ، ص2008، األردن، فة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، دار كنوز المعر ناعة السیاحةصأحمد محمود مقابلة، 2
.34:نعیم الظاهر سراب إلیاس، مرجع سابق، ص 3
.22: ،ص2002، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، اإلعالم السیاحيمحمد منیر الحجاب، 4
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):1963روما(تعریف مؤتمر األمم المتحدة للسفر والسیاحة الدولیین 

أي شخص یزور "السیاحة الدولیین إلى تعریف شامل للسائح بأنهمم المتحدة للسفر و وصل مؤتمر األ
ساعة دون أن تطول إقامته إلى 24ن دولة أخرى غیر الدولة التي اعتاد اإلقامة فیها، ویقیم بها لمدة تزید ع

1."الحد الذي یعد هذا البلد موطنا له

د غیر بلده من أجل المسافر الذي یسافر إلى بال"السائح على انه :)Lather(یعرف قاموس لیثر و 
2".الفضولحب اإلطالع و 

لى مكان آخر سواء الشخص الذي ینتقل من مكان إقامته إ"من خالل ما سبق نستنتج أن السائح هو
أو ساعة وذالك من اجل تحقیق الراحة، الثقافة، 24داخل البلد أو خارجه لسبب من األسباب ولمدة ال تقل عن 

. ")بدون مقابل مادي...(اهتمامات خاصة أو تكون المنطقة التي ذهب إلیها السائح مفضلة لدیهمن أجل 

:سائحوالجدول التالي یوضح التفرقة بین السائح وغیر ال

الفرق بین السائح وغیر السائح): 1(جدول رقم

غیر السائحینالسائحون
 للعالجألسباب خاصة أو أوللمتعة.
إداریاعلمیا(الممثلین ألي غرض في مؤتمرات أو ، ،

)دینیاسیاسیا،
ألغراض العمل.
 ساعة، 24في رحلة بحریة حتى ولو أقاموا أقل من
هؤالء مجموعة منفصلة بغض النضر عن مكان تبرویع

.إقامتهم

 االلتحاقأوالواصلون بعقد أو بدون عقد لشغل وظیفة
.عملبأي 

الواصلون إلقامة دائمة.
 الشباب في بیوت اإلقامة باألجر أو في الطلبة و

.المدارس الداخلیة
 المقیمون في منطقة مجاورة للحدود واألشخاص الذین

.ة ما ویعملون في دولة أخرىیستوطنون في دول
 المسافرون الذین یمرون بدولة ما دون التوقف حتى

.ساعة24ولو أخذت الرحلة أكثر من 
.20:، ص2002مصر،التوزیع، اإلسكندریة،للنشر و سنثر، البیطاشالسلوك االستهالكي للسائحیسري دعبس، :المصدر

. 6: ، ص2006األردن،عمان،،التوزیعللنشر و ، دار الورق -التطبیقا بین النظریة و م-إلرشاد السیاحياأسامة صبحي الفاعوري، 1
p:5., édition les études de la documentation française,1996,économiquele tourisme un phénomène,Pierre Py2
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نشأة السیاحة وتطورها: ثانیا

الماضي مجرد ظاهرة اجتماعیة وٕانسانیة وتغیرت النظرة إلیها في العصر الحدیث كانت السیاحة في
.اجتماعيوهادفة إلى تحقیق تقدم اقتصادي و صناعة مركبة أنهابحیث أصبح ینظر إلى السیاحة على 

:بعدة مراحل وهي كالتالي حیث مرت السیاحة في تطورها التاریخي 

:مرحلة العصور القدیمة-1
مناخ أفضل أو عنالبحث ول على الطعام، المأوى واألمان و فر اإلنسان القدیم الحصكان دافع س

سلع وأبسط مثال هو رحلة ومع تطور معارف اإلنسان وخبرته ظهرت دوافع أخرى كالتجارة ومقایضة ال،الرعي
1.یمنالصیف عند العرب التي كانت تقوم بها قریش بغرض التجارة بینهم وبین بالد الشام والالشتاء و 

القوانین المنظمة لوسائل االنتقال أو أسس دیمة اتسمت بعدم وجود الحكومات و ومرحلة العصور الق
2.المعامالت االقتصادیة

، حب تحقیق الفائدة:أما أنواع الرحالت التي قام بها اإلنسان في هذا العصر فكانت ترتكز على ما یلي
3.االستطالع، الدافع الدیني

النقل في تلك المرحلة بدائیة كما كان الهدف من انتقال البشر في هذه المرحلة انت وسائلكحیث 
أو التمتع بالطبیعة الساحرة ) مكة، المدینة المنورة، القدس(ة األماكن المقدسة ر ینحصر إما في التجارة، أو زیا

Sun)وهي (S)بحثا عن الثالثة  , Sea , Sand))4).الشمس، البحر، الرمال

: صور الوسطىمرحلة الع- 2

زادت حركة انتقال البشر وذلك مع ظهور وسائل النقل وتطورها، فزادت أعداد في هذه المرحلة
المسافرین نسبیا ودخلت الطبقات الوسطى ضمن المسافرین  كما ظهر الوسطاء لتنظیم الرحالت وبدء ظهور 

.شركات السیاحة

جامعةبنوك، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر،منشورة،  تخصص نقود مالیة و ، رسالة ماجستیر غیراالستثمارات السیاحیة في الجزائرحیزیة حاج اهللا، 1
.  36: ص،2006سعد دحلب البلیدة،

تخصص تنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة،ورة، رسالة دكتوراه غیر منشالسیاحة وأثارها االقتصادیة واالجتماعیة دراسة حالة الجزائرملیكة حفیظ شبایكي، 2
.51:، ص2003قسنطینة،ريجامعة منتو 

.14:، ص2013التوزیع، األردن،، دار زهران للنشر و صناعة السیاحةماهر عبد العزیز، 3
.13:ص،2011النشر، اإلسكندریة، مصر، ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و مقدمة في اإلعالم السیاحيعصمت عدلى، منال شوقي عبد المعطي أحمد، 4
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یة، الحج دینیا تخص السفر لزیارة المعابد الدینحیث أخذت معظم الرحالت في بدایة هذه المرحلة شكال
عن الرزق االمدینة المنورة، باإلضافة إلى السفر بهدف االستطالع واالستكشاف أو بحثوالعمرة لمكة المكرمة و 

المغامرین برحالت طویلة كرحلة قیام بعض المستكشفین و والعصر هعندما یحل بهم الجفاف، واهم ما یمیز هذا
و الذي اكتشف طرق بین أسیا وأوروبا وكان كتابه مصدر معلومات للغرب عن الحیاة في اركو باولاإلیطالي م

، وأهم مساهمة في تطویر 1493مبوس للعالم الجدید سنة كولو الشرق خالل تلك الفترة، واكتشاف كریستوف 
في ذلك العهد ألنهم ورثوا الجغرافیة بالشكل العام و المعرفة السیاحیة بشكل خاص كانت للعلماء الدول العربیة

غرافیة لهم ودراستهم الجاالرومان في سفرهم وتجو لقدیم، وذهبوا أبعد من الیونان و المعلومات الجغرافیة عن العالم ا
العلم ونشر اإلسالم األسفار وسعیهم وراء التجارة و و لتنقل كحبهم التقالید العربیة وساعدهم في ذلك العادات و 

دسة حیث انتشر الرحالة العرب في كل أنحاء الدولة من أشهرهم إبن بطوطة، ماكن المقوزیارتهم لأل
1.الخ..الخوارزمي

ن برحالت لغرض العلم و وفي نهایة العصور الوسطى ظهرت فئة الطلبة وطالبي العلم الذین كانوا یقوم
تلك الفترة بمثابة بدایة النظم السیاسیة الموجودة في الدول األخرى كانتوالدراسة والتعرف على أراء الغیر و 

2.الحاجةنستقراطیین ألن السفر یتطلب وقت فراغ وأمواال فائضة عر الرحالت التي كانت قاصرة على طبقة اال

: المرحلة الحدیثة- 3

بعد عصر النهضة وظهور المخترعات وتطورها وتعبید الطرق وارتفاع مستویات المعیشة لألفراد أصبح 
الطابع المادي أي أنه یحاول دائما الحصول اإلنسانرغباته ولقد ساد سفریات السفر وسیلة لإلنسان لتحقیق

عمال مثال التي رجال األأسفارعلى فائدة أثناء السیاحة مما یضاعف متعته أي أن أسفاره أصبحت مركبة مثل 
.تجمع بین العمل والترفیه

الحدیث أخذت تشد انتباه الدول، التي قامت علیها صناعة السیاحة في العصرسفاراألركات و حوهذه الت
نظم الدعایة السیاسیة لبالدها بصفة رسمیة تالثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة و وبدأت تقدر أحوالها الحضاریة و 

.وٕامكانیات ضخمة

.37:سابق، صحیزیة حاج اهللا، مرجع1
.18:ماهر عبد العزیز، مرجع سابق، ص2
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تقلیدیة مثل وتطویر مجاالت سیاحیة إبرازالمنظمات السیاحیة تعمل على والجدیر بالذكر أن الدول و 
الترفیهیة، كما تعمل على خلق مجاالت سیاحیة لتوسیع نطاق هذه الصناعة والعمل على ة و المجاالت الثقافی

1.تنمیة أصول سیاحیة جدیدة لم تكن موجودة من قبل

: لمرحلة المعاصرةا- 4

وقتنا الحاضر، تبلور مفهوم السیاحة وكذلك ىفي هذه المرحلة وهي ما بعد الحرب العالمیة الثانیة إل
ایدت أعداد السیاح بشكل كبیر وامتازت حركة السفر ووسائل النقل البریة، البحریة والجویة وتز أهدافهاتنوعت 

شهدت هذه المرحلة تطور المنشأة والخدمات السیاحیة وتنوعها، وهي مرحلة السیاحة ، حیث 2بكثافة كبیرة
3:الشعبیة التي تطورت بسرعة كبیرة نتیجة لعدة عوامل أهمها

 الحربءالسیاسة بانتهایة و مناألاستقرار األوضاع.
النمو االقتصادي السریع و ارتفاع القدرة الشرائیة لدى األفراد وارتفاع مستوى دخولهم.
التطور التكنولوجي خاصة في وسائل النقل بأنواعه ووسائل االتصال بأنواعها المختلفة.
مم المتحدةحة التابعة لهیئة األظهور منظمات دولیة عدیدة تهتم بتنمیة السیاحة كالمنظمة العالمیة للسیا.

خصائص السیاحة:المطلب الثاني

حة في الدولة كالشواطئ الرملیة والمناخ البشریة المتاإلى استثمار الموارد الطبیعیة و تهدف السیاحة
التاریخیة واألثریة وهي بذلك ال تختلف عن اعات الجبلیة واألماكن الدینیة و القطالمعتدل والمناطق الجبلیة و 

األنشطة االقتصادیة األخرى التي تسعى إلى استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة كالموارد المعدنیة والغابات، 
:ویمكن حصر أهم خصائص السیاحة فیما یلي

.52،51:، ص ص2007مصر،النشر، اإلسكندریة،، دار الوفاء لدینا الطباعة و إدارة التسویق السیاحي و الفندقيمحمد حافظ حجازي، 1
.38:حیزیة حاج اهللا، مرجع سابق، ص2
.39:نفس المرجع السابق، ص3
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الخدمات السیاحیة ومستوى المداخیل لألفراد بصورة كبیرة أي تتغیر ثر السیاحة بعاملي أسعار السفر و تتأ- 1
هاتهم التي تحدث في كل من تكالیف األنشطة السیاحیة ومستوى المداخیل، فتزاید تكالیف رات السیاح وتوجاقر 

لیها من اجل السیاحة أو تناقص عدد إاإلقبال على السفر الرحلة السیاحیة إلى منطقة أو دولة ینتج عنه ضعف 
زایدت تكالیف وأعباء اللیالي السیاحیة فیها وهي نفس النتیجة التي تحدث إذا ما انخفض مستوى الدخل أو ت

1.المعیشة في دول الطلب السیاحي

السیاحة قطاع من القطاعات الخدمیة التي أصبحت تشكل مصدرا رئیسیا للدخل الوطني في االقتصادیات - 2
قطاعات األخرى حیث یكون التأثیر مضاعفا بمعنى أن هذا األثر یكون مركبا الالحدیثة، كما أنها تؤثر على 

التي ترتبط بالكیان االقتصادي واالجتماعي نشطةا األنظومة متكاملة منتشكل مأنهاة، كما ومتوسعا بصفة دائم
2.الحضاري للمجتمعوالثقافي و 

الطبیعیة، التاریخیة، (إن المنتج السیاحي المتمثل في عوامل الجذب السیاحي المتمثلة في الموارد السیاحیة - 3
ذه الموارد ال تدل عوائد طبیعتها إال إذا بیعت في شكل منتج سیاحي ال تباع إال من خالل السیاحة فه..) األثریة

التي ساعدة التي تتمثل في التسهیالت و األحوال من غیر وجود سلع وخدمات موهذا المنتج ال یباع في معظم 
3:یمكن تفصیلها في أربع مجموعات

وسائل االتصال، توفیر ..)هرباءالمیاه، الك(كشبكات النقل، الخدمات المرفقة : الهیاكل األساسیةر توف
.األمن و االستقرار

المخیمات، القرى (الفندقیة وغیرها من وسائل اإلقامة التكمیلیة الهیاكل: توفر منشآت اإلقامة
).الخ...السیاحیة

سواء البري، البحري، الجوي: توفر النقل.
لسلع السیاحیةامحالت بیع الهدایا التذكاریة و :توفر المنشآت السیاحیة الترویجیة.
عدم قابلیة المنتج السیاحي للتخزین أو النقل إلى مكان آخر مما یؤدي إلى ضرورة أن تكون األرباح - 4

المكتسبة خالل فترة الموسم كافیة لمواجهة التراجع خالل الفترات المتبقیة من السنة وهذا بسبب الموسمیة وقد 
4:لمواجهتها نذكر منهابذلت محاوالت عدیدة 

، كلیة الحقوق شورة، تخصص اقتصاد وتسییر البیئة، مذكرة ماجستیر غیر منهمة القطاع السیاحي في تحقیق التنمیة المستدامةمسابهاز الجیاللي، 1
. 33:ص،2008،ورقلةوالعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح

.36:حیزیة حاج اهللا، مرجع سابق، ص2
.34:بهاز الجیاللي، مرجع سابق، ص3
.47:، مرجع سابق، صحیزیة حاج اهللا4
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توسیعا لفترة النشاط الموسمي من خالل تعدیل التوزیع الزمني للطلب السیاحي كأن : موسم العطلإطالة
.توزع مواعید العطل بحیث تكون متعاقبة

وهو اتجاه قوي في الدول المتقدمة ذات الدخل الفردي : تقریر عطل مدفوعة األجر مرتین أو أكثر في السنة
.وشمال الوالیات المتحدة األمریكیةككنداء باردشتاالمرتفع وخصوصا الدول التي یسودها 

تخفیض األسعار في غیر فترات الذروة الموسمیة إلیجاد نوع جدید من الطلب تحفزه األسعار.
 تغییر حجم ومستوى العرض السیاحي ومستویات تدفق السیاح بمعنى حفظ نوعیة الخدمات المقدمة خالل

.السیاحيفترات انخفاض الطلب
1:ل ما سبق یمكن استخالص النقاط التالیةمن خال 

تشعب وتعدد مكونات النشاط السیاحي وارتباطها بكثیر من األنشطة االقتصادیة.
مالئمة المناخ السیاحي بمفهومه الشامل یعتبر من العوامل المؤثرة على المنتج السیاحي.
لخدمات وغیرها فقطال یتوقف الطلب السیاحي على مدى توفر الموارد وتنوع القدرات وا.
التقدم التكنولوجي والعوامل الثقافیة والسیاسیة التي حي بمستوى الرفاهیة االقتصادیة و یتأثر الطلب السیا

.على الدول التحكم فیهایصعب
السیاحیة في كثیر من الدول وخاصة النامیةاحة بقضایا التنمیة االقتصادیة و ارتباط صناعة السی.
 تاجنبإخاصة لبعض المقومات أو الموارد السیاحیة النادرة وصعوبة قیام بعض الدول عدم سیادة المنافسة

.سیاحة بدیلة
نشطة وطبیعة الخدمات السیاحیة المرتبط تعدد وتبیان أنواع السیاحة وأغراضها مما یترتب علیه اختالف األ
.بها
ارتباط الطلب السیاحي بالمرونة.
ى القدرة المادیة للسائحیتوقف الطلب السیاحي إلى حد كبیر عل.
ال یتصف الطلب السیاحي بصفة التكرار.

.129:، ص2010التوزیع، عمان، األردن،، دار الرایة للنشر و نظم المعلومات السیاحیةعصام حسن الصعیدي، 1



والتسویق السیاحينظریة للسیاحةدراسة الفصل األول

11

عالقة السیاحة بالعلوم األخرى: المطلب الثالث

تلعب السیاحة دورا بارزا في مجال التنمیة االقتصادیة سواء في دول العالم المتقدم أو العالم النامي ولم 
تشمل الجوانب السیاسیة والجغرافیة والدیموغرافیة، لتقتصر السیاحة على دورها االقتصادي فقط، بل امتدت 

األدوات واللغات التقالید والفنون و والعادات و ة والثقافیة المتعلقة باألنشطة باإلضافة إلى المالمح االجتماعی
خل واعتمادها على العلوم ان أنواع السیاحة ونشاطاتها وأغراضها أدى إلى تدیإن تعدد وتبا، واألدیان وغیرها

رى، األمر الذي أصبح معه نجاح العمل السیاحي یعتمد على االهتمام بالعدید من المجالت التي تؤثر األخ
.وتتأثر به

:العلوم األخرى كالتاليیح العالقة بین النشاط السیاحي و وفي ما یلي عرضا لتوض

1:وتشمل هذه العالقة على،عالقة السیاحة بعلم االقتصاد- 1

تنشیط اقتصادیات دول كثیرة حیث أصبحت تمثل مصدرا رئیسیا للدخل السیاحة دورا هاما في تلعب
، الخ...قل، طعام، مشتریات، خدماتالسواح والذي یكون على أشكال متعددة منها اإلقامة، نإنفاقالقومي نتیجة 

دورات الناشئ عن دوران اإلیرادات السیاحیة في للدخل الذي یولده هذا اإلنفاق و باإلضافة إلى األثر المضاعف
اقتصادیة متنوعة وتختلف رواجا وانتعاشا في مختلف المجاالت، وٕالى جانب ذلك هناك روابط بین قطاع 

.السیاحة و القطاعات األخرى سواء كانت صناعیة أو زراعیة أو خدمیة

بتدفق لذلك فإن النهوض بالسیاحة یتبع دراسة كافة المتغیرات االقتصادیة التي تتعلق بها فیها یختص 
بمیزان المدفوعات والمیزان التجاري والعمالة واالستثمار وكیفیة تعظیم تهوعالقاإلنفاقجنبي ومعدل قد األالن

، وهو أمر التي تحقق رخاء المجتمع ورفاهیتهالعائد االقتصادي عن طریق توظیف العناصر المتاحة بالدرجة 
ئل تنمیة ثرواته وموارده وكیفیة تداولها وتوزیعها الذي یهتم بالنواحي المادیة للمجتمع ووساو االقتصادمرتبط بعلم 

أسعارها والعوامل المؤدیة النخفاضها أو ارتفاعها وغیرها من واستهالكها وما یتصل بذلك من سلع أو خدمات و 
.األمور

.84، 83:ماهر عبد العزیز ، مرجع سابق، ص ص1
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1:وتتمثل هذه العالقة في،عالقة السیاحة بالعلوم السیاسیة- 2

التعامل بین الجنسیات المختلفة عبر حدود وم على التفاعل و اهرة إنسانیة تقال شك أن السیاحة الدولیة كظ
العالم األمر الذي یتطلب معه ضرورة التعرف على مختلف القوانین والسیاسات واإلجراءات والتسهیالت المتبعة 

ة في هذه الدول التي غالبا ما تكون انعكاسا لنظمها السیاسیة السائدة، ولما كانت العلوم السیاسیة تختص بدراس
أسلوب ممارسة الدول لسلطتها وطرق حكمها وحقوق وواجبات األفراد واإلجراءات التي تتخذ لمراعاة السالم 

النظام داخل المجتمع مما یشكل اإلطار السیاسي للدولة فإن وضح هذا اإلطار سوف تكون له وحفظ األمن و 
اذ القرارات السیاسیة المالئمة لدعم نتائجه اإلیجابیة على النشاط السیاحي داخل الدولة وذلك من خالل اتخ

.النشاط السیاحي وتعزیزه

العلوم السیاسیة من خالل المحاوالت المستمرة لكافة الدول إلیجاد نوع من ضح العالقة بین السیاحة و توت
الدولیةاالتفاقیاتو المعاهداتإبراموتنمیة السیاحة وذلك عن طریق تنشیطالتعاون المنظم الذي یساعدها على 

بغرض تحقیق مستوى أفضل لشعوبها من ناحیة ووصوال إلى التقارب والتفاهم واالحترام العالمي الذي یهدف 
ا كان االتجاه إلى إنشاء منظمات دولیة تتصل أغراضها كلها من ناحیة أخرى، ومن هناإلنسانیةلسالم ورخاء 

.بالسیاحة بمختلف صورها وأنماطها وأشكالها

:علم االجتماعالعالقة بین السیاحة و - 3
یختص علم االجتماع بدراسة سلوك اإلنسان من الناحیة االجتماعیة، وعالقته بالبیئة المحیطة به، كما انه 

وذلك بهدف الوصول إلى القواعد یعالج الخصائص المشتركة والتأثیرات والعالقات المتبادلة بین المجتمعات
االجتماعیة مثل ظاهرة السیاحة التي تتطلب تنمیتها وتنشیطها القوانین التي یعتمد علیها تحلیل وتفسیر الظواهر و 

ك عالقتها باألنظمة االقتصادیة ورواجها، التعرف على النظم االجتماعیة القائمة في األقالیم السیاحیة، وكذل
لتي القانونیة، باإلضافة إلى التعرف على العادات والتقالید السائدة بین المجتمعات، والتعرف على األسباب او 

التي أدت إلیها العواملالسیاسیة و المجتمعات، كما یمكن التعرف على المشكالت السائدة من كوینهاأدت إلى ت
وال شك أن السیاحة تساهم من الناحیة االجتماعیة في تعمیق ، وكیفیة حلها، بهدف تنمیة المناطق السیاحیة

لسیاحة، وتساعد كذلك على وجود تبادل حضاري العالقات بین السائحین والمواطنین في الدولة المستقبلة ل
2.بین األفرادیبةوثقافي بین الشعوب مما یؤدي إلى توطید العالقات الط

.44،45:عصمت عدلي ، منال شوقي عبد المعطي أحمد، مرجع سابق، ص ص1
.86،87:ع سابق، ص صمنال شوقي عبد المعطي، مرج2
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: العالقة بین السیاحة وعلم النفس- 4

االنتقال من مكان إلى آخر عن رغبة اإلنسان في إشباع رغبات معینة، ترتبط بانتقال تعتبر حركة السفر و 
.النفسي لدیهىالمعتاد لتحقیق الرضمؤقت من مكان إقامته 

رغبات السائحین في تغییر نمط الحیاة إشباعویعد الهدف الرئیسي من صناعة السیاحة هو الرغبة في 
العقل إنعاشالروحیة إلى جانب، استعادة أو تجدید القوى العقلیة التي اعتادوا علیها ولو لفترة قصیرة، بهدف 

الرغبات المختلفة للسائحین، إلى جانب عمل دراسة االتجاهات و حیة علىالجسد لذلك تحرص الدولة السیاو 
وتحدید الرغبات التي یجب ساعد على تحدید نوع السلوك السیاحي ألفراد تدراسة دقیقة للمتطلبات والدوافع التي 

.1جنسیاتهمعلى الدولة المستقبلة للسیاحة أن توضحها والتي تتناسب مع األذواق العامة للسائحین على اختالف

:اإلحصاءالعالقة بین السیاحة و - 5
ها بما یمكن لبعد ترجمة رقمیة لألنشطة اإلنسانیة المختلفة ساعد في التعرف على اتجاهاتها وعلى تحلی

ستخدم اإلحصائیات السیاحیة تاالستراتیجیات المتعلقة بها على أسس علمیة سلیمة و وضع الخطط و أجل ن م
السیاحة مثل حجم حركة السیاحة الدولیة والداخلیة والطلب السیاحي العالمي لقیاس العوامل التي تؤثر في

باإلضافة إلى اإلمكانیة والمحلي وأعداد السائحین و اللیالي السیاحیة المحققة والطاقة الفندقیة واإلیوائیة المستغلة
لتنمیة واقعیة الستثمار واالتنبؤ بحجم الحركة السیاحیة في المستقبل وهو ما یساعد على وضع سیاسة تقدیر و 

2.المؤشرات الدقیقة التي أمكن استنباطهاعلى ضوء التقدیر السلیم و 

:التسویقالعالقة بین السیاحة و - 6
تعتمد صناعة السیاحیة اعتمادا كلیا على التسویق لغرض إظهار المنطقة السیاحیة بشكل جید وتعریفها 

یق السفرات السیاحیة المنظمة، وأصبح التسویق السیاحي إلى المستهلكین أو توصیلها إلى المستهلكین عن طر 
.یدرس في كافة مجاالت السیاحة ویدرس في أغلب الجامعات وعلى مستویات علیا

یفضل السواح زیارة منطقة نتیجة حمالت التسویق الناجحة وتوصیل المعلومات في كثیر من األحیان و 
.الكافیة عن المنطقة

.87،88:نفس المرجع السابق، ص ص1
.87:ماهر عبد العزیز، مرجع سابق، ص2
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لم ویحتاج إلى كثیر من تسویق الخدمات وهو بالتالي بیع أصل أو حویدخل التسویق السیاحي ضمن
البحث لغرض توصیل الفكرة إلى المستهلكین وهكذا فإن اإلعالن والترویج الجیدین یساعدان بصورة الدراسة و 

1.كبیرة على تدفق السواح إلى منطقة ما ونجاحها

وتنعكس على كل عنصر من عناصر ، احةلذا یمكن القول بأن التسویق هو فلسفة شاملة إلدارة السی
سیاسة تنمیة السیاحة على المستوى القومي، حیث تكون كافة مكونات هذه السیاسة موجهة إلرضاء السائح 

ة الدولة بوجه یكاد یكون متكامال، والقضاء على العقبات التي تحول دون تحقیق رغباته ر وتحقیق توقعاته من زیا
2.راضیاهبلدإلى عودتهوتوقعاته وبالتالي

3:وتتمثل هذه العالقة في،عالقة السیاحة بالعلوم القانونیة- 7

طاعات الهامة في االقتصاد القومي أخذ ینمو نموا سریعا في الربع قن القطاع السیاحي باعتباره إحدى الإ
.خیر من القرن العشرین مكونا عنصرا هاما من عناصر الدخل القومياأل

السیاحیة أمر مسلم به عند كثیر من علماء النقد والقانون القة بین القانون و الصلة أو العومن هنا صارت
:ورجال السیاحة حیث یالحظ ما یلي

 أن جزء كبیر من األشیاء التي یتناولها رجل القانون ورجل السیاحة كل من ناحیته هي تلك التي تهدف
.استخدامها وتسخیرها إلى خدمة بني اإلنسان في أجسادهم وأرواحهم

 ل السیاحة جه القانوني ور یالفقیفید)وكالهما علمان اجتماعیان(القانونمع علم دراسة علم السیاحة إنثم
.فیما یقوم به كالهما من أبحاث من حیث روح البحث وصیاغته الفنیة ومضمون الطریقة التي یؤدي بها

المستوى المحلي أو متنوعة سواء علىالعمل السیاحي على أنشطة ومجاالت وجوانبأیضاویشمل 
المستوى اإلقلیمي أو الدولي والتي تخضع في تنظیمها وممارستها للقوانین والتشریعات المختلف مثل إجراءات 
الدخول والخروج والتأشیرات اإلقامة وأنظمة النقد و الجمارك والضرائب والعمالة والتوظیف واالستثمار واستغالل 

ناطق األثریة والصحة والتقالید واآلداب العامة فضال عن صناعة النقل األراضي وحمایة السواح والبیئة والم

.87:سابق، صالمرجع نفس ال1
.90:منال شوقي عبد المعطي أحمد، مرجع سابق، ص2
.47، 46: عصمت عدلي، منال شوقي عبد المعطي أحمد، مرجع سابق، ص ص3
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تشغیلها وشروطها ومواصفاتها وكلها نواحي قانونیة ذات والفنادق والسلع السیاحیة فیما یختص بقواعد وتصاریح 
1.تأثیر على السیاحة مما یتطلب ضرورة التعرف على طبیعتها والعمل بموجبها

للنشاط السیاحي داخل الدولة وكذلك يبالقانون بعالقة قویة من حیث التنظیم القانونوهكذا ترتبط السیاحة 
من خالل التشریعات المختلفة الخاصة بحمایة السائحین والمناطق األثریة، باإلضافة إلى القوانین والتشریعات 

. تشغیل الفنادق والمؤسسات السیاحیة على مختلف أشكالهالالمنظمة 

.89،90:ع سابق، ص صماهر عبد العزیز، مرج1
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المنظمات القائمة علیهاأنواع السیاحة وآثارها و : الثانيالمبحث 

ي إیجابیة للسیاحة عدة أثار منها ماهأن، كما دوافع والرغبات التي تكمن خلفهاتتعدد أنواع السیاحة تبعا لل
السیاحة من أجل تطویر ، وكما أن النهوض بهذا القطاع یتطلب وجود منظمات في مجال ومنها ماهي سلبیة

، ومن خالل هذا المبحث سنتطرق إلى أنواع السیاحة وأثارها والمنظمات القائمة على النشاط ا النشاطهذ
السیاحي 

أنواع السیاحة: المطلب األول

ورغبات السائح المراد إشباعها من خالل قیامه بالرحالت السیاحیة، لمیوالت نماط السیاحیة تبعا تتحدد األ
، ویمكن ا المعاصرنلعلمي والثقافي والحضاري الذي یشهده المجتمع في عالمتماشیا مع التطور االقتصادي وا

.ة ألنواع عدة وذلك باختالف البالدحایتصنیف الس

:وفي ما یلي سیتم عرض بعض أنواع السیاحة أو بعض التصنیفات

1:وتنقسم إلى ما یلي،)الحدود السیاسیة(وفقا للنطاق الجغرافي ة السیاح:أوال 

داخل البلد نفسه أي انتقال األفراد أو مواطني الدولة نفسها في وتعني انتقال األفراد : اخلیةالسیاحة الد- 1
داخل بلدهم وهذا النوع من السیاحة یحتاج إلى خدمات متنوعة وتشجیع مواطني البلد السیاحي وهذا یعتبر من 

.أهم أنواع السیاحة
لى بلد ما وهذا النوع من السیاحة تبحث عنه أغلب ومعناها انتقال السائحین األجانب إ: السیاحة الخارجیة- 2

وتعمل على تشجیعه وذلك من أجل الحصول على العمالت الصعبة ویتطلب هذا النوع من السیاحة دول العالم 
.األسعاردمات السیاحیة من ناحیة الجودة و بنیة تحتیة كبیرة وتنوع الخ

2:ىویمكن تقسیمها إل،السیاحة وفقا لمدة اإلقامة: ثانیا

التكرار بتكرار الموسم م معین، وتتمیز بصفتها الدوریة و یرتبط هذا النوع من السیاحة بموس:سیاحة موسمیة- 1
.ةاح یزورون نفس المكان سنة بعد سنكل سنة أي أن السی

.16،17: ، ص ص2011، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، مقدمة عن شركات السیاحة ووكاالت السفرلمیاء حفنى، 1
قتصادیة وعلوم تأمینات، كلیة العلوم االتخصص بنوك و ،، مذكرة ماجستیر غیر منشورةدور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة، سعاد صدیقي2

.24:، ص2005التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 
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transitركاب العبور : تكون عندما یقوم السائح فجأة ودون تخطیط مسبق بشكل عابر مثل:سیاحة عابرة- 2

.ن برحلة سیاحیة أثناء عبورهم لدولة ما أو مكان ماعندما یقوم
مة لغرض من األغراض تتعلق بالجانب المقیمین في البالد، وتكون إقامتهم شبه دائ:السیاحة الشبه مقیمة- 3

الخ حیث یحصلون على تصاریح حتى تكون إقامتهم قانونیة، كما ..، التدریب، إقامة المعارضالتعلیم: مثل
. رة معالم الدولة التي یقیمون بهایمكنهم التنقل وزیا

1:وتقسم إلىأو الدافع)الغرض(السیاحة وفقا للهدف :ثالثا

ویمكن تعریف السیاحة الدینیة بأنها ذلك التدفق المنظم من السواح القادمین من الداخل أو :السیاحة الدینیة-1
روحیة لهذا الدین أو المعتقد، وهي سیاحة الخارج بهدف التعرف على األماكن الدینیة وتاریخها وما تمثله من قیم 

دینة المنورة بالنسبة للمسلمین زیارة مكة أو الم: تقلیدیة تمثل مصدرا للتعرف على التراث الدیني لدولة ما مثل
.الفاتیكان بالنسبة للمسیحیینو 
ولة أخرى لفترة یقصد بالسیاحة الریاضیة االنتقال من مكان اإلقامة إلى مكان آخر في د: السیاحة الریاضیة-2

مؤقتة بهدف ممارسة األنشطة الریاضیة المختلفة أو االستمتاع بمشاهدتها مثل المشاركة في دورات األلعاب 
، مشجعین، هواة، كثر استقطاب للسائحین من مشاركیناألولمبیة وبطوالت العالم ویعد هذا النوع من األنواع األ

ة بین الدول من اجل احتضان وتنظیم مختلف التظاهرات رجال أعمال، وصحفیین وأصبحت هناك منافسة كبیر 
.الریاضیة

تعرف سیاحة المؤتمرات بأنها تطور لصناعة السیاحة عن طریق تنظیم مؤتمرات دولیة :سیاحة المؤتمرات-3
حیث تتولى المضیفإلى تطویر البلد باإلضافةالحجم وعلو الدرجات ووفرة األرباح مهمة تمتاز بضخامة 

المؤتمرات وتوفیر خدمات ال تقتصر على الجانب الرسمي للمؤتمر وٕانما همة تنظیم اللقاءات و هات مختصة مج
.أیضا  تشمل على تقدیم الخدمات السیاحیة والترفیهیة للمشاركین

امتصاص السائح لمظاهر الحیاة الماضیة : السیاحة الثقافیة بأنها)Smith(عرف :السیاحة الثقافیة-4
كماو والريمن خالل ذلك ظواهر مثل أسالیب المنازل والحرف، ومعدالت الزراعة لمجتمعات قدیمة ونالحظ 

retchینرز ریتش وعرف  and ziner بأنها عنصر جاذبیة للمناطق السیاحیة وقد أبرز السیاحة الثقافیة )(
المعمار، فن الحرف الیدویة، اللغة، التقالید، الجدین: مجموعة عناصر تجذب السائحین إلى أماكن معینة منها

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، تخصص اقتصاد دولي دور القطاع السیاحي في تمویل االقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامةحمیدة بوعموشة، 1
.28-26: ، ص ص2011، جامعة فرحات عباس سطیف، والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
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إذن فهي السیاحة التي تنشد معرفة أشیاء جدیدة وأشخاص جدد كما تنشد اإلطالع على ، الخ..الفن الموسیقي
.تاریخهم وعاداتهم في نفس اإلطار الحقیقي الذي یعیشون فیه

ي الدول التتعد السیاحة العالجیة من األنواع الهامة للسیاحة الحدیثة خصوصا في : السیاحة العالجیة-5
اآلبار الكبریتیة التي تساعد وتشجع على الشفاء من بعض األمراض، وتكون في أماكن تتمتع بوجود العیون و 

محددة من الدول حیث یقوم بها المرضى لتوفیر العالج من األمراض التي یعانون منها في تلك األماكن، والتي 
الطبیة والعیون الساخنة وحمامات الرمل تتمیز عادة بمناخها الصحي وغناها بالمیاه المعدنیة أو األعشاب

.وغیرها من المناطق التي تتصف بخصائص عالجیة فریدة

1:وهناك من یضیف في هذا التقسیم النوع التالي

الترفیه عن نفسه، ها في رغبة الشخص في االستمتاع و ویتمثل الدافع األساسي وراء: السیاحة الترفیهیة-6
رسة الهوایات المختلفة على غرار الصید، الغوص في البحار والتزلج على فهذا النمط من السیاحة یتضمن مما

.الثلوج

2:وتنقسم إلى األنواع التالیة،السیاحة وفقا للعمر: رابعا

ة تعلیمیة یتم لعاما وهي مرح14- 7یتعلق هذا النوع من السیاحة بالمراحل العمریة من :سیاحة الطالئع-1
سلوكیات معینة تقوم الشركات السیاحیة أو النقابات والجمعیات الخیریة من خاللها اكتساب معارف ومهارات و 

وخاصة في الدول األوروبیة حیث یتم تنظیم مثل هذه الرحالت إلى الطالئع كأن تكون على شكل رحالت 
س الكشافة أو رحالت تعلم السیاحة أو تعلم الحساب أو التعرف على الطبیعة ودائما تكون في فترة إجازات المدار 

.وتكون أسعارها رخیصة ومدتها قلیلة ومناسبة
عاما ویمتاز هذا النوع من 21- 15یتعلق هذا النوع من السیاحة بالمرحلة العمریة بین :سیاحة الشباب-2

ین الصداقات والتعرف ختالط باآلخرین واالعتماد على النفس وتكو اإلالسیاحة بالبحث عن الحیاة االجتماعیة و 
شعوب األخرى وأیضا تقوم الشركات السیاحیة أو الجمعیات الخیریة بتنظیم مثل هذه تقالید العلى عادات و 

.الرحالت والتي تكون أسعارها رخیصة وخدماتها قلیلة

، الملتقى الدولي األول حول السیاحة في حالة الجزائر، تونس، المغرب-دراسة مقارنة لواقع السیاحة في دول شمال إفریقیابوفلیح نبیل، تقرورت محمد، 1
.3:ص،2010ماي 12-11المركز الجامعي البویرة یوميكلیة العلوم اإلقتصادیة، الجزائر واقع وآفاق،

.21، 20:لمیاء حفنى، مرجع سابق، ص ص2
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عاما وهي عبارة عن سیاحة استرخاء ومتعة 55-35وهذا یتضمن مرحلة عمریة من :سیاحة الناضجین-3
االستجمام والترفیه على هذا النوع من ویغلب طابع الراحة و اق من العمل الهروب من جو العمل الروتیني واإلره

.السیاحة
یعتبر هذا النوع من السیاحة من أنواع السیاحة التقلیدیة في أوروبا وأمریكا وغالبا ما :سیاحة المتقاعدین-4

جموعة یشارك بها المتقاعدین وكبار السن وتقوم الشركات السیاحیة بتنظیم مثل هذه الرحالت خصیصا لهذه الم
وتمتاز بارتفاع أسعارها وتقدیم أفضل الخدمات السیاحیة وأفضل أنواع اإلقامة والنقل ودائما تكون لفترات طویلة 

.تتراوح من أسبوعین إلى شهرین
1:علىوتشتمل) الطبیعة الجغرافیة(السیاحة وفقا للمكان : خامسا

ر لها مناطق ساحلیة جذابة وبها شواطئ رملیة تنتشر هذه السیاحة في البلدان التي تتوف: السیاحة الشاطئیة-1
ناعمة ومیاه صافیة خالیة من الصخور، وتوجد في الكثیر من بلدان العالم مثل دول البحر المتوسط ودول بحر 

.الكاریبي
وتتمثل هذه السیاحة في تنظیم رحالت للذین یزورون البلدان خالل فصل الصیف :السیاحة الصحراویة-2

التمتع بجوها یاح لزیارة معالم الصحراء خاصة و صحراویة، یأتي إلى البلدان نوع آخر من السة المعالم الر لزیا
.الجمیل خالل فصل الشتاء من سبتمبر إلى أفریل

تتمتع الجبال الخضراء بفترتین للسیاحة، مما یدفع بالسیاحة في الصیف للجوء إلیها بغیة :السیاحة الجبلیة-3
.النقي وفي الشتاء للتزحلق على الثلج والتمتع بجمال الطبیعةالتمتع بجمال الغابات والهواء 

2:وتقسم إلىالسیاحة وفقا للعدد: سادسا

وهي عبارة عن سیاحة فردیة وفي الكثیر من األحیان غیر منظمة یقوم بها الشخص أو :سیاحة فردیة-1
أو حسب وقت الفراغ المتوفر حسب تمتعهم بالمكان إقامتهمجموعة أشخاص لزیادة بلد أو مكان ما یتراوح مدة 

كل سائح من هذه المجموعة له دوافعه الخاصة ورغباته الخاصة ،لدیهم، وتشمل خدمات سیاحیة متنوعة وعدیدة
حیة تعتمد على مقدرتهم المادیة التي جاء بها أو جاء من أجل تحقیقها ومدى تمتع هؤالء السواح بالخدمات السیا

الكلمة الصادقة وعلى تأثیر اإلعالن من السیاحة على تأثیر األصدقاء و ا النوع ویعتمد هذالرغبة التي یحققونهاو 
.إذ أنها سیاحة شاملة ال تعتمد على برنامج منظم أو محدد،والترویج السیاحي وتعتمد على مدى ثقافة السائح

، ، جامعة فارس یحیى المدیة6د ، مجلة البحوث والدراسات، العدالتنمیة السیاحیة وأثرها على التنمیة االقتصادیة المتكاملة في الوطن العربيفالح علي، 1
.65:، ص2012مارس 2
.65،66:صماهر عبد العزیز، مرجع سابق، ص2
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م وترتیب یطلق علیها سیاحة األفواج أو المجموعات حیث تقوم الشركات السیاحیة بتنظی:سیاحة جماعیة-2
مثل هذا النوع من السیاحة وكل سفرة لها برنامج خاص ومحدد وسعر محدد وتعتمد على تحقیق المجموعة في 
إشباع رغباتهم إذ تكون هذه الرحالت متعددة ومتنوعة، حیث تتولى الشركات السیاحیة الكبیرة تنظیم مثل هذه 

.كز استقطاب أو جذب للسواح العالمكون دائما مر الرحالت إلى األماكن المشهورة والمعروفة بالعالم والتي ت

1:وتقسم إلى،السیاحة وفقا لوسائل الموصالت المستخدمة: سابعا

سیاحة الدراجات الناریة-السیاحة بواسطة القاطرات      - 
سیاحة المركبات -السیاحة بالقوارب               - 
.سیاحة الطائرات-سیاحة الدرجات الهوائیة       - 

2:وتقسم إلى،السیاحة وفقا ألماكن النوم: ثامنا

وتستخدم للنوم واإلقامة والسیاحة في الفنادق من أكثر األنواع شعبیة وهو مفضل من :السیاحة في الفنادق-1
قبل السیاح كبار السن ومن قبل المتزوجین ویؤمن راحة عالیة ویقدم خدمات سیاحیة متكاملة تشمل الخدمات 

).النوم والطعام باإلضافة للخدمات اإلضافیة األخرى(األساسیة 
والموتیل ) اوتیل(و) موتور( ریكیة اختصار للكلمتینوأصل كلمة موتیل كلمة أم:السیاحة في الموتیالت-2

أ .م.ق للسیاح الذین یصطحبون معهم مركباتهم أثناء السفر وتطور هذا النوع من السیاحة بدایة في ویمثل فند
في الفترة ما بین الحربین العالمیتین وبنیت على جوانب الطرق الطویلة لیستریح فیها المسافرون ویصلحون 

.دةمركباتهم وعادة مدة إقامة السیاح فیها قلیلة نادرا ما تزید عن لیلة واح
النمسا بعد الحرب العالمیة الثانیة وكانت القرى السیاحیة بدایة في فرنسا و ظهرت :القرى السیاحیة-3

مخصصة ألعضاء النوادي السیاحیة وأصبحت حالیا مواقع سیاحیة لجمیع السیاح وبنیت فیها المرافق السیاحیة 
.الحدیثة

ة ومعظم أصحابها ورثوها عن أجدادهم وتعتبر البانسیونات فنادق صغیر :السیاحة في البانسیونات-4
األرستقراطیین وهي تشمل بنیات كبیرة متكاملة وهذا النوع من البانسیونات موجد بشكل كبیر في فرنسا وٕایطالیا 

.والیابان

.18،19:، ص ص1999، دار مجدالوي للنشر، عمان، األردن، مختارات من االقتصاد السیاحيمروان السكر، 1
.20،21:نفس المرجع السابق، ص ص2
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ناس وهذا النوع من السیاحة یتطور بسرعة كبیرة جدا وسبب هذا التطور هو أن ال:المحمیات السیاحیة-5
الضجیج وهذا النوع یعتبر رخیص للسیاح الشباب الذین ال لطبیعة واالبتعاد عن اإلزعاج و یحبون االقتراب من ا

.تتوفر لدیهم األموال الالزمة

1:، حیث تم تقسیم السیاحة حسب معاییر مختلفة أهمهایف وتقییم منظمة السیاحة الدولیةوهناك تصن

).، دولیا، قاریاإقلیمیامحلیا، (المسافةالمكان المزار و -1
)الخ...النقاهة، التجارة واألعمال،، الترفیهةالریاض(هدف الزیارة -2
)المشي، السیارة، القطار، السفینة، الطائرة(وسائط السفر -3
)الخ..فنادق، أوتیالت، حمیة أو خیمات(وسیلة اإلیواء-4
).إنفاق منخفض، متوسط، مرتفع(مستوى نفقات السائح-5
)فصللیلة، أسبوع، شهر، (اإلقامةمدة -6
)سیاحة، فردیة أو جماعیة(مستوى التنظیم -7
.)السائح نفسه، وكیل السفر، الشركة أو النقابة أو صاحب العمل( الجهة المنظمة -8

للسیاحة االجتماعیة والبیئیة و اآلثار االقتصادیة :المطلب الثاني

یة في عالم الیوم صناعة السیاحة هي صناعة تكوین وتشكیل األعمدة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والحضار 
إضافة إلى الحفاظ على البیئة، فهي صناعة رائدة من بین الصناعات الراسخة ألنها إستطاعت أن تكون فكرا 

هناك أسباب أدت إلى النتشار وتوسع ، حیث أن سلوكیا وعماد إقتصادي وٕاجتماعي یمكن للدول اإلتكاء علیه
2:صناعة السیاحة هذه األسباب هي

.ف إلى المدینة أدى إلى زیادة الطلب على الخدماتاالنتقال من الری-1
تقلیل ساعات العمل نتیجة دخول اآلالت والمكائن الحدیثة أدى إلى زیادة أوقات الفراغ وأصبحت فرص -2

.السفر متوفرة
التنظیم والتشریعات التي تحدد إحداث العدید من قوانین العمل و المدفوعة الثمن بعدباإلجازاتالتمتع -3

.اإلجباریة المدفوعة الثمناإلجازات 

، 1999األردن،ن،التوزیع، عما، دار صفاء للنشر و في سبیل تخطیط مكاني شامل ومتكامل–التخطیط السیاحي عثمان محمد غنیم، بنیتا نبیل سعد، 1
.31:ص

.34،35:ماهر عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص2
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وبدء التجار الصناعیین في البحث عن أسواق اإلنتاجأدى إلى حصول فائض في اإلنتاجزیادة وحدات -4
.جدیدة لتصریف بضائعهم وهذا یحتاج إلى سفر

.انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وانتشار السالم بین العالم-5
.تطور وسائل وطرق النقل-6
المدن الصناعیة الكبیرة أدى إلى هروب الناس فترة من الزمن إلى المناطق تلوث البیئة وخاصة جو-7

.األخرى
التقدم العلمي في مجاالت الطب واألدویة ومعالجة األمراض و القضاء على األوبئة ساعد على زیادة -8

.السیاحة وعدم خوف السواح من تعرضهم إلى اإلصابة باألمراض
ادة طرق المواصالت وسهولة الحصول على سیارة حدیثة أمینة أدت إلى تطور البنیة التحتیة في العالم وزی-9

.سهولة االنتقال من مكان آلخر

نشطة االقتصادیة األخرى لها آثار إیجابیة وفي الجهة األخرى لها أثار من األاالسیاحة كغیرهأنكما 
:، والتي هي كاآلتي سلبیة

أثار السیاحة االقتصادیة :أوال

م تعتمد في بقائها على التمویل الذاتي لما تملكه من موارد طبیعیة، فصارت السیاحة أصبحت دول العال
ایضا للسیاحة عدة أثار سلبیة، وفي األتي نشاطا داعما لها ویحقق لها الدخل الالزم للبقاء والنمو والتطویر،

:سوف نحاول إبراز بعض اآلثار اإلقتصادیة اإلیجابیة والسلبیة للسیاحة 

1:وتتمثل في،یجابیةاآلثار اال- 1

توفیر فرص عمل جدیدة.
توفیر العملة الصعبة وما ینجم عنها من تحسینات في مستویات المعیشة للمجتمع المحلي.
 الرسوم وما ینجم عنه من تطویر خدمات تحتیة ودعم االقتصاد الحكومیة في الضرائب و زیادة اإلیرادات

.بشكل عام
ة التحتیة األخرى من أجل تلبیة حاجات قطاع السیاحةتطویر خدمات النقل وخدمات البنی.
تنشیط قطاعات التعلیم والتدریب في مجال المهن السیاحیة المختلفة وتوفیر فرص عمل كثیرة.

.123:، ص2008، دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان، األردن،السیاحة تشریعات ومبادئمنال عبد المنعم مكیة، 1
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1:وتتمثل في،اآلثار السلبیة- 2

 أو إذا یفقد المجتمع المحلي الفوائد االقتصادیة للسیاحة إذ كانت المرافق السیاحیة مملوكة من قبل الغرباء
ارة من قبل شرائح سكانیة معینة تتمتع ببعض الفوائد االقتصادیة أما دكانت معظم المرافق السیاحیة مملوكة وم

.باقي المحلي فال یحصل إال على نسبة قلیلة من الفوائد
 یعمل تركیز النشاطات السیاحیة في مكان واحد أو عدة أمكنة في الدولة أو اإلقلیم على األقل وتشتت

.ادي أي فوارق اقتصادیة واجتماعیة إذا لم توجد تنمیة متخصصة في المناطق األخرىاقتص
 تساهم السیاحة في خلق تشتت للعمالة إذا كانت السیاحة تجذب عدد كبیر من العمالة من القطاعات

.أفضلوظروف عمل أعلىاالقتصادیة األخرى مثل الزراعة و الثروة السمكیة كونها توفر رواتب 
 السكان المحلین من توفر الوقت الكافي للسیاح للمتعة والترفیه ویتزاید هذا االستیاء بوجود فروق في استیاء

.المستویات االقتصادیة بین السیاح والسكان المحلین

اآلثار االجتماعیة: ثانیا

2:وتتمثل في،اآلثار االیجابیة-1

ترقیة الصناعات التقلیدیة والتراث الثقافي.
 الشعوب الناتجة عن التعارف واالطالع على الثقافات والحضاراتدعم العالقات مع.

3:ونجد أیضا

 دعم التبادل الثقافي بین المجتمعات، السیاح والسكان حیث یتعلم كل منهم من ثقافة اآلخر وبالتالي زیادة
.القیم والعادات قبوال من الجانبین بعد معرفة أصولها وأساسیاتهاىالتفاهم المشترك وتلق

لق روح الوحدة بین المجتمعات المختلفة وهذا هدف هام ورئیسي لتطویر السیاحة المحلیة أو الداخلیة في خ
.الكثیر من الدول بالعالم وبالذات الثاني

4:وتتمثل في،اآلثار السلبیة- 2

التقییم الطبقي للمجتمع.

.146:ألردن، صالتوزیع، عمان ، ا، دار الجریر للنشر و صناعة الفنادقنفر، عالء حسین السرابي، خسلیم محمد 1
وم لودورها في التنمیة المستدامة، كلیة الع، ملتقى دولي حول اقتصادیات السیاحةالمفاهیم النظریة للسیاحة و التسویق السیاحيبرانیس عبد القادر، 2

.10:، ص 2010مارس 10-9التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، ، یومي االقتصادیة و 
.146:د خنفر، عالء حسین السرابي، مرجع سابق، صسلیم محم3
.10:برانیس عبد القادر، مرجع سابق، ص4
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نشوء عادات استهالكیة قد ال تتناسب مع المستوى المعیشي للمجتمع.

1:أیضاونجد

 تعدیل الفنون التقلیدیة والصناعات الیدویة للتناسب وأذواق السیاح نتیجة االستغالل التجاري الزائد، تعكس
.عدم تفهم وٕاحساسا بقیمة الثقافة المحلیة

التناقض بین السكان المحلیین والسیاح نتیجة اختالف اللغة، العادات، القیم، المعتقدات نشأ سوء الفهم و ی
.سلوكوأنماط ال

،قد تكون السبب الرئیسي أنهاوالجرائم بأشكالها رغم تساهم السیاحة في انتشار مشكلة المخدرات، المسكرات
.مثل هذه المشكالتفشيفي ت
 آلثار نتیجة سوء لیؤدي تدني األنماط الثقافیة المستوردة نتیجة االحتكاك بالسیاح إلى ضیاع الهویة الثقافیة

.استعمال السیاح لها

اآلثار البیئیة: ثاثال

بعد إدراك الدول ألهمیة القطاع السیاحي ومدى تأثره االیجابي في دعم االقتصاد القومي ،اآلثار االیجابیة-1
الثقافي على أنه ثروة قومیة یجب الحفاظ علیها، وهذا أدى إلى المیراث السیاحي التاریخي و أصبحت تنظر

2:بالتالي إلى

اظ على الثروة الحیوانیة والنباتیة والطبیعیةتهدف للحفةیظهور محمیات طبیع.
ن القوانین للمحافظة سخلق حالة من الوعي السیاحي البیئي على مختلف المستویات بحیث قامت الدول ب

.على المرافق األثریة وحمایتها وصیانتها
میة الوعي الثروة السیاحیة في مختلف جوانبها وعلى تنات تعمل على االهتمام بالسیاحة و أنشأت جمعی

.لدى المواطنین
3:وتتمثل في:اآلثار السلبیة -2

التأثیر على الكائنات النباتیة والحیوانیة.
التلوث الهوائي.

.146،147:سلیم محمد خنفر، عالء حسین السرابي، مرجع سابق ص ص1
.148،149:نفس المرجع السابق، ص ص2
.106:نعیم الظاهر، سراب الیاس، مرجع سابق، ص3
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اإلزعاج.
تلوث المواقع السیاحیة.
إفساد العنصر الجمالي للمواقع السیاحیة.
 لذا یطلب شهادة (إحداث أزمات مروریة في المناطق السیاحیة ساعد على انتشار األمراض واألوبئة

). صحیة

المنظمات القائمة على النشاط السیاحي: المطلب الثالث

نجاح السیاحة العالمیة في الوقت الحالي یعود سببه إلى استمرار العالقات واالتفاقیات الدولیة السیاحیة إن
لسیاحیة ولذلك ظهرت عدة القدیمة وتطویر االتفاقیات لتعود بفوائد متبادلة بین الدول المشاركة في االتفاقیات ا

.منظمات في مجال السیاحة من اجل مواجهة المشاكل التي تواجه السیاح

تعریف المنظمات الدولیة للسیاحة:أوال

یعرف أساتذة القانون الدولي المنظمة الدولیة بأنها تنشأ في الوقت الحالي نتیجة لمواثیق تعقد فیما بین 
ة اختصاصات محددة، وأن تحدد العناصر األساسیة التي تدخل في الدول المؤسسة لها، حیث تمنح للمنظم

1.تعریف المنظمة الدولیة

المنظمة الدولیة هي تجمع إرادي لعدد من أشخاص القانون الدولي متجسد في شكل هیئة دائمة "أیضا 
تقلة تمارس المنظمة یتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي ویتمتع بإرادة ذاتیة ومزود بنظام قانوني متمیز، وبأجهزة مس

2."من خالل نشاطها لتحقیق الهدف المشترك الذي من أجله تم إنشاؤها

فوائد المنظمات السیاحیة الدولیة:ثانیا

3:یليلمنظمات السیاحة الدولیة عدة فوائد یمكن إبرازها من خالل ما

محلیة ویكملها لكل دولةإیجاد التشریعات السیاحیة الدولیة المتعاون علیها  والتي تشكل القوانین ال.
االتفاق على وسائل التغلب علیها لغرض تحقیق منفعة لهم شاكل األطراف المعنیة بالسیاحة و جمع م

.جمیعا

.39: نفس المرجع السابق، ص1
.31: سعاد صدیقي، مرجع سابق، ص2
.132: ، ص2009، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة مكاتب وشركات وكالء السیاحة و السفرعصام حسن السعیدي، 3
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توحید األسس اإلحصائیة في جمیع الدول.
 االهتمام بالعاملین ونشر الدراسات المتعلقة بالسیاحةرفع مستوى المهنة و.

تصنیف المنظمات الدولیة:ثالثا

1:لیس للمنظمات الدولیة كلها الطابع نفسه فهي تقسم إلى قسمین مختلفین

:القسم األول-أ

الدول أن یشمل المنظمات التي تنشئها الدول التي تعقد لهذا الغرض معاهدات دولیة، وال یمكن لغیر
ولما كانت دول نشئ مثل هذه المنظمات أو تعقد مثل هذه المعاهدات، فهي إذن منظمات بین الدول أو دولیة،ت

یمثلها في هذه المنظمات مندوبون تعینهم الحكومات المعنیة فإن هذه المنظمات تسمى أیضا المنظمات 
.الحكومیة

:القسم الثاني-ب

إما بواسطة األشخاص، معنویة إنشاؤهایشمل المنظمات األكثر عددا والتي تسمى غیر الحكومیة یمكن 
بواسطة وٕاما)والجمعیات واالتحادات الوطنیة المهنیة،تستهدف الربحالهیئات والجمعیات الوطنیة التي ال(

.أشخاص معنیین

یلي عرض لبعض المنظمات الحكومیة والغیر حكومیة أیضا المنظمات العربیة، القائمة على وفي ما
:النشاط السیاحي في العالم

:نذكر منهايوالتوهي المنظمات التي تنشأ بمعاهدة بین الدول:المنظمات الحكومیة-1
WTO:(2(منظمة  السیاحة العالمیة -أ

وكانت عن طریق االجتماعات بین منظمات سیاحیة ووطنیة لبعض الدول وتعتبر 1946تأسست عام 
في وقتنا الحاضر من اكبر المنظمات الدولیة التي تعنى بشؤون السیاحة العالمیة والسفر، وتضم أكثر من 

: هداف التالیةاألمة إلى تحقیق دولة أعضاء وتسعى هذه المنظ) 108(

.44: نعیم الظاهر، سراب الیاس، مرجع سابق، ص1
.135: عصام حسن السعیدي، مرجع سابق، ص2
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إقامة مؤتمرات السیاحیة العالمیة.
التعاون التقني لدول األعضاء في مجال الخدمات السیاحیة.
إصدار مجلة تحتوي على بحوث ومعلومات عن السیاحة الدولیة.
التركیز على صناعة الفنادق وعالقتها بصناعة السیاحة.
 الوسائل وتحسین األحوال السیاحیة والربط بین الهیئات السیاحیة النهوض بالسیاحة العالمیة بكافة

.المختلفة
التركیز و االهتمام على صناعة النقل السیاحي العالمي.
توزیع كتب ونشرات سیاحیة.
 معاونة الدول األعضاء في النهوض بالسیاحة ومساعدتها في التدریب المهني

:وترتبط هذه المنظمة بعدة لجان

الفنیة لتنمیة السیاحةاللجنة.
اللجنة الفنیة لرفع قیود السیاحة.
اللجنة الفنیة للنقل.
اللجنة الفنیة للفنادق.
I.A.T.A(:1(االتحاد الدولي للنقل الجوي - ب

قل الجوي المالكة ویضم االتحاد شركات ومؤسسات الن1945أعلن عن تأسیسه في هافانا بكوبا عام 
شركة، ویهدف االتحاد إلى ضمان تشغیل خطوط 112ها حالیا أكثر من التي یتجاوز عددلخطوط منتظمة و 

النقل الجوي عبر دول العالم، المختلفة في أمان وبانتظام، وفي إطار هیكل اقتصادي سلیم متفق علیه من حیث 
.مستوى أسعار النقل وشحن المتعة واألغراض المختلفة بمواصفات محددة وفي اطر موحدة

I.A.T.A(:2(لدولي للنقل الجوي أهداف االتحاد ا

 يوفعال واقتصادي خدمة ألبناء الشعوب فمأمونتنشیط وتطویر وترویج الطیران الدولي لیعمل بشكل
.العالم ودراسة المشكالت المتعلقة بها

.227،228: ، ص ص2010، دار الوفاء لدنیا الطباعة  والنشر، اإلسكندریة، مصر، اقتصادیات النقل السیاحيي أحمد، منال شوقي عبد المعط1
.133: عصام حسن السعیدي، مرجع سابق، ص2
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على الطرفین أي سلطات ومدیریات ون الوثیق مع منظمة الطیران المدني الدولي فیما یعود بالنفعاالتع
.المدني وشركات الطیران التي ستخدم المطارات الدولیةالطیران
 توفیر وسائل التعاون فیما بین شركات الطیران األعضاء في مختلف المجاالت الفنیة والمالیة والتجاریة

.والقانونیة
 تخفیض أسعار السفر لبعض الهیئات من الركاب مثل تخفیضات عائلیة مواسم الكساد ولمنظمي السفرات

.السیاحیة
1:(I C A O)المنظمة الدولیة للطیران المدني-ج

في شیكاغو بالوالیات المتحدة األمریكیة وهي منظمة حكومیة للطیران 1944أنشئت هذه المنظمة عام 
.مم المتحدةالمدني، وتضم الدول األعضاء بها، وتهتم بشؤون الطیران المدني في هذه الدول وتتبع منظمة األ

:أهدافها

ادئ التي تقوم علیها المالحة الجویة في العالمتحدید المب.
تنمیة المطارات والخطوط الجویة وتطویرها وتشجیعها
تقدیم التسهیالت الخاصة بالمالحة الجویة
دراسة المشاكل التي تربط بالطیران الدولي في العالم.
ضمان سالمة الطیران المدني في العالم.

UFTAA:2) أوفتا( ر السفحاد الدولي لوكالء السیاحة و االت-د

االتحاد الدولي : باندماج منظمتین دولیتین هما1966السفر عام االتحاد الدولي لوكالء السیاحة و تأسس 
.UOFTAAوالمنظمة الدولیة للوكالء UFTAAلوكالء السیاحة 

) بلجیكا(كسل ویعتبر االتحاد الدولي لوكالء السیاحة الممثل الوحید في العالم لوكالء السفر ومقرها برو 
:ویسعى لألهداف التالیة

 تقویة الشركات السیاحیة على النطاق العالمي في المؤتمرات السیاحیة على النطاق العالمي في المؤتمرات
.السیاحیة العالمیة المختلفة 

.54،55: نعیم الظاھر، سراب الیاس، مرجع سابق، ص1
.58،59: نقس المرجع السابق، ص ص2
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مساعدة األعضاء في التطویر وكذلك صور الحمایة قانونیا واجتماعیا.
 وكاالت السفر و السیاحة التي تتصل بنشاط السفر و السیاحة في حل المشكالت المختلفة التي تواجه

.العالم
:المنظمات غیر الحكومیة- 2

قد یشترك فیها وأحیاناهذا النوع من المنظمات ال تنشأ بمعاهدات دولیة، بل یشترك فیها هیئات وشركات 
.أفراد هذه المنظمات ال تهدف إلى تحقیق الربح وال تكون على شكل شركة تجاریة

:یليوالتي نذكر منها ما

:IHAالجمعیة الدولیة للفنادق -أ
وهي منظمة فندقیة ذات صفة دولیة خاصة وتعقد اتفاقیات جماعیة مع االتحاد الدولي لشركات السیاحة 
لتنظیم العالقات بین الشركات الفندقیة و السیاحیة، وتهدف هذه الجمعیة إلى تسهیل االتصال وتبادل األفكار 

1.والمطاعم و المؤسسات الفندقیة في مختلف دول العالم، مقرها الدائم باریسدق بین الفنا

:T.A.Oالمنظمة الدولیة للسیاحة والسیارات -ب

وهي غیر حكومیة حیث تضم في عضویتها عدد من 1950تأسست هذه المنظمة في لندن عام 
ر السیاحة الدولیة عن طریق تسهیل عملیات رات وتسعى هذا المنظمة إلى تطویااالتحادات القومیة والدولیة للسی

في بعض رات و التغلب على المعوقات التي ال تأتي اإلجراءات الجمركیة االسفر برا عبر الدول باستخدام السی
2.مقدمتهاالدول في 

3:نوجز بعضها فیما یليىحیث أن هناك عدة منظمات غیر حكومیة أخر 

 جمعیة وكالء السفر األمریكان)ASTA(.
 جمعیة السیارات األمریكیة)AAA.(
االتحاد الدولي للخبراء السیاحیین.
األكادیمیة الدولیة للسیاحة.
جمعیة النقل الجوي العالمي.

.137: عصام حسن السعیدي، مرجع سابق، ص1
.228،229:منال شوقي عبد المعطي احمد، مرجع سابق، ص ص 2
.137،138: عصام حسن السعیدي، مرجع سابق، ص ص3
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الفیدرالیة العالمیة لتنظیم األسفار الخاصة بالشباب.
 اإلجتماعیةالمكتب العالمي للسیاحة.

:منظمات السیاحة العربیة- 3
المنظمات العربیة القائمة على مثل هذا النشاط ومن بین المنظمات العربیة ال یوجد سوى عدد قلیل من
1:القائمة على النشاط السیاحي نذكر

كان هناك ما یسمى باالتحاد العربي للسیاحة مقره القاهرة وفي عام إنشائهاقبل :للسیاحةالمنظمة العربیة.أ
تم االتفاق على عقد اتفاقیة المنظمة 1980تحول إلى منظمة متخصصة في مجال السیاحة وفي عام 1978

:العربیة للسیاحة وتتمثل اختصاصاتها في 
 وضع سیاسة عربي مشتركة لتنمیة النشاط السیاحي على الصعید العربي و العالمي.
توفیر البیانات وإلحصائیات وٕاجراء البحوث و الدراسات للدول األعضاء.
 الدولیةالتعاون مع المنظمات والهیئات العربیة و.
 العقوبات وتبسیط اإلجراءات العربیة عن طریق تذلیل  القیود و تشجیع الحركة السیاحیة فیما بین الدول

.التي تعرقل التنقل بین هذه الدول
العمل على رفع كفاءات ومستوى األیدي العاملة في المجال السیاحي والفندقي.
الدول األعضاء المطاعم بینایة مصالح الفنادق و ویهدف إلى رعمقره القاهرة :االتحاد العربي للفنادق.ب

.المهارات بین مختلف المنظماتوتبادل الخبرات و 
یهدف إلى جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالمالحة الجویة وتشغیل :مجلس الطیران المدني للدول العربیة.ج

.واستثمار الخطوط الجویة وكذا التعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي
هدفها الرئیسي هو تنظیم وتشجیع وتنمیة السیاحة العربیة :السفر في الدول العربیةمكاتب السیاحة و رابطة .د

.ورفع مستواها

عید العربي صهذه المنظمات هو تنمیة السیاحة وترقیتها على الیمكن القول أن هدفي األخیروف
بیق االتفاقات الدولیة المتعلقة والعالمي، من خالل مخططات وبرامج تسعى إلى تحسین العالقات وتط

بالسیاحة وتطویرها لتعود بفوائد متبادلة بین الدول المشاركة في هذه االتفاقیات، وذلك بتوفیر إجراءات مرنة 
.في مجال النقل وتحویل العملة وتوفیر األمن السیاحي

.34،35: سعاد صدیقي، مرجع سابق، ص ص1
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التسویق السیاحي ماهیة : المبحث الثالث

تمد على دراسة وتحدید حاجات ورغبات المستهلكین، وبالتالي یعد التسویق السیاحي وظیفة أساسیة تع
تصمیم وتقدیم سلع وخدمات توافق تطلعات المستهلك، كما یعد كذلك أحد أنواع التسویق الخاص بقطاع 
الخدمات وهناك من یعتبر أن التسویق السیاحي متمیز عن باقي أنواع التسویق، نظرا لكونه یهتم بعالم ال 

بتسویق الخدمات وهذا مایجعل للتسویق السیاحي أهمیة كبیرة في صناعة السیاحة، فمن خالل ملموس، أي یهتم 
المبحث سوف نتطرق إلى مفهوم التسویق السیاحي وأهداف التسویق السیاحي وخصائصه باإلضافة إلى هذا

.دراسة عناصر المزیج التسویقي السیاحي

التسویق السیاحيمفهوم: المطلب األول

من وجهات النظر المختلفة حول مفهوم التسویق وعالقته بالسیاحة إال أن أغلب التعریفات على الرغم
تركز على ضرورة توجیه، تخطیط وبرمجة السیاسات السیاحیة ألجل تلبیة رغبات وحاجات السیاح وذلك بإعتبار 

.م بجوانب هذا المفهوم أن السائح هو المحور األساسي للعملیة السیاحیة، لذا سنحاول في هذا المطلب اإللما

تعریف التسویق السیاحي:أوال

: هناك عدة تعاریف للتسویق السیاحي نذكر منها

التي یتم تأدیتها بتناغم مدروس من قبل بأنه كافة الجهود واألنشطة المنظمة و " تعریفه أو النظر إلیهیمكن 
ي تهدف إلى إشباع أذواق المتلقین أو الراغبین كافة مقدمي الخدمة السیاحیة بعناصرها أو أجزائها المختلفة و الت

1."في السیاحة بشتى صورها

الفني الذي تقوم به الشركات السیاحیة داخل وخارج ذلك النشاط اإلداري و " هوالتسویق السیاحيأیضا
وتحقیق أكبر التعرف علیها والتأثیر فیها، بهدف تنمیة الحركة السیاحیةسیاحیة المرتقبة و الدولة لتحدید أسواقها ال

2."قدر من اإلیرادات السیاحیة

.16:ص،2008، عمان، األردن،، دار وائل للنشر3ط، مدخل سلوكي،التسویق السیاحيمحمد عبیدات، 1
.90:، ص2013، دار المسیرة للنشر، عمان، األردن،ویق السیاحي و الفندقيالتس،علي فالح الزغبي2
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التعریف به داخلیا وخارجیا في أسواق الدول تسویق المنتوج السیاحي و "التسویق السیاحيویتضمن
المصدرة للسیاحة، عبر قنوات منظمة من أجل إثارة الدوافع المختلفة لدى السائحین لرفع حجم الطلب على 

1."بلة للسیاحةالمنتوج السیاحي للدول المستق

2:ویشتمل التسویق السیاحي على ثالث وظائف أساسیة وتتمثل فیما یلي

تباع عدة وسائل اوهي عملیة إقناع الزبائن بأن الخدمات السیاحیة تتالئم مع رغباتهم وهذا ب:االتصال
.مختلفة

یعالتي قد تسمح بإعطاء إمكانیات البوالتنمیة الجدیدة و عن طریق تخطیط:التنمیة.
تقنیات مختلفةاستعمالالفعال إلمكانیات السیاحیة المتاحة من خالل االستعمالتمكننا من : لمراقبةا.

خصائص التسویق السیاحي وأهدافه: المطلب الثاني

التي یصبو األهدافإلىق السیاحي عدة خصائص تمیزه عن غیره والتي من خاللها یتم الوصل یلتسو ل
.أهدافهلخصائص التسویق السیاحي وكذا قر طنتسیة وفي ما یلي مسوق الخدمة السیاحإلیها

:خصائص التسویق السیاحي: أوال

3:خصائص التسویق السیاحي فیما یليأهمیمكن تلخیص

ة دولة ر یقوم التسویق السیاحي على إثارة الرغبات لدى السیاح المرتقبین من شتى أنحاء العالم من أجل زیا-1
.أغراض السیاحةأو منطقة معینة لغرض من 

بقلةعتمد على العرض السیاحي الذي یتصف مكوناته یالمستقبلة للسیاح ةالتسویق السیاحي في الدول-2
.المرونة وعدم القابلیة للتغییر

المناطق السیاحیة یف بالمعالم و السیاحیة من خالل التعر الخدمات التسویق السیاحي على المقومات و یعتمد-3
.ا یؤدي إلى زیادة معدل الحركة السیاحة سنویاوعرض جودة الخدمات وهذا م

كلیة العلوم ،تنمیةو تخصص إقتصاد ،غیر منشورةماجستیرسالة ر ،دراسة مقارنة بین الجزائر تونس و المغرب –األثار التنمویة للسیاحة ،عشي صلیحة1
21:ص2005جامعة الحاج لخضر باتنة ،علوم التسییراإلقتصادیة و 

،احة ودورها في التنمیة المستدامة، ملتقى دولي حول اقتصادیات السیدور التسویق االلكتروني في تنشیط صناعة السیاحةتومي میلود، خریف نادیة، 2
.5:ص،2010مارس 10- 9یومي ، جامعة محمد خیضر بسكرةكلیة العلوم اإلقتصادیة والتحاریة وعلوم التسییر،

.48،49: ي، مرجع سابق، ص صبھاز الجیالل3
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سیاحیة ال تخضع لحیازة شخص معین بذاته الالتسویق السیاحي ال یتحقق منه منفعة الحیازة ذلك أن السلعة -4
وال تنتقل إلیه مقابل ما یقوم بدفعه من مال كثمن لها أو غیر ذلك، كما یمكن أن نستخدمها أو یتمتع بها 

.فترة محددةأكثر من شخص واحد ول
العمیل الذي ركة السیاحیة التي تقدم الخدمة و التسویق السیاحي، یعتمد على وجود عالقة مباشرة بین الش-5

.یشتریها
التسویق السیاحي ال یتحقق منه منفعة زمنیة ألن السلعة السیاحیة أو المنتج موجود بطبیعته في الدول في -6

.ه یمكن أن تتم في أي وقتلكل وقت ومكان وبذلك فإن العملیات التسویقیة 

:أهداف التسویق السیاحي: ثانیا

1:نستنتج أن هناك عدة أهداف للتسویق السیاحي أهمهامما سبق

خالل فترة قصیرة ) عدد السائحین، لیال سیاحیة، إیرادات سیاحیة(تحقیق نسبة معینة من التدفق السیاحي -1
.تتراوح من سنة إلى سنتین

.الحاجات عند السائحین من خالل تحسین مستوى الخدمات السیاحیةتحقیق الرضا وٕاشباع -2
.زیادة الدخل السیاحي والحركة السیاحیة-3
.وفتح أسواق سیاحیة جدیدةسعو الت-4
.توفیر خدمات سیاحیة ذات جودة عالیة ومتطورةو تحقیق سمعة طیبة -5
:أهداف خاصة ومنها-6

احتكار سوق سیاحي معین.
تقدیم خدمات سیاحة ممتازة.

.المزیج التسویقي السیاحي : الثالثالمطلب 

التي تعتمد على بعضها ن األنشطة التسویقیة المتكاملة والمترابطة و یقصد بالمزیج التسویقي مجموعة م
المنتج، : من(4p΄s)البعض بغرض أداء الوظیفة التسویقیة على النحو المخطط لها، ویتألف المزیج التسویقي 

أشارت على أنه من )sally dibb(المنتجات المادیة غیر أنج لكل من الخدمات و توزیع، الترویالتسعیر، ال

.116: علي فالح الزغبي، مرجع سابق، ص 1
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خصائص العناصر أخرى إلى المزیج التسویقي للخدمات لتزید من سعة نطاقه وبما ینسجم مع إضافةالممكن 
1.(p΄s 7)الممیزة للخدمات لیصبح 

كن للمنظمة السیاحیة أن تستخدمها التي یمي دراسة عناصر المزیج التسویقي و یتطلب التسویق السیاح
2:لبلوغ أهدافها السیاحیة وتتمثل هذه العناصر في

هو العنصر األول من عناصر المزیج التسویقي السیاحي وهو خلیط من الظروف :المنتج السیاحي-1
التسهیالت و ة والبیئیة والمناخیة والدینیة واالجتماعیة والحضاریة باإلضافة إلى الخدمات الطبیعیة و الجغرافی

السیاحیة مثل المرافق العامة األساسیة وهو مجموعة من العناصر المتوفرة في الدولة وتكون بمثابة مصادر 
.جذب سیاحیة هامة وتثیر الطلب السیاحي الخارجي

هو من األنشطة الهامة في العمل السیاحي ومن العناصر المهمة في المزیج التسویقي :التسعیر السیاحي-2
السائحین التي یتأثر بالكلفة المادیة للبرنامج قراراتلسیاحي ألنه مؤثر على الحركة السیاحیة وعلى الخدماتي ا

السیاحي وما یتوفر من خدمات وتسهیالت سیاحیة وعلیه فإن قرار وسلوك السائح دائما مرتبط بتسعیر الخدمات 
.السیاحیة

:سیاحیة اآلتيومن العوامل التي تؤثر على اختالف األسعار في األسواق ال

.االقتصادي السائدالمستوى االجتماعي و .أ
.موسمیة خدمة السیاحة.ب
.اتجاهات السیاسات التسویقیة لیثبتوا حركة السیاحة.ج
: التوزیع السیاحي- 3

هتماما قلیال جدا بوظائف إن قنوات توزیع الخدمات السیاحیة هي في اغلبها مباشرة ومزود الخدمة یعطي ا
وأجهزة الصراف اآللي االنترنتوقد یكون هناك وسطاء وهذا یظهر في عملیات النقل والتحمیل،الخزن و 

.البطاقات المالیةو 

.8:تومي میلود، خریف نادیة، مرجع سابق، ص1
.117، 116:علي فالح الزغبي، مرجع سابق، ص ص2
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:الترویج السیاحي- 4

السمعیة لتوضیح الصورة االتصاالت الشخصیة و ي تبذل من مختلف وسائل اإلعالم و ویقصد به الجهود الت
راء المنتج السیاحي وذلك باستخدام عناصر المزیج السیاحیة أمام السائحین وجذب انتباههم وٕاثارة اهتماماتهم لش

:الترویجي السیاحي والذي تشمل

).ملصقات، نشرات دعائیة(وسائل الدعایة المختلفة فیها .أ
).إذاعة، تلفزیون، مجلة، صحیفة، سینما(وسائل اإلعالن ومنه.ب
.العالقات العامة.ج
.رجال التسویق السیاحي.د

1:وهم(p΄s 7)م إضافة ثالث عناصر لتصبح تي مهمة وذات أهمیة حتى تكون عناصر المزیج التسویق

یعتبر األفراد الذین یقدمون الخدمات جزءا ال یتجزأ من الخدمة نفسها ولهم تأثیر مباشر على :األفراد- 1
طبیعة ومدى رضا العمالء واقتنائهم لها، حیث تولى إدارة الفندق أهمیة خاصة الختیار وتوظیف األفراد ذوي 

.لكفاءة و المهارات المتمیزة وكذلك التدریب و التنمیة اإلداریة المستمرة لهما
السلع التسهیلیة التي تساعد في إمكانیة صر على البیئة المادیة كاألثاث و ویشتمل هذا العن: الدلیل المادي- 2

ت من قبل الملصقاالملموسة مثل استخدام اإلشارات و رات األجرة وكذلك الشواهد اتقدیم الخدمة مثل سی
.خطوط الطیران

الجماعات في تنظیمات الخدمات هي عملیة أساسیة، كذلك هي في أهمیة العملیة سلوك األفراد و :العملیة- 3
أو الكیفیة التي یتم بها تقدیم الخدمة أي كیف یقوم النظام المتكامل بعمل السیاسات واإلجراءات المتبعة، 

.درجة تدخل العمالء في إنتاج الخدمة

.152:، ص1998األردن،التوزیع، عمان،، دار زهران للنشر و التسویق الفندقيخالد مقابلة، 1
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:صة الفصلخال

لتطور الحیاة وأسالیبها ونظمها والتطور العلمي لقد شهدت السیاحة تطورات سریعة ومستمرة تبعا 
الظواهر الخاصة نشاط متعدد یعرف بكافة العوامل و التكنولوجي، مما أدى إلى زیادة أهمیتها فهي عبارة عن و 

میز بمجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها بالسفر واإلقامة خارج مقر اإلقامة المعتاد ألسباب متعددة، وتت
.من األنشطة، التي من خاللها تعددت أنواعها وأنماطها

قطاع السیاحة في العالم نموا متزایدا وأصبح یحتل موقعا متمیزا في اقتصادیات لقد شهدإضافة إلى ذلك
القتصاد حتى أطلق علیها الشعوب وبذلك یمكن القول أن السیاحة أصبحت عنصرا أساسیا ومهما من عناصر ا

.)السیاحة صناعة بدون دخان(مصطلح 
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:تمهید

، حیث تسعى الدول جاهدة في ت وابتكارات في مختلف المیادین والمجاالتتطوراالیومیشهد العالم
مختلف أرجاء العالم إلى مواكبة هذه التطورات الحاصلة خاصة الحاالت التي تدخل ضمن مجاالت تكنولوجیا 

لقرن الحادي والعشرین تقدما هائال في المعلومات واالتصال حیث شهد العقد األخیر من القرن العشرین وبدایات ا
.بخطى واسعة وسریعة أكثر من األمسهذا المجال ومازال ینمو حتى یومنا هذا، ویتسارع 

حیث تعتبر تكنولوجیا المعلومات واالتصال من األدوات الرئیسیة للمشاركة في السوق العالمیة وتحسین 
یة لتنافسیة عد االستثمار فیها أحد المحركات األساسییة و توفیر الخدمات األساسیة وتعزیز فرص التنمیة المحلو 

المهمة في دفع عجلة العواملاالتصال هي إحدى لتالي فإن تكنولوجیا المعلومات و ، وباالمؤسسات االقتصادیة
اعي والتي من بینها الخدمات السیاحیة التي ماالجتفي النسیج االقتصادي و إقحامهاالتنمیة االقتصادیة لذا وجب 

وقد أدت ثورة المعلومات وتطور شبكاتها العالمیة اإللكترونیةفي التجارة بحت تحتل المرتبة األولى صأً 
إلى عولمة القطاع السیاحي من خالل التوسع في تطبیق السیاحة اإللكترونیة حیث أصبحت السیاحة ) االنترنت(

میة خدمة مكملة لها، فالخدمات السیاحیة تعتمد بصورة مكثفة على توافر المعلومات، لذا تعد هذه الشبكة العال
شبكة تمنتجات تتصف بتباین المعلومات بشكل كبیر إذ ال یمكن قیاس جودتها إال بالتجربة وبذلك ساعد

.لیل من وحدة التباین في المعلومات من خالل توفیر قدر كبیر منهاقاإلنترنت على الت

ومنه ،االتصالعلومات و نى التحتیة لتكنولوجیا الموعلى هذا أصبح تطور القطاع السیاحي یتوقف على الب
مكونات تكنولوجیا المعلومات ،االتصالمدخل لتكنولوجیا المعلومات و : تم تقسیم الفصل الثاني إلى مایلي

.)السیاحة اإللكترونیة( ل السیاحي أهمیتها ودوافعها وتأثیراتها وفي األخیر أهم تطبیقاتها في المجاو واالتصال
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االتصالمدخل لتكنولوجیا المعلومات و :لمبحث األولا

إن التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العالم أدت إلى ظهور االقتصاد 
المعلوماتي التي تشكل فیه المعلومات موردا رئیسیا واستراتیجیا ویتم دور هذه المعلومات بشكل تام إذ ما تم 

ت بالوسیلة واألداة الالزمة لذلك ولهذا أصبح األفراد والمؤسسات یتجهون نحو اكتساب إیصال هذه المعلوما
.واستخدام مثل هذه التكنولوجیا ومتابعة كل التطورات الحاصلة في هذا القطاع

تكنولوجیا المعلومات ونظم المعلومات:األولالمطلب

لعدید من مجاالت الحیاة، مما أدى إلى تعدد في انظم المعلومات مكانة رائدةتكنولوجیا المعلومات و تحتل 
، ولهذا سوف نحاول في هذا المطلبماین وذلك تبعا للجهة التي تتداولهوجهات النظر حول هذین المفهوم

.العالقة بینهماتبیین اإللمام بأبعاد هذین المفهومین و 

التكنولوجیانظرة عامة حول : أوال

المكان وكذا اختالف الشخص الزمان و ختالفابجیا واختلفت وجهات النظر حول مفهوم التكنولو تتعدد
.لمام بأبعاد هذا المفهومإلاولهذا سوف نحاول، فائمة بالتعریأو الهیئة الق

:تعریف التكنولوجیا- 1

(techno)التي تتكون من مقطعین )techno logos(یرجع أصل التكنولوجیا إلى الكلمة الیونانیة "
أي العلم أو المنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغیل (logos)الثاني و ناعي تعني التشغیل الص

1."ناعيطصاال

الطریقة الفنیة لتحقیق بأنها اللغة التقنیة والعلم التطبیقي و "التكنولوجیا (Webster)ویعرف المعجم
یشة الناس ، فضال عن كونها مجموعة الوسائل المستخدمة لتوفیر كل ما هو ضروري لمععمليغرض 

2."ورفاهیتهم

.13 محمد الصیرفي، إدارة تكنولوجیا المعلومات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، 2009، ص: 1

.22:، ص2010، دار المناهج للنشر، عمان، األردن، یا لمفاهیم ومداخیل وتقنیات وتطبیقات عملیةإدارة التكنولوجغسام قاسم الالمي، 2
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التي یستعین بها تستخدم ألغراض عملیة تطبیقیة، و األدوات والوسائل التي"سمیر عبده بأنها هایعرفو 
التي تظهر في إطار ظروفه االجتماعیة ومراحله ،اإلنسان في عمله إلكمال قواه وقدراته وتلبیة تلك الحاجیات

1."التاریخیة

إذ ، البرمجیات ونظم دعم الذكاءجهزة والمعدات و األالثي األبعاد متكونا من وینظر للتكنولوجیا بمفهوم ث
اختیار المعدات لتحقیق األهداف بىالتي تعنلى وسائل مادیة ومنطقیة مختلفة و المعدات عتحتوي األجهزة و 

أجهزة الذكاء الغایات، أما البرمجیات فهي مجموعة قواعد وٕاجراءات تهتم باستخدام األجهزة والمعدات وتساهم و 
2.في أداء وتشغیل األجهزة والبرمجیات

.وفي الشكل الموالي یتم توضیح المكونات الثالث لمفهوم التكنولوجیا

مكونات مفهوم التكنولوجیا:)1(الشكل رقم

دار المناهج للنشر، عمان، األردن، ، قنیات وتطبیقات عملیةومداخیل وتإدارة التكنولوجیا لمفاهیمغسام قاسم الالمي، :المصدر
.26:، ص2010

،2011الجزائر،، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، األبیار،الحدیثةواإلعالمتكنولوجیا االتصال محمد الفتاح حمدي، مسعود بوسعدیة، یاسین قرناني، 1
.2:ص

.25:مرجع سابق، صغسام قاسم الالمي،2

التكنولوجیا

البرمجیات   
)لماذا المعرفة(

األجھزة والمعدات  
)ما المعرفة( أجھزة دعم الذكاء   

كیف الحصول على (
)المعرفة 

جوهر التكنولوجیا 

المساندةشبكة الدعم و 
الثقافة التنظیمیة    النظم اإلداریةالرقابة  ربط أجهزة بالمعلوماتمهارات األفراد  الهیكل التنظیمي 

التغیر التكنولوجي الناجح 

المیزة التنافسیة  

التكامل
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1:علما بأن وجود التكنولوجیا داخل المنظمات یكون على مستویات ثالث هي

الفرد في التنظیمالمهارات الشخصیة  والمعرفة التي یمتلكها انهحیث یقصد بالتكنولوجیا :المستوى الفردي.
األسالیب التي تستخدمها الوحدات واألقسام في أدائها صد بالتكنولوجیا اإلجراءات و یق:المستوى الوظیفي

.ألعمالها
وتتمثل في الطریقة التي یحول التنظیم بها المدخالت إلى مخرجات:المستوى التنظیمي .
: أنواع التكنولوجیا- 2

2:ما یليوالتي نذكر منهایتم تصنیف التكنولوجیا على أساس عدة أوجه 

:، نجد هناكى أساس درجة التحكمعل.أ
التي تمتلكها المؤسسات الصناعیة وتتمیز بأن درجة التحكم وهي التكنولوجیا الشائعة و : اسیةاألسالتكنولوجیا

.فیها كبیرة جدا
وهي عكس النوع السابق، حیث تملكها مؤسسة واحدة أو عدد محدود من المؤسسات : تكنولوجیا التمایز

.لوجیا التي تمیزها عن بقیة منافسیها المباشرینالصناعیة وهي التكنو 
:وهناك، على أساس موضوعها.ب
المكونة لهتضمنة في األصل المنتج النهائي و الموهي التكنولوجیا المحتواة و : نتجتكنولوجیا الم.
وهي تلك المستخدمة ضمن عملیات التركیب والمراقبة: تكنولوجیا أسلوب اإلنتاج.
المستخدمة في معالجة مشاكل التنظیم، وتسییر تدفقات الموارد ومن أمثلتها البرامج وهي: تكنولوجیا التسییر

..)نظم دعم القرارات، نظم دعم المدیرین(و التطبیقات التسییریة 
 نقلها، كما تتزاید أهمیتها تي تستخدم في معالجة المعلومات و وهي ال:اإلتصالالمعلومات و تكنولوجیا

.في دراستنا هذهتلعبه في عملیة التسییر، وهي أحد المتغیرات المهمةباستمرار نظرا للدور الذي

، رسالة دكتوراه غیر منشورة،   على التسییر االستراتیجي للمؤسسات االقتصادیةNTICاالتصاالت الحدیثةات و أثر تكنولوجیا المعلومبلقیدوم صباح، 1
.132: ، ص2013قسنطینة،2، جامعة قسنطینة التسییروعلوماالقتصادیةالعلومكلیة، علوم التسییرتخصص

مذكرة ماجستیر غیردور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تحسین االتصال الداخلي في المؤسسات االستشفائیة العمومیة الجزائریة، بشیر كاوجة، 2
.6، 5: ص ص،2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة، التجاریة وعلوم التسییر،العلوم اإلقنصادیة و ، كلیةمراقبة التسییرنظم المعلومات و ، تخصصمنشورة
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:حیث أن التكنولوجیا تمر بعدة مراحل ووفقا لذلك تنقسم إلى،على أساس أطوار حیاتها.ج
تكنولوجیا ولیدة.
تكنولوجیا في مرحلة النمو.
تكنولوجیا في مرحلة النضج.

:على أساس محل استخدامها.د
ة داخل المؤسسةتكنولوجیا مستخدم.
تكنولوجیا مستخدمة خارج المؤسسة.
:على أساس كثافة رأس المال.ه
فیما یتطلب اإلنتاجوهي تلك التي تؤدي إلى تخفیض نسبة رأس مال الوحدة من : التكنولوجیا المكثفة للعمل ،

كثافة السكانیة ل ذات الزمة إلنتاج في تلك الوحدة، ویفضل تطبیقها في الدو الزیادة في عدد وحدات العمل ال
.موالالفقیرة في الموارد ورؤوس األو 
وهي التي تزید من رأس المال والالزم إلنتاج وحدة من اإلنتاج مقابل : التكنولوجیا المكثفة لرأس المال

.تخفیض وحدة عمل، وهي تتناسب في الغالب مع الدول التي تتوفر على رؤوس أموال كبیرة
العمل بنسبة واحدة، لذلك فإنها تبقى على یا یتغیر فیها معامل رأس المال و جهي تكنولو : التكنولوجیا المحایدة

.المعامل في أغلب الحیان بنسبة واحدة
: على أساس درجة التعقید.و
وهي التكنولوجیا شدیدة التعقید، والتي من الصعب على المؤسسات الوطنیة : التكنولوجیا ذات الدرجة العالیة

.تغاللها إال بطلب المعونة من صاحب البراءةفي الدول النامیة تحقیق اس
وهي أقل تعقیدا من سابقتها، ویمكن للفنیین والمختصین المحلیین في الدول النامیة، : التكنولوجیا العادیة

استیعابها إال أنها تتمیز أیضا بضخامة تكالیف االستثمار، والصعوبات التي تصادف الدول النامیة في 
.المعرفة الفنیةالحصول على برائتها مع 

:مجاالت التكنولوجیا- 3
1:تتضمن التكنولوجیا ثالث مجاالت هي

وخدمات جدیدة من خالل تقدیم معارف وطرق جدیدة منتجاتوتهتم بنقل األفكار إلى :تكنولوجیا المنتوج.أ
واحتیاجات تطلب التنسیق والتعاون بین مختلف عملیات المنظمة لتلبیة رغبات یيوالتواإلنتاجألداء العمل 

.36:صقاسم الالمي، مرجع سابق،مغسا 1
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تتطلب عملیة البحث عن تقنیات جدیدة للمنتوج إلى التعاون بین األقسام التسویق والعملیات ، حیث الزبائن
.لتحدید كیفیة إنتاج السلع أو الخدمات بكفاءة عالیة

، فهي عبارة عن اهم في أداء العمال داخل المنظمةتهتم بالطرق واإلجراءات التي تس:تكنولوجیا العملیة.ب
.توجات وتقدیم الخدماتنكائن واألجهزة التي تؤدي إلى إنتاج المالم
ارات ترتكز على التقنیات باكتساب ونقل المعلومات بهدف الحصول على أفضل القر :تكنولوجیا المعلومات.ج

الخدمات الجدیدة، وتشمل عملیة تجمیع ومعالجة وتوزیع المعلومات المناسبة ال سیماالالزمة لتقدیم المنتوجات و 
.التقنیات المستندة على الحاسوب

المعلوماتنظرة عامة حول :ثانیا

كبیرة في أهمیةتعد المعلومات العنصر األساس في مختلف األنشطة التیس تمارسها اإلدارة، حیث أن لها 
هم في تسییر مهامه اإلداریة، ومن أجل الفوأدائهعملیة االتصال حیث أن المعلومات تؤثر على فعالیة المدیر 

الجید لمصطلح المعلومات البد لنا أن نفرق في البدایة بینها وبین عدة مفاهیم ومصطلحات أخرى تخلط بها 
اإللمامكالحقائق والبیانات والمعرفة ومن اجل هذا سوف نحاول التطرق إلى تعریف هذه المصطلحات مع 

.بالمفاهیم العامة حول المعلومات

1.ینت صدفة عن طریق المالحظة بقدر ما تسمح به القدرة اإلنسانیةهي مجموعة من األشیاء تب:فالحقائق

ظمة وغیر الرموز غیر المنت واألرقام و االعبار هي عبارة عن الحروف والجمل و ):المعطیات(أما البیانات 
من خالل عملیات التحلیل التي ال یستفاد منها في شكلها الحالي إال بعد تطویرها المرتبطة بموضع واحد، و 

2.مت فإن هذه البیانات تتحول إلى معلوماتظالتي إذا ما فرزت وصنفت وبوبت ونو شرحوال

التي تخدم موضوع معین تمت ن مجموعة من المعلومات الموجهة والمعتبرة و هي عبارة ع: المعرفة
معالجتها وٕاثباتها وتعمیمها وترقیتها بحیث نحصل من تراكمیة هذه المعلومات وخصوصیتها على معرفة 

3.تخصصة في موضوع معین ومنها ظاهرت النظم المبنیة على قواعد المعرفةم

.116:بلقیدوم صباح، مرجع سابق، ص1
.24:، ص2004التوزیع، عمان، األردن، دار صفاء للنشر و ، نظم المعلومات اإلداریةإیمان فاضل السمرائي، هیثم محمد الزعبي، 2
.25:نفس المرجع السابق، ص3
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:تعریف المعلومات- 1

رة عن مجموعة البیانات المنظمة والمرتبطة بموضوع معین والتي تشكل الحقائق والمفاهیم واآلراء هي عبا"
، ستخدام الحالي أو المتوقعفي االخبرة ومعرفة محسوسة ذات قیمة مدركةتشكلاالستنتاجات والمعتقدات التيو 

ونحصل على المعلومات نتیجة معالجة البیانات من خالل عملیات التبویب والتصنیف والتحلیل والتنظیم بطریقة 
1."مخصصة تخدم هدف معین

كل یسمح بشوتنظیمهابأنها عبارة عن بیانات تم تصنیفها، "فیعرف المعلومات ) 2000(أما سلطان، 
2."هادمر في ردود أفعال وسلوك من یستخفادة منها وبالتالي فالمعلومات لها معنى وتؤثاالستباستخدامها، و 

المعالجة یشكل موردا هاماالتحویل و ،ینز للتخلقاب،منتوج موجه الستهالك"أنهاعلىأیضاوتعرف 
3.تعطى، تباع، توزع، تسوق، تحولأنمعلومة هي سلعة یمكن بأن الوعلیه یمكن اعتبار  ، ةسللمؤس

إن هناك فروق بین البیانات والمعلومات فالبیانات هي حقائق تم تسجیلها بشأن أحداث معینة تمت أو 
ستتم مستقبال، أما المعلومات فهي بیانات تم معالجتها بشكل أعطى لها معنى بالنسبة لمستقبلها أو مستخدمها 

4.المستقبلیةیاسات واتخاذ القرارات الحالیة و قیقیة بالنسبة لعملیات صنع السوهي قیمة ح

: المعلومات كما هو موضح في الشكل التاليتعبیر عن العالقة بین البیانات و ویمكن ال

.24:بق، صساالمرجع النفس 1
.68:ص، 2009، دار جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة المعرفة ونظم المعلومات، خالد زیغان، أحمد الخطیب2
.10:بشیر كاوجة، مرجع سابق، ص3
.68:أحمد الخطیب، خالد زیغان، مرجع سابق، ص4
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البیاناتالعالقة بین المعلومات و :)2( الشكل رقم

عمان، األردن، للنشر والتوزیع،، دار جدار للكتاب العالميإدارة المعرفة ونظم المعلومات، خالد زیغان، الخطیبأحمد : المصدر
.68:ص،2009

:خصائص المعلومات وممیزاتها- 2

1:إن المعلومات الجیدة یجب أن تتوفر فیها مجموعة من السمات األساسیة حتى تكون معلومات قیمة وهي

الثوابتو من الخطاء ومستندة إلى الحقائق ون المعلومات محددة وخالیة وهي أن تك: الدقة.
وطبیعة االستخدام بدون زیادة أو نقص أو خروج عن الموضوعلحجموهي أن تكون مناسبة : المالئمة.
وهي أن تكون بسیطة ومفهومة وغیر معقدة أو غامضة وسهلة الفهم و التطبیق: الوضوح.
یع جوانب الموضع التي خصصت له أو جمعت من اجلهوهي أن تغطي جم:الشمول.
وهي أن توفر وتصل إلى الجهة التي طلبتها في التوقیت السلیم و المناسب وبالسرعة الممكنة:التوقیت.
وهي قدرة المعلومات على تلبیة احتیاجات المستخدم ورغباته وأن تخدم أكثر من غرض في نفس : المرونة

.الوقت
تزید تكلفة الحصول على المعلومات عن العائد المتوقع من استخدامهاوهي أن ال:التكلفة.
وهنا یجب أن ال تمیل المعلومات إلى جهة معینة أو تنحاز مع رأي معین أو تختلط فیها : الموضوعیة

. هواء الشخصیةاأل

.28، 27: رجع سابق، ص صإیمان فاضل السمرائي، هیثم محمد الزعبي، م1

البیانات

نظام المعلومات
تجمیع

معالجة 

تحلیل 

عرض 

معلومات

مشكلة 

اتخاذ قرار

حل 
المشكلة 
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مصادر المعلومات- 2

1:بشكل عام تقسم مصادر المعلومات إلى المصادر التالیة

وتم أخرىسابقة من قبل جهات أوقاتوهي البیانات التي تم تجمیعها وتجهیزها في :انویةالمصادر الث.أ
ن هذه المصادر البیانات وم،والمنظمات في أي وقتاألفرادتعمیمها لتكون جاهزة الستخدام من قبل 

لخاصة ودور الموجودة في المكتبات العامة واوالمجالتفي المراجع والكتب والدوریات والنشرات الموجودة 
.النشر ومراكز البحث

من قبل الجهةتجهیزها عند الطلب واختبارها وتعمیمها و وهي البیانات التي یتم تجمیعها :األولیةالمصادر .ب
، وتكون هذه المعلومات بعد تجهیزها، ومن هذه المصادر بإعدادهامكلفة أوالتي تحتاج لهذه المعلومات 

.المیدانیة لجمع المعلومات مثل المالحظة الشخصیة واالستسقاء والتجربة واالختبار
وهذا النوع ظهر حدیثا والذي یتم من خالله تجمیع أكبر قدر من المعلومات المرتبطة :بنوك المعلومات.ج

.فئة بحیث یمكن استرجاعها بسرعة لتسهیل االستفادة منهامع بعضها البعض وتخزینها كل حسب ال
المعلومات التي تجمعها وتنظمها وتجهزها المنظمات من كافة أنحاء العالم وهي البیانات و :االنترنت.د

.وتعرضها على مواقعها على شبكة االنترنت الدولیة لیتسنى للجمیع تداولها واالستفادة منها

معلومات ونظم المعلوماتماهیة تكنولوجیا ال: ثالثا

تكنولوجیا المعلومات- 1

عمال، إذ تساهم في تسهیل لب النابض في مختلف منظمات األتعد تكنولوجیا المعلومات بمثابة الق
یة القرارات المناسبة وتوجه وتنفذ مختلف عملیاتها فهي مصدر حیوي لدیمومتها وتمییزها التنافسي ومن بایإنس

.إلى بعض المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا المعلوماتأجل ذلك سوف نحاول التطرق 

:تعریف تكنولوجیا المعلومات.أ

مع ملحقاتها المختلفة لقد تبلورت مصطلح تكنولوجیا المعلومات بشكل واضح بتفاعل استخدام الحواسیب 
البعض بأن تكنولوجیا یرى لذاالمدى من جهة أخرى من جهة ومع االتصاالت وخاصة االتصاالت بعیدة

.26، 25: ، ص صنفس المرجع السابق1
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إنتاج معلومات، خبرات، هي القدرة على إستخدام الحاسب وبرمجیات الحاسب وشبكاته من أجل "المعلومات
1."معرفة والذكاء واإلدراك والبصیرة

خلیط من أجهزة الحواسیب االلكترونیة ووسائل االتصال المختلفة "بأنها تعرف تكنولوجیا المعلوماتكذلك 
یكروالماالمایكروفیلم و (والبطاقیة ةالفیلمیالمصغرات ألقمار الصناعیة وكذلك تقنیات مثل األلیاف الضوئیة وا

المجموعات األخرى من االختراعات والوسائل التي یستخدمها اإلنسان في السیطرة على المعلومات و )فیش
2."في المجاالت الحیاتیة المختلفة، واستثمارها

إلى الوسائل المستعملة إلنتاج، معالجة، تخزین، استرجاع، وٕارسال تكنولوجیا المعلومات تشیر" :أیضا
3."المعلومات، سواء كانت في شكل كالمي أو كتابي، أو صورة

األنظمة والتقنیات والمعرفة المطورة لحل مشاكل تتصل مجموعة من األدوات و "وهناك من عرفها على أنها 
4."باستخدام المعلومات

ستعمل من تدوات التي كافة الوسائل واأل"ریف تكنولوجیا المعلومات بأنها من خالل ما سبق یمكن تع
المعلومات وتحلیلها بما یضمن توفیر معلومات ذات قیمة مضافة، وكل هذا اجل جمع وتصنیف وتخزین

."باستخدام التقنیات المستندة للحاسوب

خصائص تكنولوجیا المعلومات.ب

5:أهمهاغیرها من التكنولوجیات األخرى بمجموعة من الخصائصلقد تمیزت تكنولوجیة المعلومات عن 

لتكنولوجیا لتكنولوجیة المعلومات سمحت بتقلیص وقت تنفیذ المهام نتیجة استغاللها :تقلیص الوقت
.االلكترونیة التي ال تتطلب وقت لتنفیذ المهام

تسییر   رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص،االتصال على زیادة فعالیة إدارة الموارد البشریةو استخدام تكنولوجیا اإلعالمأثر حناشي سهیلة، 1
:ص، 2009بسكرة، جامعة محمد خیضر ،وم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلاالتصال، تكنولوجیا اإلعالم و -ةطالمتوسالمؤسسات الصغیرة و 

37.
.38:ص،2009التوزیع، عمان، األردن، و للنشر، دار الوراق تكنولوجیا المعلومات وتطبیقهافاضل السمرائي، إیمانعامر إبراهیم قندیلجي، 2

3 Michel paquin, management of information and technology, egency education, canada,1990, p:17
.22:بشیر كاوجة، مرجع سابق، ص4
غیر منشورة، تخصص إدارة أعمال، كلیة علوم التسییر،ریمذكرة ماجستأثر تكنولوجیة المعلومات على الموارد البشریة في المؤسسة،مراد رایس،5

.29،30:، ص ص2006جامعة الجزائر، 
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لومات المخزنة والتي یمكن الوصل وسائل التخزین التي تستوعب حجما هائال من المعتتیح :تقلیص المهام
.إلیها بسهولة

نتیجة حدوث تفاعل بین الباحث والنظام: اقتسام المهام الفكریة مع اآللة.
الخ، وتلك هي وتیرة تطور منتجات تكنولوجیة المعلومات...وأرخصبمعنى أخر، أسرع:النهضة.
ین المستخدمین ر المعرفة وتقویة فرص تكو أهم ما یمیز تكنولوجیة المعلومات هو تطوی: الذكاء االصطناعي

.التحكم في عملیة اإلنتاجمن اجل الشمولیة و 
تتوحد مجموعة التجهیزات المستندة على تكنولوجیا المعلومات من اجل تشكیل :تكوین شبكات االتصال

آلالت الصناعیین، وكذا منتجي الومات بین المستعملین، و شبكات االتصال، وهذا ما یزید من تدفق المع
.ویسمح بتبادل المعلومات مع بقیة النشاطات األخرى

 أي أن المستعمل لهذه التكنولوجیا یمكن أن یكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت فالمشاركین :التفاعلیة
.نشطةفي عملیة االتصال یستطیعون تبادل األدوار وهو ما یسمح بخلق نوع من التفاعل بین األ

غیر مطالبین استقبال الرسالة في أي وقت یناسب المستخدم فالمشاركین كانیةإمتعنيو :التزامنیةلا
.باستخدام النظام في نفس الوقت

تكنولوجیا المعلومات، فاالنترنت مثال تتمتع باستمراریة عملها في باستقاللیةوهي خاصیة تسمح :الالمركزیة
.كل األحوال، فال یمكن ألي جهة تعطلها على مستوى العالم

المسموعة إلى رسالة كتحویل الرسالةأخرإلىط یوهي إمكانیة نقل المعلومات من وس:ابلیة التحویلق
. مطبوعة أو مقروءة

 إمكانیة توجیه الرسالة االتصالیة إلى فرد واحد أو جماعة معینة بدل توجیهها بالضرورة وتعني:یةالالجماهر
أنهاإمكانیة التحكم فیها حیث تصل مباشرة من المنتج إلى المستهلك كما یعنيوهذا ، جماهیر ضخمةإلى

من جهة واحدة أود نواع المختلفة لالتصاالت سواء من شخص واحد إلى شخص واحتسمح بالجمع بین األ
.إلى مجموعات، أو من مجموعة إلى مجموعات 

 وهو قابلیة هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غیر محدودة من العالم بحیث :االنتشارالشیوع و
.تكتسب قوتها من هذا االنتشار المنهجي لنمطها المرن

معقدة تنتشر و حیث تأخذ المعلومات مسارات مختلفةنشط فیه هذه التكنولوجیا توهو المحیط الذي :العالمیة
مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال بأن یتدفق الكترونیا خاصة بالنظر إلى سهولة المعامالت عبر 

.االنتقال عبر الحدود الدولیةان و التجاریة التي یحركها رأس المال المعلوماتي فیسمح لها بتخطي عائق المك
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نظام المعلومات-2

الخلفیة العلمیة لمقدمیها باختالف، واختلفت هذه التعاریف م المعلوماتاتعاریف التي قدمت لنظت التعدد
:ومن بین هذه التعاریف نذكر ما یلي

ذلك النظام الذي یقوم بتزوید المنظمة بالمعلومات الضروریة الالزمة ":تعرف نظم المعلومات بأنها
ت المناسب، وعند المستوى اإلداري المالئم ومثل هذا النظام یقوم لصناعة، واتخاذ القرارات وذلك في الوق

شغیلها إلى مستخدمیها في باستقبال البیانات، ونقلها وتخزینها ومعالجتها، واسترجاعها ثم توصیلها بذاتها أو بعد ت
1."المكان المناسبینالوقت و 

المعلومات،(مجموعة من األجزاءعبارة عن النظام الذي یتكون من ":على أنهأیضا یمكن تعریفه
التي تعمل معا بشكل متناسق من خالل مجموعة من العملیات المترابطة و )األفراد، التجهیزات، اإلجراءات

تقاریر، (النتائج باألشكال المختلفة للمعلومات وعرض المخرجات و ) معالجة، تحلیلتجمیع، تخزین،(المنتظمة 
هل د النتائج للمستفیدین من هذا النظام بطریقة تدعم وتخدم قراراتهم وتسبحیث تزو ) أشكال، رسومات، مخططات

2."الرقابة على نشاطات المنظمةأعمالهم وتمكنهم من التخطیط و 

المكونات أومجموعة من العناصر"من خالل التعاریف السابقة یمكن أن نعرف نظام المعلومات بأنها 
."معینومعالجة المعلومات من أجل تحقیق هدفمیع وتخزین ستعمل في تجتالتي بشریة كانت أو مادیة و 

أهداف نظام المعلومات-أ

3:هناك ثالثة أهداف أساسیة لنظام المعلومات (j.l.pe au celle)حسب 

ت التخفیض من حالة عدم التأكد وذلك بتقدیم معلومات المسیرین على اتخاذ القرارات و یساعد نظام المعلوما
.الدقة وكذا التوقیت المناسبلیة من الصحة و مفصلة وبدرجة عا

 مرحلة تنفیذ حیث تحتاج،هدافاألالخطط الالزمة لتحقیق و اإلستراتیجیةیسمح بالرقابة، إذ بعد وضع
البرامج العمل إلى الرقابة ومتابعة مستوى األداء من أجل بلوغ األهداف المسطرة، ولتحقیق ذلك الخطط و 

.71:یب، خالد زیغان، مرجع سابق، صأحمد الخط1
.34:إیمان فاضل السمرائي، هیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص2
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصصاالتصاالت على األداء االقتصادي للمنظمةاسیة ألثر تكنولوجیا المعلومات و دراسة اقتصادیة قییاسع یسمینة، 3

.45:، ص2011بومرداس، الجزائر، محمد بوقرة وعلوم التسییر، جامعة أوالتجاریة االقتصادیة نظمات، كلیة العلوم تسییر الم
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التي المشاكل و معلومات عن مستوى األداء، والوقت الالزم لتنفیذ البرامجإلى المدیر أو المسیر بحاجة
غیرها من المعلومات التي یمكن أن نتحصل علیها من نظام المعلومات، یمكن أن تعرقل مسار العمل و 

.طالما أن هذا األخیر یعتبر كوسیلة تضمن ترابط مختلف الوظائف فیما بینها
فمثال وظیفة اإلنتاج أخرثر المعلومات التي یحتاجها كل نشاط عن نشاط مع توسع حجم ونشاط المنظمة تك

بحاجة إلى معرفة معلومات عن إمكانیة وظیفة التخزین، وبهذا فإن نظام المعلومات یصبح المحور األساسي 
مات، وهكذا یكون تحقیق الذي تتجمع حوله مختلف الوظائف بما أن تستمد منه ما تحتاج إلیه من معلو 

.االنسجامیق و التنس
عالقة نظم المعلومات بتكنولوجیا المعلومات- ب

1:یوجد منظوران إلبراز العالقة بین مفهومي نظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات وفق ما یلي

المنظور الكلي :

وتقنیات معالجة البیانات یرى في تكنولوجیا المعلومات مظلة واسعة تشكل كال من نظم المعلومات 
ت، فهو یهتم بدراسة كل أشكال التكنولوجیا المستخدمة في تكوین وتبادل المعلومات بأشكالها المختلفة، واالتصاال

المكونات للعناصر المتنوعة علومات نطاقا واسعا من القدرات و تمثل تكنولوجیا الم" :)Seen(أو كما یقول
." خلق المعرفةالمستخدمة في خزن ومعالجة وتوزیع المعلومات باإلضافة إلى دورها في

المنظور الجزئي:

یشیر إلى البعد التكنولوجي لنظام المعلومات ویعتبر تكنولوجیا المعلومات مجرد نظام فرعي ضمن نظام 
ومكونا مهما من مكونات المعلومات، فهو یرى في تكنولوجیا المعلومات موردا أساسیا من موارد نظام المعلومات 

جیا المعلومات حزمة من األدوات التي تساعد في معالجة وتجهیز األفراد بالتالي تعتبر تكنولو التقنیة و 
. بالمعلومات

2:ویمكن إبراز مالمح العالقة بین نظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات في النقاط التالیة

علوماتالتي تستخدم في بناء نظام المعلومات وٕانتاج المقنیة المعلومات بمثابة األدوات والوسائلتعد ت.
الغیر مادیة وقواعد البیانات وشبكات االتصاالت بین الحساباتات المعلومات المكونات المادیة و تشمل تقنی.

تخصص ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الصغیرة و المتوسطةت اتأثیر تكنولوجیا المعلومات على استراتجیات التعسیر في المؤسسموسى بن البار، 1
.68:، ص2009ضر بسكرة،یتجاریة، جامعة محمد خالاالتصال، كلیة العلوم االقتصادیة و ولوجیا اإلعالم و تكن- المتوسطةتسییر المؤسسات الصغیرة و 

.73:نفس المرجع السابق، ص2
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الشبكاتتكنولوجیا االتصال و : طلب الثانيالم

تحتل تكنولوجیا االتصال مكانة رائدة في العدید من مجاالت الحیاة مما تعددت وجهات النظر إلیها ولهذا 
:إللمام بأبعاد هذا المفهوم نحاول اسوف 

االتصالنظرة عامة عن : أوال

الواقع األساسیة في التفاعل اإلنساني، و إن االتصال قدیم منذ وجد اإلنسان، حیث یعد أحد أبرز العناصر 
مجتمعات من النواحي االقتصادیة الذي ینبغي التركیز علیه وٕادراكه أنه لوال االتصال لما نمت العدید من ال

.لحضاریةاو والسیاسیةماعیةواالجت

:تعریف االتصال- 1

:من طرف العدید من الباحثین ندرج منها ما یليلالتصالتعددت التعاریف المقدمة 

عام وتعني(communes)من األصل الالتیني لكلمة مأخوذة(communication)إن كلمة اتصال "
المشاركة في تبادل ظیفة دقیقة ومحددة، أال وهيالتصال و لعامة، و ، ولهذا فهي تكون قاعدة مشتركة أو مشترك
الخ عن طریق ....أو خدمة أو قضیة، أو فرد،سلعةأوأي الترویج لفكرة أو موضوع اآلراء، واألفكار، و الحقائق،

فرد أو جماعة، إلى أشخاص أو جماعات، باستخدام رموز (انتقال المعلومات أو األفكار أو المواقف من شخص 
1.")المستقبلرسل و الم(ومفهوم لدى الطرفین ذات معنى موحد

نقل وتوصیل أو تبادل األفكار والمعلومات "عرف االتصال على أنه )oxford(كسفوردو أوفي قاموس 
2."بالكالم أو بالكتابة أو باإلشارات

)صلو ( مشتقة من"ط ولسان العرب على أنها أما في اللغة العربیة فقد ورد تحدیدها في قاموس المحی
یه وبلغه ویعني والذي یعني الصلة وبلوغ الغایة، فوصل الشيء إلى الشيء وصوال وتوصل إلیه أي انتهى إل

3."البالغأیضا المواصالت و 

.17، 16:، ص ص2009للنشر والتوزیع، عمان، األردن،ي، دار الیازور الممارسةي المنظمات العامة بین النظریة و االتصال فبشیر العالق، 1
.14:ص،2008التوزیع، اإلسكندریة، مصر، ، مؤسسة حورس الدولیة للنشر و االتصاالت اإلداریةرفي، یالصمحمد2
اعیة، ، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتمغیر منشورةمذكرة ماجستیراستخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المؤسسة االقتصادیة،حوریة بولعویدات، 3

.12:، ص2008جامعة منتوري قسنطینة،،تصالاإلعالم واالتخصص
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:سبق یمكن إعطاء تعریف شامل لمفهوم االتصالامن خالل م

خص إلى آخر بصورة األفكار والمعاني من شي یتم من خاللها نقل المعلومات و االتصال هو العملیة الت"
."هداف المرجوة لكال الطرفینتحقق األ

:خصائص االتصال- 2

1:یتمیز االتصال بمجموعة من الخصائص من أهمها ما یلي

حیث تعتبر عملیة االتصال عملیة تفاعل اجتماعي تمكن من التأثیر في الناس :االتصال عملیة  دینامیكیة
.بالتكیف مع األوضاع االجتماعیة المختلفةو التأثر بهم من خالل التغیر في السلوك 

حیث ال یوجد بدایة أو نهایة لعملیة االتصال فنحن في عملیة اتصال دائم مع : االتصال عملیة مستمرة
العملیة أنفسنا ومع مجتمعنا فنحن في اتصال دائم ومستمر وبهذا یمكن القول بأن االتصال هو قلب

.اإلداریة
ني ذلك أن االتصال ال یسیر في شكل خط مستقیم من شخص آلخر فقط بل ویع:االتصال عملیة دائریة

أنه عادة ما یسیر في شكل دائري حیث یشترك الناس جمیعا في االتصال في نسق دائري فیه إرسال 
.واستقبال وأخذ وعطاء وتأثیر وتأثر

المعنى ابهة في الشكل و ع الناس رسائل مشویقصد هنا أنه من غیر المحتمل أن یتب:االتصال عملیة ال تعاد
.المختلفة ألن الكلمات في تغیر وكذلك المعاني بل الحیاة كلها في تغیرزمان األعبر 

ویقصد هنا أنه من الصعب إلغاء التأثیر الذي حصل من الرسالة االتصالیة حتى :ال یمكن إلغاء االتصال
عدلة أخرى ولكن من الصعب أن وٕان كان غیر مقصود فقد تتأسف للمستقبل أو تعتذر بإرسال رسالة م

.أو الرسالة االتصالیة إذ ما تم توزیعهاسحب كالمك ت
إلى أن االتصال عملیة تفاعل اجتماعي تحدث في أوقات وأماكن فباإلضافة:االتصال عملیة معقدة

یجب اختیارها بدقة عند ومستویات مختلفة فهي معقدة أیضا لما تحویه من أشكال وعناصر وأنواع وشروط 
.ال سیفشل االتصالإ االتصال و 

.23-19:مرجع سابق، ص ص،اإلتصاالت اإلداریةمحمد الصریفي،1
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:خالل الشكل التاليولالتصال عدة أهداف یمكن التعبیر عنها من

االتصالأهداف عملیة :)3(الشكل رقم 

.18ص 2008،كندریة، مصرالتوزیع، اإلسمؤسسة حورس الدولیة للنشر و ،االتصاالت اإلداریةرفي، یمحمد الص: لمصدرا

تغیر السلوك العلني - 1
تلي مرحلة للمستقبل وهذه المرحلة

تغیر المعلومات ثم مرحلة تغیر 
.االتجاهات

أهداف االتصال 

إحداث تغییر في 

السلوك االتجاهات  المعلومات 

تزوید المستقبل بمعلومات -1
صحیحة تمكن من انجاز 

.القرارات
تزوید المستقبل بمعلومات -2

.إضافیة
تصحیح معلومات أو-3

مفاهیم خاطئة لدى 
.المستقبل

زیز وتقویة االتجاه الموجود تع-1
.لدى المستقبل

.تعدیل اتجاه المستقبل-2

. تغییر اتجاه المستقبل-3

التأثیر على المستقبل

الهدف الرئیسي



اع السیاحيتكنولوجیا المعلومات واإلتصال في القط الفصل الثاني

54

:عناصر عملیة االتصال- 3

إن عملیة االتصال هي طریق ذو اتجاهین بمعنى أن كل فرد في عملیة االتصال هو مرسل ومستقبل 
ها ز أن تتوفر عدة عناصر أساسیة نوجألفكار والمعلومات التي تتضمنها العملیة ولكي تتم عملیة االتصال یجب

1:في اآلتي

دي االقتراح أو یعبر عن مالحظة أو یصدر أمرا یبومصدر االتصال الذي یقدم المعلومات أهو :المرسل
.قد یكون المرسل رئیسا أو مرؤوسا أو زمیال

الذي یتلقى األمر أو التوجیه أو المعلومات أي أن وهو الشخص الذي یتصل به المرسل و :المستقبل
.المستقبل هو المرسل إلیه

التصال الذي قد یكون أمرا أو طلبا أو نصیحة أو مقترحات أو توجیهات أو أیة وهي موضوع ا:الرسالة
.المستقبلمجموعة من المعاني التي توجه من المرسل إلى 

وهي الوسیط الناقل للرسالة عن طریق حاستي السمع والبصر وتنتقل إلى المستقبلین على هیئة :الوسیلة
، أو تتخذ شكل المعلومات المعبر سینمائیالسان أو مسجلة مكتوبة أو مطبوعة على الورق أو منطوقة بال

.عنها بیانیا أو بالرسم أو بالتصویر أو الخط على لوحة، أو بأي وسیلة أخرى
وهو الغرض من االتصال:الهدف.
یا لتلقي الرسالة واستقبالها واالستجابة لهانوهو الزمن الذي یكون فیه المستقبل مستعدا ذه:الوقت.
وهو یتمثل في الطریقة التي تنطق بها الرسالة:ألسلوبا.

:ماهیة تكنولوجیا االتصال: ثانیا

ل إلى تعتبر المعلومات إحدى ركائز مجتمعنا المعاصر، ولكن هذه المعلومات تصبح بال فائدة إذ لم تص
ط حیاتنا العادیة بالقدر المناسب، ولقد أحدثت ثورة االتصاالت تغییرا جذریا في أنمامریدها في الوقت المناسب و 

.ودخلت وسائل االتصال الحدیثة مختلف جوانب الحیاة

.302،303:، ص ص2008التوزیع، عمان، األردن،، دار الیازوري العلمیة للنشر و مبادئ اإلدارةبشیر العالق، 1
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:تعریف تكنولوجیا االتصال- 1

: یوجد عدة تعاریف لتكنولوجیا االتصال نذكر منها ما یلي

المعلومات وتوزیعها إنتاجاألجهزة الخاصة أو الوسائل التي تساعد على هي اآلالت و "تكنولوجیا االتصال 
1."وعرضهاواسترجاعها 

األدوات والنظم التي تساعد على القیام باالتصال وتتمثل "وقد ورد تعریفها في الموسوعة اإلعالمیة بأنها 
2."هذه األدوات أساس في الحسابات االلكترونیة

لكترونیة المستخدمة في اإلنتاج والتسجیل الكهرومغناطیسي الوسائل اال" یشمللوهناك من وسع مفهومها 
لكفاءة العالیة في حمل الرسائل وج باستخدام الشبكات األرضیة التي تستخدم األلیاف الضوئیة ذات االذي تو 
3.المعلومات، هذا باإلضافة إلى استخدام الحاسوب وما یتصل به من تقنیاتو 

ال وهو تكنولوجیا المعلومات الذي أخر أتكنولوجیا االتصال كثیرا ما تتداخل مع مصطلح حیث نجد أن 
.سابقااا بالتطرق إلیهقمن

أن تكنولوجیا االتصال وتكنولوجیا المعلومات هما وجهان لعملة واحدة على " سعد لبیب"یرى األستاذومنه
ثورة تكنولوجیا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجیا المعلومات التي كانت نتیجة لتفجر أساس أن 

ممكنة ، وظهور الحاجة إلى تحقیق أقصى سیطرة المجاالتمختلف المعلومات وتضاعف اإلنتاج الفكري في 
4.على فیض المعلومات المتدفقة

بین تكنولوجیا االتصال وتكنولوجیا المعلومات، فقد جمع ناآلوبناء على ما سبق فإنه ال یمكن الفصل 
مع شبكات المعلومات، وبذلك بینهما النظام الرقمي الذي تطورت إلیه نظم االتصال، وارتبطت شبكات االتصال 

.فقد انتهى عقد استقالل نظم المعلومات عن نظم االتصال وتطور كل منهما

.74:موسى بن البار، مرجع سابق، ص1
.15:رجع سابق، صم،حوریة بولعویدات2
.15:نفس المرجع السابق، ص3
.14:نفس المرجع السابق، ص4
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:قنوات ووسائط تكنولوجیا االتصال- 2

تمثل وسائط االتصاالت الوسیلة التي تنقل فیها المعلومات من جهاز إلى آخر عبر شبكة االتصاالت 
الحفاظ علیها، بشكل عام حیث باإلمكان تقسیمها إلى علومات و نقل المعلومات وسریة المحسب الكلفة وسرعة 

1:وفي اآلتي سوف نقوم بشرح هذین النوعین، نوعین رئیسین هما السلكیة والالسلكیة

:قنوات النقل السلكیة-أ

:وتشمل كل أنواع األسالك المستخدمة لنقل المعلومات بین  جهازین ومن أنواعها

لنقل البیانات دم األنواع، وهي عبارة عن زوج من األسالك المتوازیة وتستخدم وهي من أق:األسالك المتوازیة
.كثیرةاتومن مشاكلها هو التداخل الذي یحدث بین اإلشارات ولها تطبیقة التماثلیة، الرقمی

ستخدم لنقل البیانات التماثلیة تهي عبارة عن زوج من األسالك المبرومة على بعضها و : األسالك المبرومة
. وفائدة برمها هو لتقلیل التداخل الذي یحصل في اإلشارات الكهرومغناطیسیةلرقمیة،وا
ثم یغطي بمادة ثم تغطى عازلةیتكون هذا النوع من سلك نحاسي نحیف حوله مادة : األسالك المحوریة

ألسالك بشبكة أسالك معدنیة ویغطي بمادة عازلة ویمتاز بأن كمیة المعلومات التي یستوعبها أكبر من ا
المبرومة، كذلك من ناحیة نقل المعلومات ویستخدم في نقل اإلشارات التلیفزیونیة وفي ربط المحطات 

.الطرفیة لشبكات الحاسوب
بها بسرعة یتكون هذا النوع من ألیاف زجاجیة بسمك الشعرة وتنقل البیانات:الضوئیةأسالك األلیاف

.ها السرعة العالیة وكمیة المعلومات فهي ضخمةومن مزایااللیزریة، الضوء من خالل األجهزة 
: قنوات النقل الالسلكیة- ب

تعرف أیضا بالقنوات غیر المحدودة النطاق وترجع عدم محدودیة نقل البیانات غیر مقیدة أو غیر و 
:تلك القنواتأهممحمولة داخلها بل تحمل عبر األثیر في الفضاء ومن 

ادیو ذات الترددات العالیة التي تحمل البیانات لمسافات طویلة من تتمثل في موجات الر : الموجات الصغیرة
.مكان آلخر عبر الغالف الجوي

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، دور التكنولوجیات الحدیثة لإلتصالت في تحقیق أهداف إستراتیجیة التنمیة البشریة المستدامة في الجزائر، فاروق حریزي1
: ص ص،2011سطیف،جامعة فرحات عباس،وعلوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریةلمستدامةاإلستراتیجیة والتنمیة اتخصص إدارة األعمال 

23،24.
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الموجات القصیرة القادمة إلیها من المحطات تستخدم كمحطات مداریة الستقبال إشارات:األقمار الصناعیة
بنقل البیانات یسمح هو ،و مستقبلة لتلك اإلشاراتأخرىاألرضیة وٕاعادة إرسالها إلى محطات أرضیة 

.بیرة جدا عبر مختلف مناطق العالملمسافات ك
تتمثل في تلك الهواتف الشخصیة الالسلكیة التي یستخدم موجات الرادیو في االتصال :الهواتف المحمولة

على تلك المواقع بالهوائیات الموضوعة في المواقع الجغرافیة المختلفة التي تعطیها شبكة االتصاالت ویطلق 
.لخالیا وكل خلیة من تلك الخالیا متصلة بقاعدة مركزیة تعمل بمثابة مركز التصاالت المحمولةبا

المعلوماتیة واالتصالیة ویرى البعض أن تكنولوجیا االتصال الحدیثة اعتمدت على مجموعة من التقنیات 
1:التالیة

 نمط أقمار التوزیع ونمط أقمار بنمطیها وهما نمط أقمار التوزیع و االتصاالتاألقمار الصناعیة وخاصة
.البث المباشر

شبكات الكابل.
أقمار االتصال المرتبطة بشبكات الكابل.
نظم توزیع الترددات متعددة االتجاه.
 الضوئیة(األلیاف البصریة.(
التلفزیون فائق الجودة.
نظم البث اإلذاعي فائقة القدرة.
النظم والبرمجیات المتعلقة بتداول المعلومات آلیا، كذلك و ت المتطورة وتشمل جمیع األجهزة تقنیات المعلوما

.بثها عبر مسافات بعیدة أو استنساخها وعرضها المناسب، مرئیة أو مسموعة

.23:بشیر كاوجة، مرجع سابق، ص1
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.شبكات المعلومات: ثالثا

:تعریف شبكات المعلومات-1

:یوجد عدة تعاریف لشبكة المعلومات نذكر منها

مجموعة من الحواسیب "معلومات المحوسبة على أنهاتعرف شبكة المعلومات أو باألحرى شبكة ال
، ووسائط نقل )وسائط وبرامج الشبكي(المختلفة تكون مرتبطة مع بعضها عن طریق وحدات للربطالمتنوعة و 
سوب من أن یستفید من أي إضافة إلى أجهزة ملحقة بحیث یمكن أي حا) كوابل وأسالك، ربط فضائي(البیانات 

1."لخدمات التي تتشارك بها الحواسیب المرتبطة مكونة بذلك شبكة متكاملةابیانات والمعلومات و 

هي نظام االتصاالت یربط عدد من الحواسیب، یمكن للمعنیین من المستخدمین من خالله "أیضا 
2."المعرفةلتطبیقات، و التراسل بالبیانات والمعلومات و المشاركة في ا

المؤسسة ومراكز المعلومات تعني مجموعة من مراكز ومؤسسات الشبكة المعلوماتیة في " وبمفهوم أوسع 
المعلومات المتجانسة أو غیر متجانسة، تتفق فیما بینها على تشاطر المصادر مستخدمة في ذلك الحواسیب 

ا لكافة المشاركین فیها للحصول على صووسائل االتصال الحدیثة فهي إذن مشروعات تعاونیة توفر فر 
3."التوزیع أو البث، من خالل وسائل االتصال عن بعد لخدمات المعلوماتالمعلومات، عن طریق 

أنها مجموعة من من خالل ما سبق یمكن تعریف شبكات المعلومات أو شبكات الحاسوب على
."الحواسیب أو األجهزة المرتبطة ببعضها البعض بكیفیة معینة تكون قادرة على تبادل المعلومات فیما بینها

:الشبكاتأنواع - 2
.Local. Area)شبكات المناطق المحلیة .أ Net. Works) LAN:

والبرامج وهي مجموعة من الحواسیب، غالبا ما تكون حواسیب مصغرة یتم من خاللها تقاسم التجهیزات 
والبیانات المتوفرة حیث یمكن من خالل هذه الشبكات قراءة البیانات الموجودة في الحواسیب األخرى المشاركة 

الشبكة كما یمكن تقاسم البرامج المختلفة، مثل البرامج اإلحصائیة وبرامج معالجة الكلمات والبرامج التطبیقیة في

.25:ص،مرجع سابقفاروق حریزي،1
.80:موسى بن البار، مرجع سابق، ص2
.444:ص،مرجع سابق، عامر إبراهیم قندیلجي، إیمان فاضل السمرائي3
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لمؤسسات األكادیمیة الطابعات عالیة الجودة وهي شبكات یتم تركیبها في مختلف أنواع اوقواعد البیانات و 
دفق المعلومات واالتصاالت داخل مباني تلك الصحیة وغیرها، بغرض توفیر إمكانات تالصناعیة و التجاریة و و 

موزعة في منطقة محدودة، غالبا ما تكون في أجهزةالمؤسسة، حیث یمكن نقل البیانات بسرعة بث عالیة بین 
1.حدود خمسة كیلومترات مربعة

.MAN(Métropolitainشبكات المناطق المدنیة .ب Area. Net. Works):

تكون مساحتها بحدود )مدینة (ولكنها على مستوى منطقة مدنیة ت المحلیة ینطبق هذا النوع على الشبكا
كیلو متر كمسافة بین أبعاد نقاط الربط فیها ویكون أساس الربط هذا عن طریق تكنولوجیا األلیاف ) 40(

ملیون بایت في الثانیة، ویكون عمل) 100(الضوئیة بین المواقع المختلفة مزودة بسرعة نقل تقدر بحوالي 
2.لبشبكات المناطق المدنیة أشبه ما یكون بالشبكة المحلیة لتلفزیون الكی

.WAN(Wideشبكات المناطق الواسعة.ج Area. Net. Works):

الشبكات الواسعة تستخدم لربط مجموعة من الحواسیب واألجهزة مع بعضها البعض لتغطیة مساحات 
الشبكات المحلیة ومن تطبیقاتها لربط فروع شركة تصال و فة من وسائط االجغرافیة واسعة وتشمل أنواع مختل

3:معینة مع المركز الرئیسي ومن ممیزاتها ما یلي

تغطي مساحة جغرافیة واسعة.
تستخدم لربط شركات متباعدة.
البنیة التحتیة لها معقدة وتحتاج إلى كلفة عالیة.
تستخدم أجهزة وبرامج مختلفة جدا.
المؤتمرات عن بعدلها القدرة في المشاركة ب.
تستخدم الوسائط المتعددة في نقل وتبادل المعلومات.

تكنولوجیا شبكات المعلومات أوالتي تعرف باسم شبكات األعمالوهناك نوع آخر من الشبكات و 
: المؤسسات وتنقسم هذه الشبكات عموما إلىومزایا متعددة ومتنوعة ألفراد و التي تقدم خدماتاالتصال و و 

.181:إیمان فاضل السمرائي، هیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص1
.51:یاسع یاسمینة، مرجع سابق، ص2
.202:، ص2008، دار إثراء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، العملیة اإلداریة وتكنولوجیا المعلوماتمزهر شعبان العاني، شوقي ناجي جواد، 3
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:Internetاالنترنت .أ

:التي قدمت لإلنترنت والتي نذكر منهاهناك العدید من التعاریف 

اإلنجلیزي لالسملغویا مشتقة من شبكات المعلومات الدولیة، اختصارا )Internet(االنترنت "
)International Net Works( ویطلق علیها عدة تسمیات منها الشبكة)The net( الشبكة العالمیة أو
)World net( أو الشبكة العنكبوتیة)The Web(الطریق اإللكتروني السریع للمعلومات أو)Electronic

Super High Way(أو شبكة الشبكات)Net Works of Net Works(".1

شبكة حواسیب ضخمة متصلة مع بعضها البعض، وهي شبكة واسعة " شبكة االنترنت عبارة عن :أیضا 
المعلومات فیما بینها، لتبادللحواسیب المنتشرة و الموزعة في مختلف دول العالم، اأجهزةتصل المالیین من 

وتحتوي كما هائال من المعلومات تشمل جمیع نواحي المعرفة متوافرة على شكل نصوص وصور ورسومات 
لمختلفة االتحكم التي تعمل جمیعا لتوفیر وتوصیل الخدمات إلى أجهزة االتصاالت و باإلضافةوغیرها، وأصوات

2."الشبكة بشبكة الشبكات الدولیةهذهللمستفیدین، ولهذا السبب تسمى

:وتقدم األنترنت العدید من الخدمات من أهما

خدمة القوائم البریدیة، الخدمات البریدیة ، خدمة البرید اإللكتروني، خدمة المحادثة، التعلیم عن بعد
مؤتمرات عن بعد ومؤتمرات الفیدیو، ، الخدمات الصحافةیة، محركات البحث، التجارة اإللكترونیة،المصرفو 

لدیها عدد ال متناهي من االنترنتأي أن ، إلخ ....، خدمات الوكاالت السیاحیة، خدمات قوائم النقاش
.الخدمات

ربط عدد ال متناهي من شبكة عالمیة ت" ن خالل التعاریف السابقة یمكننا تعریف اإلنترنت على أنها م
لشبكات من مختلف مناطق العالم، حیث تحتوي االنترنت على كم هائل من المعلومات التي تسمح االحواسیب و 

."بنقل وتبادل هذه المعلومات

االنترنت هو أن شبكة الحواسیب تعتمد على أجهزة فرق بین شبكة الحواسیب العادیة و الأنأیضا نجد 
في األجهزة والمعلومات، فهي ةمحدودیباالیز وبرامج محددة ولها محدودیة في حین أن شبكة االنترنت تتم

.موجودة أینما كنا ومداها واتساعها وتنوعها كبیر

.37:سابق، صبشیر كاوجة، مرجع1
.21:ص،2009التوزیع، عمان، األردن،، دار المعتز للنشر و شبكة المعلومات العالمیة االنترنتخلیل النومان الشدیفات، 2
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:Intranetنتااإلنتر .ب

الشركات االعتماد على شبكة اإلنترنت وتكنولوجیا الوب بناء د أصبح اآلن باستطاعة المؤسسات و لق
Privâtes(وتأسیس شبكات خاصة  Net Works( یمكن من خالل هذه الشبكة الداخلیة تعرف باالنترانت و

الخاصة التعامل مع أنواع مختلفة من الحواسیب المتوفرة داخل المؤسسة أو الشركة، هذا النوع من الشبكات یتیح 
على عدد محدد من هؤالء العمل وتناقل البیانات ما بین العاملین في المؤسسة الواحدة فقط ویمكن اقتصاره أیضا 

أي داخل (تطیع مستخدمو االنترنت العادیین الوصول إلى المعلومات المخزنة فیها العاملین بحیث ال یس
1).المؤسسة

بروتكوالت بنت امعینة وتعمل االنتر شبكة معلوماتیة محلیة خاصة بمؤسسة "نت عبارة عن ااالنتر : أیضا
بینهم والوصول إلى ألفراد داخل المؤسسة االتصال فیما لوقواعد التي تبنى علیها االنترنت وذلك لیمكن 

2."المعلومات وذلك بطریقة أسرع وأكثر كفاءة وأقل تكلفة

شبكة داخلیة خاصة بالمؤسسة لكنها تستخدم " االنترانت على أنها من خالل ما سبق یمكننا تعریف 
."بروتوكوالت االنترنیت وكل أدواتها

:Extranetكسترانیت اإل .ج

نترانت مفتوحة إنتاج تزاوج كل من االنترنت واالنترانت، فهي شبكة "أنهاتعرف شبكة االكسترانیت على 
على المحیط الخارجي بالنسبة للمؤسسات المتعاونة معها والتي لها عالقة بطبیعة نشاطها بحیث تسمح لشركاء 

ون الوصول إلى بیانات المؤسسة، وقد یكج الدخالء و عبر جدران ناریة التي تمنع ولو أعمال المؤسسة بالمرور
3."هؤالء الشركاء موردین، موزعین، شركاء، عمالء أو مراكز بحث تجمع بینها شراكة عمل في مشروع واحد

تبادل المعلومات و ستخدام الشبكة نت على اانت حیث یقتصر االنتر ات تطورا إلنتر یكستراناإلأیضا تعد 
ت فهو السماح لبعض یاالكسترانالبیانات بین كل أو بعض العاملین داخل المؤسسة الواحدة أما والملفات و 

4.التعامل معهاواستخدامها و ) االنترانت(داخلیة األشخاص أو الجهات من خراج المؤسسة للدخول إلى الشبكة ال

.182:إیمان فاضل السمرائي، هیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص1
علوم اقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة جامعة الجزائر، تخصص ر منشورة، ، أطروحة دكتوراه غیاالنترنت وتطبیقاتها في مجال التسویقإبراهیم بختي، 2

.22:، ص2003
.24،25:سابق، ص صالمرجع النفس3
.183:إیمان فاضل السمرائي، هیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص4
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:المخاطر التي تهدد الشبكات المعلوماتیة- 3

من مع االنتشار الواسع لشبكات المعلومات واالتصال والعدد المتزایدة لمستخدمیها أصبحت مسألة األ
المعلوماتي قضیة بالغة األهمیة أمام مخاطر والتهدیدات التي تعیق سالمتها ووصولها لغایتها ومستقبلها حیث 

1:یمكن تقسیم هذه المخاطر إلى صنفین هما

:التهدیدات المقصودة-أ

وهي التي یقوم بها المخترقون قصد تعطیل عملها ومن أهم هذه المخاطر نجد صناعة الفیروسات 
نیة وهي أكثر الجرائم انتشارا وتأثیرا في عالم الشبكاتااللكترو 

:ومن أهم هذه التهدیدات نجد

وهي محاولة الدخول إلى الشبكة المعلوماتیة من قبل شخص غیر مصرح له بذلك، وقد یستغل :االختراقات
.في هذا ثغرات في نظام الحمایة

فتراضیة بتعطیل أجهزة الشبكات المعلوماتیة حیث یقوم مرتكبو هذا النوع من الجریمة اال:تعطیل األجهزة
.ونظمها جزئیا أو كلیا

: غیر مقصودةالالتهدیدات - ب

من أهم هذه و الوقایة أو خارجة عن نطاق التحكم فیهموما نتیجة عدم اتخاذ التدابیر و وهي التي تكون ع
:التهدیدات نجد

 العواصف، الفیضانات، الحرائق، الزالزل(الكوارث الطبیعة...(
تعطیل الشبكات بسبب األشغال.
عطب أحد مكونات الشبكة أو خطأ في تنفیذ أحد البرامج المشتغلة للحواسیب أو الشبكة.
خطأ فني ناتج عن سوء تصرف أو سوء تقدیر من طرف الساهرین على الشبكات ونظم المعلومات.

إدارة أعمال المؤسسات الصغیرة ر غیر منشورة، تخصصرسالة ماجستیاالتصال على االتصال التجاري،تكنولوجیا المعلومات و تأثیررماني أحمد، 1
.36، 35:، ص ص2008بسكرة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضرواالتصال،اإلعالمتكنولوجیا - والمتوسطة
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تكنولوجیا المعلومات واالتصال: ب الثالثالمطل

الواضح أن كل مفهوم على حدى أي تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا االتصال ومن تطرقنا في ما سبق ل
التكامل بین كل من تكنولوجیا الحسابات اآللیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال نتاجا مناسبا للتالحم و 

.وتكنولوجیا االتصال) المعلوماتیة(

:ویمكن التعبیر عنها بالشكل التالي

تكنولوجیا اإلتصاللوجیا المعلومات و تكنو كامل التكنولوجي بینالت:)4(الشكل رقم

، رسالة االتصاالت على األداء االقتصادي للمنظمةاسیة ألثر تكنولوجیا المعلومات و دراسة اقتصادیة قی، یاسع یاسمینة:المصدر
ریة وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، التجانظمات، كلیة العلوم االقتصادیة و ماجستیر غیر منشورة، تخصص تسییر الم

.23:، ص2011الجزائر، 

تكنولوجیا معالجة 
)برامج وعتاد(المعلومات 

تكنولوجیا المعلومات 
االتصاالت السلكیة والالسلكیة و 

أرضیة وفضائیة

تكامل 

لمعلومات تكنولوجیا ا
واالتصاالت
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الكتاب والتي یمكن أن لومات واالتصال بتعدد الباحثین و تكنولوجیا المعمفهوم ولقد تعددت التعاریف حول 
:نذكر منها ما یلي

تجات واالختراعات التي المنمختلف أنواع االكتشافات و "أنهاعلى تكنولوجیا المعلومات واالتصالتعرف 
التي تتعامل مع شتى أنواع المعلومات من حیث جمعها ت الحواسیب واالتصاالت الحدیثة و تأثرت بتكنولوجیا

تحلیلها، تنظیمها، واسترجاعها في الوقت المناسب وبالطریقة المناسبة والمتاحة وهي تشمل فرعین أساسیین هماو 
1."تشغیل المعلومات وٕایصالها

یشمل هذا الفرع الوظائف التي تتناول المعالجة و التوزیع اآللي للمعلومات وهي تعتمد :معلوماتتشغیل ال
.على تطبیقات اإلعالم اآللي بأشكاله المختلفة

تم تشغیلها بین المواقع المتباعدة للحواسیب أو بین أي إیصال المعلومات التي:إیصال المعلومات
.تخدام تسهیالت االتصاالت السلكیة والالسلكیة الحواسیب ووحدتها الظرفیة وذلك باس

جمیع أنواع التكنولوجیا المستخدمة في تشغیل ونقل وتخزین المعلومات في شكل " وتعرف كذلك على أنها 
وتشمل تكنولوجیا الحسابات اآللیة ووسائل االتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغیرها من المعدات إلكتروني

2".في االتصاالتبشدة التي تستخدم 

3:التصال إلى أربعة مجموعات كاآلتياویمكن تصنیف تعاریف تكنولوجیا المعلومات و 

ومن ،المفاهیم التي ترتكز على األجهزة التي تشملها تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت:المجموعة األولى
:فاهیم نجدبین هذه الم

 صندوق النقد الدولي تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بأنها یعرف التقریر االقتصادي الدولي الذي یصدره
."األعمال والتي توجد في بیئة تتضمن الحسابات اآللیة والبرامج الجاهزة ومعدات االتصال عن بعد" 

ماجستیر غیر منشورة ، تخصص اقتصاد كمي، كلیة ، رسالة االتصال على النمو االقتصادية ألثر التكنولوجیات المعلومات و دراسة قیاسیالعمري الحاج،1
.6،7:، ص ص2013، الجزائر،3تصادیة والتسییر، جامعة الجزائراإلقالعلوم 

، الملتقى الدولي الثالث حول تسییر المؤسسات المعرفیة الركیزة التنمیة االقتصادیةتكنولوجیا المعلومات واالتصال و ،، لحمر عباسبن السعید محمد2
.3:، ص2005نوفمبر 13-12، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي صادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریةالتحدي التنافسي للمؤسسات االقتدة و الجدی

.132،133:م صباح، مرجع سابق، ص صبلقیدو 3
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نشطة التي تقوم بها تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت األالمفاهیم التي ترتكز على :المجموعة الثانیة
:، ومن بین هذه المفاهیم نجدة إلى األجهزة التي تستخدمهادون اإلشار 

عرض، معالجة، تخزین، إرسال،"البعض أن مفهوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یتمثل فيبحیث یرى
."المعلوماتإدارة، تنظیم واسترجاع 

، التي تقوم بهاواألنشطةالمفاهیم التي ترتكز على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت :المجموعة الثالثة
:ومن بین هذه المفاهیم نجد

 التكنولوجیة الحدیثة في معالجة تطبیق النظم" هناك من یرى أن تكنولوجیا المعلومات واالتصال یقصد بها
تكنولوجیا : معلومات وٕارسالها وتخزینها واسترجاعها بسرعة ودقة وكفاءة ومن أهم هذه النظم التكنولوجیة ال
."انات، تكنولوجیا الحسابات اآللیة، البرامج الجاهزةیل البیصتف

ا ومن بینهواحدن أالمفاهیم التي تركز على األجهزة واألنشطة والعنصر البشري في :المجموعة الرابعة
:نجد

 مبنیة على تكنولوجیا االتصاالت جمیع أنظمة المعلومات بالمنظمة التتضمن تكنولوجیا المعلومات و
.االت وكذلك جمیع المستفیدین منهااالتصالمعلومات و 

1:وبعد التصفح في هذه المفاهیم نستنتج ما یلي

االتصاالت ترتكز وبشكل محوري على استخدام تقنیات وبرمجیات الحاسب اآلليتكنولوجیا المعلومات و أن.
على البیانات ، تبدأ أوال بالحصول لمعلومات واالتصاالت تشمل جملة من المراحلتطبیقات تكنولوجیا اأن

لى من مصادرها المختلفة ثم معالجتها وبعد ذلك إرسال النتائج المترتبة على عملیات المعالجة إالضروریة 
.الجهات المعنیة الستفادة منها

االتصاالت أن تحقق االستفادة العظمى من عملیاتها فیجب طیع أنظمة تكنولوجیا المعلومات و حتى تست
.في الوقت والشكل المناسبینتوفیر مخرجاتها للمستفیدین 

.133:نفس المرجع السابق، ص1
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االتصاالت في ظهور العدید من مجاالت التطویر، كظهور ثل مخرجات تكنولوجیا المعلومات و تتم
البرمجیات المتطورة والتي تتضمن النظم الخبیرة، الذكاء االصطناعي، قواعد البیانات، االنترنت، االنترانت، 

.دالبرید االلكتروني وتكنولوجیا االتصاالت عن بع

هي "االتصال ف شامل عن تكنولوجیا المعلومات و من خالل التعاریف السابقة یمكننا إعطاء تعری
مجموعة من الوسائل المستخدمة في اقتناء المعلومات ومعالجتها وتخزینها ونشرها في صورها المختلفة وذلك 

."االتصال عن بعدبواسطة أجهزة تعمل إلكترونیا وتجمع بین أجهزة الحاسب اآللي وأجهزة 
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تكنولوجیا المعلومات واالتصالساسیاتأ: المبحث الثاني

بحیث مكونا أساسیا في المجتمعات خاصة في المؤسسات االتصالأصبحت تكنولوجیا المعلومات و 
دام هذه أصبحت هذه التكنولوجیا میزة أساسیة تحدد نجاح أو فشل هذه المؤسسات مما استدعى بالمؤسسات استخ

، أیضا ؤسسات في تحقیق میزتها التنافسیةمعرفیة  كونها تؤثر على الما فیها من مكونات مادیة و التكنولوجیا بم
، لذا سوف نحاول في هذا یجب تفادي الوقوع فیهابحیث تواجه المؤسسات عدت تحدیات في هذا المجال 

.المبحث التعرف على البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات، أیضا أهمیتها و مختلف تطبیقاتها

ومكوناتهاتكنولوجیا المعلومات واالتصالأهمیة :المطلب األول

تقدمه، وذالك من خالل مادیث وتطویر مختلف القطاعاتتؤدي تكنولوجیا المعلومات دور كبیر في تح
، فمن خالل هذا المطلب سنتناول أهمیة بنیتها التحتیةعلىمن خالل إعتمادهامن مزایا عدیدة ومتنوعة وذلك 

.مكونات البنیة التحتیة لهااالتصال و تكنولوجیا المعلومات و 

االتصالأهمیة تكنولوجیا المعلومات و : الأو 

االتصال في أهمیة تكنولوجیا المعلومات و راز االتصال أهمیة كبیرة حیث یمكن إبلتكنولوجیا المعلومات و 
1:النقاط التالیة

 واإلسراع نیة والفقیرة، الغبین البلدان اإلنمائيصال أداة قویة لتجاوز االنقسام االتتعتبر تكنولوجیا المعلومات و
لماماإلمیة، ویمكن لتكنولوجیا المعلومات توصیل منافع ببذل جهد بغیة محاربة الفقر والجوع والمرض واأل

مكن نشر أكثر المناطق انعزاال، فمن خالل تكنولوجیا المعلومات یالتدریب إلىبالقراءة والكتابة والتعلیم و 
.المنظمات وغیرهامن المشاكل المتعلقة باألشخاص و الرسائل الخاصة بحل العدید

رقمیة إلى نشوء أشكال تساهم في التنمیة االقتصادیة حیث تؤدي الثورة الاالتصالو إن تكنولوجیا المعلومات
جدیدة تماما من التفاعل االجتماعي واالقتصادي وقیام مجتمعات جدیدة وعلى عكس الثورة الصناعیة التي 

المعلومات واالتصال من شأنها االنتشار بشكل سریع والتأثیر في شهدها القرن الماضي، فإن تكنولوجیا
ح للناس بالوصول إلى یا المعلومات التي تسمحیویة الجمیع وتتمحور تلك الثورة حول قدرة تكنولوج

.بالعالم في نفس اللحظة تقریباالمعرفة الموجودة في أي مكان المعلومات و 

، الملتقى الدولي حول المعرفة في ضل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا عرفةاالتصال واقتصاد المو تكنولوجیا المعلوماتعبد اهللا قلش، 1
.13، 12:ص ص،نوفمبر28-27حسیبة بن بوعلي الشلف، یوميجامعة،التسییركلیة العلوم االقتصادیة و التنافسیة للبلدان العربیة،
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األشخاص المهمشین والمعزولین أن یبدلوا بلدهم بغض النظر عن االتصالو تمكن تكنولوجیا المعلومات
القات صنع القرار على المستویین المحلي نوعهم أو مكان سكنهم، وهي تساعد على التسویة بین القوة وع

.والدولي وتحسین كفاءة األدوات األساسیة لالقتصاد من خالل الوصول إلى المعلومات والشفافیة

مما سبق یتضح لنا أن لتكنولوجیا المعلومات واالتصال أهمیة بالغة لذلك یستوجب االهتمام بها وتطویرها 
علیم وتدریب األفراد على استعمالها وتوعیتهم بأهمیتها البالغة في مجال واستخدامها بشكل فعال وذلك من خالل ت

.  التنمیة والتطویر

االتصالجیا المعلومات و مكونات البنیة التحتیة لتكنولو :ثانیا
: االتصال من مكونین رئیسیین وهماتتكون تكنولوجیا المعلومات و 

ویمكن اعتبارها )Softwar( المكون هو البرمجیات ولعل المصطلح األكثر شیوعا لهذا : المكون المعرفي-أ
بمثابة روح هذه التكنولوجیا الجدیدة وجوهرها، حیث أن البرمجیات لیس لها وجودا مادي ملموس، بمعنى أن لیس 

1.لها كتلة مادیة ترى

:على أنهاالبرمجیاتویمكن تعریف 

2."الجة وتخزین واسترجاع ونقل البیاناتالمكونات الالمرئیة التي تتولى إدارة موارد الحاسوب ومع" 

حیث أن هذه البرمجیات تنقسم إلى برمجیات النظام وبرمجیات التطبیقات حیث أن برمجیات النظام هي 
.التحكم فیهاتتحكم في تشغیل وٕادارة األجهزة و تلك البرامج التي 

ها بعمل محدد مثل برنامج بینما برمجیات التطبیقات هي تلك البرامج التي تم إنشاؤها من أجل قیام
.)Excel(، صفحات الویب والجداول االلكترونیة)Word(معالجة النصوص 

ویوجد برمجیات التطبیقات ما هو خاص وهي البرمجیات الموجهة للتطبیقات المتخصصة مثل التحلیل 
.المالي، المحاسبة، سالسل التورید

ت االلكترونیة التي تحوى المكون المعرفي المعداویقصد به مجموعة األجهزة و :المكون المادي- ب
والتي من خاللها یتم تشغیل هذه البرمجیات، لذا یمكن اعتبار هذا المكون بمثابة حلقة ) البرمجیات(المعلوماتي 

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، تخصص إدارة األعمال، كلیة ة الموارد البشریة في المؤسسةأثر تكنولوجیا المعلومات واالتصال على إدار لمین علوطي، 1
.50، 49:ص ص،2008العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

.139:، صمرجع سابق، االتصاالت اإلداریةمحمد الصریفي، 2
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المعلومات إلى وسائط في عملها على ترجمة البرمجیات و المستعمل وتعتمدلوصل ما بین المكون المعلوماتي و ا
ل على المستخدم إدراكها مثل أجهزة الحاسوب، ماكینات البنوك اآللیة، الهاتف یسهسمعیة وبصریة

.المادي یعد هذا المكون أكثر إدراكا من قبل المستخدمینالخ، ونظرا لوجود..المحمول

ال یمكن لتكنولوجیا المعلومات ) المكون الماديالمكون المعرفي و (ونین السابقین باإلضافة إلى المك
الشبكات أو شبكات المعلومات واالتصاالتصال الحدیثة االستغناء عن المكون الرئیسي الثالث أال وهو واالت

. التي تحدثنا عنها فیما سبق

االتصال وتأثیراتهادوافع تكنولوجیا المعلومات و : نيالمطلب الثا

تها وذالك لعدة اإلتصال في مختلف تعامالإلى إدخال تكنولوجیا المعلومات و تسعى المؤسسات جاهدة 
بر سالح السلبیة فهي تعتالتأثیراتیوجد فیها بعض االتصال، أیضا تكنولوجیا المعلومات و أسباب إیجابیةو دوافع 

.اإلتصال وتأثیراتها افع إدخال تكنولوجیا المعلومات و سنتناول دو ، فمن خالل هذا المطلب ذو حدین

إلى المؤسسة  االتصالتكنولوجیا المعلومات و إدخال دوافع: أوال

یوجد العدید من العوامل التي تدفع بالمؤسسة إلى إدخال تكنولوجیا المعلومات واالتصال إلى المؤسسة 
1:نذكر منها

 قدمونها إلى العدید الخدمات التي یفي التعریف بأعمالهم ومنتجاتهم و رغبة المسیرین ومدراء األعمال الدائمة
..فیة االتصال بهم في حالة الحاجة إلیهم بأكثر سرعة وأقل تكلفةالمساهمین، وكیمن الزبائن والشركاء و 

 نشر كل المعلومات التي تخص المؤسسة و التي یرید الزبون معرفتها من منتجات وخدمات وكل میزاتها
.االیجابیة التي تكون متاحة لهم دون الذهاب إلى المؤسسة

 لةتقدیم خدمات للزبون بأحسن طریقة من حیث السرعة والسهو.
جلب فئة جدیدة من العمالء الذین هم على اتصال باالنترنت.
 نشر المعلومة في الوقت المناسب ألنه یوجد بعض المعلومات یتطلب نشرها في وقت محدد وأي تأخیر في

.آجال نشرها تفقد المعلومة أهمیتها
انفتاح المؤسسة على السوق المحلي، اإلقلیمي العالمي.
، محاضرات لطلبة الماجستیر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة ي المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتكنولوجیا ونظم المعلومات فإبراهیم بختي، 1

:موجود على الرابط48، 47: والمتوسطة، كلیة العلوم اإلقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص ص 
http://bbekhti.online.fr//trv_pdf/tic.pdf, page visitée le , 23 /02 /2015 , 18 :48
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االتصال یا المعلومات و تكنولوجتأثیرات:ثانیا

توضیح هذه التأثیرات في نایمكنلتكنولوجیا المعلومات واإلتصال تأثیرات إیجابیة وأخرى سلبیة حیث 
:الجدول التالي

االتصالتكنولوجیا المعلومات و السلبیة لالتأثیرات اإلیجابیة و : )2(جدول رقم

التأثیرات السلبیة التي ترافقهاالتأثیرات اإلیجابیة
وعملیات المعالجة تمكن من انجاز المسائل الحسابیةال- 1

.لألعمال الورقیة بشكل أسرع بكثیر مما یقوم به األفراد
تنهي أوحوسبة النشاطات التي كان یؤدیها األفراد، ستوقف - 1

.بعض الوظائف
مساعدة المنظمات على التعرف األوسع واألشمل على - 2

نماذج المبیعات الخاصة بالزبائن
ستسمح للمنظمات بجمع معلومات تفصیلیة عن األفراد، - 2

.وبذلك قد تتجاوز على خصوصیاتهم وحریاتهم الفردیة

الصور نیة التقدم في المجاالت الطبیة والجراحیة و إمكا- 3
.الشعاعیة ومراقبة المرضى

.المشاكل الصحیةخدامها المكثف قد یسبب اإلرهاق و است- 3

: جدیدة من خالل خدمات مثلالتزوید بإمكانیات وكفاءات- 4
الصراف اآللي، السیطرة اآللیة على الطائرات و المطارات

ل المجتمعات في حاالت األعطال، غیر متوقعة بشلسبب تت- 4
.في هذه النظم اآللیةمعروفةغیر أو

توزیع المعلومات بشكل فوري إلى المالیین من األفراد في - 5
.مختلف مناطق العالم

خاصة االنترنت في توزیع نسخ غیر ااستخدامهمن الممكن - 5
مقاالت الریقة غیر مشروعة، من البرمجیات و قانونیة، وبط

.الممتلكات الفكریة األخرىوالكتب و 

التقلیل من االتصاالت الشخصیة المباشرة، لوجود شبكة - 6
اتصال وسیطة بین الشركات، وهذا ما یساهم في تخفیض 

.اإلقامةالیف التنقل و تك

تجعل العالقات بین المتعاملین أقل إنسانیة - 6

الحاجة إلى عمالة أعلى خبرة وتعلما وبالتالي زیادة أجور - 7

.العاملین في مهن هذا القطاع

سعفهم الحظ في الحصول على منصب یهناك أشخاص لم - 7

.عمل بسبب هذه التكنولوجیات

، رسالة االتصاالت على األداء االقتصادي للمنظمةولوجیا المعلومات و اسیة ألثر تكندراسة اقتصادیة قی، یاسع یاسمینة:المصدر
التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، ة العلوم االقتصادیة و منشورة، تخصص تسییر المنظمات، كلیماجستیر غیر

.34:، ص2011الجزائر، 
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یقاتهاوتطباالتصال ولوجیا المعلومات و تكنتحدیات : المطلب الثالث

أهم لتكنولوجیا المعلومات واإلتصال و في هذا المطلب سوف نتطرق إلى تحدیات إدارة البنیة التحتیة 
.تطبیقاتها

إدارة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصالتحدیات :أوال

سائحة كما یمثل في ا صیمثل التنفیذ الفعلي للعمل الشبكي والبنیة التحتیة الجدیدة لتكنولوجیا المعلومات فر 
مواجهتها لكي تبقى في وضع تنافسي جید وهذه التحدیات علىالوقت نفسه تحدیات ینبغي على منظمات العمل

1:هي

:فقدان سیطرة اإلدارة على النظم-1
إدارةالمشكالت المتعلقة أو الناتجة عن انیة إلى تنامي وتعقد الصعوبات و التطبیقات المیدتشیر التجارب و 

یا المعلومات وبیانات المنظمة في بیئة موزعة وذلك بسبب االفتقار إلى إدارة مركزیة موحدة قادرة تكنولوج
.بمفردها على تسییر جمیع قضایا هذا النوع من التكنولوجیا

:متطلبات التغییر التنظیمي-2
هذا حیث تعتبر الحوسبة الشاملة فرصة إعادة هندسة المؤسسة لتصبح بمثابة وحدة فاعلة، لكن مثل

العمل یخلق العدید من المشكالت او الفوضى في حالة عدم معالجة بعض القضایا التنظیمیة، وعلیه تحتاج 
.داء والرسالة أیضاألهندسة جذریة في الفكر اإلداري واالمؤسسة إلى 

:التكالیف الضمنیة لحوسبة المشروع-3
تحقق بسبب تلزبون الموزعة لم ا/أدركت شركات عدیدة أن الوفرات التي توقعها من حوسبة المزود 

جهزة قد تبددت بفعل التكالیف التشغیلیة السنویة المترتبة التكالیف الضمنیة، فالوفرات المستحقة نتیجة تملك األ
الشبكة فمهام مثل إدامة الشبكة ودعم لنظام و عاملة ووقت إضافي مطلوب إلدارة اقوىعلىعلى الحصول

العتاد والبرمجیات، تتطلب ألدائها وقتا طویال، حیث الوقت یمثل ماال أیضا البیانات، وحل المشكالت الفنیة و 
.الكفاءة المتحققةة ما بین المكاسب في اإلنتاجیة و وعلیه ینبغي إجراء نوع من الموازن

منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، مصر، تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت وتطبیقها في مجال التجارة النقالة،بشیر عباس العالق، 1
.141-138: ، ص ص2007
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:التوسع االعتمادیة واألمن-4

لة ومستعدة لتكوین ینبغي على المنظمات الراغبة في التحول إلى العمل االلكتروني أن تكون قادرة ومؤه
بنیة تحتیة متجددة لتكنولوجیا المعلومات تكون فاعلة من حیث قدرتها على توفیر موجة عریضة وطاقة 
استیعابیة كافیة لبث وٕادامته جمیع أنواع البیانات الناتجة عن عملیتها الناتجة عن تعامالت التجارة االلكترونیة 

.وألعمال اإللكترونیة

درجة اعتماد المنظمة على البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات في أداء رسالتها فتعنيالعتمادیةأما ا
.وخدمة أهدافها وأهداف المتعاملین معها وهذا أمر صعب ألنه یتطلب موارد مالیة وبشریة وفنیة هائلة

مع تتعاملعمال التي ألالخطورة خصوصا بالنسبة لمنظمات افهي غایة في األهمیة و األمنأما مسألة 
.المنظمات خارج حدودها اإلقلیمیة وعلیه یشكل هذا خطر على المؤسسةعدد كبیر من األفراد و 

تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المؤسسة: ثانیا

لقد انتشرت تطبیقات تكنولوجیا المعومات في شتى المجالت وعلى جمیع المستویات وتصنف من عدة 
ین كما تتعد استعماالت تكنولوجیا المعومات واالتصال في المؤسسات فیمكن أن زوایا وتختلف باختالف الباحث

1:نجد هذا االستعمال ضمن المجال الداخلي أو ضمن المجال الخارجي للمؤسسة كما یلي

تطبیق واستعمال داخلي- 1

:من أهم االستعماالت الداخلیة نجد

ل معلومات المؤسسة في بطاقة تعرض فیها كل تستعمل تكنولوجیا المعومات واالتصال كمصدر مركزي لك
الخ..، أهدافها، معومات على الهیكل أو المنتجهیكلها التنظیمي،المؤسسة، نشاطهامن تعریف ب

الخ......ساعد حصر كل من المعومات الشخصیة، الوظیفیة، الترقیةیین الذي لوضع دلیل العام
 نت في مواقع مختلفة، ومهما تباعدت أجزاؤها أو أجزاء المؤسسة مع بعضها البعض حتى وان كاط كل بر

.فروعها جغرافیا
 منها االستفادةلتسهیل معالجة البیانات و ) لحضورالتسجیل الیومي ل(لبطاقات الدوام اإللكترونياالستعمال

.وكذا سرعة الوصول إلیها

.58، 57:ع سابق، ص ص بشیر كاوجة، مرج1



اع السیاحيتكنولوجیا المعلومات واإلتصال في القط الفصل الثاني

73

والمعالجةتتیح للموظفین الوصول إلى الوثائق المعیاریة للفحص.
 مها ومسؤولیتهااتحدید مهتحدید وظائف و.
 الخدمة لتفادي تكرار الشرح عدة مراتأووضع معلومات عن المنتج.
 السریع داخل المؤسسةاالنتقال السهل و.
 رق في ذلكغالوقت المستندات بتوفیر التكالیف البریدیة و االقتصادي للمستالنقل السریع و.

تطبیق واستعمال خارجي- 2

:نجدمن أهم االستعماالت الخارجیة

 الخاصة بمنتجات وخدمات المؤسسة على شبكة االنترنت حتى تجلب أكبر عدد اإلشهارو اإلعالناتنشر
.من الزبائن

التسوق عبر االنترنت وتحقیق التجارة االلكترونیةو السماح للزبائن الشراء.
لهاتف من ناحیة سرعة االتصال مع أشخاص خارج المؤسسة عن طریق البرید االلكتروني فهو یكسب میزة ا

.أحسن تعبیربإعطاءالسرعة، ومیزة الخطاب 
ومات عن مواد ترید شرائها، خاصة المواد ذات التمویل الكبیرلتزوید المؤسسة بمع.
راء أو مستشارین في مجال عملها لحل بعض المشاكل دون دفع بالحصول على معرفة خارجیة من خ

.تكالیف االستشارة في بعض الحیان
دائم على سوق العمالة من اجل اختیار متطلباتها من الموظفین عند الحاجةاالطالع ال.
 اختیار سوق منتجاتها ولمعرفة مدى رضا المستهلكین عنها حتى یفیدها في وضع خطتها المستقبلیة من

.و التسویقیةاإلنتاجیةالناحیة 
اختیار المورد من خالل العروض المقدمة من طرف الموردینإمكانیة.
بعة مدى تطور المؤسسة مقارنة مع المؤسسات أخرى في نفس القطاع أو القطاعات ذات العالقة وذلك متا

.عن طریق االتصال الدائم بالعالم من أجل الحصول على معلومات كزیادة مواقع المؤسسات
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أهم تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المجال السیاحي: المبحث الثالث

التطور في تقنیة المعلومات واالتصال صورا حدیثة للتعامل في مقدمتها الخدمات متغیرات و لقد فرضت ال
فقد أصبحت السیاحة االلكترونیة في الوقت الحاضر ضرورة حتمیة ال یمكن لنشاط ، السیاحیة االلكترونیة

ة والسیاحیة وذلك السیاحي الفرار منه وأصبح الحدیث عنها هو مثار اهتمام العدید من الدراسات االقتصادی
قانونیة وتنظیمیة لها، ومن أجل هذا خصصنا هذا المبحث إلبراز أهم استخدامات تكنولوجیا أطرلمحاولة وضع 

المعلومات واالتصاالت في سبیل تطویر الخدمات السیاحیة وهذا ما یتجلى في انتشار السیاحة االلكترونیة 
.أساس كأهم تطبیقاتها

كأساس لظهور نوع جدید من السیاحلاالتصاالمعومات و تكنولوجیا : المطلب األول

buhalis(نوع جدید من السیاح فحسباالتصاالتنتج عن المزج بین صناعة السیاحة وتكنولوجیا 

ة ولدیه وأكثر تطلبا، ویحتاج إلى منتجات ذات جودة عالیفإن هذا النوع من السیاح أصبح أكثر تعقیدا )2002
المنتجات السیاحیة فهو أكثر خبرة كما انه یعطي قیمة عالیة للمال والوقت، ویضیف معرفة أوسع عن الوجهات و 

تطلعا ومعرفة أن للسائح الجدید أفضلیات واضحة وانه دائما في مقارنة للبدائل المختلفة وان السائح أكثر
یة عند السفر حیث یتطلع إلى الحصول على المزید من المشاركة في الجمعیات المحلالبیئي و بالجانب الثقافي و 

توفر الوسائط االلكترونیة للسائح إمكانیة االطالع على مختلف العروض في وقت قصیر جدا وبسهولة تامة 
واختیار العرض المناسب لذلك تسعى المؤسسات السیاحیة على اختالف أنواعها لتقدیم أحسن عرض من حیث 

ح الوسائط االلكترونیة للسیاح بالتحدث عن خبراتهم العالقة والتعریف به لیكون على مرأى من السائح، كما تسم
وأرائهم وبتبادل المعلومات فیما بینهم من مختلف أنحاء العالم مجانا وفي الوقت الحقیقي، ویتوجه السائح ضمن 

كما یرید أن یشعر السائح الجدید الفیدیوالمجتمع الرقمي للبحث عن الخبرات واآلراء لتبادل الصور وأشرطة 
1.المزید من المشاركةأن یكون ملما بمختلف المعلومات و و هاء ویجب أن یعطي أراءباالنته

أن السائح لم یعد الزبون السلبي الذي یذهب إلى وكالة السفر ویجلس لساعات )poon)1993ى ویر 
إلى یرغب في الحصول على المشاركة في عملیة الشراء ویتطلع و الشراء عطلة، السائح الجدید هو أكثر نشاط

2.وجود المرونة في تقدیم واختیار الخدمة

، ملتقى وطني حول فرص ومخاطر السیاحة الداخلیة في المعلومات واالتصاالت في الترویج للسیاحة الداخلیة في الجزائراتكنولوجی، دور حماني أمینة1
.7:ص2012نوفمبر، 20-19یومي، جامعة الحاج لخضر باتنة،اإلقتصادیة و لتجاریة وعلوم التسییرالعلوم الجزائر، كلیة 

.7:نفس المرجع السابق، ص2
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تعریف السیاحة االلكترونیة وأهمیتها:المطلب الثاني

السیاحة اإللكترونیة هي إستخدام األعمال اإللكترونیة في مجال السیاحة والسفر، وٕاستخدام تقنیات 
فعالیة للمستهلكین السیاحیین، اإلنترنت من أجل تفعیل عمل الموردین السیاحیین، والوصول إلى تسهیالت أكثر

، سنحاول في هذا المطلب إلى تعریف السیاحة ات تكنولوجیا المعلومات واإلتصالوكواحدة من أهم وأحدث تطبیق
.اإللكترونیة والوقوف على أهمیتها

.تعریف السیاحة االلكترونیة: أوال

بعض معامالته التي تتم بین المؤسسة نمط سیاحي یتم تنفیذ " 1:یمكن تعریف السیاحة االلكترونیة بأنها
."السیاحیة وأخرى أو بین مؤسسة سیاحیة ومستهلك وذلك من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

هي نمط سیاحي تتالقى فیها عروض الخدمات السیاحیة من خالل شبكة المعلومات الدولیة أو
ي قبول هذه الخدمات السیاحیة المقدمة عبر شبكة االنترنتمع رغبات جموع السائحین الراغبین ف) االنترنت(

: السابق یمكن القول بأن عناصر السیاحة االلكترونیة ثالث وهيعریفمن خالل الت

الشركة أو المؤسسة السیاحیة مقدمة الخدمة السیاحیة:العنصر األول.
السائح(حیة الخدمة السیاتهدف من عملیة التسویق السیاحي و المس:العنصر الثاني.(
االنترنت(المتمثلة في شبكة المعلومات العالمیة الرابط بین السائح والمؤسسة السیاحیة و :العنصر الثالث.(

: ومن أهم هذه التعریفات نذكر ما یلياتالتعریفحیث یوجد الكثیر من 

واستخدام تقنیات استخدام األعمال االلكترونیة في مجال السیاحة والسفر، "السیاحة االلكترونیة هي 
الوصول إلى تسهیالت أكثر فعالیة للمستهلكین السیاحیین، تفعیل عمل الموردین السیاحیین و االنترنت من اجل

ویشمل ذلك كافة العملیات السیاحیة النمطیة المعروضة من عروض البرامج السیاحیة، وحجز الرحالت السیاحیة 
2.")الخدمة السیاحیة(حصول على المنتج وتنظیمها من خالل االنترنت، وخدمات ما بعد ال

ن من التعریف أن أهمیة تكنولوجیا المعلومات في هذا النمط من السیاحة الذي یتسم بالحداثة والجدة، ییتب
فكل المعامالت في هذا النمط السیاحي، یعتمد على االتصال االلكتروني، فالعروض السیاحیة والتسویق 

.227،228:، ص ص2008، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة، مصر،التسویق السیاحيي، فتحي الشرقاوي، نلمیاء السید حف1
.335:ص،2011، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، مصر،السیاحة االلكترونیةإبراهیم السید أحمد، 2
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كذلك عرض البرامج السیاحیة من قبل الشركات وقبولها جمهور السائحین یتم السیاحي یتم بصورة الكترونیة، 
بصورة الكترونیة، وال یتم األمر عند الدعایة والعرض بل یتم الحجز وترتیب كل ما یتعلق بالرحلة السیاحیة من 

1.خالل الوسائل االلكترونیة وفي مقدمتها االنترنت

مثیرا إذ أنها أجبرت القطاع على أویا المعلومات تأثیرا دراماتیكیا لقد تأثر قطاع السیاحة والسفر بتكنولوج
أهیل ت، والقیم والمعاییر التي تحكم السلوك، وكذلك أسلوب تدریب و األعمالالتفكیر في أسلوب تنظیمإعادة

2.القوى العاملة لتشغیل وٕادارة القطاع

العنكبوتیة، أي تزامنا مع استخدام االنترنت وكان ظهور السیاحة االلكترونیة مع بدایة ظهور خدمة الشبكة
وما بین المستهلكین ) B2C(المستهلك وما بین المؤسسات و ) B2B(ما بین المؤسسات ومثیالتها 

1990.3كأول موقع سیاحي سنة(degriphtour)وقد ظهر دیكریفتور)C2C(أنفسهم

أساسیة لصناعة المحتوى الرقمي حیث تتطلب السیاحة االلكترونیة لتجسیدها عملیا أربعة مراحل 
4:وهي

 عروض، أسعار، خرائط، تقاریر(تجمیع المعطیات السیاحیة.(
ة المعطیات المجمعة باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجیةنرقم.
 مجمعة الكترونیا عبر الواب، وعبر الوسائل المتعددة االلكترونیة وبأكثر من لغةالنشر المعلومات.
 ،الوكاالت، الدواوین، المؤسسات تزوید الهیئات

رید االلكتروني فضال عن الهاتف الب(السیاحیة بوصلة إنترنت موزعة شبكیا ومقبولة ومتوافقة مع حجمها 
).الفاكسو 

5:ومن أهم أسباب تطور القطاع السیاحي االلكتروني تعود إلى

عروضات كبیرة ومختلفة من الخدمات السیاحیة.
رنت في العالمانتشار سریع لوسیلة االنت.

.24:، ص2010، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، النظام القانوني لعقد السیاحة االلكترونیةا علي الدین، رش1
.144:، ص 2009، المكینة األكادیمیة، مصر، مدخل تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها السیاحیةمحمد إبراهیم عراقي، 2
276: ص7،2010، مجلة الباحث عدد الفندقةالتصال في تنمیة السیاحة و الوجیا المعلومات و دور تكنو ي محمد فوزي، ببختي إبراهیم، شعو 3
.227:بق، صانفس المرجع الس4
.229:ي، فتحي الشرقاوي، مرجع سابق، صفنلمیاء السید ح5



اع السیاحيتكنولوجیا المعلومات واإلتصال في القط الفصل الثاني

77

تأمین الثقة في وسائل الدفع عبر االنترنت.

1:ومن بین األسباب الخاصة وراء نجاح هذا القطاع

التفكیر ومقارنة أكثر من رحلة قبل أخذ القرار بالشراء، ووجود الرحالت السیاحیة یتطلب الوقت و شراء
عة بین كافة العروض، والبحث عن كافة االنترنت والحجم الهائل من العروض أتاح الفرصة للمقارنة السری

المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات أیضا مناقشة كل هذه المعلومات عبر المنتدیات والدردشة بین 
.المستهلكین

 الرحلة السیاحیة لیست منتجا ملموسا لذلك أصبحت صفحات االنترنت وطلبات المستهلكین وبالتالي حسب
ستطیع هذه الشركات ابتكار الوسائل المالئمة إلغراء تالغالب في الوقت الحاضر الموضة، والنزعة، والمیل 

.السائحین
 الرحلة السیاحیة لیست منتجا ملموسا لذلك أصبحت صفحات اإلنترنت تعتبر بدیال منطقیا لتسویق الرحالت

.عبر الملفات الورقیة 

.أهمیة السیاحة االلكترونیة: ثانیا

السیاحیة أو كترونیة من المنافع الضخمة التي توفرها سواء لمقدمي الخدماتتنبع أهمیة السیاحة االل
التي تساهم في تجاوز الحواجز التقلیدیة في المعامالت السیاحیة النمطیة ومن أهم هذه للسائحین أنفسهم، و 

:المنافع

بأنها منتجات ، حیث تتسم الخدمات السیاحیةسیر تقدیم المعلومات التي تعتمد علیها صناعة السیاحةیت
تتباین فیها المعلومات بشكل كبیر فال یمكن قیاس جودتها إال بالتجربة، وأنها تعتمد باألساس على ثقة السائح 
في جودة الخدمات السیاحیة التي تقدمها الشركات والمؤسسات السیاحیة، ومن هنا أصبح بإمكان المستهلك 

تي یحتاجها عن المنتج السیاحي من خالل شبكة االنترنت، المعلومات الیاحي الحصول على جمیع البیانات و الس
الخ، حیث أسهم ذلك في ...ویشمل ذلك معلومات عن الطیران والفنادق والبرامج السیاحیة وأماكن تأجیر السیارات

تحقیق رغبات السائح وٕارضاء احتیاجاته األساسیة، وذلك من خالل إمكانیة قیام السائح بإجراء العدید من 
2.السیاحیة المختلفة واختیار األنسب منها دون أن یحتاج إلى االنتقال من مكان إلى آخرات بین المواقع المقارن

.230:بق، صانفس المرجع الس1
.299:ص،مرجع سابق، علي فالح الزعبي2
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المصورة التي كتوبة و وتتیح شبكة االنترنت ذلك من خالل أشكال متعددة تشمل المعلومات التفصیلیة الم
إمكانیة قیام السائح بتصمیم البرنامج أو تصفح المنتج بنفسه، أو حتىرااآلثة ر یستطیع السائح من خاللها زیا

1.السیاحي الذي یرغب فیه دون التقید ببرنامج معد سلفا ووفقا للتكلفة التي یستطیع دفعها

 النخفاضتخفیض تكالیف الخدمات السیاحیة المقدمة ومن ثم تمتع المنتج السیاحي بمیزة مقارنة نتیجة
تسهیل (یة التقلیل من تكالیف التسویق السیاحي وتكالیف اإلنتاج األسعار، فمن شأن استخدام السیاحة االلكترون

، فعلى سبیل المثال العمالةإلى خفض حجم باإلضافة،)وتسریع التواصل بین منتج الخدمة السیاحیة والوسیط
یمكن للسائح تسلم تذاكر الطیران االلكترونیة أو قسیمة التبادل الخاصة بحجز أحد الفنادق من خالل بریده 

2.اللكترونيا

ذلك في زیادة مبیعاتها وٕایراداتها وأرباحها، وهو ما ینعكس لیسهمزیادة القدرة التنافسیة للمؤسسات السیاحیة
في الناتج المحلي اإلجمالي، وتزداد أهمیة السیاحة في النهایة على زیادة القیمة المضافة للقطاع السیاحي

3.لكترونیةااللكترونیة مع زیادة االهتمام بالتجارة اال

 سهولة تطویر المنتج السیاحي وظهور أنشطة سیاحیة جدیدة تتفق مع شرائح السائحین المختلفة وذلك من
الخدمات األساسیة والمكملة رفة التوجهات السیاحیة الجدیدة و من خاللها معكنأي العام التي یمخالل قیاس الر 

4.التي یحتاجها السائحون

الخدمات االلكترونیة في البلد على تقدم البنیة التكنولوجیة و االلكترونیة دلیالشیوع استخدام السیاحةإن
المعني، بما یشجع ضمن عوامل أخرى في زیادة االستثمارات األجنبیة وفي تمتع بنیة األعمال الحكومیة 

5.والخاصة بالمصداقیة في التقاریر الدولیة

 داد التطویر في كل القطاعات السیاحیة األخرى، فالسیاحة وكلما ازداد نطاق السیاحة االلكترونیة كلما از
االلكترونیة ستحدث تغیرات مهمة في أداء كل القطاعات السیاحیة ومن أهمها قطاع الفنادق الذي ستتحسن 

یبقى أن جودته وتزداد فعالیة تشغیله نتیجة لتجهیز الغرف بالكمبیوتر، مما یسهل عملیات الخدمة الفندقیة، ولكن

.299:نفس المرجع السابق، ص1
.175:عصام حسن الصعیدي، مرجع سابق، ص2
.231:ي، فتحي الشرقاوي، مرجع سابق، صنلمیاء السید حف3
، ملتقى دولي حول اقتصادیات السیاحة ودورها  السیاحة اإللكترونیة ودورها في تنشیط قطاع السیاحةحدة، جنان عبد الحق، بن التركي زینب، یس را4

.9:، ص2010مارس 10-9كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة  وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي في التنمیة المستدامة، 
.9: نفس المرجع السابق، ص5
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هنا أن هذا یدفعنا دائما للقول بأن هذا یقتضي توافر عاملین على قدر كبیر من المعرفة التكنولوجیة ودراسة نؤكد 
1.شبكة االنترنتبجادة لجهاز الكمبیوتر وكیفیة التعامل معه واالتصال الصحیح 

انت السیاحة االلكترونیة كأنوتزداد أهمیة السیاحة االلكترونیة مع زیادة االهتمام بالتجارة االلكترونیة فبعد 
، 2002من إجمالي التجارة االلكترونیة في عام %35من التجارة االلكترونیة زادت النسبة إلى %7تسهم ب 

2:ورصدت بعض األبحاث والدراسات ما یلي

 للبحث عن المعلومات 2003ملیون مواطن أمریكي خدمة االنترنت خالل عام 64استخدام أكثر من
منهم بالحجز االلكتروني من %66األسعار والبرامج السیاحیة، وقیام صد السیاحیة المختلفة و صة بالمقاالخا

من إجمالي سوق السفر في الوالیات المتحدة %30خالل شبكة االنترنت ووصول المبیعات االنترنت إلى نسبة 
.2005في عام 
2003ملیار دوالر عام 14لى مبلغ زیادة مبیعات السفر عبر االنترنت في دول االتحاد األوربي لتصل إ.
 من الفنادق في أوروبا بالمواقع الكترونیة، وفقا لحصر المفوضیة األوروبیة%80امتالك.
 تقدم خدمات البیع عن طریق الشبكة %63من الفنادق، منها %90یوجد في النمسا مواقع الكترونیة ل

.%73وتصل طلبات الحجز االلكتروني فیها إلى 
منها 2006ملیار دوالر في عام 63المبیعات السیاحیة عن طریق التجارة االلكترونیة إلى وصول حجم ،
.ملیار دوالر في أوروبا20

السیاحة عموما التي ال تختلف عن أهداف أهداف ومقاصد السیاحة االلكترونیة یمكن القول أنوبهذا 
ل جذب رؤوس األموال إلى داخل الدولة من العالمي، من خالمساهمة في دعم االقتصاد المحلي و تسعى إلى ال

ضخمة، كما ساعد القطاع السیاحي في تشغیل عدد كبیر من األیدي العاملة لالعمالت الصعبة ورؤوس األموال ا
والقضاء على البطالة، وبذلك تعتبر السیاحة سوقا زاخرا بالنشاطات المختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة، وتزداد 

وازنة في مجال میزان المدفوعات اع خاصة في الدول النامیة التي تهدف إلى تحقیق فائض أو مهذا القطأهمیة
.العملة الصعبةو 

.232: لمیاء السید حفني، فتحي الشرقاوي، مرجع سابق، ص1
.176: عصام حسن الصعیدي، مرجع سابق، ص2
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التي تستمدها من الخاصة و أهمیتهافالسیاحة االلكترونیة التي تعد أحدث صور القطاع السیاحي لها 
السیاحة تشمل أنخصوصا، ذلك لكون تأثیرها على األداء السیاحي عموما وعلى بیان وأداء االقتصاد القومي

واالستهالك والنقل، والرحالت اإلنتاججمیع النشطة االقتصادیة في الدولة وخارجها فهي تأثر وتتأثر بنشاط 
.نشطةواالتصاالت وغیرها من األ

.الجهود المبذولة لتطویرهامة لتطبیق السیاحة االلكترونیة و المتطلبات العا: المطلب الثالث

ل في هذا المطلب إبراز أهم المتطلبات العامة لتطبیق السیاحة اإللكترونیة والجهود المبذولة سوف نحاو 
.من طرف بعض الهیئات الدولیة من أجل النهوض بهذا النشاط الهام وتطویره

.المتطلبات العامة: أوال

الدول النامیة، وال خص في ألتحتاج السیاحة االلكترونیة إلى توافر عدة متطلبات حتى یمكن تطبیقها وبا
التنظیمي والمنظم جاوز ذلك لتشمل اإلطار المؤسسي و ترتبط هذه المتطلبات بالبنیة السیاحیة القائمة، وٕانما تت

التقدم في بنیة تكنولوجیا المعلومات وأخیرا لبنیة الثقافیة لكترونیة، و للعمل، والبنیة التشریعیة في مجال التجارة اال
.جتمع واألشخاص لفكرة التجارة االلكترونیة في مجملهاالتي تساعد على تقبل الم

:توفر إطار مؤسسي وتنظمي- 1

وكذلك الشراكة مع القطاع یتعلق هذا الجانب بأهمیة التعاون بین مؤسسات الحكومة وبعضها البعض 
المجتمع المدني عن طریق إبراز المزایا التي تعود على كل فاعل من جراء تطبیق نظم التجارة الخاص و 

اللكترونیة في مجال النشاط السیاحي فوجود حوار بناء ما بین المؤسسات وبعضها البعض یساعد على خلق ا
، حیث یمكن للحكومات ممثلة في وزارات السیاحة والهیئات المعنیة أن ة صحیة ومواتیة لتنفیذ المشروعاتبیئ

عمال تطبیقات االنترنت في مجال الوسطاء السیاحیین المختلفین من أجل استعم المادي للشركات و تقدم الد
المنتج السیاحي ودعم المواقع االلكترونیة ت تفصیلیة عن الموارد السیاحیة و عملها، وكذلك توفیر قواعد بیانا

خبرتها مع تكنولوجیا الخاصة بتلك الصناعة، في حین یمكن لشركات القطاع الخاص المتمیزة من خالل 
قرار، وتتعدى الجهود التنظیمیة رونیة أن تقدم نصائح واستشارات لصانعي الالتجارة االلكتو والتسویقالمعلومات

1.المؤسسیة المستوى الداخلي لتشمل اإلطارین اإلقلیمي الدوليو 

.177:عصام حسن الصعیدي، مرجع سابق، ص1
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:المحليوني محدد على المستویین الدولي و وجود إطار قان-2

1:یليیمكن تحدید أهم المتطلبات القانونیة الالزمة لتنظیم السیاحة االلكترونیة فیما

الوطني یتكاثف مع جهود الدول لكترونیة على الصعیدین الدولي و وجود نظام قانوني متكامل للمعامالت اال
.الفنیة لشركات السیاحة للعمل على تفعیل نمط السیاحة االلكترونیةو ة في توفیر اإلمكانیات المادیةالحثیث

یاحیة تتالئم مع األشكال المستحدثة التي الوكاالت السات ولوائح منظمة لعمل المؤسسات و وجود تشریع
.فرضتها السیاحة االلكترونیة مثل الشركات السیاحیة االلكترونیة

الدفع اإللكتروني وغیرها من وسائل الدفع ووسائل اصة بتنظیم التوقیع االلكتروني و وضع القواعد الخ
.المعامالت االلكترونیة

 ین تشمل بیان التزاماتهم وشروط العمل، مع یشدین السیاحوضع تشریعات قانونیة خاصة بتنظیم عمل المر
التعامل مع أجهزة الحاسب اآللي وشبكة ل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة و مراعاة ضرورة تكوینهم في مجا

.االنترنت بوصفهما األداة الحقیقیة للسیاحة االلكترونیة
بیة للدخول بجدیة في مجاالت السیاحة مع زیادة األجنر السیاحي رؤوس الموال الوطنیة و زیادة حوافز االستثما

هدف الحوافز لشركات التي تعمل في مجال السیاحة االلكترونیة و التي ستصبح من أهم محددات اتجاهات 
.الطلب السیاحي العالمي مستقبال

:توفیر بنیة تكنولوجیة معلوماتیة متطورة- 3

2:مل هذا الشرط علىتیشحیث 

 في مجال االتصال خاصة توفیر االنترنت بالشكل المناسب، بما یسمح باستقطاب تطویر الهیاكل القاعدیة
أكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسیلة وتنویع أماكن الوصول إلى المعلومة السیاحیة االلكترونیة، من 

.خالل مواقع االنترنت
 یتیح لرواد االنترنت التمتع تنویع المواقع االلكترونیة السیاحیة وتنویع العروض السیاحیة بالشكل الذي

.بعروض سیاحیة

.20:حدة، جنان عبد الحق، بن التركي زینب، مرجع سابق، صرایس1
ملتقى وطني حول فرص ومخاطر السیاحة ،اإلتصال على السیاحة الداخلیة في الجزائرإنعكاسات تكنولوجیا اإلعالم و ،مغاري عبد الرحمان، شیخي بالل2

.11:، ص2012نوفمبر 20- 19یومي ،جامعة الحاج لخضر باتنة،م التسییركلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلو ،الداخلیة في الجزائر
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 العمل على تطویر وتشجیع إیجاد وسطاء الكترونیین یعملون في مجال السیاحة االلكترونیة، سواء تعلق
.المرشدین السیاحیینق، شركات النقل، وكاالت السفر، و األمر بالفناد

ؤسسات العاملة في هذا المجال على إیجاد مؤسسات جدیدة تعمل في مجال التنشیط السیاحي واجتهاد الم
.تنویع عروضها

تقدیم الشركات السیاحیة لعروض عدیدة تسمح بتلبیة طلبات الزبائن.
تنویع لغة المواقع االلكترونیة الستقطاب أكبر عدد ممكن من السیاح الموزعین عبر بلدان العالم.
المتصفح للمواقع االلكترونیةتوفیر معلومات شاملة عن العروض السیاحیة وتسهیل فهمها من طرف.
،تأجیر توفیر إمكانیات االستفادة من تطبیقات االنترنت للحصول على تذاكر السفر الحجز بالفنادق

.السیارات
تشجیع العمل في القطاع السیاحي من خالل زیادة حوافز االستثمار في السیاحة االلكترونیة .

.نیة في المعامالت المختلفةوجود حد أدنى من استخدام التجارة اإللكترو - 4

ونیة استخدام ونقصد بضرورة وجود حد أدنى من معامالت التجارة االلكترونیة في مجال السیاحة االلكتر 
التجارة االلكترونیة كتذاكر وخدمات الطیران، والخدمات الفندقیة وشركات النقل وتأجیر تطبیقات االنترنت و 

ك باستخدام أنظمة الحجز اآللي من خالل االنترنت في حجز وشراء السیارات والمطاعم السیاحیة، ویتعلق ذل
تذاكر الطیران وغرف الفنادق، وفي إتاحة خدمات االنترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة 

ریة فعلى سبیل المثال یتیح حجز وشراء تذاكر الطیران االلكترونیة من خالل االنترنت ح، السائح في الفنادق
ر للسائح في تحدید خط السیر الذي یریده، ومكان جلوسه ونوع الوجبات الغذائیة التي یحصل علیها كما تتیحبأك

بعض شركات الطیران الكبرى إمكانیة تعدیل الحجز وتعدیل خط السیر على التذاكر االلكترونیة أو حتى بیعها 
1.ساعة فقط من تاریخ السفر24إلى آخرین خالل 

:بیئة الثقافیة المساندةتوفیر ال- 5

المعامالت المرتبطة بها شأنها شأن جهود تطبیق الحكومة ري لتطبیق السیاحة االلكترونیة و من الضرو 
االلكترونیة، وجود بیئة ثقافیة مهیأة لمثل هذا النوع من التعامالت، فمن شأن المضي قدما في برامج السیاحة 

الخاصة التي یقاوم فیها الموظفین الحالیین نظم العمل الجدیدة ة و إلحاق الضرر بالهیئات الحكومیااللكترونیة 

.180:عصام حسن الصعیدي، مرجع سابق، ص1
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ومیكنة الخدمات المقدمة كنتیجة لعدم إلمامهم بالمهارات الالزمة لسوق العمل أو بسبب اإلجراءات الروتینیة 
دفع إلى والبیروقراطیة المعوقة التي یلعب فیها موظفو الخدمة العامة أدوارا سیادیة على من حولهم، وهذا ما ی

ضرورة بناء إستراتیجیة لهؤالء الوسطاء التقلیدین تؤهلهم للحاق بالسیاحة االلكترونیة من خالل البرامج التدریب 
التي تهدف لتوعیة بأهمیة الوعي بالتجارة االلكترونیة وارتباط السیاحة االلكترونیة بها مع تزویدهم بالمهارات 

1.الالزمة لذلك

لتطویر السیاحة االلكترونیةالجهود المبذولة : ثانیا

إن الرغبة في تطویر السیاحة االلكترونیة دفع بالعدید من الجهات الدولیة واإلقلیمیة لبذل جهود كبیرة ومن 
:بین هذه الجهات نذكر ما یلي

:التنمیة الخاصة بالسیاحة االلكترونیةة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و مبادر .أ

التنمیة مبادرة خاصة بالسیاحة االلكترونیة تقوم على المتحدة للتجارة و ى مؤتمر األممتبن2004في سنة 
تزوید البلدان النامیة بالوسائل التقنیة التي تمكن من ترویج الخدمات السیاحیة وتسویقها عبر االنترنت، ولقد حدد 

ة لتطویر السیاحة إطار الزمني بأربع سنوات، وتتولى األونكتاد من خالل هذه المبادرة تقدیم مساعدات عینی
ملیون دوالر تستفید منه خمسة دول خالل عمر 1.5االلكترونیة وهذا من خالل رصد غالف مالي قدره 

2.المشروع

:االتحاد الدولي للسیاحة االلكترونیة.ب
تم افتتاح أول موقع إلتحاد الدولي للسیاحة االلكترونیة ألول مرة في الشرق األوسط بشراكة سعودیة، 

مصر لتكون مقرا اختیرتسبانیة، إیطالیة ومصریة وبرعایة العدید من منظمات السیاحة العالمیة وقد فرنسیة، إ
ضل االستشارات في رئیسي لالتحاد حیث یهدف االتحاد إلى تنظیم عمل السیاحة االلكترونیة وتقدیم احدث وأف

ع بتسویق منتجات األعضاء على عضاء فیه، ویسمح هذا الموقاالهتمام بالتعاون بین الدول األهذا المجال و 
الموقع مما قد یحمي العاملین من الدخالء والقراصنة ومن ناحیة أخرى یعمل االتحاد على توفیر خدمات تصمیم 

3.وترقیة مواقع السیاحة االلكترونیة

.181، 180:صنفس المرجع السابق، ص1
.11:مغاري عبد الرحمان، شیخي بالل، مرجع سابق، ص2
التسویق السیاحي في الجزائر، ، ملتقى وطني حول السیاحة و مات السیاحیةاالتصاالت في تطویر الخدات و أهمیة تكنولوجیا المعلومتقرورت محمد،3

.13:، ص2009أكتوبر 26-25، یومي قالمة1945ماي 8كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة 
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: االتحاد الدولي للنقل الجوي.ج
ایجابیة على تقلیص عموالت مكاتب قام هذا االتحاد باعتماد التذكرة االلكترونیة لما لها من انعكاسات

السفر وبالتالي تقلیص نسبي في أسعار التذاكر كما یتولى هذا االتحاد تقدیم معلومات مفصلة عن سیاحة و ال
1.الخدمات السیاحیة

.11:مغاري عبد الرحمان، شیخي بالل مرجع سابق، ص1
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:خالصة الفصل

ان والمكان حتى ساهمت تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تعزیز ظاهرة العولمة حیث اختزلت الزم
.أصبح العالم قریة صغیرة جدیدة مما سهل االنتقال السریع للمعلومات واألفكار والتغییر في أنماط الحیاة

االتصال تقدما كبیرا وتطورا سریعا في مختلف جوانب الحیاة خاصة یا المعلومات و شهدت تكنولوجحیث 
ل من األدوات التي تمارس دورا كبیرا في التعریف االتصاحیث تعتبر تكنولوجیا المعلومات و في مجال السیاحة 

متعددة تسمح بالوصول إلى المستهلكین في أقصر وقت إمكانیاتبالمنتوج السیاحي وهذا بفضل ما تتمتع به من 
.وبأقل تكلفة ممكنة

الحدیثة لذلك وجب على مختلف توعلیه اعتبرت تكنولوجیا المعلومات واالتصال من بین التكنولوجیا
ظمات االقتصادیة على النهوض بهذا القطاع من خالل اعتمادها على هذه التكنولوجیا والعنایة الفائقة بها المن

.والتنسیق بین مختلف أجزائها





دور تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة میلة الفصل الثالث

87

:تمهید

، دورها في تنشیط قطاع السیاحةو االتصالبعدما تم وضع اإلطار النظري لموضوع تكنولوجیا المعلومات و 
التطرق إلى العالقة بین تكنولوجیا المعلومات بهذا الموضوع بقدر من التفصیل، و وعرض كل المفاهیم المرتبطة 

في القطاع االتصالتطبیقات تكنولوجیا المعلومات و وقطاع السیاحة بحیث تناولنا في هذه العالقة أهم االتصالو 
، وتدعیما لما تم وضعه في الفصلین السابقین لكترونیة والتي تعد موضوع العصرالسیاحي أال وهي السیاحة اإل

على مستوى االتصالنقوم في اإلطار التطبیقي بالتعرف أكثر على الدور الذي تؤدیه تكنولوجیا المعلومات و س
ت ، نظرا لما تلعبه هذه األخیرة من دور في تنشیط القطاع السیاحي وذلك من خالل الخدمایاحیةالوكاالت الس

في االتصاللمعرفة الدور الذي تلعبه تكنولوجیا المعلومات و اعتمدنا، حیث والبرامج السیاحیة التي تقدمها
مدراء أهم وأبرز الوكاالت تاتجاهاالقطاع السیاحي عامة وعلى مستوى الوكاالت السیاحیة خاصة على أراء و 

مجموعة من واإلستمارة التي تحوي ،بأسلوبي المالحظةوذلك باالستعانة السیاحیة الموجودة بوالیة میلة
نظرة عامة عن : تقسیم الفصل الثالث إلى ما یلي رتأیناإعلیه ، و لمؤشرات تساعدنا في دراسة الحالةالمعلومات وا

، السیاحة في والیة میلة وأهم هیاكلها األساسیة وفي األخیر واقع المؤشراتفي الجزائر مع عرض بعض السیاحة
.اإلستمارةفي الوكاالت السیاحیة وذلك من خالل عرض وتحلیل نتائج واالتصالتكنولوجیا المعلومات 
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سیاحة في الجزائر ال: المبحث األول

باختالف بثروات وخیرات سیاحیة تختلف الجزائر كبلد من بلدان البحر األبیض المتوسط التي تتمتع
( ،طاقات سیاحیة هامة وموزعة على كافة التراب الوطني، بحیث تمتلك الجزائر ثروة و المناطق الجغرافیة للبالد

مما یؤدي إلى ظهور أنواع عدیدة للسیاحة في الجزائر وهذه الثروة تمكن ) إلخ .... ، صحراء ساحل، هضاب
إلى التخطیط سیاحي هاما، إذ ما تم إستغالل هذه الموارد إستغالل أمثل باإلضافة الجزائر من أن تصبح قطب 

والدراسة الموضوعیة لها مع التطبیق الفعلي لمتطلبات إنشاءها وٕاستغاللها خاصة وأن السیاحة تعتبر البترول 
ات السیاحة في ، فمن خالل هذا المبحث سوف نتطرق إلى موارد مقومیقي لجزائر الغد والذي ال یستنفذالحق

.ذا واقع السیاحة اإللكترونیة بهاالجزائر وأنواعها وك

موارد و مقومات السیاحة في الجزائر :األولالمطلب 

أن العدید من الرحالة الذین زارو االنجلیزالجزائر في عیون الرحالة في مؤلفه" عبد اهللا ركیبي "یؤكد 
في R.uc.bodlleyوكذلكرحلة في ربوع األوراس،:ابهفي كتSimon Hilton، أمثالاالجزائر وكتبو عنه

، هذه الكتابات تدل على 1على حقیقتهاالجزائر : في كتابهM.D.Stot، و)1944(ریح الصحراء:كتابه
بموارد ومقومات للجذب السیاحي إهتمام الباحثین والرحالة العرب والغرب بالسیاحة في الجزائر وذلك لتمتعها

:یليها ماالتي نذكر منو 

الطبیعیة المقومات الجغرافیة و : أوال 

الموقع الجغرافي - 1

تعد الجزائر القلب النابض للمغرب العربي والبوابة اإلفریقیة المطلة على أوروبا والبحر األبیض المتوسط 
فهي دولة تجمع بین الضفات اإلفریقیة والمتوسطیة، یحدها من الشمال البحر األبیض المتوسط ومن الغرب

النیجر فهي ثاني أكبر بیا و من الجنوب مالي و المغرب، ومن الجنوب الغربي موریتانیا، ومن الشرق تونس و لی
° 9بین خطي طول شماال ، و ° 38و ° 18ین خطي عرض بلد إفریقي من حیث المساحة بعد السودان تقع ب

لسیاحة في ، الملتقى العلمي الوطني حول ا2025أفاق النهوض به في مطلع الواقع السیاحي بالجزائر و ، عبد القادر شاللي، عبد القادر عوینان1
.3:، ص2010ماي 11/12الجزائر واقع و أفاق، كلیة العلوم اإلقتصادیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، یومي 
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كلم یتسم بأروع المناظر 1200ب شریط ساحلي یقدر و 2كلم2381741شماال بمساحة تقدر ب ° 12غربا و 
1.الشواطئ و 

موقعها المتوسط مناستمدتهاخصائص حیویة تجمع بین میزات نادرة أهمیة إستراتیجیة و لموقع الجزائر
بین المغرب العربي والشرق األوسط، ٕافریقیا و ومحور إلتقاء بین أمریكا و اتصالفي خریطة العالم، فهي جسر 

2.جوااإلتصال العالمیة برا وبحرا و د من طرق ممرا حیویا للعدیو 

التضاریس المناخ و - 2

هذین إلخ و ...السكانيواالنتشارتین من حیث المالمح التضاریسیة یمكن تقسیم الجزائر إلى منطقتین مختلف
:المنطقتین هما

:المنطقة الشمالیة-أ

متوازیتین والتي هما یغلب علیها الطابع الجبلي في سلسلتین، و 2كلمألف40التي تقدر مساحتها بنحو و 
یة واسعة تتمیز بغطاء نباتي كثیف، ، الذین یحصران بینهما منطقة هضباألطلس التلي واألطلس الصحراوي

من مجموع سكان الجزائر، وتنتشر فیها أهم المدن والقرى %90یتركز في هذا النطاق وزراعة واسعة و 
ها من لى الشریط الساحلي عدة حظائر وطنیة تم إنشائ، كما توجد عبكات البنیة التحتیةشوالمناطق الصناعیة و 

3:، ومن بین أهم هذه الحضائر نذكر ما یليالثروة الحیوانیةأجل المحافظة على البیئة و 

هكتار18500الوطنیة بجرجرة الحظیرة.
هكتار38000الوطنیة بثنیة الحد الحظیرة.
هكتار3000الوطنیة لقورایا الحظیرة.
المصنفة من طرف الیونسكو ضمن المناطق الرطبةهكتار و 76438وطنیة للقالة الالحظیرة.

الوطنیة لتازا بجیجل ضمن الشبكة العالمیة لمحمیات المحیطات الحیویة نظرا الحظیرةكما صنفت أیضا 
.للطبیعة التي یتمیز بها

107: ، مرجع سابق، صحمیدة بوعموشة1
ط التوجیهي للتهیئة في ظل اإلستراتیجیة السیاحیة الجدیدة للمخط) 2025-2000(السیاحة في الجزائر اإلمكانیات والمعوقات عوینان عبد القادر، 2

، 3أطروحة دكتوراه غیر منشورة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر،2025SDATالسیاحیة
.141: ، ص2013

.127: حیزیة حاج اهللا، مرجع سابق ص3
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المناخ المتوسطي (نوعیه ط ب، حیث نجد فیه مناخ البحر المتوسیز مناخ المنطقة الشمالیة بتنوعهحیث یتم
، أیضا اطق الساحلیة من الشرق إلى الغربحیث یشمل هذا المناخ المن) المناخ المتوسطي الشبه الرطبالرطب و 

.الذي یغطي الهضاب العلیاو نجد مناخ اإلستبس 

:المنطقة الجنوبیة- ب

ناخ جاف یمتد من ماي إلى م، تمتاز ب2كلمملیون 2تتوفر الجزائر على مساحة جنوبیة كبیرة تمثل حوالي 
، وهي موزعة على أربع محطات شهر تتمیز بمناخ متوسط الحرارة والغطاء النباتي فیها محدود، وبقیة األسبتمبر

1:كبرى في الجنوب

قالعها القدیمةالمنطقة بتمازج مختلف الثقافات و تعرف هذه و أدرار الواقعة في الجنوب الغربي للصحراء.
الوطنیة بالحظیرةتعرف هذه المنطقة لذي یقع في أقصى الجنوب الشرقي و الطاسیلي اإلیزي و التي تمثل

.للطا سیلي
 تتمثل في مدن معماریة وقد صنفت ضمن التراث العالمي، و ر على معالم تاریخیة و التي تتوفوادي میزاب و

.بساتین النخیلوبونورة  و بني یزقن 
 وما تتمتع به من تضاریس، وثروة غابیة وحیوانیة  للهقار التي تتمیز بوجود الحظیرة الوطنیة و تمنراست

. نقوش حجریة التي تمثل موارد أساسیة للسیاحةو 

كلم من 1500كلم من الغرب إلى الشرق و2000( من التراب الجزائري %85بحیث تغطي الصحراء 
وجبال الطاسیلي ) الهقار جبال ( مناظر بركانیة یتراوح الجنوب الكبیر للجزائر بین ) الشمال إلى الجنوب 

2.سهوب رملیة حیث تظهر أحیانا واحات رائعةوسهول حجریة و 

ملم في السنة، جوه جاف وحرارته 200منتطمة تقل عن غیرة الجنوبیة یمتاز بأمطار قلیلة و ومناخ المنطق
3.الحرارة أكثر إعتداالالمداري حیث األمطار تسقط صیفا و ، بإستثناء منطقة الهقار المتأثرة بالمناخ مرتفعة

تبر من أكبر الصحاري في العالم وهي غنیة جدا من خالل ما سبق یمكننا القول أن الصحراء الجزائریة تع
، فمناطق الجنوب الجزائري تمتلك إمكانیات ي تمثل الذاكرة المحفوظة للمنطقةالتالطبیعیة والتاریخیة و بالشواهد

.96: سعاد صدیقي، مرجع سابق، ص1
:لوزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة، موجود على الرابط الموقع الرسمي 2

http://www.mta.gov.dz/mta/ar/connaitreAlgerie.php , page visitée le , 31 /03 /2015 , 20 :45.
.128: ابق، صحیزیة حاج اهللا مرجع س3
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مما جعل منها مقصدا سیاحیا لكافة المجتمعات خاصة المجتمع األوربي سیاحیة هائلة من خالل شساعة ترابها 
.بیة في األسواق السیاحیة الدولیةالذي أدرك جیدا أن المنطقة ذات جاذ

الحمامات المعدنیة - 3

ت حمامات معدنیة ذات طابع محطا7ومنبع للمیاه الحمویة الجوفیة 200تتوفر الجزائر على ما یفوق 
ع محلي تستغل بطریقة محطة حمویة ذات طاب50، كما یوجد ما یقارب عالج بمیاه البحروطني ومركز واحد لل

) كلم غرب العاصمة 500( المعدنیة الموجودة  فهي حمام بوغرارة بتلمسان الحماماتبالنسبة ألهم تقلیدیة، و 
یوجد حمام وفي الشرق، حمام ریغة بعین الدفلى، غرب، حمام بوحنیفة بمنطقة معسكرمن الحدود مع المالقریبة 

ا فیما یخص المنابع غیر مستغلة ، أمالشاللة بوالیة قالمة، حمام قرقور بوالیة سطیف، حمام الصالحین ببسكرة
1.من المنابع المحصاة%60التي ال تزال على حالتها الطبیعیة ما یفوق و 

La société Algérienneدنیةوهذه الحمامات المعدنیة مسیرة من قبل الشركة الجزائریة للحمامات المع

de Thermalisme ، هذه صنادیق الضمان اإلجتماعي المحلیة، و بحیث أن هذه الشركة متعاقدة مع مختلف
ٕاشراف طبي على ید أطباء مؤهلین وفق األسالیب العلمیة حمامات تحتوي على مرافق إستقبال  ومعدات كافیة و ال

2.هذه الحماماتیقصدونین لتقدیم الرعایة الطبیة الالزمة لألفراد الذ

النباتات - 4

ساحلیة نجد غابات الصنوبر الحلبي، تنوع النباتات متوقف على األمطار ففي المرتفعات الإن أهمیة و 
البلوط األخضر، وعلى قمم الهضاب العلیا الزان و شجر البلوط و الفلین وكلما تسلقنا المرتفعات وجدنا غابات و 
نجد غابات كثیفة من األرز أما الحلفاء فهي ملكة النباتات في المناطق م 1300في المرتفعات التي تزید عن و 

، ال توجد إلى النخیلباقي الواحاتملم أما 200تتصحر عندما تقل األمطار عن حیث تنبت تلقائیا و السهبیة
3.على أن زراعة الحوامض بدأت تعمم شیئا فشیئا منذ سنوات في عدة مناطق من الصحراء الكبرى

.108: حمیدة بو عموشة، مرجع سابق، ص1
، كلیة العلوم اإلقتصادیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص تسویق الخدماتأثره على الطلب السیاحي التسویق السیاحي و ، مروان صحراوي2

.110:ص2012، ر، الجزائالتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
.219، 218: ، ص ص2012شمال إفریقیا، العدد األول،، مجلة إقتصادیات مؤشرات السیاحة في الجزائرمقومات و ، كواش خالد3
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الحضاریة المقومات التاریخیة و : ثانیا

شاهدا جعلتها مهدا للحضارة اإلنسانیة و الحضاریة المتنوعة التي تنفرد بها الجزائر إن المعالم التاریخیة و 
الوثائق التاریخیة المتاحف و لمتوسطي واإلفریقي، فالمعالم األثریة و ، اللفضاء اإلسالميحیا على إنتمائها 

یقیة إلى البیزنطیة یة إلى الفن، من األمازیغر تشهد على عراقة وعظمة الحضارات المتعاقبةودة في الجزائالموج
.التي فرضت نفسها على التاریخأخیرا اإلسالمیة و والرومانیة و 

1:نذكر مایليالیونسكومن طرف منظمةالمصنفة خیة الموجودة في الجزائر و ومن بین المعالم التاری

م100عام " ترجان " كلم من مدینة باتنة تم إنشاؤها من طرف اإلمبراطور 37تقع على بعد : تیمقاد.
ابه في تصمیمها مع تتصمیم تیمقادهي من أقدم المدن الرومانیة بالجزائر تتشتقع بسطیف و : جمیلة.
فر و ، فهي تتهامة في التراث التاریخي للجزائرتقع ببجایة حیث تعتبر من المواقع األثریة ال: قلعة بني حماد

دولة الموحدینعلى آثار رومانیة كاألسوار والقبور القدیمة، وعلى اثار إسالمیة، واثار للدولة الحمادیة و 
. خالل فترة تواجدهم بهذه المنطقة

ویعود تاریخ هذا عالمیة من حیث طبیعته الجیولوجیةالمناطق الأروعمن أهم و یعتبر : موقع الطاسیلي ،
النباتات التي كشفت عن بقایا الحیوانات و تتجلى عظمته من حفریاتهیالد، و سنة قبل الم6000الموقع إلى 

.التي عاشت بالمنطقة
یمیز هذا الموقع قیمته ، وماشر میالديویقع بوالیة غردایة یعود تاریخ بنائه إلى القرن العا: قصر میزاب

قرى محصنة ذات ، وهي عبارة عن سة قصور ذات تصامیم بطابع صحراوي، إذ تحیط به خمالجمالیة
.اسبة مع طبیعة البیئة في المنطقةهندسة بسیطة متن

هي تعتبر من المدن الرومانیة العتیقةو : تیبازة.
م ، تمثل إحدى أجمل المعالالعثمانیون في القرن السادس عشر، شیدهاع بالجزائر العاصمةقت: القصبة

ن خالل القرن موقعا تجاریا للقرطاجییتطل على جزیرة صغیرة كانتالهندسیة في المنطقة المتوسطیة، و 
.الرابع قبل المیالد

دار عزیزة، : هاالتي نجد من بینى العدید من المعالم التاریخیة و في الجزائر العاصمة فهي تتوفر علأما 
.إلخ....، الجامع الكبیر مسجد كتشاوة

.111: ، صمروان صحراوي، مرجع سابق1
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1:نذكر منهاالتيللجزائر رصیدا هاما من المتاحف و الثقافي كما یشمل التراث الحضاري و 

الذي یوجد بمدینة قسنطینة  حیث یعتبر أقدم المتاحف في الجزائر أنشأ لجمع و :حف الوطني سیرتاتالم
.على المستوى الجزائري ككلبالمدینة خاصة و اكتشافهالتي تم األعداد الكبیرة من الحفریات ا

الشعوب، وأخرى تعود یوجد بالجزائر العاصمة، تعرض به حفریات عن أصل: متحف باردو الوطني
.، إضافة إلى قطع أثریة إفریقیةلعصور ما قبل التاریخ

یات عن عصور ما قبل التاریخ وعن علوم الطبیعة ، یشمل حفر یوجد بمدینة وهران: المتحف الوطني زبانة
. عن أصل الشعوبو 
رة التحریریة ، تتمثل معروضاته عن آثار عن الثو یوجد بالجزائر العاصمة: المتحف الوطني للمجاهد.
تعرض به ألوانا من الفن العصري ) الجزائر العاصمة ( یوجد بالحامة : المتحف الوطني للفنون الجمیلة

.النقش، النحت و م، التصویركالرس
ات عن یضم هذا المتحف معروض) الجزائر العاصمة ( یوجد بالقصبة : المتحف الوطني للفنون الشعبیة

.یةفنون شعبلید و ألوان الصناعة التقلیدیة وتقا
أثار قدیمة منها نقود وأسلحة قدیمة ، یضم قطعا من الفسیفساء و )باتنة ( یوجد بمدینة تیمقاد : متحف تیمقاد

.تماثیلو 
یوجد بمدینة عنابة یحتوي على اثار قدیمة تعبر عن تاریخ هذه المدینة النومیدیة الرومانیة: متحف هیبون.

فإنها تملك تراثا ثقافیا شعبیا والذي ثقافي الذي تتوفر علیه الجزائر الإلى جانب هذا التراث الحضاري و 
التي ،مثل صناعة الزرابي،تجات متنوعة للصناعة التقلیدیةمنید المحلیة و التقالیتمثل في إرث من العادات و 

مدینة ي تعرف بها، وصناعة النحاس التض مناطق البالد، مثل منطقة غردایة، الجلفة، األوراسعتشتهر بها ب
.البالد السیما في منطقة القبائلصناعة الفخار المتواجدة في عدد من مناطق، و میلةقسنطینة و 

الحضاریة للجزائر الهائل من اإلمكانیات الطبیعیة والتاریخیة و من خالل ما سبق یمكننا القول أن الرصید 
ة المرتبطة بهذا ر األنماط السیاحیتطویالمحافظة علیه وٕاستغالله وتثمینه للنهوض و ال یستهان به مما یجب 

جل رفع حصتها من اإلفریقیة وذلك من أسوق السیاحة العربیة و جعله قادرا على المنافسة في المنتوج السیاحي، و 
. السیاحة الدولیة

.112:نفس المرجع السابق، ص1
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المقومات البشریة : ثالثا

من صنع البشر توجد عدة مقوماتالحضاریةالتاریخیة و الجغرافیة و بیعیة و باإلضافة إلى المقومات الط
:التي نذكر منها ما یليو 

تحتوي الجزائر یة لتطویر السیاحة في المستقبل و تعد المواصالت من بین أهم العوامل األساس:المواصالت-1
: على

اب الوطني مطار موزعا عبر التر 53عرف النقل الجوي بالجزائر تطورا ملحوظا إذ نجد :النقل الجوي-أ
والشرق األوسط ،محطة عبر أوروبا، إفریقیا35یة الجزائریة ركة الخطوط الجو تغطي شأغلبها مطارات دولیة و 

1:تنقسم هذه المطارات على النحو التاليهذه الشركة أهم المدن الداخلیة والمناطق الساحلیة و كما تغطي 

5غردایة الجزائر، وهران، قسنطینة، عنابة" ولیة من الدرجة األولى مطارات د ،".
7یارت، أدرار، تبسة ، تحاسي مسعود، عین أمناس، تلمسان" من الدرجة الثانیة یةمطارات دول

."تمنراست و 
8 إلیزي بشار، بجایة، الوادي، ورقلة، عین صالح، جانت، بسكرة" مطارات دولیة ،".
14مطار جهوي.
19محروقات مطارات مرتبط نشاطها بالبحث واإلستغالل في مجال ال4مطار ذو إستعمال محدود منها

.المناجمو 

ق الجزائریة على غرار خطوط برلین، الخطوط حیث إنضمت مؤخرا بعض الخطوط الجویة العالمیة للسو 
مجموعة أخرى من شركات النقل الجوي الجویة الفرنسیة، الخطوط الجویة البریطانیة، الخطوط الجویة التركیة و 

. العالمي

تعتبر المنشآت القاعدیة الجزائریة حیثن منازع أهم جزء منبدو تعتبر الموانئ و : النقل البحريالموانئ و -ب
بلد موزعة على كل القارات 60، نظرا ألنها تربط الجزائر بنحو الذي یحرك إقتصادهارئة الجزائر، والمؤشر

خارجیا جارة داخلیا و ، وهي تؤدي دورا هاما في تنشیط التمیناء متعدد الخدمات12حالیا ویبلغ عددها  

، SDATعرض بعض المؤشرات حول البنیة األساسیة ودورها في التنمیة السیاحیة في الجزائر دراسة تقییمیة وفق مخططیوسف شرع، طارق هزرش، 1
، 11: صص،2013فیفري 27-26مؤتمر دولي حول التنمیة السیاحیة في الدول العربیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والعلوم التجاریة، جامعة غردایة، یومي 

12.
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من مبادالت الجزائر التجاریة، أربعة منها متخصصة في تصدیر المحروقات كما یخضع في %98وتضمن 
یتكون األسطول و التأهیل موانئ الحاویات لبرامج العصرنة و الوقت الراهن ما یناهز ثالث أرباع العدد اإلجمالي ل

7ناقالت للغاز الممیع و9ولنقل المسافرین ، 5، ولنقل المسافرین5وحدة منها 74ن البحري الجزائري م
1.بواخر صهریج لنقل المواد الكیماویة

2:كلم منها90000یبلغ طول شبكة الطرقات في الجزائر أكثر من : النقل البري-ج

كلم22000: الطرق الوطنیة.
كلم26000: الطرق الوالئیة.
كلم42000: الطرق الثابتة.
وهو أكبر طریق سیار في العالم  كلم1216ى مسافة سیار شرق غرب علطرق حدیثة من بینها طریق ال  ،
 من بینهاكلم4200شبكة السكك الحدیدیة ، :

.كلم شبكة عادیة1435- 
.كلم شبكة ضیقة1055- 
.كلم شبكة مزدوجة305- 
.شبكة مكهربة299- 

08/05/2011كلم في  7.2، دشن ترامواي الجزائر في شطره األول على مسافة وكتجربة جدیدة للنقل
، وٕانتقلت شخص15000إلى 10000قل یومیا من مركبة تن12طریق مزدوج یحوي على و محطة 13ب 

تیرة عالیة، ثم یلیها ي تجري األشغال بها بو ، قسنطینة التوهران: مناطق أخرى من الوطن مثل نفس العملیة إلى 
مدن 08ث تضاف لها بعد ذلك حیعنابة وسطیف وباتنة وورقلة وسیدي بلعباس ومستغانم،: ستة مدن هي
3.منطقة بها الترامواي كما ال یستبعد إضافة مناطق أخرى مستقبال17أخرى لتصبح 

.117،118: مروان صحراوي، مرجع سابق، ص ص1
، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتسییر، بنوكو ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص نقود مالیة فاق تطویرهاوأواقع السیاحة في الجزائر هدیر عبد القادر، 2

.143:، ص2006جامعة الجزائر، 
.116: مروان صحراوي، مرجع سابق، ص3
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واقع السیاحة اإللكترونیة بها أنواع السیاحة في الجزائر و : نيالمطلب الثا

عكس لذي إنكان للطبیعة الفضل في منح الجزائر مناظر خالبة أكسبتها قدرات سیاحیة متعددت األمر ا
على تعدد أنواع السیاحة فیها، وبالرغم من اإلمكانیات الطبیعیة والمقومات الدینیة، التاریخیة والثقافیة التي تتوفر 

بشكل جید بالوظائف المختلفة التي االضطالع، إال أن قطاعها السیاحي مازال متأخرا ال یقوى على علیها
، لهذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى أنواع السیاحة ا السیاحيهیتوالها في البلدان التي تتمیز بتطور قطاع

.الموجودة في الجزائر وواقع السیاحة اإللكترونیة بها

أنواع السیاحة في الجزائر : أوال

1:في الجزائر نجد األنواع التالیة من السیاحة

:السیاحة الساحلیة- 1

جد به عدة ، كما تو تفاعه وتكونه الصخريتاز بإر ، ویمكلم1200احل الجزائري على مسافة یمتد الس
القالة، تیقزیرت، سیدي فرج، : تدة على هذا الساحل نجد من أهم المناطق السیاحیة الممفضاءات سیاحیة نادرة و 

حظیرة قورایا التي الشرقیة البحریة على مرج مائیة وشعب المرجان و تحتوي الجهة إلخ، و ...تنس، بني صاف 
مغارات بحریة ذات أشكال نادرة والحظیرة باإلضافة إلى حظیرة تازا التي تحتوي على،ر على مناظر رائعةتتوف

ي تعد من المواقع البحریة رشقوف التة أخرى من الجزر مثل جزر أجلیس و ، كما توجد مجموعالوطنیة للشناوة
.الساحلیة في العالج بمیاه البحر، وقد یستفاد من السیاحةالهامة

:السیاحة الجبلیة-2

یز ، من أهم ما یمراوي بما فیها من فرص اإلكتشاف والصیدالصحبر وجود سلسلتي األطلس التلي و عتی
التزلج على ، التي تمارس فیها ریاضةالسیاحیة محطة الشریعةمن أهم المرتفعات المناطق الجبلیة في الجزائر و 

ٕانما لمغارات والكهوف فحسب، و لمناطق الجبلیة على المرتفعات وا، وال تقتصر خبایا االثلج و محطة تیكجدة
میزة الینابیع المائیة العذبة المتللسائح مثل الحیونات المتنوعة والطیور النادرة و هناك ثروات أخرى لها أهمیتها
الرغبة في ل جذب للسیاح عند إثارة الفضول و ، وعلیه تمثل هذه المناطق عوامبالبرودة صیفا و العكس شتاء

. المتوفرة في مختلف مناطق الجزائرالمكونات السیاحیة إكتشاف 

تقییم ، أبحاث المؤتمر الدولي حول 2014-2010ٕاستدامتها ضمن برنامج اإلستثمارات العامة تنمیة السیاحة في الجزائر و ، یة حناشي، راو سامیة لحول1
وم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم ، كلیة العل2014- 2001اإلقتصادي خالل الفترة النمو أثار برامج اإلستثمارات العامة وٕانعكاساتها على التشغیل واإلستثمار و 

.10-7: ص ص2013مارس 12-11، یومي 1التسییر، جامعة سطیف 
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: السیاحة الصحراویة- 3

، إلیزي، موزعة على خمسة مناطق كبرى وهي أدرار2ملیون كلم2تبلغ مساحة الصحراء الجزائریة حوالي 
ة ، أصبحت السیاحظر رائعة لإلكتشافمناظرا إلمتالك هذه المناطق مواقع و ونوادي میزاب، تمنراست وتندوف 

بتزاید السیاح المتجهین نحو الجنوب لإلسمتاع بذلك تمیزت السنوات األخیرة سب أهمیة بالغة و الصحراویة تكت
.أفریلة خاصة في الفترة ما بین جانفي و بالسیاحة الصحراوی

: السیاحة الحمویة- 4

اه المعدنیة منبع للمی202تبین الدراسة التي قامت بها المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة وجود 
.، یتركز أغلبها في شمال البالدعالجیة مؤكدةبخصائص

:التاریخیةالسیاحة الثقافیة و -5

تنافسي تاریخي من تطویر عرض سیاحي ثري ومتنوع و الالت الجزائر في المجال الثقافي و تمكن مؤه
ضافة إلى ، باإلالدینیةاألثري والمعالم والبنایات الثقافیة المختلفة و التراث استغاللمطلوب و یتم ذلك من خالل 

، ویبرز هذا التراث أقطاب اإلنتاج والنشاط الحرفي واألعیاد المحلیة والتقلیدیة والفنون الشعبیة واأللعاب التقلیدیة
البعیدة كما احیة القریبة و ذو المردود الكبیر ضرورة تقویمیة من أجل الحصول على حصة من األسواق السی

.للجزائر فرصة لتطویر سیاحة رفیعةالمواقع الدینیة قابر واآلثار و افیة لما قبل التاریخ كالمتغطي المواقع الثق

سبل النهوض بها السیاحة اإللكترونیة بالجزائر و واقع: ثانیا

اإلتصال في الجزائر جد محدود، فحسب تقریر صادر عن المنتدى مال تكنولوجیا اإلعالم و مازال إستع
ة في الترتیب العالمي من منظور البنی131إحتلت المرتبة فإن الجزائر2013لسنة دافوساإلقتصادي العالمي

خالل سنة 118بعد أن كانت في المرتبة ، عن الترتیباإلتصال مسجلت تراجعا األساسیة لتكنولوجیا اإلعالم و 
، وقد أضهر ذات التقریر مدى تأخر إستعمال التكنولوجیات الحدیثة في مجال األعمال این إحتلت 2012

، حیث سجلت الجزائر المراتب األخیرة في كل مجموع الدول التي مستها الدراسةبة األخیرة من بینالجزائر المرت
1.یات الحدیثة في مجال األعمالما یتعلق بإستعمال التكنولوج

www:موجود على الرابط1 .djazairess.com /elkhabar/332316 , page visitee le , 01/05/2015 ,15 :51.//http:
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ة األساسیة من خالل ما سبق یمكننا القول أن هذا الترتیب للجزائر هو ترتیب یعكس مدى ضعف البنی
یفسر إلى حد كبیر محدودیة إنتشار السیاحة اإللكترونیة بالجزائر، فالجزائر ال واإلتصال و لتكنولوجیا اإلعالم 

عض األخر الب، بعضها یعود إلى القطاع العام و ود من مواقع السیاحة اإللكترونیةتتوفر إال على عدد جد محد
تلبیة بالعرض السیاحي و دود في التعریف، بحیث ال تساهم هذه المواقع إال بشكل محیعود إلى القطاع الخاص

.الطلب المحلي منه

: لكترونیة في الجزائر نذكر ما یليومن أهم مواقع السیاحة اإل

موقع الجزائر سیاحة :www.algeriantourism.com

لسیاحةاهیئة اإلقلیم و البیئة و موقع الدیوان الوطني للسیاحة التابع لوزارة ت :www.ont-dz.org

 الدیوان الوطني الجزائري للسیاحةموقع :www.ontalgerie.com

شركات النقل تصال مع مختلف وكاالت األسفار و اإلیوفر خدمات الحجز و " زائر سیاحة الج" فموقع 
، بحیث یعرض هذا الموقع كافة المعلومات المتعلقة بالرحالت الموجودة بالجزائرالفنادق السیاحیة كذا الجوي و 

حسب بعض ، و احة الصحراویةالسیاحیة التي تنظم تباعا إلى األماكن السیاحیة بالجزائر خصوصا منها السی
"Aelxa"على " trafik rank"وفقا لمعدل المرور 936147المصادر فإن هذا الموقع إحتل المرتبة 

2012.1مارس 13یوم الدولي

لسیاحیة المصنفة من طرف معلومات سیاحیة حول األماكن ا" الدیوان الوطني للسیاحة " أیضا یعرض
، وٕالى غیرها من على عناوین لوكاالت سیاحیة وطنیةیحتوي أیضا المناطق السیاحیة، و ، وغیرها من الیونسكو

هذا الموقع یخلو ، إال أنحضائر سیاحیةالد من فنادق ومطاعم، مخیمات، متاحف، و سیاحیة بالبالمؤسسات ال
ي قطاع السیاحة، مختلف الفاعلین فإلى الربط ب، ویفتقر یكیة المطلوبة في مثل هذا الموقعالدیناممن التفاعلیة و 

فإن المتصفح " حة الدیوان الوطني الجزائري للسیا" ، أما فیما یخص موقع وكاالت السفرخصوصا الفنادق و 
، وهو ما قد یفسر ضعف میز بإستعماله للغة الفرنسیة فقطوهو یتللموقع یرى أنه ال یختلف كثیرا عن سابقه

2.اإلقبال على زیارته

عبر من خالل ما سبق یمكن القول إن النهوض بقطاع السیاحة اإللكترونیة في الجزائر یمر حتما 
، ثم یتعین بعد ي مالئم یرقى إلى المستوى الالئقل توفیر عرض سیاح، من خالاإلهتمام أوال بقطاع السیاحة

.12: ، صمغاري عبد الرحمان ، شیخي بالل، مرجع سابق1
.283: ، صي محمد فوزي، مرجع سابقببختي إبراهیم ، شعو 2
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، وفي هذا اإلطار نسجل مبادرة المدرسة تسمح بالتعریف بالمنتوج السیاحيذلك تبني سیاسات ترویجیة مالئمة
ودة ى محد، إال أن مثل هذه المبادرة تبقیني في مجال السیاحة اإللكترونیةالعلیا للسیاحة إلیجاد تخصص تكو 

توفیر إطار قانوني ینظم تنظیمي و بتوفیر إطار مؤسساتي و ،أن رأیناتدعم حقیقة وكما سبق و الجدوى إن لم
. الدوليالوطني و السیاحة اإللكترونیة على المستویین

أعدت الجزائر مرسوما یضم عدة اإلتصال ویر إستعمال تكنولوجیا اإلعالم و وسعیا من الجزائر لتط
1:التي جاءت على النحو التاليالث عشر محور و الذي یضم ثاعات و قط

اإلتصال في اإلدارات الحكومیةریع إستعمال تكنولوجیا اإلعالم و تس.
اإلتصال من طرف المؤسساتولوجیا اإلعالم و تسریع إستعمال تكن.
 اإلتصالعلى إستعمال تكنولوجیا اإلعالم و اإلجراءات المشجعة للمواطنین تطویر األلیات و.
 تطویر إقتصاد المعرفةدعم و.
اإلتصالل القاعدیة لتكنولوجیا اإلعالم و دعم الهیاك.
اإلتصالا اإلعالم و تطویر القدرات البشریة العاملة في مجال تكنولوجی.
 اإلبداعتشجیع البحث في مجال التطویر و.
اإلتصالوني المنظم لتكنولوجیا اإلعالم و تطویر اإلطار القان.
 لاإلتصاتطویر المعلومة و.
اإلتصالولي في مجال تكنولوجیا اإلعالم و دعم التعاون الد.
 اإلتصالتكنولوجیا اإلعالم و متابعة األعمال الجاریة في میدانلتقییم و آلیاتوضع.
اإلتصالظیمیة خاصة بتكنولوجیا اإلعالم و وضع إجراءات تن.
الزمة من أجل النهوض بهذا القطاعتوفیر الموارد المالیة ال.

.13: ، صمغاري عبد الرحمان، شیخي بالل، مرجع سابق1
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مؤشرات السیاحة في الجزائر : ب الثالثالمطل

ع والمناطق السیاحیة في الجزائر،أهم المواقلسیاحیة التي تزخر بها الجزائر و بعدما تم التطرق للموارد ا
سنحاول في هذا المطلب الوقوف على بعض المؤشرات السیاحیة في الجزائر من خالل التطرق إلى طاقات 

.ا الجزائر وعدد الوكاالت السیاحیة ومستوى التدفقات السیاحیةاإلیواء السیاحي التي تتوفر علیه

طاقات اإلیواء تطور : أوال

ا، ولكن هذا التطور یعتبر بعیدوفر علیها الجزائر تطورات معتبرةعرفت طاقات اإلیواء السیاحي التي تت
األسرة في ض لعدد الفنادق و ت التي تتوفر علیها بلدان الجوار، وفي مایلي عر ما قورن مع مستوى الطاقااجدا إذ
.الجزائر

)2011إلى 2007( مصنفة للفترة الممتدة من الغیر الفنادق المصنفة و - 1

یمكننا إبراز حصیلة مجموع الفنادق حسب درجة التصنیف الموجودة في الجزائر خالل الفترة الممتدة من
:في الجدول التالي2011إلى 2007

2011-2007المنشآت الفندقیة حسب درجة التصنیف للفترة من و وزیع الفنادق ت:)3(الجدول رقم 

20072008200920102011السنوات/ البیان 
1313131313نجوم5فنادق ب 
5453573964نجوم4فنادق ب 
1451421527760نجوم3فنادق ب 
1571601487274نجوم2فنادق ب 

97991015858فنادق بنجمة واحدة

674680680893915فنادق بدون نجوم

11401147115111521184المجموع

Source 1: Office National Des Statistique ( Algerie).

1 http://www.ons.dz/-Tourisme-.html, page visitée le : 19/04/2015 a 11:30.
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جدا بالنسبة للفنادق المصنفة حیث بلغنقصان كبیرنالحظ من خالل الجدول أعاله أن عدد الفنادق في 
بعد أن كان عدد 2007بالنسبة لسنة %42.27أي بنقصان قدر ب 2011في سنة فندق 269عددها

، ولكن الزیادات في الفنادق الغیر مصنفة فهي في ارتفاع یلفت 2007خالل سنة فندق466الفنادق المصنفة 
2007بالنسبة لسنة %35.76أي بزیادة قدرت ب ،2011فندق خالل سنة 915لغ عددها االنتباه حیث ب
بشكل أن الزیادة في عدد الفنادق كنت مركزة من خالل ما سبق یمكننا القول فندق، و 674دها بعدما كان عد

نجوم فهي قلیلة جدا مقارنة مع 5أیضا هناك تناقص كبیر في عدد الفنادق ذات ،في الفنادق غیر مصنفةكبیر 
إلى 2007الل السنوات من نجوم لم تكن هناك زیادة خ5بحیث نالحظ أن عدد الفنادق ذات األصناف األخرى

.افي من أجل تطویر القطاع السیاحيهذا عدد غیر كو فندق 13بحیث بلغ عددها 2011

)2011إلى 2007(توزیع عدد األسرة في الفنادق حسب درجة التصنیف للفترة الممتدة من - 2

لفترة الممتدة من ذالك خالل اسات الفندقیة حسب درجة التصنیف و یمكن إبراز طاقات اإلیواء في المؤس
:من خالل الجدول التالي2011إلى 2007

2011- 2007تطور عدد األسرة حسب التصنیف للفترة من :)4(الجدول رقم 

20072008200920102011السنوات/ البیان 
54555455545549484984نجوم5فنادق ب 
37433743395035603750نجوم4فنادق ب 
1122511601117001309013180جومن3فنادق ب 
58435843604480708070نجوم2فنادق ب 

23782378237838043804فنادق بنجمة واحدة

5635656856568565890558985فنادق بدون نجوم
8500085876863839237792737المجموع

source: 1Office National Des Statistique ( Algerie)

نالحظ من خالل الجدول السابق أن عدد األسرة في المؤسسات الفندقیة في تطور بطيء جدا سواء في 
مصنفة، حیث نجد أن هناك زیادة ضعیفة بالنسبة لعدد األسرة في الفنادق المصنفة الفنادق المصنفة أو الغیر 

2007بالنسبة لسنة %17.96أي بزیادة قدرت بنسبة 2011سریر خالل سنة 33788حیث بلغ عددها 

1 http://www.ons.dz/-Tourisme-.html , page visitée , le 19/04/2015 a 11:30.
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58985الفنادق الغیر مصنفة فقد بلغ عددها ، أما فیما یخص األسرة فيسریر28644حیث كان عددها 
، %4.66حیث بلغت نسبة الزیادة 2007أي بزیادة ضعیفة جدا مقارنة مع سنة 2011سریر خالل سنة 

الفندقیة الغیر مصنفة أي بدون نجمة تلیها الفنادق عدد األسرة مركز بشكل كبیر في المؤسساتونجد أیضا أن 
.نجوم5نجوم في حین تقل األسرة بصفة كبیرة في الفنادق ذات 3ذات 

وكاالت السیاحة واألسفار:ثانیا 
معظمها یرتكز في العاصمة، أما األخرى وكالة سیاحیة و 785ائري أكثر من یضم القطاع السیاحي الجز 

، أن جل الوكاالت ه مدیریة السیاحة لوالیة الجزائرالوطن، حیث كشف تقریر أعدتفهي موزعة في كل ربوع 
، من خالل العمل على إنعاش السیاحة الجزائریة بالمهام الموكل إلیها بشكل كاملالمتواجدة بالعاصمة ال تقوم

في بیع التذاكر ، بل یقتصر دورها مكانیات الالزمة الستقطاب السیاحعلى الرغم من امتالكها الفرصة و اإل
من العدد اإلجمالي وتبقى نسبة الخدمات الموزعة على مستوى الوكاالت السیاحیة تنحصر %60وذلك بنسبة 

، تعمل على استقطاب السیاح بالخارجفقط من الوكاالت السیاحیة %10و%30تنظیم الرحالت بنسبةفي
وكالة سیاحیة 296احي بالعاصمة بلغ عددها حیث أشار التقریر أن عدد الوكاالت التي تنشط بالمجال السی

1.و هذا العدد یشكل أكثر من ثلث الوكاالت السیاحیة المعتمدة عبر الوطن2010سنة 

تطور التدفق السیاحي في الجزائر :ثالثا

وفي الشكل الموالي توضیح  2012-2008تطور عدد الوافدین للجزائر خالل الفترة الممتدة من سنة 
:رلتطو الهذا 

2012–2008تطور عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر للفترة :)5(الشكل رقم 

Source 2 : Ministère du Tourisme et l’Artisanat

.109،110:عوینان عبد القادر، مرجع سابق، ص ص1
2 http://www.mta.gov.dz/mta/fichiers/stat/les flux touristiques 2012.pdf ,page visitée  le 20/04/2015 a 21:38.
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2011مقارنتها مع سنة و 2012خالل سنة یاحي في الجزائرتحلیل التدفق الس-أ

:  من خالل الشكل التالي2012ل سنة یمكننا إبراز عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر خال

2012عدد السیاح الداخلین عبر الحدود لسنة :)6(الشكل رقم 

Source 1: Ministère du Tourisme et l’Artisanat

ارتفع مقارنة مع عدد 2012نالحظ من خالل الشكل السابق أن عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر سنة 
خالل سنة سائح2394596أي بعدما كان %10بزیادة قاربت 2011السیاح الوافدین إلى الجزائر في سنة 

من %62.72مین في الخارج حیث بلغت نسبتهم ، أیضا أن أغلبیة السیاح الوافدین هم جزائریین مقی2011
مقارنة مع سنة %10.64بزیادة قاربت و 2012سائح خالل سنة 1652101أي العدد اإلجمالي للوافدین 

أي من مجموع الوافدین%37.8، أما فیما یخص السیاح األجانب الوافدین فقد بلغت نسبتهم 2011
.2011مقارنة مع سنة %8.9ب بزیادة قدرت و 2012سائح خالل سنة 981955

1 http://www.mta.gov.dz/mta/fichiers/stat / les flux touristiques 2012.pdf , page visitée  le 20/04/2015 a 21:38

سائح2634056:عدد السیاح الوافدین 

أي

2011بالنسبة لسنة %10بزیادة تقارب  

:الجزائریین المقیمین بالخارج 

سائح أي بزیادة تقارب  1652101
10.64%

:األجانب

سائح أي بزیادة 981955
%8.9تقارب  
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ٕاقامة السیاح األجانب في الجزائر دوافع دخول و - ب

ٕاقامة السیاح األجانب في الجزائر لسنة بقطاع السیاحة فإن دوافع دخول و حسب إحصائیات الوزارة المكلفة
1:هي2012

 الراحة و اإلستجمام( الترفیه( :

من مجموع السیاح األجانب الوافدین إلى الجزائر %71.5سائح أجنبي أي بنسبة  702226بلغ عددهم 
.2011مقارنة مع سنة %11.84و بزیادة قدرت ب 

القیام بأعمال:

من مجموع السیاح األجانب الوافدین إلى %28.15سائح أجنبي أي بنسبة  276404بلغ عددهم 
.2011مقارنة مع سنة %3.22الجزائر و بزیادة قدرت ب 

المهام:

األجانب الوافدین إلى الجزائر من مجموع السیاح%0.34سائح أجنبي أي بنسبة  3325م بلغ عدده
.2011مقارنة مع سنة %15.63بنقصان قدر ب و 

:الشكل التالي یوضح ما سبقو 
إلى الجزائرالسیاح األجانبدخولدوافع:)7(الشكل رقم 

Source2: Ministère du Tourisme et l’Artisanat

1 http://www.mta.gov.dz/mta/fichiers/stat/les flux touristiques 2012.pdf ,page visitée  le 20/04/2015 a 21:38.
2. http://www.mta.gov.dz/mta/fichiers/stat/lesfluxtouristiques2012.pdf. page visitée  le 20/04/2015 a 21:38.
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ماهیة الوكاالت السیاحیة میلة و ةالسیاحة في والینظرة عن : المبحث الثاني

، حیث والیة من والیاتهاالمناظر الطبیعیة الموجودة في كلر بالعدید من المناطق السیاحیة و تزخر الجزائ
السیاحیة لكل المقوماتدورا كبیر في التعریف بالمناطق و تلعب الوكاالت السیاحیة الموجودة في تلك الوالیات 

أنواع خالل إبراز موقعها الجغرافي، و من والیة میلة، والیة فمن خالل هذا المبحث سوف نسلط الضوء على
ق في المطلب األخیر سنتطر القاعدیة التي تزخر بها الوالیة، و المنشآتالسیاحة الموجودة بهذه الوالیة وكذلك أهم 

. هي محل دراستناأعمالها والتيإلى ماهیة الوكاالت السیاحیة و 

السیاحة في والیة میلة : المطلب األول

المواقع األثریة البة و میلة هي إحدى والیات الشرق الجزائري التي تتمتع بالكثیر من المناطق السیاحیة الخ
كما ،بل التاریخ  حیث مرت بعدة عصور وحضارات مختلفةوالتي یعود تعمیر هذه المنطقة إلى ما قالقدیمة 

وعلیه سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى موقع الوالیة وتضاریسها ، هذه الوالیة بفضاء جغرافي متنوعتتمیز
.الموجودة بهاالمواقع األثریة و أنواع السیاحة حصرو مع إعطاء لمحة تاریخیة عن الوالیة 

عام لوالیة میلةتقدیــــم:أوال
أي ما ، كلم3480: بمساحة إجمالیة تقدر بـ1984ة نانبثقت والیة میلة على التقسیم اإلداري األخیر لس

لوالیة ، ویبعد مقر ایة میلة بالشمال الشرقي للجزائرتقع والحیثمن مجموع مساحة الوطن،% 0.14یعادل 
التي تحدها الوالیات و كلم عن الجزائر العاصمة 450ل وكلم عن جیج100وكلم عن قسنطینة 50بمسافة 

: 1التالیة
رق والیة قسنطینةیحدها من الش.
من الشمال الشرقي والیة سكیكدة.
من الشمال والیة جیجل.
من الغرب والیة سطیف.
من الجنوب والیة باتنة.
من الجنوب الشرقي والیة أم البواقي.

1 Monographie touristique mila, Direction du tourisme de la wilaya de mila, 2004, pp: 6-8.
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نسمة في نهایة 781060دائرة، بعدد سكاني یبلغ حوالي 13بلدیة موزعة على 32تتكون والیة میلة من 
اعتبار أن الوالیة ذات طابع فالحي محظ فإن سكانها بو % 1.17بة نمو سكاني بلغت حوالي بنسو 2012ة سن

ن تصنیفهم ضمن سكان األریاف  بنسبة كبیرة، نظرا ألن انتشار السكان بهده الوالیة یبین بأن هناك مككذلك ی
.نسبة كبیرة منهم تسكن األریاف وتشتغل في الزراعة

الجغرافیة للوالیة طبیعیة و المقومات ال: ثانیا
1:فيفضاء جغرافي متنوع یتمثلوالیة میلة بتتمیز 

تضاریس والیة میلة- 1
:والزائر لهذه الوالیة یجدفي تضاریسهااالختالف تتمیز والیة میلة بتعدد و 

موزعة ) التلیةالسلسلة الجبلیة ( تتكون هذه المنطقة من سلسلة متتالیة من الجبال : منطقة جبلیة في الشمال-أ
اس، تسالة لمطاعي، مینار زارزة على مناطق بلدیات كل من حمالة، الشیڤارة، ترعي بینان، أعمیرة أر 

: م الجبلیة في هذه المنطقة  مایليتسدان حدادة ومن أهم القمو 
م1600بل تامز قیدة ج.
 م1400جبل مسید عیشة.
تتكون هذه المنطقة من الجهة الوسطى لسلسة الهضاب التلیة الجنوبیة :منطقة هضاب وسهول داخلیة- ب

: جدمن أهمها نالنجاء، و التي تغطي كامل مساحة دوائر كل من فرجیوة، واد 
 م400السهول الداخلیة المجاورة للجبال الواقعة بمنطقة فرجیوة وواد النجاء بمتوسط ارتفاع.
بشرق الوالیة و المحادیة من الشمال لمنطقة الجبالالهضاب الواقعة.
 وبعض ،)م ارتفاع 600إلى 500من ( ن من مجموعة من الهضاب المنخفضة سلسلة بلدیة میلة تتكو

. سلسلة جبال بلدیة أحمد راشديلكحل، جبل بوشارف، جبل واكسین، و الجبال المتناثرة كجبل 
ا التي تغطي تقریبو % )  12.5أقل من ( هلة نوعا ما نحدرات ستتمیز بم:منطقة الهضاب العلیا الجنوبیة- ج

دائرة الحبوب لكل من دائرة تاجنانت و الهضاب الشاسعة المشهورة بزراعة كامل تراب دائرة شلغوم العید و 
التي كما تشتمل على عدة سالسل جبلیة و م 900و 800التالغمة یتراوح متوسط ارتفاع هده الهضاب ما بین 

:جدمن بینها ن
 م1408جبل الكاف لبیض.
 م1237جبل لحمام.

.الصناعات التقلیدیة لوالیة میلةوثائق مقدمة من مدیریة السیاحة و 1
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 م1187جبل قروز.
تكون تأراضي منزلقة ة بتضاریس وعرة و بالنظر إلى تضاریس المنطقة الشمالیة لوالیة میلة والمتمیز و 

نجد  و الكبیرة یة تصب في بعض الوالیات الهامة و ه المنطقة تتوفر على عدة مجاري مائذالسلسلة التلیة فإن ه
.، واد العثمانیةاد الكبیر واد الرمال، واد محاريو ،واد النجاء: هامن بین

الجنوب، رطب، كما أنه یختلف من الشمال إلى، وشتاء بارد و رحابصیف مناخ والیة میلةیتمیز: المنــــاخ- 2
1:مم في السنة حسب المناطق التالیة700إلى 350بنسبة تساقط  تتراوح من

سنویامم 700إلى600من :منطقة الجبال.
سنویامم600إلى 400من : المنطقة الوسطى.
مم سنویا350: المنطقة الجنوبیة.

لمحة تاریخیة عن والیة میلة: ثالثا
2:حضارات نوجزها فیما یليقبل التاریخ حیث مرت بعدة عصور و یعود تعمیر منطقة میلة إلى ما 

إضافة ) مدینة سكیكدة " (روسیكادا "سنطینة حالیا وق" سیرتا"أو میلة كانت تشكل مع كل من " میالف"
.ر مقارنة بالمناطق األخرى للبالدإستقالل ذاتي كبی) القل" ( كیلي"إلى 

نظرا لغناهـا الكبیر بالینابیع المائیة فاإلسم "میالف"، حیث سمیت بـ عدة تسمیاتقد عرفت مدینة میلة و 
، ثم هو إسم إلحدى الملكات األمازیغیةو " میلو"ا سمیت كذلك بإسم یقال أیضو ) ألف منبع(یعني باللغة الالتینیة 

تقول إحدى و " میالف"میت في العهد اإلسالمي سو ) التفاح(إلسم یعني امیلة بقدوم اإلحـتالل البیزنطي و سمیت 
" جمیلة"سم الذي أطلق على هذه المدینة واألخرىهو اإلو "میلة"نیا كان له بنتان إحداهما األساطیر أن ملكا روما

أما العهــد اإلسالمي فقد بدأ بعد فتح هو إسم أطلق على إحدى المدن الرومانیة التابعة حالیا إلى والیة سطیفو 
م حسب المؤرخین الذیـن لم یتركوا إال 674مدینة میلة من قبل الصحابي الجلیل أبو المهاجر دینـار في عام 

.لنصوص التاریخیة حـول هذه الفترةالقلیـل من ا
: التاليحسب التسلسـل الزمني التطور التاریخي لوالیة میلة یمكن تلخیصو 
 التي عثر و ) م.ألف سنة ق15الجمجمة الذي یعود تاریخها إلى أكثر من (حضارة عصور ماقبل التاریخ

ة إلى جانب أدوات ووسائل صید حجریة موجودة على مستوى متحف سیرتا بقسنطینعلیها في بلدیة أوالد خلوف 
.عثر علیها بمیلة

 میلـة القدیـمة (الحضـارة الرومانیـة والبزنطیة.(

1 Monographie touristique mila, op-cit, p 8.
.وثائق مقدمة من مدیریة الثقافة لوالیة میلة2



دور تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة میلة الفصل الثالث

108

 مسجد أبو المهاجر دینار المعروف بسیدي غانم بمیلـة(الحضارة اإلسالمیـة.(
شلغوم العید  تاجنانتثـیر من األحیـاء السكنیـة بمیلة، وكالسجن األحمر بفرجیوة(الفرنسـي اإلستعمـار ،(...

السیاحیة بالوالیةالمواقعاع السیاحة و أنو : رابعا
نواع أومن بین الطبیعیة  وانتشارها یؤهلهـا لتطویـر العدید من أنـواع السیاحـةإن تنوع مؤهالتها السیاحیة و 

1:السیاحة التي نجدها في والیة میلة

:السیاحة الثقافیة- 1
مسجد أبو (زائر ني في الجل مسجد بُ دیني یتنوع بین المساجد نذكر منها أو تزخر میلة بتراث ثقافي و 

هي من أكبر الزوایا في الجزائر إضافة الحتوائها على مالویة و كذا زوایا عدیدة منها الزاویة الحو ) المهاجر دینار
:الكثیر من اآلثار و المعالم التاریخیة نذكر منها

 ،رة عبر كافة أرجاء الوالیةمنتشالرومانیة الثار واألمدینة میلة القدیمة، السجن األحمر، قصر األغا.
:السیاحة الحمویة- 2

، مما ساعدها علىمنبع حموي متوزعة عبر ترابها19تتوفر والیة میلة على ثروة حمویة هائلة  مقدرة بـ 
.المنابعجة في هذه الحمامات و لن أجل المعاجلب أكبر عدد من السیاح وذلك م

:اإلستجمامیةالسیاحة الترفیهیة و - 3
توفرهااالستقبالیةمما زاد قدرتها و السیاحالستقبال فضاءمناظرها الخالبة تشكل الطبیعي و میلة بتنوعها 

:على
 السیاحي، إضافة إلى سد قروزاالستثمارهو فضاء الستقطاب و ) األكبر في الجزائر(بني هارون سد.
 والتي ذكرناها یة ، قمم جبل)تادرار(، غابات )غار الظالم(، كهوف )موقع مارشو( مواقع طبیعیة خالبة

.سابقا
:السیاحة الریاضیة-4

رات الریاضیة المحلیة، تعد میلة فضاء مثالي بمؤهالتها السیاحیة مكنها من استقبال مختلف التظاه
مسابقات الغطس بسد بني هارون، ریاضة المشي قة األفریقیة لأللواح الشراعیة و المساب( حتى الدولیةالوطنیة و 
.)الغاباتصید السیاحي بالجبال و الالسهول، و في الجبال

:سیاحة األعمال- 5

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة میلةوثائق مقدمة من 1
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حتى السیاح من خارج الوالیة و تحتوي میلة على أسواق وطنیة یقصدها إلستراتیجي، إضافة إلى موقعها ا
ازدهار سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدیة شلعوم العید،  و ( ومن بین هذه األسواق نجدمن خارج الوطن

.)والتي تشتهر ببیع المالبستالتجارة ببلدیة تاجنان
األثریة الموجودة بالوالیة والتي هي من أكثر الحضاریة و من خالل ما سبق یمكننا حصر أهم المواقع

1:التي نذكر منها ما یلياألجانب و المحلیین و المواقع توافدا من قبل السیاح

في عهد اإلمبراطور ) م540- 539" ( سولومون " بني هذا السور من طرف القائد :السور البیزنطي-أ
السور ب م دعم 7م أما ارتفاعه فقد بلغ في أقصاه 2.5م وتجاوز عرضه 1200، بلغ طوله "جستینیانوس"

البقیة بنیت كنبرات وسط الجدران كما احتوى السور على برجا للمراقبة، اثنان عند المدخل الرئیسي و 14
ة باب البلد في الجهة الشمالیالحدید في الجهة الجنوبیة و باب ،واب باب الریوس في الجهة الشرقیةأربعة أب

.في الجهة الغربیة باب الجامعو هو المدخل الرئیسي للمدینة و 
، ویعرف هذا المكان الیوم بالثكنة جهة الشرقیة لمدینة میلة القدیمةیقع المسجد في ال:مسجد سیدي غانم- ب

) م 679ه، 59(المصري األصل أثناء إقامته بمدینة میلة قام بتأسیس هذا المسجد القائد أبو المهاجر دینار 
.ي في المغرب العربي بعد القیروانالثانر المسجد أقدم مسجد في الجزائر و ویعتب

ه ، وقد ذكرها البكري في وصفبناءها إلى القرن األول للمیالدیرجع تاریخ: العین الرومانیة عین البلد-ج
."مارشو " نبع من جبل یدعى أنها تللمدینة بإسم عین أبي السباع و 

دت األقوال حول هویة التمثال فتعداآلراءاختلفتواحدةر من الرخام األبیض كتلة تمثال كبی:تمثال ملو-د
. وثنیة محلیةآلهةلكن اإلعتقاد السائد حول أن التمثال یعود إلى والنظریات و 

، یرجع بناءؤه إلى یوة التابعة لوالیة میلةدینة فرجیقع قصر األغا أو جنان الحاكم في مركز م: قصر األغا-ه
، الذي كان تابعا م1834قائد منطقة فج أمزالة سنة ، بناه الحاج أحمد بوعكازم1834العهد التركي سنة 

، وقد صر مقرا للحاكم العام لفج أمزالةلبایلك الشرق في عهد أحمد باي و أثناء اإلستعمار الفرنسي أصبح الق
، المساحة المبنیة 1998صنف ضمن التراث الوطني سنة قدم، و 1929رة سنة القصر ترمیمات كبیعرف 
.م2000ومساحة الحدیقة ²م800هي 

بین ن، یوجد في جا²م200، مساحتها 1955یخیة من الحقبة اإلستعماریة وهو بقیة تار : رالسجن األحم- و
،  وثمانیة خالیا للمحكوم علیهماألول ثالث،عبارة عن سجن وهو مؤلف من طاقمیناألول اإلدارة و الثاني 

.أربعة خالیا للخطرینالثاني أربعة خالیا للتعذیب و و ،محمولین وتسعة خالیا للسجناءلل

.مدیریة الثقافة لوالیة میلةوثائق مقدمة من 1
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2014سنة لمیلةوالیةلالسیاحیة المرافق و المنشآتأهم مؤشرات :المطلب الثاني
الستفادة من جعل اتطویرها و عنها لترقیة السیاحة و السیاحیة من األولویات التي ال غنى المنشآتتعتبر 

یبرز إلى حد بعید لخصوص هیاكل اإلیواء أمر ضروري و باالسیاحیة و المنشآتفتشیید ،عائداتها أمرا ممكنا
الحمامات (السیاحیة منها المنشآتتتوفر والیة میلة على مجموعة من حیث ،وضعیة السیاحة في إقلیم ما

: رق إلیها خالل ما یليوالتي سنتط، )الوكاالت السیاحیةوالفنادق و 
یةالفندقالمؤسسات : أوال

.فندق واحد تحت التهیئةادق قید اإلنجاز و فن6فنادق مستغلة و7فندق منها 14ة یوجد بوالیة میل
:في والیة میلة) المستغلة(الفنادق الموجودة - 1

إلیواء وقلة الوافدین اوالتي تعاني من ضعف في طاقاتیوجد في والیة میلة سوى عدد قلیل من الفنادق
:التي ندرجها في الجدول التاليإلیها و 

2014دیسمبر 31الفنـادق المستغلـة غیـر المصنفـة إلى غایة :)5(الجدول رقم 

2014تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة ، الصناعات التقلیدیة لوالیة میلةدیریة السیاحة و م: المصدر

المستخدمـون اإلیواءقدرة  التعییـن
دائمـوندائمون  مؤقتـینمؤقتین عدد األسرةعدد األسرة عدد الغرفعدد الغرف 

05 02 65 38 فندق السالم
)بلدیة میلـة(

14 05 64 40 فندق الرمال
)بلدیة شلغوم العید(

02 01 20 10 فندق سیدي بوزید
)بلدیة شلغوم العید(

02 01 43 11 فندق المبروك
)بلدیة تاجنانت(

05 00 20 10 السفیرفندق 
)بلدیة شلغوم العید(

12 07 64 فندق اآلغا                    32
)بلدیة فرجیوة(

8 06 34 17 تافرنتنزل
)بلدیة تاجنانت(

48 22 310 158 المجمـــوع
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7التي یبلغ عددها ستغلة و المو الغیر مصنفةالفنادق هذه أن هذه یمكننا القولمن خالل الجدول السابق 
مؤقتین و 22شغل منها منصب70التي توفر غرفة، و 158سریر و310بقدرة إیواء إجمالیة تقدر ب و فنادق 

أخرى في ةلـكن الحاجة  إلى استحداث فنادق جدیدبالوالیة،في تنشیط الحركة السیاحیةقد تساهم ، دائمین48
.أمرا مقرا بهأو بالقرب منهاالسیاحیةخاصة في المناطقالوالیة و مختلف مناطق 

: المؤسسات الفندقیة قید اإلنجازالمشاریع السیاحیة و - 2
فنادق، ( التي هي عبارة عن مشاریعو بالوالیةیوجد عدد قلیل من المشاریع والتي هي في طریق اإلنجاز

:هي كالتالي والتي )محطات حمویة تهیئة فندق، و 

7 80إلى %55التي بلغت نسبة تقدم األشغال بها من و فنادق% .
 15التي بلغت نسبة تقدم األشغال بها محطة حمویة و%.
 80التي بلغة نسبة تقدم األشغال به ، و " بوناموس " تهیئة فندق%.

جد فعال و ریق االنجاز سیكون لها دور مهمیمكننا القول أن المشاریع التي هي في طما سبق من خالل 
.في زیادة هیاكل االستقبال بالوالیة

الخاصة بالمؤسسات الفندقیة  اتحصیلة النشاط- 3
31/12/2014إلى غایة یمكن تلخیص أهم حصیلة النشاطات الخاصة بالمؤسسات الفندقیة بوالیة میلة 

: من خالل الجدول التالي
2014میلة سنةة حصیلة نشاطات الفنادق بوالی:)6(الجدول رقم 

2014تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة ، الصناعات التقلیدیة لوالیة میلةمدیریة السیاحة و : المصدر

األجانب الجزائریون اســم الفنـدق
اللیالي الوافدین اللیالي الوافدین

/ 129 4255 4278 فندق الرمال
542 542 3268 9725 فندق السالم
322 273 2203 1971 فندق المبروك
160 56 1275 745 نزل سیدي بوزید
00 00 154 154 فندق السفیر

بدایة النشــــاط دق اآلغافن
بدایة النشــــاط نزل حاج عزام

1203 1000 11155 16873 المجموع
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سائح منهم جزائریین 17873فنادق بلغ من خالل الجدول السابق نالحظ أن مجموع توافد السیاح إلى ال
أما بالنسبة لألجانب فقد بلغت من مجموع الوافدین،%94.4توافد السیاح الجزائریین ، بحیث بلغة نسبة وأجانب

، وربما هذا راجع إال سوء ا مقارنة مع الوافدین الجزائریینمن مجموع الوافدین وهذه النسبة ضعیفة جد5.6%
.طرف الفنادقالخدمات المقدمة من

:2014سنةو 2013لسنة للوالیة الفنادقإلىالوافدینئیات عدد السیاحمقارنة بین إحصا- 4
: 2013خالل سنة -أ

:2013الجدول الموالي یوضح عدد الوافدین إلى الفنادق خالل سنة 
بوالیة میلة2013عدد الوافدین إلى الفنادق خالل سنة :)7(الجدول رقم 

2014تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة ، الصناعات التقلیدیة لوالیة میلةمدیریة السیاحة و : المصدر

:2014خالل سنة - ب
: 2014د الوافدین إلى الفنادق خالل سنة الجدول الموالي یوضح عد

سنة بوالیة میلة2014عدد الوافدین إلى الفنادق خالل:)8(الجدول رقم 

2014تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة ، دیة لوالیة میلةالصناعات التقلیمدیریة السیاحة و : المصدر

من خالل الجدولین السابقین نالحظ أن عدد الوافدین الجزائریون إلى الفنادق قد ارتفع حیث كان عدد 
31.98أي بزیادة قدرت بنسبة 2014سائح في سنة  16873بلغو و 2013ائح في سنة س12785الوافدین 

مما یدل على زیادة إقبال الجزائریین على الوالیة، بینما الوافدین األجانب فقد انخفض عددهم حیث كان %
، %7.23أي بنقصان قدر بنسبة 2014سائح خالل سنة 1000انخفض إلى و2013سائح في سنة 1078

سوریا بالمقابل وجود تونس و البلدان المجاورة خاصة فيوهذا راجع إلى سوء األوضاع األمنیة الغیر مستقرة في 
.استقرار نسبي في الجزائر

األجانبالجزائریون
اللیاليالوافدیناللیاليالوافدین
127851122610781054

األجانبالجزائریون
اللیاليالوافدیناللیاليالوافدین

168731115510001203
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المؤسسات السیاحیة : ثانیا

الجمعیات السیاحیة- 1

النشاط السیاحي على المستوى المحلي لكن هذا ما ال ویة دور فعال في ترقیة السیاحة و إن للحركة الجمع
ها تقتصر على وجود ثالث جمعیات حیث أنتتوفر علیه الوالیة حیث أن النشاطات الجمعویة بالوالیة ضعیفة 

1:هيو 

جمعیة سیاحة الشباب جسور.
 الثقافة میلة جمعیة میالف للسیاحة و.
جمعیة سیدي محرز للسیاحة والترفیه.

:همانشاء و باإلضافة إلى وجود جمعیتین قید اإل

جمعیة تادالوت للسیاحة بلدیة وادي النجاء.
جي بوصالحجمعیة األمل للسیاحة ببلدیة درا.

ى بالوالیةبالنسبة للقطاع السیاحیغیر كافي و هذا العدد قلیل جدامن خالل ما سبق یمكننا القول أن 
.نشاطهو 

الوكاالت السیاحیة- 2
یوجد في ترقیته على مستوى الوالیة، حیثتنمیة النشاط السیاحي  و دور مهم فيالسیاحیةإن للوكاالت

،سیاحیة ذات طابع خدماتي متنوعالوأغلب نشاطات هذه الوكاالت ة والسفر وكاالت لسیاح10والیة میلة 
تاریخیة الالمعالم السیاحیة و مرشدین سیاحیین داخل أهم المدن و تنظیم برنامج لجوالت سیاحیة رفقة والمتمثل في 

، لدان أخرىبإلىأو العمرة و باإلضافة إلى حجز التذاكر إلى مختلف األماكن مثل مواسم الحج، بالوالیة
أیضا هناك تعامل مع بعض الدول األجنبیة ) ، دبي ، السعودیةالمغرب،تونس( الدول العربیة مثل خصوصا 

، تركیا، فرنسا، إسبانیا(من بین هذه الدول التي تتعامل معها أغلبیة الوكاالت هين لیس بشكل كبیر و ولك
2:یدیة لوالیة میلة عن الوكاالت السیاحیة نجدالصناعت التقلوحسب إحصائیات مدیریة السیاحة و ،)إیطالیا 

10: جمالي للوكاالت الناشطة نجدالعدد اإل.
04: ة على مستوى الوزارةاألسفار الموجودلفات طلبات رخصة وكالة السیاحة و عدد م.
03: ة المبدئیة خالل هذه الفترةعدد الملفات المتحصلة على الموافق.

. وثائق مقدمة من مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة میلة 1

مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة لوالیة میلة، تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة 2014. 2
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: وكاالت السیاحیةشاطات الخاصة بالحصیلة الن-أ

:31/12/2014الجدول التالي یبین حصیلة نشاطات الوكاالت السیاحیة إلى غایة 

بوالیة میلةحصیلة نشاط الوكاالت السیاحیة :)9(الجدول رقم 

.4201تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة، یة میلةالصناعات التقلیدیة لوالمدیریة السیاحة و : المصدر

نالحظ أن أغلب نشاطات الوكاالت السیاحیة الموجودة بمیلة یتمحور في من خالل الجدول السابق 
ه النسبة تتمثل في أغلبیة هذو الوكاالتمن مجموع نشاطات %87.95السیاحة الخارجیة والتي بلغت نسبتها 

، أما من مجموع نشاطات الوكاالت%11.51فقد بلغت نسبتها ، أما فیما یخص السیاحة الداخلیة العمرةالحج و 
، أما فیما %0.54بنسبة ضعیفة جدا بنسبة ة فقد جاءت في المرتبة األخیرة و فیما یخص السیاحة المستقبل

منصب شغل منهم من هم دائمین 34مناصب الشغل فإن الوكاالت السیاحیة في والیة میلة توفر یخص 
.ِمؤقتینو 

اخلیـةالسیاحـة الدالسیاحة الخارجیةالسیاحة المستقبلةعدد المستخدمیناسم الوكالـــةالرقم

وكالة دحماني للسیاحة 01
والسفر

02دائمین 01
مؤقتین

0032498

2014بدایة النشاط خالل السداسي الثاني 1وكالة الملجأ02
فرع  وكالة مجموعة خادري 03

للسیاحة
020017187

وكالة سیفاتي للسیاحة 04
والسفر

01دائمین 04
مؤقتین

0091300

سیاحة وكالة مدیحة لل05
والسفر

02دائمین 06
مؤقتین

212326182

01001518وكالة یرجانة06
020012902وكالة زاوي للسیاحة والسفر07
فرع وكالـة مدیحـة للسیاحة 08

والسفر
030534377

040024100وكالــة فرحات تور09
2014بدایـة النشاط في نوفـمبر 02وكالة تاجنانت10

31264308564مجمـــــوعال
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:2014و2013وكاالت السیاحیة لسنة مقارنة عدد السیاح الوافدین إلى ال- ب

 2013خالل سنة

:                                                                   2013الجدول التالي یبین عدد السیاح الوافدین إلى الوكاالت السیاحیة خالل سنة 

بوالیة میلة2013عدد السیاح الوافدین إلى الوكاالت السیاحیة خالل سنة :)10(جدول رقم

.2014تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة الصناعات التقلیدیة لوالیة میلة ، مدیریة السیاحة و :المصدر

 2014خالل سنة
:2014الجدول التالي یبین عدد السیاح الوافدین إلى الوكاالت السیاحیة خالل سنة 

بوالیة میلة2014سیاحیة خالل سنة عدد السیاح الوافدین إلى الوكاالت ال:)11(رقمجدول 

.2014تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة ، الصناعات التقلیدیة لوالیة میلةمدیریة السیاحة و : المصدر

في 2014الوافدین إلى الوكاالت السیاحیة لسنة إجمالي نسبة قین نالحظ أن من خالل الجدولین الساب
، أما فیما یخص السیاحة 2013مع سنة مقارنة %8.82تطور بطیئ جدا بحیث قدرة نسبة الزیادة بنسبة  

مقارنة%19.43، أیضا هناك تراجع ملحوظ في السیاحة الداخلیة بنسبة %86فقد تراجعت بنسبة المستقبلة 
، من %9.67، وفیما یخص السیاحة الخارجیة فقد إزدادت نسبتها بحیث قدرة نسبة الزیادة ب 2013مع سنة 

السیاحـة الداخلیـةالسیاحة الخارجیةالسیاحة المستقبلة

1863580700

4466

السیاحـة الداخلیـةالسیاحة الخارجیةالسیاحة المستقبلة

264308564

4898
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حصر في السیاحة األرقام وكما ذكرنا سابقا یمكننا القول ان أغلب نشاطات الوكاالت السیاحیة ینخالل النسب و 
).العمرة الحج و (الخارجیة 

المنابع الحمامات المعدنیة و : ثالثا

منبع حموي 19تتوفر بوالیة میلة ، حیثط الحموي أحد الركائز السیاحیة واالقتصادیة للوالیةیعد النشا
.منابع غیر مستغلة06منبع مستغل و13منابع بصدد إنشاء محطة حمویة بها و20منها 

من السیاح یتبین لنا  أن والیة میلة تتمتع بثروة حمویة كبیرة مما یساعدها في استقطاب عدد كبیرحیث 
.االستجماملذین یتوافدون على هذه المنابع والحمامات بغرض العالج و ا

:2014و2013لسنة الحمامات المعدنیةمقارنة عدد الوافدین إلى  - 1
 وافد290414: 2013الوافدین على المؤسسات الحمویة سنة.
 وافد313639: 2014الوافدین على المؤسسات الحمویة سنة.

حیث 2014سبق نالحظ هناك زیادت في عدد الوافدین إلى المنابع الحمویة خالل سنة من خالل ما 
، وهذا ما یدل على أن المؤسسات الحمویة الموجودة بالوالیة 2013مقارنة مع سنة %8بلغة نسبة الزیادة ب 

.لها دور كبیر في تنشیط وتنمیة القطاع السیاحي بالوالیة

ت التقلیدیةاالصناع: ارابع
الصناعات التقلیدیة الجانب المكمل للسیاحة فهي أحد الموارد الهامة التي تلعب دورا فعاال في التنمیة تعد

، فوالیة میلة تزخر بالعدید من الصناعات التقلیدیة نظرا لطابعها الریفي فحوالي الثقافیةقتصادیة واالجتماعیة و اال
الفالحیة عات المرتبطة بالحیاة الزراعیة و من سكانها یقطنون بالمناطق الریفیة حیث انتشرت الصنا64%

شتهر والیة میلة بصناعة أیضا تصناعة السلل،لصناعات الصوفیة و اخار والقرمید التقلیدي و كصناعة الف
وتشتهر ،یها مراكز مشرفةیة حیث احتلت فدولث شاركت في عدة مهرجانات وطنیة و تعد رائدة فیه حیالنحاس و 

ما ، بناءا علىالتظاهراتإحدى أیضا بصناعة الخزف حیث فازت بالمرتبة األولى على المستوى الوطني في 
1:التي هي كالتاليول الصناعة التقلیدیة بالوالیة و سبق سوف نتطرق إلى بعض األرقام ح

.2014تقریر تقییمي لنشاطات السیاحة بالوالیة لسنة ،ة میلةمدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالی1
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:لوالیة میلةفي سجل الصناعة التقلیدیة عدد المسجلین - 1

میلة حسب المحاور الثالثة لوالیة عدد الحرفیین المسجلین في سجل غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف بلغ 
:31/12/2014إلى غایة

.حرفي  مسجل8072:العدد اإلجمالي هو

مسجل1902: الصناعة التقلیدیة و الصناعة التقلیدیة الفنیة .
مسجل2567: الموادإلنتاجالتقلیدیةالصناعة .
مسجل3603: للخدماتالتقلیدیةالصناعة  .
حرفـي1294هو2014سنةخاللالمسجلینعدد.

:بوالیة میلةهیاكل دعم الصناعة التقلیدیة- 2

المستمرة لها مع تسهر هذه المصالح على االستغالل األمثل لهذه الفضاءات من خالل المتابعة والمراقبة 
، حیث یوجد بوالیة میلة ثالث هیاكل خاصة بهذه طین في هذا القطاعللحرفین الناشتسهیالتتقدیم مساعدات و 

:الفضاءات وهي
دار الصناعة التقلیدیة بمیلـة.
دار الصناعة التقلیدیة بتاجنانت.
صندوق ترقیة نشاطات الصناعة التقلیدیة.
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األسفار ماهیة وكاالت السیاحة و : الثالث المطلب 

ر متعامال اقتصادیا لها دورا مهم في المجال السیاحي نظرا لدورها الفعال األسفاتشكل وكاالت السیاحة و 
تنمیة روح ودة الخدمات السیاحیة، واستقطاب السیاح األجانب، وكسب الخبرات األجنبیة و في تحسین ج

، خدماتل ما تقوم به من أنشطة و ، حیث تلعب دورا مهما في تنشیط القطاع السیاحي وذالك من خالالمنافسة
االتصال  على أحسن وجه في تسویق باستخدام تكنولوجیا المعلومات و ث تزداد فعالیة هذه الوكاالت إذا قامتحی

.خدماتها السیاحیة

ممثلیها تعریف وكاالت السیاحة واألسفار و : أوال

أفریل سنة 4الموافق ل 1419ذي الحجة عام 18المؤرخ في 06/ 99عرفها القانون الجزائري رقم 
شر أو غیر مباشر رحالت ، یتمثل في بیع مباة تمارس بصفة دائمة نشاطا سیاحیاكل مؤسس" لى أنها ع1999

1".، وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها وٕاقامات فردیة أو جماعیة

هي تعتبر عنصر من المزیج توزیع رئیسیة للخدمات السیاحیة و السفر تعتبر قناة إن وكالة السیاحة و 
یاحیة كالفنادق وشركات الزمان لموردي الخدمات السبمعنى أدق جزء من مزیج المكان و أوالتسویقي السیاحي 

.ألخرى العاملة في المجال السیاحيالمؤسسات االطیران و 

األسفار إحدى وسائل االتصال التي تقوم بدورها في اإلعالن عن السیاحة أیضا تعد  وكاالت السیاحة و 
ریة وفنیة معلومات استشاالسیاحیة، حیث تقدم هذه الوكاالت خدمات و احي یرید تسویق مقوماته في بلد سی

.ٕاجراء الترتیبات الالزمة لربط السفر برا أو بحرا أو جوا إلى أي مكان في العالمو 

2:حیث یمثل هذه الوكالة

.هو شخص طبیعي أو إعتباري یملك قانون وكالة سیاحة وأسفار: صاحب الوكالة- 1
أسفار سواء كانت هذه الوكالة بیعي مؤهل لتسییر وكالة سیاحیة و ل شخص طهو ك: الوكیل السیاحي- 2

. دم فیها لصالح الغیرملكا أو شریكا مستخ
ى في الوكالء ال یتقاضون أجرا من العمالء ألنهم یأخذون عمولة من المؤسسات الكبر ونشیر هنا ان

. الفنادقالعادة مثل شركات الطیران و 

، الجریدة الرسمیة األسفارالتي تحكم نشاط وكالة السیاحة و ، یحدد القواعد1999أفریل 4، مؤرخ في 06/ 99من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  1
.للجمهوریة الجزائریة

نفس المرجع السابق  2
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األسفار احة و أهمیة وكاالت السی: ثانیا 

:1التي نذكر منها هذا بسبب عدة عوامل و یطرتها على عملیة السیاحة و لقد أثبتت الوكاالت السیاحیة س

 إن األشخاص الذین یعملون في هذه الوكاالت متخصصون في مجال عملهم حیث یقومون بتقدیم خدماتهم
إرضائهم مما یؤدي إلى تحسین بالتالي یجب الذي أصبح أكثر وعیا من أسالفه و بشكل محترف للسائح 

بالتالي قات متعددة مع المؤسسات الكبرى و ، أیضا للوكاالت عالزیادة المبیعات واألرباحسمعة الشركة و
.مجهود أقلالحصول على الخدمات بسعر منخفض و 

ح من الصعب على السائسیاح یفضلون الرحالت المتكاملة وذلك لسهولتها ومالءمتها لهم و إن الكثیر من ال
.ة وكیل السیاحةتنظیم رحلة طویلة خارج البالد بدون مساعد

أهداف وكاالت السیاحة واألسفار: ثالثا 

، ویمكننا حصر أهم ستوى الخاص أو على المستوى العامللوكاالت السیاحیة عدة أهداف سواء على الم
:یلياألهداف فیما

 د ممكنتقلیل التكالیف إلى أقصى حتلبیة رغبات السیاح وٕارضائهم و.
النهوض بهااحة و تعمل على تطویر السی.
 تحقیق الربحیةزیادة القدرة التنافسیة و.
جودة التي تلیق باسم هذه الوكالةتوفیر المنتج السیاحي بال.
العمل على ة و طبیعیحضاریة و ما یتمتع به من ثروات تاریخیة و توصیل صورة البلد وذالك من خالل تبیین

.ترقیة هذه الثروات
وذالك بالترویج ، ل تطویر وتحسین خدماتها المقدمةافظة على مكانتها بین منافسیها وذالك من خالالمح

.مواكبة كل التطورات التكنولوجیةالجید لخدماتها وأنشطتها المختلفة و 
 الجمعیات السیاحیة تدعیم وتنشیط عمل المتعاملین والهیئات و.

، 2011، ، دار الجریر للنشر والتوزیع، عمان، األردنالفندقیة التسویق والمبیعات السیاحیة و ، ي، سلیم محمد خنفر، عبد اهللا الحجيعالء حسین السراب1
.182ص 
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: اراألسفخدمات وكاالت السیاحة و وظائف و :ثالثا

ذلك من خالل ر بمجموعة من الوظائف التجاریة والتسویقیة للمنتج السیاحي و السفتقوم وكاالت السیاحة و 
1:قیامها باألنشطة أو الوظائف التالیة

العمل على تقدیم أحسن الخدمات للسیاحجز الغرف في المؤسسات الفندقیة و ح.
 مساعدة السیاح األجانب خالل إقامتهماستقبال و.
 الجويتذاكر النقل البري، البحريبیع ،.
 التعریف بالتراث الوطني في الخارجتسویق الرحالت و.
غیرها من معدات التخییمت للسائح بالسائق أو بدون سائق ونقل األمتعة وكراء البیوت و تأجیر السیارا.
التاریخياحي و قع األثریة ذات الطابع السیالموامدن و تنظیم جوالت و زیارات برفقة مرشدین داخل ال.
 المرشدین السیاحیین تحت تصرف السیاحوضع خدمات المترجمین و.
القیام لصالح الزبائن بإجراءات التأمین من كل األخطار التي تمس نشاطاتهم السیاحیة.
رحالت منظمة داخل وخارج الوطن.
طلب التأشیرات.
للزبونتقدیم كل المعلومات الالزمة في نطاق السیاحة لخدمة إضافیة.

:التي هي التي تقوم بها وكاالت السیاحة والسفر و من خالل ما سبق یمكننا استنتاج مجموعة من الخدمات

المقدمة من طرف الفنادق التي تتعامل معها الوكاالت(خدمة اإلقامة(.
هي والمحالت، باإلضافة إلى المطاعم السیاحیة والمقاوالتي تقدمها وسائل اإلقامة المختلفة خدمة اإلعاشة

.إلخ...المشروبات لخدمة على سبیل المثال األغذیة و تشتمل هذه او 
كما ذكرنا سابقا تأجیر السیارات بالسائق أو بدونه ( خدمة النقل السیاحي(.
 السفرخدمة السیاحة و.
توفیر المعلومات للسیاح (خدمة المعلومات السیاحیة(.
الخدمات السیاحیة ق و الترویج للمناط( خدمة التسویق السیاحي(.
إلخ ...، شركات الطیران الفنادق( خدمة اإلتصاالت(.
الرحالت السیاحیة ( خدمة الترفیه السیاحي(.

.199، صعوینان عبد القادر، مرجع سابق 1
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واجبات الوكیل السیاحيشروط و : رابعا

1:إحدى الشروط التالیة) الوكیل ( األسفار ص المكلف بإدارة وكالة السیاحة و یجب أن تتوفر في الشخ

ل على شهادة الدراسات العلیا في السیاحة أو الفندقةأن یكون متحص.
منها سنة واحدة إثبات أقدمیة ثالث سنوات متتالیة، مع متحصل على شهادة التعلیم العاليأن یكون ،

.كإطار أو ما یماثله في میدان السیاحة
منها تالیةإثبات أقدمیة ثالث سنوات مت، مع ي في الفندقةأن یكون متحصل على شهادة تقني سام ،

.، في المیدان السیاحيیماثلهسنتان كإطار أو ما
منها خمس سنوات كإطار أو ما یماثله في المیدان السیاحي أن تكون له أقدمیة عشر سنوات ،

2:حیث یلتزم صاحب رخصة استغالل وكالة للسیاحة واألسفار بالواجبات اآلتیة

:واجبـات عامـة - 1
لصارم لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاممارسة النشاط مع االحترام ا.
احترام أخالقیات وقواعد المهنة.
تكریس االحترافیة.
احترام البیئة والمحافظة على المناطق والمواقع السیاحیة التي یتم زیارتها.
احترام الثقافة والتراث المحلي.
تطویر السیاحة االلكترونیة.
ر والتسویقإدماج التقنیات الحدیثة للتسیی.
 مقصد الجزائر" التسویق المتواصل لـ".
النشر الدوري لمختلف الوسائل الترقویة، ذات الجودة.

:الواجبات اتجاه الزبائن - 2
 مع كل سائح متكفل به" عقد السیاحة واألسفار " اإلبرام التلقائي لـ.
احیة الخاصة المسماة تلبیة احتیاجات الزبائن، فیما یخص تصور تنظیم كل أنواع المنتجات السی

".حسب الطلب" 

لوالیة میلة، دلیل إنشاء وكالة السیاحة و األسفار، منشو رات وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة  الجزائریة. مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة 1

.نفس المرجع السابق 2
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التكفل بكل الخدمات المتفق علیها واحترام االلتزامات المتعاقد علیها.
التأطیر الفعلي والفعال للسیاح، المتكفل بهم، في كل مراحل المنتوج السیاحي المتفق علیه.
توفیر خدمات ذات نوعیة.
 سیاحیین معتمدینتأطیر أفواج للسیاح  المتكفل بهم بمرشدین.
أخذ كل اإلجراءات واالحتیاطات التي من شأنها توفیر أمن الزبون وممتلكاته.
اكتتاب عقد تامین یغطي المسؤولیة المدنیة والمهنیة.
االمتناع عن اإلشهار الكاذب فیما یخص األسعار أو الخدمات.
فوترة الخدمات وفقا للتنظیم المعمول به.

:رالواجبات اتجاه الغی- 3
لوفاء بكل االلتزامات المتخذةا.
 موثق" عقد شراكة " تجسید المناولة المحتملة مع وكالة أخرى، من خالل إبرام.

:الواجبات اتجاه اإلدارة- 4
التصریح بكل تغییر یطرأ في تسییر الوكالة للوزارة المكلفة بالسیاحة.
لسیاحة وكذا اإلحصائیات إرسال تقاریر عن النشاطات الفصلیة للوكالة إلى اإلدارة المكلفة با

.والمعلومات األخرى والمعطیات التي ترى اإلدارة أنه من المفید طلبها
االمتثال لمراقبة األعوان المؤهلین ووضع تحت تصرفهم الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة.
االمتثال لألوامر الواردة من اإلدارة المكلفة بالسیاحة والهیئات األخرى المؤهلة.
م الصارم لألحكام القانونیة واإلجراءات اإلداریة المعمول بها في مجاالت الجبایة والجمركة االحترا

.وتنظیم الصرف والتشغیـل وتنقل السیاح في المناطق السیاحیة
 تقدیم طلب تجدید الرخصة في األجل القانوني، إلى اإلدارة المكلفة بالسیاحة، مرفوقا بالوثائق الثبوتیة

.الالزمة
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إلتصال في تنشیط القطاع السیاحي اتحلیل دور تكنولوجیا المعلومات و : ثمبحث الثالال

تم اإلستعانة بأسلوبین من اإلتصال في تنشیط القطاع السیاحي دراسة دور تكنولوجیا المعلومات و من أجل 
.اإلستمارةحظة و أسالیب جمع البیانات هما المال

طرق جمع البیانات : المطلب األول

لتعرف على الدور الذي تلعبه تكنولوجیا المعلومات في تنشیط قطاع السیاحة تم إختیار والیة میلة بغیة ا
كدراسة حالة وهذا بالتركیز على مدى تطبیق تكنولوجیا المعلومات واإلتصال على مستوى الوكاالت السیاحیة 

.اإلستمارةلك بإستخدام أسلوبي المالحظة و العاملة بها وذ

والتي تم إختیارها بدراسة الوكاالت السیاحیة العاملة على مستوى والیة میلة، أي القیام بمسح :عینة الدراسة- 1
وكاالت تقع في مناطق مختلفة من 8شامل للوكاالت السیاحیة العاملة على مستوى الوالیة والبالغ عددها 

.و مدیر الوكالة السیاحیةجهت إلى إلى مسیر أاإلستمارة في هذه الوكاالت حیث و ، وقد تم توزیع الوالیة

ي قمنا بزیارة الوكاالت السیاحیة في المرة األولى وذلك من أجل كشف مدى إستجابة مسیر : المالحظة- 2
إلستقبالنا وتقدیم معلومات حول موضوع الدراسة، فوجدنا إستجابة مع كل مسیري الوكاالت ولم یكن الوكاالت

یر االت مرتا ثانیة وذلك بعد إعداد اإلستمارة وتوجیهها إلى مسهناك أي إشكال، بحیث قمنا بزیارة هذه الوك
یضاحات والتي تخص ، أیضا قمنا بتسجیل بعض اإلالوكالة من أجل إبداء أرائه واإلجابة عن مضمون اإلستمارة

.   التي تخص موضوع الدراسةبعض المفاهیم و 

التي تعتبر من و تم اإلستعانة بإستمارة، من أجل دراسة الموضوع والكشف عن مختلف جوانبه: اإلستمارة- 3
اإلستمارة هي عبارة عن مجموعة من األسئلة أو خدمة في البحوث اإلجتماعیة عموما، و أهم األدوات المست

الكشف عن بغیة التعرف و محددة وذلك من أجل اإلجابة عنها ة الموجهة لألفراد بصیغة واضحة و الجمل الخبری
. عینتوجهاتهم حول موضوع مأرائهم و 

: ابة المطلوبة إلى ثالثة انواع هيحیث یمكن تصنیف اإلستمارة بحسب نوعیة اإلج

حیث تحتوي اإلستمارة على في هذا النوع تكون اإلجابة مقیدة:ذات األسئلة المغلقة أو المقیدةاإلستمارة ،
من بوضع إشارة علیها،اإلجابةختیار، وما على المشارك إال إنعم أو ال: تلیها إجابات محددة، مثلأسئلة 
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أن اومن عیوبهمزایاها أنها تشجع المشاركین على اإلجابة علیها ألنها ال تتطلب وقتا وجهدا كبیرین 
.د بین اإلجابات الجاهزة ما یریدهالمشارك قد ال یج

ن ، حیث تحتوي اإلستمارة على عدد مفیها تكون اإلجابة حرة مفتوحةو :اإلستمارة ذات األسئلة المفتوحة
لغته الخاصة، بحیث یهدف هذا النوع إلى إعطاء المشارك فرصة بطریقته و األسئلة یجیب علیها المشارك 

تفكیرا جادا ووقتا و تطلب جهداتاانهامن عیوبهذكر تبریراته إلجابة بشكل كامل وصریح، و ألن یكتب رأیه وی
.مما قد ال یشجعه على المشاركة باإلجابة

د من األسئلة ذات إجابات حیث تحتوي اإلستمارة على عد:المغلقة معامفتوحة و إلستمارة ذات األسئلة الا
محددة وعلى عدد أخر من األسئلة ذات إجابات حرة مفتوحة أو اسئلة ذات إجابات محددة متبوعة جاهزة و 

قین ألنه یتخلص من عیوب كل ، ویعتبر هذا النوع أفضل من النوعین الساببطلب تفسیر سبب اإلختیار
.، وهي المستخدمة في دراستناامنهم

محاور 07، تم بناء إستمارة تتضمن جاء فیها إستخدام إستمارة البحثوبعد اإلطالع على األدبیات التي
: والتي هي كالتالي

مسیرها ومات عامة عن الوكالة السیاحیة و والتي تشمل معل07إلى 01یحتوي األسئلة من : المحور األول
لة أیضا خبرته في المجال مدى قدرته على إدارة الوكاالمؤهل التعلیمي للمسیر و معرفة والذي یهدف إلى

.السیاحي
اآللیةالتي تشمل معلومات عامة عن البنیة التحتیة و 12إلى 08یحتوي األسئلة من :المحور الثاني

اإلتصال في السیاحیة لتكنولوجیا المعلومات و إستخدام الوكاالت مستوىالذي یهدف إلى معرفة و للمؤسسة 
.لهااتسییر أعم

في االنترنتاستخدامالتي تشمل على أسئلة حول مستوى و 18إلى 13یحتوي األسئلة من :المحور الثالث
. ف االنترنت في الوكاالت السیاحیةمعرفة وظائالذي یهدف إلى و الوكالة السیاحیة 

ول مساهمة تكنولوجیا لة  حالتي تشمل على أسئو 28إلى 19یحتوي األسئلة من :المحور الرابع
.اإلتصال في عرض البرامج السیاحیةالمعلومات و 

 دة تكنولوجیا التي تشمل على أسئلة حول مدى مساعو 32إلى 29یحتوي على أسئلة من :الخامسالمحور
.اآلليوأغراض التبادل اإلتصال في إتمام اإلجراءات مع الشركاءالمعلومات و 

 فوائد إستخدام تهدف لمعرفةالتي تشمل على أسئلة و 34إلى 33أسئلة من یحتوي على :السادسالمحور
.عوائق إستخدامهاتكنولوجیا المعلومات و اإلتصال و 

الذي طلب فیه من المسیر تقدیم إقتراحات شخصیة للنهوض یحتوي على سؤال مفتوح و :المحور السابع
.بالسیاحة اإللكترونیة في الجزائر
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: التي یمكن إیجازها خالل مایليمراحل و مر عبر إن الوصول لإلستمارة 
فرضیات الدرسةحدید األسئلة بناء على إشكالیة و ت.
جهد لإلجابة علیهاتمارة بطریقة ال تحتاج إلى وقت و تحدید شكل اإلس.
ذلك قبل إخضاعها دراسة و تماثل فقراتها لمتغیرات الإلستمارة من حیث صحة محتویاتها و ومن أجل صدق ا

تعدیلهامالحظتهم و راسة إلبداء أرائهم و تم عرضها على عدد من األساتذة المختصین في مجال الد،للدراسة
.بالشكل المطلوبٕاعادة صیاغتها و 
اإلستمارة في و ٕاعداد النسخ المطلوبة ألفراد العینة طبعها و ا النهائي ثم مراجعتها و كتابة اإلستمارة بشكله

.)1(الملحق رقم: شكلها النهائي یوضحها
تحلیل اإلستمارة : المطلب الثاني

وسیتم التحلیل لمختلف المحاور التي تحتویها اإلستمارة المفصیتضمن هذا المطلب تحلیال كامال و 
:كمایليإنطالقا من تقسیم اإلستمارة إلى مجموعة من المحاور

خصیة لمسیري لشویهدف هذا المحور إلى التعرف على الخصائص ا: من اإلستمارةالمحور األول- أوال 
حجمها من خالل عدد ومات عامة عن الوكالة السیاحیة و مستوى التأهیل إضافة إلى معلالوكاالت السیاحیة و 
:يتآلوالتي سوف نتطرق إلیها كاالعمال العاملین بها 

تحلیل المعلومات الشخصیة - 1
:معلومات حول مسیر الوكالة -أ

 المتعلق بسن المسیر01السؤال رقم :

حسب السن عینة الدراسةتوزیع أفراد:)12(الجدول رقم 

.ارةمن إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستم:المصدر

%النسبة التكراراتالسن
%0112.5سنة20-29
%0225سنة30-39
%0225سنة40-49
%0337.5سنة50-59

//سنة60-69
%08100المجموع
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.اإلستمارةنتائجمن إعداد الطالب بناء على: المصدر

ئات فمختلف الالجدول السابق أن أفراد عینة الدراسة یتوزعون على و البیانيمن خالل الشكلیالحظ
یلیهم الفئتین من%37.5سنة وبنسبة 59- 50حیث یتراوح سن غالبیة أفراد عینة الدراسة بین ، العمریة

29-20ثم تلیهم الفئة العمریة من %25هما متساویتین بنسبة سنة على التوالي و 39- 30سنة و 40- 39
األساس إلى خبرة معظم المسیرین في تسییر ، والمالحظ هنا أن كبر سن المسیر یرجع في %12.5سنة بنسبة 

.أو عملهم في المیدان السیاحي في سنوات سابقةاآلنالوكاالت سواء الوكاالت التي یرأسونها 

 المؤهل التعلیمي للمسیرالمتعلق ب:2السؤال رقم
توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوى الدراسي:)13(الجدول رقم 

.من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة:المصدر

الشهادات الجامعیة والمؤهالت السابقین أن نسبة أصحاب البیانيشكلنالحظ من خالل الجدول وال
التي جاءت بنسب متساویة هي األعلى نسبة بحیث قدرة ب تتمثل في تقني سامي في الفندقة و التي األخرى و 

المستوى الثانوي هي أیضا جاءت بنسب متساویة بحیث قدرت أیضا فیما یخص الدراسات العلیا و 37.5%
.درات مؤهلة لتسییر أعمال الوكالة، وعلیه یمكننا القول أن كل األفراد لدیهم ق%12.5النسبة ب 

النسبةرالتكراالمؤهل التعلیمي
%0112.5ثانوي
%0337.5جامعي

%0112.5دراسات علیا
%0337.5مؤهل أخر
%08100المجموع
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 المتعلق بسنوات الخبرة للمسیرو :03السؤال رقم

حسب سنوات الخبرةعینة الدراسةتوزیع أفراد :)14(الجدول رقم 

.من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة:المصدر

10إلى 5نوات خبرتهم من أن نسب أفراد العینة التي تتراوح سالشكل البیاني السابق یتضحمن الجدول و 
من أفراد %50ه ما  نسبتهم أنمن عینة الدراسة و %25سنة جاءت متساویة بنسبة 15لى إ10من سنوات و 

.سنة والتي هي تعبر عن مدى قدم المسیرین في قطاع السیاحة15عینة الدراسة لهم خبرة مهنیة تفوق 

 الذي یتعلق بتلقي المسیر لتكوین في اإلعالم اآللي ام الو :04السؤال رقم.

التكوین في اإلعالم اآللي أم التلقيحسبتوزیع أفراد العینة :)15(رقم الجدول

من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة:المصدر

من أفراد عینة الدراسة تلقو تكوینا في %75الشكل السابق یتبین لنا انه ما نسبتهم ل و من خالل الجدو 
، اإلتصال الجدیدةالسیاحیة لتكنولوجیا المعلومات و وهي نسبة تعبر عن مسایرة مسیري الوكاالت اآللياإلعالم 

ومنهم اآلليامي في اإلعالم بحیث إختلفت طبیعة التكوین لهؤالء األفراد فنجد من بینهم حامل لشهادة تقني س

النسبةالتكرارالخبرةسنوات 
%00سنوات5أقل من 

%0225سنوات10إلى 5من 
%0225سنة15إلى 10من 

%0450سنة15أكثر من 
08100المجموع

النسبالتكرار
%675نعم

%225ال

%08100المجموع
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یتلقو اي فلم %25التي قدرت ب أما فیما یخص النسبة المتبقیة و ،تلقى التكوین في المدارس الخاصةمن
.اآلليتكوین في اإلعالم 

تركز على سنة والتي 07إلى 05التي تتضمن األسئلة من و : حول الوكالة السیاحیةعامةمعلومات- ب
.العمال العاملین بهاإفتتاح الوكالة وعدد 

محل الدراسةمعلومات عامة عن الوكاالت السیاحیة:)16(الجدول رقم 

عدد العمالسنة إفتتاح الوكالةإسم الوكالة
198705وكالة دحماني ترافل سرفیس

199908السفروكالة مدیحة للسیاحة و 
200305السفروكالة سیفاتي للسیاحة و 
200808سفرالوكالة زاوي للسیاحة و 

201206السفروكالة فرحات تور للسیاحة و 
201402السفروكالة الملجأ للسیاحة و 

201402وكالة یرجانة للسیاحة والسفر
201504السفروكالة روابي للسیاحة و 

.من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة: المصدر

التي تم إفتتاحها ل سرفیس و بوالیة میلة هي وكالة دحماني ترافنالحظ أن أقدم وكالةمن خالل الجدول 
، تأتي وكالة روابي في المرتبة األخیرة ألنها حدیثة النشأة والتي تلیها وكالة مدیحة للسیاحة والسفر1987سنة 

ث توفر هذه حیأخرى،هناك تفاوت في عدد العمال بین وكالة و حیث نالحظ أن،2015تم إفتتاحها سنة 
.منصب شغل40كاالت الو 

المحور الثاني من اإلستمارة : ثانیا

الذي یحتوي على و للوكاالت السیاحیةاآللیةهذا المحور معلومات عامة حول البنیة التحتیة ویتضمن
:تطرق إلیها كاآلتيالتي سوف نو 12إلى 8األسئلة من 

 لي أم ال والمتعلق بإستخدام الوكالة ألجهزة اإلعالم اآل:08السؤال رقم
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اآلليإستخدام أجهزة اإلعالم مستوىتوزیع أفراد العینة حسب :)17(الجدول رقم 

.من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة:المصدر

كالة یرون ان الو %100أن كل أفراد عینة الدراسة أي بنسبة یظهر الشكل السابق و من خالل الجدول 
.تستخدم أجهزة اإلعالم اآللي

 المتعلق بعدد العمال الذین یستخدمون جهازا واحداو : 9السؤال رقم
أي أن كل عامل في لكل عاملافیما یخص هذا السؤال نجد أن كل الوكاالت السیاحیة تخصص جهاز 

.من عینة الدراسة%100أي ما نسبته هص بالوكالة یستخدم جهاز خا
 ستخدام البرمجیاتالمتعلق بإو :10السؤال رقمLogicielsفي تسییر أعمال الوكالة

في الوكالة البرمجیات استخدام:)18(الجدول رقم 

.مارةمن إعداد الطالب بناء على نتائج اإلست:المصدر

تخدم تسأي كل أفراد عینة الدراسة یرون أن الوكالة %100نسبته أن ماالشكل السابق یبین الجدول و 
لتكنولوجیا لمعرفیة، أي انه الوكاالت السیاحیة تعتمد بشكل كبیر على المكونات االبرمجیات في تسییر أعمالها

.التي هي البرمجیات في تسییر اعمالهاالمعلومات واإلتصال و 

النسبةالتكرار
%08100نعم
%00ال

%08100المجموع

النسبةالتكرار

%08100نعم
%00ال

%08100المجموع
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 المتعلق بالبرمجیات المستخدمة في تسییر أعمال الوكالة السیاحیةو : 11السؤال رقم
برنامج واحد للحجز أال وهو برنامج تستخدم من خالل نتائج اإلستمارة تبین لنا أن كل الوكاالت السیاحیة 

وفي األتي لمحة ،  یوضحان واجهة الموقع وواجهة البرنامج)3(و )2(الملحقین وaMaDEUSسأمادیو 

: عن ھذا البرنامج
هو البرنامج األسرع اآلن، كما أنه یعتبر اإللكترونیة لحجز تذاكر الطیرانهو أحد برامج أنظمة الحجز

، المقر الرئیسي له یوجد في مدرید بإسبانیا كترونياإللالتوزیعالرائد عالمیا بمجال الحجوزات و واألكثر انتشارا و 
خاصة ببرنامج أمادیوس في ألمانیا، و یوجد القسم الخاص بالتطویر والقسم التقني بینما توجد قاعدة البیانات ال

الخطوط : ، نتیجة تحالف بین عدة خطوط طیران والتي هي1987إنشاء هذا البرنامج في عام ، و قد تمبفرنسا
Airالخطوط الجویة الفرنسیة و Lufthansaلمانیة الجویة األ France الخطوط الجویة اإلسبانیة وLibéria

Airlines الخطوط الجویة االسكندینافیة وScandinavie Airlines.

الرحالت بیر خدمات التجارة اإللكترونیة وحجوزات القطارات و كما أن برنامج أمادیوس یدعم بشكل ك
شركة طیران 155یستضیف أكثر من نظام أمادیوس أیضا ، ات وكذلك حجوزات الفنادقیة وتأجیر السیار البحر 

، حیث موقع إلكتروني5000وكالة سیاحیة في العالم وأكثر من 350000یقارب یوزع منتجات السفر إلى ماو 
. العاصمةیوجد فرع شركة أمادیوس في الجزائر

 في المؤسسةات االتصال استخدام تكنولوجیبالذي یتعلق و : 12السؤال رقم
توزیع أفراد العینة حسب مستوى إستخدام تكنولوجیات اإلتصال:)19(الجدول رقم

مجموع النسبةالالنسبةنعم:دم التكنولوجیات التالیة لإلتصالالمؤسسة تستخ
تكرارت

مجموع 
النسب

%00%08100)شبكة داخلیة ( إنترانت  008100%
%08100%08100%0000)جیة شبكة خار ( إكسترانت 

%008100 %00%08100إنترنت

.الطالب بناء على نتائج اإلستمارةمن إعداد :المصدر

یستخدمون شبكة %100أن كل أفراد عینة الدراسة أي ما نسبته نالحظ من خالل الجدول السابق 
دل على أن هناك إتصاالت داخلیة هذا ما یو داخلیةاتشبكعلىتتوفر أن الوكاالت السیاحیة، أياإلنترانت

، أما فیما یخص شبكة اإلكسترانت فكل عینة الدراسة أجابو بعدم ات فیما بین العمال داخل الوكالةتبادل للمعلومو 
فكل أفراد االنترنت، و فیما یخص شبكة لعدم وجود فروع ترتبط بوكاالتهمإستخدامهم لمثل هذه الشبكات وذلك
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الوكالة ألنهم یعتمدون علیها بشكل في امهمابإعتبار هذه األخیرة عنصر %100بنعم أي بنسبة العینة أجابو 
.كبیر في تسییر مختلف أعمالهم

المحور الثالث: ثالثا 

التي و 18إلى 13الذي یحتوي على األسئلة من و في المؤسسة االنترنتالذي یتعلق بمستوى إستخدام و 
:تيآلسوف نتطرق إلیها كا

جهاز كمبیوتر موصول الذین یستخدمون بالوكالة السیاحیةعدد العمالیتضمنالذي و :13سؤال رقم ال
باإلنترنت 

، أي أن كل اإلنترنتوصلمن خالل نتائج اإلستمارة تبین لنا أن كل الوكاالت السیاحیة  تتیح لعمالها 
اإلنترنت كامللتستخدم بشكوكاالتالهذا دلیل عن أن كون جهازه متصل بشبكة اإلنترنت و عامل في الوكالة ی

.في أعمالها

 الذي یتعلق بنوع اإلتصال الخارجي بشبكة اإلنترنت الذي تملكه الوكالة و :14السؤال رقم

تستخدمه الوكاالت السیاحیة وجدنا الذي الخارجي بشبكة اإلنترنت من خالل إستفسارنا على نوع اإلتصال 
من أفراد عینة الدراسة وكاالتهم موصولة بنوع اإلتصال الخارجي %100بته أن كل الوكاالت السیاحیة اي مانس

FWARI .

، ANISكان ھناك عدة أنواع لإلتصال الخارجي بشبكة اإلنترنت والتي نجد من بینھا :توضیح
ESAY،أیضاFAWRI ، ضمت شركة 2015حلول عام معوالتي كانت هذه األخیرة مستقلة بذاتها و ،

FAWRI لذا إستوجب على الوكاالت االنترنتمجال أصبحت هي الشركة الوحیدة السابقة لخطوطها و األنواع
.اإلتصال بهذا النوع من الرابط

 ضا مواقع التواصل اإلجتماعي أیى لعالتي تتضمن إمتالك المؤسسة لصفحات و :17إلى 15األسئلة من
هل الموقع متعدد اللغات أم الإمتالك المؤسسة موقع إنترنت و 



دور تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة میلة الفصل الثالث

132

حسب مستوى إستخدام اإلنترنتتوزیع أفراد عینة الدراسة :)20(الجدول رقم 

مجموع النسبةالالنسبةنعم:األسئلة
التكرارت

مجموع 
النسب

%08100%000%08100.تملك المؤسسة موقع تواصل إجتماعي15-س

%08100%0112.5%0787.5.المؤسسة تملك موقع إنترنت16-س

%08100%0228.57%0571.43.موقع متعدد اللغاتال17-س
.من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة:المصدر

صفحات وكاالتهم على إمتالك من خالل الجدول السابق نالحظ أن كل أفراد عینة الدراسة تؤكد 
مما یدل على أن كل الوكاالت من أفراد عینة الدراسة %100مواقع التواصل اإلجتماعي أي ما نسبته على 

نالحظ أن أغلبیة عینة الدراسة یمتلكون لموقع االنترنت، أما فیما یخص موقع الترویج لخدماتهاالسیاحیة تحاول 
، وفیما یخص الموقع متعدد اللغات أم ال فإن مامن عینة الدراسة%87.5إلكتروني على الشبكة أي ما نسبته 

غة یؤكدون أن مواقعهم متاحة بأكثر من لسة الذین یملكون موقع إلكتروني من عینة الدرا%71.43نسبته 
ناك وكالة علما أنه من بیین عینة الدراسة هبأي لغة یریدونها سهیل عملیة التواصل مع الزبائن و وهذا من أجل ت

ة المتبقیة التي ال هذا ما یدل على أن النسببالتالي فهذا السؤال ال یمكنها اإلجابة عنهال تملك موقع إنترنت و 
.لعمرةاخدمات الحج و في خاصةتركز على اللغة العربیة فهي تعتمد على موقع متعدد الغات 

والذي یتعلق بوظائف موقع اإلنترنت :18السؤال رقم 

الوظائفحسب ، وتوزیعهم الذین یملكون موقع إلكترونيوالجدول التالي یبین توزیع أفراد عینة الدراسة 
7المالحظ أن الدراسة هنا تتم على و 17، وهذا السؤال مكمل للسؤال وكاالتهملموقع اإلنترنت الذي یقدمها 

:وكاالت فقط على إعتبار أن هناك وكالة ال تملك موقع إنترنت
الوكالةإلستخدامات الموقع اإللكتروني في توزیع أفراد عینة الدراسة :)21(الجدول رقم 

مجموع النسبةالالنسبةعمن:وظائف موقع اإلنترنت 
التكرارات

مجموع 
نسبال

%07100%0000%07100تقدیم المؤسسة
%07100%0000%07100تقدیم خدماتكم

%07100%0228.57%0571.43تقدیم أسعار المؤسسة
%07100%07100%0000الطلب أو الحجز إلكترونیا

%07100%07100%0000الدفع عن بعد
.من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة:المصدر
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هم تقدیم وكالتأفراد عینة الدراسة یتوفر بالموقع الخاص بأغلبیةن خالل الجدول السابق نالحظ أن م
أفراد عینة الدراسة فكلالوكالةخدمات تقدیم، وفیما یخصمن أفراد عینة الدراسة%100المؤسسة وذلك بنسبة 

من %100اي بنسبة وكالتهم على أن الموقع الخاص بهم یتوفر على الخدمات المقدمة من طرف یؤكدون
فغالبیة أفراد العینة أكدو أن وفیما یخص أسعار المؤسسة، أفراد عینة الدراسة الذین یمتلكون موقع إلكتروني

فال یتوفر بموقعهم %28.57ي المتمثلة فأما باقي النسبة و %71.43موقعهم یقدم أسعار الخدمات وذلك بنسبة 
السفر عدة إستخدامات عدا اإللكتروني في وكاالت السیاحة و لموقعالكن من جهة، عرض ألسعار خدماتهم

.الحجز إلكترونیاوجود نظام یسمح للعمالء بالدفع و وهذا ما یدل على عدم الحجز الطلب و 
من اإلستمارةالمحور الرابع :رابعا

اإلتصال في عرض البرامج السیاحیة دى مساهمة تكنولوجیا المعلومات و مدراسةرویتضمن هذا المحو 
: الجدول التالي یبین ذلكو 28إلى 19الذي یحتوي على األسئلة من و 

اإلتصال في عرض البرامج السیاحیة دى مساهمة تكنولوجیا المعلومات و م:)22(رقم الجدول 
مجموع بةالنسالالنسبةنعماألسئلة

التكرارات
مجموع 
النسب

یوفر الموقع اإللكتروني للوكالة معلومات عن -19س
المناطق السیاحیة في الجزائر

685.71%114.29%7100%

یوفر الموقع صورا و فیدیوهات عن المنطقة التي -20س
تقع بها الوكالة

685.71%114.29%7100%

ابط ذات العالقة یحتوي الموقع مجموعة من الرو -21س
بالسیاحة

571.43%228.57%7100%

یحتوي الموقع على جمیع الخدمات المقدمة من -22س
طرف الوكالة

457.14%342.86%7100%

الرحالت على أسعار البرامج و یحتوي الموقع -23س
السیاحیة

457.14%342.86%7100%

رامج یزود الموقع بالتغییرات في أسعار الب-24س 
والرحالت السیاحیة باستمرار

4%57.143%42.86
7

%100

یوفر الموقع اإللكتروني للوكالة خیارات عدیدة -25س
ومتنوعة للسائح حسب إمكاناته المادیة من خالل التفاعل 

معه

4%57.143%42.867100%
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تستجیب الوكالة مع طالب الخدمة عند حدوث -26س 
الموقع و القیام باإلجراءات أي مشكلة أو خطأ على

المناسبة

4%57.143%42.867100%

اإلتصال على زیادة ت و تساعد تكنولوجیا المعلوما-27س 
رغبات سرعة إستجابتها لطلبیات و كالة و إمكانیة إدارة الو 

الزبائن

08100%0%008%100

تمتلك الوكالة قاعدة بیانات تمكنها من اإلتصال -28س 
ا بطالب الخدمة للتعرف على رأیه في جودة الخدمة إلكترونی

المقدمة له

2%256%758%100

.مارةمن إعداد الطالب بناء على نتائج اإلست:المصدر

:التعلیق
 من عینة الدراسة یتوفر %85.71أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة أي ما نسبتهم یوضح:19السؤال رقم

معلومات عن المناطق السیاحیة بالجزائر مما یدل على أن هذه كاالتهمبو الخاص بالموقع اإللكتروني 
.بالجزائرالموجودةالترویج للمناطق السیاحیةتستخدم الموقع اإللكتروني من أجل الوكاالت 

 من عینة الدراسة تقوم بالترویج للمناطق السیاحیة الموجودة %85.7مانسبته أن یتبین:20السؤال رقم
.الخاص بوكاالتهاالموقع اإللكترونيقعن طریوذلكالوكالةبها
 71.43الذین یمتلكون موقع إلكتروني أي بنسبة ان أغلبیة أفراد عینة الدراسة و یتبین: 21السؤال رقم%

.في الموقع الخاص بوكالتهمعالقة بالسیاحة الیؤكدون على وجود مجموعة من الروابط ذات 
 من عینة الدراسة یقومون بعرض جمیع خدماتهم المقدمة %57.14ه یتبین  أن ما نسبت: 22السؤال رقم

.هذه النسبة غیر كافیة لتلبیة رغبات الزبائنو على الموقع اإللكتروني الخاص بها 
 الرحاالت الدراسة یوفرون أسعار برامجهم و من عینة%57.14ن ما نسبته أأیضا یتبین :23السؤال رقم

، ألن الزبون أو العمیل یرغب وهذا ماال یحبذه اغلبیة الزبائن،ي الخاص بهااإللكترونعالسیاحیة على الموق
.الخاصة بكل وكالةفي معرفة كل األسعار

 من عینة الدراسة %57.14في أسعار البرامج السیاحیة نجد أن فیما یخص التزوید بالتغیرات:24السؤال
. البرامج السیاحیةحاصلة في أسعاریزودون الموقع اإللكتروني بالتغیرات ال

 عینة الدراسة یوفر الموقع دمن أفرا%57.14الل هذا السؤال نجد أن ما نسبته من خ: 25السؤال
ذلك من خالل التفاعل مادیة و الالسائحتیاحسب إمكانو متنوعة كتروني الخاص بها خیارات عدیدة و اإلل
.، وهذه النسبة مقبولةمعه
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 من عینة الدراسة یؤكدون أن وكاالتهم تستجیب مع %57.14جد أن من خالل هذا السؤال ن: 26السؤال
لبا ستأثربة ضعیفة و هذه نسلقیام باإلجراءات المناسبة له  و ادمة في حالة حدوث مشكلة أو خطأ و طالب الخ

.على موقع الوكالة لدى الزبون
 كنولوجیا المعلومات دو على أن تأك%100نجد أن  كل أفراد عینة الدراسة أي ما نسبته :27السؤال

.ستجابتها لطلبیات ورغبات الزبائنسرعة إى زیادة إمكانیة إدارة الوكالة و اإلتصال تساعد علو 
 من العینة یرون أن وكاالتهم ال تملك قاعدة %75یتبین أن أغلبیة عینة الدراسة أي بنسبة :28السؤال

.ى جودة الخدمة المقدمة لهلالتعرف عبیانات تمكنهم من اإلتصال إلكترونیا بمتلقي الخدمة من أجل

، بإعتبار ان هناك وكالة ال 26إلى 19وكاالت فیما یخص األسئلة من 07تمت الدراسة على : توضیح
.تملك موقع إنترنت وبالتالي هذه األسئلة ال یمكنها اإلجابة عنها

من اإلستمارةالخامسالمحور: خامسا

ویتضمن هذا ،اإلتصال في إتمام اإلجراءات مع الشركاءوجیا المعلومات و دى مساعدة تكنولالذي یتعلق بمو 
:تيآلسوف نتطرق إلیها كاو 32إلى 29األسئلة من المحور

لمدى مساعدة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في إتمام اإلجراءات مع الشركاءعینةالتوزیع أفراد :)23(الجدول رقم 

مجموع النسبةالالنسبةنعماألسئلة
التكرارت

مجموع 
النسب

یتم التعامل مع الفنادق المستقبلة المحلیة بطریقة 29-س
إلكترونیة 

08100%000%08100%

یتم التعامل مع الفنادق المستقبلة األجنبیة بطریقة 30-س
إلكترونیة 

08100%000%08100%

%08100%000%08100یتم التعامل مع شركات الطیران بطریقة إلكترونیة 31-س
.الطالب بناء على نتائج اإلستمارةمن إعداد :المصدر

من العینة یتعاملون %100من خالل الجدول السابق یتبین لنا أنه كل أفراد عینة الدراسة أي مانسبته 
ؤشر ایجابي على هذا مو األجنبیة أو شركات الطیرانسواء مع الفنادق المحلیة أو الفنادق إلكترونیةبطریقة 

.متطورةالخدمات السیاحیة بطریقة عصریة و تواصل الوكاالت مع مراكز 
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 الخدمات عبر األنترنت للمعلومات و اآلليأغراض إستخدام التبادل الذي یتضمن و : 32السؤال

رنتحول أغراض التبادل اآللي للمعلومات والخدمات عبر األنتتوزیع أفراد عینة الدراسة )24(الجدول رقم 

مجموع النسبةالالنسبةنعمالخیارات
التكرارات

مجموع 
النسب

%08100%00%08100إرسال الطلبیات
%08100%00%08100إستقبال الفواتیر اإللكترونیة

%08100%00%08100إستقبال الطلبیات من الزبائن

%08100%00%08100إرسال الفواتیر اإللكترونیة
%08100%00%08100و إستقبال معلومات حول المنتجاتإرسال 

%08100%00%08100ٕاستقبال الوثائقإرسال و 
%08100%0337.5%0562.5إرسال وثائق الدفع لمؤسسات مالیة

%08100%00%08100إرسال و إستقبال معلومات من المصالح العامة
ائج اإلستمارة من إعداد الطالب بناء على نت:المصدر

اآلليتؤكد على إستخدام التبادل %100أن جمیع أفراد عینة الدراسة أي نسبة یبین الجدول السابق 
ة، ، إستقبال الفواتیر اإللكترونیإرسال الطلبیات( ألغراض التالیة للمعلومات و الخدمات عبر األنترنت من اجل ا
منتجات، إرسال ، إرسال و إستقبال معلومات حول الإللكترونیةإستقبال الطلبیات من الزبائن، إرسال الفواتیر ا

وهذا ما یدل على أن الوكاالت السیاحیة تعتمد )معلومات من المصالح العامةواستقبالالوثائق، إرسال واستقبال
یة عدى أن التواصل مع مراكز الخدمات المالالخدمات عبر األنترنتر على التبادل األلي للمعلومات و بشكل كبی

.لم یصل إلى المستوى المرغوب

عوائق إستخدامها بحیث  اإلتصال و تكنولوجیا المعلومات و الذي یتضمن فوائد إستخدام و دسالمحور السا: سادسا
:تيآلالتي سنتطرق إلیها كاو 34إلى 33یحتوي هذا المحور على األسئلة من 

 اإلتصال د إستخدام تكنولوجیا المعلومات و فوائ:33السؤال
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اإلتصالتكنولوجیا المعلومات و استخدامد توزیع أفراد عینة الدراسة حسب فوائ:)25(الجدول رقم 

من إعداد الطالب بناء على نتائج اإلستمارة :المصدر

من أفراد العینة أكدوا أن %100ة الدراسة أي مانسبته من خالل الجدول السابق نالحظ أن كل أفراد عین
استخدامهم  لتكنولوجیا المعلومات واالتصال وفرت لهم عدة فوائد والتي هي مذكورة في الجدول السابق، وبالنظر 

إال أنها ال تخلو من العوائق والتي سوف نتطرقواالتصالتكنولوجیا المعلومات استخدامي إلى الفوائد الكبیرة ف
.إلیها في السؤال التالي

 واالتصالتكنولوجیا المعلومات استخدامق عوائ:34السؤال

اإلتصالتكنولوجیا المعلومات و استخدامق عوائحسبعینة الدراسة أفراد توزیع :)26(الجدول رقم 
مجموع النسبةالالنسبةنعمالخیارات

التكرارات
مجموع 
النسب

%08100%562.5%337.5المتخصصةالموارد البشریة الكفاءات و 
%08100%00%8100أمن تبادل المعلومات

%08100%225%675الشركاءلتعامل اإللكتروني لدى العمالء و غیاب ثقافة ا
%08100%00%8100عدم توافر إطار قانوني ینظم المعامالت اإللكترونیة

%08100%00%8100عدم توفر نظام للدفع اإللكتروني
%08100%00%8100مشاكل في تغطیة الشبكة

االستمارةمن إعداد الطالب بناء على نتائج :المصدر

أن وكاالتهم السیاحیة السیاحیة تواجه عدة امن خالل الجدول السابق یتبین أن أفراد عینة الدراسة أكدو 
رون عدم توفر ی%37.5:كاآلتيحیث كانت النسب الواالتصلتكنولوجیا المعلومات استخدامهاعوائق إثر 

، و یؤكدون غیاب امن تبادل المعلوماتمن أفراد عینة الدراسة %100، والكفاءات والموارد البشریة المتخصصة

مجموع النسبةالالنسبةنعماإلختیارات
التكرارات

مجموع 
النسب

%08100%00%08100تطویر وٕاكتشاف فرص جدیدة
%08100%00%08100تحسین أداء الوكالة

%08100%00%08100تحسین عالقة الوكالة مع زبائنها
%08100%00%08100تسریع العملیة التجاریة

%08100%00%08100لى زبائن جددالحصول ع
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فیما یخص توافر اإلطار القانوني الذي ینظم إللكتروني لدى العمالء، و یرون غیاب ثقافة التعامل ا75%
نون یحمي تعامالتهم اإللكترونیة، أكدو عدم توفر قا%100ترونیة فكل عینة الدراسة اي نسبة المعامالت اإللك

وجود مثل فیما یخص نظام الدفع اإللكتروني هو أیضا كسابقه أي ان كل أفراد عینة الدراسة أكدو على عدمو 
ر الذي تعاني منه كل هو المشكل الكبییما یخص مشاكل في تغطیة الشبكة و أما ف، هذا النظام في الجزائر

.الوكاالت

السابعالمحور : سابعا

السیاحة (من المسیر تقدیم إقتراحاته الشخصیة من أجل النهوض بالقطاع السیاحيیطلب فیهوالذي 
: في النقاط التالیةأفراد عینة الدراسة إجابات یمكننا إدراجةمن خالل نتائج اإلستمار في الجزائر )اإللكترونیة

ي النظام المصرفي بالجزائرالتعدیل ف.
كذا التسویق للسیاحة وكذا تفعیل المهنیة في قطاع السیاحة و تعزیز ثقافة السیاحة اإللكترونیة في الجزائر ب

الذي سیسهل من المعامالت ع توفیر نظام للدفع اإللكتروني و التسویق اإللكتروني للمنتجات السیاحیة م
.اإللكترونیة

لكترونیةإلي المعامالت اتوفیر نظام قانوني یحم.
توفیر نظام للدفع اإللكتروني لتسهیل العملیة التجاریة.
 زیادة سرعة التدفقو عصرنت شبكات اإلتصال.
توفیر نظام یسمح للعمالء بالدفع اإللكتروني.
 اد بأهمیة المعامالت اإللكترونیةتوعیة األفر.



دور تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة میلة الفصل الثالث

139

تحلیل نتائج اإلستمارة : المطلب الثالث
: ل تحلیل اإلستمارة تبین لنا مجموعة من النتائج في كل محور والتي سوف نتطرق إلیها كاآلتيمن خال

 من عینة الدراسة لدیهم مؤهل تعلیمي وهذا ما %87.5فیما یخص المؤهل التعلیمي نجد ما نسبتهم
ر، والذي یشترط أن سفة و یشترطه القانون الجزائري والذي یحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة سیاح

یكون مسیر الوكالة ذو مؤهل علمي محدد یسمح له بتخصص في مجال عمله وهذا اإلتجاه الغالب في 
.لتالي فهم متخصصون في مجال عملهمأغلب أفراد عینة الدراسة وبا

عه لسنوات الخبرة التي یمتلكها الفرد دور كبیر في مساعدته على الفهم الجید للعمل الذي یقوم به وٕاطال
من مسیري الوكاالت السیاحیة محل %50الكامل على ما یدور من حوله، وفي دراستنا هذه  نجد ما نسبته 

.الوكالة التي یدیرونهاي هذا مؤشر جید للقطاع السیاحي و سنة وبالتال15الدراسة سنوات خبرتهم تفوق 
برمجیات تسییر الوكالة، وهذا نیات و لي یسمح له بالتحكم في تقإن تلقي المسیر لتكوین في مجال اإلعالم اآل

من أفراد عینة الدراسة تلقو تكوینا في اإلعالم %75ما نجده في أغلبیة أفراد عینة الدراسة أي ما نسبته 
اآللي بحیث إختلفت طبیعة تكوینهم فنجد من بینهم حامل لشهادة تقني سامي في اإلعالم اآللي ومنهم من 

، هنا یمكننا القول بأن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یواكبون التطور الحاصل تلقى التكوین في المدارس الخاصة
.ٕاستخدامها على أحسن وجهوجیا وهذا من أجل التحكم فیها و في مجال التكنول

 بالنظر إلى الوكاالت نجد أنها في بدایتها توظف عددا محدودا من العمال تتمثل غالبا في المسیر وعامل أو
نوعا ما فنجد وكالة من بین الوكاالت محل الدراسة بطيءور في إضافة عدد العمال إثنین، إال أن التط
عمال، ومنه یمكننا القول أن التطور 05سنة ال تستغل حالیا إال 28أي منذ 1987بدأت نشاطها سنة 

في عدد العمال راجع لمحدودیة الخدمات المقدمة من طرف الوكاالت والتي تنحصر في خدمات البطيء
.حج والعمرة وتنظیم بعض الرحالت السیاحیةال
 لي في آمن عینة الدراسة یستخدمون أجهزة إعالم %100كل الوكاالت السیاحیة محل الدراسة أي ما نسبته

تسییر مختلف أعمالهم وهذا ما یدل على وجود بنیة تحتیة تؤمن إستخدام التكنولوجیا في الوكاالت السیاحیة، 
بكل عامل في الوكالة وهذا لیسمح لها بتسریع عملیتها التجاریة وقیام اخاصاجهاز أیضا تتیح هذه الوكاالت 

العمال بالمهام المرجوة منهم على أكمل وجه، ومنه یمكننا القول أن هذا المؤشر یدل على مدى قوة البنیة 
.التحتیة للوكاالت ومدى إستخدامها للتكنولوجیا في القیام بأعمالها

 في تسییر أعمال الوكاالت السیاحیة وهذا ما أكده كل أفراد عینة الدراسة حیث اكبیر اتلعب البرمجیات دور
أن كل الوكاالت السیاحیة محل الدراسة تستخدم مجموعة من البرمجیات والتي نذكر منها برامج التشغیل، 
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االت في علیه الوكوالذي یعتبر من أهم البرامج الذي تعتمدaMaDEUSبرامج الحمایة، برنامج الحجز
.تسییر أعمالها

 لإلنترنت أهمیة كبیرة في الوكاالت السیاحیة حیث أن كل أفراد عینة الدراسة وكالتهم موصولة بشبكة
اإلنترنت ویؤكدون على أنها عنصر إلزامي في الوكالة السیاحیة وال یمكن اإلستغناء عن إستعمالها ألنهم 

م ویعتبرونها أهم وسیلة للتواصل، أیضا تتیح كل یعتمدون علیها بشكل كامل في تسییر مختلف أعماله
ال وكالة یكون جهازه متصنترنت أي أن كل عامل في الأجهزتهم باإلالوكاالت السیاحیة لعمالها وصل

.هذا ما یدل على أن الوكاالت تستخدم اإلنترنت بشكل كامل في مختلف أعمالهابالشبكة و 
ك صفحات على مواقع التواصل اإلجتماعي، حیث تستخدم أكد كل أفراد عینة الدراسة أن وكاالتهم تمل

ت التي الترویج لخدماتهم من خالل هذه الصفحاحات من أجل التواصل مع زبائنها و الوكاالت هذه الصف
فیما یخص إمتالك الوكاالت لموقع إلكتروني أكد أغلبیة أفراد عینة أیضا ، أصبحت تغزو شبكة اإلنترنت

في الوكالة وذلك من خالل الخدمات اهاماى اإلنترنت بإعتبار هذا األخیر عنصر الدراسة إمتالكهم لموقع عل
التي یقدمها للوكالة، أي أن لموقع الوكالة عدة إستخدامات والتي من بینها نذكر تقدیم الوكالة، تقدیم 

.خدماتها، تقدیم أسعارها
 سة تبین لنا أن أغلبیة الوكاالت محل الدراوكاالت السیاحیة بالالخاصةمواقعالمن خالل إطالعنا على

السیاحیة بالجزائر والتي نذكر اآلثارالسیاحیة یضم الموقع الخاص بها معلومات وصور عن أهم المناطق و 
بباتنة وصور عن الجزائر العاصمة، وفیما یخص الوالیة التي -تیمقاد–الصحراء، األثار الرومانیة : منها

الفیدیوهات عن الوالیة، وفیما یخص الخدمات ة فنجد الكثیر من الصور و یة میلتقع بها الوكالة أال وهي وال
المقدمة من طرف الوكاالت فنجد أن أغلبیة الوكاالت تعرض خدمات الحج والعمرة وتنظیم بعض الرحالت 
فقط، وفیما یخص األسعار فنجد أن أغلب األسعار التي یتم وضعها تخص الحج والعمرة، ومن خالل ما 

وذلك من خالل والمحلیینقول أن الوكاالت السیاحیة تسعى إلى إستقطاب السیاح األجانبسبق یمكن ال
.بالجزائر والوالیة التي تقع بها هذه الوكالةلمناطق السیاحیة صور اعرضها 

یوجد نظام یسمح للعمیل وفیما یخص الطلب والحجز بالنسبة للعمالء أكد كل أفراد عینة الدراسة أنه ال
الدفع إلكترونیا، حیث یستطیع العمیل بإرسال طلبه عن طریق البرید اإللكتروني فقط ویجب علیه بالحجز او

.الحضور للوكالة من أجل إتمام اإلجراءات الخاصة بالحجز والدفع
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 بالنظر إلى التعامل مع الشركاء نجد أن كل الوكاالت السیاحیة محل الدراسة تتعامل بطریقة إلكترونیة سواء
حتى شركات الطیران، وهذا ما یدل على تطور أو الفنادق المستقبلة األجنبیة وق المستقبلة المحلیة مع الفناد

. السیاحیة بالجزائرالوكاالتإستخدام تكنولوجیا اإلتصال في 
 یؤكد كل أفراد العینة أن إستخدام تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في الوكالة وفر لها عدة فوائد والتي منها

ر وٕاكتشاف فرص جدیدة، تحسین أداء الوكالة، تحسین عالقة الوكالة مع زبائنها، تسریع العملیة تطوی
التجاریة والحصول على زبائن جدد، إال أن إستخداماتها ال تخلو من بعض العوائق والتي هي غیاب ثقافة 

وفر نظام للدفع التعامل اإللكتروني لدى العمالء، عدم توافر إطار قانوني یحمي تعامالتهم، عدم ت
.اإللكتروني ووجود مشاكل في تغطیة الشبكة

وفي األخیر یمكن القول أن تكنولوجیا المعلومات واإلتصال تساعد على إمكانیة زیادة إدارة الوكالة وسرعة 
.إستجابتها لطلبیات ورغبات الزبائن وهذا اإلتجاه الغالب على كل أفراد عینة الدراسة
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:لالفصخالصة

اإلتصال في تنشیط دور تكنولوجیا المعلومات و تعرضنا من خالل هذا الفصل لدراسة الحالة التي تتناول
مدى تطبیق تكنولوجیا هذا بالتركیز على ختیار والیة میلة، كدراسة حالة و القطاع السیاحي بالجزائر، حیث تم إ

الوالیة، بإعتبار أن الوكاالت السیاحیة تلعب اإلتصال على مستوى الوكاالت السیاحیة الناشطة بهذهالمعلومات و 
.اإلستمارة استنا هذه على أسلوبي المالحظة و دورا هاما في تنشیط القطاع السیاحي، حیث إعتمدنا في در 

یة تستخدم تكنولوجیا المعلومات ومن خالل النتائج المتوصل إلیها إتضح لنا أن الوكاالت السیاح
ات التي تساعدها في تحقیق الجودة في خدماتها المقدمة بالطریقة التقلیدیة أو تواكب مختلف التطور واإلتصال و 

من خالل تشكیلة الخدمات التي تعرضها كل وكالة عبر موقعها اإللكتروني، المقدمة إلكترونیا، ویظهر هذا جلیا
اصطدمتاال إال أنهأیضا تم التوصل إلى أنه رغم الفوائد التي تنتج عن إستخدام تكنولوجیا المعلومات واألتص

. بكثیر من العوائق أهمها عائق نظام الدفع اإللكتروني وعدم توفر نظام یحمي المعامالت اإللكترونیة في الجزائر
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: خاتمةال
إن القطاع السیاحي بمختلف منشآته لیس بمنآى عن التغیرات الحاصلة في المیادین األخرى خاصة

، وكغیره من القطاعات اإلقتصادیة تأثر بالثورة التكنولوجیة، قطاع تكنولوجیا المعلومات واإلتصالبالمتعلقة
في القطاع السیاحي بعدما كان هذا األخیر ضرورة حتمیة بحیث أصبح إستخدام تكنولوجیا المعلومات واإلتصال 

في إستخدام وسائل االسیاحي تطورا ملحوظعواآلن یشهد القطاتقلیدیا خالیا حتى من أبسط الوسائل الحدیثة، 
تكنولوجیا المعلومات واإلتصال والتي من بینها نجد اإلنترنت والموقع اإللكتروني والذي یوفر العدید من الخدمات 

.حیةالسیاللمنشآت
السیاحیة على إختالفها المنشآتأصبحت هذه التكنولوجیا من أحد أهم العوامل التي تستند إلیها حیث 
ممارسة أنشطتها التسویقیة للوصول إلیهم والتأثیر فیهم، األمر الیب متجددة لجذب السیاح وأداء و في تطویر أس

لتعریف ایر في إستراتیجیاتها إذ ما أرادت  التغیو الوطنیة مواكبة هذا التطور ت السیاحیة نشآالذي یفرض على الم
ت حدیثة للتسویق للمنتوج السیاحيبالجزائر كمقصد جذاب للسیاحة وذلك من خالل إعتمادها على تقنیا

وفي هذا اإلطار تبرز تقنیات تكنولوجیا المعلومات باعتبارها العامل الممیز في تحقیق الجذب السیاحي، 
.لقطاع السیاحيالحدیثة في تنشیط اواإلتصاالت كأهم األدوات

من مجمل ما تقدم لنا ومن خالل ما سبق ذكره من تحلیل ونقاش للبیانات والمعلومات المتحصل علیه 
ستنتاجات على الصعیدین النظري والتطبیقي، باإلضافة لمجموعة من اإلإلى جملة من من الدراسة تم التوصل 

:مایليإقتراحها، وسیتم عرضها كیمكنالتوصیات 
النتائج : أوال
 تكنولوجیا المعلومات واإلتصال هي تطبیق لمفهومي المعلومة واإلتصال عن طریق إستخدام مختلف الوسائل

.التكنولوجیة الحدیثة وخاصة شبكة اإلنترنت
ا اإلنترنت شبكة عالمیة توفر للجمیع حق اإلستفادة منها وهي وسیلة تقدم خدمات عدیدة للمؤسسة وزبائنه

.لیة اإلتصال بین مختلف مستوایتهااإلكسترانت التي تسهل على المؤسسة عمضافة إلى شبكة اإلنترانت و باإل
 تكنولوجیا المعلومات واإلتصال كان لها تأثیر واضح على القطاع السیاحي ولعل أهم مظاهرها في هذا

.المجال نجد السیاحة اإللكترونیة
 یرة في إلستغالل الطاقات المعطلة وهذا من خالل مساهمة هذه األخالتكنولوجیا هي إستخدام المعرفة العلمیة

.إستغالل الموارد السیاحیة
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 ،عند النظر للجزائر نجد أنها تمتلك مزایا سیاحیة تؤهلها ألن تحتل الصدارة على األقل في المستوى اإلفریقي
ال تملك ما تملكه الجزائر غیر أن نشاطها السیاحي ضئیل جدا مقارنة بمجموعة من الدول السیاحیة التي 

.من موارد خاصة منها الطبیعیة، كتونس والمغرب وهذا راجع إلعتبار الجزائر قطاع السیاحة قطاعا ثانویا
 بالرغم ما تتوفر علیه الجزائر من موارد سیاحیة، تبقى مؤشرات القطاع السیاحي خاصة هیاكل اإلیواء بعیدة

.لتي تتوفر علیها الجزائركل البعد عن قیمة وأهمیة تلك الموارد ا
إال على عدد محدود من مواقع السیاحة اإللكترونیة وبالتالي ال تساهم هذه المواقع إال تتوفر الجزائر ال

.بشكل محدود في التعریف بالعرض السیاحي وتلبیة الطلب المحلي منه فقط 
 إلى تاریخها وتعاقب الحضارات، إال أن تتوفر والیة میلة على موارد سیاحیة متنوعة أثریة وثقافیة وهذا راجع

أیضا نقص كبیر في الهیاكل مؤشرات القطاع السیاحي بها ضعیفة وهذا راجع لتهمیش هذا القطاع بالوالیة و 
.السیاحیة خاصة طاقات اإلیواء

وبالتالي فهي جد هامة في بالدنا بصورة ،للوكاالت السیاحیة أهمیة معتبرة في تنشیط القطاع السیاحي
ة وفي العالم بصورة عامة، ومع التوجه العام للسلطات للنهوض بهذا القطاع، تحاول هذه الوكاالت خاص

ٕاستخدام مختلف اإلمكانیات المتاحة لها لتكبر وتنمو وتستطیع البقاء في السوق مسایرة التطور التكنولوجي و 
یث فتحت هذه األخیرة الباب الیوم وذلك من خالل اإلستغالل األفضل لتكنولوجیا المعلومات واإلتصال بح

.خدماتها لشرائح واسعة من الزبائنالواسع أمام الوكاالت السیاحیة لتصریف منتجاتها و 
فرضیات الدراسةإختبار: ثانیا

:الفرضیات الفرعیة- 1
وهو اإلتجاه :تتوفر الوكاالت السیاحیة على بنیة تحتیة تساعدها في أداء أعمالها : الفرضیة األولى-أ

تستخدم المكونات األساسیة محل الدراسةالوكاالت السیاحیةكلى كل أفراد عینة الدراسة أي أنالغالب عل
المكونات المادیة والمتمثلة في أجهزة اإلعالم : والتي هيفي تسییر أعمالهالتكنولوجیا المعلومات واإلتصال

ت السیاحیة في تسییر أعمالها ومن كاال، المكونات المعرفیة والمتمثلة في البرامج التي تستخدمها الو اآللي
یمكن للوكاالت السیاحیة اإلستغناء عن ، إضافة إلى المكونین السابقین الamadousأهمها برنامج الحجز

اإلنترانت، وبالتالي الفرضیةوالمتمثلة في اإلنترنت و المكون األساسي الثالث أال وهو شبكات اإلتصال 
.األولى محققة أي أن الوكاالت السیاحیة تتوفر على بنیة تحتیة تساعدها في أداء أعمالها
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لتنشیط واصل اإلجتماعيتستخدم الوكاالت السیاحیة مواقع اإلنترنت وصفحات الت: الفرضیة الثانیة- ب
محل الدراسة تملك الغالب على أغلبیة عینة الدراسة أي أن أغلبیة الوكاالت السیاحیةاالتجاهوهو : السیاحة

صور عن حیث توفر هذه المواقع معلومات و ،االجتماعيوصفحات على مواقع التواصل اإلكترونیاموقع
ةفیدیوهات عن المنطقة التي تقع بها الوكالة السیاحیسیاحیة بالجزائر إضافة إلى صور و المناطق ال

یمكننا القول أن الوكاالت السیاحیة تستخدم ، وهناباإلضافة إلى مجموعة من الروابط ذات العالقة بالسیاحة
من أجل تنشیط القطاع السیاحي سواء في الجزائر أو على االجتماعيمواقع اإلنترنت وصفحات التواصل 

.مستوى الوالیة التي تقع بها الوكالة وبالتالي الفرضیة الثانیة محققة
وهي فرضیة :عرض البرامج السیاحیةفي واالتصالتساهم تكنولوجیا المعلومات : الفرضیة الثالثة-ج

صحیحة حیث تقوم أغلبیة الوكاالت السیاحیة محل الدراسة بعرض جمیع خدماتها على الموقع اإللكتروني 
تساهم في عرض البرامج السیاحیة للوكالة وبالتالي واالتصالأن تكنولوجیا المعلومات الخاص بها، أي

.الفرضیة الثالثة محققة
تحسین أداء تنشیط التبادل مع الشركاء و في االتصالو تساهم تكنولوجیا المعلومات : الفرضیة الرابعة-د

من الوكاالت السیاحیة %100تبین لنا أن كل عینة الدراسة أي مانسبته االستمارةمن خالل نتائج :الوكالة
على أكدواالدراسة محل الدراسة تقوم بالتعامل مع الشركاء بطریقة إلكترونیة، أیضا نجد أن كل أفراد عینة

وبالتالي ،أدائهازاد من قدرتهم على إدارة الوكالة وتحسین واالتصاللتكنولوجیا المعلومات استخدامهمأن 
.  الفرضیة الرابعة محققة

على مستوى الوكاالت واالتصالتكنولوجیا المعلومات استخدامتوجد عوائق تحد من : الفرضیة الخامسة -ه
محل الدراسةالوكاالت السیاحیةكلالغالب على كل أفراد عینة الدراسة أي أنهاالتجاوهو : السیاحیة

والتي من بینها نجد عدم توفر إطار قانوني واالتصالتكنولوجیا المعلومات استخدامتواجه عدة عوائق في 
ه الفرضیة كة، وعلییحمي المعامالت اإللكترونیة عدم وجود نظام للدفع اإللكتروني ومشاكل في تغطیة الشب

.الخامسة محققة
:الفرضیة الرئیسیة- 2
 من خالل نتائج : لتنشیط القطاع السیاحيواالتصالتستخدم الوكاالت السیاحیة تكنولوجیا المعلومات

و إجابتنا على الفرضیات الفرعیة والتي تم بناءها على أساس هذه الفرضیة یمكن القول أن االستمارة
على باالعتمادلتنشیط القطاع السیاحي وذلك واالتصاللوجیا المعلومات تستخدم تكنو الوكاالت السیاحیة 

.محققةالفرضیة الرئیسیة فرضیة اعتبارالتي توفرها هاته التكنولوجیا، وبالتالي یمكن الوسائل مختلف
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االقتراحات: ثالثا
:التالیةتراحاتباالقفي إطار هذه الدراسة ومن خالل النتائج التي توصلنا إلیها یمكن الخروج 

 السیاحیة بالجزائراالستقبالتطویر ورفع هیاكل.
ة وكذا تحسین فعالیة هذه المواقعرفع عدد المواقع المتخصصة في تقدیم الخدمات السیاحی.
 والتي تساهم في تطویر السیاحة اإللكترونیة بالجزائرواالتصالتوفیر بنیة تحتیة خاصة بتكنولوجیا اإلعالم.
واالتصالص بتكنولوجیا المعلومات اع الخاتشجیع القط.
 هذا النوع من التكنولوجیاستخداماتشجیع الوكاالت السیاحیة المحلیة على.
 من أجل تطویر خدماتها وهو ما واالتصالتكنولوجیا المعلومات اعتمادتشجیع المرافق السیاحیة على

.ینعكس إیجابیا على تطویر وتنشیط السیاحة اإللكترونیة
واالتصالالمعلوماتتكنولوجیامجالفيالحاصلةالتطوراتلمواكبةأخرىتكنولوجیاتإدخالفيتفكیرال.
إرساخ ثقافة السیاحیة اإللكترونیة لدى األفراد وكل المستخدمین في قطاع السیاحة.
ولوجیا تنظیم دورات تدریبیة لفائدة الوكاالت السیاحیة المحلیة وذلك حول أسالیب وطرق إستخدام تكن

.یسهم بأهمیة السیاحة اإللكترونیةالمعلومات واإلتصال في التسویق للمنتجات السیاحیة مع تحس
فتح تخصصات بالجامعة مرتبطة بالسیاحة اإللكترونیة.
ذكر األسعار والتسهیالت في الموقع اإللكتروني للوكالة وتقدیمها فعلیا من أجل تحقیق الوالء.
الحجز والدفع إلكترونیاتوفیر نظام یسمح للعمالء ب.
اإلهتمام بالجانب القانوني الخاص بتنظیم المعامالت اإللكترونیة.
 المصرفي الجزائريالجهازعصرنة.

وانب األخرى في األخیر یبقى هذا العمل كبدایة جدیدة لدراسات قادمة من شأنها تسلیط الضوء على الجو 
، كالتركیز على دور الوكاالت السیاحیة في تنشیط السیاحة اأو لم یتم التطرق لـه،التي أغفلها الموضوع

.الداخلیة
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أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة،SDAT2025الســـیاحیة الجدیـــدة للمخطـــط التـــوجیهي للتهیئـــة الســـیاحیة
.2013، 3وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الجزائراالقتصادیةتخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم 

فــي تحقیــق أهــداف إســتراتیجیة التنمیــة البشــریة تصــاالتلال دور التكنولوجیــات الحدیثــة ، فــاروق حریــزي.50
، رســالة ماجسـتیر غیــر منشــورة، تخصــص إدارة األعمـال اإلســتراتیجیة والتنمیــة المســتدامة المســتدامة فــي الجزائــر

.2011یة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف،كل
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، أطروحــة أثــر تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال علــى إدارة المــوارد البشــریة فــي المؤسســةلمــین علــوطي، .51
دكتـــــوراه غیـــــر منشـــــورة، تخصـــــص إدارة األعمـــــال، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة وعلـــــوم التســـــییر، جامعـــــة الجزائـــــر 

.2008الجزائر،
ر غیـر منشـورة یمـذكرة ماجسـتأثر تكنولوجیـة المعلومـات علـى المـوارد البشـریة فـي المؤسسـة،مراد رایـس،.52

.2006تخصص إدارة أعمال، كلیة علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، تخصـص أثره علـى الطلـب السـیاحيالتسویق السیاحي و مروان صـحراوي، .53

التجاریــة و علــوم التســییر، جامعــة أبــي بكــر بلقایــد، تلمســان، الجزائــر الخــدمات، كلیــة العلــوم اإلقتصــادیةتســویق
2012.

، رسـالة دكتـوراه غیــر الســیاحة وأثارهـا االقتصــادیة واالجتماعیـة دراســة حالـة الجزائــرملیكـة حفـیظ شـبایكي، .54
.2003نطینة،قسجامعة منتوري، تخصص تنمیة، كلیة العلوم االقتصادیةمنشورة

ت الصـــغیرة و اتـــأثیر تكنولوجیـــا المعلومـــات علـــى اســـتراتجیات التعســـیر فـــي المؤسســـموســـى بـــن البـــار، .55
تكنولوجیا اإلعـالم -تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتخصص رسالة ماجستیر غیر منشورة، ، المتوسطة

.2009كرة، واالتصال، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، جامعة محمد خیضر بس
، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، تخصـص نقـود واقع السیاحة في الجزائر وأ فاق تطویرهاهدیر عبد القادر، .56

.2006مالیة و بنوك، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، 
قتصــادي دراســة اقتصــادیة قیاســیة ألثــر تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت علــى األداء االیاســع یســمینة، .57

، رسالة ماجستیر غیـر منشـورة، تخصـص  تسـییر المنظمـات، كلیـة العلـوم االقتصـادیة والتجاریـة  وعلـوم للمنظمة
.2011التسییر، جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس، الجزائر، 

:المجالت-ج

، مجلة قةدور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تنمیة السیاحة والفندبختي إبراهیم، شعوبي محمد فوزي، .58
.2010، 7الباحث عدد 

، مجلـة البحـوث التنمیة السیاحیة وأثرها على التنمیة االقتصادیة المتكاملـة فـي الـوطن العربـيفالح علـي، .59
.2012مارس 2، جامعة فارس یحیى المدیة، 6د والدراسات، العد

، العـــدد األول ، مجلـــة إقتصـــادیات شـــمال إفریقیـــامقومـــات و مؤشـــرات الســـیاحة فـــي الجزائـــركـــواش خالـــد، .60
2012.
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:الملتقیات -د
، ملتقـى دولـي حـول اقتصـادیات السـیاحةالمفاهیم النظریة للسیاحة والتسویق السیاحيبرانیس عبد القادر، .61

ودورهــا فــي التنمیــة المســتدامة، كلیــة العلــوم االقتصــادیة والتجاریــة وعلــوم التســییر، جامعــة محمــد خیضــر بســكرة 
.2010مارس 10-9یومي 

، الملتقــى الــدولي ، تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال والتنمیــة االقتصــادیةمحمــد، لحمــر عبــاسبــن الســعید.62
الثالــث حــول تســییر المؤسســات المعرفیــة الركیــزة الجدیــدة والتحــدي التنافســي للمؤسســات االقتصــادیة، كلیــة العلــوم 

.2005نوفمبر 13-12االقتصادیة والتجاریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 
حالـة الجزائـر، تـونس -دراسـة مقارنـة لواقـع السـیاحة فـي دول شـمال إفریقیـالیح نبیل، تقرورت محمـد، بوف.63

، الملتقى الدولي األول حـول السـیاحة فـي الجزائـر واقـع وآفـاق، كلیـة العلـوم اإلقتصـادیة، المركـز الجـامعي المغرب
.2010ماي 12-11البویرة یومي 

، ملتقى وطني حـول مات واالتصاالت في تطویر الخدمات السیاحیةأهمیة تكنولوجیا المعلو تقرورت محمد، .64
قالمـة، یـومي 1945مـاي 8السیاحة والتسـویق السـیاحي فـي الجزائـر، كلیـة العلـوم االقتصـادیة والتسـییر، جامعـة 

.2009أكتوبر 25-26
ــي تنشــیط صــناعة الســیاحةتــومي میلــود، خریــف نادیــة، .65 ــي ف حــول ، ملتقــى دولــيدور التســویق االلكترون

اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتحاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد 
.2010مارس 10-9یضر بسكرة،  یومي خ

، ملتقـى ، دور تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت فـي التـرویج للسـیاحة الداخلیـة فـي الجزائـرحماني أمینة .66
لتجاریـــة وعلـــوم التســـییر اجزائـــر، كلیـــة العلـــوم اإلقتصـــادیة و اطر الســـیاحة الداخلیـــة فـــي الوطنـــي حـــول فـــرص ومخـــ

.2012نوفمبر، 20-19، یوميجامعة الحاج لخضر باتنة
الســیاحة اإللكترونیــة ودورهــا فــي تنشــیط قطــاع الســیاحةحــدة، جنــان عبــد الحــق، بــن التركــي زینــب، یـس را.67

فــي التنمیــة المسـتدامة، كلیــة العلــوم االقتصــادیة والتجاریــة وعلــوم املتقـى دولــي حــول اقتصــادیات الســیاحة ودورهـ
.2010مارس 10-9التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 

تنمیــة الســیاحة فــي الجزائــر وٕاســتدامتها ضــمن برنــامج اإلســتثمارات العامــة ســامیة لحــول، راویــة حناشــي، .68
علـى التشـغیل وانعكاسـاتهاالعامـة االسـتثماراترامج تقیـیم أثـار بـ، أبحاث المؤتمر الـدولي حـول 2010-2014

والتجاریـــة وعلـــوم التســـییر االقتصـــادیة، كلیـــة العلـــوم 2014-2001خـــالل الفتـــرة االقتصـــاديوالنمـــو واالســـتثمار
.2013مارس 12-11، یومي 1جامعة سطیف 
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، 2025بـه فـي مطلـع أفـاق النهـوض الواقـع السـیاحي بـالجزائر و عبد القادر شاللي، عبـد القـادر عوینـان، .69
، جامعــة أكلــي محنــد االقتصــادیةالملتقــى العلمــي الــوطني حــول الســیاحة فــي الجزائــر واقــع و أفــاق، كلیــة العلــوم 

.2010ماي 11/12أولحاج، البویرة، یومي 
، الملتقــى الــدولي حــول المعرفــة فــي ضــل تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال واقتصــاد المعرفــةعبــد اهللا قلــش، .70

جامعـة ،لرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، كلیة العلوم االقتصـادیة والتسـییراالقتصاد ا
.2007نوفمبر28-27حسیبة بن بوعلي الشلف، یومي

علــى الســیاحة الداخلیــة فــي واالتصــالتكنولوجیــا اإلعــالم انعكاســات، د الرحمــان، شــیخي بــاللمغــاري عبــ.71
ــر والتجاریــة االقتصــادیةفــرص ومخــاطر الســیاحة الداخلیــة فــي الجزائــر، كلیــة العلــوم ، ملتقــى وطنــي حــولالجزائ

.2012نوفمبر 20-19یومي وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة،
بعض المؤشرات حـول البنیـة األساسـیة ودورهـا فـي التنمیـة السـیاحیة عرض یوسف شرع، طارق هـزرش، .72

، مـؤتمر دولـي حـول التنمیـة السـیاحیة فـي الـدول العربیـة، كلیـة DATSوفـق مخطـطتقییمیـةفي الجزائـر دراسـة 
.2013فیفري 27-26والعلوم التجاریة، جامعة غردایة، یومي االقتصادیةالعلوم 

:القوانین والمراسیم -ه
التـي تحكــم ، یحـدد القواعـد1999أفریــل 4، مـؤرخ فـي 06/ 99مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم 03المـادة  .73

.، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةاألسفارالة السیاحة و نشاط وك

األجنبیةاتغلالمراجع بال:ثانیا
74. Jean pierre lozato-giotrt et michel balfet , Management du tourisme, pearson
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76. Monographie touristique mila, Direction du tourisme de la wilaya de mila,
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01: الملحق رقم 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد خیضر بسكرة

العلوم التجاریة                     : قسمكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

تخصص تسویق شامل: السنة الثانیة ماستر

استمارة بحــث

:طیبةیةتح

دور تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في تنشیط القطاع السیاحي " : نضع بین أیدیكم استمارة خاصة بدراسة

، و نرجو منكم اإلجابة على األسئلة الواردة فیها بهدف اعتمادها ، دراسة عینة من الوكاالت السیاحیة"بالجزائر
»تخصص تسویق شامل«طلبات نیل شهادة الماستركمصدر للبیانات الالزمة إلعداد بحث علمي كجزء من مت

جامعة محمد خیضر بسكرة، لذا نرجو التكرم بقراءة العبارات بدقة واإلجابة عنها بموضوعیة، علما بأن هذه البیانات 
لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، وستكون دقة إجاباتكم ومساهمتكم عونا لنا في التوصل إلى نتائج موضوعیة 

.تقبلوا منا فائق االحترام والتقدیر، یةوعلم

قطاف فیروز/د: األستاذة المشرفةبوالبعیر أمین                                : الطالب

2014/2015:الجامعیةالسنة
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.أمام اإلجابة التي تراها مناسبة) X(الرجاء ضع عالمة 
: األولالمحور

:مسیر الوكالة السیاحیةمة حول معلومات عا-أ
69- 5960- 4950- 3940- 2930- 20: السن: 1س
......أذكرهمؤهل آخر دراسات علیا     جامعيثانوي      :   لتعلیميالمؤهل ا: 2س
…………:سنوات الخبرة:3س
ال   في االعالم اآللي؟          نعم          هل تلقیتم تكوینا -4س

........................................:طبیعة التكوین
:السیاحیةمعلومات عامة حول الوكالة- ب
.............: .......................اسم الوكالة-5س
:  ...............سنة افتتاح الوكالة-6س
...............بالوكالة  عدد العمال -7س

:معلومات عامة حول البنیة التحتیة اآللیة للمؤسسة- الثانيالمحور 
نعم                                   ال: مؤسستكم تستخدم أجهزة اعالم آلي-8س
........................ما هو عدد العمال الذین یستخدمون جهازا واحدا؟   -9س
اللتسییر أعمالها       نعم           logicielsمؤسستكم تستخدم البرمجیات - 10س
:  .................................وفییما تستخدمها الوكالةسم البرمجیات المستخدمة- 11س
ترنتاناكسترانت        انترانت   : التكنولوجیات التالیة لالتصالمؤسستكم تستخدم- 12س

استخدام االنترنت- الثالثالمحور
...................ما هو عدد العمال الذین یستخدمون جهاز كمبیوتر موصول باالنترنت - 13س
............................ما هو نوع االتصال الخارجي بشبكة االنترنت الذي تملكونه - 14س
نعم                  ال:     ل االجتماعيتمتلك المؤسسة صفحات على مواقع التواص- 15س
المؤسسة تملك موقع انترنت                         نعم                         ال- 16س
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النعم  -لغتین أو أكثر–الموقع متعدد اللغات - 17س
:كثر من إجابةیمكن اختیار أ؟ما هي وظائف موقع االنترنت- 18س
الدفع عن بعد   - الطلب أو الحجز الكترونیا     -أسعارها       - یقدم خدماتكم      - تقدیم المؤسسة      - 

مساهمة تكنولوجیا المعلومات و االتصال في عرض البرامج السیاحیة: رابعالالمحور
ال نعم   لمناطق السیاحیة  بالجزائر یوفر الموقع اإللكتروني للوكالة معلومات عن ا- 19س

النعم یوفر الموقع صورا و فیدیوهات عن المنطقة التي تقع بها الوكالة- 20س

النعم           یحتوي الموقع مجموعة من الروابط ذات العالقة بالسیاحة - 21س

النعم      ي الموقع على جمیع الخدمات المقدمة من طرف الوكالةیحتو - 22س

ال نعم  یحتوي الموقع على أسعار البرامج و الرحالت السیاحیة - 23س

ال نعم باستمرار   یزود الموقع بالتغییرات في أسعار البرامج السیاحیة- 24س

یوفر الموقع اإللكتروني للوكالة خیارات عدیدة و متنوعة للسائح حسب امكاناته المادیة من خالل التفاعل - 25س
نعم                 المعه

المناسبةتباإلجراءاام تستجیب الوكالة مع طالب الخدمة عند حدوث أي مشكلة أو خطأ على الموقع و القی- 26س

النعم 

على زیادة إمكانیة إدارة الوكالة و سرعة إستجابتها لطلبیات و تكنولوجیا المعلومات واالتصال تساعد - 27س
نعم                                    الرغبات الزبائن

تمتلك الوكالة قاعدة بیانات تمكنها من االتصال إلكترونیا بطالب الخدمة بعد حصوله على الخدمة للتعرف - 28س
نعم                      ال.على رأیه في جودة الخدمة المقدمة له
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النعم      ) الدفع و الحجز(یتم التعامل مع الفنادق المستقبلة المحلیة بطریقة إلكترونیة - 29س

النعم )الدفع و الحجز (یتم التعامل مع الفنادق المستقبلة األجنبیة بطریقة إلكترونیة - 30س

النعم ) الدفع و الحجز(یتم التعامل مع شركات الطیران بطریقة إلكترونیة - 31س

یمكن اختیار أكثر من (جلأمن نترنت الخدمات عبر اإلستخدم التبادل اآللي للمعلومات ومؤسستكم ت- 32س
:)إجابة

استقبال الطلبیات من الزبائناستقبال الفواتیر االلكترونیةالطلبیاتإرسال 

وثائق   الواستقبال إرسالواستقبال المعلومات حول المنتجاتإرسالالفواتیر االلكترونیةإرسال
واستقبال معلومات من المصالح العامةإرسالوثائق الدفع لمؤسسات مالیةإرسال

: االتصال وعوائق استخدامهاد استخدام تكنولوجیا المعلومات و فوائ: السادسحورالم

یمكن اختیار أكثر من إجا(ة من استخدامكم لتكنولوجیا المعلومات و االتصال سمح لكم باالستفاد–33س

تحسین عالقة الوكالة مع زبائنهاتحسین أداء الوكالةتطویر و إكتشاف فرص جدیدة

الحصول على زبائن جدد ریع العملیة التجاریةتس

)اختر االجابات المناسبة: (تواجه الوكالة عدة عوائق في إستخدام تكنولوجیا المعلومات و اإلتصال- 34س
أمن تبادل المعلوماتالكفاءات و الموارد البشریة الداخلیة المتخصصة

عدم توافر إطار قانوني ینظم المعامالت االلكترونیةالشركاءغیاب ثقافة التعامل االلكتروني لدى العمالء و
مشاكل في تغطیة الشبكةعدم توفر نظام للدفع اإللكتروني

أذكرها .عوائق أخرى
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
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كترونیة في الجزائرقدم اقتراحات شخصیة للنهوض بالسیاحة االل:السابعالمحور
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

شكرا على حسن تعاونكم
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: 02رقم الملحق

aMaDEUSواجهة موقع 
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:03الملحق رقم 

aMaDEUSواجهة برنامج 
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