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 :ملخص
اليت يستخدمها املكلف بالعالقات العامة  األساسيةالسمات و  األطر الدراسة إىل معرفةد  ذه  هت

ية مؤسسة كمؤشر ذام يف فعال  ،االتصالو   اإلعالميف تقدمي اخلدمة السياحية باعتماد  علي تكنولوجيا 
 .مفردة من ذات الديوان 601من اجل ذلك، قمنا بتوزيع استمارة استبيان على و  .الديوان الوطين للسياحة

 اإلعالم، ضرورة استخدام املكلف بالعالقات العامة لوسائل نتائج ذه   الدراسة أذمومن 
لكرتونية وشبكات التوالل االجتماعي واالنرتنات اما االتصال االلكرتونية املتطورة واملتمثلة يف املواقع االو 

  .اخلدمات املقدمة يف جمال السياحة يسهم يف تطوير 
، املكلف بالعالقات العامة، العالقات العامة اخلدمات السياحية اإللكرتونية، أداء، :كلمات مفتاحية

 . االتصالتكنولوجيا املعلومات و 
 JEL: Z39, O33, M39, L83 اتتصنيف

Abstract: 

The purpose of this study is to understand the frameworks and basic 

characteristics used by the public relations officer in the provision of the 

tourism service by adopting information and communication technologies,  
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as an important indicator of the effectiveness of the national office. of 

tourism. For this, we distributed a questionnaire on 106 individuals of the 

said company. 

Among the main results of this study, the need for the use of 

sophisticated electronic information and communication means by the 

public relations officer such as websites, social networks and social 

networks, and the Intranet. which could contribute to the development of 

services in the field of tourism 
Keywords: electronic tourism services, performance, public relations, 

public relations, information and communication technology. 
Jel Classification Codes: Z39, O33, M39, L83 

 : مقدمة .1
ظهرت مع وجود البشرية على األرض  اتصاليةو  اجتماعيةالعالقات العامة ظاذرة تعترب امارسة 

 التجارةو  عليه فإن العالقات العامة مبعناذا احلديث جندذا يف الصناعةو  وتطورت بتطور اجملتمعات
 . الثقافة الصحية واجملال السياحيو  االجتماعيةاخلدمات و 

من أجل حتقيق أذدافه كما القطاع السياحي كغري  من اجملاالت على العالقات العامة  اعتمدحيث 
توالل  تعمل على تقوية وتنمية العالقات بني املهتمني واملنتفعني بالسياحة و  أداة أو حلقة اتصال اعتربذا

كما تعمل على تغهية كل طر  للطر  األخر باملعلومات السياحية الصحيحة ، داخل البالد وخارجها
ت اما ينتج عنه زيادة يف عدد السياح يف اجتاذني أو استمرار ذه  العالقاو  حتسنيو  مع العمل على تنمية

 .كما تسهم كهلك يف نشر الوعي السياحي وتنمية روح املعرفة بكل ما يتعلق بالسياحة، حدمهاأ
العالقات العامة السياحية ذي اليت جتمع بني املهتمني بالسياحة داخليا وبني اجلمهور أو املواطنني و  

السياحية املنشات و  تعمل دائما على بناء الثقة املتبادلة مابني ذؤالء اجلماذري كما.أو املهتمني خارجيا
إجيابية عن ذي هبها تسعى إىل تكوين لورة ذذنية و  العالقات الطيبةو  مستندة على إرساء التفاذم املشرتك

 .يف أذذان مجاذريذا تلك املنشات السياحية
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من املفاذيم الواسعة االنتشار واليت ألبحت  يعترب مفهوم تكنولوجية املعلومات واالتصالحيث 
خالة يف تقدمي اخلدمة السياحية للمكلف بالعالقات و  حتتل مكانة مهمة يف كثري من ميدان األعمال

الديوان الوطين  احتاجتطويرذا للسائح إذ تعترب من حمددات أداء املؤسسات ومن خالل ذها املنطق و  العامة
ع ألساليب وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير خدماته الواس االستعمالللسياحة  إىل 

 :ومن ذها املنطلق نطرح اإلشكال التايل  السياحية  بالنسبة للقائم بالعالقات العامة 
 كيف تؤثر العالقات العامة في تطوير أداء الخدمات السياحية اإللكترونية؟

 :أجل معاجلة اإلشكالية حناول التطرق إىل األسئلة الفرعية اآلتية و من
 يف تطوير أداء القائم بالعالقات العامة ؟ االتصالو  تكنولوجيا املعلومات ذماكيف تس −
ما ذي الوسائل اإللكرتونية اليت يعتمد عليها القائم بالعالقات العامة يف تقييمه ألداء اخلدمات  −

 السياحية ؟
لتكوينية تزيد من فعالية أداء خدمات القائم بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا ذل الربامج ا −

 االتصال ؟ و  املعلومات
 الفرضيات 

يف تطوير أداء خدمات القائم بالعالقات العامة املعروضة على  االتصالو  تساذم تكنولوجيا املعلومات −
 .اجلمهور السياحي

ة يف عمل القائم بالعالقات العام االجتماعيشبكات التوالل و  املواقع اإللكرتونيةو  االنرتنتإدخال  −
 .تؤدي إىل تطوير أداء خدماته

 . رفع أداء القائم بالعالقات العامةو  تساذم الربامج التكوينية املقدمة من طر  املؤسسة يف زيادة −
 ياحة االلكترونيةالسو  االتصالو  تكنولوجيا المعلوماتمفهوم  .1

 االتصال و  تكنولوجيا اإلعالم تعريف .6.1
تعر  بأهنا كافة األنشطة التكنولوجية واالقتصادية واألكادميية والتنظيمية اليت تتعلق بالتكنولوجيات 

أكثر و  مكان على حنو أسرعو  نقلها يف أي وقتو املنظمات من معاجلة املعلومات و  اخلالة بتمكني األفراد
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  (62:ص ،2912. املتحدة األمم) فعالية
تعر  بأهنا تلك األدوات اليت تستخدم لبناء نظم املعلومات اليت تساعد اإلدارة على استخدام 

تضمن و  للقيام مبختلف العمليات التشغيلية يف املؤسسةو  املعلومات اليت تدعم احتياجاهتا يف اختاذ القرارات
الربط بني العديد من احلواسيب و  شبكاتو  قواعد البياناتو الربامج اجلاذزة و ذه  التكنولوجيا الربامج الفنية 

 (2991سوامس، و  بوقلقول) أو العنالر األخرى ذات العالقة
 السياحة اإللكترونية تعريف .1.1

من املفاذيم احلديثة يف علم السياحة اليت تتداخل بشدة مع  يعترب مفهوم السياحة االلكرتونية
وقد استطاع الباحث أن يرلد عدة تعريفات ملفهوم السياحة االلكرتونية، كان . مفهوم التجارة االلكرتونية

استخدام األعمال االلكرتونية يف جمال السفر والسياحة، واستخدام تقنيات االنرتنت "أمهها أنه يشري إىل 
  "تفعيل عمل املوردين السياحيني والولول إىل تسهيالت أكثر فعالية للمستهلكني السياحيني  من أجل

 (2992ورداين، )
منط سياحي يتم تنفيه بعض معامالته اليت تتم بني مؤسسة سياحية وأخرى أو بني مؤسسة "وأنه 

حبيث تتالقى فيه و … من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( سائح)سياحية ومستهلك 
مع رغبات مجوع السائحني ( اإلنرتنت)عروض اخلدمات السياحية من خالل شبكة املعلومات الدولية 

 الراغبني يف قبول ذه  اخلدمات السياحية املقدمة عرب شبكة اإلنرتنت 
 أجل من االنرتنت تقنيات واستخدام والسياحة، السفر جمال يف االلكرتونية األعمال استخدام

 .السياحيني للمستهلكني فعالية أكثر تسهيالت إىل والولول السياحيني، املوردين عمل تفعيل
  نطاق العالقات العامة في السياحة االلكترونية . 3

  الخدمة السياحية.6.3
 النشاطات توفر للسياح الراحة والتسهيالت عند شراءو  على أهنا جمموعة من األعمال تعر 

املنتجات السياحية خالل وقت سفرذم أو إقامتهم يف املرافق السياحية بعيدا عن مكان سكنهم  استهالكو 
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 األللي واليت تعد أداة أساسية وذي جمموعة الصفات واخلصائص اليت متتلك القدرة على تلبية حاجات
 (2990برجني، ) .جة املطابقة ملا مت اإلتفاق عليهرغبات الضيف حبسب در و 

عبارة عن جمموعة من األنشطة أو األعمال الغري ملموسة بطبيعتها اليت " اخلدمات السياحية ذي 
رغباته عند شرائه للسلعة السياحية أو إستهالكه للخدمة وقت و  السائح الحتياجاتاإلشباع و  حتقق الرضا

  "ا ملن يقدمهاسفر  أو إقامته يف أماكن القصد السياحي بعيدا عن مكان سكنه األللي حمققة مردود
 دور القائم بالعالقات العامة في مجال السياحة االلكترونية .1.3

 تعريف القائم بالعالقات العامة . 6.1.3
حيافظ على أساس املنشأة إىل قد يطلع عليها خالل حبثه للمشكالت أو تطبيقه لربنامج أو خطة 

 (2992حجاب، ) العالقات العامة 
فن العالقات العامة كدراسة علوم و  العلمية يف علمو  باأللول العمليةذو الفرد الهي يكون مزودا 

 اجتاذاتاإلدارة إىل جانب دراسة املنهج العملي يف العالقات العامة وأساليب قياس و  النفسو  االجتماع
أن يكون رجل العالقات العامة حالال عل شهادة عملية من معهد أو  و  توجيههاو  تعديلهاو  الرأي العام

الدليمي، ) اإلدارة أو اللغات أو اإلعالم أو السياحة أو علم االجتماع  اختصالاتحدى كلية بإ
2911) 
 الخدمات السياحية اإللكترونية. 1.1.3

، حيث ميكن القول االنرتنتحتتل اخلدمات جانبا كبريا من حجم األعمال اإللكرتونية على شبكة 
إذ تعترب اخلدمات مالئمة للتقدمي إلكرتونيا،  خدمات بصورة أساسية، اقتصادذو  االنرتنت اقتصادأن 

أي تقدمي  ."االنرتنتجمموعة اخلدمات املقدمة عرب ": وبالتايل تعر  اخلدمة السياحية اإللكرتونية على أهنا
 (2912بوسامل، و  حامد)  االنرتنتاخلدمات السياحية عرب شبكة 

 اخلدمات وترويج إجناز بغرض واالتصال املعلومات تكنولوجيا توفرذا اليت اخلدمات تلك ذي
 التجارة وأسس مبادئ على باالعتماد واملغلقة، املفتوحة الشبكات خمتلف عرب والفندقية السياحية

 (2919فوزي، و  خبيت)  اإللكرتونية
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تعريف إسرتاتيجية اخلدمة السياحية اإللكرتونية بأهنا عبارة عن طريقة عرض اخلدمات  وميكن
هبد  حتقيق أذدافها، واليت يعترب حتقيق األرباح اهلد   االنرتنت السياحية اخلالة باملنشأة السياحية عرب

 ..اخل...كسب والء ورضا العمالء، وحتقيق ميزة تنافسية  إىلالرئيسي باإلضافة 
  مجال السياحة االلكترونية العالقات العامة في  تطبيق نطاق .3.1.3

 العالقات العامة يف اجملال السياحي ذي اليت تقوم بالعمل اجليد واملسؤول لتقدمي املنشآت العامة
الصادقة و  ذي تلعب دورا أساسيا يف تقدمي الصورة الهذنية الطيبةو  اخلالة اخلدمية السياحية أفضل تقدميو 

 (2911البكري، )  .ولألشخاص أو اهليئات العاملة يف جمال السياحة للمنشأت
ذي التأثري بشكل إجيايب على  1002عام  Seatonو العالقات العامة يف اجملال السياحي عرفها 

 مواقفهمو  اجتاذاهتمكيفية احلفاظ على و  اجلمهور املرغوب يف تعامله أو املتعامل مع املؤسسة السياحية
 .(2912البطوطي، )  جتا  منتجاهتاو  جعلها اجيابية اجتاذهاو  تصرفاهتمو 

والعالقات العامة يف الشركات أو املؤسسات السياحية قد تكون قسم مستقل بهاته أو تابع اإلدارة 
التسويق عالوة على أن بعض الشركات واهليئات السياحية تلجا للتعاقد مع شركات متخصصة يف 

 .دورالعالقات العامة لتقوم هبها ال
بنسبة كبرية ألهنا تعترب من أذم الوسائط اإللكرتونية  االنرتنتأن رجل العالقات العامة يعتمد على 

اجملتمعات األخرى و  ذها راجع إىل أن أفراد اجملتمع اجلزائري بصفة خالةو  اليت يستخدمها يف أداء مهامه
اخلدمات و  امليزات جتعل من األداء هله  الوسيلة فهي تتميز بعدة خصائص وذه  استعماالو  األكثر إقباال

 املالو  اجلهدو  ترتقيان إىل املستوى العاملي يف الساحة السياحية إىل جانب ميزاهتا األخرى ككسب الوقت
التوالل مع آال  الزبائن يف وقت قصري كما ميكن القول عنها أهنا ختلق جسرا للتوالل للخدمات و 

 مكونات جتعلها تقوم بصقل مهارات رجل العالقات العامةو  عدة عنالر ولالنرتنتالزبائن  و  السياحية
، ففي ظل املنافسة السياحية ال بد لرجل العالقات السائح رضاو  جعلها متميزة من أجل أن حتظى بقبولو 

إعطاء  لورة و  تداوال من أجل نشر خططه وبراجمهو  العامة أن يستخدم الوسيلة اإللكرتونية األكثر عصرية



 اإلستراتيجيـة والتنميـةمجلـة  09 -73ص ، (1960جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  90 المجلد

 

79 

ذي أكثر  االنرتنتدراية أن و  حيث ألبح رجل العالقات العامة على علم.السياحية جيدة عن اخلدمات
داخل املؤسسات السياحية الكربى اليت ألبحت تنافسها يف السوق من خالل  استعماالو  الوسائل إقباال

ة سيلة العصر عالو ذها نظرا لكوهنا و قنيات تطورا و ذها لكوهنا من أكثر التو  جهب أكرب عدد من السياح
 .على ما تقدمه من تسهيالت وخدمات تساذم يف احلصول على أداء أفضل للمؤسسة

   تحديد عينة البحث وكيفية اختيارها.9
األفراد الهين سو  و  حيدد نوع الدراسةو  يلتزم كل باحث عند قيامه ببحثه أن يوضح ذدفه 
عن طريقها و  حيث تعترب طريقة اختيار العينة إحدى املقاييس اهلامة يف البحوث امليدانية، تشملهم،

حتليلها وفق ألذدا  الدراسة حبيث ختتلف العينات من حبث و  فرزذاو  يستطيع الباحث مجع البيانات
مة يف تطوير من أجل القيام بدراسة دقيقة تتوافق مع موضوع حبثنا املتمثل يف دور العالقات العاو  آلخر،

باعتبار جمتمع البحث يتكون من و  أداء اخلدمات السياحية اإللكرتونية ال بد من حتديد العينة املراد دراستها
فإن العينة املناسبة جملتمع البحث ذي ( أعوان تنفيه ، أعوان حتكم، إطارات) عدة فئات اجتماعية مهنية 

فرد فقط يف مؤسسة الديوان  192يتكون من  عينة احلصر الشامل ألن جمتمع البحث ذو جمتمع لغري
  استمارة 601بلغ عددذا  و  على مجيع املوظفني االستمارةالوطين للسياحة باجلزائر حيث مشل توزيع 

 فقط   استمارة 22منها  واسرتجع

 نتائج الدراسة  .5
 اختبار الفرضيات  . 6.5

  :ة األولىتحليل جداول الفرضيو  بناء. 1.1.1
يف تطوير أداء خدمات القائم بالعالقات العامة املعروضة  االتصالو  تكنولوجيا املعلوماتتساذم "

 ".على اجلمهور السياحي
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 مستوى الخدمات المقدمة من طرف القائم بالعالقات العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات :6الجدول 
 االتصال بداللة الرتبة المهنيةو 

 المهنية  الفئة
 

      المقدمة  الخدمات ى محتو 

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك

- - - - - - - -  سيئة جدا

- - - - - - - -  سيئة

 86.12 81 82.87 61 82.68 16 16.16 8 مقبولة

 66.67 67 28.28 1 8.02 6 27.08 7 جيدة

 6.71 6- -  7.16 2 61.78 2 جيدة جدا

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

من املبحوثني الهين لرحوا أن اخلدمات اليت يقدمها القائم  % 86.12يتضح لنا أن ذنالك 
ذي مقبولة حيث لرح أعوان مهارة بنسبة  االتصالو  بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات

مث تأيت  %16.16قدرت نسبتهم ب و  باملقابل اإلطارات %82.87أما أعوان التنفيه بنسبة  82.68%
نسبة املبحوثني الهين لرحوا أن ذه  اخلدمات اليت يقدمها القائم بالعالقات العامة ذي جيدة بنسبة 

 .%6.71جيدة جدا بنسبة  أعتربذايف األخري ذنالك من املبحوثني من و  66.67%
ة يف جمال بق نصل إىل أن اخلدمات اليت يقدمها القائم بالعالقات العامس من كل ماإذن و 

ذها ألن املؤسسة ال تستخدم و  مل تصل بعد إىل املستوى املرغوب فيه االتصالتكنولوجيا املعلومات و 
الوسائط اإللكرتونية حسب املستوى املرغوب الهي يسمح هلا بتقدمي اخلدمة بنوعية جيدة  فصاحب 

بالتايل و  املوظف على حد سواءو  متطلبات املؤسسةو  احتياجاتالعالقات العامة يسعى جاذدا إىل تلبية 
أذم  استخداممن أجل احلرص على  "ONT"البد من الضغط على مؤسسة الديوان الوطين للسياحة 
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ذه  املستحدثات التكنولوجية من أجل أن تكون اخلدمات اليت يقدمها القائم بالعالقات العامة سواء على 
فنظرا ملا ألبحت ، ترتقي أن تنافس اخلدمات السياحية العامليةو  مستوى الداخلي أو اخلارجي ذو نوعية

 احلرص على وجودذا من أذم املتطلباتالغة جعلت العمل هبا و من أمهية بالتكنولوجيا احلديثة تكتسيه 
احلرص على وجودذا من أجل أداء أفضل لصاحب و  الضرورية اليت البد من تكريسها االحتياجاتو 

منه تكون اخلدمات و  االتصالو  العالقات العامة لتقدميه خلدمات سياحية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 .قات العامة يف ذه  املؤسسة يف متناول اجلميع اليت يقدمها القائم بالعال

 تحليل  جداول الفرضية الثانيةو  بناء. 2.1.1
شبكات التوالل االجتماعي يف عمل القائم بالعالقات و  املواقع اإللكرتونيةو  إدخال االنرتنت* 

 .مة تؤدي إىل تطوير أداء خدماتهالعا
االتصال للقائم بالعالقات العامة في تطوير أداء و  أهم مستحدثات تكنولوجيا المعلومات :1الجدول 

 خدماته السياحية بداللة الرتبة المهنية
 الرتبة المهنية                    

 مستحدثات التكنولوجية

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك

 17.16 71 12.1 1 12.81 22 11.18 8 االنترنت

 26.82 62 21 2 22.81 8 61.18 2 اإلنترانت

 2.02 1 62.1 6 8.18 7 8.77 6 الكمبيوتر

 1.61 7- -  1.86 2 8.77 6 الفاكس

 600 11 600 8 600 71 600 62 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

من أذم  االنرتنتيظهر لنا من خالل اجلدول التايل أن بعض املبحوثني لرحوا أنه تعترب 
اليت يعتمد عليها القائم بالعالقات العامة يف تقدميه خلدماته  االتصالو  مستحدثات تكنولوجيا املعلومات

 لدى اإلطارات %11.18قدرت ب و  حيث كانت أعلى نسبة %17.16كان ذلك بنسبة و  السياحية
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اك من لرح أن يف حني ذن %12.1بنسبة أعوان مهارة أما أعوان التنفيه فبنسبة قدرت ب  %12.81و
باملقابل كان  %26.82ذي أيضا تقنية من التقنيات املستخدمة داخل املؤسسة، وذها بنسبة  االنرتانت
أنه من التقنيات املستخدمة  %1.61ذها بنسبة و  يف األخري الفاكسو  % 2.02ذلك بنسبة و  الكمبيوتر

 .داخل الوكالة السياحية 
 21/01/2068املقابلة اليت أجريت معه بتاريخ  ذلك من خاللو  أكد أحد اإلطارات يف مقولته

يهتم  احلايل الوقت القائم بالعالقات العامة يف دقيقة حيث قال  لقد ألبح 61لباحا ملدة  19بتوقيت 
االتصاالت يف تقدمي و  احلديثة للمعلومات التكنولوجيا استخداموسريع على  متزايد بشكل ويعتمد

 لألفراد اليومية األعمال مجيع يف تدخل باتت هناأل وذلك ليت يقوم هبا،نوعية اخلدمات او  والتعريف بأعماله
ألن ذها نتيجة أن  استعماهلاأن القطاع السياحي يشهد حركة نوعية يف و  احلكومات خالةو  املؤسساتو 

عليها وذها لربح  االعتمادمعظم السياح سواء كانوا حمليني أو األجنبيني أو حىت املوظفني حيبهون 
 . وخمتلف شرائحه اجملتمع فئات جلميع متاح اإلنرتنت شبكة استخدام جمال حيث أن.الوقت 

 االتصال على أداء القائم بالعالقات العامة بداللة األقدميةو  أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات :3الجدول 
 األقدمية                 

 أثر تطبيق 
 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 2-1

 % ك % ك % ك
 66.18 66 11.18 78 8.18 7 جيد

 66.67 67 1.21 7 28.18 60 متوسط

 66.70 78 28.08 61 12.81 22 مقبول

 600 22 600 18 600 71 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

عند تطبيقها يف أداء القائم  االتصالو  سندرس يف ذها اجلدول إن كانت تكنولوجيا املعلومات
حيث جند عند  % 22.12بنسبة و  بالعالقات العامة أثر إجيايب داخل املؤسسة حيث لرح بعض املبحوثني

سنوات 91 –أما الهين ترتاوح خربهتم من سنتان  %66.62سنوات ب 91الهين ترتاوح خربهتم أكثر من 
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رأي بعض املبحوثني أهنا مقبولة يف  %21.09 ـبنسبة متقاربة قدرت بو  من جهة أخرىو  %2.12بنسبة 
 .بعض املبحوثني أهنا متوسطة اعتربذا %12.10بنسبة و  حني

منه نستخلص أن غالبية املبحوثني أكدوا أن للتكنولوجيا أثر إجيايب فتطبيقها يف أداء القائم و 
قوم على الوسيلة الفعالة الفعال ي فاالتصال، فاعليةعل الرتويج السياحي أكثر جناعة و بالعالقات العامة جي

تكنولوجيا حديثة يف  استعمالتقويها الوسائط اإللكرتونية املختلفة فكلما كان و  اليت ألبحت تعززذا
حيث جيب على املؤسسة أن تطبق تكنولوجيا ،ذها على جودة ونوعية القطاع السياحي  انصباملؤسسة 
أداء القائم بالعالقات العامة يف مؤسسة الديوان تطوير و  ملا هلا دخل كبري يف تنمية االتصالو  املعلومات

الوطين للسياحة ألن النسبة العالية أكدت ذلك حيث هله  األخرية  تأثريات إجيابية على أداء مهامهم  
من الفوائد اليت نتجت و  وختفيفها لضغوط العمل بشكل كبري من أفراد العينة. كجزء من األداء يف املنظمة 

أن  اعتربتمقدمتها الرقابة اجليدة على األداء وعلى العموم فإن معظم أفراد العينة بالنسبة للمؤسسة ويف 
 دخل أو مسامهة كبرية يف تنمية وحتسني أداء املكلف بالعالقات العامة االتصالو  لتكنولوجيا املعلومات

 .خدمات مؤسسة الديوان الوطين للسياحةو 
 للقائم بالعالقات العامة في المؤسسة بداللة الرتبة المهنية االنترنت استخداممجاالت  :9الجدول 

 الرتبة المهنية               

 الوسائل اإللكترونية

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك

 28.68 21 22.82 1 22.82 68 27.08 7 البريد اإللكتروني

 1.66 1 2.02 2 7.16 2 8.12 6 بالزبائن االتصال

 60.88 60 67.16 7 8.88 1 61.78 2 عن المعلومات البحث

 11.12 12 16.11 62 18.20 77 17.81 8 اإلعالنو  الترويج

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 
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القائم بالعالقات العامة  أن %16.12الهين قدرت نسبتهم بو  حسب تصرحيات بعض املبحوثني
الربيد  استخداماإلعالن يف حني لرح بعض املبحوثني أهنم يفضلون و  يف عملية الرتويج االنرتنتيستخدم 

 واالتصالمن املبحوثني فيفضلون البحث عن املعلومات  األخرأما البعض  %22.12اإللكرتوين بنسبة 
 .%1.22و %19.22بالزبائن  بنسبة قدرت على التوايل ب

مالحظاتنا أنه ألبح من األساسيات  اليوم عند ألحاب و  حيث نالحظ من خالل قراءتنا
العالقات العامة أو باألخص املكلف بالعالقات العامة يف اجملال السياحي حماولة التعر  الدقيق على 

ربطها مع األثر الهي ترتكه على مستويات و  درجة كثافتهاو  يف املؤسسة السياحية االنرتنت استخدامات
، اما الشك فيه أن اإلعالن يعد من بني أذم عنصر من عنالر املزيج الرتوجييو ،أداء ذه  املؤسسات

 مع مجهورذا االتصاليةقائم بالعالقات العامة يف املؤسسة بدرجة كبرية يف عملياهتا الحبيث يعتمد عليها 
 االنرتنتحيث ألبح اإلعالن عرب ، االنرتنتعالنية خمتلفة من بينها عمالئها مستعملة يف ذلك وسائل إو 

 االنرتنتيعتمد عليها القائم بالعالقات العامة حيث تظهر و  من أذم األنشطة الرتوجيية اليت يقوم
منط حياة األفراد ونشاط  االنرتنتوقد غريت ، أحيانا بالصورة فقطو ،الصورة أحياناو  بالصوت +

، ذها التغري قد مشل النشاط التسويقي وخالة اإلعالين، القائمني بالعالقات العامة يف املؤسسات السياحية

إمكانية إشراك املستهلكني يف تطوير نوعية و  تعترب وسيلة تفاعلية لالتصال وتبادل املعلومات بسرعة ألهنا
 استخدامباملقابل جند ذنالك من يرفض عملية " هية العكسيةالتغ"اخلدمات من خالل أرائهم الفورية 

ت أفكارذم تشتو  الرتويج للقائم بالعالقات العامة ألهنم يعتقدون أهنا مزعجةو  يف عملية اإلعالن االنرتنت
يف   اإلنرتنتتأخه من وقتهم الضيق مقارنة باملعلومات اهلائلة املوجودة على و  لالنرتنتعند تصفحهم 
القائم بالعالقات العامة  استخدامك أن الربيد اإللكرتوين حظي بنسبة معتربة يف جماالت حني جند كهل

الهي بدور  يسمح لنا بإرسال رسائل أو ملفات مباشرة من حاسوب إىل آخر وذو بدور  يتميز  لالنرتنت
ت اليت بالسرعة والفعالية يف إيصال املعلومات إىل مستخدمني حمددين حيث توجد العديد من املؤسسا
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ترجع ذه  األمهية مونه يتميز و  yahoo ،gmail ،hotmail:مثل  االنرتنتتقدم بريدا جمانيا ملستخدمي 
 .اجلمهور باإلضافة إىل قلة تكلفته  استهدا دقة و  بعدة مزايا من بينها سرعة ايصال الرسالة

 خدمات أكثر من ( e-mail ) اإللكرتوين الربيد خدمة حيث أكد معظم إطارات املؤسسة أن
تناوهلا يف التعريف خبدماته، و  واستخداًما لها جيب على القائم بالعالقات العامة عرضها شيوًعا اإلنرتنت

 لتبادل فعالة أداة اإللكرتوين الربيد ويعترب. التقليدي، الربيد عمله طريقة يف اإللكرتوين الربيد حيث يشبه
تداوهلا وإرسال و  ذلك من خالل تناول املعلوماتو  وسرعته لسهولته املوظفني بني واملعلومات الرسائل

 اإللكرتونية حيث جند الرسالة معلومات عن أنواع اخلدمات املقدمة من طر  القائم بالعالقات العامة،
 .داخل املؤسسة تنتقل

أشاروا إىل أمهية استخدام اإلنرتنت يف الرتويج السياحي من نالك من تطرقوا و يف حني جند أن ذ
قدرته الواسعة يف الولول إىل األسواق السياحية املختلفة بصورة ختتصر الكثري من اجلهد والوقت  خالل

. أكرب عدد من السائحني الجتهابواملال وبأساليب تروجيية بالغة التأثري والفاعلية تزيد من أدوار املنافسة 
ونتيجة لهلك فقد كان من الطبيعي أن تزدذر السوق اإلعالنية السياحية على مواقع الشبكة خصولاً وأن 

وقد  .التقنيات املتوفرة تسمح أيضًا بقياس فاعلية وأثر ذه  احلمالت يف استقطاب اجملاميع السياحية
علومات واالتصاالت لورًا حديثة للتعامل يف مقدمتها فرضت املتغريات التكنولوجية والتطور يف تقنية امل

اخلدمات السياحية اإللكرتونية اليت ألبحت يف الوقت احلايل ضرورة حتمية ال ميكن ألي نشاط سياحي 
 . خالة يف عمل القائم بالعالقات العامةو  جتاذله

 في تقليص الوقت للبحث عن الوجهات السياحية االنترنتمساهمة  :5الجدول  

 
 
 
 

 باالعتماد علي نتائج االستبيان :المصدر

 % ك االرتباط
 600 22 نعم

- -  ال

 600 22 المجموع
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 االنرتنتأن  %600يظهر لنا من خالل اجلدول التايل بأن كل الفئات املهنية لرحت بنسبة 
حتظى  االنرتنتذها راجع إىل أن و  اجلهد يف البحث عن الوجهات السياحيةو  تساذم يف تقليص الوقت

اليت يسعى من خالهلا القائم بالعالقات و  كبري من خالل البحث عن الوجهات السياحية املختلفة  باذتمام
فهي ضرورة من الضروريات اليت من خالهلا يسعى إىل كسب ، براجمه املختلفةو  العامة على تطبيق خمططاته

قع اإللكرتونية املناسبة له خالة على املواو  كما أنه البد له من مسايرة التطورات، املالو  اجلهدو  الوقت
ية واجلهات اليت تليب املستوى العاملي فبواسطة ذه  املواقع اإللكرتونية يتم البحث عن املقالد السياح

 املنتوج املتميز ذو دليل على قوةفاخلدمة اجليدة و ، متطلبات السياح احملتملني أو الدائمنيو  احتياجات
ذها ما تسعى مؤسسة الديوان الوطين تسيريذا وتوظيفها للموارد البشرية و سرتاتيجية مؤسسة وحكم إو 

السوق السياحية يفرضان و  فاملنافسة، جتسيد  يف الواقعو  احلصول عليهو  إىل تطبيقه" ONT"للسياحة 
 .مسايرة التطورات احلاللة يف اجملال السياحيو  مراعاة الوقت

  لثةالثا تحليل البيانات الخاصة بالفرضيةو  عرض. 3.1.1
رفع أداء اخلدمات السياحية للقائم و  تساذم الربامج التكوينية املقدمة من طر  املؤسسة يف زيادة" 

 ".بالعالقات العامة
 تطوير أداء القائم بالعالقات العامة بداللة الرتبة المهنيةو  مؤسسة لتنميةالتستخدم  :1الجدول 

 الرتبة المهنية

                    تستخدم مؤسسة

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 68.68 68 67.16 7 68.16 60 70.88 6 ترقية

 88.21 82 81.71 62 88.21 61 16.16 8 دورات تكوينية

 7.21 7- -  7.16 2 8.12 6 تحفيز

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .على نتائج االستبيانباالعتماد  :المصدر
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 نالحظ من خالل ذها اجلدول أن أغلبية أفراد العينة لرحوا أن املؤسسة تستخدم من أجل تنمية
يف حني بعض املبحوثني  %22.26ــ قدر ذها  بو  تطوير أداء القائم بالعالقات العامة الدورات التكوينيةو 

التحفيز لتطوير  استخدامأهنا تعتمد على ترقية باملقابل ذنالك من أشاروا إىل  اعتربوا %12.22قدر بنسبة 
 .%0.26قدر ذها ب و  أداء 

 ومنه نستخلص أن الدورات التكوينية ألبحت  وسيلة أساسية وضرورية لتسيري املوارد البشرية،
ؤذالت يستثمرذا وذها من خالل اعتماد  على الفرد كونه مورد بشري أساسي وما ميلكه من قدرات وم

خالة القطاع السياحي الهي ألبح العائد الثاين الهي تعتمد عليه و  من أجل التطور يف خمتلف القطاعات
اجلزائر بعد البرتول، كما أن احملتوى وذد  التكوين داخل املؤسسة السياحية أي ميدان الدراسة واملتمثل 

بالدورات التكوينية سواء للموظفني  اذتمامويل يف مؤسسة الديوان الوطين للسياحة، حيث جيب عليها أن ت
أو للقائمني بالعالقات العامة حيث ألبحت يف الوقت الراذن أداة ذامة وواضحة يف تسيري املوارد البشرية 

-91-12حيث لرح أحد اإلطارات مبؤسسة الديوان الوطين للسياحة يف املقابلة اليت أجريت معه يوم 

نصف حيث قال أن التكوين يعترب الوسيلة امت مدة املقابلة ساعة و لباحا ود 19على الساعة  2912
الستثمار القائمني بالعالقات العامة للتكيف مع التطورات التكنولوجية احلديثة ومسايرهتا كما أنه يساذم 

وذها من خالل حتسني معارفهم وتنمية مؤذالهتم وتطوير كفاءاهتم  يف أداء العمال لشغل وظائف جديدة،
أهنا تعتربذا إحدى الوظائف اهلامة جدا بالنسبة إلدارة حيث قال كهلك .تماشى مع متطلبات العملاليت ت

زيادة مهارة القائمني بالعالقات العامة وحتسني قدراهتم على أداء و  كما يساعد على تطوير، املوارد البشرية
تزويدذــم و  معلومات جديدةاألعمال املوكلة إليهم باإلضافة إىل ذلك يساعد العاملني على اكتساب 

من أذم عمليات تنمية املوارد البشرية اليت تلقى اذتمام من قبل املنظمات .أساليب جديدة و  باملعار 
متكينها من االستجابة للتغريات و  املعالرة جند التكوين ملا له من قدرة كبرية يف تأمني جناعة أداء املنظمة

مهارات القائمني بالعالقات العامة باملنظمة بل و  لى تطوير معار حيث ال تقتصر أمهية التكوين ع، احلالية
ذو ما و  يتعدى األمر كونه وسيلة أساسية لزيادة فرص األمان الوظيفي هلم اما يؤذلهم للرتقية لدرجة أعلى

يزيد من الوضع املادي له كما متتد فوائد التكوين على لعيد القائمني بالعالقات العامة لتشمل زيادة 
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 .م بأنفسهمثقته
 القائم بالعالقات العامة بدورات تكوينية بداللة الرتبة المهنية استفادة :7الجدول 

 الرتبة المهنية             
 االستفادة

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 81.21 80 17.16 66 22.28 17 600 67 نعم

 67.06 62 71.71 8 8.02 6- -  ال

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان :المصدر

يبني لنا ذها اجلدول أن الفئات املهنية اليت لرحت بأن لاحب العالقات العامة تلقى تكوينا يف 
مقابل فئة أعوان املهارة  %600قدرت نسبتها بو  حيث جند فئة اإلطارات%81.21املؤسسة قدرت ب 

 يف حني ذناك من نفوا قيامهم هبه  الدورات %17.16يف األخري أعوان التنفيه ب و  % 22.28بنسبة 
 . %67.06ذها بو 

تكوين ألن المنه نستخلص أن أغلبية املوظفني لرحوا أن القائمني بالعالقات العامة قاموا بو 
العالقات اإلنسانية يف املشروع ات بناء جهاز إدارة األفراد و املؤسسة على علم ألهنا ألبحت من أذم مقوم

احلديث،ما ميكن أن نستخلصه كنتيجة من عملية التكوين يف رفعه إلنتاجية املؤسسات وأداء القائمني 
بالعالقات العامة أن التكوين والتطوير ال يقتصران على إعطاء املعلومات بل جتب أن تقرتن باملمارسة 

التكوينية دور كبري يف حتسني مستوى أداء القائمني بالعالقات  للدوراتالفعلية بأساليب األداء اجلديدة أن 
العامة حيث تزيد من مستوى  قدراهتم ومهاراهتم، وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية والتقنية والتنظيمية 

فاملؤسسة عملت على توفري أجواء تكوين وظرو  مناسبة ، اليت تفرض على املؤسسة من مواكبتها
العالقات العامة على تلقي املعلومات بشكل يطور من قدراهتم ،الشيء الهي جيعلهم ساعدت القائمني ب

يبهلون جهود يف االجناز واألداء، فالتكوين والتأذيل املستمر ذو السبيل األمثل للعمال مبختلف منالبهم 
 تماماذذها  ما يعكس و ،ويف شىت اجملاالت عملهم حىت يسامهوا يف حتقيق أذدا  املؤسسة وأذدافهم
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ويرجع عدم حصول .حتقيق  أذدافها و  ذها بدور  يؤدى إىل جناحهاو  املنظمة  باحلصول على أداء أفضل
ظهرت  .املعرفةو  بعض القائمني بالعالقات العامة على تكوين إىل أن املؤسسة تقدم التكوين باحملسوبية

إزداد اإلذتمام به كونه أحد و  أمهية التكوين يف ذها العصر الهي يسمى بالعصر الرقمي أو التكنولوجي
 .تنميتهو  تطوير و  األسس اهلامة لرفع مستوى األداء

 الغرض من التكوين بداللة المستوى التعليمي :8الجدول 

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

لرحوا أن  % 12.1ـ اليت قدرت نسبتهم بو  نالحظ من خالل ذها اجلدول أن أغلب املبحوثني
أن اهلد  من التكوين ذو زيادة مستوى  اعتربوا %09الغرض من التكوين ذو الرتقية يف العمل مقابل 

ة يف جمال تكنولوجيا تقنيات جديد باكتساباألداء يف العمل يف حني ذنالك من أشاروا إىل أنه يسمح 
 .االتصالاملعلومات و 

دراستنا توللنا إىل إبراز الغرض من التكوين داخل مؤسسة الديوان الوطين ومن خالل منه نقول و 
زيادة  مستوى األداء،وذها ما أثبتنا  من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا باملؤسسة و  للسياحة ذو الرتقية

تطورات حيث وجدنا أن ذه  املؤسسة تعمل جاذدة لتأذيل عماهلا باستمرار وتكيفهم مع املستجدات وال
 .التكنولوجية والتقنية 

 المستوى التعليمي             
 الغرض 

 المجموع مهني جامعي ثانوي
 % ك % ك % ك % ك

 70 26 60 2 76.18 62 28.07 60 زيادة مستوى األداء يف العمل

 12.1 62 20 6 10 62 12.61 22 الرتقية يف العمل

 إكساب تقنيات جديدة يف 
 جمال تكنولوجيا 

1 67.16 8 68.62 2 60 66 68.1 

 600 80 600 1 600 78 600 78 اجملموع
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ويف األخري ميكن القول أن اهلد  من التكوين الهي تقوم به املؤسسة ذو العمل قدر املستطاع يف 
األساليب و  كفاءة أكثر، تستدعيه الطرقتقنيات جديدة يف العمل وحتسني مستوى األداء وخربة و  اكتساب
 .احلديثة 

 االتصال بداللة الرتبة المهنيةو  بالعالقات العامة في مجال تكنولوجيا المعلوماتمستوى تكوين القائم  :0الجدول 
 الرتبة المهنية          

 مستوى التكوين
 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك
 16.21 62 82.22 67 18.66 28 16.16 8 كافية

 2.1 2 66.66 2- - - -  كافية جدا

 70 26 61.18 7 78.88 62 61.78 2 ماإلى حد 

 1.21 1- -  6.08 2 27.08 7 غير كافية

 600 80 600 68 600 62 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 
أفراد  من %61.21سندرس يف ذها اجلدول حول رأي املبحوثني يف مدة تكوينهم حيث لرح 

أن الدورات التكوينية كانت إىل حد ما  %09تقدر نسبتهم ب و  العينة بأهنا كافية مقابل بعض املبحوثني
يف  %6.21ــ تقدر بو  مل تصل بعد إىل املستوى املرغوب فيهو  وذناك من املبحوثني لرحوا بأهنا غري كافية

 .%2.1قدرت ب و  أهنا كافية جدا اعتربذاحني ذنالك من 
منه جيب و لص أن ذه  الدورات التكوينية كانت كافية يف وجهة نظر معظم املبحوثني ومنه نستخ

 .وظيفتهلتكوين من أجل الولول إىل أداء نافع التعزز يف مدة و  على ذه  املؤسسة أن متدد
لرحوا أن نوعية  %09ــ اليت قدرت نسبتهم بو  أن أغلب املبحوثني 19نالحظ من خالل اجلدول 

 %19القائم بالعالقات العامة يف حتسني مستوى أدائه مقابل  الحتياجاتالربامج التكوينية مناسبة 
لكي تضمن إدارة املوارد البشرية حتقيق الربامج التكوينية املنفهة يف املنظمة لرحوا أهنا ال حتسن األداء 

 .بالتخطيط هله  الربامج لألذدا  املرجوة منها كفاءة عالية فإهنا جيب أن تقوم
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 فعالية البرامج التكوينية المناسبة لتحسين أداء القائم بالعالقات العامة بداللة المستوى التعليمي :69الجدول 
 المستوى التعليمي             

 فعالية البرامج
 المجموع مهني جامعي ثانوي

 % ك % ك % ك % ك
 20 82 80 6 26.86 78 81.62 72 تحسن األداء

 60 8 20 6 1.21 2 67.16 1 ال تحسن األداء

 600 80 600 1 600 78 600 78 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان: المصدر
لرحوا أن الدورات التكوينية  %199بنسبة و  نالحظ من خالل ذها اجلدول أن كل أفراد العينة

 االتصالو  تساذم يف تطوير أداء القائم بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
مساهمة الدورات التكوينية في تحسين أداء القائم بالعالقات العامة في مجال تكنولوجيا  :66الجدول 

 االتصال بداللة الرتبة المهنيةو  المعلومات
 الرتبة المهنية              

 تساهم في تطوير
 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك
 600 80 600 68 600 62 600 67 نعم

- - - - - - - -  ال

 600 80 600 68 600 62 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

 تطوير أداءلرحوا أن الدورات التكوينية تساذم بدورذا يف  %199بنسبة و  ن كل أفراد العينةإ
 ارتفعتفكلما  واالتصالاخلدمات السياحية للقائمني بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

ذها ما يدل أن للدورات التكوينية أمهية و  بدور  مستوى اخلدمات املقدمة ارتفعمستوى الدورات التكوينية 
ذها نظرا ألن التكوين و  رفع مستوى اخلدمات السياحية واحلصول على النتائج املرغوب فيها جد كبرية يف

حتسني أدائهم عند و  اخلالة هبه  التكنولوجيا االستخداماتيساذم كثريا يف زيادة معرفة األفراد ملختلف 
 .استعماهلا
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 :خاتمة .1
لقد كان اهلد  الرئيسي من ذه  الدراسة ذو معرفة دور العالقات العامة يف تطوير أداء اخلدمات 

بارز و  تأثري واضحو  أمهية كبرية االتصالفيه أن للتكنولوجيا املعلومات و  اما ال شكو ،السياحية اإللكرتونية
ذها ما تسعى إليه و ،دمةيف تقدمي اخل كفاءتهو  على نشاط املكلف بالعالقات العامة يف حتسني أدائه

أحسن املستحدثات التكنولوجية يف التعريف باخلدمة  امتالكمؤسسة الديوان الوطين للسياحة من خالل 
 .السياحية املوجهة للسياح 

يف مسامهة تكنولوجيا أن الفرضية األوىل واملتمثلة  استنتجنامن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا 
يف تطوير أداء خدمات القائم بالعالقات العامة املعروضة على اجلمهور مبؤسسة  االتصالاملعلومات و 

كبري بتكنولوجيا   اذتمامالديوان الوطين للسياحة  قد حتققت ألننا وجدنا أن املكلف بالعالقات العامة له 
 التقدم محيث أسه، يف الساحة العاملية تكنسيهاوذها نظرا للمكانة العالية اليت  واالتصالاملعلومات 
اما جيعلها تكون .اخلدمات السياحية املقدمة للسائح على وجه اخلصوص مالمح تغيري يف التكنولوجي

 املعلومات اليت جعلتواكبة خمتلف التطورات احلاللة وذها نتيجة إىل تزايد املعار  و أساسية ملو  ضرورية
 .السائح يلهث وراء كل ما ذو جديد
شبكات التوالل و  املواقع اإللكرتونيةو  املتعلقة  بإدخال االنرتنتأما نتائج الفرضية الثانية 

استخدام  فهي لحيحة كون.تطوير أداء خدماتهاالجتماعي يف عمل القائم بالعالقات العامة تؤدي إىل 
اقل تكلفة يف و  املواقع االلكرتونية يساذم بشكل سريعو  القائم بالعالقات العامة لوسائل االتصال احلديثة

 .  تطوير اخلدمات املقدمة يف جمال السياحةو  أداء
 الربامج التكوينية املقدمة من طر  املؤسسة تساذم يف زيادة أن الثالثة نتائج الفرضية ب فيما يتعلق 

 قدراتو  مهارات واكتسابرفع أداء القائم بالعالقات العامة ألن للدورات التكوينية دور حيوي يف تنمية و 
ذها نتيجة للتحكم يف التقنيات و  الهي ميكن من حتقيق الكفاءة والفاعليةو  أدائهترفع من  و  تصرفات تزيدو 

للدورات التكوينية دور كبري يف حتسني مستوى أداء القائمني بالعالقات العامة حيث تزيد ألن التكنولوجية 
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 تفرض على من مستوى  قدراهتم ومهاراهتم، وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية والتقنية والتنظيمية اليت
فاملؤسسة عملت على توفري أجواء تكوين وظرو  مناسبة ساعدت القائمني ، املؤسسة من مواكبتها

الشيء الهي جيعلهم يبهلون جهود يف  بالعالقات العامة على تلقي املعلومات بشكل يطور من قدراهتم،
 .االجناز واألداء وبالتايل تطوير اخلدمات السياحية املقدمة للسياح 

 :كن أن نورد االقرتاحات فيما يليو مي
 ةسياحيال اخلدمات املتطورة، وتنويع والربامج األنظمة وتطبيق احلديثة، التكنولوجيا استخدام تشجيع −

 . االلكرتونية دمةاخل باجتا  حتول عملية ألية حجر الزاوية كونه األمر ذها إىل والنظر املقدمة،
 اخلدمة السياحية املتعلقة بأعمال الربامج لتطبيق املالئمة التقنية التحتية البنية إنشاء على العمل −

 . املالئمة والربجميات واملعدات احلديثة التوالل وسائل توفري حيث من االلكرتونية
ومدى  ،ؤسسات السياحيةامل املكلف بالعالقات العامة يف بأداء املرتبطة العوامل تقومي يف النظر إعادة −

 احلديثة، مع التحديات مالءمتها ومدى سياحية ال اخلدمات تقدمي يف املستخدمة التقليدية األمناط فاعلية
 .القائمة احلديثة سياحيةال األمناط حنو اجلاد والتوجه

 على وتشجيعهماخلدمات السياحية اإللكرتونية  فكرة توليل جلأ من للمواطنني توعية حبمالت القيام −
املكلف  على بد ال بل فقط على الدولة قصرا ليس الدور وذها ،اإللكرتونية االتصاليةالوسائل  استخدام

 .سياستها التسويقية ل خال من الفكر ذها نشر يف تساذم أن ؤسسات السياحيةامل بالعالقات العامة يف
وذلك يف إطار اإلنعاش  واالتصال املعلوماتيف إرساء قاعدة تكنولوجيا  سياحيمسامهة القطاع ال −

 .االقتصادي
قيام املؤسسات اجلزائرية السياحية باستمرار بالتعر  على كل ما ذو جديد ومطروح من  ضرورة −

 .املناسب بالشكل أكفاءواالتصال وحماولة استثمار  من قبل أفراد  اإلعالمتكنولوجيا 
 يف عملية اإلعالم االنرتنتشبكة  كاستغالل، التطور التكنولوجي احلديث يف خدمة السياحة استغالل −

، لطريقة احلجز عن طريق ذه  الشبكة االنتقالباإلضافة إىل ، التعريف بالسياحة اجلزائريةو ،اإلشهارو 

 .اجملالملحوظا يف ذها و  حيث ال تزال تعر  السياحة اجلزائرية تأخرا كبريا
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 .تعميق الوعي بأمهيتها وعوائدذاو  ضرورة بناء ثقافة مشجعة على تطوير السياحة اإللكرتونية −
 :المراجعقائمة . 7

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تنمية قطاع السياحة (. 2919. )حممود فوزيو  ابراذيم خبيت،
 (.2)جملة الباحث . والفندقة

أولويات تكونولوجيا املعلومات واالتصاالت يف (. 2912. )اإلمم املتحدة واللجنة االجتماعية لغريب آسيا
 . غريب آسيا
األداء التنظيمي املتميز يف ظل اإلدارة اإللكرتونية كوسيلة (. 2991. )سوامس رضوانو  اهلادي بوقلقول،

املؤمتر الدويل العلمي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، . لتأذيل املؤسسات اجلزائرية
 .مارس  2/0جامعة ورقلة، يومي 

سة حالة جمموعة من درا -اخلدمات السياحية وأثرذا على سلوك املستهلك(. 2990. )أمين برجني
 .مهكرة ماجستري، جامعة أحممد بوقرة، فرع اإلدارة التسويقية، اجلزائر . الفنادق اجلزئرية

 .مكتبة األجنلو املصرية: مصر(. 1ط)التسويق السياحي (. 2912. )سعيد البطوطي
قافة للنشر دار الث: عمان. املدخل إىل وسائل االعالم واالتصال(. 2911. )عبد الرزاق حممد الدليمي

 .والتوزيع
عامل : القاذرة(. 2ط)العالقات العامة يف املنشآت السياحية (. 2911. )فؤاد عبد املنعم البكري

 .الكتاب
دار الفجر للنشر : القاذرة. العالقات العامة يف املؤسسات احلديثة(. 2992. )حممد منري حجاب

 .والتوزيع
تاريخ . حة اإللكرتونية ومرودذا على لناعة السياحةكيفية تنظيم السيا(. 2992. )حممد يوسف ورداين

 Wordpress :http://historicalcities.wordpress.com، من 2912 ،91 20االسرتداد 
امللتقى الوطين . املقاوالتية وتفعيل التسويق السياحي يف اجلزائر(. 2912. )فاطمة بوساملو  نوردين حامد،

 .أفريل  22/20يومي  جامعة قاملة، األول حول املقاوالتية،


