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 وعرفانشكر 

 حمدا كثيرا طيبا مباركا ** هلل** الحمد 

 :الدكتور إلى األستاذ القدير واالمتنان الكبيرل تقدم بالشكر الجزين

 " سيرات"

ات ،وعلى كل ما قدمه لنا من توجيهالمذكرةاإلشراف على هذه  على قبوله

 .قيمة و آراء سديدة
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 اإلهـــــداء    ****   

 ن والمرسلي األنبياءالحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد اشرف 

لعيد احفظهم هللا  وأخوتيالغالية  أمي إلىالعمل المتواضع  هذااهدي ثمرة 

 ورفقاء الدرب األصدقاءولمياء وكل  وإحسانومصطفى 

 قسم علم االجتماع وأساتذةوالى كل طلبة  

 *   ــــــــــــــرةسمـــــ*                                                       
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 املقــــــــــــدمة : 

ومن بني العوامل   الالزمةتعترب السياحة أكرب الصناعات يف العامل اليت تتطلب املهارات والتقنيات اخلدماتية         
السياحية اليت تعمل على تعريف املقصد السياحي والعمل على ترقيته   اإلمكانيات اليت تقوم عليها صناعة السياحة 

من خالل التعريف به داخليا وخارجيا وهنا تعتمد على الرتويج السياحي فمن خالله ميكن الوصول إىل السائح 
اإلفريقية حاول  الدول  وتوقعاته واجلزائر إحدى  لتلبية حاجاته ورغباته  لنا  ت بعد بشكل مباشر وفعال مما يسمح 

خطط   وضعت  ولقد  حماوالت  من  العديد  خالل  من  السياحي  ابلقطاع  النهوض  لتطوير   إسرتاتيجيةاستقالهلا 
مرتكزين يف ذلك على الرتويج السياحي احمللي الذي يعترب القطاع السياحي والعمل على زايدة التدفقات السياحية  

 من العناصر األساسية يف الرتويج للسياحة احمللية. 

هذه ولوس     على  اجلزائرية  السياحة  واعتمدت  املعلومات  و  البياانت  نقل  يف  أمهية  والتكنولوجيا  االتصال  ائل 
 للمواطن. الوسائل لتحقيق التوعية السياحية والرتويج للخدمات السياحية احمللية والتعريف ابملناطق احمللية  

كما يعترب الرتويج السياحي وسيلة اتصال فعالة بني املؤسسة السياحية ومجهورها )السياح( من خالل عناصر        
السياحي الرتوجيي  العامة،  املزيج  العالقات  السياحية  اإلعالن :  الدعاية  تنشيط السياحي،  الشخصي،  البيع   ،

 املبيعات، 

 اإلشكالية : 

أه        السياحي من  القطاع  االقتصادية  يعترب  القطاعات  العديد من م  اقتصادايت  تطوير  اليت هلا دور كبري يف 
الدول وذلك ملا هلا من أثر جللب العملة الصعبة وتوفري مناصب عمل وعليه فإن العديد من دول العامل أولت له 

ي دولة مستقبلة للسياح أمهية ابلغة من بينها اجلزائر كما أن السياحة هلا أاثر على اجلانب الرتفيهي واالستهالك أل 
الرفاهية أبي دولة إال أن خصوصا مع تطور القطاع اخلدمايت وتطور مكانته دوليا حيث أصبح يعرب عن مستوى  

النشاط السياحي ال أييت من العدم بل حيتاج غلى جمموعة من االسرتاتيجيات والتقنيات الرتوجيية لرتويج السياحة 
 سوق سياحي إىل آخر ومن وكالة أو مؤسسة سياحية إىل أخرى. وهذه التقنيات املستخدمة ختتلف من  

ويساعد الرتويج السياحي على تدفق السياح إىل املقصد السياحي املروج له بصورة كبرية والذي بدوره يعمل       
ابلدرجة  احملليونعلى تنمية سياحية داخل املقصد السياحي احمللي وابلتايل حتقيق تنمية حملية يستفيد منها السكان 
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هبا  املرتبطة  واخلدمات  السياحي  منتجها  بتعريف  تقوم  مؤسسة  ألي  أمهية  أكثر  أيضا  السياحي  والرتويج  األوىل 
 وأصبح استثمارا وليس جمرد أداة من أدوات التسويق. 

 اإلنرتنتلقد حقق استخدام تكنولوجيا األعمال االلكرتونية يف املنظمات السياحية وفرات كبرية كما يعد ظهور  
أهم    الشبكة من  تطورات على مستوى  تبعها من  وما  السريعة واملتالحقة يف جمال اإلعالم واالتصال  التطورات 

العنكبوتية كمحركات البحث والربيد االلكرتوين الذي جعل العامل قرية صغرية فقد ظهر الرتويج االلكرتوين أول مرة 
ويج االلكرتوين ينفرد خبصائص هامة من أمهها أنه يتمتع ابلفرادة فالرت   1994يف الوالايت املتحدة األمريكية سنة  

أصبحت تصل إىل ماليني اجلماهري يف زمن قصري واالبتكار والتفاعل مع املستهلك فالرسالة الرتوجيية االلكرتونية  
 .1جدا 

فق السياح إىل تلك بصورة كبرية على تد يساعد الرتويج السياحي اجليد الذي يتالءم مع أي منطقة سياحية         
السياحي بشكل عام   السياحية بشكل خاص والقطاع  ترقية وتطوير خدانهتا  وهذا ما حيتاج إىل املنطقة وابلتايل 

الكثري من الدراسات و األحباث يف جمال التسويق و الرتويج خاصة، وذلك يف سبيل إيصال الفكرة إىل السياح من 
 تروجيية مالئمة وفعالة. خالل االعتماد على أدوات و اسرتاتيجيات  

ولدراسة دور الرتويج االلكرتوين يف تنشيط السياحة احمللية يف اجلزائر وجب اإلملام ابألدوات الرتوجيية الالزمة       
 لتنشيط السياحة احمللية واستنادا إىل هذا الطرح ميكن معاجلة الدراسة عرب اإلشكالية التالية: 

 ين على السياحة احمللية يف اجلزائر" " ما مدى أتثري الرتويج االلكرتو 

 منا طرح التساؤالت الفرعية التالية : هذه اإلشكالية تستدعي        

 ما هو مفهوم السياحة؟.  −
 ماذا نعين ابلرتويج االلكرتوين؟.  −
 كيف يتم الرتويج االلكرتوين السياحي من خالل تكنولوجيا املعلومات و االتصال احلديثة؟ −
 الرتويج االلكرتوين والسياحة احمللية يف اجلزائر؟. هل يوجد عالقة بني   −

 

 
484ص2009عماناألردندارالباروديالعلميةللنشروالتوزيعالترويج االلكتروني و التقليدي" بشيرالعالق،" 1
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 منهج الدراسة : 

يعد املنهج العمود الفقري لبناء وتصميم الدراسة كونه الطريق الذي يتبعه الباحث للوصول إىل نتائج علمية        
 إىل احلقيقة العلمية .   اليت توجه الباحث للوصول دقيقة وابلتايل إمكانية تعميمها وهو ميثل جمموعة القواعد العامة  

سنعتمد يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب فاملنهج الوصفي التحليلي هو أسلوب        
أجل  من  وذلك  حمدد  موضوع  أو  ظاهرة  عن  ودقيقة  معلومات كافية  على  يعتمد  الذي  التحليل  أساليب  من 

ميثل املنهج األكثر قابلية لالستخدام ول على نتائج عملية وتفسريها بطريقة موضوعية أي أن املنهج الوصفي  احلص
 .  1عند دراسة احملاور اإلنسانية، كما يعد األكثر استخداما يف حبوث اإلعالم و االتصال 

وهذا هو املنهج الذي مت اعتمادان عليه لإلحاطة ابجلانب النظري لدراستنا حيث مكننا من وصف موضوع       
 الدراسة ووصف كل ما خيص هبا . 

 يم الدراسة: حتديد مفاه

لتوضيح         نتعرض  دراستنا  عنوان  يف  الواردة  املصطلحات  بعض  على  الغموض  اللبس   لرفع  منا  سعيا 
 املصطلحات اليت رأينا أهنا حتتاج إىل توضيح . 

إذا كلمة ترويج   الرتويج • العربية )روج راج رواجا نفقته وروجته(  اللغة  : لغة: تعين كلمة ترويج يف 
   2ابآلخرين يعين تنفيذ الشيء وحىت ينفذ هذا الشيء البد من االتصال 

اصطالحا: يعرفه رحبي مصطفى أبنه جمموعة من اجلهود التسويقية املتعلقة ابملعلومات الكافية عن 
 .  3رة اهتمامه هبا وذلك هبدف دفعه إىل اختاذ القرار ابحلصول عليها مزااي اخلدمات وإاث

تنسيق بني جهود البائع والسائح يف إقامة منافذ للمعلومات للتسهيل بني املنتج   الرتويج السياحي: •
 .   4والسائح

 ، 1إن السياحة تعين السفر و اإلقامة املؤقتة خارج مكان السكن األصلي تعريف السياحة:   •

 
 عليغربي"أبجديات المنهجية لكتابة الرسائل الجامعية"طبعةالثانيةدارالفائزقسنطينة2009ص1.83 

نظرياتتطبيقات)مدخلمتكامل(دارالباروديللنشروالتوزيعالترويج واالعالن التجاري"  بشيرعباسالعالق،عليمحمدربابعة" 2

 .09ص2010عمان،األردن
.147ص2004ارصفاءللنشروالتوزيععماند"تسويق المعلومات"ربحيمصطفىعليان،إمانفاضلالسمرائي، 3
280ص2001دارالبركةللنشروالتوزيععمان،االردن،طبعةاولىتسويق الخدمات السياحية " مروانأبورحمة" 4
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 دراسات سابقة: 

محاين أمينة حول أثر االتصاالت التسويقية االلكرتونية يف استقطاب السياح، دراسة من إعداد:   .1
 مذكرة لنيل شهادة ماجستري. 

الدراسة يف تعريف أثر االتصاالت التسويقية االلكرتونية على السلوك االستهالكي للسياح و حيث متثلت        
السياح من خمتلف أحناء العامل وما مدى واقعية هذا الطرح ابلنسبة إىل مؤسسة الدور الذي تلعبه يف جذب  

 الديوان الوطين اجلزائري ابعتبارها مبثابة الواجهة الرئيسية املسوقة للمنتج السياحي اجلزائري يف اخلارج . 

دراسة   "االعالن االلكرتوين ودوره يف الرتويج للرحالت السياحية"   نرميان مشريدراسة من إعداد:   .2
ميدانية على عدد من مستخدمي األنرتنت يف مدينة تبسة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت ل م د 

 .   2016دفعة  

حيث متثلت هذه الدراسة يف حماولة معرفة دور اإلعالن االلكرتوين بكل وسائله احلديثة وبراجمه ومنصات       
التواصل يف األنرتنت يف الرتويج للرحالت السياحية كما مت دراسته على عينة من مستخدمي األنرتنت ومواقع 

وحظ ان نسبة االستجابة اكثر وذلك بسبب التواصل وذلك ملعرفة نسبة االستجابة ملثل هذا الرتويج حيث ل 
االتصال املباشر مع معدي الرحالت أصحاب اإلعالانت االلكرتونية وهذا ما خلق بيئة تنافسية ختدم السائح 

 الذي يبحث عن أفضل عرض و قله تكلفة . 

 أمهية املوضوع: 

الفرد وبقاء املؤسسات وخاصة يف عران يكمن اختياران هلذا املوضوع يف أن الرتويج يلعب دورا هاما يف حياة         
أصبح أمرا ضروراي لبقاء   االنرتنت ، إن الرتويج اإللكرتوين عرب  االنرتنتعصر التطور التكنولوجي وسرعة  احلايل  

استمرارية املؤسسات السياحية والوكاالت مما خلق بيئة تنافسية فيما بينها لتوفري أحسن العروض و أرقاها و 
ة جذب السواح وهذا ما انعكس إجيااب على السائح الذي أصبح له عده اختيارات يف السوق و الرتويج هلا وحماول

انعكس إجيااب أيضا على السياحة الداخلية وذلك ما رفع من إيرادات بعض الوالايت وتوفري مناصب عمل دائمة 
 و مؤقتة . 

 
23ص2002دارالصفاءللنشروالتوزيععمانالتخطيط السياحي عثمانمحمدغني، 1
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 أهداف الدراسة :    

هية العالقة بني الرتويج السياحي االلكرتوين و بني السياحة احمللية هتدف الدراسة يف املقام األول إىل معرفة ما       
 يف اجلزائر ، ومنه تتفرع أمهيات اثنوية ميكن تلخيصها فيما يلي : 

 ماهية السياحة .  −
 ماهية الرتويج السياحي .  −
 عالقة الرتويج السياحي ابلسياحة احمللية يف اجلزائر. −
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 متهيــــد : 

الراحة         إىل  احلاجة  أساسها  واليت  لإلنسان  النفسية  الراحة  تليب  اليت  احلاجات  ضمن  من  السياحة  تعترب 
بينها  الوطيدة  للعالقة  نظرا  االتصال واملواصالت  بتطور وسائل  السياحة  النفس، وتطورت  واالستجمام والرتويح عن 

 . قدم خدمات للسياح يف الوالية املزارة  وبني صناعة السياحة و الفنادق اليت يكمل كل منها اآلخر، اليت ت 

الثقافات برزت ثقافة السياحة يف الواجهة حيث أصبح املواطن اجلزائري أكثر        ومع تطور اجملتمعات واختالف 
يتلقاه عرب النرتنت والذي يعرفه ابلسياحة  الرتويج الذي  الداخلية و اخلارجية وساعده يف ذلك  اقبال على السياحة 

  الوالية املعنية وكما يرشده اىل الفنادق و األماكن العمومية ومرافق التسلية و األسعار . املوجودة يف

 هلذا سنتناول مفهوم السياحة يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية:        

 .   أمهيتهااملبحث األول: ماهية السياحة و 

 السياحة وشروطها .   أنواعو   خصائص املبحث الثاين :

 نتائج السياحة و املشاكل اليت تواجهها.املبحث الثالث:  
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 .   اأمهيتهو املبحث األول: ماهية السياحة  

 املطلب األول : ماهية السياحة 

 تعريف السياحة:   -1

 املفهوم اللغوي للسياحة : 

يعين السفر و التجوال من مكان إىل آخر فإذا كان هذا االنتقال من مدينة إىل أخرى يسمى سياحة حملية أو        
 .   1أخرى يسمى سياحة خارجية  داخلية أما إذا كان من دولة إىل  

السياحة لكلمة   الالتينية    Toureيعود مفهوم  الكلمة  ألول مرة مت   1643ففي عام    Tournouاملشتقة من 
ليدل على السفر أو التجوال من مكان آلخر ويتضمن هذا املفهوم كل املهن اليت     Tourismاملفهوم  استخدام  

ميكن أن يعترب سياحة إذا كان مؤقتا وغري   Travelتشبع احلاجات املختلفة للمسافرين كما أن السفر أو الرتحال  
  2البحث عن العمل او نشاطات رحبية  يكون فيه  إجباري حبيث ال 

 اصطالحا: 

السياحة        التعارف وتناولت مفهوم  الباحثني و املهتمني ابلسياحة فتعددت هذه  عرفها عدد كبري من اخلرباء و 
 .تبعا الختالف وجهات النظر 

وعرف السياحة على اهنا ظاهرة من   1905إن أول تعريف للسياحة لقد كان للباحث األملاين جون بيفلديلر سنة  
و املتعة ظواهر عصران تنبثق من احلاجة املتزايدة للراحة و إىل تغيري اهلواء و اإلحساس جبمال الطبيعة والشعور ابلبهجة  

إىل منو االتصاالت على األخص بني الشعوب املختلفة من اجلماعات من اإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة وأيضا  
 .3اإلنسانية و هي االتصاالت اليت كانت مثرة التساع نطاق التجارة و الصناعة 

أبهنا : جمموعة كل الظواهر ذات الطابع االقتصادي اليت  1910أما االقتصادي النمساوي شول يون فقد عرفها سنة 
 ترتتب على وصول املسافرين إىل منطقة ما أو دولة معينة وإقامتهم فيها ورحيلهم عنها وهي الظواهر اليت ترتبط ابلتبعية 

 
 . 23ص   2007دار التنوير للنشر و التوزيع الطبعة األولى الجزائر السياحة مفهومها أركانها، أنواعها، د. خالد كواش،   1

  مثنى طه الحوري، اسماعيل محمد علي الدباغ،  مبادئ السفر و السياحة  ، مؤسسة الوراق للنشر ط 1 عمان االردن  2001  ص  472

  محمد منير حجاب االعالم السياحي دار الفجر للنشر و التوزيع.مصر  2002  ص 21 . 3 
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ي جمموع العالقات و األعمال الناجتة عن التنقل وأايم إقامتهم خارج تر كري األملانيني : هويعرف كل من كراف و شو 
 .1إقامتهم املعتادة 

أبهنا   1995ومن العلماء العرب يعرفها كل من صبحي عبد احلكيم ومحدي ديب يف كتاهبما جغرافيا السياحة        
خمتلفة ومن   أماكنفراد و اقاماهتم يف  و الظواهر تتبع من حركة األخليط من الظواهر و العالقات و ان هذه العالقات  

ختتلف عن   أنشطةذلك يتم يف منطقة اجلذب ينتج عنها    أن و    اإلقامةمث يتمثل فيها عنصر احلركة الرحلة و الثبات  
 . اخلاصة و أن احلركة املؤقتة إىل مناطق ال ترتبط بعمل مدفوع األجرة    اإلرسالتلك اليت متارس يف مناطق  

العاملية           السياحة  منظمة  تقوم   W.T.O  أما  اجتماعية  إنساين وظاهرة  اهنا : نشاط  السياحة على  فتعرف 
ساعة   24لفرتة مؤقتة ال تقل عن  على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة هلم إىل مناطق أخرى خارج جمتمعاهتم  

 .   2ا الدراسة والعمل وال تزيد عن عام كامل لغرض من أغراض السياحة املعروفة ماعد 

 أمهية السياحة   املطلب الثاين: 

 أمهية السياحة:   -1

من أهم الظواهر املميزة يف وقتنا احلاضر وذلك ملا تتمتع به من أمهية يف جوانب عديدة سواء للفرد  تعترب السياحة       
 أو اجملتمع وفيما يلي عرض لألمهية املختلفة للسياحة يف النقاط التالية : 

 تساهم السياحة يف توفري فرص العمل املباشرة و غري املباشرة . −
 العمالت الصعبة . تساهم يف جذب رؤوس األموال من خالل   −
 زايدة الوعي الثقايف و االجتماعي ملختلف عادات شعوب الطرف اآلخر )السياح( .  −
 تؤدي إىل توطيد العالقات بني الشعوب.  −
 .  3ونشر مبادئ السالم العاملي تساعد على التفاهم بني شعوب الدول املختلفة  −
و املواقع األثرية و التارخيية و اليت تعد جزءا من ذاكرة   للحفاظ وصون الرتاثتوفر السياحة التمويل الالزم   −

 وثقافة البلدان املضيفة. 

 
1 Ahmed Tissa économe touristique et aménagement de diretoire  ope alge p21  

  حميد عبد النبي الطائي  مدخل إلى السياحة و السفر و الطيران مؤسسة الوراق عمان األردن 2003 ص 106  . 2 

مجلة الباحث كلية الحقوق و العلوم   د الجزائري السياحة و أثرها على التنمية االقتصادية حالة االقتصاهواري معراج، محمد سلمان جردات،  
 االقتصادية العدد  03 ورقلة 2005 ص 22. 3 
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تعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافات و العادات و التقاليد بني الشعوب و أداة إلجياد مناخ  −
 مشبع يروج للتفاهم و التسامح بينهم .

الزراعة و الصناعة لكوهنا مصدرا دور السياحة اهلائل يف حتسني االقتصاد لتصن − القطاعات بعد  يفها اثلث 
 .    1سريعا للعمالت األجنبية

اجتماعي   − مطلب  من السياحة  بكفاءة  للعمل  وعودته  للنشاط  اإلنسان  استعادة  اجل  من ّ هام  ونفسي 
 .   2جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2003دار الثقافة بشار  دور السياحة في التنمية المحلية الملصق الدولي حول واقع و مستقبل الصناعات التقليدية في الجزائرمخلوفي عبد السالم    1

 04ص 

  محمد يسرى دعبس، العالقات االجتماعية للسائح الملتقى المصري لالبداع و التنمية مصر 1993  ص 120 . 2 
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 أنواع السياحة وشروطها . و   خصائص املبحث الثاين :

 املطلب األول : خصائص السياحة 

 :   1للسياحة جمموعة من اخلصائص و الشروط نوجزها فيما يلي

 . تعترب السياحة منتوج غري مادي وابلتايل ال ميكن نقله من مكان إىل آخر −
املنتوج السياحي غري فاعل للتخزين لذلك جيب مواجهة التقلبات بتخفيض األسعار و الرفع من جودة  −

 لزايدة الطلب على املنتوج السياحي . اخلدمات  
 منافسة دولية كبرية وهلذا وجب توفري كل شروط الطلب السياحي إلرضاء الزبون . تواجه املنتجات السياحية  −
يعترب املنتوج السياحي منتوج قابل للتصدير وهلذا فهو يتأثر ابلعوامل اخلارجية وهي متثل كذلك عرض  −

ن نقله من مكان آلخر أي أن املستهلك أييت بنفسه إىل مكان املنتج للخدمات وليست منتوجات مادية ميك
 . السياحي للحصول عليه

 تتميز بعض املناطق السياحية أبهنا مومسية النمط.  −

 املطلب الثاين: أنواع السياحة 

لقد اعتمدان يف سردان ألنواع السياحة على معيار اهلدف و معيار املنطقة اجلغرافية، فحسب معيار اهلدف ميكن       
منها السياحة الدينية و االستشفائية والسياحة البيئية، أما حسب معيار املنطقة تقسيم السياحة إىل أنواع متعددة  

 .   2ارجيةاجلغرافية فتوجد السياحة الداخلية و اإلقليمية و اخل

 إىل: : يتم تقسيم السياحة وفق معيار املنطقة اجلغرافية  املنطقة اجلغرافية  السياحة حسب   -1

ويتم كما تشمل انتقال السائحني داخليا    3وتعين سفر مواطين الدولة داخل حدود بلداهنم  :حمليةسياحة  .أ
 .    4إنفاق العملة احمللية

  5فوائد عديدة نذكر منها   ليةللسياحة احمل:  ليةأمهية السياحة احمل        

 
المؤتمر العلمي الدولي حول السياحة رهان التنمية )دراسة حالة تجارب بعض الدول(  دور السياحة في التنمية المستدامة حالة الجزائر ناصر مراد    1

   3ص
   21ص   2006دار الفكر الجامعي التخطيط السياحي  محمد الصيرفي،   2
   15ص   2003المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر لبنان  دور اإلعالن في التسويق السياحي مصطفى عبد القادر   3
 .  18ص   1999دار المجدالوي عمان األردن  1ط  االقتصاد السياحيمروان السكر،   4
   115-114ص   2017مؤسسة عالم الرياضة للنشر االسكندرية مصر السياحة المحلية و الدولية عصمت عدلي،   5
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 تساهم يف تنويع مصادر و موارد االقتصاد الوطين  -
 تساعد على توازن توزيع الدخل القومي.  -
 تزيد من فرص وحتسن مستوى تشغيل املنشئات السياحية .  -
 تشجع على إنشاء خدمات وتسهيالت جديدة .  -
 لوطنه.تعريف املواطن ببلده مما يزيد من مواطنته وحبه  -
 تطوير البنية األساسية ملختلف املناطق وخاصة املدن الصغرية و املناطق النائية .  -
 احلد من تسرب الدخل الوطين خارج البالد من خالل تشجيع االستثمار السياحي داخ حميط الدولة.  -
تقدمي فرص استثمارية للمحليني و األجانب املسامهة الفعالة يف حتقيق مستوى عال من الرفاهية االجتماعية  -

 و االقتصادية للفرد واجملتمع 
 توفري العديد من فرص العمل للسكان احملليني  -
تؤثر على   اقتصاديةالسياحة احمللية قاعدة للسياحة الدولية وبديل هلا يف حالة حدوث طوارئ سياسية أو   -

 التدفق السياحي اخلارجي للبلد.
هي السفر و التنقل بني الدول املتجاورة اليت تكون منطقة سياحية واحدة مثل الدول   سياحة إقليمية:    .ب

العربية، الدول اإلفريقية، دول املغرب العريب وتتميز السياحة اإلقليمية ابخنفاض التكلفة اإلمجالية للرحلة نظرا 
  .1 يقطعها السائحلعنصر املسافة اليت 

أو السياح انتقاال مؤقتا من بلد آلخر من أجل السياحة و التعرف على   األفرادوهي انتقال    سياحة خارجية:  . ج
وتساهم السياحة   2وتفكريهم ومدى ما قدموه من اجنازاتبالد جديدة و عادات أهلها و طرق معيشتهم  

 اخلارجية يف تعزيز العالقات الدولية من خالل : 
 الدولية بني خمتلف الدول و الشركات السياحية عقد االتفاقيات السياحية   -
 .3لبناء البنية التحتية لتلبية احتياجات السياحة الدولية   أجنبيةاستخدام رؤوس أموال  -

    

 

 
  كواش خالد السياحة مفهومها اركانها انواعها مرجع سابق ص  891

منشورات اللجنة الشعبية للثقافة و االعالم الجماهرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية   1طالمعتمد في السياحة و اآلثار صالح ونيس عبد النبي   2

 89ص  2006العظمى 
 . 138ص  2002دار المسيرة عمان األردن  1ط تخطيط البرامج السياحية محمود الديماسي و آخرون   3
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 سياحة حسب اهلدف:   -2

 تنقسم السياحة حسب اهلدف إىل : 

املواقع الدينية، ومن أشهر املواقع الدينية  وتعترب من أقدم أنواع السياحة، وتتمثل يف زايرة  السياحة الدينية:   .أ
السعودية  العربية  اململكة  يف  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  جند  العامل،  يهتم 1يف  السياحة  من  النوع  وهذا   ،

ابجلانب الروحي لإلنسان و ابلتايل فهي مزيج من التأمل الديين و الثقايف أو السفر من أجل الدعوة أو من 
 ل خريي . أجل القيام بعم

العالجية:   . ب املراكز السياحة  استخدام  على  وتعتمد  ابلعالج  معا  اجلسد  و  النفس  إلمتاع  سياحة  وهي 
وكوادر بشرية لديها من الكفاءة ماتساهم يف عالج األفراد  واملستشفيات احلديثة ملا فيها من جتهيزات طبية  

 الذين يلجئون إىل هذه املراكز .
االستشفائية:   .ج زاير السياحة  العناصر وهي  وتعتمد على  الغرض  اليت خصصت هلذا  السياحية  املنتجعات  ة 

الطبيعية يف عالج املرضى وشفائهم مثل الينابيع املعدنية والكربيتية، والرمال والشمس بغرض االستشفاء من 
 .2ض بعض األمرا

التقدير و الدراسة والتقدير وهي السفر و االنتقال من مكان إىل آخر لغرض االستمتاع و  السياحة البيئية:   .د
يصاحبها من مظاهر ثقافية وتقليدية وبتعبري آخر هي السفر من أجل   بروح املسؤولية للمناطق الطبيعية وما

 .3زايرة احملميات الطبيعية

 املطلب الثالث: شروط السياحة 

 :  4لظاهرة السياحة جمموعة من الشروط       

 ية(. ظواهر وعالقات )اقتصادية واجتماعمركب من عدة  السياحة نشاط  −
  ساعة ومداها األعلى سنة .  24السياحة حمدودة زمنيا فأدانها  −
 تعترب  رحلة سياحة اذا ارتبطت بعنصر وقت الفراغ والعطل .  −

 
 .13ص   1994سلسلة االقتصاد السياحي الجزء األول األردن ها و أهدافها السياحة مضمونمروان محسن السكر،   1
 . 14مروان محسن سكر، مرجع سابق ص   2
دراسة لتسويق السياحي و الفندقي في الدول العربية الطبعة األولى دار الراية للنشر  التسويق و الترويج السياحي والفندقي عصام حسن الصعيدي،   3

 . 131ص  2009ردنية الهاشمية  و التوزيع المملكة األ
 . 80ص  2002ليبيا  07مجلة البيئة الهيئة العامة الليبية العدد السياحة والبيئة الرجباني المنجي ،   4
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 ن ال يكون من وراء السفر البحث عن عمل مأجور .  −
 دمج اجملتمع احمللي وتوعيته وتثقيفه بيئيا وسياحيا.  −
 يمة للموارد الطبيعية والتنوع احليوي بطرق مستدمية بيئيا.اإلدارة السل −
 السياحة البيئية.  إجناحالتعاون بني خمتلف الفاعلني يف قطاع السياحة ألجل  −
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 املبحث الثالث: نتائج السياحة و املشاكل اليت تواجهها.

 املطلب األول : اآلاثر اإلجيابية للسياحة 

 :  1ينتج عن السياحة جمموعة من اآلاثر االجيابية نذكر منها   

 السياحة وسيلة اجتماعية لتنمية الثقافات بني الشعوب وجمتمعات الدول السياحية .  −
توفر االحتكاك املباشر مع هذه الشعوب وابلتايل   إذتعترب السياحة وسيلة التقاء الشعوب مع بعضها البعض  −

 . انفتاح الشعوب على العامل  
 تؤدي السياحة للرفع من مداخيل احملققة للضرائب .  −
 تساعد السياحة على ترقية الصناعات التقليدية والرتاث الثقايف .  −
 احلفاظ على اآلاثر التارخيية وترقيتها . −

 املطلب الثاين : اآلاثر السلبية للسياحة 

قد تؤدي السياحة إىل حدوث خلل اجتماعي من خالل أتثري العادات و التقاليد للمجتمعات الغربية على الدول اليت 
 تتميز أسرها ابحملافظة. 

 :2ويف كثري من األحيان تؤدي السياحة إىل ترك آاثر سلبية على البيئة

السلع و اخلدمات من خالل زايدة طلب السياح على املنتجات احمللية للبلد   أسعارتعمل السياحة على زايدة   −
 العقارات .   أسعار ارتفاع    إىل مما يؤدي هذا    املضيف

 أمثاهنا  الرتفاعتعمل السياحة كذلك على تفشي اجلرمية وتشجيع هتريب اآلاثر نظرا   −
األخرى مع انتقال اإلطارات إىل   غياب التوازن بن أجور موظفي السياحة مع أجور موظفي القطاعات  −

 .القطاع السياحي نظرا لالمتيازات اليت مينحها القطاع السياحي
قد ختلق السياحة مشكل لالقتصاد الوطين الذي يعتمد كثريا على اإلرادات السياحية بسبب تعرضه لألزمات  −

 .3املختلفة )أمنية واقتصادية .....اخل (

 
 

 . 28ص   2001دار المسيرة االردن  1مبادئ السياحة طنعيم الطاهر، سراب الياس    1

  يسرى دعبس السياحة الملتقى المصري لالبداع و التنمية مصر 2001  ص2.89 
 . 13المؤتمر العلمي الدولي حول السياحة رهان التنمية حالة تجارب ص قطاع السياحياثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال على البو عافية رشيد  3
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 اجه السياحة. املطلب الثالث: املشاكل اليت تو 

 تشكو السياحة من مجلة من املشاكل أمهها :        

: قد يعاين بلد ما من نقص املوارد السياحية الطبيعية منها و التارخيية نقص املقومات السياحية الذاتية   −
 يشكل عائقا أمام التطور السياحي .   والثقافية هذا ما

تعاين من نقص الوعي ابألمهية املختلفة للسياحة من مجيع ال تزال بعض البلدان  : تراجع الوعي السياحي  −
 النواحي )اقتصادية اجتماعية( .

هناك الكثري من البلدان يف العامل تشتكي من نقص اهلياكل األساسية   :نقص البىن األساسية للسياحة −
 حتتية .  أوأساسية فوقية   البين إلقامة سياحة انجحة وقد تكون هذه  

تعاين العديد من الدول من غياب املشاريع االستثمارية السياحية وخاصة   االستثمارات السياحية :غياب   −
على  تستطيع احلصول  ال   أهنا   إال الطبيعية لدى هذه الدول    اإلمكانيات البلدان النامية منها فرغم توفر  

 التمويل الالزم ملشاريعها السياحية 
اهلامة اليت البد من توفرها يف   األساسيةيعترب املن السياحي وسالمة السياح من األمور    السياحي:   األمن  −

 . 1املضيف البلد السياحي اذ أن املشاكل املتعلقة بسالمة السياح تؤثر سلبا على مسعة البلد  

 

 

 

 

 

 

 

 
المؤتمر العلمي الدولي  التدريب كأحد متطلبات تحقيق الجودة الشاملة في قطاع السياحة في ظل إستراتيجية السياحة العربية  هيادي فاطمة الزهراء   1

 .   04)السياحة رهان التنمية دراسة حالة تجارب بعض الدول ( ص حول 
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 خالصة الفصل األول : 

اإلنسان منذ نشأته فهي قدمية قدم احلياة وعريقة عراقة التاريخ تعترب السياحة ظاهرة اجتماعية وإنسانية عرفها         
 وعرفت هذه الظاهرة تطورات مستمرة وحضيت ابهتمام الكثري من دول العامل خاصة الباحثني و الدارسني. 

تمع وامهيتها ابلنسبة للفرد و اجملكل هذا وذاك جعلنا نتكلم عن السياحة يف فصلنا األول حيث أحطنا مبفهومها         
 و اقتصاد الوطن . 

،  وكأي موضوع ال خيلو من املشاكل فقد ذكران أهم   ونتائجها  كما ذكران خصائصها و أركاهنا وشروط قيامها       
 املشاكل اليت تنتج عن السياحة وتعيق تطورها . 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الثانيفصل ال
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 متهيــــد : 

تزخر اجلزائر مبساحات طبيعية وثقافية وحضارية واترخيية، وغريها من املقومات السياحية املتعددة واملتنوعة، لكن        
على  مبنية  تروجيية  اسرتاتيجيات  هناك  تكن  مل  إن  السياحي،  للجذب  أهنا أصبحت مركزا  نقول  يكفي ألن  هذا ال 

ومنظمة ومن اهم هذه االسرتاتيجيات اليت هلا دور فعال يف تطوير وترقية القطاع السياحي نذكر الرتويج أسس علمية  
 السياحي.

يف         الرتوجيي  النشاط  أن  حيث  التسويق،  أدوات  من  أداة  جمرد  وليس  استثمارا  أصبح  الذي  السياحي  الرتويج 
السياحة له أمهية كبرية نظرا لال اليت ميصناعة  النشاط، ستثمارات  وأن حتديد هذه االستثمارات أصبح أمرا   ثلها هذا 

  وخاصية الالملموسية للخدمات السياحية. ضروراي وفقا للنطاق اجلغرايف لألسواق ووفقا للمنافسة الدولية  

ذلك         رغم كل  واحملكمة،  الفعالة  التحتية  البنية  إىل  يصل  مل  جمتمع  يف  حساسة  مهمة  السياحي  الرتويج  يعترب 
على يت اجلزائرية  السياحية  ابلوجهات  التعريف  إىل  قدما  السعي  السياحي  القطاع  على  واملسئولني  الدولة  على  طلب 

السياح   من  ممكن  عدد  اكرب  استقطاب  وحماولة  الدويل  و  احمللي  الذي املستوى  السياحي  الرتويج  طريق  عن  وهذا 
 سنتطرق له يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية: 

 املبحث األول: ترويج السياحي االلكرتوين 

 املبحث الثاين: املزيج الرتويج السياحي و عناصره 
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 املبحث األول: ترويج السياحي االلكرتوين 

 املطلب األول: تعريف السياحة االلكرتونية 

السياحة االلكرتونية مفهوم حديث و هو مرتبط ارتباطا وثيقا مبفهوم التجارة االلكرتونية من خالل استخدام   إن      
 : 1من تكنولوجيا املعلومات و االتصال بغية احلصول على أكثر التسهيالت وتتكون السياحة االلكرتونية  

 . مقدمة اخلدمة  املؤسسة السياحية  −
 واملؤسسة السياحة واملتمثلة يف مواقع الويب )االنرتنت( . الرابط بني السائح   −
 املستهدف من عملية الرتويج السياحي واخلدمة السياحية .  −

 :   2مبزااي عديدة هي   االلكرتونيةوتتميز السياحة  

 اخلدمات السياحية ختفيض تكاليف   إىلاستخدام السياحة االلكرتونية يؤدي   −
 تتفق مع شرائح السائحني املختلفة السياحية    األنشطة   سهولة تطوير املنتج السياحي وظهور −
 زايدة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحة  −

 املطلب الثاين : أمهية ومتطلبات السياحة االلكرتونية 

 اليت ترتكز :   االجيابية  أاثرمن خالل  االلكرتونيةأمهية السياحة  تربز  

مجيع   إبمكان السائح احلصول على   أصبححيث  اليت تعتمد عليها صناعة السياحة    املعلوماتتيسري تقدمي   −
 البياانت و املعلومات حول املنتج السياحي . 

 سهولة تطوير املنهج السياحي وظهور أنشطة سياحية جديدة  −
 يستطيع منتج اخلدمات السياحية التعريف أبعماله ومنتجاته بكل سرعة وسهولة.  −

 :   3وجب توافر عدة متطلبات وهي   وألجل تطبيق السياحة االلكرتونية  

 توفري بنية حتتية تكنولوجية من خالل: 

 
الملتقى الدولي حول اقتصاديات السياحة ودوره في  المواقع االلكترونية كآداة لتسويق وترويج الخدمات السياحية  بوز قراري عبلة، بركان دليلة  1

 . 6التنمية المستدامة ص
 . 07بوز قراري عبلة، بركان دليلة مرجع سابق   2
 . 08نفس المرجع السابق ص   3
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 تنمية البنية التحتية لالتصاالت وتوفري شبكة اتصاالت مضمونة   −
 الرتكيز على عدة معايري يف جمال تصميم املواقع السياحية .  −
 لي و اخلاجي. وجود إطار قانوين حمدد على املستويني الداخ −
 توافر البنية الثقافية املساندة و املهيئة ملثل هذا النوع من املعامالت .  −

 توفري االطار التنظيمي ويقع هذا على عاتق الدولة وذلك من خالل: 

 . اعداد برامج متكاملة لتطوير وتنظيم السياحة االلكرتونية   −
 لوزارة السياحة.انشاء هيئات خاصة ابلسياحة االلكرتونية اتبعة   −
 العمل على توفري اليد العاملة املؤهلة هلذا النمط السياحي .  −

 املطلب الثالث: الرتويج السياحي االلكرتوين

 الرتويج السياحي االلكرتوين ومميزاته:   -1

االلكرتوين         السياحي  الرتويج  االتصال    أبنهيعرف  وشبكات  االنرتنت  شبكة  إمكانيات  املختلفة استخدام 
مييز  وما  عديدة  وإمكانيات  مزااي جديدة  من  على ذلك  يرتتب  الرتوجيية مع  األهداف  املتعددة يف حتقيق  والوسائط 

 :  1الرتويج االلكرتوين ما يلي 

 الختفاءوهذا نظرا    األخرىمقارنة ابلسلع    االنرتنتاملنتجات السياحية اليت يتم تروجيها عرب    أسعاراخنفاض   −
 بعض املصاريف كاإلجيار و الكهرابء .

 ساعة وتوفري تشكيلة واسعة من املنتجات او العالمات التجارية .   24الرتويج على مدار   −
 الفرصة إلجراء املقارانت ألسعار اخلدمات السياحية قبل شرائها .  إاتحة −
ال − الوقت  لديهم  يتوفر  ال  الذين  املستهلكني  االلكرتوين  السياحي  الرتويج  ما يساعد  إىل  الوصول  يف  كايف 

 . يرغبونه من منتجات أبسرع و أسهل وسيلة  
وهذا   إرادهتمالقدرة على التحكم فيما يشاهدونه ألهنم يزورون املواقع مبحض   االنرتنتتتوافر لدى مستخدمي   −

 الرتوجيية اليت تقدمها .   ابلرسائلما يعكس اهتماماهتم مبنتج الشركة وجيعل أكثر اهتماما  

 

 
   139-137ص  2008دار الفكر الجامعي االسكندرية التسويق االلكتروني محمد الصيرفي ،   1
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 أهداف ترويج السياحة االلكرتونية:   -2

 :   1الرتويج االلكرتوين السياحي يف   أهداف  إمجالميكن         

 حتسني مبيعات اخلدمات الفندقية و السياحية .  −
 تقدمي عروض خاصة لرتويج املبيعات إىل السائح .  −
ما  − إىل  الوصول  من  ومتكنه  االلكرتونية  والنشرات  اإلخبارية  ابلرسائل  السائح  بياانت   تزويد  من  حيتاج 

 ومعلومات وخدمات . 
 تطوير و حتسني االتصاالت احمللية بني املؤسسات السياحية. −
 . النقل االلكرتوين للبياانت داخل املؤسسة السياحية   −
 يف تقدمي اخلدمات الفندقية   األداءتسريع االجراائت وحتسني   −

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الملتقى الدولي حول اقتصاديات  أهمية التسويق السياحي عبر األنترنت في تحقيق التنمية المستدامة  مخلوفي عبد السالم وبودي عبد الصمد،   1

   05السياحة ودورها في التنمية المستدامة ص 
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 املزيج الرتويج السياحي و عناصره املبحث الثاين:  

 : تعريف املزيج الرتوجيي السياحي   األول املطلب  

املزيج الرتويج السياحي: هو جمموعة من أدوات االتصال اليت ميكن ملدير التسويق أو أي موظف داخل املؤسسة        
 .1استخدامها يف حماولة للتأثري على مستوى الطلب على السلع و اخلدمات السياحية 

 املطلب الثاين: عناصر املزيج الرتوجيي السياحي.

 :   2يتكون املزيج الرتوجيي من       

 السياحي :   اإلعالن   -1

وغريها  وملصقاتمن تلفاز وراديو وجرائد وجمالت   اإلعالن السياحي يف خمتلف الوسائل    اإلعالنيتمثل          
التأثر على مواقف وآراء السياح احلاليني حيث نشري إىل أنه جيب   إىل احمللية واخلارجية اليت هتدف   اإلعالميةواحلمالت  

 . املزيج اإلعالمي األكثر مالئمة للسياح احملتملني على املستويني احمللي و الدويل  اختيار

 :  3جيب توافر جمموعة خصائص يف اإلعالن السياحي البد من القول أنه         

 تكون رسالته متجانسة مع عادات وتقاليد واتريخ وقيم اجملتمع الذي ختاطبه . أن   −
أن يعتمد على احلقائق و البياانت الصادقة املعربة فعال عن خدمات اليت ستقدمها املنظمة السياحية خالل  −

 الربانمج السياحي املعلن عنه . 
اجلذب السياحي اليت جتلب السياح   أن يعرب فعال عن ما يتضمنه البلد السياحي من احملفزات وعناصر −

 . وتدفعهم إىل زايرة هذا البلد وتزيد من إنفاقهم  

 الربيد املباشر:   -2

وهو اتصال مأجور بواسطة الربيد من جهة حمددة وهو من احد أشكال البيع املباشر ويستخدم يف حالة السلع املعقدة 
 . وتقوم بتزويد العمالء مبعلومات من خالل الوسائط املطبوعة يف حالة السلع أو ذات االلتزام القليل  

 
مع مستوى الخدمات   دور استراتيجية الترويج في تكييف وتحسين الطلب السياحي الجزائري مع مستوى الخدمات الجامعيةيش سامية عم  1

 . 103ص   2015جامعة فرحات عباس سطيف  2015/ 1995السياحية المتاحة خالل فترة  

  03كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الجزائر  الجزائري دور استراتيجيات الترويج السياحي أ.قمراوي نوال.ا.د داودي الشيخ  

 مجلة المؤسسة العدد 03  2014  ص 28 .  2 
  2009دراسة لتسويق السياحي والفندقي في الدول العربية دار الراية للنشر و التوزيع ترويج وتسويق السياحي والفندقي عصام حسن الصعيدي   3

 . 42ص 
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 البيع الشخصي السياحي:   -3

األساليب فعالية وكلفة حيث يتم البيع بواسطة مندويب البيع أو   أكثروجيي يعترب من  هو أحد العناصر املزيج الرت       
الء السفر ومنظمي الرحالت و مندويب جلهود اليت تقع على عاتق وكممثلي الوكاالت و التسويق وهو يعرب عن ا

يث يتم تزويدهم بكافة د الراغبني بزايرة موقع سياحي ما، حخطوط الطريان من خالل اتصاهلم مبجموعة من األفرا
ميثل البيع الشخصي السياحي اجلهود اليت يقوم هبا خرباء يف السياحة من خالل   أن املعلومات الالزمة كما ميكن 

 دراساهتم املقدمة يف مؤمترات سياحية وغريها . 

 تنشيط املبيعات السياحية:   -4

اهلامة لرتويج وتنشيط   األمورتعترب إقامة املعارض السياحية واليت تربز املقومات السياحية للموقع السياحي من          
 دراسية عن خمتلف املواقع السياحية .   أوراقاتقدم املؤمترات السياحية    أخرىالسياحة هذا من جهة ومن جهة  

العرض السياحي داخل البلد   إيصالحبيث تعمل على  ويهدف البيع الشخصي إىل تقريب بني العرض و الطلب       
السياحية املختلفة حبيث تؤدي غلى خلق طلب سياحي على تلك   األسواقاملعني غلى السياح احملتملني يف  

 السياحية املعروضة.  اإلمكانيات

 نشرات ودعاايت السياحية :   -5

ة كوكالء السفر و السياحة والفنادق العالقات ابلسياح  أصحابحيث يتم إعدادها من طرف األشخاص        
وغريها فهذه املنشورات واملطبوعات جيب أن تتضمن على معلومات دقيقة ومعلومات كافية ملختلف املواقع السياحية 

 وذلك حىت تصبح الدليل الذي يستند عليه السائح احلايل و احملتمل . مرفقة بصورها اجلذابة  

ت السياحية تعطي للسائح كافة املعلومات و البياانت عن عناصر املزيج كما أن هذه النشرات و املطبوعا       
 التسويقي للموقع وكذا ملختلف اخلدمات السياحية املقدمة . 

تتمثل املواد الدعائية يف تصميم نشر أخبار حمددة عن املوقع السياحي يف أوقات حمددة وبكلمات معربة وكذا        
و التلفزيونية أو دعوة بعض قادة الرأي العام كسياسيني و   اإلذاعية  األفالمعرض  من خالل نشر الصور و املقاالت و  

 لزايرة املوقع السياحي .  اإلعالميني
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فيمكن أن تتم من خالل األفالم و الصور و اهلدااي التذكارية املعربة عن املوقع السياحي أما توزيع املواد الدعائية        
 الذي يتم الرتويج له وكذا الكتيبات و امللصقات 

 العالقات العامة السياحية:   -6

تلعب العالقات العامة دورا هاما يف دعم التدفق السياحي للمواقع السياحية سواء كانت على املستوى احمللى         
التعاون و التنسيق بني كافة املؤسسات الرمسية وغري   أواصرأو الدويل فالعالقات العامة احمللية تركز عادة على تنمية  

 األخرى ورها يتمثل يف إجياد عالقات تعاون وتنسيق مع البلدان  الرمسية لتشجيع السياحة أما العالقات الدولية فد 
  .1ومنظمي الرحالت العامليني و غريهم

 املطلب الثالث: العالقة بني الرتويج السياحي االلكرتوين و السياحة احمللية 

من خالل ما تعرضنا إليه فيما خيص الرتويج السياحي االلكرتوين والسياحة احمللية نستنتج أن هناك عالقة طردية       
كون الرتويج السياحي عامل أساسي يف عملية التسويق السياحي بني الرتويج السياحي االلكرتوين و السياحة احمللية  

رض املقصد السياحي واخلدمات السياحية التابعة هلا مبظهر حيث يسعى يف الغالب إىل حتقيق أهداف رئيسية منها ع
تسويق الوجهة عن الدولة السياحية املنافسة وبناء صورة من أجل  جذاب إلغراء السياح وذلك بتقدمي خدمات تتميز  

لية السياحية وابلتايل بناء مسعة طيبة هلا على املدى البعيد وذلك من خالل الرتويج السياحي من طرف السلطات احمل
إىل مديرية السياحية هبدف حتقيق التنمية يف املنطقة ويتجلى يف  ابإلضافةاملتمثلة يف اجلماعات احمللية البلدية والوالية  

من هذا  االستفادةللمنطقة هبدف حتقيق التنمية و  إبراز املقومات السياحية والطبيعية واملادية النظرية منها و التارخيية  
ل سياحية مفروضة عليه منها الرسم على إقامة الضريبة على األرابح والرسم على النشاط الرتويج يف صوره مداخي

و إعادة إنفاقها على   الستثمارهااليت تعد كآليات لتمويل ميزانية اجلماعات احمللية    املضافةاملهين الرسم على القيمة  
 .2والبعيد و إعادة أتهيل املنطقة   مناصب شغل دائمة على املدى املتوسط التنمية احمللية من خالل استحداث  

 الرتويج السياحي من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال:   -1

يف  شهد العامل ثورة هائلة يف ميدان تقنيات املعلومات واالتصاالت حيث أحدثت هذه الثورة تغريات وحتوالت جوهرية 
كل جزء من أجزاء األعمال دون استثناء ومن املالحظ أن الواقع األكرب هلذه الثورة جيد صداه يف جمال التسويق 

 
 42 مرجع سبق ذكره ص التسويق والترويج الصعيدي  عصام حسن  1
ماي   8، جامعة مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر  الترويج لمقومات السياحية ودوره في تحقيق التنمية المحلية د.حالة والية قالمة، بعوط لزهر   2

 . 46-45ص   2018قالمة  1945
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املؤسسات على اختالف أنواعها إلعادة هندسة   حيث تسارعت خطىبشكل عام والتسويق السياحي بشكل خاص 
هذه الثورة اهلائلة ولقد وصف جل املراقبني  وظائف التسويق التقليدية وعناصر مزجيه مبا يتناسب ومتطلبات وضغوط  

 ( الذي ميثل القوى اخلفية اليت تدفع ابلنشاط الرتوجيي. اإلنرتنتتعدد وتنوع إمكانيات شبكة املعلومات العاملية )

لالتصال بني املنتج و املستهلك السياحي وذلك وسطا مثاليا    أاتحت قد    االنرتنتفالطبيعة التفاعلية لشبكة         
املبذول يف حالة االتصال ألن اجملهود الذي يبذله هذا األخري ابستخدام شبكة املعلومات العاملية أقل من ذلك اجلهد  

ن خيتار املعلومات اليت حيتاجها نوعا وكما حيث تزاوج الشبكة التقليدي إضافة إىل إمكانية االنتقاء حيث يستطيع أ 
والربيد االلكرتوين خيلق نظاما جديدا يعزز ويدعم إمكانية االتصال من شخص آلخر أو من شخص إىل جمموعة 

  .1أشخاص 

 دوافع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الرتويج السياحي:  -2

هناك عدة عوامل تدفع القائمني ابلقطاع السياحي إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الرتويج       
 :    2للخدمات السياحية املقدمة، نذكر منها

رغبة العاملني ابلقطاع يف التعريف أبعماهلم ومنتجاهتم اليت يقدموهنا إىل العديد من السواح وكيفية االتصال  −
 لة احلاجة إليهم بسرعة أكرب وتكلفة أقل . هبم يف حا

نظمات السياحية واخلدمات اليت توفرها واليت يرغب السواح النشر االلكرتوين لكل املعلومات املتعلقة ابمل −
 معرفتها.

 جلب فئة جديدة من السواح الذين هم على إتصال ابألنرتنت.  −
 نشر معلومات سياحية للسواح يف الوقت املناسب .  −
 االعالانت و االشهار . نشر   −
 السماح للسواح حبجز أماكن عرب اإلنرتنت دون التنقل )التجارة اللكرتونية(. −
 وسيلة لتخفيض التكاليف و الرتويج واسع النطاق.  −
 تقدمي خدمات سريعة ومتنوعة للسواح. −
 ركيزة لإلبداع والتنمية وخلق منتجات جديدة ومنافسة .  −

 
ورقة عمل مقدمة في الملتقى الوطني   التسويق السياحي في النهوض بقطاع السياحة في الجزائردور نظام المعلومات في خالد قاشي، ياسين قاسي،  1

 .8ص   2010ماي   12و   11حول السياحة في الجزائر المركز الجامعي البويرة 
  2010/ 07مجلة الباحث العدد   مقالدور التكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية القطاع السياحي والفندقة بختي إبراهيم شعوبي محمد فوزي   2

 . 276ص 
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 خالصة الفصل الثاين : 

يج السياحي امهية ابلغة يف التعريف ابملقصد السياحي وذلك جلذب السياح ودفع املنتجات واخلدمات للرتو       
السياحية حنوه ابالعتماد على املزيج الرتوجيي متكامل العناصر وفق خطط حمكمة مرنة وواضحة األهداف واالعتماد 

تنمية وترقية القطاع السياحي واالقتصاد الوطين   على وسائل تروجيية حديثة وأكثر فاعلية وحمفزة للسائح مما يساهم يف 
 فاسياحة اليوم يف اجلزائر أصبحت ضرورة حتمية . 
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 الخـــــــــــــــــاتمة
 

 : اخلـــــــــــــــــامتة  

تنشيط          على  تساعد  اليت  العناصر  اهم  من  احمللي  االلكرتوين  السياحي  الرتويج  يعترب 
  وإبرازها القطاع السياحي احمللي وذلك ملا له من اثر يف التعريف ابلوجهات السياحية احمللية  

اجلذب    ألصحاب منطقة  بني  وصل  مهزة  يعترب  فانه  ولذا  عليها  الغرابء  والسياح  املنطقة 
 . السياحي والسائح

 

ولقد كان للرتويج السياحي االلكرتوين حمليا يف اجلزائر دور كبري يف التوعية ابملخاطر        
املنطقة السياحية   إبشهارتلحق مبنطقة اجلذب السياحي فمن جهة فهو يقوم    أناليت ميكن  

جهة   ميكن    أخرى ومن  الذي  التآكل  من  حبمايتها  السياح    إنيقوم  طرف  من  يصيبها 
اليوم  والسيا   األجانب فالسياحة  واملركزة  املستمرة  التوعية  خالل  من  وذلك  احملليني  ح 
اجلزائر    أصبحت يف  حتمية  املمكن    إذضرورة  القطاع    أن من  تنمية  يف  مواردها  تساهم 

ما تعمل به    وهذامت استغالل القطاع السياحي بشكل جيد وفعال    إذااالقتصادي وذلك  
اجلزائري وترقيته   السياحي  التعريف ابملقصد  بغية  االلكرتوين  الرتويج  اليوم عن طريق  اجلزائر 

 .حمليا
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 قـــــــــــــــائمة املراجع : 

 الكتب العربية :  

أنواعها،  د. خالد كواش،   .1 اجلزائر  السياحة مفهومها أركاهنا،  الطبعة األوىل  التوزيع  للنشر و  التنوير  دار 
2007  

 1، مؤسسة الوراق للنشر ط  مبادئ السفر و السياحةمثىن طه احلوري، امساعيل حممد علي الدابغ،   .2
 2001عمان االردن  

 2002دار الفجر للنشر و التوزيع.مصر االعالم السياحي  حممد منري حجاب   .3
 2003مؤسسة الوراق عمان األردن   مدخل إىل السياحة و السفر و الطريانمحيد عبد النيب الطائي  .4
الدويل حول واقع و مستقبل الصناعات دور السياحة يف التنمية احمللية امللصق  خملويف عبد السالم   .5

 2003دار الثقافة بشار   التقليدية يف اجلزائر
 2006دار الفكر اجلامعي  التخطيط السياحي  حممد الصرييف،   .6
القادر   .7 عبد  السياحي  مصطفى  التسويق  اإلعالن يف  لبنان دور  النشر  و  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة 

2003 
 1999دار اجملدالوي عمان األردن   1ط  االقتصاد السياحيمروان السكر،   .8
 2017مؤسسة عامل الرايضة للنشر االسكندرية مصر السياحة احمللية و الدولية  عصمت عديل،   .9

السكر،   .10 حمسن  أهدافها  مروان  و  مضموهنا  األول السياحة  اجلزء  السياحي  االقتصاد  سلسلة 
 1994األردن  

 2002دار املسرية عمان األردن   1طختطيط الربامج السياحية  حممود الدمياسي و آخرون   .11
الصعيدي،   .12 السياحي والفندقي  عصام حسن  الرتويج  و  و التسويق  السياحي  لتسويق  دراسة 

 2009الفندقي يف الدول العربية الطبعة األوىل دار الراية للنشر و التوزيع اململكة األردنية اهلامشية 
 2001دار املسرية االردن    1ئ السياحة طمبادنعيم الطاهر، سراب الياس   .13
 2001يسرى دعبس السياحة امللتقى املصري لالبداع و التنمية مصر   .14
 2008دار الفكر اجلامعي االسكندرية  التسويق االلكرتوين  حممد الصرييف ،   .15
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دراسة لتسويق السياحي والفندقي ترويج وتسويق السياحي والفندقي  عصام حسن الصعيدي   .16
 2009العربية دار الراية للنشر و التوزيع  يف الدول  

17.  
 الكتب األجنبية : 

1. Ahmed Tissa économe touristique et aménagement de diretoire 
Frank ope alge p21  واجملالت امللتقيات واملؤمترات : 

جردات،   .1 سلمان  معراج، حممد  حالة  هواري  االقتصادية  التنمية  على  أثرها  و  االقتصاد السياحة 
 ورقلة   03جملة الباحث كلية احلقوق و العلوم االقتصادية العدد    اجلزائري

 1993امللتقى املصري لالبداع و التنمية مصر  العالقات االجتماعية للسائح  حممد يسرى دعبس،   .2
ن املؤمتر العلمي الدويل حول السياحة رهادور السياحة يف التنمية املستدامة حالة اجلزائر  انصر مراد  .3

 التنمية )دراسة حالة جتارب بعض الدول( 

منشورات اللجنة الشعبية للثقافة و االعالم   1طاملعتمد يف السياحة و اآلاثر  صاحل ونيس عبد النيب   .4
 89ص   2006اجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى  

 2002ليبيا   07العامة الليبية العدد  جملة البيئة اهليئة  السياحة والبيئة الرجباين املنجي ،   .5
السياحيبو عافية رشيد   .6 القطاع  املعلومات و االتصال على  تكنولوجيا  الدويل   اثر  العلمي  املؤمتر 

 حول السياحة رهان التنمية حالة جتارب 
الزهراء   .7 فاطمة  السياحة يف ظل هيادي  الشاملة يف قطاع  اجلودة  التدريب كأحد متطلبات حتقيق 

ا العربية  إسرتاتيجية  التنمية دراسة حالة جتارب لسياحة  )السياحة رهان  الدويل حول  العلمي  املؤمتر 
 بعض الدول ( 

امللتقى املواقع االلكرتونية كآداة لتسويق وترويج اخلدمات السياحية  بوز قراري عبلة، بركان دليلة   .8
 الدويل حول اقتصادايت السياحة ودوره يف التنمية املستدامة 

الصمد،  .9 عبد  وبودي  السالم  عبد  التنمية   خملويف  األنرتنت يف حتقيق  السياحي عرب  التسويق  أمهية 
 امللتقى الدويل حول اقتصادايت السياحة ودورها يف التنمية املستدامة املستدامة  
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قاسي،   .10 قاشي، ايسني  نظخالد  بقطاع دور  النهوض  السياحي يف  التسويق  املعلومات يف  ام 
ورقة عمل مقدمة يف امللتقى الوطين حول السياحة يف اجلزائر املركز اجلامعي البويرة  السياحة يف اجلزائر

 2010ماي    12و    11
فوزي   .11 حممد  شعويب  إبراهيم  القطاع خبيت  تنمية  يف  واالتصال  املعلومات  التكنولوجيا  دور 

 2010/   07مقال جملة الباحث العدد  دقة السياحي والفن

 الرسائل العلمية

كلية العلوم االقتصادية   دور اسرتاتيجيات الرتويج السياحي اجلزائريا.د داودي الشيخ أ.قمراوي نوال. .1
  2014  03جملة املؤسسة العدد   03والتجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر  

دور اسرتاتيجية الرتويج يف تكييف وحتسني الطلب السياحي اجلزائري مع مستوى عميش سامية   .2
جامعة   2015/  1995مع مستوى اخلدمات السياحية املتاحة خالل فرتة   اخلدمات اجلامعية 

  2015ات عباس سطيف  فرح
مذكرة مقدمة   الرتويج ملقومات السياحية ودوره يف حتقيق التنمية احمللية د.حالة والية قاملة،بعوط لزهر   .3

 2018قاملة   1945ماي   8لنيل شهادة ماسرت ، جامعة  
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