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Abstract:  
   Internet technology has produced new marketing communications which changed the 
nature of the marketing mix of services, especially tourism services. 
In the age of the Internet, Tourists are the ones who determine the information they need 
and offers that respond to their needs and desires, as well as the prices that suit them. 
They also search through websites for services with high quality, reasonable prices, faster 
and better services. 
Marketers are working to satisfy the needs and desires of customers by offering a variety 
of commodity and service packages with added value. 
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  :ملخص
 .انتجـت تكنولوجيـا االنترنـت وسـائل اتصـالية تسـويقية جديـدة فغيـرت طبيعـة المـزيج التسـويقي للخـدمات وخاصـة الخـدمات الســياحية   

ففي عصر اإلنترنت أصبح السـواح هـم الـذين يحـددون المعلومـات التـي يحتاجونهـا، والعـروض التـي تسـتجيب لحاجـاتهم ورغباتهم،وكـذا 
كما أنهم يبحثون من خالل المواقع اإللكترونيـة عـن الخـدمات ذات جـودة عاليـة وبأسـعار مناسـبة وخـدمات أسـرع .ماألسعار التي تالئمه

في حين أصبح المسوقون يعملون على إشباع حاجات ورغبات الزبائن مـن خـالل تقـديم حـزم سـلعية وخدميـة متنوعـة ذات قيمـة . وأفضل
  .مضافة يدركها الزبائن

  .التسويقي السياحي؛ المزيج التسويقي السياحي ؛ولوجيا االنترنتتكن: الكلمات المفتاحية
  

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:proftahar@yahoo.fr
mailto:Aliazzedine3@gmail.com


– 

 239 
 

  JFBE 2018   

  :مقدمة
صناعة تجارية وقطاع إقتصادي واعد ومتفاوت األهمية من بلد آلخر وهذا تبعـا لحجـم المـوارد السـياحية تعتبر السياحة      

 خرة لتأهيلهـا فـي المسـتقبل و جعلهـا مقصـدا سـياحيا،التي تتوفر بها واإلمكانيـة الماديـة الماليـة والبشـرية والتكنولوجيـة المسـ
حيــث  ،تطلـب األمــر ضـرورة البحـث عــن الوسـائل المناسـبة لتســويقها بغيـة تحقيـق اإلســتفادة منهـاونظـرا ألهميـة هــذا القطـاع 

جذابـة إلـى منتج السـياحي بأنواعـه المـزيج تسـويقي يبـدأ بـاليعد التسويق اآلداة الرئيسية في تطوير السياحة من خالل تقـديم 
للسائح مـا يريـده مـن منـافع  تسعير هذه المنتجات السياحية بأسعار تنافسية، وتوفيرو  ،األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية

توضــيح الصـورة الســياحية للدولــة للتــأثير علــى الســائحين وإثــارة دوافعهــم ، وأخيــرا مكانيـة وزمنيــة بالشــكل والوقــت المناســب
  .ى الدولة إلشباع رغباتهم وتحقيق أهدافهم السياحيةللقيام برحلة سياحية إل

في تطوير األعمال التسويقية للمؤسسـات المختلفـة، حيـث أدى  االنترنتفي سياق آخر ساهمت ثورة اإلتصال وتكنولوجيا 
ثــورة  إنتشــار الشــركات العــابرة للقــارات وزيــادة معــدالت إنتقــال روؤس األمــوال إلــى حــدوث الــىالتطـور الســريع و المتالحــق 

ـــة علـــى منظمـــات األعمـــال ضـــرورة دمـــج العمليـــات  عارمـــة فـــي مجـــال األعمـــال و قـــد فرضـــت تلـــك التطـــورات التكنولوجي
اإللكترونيــة فــي جميــع أعمالهــا ومنهــا التســويق حتــى تســتطيع مجــاراة تلــك التطــورات، حيــث إهــتم رجــال التســويق بتنشــيط 

التسـويق الفعـال وتحولـت منشـآت األعمـال إلـى التركيـز علـى  إلعتماد عليها في عملياتلوإعداد شبكات معلومات متقدمة 
المقدمـة، وهنـا النواحي الفنية المرتبطة بالشـبكة حتـى يـتم إسـتخدامها تسـويقيا علـى أفضـل وجـه ممـا يفيـد العمليـة السـياحية 

  :يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية
  ؟كيف أثرت تكنولوجيا االنترنت على المزيج التسويقي السياحي

  :سنحاول اإلجابة على التساؤل المطروح وفق المحاور التالية
  .مفاهيم عامة حول تكنولوجيا االنترنت: أوال
  مفاهيم عامة حول التسويق السياحي : ثانيا
  .المزيج التسويقي السياحي: ثالثا
  تأثير تكنولوجيا االنترنت على المزيج التسويقي السياحي: رابعا
  نولوجيا االنترنتمفاهيم عامة حول تك: أوال

تعتبر اإلنترنت أو شبكة الشبكات أهم إفرازات تكنولوجيا المعلومات، فهي أكبر الشبكات شـمولية للمعلومـات مـن ناحيـة، 
فهي وعلى نحو ما تغطي كـل األرض عـن طريـق عشـرات األقمـار . ومن ناحية أخرى فهي أكثر الشبكات استخداما وانتشارا

اإلنترنــت مــن قــدرات وخصــائص ومــا تــوفره مــن تكنولوجيــا ســهلة االســتعمال فقــد أحــدثت الصــناعية، ونظــرا لمــا تتســم بــه 
تغييـــرات كبيـــرة فـــي عـــالم األعمـــال، ومـــن خـــالل هـــذا المحـــور ســـنتطرق إلـــى تـــاريخ اإلنترنـــت، وخصائصـــها، باإلضـــافة إلـــى 

  .  خدماتها
 iتاريخ اإلنترنت ومراحل تطورها 1

كفكـرة إلـى نهايـة خمسـينيات القـرن الماضـي أي فـي أوج الحـرب البـاردة، حيـث    من الناحية التاريخية يرجـع ظهـور اإلنترنـت
كـان غــزو روسـيا للفضــاء عـن طريــق إرسـالها أول قمــر صـناعي يــدور حـول األرض مؤشــرا لخطـر كبيــر قـد تتعــرض لـه أمريكــا، 

. هجـوم نـووي محتمـلخاصة في ما يتعلق بشؤون الـدفاع والمتمثلـة فـي مراكـز البحـث ووسـائل االتصـال فـي حالـة وقـوع أي 
  وقد قسم . هنا طالبت وزارة الدفاع األمريكية بضرورة وجود شبكة آمنة ومسيطرة وقادرة على الصمود أمام أي هجوم نووي
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الصــبغة العســكرية، مــن : 1970إلــى  1960مــن : بعضــهم أهــم مراحــل التطــور فــي تــاريخ اإلنترنــت إلــى ثــالث مراحــل هــي
التطور واالرتقاء، وسنحاول تلخـيص أهـم المعـالم الرئيسـية لكـل : إلى يومنا هذا 1980الجامعات، من : 1980إلى  1970

 .مرحلة كما يلي
عــن طــرق تمويــل . م 1962بــدأت فكــرة إنشــاء شــبكة معلومــات مــن قبــل إدارة الــدفاع األمريكيــة فــي عــام :المرحلــة األولــى

الجامعـات التـي تعمـل علـى أبحـاث ممولـة مـن مشروع من أجل وصل اإلدارة مع متعهدي القـوات المسـلحة ، وعـدد كبيـر مـن 
 The Advanced اختصــار الكلمــة اإلنجليزيــة ARPA (أربــا(القــوات المســلحة ، وســميت هــذه الشــبكة باســم 

Research Project Administration   وكـان الهـدف مـن هـذا المشـروع تطـوير تقنيـة تشـبيك كمبيـوتر تصـمد أمــام
 Dynamic ن طريـــق خاصـــية تـــدعى طريقـــة إعـــادة التوجيـــه الـــديناميكيعـــ" أربـــا " هجـــوم عســـكري ، وصـــممت شـــبكة 

rerouting   وتعتمـد هـذه الطريقـة علـى تشـغيل الشـبكة بشـكل مسـتمر حتـى فـي حالـة انقطـاع إحـدى الوصـالت أو تعطلهـا
وكالــــة مشــــاريع األبحــــاث  1969بعــــد ذلــــك وفــــي عــــام . عــــن العمــــل تقــــوم الشــــبكة بتحويــــل الحركــــة إلــــى وصــــالت أخــــرى

التــي أســندت إليهــا وزارة الــدفاع األمريكيــة مســـؤولية إيجــاد آليــة تســتطيع مــن خاللهــا ربــط الحواســـيب  (ARPA)مــةالمتقد
وهـــي أول شـــبكة  (ARPANET)بكاليفورنيـــا تنشـــأ شـــبكة  Los Angelesالرئيســـية التابعـــة لهـــا، وبالتعـــاون مـــع جامعـــة 

  سمحت بربط حاسبين يبعدان عن بعضهما بمئات الكيلومترات؛
أهـم مــا ميـز هــذه المرحلـة هــو توسـع هــذه الشــبكة بحيـث أصــبحت تـربط بــين العديـد مــن المواقـع، ففــي ســنة  :الثانيــة المرحلـة
موقعـا مختلفـا، وفـي نفـس السـنة تـم  40أصبحت تربط بين  1972موقع بحث جامعي وفي  20أصبحت تربط بين  1971

ــه التعامــل مــع عقــد مــؤتمر دولــي فــي العاصــمة واشــنطن حــول االتصــاالت والمعلوماتيــة تــ م اإلعــالن فيــه عــن بروتوكــول بإمكان
  والذي شكل انطالقة هامة في نهوض وتطور الشبكات؛ 2TCP/IPالشبكات المختلفة هو برتوكول 

ســـميت  1984ثـــم ظهـــور شـــبكة جديـــدة عـــام . 1983ســـنة TCP/IPتـــم تعمـــيم اســـتخدام بروتوكـــول  :المرحلـــة الثالثـــة
أمــر االتصــاالت غيــر العســكرية، والتــي تـــم  (ARPANET)قــط، وتتــولىتخــدم  المواقــع العســكرية ف) (MILNETباســم

بإنجـاز شــبكة 1989، والتـي قامــت بالتحديـد عــام 1985سـنة NSFتحويـل تسـييرها إلــى مؤسسـة العلــوم الوطنيـة األمريكيــة 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي . ســنة مــن الخدمــة 20بعــد  ARPANETتــم فيهــا فصــل  NSFNETأخــرى أســرع ســمتها 

بإنشاء نظـام تصـفح يسـمح بتصـفح الوثـائق تحـت اسـم  (CERN)قام المركز األوروبي للبحوث النووية بسويسرا  1990عام
ــالربط بــين الصــفحات المكونــة لموقــع  الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة، قــائم علــى مــا يســمى بالنصــوص التشــعبية، وهــو يســمح ب

ابتــدأ االبحــار مــن خــالل إصــدار أول  1993وفــي. شــبكةالويــب، ويســمح فــي نفــس الوقــت بــالربط بــين المواقــع المختلفــة لل
 Microsoft، ثم أصـدرت شـركة1994سنة  (NETSCAPE)، ثم نظام اإلبحار(MOASIC)برنامج مستعرض الشبكة

وتوســعت منــذ ذلــك الحــين آفــاق خــدمات اإلنترنــت فــي المجــال العلمــي  1995ســنة  (Internet Explorer)برنــامج 
٪مــن ســكان 5.8مليــون مســتخدم أي بنســبة  361إلــى  2000مي اإلنترنــت فــي ديســمبرحتــى بلــغ عــدد مســتخد. والتجــاري
مليــون مســتخدم أي  3611، و2006٪ مــن ســكان العــالم فــي ديســمبر16.7مليــون مســتخدم أي بنســبة  1093العــالم، و

 . 20163٪ من سكان العالم في نهاية جوان 49.2بنسبة 
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  خصائص االنترنت 2
  :4فيما يلي يمكن رصد أهم خصائص اإلنترنت

 وذلــك ألنهــا شــبكة مفتوحــة وليســت شــبكة مغلقــة كــالتي . اإلنترنــت هــي الشــبكة األوســع واألكثــر اســتخداما فــي العــالم
تملكهــــا مؤسســــات االتصــــاالت الهاتفيــــة، كمــــا ال توجــــد فــــي قــــاموس اإلنترنــــت قواعــــد أو شــــروط أو قــــوانين تحظــــر علــــى 

  المؤسسات أو األفراد إنشاء مواقع عليها؛
 ــة العاليــة، فــإذا مــا أضــيفت شــبكات جديــدة أو أزيحــت شــبكات عنهــا فــإن البقيــة مســتمرة فــي تتصــف اإل نترنــت بالمرون

 عملها و أدائها؛
  اإلنترنت وسيلة تفاعلية، وليست مثل الوسائل الجماهيريـة كـالتلفزيون واإلذاعـة والصـحف والمجـالت، فاإلنترنـت تحقـق

  اتصاالت ذات اتجاهين؛
  أن يســـــتخدموا اإلنترنـــــت لغـــــرض تبـــــادل المعـــــامالت التجاريـــــة، الرســـــائل، الرســـــومات، يمكـــــن للمؤسســـــات واألفـــــراد

 الخ؛...الصور
 اإلنترنت تجعل المستخدمين شركاء فاعلين في العمليات االتصالية وليسوا سلبيين أو متلقين بغير إراداتهم؛  
 و الهائل لألنشطة التجارية والمالية؛تعتبر اإلنترنت كقاعدة انطالق تقنية لتطور االتصاالت اإللكترونية نتيجة النم  
 تعتبر اإلنترنت الوسيلة المثلى لتنفيذ أنشطة األعمال وتلبية حاجات الزبائن المختلفة. 
خــدمات اإلنترنــت مرتبطــة بمــا يســمى بتكنولوجيــا اإلنترنــت التــي ظهــرت مــع بدايــة نشــأت اإلنترنــت : خــدمات اإلنترنــت 3

رَّف تكنولوجيـا اإلنترنـت علـى أنهـا . توبرزت نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلوما تلـك المجموعـة المترابطـة والمتكاملـة مـن "تـُعَ
  .5"األدوات التقنية، التي تتفاعل مع بعضها البعض في توفير واستغالل وتطوير خدمات اإلنترنت

أمـا الموجـة  ،TCP/IPتطورت هذه التكنولوجيا خالل ثالث موجات متتابعة، تميـزت الموجـة األولـى بظهـور بروتوكـوالت 
الثانية فتميـزت بظهـور متصـفحات الويـب، فـي حـين تميـزت الموجـة الثالثـة باعتمـاد تقنيـة النـد للنـد فـي عمليـة االتصـال بـين 

وسـنقوم بـذكر الخـدمات . أما الموجة الرابعة فتميزت بظهـور الشـبكات االجتماعيـة.مختلف الحواسيب المتواجدة باإلنترنت
  .التي وفرتها كل موجة كما يلي

  :6سمحت تكنولوجيا اإلنترنت الموجة األولى بتوفير مجموعة من الخدمات أهمها: خدمات الموجة األولى 1.2
 وتعتبـر أول خدمــة ظهـرت فــي . ظهـرت هــذه الخدمـة فــي بدايـة التسـعينات مــن القـرن الماضــي: خدمـة البريـد اإللكترونــي

ة البريــد اإللكترونــي علــى مــا يســمى بخــادم البريــد وتعتمــد خدمــ. شــبكة اإلنترنــت، وهــي أســاس الشــبكة فــي أيامهــا األولــى
رَسل وتوفيره عند الطلب؛   اإللكتروني الذي يسمح بتخزين البريد المُ

 ظهـرت هـذه الخدمـة فـي بدايـة التسـعينات مـن القـرن الماضـي، وهـي تسـمح بتحميـل الملفـات مـن : خدمة نقل الملفـات
مح لهــم كــذلك باســـتعراض الخــوادم ومـــا تحويــه مـــن إلــى حواســـيب مســتخدمي اإلنترنـــت أو العكــس، وتســـ FTPخــوادم 
علمــا أنــه مــع ظهــور نظــم تصــفح الويــب الحقــا، أصــبح مــن الممكــن تحميــل الملفــات بــدون الحاجــة إلــى بــرامج . ملفــات
FTP؛  
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 تعرف هـذه الخدمـة باسـم : خدمة مجموعة األخبارUseNet  ؛ وقـد أصـبحت فـي السـنوات 1980وقـد ظهـرت سـنة
موقــع، ويتصــل بهــا  5000يــدة عالميــة لألخبــار لكونهــا تتشــكل مــن ماليــين الحاســبات وأكثــر مــن األخيــرة تُشــكِّل أكبــر جر 

  األمريكية؛ CompuServeمليون شخص عبر اإلنترنت أو عبر الشبكات األخرى كشبكة  20يوميا حوالي 
 ل اإلنترنــت ظهــرت هــذه الخدمــة فــي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، وهــي تســمح لمســتعم:  خدمــة قــوائم النشــر

بالحصــول علــى المعلومــات بصــفة منتظمــة عــن موضــوع أو ســلعة مــا عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، وذلــك بمجــرد التســجيل 
رِسل : وقد تطورت هذه الخدمة في السنوات األخيرة، حيث أصبحت توفر أشكال جديدة من المعلومـات مثـل. بالموقع المُ

  بيضاء، المجالت المصورة والمجالت؛رسائل األخبار، مذكرات المعلومات، الكتب ال
 وتــتم بــين . ، وتعتبــر شـكل مــن أشــكال االتصـال اآلنــي1988ظهــرت هــذه الخدمـة ســنة : خدمـة الدردشــة عبــر اإلنترنـت

، التـي يمكـن لمسـتخدم اإلنترنـت IRCوتعتمـد علـى مـا يسـمى بشـبكات . عدد من األشـخاص مـن خـالل الرسـائل النصـية
  .االتصال بها

  :7سمحت تكنولوجيا اإلنترنت الموجة الثانية بتوفير مجموعة من الخدمات أهمها: الثانية خدمات الموجة 2.2
 هي شكل مـن أشـكال االتصـال اآلنـي تُسـتخدم لتقـديم العديـد مـن الخـدمات المفيـدة، مثـل : خدمة الدردشة عبر الويب

ـــامج أو منـــتج مـــا، ويمكـــن أن تســـتخدم للتعلـــي ـــي للمـــوظفين أو لمســـتخدمي برن ـــدعم الفن ـــر مـــن ال م ولنشـــر األخبـــار والكثي
وهي تـتم بـين عـدد مـن األشـخاص، مـن خـالل الرسـائل النصـية أو باالعتمـاد علـى كـاميرا الويـب، وتعتمـد . األغراض األخرى

  ؛IRCعلى بروتوكول خاص يسمى بروتوكول الدردشة عبر اإلنترنت 
 الدردشـة عبـر اإلنترنـت ويـتم تبـادل البريـد ظهرت هذه الخدمة في نهاية التسـعينات كتطـور لخدمـة : خدمة البريد الفوري

  اآلني بين شخصين اثنين؛
 وهــي تســتخدم حصــريا . 1995طبقــت هــذه الخدمــة ألول مــرة باإلنترنـت ســنة : خدمـة االجتماعــات المرئيــة عبــر الويـب

  ا عن بعد؛لغرض تنظيم االجتماعات المرئية عن بعد عبر الويب، مع إمكانية المشاركة في إنجاز الملفات وكذلك تبادله
 ترتكز على نفس التكنولوجيا التي يرتكز عليها الصـوت عبـر اإلنترنـت، لكنهـا تختلـف عنـه : خدمة الهاتفية عبر اإلنترنت

ـــر اإلنترنـــت تســـمح للمســـتعمل تلقـــي . فـــي األهـــداف ـــة عب ـــة فالهاتفي ـــة التماثلي ـــة التقليدي ـــى تعـــويض الهاتفي حيـــث تهـــدف إل
ولكــن للقيـام بطلـب مسـتعمل آخــر . مـن خـالل رقمـه الهــاتفي وجهـاز هـاتف عـادي المكالمـات عبـر الشـبكة الهاتفيـة العاديــة

يكفــي اســتعمال هــاتف عــادي مــرتبط باإلنترنــت عــن طريــق علبــة خاصــة أو هــاتف خــاص مــرتبط مباشــرة باإلنترنــت عــن طريــق 
ـــة خاصـــة متواجـــدة بـــداخل الحاســـوب تـــدعىUSBالحاســـوب ومنفـــذ   ، أو هـــاتف محمـــول ذو برنـــامج خـــاص، أو برمجي
فهـي تـتم إذا . ومن ثم طلب رقم خط ثابت أو محمول ومهما كانت الدولة وبتكلفـة تكـاد تكـون معدومـة. بالبرمجية الهاتفية

وهنـاك العديـد مـن الشـركات التـي تهـتم بتـوفير هـذا النـوع مـن الخـدمات، وتـأتي . بين هاتف وهاتف أو بين حاسوب وهاتف
  ؛    Skypeعلى رأسها شركة 

 وتشـتمل علـى حقـل واسـع مـن المعلومـات . تعـد هـذه الخدمـة مـن أهـم خـدمات الويـب: علوماتخدمة البحث عن الم
المختلفــة فــي شــتى الميــادين، تمتــد مــن معلومــات المؤسســة والهيئــات المحليــة والعالميــة إلــى المعلومــات الخاصــة بــاألفراد 

دام متصـفحات الويـب، التـي تسـمح  وتتم عملية الولوج إلى خدمة الويـب مـن خـالل اسـتخ. للتعريف بقدراتهم وتخصصاتهم
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أمـــا عمليـــة البحـــث عـــن المعلومـــة فتـــتم باالعتمـــاد علـــى محركـــات . كــذلك بتحميـــل الملفـــات المتواجـــدة بخادمـــات الويـــب
  البحث؛

 ـــدوَّنات المـــدونات هــي مواقـــع إلكترونيـــة تســـتخدم مــن قبـــل منشـــئيها كمفكـــرة تخــص هيئـــة مـــا أو كمفكـــرة : خدمــة المُ
نـة، ويــتم نشــر مشـاركته مباشــرةشخصـية، وتســمح هـذه الخدمــة  دوَّ دَّونـة بالمشــاركة والتعليــق علـى محتــوى المُ كمــا . لزائــر المُ

دَّونــة لمنشــئها باســتخدام صــور أو مقــاطع فيــديو أو أي وســيلة إعالميــة أخــرى باإلضــافة إلــى المحتــوى الكتــابي . تســمح المُ
  ؛2004بدأت هذه الخدمة باالنتشار سنة 

 هـي سـاحات للنقـاش، تسـمح بطـرح أسـئلة علنيـة متعـددة المجـاالت عبـر الويـب : ويـبخدمة منتـديات الحـوار علـى ال
  والحصول على مختلف األجوبة الحقا؛

 تسمح هذه الخدمة بتـوفير إمكانيـة القيـام بمختلـف األعمـال المكتبيـة كمعالجـة النصـوص : خدمة المكتبية على الخط
  ا من مواقع خاصة؛والجداول اإللكترونية مباشرة عبر اإلنترنت وذلك انطالق

 تسـمح هـذه الخدمـة بتـوفير إمكانيـة ترجمـة الكلمـات والنصـوص وصـفحات الويـب بلغـات : خدمة الترجمة على الخط
  مختلفة مباشرة عبر اإلنترنت وذلك باالعتماد على مواقع ويب خاصة؛

 فـي كتابتهـا مباشـرة تسمح هذه الخدمة بتعريـف معنـى كلمـة مـا وتقـديم الطريقـة الصـحيحة : خدمة القاموس على الخط
  عبر اإلنترنت وذلك باالعتماد على مواقع ويب خاصة؛

 تسمح هـذه الخدمـة بإعطـاء الفرصـة لألشـخاص والهيئـات بإنتـاج وبـث أفـالم وحصـص ونـدوات : خدمة محطات البث
، وذلــك WebRadioو Web TVوغيرهــا مــن المــواد التلفزيونيــة واإلذاعيــة علــى مواقــع الويــب، المســماة بمواقــع 

  .     شكل تدفقات مستمرة على
   8:سمحت تكنولوجيا اإلنترنت الموجة الثالثة بتوفير مجموعة من الخدمات أهمها: خدمات الموجة الثالثة 3.2
  خدمــة تشــارك ونقــل ملفــات شــبكات*P2Pتســمح هــذه الخدمــة لمســتخدمي شــبكات : العموميــةP2P   ،العموميــة

علمـــا أن مختلـــف هـــذه الشـــبكات هـــي . الملفـــات بتشـــارك ونقـــل Bitorrentوشـــبكة  eDonkey2000كشـــبكة 
شبكات تابعـة لشـركات خاصـة، وأنـه مسـموح لكـل مسـتخدم مـن مسـتخدمي اإلنترنـت االرتبـاط بهـا، بشـرط تثبيـت البرمجيـة 
التــي تســمح باالرتبـــاط بالشــبكة والســـماح لمســتخدمي الشــبكة اآلخـــرين بــالولوج إلـــى جــزء مــن القـــرص الصــلب المتواجـــد 

  خدم؛بحاسوب هذا المست
  خدمة تشارك ونقل ملفات شـبكاتP2Pتسـمح هـذه الخدمـة لمسـتخدمي شـبكات : الخاصـةP2P  الخاصـة بتشـارك

ويمكــــن لمســــتخدمي اإلنترنــــت إنشــــاء هــــذا النــــوع مــــن الشــــبكات مــــن خــــالل تثبيــــت برمجيــــات خاصــــة . ونقــــل الملفــــات
 P2Pبرمجيــات شــبكات  وتعطــي. علــى ســبيل المثــال TribalWebوبرمجيــة  Freenetبرمجيــة : بحواســيبهم، مثــل

الخاصـة بهــم،  IPالخاصـة للمسـتخدم إمكانيـة اختيـار مسـتخدمي الشـبكة اللـذين يمكــنهم االرتبـاط بـه انطالقـا مـن عنـاوين 
  وتسمح له بمنع نفوذ المستخدمين غير الموثوق بهم من خالل كلمة المرور، كما تسمح بتشفير الملفات المنقولة؛

 تســمح هــذه الخدمــة بالبحــث عــن المعلومــات : دة بالويــب المخفــي الشخصــيخدمــة البحــث عــن المعلومــات المتواجــ
المخفيـة المتواجــدة بالويــب المخفــي الشخصـي أي المعلومــات المتواجــدة بصــفحات الويـب المخزنــة بالحواســيب المرتبطــة 
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علمــا أن محركــات البحــث . Human-linksبرمجيــة : ، وذلــك باالعتمــاد علــى برمجيــات خاصــة مثــلP2Pبشــبكة 
ـــي فقـــط أي البحـــث عـــن المعلومـــات   yahoo.frو google.comمثـــل  تســـاعد علـــى البحـــث فـــي الويـــب المرئ

 أمــــــا المحركــــــات المســــــتعملة فــــــي البحــــــث مثـــــــل . المتواجــــــدة بصــــــفحات الويــــــب الســــــاكنة المخزنــــــة بخــــــوادم الويــــــب
incywincy.com و katroo.com  وmetacrawler.com  و mamma.com  وأعـــــــــــــــــــــــــــــوان

ي تســـاعد علــى البحــث بالويـــب المخفــي العمــومي أي البحـــث عــن المعلومــات المتواجـــدة فهــ copernicالبحــث مثــل 
باإلضــافة إلــى البحــث عــن المعلومــات المتواجــدة بصــفحات الويــب . بصــفحات الويــب الديناميكيــة المخزنــة بخــوادم الويــب

  الساكنة؛
 خدمــة الحســاب عبــرP2P :بكة تســمح هــذه الخدمــة باســتخدام معالجــات الحواســيب المرتبطــة بشــP2P  ،مجتمعــة

  بغرض القيام بالعمليات المعلوماتية المعقدة، عوض استخدام معالج حاسوب وحيد؛
 خدمة تخزين البيانات عبرP2P : تسمح هـذه الخدمـة باسـتخدام أقـراص الحواسـيب المرتبطـة بشـبكةP2P  ،مجتمعـة

  بغرض القيام بالتخزين؛
 خدمة الهاتفيةP2P : مباشرة عبر اإلنترنت دون الحاجـة للخـادم كوسـيط إال لمجـرد تسمح هذه الخدمة بتبادل الهاتفية

وكمثـال علـى البرمجيـات . فهرسة المعلومات الخاصة بمستعملي الخدمة مما يرفع من نوعية المكالمة ويخفـض مـن تكلفتهـا
 ؛Skypeالتي توفر هذه الخدمة نذكر برمجية 

 خدمـــة البريـــد الفـــوريP2P : ري مباشـــرة عبـــر اإلنترنـــت دون الحاجـــة للخـــادم  تســـمح هـــذه الخدمـــة بتبـــادل البريـــد الفـــو
. كوسيط إال لمجرد فهرسة المعلومات الخاصة بمستعملي الخدمة مما يرفع من سرعة الولوج إلـى هـذا النـوع مـن الخـدمات

 .Google talkوكمثال على هذه البرمجيات التي توفر هذه الخدمة نذكر برمجية 
ــ: خــدمات الموجــة الرابعــة 4.2 تســمى بخــدمات ا اإلنترنــت الموجــة الرابعــة بتــوفير مجموعــة مــن الخدماتســمحت تكنولوجي

الشبكات االجتماعية، وهي خدمات تؤسسـها وتبرمجهـا شـركات كبـرى لجمـع المسـتخدمين واألصـدقاء ولمشـاركة األنشـطة 
 أحـدثتوهـي شـبكات  .واالهتمامات، وللبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشـخاص آخـرين

تجمـع هـذه الشـبكات الماليـين . تغيّر كبير في كيفية االتصال، والمشاركة بين األشـخاص والمجتمعـات، وتبـادل المعلومـات
 :9أهمها من المستخدمين في الوقت الحالي، وتنقسم تلك الشبكات االجتماعية حسب األغراض، نذكر

  خدمةFacebook 
  خدمةTwitter  
  خدمةGoogle Plus  
  خدمةLinkedin 
 ة خدمViadeo  
  خدمةInstagram 
  خدمةYoutube 
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  التسويقي السياحي: ثانيا
نمية الّسياحية نظرًا لما يقوم به من دور هام للخـدمات الّسـياحية، ومـن       عتبر التّسويق الّسياحي عامالً أساسيًا لتحقيق التّ ُ ي

ُشــكل أمــرًا ضــروريًا مــن أجــل خلــق رغبــات ودوافــع  هــذه المنطقــة فــإّن التّســويق الّســياحي وخاصــًة خــالل الّدعايــة واإلعــالن ي
ـياحي وتوسـيع الّسـوق الّسـياحية وجـذب أكبـر عـدد ممكـن مـن طـالبي هـذه الخـدمات، ومـن المؤكـد أّن  استهالك المنتج الّس
المنـتج التّسـويقي النّـاجح هـو الـذي يخلـق االتصـال المسـتمر بـين صـناعة الّسـياحة ومسـتهلكيها، فالتّسـويق الّسـياحي يلعـب 

ـياح للتوافـد علـى المنـاطق الّسـياحية وإعطـاء  دوراً  هامًا في اسـتقطاب السـياح وتنشـيط حركـة الّسـياحة مـن خـالل ترغيـب السُّ
ــرص لالنطــالق نحــو األســواق  ُقدمة واالمتيــازات الممنوحــة، ممــا يخلــق ُف صــورة حقيقيــة للمنطقــة ومؤهالتهــا والخــدمات المـــ

  .10الّداخلية والخارجية
  حي مفهوم التسويق السيا 1

فــالكثير مــن المؤسســات . يعتبــر التســويق الســياحي جــزء مــن التســويق بشــكل عــام، ومــن تســويق الخــدمات بشــكل خــاص
ويعـرف التسـويق السـياحي علـى . الخدمية في المجال السياحي تتبع آليـات التسـويق فـي عـرض خـدماتها فـي ظـل المنافسـة

تهــا بتنــاغم مــدروس مــن قبــل كافــة مقــدمي الخدمــة الســـياحية كافــة الجهــود واألنشــطة المنظمــة والتــي يــتم تأدي" أنــه يمثــل 
  11.بعناصرها أو أجزائها المختلفة، والتي تهدف إلى إشباع أذواق المتلقين أو الراغبين في السياحة بشتى صورها

انــت كمـا يعــرف التسـويق الســياحي علـى أنــه التنفيـذ العلمــي والمنسـق لسياســة األعمـال مــن قبـل المشــاريع السـياحية، ســواء ك
عامة أم خاصة أو على مستوى محلـي أو إقليمـي أو عـالمي، لغـرض تحقيـق اإلشـباع األقـل لحاجـات مجموعـات المسـتهلكين 

  12.المحددين، وبما يحقق عائد مالئم
وال يقتصــر التســويق الســياحي علــى مجــرد تقــديم الخــدمات أو البــرامج الســياحية وعرضــها فــي الــداخلوالخارج، بــل يجــب أن 

ألسواق السياحية المصدرة وتحديد احتياجاتها مـن المنـتج السـياحي، والتعـرف علـى الفـرص المتاحـة إلـى دراسـة يبدأ بدراسة ا
خصائص العمالء وتلبية رغباتهم واحتياجـاتهم بـأعلى مسـتوى ممكـن علـى أن ال ينتهـي التسـويق عنـد هـذه المرحلـة، بـل يجـب 

  .ة رضاهم عنها وانطباعاتهم والمشكالت التي واجهتهم فيهاأن يمتد إلى متابعتهم أثناء الرحلة السياحية ومعرفة درج
فـه ـه  Kolter et Armstrongو عرّ ـوازن بـين احتياجـات الّسـائحين وأهـداف : "بأّن ُمكـن مـن خاللهـا التّ العمليـة التـي ي

  .13"المؤسسة أو المنطقة الّسياحية 
فــه  ُخــتص فــي مجــال التّســويق الّســياحي أّن التّســو ) Bartles( وقــد عرّ عمليــة موجهــة نحــو الّســائحين : " يق الّســياحي هــو م

وتهدف إلى تأمين وتلبية احتياجاتهم االستهالكية من خالل القنوات التّوزيعية المختلفة المؤلفـة مـن المنظمـات و المؤسسـات 
ــي تتفاعــل مــع هــؤالء الّســائحين تحــت ضــغط أو قيــود البيئــة الخارجيــة  التــي تــتم فيهــا  عمليــة التّفاعــل الّســياحية المختلفــة والت

ـة واألخالقيـــة واالجتماعيـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى تســـهيل تـــدفق المبـــادالت إلـــى الّســـوق : مثـــل القيـــود االقتصـــادية، والتكنولوجيــ
بادل واالستهالك    .  المستهدف وبما ينعكس على تحسين عمليات التّ

التوجـه نحـو الّزبـائن وتـوفر : أساسية تتمثل فيبأّن مفهوم التّسويق الّسياحي يتطلب االهتمام بثالثة عناصر ) Jobber(ويرى 
فاه االجتماعي لهؤالء الزبائن على المدى الّطويل   .)14(المنظمة التي تقوم بترجمة وتنفيذ التّوجه الّسابق وأخيرًا تحقيق الرّ
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  :أهمية التّسويق السياحي 2
  :تظهر أهمية تسويق الخدمات الّسياحية في العناصر التالية

  ُساعد على دراسة سلوك المستهلك السياحيالتّسويق الّس  .ياحي ي
 نظيمية الية التّ ُساعد المؤسسات في زيادة الفعّ  .ي
 نافس ومنه زيادة الجودة ُساعد على زيادة حّدة التّ  .التّسويق ي
 ُسهل في عملية تحديد األسعار  .ي

  :كما تظهر بنية التسويق الّسياحي في أوجه عديدة منها
 ُشــكل أحــد المرتكــزات اإلســتراتيجية التســويق الّســياحي عبــر الق نــوات اإلعالميــة المطلوبــة والتــي تســتمد إقبــاالً جماهيريــًا ي

 .التي يعتمد عليها القطاع والحركة السياحية الخاصة، فالسياحة بكل أشكالها ال تستغن عن تسويقها وترويجها إعالميًا 
 ن وتُؤكـد أّن بزيـادة وسـائل التّسـويق تزيـد مـن حجـم سرعة وصول المعلومـة وسـرعة أثرهـا وصـداها أخـذت مكانـة مرموقـة اآل

ُساهمة غير المباشرة في االقتصاد المعاصر  .الّسياحة الّداخلية والخارجية وبالتالي المـ
  ـرويج الّسـياحي ومنـدوبين لمؤسسـات متخصصـة فـي هـذا تخلق المزيد من فرص العمل لمختصـين فـي شـؤون التسـويق والتّ

  .15سسات السياحةالمجال وآخرين مندوبين في مؤ 
 السياحيالمزيج التسويقي : ثالثا

يقصد بمزيج التسويق السـياحي مجموعـة مختلفـة مـن العناصـر الرئيسـية التـي تلعـب دور مهمـا فـي نجـاح العمـل التسـويقي فـي 
 فهـــذه. القطــاع الســياحي، نتيجــة للتفـــاعالت التــي تــتم بــين المتغيـــرات المتعــددة الســنوات فــي الســـوق الســياحي والمنتجــين

المتغيرات تؤثر بشكل مباشر في تصميم وتطوير المنتج السـياحي، باإلضـافة إلـى دور الوظـائف التسـويقية فـي الرفـع مـن قيمـة 
يعـرف كمـا   16.أي تحقيق التوافق بين احتياجات العمالء السـياحيين مـع المنتجـات السـياحية المعروضـة فـي األسـواق. المنتج
لتســويقي الســياحي علــى أنــه مجمــل التغيــرات التــي يراقبهــا منــتج الســلع والخــدمات، والتــي تمكــن مــن تطــوير عــرض ا المــزيج

  17.منتجاته على الزبائن المستهدفين، ونقصد بذلك مجمل الوسائل العملياتية التي تطبق على السوق
زيـع الســياحي، التــرويج الســياحي، األفــراد، المنـتج الســياحي، التســعير الســياحي، التو : ويتكـون المزيجالتســويقي الســياحي مــن

. أما عن قنوات المزيج التسويقي السياحي فتمثل في مختلف وكـاالت السـفر والسـياحة. التسهيالت المالية وعمليات اإلدارة
  18وفيما يلي شرح ألهم عناصره

  المنتج السياحي 1
حي فهــو مــزيج مــن الظــروف الطبيعيــة والمقومــات يمثــل المنــتج الســياحي العنصــر األول مــن عناصــر المــزيج التســويقي الســيا

 .والمرافق والتسهيالت والخدماتالحديثة  والمعالم الحضاريةالصناعية كاآلثار التاريخية القديمة 
ويعرف المنتج السياحي على انه مجموعة متكاملـة مـن عناصـر الجـذب السـياحي والتسـهيالت والخـدمات المتـوفرة بالمقصـد 

  .السياحيإلى المقصد  وطرق الوصولالسياحي 
عنــدما يقــوم بشــراء منــتج معــين هــو فــي الحقيقــة يقــوم بشــراء عــرض ســياحي كامــل  )الســائح(ووفقــا لهــذا التعريــف فــإن العميــل 

  .ء من لحظة مغادرته بيته إلى أن يعود إليهابتدايشمل جميع المراحل 
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اذبيــة المنطقــة المقصــودة شــاملة للفكــرة التــي وممــا تقــدم يتبــين أن المنــتج الســياحي يتكــون مــن ثــالث مركبــات متمثلــة فــي ج
يحملهــا الســائح لهــا فــي ذهنــه والخــدمات والمزايــا فــي هــذه المنطقــة مــن إقامــة وأكــل وترفيــه وتســلية وســهولة الوصــول لهــذه 

  .الوجهة المقصودة
ص إلــى دراك هــذه الخصــائإبحيــث يــؤدي فهــم و  األخــرى،وتتميــز الخــدمات الســياحية بعــدة خصــائص تميزهــا عــن الخــدمات 

  :ما يليالخصائص  وأهم هذهتنشيط العملية التسويقية للمنتج السياحي بشكل عام 
  :الملموسالسياحي غير  المنتج-أ

مـن  ومهـارات خاصـةتسـويقها قـدرات  ولـذلك فيتطلـبخـتالف أنواعهـا غيـر ملموسـة االمنتجات أو الخـدمات السـياحية علـى 
التســويق المــادي حتــى يســتطيع رجــل  يطلبهــاالتــي  هــارات التســويقيةوالمحيــان القــدرات رجــال التســويق تفــوق فــي بعــض األ

 .المعنويةالتسويق دفع العميل السياحي للتعامل معها ووفقا لها من خالل إقناعه بمزاياها الضمنية وخصائصها 
 :السياحيةالخدمة  تكامل-ب

بصـعوبة قابليتهـا للتجزئـة  والتـي تتصـفكاملة تتكون الخدمة السياحية من عدد من الخدمات السياحية الفرعية المترابطة والمت
أي أنهـــا مـــزيج متكامـــل حتـــى يحقـــق الهـــدف منهـــا خاصـــة أن وعناصـــره جزائـــه أفهـــي كـــل متكامـــل فـــي . والتقســـيم واالنفصـــال

 .األساسيةاالهتمام الرئيسي لرجال التسويق السياحي هو تحقيق وخلق المنافع التي هي محور النشاط التسويقي وركيزته 
 :البشريةعلى العناصر الطبيعية و  ماداالعت-ج

الموقع الجغرافـي والمنـافع وجمـال الطبيعـة  والمتمثلة فييعتمد المنتج السياحي على عنصرين أساسيين هما العناصر الطبيعية 
أمــا العنصــر الثــاني فهــو العنصــر البشــري ويشــمل الخــدمات المختلفــة التــي يقــدمها المقصــد الســياحي  .األرضوكــذلك طبيعــة 

لـــذلك فـــإن معرفـــة طبيعـــة وخصـــائص المنـــتج . قامـــة واإلعاشـــة والنقـــل واإلرشـــاد الســـياحي والترفيـــه و غيرهـــاخـــدمات اإل مثـــل
عداد وتـوفير الخـدمات السـياحية التـي تتفـق مـع رغبـات وقـدرات السـائحين مـن خـالل برنـامج سـياحي إالسياحي تساعد على 

  .هدافيحقق كل هذه األ
 :تنوع المنتج السياحي -د

السائحين المختلفين تبعا لميولهم و احتياجاتهم فإن المخططين السياحيين يسـعون دائمـا إلـى  واتجاهات لتعدد رغباتنتيجة 
وضع وتصميم البرامج السـياحية التـي تالئـم كـل شـريحة مـن شـرائح السـوق السـياحي لتحقـق اإلشـباع الكامـل الـذي مـن أجلـه 

  .19إلشباع مع القانون والقواعد والتقاليد السائدة في المجتمع قرر السائحون زيارة الدولة بشرط عدم تعارض هذا ا
 التسعير السياحي  -2

منتجــو  تكلفــة يحتــاجخــرى تمثــل يعتبــر الســعر العنصــر الوحيــد مــن عناصــر المــزيج التســويقي الــذي يــدر ريعــا بينمــا العناصــر األ
ى تحديـد أســعار مناســبة لتلـك الخــدمات وفقــا دارة المواقـع الســياحية إلــإالمســؤولة عــن  وكــذلك األجهـزةالخـدمات الســياحية 

 .السعرفي االعتبار مجموعة من العوامل التي تؤثر في تحديد  معينة، وأخذاألهداف 
ـــهأعلـــى ) Kotler&Armstrong( يعـــرف التســـعير الســـياحي حســـب كـــوتلر وارمســـترونغ  - مجمـــوع كـــل القـــيم : " ن
 ".ستخدام المنتج امتالك أو اد أو مقابل فوائ) العميل(التي يستبدلها المستهلك ) النقود(
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  :العوامل المؤثرة في تسعير المنتج السياحي -
، التكلفــة: (يلــيا هــم هــذه العوامــل مــأهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي تســعير المنــتج أو الخدمــة الســياحية ومــن     

  .)المركز التنافسي، خصائص العمالء، المنافسة، الطلب السياحي، الموسمية
  :التكلفة -أ

حيـث  ،سـعار تلـك الخـدماتأالتكلفة التي يتحملها منـتج ومقـدم الخدمـة السـياحية مـن أهـم العوامـل المـؤثرة علـى تحديـد     
  .ليها هامش ربح عند تقرير السعر للخدمات السياحيةإيتم تحديد إجمالي التكاليف و يضاف 

  :المركز التنافسي -ب 
نتج أو مقدم الخدمة السـياحية قويـا فـي السـوق و منتجاتـه متميـزة ة ذات قيمـة كبيـرة كلمـا فكلما كان المركز التنافسي للم    

  .تمكن من تحديد سعر أعلى من غيره من المنافسين
  :خصائص العمالء -ج

سـعارها، فهنـاك نوعيـة مـن العمـالء ينتمـون إلـى أحيث تؤثر شريحة العمالء الذين تقدم لهم الخدمات السياحية في تحديد     
نخفــاض الســعر إنمــا يــتم علــى الشــرائح المرتفعــة الــدخل ينظــرون إلــى الســعر علــى أنــه مقيــاس للجــودة والتميــز، ويعتقــدون أن ا

ه يتم طرح بـرامج سـياحية تتضـمن مسـتويات لجذب هؤالء السائحين فإنّ و حساب مستوى جودة المنتج أو الخدمة السياحية، 
  .يها مهما ارتفع سعرهاعالية من الرفاهية و المتعة، تجعلهم يقبلون عل

ختيـار، خاصـة إذا مـا كـان هنـاك بـدائل كما أن هناك قطاعـا عريضـا مـن السـائحين يمثـل السـعر بالنسـبة لهـم عنصـرا محـددا لال
 .صحاب الدخول المتوسطة أو المنخفضةأمماثلة للمنتج أو الخدمة السياحية، وهم 

  :ةفسالمنا -د
تحديد السعر فال يستطيع منـتج أو مقـدم الخدمـة السـياحية تجاهـل األسـعار التـي  تمثل أسعار المنافسين عامال مؤثرا على    

والبد أن يتم مجاراة المنافسين فـي حالـة تخفيضـهم . يعرضها المنافسون خاصة إذا ما كان هناك تماثل في الخدمات المقدمة
  .ألسعار الخدمات التي يقدمونها لجذب العمالء في السوق السياحية

  :احيالطلب السي -ه
ــ يعتبــر الطلــب الســياحي مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي تحديــد أســعار الخــدمات الســياحية،  ــأثير الطلــب ب ختالف اويختلــف ت

  :الموسمية كما يليالحجم والمرونة و 
 فعنـد زيـادة حجـم الطلـب تزيـد قـدرة منـتج الخـدمات السـياحية و مقـدمها علـى تحديـد سـعر مرتفـع، وتزيـد  :حجـم الطلـب

  .ا زاد حجم الطلب على حجم المعروض من المنتجات السياحيةهذه القدرة إذ
  سـعار فـأي تخفـيض غلب جوانبه بأنه طلب مـرن ذو حساسـية عاليـة للتغيـرات فـي األأيتميز الطلب السياحي في : المرونة

ي نخفـاض فـي حجـم الطلـب وخاصـة فـافي السعر قد يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب السـياحي، وأي رفـع فـي السـعر قـد يـؤدي إلـى 
وهنـا تكـون قـدرة المنـتج أو مقـدم الخدمـة علـى رفـع  ،تلك الخدمات التي تقدم للسائح العـادي أوألفـراد السـياحة الجماهيريـة

لكـــن فـــي بعـــض األحيـــان يكـــون الطلـــب الســـياحي غيـــر مـــرن مثـــل الطلـــب علـــى المنتجـــات أو الخـــدمات و الســـعر محـــدودة، 



           – 

 

  243 
 

  JFBE 2018   

هتمامـات الخاصـة وهنـا تكـون قـدرة لى بعض المناطق وسـياحة االإالجية والطلب على السياحة الع السياحية المتميزة الفريدة،
 .منتج الخدمات السياحية ومقدمها أكبر في تحديد سعر مرتفع 

فمــن خصـــائص الطلــب الســياحي أنـــه يتميــز بالموســمية فيكـــون مــن الســائغ تحديـــد أســعار عاليــة للخـــدمات  :الموســمية -ج
 .سعار عندما يقل الطلب أو خارج الموسم السياحيوتخفيض تلك األ السياحية في قمة الموسم ،

 الترويج السياحي -3
هــو تلــك الجهــود المبذولــة التــي تهــدف إلــى توضــيح الصــورة الســياحية للدولــة للتــأثير علــى ، التــرويج أو التنشــيط الســياحي

  20.لسياحيةالسائحين وإثارة دوافعهم للقيام برحلة سياحية إلى الدولة إلشباع رغباتهم وتحقيق أهدافهم ا
تصاالت والمجهودات الشخصية وغير الشخصية التـي يقـوم بهـا البـائع مـن أجـل إعـالم نه كافة أنواع االأعلى  يضاً أكما يعرف 

 . 21قناعهم به ودفعهم على شرائهإلمرتقبين وإخبارهم بالمنتج و االمشترين الحاليين و 
 أهمية الترويج السياحي: 

ي مــن دورهــا فــي تحقيــق األهــداف والتطلعــات التــي يســعى إلــى تحقيقهــا التنشــيط تنبــع أهميــة وضــع سياســة للتنشــيط الســياح
يقـاظ الجوانـب إبشكل عام، من خالل مخاطبة األحاسيس والمشاعر الوجدانية لألفراد لتوجيه الـدوافع الغريزيـة فـي نفوسـهم و 

  .المختلفة في شخصياتهم للوصول بهم إلى درجة اإلقناع الكامل بشراء البرنامج السياحي
 Dynamikفالتنشيط السياحي ال يمكن اعتباره مـن األنشـطة السـاكنة أو المؤقتـة، ولكنـه يجـب أن يكـون نشـاطا متحركـا 

ســتخدام الوســـائل التنشــيطية التــي تـــتالئم مــع طبيعـــة الســوق الســياحي، التـــي تميــل إلـــى التغيــر والتطـــور  امســتمرا قائمــا علـــى 
الشـــركات الســـياحية وبـــين و قـــات العامـــة المتبادلـــة بـــين األجهـــزة والهيئـــات كالدعايـــة واإلعـــالن وإقامـــة جســـور قويـــة مـــن العال

  .األسواق السياحية المصدرة
 22:أشكال الترويج السياحي  

يعرف البيع الشخصي على أنه العملية المتعلقة بتوفير المعلومات للعميل وإثـارة رغبتـه وإقناعـه بشـراء السـلع  :البيع الشخصي
  .شخصي والخدمات من خالل االتصال ال

وتكمن أهمية الوسيلة الترويجية بما تحققه من تعاقدات وزيادة الطلـب علـى الخـدمات السـياحية وذلـك لوجـود ميـزة االتصـال 
الّسـائح ( المباشر وجها لوجه ضمن البرنامج السياحي وذلك من خالل التركيز على المنافع والفوائد العائدة علـى المسـتهلك 

  .رنامج السياحي في حالة انضمامه وشرائه الب) 
ويعتبر البيع الشخصي من أكثر طرق الترويج فاعلية وأكثرها تكلفة في نفـس الوقـت وتظهـر فاعليـة البيـع الشخصـي كنتيجـة 
العتماده على االتصال بشخص واحد في لحظة واحدة وبالتالي لمندوب البيـع العمـل علـى صـياغة الرسـالة لكـي تـتالءم مـع 

هـذه الوسـيلة تتـيح فرصـة كبيـرة أمـام متلقـي الرسـالة للحصـول علـى المعلومـات المرتـدة و احتياجات هذا الشـخص، كمـا أّن 
  .اإليضاحات الالّزمة من رجل البيع كما يتمكن رجل البيع من تطويع أو تغيير الرسالة طبقا للظروف السائدة في لحظتها

ـه تلـك المسـاحة المدفوعـة فـي الصـحف اليوميـة  :اإلعالن أو المجـالت األسـبوعية أو الشـهرية العامـة يعرف اإلعالن علـى أّن
ـــى أنـــه يمثـــل الوقـــت المـــدفوع األجـــر بالنســـبة لإلذاعـــة  والمتخصصـــة وكـــذلك فـــي الشـــوارع والميـــادين العامـــة باإلضـــافة إل

أثير في الجمهور وحثه على اتخاذ قرار شراء المنتج السياحي.والتلفزيون    . لتحقيق هدف معين والتّ
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الجهــود غيــر الشخصــية التــي تهــدف إلــى تعريــف الجمهــور المســتهدف بالخــدمات المــراد  كمــا يعــرف علــى أنــه مــزيج مــن
الترويج لها من خالل التأثير ذهنيا على هذا الجمهور للحصول علـى اسـتجابة سـلوكية متمثلـة فـي االنضـمام والتعاقـد وشـراء 

  .البرامج السياحية
  :خيص األهداف الرئيسية لإلعالم في اآلتيويهدف اإلعالن إلى تحقيق السياسة العامة للترويج ويمكن تل

 .التقديم والتّعريف بالخدمات السياحية والمواقع السياحية  - أ
 .خلق صورة ذهنية إيجابية  - ب
 .تذكير السياح بالخدمات السياحية والمواقع السياحية   - ت
 .زيادة المبيعات وتوسيع الحصة السوقية  - ث
 .تدعيم عملية االتصال الشخصي  -  ج

عنصــر الثالــث مــن عناصــر المــزيج التّرويجــي حيــث يالقــي هــذا األســلوب اهتمــام ملحــوظ مقابــل وهــي ال :المبيعــات تنشــيط
اإلدارات التّسويقية لما يحققه من زيادة في المبيعات وتحقيق حصص سـوقية عاليـة وبـذلك يمكـن االسـتعانة بـه فـي مواجهـة 

لظهـور أمـاكن ووسـائل أكثـر حداثـة أو تغيـر  انخفاض المبيعات بسبب الظروف الموسمية أو تقـاد البـرامج السـياحية المتاحـة
  .أذواق السائحين
ها نشاط إداري وفني يقوم علـى تحقيـق العالقـة القويـة بـين الّدولـة أو الّشـركة تُ  :العالقات العامة ة على أّن لعالقات العامّ عرف ا

ُحقق األهداف المنشو   .دة للطّرفين من جهة أخرىالّسياحية من جهة وجمهور المتعاملين معهم داخليًا وخارجيًا بشكل ي
ة الّسياحة في ترسيخ صورة المنظمة السياحية الذهنيـة فـي أذهـان السـياح المسـتهدفين وتشـمل  القات العامّ حيث تُساعد الع
ـة علــى العديـد مــن النشـاطات التــي تهـدف بالّدرجــة األولـى إلــى تحسـين صــورة المنظمـة الســياحية فــي  وظيفـة العالقــات العامّ

ا تهــدف إلــى اســتمرارية االتصــال بــين المنظمــة الســياحية مــع جمهورهــا الــّداخلي والخــارجي أذهــان الســوق الم ســتهدف، كمــ
  .وكذلك بناء المصداقية من خالل إعطاء صورة حسنة تطبع في ذهن المستهلك

 :التوزيع السياحي  4
مكانيــا و كميــا و زمنيــا أي التوزيــع أحــد عناصــر المــزيج التســويقي الــذي يجعــل الســلع و الخــدمات فــي تصــرف المســتفيد     

، إال أن نظـــام التوزيـــع فـــي الخـــدمات الســـياحية يختلـــف عـــن نظـــام التوزيـــع فـــي يدالمســـتفو نتقـــال المنـــتج إلـــى المســـتهلك أا
  :يمكن تحديد منافذ التوزيع في النقاط اآلتيةو  .الصناعات األخرى

 قنوات التوزيع المباشر: 
تـتم إمـا عـن طريــق و ة ويـتم عنـد حجـز غرفـة أو طاولـة طعــام أو صـالة مـؤتمر تصـال المباشـر بـين السـائح ومقـدم الخدمــوهـي اال

  .تصال هاتفي أو الفاكس أو رسالة إلكترونية أو عن طريق الحضور الشخصيا
 قنوات توزيع غير مباشرة:  

  :هناك عدة أشكال لقنوات التوزيع غير المباشرة وهي     
 وكاالت السفر والسياحة:  
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وذلـك بــين الســياح  حة دورا كبيــرا فـي أنهــا تعتبــر وسـيط بــين المســافرين وشـركات النقــل الجــوي،تلعـب وكــاالت السـفر والســيا
الت فـــي التـــرويج لمنتجاتهـــا اوالمؤسســـات الفندقيـــة المختلفـــة حيـــث تعتمـــد المنشـــأة الســـياحية بشـــكل كبيـــر علـــى هـــذه الوكـــ

 .السياحية
 منظمو الرحالت:  
عمليــة تجميــع الخــدمات إلعــداد رحلــة شــاملة موجهــة إلــى ســوق المتعــة تتمثــل طبيعــة عمــل منظمــي الــرحالت فــي القيــام ب    

ألغــراض التســلية والترفيــه وتتضــمن هــذه الرحلــة النقــل الجــوي أو البــري أو البحــري والخــدمات الترفيهيــة وبعــد إتمــام جميــع 
سـياحة لمباشـرة بيـع هـذه اإلجراءات الالزمة من قبل منظمـي الـرحالت تقـوم باالتصـال بتجـار التجزئـة والمتمثلـة فـي وكـاالت ال

 .الرحلة الشاملة للسياح لقاء عمولة
نتفــاع مــن هــذه الــرحالت الشــاملة لكونهــا أقــل تكلفــة وأقــل وهنـا البــد مــن اإلشــارة إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الســياح يفضـلون اال
  .جهدا إضافة لكونها ممتعة من خالل البرامج الترفيهية التي تتخللها

 مبيعات الفنادق ومندوب:  
يتركــز دور منــدوب مبيعــات الفنــدق فــي تمثيــل الفنــدق فــي ســوق معينــة قــد تكــون داخــل أو خــارج البلــد الــذي يتواجــد بــه     

  .خرى التي يمتلكها الفندقالفندق والعمل على بيع غرف الفندق والخدمات األ
 تحادات أو الجمعيات السياحية الحكوميةاال:  

ارج البلــد نظــرا لمــا تمتلكــه مــن بيانــات ومعلومــات خــويج والتوزيــع داخــل و هــي التــي تلعــب دورا هامــا فــي عمليتــي التــر       
  .تفصيلية عن مقومات الجذب السياحي للبلد وذلك الخدمات الفندقية

  تأثير تكنولوجيا االنترنت على المزيج التسويقي السياحي: رابعا
  :23التسويقي للخدمات السياحية من خالل لقد أثرت تكنولوجيا االنترنت على المزيج التسويقي بصفة عامة و على المزيج

 وفــر التســـويق اإللكترونــي كــم هائـــل مــن المعلومــات لكـــل زبــون حــول المنتجـــات الســياحية المختلفــة وأصـــبح  :المنــتج
بإمكانه المقارنة بينها بكـل سـهولة ممـا أدى إلـى حـدة التنـافس فـي الجـودة واألسـعار والمواصـفات، ممـا اضـطر المؤسسـات 

تعــديالت فــي العمليــة التقليديــة لتطــوير المنتجــات، حيــث بــادرت بعــض المؤسســات إلــى ابتكــار مــا يســمى المنتجــة إلجــراء 
تتضــمن العمليـة المرنـة لتطـوير المنتجـات القــدرة علـى االسـتثمار األمثـل لكـل المتغيــرات . بالعمليـة المرنـة لتطـوير المنتجـات

نــتج نفســه حتــى يســتجيب لكافــة التغيــرات التــي تحــدث مــن المتعلقــة بــالمنتج ومــا حولــه مــن عوامــل بيئيــة وتضــمينها فــي الم
 حوله من جراء التغير المستمر في عوامل البيئة؛

 بدأ التسعير يأخذ منحى آخر جديد في عصر اإلنترنت وهـو مـا يطلـق عليـه بالتسـعير المـرن حيـث يجـد تطبيقاتـه  :التسعير
ال والتسـويق، حيـث تـوفر تطبيقـات متطـورة وهائلـة تمكـن من خالل اإلنترنت التي أضافت قناة تسويقية جديدة لعالم األعمـ
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المشـــتري مـــن اســـتخدام تقنيـــة أو بـــرامج تســـاعده علـــى البحـــث عـــن أفضـــل األســـعار المتـــوفرة، باإلضـــافة إلـــى المناقصـــات 
 والمزادات العلنية عبر اإلنترنت التي أحدثت ثورة في عالم التسعير؛

 ا للســوق اإللكترونيــة يكــون التفاعــل فيهــا بــين طرفــي عمليــة التبــادل دون قــدم التســويق اإللكترونــي منظــورا جديــد:التوزيــع
كمــا قــدم التســويق اإللكترونــي نوعــا مبتكــرا مــن . الحاجــة إلــى وســطاء، األمــر الــذي أدى إلــى بــروز مصــطلح عــدم التوســط

المنتجـين والزبـائن  الوسطاء يطلق عليهم اسم وسطاء المعرفة اإللكترونيـة وهـي مؤسسـات تعمـل لتسـهيل عمليـة التبـادل بـين
  حيث يقومون بدور مزودي خدمة تجارية؛

 يعتمد مـدخل التسـويق اإللكترونـي علـى وجـود نـوع مـن االتصـال المباشـر والمسـتمر الـذي يولـد االسـتجابات مـع  :الترويج
ــائن الحــاليين والمــرتقبين، وقــد ســاعدت التطــورات التكنولوجيــة وثــورة المعلومــات فــي دعــم وتفعيــل العناصــر  الترويجيــة الزب

ويعتبر اإلعالن اإللكتروني عبر اإلنترنت من أكثر وسائل الترويج جاذبية وانتشارا فـي ظـل االتجـاه نحـو التسـويقي . للتسويق
 . اإللكتروني

ـــ ـــرت تكنولوجي ـــه قـــد أث ـــبعض أن ـــري ال االنترنـــت علـــى المـــزيج التســـويقي الســـياحي مـــن خـــالل ظهـــور المـــزيج التســـويقي  اوي
 24: سياحية و الذي يتكون منااللكتروني للخدمات ال

 مــن خــالل الوقــت المتــاح للتبــادل بــين ) المســتهلكين(جميــع الفوائــد التــي يحصــل عليهــا الســائحين : الخدمــة االلكترونيــة
 . بطريقة الكترونية السائح والموقع

 سـائحين علـى القيمة التي يـتم تحديـدها للخدمـة المقدمـة للسـائحين مـن حيـث المـال مقابـل حصـول ال: السعر االلكتروني
  .وسيتم قياسها من خالل درجة يحققها السائح على فقرات مقياس التسويق اإللكتروني. الخدمة الموعودة

 جميع المعلومات التي تبث بين جميع األطراف في العملية التسويقية: الترويج االلكتروني...  
 ضــروري إلتمــام العمليــة التفاعليــة بــين أطــراف كــل شــيء يــتم مــن خاللــه عمليــة التبــادل االلكترونــي و : الموقــع االلكترونــي

، وتحديـد موقـع السـوق ضـمن )التجزئـة المسـتهدفة(حيث تكون عمليات اختيار السوق المستهدف : العملية دقة المعلومات
  . محتوى رقمي باالستناد إلى نظم إدارة قواعد البيانات ذات دقة عالية، وإعطاء معلومات صحيحة صادقة

 أن تكون نظم الدفع آمنة الستخدام السائحين وسهلة التفاعل معها :الدفع االلكتروني . 
 أن تكون واجهة الموقع مرنة وقادرة على التكييف مع احتياجات السائحين ورغباتهم: إضافة الصفة الشخصية . 
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  :خاتمة
ات و خاصـة الخـدمات السـياحية انتجت االنترنت وسائل اتصالية تسويقية جديدة فغيـرت طبيعـة المـزيج التسـويقي للخـدم    

حيــث هــدفت دراســتنا الــى تعــرف علــى الــدور الــذي تلعبــه االنترنــت فــي المــزيج التســويقي الســياحي، فقدأصــبحت األعمــال 
اإللكترونيــة فــي عــالم اليــوم أداة ال غنــى عنهــا، وخيــار تكنولــوجي حتمــي قــادر علــى مواجهــة فــرص وتحــديات عولمــة األعمــال، 

ضافة إلى قـدرتها علـى ابتكـار أنمـاط وأسـاليب عمـل جديـدة، وخلـق نمـاذج جديـدة لألعمـال مـن خـالل وعولمة المنافسة، باإل
بناء وجود فاعل ومتميز للمؤسسة في بيئة األعمال المعاصرة،مما أدى إلى تسـارع خطـى المؤسسـات إلعـادة هندسـة عملياتهـا 

دون أن تسـتجيب للتطـورات  وتتطـورمـو  تن أنسسـات ه ال يمكـن للمؤ نـأ اعتبـارب ،بما يتناسـب مـع متطلبـات هـذه التكنولوجيـا
  .الحاصلة في بيئته

أحــدث التطــورات الهائلــة التــي شــهدتها تكنولوجيــا االنترنــت تغييــرا كبيــرا علــى مســار التســويق وتطبيقاتــه وفلســفته، ففــي عصــر 
حاجـاتهم ورغباتهم،وكـذا اإلنترنت أصبح السـواح هـم الـذين يحـددون المعلومـات التـي يحتاجونهـا، والعـروض التـي تسـتجيب ل

كمــا أنهــم يبحثــون مــن خــالل المواقــع اإللكترونيــة عــن الخــدمات ذات جــودة عاليــة وبأســعار مناســبة .األســعار التــي تالئمهــم
في حين أصبح المسوقون يعملون على إشباع حاجات ورغبات الزبائن مـن خـالل تقـديم حـزم سـلعية . وخدمات أسرع وأفضل

  .فة يدركها الزبائنوخدمية متنوعة ذات قيمة مضا
 :الهوامش والمراجع
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