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الوحدة االولى (اساسٌات التخطٌط السٌاحً)
مطلوب من ( ص  0ل  25و ص  21ل ص  55و ص  59ل ص ) 51
الدرس االول ( اساسٌات التخطٌط السٌاحً )
س -2ما اهمٌة بروز وظهور التخطٌط السٌاحً وتطوره:
ظاهرة حضارٌة وسلوكٌة
ظاهرة اقتصادٌة اجتماعٌة
س -5لقد نجم عن النشاطات السٌاحٌة نتائج واثار عظٌمه وواضحه فً حٌاة
المجتمعات والشعوب منها:
اثار اقتصادٌة -ثقافٌة -بٌئٌة  -عمرانٌة
س -9فسر اهمٌة التخطٌط السٌاحً
ٌعد التخطٌط السٌاحً اهم مرحلة فً عملٌة التنمٌة السٌاحٌة المستدامه فً المواقع السٌاحٌة
س -4تعرٌف التنمٌة السٌاحٌة المستدامه :
هً عملٌة تطوٌر السٌاحة لتلبٌة حاجات االجٌال الحاضرة وطموحاتها دون المساس سلبا بقدرة السٌاحة على تلبٌة حاجات االجٌال
القادمة7
س -4عرف التخطٌط السٌاحً:
رسم صورة تقدٌرٌة مستقبلٌة للنشاط السٌاحً فً المواقع السٌاحٌة فً فترة زمنٌة محددة وٌقتضً ذلك حصر الموارد الطبٌعٌة فً
الموقع السٌاحً من اجل تحدٌد اهداف الخطة السٌاحٌة وتحقٌق تنمٌة سٌاحٌة مستدامة سرٌعة ومنتظمة7
س -2فسر اهمٌة التخطٌط السٌاحً:
زٌادة منافع التنمٌة السٌاحٌة
تجنب االثار السلبٌة
التوجه نحو االستدامة قبل تنفٌذها
س -7عدد اسالٌب التخطٌط السٌاحً:
-2التخطٌط السٌاحً التعاونً  -2التخطٌط من االعلى الى االسفل -3التخطٌط من االسفل الى االعلى
س -0عرف التخطٌط السٌاحً التعاونً:
ٌعرف التخطٌط السٌاحً التعاونً التعاون بٌن الجهات والفئات المختلفة المعنٌة بصناعة السٌاحة من اجل الحصول على
المخطط السٌاحً االكثر قبوال7
س -1على ماذا ٌعتمد مستوى التعاون المطلوب :
على مستوى المخطط السٌاحً
طبٌعة صناعة السٌاحة فً المواقع السٌاحٌة سواء كانت وطنٌة او معتمدة على هٌئات عالمٌة7
* التخطٌط من االعلى الى االسفل:
ٌركز هذا التوجه على اهتمام الجهة المسإولة عن تشكٌل المخطط السٌاحً وتطوٌره سواء كانت الحكومة الوطنٌة او االقلٌم
* -التخطٌط من االسفل الى االعلى:
ٌهتم هذا النوع فً تطوٌر المواقع السٌاحٌة فً المجتمعات المحلٌة من خالل المشاركة الشعبٌة للفئات المتاثرة بالتنمٌة
السٌاحٌة7
*ٌنبغً ان ال ٌنظر الى التخطٌط السٌاحً على انه مٌدان مقصور على الجهات الرسمٌة انما ٌجب ان ٌنظر الٌه على انه برنامج عمل
مشترك بٌن الجهات الحكومٌة والقطاع الخاص واالفراد .
*ٌجب ان ٌكون التخطٌط السٌاحً عملٌة مشتركة بٌن:
 .2الجهات المنظمة للقطاع السٌاحً
 .5الجهات الحكومٌة المشرفة على هذا القطاع
 .9مقدمً الخدمات السٌاحٌة (المإسسات ورجال االعمال)
 .4المستهلكٌن لهذه الخدمات (السٌاح)
 .2المجتمع المضٌف للسٌاحة
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سٌ -2عتمد نجاح التخطٌط السٌاحً على عدة عوامل اهمها:
 .2ان تكون خطة تنمٌة السٌاحة جزءا ال ٌتجزا من الخطة الوطنٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
 .5ان ٌتم تحقٌق التوازن بٌن القطاعات االقتصادٌة المحتلفة
 .9ان ٌتم اعتبار تنمٌة السٌاحة كاحد الخٌارات االستراتٌجٌة للتنمٌة االقتصادٌة
 .4قٌام الدولة بتحدٌد مستوى النمو المطلوب وحجم التدفق السٌاحً
 .2تحدٌد دور كل من القطاعٌن الخاص والعام فً عملٌة تنمٌة المواقع السٌاحٌة
 .7التركٌز على عالقة التنمٌة السٌاحٌة بالنشاط االقتصادي العام وتحدٌد عالقة ذلك بالمحافظة على البٌئة
س -27حدد توجهات التخطٌط السٌاحً:
 .2التوجه البٌئً
 .5التوجه االقتصادي
 .9التوجه المادي
 .4التوجه نحو المجتمع
 .2التوجه المستدام
ٌعرف التوجه البٌئً :الوصول للتوجه االقصى لتقلٌل آثا ر التنمٌة السٌاحٌة على البٌئة الطبٌعٌة فً المنطقة السٌاحٌة وعدم تدخل سكان المنطقة باتخاذ القرار
او التخطٌط او وضع السٌاسات السٌاحٌة7
التوجه االقتصادي :ٌركز على اهمٌة التخطٌط االقتصادي لتعظٌم المنافع االقتصادٌة السٌاحٌة من الداخل والعمالة وتكون السٌاحة هنا وسٌلة لتوجٌة النمو
والتنمٌة
التوجه المادي :ٌنظر هذا التوجه للسٌاحة كمستخدم لقاعدة الموارد البٌئٌة وٌركز على الطاقة االستٌعابٌة للموقع السٌاحً وتعٌن المناطق الحساسة
لتقلٌل االثار السلبٌة للسٌاحة على البٌئة7
التوجه نحو المجتمع:ٌهتم هذا التوجه فً المجتمعات المحلٌة بالمواقع السٌاحٌة واشراكهم فً التنمٌة السٌاحٌة7
التوجه المستدام:هو مزٌج من التوجهات االربعة السابقة من خالل الوصول توازن بٌن التوجهات البٌئٌة واالقتصادٌة والمادٌة والمجتمعٌة وٌهدف الى
اٌجاد قاعدة مشتركة لتطبٌق التنمٌة السٌاحٌة المستدامة وٌتطلع الى توفٌر بٌئة امنه ومستدامة مع اقل تدهور ونقص فً الموارد
البٌئٌة7
قارن بٌن التوجه المادي والتوجه نحو المجتمع فً التخطٌط السٌاحً:التوجه المادي ٌ :نظر هذا التوجه للسٌاحة كمستخدم لقاعدة الموارد البٌئٌة وٌركز على الطاقة االستٌعابٌة للموقع السٌاحً وتعٌن
المناطق الحساسة لتقلٌل االثار السلبٌة للسٌاحة على البٌئة7
التوجه نحو المجتمع ٌ :هتم هذا التوجه فً المجتمعات المحلٌة بالمواقع السٌاحٌة واشراكهم فً التنمٌة السٌاحٌة7
علل :التخطٌط السٌاحً الجٌد ٌعتمد على قاعدة استغالل المقومات الطبٌعٌة البٌئٌة :تعتبر موردا اقتصادٌا بٌئٌا ٌتعٌن تنمٌته وتطوٌره واستغالل االرث الحضاري واالنسانً واالخالقً
االجراءات المتبعة من قبل وزارة السٌاحه لتعزٌز هذا النمط من السٌاحه: -2استغالل االرث الحضاري واالنسانً واالخالقً
-5نسج العادات والتقالٌد لحماٌة البٌئة ورعاٌتها من التلوث
س -22اذكر اسس التخطٌط السٌاحً:
المحافظة على المقومات البشرٌة والحضارٌة فً المواقع السٌاحٌة
التحكم فً استعماالت االراضً فً المواقع السٌاحٌة
تحقٌق متطلبات التنمٌة والتخطٌط السٌاحً
االرتقاء العمرانً للمنطقة
تشجٌع السٌاحة اللطٌفة
كٌف ٌتم الحفاظ على المقومات البشرٌة والحضارٌة فً المواقع السٌاحٌة كً ٌتم الحفاظ علٌها من اجل االجٌال القادمة: -2استخدامها دون استنزاف لقٌمتها المادٌة والمعنوٌة
-5الحفاظ علٌها فعندما ٌتم تدمٌر هذه الموارد لن ٌاتً السٌاح لزٌارة المنطقة
عدد االثار السلٌٌة الموثرة على رضا السائح- 4الضوضاء
-3تلوث الهواء
-2التلوث البصري
 -2االزدحام
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س-25اذكر فوائد التخطٌط السٌاحً
 .2تحدٌد الموارد السٌاحٌة وصٌانتها واالستفادة منها بشكل مناسب فً الوقت الحاضر والمستقبل
 .5تكاملٌة القطاع السٌاحً وربطه مع القطاعات االخرى بهدف تحقٌق اهداف السٌاسات العامة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
 .9توفٌر ارضٌة مناسبة السلوب اتخاذ القرار لتنمٌة السٌاحة فً القطاعٌن العام والخاص
 .4توفٌر المعلومات والبٌانات واالحصائٌات والخرائط والمخططات والتقارٌر واالستبانات ووضعها تحت اٌدي طالبٌها
 .2زٌادة الفوائد االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة من خالل تطوٌر القطاع السٌاحً وتوزٌع ثمار تنمٌته على افراد المجتمع
 .7وضع الخطط التفصٌلٌة لرفع المستوى السٌاحً لبعض المناطق المتمٌزة والمتخلفة سٌاحٌا

الدرس الثالث (التكامل بٌن االقلٌم التخطٌطً واالقلٌم السٌاحً):
حدد المتطلبات االساسٌة لتنفٌذ التنمٌة السٌاحٌة المنشوده:مفهوم االقلٌم السٌاحً
مبادئ تطوٌر المواقع السٌاحٌة واداراتها
دور القطاع الخاص فً تطوٌر المواقع السٌاحٌة
مفهوم االقلٌم السٌاحً:عللٌ :عد تحدٌد مفهوم عام لالقلٌم ذي اهمٌة كبرى عند البدء فً وضع الخطط السٌاحٌة الي موقع سٌاحً
لما لذلك من فائدة فً تحدٌد المقومات السٌاحٌة البشرٌة الطبٌعٌة الموجودة فٌه
عرف مفهوم االقلٌم السٌاحً:ٌعرف بانه عبارة عن منطقة حٌوٌة او ارض تحتوي عناصر جذب طبٌعٌة الغراء السٌاح بالقدوم والمكوث لفترة زمنٌة معٌنة لمزاولة
نشاطات سٌاحٌة متنوعة سواء كان الغرض من الرحلة البقاء بالمنطقة او المرور منها الى منطقة اخرى لبعض الوقت
متى ٌعد االقلٌم السٌاحً متمٌز:عندما تكون المواقع السٌاحٌة جمٌعها متكاملة
ماذا ٌقصد باالقلٌم السٌاحً:تكامل التسهٌالت واالمكانٌات السٌاحٌة داخل المواقع السٌاحٌة التً تشكل بمجموعها اقلٌما سٌاحٌا معٌنا7
اذكر مٌزات او مزاٌا االقلٌم السٌاحً:-2تجمٌع المقومات الطبٌعٌة والحضارٌة جمٌعها داخل منطقة جغرافٌة معٌنه فً حزمة واحده
-5تعزٌز الكفاءة التسوٌقٌة لالقلٌم السٌاحً
-9حماٌة العالقات التعاونٌة بٌن المواقع السٌاحٌة التً ٌتالف منها االقلٌم السٌاحً
-4تطوٌر صورة ذهنٌة متكاملة تصف االقلٌم السٌاحً على اكمل وجه7
-2تعزٌز مبدا الشراكة بٌن المنشآت والمإسسات السٌاحٌة داخل المواقع السٌاحٌة التً ٌشملها االقلٌم السٌاحً7
-7تعزٌز التعاون بٌن كل من القطاعٌن الخاص والعام7
اذكر الركائز الرئٌسٌة التً شملتها االستراتٌجٌة الوطنٌة للسٌاحه:-2التسوٌق السٌاحً
-5تطوٌر المنتج السٌاحً
-9تطوٌر سوق العمل
-4البٌئة الداعمة

السٌاحه والسفر الفصل الثانً  /خطة جدٌدة ( المستوى الرابع )

أ .محمد الحجاوي

7022255970

عدد االقالٌم السٌاحٌة ومحافظاتها:االقلٌم الجنوبً وٌشمل:
محافظة الطفٌلةمحافظة معانمحافظة العقبةاالقلٌم الغربً وٌشمل:
محافظة مادبامحافظة البلقاءمحافظة الكركاقلٌم الوسط وٌشمل:
محافظة العاصمةاالقلٌم الشرقً وٌشمل:
محافظة المفرقمحافظة الزرقاءاالقلٌم الشمالً وٌشمل:
محافظة اربدمحافظة عجلونمحافظة جرش
مبادئ تطوٌر المواقع السٌاحٌة وادارتها:عللٌ :حتاج تطوٌر اي موقع سٌاحً او منتج سٌاحً الى مثابرة واصرار فً المراحل االولى:
لكسب حصة معٌنة فً السوق ومن ثم محاولة المحافظة على هذه الحصة
لماذا ٌتم تشبٌه المواقع السٌاحٌة بالشركات:-2تحتاج لمعرفة عناصر قوتها وما الذي ٌمكن ان تتمٌز به
-5تستغل عناصر قوتها لتقدٌم نفسها للسوق بصورة مختلفة عن المواقع السٌاحٌةاالخرى
-9تحتاج الى ان تتبنى سٌاسة السوق فً توجهها االستراتٌجً للتطوٌر
اذكر اهم مبادئ تطوٌر المواقع السٌاحٌة:قوة الجذب
الجوده

التفرد

تنوع المنتج

اساس تطوٌر اي موقع سٌاحً ٌعتمد على:تقدٌم شًء ممٌز وجدٌد وفرٌد من نوعه ٌرٌده السائح وال ٌمكن االستغناء عنه او العثور علٌه فً الدول المجاورة7
من اٌجابٌات اسس تطوٌر المواقع السٌاحٌة هو:الربط بٌن االسواق المصدرة للسٌاح فً العالم وبٌن المنتج السٌاحً وتعدده وتنوعه7
ٌمكن قٌاس قوة جذب اي موقع سٌاحً من خالل:عدد الزائرٌن للموقع السٌاحً
مدة بقاء السائح فً الموقع
المسافة المقطوعة للمجًء الى الموقع
علل :قوة الجذب من المعاٌٌر المهمة فً تصنٌف المواقع السٌاحٌة حسب قوة جذبها:تعد معٌارا مهما لتحدٌد امكانٌات اجراء عملٌات التطوٌر للموقع السٌاحً من عدمه
علل :التطوٌر الي موقع سٌاحً ٌنبغً ان تتوافر فٌه احتماالت موكدة على نجاحة:
ال ٌنبغً انفاق االموال الكبٌرة على مواقع ال تتمتع بقوة جذب تبرر هذا النوع من االنفاق7
اذكر الفرق بٌن القطاع العام والقطاع الخاص فً عملٌة تطوٌر اي موقع سٌاحً:القطاع السٌاحً الخاص ٌ :هتم بتحلٌل الجدوى االقتصادٌة لعملٌة التطوٌر /حساب العائد على االستثمار
القطاع السٌاحً العامٌ :هتم بالعائد على االستثمار اال انه ٌضطر الى تطوٌر مواقع سٌاحٌة ٌكون الهدف منها:
خدمة المجتمع  /تحقٌق رفاهٌة عالٌة للسكان بالدرجة االولى  /لتركٌز على البعد االجتماعً الذي ٌفوق فً اهمٌته البعد االقتصادي
تعزز من سمعتها ومكانتها بٌن االمم
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ما اكثر العوامل تاثٌرا فً تطور القطاع السٌاحً:-2البعد االجتماعً
-5البعد االقتصادي خصوصا فً الدول المتقدمة سٌاحٌا

الدرس الرابع (التخطٌط السٌاحً المستدام):
عرف التخطٌط السٌاحً المستدام:ٌعرف بانه رإٌا واعٌة تعمل كضابط للخطط السٌاحٌة التً تستهدف استخدام موارد الببٌئة بما ٌحقق لها االستخدام المتوازن واآلمن
وهو التخطٌط الذي ٌهتم بالقدرات او الطاقة البٌئٌة7
اذكر اهداف التخطٌط السٌاحً المستدام:تحقٌق التوازن بٌن التنمٌة
الحفاظ على البٌئة منذ مطلع القرن الحالً
عرف الخط الحرج:هو الخط الذي ٌجب التوقف عنده وعدم تعدٌة كٌال تحدث نتائج عكسٌة تعمل على تدهور البٌئة7
ما الذي ٌحكم التخطٌط السٌاحً المستدام:-2البعد البٌئً
-5االثار البٌئٌة المتوقعة على المدى القرٌب والبعٌد
اذكر القٌم الجمالٌة التً ٌهدف التخطٌط السٌاحً المستدام الى تعزٌزه فً المواقع التراثٌة واالثرٌة: قٌمة التنوع العمرانً )(Value of Architectural Diversity
 قٌمة التنوع الوظٌفً )(Value of Functional Diversity
 قٌمة تعدد الموارد وتنوعها )(Resources Value
 قٌمة االستدامة الثقافٌة )(Value of Continuity of Cultural
 القٌمة االقتصادٌة والتجارٌة )(Economic & Commercial Value
 القٌم االجتماعٌة والثقافٌة غٌر الملموسة )(Intangible Value Social
ماذا ٌتطلب تنمٌة المواقع االثرٌة والتراثٌة فً المجتمعات المحلٌة:-2تنمٌة المجتمعات المحلٌة
-5االهتمام بتخطٌط الجوانب المعنوٌة لهذه المواقع
-9تحقٌق تنمٌة سٌاحٌة مستدامة فً هذه المواقع
عرف مواقع التراث العالمً:معالم ترشحها لجنة التراث العالمً فً الٌونٌسكو لٌتم ادراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولٌة التً تدٌره الٌونٌسكو هذه المعالم
قدتكون طبٌعٌة كالغابات وسالسل الجبال وقد تكون من صنع االنسان كالبناٌات والمدن
اذكر اهداف التخطٌط السٌاحً المستدام للمواقع االثرٌة والتراثٌة: .2النهوض بهذه المواقع وتنمٌتها باتجاهٌن داخلٌا وخارجٌا
 .5النمو الداخلً للمواقع االثرٌة والتراثٌة من خالل العمل على تطوٌر القاعدة االقتصادٌة
 .9تحقٌق نمو اقتصادي لهذه المواقع
 .4تشجٌع المجتمعات المحلٌة على عملٌة االستثمار السٌاحً
 .2تقوٌة المإسسات المحلٌة ودعمها
 .7تشجٌع المإسسات الوطنٌة والدولٌة على تجدٌد المواقع االثرٌة والتراثٌة واحٌائها واستخدامها
عللٌ :تمثل النمو الخارجً للمواقع التراثٌة واالثرٌة من خالل تقدٌم الحكومة االعانات المالٌة والحوافز للمستثمرٌن:
كً ٌتم خلق انشطة واسواق جدٌدة داخل المنطقة وزٌادة الطلب علٌها
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اذكر النماذج التً ٌمكن من خاللها تحقٌق النمو االقتصادي فً المواقع االثرٌة والتراثٌة:النموذج االول (اعادة هٌكلة الوظائف واالنشطة)
احالل انشطة سٌاحٌة جدٌدة مكان القدٌمة المهملة
النموذج الثانً (اعادة تولٌد الوظائف واالنشظة نفسها)
ابقاء االنشطة السٌاحٌة القدٌمة وجعلها اعلى كفاءة واكثر ربحٌة
النموذج الثالث (تنوع االنشطة والوظائف)
اعادة تشكٌلها لتحقٌق النمو االقتصادي باٌجاد انشطة جدٌدة قادرة على مواءمة القاعدة االقتصادٌة الموجوده بالمنظمة ودعمها
اذكر مستوٌات التخطٌط السٌاحً المستدام فً المواقع التراثٌة واالثرٌة على المستوى العام: مستوى تخطٌط استعالمات االراضً مستوى السٌاسات التنموٌةبماذا ٌتمثل مستوى السٌاسات التنموٌة:-2التخطٌط بدراسة المقومات الحضارٌة والطبٌعٌة كافة - 2امكانٌات ومحددات المواقع االثرٌة والتراثٌة للتنمٌة السٌاحٌة
-9تحدٌد البدٌل االفضل للسٌاسات التنموٌة فً هذه المواقع
اذكر االمور التً ٌتضمنها مستوى تخطٌط استعالمات االراضً:تحدٌد التوزٌع الجغرافً لمواقع الخدمات السٌاحٌة والفندقٌة فً الموقع
بٌان شكل االنتشار المكانً للبنٌة التحتٌة والفوقٌة فً الموقع
القاء الضوء على المناطق ذات الحساسٌة البٌئٌة العالٌة
رسم اشكال المسارات السٌاحٌة ضمن مواقع الزٌارة
دراسة االثار البٌئٌة الناجمة عن االنشطة السٌاحٌة فً الموقع وبٌان الطاقة االستٌعابٌة باشكالها
اذكر مستوٌات التخطٌط السٌاحً المستدام فً المواقع التراثٌة واالثرٌة على المستوى الخاص:- 2اسالٌب تحدث تغٌرات جذرٌة فً المواقع التراثٌة واالثرٌة
-2المحافظة على المواقع التراثٌة واالثرٌة
ٌ- 3رتبط هذا المستوى بالمواقع التراثٌة واالثرٌة المتدهورة
كٌف ٌتم المحافطة على المواقع التراثٌة واالثرٌة من خالل التخطٌط السٌاحً المستدام: اعادة التوظٌفاالرتقاء  -الصٌانه  -الترمٌم  -الحماٌة
ما هً االسالٌب التً تحدث تغٌرات جذرٌة فً المواقع التراثٌة واالثرٌة من خالل التخطٌط السٌاحً المستدام:االزالة -االحالل -اعادة االنشاءكٌف ٌتم المحافظة على المواقع التراثٌة واالثرٌة المتدهورة من خالل التخطٌط السٌاحً المستدام:التجدٌد الحضريالتحسٌن -اعادة التاهٌلكٌف ٌمكن االستفاده من تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة ) (GISفً التخطٌط السٌاحً المستدامفً تخزٌن المعطٌات والبٌانات وتحلٌلها وتحدٌثها
وضع عدة مشاهد لمساعدة صانعً القرار والمخططٌن على اعداد المخطط التوجٌهً المناسب وتطوٌره
التحكم بالمتغٌرات والمستجدات بالشكل الذي ٌحقق استدامة التنمٌة المطلوبه
ما اهمٌة استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً التخطٌط السٌاحً: تسجٌل المعلومات عن المواقع التراثٌة واالثرٌة بصورة اكثر دقة
 معالجة الصور المساحٌة
 معالجة اشكال الصور جمٌعها الماخوذة باالقمار الصناعٌة واالرضٌة
 معالجة الصور الضوئٌة (الفوتوغرافٌة)
 معالجة التصوٌر التلفزٌونً او الفٌدٌو
 معالجة الصور الرقمٌة
فسر استخدام التقنٌات المتطورة مهم جدا فً التنمٌة المستدامة للمواقع االثرٌة والتراثٌةٌمكن االستفادة من هذه االنظمة فً تخزٌن المعطٌات والبٌانات وتحلٌلها وتحدٌثها
علل :وضع عدة مشاهد (سٌنارٌوهات) لمساعدة صانعً القرار والمخططٌن على اعداد المخطط التوجٌهً المناسب وتطوٌره:للتحكم بالمتغٌرات والمستجدات بالشكل الذي ٌحقق استدامة التنمٌة المطلوبة وتواصلها
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عرف نظام المعلومات الجغرافً ): (GISاداة تقوم على تنظٌم المعلومات الجغرافٌة والوصفٌة بوساطة الحاسوب وربطها بمواقعها الجغرافٌة باستخدام احد لنظمة االسناد
االسقاطً او االحداثً للتعامل مع البٌانات كنظام معلومات7
اذكر المحاور الرئٌسٌة التً تضمنتها رسالة السٌاحة التً اعدتها وزارة السٌاحة فً االردن : .2البعد االنسانً والحضاري للسٌاحة
 .5الموقع االستراتٌجً لالردن الذي اسهم فً تفاعل الحضارات وتواصلها على ترابه الوطنً
 .9التنوع الواسع فً الموارد السٌاحٌة الطبٌعٌة والبشرٌة الذي ٌثرى المنتج السٌاحً االردنً
 .4دٌمومة تنمٌة المنتج السٌاحً بمكوناته المختلفة دعما لالنشطة والمهن السٌاحٌة
 .2التخطٌط والتوجٌه والمراقبة بالتنسٌق مع مإسسات القطاعٌن العام والخاص كافة
 .7تشجٌع القطاع الخاص وجذب االستثمارات ورإوس االموال للمشارٌع السٌاحٌة
 .0االلتزام بمعاٌٌر الجودة والنوعٌة السٌاحٌة وفق افضل المعاٌٌر والمواصفات الدولٌة
 .1التدرٌب والتاهٌل المستمر لالٌدي العاملة السٌاحٌة
 .2تعزٌز االهمٌة االقتصادٌة للسٌاحة باعتبارها قاطرة االقتصاد الوطنً
 .27التطوٌر االداري والمإسسً من خالل التشرٌعات العصرٌة
اذكر مهام وزارة السٌاحه واالثار االردنٌة: .2التخطٌط والتوجٌه واالشراف على التسوٌق السٌاحً للمملكة
 .5المشاركة فً الفعالٌات السٌاحٌة الدولٌة
 .9التاكٌد على مكانة االردن كمركز جذب سٌاحً
 .4تمتع االردن من مزٌة تنافسٌة بالتعاون مع الوزارات والمإسسات العامه والخاصة باالضافة الى البعثات الدبلوماسٌة والملكٌة
االردنٌة
 .2التركٌز على ا السواق السٌاحٌة ذات المردود االقتصادي المرتفع التً تهتم بالسٌاحة الثقافٌة والدٌنٌة والعالجٌة والصحراوٌة
وسٌاحة الحوافز

( اسئلة الوحدة )

عرف المفاهٌم والمصطلحات االتٌة:التخطٌط السٌاحً :
هو رسم صورة تقدٌرٌة ومستقبلٌة للنشاط السٌاحً فً المواقع السٌاحٌة وهً فترة زمنٌة محدده وٌقتضً ذلك على حصر الموارد
الطبٌعٌة فً المواقع السٌاحٌة من اجل تحدٌد اهداف الخطة السٌاحٌة وتحقٌق تنمٌة سٌاحٌة مستدامة
موارد التراث الطبٌعً:
معالم ترشحها لجنة التراث العالمً فً الٌونٌسكو لٌتم ادراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولٌة التً تدٌره الٌونٌسكو هذه المعالم قد
تكون طبٌعٌة كالغابات وسالسل الجبال وقد تكون من صنع االنسان كالبناٌات والمدن
فسر ما ٌاتً:ٌستهدف التخطٌط االقلٌمً السٌاحً ربط مشروعات التنمٌة االقتصادٌة بالتنمٌة االجتماعٌة والعمرانٌة:
النها تعٌد توزٌع السٌاح فً المواقع بشكل متوازن وانشاء نقاط جذب سٌاحً بهدف التوزٌع االمثل لالنشطة االقتصادٌة والخدمات بٌن
مختلف االقالٌم السٌاحٌة
ٌمتاز التخطٌط السٌاحً الجٌد بانه ٌركز على المنتج السٌاحً:
النه ٌعتبر من اهم اسس تطوٌر المواقع السٌاحٌة والنه ٌزٌد من جذب السٌاح وبالتالً زٌادة الدخل القومً من السٌاحه
تعد المواقع االثرٌة والتراثٌة العنصر الحٌوي الفعال فً المنتج السٌاحً فً السٌاحة الثقافٌة والحافز الرئٌس لزٌارة المنطقة :
حتى ٌتم المحافظة علٌها من اجل االجٌال القادمة باستخدامها دون استنزاف فالحفاظ علٌها ٌاتً فً المقام االول وقبل تنمٌة السٌاحة
فعندما ٌتم تدمٌر هذه الموارد لن ٌاتً السٌاح لزٌارة المنطقة
ٌتمٌز االسلوب التخطٌطً التعاونً لمشروعات التنمٌة السٌاحٌة بانه االسلوب االنسب بالنسبة للدول النامٌة:
الن التخطٌط من االعلى الى االسفل ال ٌضمن دٌمقراطٌة فً التنمٌة بالتخطٌط من االسف الى االعلى هو اسلوب متقدم للتخطٌط ٌصعب
تطبٌقه فً الدول النامٌة فً ظل البٌروقراطٌه
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من مبادى تطوٌر المواقع السٌاحٌة تحقٌق الجودة فً عملٌة التخطٌط
الن المواقع السٌاحٌة ذات الجودة العالٌة هً المواقع التً ٌؤمها السٌاح وٌعبرون عن رضاهم الكامل علٌها وتعتبر ذات اهمٌة كبٌرة فً
تطوٌر السٌاحة

كون تعمٌما ٌوضح العالقة بٌن ما ٌاتً:التموٌل والتخطٌط للمواقع السٌاحٌة:
ٌحتاج التخطٌط السٌاحً الى نفقات كبٌرة وبالتالً االعتماد على المساعدات الخارجٌة او الدٌون التً تتلقاها الدول النامٌة من الدول
المتقدمة او البنك الدولً
السٌاحة البٌئٌة  ،التخطٌط السٌاحً:
التخطٌط السٌاحً الجٌد ٌعمل على تطوٌر السٌاحة البٌئٌة لما لها من اهمٌة فً استدامة السٌاحة
العالقة بٌن المواقع التراثٌة والسٌاحة:
تعد المواقع التراثٌة واالثرٌة جزءا ال ٌتجزاء من المجتمعات المحلٌة وبالتالً ٌجب تنمٌة المحتمعات المحلٌة اوال والتخطٌط ٌجب ان
ٌشمل الجوانب المادٌة والمعنوٌة لتحقٌق تنمٌة سٌاحٌة مستدامة فً هذه المواقع7
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الوحدة الثانٌة (التسوٌق السٌاحــــً) من ص  99ل ص 90

الدرس االول -اساسٌات التسوٌق السٌاحً:
فسرٌ :عد التسوٌق السٌاحً عامال اساسٌا لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة المستدامة:
نظرا لما ٌقوم به من دور مهم فً زٌادة الدخل السٌاحً
عللٌ :عتمد التسوٌق السٌاحً على مخاطبة العواطف وكسب المشاعر واالتجاهات:
ٌعتمد على بناء صورة مضٌئة وخلفٌة اٌجابٌة لدى القدر االكبر من مستقبلً رسائله المختلفة واهدافة
اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها نجاح تسوٌق اي موقع سٌاحً:-2تاثٌر المقومات السٌاحٌة الموجوده داخل الموقع السٌاحً على السائح
-5قوة عوامل اجذب فٌه
-9سهولة الوصول الى الموقع السٌاحً من قبل السائح
فسر :بات التخطٌط التسوٌقً ٌلقى اهتمام مختلف منظمات االعمال المهتمة بالسٌاحه:
ٌساعدها على تحدٌد اتجاهات الحركة السٌاحٌة وحجمها
عرف مفهوم التخطٌط التسوٌقً:عملٌة دراسة الفرص التسوٌقٌة الممكنه ومن ثم تحدٌد التصرفات الالزمة والمواد الضرورٌة الستغالل هذه الفرص بما ٌمكن من تحقٌق
االهداف المرغوبة7
ٌقسم التخطٌط التسوٌقً الى نوعٌن هما:-2التخطٌط التشغٌلً
-5التخطٌط االستراتٌجً
بماذا ٌتعلق التخطٌط التشغٌلً: تحدٌد االسواق الحاضرة للسٌاحة ومعرفتها
 معرفة خصائص كل سوق منها
 توجهات السائحٌن فٌها
 معرفة العوامل الجاذبة لها
 االتجاهات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تإثر فٌهم
 تحدٌد خصائص كل سوق سٌاحً ومواصفاته
 تحلٌل مشاركات السٌاح فٌه
 تحلٌل المبٌعات ودراسة مدى تنافسٌة المواقع السٌاحٌة
بماذا ٌتعلق التخطٌط االستراتٌجً: باالعمال طوٌلة االمد
ٌ هتم بتشخٌص الوضع الحالً وتنبإ المستقبل
 تحدٌد اتجاهات كل من السوق والعاملٌن فٌه والمتعاملٌن معه
 انشاء المواقع والمنتجعات السٌاحٌة وتخطٌطها وتزوٌدها بالمرافق والخدمات التً ٌحتاج الٌها السائح
بٌن كٌف تبدا الخطة التسوٌقٌة : بتحدٌد اهداف تسوٌق البرامج السٌاحٌة رسم االستراتٌجٌات والبرامج التً تمكن الموقع السٌاحً من بلوغ اهدافه الرقابة والمراجعة المستمرة للتاكد من تؤدٌة انشطتها بما ٌتوافق والمعاٌٌر الموضوعة -اقرار التعدٌل فً الخطة او االستمرار فٌها
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تسوٌق الخدمات السٌاحٌة:عرف الخدمة السٌاحٌة:منتوج غٌر مادي ٌحتوي فً مضمونه على عمل وأداء ال ٌمكن امتالكه مادٌا ولقد اعطى هذا التعرٌف فً مضمونه خاصٌة للخدمة فً
انها ال تمتلك مادٌا اال انه ٌمكن االنتفاع بها حتى من غٌر امتالكها وٌمكن ان تحقق الرضا لدى المستهلك7
عرفت الخدمة السٌاحٌة اٌضا على انها:النشاطات والعملٌات جمٌعها التً تحقق الرضا لدى المستهلك مقابل ثمن ودون ان ٌتضمن تقدٌمها اي خطؤ والبد من التاكٌد على مسالة
الجودة فً تقدٌم الخدمة فً المواقع السٌاحٌة كاستراتٌجٌة متقدمة فً العمل االداري للمإسسات 7
اذكر اهم خصائص الخدمات السٌاحٌة:فسر :الالملموسه :اي عدم امكانٌة لمسها
 الالملموسة تزامن انتاجها مع استهالكها فسر :تزامن انتاجها مع استهالكها:اي انها تنتج وتقدم لالنتفاع بها فً وقت واحدالتباٌن فسر :التباٌن :اي عدم القدرة على تقدٌم المستوى نفسه من جودة الخدمةالهالك فسر الهالك :اي عدم امكانٌة خزنها واالحتفاظ بها لحقبة من الزمنعدم التملك فسر عدم التملك:اي عدم امكانٌة االنتفاع بها او التمتع بحق امتالكهاتوافق الخدمة فً المواقع السٌاحٌة فً شكلها ومضمونها مع البٌئة المحٌطة بهاالتكامل واالنسجام وعدم التعارض مع اي عنصر من عناصر البٌئة الطبٌعٌةاذكر مراحل دورة حٌاة الخدمة السٌاحٌة: مرحلة التقدٌم )(Introduction
 مرحلة النمو )(Growth
 مرحلة النضوج )(Maturity
 مرحلة التدهور )(Decline
علل :غالبا ما تكون اٌرادات الخدمة السٌاحٌة فً مرحلة التقدٌم فً حالة انخفاض
النها غٌر معروفة
وضح سمات مرحلة النمو فً الخدمة السٌاحٌة:-5زٌادة حدة المنافسة

-2ارتفاع االرباح

ماذا ٌتطلب من ادارة الموقع السٌاحً فً مرحلة النمو:اتباع سٌاسة تسوٌقٌة تعتمد على تمٌٌز الموقع السٌاحً من غٌرة
ماذا ٌتطلب من المواقع السٌاحٌة الطالة مرحلة النضوج:-2استخدام اسالٌب تروٌجٌة مختلفة

-5تطوٌر الخدمة

-9اجتذاب مستخدمٌن جدد

بماذا تتسم مرحلة النضوج :بزٌادة االٌرادات مع ازدٌاد حدة المنافسةما خصائص مرحلة النضوج :بدء انخفاض االٌراداتما خصائص بدء انخفاض االٌرادات فً مرحلة النضوج:-2تفوق المتنافسٌن

-5افتقاد الموقع السٌاحً تمٌزه من خالل التدهور البٌئً

-9منافسة مواقع اخرى
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علل :خصائص مرحلة النضوج بدء انخفاض االٌرادات:
لتفوق المتنافسٌن او الن الموقع السٌاحً افتقد تمٌزه من خالل التدهور البٌئً
اذكر حلول انخفاض اٌرادات الخدمة فً مرحلة التدهور:-2تحسٌن الخدمة
-عرف التسعٌر:

-9اسقاطها من مزٌج الخدمات

-5مراجعة برنامجه االنتاجً

عبارة عن المقابل المادي او التعوٌض عن القٌمة المقابلة للخدمة السٌاحٌة

اذكر االعتبارات الغٌر ملموسة فً التسعٌر فً الخدمات السٌاحٌة-2تكوٌن سمعة طٌبة عن الموقع السٌاحً

-5جودة خدماته

ما اهمٌة السعر فً السٌاحة وفً انتاج برنامج سٌاحً جٌد: ٌعبر عن عائد او دخل الشركات السٌاحٌة المباشر من القٌام بالبرنامج السٌاحً تقدٌم الخدمات السٌاحٌة واالحتفاظ بالموقع السٌاحً صالحا اختٌار استراتٌجٌات وسٌاسات التسعٌر المناسبة التً تتالءم مع كل فوج ومستوى سٌاحً معٌناالختٌار ما بٌن سٌاحة الصفوة الثرٌة وما بٌن سٌاحة الجماهٌر متوسطة الدخل جذب السٌاحٌعد السعر من االمور المعقدة جدا فً المزٌج التسوٌقً للخدمات السٌاحٌة وذلك لالعتبارات التالٌة اذكرها:-2قد تتدخل الحكومات من خالل وزارة السٌاحة بتحدٌد اسعار دخول المواقع السٌاحٌة
-5ال ٌعرف معظم السٌاح ثمن الخدمة فً السٌاحة قبل تقدٌمها
-9ال ٌختار السائح فً حاالت معٌنة الخدمة المقدمة له وهذا ٌكون من اختصاص المرشد السٌاحً وشركات السٌاحة والسفر
-4جودة خدمات السٌاحة غٌر محددة المعالم وتتاثر بكثٌر من االمور
كٌف ٌتم تحدٌد السعر-2جودة الخدمة المقدمة

-5مدى ادراك السائح الناتج النهائً للخدمة
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السٌاحة والحجوزات االلكترونٌة( الوحدة الثالثة )
من ص  22ل  75و من ص  72ل ص 09

و من ص  04ل ص12

الدرس االول ( مفهوم نظم المعلومات السٌاحٌة )
فسر :تشكل نظم المعلومات السٌاحٌة عنصرا مهما فً صناعة السٌاحة فً القرن الحالً:
وذلك عبر تسخٌر شتى االدوات والوسائل المتطورة فً مجاالت :
-2انظمة الحجوزات االلكترونٌة
-5االتصاالت
-9التوزٌع
-4تقنٌة المعلومات لالرتقاء بمسٌرة القطاع السٌاحً
اذكر االدوات والوسائل المتطورة التً تشكل عنصرا مهما فً صناعة السٌاحة عبر نظم المعلومات السٌاحٌة-2انظمة الحجوزات االلكترونٌة
-5االتصاالت
-9التوزٌع
-4تقنٌة المعلومات لالرتقاء بمسٌرة القطاع السٌاحً
فسر:اصبحت نظم المعلومات السٌاحٌة الٌوم متكامله تكامال بنٌوٌا بٌن مختلف اطراف صناعة السٌاحة :
لما تتمٌز به من شمول وسعة ال فً المحتوى فقط بل بعدد مشتركٌها وببروتوكوالت تبادل النصوص والمعلومات
اذكر المجاالت التطبٌقٌة لنظم المعلومات السٌاحٌة: نظم المعلومات السٌاحٌة الخاصة بالجوانب الجغرافٌة والدٌمغرافٌة الخاصة باالثار والمقومات السٌاحٌة الخاصة بالنقل السٌاحً الخاصة بالتسهٌالت السٌاحٌة الخاصة بمكاتب السٌاحة والسفر نظم المعلومات التسوٌقٌة السٌاحٌةمفهوم السٌاحة االلكترونٌة ): (E-Tourismعرف مفهوم السٌاحة االلكترونٌةتعد احد المصطلحات الجدٌدة التً ارتبطت بثورة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وهً نظام ٌتٌح عبر االنترنت او الشبكات التجارٌة
العالمٌة كل ما ٌتعلق بعرض الخدمات السٌاحٌة وتسوٌقها الكترونٌا
بما تشبه السٌاحة االلكترونٌة:تشبه بسوق الكترونٌة ٌتواصل فٌها البائعون (موردون وشركات ومحالت) والوسطاء (المكاتب السٌاحٌة)
اذكر اهم مزاٌا السٌاحة االلكترونٌة: االنتشار الواسع للشبكات العالمٌة الرقمٌة مثل االنترنت
 سرعة وسهولة تنفٌذ ومعالجة العملٌات السٌاحٌة التجارٌة
 سهولة تغٌٌر المستندات الرقمٌة وتصوٌرها او الغائها دون اثار جانبٌة
 سهولة تبادل الوثائق االلكترونٌة عبر البرٌد االلكترونً
 استخدام شبكة االنترنت كاداة تسوٌق لنشر المعلومات الخاصة بالمنتج السٌاحً
فسر/علل :لقد بدات شرٌحة من السٌاح على المستوى الدولً باستخدام الحجز االلكترونً عبر االنترنت :-2نظرا لسهولة الوصول الى المعلومة التً تساعدهم على التخطٌط لقضاء اجازاتهم الصٌفٌة بعٌدا عن الطرق التقلٌدٌة المتبعة سابقا
-5استخدام القنوات االلكترونٌة المتنوعة ٌساعد السائح على التعرف الى السلع والخدمات السٌاحٌة
ان استخدام الحجز االلكترونً عبر االنترنت ساعد السٌاح على االبتعاد عن الطرق القدٌمة المتبعة سابقا :وهً:الحجز عن طرٌق مكاتب السٌاحة والسفر
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ان استخدام القنوات االلكترونٌة المتنوعة ٌساعد السائح على التعرف الى السلع والخدمات السٌاحٌة مثل:-2الفنادق
-5والمطاعم
-9ووكاالت السفر
-4وشركات الطٌران
اذكر اقسام نشاطات السٌاحة االلكترونٌة:تروٌج السٌاحة الكترونٌا بالتواصل بٌن الشركات السٌاحٌة والسٌاح بشكل فردي )(Business – To – Customer) : (B2C
تروٌج السٌاحة الكترونٌا من الشركات الى الشركات ):(B2B
) (Business – To – Businessمثل بٌع الرحالت السٌاحٌة من خالل الشركات الى موردٌها
سمات السٌاحة االلكترونٌة: -2تتسم السٌاحة االلكترونٌة العاملة فً بٌئة االنترنت بعدة سمات من اهمها:
 -5عدم وجود عالقة مباشرة بٌن طرفً العملٌة السٌاحٌة
 -9عدم وجود اي وثائق ورقٌة متبادلة فً اجراء المعامالت السٌاحٌة وتنفٌذها
 -4التفاعل الجمعً او المتوازي اي امكانٌة التفاعل مع اكثر من مصدر فً الوقت نفسه
 -2امكانٌة التاثٌر المباشر على انظمة الحاسبات بالشركات السٌاحٌة من خالل ما ٌسمى بالتبادل االلكترونً للبٌانات والوثائق
)(Electronic data Interchange
 -7الدخول الى االسواق السٌاحٌة العالمٌة فً اي وقت
 -0تخفٌض التكلفة وزٌادة االرباح
 -1توسٌع االسواق بالوصول الى االسواق العالمٌة
فسر :عدم وجود عالقة مباشرة بٌن طرفً العملٌة السٌاحٌة:حٌث ٌتم التالقً بٌنهما من خالل شبكة االتصاالت
ما الذي ٌمٌز التالقً بٌن طرفً العملٌة السٌاحٌة من خالل شبكة االتصاال توجود درجة عالٌة من التفاعالت بغض النظر عن وجود طرفً التفاعل فً الوقت نفسه على الشبكة
كٌف تتم عملٌات التفاعل بٌن طرفً العملٌة السٌاحٌةتتم الكترونٌا من غٌر استخدام الورق
عرف الرسالة االلكترونٌة:هً السند القانونً الوحٌد المتاح لكال الطرفٌن فً حالة نشوء نزاع مما ادى الى تخوف الكثٌر من التعامل عن طرٌق الوسائل
االلكترونٌة
كٌف ٌتم التفاعل الجمعً او المتوازي مع اكثر من مصدر فً الوقت نفسه:حٌث ٌستطٌع احد اطراف المعاملة ارسال رسالة الكترونٌة الى عدد ال نهائً من المستقبلٌن فً الوقت نفسه دون الحاجة العادة ارسالها
فً كل مرة

شراء الرحالت السٌاحٌة الكترونٌاكٌف ٌتم شراء الرحالت السٌاحٌة الكترونٌا:
تعرض المنتجات والخدمات السٌاحٌة عبر االنترنت ولكل منتج سٌاحً سعره المحدد لٌعرف المشتري معلومات عن موضوع الشراء
(سلعة ومنتج وخدمة) ومن ثم اختٌار موضوع الشراء ودفع القٌمة المطلوبه من غٌر التواجد الفعلً فً منطقة الجذب السٌاحً7
اذكر المعاٌٌر التً ٌجب توفرها فً مواقع السٌاحة االلكترونٌة التً ٌجب توافرها قبل عملٌة شراء الرحلة السٌاحٌة: ٌجب ان ٌقدم الموقع خدمة الدفع بوساطة بطاقات االئتمان من خالل خادم آمن وموقع مشفر ٌجب ان ٌعلن الموقع عن سٌاسته تجاه العمالء بما فٌها من االمان والسرٌة والخصوصٌة والخدمة ٌجب ان ٌكون بالموقع قسم لخدمة السٌاح قبل بٌع الرحلة السٌاحٌة وتوفر مسإولٌن للرد على استفسارات السٌاحٌ -جب ان ٌعلن الموقع عن صفته الرسمٌة وعنوانه الدائم وارقام الهاتف والفاكس والبرٌد االلكترونً
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ان السٌاحة االلكترونٌة تختلف عن باقً تطبٌقات التجارة االلكترونٌة من حٌث:-2الزمن
-5طبٌعة المعلومات
فسر كٌف تختلف السٌاحة االلكترونٌة عن باقً تطبٌقات التجارة االلكترونٌة من حٌث الزمن وطبٌعة المعلومات:الزمن  :هناك وقت محدد مثال لبٌع مقعد فً طائرة او غرفة فً فندق وعدم تحقٌق الصفقة فً وقتها ٌإدي الى خسارة ال تعوض كون
الزمن ٌمر
طبٌعة المعلومات:
تحتاج الى دعم بالصور الثابته او المتحركة وهذا ٌتطلب سرعة عالٌة فً خطوط االتصال

الدرس الثالث (التذاكر االلكترونٌة)
مفهوم التذكرة االلكترونٌة:هً نموذج الكترونً للتذكرة الورقٌة وهً طرٌقة بدٌلة لتوثٌق عملٌة بٌع التذاكر
اذكر مٌزات التذكرة االلكترونٌة:ٌ-2تم انشاء سجالتها فً قاعدة المعلومات الخاصة بالناقل المصدر للتذكرة
ٌ-5تم تخزٌن تفاصٌل بٌانات الحجز جمٌعها الكترونٌا
-9وٌمكن الرجوع الٌها فً اي وقت
ٌ-4تم تزوٌد المسافر باٌصال استالم بدال من التذكرة الورقٌة العادٌة
فسر :بدا االتحاد الدولً للنقل الجوي آٌاتا ) (IATAمنذ بداٌة القرن الحالً:بتشجٌع فكرة التذكرة االلكترونٌة وتعمٌمها
اذكر اسباب قٌام االتحاد الدولً للنقل الجوي آٌاتا بتشجٌع فكرة التذكرة االلكترونٌة وتعمٌمها: توفر اكثر من ثالثة ملٌارات دوالر سنوٌا حسب احصائٌات منظمة االتحاد الدولً للنقل الجوي (آٌاتا) لعام ()5727 تسهم بعرض اسعار تنافسٌة بسبب توفٌر عموالت مكاتب السٌاحة والسفر تصل الى شرٌحة اكبر من السوق المستهدف تحسٌن البٌع لمقاعد الطائرة خالل الزمن المحدد توفر التذاكر االلكترونٌة خٌارات اكثر امام المسافرعلل :تسهم منظمة االتحاد الدولً للنقل الجوي (آٌاتا) بعرض اسعار تنافسٌة:
بسبب توفٌر عموالت مكاتب السٌاحة والسفر
فً اي عام اصدرت منظمة الطٌران الدولً (آٌاتا) موعدا نهائٌا للتوقف عن اصدار التذاكر الورقٌة فً انحاء العالم:عام 5770
ما الهدف من االعالن الذي اصدرته منظمة الطٌران الدولً (آٌاتا) التوقف عن اصدار التذاكر الورقٌة:اٌذانا منها فً البدء بتطبٌق النظام الجدٌد فً اصدار التذاكر االلكترونٌة والمشارٌع التابعة لها
وضح االمور التً قامت بها الخطوط الدولٌة فٌما ٌتعلق بتطبٌق النظام الجدٌد فً اصدار التذاكر االلكترونٌة الذي اصدرته منظمةالطٌران الدولٌة (آٌاتا):
 وضع خطط تسوٌقٌة واعالمٌة وتوعوٌه للتعرٌف بهذه الخدمة الجدٌدة فً القطاعات جمٌعها البدء فً تحدٌث البنٌة التقنٌة التحتٌة الالزمة لتنفٌذ هذا المشروع مواكبة التطورات والخدمات جمٌعها على صناعة النقل الجوي توقٌع وتعاقد مع الشركات التً تساعدها فً تصمٌم تلك التطبٌقات واستخداماتها اٌجاد قواعد بٌانات لتصدر تلك التذاكر االلكترونٌة للمسافرٌن-تطبٌق النظام الجدٌد على المستوٌٌن العالمً والمحلً
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الى ماذا ادى تطبٌق النظام الجدٌد فً اصدار التذاكر االلكترونٌة على المستوٌٌن العالمً والمحلً : ادى الى تبسٌط االجراءات الخاصة بشركات النقل الجوي جمٌعها التعامل مع المسافرٌن تقلٌص لالجراءات التً تتم عند الكاونتر الخاص بالمغادرٌن تقلٌل نسبة االزدحام الموجوده فً المطارات التعامل السهل مع االمتعةكٌف تتم حركة المسافرٌن على المستوٌٌن العالمً والمحلً:ضمن اسس ومعاٌٌر متفق علٌه دولٌا حسب ما تصدره منظمة الطٌران الدولٌة آٌاتا )(IATA
من اهم التوصٌات التً اصدرتها منظمة الطٌران الدولٌة فً تطبٌق النظام الجدٌد الخاص بالتذاكر االلكترونٌة:تسخٌر وتسهٌل وسائل الدفع االلكترونً جمٌعها ) (E-Paymentاما عن طرٌق االنترنت باستخدام بطاقتً االئتمان فٌزا ) (Visaاو
ماستر كارد )(Master Card
مزاٌا استخدام التذاكر االلكترونٌة :اذكر مزاٌا استخدام التذاكر االلكترونٌة او وضح اهمٌة التذاكر االلكترونٌة:
 وفرت التكالٌف التً تتعلق بامور طباعة التذاكر التقلٌدٌة واجور ارسالها بالبرٌد العادي للمشترٌن ان استخدام التذاكر االلكترونٌة ٌإدي الى تخفٌض عدد العمالة والجهد المرتبطٌن بطباعة التذاكر وارسالها بالبرٌد عن طرٌقالمراسلٌن
 ضمان سهولة استخدام التذاكر االلكترونٌة وسالمتها حٌث تحتوي كل تذكرة على شٌفرة التعرٌف حصر للمتواجدٌن حٌث تمكننا التذاكر االلكترونٌة من معرفة الحضور الفعلً من االشخاص الذٌن ٌحملون التذاكر االلكترونٌة فًحضور حدث ما وما هو العدد الفعلً منهم
 التسلٌم الفوري ان المشترٌن عادة ما ٌرحبون بفكرة طباعة تذاكرهم التً تم شراإها عن طرٌق االنترنت او الحجز االلكترونً فورا توفر التذاكر االلكترونٌة معلومات اضافٌة مثل عنوان الشارع والخرٌطة واتجاهات للوصول الى النقطة المستهدفة تقدم التذاكر االلكترونٌة طرٌقة فرٌدة من نوعها فً االعالن عن فحواها مما ٌضٌف الٌها جودة ونوعٌةعلل :من مزاٌا التذاكر االلكترونٌة حصر للمتواجدٌن :
حٌث تمكننا التذاكر االلكترونٌة من معرفة الحضور الفعلً من االشخاص الذٌن ٌحملون التذاكر االلكترونٌة فً حضور حدث ما وما هو
العدد الفعلً منهم
ماذا ٌطلق على شٌفرة التعرٌف التً تحتوٌها كل تذكرة:شٌفرة الباركود )(Barcode
ما مٌزات شٌفرة التعرٌف التً تحتوٌها كل تذكره:-5سهولة االجراءات التً تتم بٌن المسافر والطرف االخر
-2تلغً فكرة امكانٌة التزوٌر او تكرار المخالفات
اصدار التذاكر االلكترونٌة:بماذا تختلف البطاقات الصادرة (التذاكر االلكترونٌة) من شركة الى اخرى:
-9االمان المتبعٌن فً ذلك
-5طرٌقة الضمان
-2فً المحتوى
كٌف تقوم كل جهة بدور مختلف عن االخرى فً كٌفٌة ابراز (اصدار) التذكرة االلكترونٌة:بشكل ٌوحً للمشتري ان هذه التذكرة ال ٌمكن التالعب بها او التفكٌر بتزوٌرها العادة استعمالها او طباعة تذكرة اخرى لبٌعها فً
السوق السوداء وان لم ٌستخدم اغلبهم اسلوب الباركود لمنع آلٌة التزوٌر فاي ازلة لهذه الشٌفرة او تالعب باي رقم من االرقام ٌعنً
التالعب فً البطاقة
على اي آلٌة تعمل الشٌفرة المستخدمة فً التذاكر االلكترونٌة :على آلٌة الخوارزمٌات المعقدةكٌف ٌتم الكشف عن اي تالعب فً رقم الشٌفرة المستخدمة فً التذاكر االلكترونٌة:عن طرٌق اجهزة صغٌرة تسمى الماسحات الضوئٌة التً تكون مخصصة لقراءة الشٌفرة التً تسمى الباركود وٌطلق علٌها
)(Barcodes Reader
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كٌف ٌتم اكتشاف التالعب فً بطاقة التذكرة االلكترونٌة على جهاز الباركود:تمرر مباشرة على الجهاز تعطً االشارة الى ان البطاقة سلٌمة او غٌر سلٌمة ٌطلق الجهاز صافرة تنذر بوجود خلل ما بالبطاقة فً حال
لم ٌكن هناك عنصر بشري لذلك ان وجد العنصر البشري فً التاكٌد على صالحٌة البطاقة تظهر له رسالة واضحة على شاشة الحاسوب
تإكد عدم الصالحٌة لها
الخطوات الالزمة للحجز السٌاحً: عدد المراحل والخطوات المتتابعه التً تمر بها عملٌات الحجز السٌاحً االتصال بشركة الطٌران اما هاتفٌا او عبر تصفحك للموقع المراد الحجز عن طرٌقه باالنترنت تزوٌد الشركة او الموقع بمعلومات عن طرٌق الوجهة المراد السفر الٌها والتحدٌد ما ان كانت هذه الوجهة ذهابا واٌابا او ذهابا فقطوعدد المقاعد المطلوب حجزها
 تحضٌر رقم البطاقة االئتمانٌة للبدء فً عملٌة الدفع الخاصة بالمسافر بعد اتمام عملٌة الدفع النهائٌة ٌظهر الموقع رقما للحجز ٌخص المستخدم الخاص به التوجه الى المطار وهنا ٌجب ان ٌكون لدٌك البطاقة االئتمانٌة التً تمت عملٌة الحجز بوساطتها واخٌرا تخرج اآللة البطاقة التً تخص المسافر والتً تسمى بطاقة المرور )(Board Passing Cardما االمور التً ٌجب ان ٌتاكد منها المستخدم الذي ٌقوم بعملٌة الدفع عن طرٌق البطاقة االئتمانٌة:-2التاكد من شهادة االمان المزوده بالموقع والمصاحبة له التً تكون ظاهرة
بوجود شعار للدفع اآلمن
ٌ-5جب ان ٌقرا شروط االستخدام وما ٌترتب علٌه بعد عملٌة الدفع
ٌ-9جب ان ٌتاكد من سٌاسة ارجاع النقود
-4سٌاسة تغٌٌر الحجز من وجهة الى اخرى
ما السٌاسة التً تستخدمها بعض الشركات للتاكٌد على الحجز:تستخدم آلٌة الرسائل القصٌرة ) (SMSوترسل رقم الحجز على الهاتف النقال
ما االمور التً ٌجب ان ٌتاكد منها المستخدم عند التوجه الى المطار لتاكٌد عملٌة الحجز التً تمت بوساطة البطاقة االئتمانٌة:-2ان ٌكون لدٌه ما ٌثبت شخصٌة المسافر مثل جواز السفر او اي بطاقة تدل على
شخصٌة المسافر
-5اظهار رقم الحجز للموظف المسإول للتاكٌد على الحجز
-9عند الوصول للمطار ٌجب التوجه الى احد المكائن التً ترشد المسافر الى
المكان الذي ٌضع فً حقائبه
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الدرس الرابع (الحجوزات االلكترونٌــــة)
ما مفهوم الحجوزات االلكترونٌة (Automated Reservation System) : (ARS) or (Computerized Reservation)System) : (CRS
هً عملٌة بٌع الرحالت والخدمات السٌاحٌة وشرائها عبر شبكة االنترنت
عللٌ :مكن ان نعتبر الحجوزات االلكترونٌة نقلة نوعٌة وكبٌرة فً صناعةالسٌاحة:
-2لما حدث من تحوالت جوهرٌة فً مسار التسوٌق وفلسفته وتطبٌقاته
-5اصبح السٌاح فً عصر االنترنت ٌحصلون على المعلومات التً ٌحتاجونها كافة
-9العروض السٌاحٌة التً تستجٌب لحاجاتهم ورغباتهم
-4اسعار الرحالت ىالسٌاحٌة التً تناسبهم

اذكر اشكال الحجوزات السٌاحٌة:
-5الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع غٌر المباشرة
-2الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع المباشرة
اذكر اشكال الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع المباشرة:-2بوساطة الرسالة او البرقٌة )(By Telegram or By Letter
-5عن طرٌق الهاتف )(By Phone
-9عن طرٌق الفاكس )(Fax
-4عن طرٌق الحضور الشخصً )(Face to Face
-2عن طرٌق االنترنت دون وجود وسٌط )(By the Internet
اذكر اشكال الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع غٌر المباشرة:-2وكاالت السٌاحة والسفر )(Travel Agencies
-5منظمو الرحالت الشاملة )( tour Operators
-9ممثلو مبٌعات الفنادق )(Hotel Sales Representatives
-4انظمة التوزٌع االلكترونٌة )(Electronic Distribution Systems
-2المإسسات الحكومٌة )(Government Tourist Associations

بما تتمٌز الخدمات السٌاحٌة :-2تتمٌز بتكالٌف عالٌة
-5اسعار مرنه تتاثر بظروف السوق السٌاحٌة المتعددة والمتغٌرة
-9تتطلب اداة الكترونٌة تتٌح قاعدة بٌانات مساعدة ومرشدة السترتٌجٌات
التسوٌق السٌاحً الذكً
اذكر االمور التً تتطلب المنافسة فً مجال تقدٌم خدمات سٌاحٌة ذات جودة عالٌة:-2تنوع استراتٌجٌات التسوٌق
-5تنوع االسواق السٌاحٌة
-9اذواق العمالء السٌاحٌٌن
-4كٌفٌة الوصول الٌهم
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هل تعتبر السٌاحة االلكترونٌة والتسوٌق السٌاحً االلكترونً تهدٌدا لفرص العمل والعنصر البشري فً قطاعات صناعة السٌاحة:ال تعتبر تهدٌدا لفرص العمل والعنصر البشري فً قطاعات صناعة السٌاحة وانما هما فرصة وقوة مباشرة لخلق فرص عمل وتوظٌف
جدٌد داخل قطاعات السٌاحة والقطاعات المرتبطة بها
اذكر اهم مشكالت الحجز التقلٌدٌة عن طرٌق الهاتف: الضغط المتزاٌد على مكاتب الحجز المركزٌة فً شركات الطٌران تحتاج عملٌة الحجز الى جهد ووقت كبٌر بالنسبة للوكٌل السٌاحًعلل :قٌام شركات الطٌران بتركٌب اجهزة آلٌة فً مكاتب السٌاحة والسفر:
لتمكٌنها من عمل الحجز مباشرة
ما االسباب التً ادت الى انبثاق فكرة نظم التوزٌع االلٌة:-2قٌام شركات الطٌران بتركٌب اجهزة آلٌة فً مكاتب السٌاحة والسفر
-5تراكم االجهزة فً المكاتب السٌاحٌة
-9تسبب المزٌد من التكالٌف المادٌة واالعباء على مكاتب السٌاحة
ما االساس الذي تقوم علىه فكرة نظم التوزٌع اآللٌة:-2قٌام مكاتب السٌاحة والسفر باالتفاق مع شركات الطٌران بشراء عدد من
المقاعد على الطائرة مقابل نسبة معٌنه ٌحصل علٌها المكتب السٌاحً
ٌ-5ستطٌع المكتب السٌاحً القٌام بالحجوزات االلكترونٌة واتمامها عن طرٌق
التواصل االلكترونً مما ادى الى تخفٌض التكالٌف واالعباء على الوكٌل
-9تعلم نظام شركة التوزٌع التً توفر له خدمة الحجز والمبٌعات لمدٌر الوكالة
بدون ان ٌحتاج ان ٌعٌن موظفا لكل شركة طٌران
ماذا اصبحت توفر تطورات النظم االلكترونٌة للوكٌل السٌاحً:-2امكانٌات الحجز والبٌع فً الفنادق
-5شركات تاجٌر السٌارات
-9الرحالت السٌاحٌة والبحرٌة
علل :اصبح الوكٌل باالضافة الى نسب البٌع من شركة الطٌران والفنادق ٌحصل
على حوافز مادٌة من شركات التوزٌع ضمن برامج المنافسة
ادى الى زٌادة العوائد الربحٌة للوكٌل السٌاحً
اذكر اهداف المنظمة الدولٌة لصناعة السٌاحة االلكترونٌة والتسوٌق االلكترونً ): (IOETنشر ثقافة ووعً استخدام تكتولوجٌا االنترنت
التطور الهائل لتحقٌق اعلى قدر من المبٌعات على االنترنت فً مجاالت التجارة االلكترونٌة كلها سٌاحة وافدة متضاعفة
 ارباح هائلة لكل العاملٌن فً هذا القطاع المهم فالسٌاحة هً مصدر رئٌس للدخل القومً فرص تطور الحجوزات السٌاحٌة االلكترونٌةاذكر مزاٌا صناعة السٌاحة حالٌا -:
-2اعادة هندسة عملٌة الحجوزات
-5التوجه المتزاٌد نحو الحجوزات االلكترونٌة
-9تحرك معظم الشركات السٌاحٌة باتجاه تبنً مفهوم الحجوزات السٌاحٌة
االلكترونٌة
اذكر اهم الفرص والمنافع التً تحققها الحجوزات االلكترونٌة لكل من الشركات السٌاحٌة والسٌاح : -2امكانٌة الوصول الى االسواق السٌاحٌة العالمٌة وزٌادة الحصة السوقٌة للشركات السٌاحٌة
 -5تقدٌم برامج الرحالت السٌاحٌة والخدمات وفقا لحاجات السٌاح
 -9الحصول على معلومات مرتدة لتطوٌر المنتجات السٌاحٌة
 -4استحداث اشكال وقنوات جدٌدة للتوزٌع
 -2اسهمت الحجوزات االلكترونٌة باٌجاد نوع مبتكر من الوسطاء والذٌن ٌطلق علٌهم وسطاء المعرفة االلكترونٌة
 -7اسهمت الحجوزات االلكترونٌة بتحقٌق مٌزة تنافسٌة وموقع استراتٌجً للشركات السٌاحٌة
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عرف وسطاء المعرفة االلكترونٌة:هً منظمات تعمل لتسهٌل عملٌة التبادل بٌن الشركات السٌاحٌة والسٌاح
بماذا اسهمت الحجوزات االلكترونٌة:-2بتحقٌق مٌزة تنافسٌة وموقع استراتٌجً للشركات السٌاحٌة
-5خلقت فرصا غٌر مسبوقة فً دعم االستراتٌجٌات الممٌزة
-9تحسٌن الوضع التنافسً لهذه الشركات
تحدٌات الحجوزات االلكترونٌة فً القطاع السٌاحًاذكر التحدٌات والصعوبات التً تواجه العدٌد من الشركات السٌاحٌة التً تعتمد على الحجوزات االلكترونٌة
التحدٌات التنظٌمٌة:
 -2صعوبة متابعة التطورات المتالحقة فً تكنولوجٌا الحجوزات االلكترونٌة
 -5تعانً العدٌد من الشركات السٌاحٌة التً تعتمد اسلوب الحجوزات االلكترونٌة فً عملها من عوائق اللغة والثقافة
 -9تعد السرٌة والخصوصٌة من التحدٌات التً تعٌق تطور الحجوزات االلكترونٌة وتإثر فً تقبل بعض السٌاح لفكرة الحجز الكترونٌا
 -4عدم الثقة فً وسائل الدفع االلكترونٌة التمام عملٌة الحجز االلكترونً وشراء الرحلة السٌاحٌة
اذكر التحدٌات التنظٌمٌة :-2احداث تغٌٌرات جوهرٌة فً البنٌة التحتٌة فً الهٌكل والمسار والفلسفة
التنظٌمٌة للشركات السٌاحٌة
-5تنظٌم هٌاكلها ودمج االنشطة والفعالٌات االتصالٌة التسوٌقٌة الخاصة
بالحجوزات االلكترونٌة
-9تحدٌث اجراءات العمل بها بما ٌتماشى والتطورات التكنولوجٌة
المتجددة
علل :تعانً العدٌد من الشركات السٌاحٌة التً تعتمد اسلوب الحجوزات :
االلكترونٌة فً عملها من عوائق اللغة والثقافة
مما ٌعٌق التفاعل بٌن كثٌر من السٌاح والبرامج السٌاحٌة المعروضة الكترونٌا وآلٌات الحجز لشرائها
اذكر مشكالت الحجز االلكترونً التً تواجه الشركات السٌاحٌة فً االردن: -2غٌاب البنٌة التحتٌة الضرورٌة لهذا النوع من الحجوزات
 -5عدم تقبل بعض المواطنٌن االردنٌٌن لفكرة الحجز االلكترونً عبر االنترنت الحساسهم باالخطار
 -9عدم وضوح الرإٌا المستقبلٌة الهمٌة الحجوزات االلكترونٌة لدى مدٌري الشركات السٌاحٌة
 -4عدم انتشار االنترنت بصورة كبٌرة
علل :عدم تقبل بعض المواطنٌن االردنٌٌن لفكرة الحجز االلكترونً عبر االنترنت :
الحساسهم باالخطار
اذكر بعض البٌانات التً تحتاجها عملٌة الحجز االلكترونً:-2االسم
-5الجنسٌة
-9العنوان
-4طرٌقة السداد
على ماذا ٌتوقف نجاح صناعة السٌاحة فً االردن:-2على استخدام ادوات السٌاحة االلكترونٌة والتسوٌق السٌاحً االلكترونً
-5كفاءات الموارد البشرٌة المدربة والجٌدة فً تقدٌم وعرض مدى توافر وتنوع
المنتج السٌاحً لدى المقاصد السٌاحٌة

السٌاحه والسفر الفصل الثانً  /خطة جدٌدة ( المستوى الرابع )

أ .محمد الحجاوي

7022255970

الحلول المقترحة للسٌطرة على اخطار السٌاحة االلكترونٌةاذكر الحلول المقترحه للسٌطرة على اخطار السٌاحة االلكترونٌة:
 -2توخً الحذر باعطاء المعلومات الشخصٌة اال للجهات الموثوق بها ومعرفة اسباب حاجة تلك الجهات لهذه المعلومات
 -5استخدام برنامج آمن للدخول الى شبكة االنترنت
 -9التاكد من موقع الشركة السٌاحٌة على الشبكة العنكبوتٌة
 -4استخدام بطاقات الدفع المضمونه
 -2الحذر من تنزٌل برامج عبر االنترنت غٌر موثوقة المصدر
 -7الحذر من اعطاء االرقام السرٌة
 -0االحتفاظ بن سخ من العملٌات وهذه تعد من االمور المهمة والتً تسهم فً اكتشاف السرقات وتفادي استمرارها
 -1عدم السماح لالطفال باستخدام الشبكة من غٌر اشراف
 -2عدم استخدام المواقع غٌر المرخصة
ماذا تتضمن المعلومات الشخصٌة التً تعطى للجهات الموثوق بها:-2العنوان البرٌدي
-5ارقام الهواتف
-9البرٌد االلكترونً
ما المقصود باستخدام بطاقات الدفع المضمونه:المقصود بذلك ان ٌتم التعامل مع مصدري بطاقات الدفع عبر االنترنت والذي ٌتمتعون بسٌاسات خاصة تحمً الشخص المتعامل من
مسإولٌة االستخدام غٌر المرخص لبطاقته من قبل االخرٌن

تم بحمد هللا

هذا المرجع ٌعد شامال للمادة وٌحقق العالمة الكاملة بإذن هللا
كل التوفٌق والنجاح
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