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ولية بيدف تعزيز ن تقنية التحول الرقمي أصبحت في الوقت الراىن من االستراتيجيات األإ
وخاصة في ظل التطورات المتالحقة  الخدماتلتقديم  الثقافة الرقمية لجعل الثورة الرقمية أساسا  

في التحول الرقمي جزء ال  ح االستثماربفي مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، كما أص
تكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء عمى تقنيات ال جزأ من صناعة السياحة من خالل االعتماديت
، فتراضية وغيرىا من التقنيات التكنولوجية الحديثةالسياحة اإل صطناعي، والمنصات الرقمية،اإل

في قطاع  احول الرقمي وأىمية تطبيقيالتعرف عمى المفاىيم المختمفة لمت ىدف الدراسةومن أ 
عتمد الجانب وا  ودراسة وعرض بعض التقنيات والوسائل الرقمية الالزمة في السياحة، ،السياحة

عمل لقاءات مع بعض المسئولين ول تم في الدراسة عمى جزئين : الجزء األالميداني 
في الفترة ي ووزارة األثار والمختصين بوزارة السياحة والييئة المصرية العامة لمتنشيط السياح

ض ، والجزء الثاني تم توجيو استمارات االستقصاء عمى بع2222 أغسطسو  2222 نايربين ي
وكان عدد االستمارات شركات السياحة فئة )أ(  المديريون التنفيذيون فيبعض لتسويق و مديرو ا

تم استبعاد  استمارة و .55 % من اجمالي حجم العينة8... استمارة بنسبة  521الصحيحة 
من نتائج الدراسة ضعف ، و متحميل االحصائيصالحة لالغير  عمى بياناتيا استمارة بناء   51
 ساليب الرقمية الحديثة التي تعتمد عمى االبتكار في طر  تسويق المنتج السياحي المصرؼ،األ

ارة جيزة السياحية الرسمية المصرية مثل وز لرقمي في األلمتحول ا وغياب الرؤية الشاممة
متحول الرقمي في ، وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطة متكاممة لالسياحة ووزارة األثار

الحكومي في اعداد استراتيجية لمصرية ومشاركة القطاعين الخاص و الييئات واألجيزة الرسمية ا
عن  فضال   وطنية لمحكومة الرقمية ومتابعة اجراءات تنفيذىا لضمان االلتزام لتحقيق الجودة

 .بتكار الرقمي لبناء حكومة رقمية مستقبميةدعم اال

 مقدمة  

جديدة أمام  برز تجميات التطور التكنولوجي الذؼ يشيده عالمنا اليوم حيث فتحت أفاقا  الثورة الرقمية إحدػ أتعد 
نتقال شيدىا المجتمع البشرؼ من خالل اإلفراد مع تغير مفيوم المكان والزمان بالنسبة ليم وىذه التطورات التي ياأل



   .431-421(، ص 3233 ديسمبر، )1، العدد 32لد المج (JAAUTH)           سارة عاطف الموجي        
 

105 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

لى عيد اقتصادؼ جديد يطمق عميو ترونيات والرقمنة قد فتح الطريق إلى عالم اإللكالمتزايد من عالم الماديات إ
نترنت أصبح العمود الفقرؼ والركيزة يرػ المختصون في المجال السياحي أن اإل، و التحول الرقمي لالقتصاد

 .(Nedelea and Balan,2010) األساسية لصناعة السياحة في الوقت الراىن

ل المتقدمة ويشمل قتصادية والسياحية في الدو الركائز الرئيسية لمتنمية اإلجتماعية واإلحد إن التحول الرقمي أ 
ستخدام الروبوتات وتقنيات إنترنت األشياء والحوسبة السحابية وغيرىا إلحداث تحوالت جذرية التحول الرقمي ا

مو في كبرػ الشركات والمؤسسات الحكومية التي تضمن استمراريتيا في حفزات لمنيجاد مو إ عالميا في االقتصاد
 .(.225)البار، دائرة المنافسة إقميميا وعالميا بمختمف القطاعات

 مشكمة الدراسة

ن قطاع السياحة من القطاعات التي المنتج السياحي المصرؼ وأ نو عمى الرغم من تنوعمشكمة الدراسة في إ تمثلت
عن المنتج السياحي المصرؼ  مى تكنولوجيا المعمومات كوسيمة ميمة وفعالة لتبادل المعموماتتعتمد بشكل كبير ع

 والخدمات المقدمة في المقاصد السياحية المصرية وطر  تسويقيا الحديثة التي تعتمد عمى استخدام الوسائط
ن يعاني من عدم حتى اآلقصد السياحي المصرؼ الزال ن الم، إال انو يالحع أ(.225،)جعفر الرقمية المتعددة
ساليب عن عدم استخدام األ ت الخدمية السياحية فضال  التكنولوجية الرقمية الحديثة في إدارة المنشآتطبيق التقنيات 

عمى نصيب  بتكار في طر  تسويق المنتج السياحي المصرؼ مما أثر سمبا  عمى اإلد التكنولوجية الحديثة التي تعتم
السائح عن مستوػ جودة الخدمات المقدمة في  لى عدم رضاءلمي باإلضافة إالطمب السياحي العامصر من 

 .(.225ر )البار، مص

 هداف الدراسةأ

 .مفيوم التحول الرقمي وأىمية تطبيقو في قطاع السياحةدراسة  -
 .دارة الرقمية الحديثةإلى اإلدارة التقميدية إبراز أسباب التحول من اإل -
 .لتطبيق التحول الرقمي في القطاع السياحي جراءات التي تم اتخاذىااإلدراسة  -
 .دارة الرقمية كمفيوم مبتكر لثورة المعموماتطر  اإلاستعراض وتحميل  -
 .التقنيات والوسائل الرقمية الالزمة في قطاع السياحة بعضعرض و تقديم  -

 مفهوم التحول الرقمي

ة الثورة التكنولوجية، واإلنتقال من ن أجل مواكبصبح التحول الرقمي ضرورة لمعاممين في القطاع السياحي مأ
، وترشيد النفقات، قضاء عمى البيروقراطية وتقميل األخطاء البشريةلى الخدمات الرقمية والالخدمات التقميدية إ

 (.2222، ويسيم في خمق فرص لتقديم خدمات ابداعية )ىيثم ونصر هللا ،المعامالت والخدماتوتحقيق كفاءة 

 واالتصاالتائم عمى تكنولوجيا المعمومات لى نظام رقمي قاإلنتقال من نظام تقميدؼ إ يعرف التحول الرقمي بأنو
ضوء مجموعة من المتطمبات المتمثمة في وضع استراتيجية التحول في في جميع مجاالت العمل السياحي، 
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ل الرقمي، باإلضافة وتصميم البرامج السياحية الرقمية، وادارة وتمويل التحو ، الرقمي، ونشر ثقافة التحول الرقمي
 (.Kumar,2016) التشريعية إلى المتطمبات البشرية، والتقنية واألمنية، و 

 صطناعىاإلتبطة بإنترنت األشياء والذكاء دام التقنيات الرقمية الحديثة المر استخ"رف التحول الرقمي بأنو ا عكم
)دبوسي  "والعمميات والبيانات معا األشخاصلبيانات الضخمة والمنصات الرقمية، وذلك بيدف ربط األشياء و وا

 (.2251وربيع ، 

، وذلك ىو نظام متكامل يعمل عمى تسييل وتسريع عممية تقديم وايصال الخدمات لممستيمكين بكفاءة عالية"و أ
 .(2222)مراد، "والتقنيات الرقمية الحديثةت من التطبيقا ستفادةباال

قطاعات المختمفة بالدولة، ويتمثل في تحويل الخدمات و ىو مشروع حكومي يشمل كافة خدمات المؤسسات والأ
المختمفة من شكميا التقميدؼ إلى الشكل  اتستثمار واالاألساسية المرتبطة بخدمة األفراد، والمؤسسات الحيوية و 

 .(2222،  خرون وآعمى التقنيات الحديثة والمتطورة )البموشية  عتمادباالاإللكتروني الذكي 

 بالتحول الرقمي بعض المفاهيم المتعمقة

 اإلدارة الرقمية

تعرف اإلدارة الرقمية بأنيا نيج استراتيجي إلدارة المستقبل وديناميكية المنظمة من أجل تنمية أداء متميز من 
خالل استخدام النظام التكنولوجي والتركيز عمى التكامل والذكاء االصطناعي من خالل استخدام التطور 

 .(Yao et al.,2011)ة معرفية لتحقيق أىداف المنظمة يئيجاد بإل التكنولوجي السريع

، والذؼ النظم المرتبطة بالموارد البشريةنيا تطبيق متميز لمتقنيات المعتمدة عمى الويب في كما تعرف عمى أ
ى المعمومات الخاصة بالموارد البشرية م مع بعض التغييرات التنظيمية األخرػ في اتاحة إمكانية الوصول إلسيسي
 .(.222اسع وكذلك توفير فرص عديدة إلدارة تمك المعمومات )العريشي،   و طاعمى ن

 الحكومة الرقمية

الحكومي وفق جودة، وسرعة، اع و المؤسسة التي تيتم بتطوير الخدمات الرقمية في القطىي الييئة أو الجية أ
، والزائرين من المواطنين والمقيمين ، واألفراد، والمعامالت بين الجيات الحكوميةوتيسير كافة العمميات واإلجراءات

، وتحقيق القيمة المضافة ع الخاص لتعزيز الميزة التنافسية، واإلستدامة، واالستثمار، ورفع العائدالقطات وشركا
 .(2225لالقتصاد الرقمي )الخورؼ ، 

 مية لممواطنينو ىي الجية التي تعني بتوظيف تقنيات المعمومات واالتصاالت في مجال تقديم الخدمات الحكو أ
 .(2225الدين، ر نو )موالؼ و  ، والعدالةوالدقة، والشفافية ة، والسرعلضمان الجودة

لتقنيات المعمومات واالتصاالت بيدف تحسين تقديم المعمومات،  جيزة القطاع العامكما تعرف عمى إنيا استخدام أ
ساواة المبادغ والقيم مثل الم ، وتعزيز مجموعة منروالخدمات، واشراك المواطنين في عمميات صنع القرا

 .(.225قوريش ، )ناويس و  ، والمساءلةة،والشفافي
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تبادل األراء ونية تسمح بالمشاركة والتعاون و تتمحور حول المواطن في عالقة اتصالية تعاحكومة  يضا  ىي أ
لرئيسي لتعزيز مفيوم ن مشاركة المواطنين ىي المعيار استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وا  والتأثير والتأثر با

 .(Alkhowaiter,2020) نالحكومة الرقمية المتمركزة حول المواط

 (:2225لمتحول السميم لمحكومة الرقمية يجب توافر مجموعة من الدعائم الرئيسية لبناء الحكومة الرقمية )الخورؼ،

 .قميةمل عمى تقميص الفجوة الر و الع القيادة الداعمة لمتحول الرقمي وتمبية متطمباتو -
جال و مشاركة العاممين حديثة مع تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في ىذا المقاعدة بيانات كبيرة و  -

 رائيم نحو التطوير.في ابداء آ
 البيئة التحتية المييأة والمالئمة لمتقنيات الرقمية. -
 الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. -
 ىداف الواضحة.األؤية المحددة ذات الرسالة و الر  -
 والثقافة التنظيمية المرنة. ثقافة االبتكار -
 لكافة البيانات لتيسير الوصول ليا واستخداميا مثل البيانات المفتوحة. الحوكمة -
 راء المواطنين.، و استطالع آالبشرية مع ضمان تأىيميا بالميارات الرقمية الالزمة الموارد -
 من المعمومات.ل نظام رقمي مدعم بالحماية ، وأالمن خ تعزيز التعامالت المالية رقميا   -
 الى معايير مقننة مع تشجيع االبتكار الرقمي. داء بشكل دورؼ استنادا  تقييم األ -

 المستهمك الرقمي

ى كبر من مستيمكييا عمعمييا لذىنية وعقمية الشريحة األ يعتمد مستقبل السياحة الرقمية عمى فيم القائمين
الرقمية سواء التابعين لإلدارة أو الحكومة  ب عمى العاممين في مجال السياحة، وبالتالي يجوجو الخصوص

في اعتبارىم وخاصة مع تغير سموك المستيمك و المستيمك الرقمي الرقمية أن يضعوا السائح الرقمي أ
سموك في ، وبالتالي فإن التحول الرقمي مر بعد ظيور التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل اإلجتماعيالمست

 .(2252خاص بيا )شعالن، ن تطبيقا  كل خدمة يريدىا السائح الرقمي اآلذ لإ واقعا   مرا  المستيمكين أصبح أ

 ة التقميدية إلى اإلدارة الرقميةسباب التحول من اإلدار أ

ق رنة تقدم خدماتيا لمراغبين فييا في الوقت والمكان المناسب ووفم دارةإدارة الرقمية تعمل عمى توفير إن اإل
دارة اب التحول من اإلدارة التقميدية إلى اإلسبا ىؤالء المستفيدون ويمكن تمخيص أالمواصفات التي يرغبي

 (:2252الرقمية في )سالم،

 نتشار الواسع لمثقافة الرقمية.اإل -5
 عمال.اإلجراءات والعمميات المعقدة وأثرىا عمى زيادة تكمفة األ -2
 دارية.فات القانونية والفنية والنظم اإلمواصداء وفق الالموارد وضبط األترشيد استخدام  -1
 ليات لمتميز داخل كل شركة تسعى لمتنافس.منافسة بين الشركات وضرورة وجود آازدياد ال -4
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 عمى اتساع نطا  العمل. تصال المستمر بين العاممينحتمية تحقيق اإل -1
 ضرورة توحيد وتكامل البيانات عمى مستوػ الشركة وتوفيرىا وقت الحاجة. -6
 لى تقميل التكاليف التشغيمية وزيادة عائد الشركة.إجة الحا -2

 التحول الرقمي في قطاع السياحة

بتكار والتجديد، لتطوير قطاع السياحة من خالل اإلىتمام بتوفير اإل واضحا   شيدت السنوات األخيرة اتجاىا  
دخال التقنيات التكنولوجية الحديثة لى األنظمة الخاصة بتحديد ة إات والخدمات السياحية، باإلضافعمى المنتج وا 

 .(.225المواقع الجغرافية والبيانات الضخمة وتقنيات الذكاء االصطناعي وغيرىا )بظاظو، 

العديد  جتماعية الشاممة فيإن السياحة أحد القطاعات اإلقتصادية األكثر قدرة عمى دفع التنمية اإلقتصادية واإل
، ورفع نسبة النمو في الناتج المحمي وزيادة الدخل القوميات األجنبية ستثمار من الدول من خالل جذب اإل

 .(Baytona,2019) ، وتوفير فرص العمل والحد من مشكالت الفقر والبطالةاإلجمالي

لة والفاعمية في و ما يعرف "بالسياحة الرقمية" عمى السرعة والسيو التحول الرقمي في قطاع السياحة أ يعتمد
في تسيير  و المؤسسات السياحية من خالل تبني التكنولوجيا والشبكات الذكية، كما ازداد نمالترويج السياحي
التحول الرقمي في صناعة السياحة، حيث  ىميةن معظم المؤسسات والشركات السياحية أدركت أ أعماليا، كما إ

ثة مع وحدا وتعزيز المنافسة وجعمو أكثر تطورا   ةمستدامالياحة السصبحت الحمول الرقمية ضرورة لتحقيق أ
 .(2225)بن حسنية،  تجاىات الحديثة العالميةاإل

 التحول الرقمي في القطاع السياحيمتطمبات تطبيق 

، يستمزم المعموماتية والبشرية والتشريعيةتطبيق التحول الرقمي عمى نظام متكامل من المكونات التقنية و يعتمد 
 .(2256البديع ،  )عبد تطبيقيا العديد من المقومات المتكاممة

 خطوات التحول الرقمي

 (2222: )رشوان وقاسم، كما ذكره يبدأ التحول الرقمي 

جراء تح - ن يتحقق ذلك إال من خالل قياس سين عمى الوضع الراىن، وال يمكن أبناء استراتيجية رقمية وا 
 اإلمكانيات الرقمية الحالية، ولتحديد أفضل ىيكل عمل ألنشطة التسويق الرقمي في المنشأة.

د المتطمبات لخطط االستثمار مع تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاممة ومحكمة يتم تحدي -
 لى المسار المنشود.افة الظروف ولتدفع بعجمة التحول إلك

 ستراتيجية المنشودة. ول الرقمي لموصول إلى األىداف اإلتساعد عمى التحالتي دارة لمتغيير و يجب توافر إ -

 من: توافر كلا يستمزم تطبيق التحول الرقمي 

يا التخاذ تتضمن توفير الكوادر المؤىمة والمدربة والقادرة عمى استخدام البيانات وتحميم الموارد البشرية: -5
 ( وتتمثل متطمبات الموارد البشرية فيما يمي:.225، )البار،قرارات فعالة وتنفيذىا
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ظيمية وصنع المعرفة بتكار والتجديد وا عادة الثقافة التنتوفير الكفاءات القادرة عمى اإل -
 .(2255)المسعودؼ،

جيزة الفنيين والمتخصصين في تقنيات اإلتصاالت وتشغيل األتوفير كوادر بشرية من المبرمجين و  -
 .(2228وصيانتيا )السميرؼ،

 الشبكات.رات لمعاممين عمى أجيزة الحاسب و التدريب وبناء القد -
 شرية المؤىمة عمى نظم المعمومات والبرمجياتحتياجات الحالية والمستقبمية من الموارد البتحديد اإل -

 .(2255)الحسنات،
دارؼ لألفراد حتى يتيح ليم التعامل السريع مع المتغيرات في البيئة التكنولوجية التمكين اإل -

 .(2251)اشتيوؼ،
تشمل توفير المتطمبات التكنولوجية لبناء التحول الرقمي بإستخدام منظومة من  التقنيات الرقمية: -2

التي تعمل ضمن بيئات رقمية وتقنية ومراكز معمومات  ات واألجيزة والتخزين والبرمجياتالبيان
 .(2251)دبوسي،

 (2252)شعالن ، ة: أهم التقنيات الرقمي
 البيانات الضخمة وأدوات التحميل الخاصة بيا والتي تساعد عمى اتخاذ القرارات والتنبوءات باألعمال. -
لى ا متابعة كل ماييمو من خدمات باإلضافة إطيع العميل من خالليالتي يست محمولةأجيزة اليواتف ال -

 لى الوقت والجيد كشراء وحجز تذاكر الطيران.إعمال التي تحتاج إتمام الكثير من األ
 عمال التجارية والتسويقية.، والتي عززت األجتماعيشبكات التواصل اإل -
 الرقمي.حداث عممية التحول إفي  تساعدسالحوسبة السحابية والتي  -
مثل ادخال الروبوتات في مجال  ؼ شركة رقميا  أاء من العوامل المساعدة في تحول يعتبر انترنت األشي -

 ت التي تعتمد عمى التكنولوجيا بيدف جمع المعمومات.دواأحد األابتكار و أعمال األ
 حتيال .، وكشف عمميات اإلتقنية كشف المواقع -
 بين اإلنسان واأللة. التفاعل -
 معزز )األجيزة القابمة لإلرتداء(.الواقع ال -
 ستشعار الذكية.بعاد وأجيزة اإلأجيزة الطباعة ثالثية األ -
 .ضخمةتحميل البيانات ال -
لخارجي تتضمن عمل بناء تقني فعال يسمح بتطوير األداء عمى الصعيد الداخمي وا ة:العمميات الرقمي -3

اإلجراءات والسياسات التي تغطي كافة ، ويتضمن ذلك مثل لمتحول الرقميلممؤسسة لضمان التطبيق األ
 .(2251)دبوسي، نشاطات الشركة وعممياتيا المترابطة والتقنيات المتطورة

، تحميل البيانات بشكل منتظم وفعالتشمل البيانات الرقمية قيام المؤسسات بإدارة و  البيانات الرقمية: -4
عن البيانات  ميل اإلحصائي والبحثوذلك لتوفير بيانات نوعية مع توفير وتطوير أدوات مناسبة لمتح

 .(2258)عبد المعطي، ، ومتابعة البيانات بشكل مستمر لضمان إستمرار تدفقياوالتنبوء بالمستقبل
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 فوائد تطبيق التحول الرقمي

ن تطبيق التحول الرقمي لو فائدة ىامة مثل زيادة كفاءة وفعالية الخدمات إ: داء الحكوميتحسين األ -1
وتوفير الخدمات عمى مدار داء الحكومي، والقضاء عمى الفساد ومكافحتو، وػ األالحكومية ورفع مست

اء المواطنين والحفاظ عمى سرية عن ضمان مستوػ مرتفع من جودة الخدمات ورض ، فضال  ساعة 24
 (The world Economic Forum,2017). من المعموماتأو 

جراءات وتحقيق الشفافية ي وتبسيط اإلستثمار الخارجتتمثل في تشجيع وجذب اإل المستثمرين:جذب  -2
 دارة والتدريبجية الحديثة عمى نطا  واسع في اإلوتوفير البنية المعموماتية واستخدام التطبيقات التكنولو 

(Janssen,2012). 
كتيا تشمل تعزيز حق المواطنين في المعرفة والمعمومات واستخداميا ومشار  ممواطنين:تحقيق المنفعة ل -1

 ص جديدة لمعملفر  رتوفيو بتكار ، وتحفيز اإلتكمفة وتيسير الحصول عمى الخدماتقل أأسرع وقت و في 
(Janssen,2012). 

 في قطاع السياحة مزايا التحول الرقمي

ستثمارات السياحية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة من خالل استخدام التقنيات التكنولوجية دعم اإل -
 .(.225)برنامج التحول الوطني،اظ عمى البيئة في نفس الوقتلتحقيق أعمى عائد اقتصادؼ والحف

صناعة المتاحف الرقمية لزيادة فرص العرض وتنويع المنتج السياحي وزيادة المزايا النسبية  تطوير -
رشاد السياحي الرقمية المتعدد المغات فتراضي وكتيبات اإلن خالل استخدام نظارات الواقع اإلوالتنافسية م

ية ت الفندقآير تصميمات متعددة في بناء المنشعن توف وسائل الرقمية المتعددة، فضال  وغيرىا من ال
 صطناعي لمعرفة احتياجات ومتطمبات السائحين وتمبيتيا بالصور المثمىة الذكاء اإلالمعتمدة عمى تقني

 .(.225)بظاظو،
لتقميدية في التسويق بين العرض والطمب السياحي من خالل الطر  الحديثة المبتكرة وغير ا االلتقاء -

الرقمي لترويج المقاصد السياحية سواء في الداخل او الخارج عبر المنصات الرقمية واإلتمام السريع 
 .(.225)بظاظو، ت والمزارات السياحيةآلكتروني لمفناد  والطيران والمنشإلجراءات الحجز والدفع اإل

عن توفير إدارة سياحية  والتراثية فضال   األثرية في عمل صورة شمولية رقمية متكاممة إلدارة المواقع تسيم -
 .(2256)بظاظو، مثمى تتمكن من مواجية كافة التحديات األمنية والطبيعية والبشرية

عن المقاصد  المواقع الجغرافية التي تعتمد عمى البيانات الضخمة وتوفير كافة المعمومات لمسائح تحديد -
يالت السياحية بيا، مما يساعد السائح في اختيار وتخطيط ماكن الخدمات والتسيأالسياحية المختمفة و 

 .(.225)بظاظو، إجازتو بنفسو

 الرقمية اللزمة في قطاع السياحةالتقنيات والوسائل 

 تي:أو الوسائل التكنولوجية في اآلتتمثل التقنيات الرقمية 
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ذكية ومراكز المعمومات لتقديم التي تتوافر بيا البنية التحتية والفوقية الىي المدينة  المدينة الذكية: -
بة الشخصية المتنقمة المتصمة خدمات رقمية تعتمد عمى التطبيقات الرقمية من خالل أجيزة الحوس

البيئة  نترنت لتقديم خدمات تتميز برفاىية الحياة مع الحفاظ عمىتصال بالحوسبة السحابية واإلباإل
ات الحكومية المعتمدة عمى المنظومة الرقمية تصاالت والمعمومات والخدمالمستدامة وتكنولوجيا اإل

ة لممدن مكانيات المتطور وتسيم اإل ،(Garcia and Nam,2015) المتطورة وكذلك وسائل نقل ذكية
دارات السياحية والسائحين، وسيولة التسويق والترويج لممنتجات السياحية الذكية في تسييل ميمة اإل

 لمسائحين وسيولة تنقل السائحين وزيادة مدة اقامتيم.بطر  مختمفة ومبتكرة، مع سرعة الوصول 
ابطة جيزة التقنية المتر كوسيمة لمتواصل بين األ حيويا   يمعب االنترنت دورا   و الشبكة العنكبوتية:أنترنت اإل  -

 عن كونو لو دورا   ودون الحاجة لتواجده في مكان محدد، فضال   نسانيا البعض دون تدخل اإلمع بعض
فسة واالبتكار بشكل ات المقدمة وبالتالي قدرة المقاصد السياحية المختمفة عمى المنافي رفع مستوػ الخدم

 . (Cisco,2018) العمالء بإختالف سماتيم ورغباتو عمى مستوػ من رضاءأ أسرع لتحقيق 
 نسان وفيم طبيعتو عن طريق عمل برامج لمحاسبىو محاكاة لذكاء اإل صطناعي وتطبيقاته:الذكاء اإل -

 .(.225)ماجد، أمثمتيا السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار وغيرىالي، ومن اآل
الفندقية مع فيم رة المواقع التراثية والسياحية و داإالفندقة فالتطبيقات تشمل أما بالنسبة لقطاع السياحة و 

 .(.225)بظاظو، متطمبات السائح مثل معرفة وقت الحجز وطمباتو في نوع الغرف وتوفيرىا لو

 ية كمفهوم مبتكر لثورة المعموماتدارة الرقمإلا

قتصاد الرقمي، كر ظير نتيجة ثورة المعمومات واإلدارة اإللكترونية مفيوم حديث ومبتأو اإلتعد اإلدارة الرقمية 
لمتطور الكبير في مجاالت تكنولوجيا المعمومات كافة ورخص أسعارىا، أخذت المؤسسات الرسمية  ونظرا  

نترنت في كة اإلظيور شب بتكارات في المجال اإلدارؼ، وساعد ايضا  ي استخدام أحدث اإلوالخاصة تتسابق ف
الور  في إنجاز أعماليا واستخدام ىذه التكنولوجيا المتطورة يساعد عمى تقميل استخدام  كثر تأثيرا  أجعميا 

 .(2255)عبد القادر، جراءاتوتبسيط اإل

تحويل العمل اإلدارؼ القديم من إدارة يدوية إلى إدارة رقمية،  مية تعد منظومة متكاممة تيدف إلىدارة الرقاإل
إذ تيدف عمى نظم معموماتية قوية، تساعد في اتخاذ القرار اإلدارؼ بأسرع وقت وبأقل التكاليف، تماد باالع

 .(2256)عبدالحميد، أة وربطيا بشبكة المعموماتاإلدارة الرقمية إلى تأمين البنية التحتية الضرورية لممنش

عبارة عن منظومة إلكترونية متكاممة، تيدف إلى تحويل العمل اإلدارؼ التقميدؼ "اإلدارة الرقمية بأنيا ف تعر 
عتماد عمى نظم زة اإللكترونية والتكنولوجية باإلالعادؼ من إدارة يدوية ورقية إلى إدارة بإستخدام األجي

. "ارؼ بأسرع وقت وبأقل جيد وتكاليفكعموماتية ومعرفية وعقمية قوية تساعد في اتخاذ القرار اإلد
 .(2255)الحسنات،
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تصاالت في جميع وظائف يجابي لتكنولوجيا المعمومات واإلستثمار اإلاإل"اإلدارة الرقمية بأنيا ف كما تعر 
العممية اإلدارية القائمة عمى التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة والمتابعة والتقويم، وذلك بيدف تحسين أدائيا 

 .(2251)ابوعاشور والنمرؼ، "زيز مركزىا التنافسيوتع

يمكن تعريف اإلدارة الرقمية بأنيا منظومة إدارية رقمية أو مدخال  إداريا  حديثا  يعمل عمى  بناء عمى ما سبقو 
تصاالت المتقدمة ونظم المعرفة والبرامج استثمار تكنولوجيا المعمومات واإلسد الفجوة الرقمية في المجتمع، ب

رص التنمية واإلصالح وتعزيز وتدعيم ف عمال الحكوميةر الخدمات لممستفيدين ومؤسسات األورة لتوفيالمتط
نجاز الميام إلكترونيا  عن طريق تحويل العمل اإلدارؼ الورقي إلى أعمال تنجز اإلدارؼ واإل قتصادؼ وا 

تكاليف ومجيود أقل مع سيولة بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة المختمفة عبر شبكة اإلنترنت بسرعة ودقة وب
تبادل المعمومات والبيانات بين العاممين في المنشأة بعضيم البعض أو مع األطراف الخارجية مما يساعد 

 عمى اتخاذ القرارات بشكل سريع ورفع كفاءة األداء.

 :(2112)المميجي، وضحهاأكما  أهداف اإلدارة الرقمية

 ة منيا:ىناك مجموعة من األىداف لإلدارة الرقمي

 متابعة اإلدارات المختمفة لممؤسسة وكأنيا وحدة مركزية. -
 تجميع البيانات من مصادرىا األصمية بصورة موحدة. -
 تقميص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطيا. -
 المعمومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدؼ العاممين كافة. تكنولوجيا توظيف -
 ، ومتابعة الموارد كافة.بط بين العاممين واإلدارة العمياتراال زيادة -
 بتكار في البرامج اإللكترونية في المنشأة.قو  العاممين من حيث اإلبداع واإلعمى ح الحفاظ -
 حجم التبادالت المعموماتية بين العاممين. زيادة -
 رشيف الورقي، واستبدالو بنظام األرشيف اإللكتروني.نظام األ إلغاء -
 عمى سرية المعمومات وتقميل مخاطر فقدىا وبخاصة ما يتعمق بالتقويم والسجالت. فاظالح -
 والمؤتمرات من خالل الشبكة اإللكترونية لإلدارة "الفيديو كونفرانس".إقامة الندوات  -
 الحد من أخذ العطالت إلنجاز الميام اإلدارية. -
 ألفراد العاممين.قنوات اتصال جديدة بين القائمين عمى إدارة المنشأة وا فتح -
 إحتياجات ورغبات العمالء. تمبية -

 السياحة مجالعمى كفاءة أداء العاممين في  تأثير البيئة الرقمية

السياحة وذلك من خالل تأثيرىا عمى إنتاجية  مجاللمبيئة الرقمية تأثير كبير عمى كفاءة أداء العاممين في 
تجات باإلضافة إلى ت تطوير وتسويق الخدمات والمنالشركات والمؤسسات، والقوػ العاممة، وكذلك عمميا
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لمعمومات الالزمة بتكار وتوفير ااإلعمال، وبناء المنظمة المبدعة مما يعمل عمى تعزيز تحسين جودة األ
 .(2222)زرزور، و الشركةألخدمة المؤسسة 

من خالل تقميل التكاليف ية تمعب البيئة الرقمية دورا  ىاما  في تقميل التكاليف التي تتحمميا الشركات السياح
البريدية عن طريق استبداليا بالبريد اإللكتروني، واستبدال إرسال قوائم البيع والنشرات الفنية وغيرىا من 

جتماعات بنظام المقاءات مى اإلنترنت باإلضافة إلى عقد اإلإصدارات الشركة بإتاحتيا عمى موقع الشركة ع
ستخدام الورقي في اصة بعد جائحة كورونا، وتقميل اإلنشر الوباء خعن بعد لمحد من مصاريف اإلنتقاالت و 

تقديم الخدمات المختمفة بالشركة. كما تساىم البيئة الرقمية في فعالية إدارة الوقت وتحسين عممية اتخاذ القرار 
 اليةمن خالل إتاحة الالمركزية وتفويض السمطة وتوفير نظام معمومات يساعد في اتخاذ القرار بسرعة وفع

 .(2256)بوعقال،

أصبحت تتم وفرت البيئة الرقمية بيئة بيا أعمال تفاعمية بين مقدم الخدمة )العاممين( ومتمقييا )العمالء( والتي 
تصال حيث يستخدمون اإلنترنت ووسائل اإل، وتحكميا نماذج أعمال رقمية أؼ توقفعمى مدار الساعة بدون 

 .(2228)عيساني، متصال والتواصل فيما بينيالرقمية في اإل

 فاءة العاممين في المجال السياحيدور اإلدارة الرقمية في رفع ك

زالة ل من خالل تحديد األىداف ووضع اإلدارة الحديثة إلى تحسين إجراءات العمتيدف اإل ستراتيجيات، وا 
دارة داخل العقبات التي تؤثر عمى سير العمل وذلك بإستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتطوير أداء اإل

الشركة السياحية بشكل يستجيب إلحتياجات العمالء وينعكس دور اإلدارة الرقمية في رفع كفاءة أداء العاممين 
 من خالل:

 .(2258)أمجوج، رضاء العمالء وتبسيط وتسييل إجراءات العمل الجديدة -
ء بالنسبة تدريب وتأىيل ميارات جديدة ذات كفاءة عالية ووضع حمول قطعية لمشاكل العمل سوا -

 .(2254)بن حسين، و لمعمالءأد والمال سواء بالنسبة لمعاممين الجيء، وتقميل الوقت و ممين أو لمعماللمعا
تقميل تكمفة األعمال والخدمات والعديد من االجراءات وتمكين العمالء من الحصول عمى المعمومات  -

، معالجة حضورىم الشخصيلى إدون الحاجة  في أماكن تواجدىم واالجراءات الخاصة بالخدمات
)عبدالناصر  منظومة حفع وتوثيق البيانات، مما يحقق تميز أداء الشركة ويطور أعماليا

 .(2255وقريشي،

 :(2222)زرزور، لتي تواجه تطبيق التحول الرقمي في السياحة المصريةت االتحديا

 لمتحول الرقمي. رض الواقع لمتطبيق الكاملأات الفعمية التي تم اتخاذىا عمى جراءضعف اإل -
 ارتفاع التكمفة المادية والتكنولوجية المطموبة. -
صعوبة توفير التدريب المناسب في كافة قطاعات الضيافة والسياحة إلرتفاع التكمفة والوقت المطموب  -

 لمتدريب.
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 بداع لدؼ العاممين وعدم رغبة البعض في استخدام التكنولوجيا الحديثة.بتكار واإلعدم وجود ثقافة اإل -
تفاقات والبروتوكالت في مجال التكنولوجيا مع كبرػ الشركات الدولية إلى عقد مزيد من اإلالحاجة  -

 المتخصصة.
جيزة الرسمية شتراك مع الدولة واألاحية في تحمل التكمفة المادية لإلت السيآعدم رغبة العديد من المنش -

 الحكومية.

 منهجية الدراسة

سموب البحث المكتبي والتي أمي في الجانب النظرؼ بناءا  عمى مياعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التح
ث عمى عتمد البحا كما  .تتضمن الكتب العربية واألجنبية، واألبحاث والرسائل العممية، والمواقع اإللكترونية

يداني في ستقصاء لدراسة الجانب المن واقع تحميل استمارات اإلدانية مستنباطي في الدراسة الميالجانب اإل
 لى عينة من:إالبحث والتي تم توجييا 

 المسئولين والمختصين بوزارة السياحة والييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحي ووزارة األثار. -
ول التالي عينة لتسويق والسياحة بشركات السياحة فئة )أ( ، ويوضح الجدالمديرون التنفيذيون ومديرو ا -

، وكان عدد االستمارات 2222وأغسطس  2222فترة بين يناير ستجابة في الالدراسة ومعدل اإل
 من إجمالي حجم العينة. %8...إستمارة بنسبة  521الصحيحة  

 ةاسة الميدانيالدر 

ى توزيع استمارات إستقصاء موجية إلى عينة من شركات السياحة فئة اعتمد الجانب الميداني في البحث عم
المسئولون إستمارة إستقصاء عمى عينة من  .55)أ( بالقاىرة الكبرػ وذلك بالمغة العربية حيث تم توزيع عدد 

ويق ، والمديرون التنفيذيون ومديرو التسثارة التنشيط السياحي ووزارة اآلالمختصون في وزارة السياحة وىيئ
، وكان عدد االستمارات 2222واغسطس  2222في الفترة بين يناير  السياحي في شركات السياحة فئة )أ(

 .جمالي عينة الدراسةامن  %8...إستمارة بنسبة  521الصحيحة 

 معدل االستجابة لعينة الدراسة -1
 ( معدل االستجابة لعينة الدراسة1جدول رقم )

عدد االستمارات  العينة
 الموزعة

عدد االستمارات 
 المقبولة

معدل االستجابة 
 )تقريباا(

السياحة المسئولون المختصون في وزارة 
 ثاروىيئة التنشيط ووزارة اآل

42 14 .1 

 8.2. 11 12 الخبراء المختصون في المجال السياحي

 85.1 25 21المديرون التنفيذيون في شركات السياحة 
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 فئة)أ(

ات مديرو التسويق والسياحة في شرك
 السياحة فئة)أ(

5. 52 84.4 

 8... 521 .55 اإلجمالي

اجمالي عدد ( استمارة من 521حيحة المقبولة )ستمارات الص( ان اجمالي اإل5وضح الجدول رقم )ي
عمى بياناتيا الغير  ء  استمارة بنا (51( استمارة وذلك بعد استبعاد عدد ).55ستمارات الموزعة )اإل

% ، ويعد 8...ير صالحة لمتحميل اإلحصائي وبذلك يصبح معدل اإلستجابة و الغأأو الخاطئة مكتممة 
وعية المدروسين في ( ، وقد تم تحديد ن2221معدل مرتفع وجيد جدا  في مثل ىذه الدراسات )شاكر،

ى الخطوات التي يتم تنفيذىا إلخبرة عن التحول الرقمي باإلضافة عمى ما يتوافر لدييم من  العينة بناء  
السياحة وىيئة التنشيط ووزارة الدولة لتطبيق التحول الرقمي وذلك بالنسبة لممسئولون في وزارة  من جانب

 ثار.اآل
التسويق والمديرون التنفيذيون في شركات السياحة فئة )أ( تم اختيار الخبراء بناءا  أما بالنسبة لمديرون 

جيزة الرسمية وعمميم بالمنافع ي باألعمى الخبرة السابقة لدييم في التنشيط والتسويق السياحي الخارج
التي يمكن تحقيقيا من التحول الرقمي في تنظيم وتسويق النشاط السياحي ومتطمبات تحقيقو وكذلك 

 التحديات التي تواجو مصر في ىذا المجال.
 تصميم إستمارة اإلستقصاء -2

دػ توافر استراتيجية تتضمن إستمارة اإلستقصاء مجموعة من األسئمة تشمل عمى البيانات الخاصة بم
واضحة ومتكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى السياحة المصرية من خالل االستعانة بخبرات الدول 

التحول الرقمي وا عالم العاممين في األجيزة الرسمية الحكومية والمختصين بالمجال الناجحة في تطبيق 
رية لتحول الرقمي وا عداد الكوادر البشالسياحي وكذلك توفير بنية تكنولوجية ورقمية حديثة لتطبيق ا

، كما تشمل االستمارة التعرف عمى التحديات التي تواجو تطبيق التحول المؤىمة تكنولوجيا  وسياحيا  
الرقمي في السياحة المصرية من وجية نظرىم من حيث ارتفاع التكمفة المادية والتكنولوجية المطموبة 

بداع بتكار واإلثقافة اإللى عدم وجود إجال السياحي باالضافة وصعوبة توفير التدريب المناسب في الم
و الفوائد التي يمكن تحقيقيا من تطبيق التحول الرقمي أممين، كما تم السؤال عن المنافع لدؼ بعض العا

 عمى السياحة في مصر من خالل زيادة العائدات المتحققة لقطاع السياحة.
 تحميل الدراسة الميدانية -3

لمتغيرات الدراسة، كما ىو  (CITC)مصداقية النتائج من خالل تحميل المصداقية والثبات تم التأكد من 
( باإلضافة إلى التأكد من مدػ ثبات وصد  العينة من استخدام معامل 2بالجدول التالي جدول رقم )

لقياس مدػ الترابط الداخمي والمصداقية  (Alpha Coefficient Conbach)الثبات والصد  
لجميع متغيرات  (0.7)ت المستخدمة في االستبيان، وقد بمغت قيمة معامل )ألفا( نسبة أكبر من لممتغيرا
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 عتماد عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.كد عمى ثبات وصد  العينة وصحة اإلالدراسة، مما يؤ 
 .(2252)محمود،

 صداقية والثبات لمتغيرات الدراسةالنتائج الخاصة بالم -
 حميل النتائج الخاصة بالمصداقية والثبات لمتغيرات الدراسة( ت2جدول رقم )

 CITC Alpha متغيرات الدراسة

Coefficient 

Conbach 

توافر خطة استراتيجية متكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى القطاع 
 السياحي في مصر:

سدددتعانة بخبدددرات الددددول اسدددتراتيجية التحدددول الرقمدددي عمدددى اإلتعتمدددد -
 التحول الرقمي في المجال السياحي. الناجحة في تطبيق

سددس عمميددة تبنددي عمييددا اسددتراتيجية تطبيددق التحددول الرقمددي أىندداك -
 عمى السياحة المصرية.

يدتم تددريب العداممين وا عددالم المختصدين بقطداع السدياحة باسددتراتيجية -
 التحول الرقمي لمسياحة في مصر.

فتددرات  تشددتمل اسددتراتيجية التحددول الرقمددي عمددى خطددة واقعيددة خددالل-
 زمنية.

 
 

1881 
 

1878 
 

1874 
 

1869 

 
 
 
 
 

18739 

 خطوات التحول الرقمي في المجال السياحي ومتطمباته في مصر:
توفير خطة إلعداد الكوادر البشرية المؤىمة سياحيا  وتكنولوجيا  عمى -

 إستخدام أنظمة التحول الرقمي.
ة لتطبيددددق التشددددريعية والتنظيميددددداد الدولددددة لممتطمبددددات اإلداريددددة و إعدددد-

 التحول الرقمي بنجاح.
تدددوفير البنيدددة الرقميدددة التكنولوجيدددة الحديثدددة لتطبيدددق التحدددول الرقمدددي -

 لمسياحة في مصر.
إعدددددداد خطدددددة تدريبيدددددة لمعمالدددددة السدددددياحية عمدددددى اسدددددتخدام األنظمدددددة -

 التكنولوجية الحديثة عمى مراحل زمنية.

 
1871 
 

1863 
 

1881 
 

1859 

 
 
 
 

18719 

حقيقها عند تطبيق التحول الرقمي لمسياحة في الفوائد التي يمكن ت
 مصر:

 زيادة الدخل السياحي والقطاعات المتصمة بيا.-
بتكددددار فددددي طددددر  التسددددويق لممنددددتج السددددياحي المصددددرؼ والدددددخول اإل-

 ألسوا  سياحية جديدة ذات قدرة إنفاقية مرتفعة.

 
 

1879 
1866 
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تحسددين جددودة الخدددمات السددياحية المقدمددة لمسددائح مددع زيددادة األمددن -
 ستدامة.ظ عمى اإلوالحفا

 زيادة الطمب السياحي عمى المنتج السياحي المصرؼ.-
رتفددددداع مددددددة إقامدددددة السدددددائح فدددددي مصدددددر ورضدددددائيم عدددددن الخددددددمات ا-

 والمنتجات السياحية المصرية.
ظيور اإلدارة الرقمية مما يؤدؼ إلى تقميل الطر  التقميديدة فدي إدارة -

 وتنظيم وتشويق المنتج السياحي المصرؼ.

1869 
 

1881 
1875 
 

1878 

 
18962 

 التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي لمسياحة في مصر:
عدددددم رغبددددة بعددددض العدددداممين فددددي القطدددداع السددددياحي فددددي اسددددتخدام -

 بتكار والتغيير واإلبداع.وجيا الحديثة وعدم وجود ثقافة اإلالتكنول
 ة.ارتفاع التكاليف المادية والتكنولوجية المطموب-
تفاقدددددات والبروتدددددوكالت فدددددي مجدددددال التكنولوجيدددددا مدددددع كبدددددرػ قمدددددة اإل-

 الشركات الدولية المتخصصة في ىذا المجال.
ت السددياحية لألجيددزة الرسددمية الحكوميددة آعدددم مشدداركة بعددض المنشدد-

 بالدولة في تحمل التكاليف المادية المرتفعة لمتحول الرقمي.
التحدددول الرقمدددي  عددددم وجدددود تشدددريعات وقدددوانين فعميدددة تحكدددم تطبيدددق-

 لمسياحة في مصر.

 
1877 
 

1867 
169 
 

1857 
 

1881 

 
 
 
 
 

18895 

النتائج الخاصة بتوافر خطة استراتيجية متكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى القطاع السياحي في  -
 مصر:
طاع ( تحميل النتائج الخاصة بتوافر خطة استراتيجية متكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى الق3جدول رقم )

 السياحي في مصر

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان

سددتعانة بخبددرات الدددول الناجحددة اسددتراتيجية التحددول الرقمددي عمددى اإلتعتمددد -
 في تطبيق التحول الرقمي عمى قطاع السياحة.

2824 1881 

ىندداك أسددس عمميددة تبنددي عمييددا اسددتراتيجية تطبيددق التحددول الرقمددي عمددى -
 ة.السياحة المصري

2812 1885 

فددي المجددال السددياحي باسددتراتيجية يددتم تدددريب العدداممين وا عددالم المختصددين -
 التحول الرقمي لمسياحة في مصر.

2831 1887 

 1891 2817 تشمل استراتيجية التحول الرقمي عمى خطة واقعية خالل فترات زمنية.-
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عمى توافر خطة  موافقة المبحوثين( ان جميع قيم المتوسط الحسابي تدل عمى عدم 1يوضح الجدول رقم )   
 2:1استراتيجية متكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى القطاع السياحي في مصر، حيث تتراوح جميع القيم بين 

 =غير موافق بشدة(.1=غير موافق ، 4=محايد ، 1=اوافق ، 2=أوافق بشدة ، 5)حيث يشير 

المتوسط الحسابي وىذا يدل عمى وجود تشتت مقبول نحراف المعيارؼ تقدر بأقل من نصف قيم أن قيم اإلكما   
 في البيانات الخاصة بتحميل تمك النتائج.

 خطوات التحول الرقمي في السياحة ومتطمباته في مصر: -
 ( خطوات التحول الرقمي في السياحة ومتطمباته في مصر4جدول رقم )
المتوسط  البيان

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

معامل االختلف 
C.V% 

تدددددوفير خطدددددة إلعدددددداد الكدددددوادر البشدددددرية المؤىمدددددة سدددددياحيا  -
 وتكنولوجيا  عمى استخدام أنظمة التحول الرقمي.

1.68 2.81 2.215 

إعددددداد الدولددددة المتطمبددددات اإلداريددددة والتشددددريعية والتنظيميددددة -
 لتطبيق التحول الرقمي بنجاح.

1..4 2.81 2.221 

طبيددق التحددول تددوفير البنيددة الرقميددة التكنولوجيددة الحديثددة لت-
 الرقمي لمسياحة في مصر.

1.21 2.82 2.212 

إعدددددداد خطدددددة تدريبيدددددة لمعمالدددددة السدددددياحية عمدددددى اسدددددتخدام -
 األنظمة التكنولوجية الحديثة عمى مراحل زمنية.

1.62 5.242 2.121 

ت ( ان جميع قيم المتوسط الحسابي تدل عمى موافقة المبحوثين عمى ضرورة توافر خطوا4يوضح الجدول رقم ) 
، كما ان قيم االنحراف المعيارؼ ومعامل  1:4التحول الرقمي لمسياحة في مصر ، حيث تتراوح جميع القيم بين 

 االختالف جميعيا اقل من نصف قيم المتوسط الحسابي ، مما يدل عمى عدم وجود تشتت في البيانات.

 يق التحول الرقمي لمسياحة في مصرالفوائد التي يمكن تحقيقها عند تطب -
 ( الفوائد التي يمكن تحقيقها عند تطبيق التحول الرقمي لمسياحة في مصر5لجدول رقم )ا

المتوسط  البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
االختلف 
C.V% 

 2.525 2.225 4.25 زيادة الدخل السياحي والقطاعات المتصمة بيا.-

 2.252 2.281 4.15االبتكددددار فددددي طددددر  التسددددويق لممنددددتج السددددياحي المصددددرؼ -
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 ل ألسوا  سياحية جديدة ذات قدرة إنفاقية مرتفعة.والدخو 

ح مع زيدادة تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة لمسائ-
 ستدامة.األمن والحفاظ عمى اإل

4.41 2.825 2.222 

 2.5.2 2.212 4.52 زيادة الطمب السياحي عمى المنتج السياحي المصرؼ.-

فدددددي مصدددددر ورضدددددائيم عدددددن ارتفددددداع مددددددة إقامدددددة السدددددائح -
 الخدمات والمنتجات السياحية المصرية.

1.8. 2.244 2.5.2 

ظيور اإلدارة الرقمية مما يؤدؼ إلى تقميل الطر  التقميدية -
فدددددي أسدددددموب اإلدارة والتنظددددديم والتسدددددويق لممندددددتج السدددددياحي 

 المصرؼ.

1..2 2..22 2.258 

الفوائد التي يمكن تحقيقيا عند تطبيق التحول الرقمي ( موافقة المبحوثين عمى 1يتضح من الجدول السابق رقم ) 
، في حين ان قيم االنحراف المعيارؼ ومعامل االختالف  1:1لمسياحة في مصر ، حيث تتراوح جميع القيم بين 

 جميعيا اقل من نصف قيم المتوسط الحسابي ، مما يدل عمى عدم وجود تشتت في البيانات.

 ول الرقمي لمسياحة في مصر:التحديات التي تواجه تطبيق التح -
 ( التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي لمسياحة في مصر6الجدول رقم )

المتوسط  البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
  %C.Vاالختلف

عدددددم رغبددددة بعددددض العدددداممين فددددي القطدددداع السددددياحي فددددي -
اسدددتخدام التكنولوجيدددا الحديثدددة وعددددم وجدددود ثقافدددة االبتكدددار 

 التعبير واالبداع.و 

1..2 5.244 2.115 

 2.242 2.822 1.15 ارتفاع التكاليف المادية والتكنولوجية المطموبة.-

قمدددة االتفاقدددات والبروتدددوكالت فدددي مجدددال التكنولوجيدددا مدددع -
 كبرػ الشركات الدولية المتخصصة في ىذا المجال.

1.62 5.224 2.145 

الرسدمية  عدم مشاركة بعدض المنشدأت السدياحية لألجيدزة-
الحكوميددددة بالدولددددة فددددي تحمددددل التكدددداليف الماديددددة المرتفعددددة 

 لمتحول الرقمي.

1.24 2.812 2.128 

عدم وجود تشريعات وقدوانين فعميدة تحكدم تطبيدق التحدول -
 الرقمي لمسياحة في مصر.

1.14 2.8.5 2.282 
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ل الرقمي لمسياحة في مصر ، ( موافقة المبحوثين عمى التحديات التي تواجو تطبيق التحو 6يوضح الجدول رقم )  
 .1:4حيث تتراوح جميع القيم الخاصة بالمتوسط الحسابي بين 

 نتائج الدراسة

تسويق في يرون التنفيذيون والشار خبراء السياحة والمسؤلون في وزارة السياحة وىيئة التنشيط والمدأ -
إكمالو عمى مدار السنوات يتم  ولي وسوفأشكل تم بن تطبيق التحول الرقمي أشركات السياحة فئة )أ( 

 القادمة.
تم وضع برامج لتدريب العاممين في الوزارات الحكومية المختمفة عامة وخاصة في وزارة السياحة وىيئة  -

، ويتم التدريب بمشاركة المؤسسات الدولية مثل مع وزارة االتصاالت والتكنولوجياالتنشيط بالتنسيق 
Microsoft. 

 جيزة السياحية الرسمية المصرية.الرقمي في األ غياب الرؤية الشاممة لمتحول -
 عدم وجود استراتيجية متكاممة من قبل الدولة بشكل عام ووزارة السياحة بشكل خاص. -
 نترنت كوسيمة رقمية في تقميص الوقت والجيد إلختيار المنتج السياحي.يسيم اإل -
 .ستفادة من الخدمة الرقمية بشكل كافىناك قيود قانونية تمنع من اإل -
يحقق التحول الرقمي التفاعل والتواصل بين شركات السياحة وبين الوزارات المرتبطة بيا والجيات  -

 الرقابية في دولة المقصد السياحي.
ت آإدارة المنشالتكنولوجيا الرقمية الحديثة في ن المقصد السياحي المصرؼ مازال يعاني من عدم تطبيق إ -

 الخدمية والسياحية.
سياحي المصرؼ سويق المنتج الية الحديثة التي تعتمد عمى االبتكار في طر  تساليب الرقمضعف األ -

 عمى نصيب مصر من الطمب السياحي العالمي. ثر سمبا  أمما 

 سةتوصيات الدرا

الجيات و  شركات السياحة ستراتيجية الوطنية لمحكومة الرقمية بالتنسيق معا عداد اإلالمشاركة في رسم و  -
 تنفيذىا وتطويرىا والمتابعة الدورية لضمان االلتزام لتحقيق الجودة.المختصة ومتابعة اجراءات 

، ، وخططيا والعمل عمى تنفيذىا، وبرامجياو شركةأكل ىيئة او مؤسسة رسم السياسات المرتبطة ب -
 وتحقيق متطمباتيا.

والوصول حية الشركات السياو داء القطاعات الحكومية الرقمية أاصدار القوانين والقواعد الالزمة لقياس  -
 لى رضا المستفيدين.إ

، وشركات السياحةإرساء المعايير الفنية الموضحة لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية  -
 لتزام بتطبيقيا من خالل التنسيق مع القطاعات ذات الصمة.والعمل عمى اإل

ارات منظمة لمتعامالت متابعة أداء القطاعات الحكومية لمتعرف عمى التزاميا بكل ما يصدر من قر  -
 .الرقمية
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 ، والعمل عمى استثمارىا.العممية في مجال الحكومة الرقميةالتوسع في اجراء الدراسات والبحوث  -
م تبني التقنيات الرقمية ، ودعومية بشأن خدمات الحكومة الرقميةالمساندة لمقطاعات الحكتقديم الدعم و  -

 ، والعمل عمى توفيرىا.الحديثة
 كار الرقمي لبناء حكومة رقمية مستقبمية.بتدعم اإل -
، القطاعات الحكومية والقطاع الخاصستشارية المرتبطة بالحكومة الرقمية لكافة تقديم الخدمات اإل -

 فراد من المواطنين المحميين والزائرين الدوليين.واأل
رتبط بالتسويق جي المو بداع في المجال التكنولبتكار واإلبشركات السياحة عمى اإلتشجيع العاممين  -

 السياحي لممقصد السياحي المصرؼ.
تفاقات بين شركات السياحة المصرية مع الشركات التكنولوجية المتخصصة اإلعمل البروتوكوالت و  -

 العالمية لرفع كفاءة العاميمن بيا.
سواء  ميتوفير خطة إلعداد الكوادر البشرية المؤىمة سياحيا  وتكنولوجيا  عمى استخدام أنظمة التحول الرق -

 جيزة السياحية الرسمية.أو باألة المصرية بشركات السياح

 المراجع

 المراجع العربية

( مستوػ تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة  2251أبوعاشور، خميفة مصطفى و النمرؼ، ديانا جميل ) -
لتربوية، جامعة اليرموك، ردنية في العموم ا، المجمة األارييننظر الييئة التدريسية واإلداليرموك من وجية 

 ، حزيران. 8، المجمد  2العدد 
داء المؤسسة العمومية، رسالة أجتماعية في تحسين ( دور المسئولية اإل2258، صورية )امحوج  -

 م البواقي، الجزائر.أ، ، جامعة العربي بن مييدؼجتماعيةستير، كمية العموم اإلنسانية واإلماج
، جامعة الممك عبد كمية الحاسبات وتقنية المعمومات ،لتحول الرقمي( تقنيات ا.225البار ، عدنان ) -

 العزيز، السعودية.
، المممكة 2222يذية لبرنامج التحول الوطني ( الخطة التنف2212-.225برنامج التحول الوطني ، ) -

وتم   http://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTPالعربية السعودية ، متاح عمى الموقع : 
 ..225سبتمبر  51الدخول بتاريخ 

، كمية السياحة صطناعي في صناعة السياحة الدوليةء اإل( تقنيات الذكا.225ابراىيم )بظاظو ،  -
 ردن.، األردنية فرع العقبةلجامعة األ، اوالفندقة

حول ( واقع الت2222يان بن حارث والعوفي، عمي بن سيف )، الحراصي، نيالبموشية، نوال بنت عمي -
 .4، صة دراسات المعمومات والتكنولوجيا، مجمالرقمي في المؤسسات العمانية

، مجمة تطوير العموم لى السياحة الذكية في الجزائرإ( صعوبات التحول 2225ية ، رقية )بن حسن -
 (.25) 54( 522-82جتماعية ، )اإل

http://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTP
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، المجمة الجزائرية داء الخدمات اإلداريةأفي تحسين  دارة اإللكترونيةدور اإل( 2254بن حسين، سميمة ) -
 . 245-258( ، ص ص 2)51والتنمية ،  لألمن

، رسالة أداء المنظماتتصاالت في تحسين ( دور البيئة التكنولوجية واإل2256بوعقال ، وسام ) -
م البواقي، أ، ، جامعة العربي بن مييدؼوم التجاريةقتصادية وعموم التسيير والعمماجستير، كمية العموم اإل

 الجزائر.
، رسالة لكترونية في الجامعات الفمسطنية( معوقات تطبيق اإلدارة اإل2255الحسنات، سارة عوض ) -

، جامعة الدول لعربية لمتربية والعموم والثقافة، المنظمة ا، معيد البحوث والدراسات العربيةماجستير
 قاىرة.العربية ، ال

، المنظمة العربية كترونية لمواطني الحادؼ والعشرين( بناء الحكومة اإلل2225الخورؼ، عمي دمحم ) -
 .212لمتنمية اإلدارية ، القاىرة ، ص

( التحول الرقمي حقبة انترنت األشياء تحقق مزايا ضخمة، سيسكو اإلمارات، 2251دبوسي ، ربيع ) -
تم ، https://www.cisco.com/c/ar_ae/about/blogs/2015-11-05.htmlمتاح عمى الموقع:

 .2222فبراير  4الدخول بتاريخ 
( دور التحول الرقمي في 2222رشوان ، عبدالرحمن دمحم سميمان و قاسم، زينب عبد الحفيع أحمد ) -

ركفاءة اداء البنوك وجذب االستثمارات ، المؤتمر الدولي األول في تكنولوجيا المعمومات واالعمال ، 
 جامعة غزة ، غزة.،  .ص

( البنية الرقمية لشركات السياحة وأثرىا في جودة الخدمات السياحية، رسالة 2222زرزور، رضوػ ) -
 ماجستير، جامعة قناة السويس ، اإلسماعيمية ، جميورية مصر العربية.

دمات، ( معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمؤسسات اإليواء وعالقتيا بجودة الخ2252سالم ، ايمان ) -
رسالة دكتوراه غير منشورة ، قسم إدارة المنزل والمؤسسات ، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 

 جميورية مصر العربية.
انوية بمحافظات دارة اإللكترونية في المدارس الث( درجة توافر متطمبات تطبيق اإل2228السميرؼ، مريم ) -

صول التربية اإلدارة التربوية، كمية التربية، أشورة، قسم ، رسالة ماجستير غير منغزة وسبل التطوير
 الجامعة اإلسالمية، غزة ، فمسطين.

(، مجمة 5) 2212( حوكمة التحول الرقمي في الرؤية السعودية 2252شعالن، دمحم عمي حسن ) -
 .88الميندسين ، تصدر عن الييئة السعودية لمميندسين ، العدد

ت تطبيق اإلدارة األلكترونية باالدارة العامة لرعاية الطالب بجامعة ( متطمبا2256عبد البديع، دمحم ) -
الزقازيق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم اإلدارة الرياضية والترويج ، كمية التربية الرياضية، جامعة 

 الزقازيق، الزقازيق، جميورية مصر العربية.
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 ، مركز البيان لمدراساتالجامعات العراقية( معوقات مجتمع المعرفة في 2256عبد الحميد، حسن سعد ) -
   http://www.bayancenter.org/2016/10/2533:موقع ى، متاح عم، العرا ، بغدادوالتخطيط

 2222مايو  22وتم الدخول بتاريخ : 
( اإلدارة الرقمية كإبداع في تسيير منظمات األعمال مع اإلشارة لنموذج 2255عبد القادر ، يودؼ ) -

، أعمال الممتقى الدولي "اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات لرقمية في المنصات العربيةلإلدارة ا
قتصادية وعموم التيسيير، ، كمية العموم اإل، الجزء الثانياسة وتحميل تجارب وطنية ودولية "الحديثة..در 

 جامعة سعد دحمب ، بالبميدة ، الجزائر.
التحول الرقمي في السياحة المصرية )المفيوم ، التحديات ،  (2258عبد المعطي، غادة عمي دمحم ) -

 .484( ، ص 51)2المتطمبات ) المجمة الدولية لمتراث والسياحة والضيافة( ، 
( مساىمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلدارؼ 2255عبد الناصر، موسى وقريشي ، دمحم ) -

، جامعة بسكرة، الجزائر، ، مجمة الباحثموم والتكنولوجيابمؤسسات التعميم العالي: دراسة حالة كمية الع
 .522-2.( ، ص ص 52)8

( إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم .222العريشي ، دمحم بن سعيد دمحم ) -
طيط ، كمية التربية، بالعاصمة المقدسة "بنين"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية والتخ

 .64م القرػ مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية، صأجامعة 
، المؤتمر العالمي بعنوان التسجيل والتسويق لكتروني( فنون التسويق اإل2228) عيساني ، عامر -

 .145-158بمحركات البحث واالعالن اإللكتروني ، جامعة القاىرة ، ص ص 
ة ، إدارة الدراسات والسياسات صطناعي بدولة اإلمارات العربية المتحداإل ( الذكاء.225حمد )أماجد ،  -

 مارات العربية المتحدة.قتصاد ، األقتصادية ، وزارة اإلاإل
لوجية لمجامعات ودورىا في دعم ( الجاىزية التنظيمية والتكنو 2222مراد، سامي محمود عبد الحميد ) -

 .24بحاث ودراسات التنمية، صأ، مجمة 2222رؤية  قتصاد المعرفي وتعزيز التحول الرقمي وفقاإل
دارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع ( معوقات تطبيق اإل2255، سميرة ) المسعودؼ -

ماجستير الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر مديرؼ وموظفي الموارد البشرية ، رسالة 
 لدولية، المممكة المتحدة.فتراضية اغير منشورة ، الجامعة اإل

 ، عالم الكتب ، القاىرة.لمؤسسي بين النظرية والتطبيقيز ا( إدارة التم2252المميجي، رضا ابراىيم ) -
( الحكومة اإللكترونية كمدخل لتحقيق جودة الخدمة العمومية 2225موالؼ، خميل و نورالدين، شنوفي ) -

، ص جتماعية واإلنسانيةكاديمية لمدراسات اإلاألالحكومة االلكترونية في البحرين نموذجا  المجمة 
 .516-542ص:

-( الحكومة االلكترونية كأحد أشكال إرساء االقتصاد الرقمي.225ناويس، اسماء و قوريش ، نصيرة ) -
 .226-262( ، ص ص 5) 2، ، مجمة العموم االدارية والماليةقراءة لواقعيا في الوطن العربي
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( دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية في 2222بد الفتاح )ىيثم، المصدر ونصرهللا ، ع -
، متاح عمى الموقع:  (ICITB 2020)، عمالاألول في البيئة التكنولوجية واأل، المؤتمر الدولي فمسطين

/s0131/papers.cfm?abstract_id=3688246http://papers.ssrn.com تم الدخول بتاريخ ،
 .2222يوليو  51
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Digital transformation technology has now become one of 

the primary strategies with the aim of promoting digital 

culture to make the digital revolution a basis for providing 

services, especially in light of the successive 

developments in the field of communications and 

information technology, and investing in digital 

transformation has become an integral part of the tourism 

industry by relying on technology technologies. Modern 

technologies such as artificial intelligence, digital 

platforms, virtual tourism and other modern technological 

technologies, and the study aims to identify the different 

concepts of digital transformation and the importance of 

its application in the tourism sector, and to study and 

present some of the technologies and digital means 

necessary in tourism, The field aspect of the study was 

based on two parts: the first part held meetings with some 

officials and specialists at the Ministry of Tourism, the 

Egyptian General Authority for Tourism Activation and 

the Ministry of Antiquities between January 2022 and 

August 2022, and the second part was directed to some 

marketing managers and some executive managers in 

tourism companies. Category (A) and the number of 

correct forms was 105, representing 88.9% of the total 

sample size, 118 forms, and 13 forms were excluded 

based on their incomplete, incorrect or invalid data for 

statistical analysis, Among the results of the study are the 

weakness of modern digital methods that depend on 

innovation in marketing the Egyptian tourism product, 

and the absence of a comprehensive vision of digital 

transformation in the Egyptian official tourism agencies 

such as the Ministry of Tourism and the Ministry of 
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Antiquities. And the government in preparing a national 

strategy for the digital government and following up its 

implementation procedures to ensure commitment to 

achieving quality as well as supporting digital innovation 

to build a future digital government.   

 


