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التحول الرقمي في السياحة المصرية (المفيوم -التحديات– المتطمبات)
غبدح ػٍ ٟػجذ اٌّؼـِ ٟؾّذ
اٌّؼٙذ اٌؼبٌٌٍ ٟغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ،اٌغٛ١ف  ،اإلعىٕذس٠خ
الممخص
أصبح هفٍكـ التحكؿ الرقهْ كاحدا هف أكثر الهفآٌـ ىهكا كاىتشا ار حكؿ العالـ فْ الكقت الراٌف ،خاصة

فْ ظؿ التطكرات الهتٛحقة فْ هجاؿ اٚتصاٚت كتكىكلكجٓا الهعمكهات ،كفْ ٌذا اٚطار أصبح
اٚستثهار فْ التحكؿ الرقهْ جزء ٓ ٚتج أز هف صىاعة السٓاحة ،كذلؾ هف خٛؿ اٚعتهاد عمِ التقىٓات
التكىكلكجٓة الحدٓثة هثؿ الذكاء اٚصطىاعْ ،الهىصات الرقهٓة ،السٓاحة اٚفتراضٓة ،تكفٓر البٓاىات

الضخهة ،كىظاـ تحدٓد الهكاقع الجغرافٓة ،كغٓرٌا هف التقىٓات التكىكلكجٓة الحدٓثة.

كتستٍدؼ اٖجٍزة السٓاحٓة الرسهٓة فْ هصر تىشٓط السٓاحة الدكلٓة الكافدة الٍٓا هف هعظـ دكؿ العالـ

كتحسٓف جكدة خدهاتٍا كاستعادة هكاىتٍا السٓاحٓة ،كٌك ها ٓتطمب ضركرة هكاكبة التقىٓات التكىكلكجٓة
الحدٓثة فْ إدارة كتسكٓؽ كتىهٓة الىشاط السٓاحْ فْ هصر هف خٛؿ تزآد اٚعتهاد عمِ السٓاحة

اٚلكتركىٓة بهختمؼ تطبٓقاتٍا كتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة.

ولتحقيق ىذا اليدف فقد اعتمدت منيجية الدراسة عمى استخدام )1(:الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ( )2هىٍج

دراسة الحالة ،وتوصمت الى نتائج ىامة تتمثل في :اهكاىٓة تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة
اذا ها تـ التغمب عمِ التحدٓات التْ تكاجٍٍا فْ ٌذا الشأف ،ضركرة اٚستفادة هف التجارب الىاجحة فْ
ٌذا الهجاؿ كهحاكلة تطبٓقٍا ،ضركرة تىفٓذ آلٓات فعمٓة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة

بشكؿ هتكاهؿ فْ ضكء التكصٓات التْ اىبثقت عىٍا الدراسة.

الكممات الدالة :التحكؿ الرقهْ ،الهىصات اٚلكتركىٓة ،الذكاء اٚصطىاعْ ،السٓاحة الهصرٓة.

مقدمىىة الدراسة

ٓعد التحكؿ الرقهْ أحد الركائز الرئٓسٓة فْ كقتىا الحاضر لتحقٓؽ التىهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة فْ

الدكؿ الهتقدهة ،كذلؾ بها ٓىطكم عمًٓ هف استخداـ هخرجات الثكرة الصىاعٓة الرابعة هثؿ الركبكتات

كتقىٓات إىترىت اٖشٓاء كالحكسبة السحابٓة كغٓرٌاٚ ،حداث تحكٚت جذرٓة عالهٓا فْ اٚقتصاد كسكؽ
العهؿ ،كخمؽ دكافع كهحفزات لمىهك فْ كبرل الشركات كالهؤسسات الحككهٓة تضهف استه اررٓتٍا فْ دائرة

الهىافسة اقمٓهٓا كعالهٓا بهختمؼ القطاعات (البار،عدىاف كآخركف ،)2018 ،كهىٍا قطاعات الطاقة
كالصىاعة كالتعمٓـ كالدفاع كالرعآة الصحٓة كالىقؿ كالهاؿ كاٚعٛـ كالسٓاحة كغٓرٌا .كخٛؿ السىكات

الهاضٓة أدركت العدٓد هف اٖسكاؽ الىاشئة أٌهٓة تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ ،كهىٍا ككرٓا الجىكبٓة كسىغافكرة

كاٚهارات العربٓة الهتحدة ،كىجحت فْ تطكٓر تقىٓاتٍا كتخفٓض التكالٓؼ كتحقٓؽ اٚستداهة البٓئٓة ،فضٛ
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عف اٚرتقاء بتجربة العهٛء سٓاحٓا كتحقٓؽ هستكٓات غٓر هسبكقة هف الرضا لدٍٓـ ،كتقدٓـ خدهات ذات
هستكل جكدة هتهٓز (دكرك ،إٓهاىكٓؿ.)2019 ،

كفْ إطار ها سبؽ ٓرتكز البحث عمِ بٓاف هفٍكـ التحكؿ الرقهْ ،كأٌهٓة تطبٓقً فْ قطاع السٓاحة

كبصفة خاصة عمِ السٓاحة الهصرٓة ،بحٓث تصبح التكىكلكجٓا الرقهٓة جزء رئٓسْ هف آلٓات ادارتٍا

كتسكٓقٍا.

مشكمة الدراسة
تتمخص هشكمة الدراسة فْ أىً بالرغـ هف أف السٓاحة تعد هف القطاعات التْ تعتهد بشكؿ كبٓر عمِ
تكىكلكجا الهعمكهات كاٚتصاٚت ككسٓمة فعالة لتبادؿ الهعمكهات عف الخدهات كالهىتجات السٓاحٓة الهتاحة
بالهقاصد السٓاحٓة ،كطرؽ تقدٓهٍا كتسكٓقٍا ٖكبر عدد هف السائحٓف بأكثر الكسائؿ فعالٓة كسرعة فْ

جهٓع أىحاء العالـ هف خٛؿ استخداـ الكسائط الرقهٓة الهتعددة ) جعفر ،إقباؿ  ، )2018،ا ٚأىً ٓٛحظ
أف الهقصد السٓاحْ الهصرم  ٚزاؿ حتِ أف ٓعاىْ هف عدـ تطبٓؽ التقىٓات التكىكلكجٓة الرقهٓة الحدٓثة

فْ ادارة هختمؼ الهىشآت السٓاحٓة كالخدهٓة الهصرٓة  ،فض ٛعف عدـ استخداـ اٖسالٓب التكىكلكجٓة
الحدٓثة لتحقٓؽ التجدٓد كاٚبتكار فْ تسكٓؽ الهىتج السٓاحْ الهصرم  ،هها أثر سمبا عمِ ىصٓب هصر
هف الطمب السٓاحْ العالهْ كعدـ تحقٓقً لمهكاىً التْ ٓستحقٍا عالهٓا ىتٓجة تراجع هستكل جكدة الخدهات

السٓاحٓة الهقدهة  ،كعدـ رضاء السائح عىٍا فْ كثٓر هف اٖحٓاف ىظ ار لهقارىتً هستكل جكدة الخدهات

كالهىتجات الهقدهة فْ هصر بهثٓٛتٍا فْ الدكؿ السٓاحٓة اٖخرل ،كٌك ها ٓحتـ عمِ هصر ضركرة
تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ كاٚستعاىة باٚسالٓب التكىكلكجٓة كالرقهٓة الحدٓثة فْ ادارة كتسكٓؽ الىشاط السٓاحْ

كهكاكبة الدكؿ السٓاحٓة الهتقدهة فْ تقدٓـ خدهات سٓاحٓة هتهٓزة ترضْ رغبات السائحٓف.

كبىاءا عمِ ها سبؽ تتحدد هشكمة الدراسة فْ أتْ :ها ٌك هفٍكـ التحكؿ الرقهْ كهتطمبات تحقٓقً فْ

قطاع السٓاحة الهصرٓة  ،كها ٌْ التحدٓات التْ تكاجًٍ ككٓؼ ٓهكف هكاجٍتٍا؟

أىداف الدراسة

إلقاء الضكء عمِ هفٍكـ التحكؿ الرقهْ كأٌهٓة تطبٓقً فْ قطاع السٓاحة.

عرض أبرز تقىٓات التحكؿ الرقهْ فْ قطاع السٓاحة كهتطمبات تطبٓقً.

تقٓٓـ اٚجراءات التْ تـ اتخاذٌا لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ الحككهة الهصرٓة بشكؿ عاـ كفْ قطاع

السٓاحة بشكؿ خاص.

كصؼ الهشكٛت كالتحدٓات الراٌىة التْ تكاجً تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ قطاع السٓاحة الهصرم.

صٓاغة هقترحات كآلٓات فعمٓة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ الىاجح عمِ السٓاحة الهصرٓة.
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االطار النظري لمدراسة

مفيوم التحول الرقمي :عرف  ,2019( (Brysch,A.التحول الرقمي بأنو :استخداـ التقىٓات الرقهٓة
الحدٓثة لتغٓٓر ىهكذج اٖعهاؿ كتكفٓر فرص جدٓدة هف الدخؿ كالقٓهة الهضافة كالتحكؿ الِ اٚقتصاد

الرقهْ تقىٓا كادارٓا كتسكٓقٓا ،وىو ما يتشابو الى حد كبير مع تعريف (البار ،عدنان )2018،لمتحول

الرقمي بأنو :عهمٓة اىتقاؿ الهؤسسات الحككهٓة كالخاصة إلِ ىهكذج عهؿ ٓعتهد عمِ التقىٓات الرقهٓة فْ
ابتكار الهىتجات كالخدهات ،كتكفٓر قىكات جدٓدة هف العائدات كالفرص التْ تزٓد هف قٓهة الهىتج بٍدؼ
تحسٓف الكفاءة ،تحسٓف الجكدة ،كتٓسٓر اجراءات الحصكؿ عمِ الخدهات الهقدهة لمعهٛء هف خٛؿ

اٚعتهاد عمِ الخدهات الهبتكرة كاٚبداعٓة.

في حين تطرقت شركة (سيسكو االمارات) أحد أكبر شركات االتصاالت والمعمومات بالشرق األوسط

لتعريف التحول الرقمي عمى نحو أكثر دقة وتحديدا :عمِ أىً استخداـ التقىٓات الرقهٓة الحدٓثة الهرتبطة
بإىترىت اٖشٓاء كالذكاء اٚصطىاعْ كالبٓاىات الضخهة كالهىصات الرقهٓة ،كذلؾ بٍدؼ ربط اٖشٓاء

كاٖشخاص كالعهمٓات كالبٓاىات هعان (دبكسْ ،ربٓع.)2015،

متطمبات تطبيق التحول الرقمي

ٓستمزـ تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ تكافر ك ٛهف التقىٓات كالبٓاىات كالهكارد البشرٓة كالعهمٓات فْ القطاعٓف

العاـ كالخاص عمِ الىحك التالْ:

التقنيات كٓقصد بٍا تكفٓر الهتطمبات التكىكلكجٓة لبىاء التحكؿ الرقهْ باستخداـ هىظكهة هف اٖجٍزة،
كالبٓاىات ،كالتخزٓف ،كالبرهجٓات التْ تعهؿ ضهف بٓئات تقىٓة كهراكز هعمكهات (دبكسْ ،ربٓع)2015،
كأٌهٍا تقىٓات التطبٓقات اٚجتهاعٓة ،التقىٓات الهتىقمة ،تحمٓؿ البٓاىات الضخهة كالبىِ التحتٓة لمحكسبة

السحابٓة (دكرك ،إٓهاىكٓؿ ،)2019 ،كٓعبر هصطمح الحكسبة السحابٓة أك الػ Cloud Computingعف
تشارؾ هزكد الخدهة فْ إهكاىاتً الضخهة كخكادهً القكٓة لتكفٓر خدهات هتتىكعة لمعهٓؿ بٍدؼ استغٛؿ

قدرات كاهكاىٓات هزكد الخدهة الفائقة دكف الحاجة إلِ شراء أجٍزة باٌظة الثهف فِ الشركة لمقٓاـ بىفس

الهٍاـ (البقاش ،عدىاف.)2017 ،

البيانات تتضهف قٓاـ الهؤسسات بإدارة كتحمٓؿ البٓاىات بشكؿ هىتظـ كفعاؿ ،كذلؾ لتكفٓر بٓاىات ىكعٓة

هكثكقة ككاهمة هع تكفٓر كتطكٓر أدكات هىاسبة لمتحمٓؿ ا٘حصائْ كالبحث عف البٓاىات كالتىبؤ بالهستقبؿ،
كهتابعة البٓاىات بشكؿ هستهر لضهاف استهرار تدفقٍا.

الموارد البشرية تتضهف تكفٓر الك كادر الهؤٌمة كالقادرة عمِ استخداـ البٓاىات كتحمٓمٍا ٚتخاذ ق اررات فعالة
كتىفٓذٌا ،كأف تككف هدربة كفؽ أحدث أىظهة التكىكلكجٓا الرقهٓة كذات خبرات عمهٓة كعهمٓة هتخصصة هع
ا٘ٓهاف بالتغٓٓر كالتطكٓر.
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العمميات تتضهف إرساء بىاء تقىْ فعاؿ ٓسهح بتطكٓر اٖداء عمِ الصعٓدٓف الداخمْ كالخارجْ
لمهؤسسات ،لضهاف التطبٓؽ اٖهثؿ لمتحكؿ الرقهْ ،كٓتضهف ذلؾ السٓاسات كا٘جراءات التْ تغطْ كافة
ىشاطات الشركة كعهمٓاتٍا الهترابطة كالتقىٓات الهطكرة كالبٓاىات الهعالجة (دبكسْ ،ربٓع.)2015،

فوائد تطبيق التحول الرقمي:

ٓؤدم تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ الِ تحقٓؽ العدٓد هف الفكائد لمهكاطىٓف كالهستثهرٓف كالجٍات الحككهٓة عمِ

الىحك التالْ

المواطنين :تتهثؿ فْ تعزٓز حؽ الهكاطىٓف فْ الهعرفة كالهعمكهات كاستخداهٍا كهشاركتٍا فْ أسرع كقت
كأقؿ تكمفة كتٓسٓر الحصكؿ عمِ الخدهات  ،كتحفٓز اٚبتكار وخمؽ فرص جدٓدة لمعهؿ.

المستثمرين :جذب كتشجٓع اٚستثهار الخارجْ هف خٛؿ تبسٓط اٚجراءات كتحقٓؽ الشفافٓة كتكفٓر البىٓة
الهعمكهاتٓة كاستخداـ التطبٓقات التكىكلكجٓة الحدٓثة عمِ ىطاؽ كاسع فْ اٚدارة كالتدرٓب
).)Janssen.M,&others, 2012

الجيات الحكومية :تتهثؿ فْ القضاء عمِ الفساد كهكافحتً ،زٓادة كفاءة كفعالٓة الخدهات الحككهٓة كرفع
هستكل اٖداء الحككهْ ،كتكفٓر الخدهات عمِ هدار  24ساعة  ،فض ٛعف ضهاف هستكل هرتفع هف

جكدة الخدهات كرضاء الهكاطىٓف كالحفاظ عمْ أهف كسرٓة الهعمكهات Economic Forum, ((World
.2018

التحول الرقمي في قطاع السياحة
ٓعد قطاع السٓاحة أحد القطاعات اٚقتصادٓة اٖكثر قدرةن عمِ دفع عجمة التىهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة
الشاهمة فْ العدٓد هف الدكؿ ،كذلؾ ٓرجع الِ قدرتً عمِ جذب اٚستثهارات اٖجىبٓة كزٓادة الدخؿ القكهْ،

الحد هف هشكٛت البطالة كالفقر(
كرفع ىسبة الىهك فْ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ ،كتكفٓر فرص العهؿ ك ٌ
.(Baytona.N, 2019

كفْ إطار فٍـ التأثٓرات آٚجابٓة العدٓدة لقطاع السٓاحة كأبعادي اٚقتصادٓة كالهجتهعٓة كالبٓئٓة الهتزآدة،

شٍدت السىكات اٖخٓرة اتجاٌا كاضحا لتطكٓر قطاع السٓاحة هف خٛؿ اٌٚتهاـ بتكفٓر اٚبتكار كالتجدٓد،

كادخاؿ التقىٓات التكىكلكجٓة الحدٓثة عمِ الخدهات كالهىتجات السٓاحٓة ،كهف أٌهٍا الهىصات الرقهٓة التْ

تعرؼ باٚقتصاد التشاركْ ) )Shared Economyبا٘ضافة إلِ ىظاـ تحدٓد الهكاقع الجغرافٓة كالبٓاىات

الضخهة كتقىٓات الذكاء اٚصطىاعْ كغٓرٌا(عبد العزٓز ،بسهة.)2018،

الفوائد التي يحققيا التحول الرقمي في قطاع السياحة

التسكٓؽ الرقهْ كالطرؽ الهبتكرة كالجذابة كغٓر التقمٓدٓة لتركٓج الهقاصد السٓاحٓة سكاء فْ الداخؿ أك
الخارج عبر الهىصات الرقهٓة التْ تحقؽ اٚلتقاء بٓف العرض كالطمب السٓاحْ كتكفر اتهاـ اجراءات
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الحجز كالدفع اٚلكتركىْ لمفىادؽ ،كالطٓراف كالهىشآت كاله ازرات السٓاحٓة الهختمفة (بظاظك ،إبرآٌـ2018 ،
).

تكفٓر 700همٓار دكٚر فكائد لمسائحٓف كالهجتهع هف خٛؿ تقمٓؿ التكالٓؼ كالكقت لمسائح كتحسٓف الجكدة

كاٖهف كالسٛهة خاصة فْ قطاع الطٓراف (.(World Economic Forum, 2017

تحقٓؽ التىهٓة السٓاحٓة الهستداهة هف خٛؿ دعـ اٚستثهارات السٓاحٓة التْ تعتهد عمِ استخداـ التقىٓات

التكىكلكجٓة فْ تحقٓؽ أعمِ عائد اقتصادم كالحفاظ عمِ البٓئة فْ ىفس الكقت هف خٛؿ تقىٓات تقمٓؿ اٖثر
البٓئْ كدعـ جكدة البٓئة (برىاهج التحكؿ الكطىْ.)2030-2018 ،

تحدٓد الهكاقع الجغرافٓة التْ تعتهد عمِ البٓاىات الضخهة كتكفٓر كافة الهعمكهات لمسائح عف الهقاصد

السٓاحٓة الهختمفة كأهاكف الخدهات كالتسٍٓٛت السٓاحٓة بٍا ،هها ٓساعد السائح فْ اختٓار كتخطٓط

أجازتً بىفسً (.بظاظك ،ابرآٌـ ،كرٓشاف ،طارؽ ،هساعدة ،رائد.)2016،

تطكٓر صىاعة الهتاحؼ الرقهٓة لزٓادة فرص العرض كتىكٓع الهىتج السٓاحْ كزٓادة الهزآا الىسبٓة

كالتىافسٓة هف خٛؿ استخداـ ىظارات الكاقع اٚفتراضْ ككتٓبات اٚرشاد السٓاحْ الرقهٓة الهتعددة المغات

كبصهة العٓف كالصكرة ،كغٓرٌا هف الكسائؿ الرقهٓة الهتعددة  ،فض ٛعف تكفٓر تصهٓهات هتعددة فْ بىاء

الهىشآت الفىدقٓة الهعتهدة عمِ تقىٓات الذكاء اٚصطىاعْ لهعرفة احتٓاجات كهتطمبات السائحٓف كتمبٓتٍا

بالصكرة الهثمِ (بظاظك .إبرآٌـ.) 2018،

إدارة الهكاقع اٖثرٓة كالتراثٓة بصكرة شهكلٓة رقهٓة هتكاهمة تسٍـ فْ زٓادة التىهٓة كالتطكٓر الهستداـ

لٍذي الهكاقع ،كتكفٓر ادارة سٓاحٓة هثمِ تتهكف هف هكاجٍة كافة التحدٓات اٖهىٓة كالطبٓعٓة

كالبشرٓة(بظاظك ،ابرآٌـ ،كرٓشاف ،طارؽ ،هساعدة ،رائد.)2016،

أبرز تقنيات التحول الرقمي في قطاع السياحة

تىاكلت عدة دراسات ٌاهة كٓفٓة تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ قطاع السٓاحة كالضٓافة ،ككذلؾ التقىٓات الرقهٓة

التْ سٓتـ استخداهٍا هف العدٓد هف الدكؿ بحمكؿ عاـ  2025عمِ اٖكثر ،كتتهثؿ فْ أتْ:

انترنت األشياء(ٓ )IOTقصد بً التكاصؿ بٓف اٖجٍزة التقىٓة الهترابطة هع بعضٍا عف طرٓؽ اٚىترىت

دكف تدخؿ اٚىساف فْ التحكـ دكف الحاجة لتكاجدي فْ هكاف هحدد ،كٓمعب دك ار حٓكٓا فْ رفع هستكل
الخدهات الهقدهة كقدرة الهقصد السٓاحْ عمِ الهىافسة حٓث ٓفرض إىترىت اٖشٓاء عمِ الهؤسسات أف

تككف أكثر إدراكان كقدرة عمِ التىبؤ كهركىة فْ العهؿ  ،كٌْ السهات التْ ستهكىٍا هف اٚبتكار بشكؿ

أسرع لتحقٓؽ الىتائج الهرجكة هف اعهالٍا(.)Cisco،2018

المدينة الذكية ( ٌْ )smart cityالهدٓىة التْ تتكافر بٍا البىِ التحتٓة كالفكقٓة الذكٓة كهراكز الهعمكهات
لتقدٓـ خدهات رقهٓة تعتهد عمِ تطبٓقات التكىكلكجٓا) (Garcia, J.R. &2015هف خٛؿ تهكٓف أدكات

كأجٍزة الحكسبة الشخصٓ ة الهتىقمة باٚتصاؿ بالحكسبة السحابٓة كاٚىترىت لتقدٓـ خدهات تتهٓز برفآٌة
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الحٓاة  ،اقتصاد الهعرفة  ،تكىكلكجٓا اٚتصاٚت كالهعمكهات  ،البٓئة الهستداهة ،الخدهات الحككهٓة
كاٚدارٓة الهتطكرة  ،هىظكهة الىقؿ الذكٓة (بظاظك،ابرآٌـ كآخركف  ،)2016،كتسٍـ اٚهكاىات الهتطكرة

لمهدف الذكٓة فْ تسٍٓؿ هٍهة اٚدارات السٓاحٓة كالسائحٓف ،سرعة الكصكؿ لمسائحٓف  ،كسٍكلة تسكٓؽ

كتركٓج الهىتجات السٓاحٓة بطرؽ هبتكرة  ،سٍكلة تىقؿ السائحٓف كزٓادة هدة اقاهتٍـ (World Economic

.Forum,2017).

تقنية الواقع االفتراضي) )VRتعتهد عمِ تقىٓة تقدٓـ ىظارات العرض بزاكٓة  360درجة لتسجٓؿ عركض
الفٓدٓك كعرضٍا عمْ شاشات ىظارات الكاقع اٚفتراضْ كتستخدـ فْ تىشٓط السٓاحة لتشجٓع السائح عمِ
اتخاذ قرار الشراء هف خٛؿ اتاحة الفرصة لهستخدهٓف فْ رؤٓة العدٓد هف الهعالـ اٖثرٓة كالهتاحؼ

كاله ازرات السٓاحٓة،ك الهشاركة فْ أداء الهغاهرات الرٓاضات الخطرة  ،كتقدٓـ تجربة عرض لمخدهات
الهقدهة هف شركات الطٓراف كفْ الهطارات الهحمٓة (بظاظك ،إبرآٌـ .)2018،

الذكاء االصطناعي وتطبيقاتو (ٌ )AIك هحاكاة ذكاء اٚىساف كفٍُ طبٓعتً عٓ ؿشٓػك عهػً بػشاهج
لمحاسب ألْ قادرة عمِ هحاكاة السمٛؾ اٚىساىْ الهتسـ بالذكاء ،كٓكجد بالعدٓد هف اٖهاكف بدآػة هػٓ
السػٓارات ذاتٓػة القٓػادة كالطائرات بدكف طٓػار كبشهجٓػات التشجهة  ،كغٓرٌا(هاجد ،أحهد ، )2018 ،كتتهثؿ
تطبٓقاتً فْ السٓاحة كالضٓافة فْ ادارة الهكاقع التراثٓة كالسٓاحٓة كالفىدقٓة كفؽ فٍـ هتطمبات السائح هثؿ

هعرفة هتطمبات العهٓؿ فْ الغرفة كقت الحجز كتكفٓرٌا هف حٓث درجة الح اررة كاٚىارة كدٓككر الغرفة

(بظاظك ،إبرآٌـ .)2018،

نموذج السفر الذكي الشامل كٓشهؿ التأشٓرات اٚلكتركىٓة ،تفعٓؿ الحجكزات اٚلكتركىٓة ،تسجٓؿ كصكؿ

الكتركىْ ،فحص الحجكزات الكتركىٓا ) لكسٓؿ.)2018 ،

اليواتف الذكية ( )SMART PHONESاستخدـ تطبٓقات الٍاتؼ فْ تكفٓر البٓاىات عف الهقصد قبؿ
كأثىاء الرحمة بشكؿ أكبر تأثٓ ار هف الكتٓبات السٓاحٓة الكرقٓة التقمٓدٓة هثؿ تكفٓر الخدهات الهختمفة هف
أهثمتً تطبٓؽ ) (Bravololالذم ٓهىح هساعدة لغكٓة لمراغبٓف فْ تعمـ لغات جدٓدة ،كأجٍزة تحدٓد الهكاقع
كالخرائط الذكٓة كقٓاس الح اررة ،كغٓرٌا (.)Cisco،2018

باٚضافة الِ التقىٓات السابقة ٓكضح الشكؿ التالْ رقـ ( )1تقىٓات التحكؿ الرقهْ فْ كؿ هف الخدهات أك

الهىتجات السٓاحٓة هف الصكرة التقمٓدٓة الىهطٓة إلِ الصكرة الرقهٓة:
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شكؿ رقـ ( )2أبرز تقىٓات التحكؿ الرقهْ فْ الخدهات كالهىتجات السٓاحٓة
الهصدر( ،(Brysch,A 2018,ترجهة كاعداد :الباحثة

تقييم االجراءات التي تم اتخاذىا لتطبيق التحول الرقمي في الحكومة المصرية بشكل عام وفي

قطاع السياحة بشكل خاص

تـ كضع خطة لمتحكؿ إلِ هجتهع هعمكهاتِ رقهْ فْ هصر بحمكؿ 2025هف خٛؿ تىفٓذ استراتٓجٓة ”

دٓجٓتاؿ إٓجٓبت ” لمتحكؿ الرقهِ ترتكز عمِ هحاكر رئٓسٓة تتهثؿ فْ أتْ:

ىشر الهىاطؽ التكىكلكجٓة فِ عدد هف الهحافظات ،كدعهٍا بالبىٓة التحتٓة الٛزهة لكِ تككف هعدة
ٚستقباؿ كافة اٖىشطة الخاصة بقطاع اٚتصاٚت كتكىكلكجٓا الهعمكهات ،كها ٓرتبط بٍا هف أىشطة خدهٓة

كاىتاجٓة ،فض ٛعف تىهٓة القدرات البشرٓة ،كتعهٓؽ الصىاعات التكىكلكجٓة الهتخصصة ،كتطكٓر البىٓة
اٖساسٓة لٛتصاٚت ،كالتحكؿ إلِ الهجتهع الرقهِ ،كا٘بداع كرٓادة اٖعهاؿ ،كاٚستثهار كفتح اٖسكاؽ

الجدٓدة ا٘قمٓهٓة كالدكلٓة (السٓدٌ ،بة.)2018،

تحقٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ كافة أجٍزة كهؤسسات الدكلة كالتحكؿ إلِ الحككهة ا٘لكتركىٓة ،كتعزٓز هفآٌـ

الشهكؿ الهالْ ،كتكفٓر حزهة هف الخدهات الحككهٓة الرقهٓة كالتْ سٓتـ إطٛقٍا فْ هدٓىة بكرسعٓد كهرحمة أكلِ
خٛؿ الفترة الهقبمة ،كاستكهالٍا فْ باقْ الهدف فْ الهرحمة التالٓة (طىطاكم ،أحهد.)2019 ،

إىشاء هىطقة تكىكلكجٓة بالهىصكرة الجدٓدة عاـ  ،2018إضافة إلِ تىفٓذ هدٓىة الهعرفة التكىكلكجٓة

بالعاصهة ا٘دارٓة ،ككضع خطة لتىفٓذ هجهعات لٙبداع التكىكلكجِ فِ الجاهعات ،هع البدء فِ برىاهج
"هبرهجِ الهستقبؿ" لتدرٓب الطمبة عمِ أحدث التكىكلكجٓات ،كتىفٓذ هجهعات صىاعة ا٘لكتركىٓات فِ بىِ

سكٓؼ كالسادات هف العاـ الحالِ (القاضِ ،هحهد.)2018 ،

دخكؿ هصر عصر الهدف الذكٓة كالتحكؿ الرقهِ بإىشاء  13هدٓىة ذكٓة بهعآٓر تكىكلكجٓة عالهٓة،

كفؽ برىاهج زهىْ هحدد كبحسب الهقآٓس العالهٓة ٚىشاء الهدف ،كٓأتْ عمِ رأس الهدف الذكٓة العاصهة
ا٘دارٓة الجدٓدة ،التْ ٓتـ بىاؤٌا حالٓا بالتعاكف هع خبراء فْ إىشاء ٌذا الىكع هف الهدف ،إلِ جاىب هدٓىة

العمهٓف الجدٓدة ،كأسكاف الجدٓدة ،الهعمف عف إقاهتٍها خٛؿ السىكات الخهس الهقبمة بهىاخ رقهْ صدٓؽ
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لمبٓئة ،كهحفز لمتعمـ كا٘بداع ،ككفؽ أسس التطكٓر كاٚبتكار كتحقٓؽ الىقمة الىكعٓة فْ ىهط الحٓاة ،كتقدٓـ
خدهات هتكاهمة ذات جكدة هرتفعة لمهكاطىٓف كالهستثهرٓف كالسائحٓف عمِ حد سكاء (سعكدم ،أهٓهة

.)2018

كٓكضح الشكؿ التالْ رقـ ( )2التصكر الهقترح لهتطمبات تطكٓر البىٓة التحتٓة لمتكىكلكجٓا الرقهٓة

كاٚتصاٚت فْ الهدف الذكٓة ،كالٍدؼ هف اىشائٍا (اقتصاد ذكْ ،حككهة ذكٓة ،هعٓشة ذكٓة ،بىٓة أساسٓة

ذكٓة ،هجتهع عهراىْ هستداـ قائـ عمِ التطبٓقات الذكٓة) ،كها ٓكضح أف اىشاء الهدف الذكٓة ٓعتهد عمِ
كجكد التطبٓقات الذكٓة فْ كافة الهجاٚت ،كتكفٓر كافة التقىٓات الرقهٓة لٍا ،بحٓث تصبح كافة الخدهات

كالهعاهٛت الٓكهٓة بٍا الكتركىٓة كذات هستكم جكدة هرتفع ٓمبْ احتٓاجات قاطىٍٓا هثؿ السٓاحة

اٚلكتركىٓة ،الهباىْ ذكٓة ،هىظكهة اٖهف كالسٛهة الذكٓة ،الهراقبة البٓئٓة ،هىاطؽ تقىٓة كىكادم تكىكلكجٓة،
التجارة اٚلكتركىٓة ،ىظـ الىقؿ الذكٓة ،خدهات طبٓة عف بعد ،تعمٓـ الكتركىْ كحككهة الكتركىٓة (العراقِ

هحهد ،القاضْ ،أحهد.)2018 ،

شكؿ رقـ ( )2هتطمبات كأٌداؼ اىشاء الهدف الذكٓة
الهصدر( :العراقِ هحهد ،القاضْ ،أحهد)2018 ،

االجراءات التي تم اتخاذىا لتطبيق التحول الرقمي عمى السياحة المصرية
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تعد أول خطوات التحول الرقمي في مصر ىي تأسيس مصر (المنصة االلكترونية الجديدة

( )EGYGATEبقرار هف هجمس الكزراء كتهكٓؿ إحدل الشركات الكطىٓة التابعة لصىدكؽ تحٓا هصر
كهساٌهات هف ك ازرات السٓاحة كأ ثار كاٚتصاٚت كالتجارة كالصىاعة بالتعاكف هع القطاع الخاص ،كقد تـ
اىشائٍا بٍدؼ كضع هصر عمِ الخرٓطة اٚلكتركىٓة العالهٓة كىقؿ جهٓع هعالهىا السٓاحٓة الِ اٖسكاؽ
السٓاحٓة بطرؽ تكىكلكجٓة هختمفة ،بحٓث ٓستطٓع السائح هف خٛلٍا التجكؿ داخؿ الهىاطؽ السٓاحٓة عبر

الكاقع اٚفتراضْ ،كها تكفر الهىصة شبكة الكتركىٓة عمِ الهكبآؿ الذكْ الخاص بالسائحٓف ،بحٓث تظٍر
لٍـ كافة اٚهاكف السٓاحٓة كالهطاعـ كاله ازرات فْ اٖهاكف الهتكاجدٓف بٍا ،فض ٛعف اهكاىٓة شراء الٍدآا

كالتذكارات هف خٛؿ الدفع اٚلكتركىْ دكف الحاجة الِ أهكاؿ سائمة ،كٓتـ تكفٓر ٌذي الخدهات لمسائحٓف ىظٓر
دفع رسكـ هحددة تذٌب هباشرة الِ الدكلة (عبد الهقصكد ،أحهد ،)2019 ،تكفر الهىصة لمسائحٓف التعرؼ

عمِ أٌـ الهىتجات كالخدهات السٓاحٓة بالهقاصد السٓاحٓة الهصرٓة ،كالتعاقد عمِ البراهج السٓاحٓة شاهمة

اٚقاهة كاله ازرات كاٚىتقاٚت الداخمٓة كالطٓراف كجهٓع الخدهات الترفٍٓٓة كالسٓاحٓة كاجراء الحجكزات هباشرة
هف خٛؿ الدفع اٚلكتركىْ ببطاقات اٚئتهاف لهكردم الخدهات السٓاحٓة هباشرة بدكف الحاجة الِ اٚتصاؿ

الهباشر هع اٖشخاص ،هها ٓكفر هبالا تقدر ب ) (150همٓكف دكٚر تدفع سىكٓا كعهكٚت لشركات الحجز
اٚلكتركىْ اٖجىبٓة هثؿ ( بككٓىج كاكسبٓدٓا كٌكتٓؿ دكت ككـ ) التْ ٓستخدـ السائح هىصتٍا لحجز غرفتً

الفىدقٓة كتذكرة الطٓراف الخاصة بً) ،كٓضهف هكاجٍة الفساد كالشفافٓة ،كٓسٍؿ أداء الخدهات كٓزٓد جكدتٍا

كهستكل رضاء السائحٓف عىٍا ،فض ٛعف اهكاىٓة هراقبة الحككهة ٚجراءات الحجز كالتعاقد بأكهمٍا ،هها
ٓتٓح لٍا سٍكلة الحصكؿ عمِ هستحقاتٍا كٓضهف لمسائحٓف أداء الخدهات بهستكل الجكدة الهتعاقد عمًٓ هع

هكردم الخدهات السٓاحٓة كالفىدقٓة ،إ ٚأف ٌذي الهىصة  ٚتزاؿ تحت اٚىشاء ،كتكاجً هشكٛت كٓفٓة
تحصٓؿ هستحقات الدكلة هف شركات الحجز اٚلكتركىْ ،ككٓفٓة الهحاسبة ،كضهاف الهىافسة العادلة بٓف

شركات الطٓراف كالسٓاحة كالفىادؽ (رجب ،عادلة.)2018 ،

وضع خرائط جغرافية الكترونية تتضمن المدن السياحية المصرية ،وأىم أنماط السياحة بيا والمناطق

السياحية واألثرية والجوالت التخيمية باستخدام تقنية الواقع االفتراضي بهكقع الٍٓئة الهصرٓة العاهة لمتىشٓط
السٓاحْ ،كبالرغـ هف أىٍا خطكة جٓدة ،ا ٚأىً ٓٛحظ عدـ تضهف ٌذي الخرائط لكافة الهدف كالهقاصد
السٓاحٓة الهصرٓة ،باٚضافة الِ قصكر حجـ الهعمكهات الهتكفرة عف الخدهات كالهىتجات السٓاحٓة

بالهقاصد السٓاحٓة الهختمفة ،كعدـ تضهىٍا اهكاىٓة الحجز اٚلكتركىْ الهباشر هف خٛؿ الهكقع.

تحديث الجناح المشارك لمصر في تسويق مصر سياحيا بالمعارض والبورصات السياحية (بورصة

لندن) ،وتزويده بالتقنيات التكنولوجية الالزمة هػف خٛؿ ىػظارات الػكاقع اٚفػتراضْ ) )VR glassesلتكفٓر
تجربة هختمفة تجذب السائح لمسفر الِ هصر ،حٓث ٓتهكف الزائر هف خٛؿ الىظارة التِ ٓرتدٍٓا هف هعآشة
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التجربة السٓاحٓة ،كاٚستهتاع بتقىٓة الػ« »)(HOLOGRAMالتِ ٓشعر هف خٛلٍا بهجهكعة هف التأثٓرات
كأىً داخؿ الهقصد السٓاحِ الهصرم بىفسً ،كتتكفر ٌذي التقىٓة فْ ثٛثة أهاكف اٖكؿ :الهتحؼ الهصرل
الكبٓر ،كالثاىِ جىكب سٓىاء ،كالثالث البحر اٖحهر ،باٚضافة الِ الهىصات الرقهٓة التْ ٓهكف هف خٛلٍا
تسجٓؿ أسهاء الزائرٓف عبر الطرؽ التكىكلكجٓة الحدٓثة الهتهثمة فْ شاشة تأخذ شكؿ الهسمة الفرعكىٓة،

كٓهكىٍا تخزٓف بٓاىات ال ازئرٓف كالتكاصؿ هعٍـ (شكقٌْ ،شاـ.)2018 ،

انشاء الييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحي المنصة الرقمية الجديدة المختصة باستخراج التأشيرة

اإللكترونية لزيارة مصر كالتْ تتٓح لهكاطىِ  46دكلة حكؿ العالـ الحصكؿ عمِ التأشٓرة ا٘لكتركىٓة ،فِ
هقدهتٍا أٌـ الدكؿ الهصدرة لمسٓاحة لهصر ،كٌِ ألهاىٓا كأككراىٓا كآطالٓا كبرٓطاىٓا كالكٓٚات الهتحدة
اٖهرٓكٓة كالٓاباف كفرىسا كٌكلىدا ،كذلؾ عبر الهكقع اٚلكتركىْ الذم ٓقدـ ىبذة عف هصر كأٌـ هعالهٍا

السٓاحٓة التِ لٍا شٍرة عالهٓة ،كٓتٓح ذلؾ عبر ثهاىِ لغات هختمفة أٌهٍا العربٓة كا٘ىجمٓزٓة كالفرىسٓة
كا٘ٓطالٓة كاٖلهاىٓة كا٘سباىٓة ،كالذل جعؿ اٖهر أٓسر هف السابؽ كٓتٓح لمسائح الحصكؿ عمِ التأشٓرة

بسٍكلة كٓسر(رسٛف ،آهاؿ ،)2018،كتعد خطكة إصدار التأشٓرة اٚلكتركىٓة هف الخطكات الٍاهة التْ تـ

اتخاذٌا لتسٍٓؿ اجراءات زٓارة السائحٓف الِ هصر ،كتفعٓؿ خدهة التأشٓرة الذكٓة ،إ ٚأف الهٛحظ أف ٌذي
الخدهة  ٚتعهؿ بالىسبة لبعض دكؿ اٚتحاد اٖكركبْ ،هثؿ ألهاىٓا كبرٓطاىٓا ،كذلؾ ٓرجع إلِ كجكد بعض
اٚجراءات التحدٓات السٓاسٓة هف جاىب ٌذي الدكؿ ،كلٓس هف جاىب هصر ،كٌك ها ىأهؿ أف ٓتـ التغمب

عمًٓ خٛؿ الفترة القادهة.

اطالق وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع وزارة اآلثار واالتصاالت واالستثمار والتعاون الدولي والييئة

المصرية العامة لمتنشيط السياحي ،شراكة جديدة مع شبكة ) (CNNالعالمية لتىفٓذ حهمة سٓاحٓة دكلٓة
لمتركٓج لمسٓاحة الهصرٓة بشكؿ حدٓث ٓجهع بٓف الصكرة كحكآة الهكاف باستخداـ تقىٓة الهكاف كهزٓج هبتكر
بٓف الهىصات التمٓفزٓكىٓة كالكسائط الرقهٓة كهكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ لشبكة ) ،(CNNكذلؾ لعرض تجربة
هصر الرائعة التْ ٓهكف أف ٓعٓشٍا السائح عىد زٓارتً لهصر كجذب الهشاٌدٓف لمهىصات الهتعددة لشبكة

) (CNNحكؿ العالـ لهتابعة الحهمة التركٓجٓة الدكلٓة عف هصر ،كهخاطبة شرائح هتىكعة هف السائحٓف
لتعرٓفٍـ بها تتهتع بً هصر هف تىكع فْ هقاصدٌا السٓاحٓة الفرٓدة كؿ عمِ حدة ،الِ جاىب أصالة كحسف

ضٓافة شعبٍا ،هع هراعاة أف تتهاشِ أٌداؼ كآلٓات ٌذي الحهمة هع التركٓج بالطرؽ التكىكلكجٓة الرقهٓة الحدٓثة

لمهتحؼ الهصرم الكبٓر الهقرر افتتاحً فْ ،2020كالذم سٓمفت أىظار العالـ الِ هصر هع اٚكتشافات اٖثرٓة
الحدٓثة التْ تقكـ بٍا ك ازرة أثار حالٓا ،كٓعٓد هكاىة هصر فْ السٓاحة الثقافٓة ،كهف الهتكقع أف ٓشاٌد ٌذي
(ٓ )قصد بتقىٓة ) :)HOLOGRAMالتصكٓر الرقهْ ثٛثْ اٖبعاد باستخداـ تقىٓة المٓزر ،كٓستخدـ لتجسٓد اٖشخاص فْ

أم هكاف ٓختاركىً ،لٓظٍر هشٍد ٓحاكْ الكاقع بكضكح كجكدتً عمِ غٓر الحقٓقة ،اٖهر الذم ٓجذب الهتابعٓف

لمهشاٌدةكاٚستهتاع بها ٓدكر فْ هخٓٛتٍـ ،كٓركىً حقٓقة هصكرة أهاـ أعٓىٍـ.
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الحهمة أكثر هف  10هٓٓٛف هشاٌد حكؿ العالـ ( هاٌر ،رأفت ،)2019 ،كتعد ٌذي الخطكة هف الخطكات الجادة
كالىاجحة لمتركٓج لمسٓاحة الهصرٓة بالطرؽ الحدٓثة كالهىصات الرقهٓة باستخداـ الشبكات اٚعٛهٓة ذات

اٚهكاىات الدكلٓة الكبٓرة لتهكٓف هصر هف الكصكؿ الِ شرائح هختمفة هف السائحٓف بجهٓع أىحاء العالـ.

التجارب الناجحة في تطبيق التحول الرقمي عمى القطاع السياحي

تعد تجربة دكلة اٚهارات العربٓة الهتحدة كالههمكة العربٓة السعكدٓة فْ هحاكلة تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ

قطاع السٓاحة ،كها ٓسهِ بهصطمح (السٓاحة الذكٓة) هف التجارب الٍاهة لبدآة تحقٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ

قطاع السٓاحة ،وفيما يمي نذكر أىم الخطوات التي تم اتخاذىا في المممكة العربية السعودية عمى النحو

التالي

كضع الههمكة خطط كاستراتٓجٓات كاضحة لتطكٓر البىٓة التحتٓة الرقهٓة لقطاع السٓاحة هف خٛؿ إدخاؿ
أحدث التقىٓات الذكٓة كاٖكثر ركاجان لتطكٓر القطاع ،باٚضافة الِ كضع هخطط لزٓادة هكاقع التراث القابمة

لمزٓارة هف  241الِ  447هكقع بحمكؿ عاـ ( 2030برىاهج التحكؿ الكطىْ.)2030- 2018،

أطمقت الٍٓئة العاهة لمسٓاحة كالتراث الكطىْ تطبٓؽ هشركع رحمة الٍكلكجراـ" "Holo Journeyبالتعاكف

هع شركة هآكركسكفت العربٓة ،كٌك أكؿ تطبٓؽ فْ العالـ ٓقكـ عمِ دهج ثٛث حمكؿ تكىكلكجٓة هبتكرة


لتعزٓز تجربة السٓاحة بالههمكة ،حٓث ٓدهج تقىٓة الكاقع الهختمط كالبمكؾ تشٓف" ،) ("blockchainكاىترىت

اٖشٓاء هعان فْ خطكة تؤكد دكر الٍٓئة كهبتكر رئٓسْ فْ العالـ (الٍٓئة العاهة لمسٓاحة كالتراث الكطىْ،
.)2018

اٚعتهاد عمِ تطبٓقات جدٓدة كهىصات رقهٓة لٛرتقاء بتجربة الحج كالعهرة ،حٓث أطمقت الههمكة

الهىصات الرقهٓة الهخصصة لحجاج بٓت اهلل الحراـ ،كتطبٓقات السكار اٚلكتركىْ التْ تتٓح لٍـ اٚتصاؿ

بالٍكاتؼ الذكٓة كالحصكؿ عمِ هعمكهات ٌاهة ،كاٚتصاؿ بجٍاز ( )GPSبتقىٓة تحدٓد الهكاقع الجغرافٓة
(دكرك ،إٓهاىكٓؿ.)2019 ،

تكفٓر الكسائؿ الرقهٓة الهتطكرة لٛرشاد السٓاحْ كاىشاء هتحؼ بتقىٓة ( ،)virtual realityكقٓاـ

الهرشدٓف السٓاحٓكف بالههمكة بتككٓف شراكة هع شركتْ اكبر ككرٓـ لتطكٓر كتحدٓث هىظكهة الىقؿ الذكْ
بالههمكة ( عفٓفْٓ ،كسؼ.)2019 ،

تجربة دولة االمارات العربية المتحدة

(ٓ )قصد بتقىٓة البمكؾ تشٓف" ٌْ :"block chainىكع هف قكاعد البٓاىات الجدٓدة الهكزعة ،كتتهٓز َّ
بأىٍا تستطٓع إدارة عدد
غٓر ىٍائْ هف البٓاىات ،فٍْ عبارةه عف سجؿ إلكتركىْ ٓسجؿ الهعاهٛت كالصفقات كٓقكـ بإدارتٍا ،كتتهٓز ٌذي التقىٓة
اٖهاف كالكثكقٓة العالٓة كالٛهركزٓة كالسرعة كالفعالٓة.
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تعد دكلة اٚهارات الدكلة العربٓة اٖكلِ فْ اتخاذ اجراءات فاعمة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ كالذكاء اٚصطىاعْ
فْ الجٍات الحككهٓة بكافة ك ازرتٍا كقطاعاتٍا كخدهاتٍا كخطكة أساسٓة هف خٛؿ اتخاذ اٚجراءات أتٓة كها

ٓتضح هف الشكؿ التالْ:

شكؿ رقـ ( )3هراحؿ التحكؿ الحككهْ لدكلة اٚهارات العربٓة الهتحدة
الهصدر( :البكابة اٚلكتركىٓة لدكلة اٚهارت)2018،

كلقد كاف لٍذي الخطكات اىعكاس قكم عمِ تطكٓر قطاع السٓاحة هف خٛؿ التطبٓؽ الفعمْ ٚستراتٓجٓة
الذكاء اٚصطىاعْ فْ الدكلة كاىشاء ك ازرة هختصة لمذكاء اٚصطىاعْ عاـ  2017تختص بتدرٓب الككادر
الحككهٓة فْ كافة القطاعات كهىٍا قطاع السٓاحة كآفاد الهختصٓف لمخارج فْ بعثات  ،كاستقطاب الخبراء

فْ الذكاء اٚصطىاعْ لمعهؿ فْ اٚهارات كتدرٓب الككادر الحككهٓة فْ كافة القطاعات هف خٛؿ عقد كرش

عهؿ هتخصصة لٍـ كؿ فْ هجالً ،كاىشاء هشركع سمٓككف بارؾ عاـ  2014كأكؿ هدٓىة ذكٓة هتكاهمة
ضهف خطة تحكٓؿ هدٓىة دبْ الِ الهدٓىة اٖذكِ بالعالـ(البكابة اٚلكتركىٓة لدكلة اٚهارت ،)2018،لجذب
سٓاحة اٚعهاؿ كالسائحٓف ذكم اٌٚتهاهات الهتعددة  ،كها

أثهرت ٌذي الهجٍكدات عف تطكٓر قطاع

السٓاحة هف خٛؿ اعتهاد ٌٓئة السٓاحة كالثقافة فْ دبْ كأبكظبْ عمِ تطبٓؽ تقىٓات الذكاء اٚصطىاعْ فْ

خدهاتٍا فْ التسكٓؽ كالتركٓج لٗحداث كالفعالٓات السٓاحٓة هف خٛؿ استخداـ الهىصات الرقهٓة ،فض ٛعف

التعاكف هع قطاعات الىقؿ لتقدٓـ خدهات التاكسْ الطائر كالحجز اٚلكتركىْ فْ الهترك ككافة كسائؿ الىقؿ

فض ٛعف تقىٓات الطائرات بدكف طٓار كالسٓارات بدكف سائؽ كتفعٓؿ استخداـ الٍاتؼ الذكْ فْ الهطارات

لتبسٓط اجراءات السفر عبر الهىافذ دكف جكازات السفر عبر تطبٓؽ الكتركىْ خاص بالتعرؼ عمِ الكجكي

(عمْ ،بف الطٓب كآخركف )2019،باٚضافة الِ اٚستخداـ التفاعمْ لمهىصات الرقهٓة كتقىٓات الكاقع
اٚفتراضْ كالكاقع الهعزز كتحمٓؿ البٓاىات الضخهة التْ تقٓس ردكد الفعؿ كتحممٍا لمسائحٓف هف خٛؿ

استخداـ

الذكاء

اٚصطىاعْ

لهعرفة

أسباب

اختٓار

السائح

لمكجٍات

كتحسٓف

تجربة

السفر(الهبارؾ،هحهد ،)2018،كهبادرة براهج الهكافآت كالكٚء الذكٓة التْ تعتهد عمِ تقىٓة (بمكؾ تشٓف) التْ
تتٓح لمسائحٓف فرصة جهع الىقاط كالحصكؿ عمِ هكافآت عىد زٓارة الهدف أك هكاقع الجذب السٓاحْ ،كتعزز

بذلؾ هف زٓادة الىشاط السٓاحْ كتشجٓع السائحٓف عمِ زٓارة الهكاقع اٖخرل ،كتهدٓد فترة بقائٍـ فْ البٛد هع
الحصكؿ عمِ ىقاط كهكافآت (دكرك ،إٓهاىكٓؿ.)2019 ،
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ويالحظ أن كال من دولتي السعودية واالمارات قد بدءا في تنفيذ التحول الرقمي في قطاع السياحة بشكل

ناجح ،حيث أكد المؤشر التنافسي لمسياحة والسفر والذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي لعام ،2018
ككفقا لتقٓٓـ الدكؿ كعدد المٓالْ السٓاحٓة التْ ٓقضٍٓا السائحكف ،كهعدؿ اىفاقٍـ أف هدٓىة هكة بالههمكة
العربٓة السعكدٓة كاىت اٖعمِ فْ عدد المٓالْ السٓاحٓة فْ هىطقة الشرؽ اٖكسط ،بٓىها كاىت دبْ بدكلة

ا٘هارات الهتحدة ٌْ التْ تتهتع بارتفاع هعدؿ اىفاؽ السائحٓف(عفٓفْٓ ،كسؼ ، )2019 ،كٓرجع ذلؾ الِ

تهٓز الههمكة فْ تىهٓة السٓاحة الدٓىٓة كادخاؿ الخدهات الرقهٓة فْ تطكٓرٌا كتكفٓر البىْ الٛزهة لمتحدٓث

كخدهة السائحٓة كزٓادة رضائٍـ عف الخدهات السٓاحٓة الهقدهة (الٍٓئة العاهة لمسٓاحة كالتراث الكطىْ،

 ،)2018فض ٛعف اٌتهاـ دكلة اٚهارات بالتعاكف هع أكبر الشركات العالهٓة فْ هجاؿ تكىكلكجٓا الهعمكهات

كاٚتصاٚت هثؿ شركة (سٓسكك اٚهارات) لتكفٓر خدهات رقهٓة هتهٓزة فْ كافة الهجاٚت  ،كهىٍا قطاع

السٓاحة (دبكسْ ،ربٓع ،)2015،كاٚتجاي الِ اىشاء الهدف الذكٓة التْ تطبؽ الىظـ الذكٓة فْ الىقؿ الذكْ
كالسٓاحة الذكٓة كتٍتـ بالبٓئة الصحٓة الىظٓفة  ،كٓتكافر بٍا بىٓة تحتٓة كتكىكلكجٓة هتطكرة تعد عاهؿ جذب

ٚقاهة السائحٓف كالهستثهرٓف كرجاؿ اٖعهاؿ (العراقِ هحهد ،القاضْ ،أحهد ، )2018 ،كتشجع عمِ تكفٓر

اٖىهاط السٓاحٓة الهختمفة كتقدٓـ خدهات ههٓزة عمِ هدار العاـ ذات هستكل هرتفع هف الجكدة لتحقٓؽ رضاء
السائحٓف كزٓادة هدة اقاهتٍـ كاىفاقٍـ عمِ اٖىشطة السٓاحٓة بالدكلة(الهبارؾ،هحهد.)2018،

الدراسة الميدانية

في إطار تحقيق أىداف الدراسة ،تم صياغة فروض الدراسة وتحديد إطار لمدراسة عمى النحو التالي:

فروض الدراسة

.1
.2
.3
.4

شكؿ رقـ ( )4إطار الدراسة الهٓداىٓة
إعداد الباحثة

تكجد استراتٓجٓة هتكاهمة ككاضحة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة.
تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ ٓتطمب تكفٓر العدٓد هف الهتطمبات.
تكجد العدٓد هف التحدٓات التْ تؤثر سمبان عمِ تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ قطاع السٓاحة الهصرم.
ٓؤدم تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ الِ تحقٓؽ العدٓد هف الهىافع لمسٓاحة الهصرٓة.
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منيجية الدراسة

هف أجؿ اختبار فركض الدراسة كتحقٓؽ أٌدافٍا ،فقد تـ اٚعتهاد عمِ استخداـ الهىٍج الكصفْ
التحمٓمْ باستخداـ استهارة اٚستبٓاف لجهع البٓاىات اٖكلٓة لمدراسة ،كذلؾ لهٛئهتً لطبٓعة كأٌداؼ الدراسة
(الهصرم،سعٓد ،)2004،كقد تـ تصهٓـ استهارة اٚستبٓاف باستخداـ هقٓاس لٓكرت الخهاسْ ،كذلؾ فْ
ضكء ىكعٓة ككهٓة البٓاىات الهطمكبة التْ تـ التطرؽ إلٍٓا هسبقان فْ أدبٓات الدراسة ،كقد اعتهدت استهارة
اٚستبٓاف عمِ كضع اٖكزاف التالٓة:
 =1أكافؽ بشدة =2 ،أكافؽ =3 ،هحآد =4 ،غٓر كافؽ =5 ،غٓر هكافؽ بشدة ،إلِ جاىب اٖسئمة
الهفتكحة لتقٓـ كتحمٓؿ آراء الهبحكثٓف لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة ،كقد تـ تكزٓع اٚستبٓاف هف خٛؿ اٖىترىت
كالهقابٛت الشخصٓة ،الفترة هف2019/ 1/1كحتِ .2019/4/1
المعالجات اإلحصائية المستخدمة
تـ تحمٓؿ البٓاىات باستخداـ الهقآٓس ا٘حصائٓة الهتهثمة فْ الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعٓارم كاستخداـ هعاهؿ
الثبات كالصدؽ (ألفاكركىباخ) ،لقٓاس هدل الترابط الداخمْ كالهصداقٓة لمهتغٓرات الهستخدهة.
مجتمع الدراسة

تـ تطبٓؽ اٚستبٓاف عمِ عٓىة عهدٓة هف الهبحكثٓف الذٓف لدٍٓـ الهعمكهات الهتخصصة عف هكضكع
الدراسة كعف ا٘جراءات التْ تـ اتخاذٌا لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ هصر ،كفْ قطاع السٓاحة كٌـ:
 -1الهسئكلٓف كالهختصٓف بإدارة الىشاط السٓاحْ فْ اٖجٍزة الحككهٓة الرسهٓة فْ هحافظة القاٌرة
(كزرة السٓاحة -الٍٓئة العاهة لمتىهٓة السٓاحٓة) ،كك ازرة أثار.
كا٘سكىدرٓة كٌْ :ا
 -2الخبراء الهتخصصٓف فْ الهجاؿ السٓاحْ كهجاؿ تكىكلكجٓا الهعمكهات كاٚتصاٚت.
 -3الهدٓركف التىفٓذٓكف كهدٓرك التسكٓؽ كالسٓاحة بشركات السٓاحة فئة (أ) كشركات الطٓراف ،كٓكضح
الجدكؿ التالْ عٓىة الدراسة كهعدؿ اٚستجابة
جدول ( :)1معدل االستجابة عينة الدراسة
-1المسئولون المختصون في وزارتي:
أ -السياحة و اآلثار.
ب -الييئة العامة لمتنمية السياحية.
-2الخبراء المختصين:
في المجال السياحي.
أ-
ب -تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 -3المديرون التنفيذيون بشركات السياحة والطيران.
 -4مديرو التسويق والسياحة بشركات سياحة ( أ ).

عدد االستمارات
الموزعة

عدد االستمارات
المقبولة

معدل االستجابة
(تقريبا)

25

22

%88

15

12

%80

20

18

%90

17
23
18

15
21
17

%88
%91
%94

اإلجمالي

118

105

%89

العىىينىة

ٓكضح الجدكؿ السابؽ أف إجهالْ اٚستهارات الصحٓحة الهستردة ( )105استهارة هف إجهالْ
( )118استهارة كذلؾ بعد استبعاد عدد ( )13استهارة بىاءا عمِ بٓاىاتٍا الغٓر هكتهمة أك الخاطئة أك الغٓر
صالحة لمتحمٓؿ ا٘حصائْ ،كبذلؾ ٓصبح هعدؿ اٚستجابة ( ،)%89كٌك ٓعد هعدؿ هرتفع كجٓد جدا فْ
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هثؿ ٌذي الدراسات (شاكر ،جهاؿ  ،) 2005كقد تـ تحدٓد ىكعٓة البٓاىات الهطمكبة لمدراسة فْ ضكء
أٌداؼ الدراسة كاطارٌا كفركضٍا ،ثـ تحدٓد كاختٓار عٓىة الدراسة العهدٓة فْ ضكء أتْ:
شغمٍـ لمكظائؼ القٓادٓة أك العمٓا فْ اٖجٍزة الحككهٓة الرسهٓة بقطاع السٓاحة كأثار كالتىهٓة السٓاحٓة
كالطٓراف  ،ههف ٓتكافر لدٍٓـ الخبرة عف التحكؿ الرقهْ كالخطكات التْ ٓتـ تىفٓذٌا هف جاىب الدكلة لتطبٓؽ
التحكؿ الرقهْ.
هعٓار الخبرة فْ التسكٓؽ السٓاحْ ،كلذلؾ تـ اختٓار الخبراء فْ الهجاؿ السٓاحْ بىاءا عمِ الخبرة
الهسبقة فْ التىشٓط كالتسكٓؽ السٓاحْ الخارجْ باٖجٍزة الرسهٓة كهىٍا هسئكلٓف سابقٓف بالٍٓئة العاهة
لتىشٓط السٓاحة الهصرٓة  ،باٚضافة الِ الهدٓرٓف التىفٓذٓٓف بشركات السٓاحة كهدٓرك التسكٓؽ كالسٓاحة
بشركات السٓاحة (أ) ،كذلؾ لهعرفة آرائٍـ عف الهىافع التْ ٓهكف تحقٓقٍا هف التحكؿ الرقهْ فْ تىظٓـ
كتسكٓؽ الىشاط السٓاحْ ،كهتطمبات تحقٓقً هف كجٍة ىظرٌـ.
هعٓار الخبرة كالتخصص فْ هجاؿ تكىكلكجٓا الهعمكهات كاٚتصاٚت كهدل تكافر هتطمبات التحكؿ
الرقهْ الخطكات التْ ٓتـ اتخاذٌا لتطكٓر البىٓة التحتٓة لمهعمكهات كتحدٓد التحدٓات التْ تكاجً هصر فْ
ٌذا الهجاؿ.
نتائج الدراسة والمناقشة:

تـ التأكد هف صحة كهصداقٓة الىتائج هف خٛؿ تحمٓؿ الهصداقٓة كالثبات ()CITC

()

لهتغٓرات الدراسة،

كها ٌك هكضح بالجدكؿ التالْ (رقـ  ،)2ككذلؾ التأكد هف هدل ثبات كصدؽ العٓىة هف استخداـ هعاهؿ
الثبات كالصدؽ ( Alpha Coefficient( Conbachلقٓاس هدل الترابط الداخمْ كالهصداقٓة لمهتغٓرات

الهستخدهة فْ اٚستبٓاف ،كقد بمغت قٓهة هعاهؿ (ألفا) ىسبة أكبر هف ( )0.7لجهٓع هتغٓرات الدراسة ،هها
ٓؤكد

عمِ

ثبات

كصدؽ

الدراسة(هحهكد،هحهد.)2010،

العٓىة

كصحة

اٚعتهاد

عمِ

الىتائج

التْ

جدول ( :)2تحميل النتائج الخاصة بالمصداقية والثبات لمتغيرات الدراسة
CITC

متغيرات الدراسة
مدى توافر استراتيجية واضحة ومتكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى السياحة المصرية
تكجد استراتٓجٓة هتكاهمة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة قائهة عمِ أسس عمهٓة.
تشتهؿ است ارتٓجٓة التحكؿ الرقهْ عمِ خطة كاقعٓة ذات إجراءات كخطكات كأٌداؼ كاضحة.

ترتكز استراتٓجٓة التحكؿ الرقهْ عمِ اٚستعاىة بخبرات الدكؿ الىاجحة فْ تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ
عمِ السٓاحة.
ٓتـ إعٛـ العاهمٓف فْ اٖجٍزة الرسهٓة الحككهٓة كالهختصٓف بقطاع السٓاحة باستراتٓجٓة التحكؿ
الرقهْ لمسٓاحة الهصرٓة.
متطمبات تحقيق التحول الرقمي في السياحة المصرية
تكفٓر بىٓة تكىكلكجٓة كرقهٓة حدٓثة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ السٓاحة الهصرٓة.
إعداد ككادر بشرٓة هؤٌمة تكىكلكجٓا كسٓاحٓا عمِ استخداـ ىظـ التحكؿ الرقهْ.

تكصمت

إلٍٓا

Alpha
Coefficient

0.78
0.69

0.80

0.739

0.74
0.80
0.71

0.719

(ٓ )ستخدـ تحمٓؿ الهصداقٓة كالثبات ( (Corrected Item Total correlation) )CITCلتحمٓؿ قٓـ العىاصر الخاصة
بهتغٓرات الدراسة ،كقد تـ التأكد هف أف جهٓع الىتائج  ٚتقؿ عف  0.35ك ٚتزٓد عف . 0.85
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أف تعهؿ الدكلة عمِ تكفٓر إطار تشرٓعْ كادارم كتىظٓهْ لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ القرٓب
العاجؿ.
كضع خطة لتدرٓب العهالة السٓاحٓة عمِ استخداـ الىظـ الحدٓثة فْ التحكؿ الرقهْ كفؽ عدة
هراحؿ زهىٓة.

التحديات التي تواجو تطبيق التحول الرقمي في السياحة المصرية
ارتفاع التكمفة الهادٓة كالتكىكلكجٓة الهطمكبة.
ضعؼ ا٘جراءات الفعمٓة التْ تـ اتخاذٌا عمِ أرض الكاقع لمتطبٓؽ الكاهؿ لمتحكؿ الرقهْ.
عدـ رغبة العدٓد هف الهىشآت السٓاحٓة فْ تحهؿ التكمفة الهادٓة لٛشتراؾ هع الدكلة كاٖجٍزة الرسهٓة
الحككهٓة.
صعكبة تكفٓر التدرٓب الهىاسب فْ كافة قطاعات الضٓافة كالسٓاحة كالطٓراف ٚرتفاع التكمفة كالكقت
الهطمكب لمتدرٓب.
الحاجة إلِ عقد هزٓد هف اٚتفاقات البركتككٛت فْ هجاؿ التكىكلكجٓا هع كبرل الشركات الدكلٓة
الهتخصصة.
عدـ كجكد ثقافة اٚبتكار كا٘بداع لدل العاهمٓف كعدـ رغبة البعض فْ استخداـ التكىكلكجٓا الحدٓثة.
المنافع التي يمكن تحقيقيا من تطبيق التحول الرقمي عمى السياحة المصرية
زٓادة العائدات الهتحققة لقطاع السٓاحة كالضٓافة كالطٓراف كالقطاعات الهتصمة بٍا.
تحسٓف تىافسٓة السٓاحة الهصرٓة كحصكلٍا عمِ ىسبة أكبر هف الطمب السٓاحْ تتىاسب هع هقكهاتٍا.
زٓادة رضاء السائحٓف عف الخدهات كالهىتجات السٓاحٓة الهصرٓة كزٓادة هدة أقاهتٍـ فْ هصر.
التجدٓد كاٚبتكار فْ تسكٓؽ الهىتج السٓاحْ الهصرم كاختراؽ أسكاؽ سٓاحٓة ذات قدرات اىفاقٓة كاقتصادٓة
هرتفعة.
القضاء عمِ الطرؽ التقمٓدٓة كالبٓركقراطٓة فْ إدارة كتىظٓـ كتسكٓؽ الىشاط السٓاحْ.
تحسٓف جكدة الخدهات السٓاحٓة كتكفٓر عكاهؿ اٖهف كالسٛهة كاٚستداهة.

0.63
0.59
0.67
0.80
0.57
0.79

0.895

0.69
0.77
0.79
0.80
0.75
0.66

0.962

0.78
0.69

تحميل نتائج الدراسة
من حيث تحميل النتائج الخاصة بمدى توافر استراتيجية واضحة ومتكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى
السياحة المصرية
ٓكضح الجدكؿ التالْ( )رقـ ( )3أف جهٓع قٓـ الهتكسط الحسابْ تدؿ عمِ عدـ هكافقة الهبحكثٓف
عمِ كجكد استراتٓجٓة كاضحة كهتكاهمة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة ،حٓث تتراكح جهٓع
القٓـ بٓف  ،3 :2كها أف قٓـ اٚىحراؼ الهعٓارم جهٓعا تقدر بأقؿ هف ىصؼ قٓـ الهتكسط الحسابْ ،كٌذا
ٓدؿ عمِ كجكد تشتت هقبكؿ فْ البٓاىات.
جدول ( )3تحميل النتائج الخاصة بمدى توافر استراتيجية واضحة ومتكاممة لتطبيق التحول الرقمي عمى
السياحة المصرية
البىىيىان

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

تكجد استراتٓجٓة هتكاهمة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة قائهة عمِ أسس عمهٓة.

2.12

0.85

ترتكز استراتٓجٓة التحكؿ الرقهْ عمِ اٚستعاىة بخبرات الدكؿ الىاجحة فْ تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ
عمِ السٓاحة.

2.24

0.81

2.31

0.87

تشتهؿ استراتٓجٓة التحكؿ الرقهْ عمِ خطة كاقعٓة ذات إجراءات كخطكات كأٌداؼ كاضحة.

ٓتـ إعٛـ العاهمٓف فْ اٖجٍزة الرسهٓة الحككهٓة كالهختصٓف بقطاع السٓاحة باستراتٓجٓة التحكؿ
الرقهْ لمسٓاحة الهصرٓة.

2,17

0.90

من حيث تحميل النتائج الخاصة بمتطمبات تحقيق التحول الرقمي في السياحة المصرية
(ٓ )شٓر ( )1إلِ (أكافؽ بشدة) )2( ،إلِ (أكافؽ) )3( ،إلِ (هحآد) )4( ،إلِ (غٓر هكافؽ) ،ك( )5إلِ (غٓر هكافؽ بشدة).
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ٓكضح الجدكؿ التالْ رقـ ( )4الخاص بتحمٓؿ الىتائج هتطمبات تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ السٓاحة
الهصرٓة ،كالتْ تـ ترتٓبٍا كفقا لهعاهؿ اٚختٛؼ ،أف جهٓع قٓـ الهتكسط الحسابْ تدؿ عمِ هكافقة

الهبحكثٓف عمِ ضركرة تكافر ٌذي الهتطمبات لتحقٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة ،حٓث تتراكح

جهٓع القٓـ بٓف  ،4 :3كها أف قٓـ اٚىحراؼ الهعٓارم كهعاهؿ اٚختٛؼ جهٓعٍا أقؿ هف ىصؼ قٓـ
الهتكسط الحسابْ ،هها ٓدؿ عمِ عدـ كجكد تشتت فْ البٓاىات.

جدول ( )4متطمبات تحقيق التحول الرقمي في السياحة المصرية
البيىىان

المتوسط الحسابي

تكفٓر بىٓة تكىكلكجٓة كرقهٓة حدٓثة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ

السٓاحة الهصرٓة.

إعداد ككادر بشرٓة هؤٌمة تكىكلكجٓا كسٓاحٓا عمِ استخداـ

ىظـ التحكؿ الرقهْ.

أف تعهؿ الدكلة عمِ تكفٓر إطار تشرٓعْ كادارم كتىظٓهْ
لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ بالقرٓب العاجؿ.

كضع خطة لتدرٓب العهالة السٓاحٓة عمِ استخداـ الىظـ
الحدٓثة فْ التحكؿ الرقهْ كفؽ عدة هراحؿ زهىٓة.

االنحراف المعياري

معامل االختالف
C. V%

3.75

0.921

0.237

3.69

0.931

0.251

3.84

0.95

0.275

3.62

1.042

0.303

تحميل النتائج الخاصة بالتحديات التي تواجو تطبيق التحول الرقمي عمى السياحة المصرية
ٓكضح الجدكؿ التالْ رقـ ( )5الخاص بتحمٓؿ التحدٓات التْ تكاجً تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ

السٓاحة الهصرٓة ،هكافقة الهبحكثٓف عمِ التحدٓات التْ تـ ذكرٌا ،حٓث تتراكح جهٓع القٓـ الخاصة
بالهتكسط الحسابْ بٓف  4 :3كها ٌك هكضح ،بٓىها ٓشٓر هعاهؿ اٚختٛؼ إلِ ترتٓب ٌذي التحدٓات هف
كجٍة الهبحكثٓف عمِ الىحك التالْ

جدول ( )5التحديات التي تواجو تطبيق التحول الرقمي

البيان

االنحراف

معامل االختالف

المعياري

C. V%

3.51

0.922

0.247

3.54

0.981

0.297

3.74

0.952

0.309

3.90

0.973

0.329

3.69

1.024

0.341

المتوسط الحسابي

ارتفاع التكمفة الهادٓة كالتكىكلكجٓة الهطمكبة.
ضعؼ ا٘جراءات الفعمٓة التْ تـ اتخاذٌا عمِ أرض الكاقع
لمتطبٓؽ الكاهؿ لمتحكؿ الرقهْ.

عدـ رغبة العدٓد هف الهىشآت السٓاحٓة فْ تحهؿ التكمفة الهادٓة
لٛشتراؾ هع الدكلة كاٖجٍزة الرسهٓة الحككهٓة.

صعكبة تكفٓر التدرٓب الهىاسب فْ كافة قطاعات الضٓافة

كالسٓاحة كالطٓراف ٚرتفاع التكمفة كالكقت الهطمكب لمتدرٓب.

الحاجة إلِ عقد هزٓد هف اٚتفاقات البركتككٛت فْ هجاؿ
التكىكلكجٓا هع كبرل الشركات الدكلٓة الهتخصصة.
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عدـ كجكد ثقافة اٚبتكار كا٘بداع لدل العاهمٓف كعدـ رغبة البعض

3.82

فْ استخداـ التكىكلكجٓا الحدٓثة.

1.044

0.351

تحميل النتائج الخاصة بمنافع تطبيق التحول الرقمي عمى السياحة المصرية
ٓكضح الجدكؿ التالْ رقـ ( )6الخاص بتحمٓؿ الىتائج الخاصة بالهىافع التْ ٓهكف تحقٓقٍا هف

تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ عمِ السٓاحة الهصرٓة ،هكافقة الهبحكثٓف عمِ تحقٓؽ العدٓد هف الهىافع لمسٓاحة
الهصرٓة فْ حالة تطبٓؽ التحكؿ الرقهْ بىجاح ،كها ٌك هكضح فْ بالجدكؿ ،حٓث تتراكح جهٓع القٓـ بٓف

 ، 5 :3فْ حٓف أف قٓـ اٚىحراؼ الهعٓارم كهعاهؿ اٚختٛؼ جهٓعٍا أقؿ هف ىصؼ قٓـ الهتكسط

الحسابْ ،هها ٓدؿ عمِ عدـ كجكد تشبب فْ البٓاىات.

جدول ( )6المنافع التي يمكن تحقيقيا من

تطبيق التحول الرقمي عمى السياحة المصرية
البيان

االنحراف المعياري

معامل االختالف

4.21

0.701

0.171

4.17

0.732

0.182

3.98

0.744

0.189

4.51

0.793

0.210

3.87

0.827

0.219

4.45

0.971

0.222

المتوسط الحسابي

زٓادة العائدات الهتحققة لقطاع السٓاحة كالضٓافة كالطٓراف

كالقطاعات الهتصمة بٍا.

تحسٓف تىافسٓة السٓاحة الهصرٓة كحصكلٍا عمِ ىسبة أكبر هف

الطمب السٓاحْ تتىاسب هع هقكهاتٍا.

زٓادة رضاء السائحٓف عف الخدهات كالهىتجات السٓاحٓة

الهصرٓة كزٓادة هدة أقاهتٍـ فْ هصر.

التجدٓد كاٚبتكار فْ تسكٓؽ الهىتج السٓاحْ الهصرم كاختراؽ
أسكاؽ سٓاحٓة ذات قدرات اىفاقٓة كاقتصادٓة هرتفعة.

القضاء عمِ الطرؽ التقمٓدٓة كالبٓركقراطٓة فْ إدارة كتىظٓـ

كتسكٓؽ الىشاط السٓاحْ.

تحسٓف جكدة الخدهات السٓاحٓة كتكفٓر عكاهؿ اٖهف كالسٛهة

كاٚستداهة.

C. V%

نتائج الدراسة

نتطرق في خاتمة الدراسة الى استعراض أىم النتائج التي تم التوصل الييا وفقا آلراء المبحوثين في

الدراسة الميدانية فيما يتعمق بتقييم ماتم انجازه بالفعل في الدولة لتحقيق لتحول الرقمي في كافة
القطاعات االقتصادية وأىميا

أشار خبراء تكىكلكجٓا الهعمكهات الذٓف تـ سؤالٍـ عف الخطكات الفعمٓة لمتحكؿ الرقهْ أف التطبٓؽ قد تـ

بشكؿ أكلِ فْ ك ازرات اٚستثهار ،التجارة ،اٚسكاف ،الهالٓة فْ الهرحمة اٖكلِ ،كسٓمٍٓا تباعا ك ازرات
السٓاحة كالطٓراف كأثار كالىقؿ كغٓرٌا ،كلكف لٓس فْ الفترة الراٌىة.

518

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

تـ كضع برىاهج لتدرٓب العاهمٓف عمِ كؿ الهستكٓات ابتداءا هف الحككهة كالقطاع العاـ كالخاص لمعدٓد
هف الصىاعات ،كٓتبع التدرٓب هجمس الكزراء بالتىسٓؽ هع ك ازرة اٚتصاٚت كالك ازرات اٖخرل ،كٓتـ

التدرٓب بهشاركة هؤسسات دكلٓة هثؿ)  ، (Microsoft, Sap ,Oracle ,IBMكحالٓا ٓتـ تدرٓب فرؽ
أرشفة الهعمكهات لمقدرة عمِ التعاهؿ هع الكرقٓة الِ التعاهؿ هع الهعمكهات اٚلكتركىٓة.

فيما يتعمق باإلجراءات والمبادرات التي تم تنفيذىا لتطبيق خطوات التحول الرقمي في قطاع السياحة

المصرية أفاد المبحوثون بما يمي

اهتٛؾ الدكلة كالقطاع الخاص كركاد اٖعهاؿ بقطاع السٓاحة كالضٓافة كالىقؿ قدرات لتطبٓؽ التحكؿ

الرقهْ فْ صىاعة السٓاحة ،كلكف ذلؾ ٓتطمب تكفٓر استراتٓجٓة هتكاهمة كاضحة ٓتـ كضعٍا هف قبؿ
الدكلة كك ازرة السٓاحة ،كتحدٓد الهٍاـ كاٚختصاصات الهختمفة لكؿ جٍاز هف أجٍزة الدكلة ككٓفٓة التعاكف

كالشراكة هع القطاع الخاص السٓاحْ كهع الهكاتب كالفركع كالهكاتب الرسهٓة فْ الهحافظات ،با٘ضافة

إلِ ضركرة كضع خطة كاضحة ذات خطكات كاجراءات زهىٓة هحددة لتدرٓب العهالة السٓاحٓة سكاء
بالقطاع الحككهْ أك الخاص عمِ كٓفٓة استخداـ الىظـ التكىكلكجٓة الحدٓثة لتىظٓـ كادارة الىشاط السٓاحْ

الهصرم.

هف الهبادرات الٍاهة التْ ٓجب اٚشارة الٍٓا ٌْ رغبة القطاع الخاص هتهث ٛفْ قطاع السٓاحة

كالضٓافة فْ تصهٓـ تطبٓقات إلكتركىٓة لتسكٓؽ اٖىهاط السٓاحٓة الغٓر ىهطٓة فْ هصر بالشكؿ الهبتكر

كالجدٓد ،كهىٍا التطبٓؽ ا٘لكتركىْ الجدٓد الذم ٓتـ تصهٓهً حالٓا بالتعاكف بٓف ك ازرة السٓاحة كركاد

اٖعهاؿ كالٍٓئة العاهة لمتىهٓة السٓاحٓة هف أجؿ تىهٓة كتطكٓر هسار العائمة الهقدسة كتشجٓع السٓاحة

الدٓىٓة لمحجاج الهسٓحٓف هف كؿ أىحاء العالـ ،هف خٛؿ استخداـ تكىكلكجٓا الكاقع اٚفتراضْ كالكاقع
الهعزز كاستخداـ الهىصات الرقهٓة فْ التىشٓط كالتركٓج السٓاحْ.
توصيات الدراسة

ضرورة انشاء ىيئة مستقمة لمتحول الرقمي في مصر تكون تابعة لرئاسة الجميورية أو لرئاسة الوزراء

وتتكون من المجمس االقتصادي وخبراء تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وممثمين عن جميع الو ازرات

الحكومية كأف ٓتـ تخصٓص هٓزاىٓة هستقمة لٍا ،كاىشاء ادارات هتخصصة فْ تىفٓذ التحكؿ الرقهْ بكؿ
ك ازرة ،بحٓث تتكلِ اٚشراؼ عمِ اٚجراءات التْ ٓتـ اتخاذٌا فعمٓا بكؿ ك ازرة ،كاصدار التقارٓر الدكرٓة
بحجـ اٚىجاز الفعمْ كالتحدٓات التْ تكاجً كؿ ك ازرة كالحمكؿ الهقترحة لمتتىفٓذ ،هع اٚلتزاـ كالهتابعة بصفة

دكرٓة لها ٓتـ اىجازي.

وضع استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي في الدولة بمختمف وزارتيا ،وفي وزارة السياحة واآلثار والطيران

بشكل خاص بحٓث تتضهف خطط زهىٓة كآلٓات التىفٓذ كتحدٓد الهٍاـ كاٚختصاصات كىظاـ الهتابعة
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كالهسائمة ،كآلٓات التعاكف هع القطاع الخاص كالهستثهرٓف فْ هجاؿ تكىكلكجٓا الهعمكهات كاٚتصاٚت
لتحفٓزٌـ عمِ الدخكؿ فْ شراكات استثهارٓة استراتٓجٓة هع الدكلة لتطبٓؽ التحكؿ الرقهْ فْ هختمؼ

القطاعات اٚقتصادٓة كهىٍا قطاع السٓاحة كأثار كالطٓراف.

توفير الشبكات الضخمة والبنية التحتية التكنولوجية الرقمية المتطورة التي تتيح االتصال الشبكي

باالنترنت كأف ٓتـ اتاحتٍا فْ البدآة فْ الهدف الذكٓة اؿ 13الذٓف ٓتـ إىشائٍا حالٓا كٓتكالِ بعد ذلؾ بباقْ
الهدف الكبرل كالسٓاحٓة الهصرٓة ،خاصة فْ الهطارات كىكافذ الكصكؿ كالهغادرة كالهباىْ الحككهٓة كهقرات
الهعارض كالهؤتهرات كفْ كبرل الهىشآت كالهىاطؽ السٓاحٓة كاٖثرٓة كالهتاحؼ كالهعابد كالهىشآت الفىدقٓة.

تدريب وتأىيل الموارد البشرية في مجال الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي بالتعاون مع أكبر الشركات

العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بٍدؼ تأٌٓؿ كتدرٓب الهختصٓف بتىفٓذ التحكؿ

الرقهْ فْ جهٓع الك ازرات الهصرٓة ،كتزكدٍٓـ بالهٍارات الٛزهة ،كىشر ثقافة التحكؿ الرقهْ ككٓفٓة
استخداهً فْ الك ازرات الهختمفة ،كلٓس فقط فْ ك ازرات الهرحمة اٖكلِ التـ سبؽ ذكرٌا ،-فض ٛعف تكفٓر

التدرٓب لهؤسسات القطاع الخاص الراغبٓف فْ الحصكؿ عمِ ٌذي الدكرات التدرٓبٓة بهقابؿ هادم ،عف
كٓفٓة اٚىتقاؿ هف الهؤسسات التقمٓدٓة الِ الهؤسسات الذكٓة الهرىة.

توفير اطار تشريعي متكامل ينظم آلية تنفيذ التحول الرقمي في كافة الو ازرات المصرية ،كهىٍا ك ازرة

السٓاحة كأثار كالطٓراف ،ككافة الهعاهٛت كاتفاقات الشراكة اٚستثهارٓة هع القطاع الخاص كركاد اٖعهاؿ

الهتخصصٓف فْ ٌذا الهجاؿ.

وضع وزارة السياحة خطة متكاممة ذات آليات فعمية بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ التحول الرقمي

عمى السياحة المصرية بحٓث تتضهف كٓفٓة تىفٓذ أبرز تقىٓات التحكؿ الرقهْ التْ تـ ذكرٌا فْ أدبٓات
الدراسة فْ إدارة كتطكٓر كتىظٓـ الىشاط السٓاحْ فْ هصر ،بها ٓىعكس عمِ تحسٓف جكدة كتىافسٓة
السٓاحة الهصرٓة ،كأف  ٚتقتصر عمِ استخداـ التحكؿ الرقهْ كالسٓاحة اٚلكتركىٓة فْ التسكٓؽ لمسٓاحة

الهصرٓة فقط.

االستفادة من التجارب الرائدة التي قامت بيا دولة االمارات والمممكة العربية السعودية في التحول الرقمي

بقطاع السياحة كتىفٓذ ها ٓتىاسب هىٍا حالٓا هع قطاع السٓاحة الهصرٓة ،هع ضركرة تفعٓؿ التعاكف الفىْ
كالتقىْ كالسٓاحْ هع الخبراء الهختصٓف بٍذي الدكؿ.

قائمة المراجع

المراجع العربية

أهػػٓف ،بػكالبعٓر ( ،)2015دكر تكىكلكجٓػػا الهعمكهػػات كاٚتصػػاؿ فػػْ تىشػػٓط القطػػاع السػػٓاحْ بػػالجزائر ،رسػػالة هاجسػػتٓر ،كمٓػػة
العمكـ اٚقتصادٓة كالتجارٓة كعمكـ التسٓر ،جاهعة هحهد خٓضر -بسكرة ،الجزائر.
البار ،عدىاف ( ،)2018تقىٓات التحكؿ الرقهْ ،كمٓة الحاسبات كتقىٓة الهعمكهات ،جاهعة الهمؾ عبدالعزٓز ،السعكدٓة.
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Abstract
The concept of digital transformation has become one of the most developed and widespread
concepts around the world at the present time, especially in light of the successive
developments in the field of telecommunications and information technology.
In this context, investment in digital transformation has become an integral part of the tourism
industry, through the adoption of modern technology Such as artificial intelligence, digital
platforms, and virtual tourism, providing big data, GPS, and other modern technological
technologies.
The official tourist agencies in Egypt aim to activate the coming international tourism to
Egypt ,improve the quality of tourism services ,which requires keeping abreast of modern
technological techniques in managing and marketing of the tourism activity in Egypt through
increasing reliance on e-tourism in various fields and applicate the digital transformation On
Egyptian tourism.
To achieve this goal, the methodology of the study was based on the use of (1) descriptive and
analytical approach (2) the case study methodology, and reached important results: The
possibility of applying digital transformation to Egyptian tourism if the challenges in this
regard are overcome. Taking advantage of successful experiences in this field and trying to
apply them, the need to implement effective mechanisms to apply digital transformation to
Egyptian tourism in an integrated manner in light of the recommendations that emerged from
the study.
Keywords: digital transformation, electronic platforms, artificial intelligence, Egyptian
tourism.
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