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A.C. المستخلص 
(ائحالس) تكنولوجيا االتصاالت وأثرها في أتجاهات سلوك   

وزارة السياحة واالثارفي دراسة تطبيقية   
 

سييىص لتشيي الدراسدتييلحلدرةافيييجللييكلولييلالتالتصرصت ييللدزتيييلزحلدريي لت دفييالو

جلرمصدكبيجلدرىويصسدحلدرةل ي لةدزهىململبهللوفهصولًلووتلئللودهادفلوعلدعيصدحلوسيىما

للعيلملرحلدددسةلدرمتظملحلدرس لح جلبشالللخلصلووتظميلحلدزعميلالبشيالوتصظ فهللريل

لركري بشيالللخيلصل،للدرسيلئح،لورمللرهللونلأثيالوهيفلليكلدتللهيلحلدرسي صللبشيالللعيلملو

التصرصت ييللتفلع ييملوىر ييادحلرىشييال للدلفييلسلدرفالييا لودرف سييفكلرهيي )لدراسدتييجلوهييكل ت

 يج،لعياةلتسيلتزحلعلويجلوخل(لودرىكلدنو قملونلدرسلئحدزتيلزحلولأتللهلحلت صلل

رخل ييجلوقييالأيث يياحلدرىسييلتزحلدرتلوييجلرىةافييالوسييىص لوىر ييادحلدراسدتييجلودرىسييلتزحلد

فيجلدرفالادزهيادفللأتىالشيلفعباحلعنلوشال جلدراسدتج،لكيل لدرهيافلوينلازتلبيجلعتهيلل

لتظميجدرمدرتاب يجلعلويجلولمتظميلحدرره )لدرمىر ادحلألنَّهللونلدرمصضصعلحلدرةافيجلع  ل

لعياددًلورىةافالوسىص لوىر ادحلدراسدتجلودخىبلسللاضي لتهللاتيل،لق جلخل جدرتاد ىتم مي

وذرييكلل  ييجللييكلتة  ييللووتلرلييجلدرب لنييلحلودرمت صوييلحمويينلدألتييلر حلدألحيييلئ جلدر وت

SPSS ver-19 بلزعىمييلدلع يي لدربييادوالازحيييلئ جلدرلييله ةل ودرمىمي ييجلبلرصتيي لل(

وتلوييللرتسييب جلرب ييل لوسييىص لدرمىر ييادح،لودرةسييلبك،لدلنةييادفلدرمت ييلس ،لدألهم ييجلد

Kendallأستبييلفل سلرق ييلطلفب تييجلدرت قييجلبيي نلوىر ييادحلدراسدتييج،لووتلوييللالنةييادل

Simple linear regressionدرخوكلدربس  ل ىبلنجلرق لطلع قلحلدرىأث ا.لوتىمادًلدلتل

دسفييجلويينلهييفلبماتبييجل(لوسييالوزًلع يي لوسييىص لدرق ييلددحلدلد74كييأددةلر ق ييلطلويينلقبييلل 

جللييكلوردسةلدرسيي لحشييتبج،لوييافالقسييف،لوتييلو لوييافالوفييص(،لوييافالوفييص((للوسييالوا 

راسدتييجل.لتالميينلأهم ييجلدراسدتييجللييكلتقييافمهللتأ يي لللالييا لروب تييجلوىر ييادحلدلودزثييلس

،لوظهياللم يكدر لتهالتوب قكلونلخ التوب قلدرمفله فلدرتظافيجلليكلدرم ياد لدرتلةوسىتا



 C 

قيالخ ييملو.لدرسيلئحأتللهيلحلتي صللليكللرىالتصرصت للأزتيلزحتصفلًلأ لهتلللتأث ادًلوت

:لتم جلدتىتىلتلحلأهمهلار لدراسدتجل  

تعدد اساليبها وطرقها النها اهمية وجود تكنولوجيا االتصاالت في المنظمة السياحية ب .1

اهداف واحراز موقف ايجابي  ةتخدم العملية االدارية بشكل كبير يضمن تحقيق عد

 . وزارةللوتنافسي 

األهداف  تباينإلى  االختالفمن السلوك لدى السائح ويعود هذا  مختلفهوجود أنواع  .2
التي أنطلق منها كل ضيف من السياح و تعكس هذا األنواع التنشئة األجتماعية 

 .السياحيةللسائح و أنطباع السائح عن المنظمة 

 وخاتملدراسدتجلبلم جلونلدرىص  لحلأهمهل:

االتصففاالو وكيفيفة اسففتخداس الوسفائل االتصفالية سففواا كانفو وسففائل  التعريفف بتكنولوجيفا .1
ماديففففة المتمبلففففة بالحواسففففيال واالجهففففية واالدواو الت نيففففة والتففففي تففففتالئس مفففف  طبيعففففه عمففففل 

 .او الوسائل الغير مادية والتي تتجسد بالبرامج والنظس والمعلوماو ,الويارة

تساعد المنظمة علفى تح يفق  التي سيةالتأكيد على مهاراو العاملين العملية والنفضرورة  .2
مففففففن خففففففالل تسففففففري  التعففففففامالو التجاريففففففة  ,العمففففففل سففففففرعةة معففففففدالو دوييففففففاالنجففففففاح و 

 . والشخصية بين العاملين والسائح

ل

 
 


