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 فههكم خانص احلب وانخقدٌس وانىفاء



 
II 

 : الدراسة باللغة العربية ملخص

فهددولربلدد عدلفعأيدددلاعدد لادداس   ل أادددلل،لتعددالسيادد أحدلاحددالسي اأكددأتلسة وددنلاي دددلرب الأا   دددلكدد لسيعددأم
ف الاصدبت لتعتد ل،لربزاأ ةلإانس ستليعاربيد،لرب ذسلسملاأيدليفلسيا  لسيوطينل،لانلسيعمعدلسيصعبدلربساتصأصلسيباأيد

رباللاتت ددتل ددذسلإاللتأال تمددأريلسي بدد ل،ل ربرلفعددأيفليفلي  ددتلسيتلم دددلساتصددأ األربس تمأك ددأحأي ددألصددلأكدلتصدداانادل ددأل
انل اليفلت اميلكنضللد أحيلاتلدو لل،لتأيتاواتلسيا أحيلسيذيلاعت لحمنكليعا أحدلكعىلسملاتوىلسحملعيلربسيعأملي

اننددلتادتب  لادضلسادانستأتللفهدولاعتد لا سةلفعأيددليتاد  لسملتلادأتلسياد أح دلرب ععهدأ،لربيف زلسياع لسياد أحي
رباددنلا دد لإ بددأتل ددذولسةي دددلربسيدداربرلاملددألتارسلدددلا اسن دددل،لسياددو للاددنل دداليفلتددوسزولسيعددنضلربسياعدد لسيادد أحي

ل".فلا لسيغزسيدلسيذ ب دملتلادلل أح دليفلالا دلربس للوفلتأالوبلسازسئنيل"

،لسيتخادد السيادد أحي،لعددنضلسيادد أحيسياعدد لربسي،لسيتاددواتلسيادد أحي،لسيتاددوات،ل:لسيادد أحدالكلماااا الماحاةيااة
ل.سيتلم دلسيا أح د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III 

ABSTRACT : 

 

Le tourisme considère l'un des secteurs les plus importants et dynamiques à 

travers le monde, il est un moyen efficace d'obtention des revenus importants de 

devises et de résorber le chômage, ainsi la contribution au revenu national, et 

l'augmentation des ressources de l'État, il est devenu actuellement une industrie 

d'exportation qui joue un rôle dans le développement économique et social, et 

ceci se réalise par une grande importance donnée à la commercialisation du 

tourisme au niveau national et mondial, ce marketing de tourisme considère 

comme un outil efficace pour la gestion des entreprises touristiques flexibles 

afin de les permettre faire face à la crise du marché. .et ceci à travers l'équilibre 

de l'offre et de la demande touristique , et pour prouver cette importance et ce 

rôle , on a effectué une étude empirique d'une entreprise touristique de la région 

de souf du sud algérien , le complexe, la gazelle d'or. 

 

Mots-clés: le tourisme, le marketing. le marketing du tourisme, le mix 

marketing du tourisme, le demande touristique, l'offre touristique, dévelop-

pement touristique, planification touristique. 
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 أ

يزادت أمهحينيية اتصيدييةداة ياتعيةةوحيية   ، السييحة ة هييةاجة اعيةةوحيية ية سيية حة وجانيية اا سيية  م يي  القييد  
وةئيداة ا يةاع وةئيدات ال ميري مين الدي ةوةت دلية  ققييم يإققيم مين ةايجادات ي ةل عي  العقود األخرية  حي  أبي   

  إقحير  ةىل ديراية كةية أاية قلير ايجل وةي  عدايدة ة يةاة،  أب حت مددرا أسةسحة من مدةدر العةلة الديع ة
 اليواز  اتعيةةوي ياتصيدةدي.

كييو  ،   قحيية األ ةييعة اخلدمحيية األخييج ل  ييم ليلييا ويين ، اديي ا القعييةس السييحة ي  ييةن صعييةس اخلييدمةت 
لييي ل  ص يدييي ح م  يييةن صعيييةس اخليييدمةت ، ال ةيييةل السيييحة ي م ييييش مجكيييل ايةييي   مييين سيييل  مةداييية ي يييري مةداييية

انييو اةيي ب    عييص خدةئدييم ميي  اخلدييةئد العةميية للخييدمةت  ةا ييةاة ةىل يعييود خدييةئد أخييج  ، ادلخيل يية
 .1متحزه ون  ةصي اخلدمةت

 ظييجا دليية اقييو   ييم ميين دير   اليعجاييا ، ي وييةمم منةيية   إقحيير الي ةحيية السييحة حةياعيييا اليسييوار السييحة  
كةييية متمييي  الي ةحييية السيييحة حة ،  يةص يييةس العةيييمد  زايييةدة  لييي نت وليييح ادل ي يييةت السيييحة حة، يالييي ياش للة ييييش السيييحة ي

ييعةحيير ييجدييحد اا يةعحييية   ، حةسليلييا اليياامش الييإ  ييدق ةىل إقحيير الزاييةدة ادلسيييقجة يادليواز يية   ادلييوارد السييحة 
 .ادق يسعح ةلحم ادلؤسسةت السحة حةياي متم  ، القعةس السحة ي

  : أوالـ اإلشكالية الرئيسية
يديره   ، مييين خيييمض العيييجن ادلقيييد  ي ظيييجا ألمهحييية اليسيييوار  دييي ة وةمييية ياليسيييوار السيييحة ي  دييي ة خةبييية

 :  السؤاض اجلواجي اليةيل اليأثري ولح السحة ة يي ةحينة ييةحور معةمل حبم ة  
 "؟في تحقيق التنمية السياحية هلتسويق السياحي ودور اأهمية  مدى ما"

 :  ي  ةدا ولح ا ه ااد ةلحة الجئحسحة  قو   عجح رلةووة من األسئلة ال جوحة اليةلحة
  ؟ يمةاي ادلجا   الإ مج هبة ةىل اوم ة ا ا ؟ مة ادلقدود  ةليسوار 
 ؟ يمةاي أات و ةبج ادلزاش اليسواقي السحة ي ؟ او اليسوار السحة ي مة 
 ؟ يمةاي زلددا ة يمعوصة ة ؟ مة ادلقدود  ةلي ةحة السحة حة 

 ثانيا فرضيات البحث:
 : لإلعة ة ولح ا ه ااد ةلحة اويةد ة ولح مجلة من ال ج حةت ييةم  احةة الي

 

                                                           
 العدد، اجلزائج ،أحبةث اصيدةداة ياداراة ،دير اليسوار السحة ي   دوت الي ةحة السحة حة ياحلد من أزمةت القعةس السحة ي ، ودلة اوساي  اجاح ردحد 1

 .2012داسةري  ،المةين وةج
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  :  الفرضية األساسية
  السيحة حة لييم دير ك ييري ياعييةض للةسيةمهة   الي ةحيية السييحة حة ميين خييمض ادليزاش اليسييواقي السييحة ي   ادلؤسسيية

 .ةدة ودد السحةح الواادان للة عقةزا
 :  الفرضيات الفرعية  
  يسةات اخلدمة السحة حة اجلحدة   الي ةحة السحة حة 
  اعد يسعري اخلدمةت السحة حة من  ني العوام  ادلسةمهة   ي ةحة السحة ة   ادل عقة 
  ولح ي ةحة السحة ة  صوييوزا  اخلدمةت السحة حة ذي أثج 
  اسةات ال ياش السحة ي  ة   اعةض   الي ةحة السحة ة 
  إم ة  ك  العةملني   صعةس السحة ة ادلسةمهة   ي ةحينة  
  جاقة يقدمي اخلدمة السحة حة يسةات   ي ةحة العة  السحة ي  
 ة   ك ري   ع ب السحةح يي ةحة السحة ة  يسةات ال حئة ادلةداة للةؤسسة السحة حة  

  : ثالثا ـ مبررات اختيار موضوع البحث
 : ادلو وس راع  لعدة ص ةوةت من  ح نة اة  اخيحةر ة ذل 

 يسوار السحة ي يالي ةحة السحة حة. درة الدراسةت يصلة ال حوث الإ يعجصت ةىل مو وس ال 
    اآلي ة األخريةةوعةد السلعةت أمهحة لل ةةل السحة ي.   
 مم ظة ال ةو ياليعور ال ي دنديم الديض اجملةيرة   ا ا اجملةض.   
  اويقةد يية  ييأ   ييعا ة يةعحيية ادلؤسسييةت السييحة حة   ادل عقيية اعييود  درعيية ك ييرية ةىل ا عييدا   ظيية  اليسييوار أي

 ود  اعةلحيم.

 : رابعا ـ أهمية البحث
ياليإ ، لل ةيةل السيحة ي   اآلي ية األخيرية مين  يجق السيلعةتي    أمهحة الدراسة من األمهحة الإ أوعحت  

ميين خييمض اليييدا ري الييإ اقيي ت ، يعةيي  ولييح ةدمييةج ايي ا ال ةييةل  ديي ة  حوايية يأكمييج ي ييو ة   الي ةحيية السييحة حة
للةسييييةمهة   يييي  ةم ة حةيييييم   وةلحيييية الي ةحيييية ، لدييييةن ال ةييييةل السييييحة ي يالقعييييةس اخلييييةل ولييييح يعييييم اخلدييييول

،  كةية ك ين أ  ا حيد اي ا ال حي    اليعيجق وليح خعيوات اليسيوار السيحة ي،  اتعيةةوحة يالسحة حةاتصيدةداة ي 
كةييية ك ييين أ  اسيييةات   إسيييحع مسيييريي ادلؤسسيييةت السيييحة حة  أمهحييية اليسيييوار كيييأداة لزايييةدة العليييل السيييحة ي 

 يالعجن السحة ي.
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 : خامسا ـ أهداف البحث 
ة األميييج كو ييم زلةيليية ليحقحيير رلةووييية ميين األاييداق ك ييين ة  الغييجن ميين ايي ا ال حييي  ت لييجج ميين  قحقيي 

 :  ةجيةزاة   اليةيل
 اليعجق ولح ادل ةاحت األسةسحة لليسوار السحة ي.  
  ةوعيييةد اتسييي ايح حةت اليسيييواقحة للخيييدمةت السيييحة حة مييين أعييي  ي ةيييح  ادل حعيييةت السيييحة حة يإجاييي  العليييل

 .السحة ي ي ةليةيل منو السحة ة   ادل عقة
  ةىل مزاش يسواقي سحة ي مي ةم  يمي ةسر اجصح  ةل ةةل السحة ي للة ة ة ادل ول هبةالوبوض. 
 ة جاز أمهحة يدير اليسوار   ال ةةل السحة ي. 
  اصيي اح رلةوويية ميين اليوبييحةت ولييح  ييود ال يييةئش الييإ اسيي ج و نيية ال حيي  يي يي  اتص ا ييةت ليحسييني اعةلحيية

 لة عقة.يإقحر الي ةحة السحة حة لاليسوار السحة ي 
 : سادسا ـ الدراسات السابقة

  من الدراسةت السة قة الإ ي ةيليت مو يوس ال حي  سيواد كة يت دكييوراه أي مةعسييري ياليإ مت ين ال ة ي  مين
 : ات مس ولحنة

 السيحة ة  يةجل وب الغيج "،، ي أ جي ة دكيوراه  ع وا  "أمهحة اليسوار السحة ي   ي ةحية القعيةس السيحة ي  يةجلزائج1
، اجس يسيوار عةمعية اجلزائيج معند العلو  اتصيدةداة يالي ةراة يولو  اليسحري،، ةوداد العةلل  ودي و د القةدرمن 

ميييةاي اجلنيييود السيييحة حة ادل  يلييية للجصيييي  ةلقعيييةس  :  يييةيض ال ة ييي  ااعة ييية وييين األسيييئلة اليةلحييية، 2002/2002
يك ا السحةسيةت ال يجيحية   اي ا اجمليةض ؟ ادلي عةمةاي السحةسةت اليسواقحة ؟ السحة ي ي  اجل وب الغج  خدوبة

 يااعجادات ال  حلة يالإ من دأاة ال نون  ةلسحةسة يخةبة اجل وب الغج .
ي  ، ادييي  أيض ي يييةيض احيييم ال ة ييي  ادل يييةاحت األسةسيييحة لليسيييوار اخليييدمي: ي ييو  ال حييي  مييين أر عييية اديييوض

أمييية ال دييي  ، المةلييي  السيييحة ة يالدييي ةوة اليقلحداييية  يييةجلزائجيي يييةيض   ال دييي  ، الميييةين السيييحة ة ياليسيييوار السيييحة ي
 .سحة ة   اجل وب الغج  ييسواقنةالجا   اقد خدد لدراسة ال

أعي  إقحير ي ةحية  ي أ جي ة دكيوراه  ع وا  "دير يسوار اخليدمةت السيحة حة     يةد اصيديةد سيحة ي م يةاع مين 2
 اصيدةداة دةملة".

صسييييت العلييييو   كلحيييية العلييييو  اتصيدييييةداة يالعلييييو  الي ةرايييية يولييييو  اليسييييحري، زلةييييد،ييييي ميييين ةوييييداد العةلييييل دييييوا ةت 
 ييييةيض ال ة ييي  ااعة يييية ويييين األسييييئلة  ،2010/2011، 3 عةمعيييية اجلزائييييج، اتصيديييةداة، اييييجس اتصيدييييةد ال ةيييي
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ليواز يييةت يمييية أمهحييية الي ةحييية السيييحة حة   إقحييير ا ؟ايييو دير اليسيييوار السيييحة ي   ال ةيييةل اتصيديييةدي مييية: اليةلحييية
 ؟ يا  ك ن   ةد اصيدةدي سحة ي م ةاع من خمض يسوار اخلدمةت السحة حة ؟ ال ا  لمصيدةد الو ين

اديي  أيض ي ييةيض مةاحيية ييعييور اليسييوار السييحة ي ياديي  ثييةين ي ييةيض احييم ، ي ييو  ال حيي  ميين وسيية ادييوض
أمهحيية يرلييةتت يسييوار اخلييدمةت السييحة حة ياديي  ثةليي  ي ييةيض احييم ، الي ةحيية السييحة حة كقيية جة للي ةحيية اتصيدييةداة

يادي  خييةمع ي يةيض احييم ، يادي  را ي  ي ييةيض احيم يعييور السيحة ة العج حيية يادلحيزة الي ةاسيحة للقعييةس السيحة ي اجلزائييجي
 .واقحة ادلع قة   القعةس السحة ياتس ايح حةت اليس

مين   ةلية مدا ية  جدااية"،، ليقلحداة ياحلجاحيةي م كجة مةعسيري  ع وا  "دير اليسوار السحة ي   ة عةش الد ةوة ا 3
 قدييد يسييوار خييدمةت،، كلحيية العلييو  اتصيدييةداة ياليسييحري يالعلييو  الي ةرايية،  ةوييداد العةلييل ديي حين و ييد الييج حت

 .2002/2010يلةسة  ، عةمعة أ و   ج  لقةاد
ر السييحة ي   دايي   ييةيض ال ة يي  ميين خييمض ايي ه الدراسيية ااعة يية ويين األسييئلة اليةلحيية: ميية أمهحيية اليسييوا

اييو ياصيي  الديي ةوة اليقلحدايية ياحلجاحيية    يميية ؟ كحييا اييي السييحة ة ميين يعنيية  ظييج اصيدييةداة  ؟  ةلديي ةوة اليقلحدايية
  ؟ الد ةوة اليقلحداة، السحة ة، أان ي ةن العمصة  ني اليسوار السحة ي ؟ اجلزائج

، اةت السيحة ة يالدي ةوة اليقلحدايةاد  أيض ي يةيض احيم وةومحيةت ياصيديةد : ي و  ال ح  من أر عة ادوض
اد  ثةل  ي ةيض احيم ة عيةش السيحة ة يالدي ةوة اليقلحداية   ، ياد  ثةين يعجق احم ةىل يسوار ادل ي ةت السحة حة

   ؟ ياد  را   ي ةيض احم دراسة محدا حة  ةلة مدا ة  جدااة، اجلزائج

 : نية للبحثاحدود المكانية والزمالسابعا ـ 
  ا ييدق "الغزاليية لدراسيية   مؤسسيية سييحة حة  ةدل عقيية م عقيية مدا يية الييوادي ميين خييمض اصلييةز ايي ه امشلييت الدراسيية

 ال ا حة "
  2012مةي 10ةىل  2012أاجا  12كةة متت ا ه الدراسة   ا ة مل يي ةيز دنج يجاي ت من 

  : ثامنا ـ المنهج المتبع في البحث
األا يييةر العدايييدة ةمييية مييين أعييي  ال ةيييا وييين  قحقييية اعيييا ادلييي نش وييين اييين الي ظيييحت الديييحح  لسلسيييلة مييين  

   .ا ة ولح  قحقة ت اعجانة اآلخجي رلنولة لدا ة أي الا 
يكية  اخيحيةره  ية اي ةسييل مي    حعية ادلو يوس زلي  ال حيي  ،   دراسيي ة اي ه اي ع ية ادلي نش الوبيي ي اليحلحليي

كةيية ،  ال ة يي  ولييح يقييومي الدراسيية سييعحة م يية ةىل يجيحييل األا ييةر ميين خييمض يبييا الواصيي   ةيي   إلحلييي اسييةود
 .رئنة يادلدح  ولح انةنة ييقححةنةاسةود صة



 مقدمة 

 

 
 ه

   . ةل س ة لألديات ادلسيخدمة   وةلحة ال ح : تاسعا ـ أدوات البحث
  الة  ة ادلعلومةيحة ادلليقحةت، الجسةئ ،، ادل كجات، ادلس  ادل ييب ون  جار اتسيعة ة   ةووة من ال يل.  
  للعةةض يااداراني   ادلؤسسة السحة حة "ا دق الغزالة ال ا حة".اتسي حة  ادلوعم 

  : عاشرا ـ صعوبات البحث
ميين ، لقيد ياعني ية مةيةك  يبيعو ةت ودايدة   اي ا ال حي  أرد ية ااديةرة ةلحنية  غحية ل يت ا ي يةه ادلسيؤيلني

 :  أع  يسنح  منةة ال ة مني   ادلسيق   يلع  من أمهنة
  صلة ادلدةدر يادلجاع  ادليعلقة جبواج ادلو وس 
   حر ا ة الدراسة يال ح  
  مو وس الدراسة ياس  يميعدد ادليغريات شلة ادعل دراسيم من مجح  اجلوا ل 
 ا ميري مية ك ية  عليل  عيص ادلعلوميةت يال حة يةت المزمية ، ود  جتيةيب  عيص ادليوه ني   ادلؤسسيةت السيحة حة

 ة العلل.لل ح  احةة لو  ون ةعة 

  : حادي عشر ـ تقسيمات البحث
 صسةت ا ه الدراسة ةىل ثمثة ادوض أسةسحة ادلحني  ظجاني ياد  يع حقي 

 يضةن ثمث م ة  ، عةد  ةا ةر ال ظجي لليسوار السحة ي :الفصل األول  : 
يعيور ال  يج ادل ح  األيض  ع وا  م ةاحت وةمة  وض اليسوار يالسحة ة ي ةيل ة احم م نو  اليسيوار يمجا ي  

 يمجا   يعوراة.، م نو  السحة ة يالسةئ ، اليسواقي
، ي ةيل ية احيم م نيو  اليسيوار السيحة ي يو ةبيجه ييهةئ يم، أمة ادل ح  المةين  ع وا  مةاحة اليسيوار السيحة ي

 أمهحة يأاداق اليسوار السحة ي.
احيم ادل ييش السيحة ي ياليسيعري   حي  ي ةيل ية، يادل ح  المةل  عيةد  ع يوا  و ةبيج ادليزاش اليسيواقي السيحة ي

   .الع ةبج اا ةاحة، اليوزا  السحة ي يال ياش السحة ي، السحة ي
 او بلل ادلو وس يعجص ة احيم ةىل دير اليسيوار السيحة ي   إقحير الي ةحية السيحة حة مين خيمض  :الفصل الثاني

 :  ثمث م ة  
، ةيل ية احيم يعجايا يزليددات العليل السيحة يي ، ادل ح  األيض عةد  ع وا  إلح  العلل يالعجن السيحة ي

 .ياليواز   ني العجن يالعلل السحة ، يم نو  العجن السحة ي ياات عوا  م
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أمهحييية ، يادل حييي  الميييةين  ع يييوا  اليخعيييح  السيييحة ي ي ةيل ييية احيييم م نوميييم يشلحزاييييم ياايييت ادلجا ييي  اليييإ كيييج هبييية
 .يأاداق اليخعح  السحة ي

 ي ةيل ة احم م نو  الي ةحة السحة حة يزلددا ة يووائقنة ، ا  مةاحة الي ةحة السحة حةةمة ادل ح  المةين كة   ع و 
 إقحر الي ةحة السحة حة ي ةيل ة احم ثمث م ة  ةحال ا  ة ع وا  دير ال  دق "الغزال :الفصل الثالث   "  : 

اخلييدمةت ، اليعجاييا  ةدلؤسسيية، ادل حيي  اتيض عييةد  ع ييوا  يقييدمي ادلؤسسيية ي ةيل يية احييم  ةييأة ييعييور ادلؤسسيية
 ادلقدمة من  جق ادلؤسسة.

، ي ةيل يية احييم  حة ييةت الدراسيية، صةئةيية اتسييي حة ، رليةيي  د  ع ييوا  اا ييةر ادل ن ييي للدراسييةادل حيي  المييةين عيية
 الدراسة ي ديداة.

 يةت يبيدق ادل ح  المةل  عةد  ع وا  إلحي   ييةئش الدراسية، ي ةيل ية احيم اخلديةئد العةمية للعح ية، اخي يةر ث
 العح ة، دراسة العمصة اتري ة حة  ني ميغريات العح ة.

 



 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلطار النظري للتسويق السياحي
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  :تمهيد
أصبح التسويق يف حاضرنا ليس جمرد وظيفة من الوظائف األساسية للمؤسسة فحسب بل فلسفة وأسػلو   

، فهو جزء ال يتجزأ من مهاـ وعمل كل فرد مػن أفرادهػا، تفكريي وإبداعي لتنظيم وهيكلة املؤسسة والقائمني عليها
وذلػػػت بتػػػوفري ، يف تلبيػػػة رتبػػػاا وحاجػػػاا الهمػػػمء املسػػػتهدفني مػػػن أجػػػل كسػػػب رضػػػاهمفمهمػػػة التسػػػويق تكمػػػن 

السػػلو وامػػدماا الػػو يرتبػػوف فيهػػا حيػػة عتلػػف السػػلهة عػػن امدمػػة النفػػراد هػػ   األ ػػري    ػػائ  دمػػا يت لػػب 
 .  أسلوبا تسويقيا  اصا هبا واملتمثل يف تسويق امدماا

والػػو تسػػاعد املؤسسػػاا امدميػػة علػػا البقػػاء واالسػػتمرار يف ، ديثػػةويهتػػت تسػػويق امػػدماا مػػن املفػػاهيم اح 
ضػػمن ، نشػػااها كمػػا يهتمػػد علػػا اقيػػق أهػػدافها ب ػػفة أساسػػية علػػا مػػدم هتػػدرفا علػػا تسػػويق  ػػدمافا وأفكارهػػا

 .  األسواؽ الو عدمها ومن بني ه   األسواؽ" السوؽ السياحي"
مػن بينهػا ت بيػق مفػاهيم التسػويق السػياحي والػ ي يهػت  وهناؾ ارؽ كثػري  لتنشػيه هػ ا النػوع مػن األسػواؽ 

باإلمكانيػػاا املتاحػػة يف السػػوؽ السػػياحي ، عػػن كافػػة ا هػػود الػػو تبػػ ؿ للتهريػػف وتػػرويح املنتػػو  السػػياحي للسػػيا 
وتػوفري أفلػل الظػروؼ لتحقيػق األهػداؼ املرسػومة ب هتػل ، علا املستوم احمللي أو اإلهتليمي أو الهاملي يف وهتت مهني

 . لفة دمكنةتك
 : ول لت سنت رؽ يف ه ا الف ل إذل اإلاار النظري للتسويق السياحي وذلت من  مؿ املباحة التالية

 مفاهيم عامة حوؿ التسويق والسياحة : املبحة األوؿ -

 ماهية التسويق السياحي : املبحة الثاين -

 عناصر املزيح التسويقي السياحي : املبحة الثالة -
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 مفاهيم عامة حول التسويق والسياحة : األولالمبحث 
يهتت التسويق من أكثر الهلـو اإلنسػانية ت ػورا يف السػنواا األ ػري  حيػة دل يهػد التسػويق كمػا كػاف يهػرؼ  

الػػو فػػدؼ إذل توجيػػع تػػدفق السػػلو  املؤسسػػةيف السػػابق ب نػػع بيػػو السػػلو وامػػدماا بػػل صػػار تنفيػػ  خمتلػػف أنشػػ ة 
 تهلت.وامدماا من املنتح إذل املس

نتيجة للتغرياا الكبري  الو ادث يف بيئة األعماؿ أصبحت املنشآا بكل أنواعها تنتهح األسػلو  الهلمػي 
  دماا( وأفكارها حىت اقق األهداؼ الو أنش ا من أجلها./ يف تسويق منتجافا )سلو

 المطلب األول: مفهوم التسويق 
والػو تهػا السػوؽ ومشػتقة كػ لت مػن امل ػ لح  Mercatus إف كلمة التسويق مشتقة من الكلمة المتينيػة

 1.والو تها الهمل الدؤو  واملستمر دا ل السوؽ Marketingاالذمليزي 
 Toولقد ظهرا كلمة التسويق بالتهبري األمريكي علا أهنا " التهبري الرئيسي للنشاط للػد وؿ إذل السػوؽ "

go in to the Market 2املنتح واملستهلتلت ت لح لكل من " وهي ب. 
 .3ومنع ظمكن القوؿ أف م  لح التسويق يها تلت " األعماؿ والوظائف الو تتم دا ل أو ضمن السوؽ"

 : أوال ـ تعريف التسويق
 :  من  ظهور التسويق كهلم هتائم ب اتع مت وضو الهديد من التهاريف للتسويق ن كر أشمها

" الهمليػة اماصػة بتي ػيه وتنفيػ  أنػع  النشػاط التسػويقي علػاعرفػت : AMAتهريف ا مهية األمريكيػة للتسػويق 
وتسػػػػهري وتػػػػرويح وتوزيػػػػو األفكػػػػار أو السػػػػلو أو امػػػػدماا المزمػػػػة إل ػػػػاـ عمليػػػػاا التبػػػػادؿ والػػػػو تػػػػؤدي إذل إ ػػػػباع 

 .4حاجاا األفراد واقيق أهداؼ املؤسسة"
ة فكريػػة وجمموعػػة مػػن التقنيػػاا تسػػمح عبػػار  عػػن وضػػهيعرفػػع ب نػػع: " Ph.kotler تهريػػف التوفيسػػور فليػػب كػػوتلر

 . 5ؽ  لقها واالحتفاظ هبا وت ويرها"للمؤسسة ب ف تستورل علا األسوا
مػن  ػػمؿ هػ   التهػػاريف امليتلفػة ذمػػد أهنػػا تشػوؾ يف أف التسػػويق يهػتم يف األسػػاس بػالهممء وكيفيػػة إ ػػباع 

 : إذلحية ذمد اف ت بيق التسويق يؤدي ، حاجافم لتحقيق الربح للمنش  

                                                           
 .13، ص 2010، ا زائر، دار املدونية، أسس التسويق، إبراهيم بلحمري 1
 .21ص ، 2017 األوذلال بهة ، ا زائر، ألفا للوثائق والنشر والتوزيو، التنمية والتسويق السياحي، م  فا يوسف كايف 2
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 ت ميم املنتح /امدمة وفق رتباا احتياجاا الهممء. -
 ا هود التسويقية الو تب ؿ تتوافق مو األهداؼ الكلية للمنش  . -

 مراحل تطور المفهوم التسويقي :المطلب الثاني
بهد الت رؽ إذل مفهـو التسويق نقدـ با ت ار مراحل ت ور الفكر التسويقي فهلا الرتم مػن وجػود النشػاط 

ولهػػػل القيػػػاـ بهمليػػػة مراجهػػػة للنشػػػاط ، التسػػػويقي منػػػ  القػػػدـ فػػػاف هػػػ ا النشػػػاط هتػػػد تغػػػري بشػػػكل كبػػػري عػػػت الػػػزمن
التسويقي عت الزمن  كننا من إدراؾ كيف تغري ه ا النشاط وت ور بالفهل حىت أصػبح املفهػـو الػ ي نقػـو بدراسػتع 

 :  كما هو موضح يف ا دوؿ رهتم1هامة  وظمكن لنا ت نيف ت ور الفكر التسويقي حسب أربهة مراحل، اآلف
 : ومن أهم ممحمع The production concept( 0091ـ 0011) مرحلة المفهوم اإلنتاجي:ػػ أوال
  إف املنػػتح ا يػػد يبيػػو  شػػهارالوكيػػز علػػا جػػود  امػػدماا والهمػػل علػػا اسػػينها وهتػػد عػػت ذلػػت مػػن  ػػمؿ ال"

 ."نفسع
  أف الهػػػرض طملػػػق ال لػػػب  : الفػػػرض االهتت ػػػادي الشػػػهري والقائػػػلػػػػ هػػػ   الفلسػػػفة الفكريػػػة هتامػػػت علػػػا أسػػػاس"

 اماص بع "
  التوجع الرئيسي هل ا املفهـو يكوف إذل املنتح وليس حاجاا األفراد واألسواؽ أي يهػا أف املسػتهلكوف ضمتػاجوف

 .  للمنتجاا فقه وليس للمنفهة الو سوؼ تهود عليهم يف اح وؿ عليها
 ومن أهم ممحمع ذمد:  The sales concept( 0091 - 0091عي: )ـ مرحلة المفهوم البيثانيا
 اهلدؼ األساسي هو اقيق مبيهاا فقه دوف االهتماـ باالحتفاظ بوالء املستهلكني لقيامهم بإعاد  الشراء.  
  عن رتبة املستهلكني فيع من عدمهايقـو ه ا املفهـو أف كل  يء ظمكن بيهع ب رؼ النظر. 
  األنش ة وا هود الووصمية لدفو املستهلت للشراء.البد من تكثيف 

 يقـو ه ا املفهـو علا ما يلي:  The marketing concept: ـ مرحلة المفهوم التسويقيثالثا
  التوجع حباجاا املستهلت ورتباتع هتبل اإلنتا  وبهد.   
 تكامل جهود املنظمة وأنش تها مدمة ه   احاجاا والرتباا.   
  األجل ال ويل.اقيق الربح يف 

 برز ممحمها:أومن  The social concept: ـ مرحلة المفهوم االجتماعي رابعا
 يلاؼ إذل الهناصر السابقة عن ر مراعا  املسؤولية االجتماعية للمؤسسة عند اعاذ القراراا.  

                                                           
 .18، 17، 16ص ، ااسواتيجيالتسويق مد ل املهلوماا واال، منري نوري 1
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 ملنظمة إل باع حاجاا اجملتمو ككلتكامل أنش ة ا. 
  1أهداؼ املؤسسةاأل   بهني االعتبار رفاهية اجملتمو ضمن. 

 مراحل تطور المفهوم التسويقي: (10)الجدول رقم 
 0091بعد  0091بعد  0091الى  0091من  0091قبل  التسويق

 الفرد موارد التسويق املستهلت املنتح الوكيز علا
 سويق االجتماعيتال احفاظ علا الرضا التسويق البيو من أجل
 رفاهية املواان ال لب تسيري رضا املستهلت االستهمؾ األهداؼ
 البحة علا اتفاؽ مجاعي  ت وير املنتح الوويح الوسائل

La source: Evolution du concept de marketing Bruno Joly. le marketing stratégique septembre 2009,  p12 

  مفهوم السياحة :المطلب الثالث
وراحػػة الهقػػل وا سػػم يف ، والسػكينة وال م نينػػة، اهلػػدوء، تهتػت السػػياحة وسػػيلة للبحػػة عػن الراحػػة واالسػػتجماـ

 بيئة مناسبة توجد فيها الهناصر اللرورية.
هلػػا أبهادهػػا  فالسػػياحة تهكػػس مػػدم التقػػدـ احلػػاري والهلمػػي لشػػهو  األرض لكوهنػػا نشػػااا إنسػػانيا وحركيػػا

جتمػو يف مظلتهػا كثػري مػن ال ػػناعاا فهػي تهتػت صػناعة  ػدماا حيػة ، الثقافيػة واالجتماعيػة واالهتت ػادية والسياسػية
 وال زاؿ تقدمها وت ورها ينمو ب ور  مستمر .، ... اخل. البنوؾ، الفنادؽ، النقل: والق اعاا امليتلفة مثل

  أمػا يف اللغػة االذمليزيػة ذمػد أف ، فالسياحة يف اللغة الهربية تها سػا  يف األرض أي ذهػب وسػار علػا وجػع األرض
(tourتها صموؿ أو يد )( ور أماtourismفمهناها االنتقاؿ والدوراف ).2 

 تعريف السياحة: أوال
، وهتد ا تلف يف تهريف السياحة تبهػا ال ػتمؼ التي  ػاا الهلميػة الػو تتنػاوؿ هػ   الظػاهر  بالدراسػة والتحليػل -

 : وهتد ظهرا الهديد من التهريفاا منها علا سبيل املثاؿ ال اح ر
 ب هنا جمموعة من األنش ة احلارية واالهتت ادية والتنظيمية اماصة بانتقػاؿ األفػراد إذل : عرفها األستاذ أمحد هاروف"

 ي يػػدفو أجػػر  دا ػػل البلػػد سػػاعة ألي تػػرض كػػاف ماعػػدا الهمػػل الػػ 24وإهتػػامتهم ملػػد  ال تقػػل عػػن ، بلػػد تػػري بمدهػػم
 .3املزار"

                                                           
 .12ص ، سس التسويقأ، بلحيم ابراهيم 1
 .19ص ، 2007 ،1دار كنوز املهرفة الهلمية للنشر والتوزيو، األردف، ط، صناعة السياحة، محد حممود مقابلةأ 2
، ملتقػػػا الػػػدورل حػػػوؿ ال ػػػناعة السػػػياحية يف ا زائػػػر، مدا لػػػة )الوكػػػاالا السػػػياحية ودورهػػػا يف التسػػػويق للسػػػياحة ال ػػػحراوية(، أسػػػتاذ يوسػػػف حممػػػد 3

 .2016نوفمت  09/10
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أهنػا " ظػاهر  مػن ظػواهر اله ػر الػ ي تنبثػق مػن احاجػة للح ػوؿ علػا  E.Guyer Freulierكما عرفها 
الراحػػة واالسػػتجماـ وتغيػػري ا ػػو واإلحسػػاس عمػػاؿ ال بيهػػة وتػػ وهتها والشػػهور بالبهجػػة واملتهػػة يف اإلهتامػػة يف منػػااق 

 .ذاا ابيهة  اصة وهي مثر  تقدـ وسائل النقل"
  " وتشػػمل السػػياحة ، السػػفر هبػػدؼ الوفيػػع والت يػػب أو االكتشػػاؼكمػػا عرفتهػػا املنظمػػة الهامليػػة للسػػياحة ب هنػػا

كلػم علػا   80سػافة تػوفري امػدماا املتهلقػة بالسػفر والسػائح هػو الشػي  الػ ي يقػـو باالنتقػاؿ لغػرض السػياحة مل
 .1"األهتل من منزلع

 فهػػػػي عبػػػػار  عػػػػن جمموعػػػػة مػػػػن األنشػػػػ ة ، مػػػػن  ػػػػمؿ التهريفػػػػاا السػػػػابقة نسػػػػتيل  تهريفػػػػا  ػػػػامم للسػػػػياحة
االهتت ػػادية واحلػػػارية واإلجػػػراءاا التنظيميػػػة اماصػػة بانتقػػػاؿ األفػػػراد مػػػن مكػػاف إهتػػػامتهم املهتػػػاد إذل أمػػػاكن أ ػػػرم 

 24إل ػػباع رتبػػافم يف التنػػز  والوفيػػع أو ألتػػراض أ ػػرم علػػا أال تتجػػاوز مػػد  إهتػػامتهم سػػنة متتاليػػة وال تقػػل عػػن 
 واف تكوف من دوف هدؼ املكسب املادي.، ساعة

  عريف السائحت: ثانيا  
فمنهم من ينتقل للح وؿ علا عمػل ومػنهم مػن ، ظمارس تالبية البشر التنقل سواء دا ل الوان أو  ارجع 
 .2......اخل. وآ روف لزيار  األهتار  وآ روف ألتراض سياسية، يهاجر

ألتػػراض واملهػػم البحػػة عػػن الفئػػاا الػػو تنتقػػل ، وهكػػ ا تتهػػدد الفئػػاا البشػػرية الػػو تنتقػػل مػػن مكػػاف أل ػػر
 .أال وهم السيا ، سياحية

 فقد عرؼ )تينػارد (Tinard 24" كػل  ػي  ينتقػل  ػار  مكػاف إهتامتػع املهتػاد  ملػد  ال هتػل عػن أنػع  السػائح 
 أ هر وذلت ألسبا  ترفيهية أو صحية أو دراسية أو امرو  ملهماا واالجتماعاا " 4ساعة وال تزيد عن 

  أي أنػػػػع  السػػػائح علػػػا 1963والسػػػػياحة الػػػدوليني " برومػػػا سػػػػنة كمػػػا عػػػرؼ " مػػػؤ ر األمػػػػم املتحػػػد  للسػػػفر "
زم منػع يف الدولػة  ي  يزور دولة أ رم تػري الدولػة الػو اعتػاد اإلهتامػة فيهػا ألي سػبب تػري السػهي وراء عمػل صمػ

 .الو يزورها "
  فئتني من الزائرين شما إذلمن  مؿ التهاريف السابقة نستنتح أف السيا  ت نف : 
 . مسافري الرحما السريهةالسائحني و  
  فالسائحوفTouristes : ساعة يف الدولة الو يزوروهنا 24هم الزائروف املؤهتتني ال ين يقيموف أكثر من . 

                                                           
1
https:llar.wikipedia.org 

الهدد ، ا زائر ،أحباث اهتت ادية وادارية ،دور التسويق السياحي يف دعم التنمية السياحية واحد من أزماا الق اع السياحي ،بودلة يوسفو  فرا  ر يد 2
 .2012ديسمري  ،الثاين عشر
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  أما مسافري الرحما السػريهةExcursionnistes : سػاعة يف الدولػة  24هػم الزائػروف املػؤهتتني ملػد  تقػل عػن
 . الو يزوروهنا

  السابقني نستنتح ما يليمن  مؿ التهريفني : 
 . ػ أف انتقاؿ السائح يكوف ب رؽ مشروعة

 .  ساعة إذل سنة 24ػ أف فو  اإلهتامة للسائح تكوف من 
 : نشأة ومراحل تطور السياحة :المطلب الرابع

  تتميػػػز السػػػياحة عػػػن السػػػفر الػػػ ي كػػػاف ظمارسػػػع اإلنسػػػاف حبركػػػة انتقالػػػع البسػػػي ة والبدائيػػػة يف مظهرهػػػا وأسػػػباهبا
 . ت ورا ه   الظاهر  ف صبح هلا أسس وأركاف وأجهز  توصف بالتهدد والتنوع، وأهدافها

 وبواسػػ ة ، ففػي البدايػػة كػػاف السػفر عبػػار  عػػن ترحػاؿ يف أرجػػاء األرض الواسػػهة حبثػا عػػن ظػػروؼ مهيشػية أحسػػن
 وسائل نقل بدائية تقت ر علا الدوا  فقه 

  إذ، للتجار  واملتهة والتثقيػف وكػاف الفينيقيػوف سػباهتوف يف ذلػتوعند هتياـ احلاراا القدظمة أصبح السفر وسيلة 
إضػافة إذل رحػػما الهػػر  الػػو كػػاف عػػدد كبػػري مػػنهم ، اهتمػوا بالتجػػار  علػػا ن ػػاؽ واسػػو يف حػػوض البحػػر املتوسػػه

 1. ضمجوف إذل بيت احراـ دما أدم إذل ظهور هتو  اهتت ادية يف املن قة إذ ينفق الزوار ما جلبوا من ذهب وفلة
 ( فانتهشػػػت حركػػػة السػػػفر ملشػػػاهدتع واملشػػػاركة فيهػػػا 776وا ػػػتهر اليونػػػاف باأللهػػػا  االوملبيػػػة )دمػػػا أتػػػا  ، ؽ.ـ

عػػت القػػاراا  الفرصػة لتقػػدًن الكثػػري مػػن امػػدماا الػػو ضمتػػا  إليهػػا املسػػافروف ومػػو اتسػػاع رهتهػػة اإلمتااوريػػة الرومانيػػة
ال ػرؽ الػو تػربه بػني أرجػاء اإلمتااوريػة دمػا سػهل حركػة التنقػل  إفريقيػا( اهػتم الرومػاف بإنشػاء، آسػيا، الثمث )أوربا

 .  لمستمتاع مبزايا ه   األ ري 
 ف صػػبح السػػفر بفلػػلها  ػػة مػػن ، ت ػػورا وسػػائل التنقػػل البحػػري، وعنػػد حلػػوؿ ع ػػر النهلػػة والثػػور  ال ػػناعية

السػػػياحة نتيجػػػة لظهػػػور املػػػدف   ػػػاا ال بقػػػة االرسػػػتقرااية   إف ظهػػػور الثػػػور  ال ػػػناعية كػػػاف لػػػع تػػػ ثري كبػػػري علػػػا
ال ػػػناعية وانتقػػػاؿ األفػػػراد مػػػن اجملتمهػػػاا الريفيػػػة رمػػػو املػػػدف الكػػػتم وظهػػػور املػػػدف املتوسػػػ ة األمػػػر الػػػ ي زاد مػػػن 

 اصة مو استيداـ البيار يف اريت اآلالا حية مت ا ػواع وسػيلة نقػل جديػد  ، االهتماـ بالسفر للراحة والوفيع
 ."السكت احديديةهي "
 ألوؿ مػر  لفػا السػائح يف اذملػوا علػا  ػبا  ال بقػة االرسػتقرااية الػ ين هتػاموا عولػة كبػري  ) وظهػرle grand 

tourعت القار  األوروبية إلعداد أنفسهم ثقافيا وسياسيا  هيدا لتوارل مناصب عليا يف بمدهم ).   
                                                           

 .06ص، 2005/ 2004 ،نةجامهة منتوري هتسن يم كر  ماجستري، ، التنمية السياحية يف والية هتسن ينة )املؤهما والهوائق( ،مينة بن جمااأ 1
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 وأصػبح ، ة إلنهػاش اهتت ػاديافمفحظت باهتماـ الدوؿ كوسػيل،    يئا فشيئا بدأا السياحة ت    بهدا جديدا
 .  النفسية واالستجماـ، هلا ت ثري علا هتلاء وهتت الفراغ والسهي للح وؿ علا الراحة البدنية

  إذ أصػبح م لبػا ملحػا مػن م الػب اإلنسػاف يف ع ػرنا احػارل ، اله ر ال هيب للسػياحة 20وبهد القرف الهشرين
 :  أشمهاوذلت لهد  أسبا  ، دما جهلها تبلغ أفاهتا واسهة

 الت ور الكبري يف وسائل النقل . 
 تقدـ وسائل اإلعمـ وتنوعها . 
  تشػػػػجيو الػػػػدوؿ املسػػػػتقبلة للسػػػػيا  علػػػػػا تنميػػػػة املنػػػػااق السػػػػياحية واحػػػػػرص علػػػػا مجاهلػػػػا ونظافتهػػػػا واالهتمػػػػػاـ

 .  بالتسهيما السياحية
 الثقػػايف واالجتمػػاعي لدفػػراد  إضػػافة إذل ارتفػػاع املسػػتوم، تزايػػد وهتػػت الفػػراغ واإلجػػازاا السػػنوية مدفوعػػة األجػػر

 .  فكاف دافها هتويا للسفر والسياحة
 االهتماـ باهلياكل السياحية من فنادؽ وحمما جتارية  . 
 والسػػمـ ، والرفػو مػن مسػتوم الػوعي السػياحي، لهبػت املنظمػاا السػياحية دورا هامػا يف تنظػيم الهمػل السػػياحي

 .  والر اء الهاملي
فنقوؿ "صناعة السػياحة " أو صػناعة بػدوف د ػاف وأصػبحت سػوهتا اهتت ػاديا هتػابم وحاليا تهرؼ السياحة بال ناعة 

والػ ي يتمثػل يف امػدماا السػياحية ، للتوسو واملنافسة الدوليػة عػن اريػق زيػاد  املنتػو  السػياحي املهػروض واسػينع
 .  واملممح البيئية واحلارية املهروضة للسائح

 ماهية التسويق السياحي  :المبحث الثاني
 مفهوم التسويق السياحي : المطلب األول

يهتػػت التسػػويق مػػن أهػػم جمػػاالا علػػم اإلدار  الػػ ي أصػػبح لػػع مكانػػة هامػػة يف مجيػػو املؤسسػػاا مهمػػا كانػػت 
فنظػػػرا ألشميػػػة النشػػػاط التسػػػويقي يف مجيػػػو امليػػػادين أصػػػبح مػػػن اللػػػروري االسػػػتفاد  مػػػن الدراسػػػاا ، ابيهػػػة نشػػػااها

هػػ ا  اصػػة بهػػد ت ػػػور صػػناعة السػػياحة علػػا املسػػتوم الهػػػاملي ، همػػػل السػػياحيالتسػػويقية وإسػػقااها علػػا جمػػاؿ ال
  .وتهدد أنواعها

 وعلػػػػػا صػػػػانو السػػػػياحة أف يلػػػػم باملفػػػػػاهيم ، إف التسػػػػويق السػػػػياحي ال طمتلػػػػف عػػػػػن التسػػػػويق يف مفهومػػػػع الهػػػػاـ
 . األساسية للتسويق وصياتتها بشكل طمدـ جمالع بكل فهالية واحوافية

 : الو وردا حوؿ موضوع التسويق السياحي ن كرفمن بني التهاريف 
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 تعريف التسويق السياحي –أوال: 
" عملية موجهة رمػو السػائحني فػدؼ اذل تػ مني وتلبيػة أنع  التسويق السياحي علا Bartlis عرؼ بارتليس

مػػػو هػػػؤالء والػػػو تتفاعػػػل ، احتياجػػػافم االسػػػتهمكية وذلػػػت عػػػت القنػػػواا التوزيهيػػػة للمؤسسػػػاا السػػػياحية امليتلفػػػة
 .1"السائحني ات ضغه وهتيود البيئة امارجية الو تنشه فيها

والػو ، وكما عرفع كوتلر هو "جمموعػة مػن األنشػ ة وامػدماا املتكاملػة الػو تقػـو هبػا إدار  املنظمػة السػياحية
سػبني ومبػا يتما ػا مػو تسها من  مهلا توفري امدمة بالكميػة واملواصػفاا املناسػبة وامل لوبػة يف املكػاف والزمػاف املنا

 .2"إل باع حاجاتع ورتباتع ب هتل تكلفة دمكنة وب يسر ال رؽ الزبوفذوؽ 
وهػػػو كػػػ لت عمليػػػة يػػػتم مػػػن  مهلػػػا إ ػػػباع ال لػػػب السػػػياحي وذلػػػت عػػػن اريػػػق ابتكػػػار منتػػػو  أو  دمػػػة 

اقيػػق اكػػت واالت ػػاؿ بػػني املؤسسػػاا السػػياحية وسػػوهتها وذلػػت مػػن اجػػل ، واديػػد هتيمػػة التبػػادؿ، وتوزيهػػع، سػػياحية
 3.ربح للمؤسسة السياحية

" ذلت النشاط اإلداري والفا ال ي تقـو بػع الشػركاا السػياحية  وب فة عامة يهرؼ التسويق السياحي ب نع
هبػدؼ تنميػة احركػة السػياحية ، والتػ ثري فيهػا، دا ل و ار  الدولة لتحديد أسواهتها السياحية املرتقبة والتهػرؼ عليهػا

 .4أكت هتدر من اإليراداا السياحية" واقيق
 :  من  مؿ ه   التهاريف نستنتح إف التسويق السياحي يرتكز علا

  حمليني ودوليني هلم حاجاا ورتبااوجود سائحني. 
 منتجاا و دماا سياحية، وجود منااق. 
 ورتبػاا السػائحني  إعداد الػتامح والسياسػاا التسػويقية السػياحية والتنفيػ  املػنظم واملنسػق هلػا إل ػباع حاجػاا

 .واقيق عائد مناسب

 : خصائص التسويق السياحي -ثانيا
 : ظميز التسويق السياحي جمموعة من ام ائ  تتلي  فيما يلي

  يقػػـو التسػػويق السػػياحي علػػا إثػػار  الرتبػػاا والػػدوافو واالجتاهػػاا لػػدم السػػائحني املػػرتقبني يف  ػػىت أرمػػاء الهػػادل
 . سياحي لزيار  دولة أو من قة مهينة لغرض

                                                           
 .زماا الق اع السياحيأدور التسويق السياحي يف دعم التنمية السياحية واحد من ، وبودلة يوسف فرا  ر يد 1
 .56ص  2016، ال بهة األوذل، دار احامد للنشر والتوزيو، مدماا الفنادؽ والسياحة سواتيجيالتسويق اال، موفق عدناف عبد ا بار احمريي 2
 .39ص، 2009/2010 ،ا زائر، براهيمإجامهة دارل ، م كر  ماجستري، ة الووصمية واسهامها يف تسويق سياحة دا ليةسواتيجياال، دماد نواؿ 3
 .90ص ، 2013األوذل، ال بهة ، ردفاأل، دار امليسر  للنشر والتوزيو، التسويق السياحي والفندهتي، علي فم  الزعيب 4
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 يهتمد التسويق السياحي يف الدولة املستقبلة للسائحني علا الهرض السياحي.   
  التسويق السياحي يهػدؼ يف كثػري مػن األحيػاف إذل إبػراز صػور  الدولػة السػياحية والوكيػز علػا مهاملهػا ومنااقهػا

ائل امليتلفػػػػة للتنشػػػػيه السػػػػياحية املتهػػػػدد  وبػػػػ لت زيػػػػاد  مهػػػػدؿ احركػػػػة السػػػػياحية سػػػػنويا وذلػػػػت باسػػػػتيداـ الوسػػػػ
   .السياحي

  السػػياحية الػػو تقػػدـ امدمػػة والهميػػل الػػ ي  ملؤسسػػةايهتمػػد التسػػويق السػػياحي علػػا وجػػود عمهتػػة مبا ػػر  بػػني
فشػراء امدمػة السػياحية يت لػب دائمػا ويف كػل مػر  حلػور متلقػي امدمػة وتهاملػع مػو منػتح امدمػة أو ، يستيدمها

 1.االستقباؿ يف الفنادؽ والشركاا السياحيةموظفي : الشي  ال ي يؤديها مثل
 : النقاط التالية يف ا دوؿ رهتمإف الفرؽ بني التسويق السياحي والسلهي يظهر يف

 الفروق بين التسويق السياحي والتسويق السلعي: (10)الجدول رقم 
 التسويق السلعي التسويق السياحي

 يقـو علا حبة ودراسة حاجاا ودوافو املشوين سياحي مهروؼيقـو علا اثار  الدوافو واالجتاهاا لتحقيق ترض 
 (يهتمد علا املهروض )مرف يهتمد علا الهرض السياحي )عدـ املرونة(

 اقيق رهتم حمدد من املبيهاا  مؿ زمن يهدؼ اذل زياد  مهدؿ احركة السياحية سنويا
 اقيق منفهة زمانية التسويق السياحي خمتلف الف الهملية التسويقية تتم يف وهتت واحد

 اقيق منفهة احياز  ال ضمقق منفهة احياز  فكل  ي  يستيدمها
 رتبة املشوي ضرورية الهمهتة املبا ر  ضرورية
 .100ص ، التسويق السياحي والفندهتي، علي فم  الزعيب: المصدر

 : إف   ائ  التسويق السلهي والتسويق السياحي مبينة يف الشكليني التاليني
 خصائص التسويق السياحي: (10)الشكل رقم 

 
 
 

  
 
 

 .101ص التسويق السياحي والفندهتي، ، فم  الزعيبعلي : المصدر

 
                                                           

 .41ص ، سهامها يف تسويق السياحة الدا ليةإة الووصمية و سواتيجياال، دماد نواؿ 1

 خصائص التسويق السياحي

انتقال الزبون الى 

 المنتج 

اسلوب التسويق قليل 

 المرونة 

ال منفعة زمانية وال 

 منفعة حيازية

هدف التسويق كمي 

 وغير كمي

يعتمد على المعلومات 

 والخدمات السياحية 
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 خصائص التسويق السلعي: (10)لشكل رقما

 
 
 
 
 

 .101صالتسويق السياحي والفندهتي، ، علي فم  الزعيب: المصدر

 عناصر ووظائف التسويق السياحي : المطلب الثاني
 : عناصر التسويق السياحي -أوال

 :  1هناؾ عناصر البد أف يتلمنها التسويق السياحي وهي كما يلي
 السػػػياحية املتواجػػػد  يف املنػػػااق املنػػػوي هبػػػم عػػػن اريػػػق املكاتػػػب  اديػػػد اجملموعػػػاا السػػػياحية املتوهتػػػو االت ػػػاؿ

 . التسويق هلا
 لق ت ور مف ل وواضح لدم هؤالء اجملموعاا عن املن قة امل لو  تسويقها .  
  اديػػد مكاتػػب السػػياحة والسػػفر بشػػكل حملػػي أو إهتليمػػي أو عػػاملي والتنسػػيق مػػو تلػػت املكاتػػب هبػػدؼ اسػػتقباؿ

 .  تلت اجملموعاا السياحية
 احية القػػػػادر  علػػػا اسػػػػتق ا  تلػػػػت اجملموعػػػػاا وذلػػػت بالتهػػػػاوف والتنسػػػػيق مػػػػو املكاتػػػػب ا السػػػػيآاديػػػد املنشػػػػ

 .  السياحية
  عمل كافة األنش ة املؤدية إذل إ باع حاجاا ه   اجملموعاا ورتبافم مثػل سػهولة االنتقػاؿ وذلػت مػن  ػمؿ

 ..... اخل. مةوتوفري أماكن اإلهتا، التنويو يف وسائل املواصما والتسهيل يف منح ت  ري  الفيزا
 .توفري البنية املناسبة من  بكة املواصما واالت االا 

 : وظائف التسويق السياحي -ثانيا
 :2حددا املنظمة الهاملية السياحية ثمث وظائف رئيسية للتسويق السياحي كما يلي  

                                                           
 .84، ص التنمية والتسويق السياحي، كايفيوسف  م  فا  1
 .40ص ، ة الووصمية واسهامها يف تسويق سياحة دا ليةسواتيجياال، دماد نواؿ 2

 السلعيخصائص التسويق 

اسلوب التسويق مرن  انتقال السلعة الى الزبون

 ومتطور

منفعة زمانية ومنفعة 

 حيازية

يعتمد على فهم طبيعة  هدف التسويق كمي

 خصائص السلعة 
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وإهتنػاعهم ب سػاليب خمتلفػة تتمثل ه   الوظيفة يف جلب الزبائن ال ين هلم القدر  علا الػدفو : وظيفة االتصال -1
 .  ـ مو رتبافمءقدمة تتمب ف امدماا امل

تتمثػػل هػػ   الوظيفػػة يف ع ػػيه وتنميػػة املنتجػػاا املسػػتحدثة والػػو هتػػد تسػػمح بوهتيػػة امػػدماا : وظيفــة التنميــة -2
 . السياحية وجهلها أكثر جاذبية

تقنيػػاا خمتلفػػة والبحػػة عػػن النتػػائح تتمثػػل هػػ   الوظيفػػة يف التحليػػل مػػن  ػػمؿ اسػػتهماؿ : وظيفــة المراقبــة -3
أي مػػا إذا كانػػت هػػ   النتػػائح تهػػت فهػػم عػػن اسػػتهماؿ اإلمكانيػػاا السػػياحية ، مليتلػػف نشػػاااا الوهتيػػة والفحػػ 

 .   املتاحة

 التسويق السياحي وأهداف أهمية: المطلب ثالث
 : التسويق السياحي أهمية -أوال

أصػػبحت أنشػػ ة وأهػػداؼ املؤسسػػة ال تتحقػػق مبجػػرد التفكػػري ظهػػرا أشميػػة النشػػاط التسػػويقي السػػياحي ملػػا 
بػل تهػدا إذل ، واالهتماـ بالهملية اإلنتاجية ان مهتا من توفري املوارد وت ميم  كل املنتجاا وتوفريهػا يف األسػواؽ
. الػػربح، التميػػز، ضػػرور  دراسػػة السػػوؽ والتهػػرؼ علػػا املكانػػة الػػو ت مػػح املؤسسػػة الوصػػوؿ إليهػػا )كاح ػػة السػػوهتية

واديػػد حجػػم ال لػػب )مكانػػع وزمانػػع وال ريقػػة واألسػػلو  الػػ ي ، ..( وأيلػػا علػػا رتبػػاا وحاجػػاا املسػػتهلكني
 ػػػكل ، البيػػػو الشي ػػػي، اإلعػػػمف، ومػػػاهي املػػػؤثراا الػػػو تػػػؤثر علػػػا املسػػػتهلكني )السػػػهر (يشػػػبو بػػػع هػػػ ا ال لػػػب

علػػا كفػػاء  وهتػػدر  املسػػوهتني يف هت ػػاعي واف احمل ػػلة النهائيػػة هلػػ   النشػػاااا تتوهتػػف (، وهتػػت توفريهػػا....، السػػلهة
ويهد التسويق األدا  الرئيسية يف ت وير السػياحة مػن  ػمؿ تقػدًن املنػتح ب نواعػع ا  ابػة وأايافػع ، السياحة والليافة

 .1الواسهة إذل األسواؽ احمللية والهاملية
  2وتتبني أشمية التسويق السياحي يف اديد ذما  أو فشل املؤسسة السياحية من  ػػػػمؿ الهوامػػػػػػػػػل التالية: 
 التسويق يساعد يف دراسة سلوؾ املستهلت.  
 التسويق يساعد يف زياد  الفهالية التنظيمية. 
 لتسويق يساعد يف إدار  املهلومااا. 
 سيساعد التسويق يف زياد  حد  التناف.  
 هل التسويق ع يه املنتح السياحييس. 

                                                           
 .85 ص، التنمية والتسويق السياحي، م  فا يوسف كايف 1
 .68ص ، 2012/ 2011، 3دكتورا  جامهة ا زائر   كر م (،التسويق السياحي يف ا زائر )دراسة ميدانية ونظرية،  اهد الياس 2



 السياحي للتسويق النظري اإلطار                                                     الفصل األول

 

 
08 

  يساهم التسويق يف ت وير عملياا الوويح 
  يساهم التسويق يف تسهيل عملية اديد األسهار 

 : أهداف التسويق السياحي -ثانيا
 :  1هناؾ عد  أهداؼ للتسويق السياحي أشمها

 إيراداا سياحية(  مؿ فو  تواو  مػن ، لياؿ سياحية، اقيق نسبة مهينة من التدفق السياحي )عدد السائحني
  .سنة إذل سنتني

 اقيق الرضا وإ باع احاجاا عند السائحني من  مؿ اسني مستوم امدماا السياحية  . 
 زياد  الد ل السياحي واحركة السياحية  . 
  التوسو وفتح أسواؽ جديد.   
  اقيق  هة ايبة وتوفري  دماا سياحية ذاا جود  عالية ومت ور.  
 أهداؼ  اصة منها  : 

   .ػ احتكار سوؽ سياحي مهني
   .ػ تقدًن  دماا سياحية دمتاز  وبسهر مهتدؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .100ص  ،التسويق السياحي والفندهتي، علي فم  الزعيب 1
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 عناصر المزيج التسويقي السياحي : المبحث الثالث
املػػػزيح التسػػػويقي هػػػو عبػػػار  عػػػن جمموعػػػة مػػػن األنشػػػ ة التسػػػويقية املتكاملػػػة واملواب ػػػة والػػػو تكمػػػل بهلػػػها 

ة اسػػواتيجيفهػػي مبثابػػة احملػػاور الرئيسػػية لبنػػاء أي ، الوظيفػػة التسػػويقية علػػا النحػػو املي ػػه هلػػابغػػرض أداء ، الػػبه 
 ويتكوف من الهناصر التالية:1تسويقية تتبناها املؤسسة 

إال أف بهػػػػ  الدراسػػػػاا أ ػػػػارا إذل إضػػػػافة عناصػػػػر أ ػػػػرم إذل املػػػػزيح ، الػػػػوويح، التوزيػػػػو التسػػػػهري، ،املنػػػػتح
والسػبب يف ذلػت يرجػو إذل أف الهناصػر األربهػة للمػزيح تتناسػب فقػه مػو السػلو ، التسويقي لليدماا )السػياحية(

أي أف املػػزيح التسػػويقي لليػػدماا السػػياحية ضمتػػا  إذل ، أمػػا بالنسػػبة لليػػدماا فهػػي تػػري كافيػػة، املاديػػة امللموسػػة
تػػزامن إنتػػا  ، زينتػري هتابليػػة التيػ، التبػػاين، المماديػة: عناصػر أ ػػرم وهػ ا نظػػرا م ػائ  امػػدماا السػياحية وهػػي

 .  واستهمؾ امدماا السياحية
 :2وعليع مت إضافة عناصر أ رم للمزيح التسويقي الو ذمدها متمثلة يف

 ا مهور.  
 البيئة املادية.  
 عملية تقدًن امدمة.   

لي ػػػبح املػػػزيح التسػػػويقي السػػػياحي )امػػػدماا السػػػياحية( يتكػػػوف مػػػن سػػػبهة عناصػػػر الػػػو سػػػنتناوهلا يف هػػػ ا 
 .  بالتف يلاملبحة 

وعليػػػع ظمكػػػن تهريػػػف املػػػزيح التسػػػويقي السػػػياحي ب نػػػع "جمموعػػػة مػػػن األدواا والتقنيػػػاا الهمليػػػة الػػػو تتبههػػػا 
املؤسساا السياحية إلرضاء السيا  سواء كانوا حمليػني أو أجانػب وذلػت مػن  ػمؿ تكامػل وتفاعػل كػل مػن املنػتح 

 .3"السياحي وسهر  وتوزيهع وتروصمع
 
 
 
 

                                                           
 .33ص ، ااسواتيجياملهلوماا واال لالتسويق مد ، منري نوري1

2
Richard m.S Wilson and Colin Gilligan "Strategic Marketing Management .planning. implementation & 

control" .3ed.2005.p6 site:(www.gigapedia.com) 
 .44ص ، ة الووصمية واسهامها يف تسويق السياحة الدا ليةسواتيجياال، دماد نواؿ 3
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 المنتج السياحي: المطلب األول  
فهػػو املػػتر لوجػػود املؤسسػػة  يهتػػت املنتػػو  السػػياحي احملػػور الػػ ي تػػدور حولػػع مجيػػو عناصػػر املػػزيح التسػػويقي 

جمموعػة مػن امػدماا السػياحية األساسػية وامػدماا  فهػو، السياحية بػ افا وذماحػع يهػا بقػاء املؤسسػة واسػتمرارها
فهو منتو  ) دمػة( تػري ، السياحية األساسية ب حسن جود  وفهالية األ رم املكملة واملساعد  علا أداء امدماا

 ملموس ضمتا  اذل منتجاا ملموسة ضرورية ألداء ه   امدمة )البيئة املادية(. 

 : مفهوم المنتوج السياحي -أوال
 كمػا،  حية يهرؼ املنتح السياحي ب نػع " مػزيح مػن الهناصػر يف  ػكلها املػادي وتػري املػادي املقدمػة للسػائح

كػػل مػػا يػػتم اسػػتهمكع يف إاػػار الهمليػػة السػػياحية يف  ػػكل  ػػدماا أنػػع   يهػػرؼ مػػن الناحيػػة االسػػتهمكية علػػاأنػػع 
..تػري أف . من الشػواا  وا بػاؿ واآلثػار ةوك ا مه ياا ابيهية وجغرافي، .. ومواضيو ثقافية وترفيهية. ، إيواء، نقل

 .1ل ا يسما املنتح السياحي باملزيح"، سياحيه   الهناصر يف  كلها الفردي ال ظمكن أف علق الب 
، وامػػدماا واملنػػػافو تػػري املاديػػة املكملػػػة، فػػاملنتح السػػياحي عبػػار  عػػػن مػػزيح مػػن الهناصػػػر ال بيهيػػة واملاديػػة 

 2. وال ي ظمكن من  مهلا تلبية احتياجاا الفرد من التجربة السياحية
 : علا ثمث أ كاؿ كما يليفاملنتح السياحي وفق ه   التهاريف الشاملة ضمتوي 

 الكهػػػػوؼ، وا ليػػػػد، ا بػػػػاؿ: وهػػػي الػػػػو ال د ػػػػل لينسػػػػاف يف تكوينهػػػػا وتوزيههػػػا مثػػػػل: المنتجــــاط الطبيعيــــة ،
بل ظمتػد ، حية تؤثر مثل ه   املظاهر ال بيهية ليس فقه علا درجة ا    السياحي، ....اخل. البحار، الشواا 

 . ت ثريها ليشتمل علا نوع ال لب السياحي
 ظمكػن السػي ر  عليهػا مػن حيػة التوزيػػو ، فتشػتمل علػا مكونػاا ماديػة مػن صػنو اإلنسػاف: المنتجـاط الماييـة

..اخل . املوسػيقية والفلكلػور واألنػواعالػرهت  ، األثريػةاملنػااق ، الفنػادؽ، امل ػاعم، املنتجهاا السػياحية: والكمية مثل
 .  املنتجاا السياحيةفه   كلها منتجاا بشرية متميز  تشكل ركنا مهما من 

 وسػائه ، حمػما بيػو التحػف واهلػدايا، وتتمثل يف مكاتب السياحة والسػفر: التسهيالط والخدماط المختلفة
 .3....اخل. إجراءاا الد وؿ وامرو ، النقل

 

                                                           
 .71ص ، التنمية والتسويق السياحي، م  فا يوسف كايف 1
 .95ص  ،مدماا الفنادؽ والسياحة سواتيجيالتسويق اال، موفق عدناف عبد ا بار احمريي 2
 .96ص ، املرجو نفسع 3
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 : (فن تقديم الخدمة السياحية )مستوى جوية وكفاءة الخدمة -ثانيا
الػػػو ي مػػػح اح ػػػوؿ عليهػػػا هػػػي مسػػػاوية اف دل تكػػػن أكثػػػر مػػػن تالبػػػا مػػػا يتوهتػػػو الفػػػرد بػػػ ف مسػػػتوم امدمػػػة 

فػاف كػاف ، املستوم ال ي تهود عليع من جتربتع السػابقة أو مػن املهلومػاا الػو ح ػل عليهػا مػن األصػدهتاء واملهػارؼ
وظمكػن ت ػنيف مسػتوم  ، توهتو الفرد أعلا مػن املسػتوم الفهلػي ذلػت يهػا ازمفػاض هتناعتػع ورضػا  والهكػس صػحيح

 :  1ًن امدمة السياحية إذل اآليتكفاء  تقد
 الزبوفعندما يتدىن مستوم أداء الهاملني لليدمة عن مستوياا توهتهاا : امدمة الرديئة -1
 وهي امدمة الو تتساوم فيها توهتهاا السائح املسبقة مو األداء الفهلي : امدمة املتوهتهة -2
  الزبوفتت ف امدمة بالتميز عندما تقدـ ملسة إضافية تتجاوز توهتهاا : امدمة املتميز  -3
 :  هي امدمة الو ال يوجد ما ينافسها يف السوؽ وتتميز بال فاا اآلتية: امدمة الفريد  أو فائقة التميز -4

 ػ  دمة يهجز املنافسوف عن جمارافا 
 ػ  دمة ذاا عممة جتارية دميز  

  وؿ عليهافرد اح أيػ  دمة ال يست يو 
 ا ود  امللمونة ، االعتمادية الهالية، مثل امل داهتية الهالية: ػ  دمة تتمتو مبيزاا فريد 

 : خصائص المنتوج السياحي -ثالثا
حيػة تتميػز امػدماا السػياحية مبجموعػة مػن ام ػائ  ، ي نف الق اع السياحي ضمن هت اع امػدماا 
ومنهػػا مػػا ظميػػز املنػػتح  (هتابليػػة الفنػػاء، عػػدـ التشػػابع، )املهنويػػةهػػو مشػػوؾ مػػو ام ػػائ  الهامػػة لليػػدماا  منهػػا مػػا

 :  2السياحي لوحد  أشمها
  استحالة نقل وعزين املنتح السياحي 
  امدماا مشرواة حبلور الزبوف 
  اإلنتا  واالستهمؾ ضمدثاف يف نفس الوهتت واملكاف 
 ال ائر  بالبا ر  : كاستبداؿ وسيلة النقل: إمكانية اإلحمؿ أو االستبداؿ 
  عدـ مرونة الهرض السياحي 
  ت ثر السوؽ السياحية باملو ية 

                                                           
  109 108ص ، مدماا الفنادؽ والسياحة سواتيجيالتسويق اال، موفق عدناف عبد ا بار احمريي 1
  .زمااالتنمية السياحية واحد من األدور التسويق السياحي يف دعم ، فرا  ر يد وبودلة يوسف 2



 السياحي للتسويق النظري اإلطار                                                     الفصل األول

 

 
12 

   تهدد وتنوع جهاا اإلنتا 
  تباين هت اعاا املنتح السياحي 

 : 1مستوياط الخدمة )المنتوج( السياحية -رابعا
لكنهػػا بػػنفس الوهتػػت تشػػكل موضػػوع ا ػػتمؼ ، تشػػكل امػػدماا السػػياحية رصػػيدا مهمػػا للمنػػتح السػػياحي

فامػدماا تشػكل مزصمػا مركبػا مػن الهناصػر املاديػة والغػري ماديػة الػو تػؤثر علػا مسػتوم ، للباحثني من حية املفهػـو
 . الزبوفوهتناعة ورضا 

تقدـ املؤسساا السياحية جمموعة من املنافو لهممئها)السيا ( مػن  ػمؿ عرضػها لهػد   ػدماا وحسػب  
(Normannt 1991صػنف هػ   امػدماا إذل ) : فمػا الفػرؽ ، األساسػية )ا ػوهر( وامػدماا التكميليػةامدمػة

 ؟ بني امدمة ا وهر وامدماا التكميلية
هي جمموعة املنافو األساسية الو تشػبو حاجػاا السػائح والػو يرتػب يف اح ػوؿ عليهػا مػن : الخدمة الجوهر -

 ..اخل . النقل، اإلاهاـ، وهي األساس الو وجدا من أجلع املؤسسة السياحية مثل اإليواء، امدمة
وتػوفر هتاعػد  ، وهي امدماا الو ترتبه ب نش ة املؤسسة وتؤثر علا أداء امدمػة ا ػوهر: الخدماط التكميلية -

 . لتميز املؤسسة السياحية عن املؤسساا األ رم املنافسة هلا
. هتػػػػف السػػػػياراامو ، األمػػػػن، وامػػػػدماا التكميليػػػػة هػػػػي )االسػػػػتقباؿ امدمػػػػة ا ػػػػوهر )اإليػػػػواء(: يف الفنػػػػدؽ: مثػػػػاؿ

"  دمػة ا ػوهر تقػو عليهػا اسػم "زهػر  امدمػة أالػق( أبهاد امدمة )مستويافا( بزهػر  Lovelock....اخل( و بع )
 .2الزهر  كما هو موضح يف الشكل التارل أوراؽيف هتلب الزهر  وامدماا التكميلية موزعة بشكل منسق علا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .61ص ، 2010، جامهة تلمساف، م كر  ماجستري ،دور التسويق السياحي يف انهاش ال ناعة التقليدية واحرفية،  نيا عبد الرحيم 1

2
Christophererlovlock .jochenwrtz .denislapert. Marketing de sevices (5 édition paris pearson edication 2004 p 

100.  
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 زهرة الخدماط "الفندقة" الخدمة الجوهر والخدماط التكميلية: (19)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Christopher Lovelock ,Jochen Wirtz ,Denis Lapert, idem p99. 

تكميليػػة ذاا أشميػػة كبػػري  بالنسػػبة للسػػائح   ػػدماا دمػػة ا ػػوهر و الشػػكل السػػابق نمحػػا بػػ ف هنػػاؾ مػػن 
 :  وه   امدماا هي، يت لب من املؤسسة السياحية القياـ هبا والو  يزها عن املنافسني

 ترؼ....(، احجوزاا )مقاعد، من موهتو حمدد أو باهلاتف أو بريد: استمـ ال لبياا 
 اخل. املشروباا، األاهمة، احماية، األمن، الوحيب بالسيا مثل :  دماا الليافة.. 
 اخل . هتائمة األسهار، مثل اللوحاا اإلر ادية عن مكاف امدمة: املهلوماا.... 
 التهوي ، ات االا الشكاوي واالهتواحاا، املهاهتني، مثل حاجة األافاؿ: االستثناءاا .. 
 تجابة علا استفسارافم أو حل مشاكلهم تقدـ بناءا علا الب السائح كاالس: االستشاراا 
 اخل . النقل، التغليف، ترؼ عزين األمتهة، مثل مواهتف السياراا: محاية املمتلكاا.. 
 كل املؤسساا تقـو بإعداد فواتري للسيا  املستفيدين من  دمافا : إعداد الفواتري 
 (دفو الكووين، وسيه دفو باستيداـ، تقدًن تسهيما إلجراء عملية الدفو )دفو فوري: الدفو 

 : يورة حياة المنتوج السياحي -خامسا
حيػػة ظمكػػن للسػػياحة مهرفػػة كيػػف أنشػػ ا وسمػػت ، لكػػل منتػػو  دور  حيػػا  مهينػػة ظمػػر هبػػا وتتغػػري عػػت الػػزمن 

حيػػػة إف امػػػدماا السػػياحية إذا كانػػػت مرتوبػػػة فػػػاف األربػػػا  ، وتوسػػهت وأصػػػبحت تقػػػدـ  ػػػدماا متنوعػػة وكثػػػري 
 . توسيو وتنوع املنتجاا السياحيةتتلاعف وتؤدي إذل 

الخدمة 

الجوهر 

 )االيواء(

 المعلومات

استالم  

 الطلبيات

  الفوترة

 الضيافة

 العناية بالعمالء

 الدفع

 االستثناءات 

 االستشارات 
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 : 1و ر دور  حيا  املنتو  السياحي مبراحل كما هو موضح يف الشكل املوارل
 يورة حياة المنتج السياحي: (10)الشكل رقم 

 
 35ص ، 2015/2016، 2جامهة وهراف ، إ كالية التسويق السياحي يف ا نو  الغريب للجزائر، م كر  ماجستري: المصدر

 

بالسػماع  : ويف هػ   املرحلػة تكػوف امدمػة يف ت ػور مسػتمر حبيػة يبػدأ السػيا (التقـديم) مرحلـة النمـو المبكـرـ 0
أو مشاهد  صور هل   املن قة وذلت من  مؿ االستيداـ املكثف لوسائل اإلعمف امليتلفػة حبيػة ، عن من قة ما

وهنػػػا تبػػػدأ امػػػدماا بػػػالتنوع ، هػػػ   املن قػػػة يػػػتم إع ػػػاء تفاصػػػيل أكثػػػر عػػػن هػػػ   املن قػػػة حيػػػة يبػػػدأ بالتػػػدفق لزيػػػار 
 . واالزدهار حبية تكوف املنافسة ضهيفة وتكوف األسهار مرتفهة وتبدأ ح ة السوؽ من السيا  تزداد

يف ه   املرحلة املكاف أو املن قة السياحية تكوف مهروفة لدم السيا  دمػا يػؤدي إذل زيػار  : ـ مرحلة النمو السريع0
 .  دما يت لب الوكيز علا اإلعمف وبشكل أكت، امدماا بالتوسو أكثر وتزداد املنافسةوهنا تبدأ ، األربا 

، ويف منت ػػف هػػ   املرحلػػة تبػدأ األربػػا  باالزمفػػاض بسػػبب ازمفػاض ح ػػة السػػوؽ مػػن السػػيا : ــ مرحلــة الن ــج9
ويف هػػ   املرحلػػة ، حيػػة يمحػػا يف يومنػػا هػػ ا بػػ ف أكثػػر األمػػاكن السػػياحية املهروفػػة هتػػد وصػػلت إذل مرحلػػة النلػػح

وهتػػد ، تبػػدأ الشػػركاا السػػياحية بتنفيػػ     هػػا وتنويػػو  ػػدمافا للمحافظػػة علػػا األربػػا  وح ػػة السػػوؽ مػػن السػػيا 
وأهػم ، يتم إد اؿ به  التهديما علػا املنتػو  وامػدماا املقدمػة هبػدؼ احملافظػة علػا ح ػة السػوؽ مػن السػيا 

 .  ت لب الوكيز علا اإلعمناا واالهتماـ بالوويح وعفي  األسهارما ظميز ه   املرحلة هو ازدياد املنافسة دما ي
وإذا اسػتمرا ، ويف هػ   املرحلػة تبػدأ األربػا  بػاهلبوط السػريو وتقػل ح ػة السػوؽ مػن السػيا  ــ مرحلـة التـدهور:0

ال إذا مت هػػ   املرحلػػة لفػػو  اويلػػة فػػإف هػػ ا سػػيؤدي إذل أف املن قػػة سػػتنتهي هنائيػػا أي سػػوؼ ال يزورهػػا أي سػػائح إ
صػرؼ مبػالغ كبػػري  علػا اإلعػمف والػػوويح لتحسػني امػدماا وإع ػػاء فكػر  جديػد  عػػن املكػاف بغػرض تغيػػري أذواؽ 

                                                           
 .54ص ، صناعة السياحة، محد حممود مقابلةأ 1
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وظمكػػػن . واتػػػا  هػػػ   املرحلػػػة إذل جهػػػود كبػػػري  واذل حبػػػوث السػػػوؽ والتي ػػػيه السػػػياحي، السػػػيا  عػػػن هػػػ ا املكػػػاف
تثىن من دور  احيػا  حيػة أف هػ   املنتجػاا مبػرور الوهتػت اإل ار  إذل أف به  املنتجاا السياحية كاآلثار فإهنا تس

 .1تزداد هتيمتها وأشميتها للسيا  ماداـ تتلقا الهناية المزمة والكافية

  التسعير السياحي :المطلب الثاني
يهتت التسهري احد األنش ة املهمػة يف الهمػل السػياحي وعن ػرا مهمػا مػن عناصػر املػزيح التسػويقي السػياحي 
ملا لع من ت ثري كبري علا احركة السياحية فاألسهار املناسبة يف حد ذافا وسػيلة تسػويقية فهالػة ومػؤثر  لتنشػيه حركػة 

 ال لب السياحي 

 : تعريف التسعير السياحي -أوال
ويف هػػ ا ، لسػػهر ب نػػع "القيمػػة الػػو يػػدفهها املسػػتهلت لبػػائو السػػلهة أو امدمػػة لقػػاء اح ػػوؿ عليهػػا"يهػػرؼ ا

 .2املهىن يق د بالتسهري الوحداا النقدية الو ضمددها البائو ويرضا هتبوهلا لقاء السلهة أو امدمة 
املقابػػل املػػادي املهقػػوؿ وعليػػع يهػػرؼ السػػهر ألي منػػتح سػػياحي أو أي عن ػػر مرافػػق هلػػ ا املنػػتح ب نػػع " ذلػػت 

  واملقبوؿ من ارؼ املستيدـ أو املستهلت للمكاف أو املوهتو أو املشوي للسهة نفسها أو أية  دمة أ رم مرافقة "

 3:طرق تسعير الخدماط السياحية -ثانيا
 :  نستيدمها للتسهري السياحي كما يلي وأساليبهناؾ ثمث ارؽ 

الػػو تتقاضػػاها وتفرضػػها الشػػركاا  األسػػهارحيػػة يرتكػػز هػػ ا املػػنهح علػػا : التنــاف  أســاسالتســعير علــى  -1
 املؤسساا املهينة ألسهار أساسيةاملنافسني كقاعد   أسهاروذلت باعتماد ، والو تهمل يف نفس الق اع األ رم

 فإهنػػاحيػػة عنػػدما تهتمػػد الشػػركاا السػػياحية مػػنهح التكػػاليف والنفقػػاا : التكــاليف أســاسالتســعير علــى  -2
 األربػػػا نسػػػب مئويػػػة ثابتػػػة مػػػن  أووالقػػػوم الهاملػػػة   تلػػػيف مبػػػالغ مهينػػػة  األوليػػػةم ػػػاريف وتكػػػاليف املػػػواد  اػػػدد

 عليها.
بشػػػكل ممئػػػم  األسػػػهاروهنػػػا يقتلػػػي اديػػػد ، وهػػػو الػػػ ي يركػػػز علػػػا الزبػػػوف: الطلـــب أســـاسالتســـعير علـــى  -3

 .  ومتوافق مو ت وراا الزبائن عن هتيمة امدمة
 

                                                           
 .36ص ، 2015/2016، 2جامهة وهراف  ،م كر  ماجستري، إ كالية التسويق السياحي يف ا نو  الغريب للجزائر، فاامة الزهراء ذوننيس 1
 .50ص  ،وإسهامها يف السياحة الدا لية ة الووصميةسواتيجياالدماد نواؿ،  2
 .68ص األوذل، ال بهة ، 2009، دار الراية للنشر والتوزيو، التسويق والوويح السياحي والفندهتي، ع اـ حسن ال هيدي 3
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 : التسعيراط استراتيجي -ثالثا
 األ ػ اا السهرية امل بقػة يف السػلو املاديػة دمكنػة الت بيػق يف جمػاؿ امػدماا مػو سواتيجيالهديد من اال إف 

وهنػػاؾ عمهتػػة ارديػػة ، والسػػوؽ املسػػتهدفة والظػػروؼ البيئيػػة السػػائد  بهػػني االعتبػػار ابيهػػة امدمػػة )املنػػتح السػػياحي(
 اصػة  وأ ػرموت نف يف جمموعتني )حالة املنتح ا ديد . املنتح كاريعابتبني مرونة التسهري )حرية التسهري( ودرجة 

 1.بلبه السهر(
 :ة تسعير المنتوج الجديداستراتيجي -1

تػػػورل املؤسسػػػة السػػػياحية أشميػػػة بالغػػػة لهمليػػػة التسػػػهري وبػػػاأل   عنػػػد تسػػػهري املنػػػتح السػػػياحي ا ديػػػد ومػػػن 
 اا املتبهة هب ا ام وص ما يلي: سواتيجياال
 هنػػاؾ  ػػرضمة عريلػػة يف السػػوؽ السػػياحي ترتكػػز اهتمامافػػا علػػا املنػػافو : التســعير حســب المنفعــة ةاســتراتيجي

فتسػػػتثمر املؤسسػػػاا ، مسػػػ لة األسػػػهار إذلمػػػن املنػػػتح السػػػياحي إل ػػػباع حاجػػػافم فهػػػؤالء السػػػيا  تػػػري حساسػػػني 
سػػهيا منهػػا  ػػ   فئػػة السػػياحية ذاا الشػػهر  الهاليػػة عػػدـ احساسػػية هػػ   يف وضػػو أسػػهار عاليػػة كمؤ ػػر للجػػود  

 .(مهينة من السيا  )ذوي الد ل املرتفو
 املنػػػتح السػػػياحي هػػػو عبػػػار  عػػػن جمموعػػػة مػػػن امػػػدماا )حزمػػػة( املتكاملػػػة يقػػػـو : ة الحزمـــة الســـعريةاســـتراتيجي

: بشرائها السائح كوحد  واحد  بسهر واحد مثل عرض مؤسسة سياحية رحلة متكاملة بسهر واحد لكػل امػدماا
السػائح  إهتنػاعة يف الوويح علا امدماا املهروضػة مػن  ػمؿ سواتيجيتساهم ه   اال، ..اخل. املبيت، األكل، نقل

 .  باملنافو الو اققها هلم احزمة و ب سهار اهتل من  راء امدماا بشكل منفرد
 2قشط السوق ةاستراتيجي : 

 ػػ    ػػرضمة السػػيا  املبػػادرين  املنػػتح السػػياحي ا ديػػد إد ػػاؿعاليػػة يف مرحلػػة  أسػػهاراسػػتيداـ  وملػػموهنا
وكلمػػا هتلػػت هػػ   ، وكػػ ا يكػػوف املنػػتح دميػػز لتػػ مني هػػاـ ربػػح كبػػري، لتجربػػة املنتجػػاا ا ديػػد  وتػػري احساسػػني للسػػهر

ظمكػن املؤسسػة مػن االسػوجاع السػريو لتكاليفهػا  األسػلو وهػ ا ، أ ػرمالشرضمة كلما ازمف  السهر      رائح 
 .  التسهري إ  ارومواجهة 
 
 

                                                           
 .66ص ، 2010، ، جامهة تلمسافم كر  ماجستري، يور التسويق السياحي في إنعاش الصناعة التقليدية والحرفية،  نيا عبد الرحيم 1
 .66ص ، املرجو نفسع 2
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 اختراق السوق ةاستراتيجي : 
اا واسهة من السػيا  مقارنػة باملنافسػني وت ػلح هػ   ئيتم اديد سهر منيف  من اجل الوصوؿ وج   ف

ويفلػػػػل اسػػػػتيداـ هػػػػػ   ، للمنتجػػػػاا الػػػػو يتوهتػػػػو هلػػػػػا عمػػػػر اويػػػػل وسػػػػيا  ذوي الػػػػػد ل املػػػػنيف  ةسػػػػواتيجياال
 :  يف احاالا التالية ةسواتيجياال
  املنيفلة باألسهارالهالية مقارنة  لدسهارعندما يبدو السوؽ حساس 
 القدر  علا عفي  التكاليف لزياد  حجم املبيهاا  . 
تنافسػػية تسػػمح باحفػػاظ علػػا اسػػتمرار املؤسسػػة  أسػػهارويػػتم وضػػو : اط الخاصــة ب ــبط الســعرســتراتيجياال -2

وتتمثػل ، ا متكرر  إلدار  املواهتػو السػياحية وصػيانتهاإذل تغ ية نفقا باإلضافةالسياحية واقيق هوامش ربح مهقولة 
 : اا فيما يليسواتيجيه   اال
 ام ػػػوماا علػػػا :   ػػػم مهػػػني للسػػػائح لتحفيػػػز  علػػػا الشػػػراء مثػػػل إع ػػػاء: وتهػػػا التخفي ـــاط ةاســـتراتيجي

 الرحما ا وية ، اجملموعاا السياحية وام م علا تكاليف النقل
 خمتلفػة لػنفس املنػتح السػياحي علػا الػرتم مػن عػدـ ا ػتمؼ التكلفػة  أسػهار: مبهىن اػر  التمييزية ةستراتيجياال

 لقبوؿ الهميل التفاوض علا السهر 
   أتلا أسهارهاللمسر  أو القريبة من امللهب تكوف  األمامية األماكنالت اكر يف : مثل
 مثػل، األسػهارت    بهػني االعتبػار نفسػية و ي ػية الهميػل واريقػة تهاملػع مػو : التسعير النفسي ةاستراتيجي :

د  مػا  6000د  هتػد تبػدو للهميػل اهتػل مػن  5999عرض مؤسسة سياحية حزمة  ػدماا لرحلػة سػياحية بسػهر 
 . يسما بالسهر النفسي

 مػػن تكلفػػة  أدىنالسػػوؽ السػػائد  وهتػػد تكػػوف  أسػػهارمػػن  أدىن أسػػهاراػػر   أي: التســعير الترويجــي ةاســتراتيجي
جمانيػػػة الػػػد وؿ للمسػػػابح أو : مثػػػل، املنػػتح السػػػياحي لفػػػو  مؤهتتػػػة و اصػػػة يف موسػػػم الكسػػػاد  ػػ   السػػػيا  جػػػدد

 1. يف الفندؽ األ ري جمانية الليلة 
 
 
 
 

                                                           
 .2017، الهدد الرابو، جملة االبتكار والتسويق، دور التسويق السياحي يف دعم السياحة التونسية ،فرحاا عباس 1
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  التوزيع السياحي: المطلب الثالث
حيػػة بواسػػ تع ، بػػني الهػػرض وال لػػب، جسػػر أو راب ػػة بػػني املنػػتح واملسػػتهلت إهتامػػةهػػدؼ التوزيػػو هػػو  إف

 .1منع للسلو أكثرالوهتت واملكاف بالنسبة لليدماا  أشميةوتزداد ، األسواؽي بح املنتو  متاحا يف 

 : ف التوزيع السياحييتعر  -أوال
ذاا ال ػلة  األاػراؼ"كافة األعمػاؿ واألنشػ ة الػو يػتم دمارسػتها مػن هتبػل كافػة أنع  علا: ويهرؼ التوزيو السياحي

 .2"وتري  بالوهتت والوضو املناسب لع يتا  للسائح ما يريد  من منافو مكانية وزمانية أفو من اجل 

 : يتم التوزيو يف املؤسساا السياحية بإتباع أسلوبني شما: أساليب التوزيع السياحي -ثانيا

ويػػتم عػػن اريػػق االت ػػاؿ املبا ػػر بالسػػيا  وحماولػػة إهتنػػاعهم بشػػراء بػػرامح سػػياحية مهينػػة : المباشــرالتوزيــع  -1
 .3أو عن اريق احلور الشي ي للسائح، اهلاتف، كالرسالة: وذلت من  مؿ وسائل االت اؿ

 : الوس اء واهم الوس اء هم ويتم عن اريق استيداـ: التوزيع غير المباشر -2

 اخل .  ركاا النقل، املوتيما، مهامها بيو  دماا السفر للجمهور ل احل الفنادؽومن : وكاالط السفر.. 

 ويهكػس وكػاالا السػفر والػو تبيػو امدمػة حسػب ال لػب حيػة تقػـو وكػاالا السػياحة : وكاالط السـياحة
 . فيهاترفيع( ملد  مهينة تهرضها للزبائن الراتبني ، إاهاـ، إهتامة، بتحلري خم ه أو رزمة سفر كاملة )نقل

 وتهتمػػػد يف عملهػػػا علػػػا وكػػػاالا السػػػفر والسػػػياحة وتنظػػػيم رحػػػما سػػػياحية  اصػػػة : نػػػوادي ومجهيػػػاا السػػػفر
 ألعلاء النوادي أو ا مهية فقه للح وؿ علا امتيازاا اكت.

 أي املر ػػػد السػػػياحي "هػػػو الشػػػي  الػػػ ي يتػػػوذل الشػػػر  واإلر ػػػاد للسػػػائح يف األمػػػاكن : الـــدليل الســـياحي
ح مػػن  ػػمؿ وهػػو يهمػػل علػػا إ ػػباع حاجػػاا السػػائ، مقابػػل اجػػر، .اخل. املهػػارض، املتػػاحف، كاآلثػػار،  السػػياحية

 .4املهلوماا الو يقدمها

                                                           
، كليػػة الهلػػـو اإلهتت ػػادية وعلػػـو التسػػيري والهلػػـو التجاريػػة، هتسػػم علػػـو التســويق الســياحي ويور  فــي ترقيــة الخــدماط الســياحيةهػػدير عبػػد القػػادر،  1

 .75ص ، 201/2011 (،3) ة، جامهة ا زائرالتسيري، فرع نقود ومالي
 .97ص، 2000، عماف، دار وائل للنشر والتوزيو، التسويق السياحي مد ل سلوكي، حممد إبراهيم عبيداا2
 .دور التسويق السياحي يف دعم السياحة التونسية، فرحاا عباس 3
 .71ص  ،والحرفيةيور التسويق السياحي في إنعاش الصناعة التقليدية  نيا عبد الرحيم،  4
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 وك ا بيػو تػرؼ الفنػادؽ ، يقـو بتمثيل الفنادؽ يف السوؽ الدا لية أو  ار  الوان: ممثلو مبيعاط الفنايق
الفندهتيػة الهامليػة ويشػوط علػا دمثػل الفنػدؽ وي بػق هػ ا األسػلو  يف مهظػم السمسػل ، وامدماا املكملػة األ ػرم

 . إال يكوف دمثل لفندؽ آ ر يف نفس الوهتت

 وهػػػي  ػػبكاا عامليػػػة لتوزيػػو املنتجػػاا السػػػياحية تسػػي ر عليهػػػا  ػػركاا ال ػػػرياف : أنظمــة الحجـــز العالميــة
 . األمريكية واألوروبية

 اء أي بكثافػة املنتجػني تتهلػق بهػدد الوسػاا متاحػة أمػاـ اسػواتيجيهناؾ ثمث : اط التوزيعاستراتيجي -ثالثا
 :  1مناف  التوزيو وهي

 وتهػػا عػػرض املنػػتح السػػياحي باسػػتيداـ اكػػت عػػدد مػػن الوسػػ اء والقنػػواا مػػن : ة التوزيــع المكثــفاســتراتيجي
 . اجل اقيق تغ ية واسهة للسوؽ

 وعلػو  املنػتح السػياحي توزيػوبحية يتم ا تيار عدد حمدود من الوس اء للقياـ : ة التوزيع االنتقائياستراتيجي
ازمفػػػػاض  إذلدمػػػا يػػػؤدي ، ..اخل. املوهتػػػػو ا غػػػرايف،  ػػػهر  الوسػػػ اء، عمليػػػة اال تيػػػار لهػػػد  مهػػػايري كحجػػػػم املبيهػػػاا

 .  التكاليف مقارنة بالسابقة
 أي اعتمػػػاد املؤسسػػػة علػػػا وسػػيه وحيػػػد لتوزيػػػو  ػػػدمافا السػػػياحية يف : جية التوزيـــع بالوكالـــة الوحيـــدةيســتراتا

باملقابػػل يلتػػـز هػػ ا األ ػػري ، حبيػػة تلتػػـز املؤسسػػة بػػالبيو هلػػ ا املػػوزع دوف تػػري ، جغرافيػػة مهينػػة أو سػػوؽ مهػػنيمن قػػة 
 . بهدـ بيو منتجاا منافسة

  الترويج السياحي: المطلب الرابع

ظمثػػل الػػوويح السػػياحي جمموعػػة مػػن أدواا االت ػػاؿ الػػو ظمكػػن اسػػتيدامها : تعريــف التــرويج الســياحي–أوال 
يكمػػن دور  يف إ بػػار وإهتنػػاع السػػائح   ػػائ  امػػدماا ، مسػػتوم ال لػػب علػػا السػػلو وامػػدماا السػػياحيةعلػػا 

 السياحية املقدمة ومزاياها بالنسبة لع 

 : وسائل الترويج السياحي -ثانيا 
 : ويتم الوويح السياحي من  مؿ عد  وسائل تروصمية تتمثل فيما يلي

                                                           
 .82ص ، ااسواتيجيالتسويق مد ل املهلوماا واال، منري نوري 1
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 أو  لشػػرائهايهػدؼ لػدفو الهميػل ، التقػدًن الشي ػي لليدمػة هػو: البيـع الشخصـي للخـدماط السـياحية
وعليع ظمكن اعتبار كل عامػل يف املؤسسػة السػياحية رجػل بيػو  ي ػي ألنػع يقػـو باالت ػاؿ املبا ػر مػو ، اإلهتناع هبا

 .  السيا 

 وهػو اسػتيداـ الوسػائل امليتلفػة ذاا التػ ثري الفهػاؿ الػو تسػها : تنشيط المبيعاط في السوق السياحي
 .  إذل تسريو أو تقوية ردود األفهاؿ االصمابية للهممء

 للنشػػر دور بػػارز يف الػػوويح السػػياحي وعػػاد  مػػا يكػػوف يف  ػػكل أ بػػار توضػػح : النشــر والدعايــة الســياحية
 .  حقائق ومهلوماا يف اجملاؿ السياحي

 املؤسسػة ومنتجافػا فدؼ املؤسسة السياحية إذل إحداث تغيػري مرتػو  يف االجتاهػاا رمػو : العالقاط العامة
مػػػػن  ػػػػمؿ تكػػػػوين عمهتػػػػاا اصمابيػػػػة وتوايػػػػدها مػػػػو مجهورهػػػػا الػػػػدا لي وامػػػػارجي لتحقيػػػػق االنسػػػػجاـ ، وسياسػػػػافا

 . والتفاهم املتبادؿ

 هػػو ا هػػود تػػري الشي ػػية الػػو تهمػػل علػػا التػػ ثري يف عوااػػف ومػػدركاا السػػيا  وتوجيػػع سػػلوكهم : اإلعــالن
 .1 السياحي رمو  راء برنامح سياحي مهني

 وهػػػو عبػػػار  عػػػن ات ػػػاؿ مبا ػػػر مػػػن جهػػػة حمػػػدد  ومهروفػػػة بواسػػػ ة اهلػػػاتف أو التيػػػد أو : التســـويق المباشـــر
 2. للت ثري علا سلوؾ السيا  املستهدفني، االنونت أو الفاكس وتريها من الوسائل احديثة

 : اط الترويج السياحياستراتيجي -ثالثا
جمموعػػػػة مػػػػن القػػػػراراا الر ػػػػيد  واملواب ػػػػة الػػػػو تسػػػػها إذل اقيػػػػق "أهنػػػػا  ة الووصميػػػػة علػػػػاسػػػػواتيجيتهػػػػرؼ اال

 .  ة والوسائل المزمة لتحقيقها"األهداؼ املي
 :  اا وشماسواتيجيوظمكن التمييز بني نوعني من اال

 ة الدفعاستراتيجي : 
ة علا الوسائل الشي ية مثل البيػو الشي ػي والهمهتػاا الهامػة بدرجػة كبػري  حبيػة سواتيجيتهتمد ه   اال

تػػػػتم حماولػػػػة إهتنػػػػاع منظمػػػػي الػػػػرحما السػػػػياحية بالتهامػػػػل مػػػػو املق ػػػػد السػػػػياحي واح ػػػػوؿ علػػػػا ت كيػػػػداا بػػػػ لت 

                                                           
 .السياحي يف دعم السياحة التونسيةدور التسويق ، فرحاا عباس 1
 .172ص، التنمية والتسويق السياحي، م  فا يوسف الكايف 2
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م  وهم بدورهم سوؼ يقوموف بالوويح للمق د السػياحي لػدم وكمئهػم أو لػدم مؤسسػاا سػياحية أ ػر ، التهامل
 :  كما هو موضح يف الشكل التارل

 الدفع في الترويج السياحي ةاستراتيجي: (19) الشكل رقم

 
 
 
 

 .166ص ، التنمية والتسويق السياحي ،يوسف كايف: المصدر

 ة إذل جػػ   السػػائح وإهتناعػػع بزيػػار  املق ػػد السػػياحي حبيػػة سػػواتيجيفػػدؼ هػػ   اال: ة الســحباســتراتيجي
الواسػو االنتشػار والػ ي يػتم  اإلعػمفة علػا سػواتيجيوتهتمػد هػ   اال، يوتب علا ذلت وجود الب سػياحي فهػاؿ

 :  كما هو موضح يف الشكل التارل  . توجيهع للسائح مثل القنواا التلفزيونية
 السحب في الترويج السياحي ةاستراتيجي: (19)الشكل رقم 

 
 
 

 املنتجاا 
 .166ص ، د يوسف كايف، التنمية والتسويق السياحي: المصدر

تالبػا مػا ت مػح احمػما الووصميػة للمنظمػاا السػياحية اقيػق األهػداؼ : التـرويج السـياحي أهداف -رابعا
 : 1األساسية التالية

  تهزيز ثقة السائح باملنتح وامدمة السياحية 
  تهريف ال لب احارل واملرتقب بكل ما هو جديد من امدماا السياحية 
  ت كري الفرد ب شمية املشاركة يف التجربة السياحية ملا هلا من ت ثري علا صػحتع النفسػية وتوثيػق عمهتاتػع االجتماعيػة

 .  والهائلية
 سوؽ السياحي والسهي ح وؿ املؤسسة السياحية علا ح ة سوهتية أفللمواجهة املنافسة القائمة يف ال.  
 تغيري املواهتف واالجتاهاا السلبية لدفراد اجتا  التنمية السياحية. 

                                                           
 .84ص، والسياحةالتسويق االسواتيجي مدماا الفنادؽ ، موفق عدناف عبد ا بار احمريي 1

 السائح

)المستهلك 

 السياحي(

االدالء 

السياحيين أو 

 المترجمين 

 )تجار التجزئة(

الوكاالت 

 السياحية

 )تجار الجملة(

 الدولة السياحية 

 )المنتج(

 السائح

)المستهلك 

 السياحي(

االدالء 

السياحيين أو 

 المترجمين 

 التجزئة()تجار 

الوكاالت 

 السياحية

 )تجار الجملة(

 الدولة السياحية 

 )المنتج(
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 : المطلب الخام  العناصر اإلضافية
 : العنصر البشري -أوال

وهػػو الػػ ي يقػػـو بكػػل هػػو احملػػور األساسػػي يف كػػل أنشػػ ة السػػياحة مػػن ع ػػيه وتسػػويق وبيػػو وإدار  وتريهػػا 
فهػػو الهن ػػر اإلنتػػاجي اهلػػاـ ، امػػدماا السػػياحية يف الفنػػادؽ والشػػركاا السػػياحية و ػػركاا السػػفر و ػػركاا النقػػل

وعليػػع البػػد مػػن اإل ػػراؼ عليػػع وتدريبػػع وحسػػن ا تيػػار  مػػو الوكيػػز علػػا املهػػاراا والقػػدراا وامػػتاا الػػو صمػػب أف 
يت لػػب مػػن القػػائمني يف علػػا النشػػاط السػػياحي اف يركػػزوا جهػػودهم علػػا  دمػػا، تػػؤثر يف الهػػاملني يف هت ػػاع السػػياحة

 .1تنميتع وتدريبع ب فة دائمة ومستمر  
 : البيئة المايية -ثانيا

فمػثم تشػكل موهتػف ، هناؾ الهديد من الهناصر املادية املؤثر  علا ال ور  املدركة لدم املستهلت السػياحي 
عوامػػل ، اإلضػػاء  واأللػػواف، وترتيػػب ال ػػاوالا واملقاعػػد، ت ػػميم املػػد ل، ت ػػميم األبػػوا  والشػػبابيت، السػػياراا

ومن جهة أ رم فاف ا و الهاـ لػع عمهتػة ، ذاا أشمية كبري  يف تكوين الدليل املادي للجو الهاـ للمؤسسة السياحية
...  . والتتيػد،  واإلنػار ، فمسػاحة هتاعػة اسػواحة اللػيوؼ والت ثيػة والػديكور، مبستوم هتناعة ورضا الزبوف السياحي

 .  2كلها عوامل مؤثر  علا الراحة النفسية للزبائن
مػػن هػػ ا املن لػػق صمػػب أف نػػورل موضػػوع البيئػػة املاديػػة للمؤسسػػة السػػياحية أشميػػة  اصػػة ك حػػد عناصػػر املػػزيح 

  يتم ت ميم الديكور من هتبل أ ياص مبػدعني هلػم اإلملػاـ وامػت  يف كيفيػة مػز  فالتسويقي السياحي حبية صمب أ
 الهناصر الب رية والسمهية بشكل يساعد يف اقيق اهلدؼ املرتو .

 : عملية تقديم الخدمة -ثالثا 
األساسػػية يف تقيػػيم كفػػاء   يهتػػت سػػلوؾ األفػػراد الهػػاملني وكفػػاءفم يف تقػػدًن امػػدماا السػػياحية مػػن األمػػور 

مػن ، ملدم ذما  أو فشػل التجربػة السػياحيةفسلوؾ الهاملني جزء أساسي من عملية تقييم السائح ، املزيح التسويقي
هػػ ا املن لػػق تسػػها السياسػػة التسػػويقية ألي منظمػػة سػػياحية اقيػػق هتػػدر كػػايف مػػن التنسػػيق بػػني الوحػػداا واألهتسػػاـ 

وهنا البد من الت كد مػن ام وصػية الػو ظمتػاز ، (الزبوفامدمية امليتلفة لتحقيق التكامل يف عملية  دمة السائح )
،  دماا هي يف الغالػب تػري ملموسػة ياحي والفندهتي يف عملية تقدًن امدمة حية أننا نتهامل موهبا النشاط الس

ل ا ذمد أف درجة التوافق والثباا يف تقدًن امدماا من هتبل الهاملني يف املؤسسة السياحية تؤثر علػا درجػة الت كػد 
  .  يف ذهن السائح

                                                           
 .117صعلي فم  الزعيب، التسويق السياحي والفندهتي )مد ل صناعة السياحة والليافة(،  1
 .90ص ، التسويق االسواتيجي مدماا الفنادؽ والسياحةموفق عدناف عبد ا بار احمريي،  2
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 :خالصة الفصل
عػن التسػويق والسػياحة كمفػاهيم أساسػية ومراحػل ت ورهػا إذل يومنػػا  إذل هػ ا احػد نكػوف هتػد عرضػنا خمت ػرا 

 :  وكما ت رهتنا إذل احملاور األساسية للتسويق السياحي من  مؿ النقاط التالية، ه ا
 كوف السياحة تنتمي إذل هت اع امدماا،  للتسويق السياحي   ائ   يز  عن التسويق السلهي  . 
 تمثل يف كل من االت اؿ والتنمية والرهتابةيؤدي التسويق السياحي ثمث وظائف ت . 
 إضػافة إذل الهناصػر (، الػوويح، التوزيػو، السػهر، املزيح التسويقي السياحي هو عبػار  عػن املػزيح التقليػدي )املنػتح

 الهملياا(.، البيئة املادية، اإلضافية )الناس
 وخمتلػف السػلو الػو يقتنيهػا السػػائح(عبػار  عػن جمموعػة مػن الهناصػر امللموسػػة )وسػائل النقػل : املنػتح السػياحي ،

وتػػري ملموسػػة )امػػدماا والتسػػهيما امليتلفػػة الػػو يسػػتفيد منهػػا السػػائح والػػو بإمكاهنػػا إ ػػباع احاجػػاا املتهػػدد  
 .  لع(
 حية اتػا  ، دميزاا امدماا السياحية جتهل من تسويقها وإهتناع السائح بشرائها ليس باألمر البسيه والسهل

   . ومهاراا األعواف املقدمني لليدمة السياحيةإذل هتدراا 
للتسػػػػويق السػػػػياحي أشميػػػػة كبػػػػري  لنجػػػػا  املؤسسػػػػة السػػػػياحية حيػػػػة تكمػػػػن هػػػػ   األشميػػػػة يف تكامػػػػل املػػػػزيح 

اا الػػو تػػؤدي اذل سػػواتيجيمػػن  ػػمؿ التنسػػيق بػػني خمتلػػف عناصػػر  واديػػد اال التسػػويقي السػػياحي هلػػ   املؤسسػػة
وهػ ا مػا سػوؼ ؟ ف ين يكمن دور التسػويق السػياحي يف اقيػق التنميػة السػياحية، يةاقيق أهداؼ املؤسسة السياح

 .  رماوؿ مهرفتع من  مؿ الف ل املوارل
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 تمهيد 
يعرب مصطلح التنمية  اليةييةي   ةت فتلةرب الةربام  الةإ  ةقي إا زييةة السيةيدة امليةتمنة يفاملتوازدة    املةوارد 

يفهةة   مليةة  منمتةة  متضةةتع  تنةةر  ةةقة  ني ةةن متصةةل  ، يفتعميةةة يفتندةةيق اجدتييفيةة    اليطةةيي اليةةيية ، اليةةييةي 
تيةةوع  لةةو ةييفلةة   لميةة  يفتطتيييةة  للو ةةو  إا ا لةةتصر  ا م ةة  لعني ةةن ، يفمتقاخلةة  مةةض اعنةة ي الةةتع يتعنةة ي 

اجدتيج الييية  ا يفلي    إطير طتيع  يفةنيري يفاملنافة العيم  يفاليييةي  مت خةر  التيةقع العلمة  يفالتلنولةويف  
يفزييةةة التولةةض   ، يفرهي املنلةةوع   اةةنام  التنميةة يفراةةذ ذلةةن اعني ةةن التيمةة  يفتنميةة  مصةةيدر ال ةةنيفة التضةةني  للييةةيع اةةق
يفتضةةةم  التنميةةة  ويةةةض اعوادةةةر املتعليةةة  اي  ةةةي  ، املنيفدةةة  الوايفةةةر توافنهةةةي   تنةةةيفن اليطي ةةةيت اجدتييفيةةة  امل تل ةةة 

املليديةةةة  للعةةةةني اليةةةةيية  يفالطلةةةةر اليةةةةيية  يفالتوزيةةةةض اعصةةةةنا  للمنتاةةةةيت اليةةةةييةي  يفالتةةةةقفة يفا نمةةةة  اليةةةةييةي  
 .  ثًنا ي امل تل  يفتأ

، لةةة لن لةةةننييف  أق دتطةةةنه مةةةت خةةةر  هةةة ا ال صةةة  إا أهةةةر هةةة ل اعوادةةةر الةةةإ تيةةةيهر   زييةةةة التنميةةة 
 : يفذلن مت خر  املتيةث التيلي 

 زلي  الطلر يفالعني الييية  : املتنث ا يف 
 م  وع الت طيذ الييية  : املتنث ال يين
 ميهي  التنمي  اليييةي  : املتنث ال يلث
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  السياحي  والعرض الطلبتحليل : األولالمبحث 
 خصائصه(، أشكاله، مفهوم الطلب السياحي )تعريفه :المطلب األول

يعةةةني الطلةةةر اليةةةيية   مومةةةي  لةةو لةةةلع  أيف خقمةةة  معينةةة  اأدةةة    تلةةةن : تعريفففل الطلفففب السفففياحي-أوال 
 . لي ي دظًن لعن يفزمت معٌن اللمي  مت اليلض يفاخلقميت الإ ينغر املضرتي   ا صو  

 . يفه ا يعين اضل   يع أق الطلر الييية  مي   النغت  يفاليقرة  لو الضناء زت ظنيفي يفدنيف  ةقدة
يفاقتنةيء ، ي   مي   جمموي ا فناد ال ي لٌن يفاحملتملٌن الناغتٌن   اليييع انةرت لةييةي أينفيلطلر الييية  

 .   ي ر يفطموة رالويف   امليصودة جدتيي ةييفيي ر يفرغتاليلض يفاخلقميت اليييةي  املعنيفض    
يفاهتميمي اليصي للتعني  لو الطلةر اليةيية  املتةيح   ، يف لي  متيرس القيف  امليتيتل  لليييح يف ودا  ظيم 

يفقييلةة  قييلةةي  مليةةي اي تتةةير ذلةةن أةةةق أهةةر العني ةةن ا ليلةةي  ، يف  ألةةواه الةةقيف  املصةةقرة لةة ، ألةةواق ي القاخليةة 
 .  1ينمت يفضض خطذ يفانام  لييةي  فعيل  الإ

 : أشكال الطلب السياحي-ثانيا
 :2للطلر الييية  إدلي   قيقة د من أمه ي فيمي يل  

ييصةق اةة  الطلةةر العةةيع  لةةو إوةةيد اليةلض يفاخلةةقميت اليةةييةي  اصةةني النظةةن  ةةت : الطلففب السففياحي العففام – 1
)مسيةةةيرة . يفلةةةين انةةةوي ةةةةقد ايف اندةةةيم  خةةةي  مةةةت اناجم ةةةييفمةةةت هنةةةي ف ةةةو يةةةنتتذ ايلعمليةةة  اليةةةييةي  ملةةة  ، الوقةةةت

 .الييئح لقيفل (
رغتيتة   جدةتيييفهو الطلر ال ي ينتتذ اربدةيم  لةيية  معةٌن  ةقل اليةيئح أداة : الطلب السياحي الخاص – 2

ملنتاةض أيف جممو ة  ةةقدة مةت اليةييح )م ة  اختيةير اليةيئح زيةيرة ، يفاةتيييفيت  يفمت ه ا النوي طلتي خي ي اييئح مي
  ريف    ريفليي(.

يةنتتذ هة ا النةوي ايخلةقميت اليةييةي  امللملة  أيف امللودة  للةربام  اليةييةي  م ة  : الطلب السفياحي المتفتق – 3
. أيف اةةةيق  اخلةةةقميت اليةةةييةي  ا خةةةن ، الطلةةةر  لةةةو الةةةنةرت اعويةةة  أيف النيةةة  اليةةةيية ، الطلةةةر  لةةةو ال نةةةيده

 .  ايلطلر اخلي يفمس  مضتيي  رتتيط  ارتتيطي قويي 
 :  ممي ميلت التمييس اٌن دو ٌن مت الطلر الييية  يفمهي

                                                                 
تيةوية    يفالتايرية  يف لةوع التيةيًن،  صة ملية  العلةوع اجقتصةيدي،  التيةوية اليةيية  يفأثةنل  لةو الطلةر اليةيية ، مة منة مييفيةتًن ،منيفاق  ننايفي 1

 .33،   2011/2012، تلمييق، قخقميت، يفيمع ، أيب الن الييي
 .107  ، يفالتيوية الييية مي ، التنمي  مصط و يولرب   2
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 )الطلب السياحي الفعال )الحالي : 
يفهةةو طلةةر  ةةنيح مةةت يفيدةةر اليةةييح هيةةث يتةةوفن فيةة  ميفةة  العوامةة  النةةنيفري  لليةةيية  م ةة  النغتةة  يفيفقةةت 

الطلر اويد  ةقد اليةيئنٌن الةقاخلٌن  ال ناغ يفاليقرة  لو القفض إضيف  إا مق  توفن الظنيفي املنيلت  يفمي   ه ا
 ايف الييدريت  لو دفض الن ييت اليييةي .

 الطلب السياحي الكامن  : 
يفهةةو  تةةيرة  ةةت ديةة    طلةةر اةةةق العني ةةن ا ليلةةي  ةةةل يصةةتح هنةةيم إقتةةي  لليةةييح لسيةةيرة منطيةة  مةةي 

 :  يفه ل العني ن ه 
   قع اليقرة  لو دفض مصيريرب النةل  
   قع توفن الظنيفي املنيلت  
   قع ةصو  اليييح  لو املعلوميت املنيلت  
  قع توفن يفقت ال ناغ  
   ضعرب يفليئ  اج رق يفالرتيفي 

طلةر خةي     إاتعم   لو زوية  الطلةر املضةتة  إقالقيفل  امليتني    أيفميلت للمؤلي  اليييةي  : مالحظة
معيولةة  مةةت  يفاألةةعيرتنو ةةي يفخةةقميت  يليةة  اعةةودة  أم ةةنيفذلةةن ايلعمةة   لةةو تةةوفًن اةةنام  لةةييةي  ، طلةةر  ةةيع إا

 . ايف  مير أمرب  قد مملت مت اليييح يفلتنيية رضيهر يفيففيئ ر

، يتميس الطلةر اليةيية   ةت غةًنل مةت أدةواي الطلةر   ا لةواه ا خةن : خصائص الطلب السياحي -ثالثا
 :  متيسل اضل  خي  أمه ياتع  اليميت يفاخلصيئ  الإ 

 ملمي اخن نت  أي، ا لعيريعترب الطلر الييية   يد املنيفد  جتيل التصًن   : المرونة 
ايلةةت نيء اعةة  املنةةيطة اخلي ةة  امل صصةة  للطتيةة  ، يفالعلةةن  ةةنيح إلي ةةي  منطيةة  مةةي زاد تةةقفة اليةةييح  ا لةةعير

   .(يبمعين  م   )يفسر الليري
 فيلتلةقاق غةًن  يفا منية يعترب الطلر الييية   ةيد ا ييلةي  اجتةيل التصةًنات ا يفتمي ية  يفاليييلةي  : الحساسية

 من  ن  ا لعيرةل يفاق ميدت  إلي يميتينة لييليي   تيتطيض يف ب اليييح 
 الييئح ديدرا مي ييوع اسييرة املنطي  د ي ي الإ زارهي مت قت  أق أي: عدم التكرار . 
 الةةة ريفة أيفلليةةةيية  مولةةر يتميةةةس ال ةةةنة تةةقفة اليةةةييح يطلةةة  ليةةة  مولةةر الةةةنيفاج  أقمةةةت املعةةنيفي : الموسففمية ،

   .املومسي  ألتيبيفمت ، يفمولر يي  في   قد اليييح ييمو مولر اللييد
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  املنيخ 
  يفاملنيلتيت  ا  ييدموالر 
   ال ناغ  يفأيفقيتموا يق العط 
 الةةقيف     أقيفييصةةق  ةةقع لةةييدة املنيفيةة  الصةةيفي  أيف مةةي ييةةمو ايةتلةةير اليلةة    اليةةيية  ةيةةث : المنافسففة

   .تمتلن م   ه ل امليوميمتلن أثيرا ققمي  أيف ميوميت لييةي  طتيعي  يلوق مت الصعر منيفيت ي مت قت  ديف  
 ألتيبيفذلن لعقة  ا خًنةةيث زاد الطلر الييية    الينوات : التوسع  : 
 طور التكنولوجي وخاصة في مجال النقل الت 
 داض  لو الي ن للتعني  لو منيطة يفدعوب اخن  تطور وسائل االتصاالت ونقل المعلومات 
 يفخي   زييدة القخ    القيف  الصني   التطور االقتصادي 
  1 الفراغ أوقاتزيادة 

 المحددات االقتصادية للطلب السياحي :المطلب الثاني
 :  أمه ييتنقد الطلر الييية  مبامو   مت العوام  ا قتصيدي   
 قة   ا لةعيرملمةي زادت   أيالعرق  اٌن الطلر الييية  يفألةعير اخلةقميت اليةييةي   رقة   ليةي  : األسعار

 الطلر يفالعلن  نيح مض ثتيت ايقي  العوام  
 زييةة اليةيية  لة لن العرقة  اةٌن الةقخ  يفالطلةر اليةيية  طندية   ألةيسالقخ  هو  أقمت املنطي  : الدخل

 مض فني ثتيت ايي  العوام  
 قيف  املتطةةورة  لةة ةةقد اليةةييح يعتمةةق  لةةو  ةةقد اليةةليق فيلعرقةة  طنديةة  اةةٌن الطلةةر يف ةةقد اليةةليق في: السففكان

 ملمي زاد  قد لليهني فيق الطلر  لو الييية  يسيق
 ةةةورة فللمةةةي تةةةوفن يفقةةةت ال ةةةناغ زاد  أةيةةةتي ال ةةةند يعةةةين الةةةت ميرل   تنظةةةير الوقةةةت مةةةت طةةةن : الففففراغ أوقفففات 

 ا خن مض ثتيت العوام  ، يفاجيفيزاتالطلر  لو الييية  م   العط  
 التيةةوية ألةةيليرطلةةر لةةيية  ةيييةة  مةةت ايفةة  زييةةة الةةناح يفتعةةقد  إ ةةيد إاي ةةقي التيةةوية : التسففويق ،

ةيةث تطةورت هة ل الولةيئ  دتياة  التطةور التلنولةويف    يفلةيئ   ..... يفالق يي  يفالعرقةيت العيمة  اج رقفناق 
ةيةةث يعتمةةق التيةةوية  لةةو دضةةن الةةو   ، يفميلةةت ادارم العرقةة  الطنديةة  اةةٌن التيةةوية يفالطلةةر اليةةيية ، ا تصةةي 

                                                                 
 التيةةوية اليةةيية    اعسائةةن، درالةة  ميقاديةة  يفدظنيةة ، مليةة  العلةةوع اجقتصةةيدي  يفالعلةةوع التايريةة  يف لةةوع التيةةيًن، قيةةر العلةةوع التايريةة ،الضةةيهق إليةةيس،  1

 .112، 111،   2013/ 2012 ص  التيوية، يفيمع  اعسائن، 



 السياحية التنمية تحقيق في السياحي التسويق دور                                 الفصل الثاني 

 

 
04 

يء ايلتيةة يفإغةةنائ راليةةيية    ا يةةية ا يفتمي يةة  يفال ييفيةة  يف لةةو العمةة  مةةت رفةةض  ةةقد اليةةييح  أمهيةة اليةةيية  ملعنفةة  
 .  ل رتة أطو  لتنيية  ود ر مت يفقيق يفتضايض اليييح  لو امتضيي املنيطة اليييةي  احمليط  هبر

 تؤثن التلنولويفيي  لو الطلر الييية  مت خر : التكنولوجيا  : 
    يفاخن ةةةيي التلةةةيليرب يفرفةةةض قةةةقرات  يفا مةةةيقالتطةةةور اليئةةة    يفلةةةيئ  النيةةة  يفاملوا ةةةرت ريةةةة الةةةوفنة يفاليةةةن

 ا لتيعيب 
   يفزيٌن النو ي  اجدتيجرفض ممييت  أ لوممي لي ق  اجدتيجالتطور   يفليئ . 
 ملمي ارت ةض امليةتو  ال يةي  لل ةند يفامليةتو  العلمة  لةر زاد طلةت ر  لةو اليةيية  : المستوى الثقافي والعلمي

 إاتنمي  معنفتة  يففنةول   ةو ا متضةيي طتيعة  املعةيا اليةييةي  ممةي ر ةسل  إايفذلن  ق ال ند امل يرب ييعو دائمي 
 . ه ل النغت  يفإدتييا طري 

  اليييلةةي  فناةةق ملمةةي مةةيق يف  ا مةةينالطلةةر  لةةو اليةةيية  ةيةةيس يفةةقا للظةةنيفي : والسياسففي األمنففيالوضففع
 .  هنيم التينار امين ملمي زاد الطلر يفالعلن  نيح

  لةةعن العملة  يةةؤثن فيةذ  لةةو اليةيية  اخليريفيةة  فيخن يضةة  يعةين زيةةيدة   اليةقرة الضةةنائي  لليةةييح : سفعر الصففر
 ارت يي الطلر الييية  يفالعلن  نيح  إاال ي يقفض 

 معظةةةةر الةةةةنةرت اليةةةةييةي  خيضةةةةع  ومو ةةةة  مةةةةت الييةةةةود يفاليةةةةوادٌن  أ ةةةةتنت: الرحلففففة السففففياحية إجففففرا ات
لمةةةي دةةةاض الطلةةةر اليةةةيية    لةةةو ا رت ةةةيي ممةةةي يعةةةين اليةةة ول  يفالعلةةةن فللمةةةي قلةةةت هةةة ل الييةةةود م، يفاجيفةةةناءات

   . 1تيل  الطلر الييية  إا نيح فيلتييق يؤدي 

  مفهوم العرض السياحي :المطلب الثالث
مي ة  العةني اليةيية  رغتة  املنةت  اعةني اخلةقميت للتيةض   ا لةواه ميياة  : ل العرض السياحييتعر  -أوال

 مثت معٌن   يفقت معٌن 
ا ييييةةٌن  ية ييليةةي  لةةو أدةة    مةة  امليةةتلسميت الةةإ  ةةر أق توفنهةةي أمةةيمت امليصةةق اليةةيية  نةةيفيعةةني أي

 .يفاحملتملٌن يفم  اخلقميت يفالتنيئض الإ قق رتم  أق تصني النيس لسييرة الق معٌن 
  2ميلت اليو  أق العني الييية  هو م  مي   ب الييئح  قتنيء اخلقميت اليييةي. 

                                                                 
ملية  العلةوع أطنيفةة  دمتةورال،  قتصةيدي  دةيمل ، اييةي    انيء اقتصيد ليية  منيفن مت أيفة  زييةة تنمية  ديفر تيوية اخلقميت اليدويليت ةمق،  1

 . 88،   2010/ 2011(، 3يد اللم ، يفيمع  اعسائن)صتقاجقتصيدي  يفالعلوع التايري  يف لوع التييًن، قير العلوع اجقتصيدي ، فني: ا 
مليةة  العلةةوع اجقتصةةيدي  يف لةةوع التيةةيًن يفالعلةةوع التايريةة ،  أطنيفةةة  دمتةةورال،، يفديفرل   تنقيةة  اخلةةقميت اليةةييةي التيةةوية اليةةيية  هةةقين  تةةق اليةةيدر،  2

 .17 ، 2010/2011(، 3) قير  لوع التييًن، فني ديود يفميلي ، يفيمع  اعسائن



 السياحية التنمية تحقيق في السياحي التسويق دور                                 الفصل الثاني 

 

 
04 

يفيتنةةمت ، مةةي تعنضةة  املنظمةة  اليةةييةي  إا لةةواة ي ال عليةةٌن يفاملتةةوقعٌن أيف اخلةةقميت اليةةييةي  يفهةةو تيةةقم
 وامةة  اعةة ب الطتيعيةة  يفالصةةني ي  يفالتيرهيةة  الةةإ هةة  مةةت  ةةنض اجديةةيق يفمةة لن اخلةةقميت يفاليةةلض الةةإ تةةؤثن  لةةو 

 .  1 نا فناد لسييرة الق معٌن يفت نيل   ت الق آخ

 :  يتلوق العني الييية  مت ثرث  ني ن رئييي  ه : السياحيمكونات العرض -ثانيا 
 الصطةةيء النتةةيي، امليةةيل، املنةةيخ، يفمت ةة  مةة  مةةي رتويةة  الطتيعةة  مةةت خةةًنات متم لةة    ا ري: المقومففات الطبيعيففة ،

 ..اخل. منيطة اعمي  الطتيع 
 اخل . منامس العلر، املعي نة مسيت، ال نيفة ال ييفي ، الرتاث، يفالعميل ، يفهر اليليق: المقومات البترية .. 
 املنافةةة يفاخلةةقميت ، املنافةةة املت صصةة ، يفتتم ةة    املنافةةة يفاخلةةقميت العيمةة : المقومففات المسففاعدة والتكميليففة

. لوةةةةيت اجردةةةيد، املعةةيري اليةةةييةي ، منامةةةس ا لةةةتيتي ، يفمةةرء اليةةة ن، يفمةةةي ت الةةةرتيفي ، الولةةيئطي  ميلصةةةنيف 
 .....اخل

 يفةيةةةت النةةةةييف  ، يفدريفةةةة  ثييفةةة  النةةةةيس، تتم ةةة    الوضةةةةض ا يفتمةةةي   لاقلةةةةير اليةةةيية : مقومفففات الفففففيافة
 . .. اخل. التيقع ا قتصيدي يفالتلنولويف  يفا نيري، يفاملعيمل  اعيقة لليييح يفالو   الييية 

 : خصائص العرض السياحي-ثالثا
  ةيث ميتيز النضي  اليةيية  الودة  دضةي  خةقم  ممةي ، يعتمق العني الييية  اضل  متًن  لو  نصن العم

 2يعتمق  لو العنصن التضني    ملي  تيقم اخلقم  
  ميتيز العني الييية  الود  خقميت آدي  متيدنة   الصيلر أي تيقع  لو مقار اليي   يف لو منأ  اليييح 
   العني الييية  غًن قيا  للني 
  العةةني اليةةيية  متةةوفن اضةةل  متةةًن   أريفةةيء العةةيا ف نةةيم تنةةيفن العةةني اليةةيية  هنةةض للمنيفيةة  طيملةةي أق

   .ت اليييةي  امل تل  آاٌن التلقاق  لو تيوية العني الييية  يفالتنيفن اٌن املنض
  اليةةيية  مةةسي  منمةر يفمعيةةق يتلةةوق  فةيملنت ، ميتةيز العةةني اليةةيية  اتعةقد يفتنةةوي يفتةةقاخ  العني ةن امللودةة  لةة

 . مت العقيق مت اليلض يفاخلقميت يفامللوديت الطتيعي  يف يدة مي يصعر ال ص  اين ي
  إقالعةةني اليةةةيية  متعةةقد يفمتنةةةوي ف ةة ا يعةةةين  أقتعةةقد املنتاةةٌن الةةة يت يضةةيرموق   العةةةني اليةةيية  فطيملةةةي 

 .إدتييف  قد متًن مت املنتاٌن يييمهوق   

                                                                 
 .56  ،  ني   الييية ، امحق ةمود مييال  1
 .109،   اعسائنالتيوية الييية    الضيهق الييس،  2
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    ني غًن منق العني الييية 

 جوانب العرض السياحي: المطلب الرابع  
 :  يفأمه ي مي يل ، هنيم  قة يفوادر أليلي  للعني الييية   ر معنفت ي

  اةتيييفيت  يفديفافع  يفتنيلت  مض ققرات  امليدي  يفاملعنوي  ، مق  فيطت  الربديم  التيويي  للييئح يفإدتي   لنغتيت 
  الظنيفي اليييلي  يفا مني  داخ  الترد الإ ليسيفرهي الييئح 
   ظةنيفي املنيفية  اليةييةي  الةإ توايفة  مةسي  اخلةقميت اليةييةي  الةإ تيةقم ي املنظمة  اليةييةي  لةواء   الةةقاخ

 أيف اخليرج 
  النظيع النيقي املطتة   القيفل  املني   يفمق   ناة  إيفناءات  أيف لًنهي 
 يةي  املتوفنة   القيفل  يفيفود ي يفتطياي ي مض اةتيييفيت يفرغتيت اليييح ةار التي يرت اليي 

 . يفم ا املطي ر يفأميمت الل و يفالرتفي ، إ قاد يفليئ  الني  يفاملوا رت يفا تصي ت، أميمت اجقيم : م  
 لتيةةةويي  يفمةةةق  ا تمةةةيد دةةةنميت اليةةةيية  إا ا لةةةيلير العيمليةةة    تيةةةوية اناجم ةةةي اليةةةييةي  يفاختيةةةير املةةةسي  ا

 1. أيف تيعًنهي، تنيف  ييف  ،أيف توزيع ي، املنيلر فيمي يتص  ايخلقميت اليييةي 

 التوازن بين العرض والطلب السياحي :المطلب الخامس
ةيةةث إذا زاد املعةةنيفي مةةت طيقةة  إقيمةة  ،  ةةر التةةوازق اةةٌن أ ةةقاد السائةةنيت الوا ةةلٌن يفةاةةر اخلةةقميت املتيةةة 

 .  فيد  يرتتر  ت ذلن هتو  ميتو  ا دضصي  يفايلتيد اخن يي ا رايحفنققي  أ لي  يفةلي   ت الطلر 
يفللةةت هةة ا ، أمةةي   ةيلةة  زيةةيدة الطلةةر اليةةيية   ةةت العةةني فةةيق متولةةطيت ادضةةصي  أمةةيمت اجقيمةة  تنت ةةض

 . ييتر فيقاق القيفل  يفسء متًن مت الناح دتيا  رف  م ًنا مت ا اوزات
زقيق ةار طيق  اجقيم  املعنيفض  يرتتر  ت ذلةن زقيةق ةاةر العميلة  املتيةة    النضةيطيت التايرية   إق

التلميلي  ا خن  ميملطي ر يفالضنميت يفيفمي ت الييية  يفالي ن يفدنميت الني . يفيضم  التةوازق املنضةود  لةو مة  
 .يق  اجيوائي  يف  م  ميتو  من يدوي مت أدواي الط

ت اليةةةييةي   لةةةو  لةةةر مبةةةي  ةةةني مةةةت مطيلةةةر يفرغتةةةيت متصةةةًنة   اليةةةوه اليةةةييةي  ةةةةل تضةةةتم  اخلةةةقمييف 
 2تيتطيض املرئم  اٌن ه ل املتصًنات ا يمم  للطلر الييية .

 

                                                                 
 .117مصط و يولرب مي ، التنمي  يفالتيوية الييية ،    1
 .63   التيوية يفالرتيفي  الييية  يفال نقق ،،  صيع ةيت الصعيقي 2



 السياحية التنمية تحقيق في السياحي التسويق دور                                 الفصل الثاني 

 

 
06 

 التخطيط السياحي :المبحث الثاني
 مفهوم التخطيط السياحي : المطلب األول

اليةةةن   اللتةةةًنة   تنميةةة  اوةةةي  اليةةةيية  ميلةةةت أق يلةةةوق لةةةي ادعليلةةةيت لةةةلتي  يفخطةةةًنة  لةةةو املنطيةةة   إق
تتةةةقخ    تنظةةةير يفتيةةةيًن هةةة ل التنميةةة  يفذلةةةن اوضةةةض خطةةةذ  أقلةةة لن  ةةةر  لةةةو القيفلةةة  ، امليةةةتيتلي  اصةةة    يمةةة 
 .  لييةي  تنموي  ةلم 

يفا قتصةةيدي ين ةةند ايهتميمةةيت تنت ةةة مةةت  يفالت طةةيذ اليةةيية  هةةو  ةةوذج خةةي  مةةت الت طةةيذ ا يفتمةةي  
يفممي ميدت الييية  مةت ا دضةط  تتةقاخ  مةض  ةقة قطي ةيت داخة  القيفلة  يفتةؤثن ، طتيع  يفديفافض النضي  الييية 

 .1تأثًنا متيدنا  لو التنمي  ا قتصيدي  

يفميةتيتلي  للنضةي  يعني الت طيذ الييية   لو أد  رلر  ورة تيقيني  : تعريل التخطيط السياحي -أوال
ييتنةةة  ذلةةةن ةصةةةن املةةةوارد اليةةةييةي    القيفلةةة  مةةةت أيفةةة  زقيةةةق ، اليةةةيية    ديفلةةة  معينةةة  يف  فةةةرتة زمنيةةة  ةةةةقدة

أهةةقاي اخلطةة  اليةةييةي  يفزييةةة تنميةة  لةةييةي  لةةنيع  يفمنتظمةة  مةةت خةةر  إ ةةقاد يفتن يةة  اندةةيم  متنيلةةة يتصةةرب 
 2.ي اضمو  فنيفي النضي  الييية  يفمنيطة القيفل  الييية

 : مميزات التخطيط السياحي الجيد -ثانيا 
يفمةة لن  لةةو  مليةةيت الةةرتيفي  يفالتيةةوية ، ميتةةيز الت طةةيذ اليةةيية  اعيةةق اأدةة  ينمةةس  لةةو املنةةت  اليةةيية 

، األةةةلوب ريةةةة التةةةوازق اةةةٌن ا هةةةقاي ا قتصةةةيدي  يفا يفتمي يةةة  يفالتيميةةة  ضةةةمت إطةةةير التنميةةة  الضةةةيمل  يفامليةةةتقام 
 :  اعيق  اق أق يتوفن في   قة موا  يت أخن  أمه ييفالت طيذ الييية  

إذ مةةةةي ، يتيتةةةة  إيفةةةةناء أي تعةةةةقي  Incrementalيفتةةةةقر    Continus ميةةةةتمن Fexible طةةةةيذ مةةةةنق  – 1
 يتطلر ا من انيء  لو املتياع  امليتمنة يفالتص ي  النايفع  

 .  يفالتص ي  النايفع ، ا يفتمي ي ، ا قتصيدي ،  طيذ ديم  عميض يفوادر التنمي  اليييةي  -2
يفمةة  ، ةيةث مةة  يفةسء ملمةة  لايفةساء ا خةةن ، تعيمة  فيةة  اليةيية   لةةو أهنةي دظةةيع متليمةة ،  طةيذ تلةةيمل  -3

 .  نصن يؤثن يفيتأثن اتيي  العني ن
 .ملي  الت طيذ مبناةل ي امل تل  مبعىن أد  ييمح مبضيرم  ويض اع يت ذات العرق     ،  طيذ جمتمع  – 4

                                                                 
ملي   لوع ا ري يفاعصنافيي يفامل ني  العمنادي ، فني اليمة  اجقليمية ، ،  م منة لني  د يدة املييفيتًن، التنمي  اليييةي    يف ي  قينطين أمين  ات اويزي،  1

 .10،  2004/2005يفيمع  منتوري قينطين ، 
مليةة   لةةةوع ا ري يفاعصنافيةةي يفامل نيةةة  العمناديةة ، فةةةني اليمةةة  ، مةة منة مييفيةةةتًن،  التةةوازق التيمةةة  يفالتنميةة  اليةةةييةي  امليةةتقام  لو يةةة   نياةةة ييلةةٌن منهةةة ،  2

 . 21،  2010اجقليمي ، يفيمع  منتوري قينطين ، 
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رةةو  ديفق تةةقهور  ني ةةن اعةة ب اليةةيية  الطتيعيةة  يفالتيرهيةة  يفيعمةة   لةةو تةةوفًن اجيفةةناءات ،  طةةيذ ايمةة  – 5
 .  يفينمت احمليفظ   لي ي  طو  فرتة زمني  ةلم ، الرزم  لصييدت ي اضل  ميتمن

 أي   يتاييفز أهقاف  ةقيفد اجمليدييت،  طيذ يفاقع  يفقيا  للتن ي  – 6
 . يتلوق مت جممو   مت اخلطوات يفالنضيطيت املتتياع  يفاملتيليل ، منظر  طيذ منةل  – 7
 طةةيذ يتعيمةة  مةةض اليةةيية   لةةو أهنةةي دظةةيع لةة  مةةقخرت يف مليةةيت يففنيفةةيت ةةةقدة ميلةةت التةةأثًن   هةة ل  – 8

 1.التلوينيت يفتويفي  ي
 مراحل التخطيط السياحي  :المطلب الثاني

هيةةث تنطةةوي ، الظةةنيفي الةةإ تةةؤدي إا التنميةة  اليةةييةي  يفتعاةة  هبةةييعمةة  الت طةةيذ اليةةيية   لةةو  يمةة  
 مليةةةة  الت طةةةةيذ  لةةةةو زقيةةةةق ا هةةةةقاي يفتيةةةةقين املةةةةةوارد يفزقيةةةةق ةاةةةةر ا لةةةةت ميرات يفيفلةةةةيئ  متويل ةةةةي يفاختيةةةةةير 

 :  يفمين الت طيذ الييية  اأراض مناة  ه ، املضنيف يت الإ تتطلر أهقاي اخلط  التنموي 
 املضةلرت ، اجتيهةيت النمةو في ةي، امليح الضيم  للنضةي  اليةيية  )املةوارد اليةييةي تتنمت : المرحلة األولى

 .....(. الإ توايف  ي

 إدضةةةيء ، تضةةةتض دةةةوي معةةةٌن مةةةت اليةةةيية ، متنقيةةةق معةةةق ت النمةةةو،  زقيةةةق أهةةةقاي اخلطةةة : المرحلفففة الثانيفففة
 منيطة لييةي  يفقيقة 

 اإتتةةةيياليةةياي   ا هةةقاييفهةة  منةلةة  التن يةةة  مةةت خةةر  زقيةةةق الولةةيئ  الرزمةة  لتنييةةةة : المرحلففة الثالثفففة 
 . لييليت لييةي  معين  ميلتولض   ا لت مير الييية  أيف التيوية الييية  اخليريف 

 يفه     النقيا  يفاجدناي  لو التن ي  مت أيف  التعني  لو النييئ    اخلط  لتعةقيل ي : المرحلة الرابعة
 2. يذ اجيفناءات الصنين  الرزم يفا

 
 
 
 

                                                                 
 .109   ،التيوية الييية  يفال نقق  ، ل  فرح الس يب 1
ج ةةرع، قيةةر  لةةوع اج ةةرع يفاجتصةةي ، مليةة  العلةةوع اليييلةةي  يفامةة منة مييفيةةتًن،   ،لةةرتاتياي  ا تصةةي    تنميةة  اليةةيية  اةةيعسائنا لةةعق المقادةة ،  2

 .73  ، 2010/2011(، 3لرتاتيا ، يفيمع  اعسائن)ا ص  إتصي  
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 أهمية وأهدا  التخطيط السياحي: المطلب الثالث
 : أهمية التخطيط السياحي -أوال 

 : املسايي يفال وائق الإ تتطلر ا خ  األلوب الت طيذ الييية   لو م  امليتوييت د من من ي مي يل 
   املةةوارد اليةةةييةي  يفا لةةت يدة من ةةي اضةةل  منيلةةةر   ييةةي ق الت طةةيذ التنميةة  اليةةييةي   لةةةو زقيةةق يف ةةييد

 .  الوقت ا يضن يفامليتيت 
  يف لةةو زييةة أهةةقاي  ا خةن ييةي ق الت طةيذ اليةةيية   لةو تليملية  يفراةةذ اليطةيي اليةيية  مةةض اليطي ةيت

 . اليييليت العيم  للتنمي  ا قتصيدي  يفا يفتمي ي   لو م  ميتويي ي
   يوفن أرضي  منيلت   للوب ا يذ الينار لتنمي  الييية    اليطي ٌن العيع يفاخلي 
  يوفن املعلوميت يفالتييديت يفاجةصيئييت يفاخلنائذ يفامل ططيت يفالتييرين يفا لتتييديت يفينع ي زت يق طيلتي ي 
  يفتوزيةةةض مثةةةير ، ي اليةةةيية ييةةةي ق  لةةةو زيةةةيدة ال وائةةةق ا قتصةةةيدي  يفا يفتمي يةةة  يفالتيميةةة  مةةةت خةةةر  تطةةةوين اليطةةةي

 . تنميت   لو أفناد اوتمض ممي ييل  مت للتييت الييية 
 ييي ق  لو يفضض اخلطذ الت صيلي  لنفض امليتو  الييية  لتع  املنيطة املتميسة يفامل تل   لييةيي  . 
  إدضةةةيء ييةةةي ق  لةةةو يفضةةةض ا لةةةن املنيلةةةت  لتن يةةة  اخلطةةةذ يفاليييلةةةيت يفالةةةربام  التنمويةةة  امليةةةتمنة  ةةةت طنيةةةة

 . ا يف سة يفاملؤلييت جدارة النضي 
  يفالتأميةةق  لةةو ا  يايةةيت ، ييةةيهر   الةةتمناري  تيةةوم التنميةة  اليةةييةي  يفموا ةةل  التيةةقع   تطةةوين هةة ا النضةةي

 .1يفجتييفز اليلتييت   ا  واع الرةي  

ميةة  اليةةييةي  يعمةة  الت طةةيذ اليةةيية   لةةو يفضةةض الةةرتاتياييت التن: التخطففيط السففياحي أهففدا  -ثانيففا 
 :  يفذلن  ت طنية، ا يفاتنمي  ا قتصيد الوطين ايلقريف   إايفي قي 

   زييدة  قد السييرات اليييةي 
  رفض دو ي  يفميتو  الييئح 
   الييئنٌن  إقيم رفض معق 
   اليوم   اجد يهزييدة معق 
   تنويض العني الييية 
  لييةي  يفقيقة  أ ي التنقاث 
  رفض ميتو  الصورة اليييةي  للتلق الييية    اخليرج 
   العم   لو محيي  قير اوتمض يفتييليقل ةل   تتنطر اتأثًن الييية 
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   التييليةق اطنيية  ةيةية املةواطنٌن مبةي تتميةس  إةيةيءا هتميع ايملصنو يت اليقيفية  يفالنضةيطيت ال ييفية  يفاويفة  خةي
 1.  تصلح  ق تلوق  ني ن يف ب ليية ا  مت خصيئ  طتيعي  يفايفتمي ي  يفثييفي

  التنمية السياحية: المبحث الثالث
يفتلةيد تلةوق ، يفهة  تتصلصة    مة   ني ةن التنمية  امل تل ة ، التنمية  أدوايتعترب التنمي  اليييةي  مت أةقث 

لةةة ا تعتةةةرب التنميةةة  ، متطيايةةة  مةةةض التنميةةة  الضةةةيمل  فلةةة  ميومةةةيت التنميةةة  الضةةةيمل  هةةة  ميومةةةيت التنميةةة  اليةةةييةي 
  زيةيدة الةقخ  ال ةندي  اجل يع إاموهني  قي   ا مهي اليييةي   نق الل ًن مت ديف  العيا ذات دريف   يلي  مت 
يفمةة لن مبةةي تتنةةمن  مةةت تنميةة  ةنةةيري  دةةيمل  لليفةة  ، ا يييةة  يفايلتةةيد تعتةةرب اةةةق النيفافةةق النئييةةي  للةةقخ  اليةةوم 

 يفامليدي  يفه  ا لن يفليل  للتنمي  ا قتصيدي .  يفاجدييدي امليوميت الطتيعي  

  مفهوم التنمية السياحية األول:المطلب 
فليةةق تعةةقدت التعني ةةيت ، قتةة  التطةةنه إا تعنيةةرب التنميةة  اليةةييةي   ةةييف  معنفةة  معةةىن التنميةة  مم  ةةوع  ةةيع

 :  ةو  ه ا املصطلح د من أمه ي
 زهة   ملية  تطةور دةيم  أيف يفسئة  ميةتمن ، يفا يفتمي   التنمي  ه   نصن أليل  لرلتينار يفالتطور اجدييين

يفتت ةة  أدةةلي  فتل ةة   ةةقي إا النقةةة  ايلوضةةض اجديةةيين إا النفةةيل يفا لةةتينار يفالتطةةةور مبةةي يتوافةةة مةةض اةتيييفيتةةة  
 . يفإمليدييت  ا قتصيدي  يفا يفتمي ي  يفال لني  يفتعترب يفليل  اجدييق يفغييت 

  لةةو تعنيةةرب التنميةة  اأهنةةي   العمليةةيت الةةإ مبيتنةةيهي تويفةة   1956 ةةيع ممةةي ا ةةطلنت هيمةة  ا مةةر املتنةةقة 
اع ةةةةود للةةةة  مةةةةت ا هةةةةيد يفا لومةةةة  اتنيةةةةٌن ا ةةةةةوا  ا قتصةةةةيدي  يفا يفتمي يةةةة  يفال ييفيةةةة    اوتمعةةةةيت احملليةةةة  

 .2 اجل يع   تيقم ي اأفن  مي ميلتمليي ق ي  لو ا دقميج   ةيية ا مر يف 

 : السياحيةتعريل التنمية  –أوال
 ليق تعقدت التعني يت ل ا املصطلح يفمت اين ي د من:

مت تعظير ققراتني  لو ايفت اب امرب ققر مملةت  أليليالتنمي  اليييةي  تنطلة  إقييو   تق اعواد مني   
 .مت ةنم  الييية  العيملي  

 

                                                                 
 .11  ، التنمي  اليييةي    يف ي  قينطين أمين  ات اويزي،  1

2 https:llar.wikipedia.orglwiki 
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ايلتية يرت يفاخلةقميت أيف ا رتيةيء هبةي ملييالة  ميفة  اةتيييفةيت  اجمةقاد  إهنةيممي يعنف ي فوزي ملوخي   لةو 
 .1 الييئنٌن

يفتضةم  مة لن اعة  ، فيلتنمي  اليييةي  ه  توفًن التي يرت يفاخلقميت جدتيي ةييفيت يفرغتيت اليييح
  يفتضةةم  التنميةة  اليةةييةي  ويةةض اعوادةةر املتعليةة، فةةن   مةة  يفقيةةقة يفدخةةو  يفقيةةقة إ ةةيدتةةأثًنات اليةةيية  م ةة  

، التةةةقفة يفا نمةةة  اليةةةييةي ، التوزيةةةض اعصةةةنا  للمنتاةةةيت اليةةةييةي ، اي  ةةةي  املليديةةة  للعةةةني يفالطلةةةر اليةةةييةيٌن
   .  تأثًنات الييية  امل تل  

يفتتطلةر التنمية  اليةييةي  تةقخ  ، فيلتنمي  اليييةي  ه  ا رتيةيء يفالتولةض ايخلةقميت اليةييةي  يفاةتيييفي ةي
 لميي ييت قي زيية أمرب معق  مملت مت النمو الييية  اأقة  تلل ة  مملنة   أللوايالت طيذ الييية  اي تتيرل 

يف  أقنب يفقت يفمت هني فيلت طيذ الييية  يعترب ضنيفرة مت ضنيفرييت التنمي  اليييةي  النديقة ملوايف ة  املنيفية  
 2.  اليوه الييية  القيفلي 

 :  أمه ي يفتتلوق مت  قة  ني ن: عناصر التنمية السياحية -ثانيا 
 يفتضم    Attraction:  ني ن اع ب الييية  -1
  يف ني ةةةن مةةةت  ةةةنض اجديةةةيق ميملتنسهةةةيت يفاملتةةةيةرب ، أدةةةلي  اليةةةطح يفاملنةةةيخ يفالصياةةةيت: العني ةةةن الطتيعيةةة  م ةةة

   .يفاملواقض ا ثني  التيرهي 
 اأدوا   امل تل   الربي يفالتنني اعوي  Transportالني   -2
: النةةةوع اخلةةةي  م ةةة  يفأمةةةيمتلةةةواء التاةةةيري من ةةةي ميل نةةةيده يفاملةةةوتيرت  Accommodationالنةةةوع  أمةةةيمت -3

 .  اج يرايوت النييف  يفدية 
اليةةييةي   يفاجدارةاليةةيية   مةةيج رق أدوا  ةةيجبميةةض  Supporting Facilities: التيةة يرت امليةةيدقة -4

 . اليقيفي  يفالتنوم يفا دصي 
 . يفالل نايء يفا تصي تميملييل  Infrastructureخقميت التني  التنتي   -5

فيلتنميةة  اليةةييةي  تن ةة   ةةيدة مةةت قتةة  اليطةةيي ، هةة ل العني ةةن ويع ةةي  اع ةةيت املن ةة ة للتنميةة  إايفينةةيي 
   .  العيع أيف اخلي  أيف ا ثنٌن معي

                                                                 
  .85    التنمي  يفالتيوية الييية ، ،مصط و يولرب مي  1
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 : 1التنمية السياحية أشكال -ثالثا
   تطوين املنتايت اليييةي 
 الين  اليييةي   إدضيء 
 منتاعيت املقق  إدضيء 
  ليية  املصيمنة 
   الييية  ا نني 
   ليية  النييض  التنني 
   منتاعيت العسل 
   ليية  الصو 

 : التنمية السياحية أهمية -رابعا 
 :  تعم   لو إذايلص    تطوين فتلرب العني ن ليل   ال من  أمهي للتنمي  اليييةي  

 يفا رتييء مبيتوييت املعيض  ل  ، مييال  ا ةتيييفيت ا ليلي  للعنصن التضني 
  خلة فن  يفقيقة لرلت مير يفايلتيد فن   م  يفمصيدر دخ  يفقيقة لرقتصيد 
  لوم  مت خر  الننائر امل نيفض   لو فتلرب النضيطيت اليييةي  زييدة  وائق ا 
    زيٌن التني  ا ليلي  يفاخلقميت العيم    اوتمعيت املني 
   خلة ألواه يفقيقة للمنتايت احمللي 
   ا رتييء مبيتو  تي يرت الرتفي  يفإتيةت ي لليييح يفالعيملٌن يفاوتمعيت احمللي 
   2ا لت قاع ال عي  لاري يف طيذ املييةيت ا رضي  مبي يتنيلر مض التيم  احمليط 

 
 
 
 

                                                                 
 .123  ،  ل  فرح الس يب، التيوية الييية  يفال نقق  1
يفيمعةة  اةةييف  ، يفت مةةٌن  ةةورة اعسائةةنامللتيةةو الةةقيفد ةةةو  التيةةوية اليةةيية  ، تنميةة  اليةةيية  القاخليةة    اعسائةةن )افةةيه يفزةةقييت(، اوطيةة  دةةور الةةق  2

 .2013دوفمرب  7، 6  نيا ،، فتير



 السياحية التنمية تحقيق في السياحي التسويق دور                                 الفصل الثاني 

 

 
03 

  محددات التنمية السياحية: المطلب الثاني
 1:اليييةي  املنيفوة  اق مت منا ية  قة يفوادر أليلي لتنيية التنمي  

 :  التسهيالت السياحيةة  أوال
ميلطنه يفيفليئ  ا تصي  يفةنم  الني  يفم يءة خقميت املنفة مت ميةيل   ا ليلي مضنيف يت التني   إا إضيف 

يفالضةةنب يفخةةقميت النيةة   يفاجطعةةيع ايجقيمةة فيدةة  مةةت النةةنيفري تةةوفًن التيةة يرت املتعليةة  ، يفا مةةتيفم ناةةيء يفالصةةن  
  .هيث ه ل اخلقميت ذات دو ي  يفيقة يفاألعير تنيفيي ، الييية  يفةرت ايض القايي يفالت ميرات

 :  الموقع الجغرافية  ثانيا
  زقيةةق د يةةيت  أليلةةييفةةيملوقض اعصةةنا  مي ةة   ةةيمر ، يلعةةر املوقةةض ديفرا م مةةي    مليةة  التةةقفة اليةةيية 

يفاخن ةيي ، الني  يفالنةل  يفا لن يقخ  ضمت العوام  املؤثنة   ةنم  اليةيية  القيفلية    تتةيرات التةوفًن   الوقةت
 التلل   فنر  ت تنوي يفليئ  املوا رت.

 :  االمتيازات الممنوحة للمتروعات السياحيةة  ثالثا
. منامةس لةييةي ، )فنةيده ا ليلةي املنافةة اليةييةي   جدضةيءدظنا  ق النضي  اليةيية  يتطلةر مةوارد متةًنة 
فةيق ميةت مني اليطةيي اخلةي    الةقيف  النيمية  يةرتدديفق ، ....( يفغًنهي مت املضنيف يت الإ  ةقع اليطةيي اليةيية 

مضةةيم  ا صةةو  ،  ةةت ا لةةت مير اليةةيية  يفذلةةن لعةةقة ألةةتيب مةةت اين ةةي مضةةيم  متويةة  ا لةةت ميرات اليةةييةي 
 .  طتيع  الطلر الييية  إا إضيف ، تأثن  ني   الييية  ايلتصًنات اليييلي  يفا يفتمي ي ، لييية  لو العيير ا

 :  يفل لن تيوع اع  القيف  مبنح اع  ا متييزات يفاملضنيف يت اليييةي  من ي
 املضيريض اليييةي  يفتيقم تي يرت هب ا اخلصو   جدضيءة منح رخص  

 من  ن نيت   اليطيي الييية  اخلي  انير فيئقة ة تيقم العنيفي يفامليي قات للميت م
 ة منح تناخي  ا لتًناد مت أيف  توفًن  ني ن اجدتيج للميت منيت اليييةيٌن 

رلةةةوع الةةةيترب يفاملةةةيء : النةةةنيتي  لةةةق ر املضةةةيريض اليةةةييةي  يف  ةةةي  النلةةةوع امل نيفضةةة   لي ةةةي م ةةة  اج  ةةةيءاتةةةة مةةةنح 
 ....... يفالل نايء

يف ةةةقع اةتلةةةير  ا يفنتيةةة ةةةة فيةةةح اوةةةي  للميةةةت منيت اليةةةييةيٌن للتمتةةةض اعيئةةةقات النضةةةي  اليةةةيية  مةةةت العمةةةرت 
  .ا لوم  ايلتعيم  ايلعمرت ا يفنتي 
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ضةةنيفرة زييةةة التليمةة   ايجضةةيف فتصةةٌن   اليةةيية  يفال نققةة   إطةةيرات ج ةةقاداملةةقارس يفاملعيهةةق اليةةييةي   إدضةةيءةةة 
  .يفاخلي اٌن اليطي ٌن العيع 

 1عوائق التنمية السياحية: المطلب الثالث
 : هنيم  وام  تيرب ديفق زيية التنمي  اليييةي  مت اين ي

: ميلت تل ي  املعوقيت املنتتط  ايلت طيذ الييية  الةإ تةؤثن  لةو المتاكل الخاصة بالتخطيط السياحي فأوال
 في ليت   : 

 اليييةي  يفاجةصيئي غييب النظيع اعيق يفال عي  للمعلوميت  -
  قع توافن خنيط  لييةي  ميمل  يفديمل  ملنيطة اع ب الييية  ا يلي  يفاملنتيت   -
 دقرة التنوث يفالقراليت العلمي    املعيهق يفاعيمعيت   اوي  الييية   -
 تنيرب يفتضتت ا ختصي يت اٌن فتلرب الوزارات يفاليميت  -
 دي  رؤيفس ا موا  احمللي  يفا يفنتي  الرزم  لرلت مير الييية  خي     القيف  النيمي   -
 : ف انخفاض الوعي الثقافي والسياحي ثانيا

، ارت ةيي ديةت  ا مية  اةٌن الضةةعر إاتةنتتذ تنمية  ا نمة  اليةييةي  مبيةتو  يفدريفة  الةو   ال يةي  يفاليةيية  
ينتصةة  زيةةين املةةواطت اأمهيةة   إذ، ايلتنميةة  اليةةييةي  يفال ييفيةة  داخةة  القيفلةة  يف ةةقع اهتمةةيع يفلةةيئ  اج ةةرع امل تل ةة 

 الييية  يفديفرهي   تنمي  ا قتصيد الوطين يفزييدة القخ  يفضنيفرة ا  يظ  لو دظيف  احمليذ.
تؤثن اضةل   إق التصًنات اليييلي  القاخلي  يفاخليريفي  مت العوام  الإ ف البيروقراطية وفتل اإلدارة الفندقية: ثالثا

يفهنةةيم جممو ة  مةت العوامة  الةةإ تةؤثن   دريفة  ا لةتينار ا مةةين يفاليييلة   ي الةق من ةةي ، متةًن   ةنمة  اليةيية 
يفالعاةس الةقائر   ميةساق املةقفو يت دتياة  ا  تمةيد امليةتمن  لةو ا لةتًناد يفالةإ تةؤدي ، لررت يي امليتمن لالةعير

 تسيق مت ةقة ا زم  الإ تعنف ي الترد. إا ول  مت املضيم  ا يفتمي ي  الإ
تعق التًنيفقناطي  يف ةقع تةوافن اخلةقميت يفامل ةيرات اجدارية    ال نةيده مةت أهةر : االستقرار السياسي واألمنية  رابعا

 املضيم  الإ توايف  التنمي  اليييةي .
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 ف عدم فاعلية التسويق السياحي وغياب الهوية السياحية للدولة في الخارج: خامسا
  يل ة  للقيفلة  اليةةييةي  أق تتةوفن  لةةو ميومةيت يفمةةوارد لةييةي  متميةسة مةةت أيفة  زييةةة التنمية  اليةةييةي  

يفخيريفيةي اطنيية  يفإ ي يتوقرب ا من  لو مق  جنيح هة ل القيفلة  يفقةقر ي  لةو تيةوية هة ل املةوارد يفامليومةيت داخليةي 
 يفمت اٌن مظيهن اخلل    التيوية الييية : ، يفيقة
 . اخن يي  قد منامس اجرديد الييية   لو ميتو  القيفل 
 . ارت يي ألعير اخلقميت اليييةي  ، ا ليلي  يفالتلميلي  اص    يم 
 .دي   قد املليتر اليييةي  ايخليرج 

تنمي  اليييةي  هنةيم  وامة  أخةن    تية  أمهية   ن ةي م ة : ايجضيف  إا العوام  اليياي  الإ تعية ميير ال
  لرب اخلقميت اليييةي  املصنفي    التنوم يف قع مرئمت ي ملتطلتيت لوه الييية  اخليريفي  اص   خي  . 
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  :خالصة الفصل
ةيةةةث جنةةةق أق ، اليةةةييةي تطنقنةةةي مةةةت خةةةر  هةةة ا ال صةةة  إا أهةةةر اعوادةةةر الةةةإ تيةةةيهر   زييةةةة التنميةةة  

 :  يفمت أهر النيي  امليت لص  د من، التيوية الييية  يؤدي ديفر متًن   م  يفيدر مت ه ل اعوادر
 احملتملةةٌن الةةناغتٌن   الييةةيع اةةنةرت لةةييةي  جدةةتيي يف  الطلةر اليةةيية  هةةو  تةةيرة  ةةت جممةةوي ا فةةناد ال ةي ليٌن

 . متيسل يف وام  تؤثن في مر أق للطلر الييية  خصيئ  ،  ةييفي ر  يفرغتي ر
    ميومةةيت  : العةةني اليةةيية  هةةو مةة  مةةي  ةة ب اليةةيئح  قتنةةيء اخلقمةة  اليةةييةي  فلةة   ني ةةن تلودةة  تتم ةة

 .  ميوميت النييف ، ميوميت اضني ، طتيعي 
   زيية التوازق اٌن الطلر يفالعني الييية  مت خر  التوازق اٌن أ قاد السائنيت يفةار اخلقميت امليقم 
  ر إتتي  ي للو و  إا زيية التنمي  اليييةي ، الت طيذ الييية  مبامو   مت املناة مين  . 
 للتنمي  اليييةي  ةقدات  ر منا ي ي لتنيية التنمي  يف وائة  ر جتنت ي  . 

اعةةةق  نضةةةني لةةةتع  امل ةةةيهير يفاعوادةةةر املتعليةةة  ايلتيةةةوية اليةةةيية  يفالتنميةةة  اليةةةييةي  مةةةت خةةةر  ال صةةةلٌن 
 ييف  الناذ اين مي مت خر  درال  العرق  يفمق  تأثًن التيوية اليةيية   لةو التنمية  اليةييةي  يفهة ا ، الييايٌن

   . مي لنتعني  لي    ال ص  املواد
 
 



 

 
 
 

 الفصل الثالث
 دور المؤسسة السياحية في تحقيق التنمية السياحية دراسة ميدانية

 "ةالذىبي ة"فندق الغزال
 

 "ةالذىبي ةالمبحث األول: تقديم المؤسسة السياحية "فندق الغزال

 ادلنهجي للدراسة: اإلطار الثانيالمبحث 

 : حتليل نتائج الدراسةالثالثالمبحث 
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 : تمهيد
بعدددد قنا ندددا لللسدددل  الأدددابمل  هي  ايدددة ادللددداىي  ادلاقنندددة يادلتعلملدددة بلدددل  ددد  التأددد    الأددديا ي يالتن يدددة 

لل ننملدددة ي دد ه ىددلا اللسدددل   سايلددة إلسددملاط  دددا   دراسددتو نؤا ددا للددح ه دددد  ادل سأددات الأدديا ية ، الأدديا ية
بددالا    دد  ي  السددسااي ة بددار ائا يىددي الندددة الذ الددة اللىنيددة ا يالددل   عتددا  دد    دددث ي  ددها اللنددادة   ادلننملددة

ا اللسدددل اإلطدددار ادلنهجدددي للدراسدددة يلليدددو سدددنتناي    ىدددل،  ملددد   دددهاة  ندددقة   لددد ة  سدددقة  ددددا  داثتدددو هن  ندددو
 باإلضدالة، باجملا  ارذاا   د  الد   التعا دف بادل سأدة زلدل الدراسدة يسلتلدف  ن دنتها بعاض سلتلف رلانهتا بدءا

ي ددلا اسددتعااض  ىدد   ديات بيددا النيانددات يحتليلهددا  ددا ال  يدد  للددح ا داة ، هي اجملددا  ادل ضدد لي يالن ددا  يالدد  ي
، اانسددت ارة ا ي ددد  اددستها يثناهتددا لدد  طا دد  حتليلهددا ب اسددنة ا سددالي  اإل سددائية ال ز ددة ا ساسددية  ن يىددي

انن  ددا شلدا سددن  سددنساي  ، يبالتدا  قأدد ن لندا باالتنددار لاضدديات الدراسدة يهاهددار النتدائج ليددت    ا الددق  نا  دتها
 :    ىلا اللسل هلملاء الض ء للح  ا  لي

  (أيا ية )لندة الذ الة اللىنيةقملدمي ادل سأة ال: ادلنسث ا ي 

 انطار ادلنهجي للدراسة : ادلنسث الثاين

      حتليل الدراسة: ادلنسث الثالث
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 تقديم المؤسسة )فندق الغزالة الذىبية(: المبحث األول

 نشأة وتطور المؤسسة )الفندق(: المطلب األول

نابعددة  دد   دد  الدد ط  ، ي نددة  هددا  ارددي ين نددة بددد ت للدداة ق سدديا ىددلا اللندددة  سلدد  نبدد   د نددة  لددف 
 دددا الأدديد  1973 ددل  دديء بدد    الدد اد  ادلد نددة الدد  ن دد  ليهددا   سددنة ،  ي د  اإلنأدداب لني تددو الدد  قالدداع ليهددا

مسدي الضداي ة ، ااري ين  ها ا ىد ة   و  تعندق بنتدو ذلدا اه ا دة الضداي ةا الد  ىدي لندارة لد  بيدا  ندق للضديالة
  مسها ىنا يضا احلجا ا ي  ذللا ادل ايع.نأنة 

ىندا  ادنن  ل دو ، بعد  ل اا  اع   قند  ا ىدلا اإلرث لت   لدو هي  ننملدة سديا ية لا دة االذ الدة اللىنيدةا
الدد  حت لددا  ع هتددا  مليملددة لنددد ا  ىددد  ر ددل ا ل ددا   ددي ين  هددا   بندداء  د نتددو ياد  سدد   اه ا ددة الضدداي ةا 

 ا   سيا ي االذ الة اللىنيةا.  هي

 التعريف بالمؤسسة )الفندق(: المطلب الثاني

 Complexeادل سأة ىي لنارة ل  لندة  سنف مخا صل ا    لل  ا   سيا ي اسااي  

Touristique Saharien ملا    ل  يا ة      جار النايل    د نة ال اد  ، الذ الة اللىنيةاحتا اس  ا 
يىي لنارة ل   ا ة ذات ، ىلتار 140يميتلك  أا ة  درىا ، ي نة جبان  طا   قملات ادل ه رة ب لف  نة

اا نها الأيد ا ها  اري ينا ي  ار و   قأيقه ،  أ يلية زلديدة    للها الملان ين ذات  للية الااة
ي  ، دج 1000000000با مسا   در بد  05/10/2008 يث دتا بدا ة ن اطو   ، الأيد ابلملاس  لن را

 :  عد ن اطو ض    ناع اخلد ات يميارس بللك لدة  ن نة  اها، 2016التتا و رمسيا نستملنا  الأياح سنة 

  لندة ي نع  سيا ي 
  استذ    أا ات التايي 
  لندة لائلي 
 (02)انؤا ادللس  ر     انة ي نع ، لندة 
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لا ل  380  ثا    ي  اف ، دج 101.346.708.00بد  2016 يث  در ر    ل الو ال   سنة 
ق ا د ب لل  لس ظ  2017يسنة ي  ( سائن585) 2016ال   سنة    ا بلغ لدد الأياح،  ال   ىله الأنة

 (03) نؤا ادللس  ر    سائن قملا نا. 1500هي 

له   لل  لت ح لت لق هطار رائا لضي لو يى  هطار  ثا   ا       ،  ت ي  اللندة باللاا ة يار ا 
 ت تا بني ة اسااي ة سا ية زلينة بأن ع مشا رائعة ي ثناب ر لية قتاللها يا ة    ، ل   نؤار  ثناب دتتد بعيدا

 النايل .

 الخدمات السياحية المقدمة في الفندق : المطلب الثالث

  مل ح رل  لة    اخلد ات الأيا ية يادلتن لة قند     انستملنا  ياإل ا ة ياإلطعاا يال ليو الذ الة اللىنية
 (01)انؤا ادللس  ر   : ء اسااي   ت ي  ب داء ذي  نا ة ي االة  لضا

 : أوال ـ اإلقامة

 : سا ا   زلة بال لل التا  504ي  الة 254  لا اللندة الد ة اإل ا ة ل بائنو  يث  درت ب 

 92 .)الة )لاد ة يزي ية  
 38 (  ليVillas نها  )بيعه  رله    ب  دث التجهي ات  ا ، لاالاة لض اب   ا  در    الاا ة 3

 (.Wifiالتلييف ينؤاا ال  لي )
 52  الي ة بال عا يالنملية مبادة الا ك للنها    الداالل رائعة  دا يرله ة  26الي ة للح ن ل   نها

 ب  دث التجهي ات يسساىا  ننا بالد ج ب  الد ل ر التملليد  يادللاي ات احلد ثة.
 72  بنذال  الة شلتازة للح  لل (Bungalows). 

 : ثانيا ـ اإلطعام

 علا ،    ال   ادلنال  اللا ة ياللاالاة يادلت ي ة بد ل ر رائا ملدا اللندة الد ات را ية 
يقملدمي ل  النهي لعدة  ن اع    ، ا االة    ال    لأات قملليد ة لتناي  النعاا ي الا  لسا ة

 ادل   نت ادل ي ة لل ننملة.
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  نال  4صلد   اللندة  : 
- Skybar 

- Le sud 
- Le mirage 
- Le grill 
    الألو يادلنابي  يال ا  الة ي  اللألاي  ادل   : رل  لة  ا نة    ادلنتجات ابلية يادل   نت التملليد ة

 ..... لع اة ل  النهي ار ائا .
 .لاب سلسص لل  اء يقلية   اي  لل لة جبان   أابن ضا ة  
  اسلينارا ى  ادللاب ادلناس  لتلية    تي ت يادل ايبات اللل لة هط لة ال بة  لا  للك.  

 : ثالثا ـ الترفيو واالستقبال

 . لاب ل ستملنا  ياسا ل  ي   ار يذي رلا ة لالية رله  ب  دث التجهي ات  
  الي ة  نقة نستملنا  اجمل  لات ادلهنية يالتجار ة يه ااء النديات يادل دتاات يان ت الات شل ي ة بد ل ر

 لسا  يقملليد   ايل 
 3 يمحا ات ق لا انس الاء يالاا ة ،  أابن 
  يا ة  نقة زلل لة ب  جار النايل ي ن اع سلتللة    النناقات السسااي ة يا زىار قعلا طنيعة ال بة 
   )لة   ال ا ة بالعابة ياحلساب )اللاليش  
  لة   السسااء ال اسعة بار ل   
  لة بالدرا ات الا لية ربالية العج ت   
 يسط السسااء  سهاات ليلية  ا  لأات ال ا  يالل   الأ داين يادل سيملح   الي ة قملليد ة 
  لة بالدرا ات اذل ائية   

 : أسعار الخدمات رابعا ـ
 دج 14.000.00ي دج 10.000.00  ايح ب   اللاد ة يادل دي ةسعا الذالة  -
 دج 1.800.00دج لن ر السناح  17.000.00 سعا اخلي ة -
 دج  1.800.00دج لن ر السناح  9.000.00سعا الذالة شلتازة  -
 دج 1.800.00دج لن ر السناح 55.000.00   ااص 4سعا لي   -
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 دج ب    لت ح  3.800.00سعا ي نة الذداء  -
 دج ب    لت ح  3.800.00سعا ي نة الع اء  -
 دج  1.000.00  لة بار ل  -
 دج  000.001.   لة باحلساب يالعابة -
 دج نسف سالة 5.000.00  لة بالدرا ة الا لية  ربا لج ت  -
 دج  5.000.00ادلأنن ادلذل  ليتناس  ا احل اا   -
 ار لة بالدرا ات اذل ائية رلانية  -
 خلي ة رلانية  ملدا ال ا  يالل   الأ داين رلانا  لأة ال ا   ا العسا   ا -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "ةالذىبي ةالغزال فندق" ميدانية دراسة السياحية التنمية تحقيق في السياحية المؤسسة دور    الفصل الثالث

 

 
48 

 المنهجي للدراسة طاراإل: الثانيالمبحث 
    يذلك  اية التأ    الأيا ي يديره   قن ية الأيا ةقمل ا الدراسة ادليدانية  ساسا للح دراسة يحتليل 

 . ب ن ة ال ادالذ الة اللىنية  لا لي  ا  ي هة نؤا 
 بيانات الدراسة: األولالمطلب 
 دت دددديا   ددددا يذلددددكة التسليليدددديادلندددداىج  ال اددددلي ادلددددنهج باسددددتاداا  نددددا  الدراسددددة  ىدددددا  حتمليدددد    ددددل  دددد 
  ي ال ا ددا دراسددة  عت ددد للددح  نددو يذلددك، النسددث زلددل الؤدداىاة دراسددةلج ادلندداى  نأدد  بالتندداره، النسددث  تنلنددات
ب ايدة التأد    الأديا ي يديره   قن يدة الأديا ة يقتعلد  ، د يد  ب لل ي سلها ال ا ا  رض للح   اىي الؤاىاة

 : ساسي     النيانات الدراسة للح ن ل   لت دتاي ، ستنياب ائ ة ان ستادااايذلك    ال   
 البيانات الثانوية: أوال

للددح  طدد عإللت دددت للددح  اا عددة اللتدد  يالدددير ات يادلن دد رات يااي ، يىددي دتثددل بيانددات اراندد  النؤددا 
 . ينؤاا الا ابة الداالليةالدراسات الأابملة   رلا   اا عة احلأابات 

 البيانات األولية: ثانيا
ىي النيانات ال    احلس   لليها    ال   ق ز ا   ائ  انستنياب للح لينة    رلت ا دراسي يال  

( Excel)  يحتليلها باستاداا بانا جس لة ال ز ة حلسا يجت يا النيانات ي   مث قلا ذها ق  ل رل  لة    ا 
  (.12ال ا د يالع ايب )اإلادار  (SPSS)بانا ج ي  2007

 ستبيانقائمة اال: المطلب الثاني
 (04)انؤا ادللس  ر    طاة  عارتو.ي  يىيلل انستنياب، لداد انستنيابهقنايلنا   ىلا ادلنل   يلية 

 إعداد قائمة االستبيان: أوال
 الدراسة  ي مب ض ع ادلتعلملة الأابملة يا حباث يالدير ات يادلاا ا اللت  للح، الملائ ة هلداد   ستعناا
 ي د، انستملساء  ائ ة ايا ة   النؤا ة اخلللية    انستلادة   ل   يث، يالنا ملة ادلنهج  يث    لو رادل ا
 : قل ب  با هلدادى  ح لار 

  ب قل  بأينة يياضسة. -

 اللاد باالتيار بد ل    لدة بدائل.س لة دتل    ب حتت   للح  -
 ا الل  سهل ا   هات داالل ادلا  ،العينة    ال   لدة   لااد ي د   ق ز ا  ائ ة انستنياب للح

 : طاة  اها ةستع ا  لدا اب ي ا شلل  يذلك ب رسا  انست ارات ياحلس   لليها   ه لانية ه
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 ادلنا ا ب لااد العينة.  قسا ان -

 ادللاق  يهدارات ادلا  . ست ارات للح  أت  ه داع ان -
 (SCALE LIKERT) سا  ملياس ليلارت اخل اسي لدادىا للح هانستنياب  د    س لة بلي ا  تعل     ا

 التناة    ال   لااد العينة     ادل اضيا ال    راء  يىلا  ىت  تأىن لنا حتد د ، الل  حيت   مخأة ه ابات
 :   اردي  انستنياب   ا ى   ن 

 ( مقياس ليكارت الخماسي32): جدول رقم

  ق   ال  دتا ا  ق   ال  زلا د   ال    ال  ب دة التسنيف

 5 4 3 1 2 الدر ة

 النة   هلداد الن: المصدر
 ىيكل االستبيان: ثانيا

 : رئيأية ث ثة زلاير( س ا  ق زلا 31) اثن  يث ث ب ت   انستنياب للح ا
 (  س لة.55   ل النيانات ال اسية للعينة ادلدريسة  تض نة مخأة ): األول المحور
 .ا س   (15مخأة يل ايب )  ل  ي  ادل  ج التأ  ملي الأيا يقتعل  مب ض ع   س لة  ؤ : الثاني المحور

 ( س ا .57 ؤ   س لة قتعل  التن ية الأيا ية )ال  ادة   لدد الأياح( ي   ل سنا ): المحور الثالث
 محاور المجموعة الثانية وعدد فقرات كل محور.: (33) جدول رقم

 اللملااتلدد  اباير الا  

 55 ادلعل  ات ال اسية 52

 15 ادل  ج التأ    الأيا ي 51

 57 التن ية الأيا ية 53

 للح بيانات انستنياب( )بناءالنلنة    هلداد : المصدر

 معالجة االستبيان: ثالثا
سددتنياب يىددلا دتهيدددا لنندداء  الدددة حتتدد   للددح ان سددت ارةا ابددات الدد  قتضدد نها يىددي ل ليددة لدداز يحتليددل اإل

 ادلعنيات ادلأتالسة    است ارات انستنياب.
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لت دددداد   لدددداض يحتليددددل ادلعنيددددات للددددح بانددددا ج   ان، سددددتنياناتن دددد  ا يبعددددد  ب   حتسدددديل لدددددد  ددددائي
(SPSS 21)   رسد  ات بيانيدة     عنيدات ينتدائج ي دلا لي بهدا ايدلعارة ادلعنيات ال  قل ب    لل  داي

   بعها. ادل  ؤة يالتسليل للنيانات ال  لتأهيل ل لية، ل دة  ي ديائا  لل 
 سائية      ل ق ايف النيانات ال    بعها لتسملي    ااض ستاداا بعض ا سالي  اإلا  ا   

 : لت اد للح ا سالي  التاليةالدراسة  يث   ان
 يالنتائج  أ  النن د يقاقي   ااءة   قأالد ال  ادل  اات   د لتنارهاب استادا و   ت: الحسابي الوسط -1

  ايتها.
 .احلأايب يسنها ل  الملي  ق تا  د  دلعالة ي أتع ل: المعياري نحرافاال -2
   ادلت ثلددددة المليدددداس  داة ثنددددات الدددد   حتد ددددد  ددد  المليدددداس د ددددة للددددح للسلدددد  يذلدددك: ختبــــار ألفــــا كرونبــــاخا -3
 نأدنة يىدي 88.5%لداا  للب د سدتنانةل ي  يا ددة    ددة العيندة  لدااد  للدا  عا ل الثندات بلغ يث ، ستنانةان

 قد  للح  أت    يد.
  ملسد بو  ب ادلملياس  مليا  ا يضا لملياسو ي أاي  ر اضيا ارلر ال بيعي دلعا ل الثنات.: معامل الصدق -4
 .الدراسة لايض االتنار هبد : بسيطال االنحدار تحليل -5

 مجتمع الدراسة وحدوده: المطلب الثالث
 مجتمع الدراسة: أوال

 دددااص الدددل   قتددد لا لدددد ه  اخلددداة العل يدددة لادىدددا  ددد  بددد  ا  ب  لددد ب  رلت دددا الدراسدددة  االتندددار دددددنا   
 . لية يالملدرة للح التسل يالع

الدددا    ين دددة ا هددد  ادلادددساب  ي  لدددا ل ، ددد  رلت دددا الدراسدددة  ددد    سدددد ا تلددد ب ىدددله العيندددة ادلاتدددارةيق
ي سدنا    قملأي  رلت ا الدراسة للح النس  الأاب  لض اب االتيار العينة ادلاتسة يذات ادلعالة مب ضد ع ، ال اد 

  ثا د ة. الدراسة ياحلس   للح النتائج 
 عينة الدراسة: ثانيا

لملدد   ق ز دا ، قعت د للح انستنياب لانو مل  ت  حتد د  ج  ليندة الدراسدة  أدنملا للح  اار الدراسات ال 
 است ارة. 95 انو اس د  نه يبعد ل لية اللاز ي دنا ، است ارة 255
 
 



 "ةالذىبي ةالغزال فندق" ميدانية دراسة السياحية التنمية تحقيق في السياحية المؤسسة دور    الفصل الثالث

 

 
56 

 ستمارات االستبيان.ااالحصائية الخاصة ب: (34جدول رقم)

 النيدددددددددداب
 انستنيدددداب

 النأنة العدد
 %100 100 ادل زلةست ارات لدد ان
 %10 10 ست ارات  ق ادلأ  عةلدد ان

 %90 90 ست ارات الساحلةلدد ان
 للح بيانات انستنياب( لداد النلنة )بناءه   : المصدر

 حدود الدراسة: ثالثا
 :   لي قت ثل  ديد ىله الدراسة    ا

 دد   الأدديا ي يديره   قن يددة الأدديا ي ايددة التأدد    ىددله الدراسددة بددار ائا لدراسددة دتددا : الحــدود المكانيــة -
 .العا ل  ياإلدار     ادلا   نؤاي هة 

هي  2018 لا دل  16 د   داقنط  ضد  ب ينتدائج الدراسدة ادليدانيدة بدال    الدل    ا دا ليدو : نيةاالحدود الزم -
 .2018 ا   10

 د    دااص بدديب  أدت   هي   رلدا  ادلاا عدة  الع ا راء يه ابات قأتند ىله الدراسة آل: الحدود البشرية -
 .ل ا ل ة ي هادات  الا  بتدائيا أت   

التن يددددة ي  ادلدددد  ج التأدددد  ملي الأدددديا يىددددله الدراسددددة بادل اضدددديا ادلاقننددددة  ساسددددا  ىت دددداا: الحــــدود الموةــــوعية -
 الأيا ية. 

 تحليل نتاج الدراسة: الثالثالمبحث 
س   ضلاي     ال   ىلا ادلنسث ،  لااد العينةبعد ل لية اللاز يقلا غ انستنياب حتسلنا للح نتائج  راء  

 (05)انؤا ادللس  ر    حتليل قلك النتائج باستاداا بعض ا سالي  اإل سائية.
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 الخصائص العامة للعينة: المطلب األول
 :  لي  ايقت ثل السائص العينة ل 
 جنس األفراد المبحوثينخصائص العينة من حيث : أوال

 .جنس األفراد المبحوثين( توزيع عينة الدراسة حسب 35): جدول رقم

 النأنة العدد ارنا

 %77.8 70 الل دددددددددددددد ر

 %22.2 20 هندددددددددددددددددددددددداث

 %100 90 اجمل  ع

 (SPSS سلا اتللح  لداد النلنة )بناءه   : المصدر
 توزيع العينة حسب الجنس . (76): الشكل رقم

 
 العينة من حيث الفئة العمريةخصائص 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية.36): جدول رقم

 النأنة العدد الل ة الع ا ة

 %.54.4 49 سنة 30هي  18   

 %41.1 37 سنة45هي  31   

 %4.5 4 ل ا ل ة 46   

 %100 90 اجمل  ع

 (SPSSسلا اتللح  لداد النلنة )بناءه   : المصدر

70 

20 

 الذكــــــــــــــور

 إٌنــــــــــــــــــــــــاث
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 ( تمثيل عينة الدراسة حسب الفئة العمرية.37): رقمالشكل 

 
 للح اردي  ال ه(. )بناء لداد النلنةه   : المصدر

 ا  انا ب النأنة ا   يث صلد ،    ال   اردي   تضن لنا ق ز ا النأ   أ  الع ا لعينة الدراسة
 %4.5  ا ، سنة 45هي  31   لل ة  %42.2يقليها نأنة %54.4سنة بنأنة  35هي 18لل ة   ل    

 سنة.46 ثا     ل ارىا  هبا الل ة ال  ا  ؤي ادلتنملية

 خصائص العينة من حيث المؤىل العلمي: ثانيا
 توزيع عينة الدراسة من ناحية المؤىل العلمي: (37الجدول رقم )

 النأنة العدد ادل ىل العل ي

 %2.2 2 بديب  أت  

 %2.2 2 هبتدائي

 %2.2 2  ت سط

 %37.8 34 ثان  

 %37.8 34  ا عي

 %12.2 11 دراسات للية

 %5.6 5  هادات  الا 

 %077 07 المجموع

 (SPSS سلا اتللح     هلداد النلنة)بناء: المصدر
 
 

49 

37 

4 

 سنة 30إلى  18من 

 سنة45إلى  31من 

 فما فوق  46من 
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 ( يمثل عينة الدراسة حسب المؤىل العلمي.70): الشكل رقم

 
 .للح اردي   ل ه( لداد النلنة) بناءه   : المصدر

 يث صلد ،  تضن لنا ق ز ا النأ   أ  ادل ىل العل ي  لااد العينة يالدائاة النأنية   ال   اردي  
قليها مث ، %37.8بنأنة 34لددى    ا عي يثان   للح التأاي   يث بلغب للح  هادة    ب  النيته   اال
 الا  يبعدىا ل ة احلاال  للح  هادات ، %21.1بنأنة  11النالغ لددى   دراسات لليةل ة احلاال  للح 

ي  ا الق  اب لدد ادلأت  ات، بديب  أت   ياإلبتدائي، ي ت سط للح الت ا  ، %5.6بنأنة 5النالغ لددى  ي 
 .% 1.1بنأنة 1يبالتأاي  يالنالغ لددى  

 المهنة.  خصائص العينة من حيث: ثالثا
 لمهناتوزيع عينة الدراسة من ناحية : (38الجدول رقم )

 النأنة العدد ادلهنة

 %44.4 40 لا ل

 %47.8 43   اف هدارة

 %6.7 6 رئيا  أ 

 %1.1 1  د ا

 %077 07 المجموع

 (SPSS سلا ات للح    هلداد النلنة.)بناء: المصدر
 
 

2 2 

2 

34 

34 

11 

5 

 بدون مستوى 

   إبتدائً

   متوسط

 ثانوي

  جامعً

   دراسات علٌة

 شهادات أخرى
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 .التخصص( يمثل عينة الدراسة حسب 07): الشكل رقم

 
 .للح اردي   ل ه( )بناء لداد النلنةه   : مصدرال

  اف لااد العينة  يث صلد  ب  ه    تضن لنا ق ز ا النأ   أ  الدائاة النأنية    ال   اردي  ي 
، لاد 45بعدد   هنة الع ا لي ثل  %44.4ة  ا نأن، %47.8بنأنة  لاد43ىي ا  ا يالنالغ لددىا ة ر اهد

 .%2.2يالنالغ نأنتها  2بدددددددد لاؤساء ا  أاا، ي  ا الق ادلدراء%6.7يالل ة ال  قليها بنأنة 

 الدخل الشهريخصائص العينة من حيث : رابعا
 .الدخل الشهري توزيع عينة الدراسة حسب : (03الجدول رقم )

 النأنة العدد الدالل

 %46.7 42 دج30000هي 18000   

 %45.6 41 دج 60000هي 3000   

 %7.8 7 دج 60000  ثا    

 %100 90 اجمل  ع

 (SPSSسلا اتللح  النلنة )بناء    الداد: المصدر
 
 
 
 
 

40 

43 

6 

1 

 عامل

 موظف إدارة

 رئٌس قسم 

 مدٌر
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 .الدخل الشهري يمثل عينة الدراسة حسب : (00الشكل رقم )

 
 .للح اردي  ال ه( )بناء لداد النلنةه   : المصدر

 لااد العينة  يث صلد  الدالل ال ها  تضن لنا ق ز ا النأ   أ   يالدائاة النأنية   ال   اردي  
للاب  %45.6ة نأن  ا ، %46.7بنأنة  42دج،  يث  اب لددى  30000هي  18000 عؤ ه     

 .دج 60000  ثا    للانا  %7.8ي ا نأنتو  دج،65555ي ه 35555للل ة    

 نستبياالتحليل اإلحصائي الوصفي لالاختبار ثبات وصدق العينة و : المطلب الثاني
 ختبار ثبات وصدق العينةا: أوال

    نددو  عنددي نلددا النتددائج هذا  ليددد ، اسددتملاار ادلمليدداس يلدددا قنا ضددو  ددا نلأددو عددا   عا ددل الثنددات ب نددو 
 يددث   الددل ىددلا ادلعا ددل ، التنددار ثنددات انسددتنيابسددتاد نا  عا ددل  للددا  اينندداخ ناي ددد ، قننيملددو للددح نلددا العينددة

ادلعا ددل قلدد ب  أدداي ة لدداذا مل  لدد  ىنددا  ثنددات   النيانددات لدداب  ي ددة ،  ي ددا قدد ايح بدد  السددلا يال ا ددد السددسين
ي ل دا ا  بدا  ي دة  عا ددل ، يللدح العلدا هذا  داب ىندا  ثندات قداا قلدد ب  ي تدو قأداي  ال ا دد السدسين، للسدلا

 عا دل السددة ليملسدد بدو  ب    ا، با    السلا  اب الثنات  نالضاالثنات لل ا د  اب الثنات  اقلعا ي ل ا ا   
 ا ارلر ال بيعي دلعا ل الثنات.ي أاي  ر اضي  مليا  ا يضا لملياسو ادلملياس

 :  دلاتلف زلاير الدراسةيالسدة اردي  التا   ن   عا  ت الثنات 
 
 
 
 

42 

41 
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   دج30000إلى  18000من 

 دج 60000إلى  3000من 

 دج 60000أكثر من 
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 .ومعامل الصدق توزيع معامل ألفا كرونباخ: (00الجدول رقم )
 عا ل الثنات 
  للا اينناخ

زلاير  زلت   اب ر لدد اللملاات
 انستنياب

 اب ر ا ي  ادل  ج التأ  ملي الأيا ي 15 5.446

 اب ر الثاين التن ية الأيا ية ) ال  ادة   لدد الأياح( 7 5.212
 رل  ع اباير 31 5.567

 (SPSSسلا ات بناء للح )    هلداد النلنة: المصدر

 ألفا كرونباخثبات توزيع معامل : (01الشكل رقم )

 
 (ل ه اردي   بناء للح)    هلداد النلنة: المصدر

 :  ا  لي يال لل النياين الأاب  (12اردي  ر   ) تضن    
( يىي قمل ب    ال ا د 5.212)ي (5.446لملد قااي ا بيا  عا  ت  للا  اينناخ اباير ب  ) 

 ( يى   ا  عي ب ب انستنياب  ت ي  بالثنات. 5.567السسين   ا بلذا  ي ة ادلعا ل بالنأنة ر يا اباير) 
 شلّاها  انا  ا نة    ال ا د السسين  ل عا ل الثنات     دلت ال هليها نأتالص شلا سن  ب ب النتائج ا

  عي  ب انستنياب دتي  بالثنات هذ صلده  عا ل  العينة   دتثيلها جملت ا الدراسة.
 ستبيانالتحليل اإلحصائي الوصفي لال: ثانيا

 للح اإل ابات يب با  داي    انستنياب نتائج   الة   لملد يياضسة د يملة النتائج قل ب  ىت
    قعل  هبا ي ا ادلاتللة انستجابات قلاارات  أاب  ، انستنياب   ادلدر ة لألس لة  أ  التألأل

 العينة ل ات نؤا ي هة  أ  العنارات قاقي      ا،  ادلعيار ة ضلاالاتاإلي  ةأابيحلاات ادل   ة يادلت سن النأ 
 انضلاا  ميثلو يالل  للت تا  ي ة   ل ي أ  احلأايب لل ت سط  ي ة   ا للح لت اداالعا ل  ياإلدار   ا   

 .احلأايب ادلت سط    ي اقأ ادلعيار  لند

0.446 

0.121 
   المزٌج التسوٌقً السٌاحً

الزٌادة ) التنمٌة السٌاحٌة 
 (  فً عدد السٌاح
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(   ال  ب دة،   ال ، زلا د،  ق   ال ،  ق   ال  ب دة ب ادلتذق الل   عا ل  اخليارات ) يبالتنار
، 1=  ال 2=   ال  ب دة): يىي، زابي ا ر اا ال  قدالل   الانا ج اإل سائي قعا ل  ا    ا،  ملياس قاقييب

يبعد ذلك نمل ا حبأاب ادلت سط احلأايب )ادلت سط ادلا ن( ل  ، (5  ال  ب دة= ق ، 4  ال = ق ، 3زلا د=
لدد ادلأالات )    4 يث ميثل الا   ، 5للح  4يىي لنارة ل   اال  أ ة ،  ين طا    أاب ط   الل ة

دتثل  5ي ( أالة رابعة 5هي  4ي   ،  أالة ثالثة 4هي  3ي   ،  أالة ثانية 3هي  1ي   ، ي ي   أالة 1هي  2
 : ي سنن الت ز ا   ا   اردي  التا  5.85ي أاي    نتج ط   الل ة 5للح  4التنارات يلند  أ ة لدد ان

 . الحسابي للوسط األىمية تحديد مقياس: (01الجدول رقم )
 يةا ا ال سط احلأايب

 ب دة   ال  2.85  ل   هي 2

   ال  1.65  ل   هي 2.8

 زلا د 3.45  ل   هي 1.6

   ال  ق  4.20   ل   هي  3.4

   ال  ب دة ق  5اي4.15
 .ة   هلداد النلن: المصدر

 المزيج التسويقي السياحي. : أوال
 .المزيج التسويقي السياحي نتائج َاراء عينة الدراسة حول : (02رقم)جدول 

 اإل سائية ادل  اات انستجابات

 الخـــــــدمة السيـــــــــــاحية
  ال  
 ب دة

  ق   ال  زلا د   ال 
 ق   ال  
 ب دة

ادلت سط 
 احلأايب

انضلاا  
 ادلعيار 

 الدر ة

 11 2.12 2.94 2 7 27 16 39 الأيا ة  رلا    تن لة  مل ا اللندة بتملدمي الد ات

 ع ل اللندة للح قملدمي الد ات سلتللة قتناس  
 26 5.882 1.38 2 8 18 45 23  ا  ا ات ير نات الأياح

 21 2.591 1.56 3 25 19 15 28 قت ي  اخلد ات اللندة بار دة العالية

اخلد ات التل يلية ال    لاىا اللندة  ه ة 
 25 2.272 1.43 3 27 15 16 14 .يقليب ا تيا ات الأائن 

         التسعير السياحي

 25 2.381 1.57 8 12 24 28 19  سعارا اخلد ات   اللندة  ناسنة للأياح

ادلنالا ال  حيسل لليها    اللندة قتناس   ا 
 8 2.248 1.69 7 23 35 15 25 الأائن.التلللة ال   دلعها 
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  اس  التاليض للح ا سعار اخلد ات  ذا ة 
 52 2.278 3.57 25 14 19 26 22 لإل نا  الأياح لليها.

         الترويج السياحي

 لع  اإلل ب دير  نق   ه نا  الأياح للح 
 27 2.592 1.33 2 24 15 14 16 الد ات اللند ية

بتنؤي   أابملات  تن لة يلا دة     ت ي  اللندة 
 25 2.357 1.58 25 27 21 17 14 ن لها.

لللندة   ار ات لعالة ي ت ي ة   قنؤي  
 3 2.165 1.83 25 28 16 29 27 ادللتمليات الديلية يال طنية

 6 2.325 1.76 5 12 35 26 28 اللندة مينن ادل  د    اخلس  ات ل بائنو.

         التوزيع السياحي

 3 2.368 1.83 21 12 27 15 15    ا اللندة  ناس  يسهل ال ا   هليو

 لت ا اللندة بتملدمي الد ات للأياح   ادل اليد 
 24 2.591 1.44 3 21 18 16 12 ابددة

 عت د اللندة للح  سل ب النيا ادلنا ا   ق ز ا 
 22 2.117 1.57 7 26 27 32 29 الد اقو

قعاض ليو بيا لللندة    ا هلل يين  عاي  
 9 2.161 1.59 5 15 13 27 15 ادلعل  ات ال   ا   ال ب ب  عالتها

         األفراد

 4 2.295 1.79 7 12 11 16 24   د  ا لااد العا ل    اللندة  ها ه  بللاءة

 ت تا ا لااد العا ل  مبؤها نئ   تناس   ا 
 1 2.298 1.84 8 15 16 11 24 ال اائف ال    ذل  ا

 أت ا العا ل ب باللندة هي  راء ياستلأارات 
 7 2.283 1.72 7 26 17 14 26 الأياح     ن لية اخلد ات ادلملد ة

         العمليـــــــات

ن ق الل اإل ااءات للسس   للح الد ات ي تا 
 5 2.282 1.77 5 12 35 26 28 ط   

ق لق اللندة للح لدة طاة لتأهيل ل لية قملدمي 
 28 2.282 1.18 3 23 12 11 32 اخلد ات

طا ملة قملدمي اخلد ة ذلا دير  نق   ه نا  الأياح 
 23 2.426 1.55 25 26 25 27 31 للح اللندة

         الدليل المادي

 29 2.146 1.25 4 21 24 29 42  ت ي  ادلؤها العا ة لللندة بالنؤالة يال قي 

 13 5.991 2.73 / 6 13 15 42 ي تناس الد ل ر الدااللي للندة  لاب 
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 12 2.246 1.53 4 7 25 16 38   ا   اإلنتؤار   اللندة  احية

 ت لا اللندة للح   ا ف  ناسنة لسف 
 15 2.257 1.54 4 9 22 32 35 الأيارات

  2.15 1.48 المزيج التسويقي السياحي حول العام المتوسط
    هلداد النلنة: المصدر

 سا ادل  ج التأ  ملي ب ادلتعلملة العنارات بيا ضل  هجيابية الدراسة لينو جتاها  ب  ل ه اردي   ؤها
ىلا   با    (1.65( ي  ل    )2.8) ب   ملا يالل  (1.48) الللي احلأايب ادلت سط بلغ  يث، الأيا ي
رضا  ق  د يال    ال  در ة هي ق ق ال  الل ة يىي، اخل اسي ليلارت ل ات    الثانيةالل ة  ض    ملا ادلت سط
 انضلاا     ده  ا يىلا، ادل  ج التأ  ملي الأيا ي   العنااا ىله ي  د ضايرة للح العينة  لااد   لنية ي  الملة
 يىي (2.15ا )العا ادلعيار  انضلاا  بلغ  يث العينة  لااد    ا   بة   التملارب ينأنة در ة  ؤها هذ ادلعيار 
 . يدة ن لا  ا قعتا نأنة

ا اية   أ  بتسليلها   نا هليو ال ا    ااد الل  ياذلد  النسثي الذاض النتائج ىله ق د  ي ىت
 :  التا  يىي، احلأابية ادلت سنات لنا قعلأها يال  العينة  لااد    ا  لنية استجابات ق  و ي أ 

و ن لااد العينة ق ال  للح  ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<3.57) ال سط احلأايببلغ  (7ر   ) اللملاة   -1
ادل  ج التأ  ملي  شلا  د  للح  نو  أاى    (  اس  ختليض للح  سعار اخلد ات ادلذا ة إل نا  الأياح لليها)

 .الأيا ي
 النية  لااد العينة زلا ديب لي ا  ( شلا  د  للح  ب3<2.84) ( بلغ ال سط احلأايب27  اللملاة ر   ) -2

 .( ت تا ا لااد العا ل  مبؤها نئ   تناس   ا ال اائف ال    ذل  ا تعل  بد )
زلا ديب لي ا  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.83) ( بلغ ال سط احلأايب12د 10  اللملاة ر   ) -3

د    ا اللندة  ناس  يسهل    ادللتمليات الديلية يال طنيةلللندة   ار ات لعالة ي ت ي ة   قنؤي تعل  بد )
 .ال ا   اليو(

)  د   زلا ديب ب نو لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.79( بلغ ال سط احلأايب)26  اللملاة ر   ) -4
 .(ا لااد العا ل    اللندة  ها ه  بللاءة

زلا ديب لي ا  تعل   لااد العينة شلا  د  للح  ب   لنية ( 3<2.77) ( بلغ ال سط احلأايب29  اللملاة ر   ) -5
 .(ن ق الل اإل ااءات للسس   للح الد ات ي تا ط   ب ب )

زلا ديب للح  نو  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<176) ( بلغ ال سط احلأايب22  اللملاة ر   ) -6
 .()اللندة مينن ادل  د    اخلس  ات ل بائنو
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 ب  زلا ديب للح لااد العينة لنية ( شلا  د  للح  ب   3<1.72) ( بلغ ال سط احلأايب28ر   )  اللملاة  -7
 .( أت ا العا ل ب باللندة هي  راء ياستلأارات الأياح     ن لية اخلد ات ادلملد ة)
 نو للح زلا ديب  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.69) ( بلغ ال سط احلأايب6  اللملاة ر   ) -8

  ()ادلنالا ال  حيسل لليها    اللندة قتناس   ا التلللة ال   دلعها الأائن
للح  ب  ق ال  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.59) ( بلغ ال سط احلأايب25  اللملاة ر   ) -9
 لللندة    ا هلل يين  عاي  قعاض ليو بيا ادلعل  ات ال   ا   ال ب ب  عالتها()

للح  ب  ق ال  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.58) ( بلغ ال سط احلأايب9اللملاة ر   )   -10
  .) ت ي  اللندة بتنؤي   أابملات  تن لة يلا دة    ن لها(

للح  ق ال  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.57) ( بلغ ال سط احلأايب24و 5ر   ) ق   اللملا  -11
 . ( عت د اللندة للح  سل ب النيا ادلنا ا   ق ز ا الد اقو -اخلد ات   اللندة  ناسنة للأياح  ب ) سعارا 

ق ال  للح  ب  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.56) ( بلغ ال سط احلأايب3)   اللملاة ر   -12
 )قت ي  اخلد ات اللندة بار دة العالية.( 

ق ال  للح  ب  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.55) احلأايب( بلغ ال سط 12  اللملاة ر   ) -13
 )طا ملة قملدمي اخلد ة ذلا دير  نق   ه نا  الأياح للح اللندة.( 

ق ال  للح  ب  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.44) ( بلغ ال سط احلأايب23  اللملاة ر   )  -14
 نا ا   ق ز ا الد اقو.( ) عت د اللندة للح  سل ب النيا ادل

ق ال  للح  ب  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.43) ( بلغ ال سط احلأايب4  اللملاة ر   ) -15
 )اخلد ات التل يلية ال    لاىا اللندة  ه ة يقليب ا تيا ات الأائن.( 

ق ال  للح  ب  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.38) ( بلغ ال سط احلأايب1  اللملاة ر   ) -16
  .) ع ل اللندة للح قملدمي الد ات سلتللة قتناس   ا  ا ات ير نات الأياح(

ق ال  للح  ب  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.33) ( بلغ ال سط احلأايب8  اللملاة ر   ) -17
 ) لع  اإلل ب دير  نق   ه نا  الأياح للح الد ات اللند ية( 

للح  ب  ق ال  لااد العينة ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.25) ال سط احلأايب( بلغ 11ر   )   اللملاة -18
 (. ت ي  ادلؤها العاا لللندة بالنؤالة يال قي )
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( شلا  د  للح  ب   لنية  لااد العينة ق ال  للح  ب 3<1.54( بلغ ال سط احلأايب )25  اللملاة ر   ) -19
 .للسف الأيارات( ) ت لا اللندة للح   ا ف  ناسنة

( شلا  د  للح  ب   لنية  لااد العينة ق ال  للح  ب 3<1.53( بلغ ال سط احلأايب )24  اللملاة ر   ) -20
 .)  ا   اننتؤار   اللندة  احية(

( شلا  د  للح  ب   لنية  لااد العينة ق ال  للح  ب 3<2.94( بلغ ال سط احلأايب )01  اللملاة ر   ) -21
 بتملدمي الد ات  تن لة   رلا  الأيا ة() مل ا اللندة 

( شلا  د  للح  ب   لنية  لااد العينة ق ال  للح  ب 3<2.93( بلغ ال سط احلأايب )23  اللملاة ر   ) -22
 ()الد ل ر الدااللي لللندة  لاب ي تناس 

 التنمية السياحية )الزيادة في عدد السياح(: ثانيا
 التنمية السياحية ) الزيادة في عدد السياح(نتائج َاراء عينة الدراسة حول : (03جدول رقم)

 اإل سائية ادل  اات انستجابات

 اراتــــــــــالعب
  ال  
 ب دة

  ق   ال  زلا د   ال 
 ق   ال  
 ب دة

ادلت سط 
 احلأايب

انضلاا  
 ادلعيار 
 

 الدر ة

قأاى  اخلد ات اللند ية ادلتن لة يذات ار دة 
 العالية    لب لدد  نق    الأياح لل ننملة

15 11 12 21 25 1.56 2.315 5 

 عد قأعق اخلد ات اللند ية لنسا لعا    
  لب لدد  نق    الأياح لل ننملة

29 19 16 9 7 1.52 2.264 6 

قأاى  ال سائل ال يجيية   ز ادة احلا ة الأيا ية 
 ال الد   ذلالل ننملة    ال   ز ادة لدد الأياح 

12 31 29 22 7 1.46 2.152 7 

قأاى   سالي  الت ز ا الأيا ي   قأهيل 
ال ا   هي ادلننملة شلا   جا للح ق الد الأياح 

 .هليها
22 32 16 12 2 1.67 2.556 3 

 لاءة يلنا ة يليا ة ا لااد العا ل    ادل سأة 
الأيا ية قأاى  ب لل  نق    لب الأياح 

 ادل سأةذلله 
22 14 45 21 3 1.69 5.967 2 

قأاى  سالة يد ة يطا ملة قملدمي اخلد ة الأيا ية 
  ادل سأة الأيا ية هي ز ادة لدد الأياح 

 لل ننملة
22 32 31 21 4 1.63 2.522 4 
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للني ة ادلاد ة   ادل سأة الأيا ية دير لعا    
  لب   ا لدد    الأياح ادلننملة

14 15 15 23 23 1.68 2.389 1 

  2.252 1.61 التن ية الأيا ية ) ال  ادة   لدد الأياح(     العاا ادلت سط
    هلداد النلنة: لمصدرا

)ز ادة  بالتن ية الأيا ية ادلتعلملة العنارات بيا ضل  هجيابية الدراسة لينة اجتاىات  ب  ل ه اردي   ؤها
   ا (3.45( ي  ل    )1.65) ب   ملا يالل ( 1.61) الللي احلأايب ادلت سط بلغ  يث،   لدد الأياح(

زلا د ق  د  در ة هي ق ق ال  الل ة يىي، اخل اسي ليلارت ل ات    الثالثةالل ة  ض    ملا ادلت سط ىلا  ب
 نضلاا ا    دىا  ا يىلاحتملي  التن ية الأيا ية   لدا درا ة الع ا  بدير لنااا ادل  ج التأ  ملي الأيا ي 

 يىي (5.541ا )العا ادلعيار  انضلاا  بلغ  يث العينة  لااد    ا   بة   التملارب ينأنة در ة  ؤها هذ دلعيارا
 . ت سنة قعتا نأنة

ا اية   أ  بتسليلها   نا هليو ال ا    ااد الل  ياذلد  النسثي الذاض النتائج ىله ق د  ي ىت
 :  التا  يىي، احلأابية ادلت سنات لنا قعلأها يال  العينة  لااد    ا  لنية استجابات ق  و ي أ 

  ب للح  زلا دةلااد العينة  ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.69) ( بلغ ال سط احلأايب35  اللملاة ر   ) -1
 لاءة ياللنا ة يالليا ة ا لااد العا ل    ادل سأة الأيا ية قأاى  ب ك  نق    لب الأياح ذلله ادل سأة 
يىلا را ا لعدا درا ة الع ا  ادلهني  ب اية اللنا ة يالليا ة   التعا ل  ا الأياح ال الد   لللندة ي للك  ا ا 

 .لعدا قسادله   ا الأياح
 ب الني ة للى زلا دةلااد العينة  ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.68) بلغ ال سط احلأايب( 31  اللملاة ر   ) -2

ادلاد ة   ادل سأة الأيا ية دير لعا      ا لدد    الأياح لل ننملة يىلا را ا لعدا درا ة ي عالة الع ا  
 .جب يا  ا حيت  و اللندة

  ب للح  زلا دلااد العينة    د  للح  ب   لنية ( شلا3<1.67( بلغ ال سط احلأايب)19  اللملاة ر   ) -3
 سالي  الت ز ا الأيا ي قأاى    قأهيل ال ا   اي ادلناط  الأيا ية شلا   جا للح ق الد الأياح لللندة 

 يىلا  ع د هي لدا قدالل   لنية ل ا  اللندة   ال اائف التأ  ملية 
للح  ب  زلا دةلااد العينة  ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.63) ( بلغ ال سط احلأايب32  اللملاة ر   ) -4

سالة يد ة يطا ملة قملدمي اخلد ات الأيا ية   ادل سأة الأيا ية قأاى    ز ادة لدد الأياح يىلا را ا هي 
  .لليا بيعه  سلتس    ىلا اجملا ، لدا قملدمي اخلد ات الأيا ية للأائن    طا  بيا الع ا 
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 ب لااد العينة ق ال  للح  ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.56) ( بلغ ال سط احلأايب26)  اللملاة ر    -5
 .اخلد ات الأيا ية اللند ية ادلتن لة يذات ار دة العالة قأاى     لب لدد  نق    الأياح

 ب  لااد العينة ق ال  للح ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.52) ( بلغ ال سط احلأايب17  اللملاة ر   ) -6
  قأعق اخلد ات اللند ية  عد لنسا لعا     لب لدد  نق    الأياح

 ب  لااد العينة ق ال  للح ( شلا  د  للح  ب   لنية 3<1.46) ( بلغ ال سط احلأايب18  اللملاة ر   ) -7
 .ال سائل ال يجيية قأاى    ز ادة احلا ة الأيا ية لل ننملة    ال   ز ادة لدد الأياح ال الد   ذلا 

 رتباطية بين متغيرات الدراسةدراسة العالقة اال: المطلب الثالث
 معامل االرتباط: أوال

 رتباط الخطي بين المتغير المستقل والمتغير التابعاال: (04) الجدول رقم

 .(SPSS بناء للح سلا ات)   هلداد النلنة : المصدر

التن ية الأيا ية ي  اردي   ل ه ن  ظ  ب  عا ل انرقناط اخلني ب  ادل  ج التأ  ملي الأيا ي   
(   قمليي  %46.3(  يث  أاى  ادل  ج التأ  ملي الأيا ي بنأنة)0.681) ى  )ال  ادة   لدد الأياح(

 ( ال  قتدالل ليها ل ا ل  الا  مل قدالل   الدراسة.%53.7التن ية الأيا ية يالنأنة ادلتنملية ادلت ثلة بددددددددددد )
 االنحدار خط تباين تحليل: ثانيا

 : االتنار اللاضية
H05لند  أت    عن  ة الأيا ية ن  أاى  ادل  ج التأ  ملي الأيا ي   التن ية : =اللاضية السلا ة%=α. 
H15 أت    عن  ة  لند الأيا يةادل  ج التأ  ملي الأيا ي   التن ية   أاى : =اللاضية الند لة%=α. 

 االنحدار خط تباين تحليل يوةح: (05) الجدول رقم

 sig أت   الدنلة  زلأ بة F ي ة   ت سط ادلابعات در ات احلا ة رل  ع ادلابعات  سدر التنا  
 0005. 37.211 3.282 2 3.282 اإلضلدار

 5.586 43 3.685 اخلن 

 44 6.866 اجمل  ع

 .(SPSSبناء للح سلا ات )   هلداد النلنة : المصدر

 

 قملد ا اخلن   عا ل التسد د ادلسسن  عا ل التسد د  عا ل انرقناط من ذج
1 0.681 0.463 0.451 .2930 
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 :  لي اردي   ل ه نأتنتج  ا   ال   

 %ادلعن  ة  أت        ل sig=0.000لند  أت   دنلة  ادل  ج التأ  ملي الأيا ي  ب ىنا  ق ثق
5=α  التن ية بات ن  أاى  ادل  ج التأ  ملي الأيا ي يبالتا  نالض اللاضية السلا ة ال  قعا للح  ب  

 .التن ية الأيا ية   ادل  ج التأ  ملي الأيا يينملنل اللاضية الند لة ال  قمل    أاى   الأيا ية

 انضلدار الط  عا  ت  ي    ضن ادل ا  اردي : االنحدار خط معامالت دراسة: ثالثا

 نحداراال خط معامالت قيم يوةح: (06الجدول رقم)

 من ذج
  عا  ت    دة  عا  ت  ق زلددة

T 
  أت   الدنلة

Sig B  بيتا اخلن  ادلعيار 
 5.336 2.928 ثابا

5.682 
5.755 5.555 

 5.555 6.593 5.585 5.526 اب ر ا ي 

 .(SPSSبناء للح سلا ات )   هلداد النلنة : المصدر

 :     عادلة اخلط ادلأتملي  aالل  ميثل  1.918ن  ظ  ب  ي ة الثابا ل ه     اردي  

Y=a+bx1 
  ل     0.000صلدىا  عن  ة بددددد لل س ر ادلأتملل لنااا ادل  ج التأ  ملي الأيا ي sigلند دراسة  ي ة 
لتسنن  عادلة  H1ينملنل اللاضية الند لة  H0يلليو ل ننا نالض اللاضية السلا ة  0.05    أت   ادلعن  ة 
 :  لي انضلدار  ندئيا   ا

Y=1.198+0.516X 

يذلك    ال    التن ية الأيا ية حتملي ة   اية  نق   ادل  ج التأ  ملي الأيا يدير ل  ب نأتنتج يبالتا 
    ل ا زادة  التن ية الأيا يةادلتذق التابا  لنااا ادل  ج التأ  مليي  د ارقناط طاد      ب  ادلتذق ادلأتملل 

 .قن ية سيا ية    ال   ز ادة   لدد الأياح قناس  يقلا ل لنااا ادل  ج التأ  ملي الأيا ي  ل ا ضل 
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 :خالصة الفصل

يال  هتد  هي هبااز الدير الل   مل ا  ستنيابالتننيملية ال    نا هبا ل  طا   ق ز ا ان   ال   الدراسة 
 الع ا  ياإلدار   داالل ادلا   رل  لة    لحلالتن ية الأيا ية يذلك حتملي  بو ادل  ج التأ  ملي الأيا ي   

يبعد حتليل النتائج ال   اء هبا   يالأياادلتاسس    اجملا    الع ا  ادلت ثل   االذ الة اللىنيةالأيا ي ا
  حتملي  لو دير   ادلأااة  ادل  ج التأ  ملي الأيا ي ب ن ؤنا، (sbss21انستنياب يادلدر ة   بانا ج )

  ز ادة لدد يلعاليتو  وي د   لاءق قلا ل يقناس  لنااا ادل  ج التأ  ملييذلك    ال    التن ية الأيا ية
 الأياح.
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مى  الى   ، حاولنا يف ىذه الدراسة التعرف على  مهيةىة االتيى ال اليىةاحو و وره يف  اةىل التنلةىة اليىةاحةة
وجىىىىو  عرضىىىىنا دلمىىىىاىةو عامىىىىة حىىىى   التيىىىى ال واليىىىىةاحة ولىىىىا احر نىىىىا  ع ماىةىىىىة التيىىىى ال اليىىىىةاحو وعنا ىىىىره علىىىى 

وجىىىاهذ ىىىىذه اخلامتىىىة و   ىىىة عامىىىة ذلىىىذه الدراسىىىة ع راىىىا ، اخلصىىى أ ومهىىىىو اا اعىىى  ادلتعلاىىىة يالتنلةىىىة اليىىىةاحةة
واتضىىىل  ، واحبةاةىىا وىىىو م ىى لة مىى  النتىىا إ ادلت  ىىلة  لةاىىىا واألجايىىاذ اخلا ىىة ياكسىىةلة ادلحروحىىة يف األ ىى الةة

مهما يف العنصر اكالىًن تتننىا اتىاد جداىدا ذلىذا البنى  يف ، عنصر ادل ايل الت  ةاذ اخلا ة يادل ض ع زلل الدراسةال
 .ةحدو  ما عراه م     الةاذ جدادا الا ة حبل ادل اضةع اليت ايتنل الدراس

 أوال ـ النتائج: 

ي ضىىىىىىع ، ايىىىىىع  التيىىىىى ال اليىىىىىةاحو مىىىىى  الىىىىى   جاىىىىى  ه  ع احىىىىى ار وار ةىىىىىة الاحىىىىىاع اليىىىىىةاحو ومهع ىىىىىحتو
مت امىىل وجىىذات عىىااإ عىى  عللةىىة انلةىىة سىىةاحةة  ىىاملة  ىى ي  ةىىع  االسىىتااةاةاذ ال مةلىىة يعىىر  منىىتإ سىىةاحو

،  ضىىاتة  ع العنصىىر الب ىىري العامىىل علىى  ام اتىىو مىىدع و حبلىى ذ للىىتواإ واألعىى  ، ادل  عىىاذ ادلا اىىة ذلىىذا العىىر 
مىا ا    مهساساا  ع و سةاحو   ي م جو  ع واتة اكس اد ادليتادتة مع احلرأ عل  اللل رلتلع سىةاحو يلى  

 علةو م  واجباذ م  مهجل  جناح ىذه ااا   حة  جند مه :

 التيىى ال اليىىةاحو لىىو  ور يف  اةىىل التىى از  يىىٌن العىىر  والحلىى  اليىىةاحو مىى  الىى    مةىى  الحلىى  اليىىةاحو 
 ان اع العر  اليةاحو.و 
  اليةاحو. اخلدماذ اليةاحةة ادلتن عة وذاذ اا  ا العالةة اياىو يف زاا ا احلروة اليةاحةة والحل  والعر 
  الت زاىىع اليىىةاحو ايىىاىو يف التنلةىىة اليىىةاحةة مىى  الىى   اىى تًن ادلنىىتإ اليىىةاحو مهو اخلدمىىة اليىىةاحةة لليىىا   يف

 ادل ا  وال ما  ادلناسبٌن.
 مهسىىالة  و  الىىتواإ اليىىةاحو اىىملر ي ىى ل وبىىًن وتعىىا  يف  اةىىل التنلةىىة اليىىةاحةة مىى  الىى   اعىىد  وانىى ع  ىىرد

 التواإ.
 ة اليىىىةاحةة عنصىىىر ميىىىاىو يف التنلةىىىة اليىىىةاحةة مىىى  الىىى   التىىىدرا  ااةىىىد دلاىىىدو اخلدمىىىة  رااىىىة ااىىىد  اخلدمىىى

ولا مه  متة  ادلؤسية اليةاحةة يالدا  ر ااةد واكعةل وا تر عنصر الن اتىة يف ايىة  ،  وادل تصٌن يف رلا  اليةاحة
 ادل صص لليا   اياىو يف جذت واستلالة اليةاح وراحتاو النميةة واايداة.
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 :انيا ـ التوصياتث

علىى  ضىى ه النتىىا إ الىىيت   الت  ىىل  لةاىىا مىى  الىى   ىىىذه الدراسىىة جنىىد مه  التيىى ال اليىىةاحو لىىو مهيةىىة وبىىًنا 
ل   وحده ال ا مو يل ىناك رلل عة م  اليةاساذ الىيت ايىاىو يف انلةىة ، و ور تعا  يف  اةل التنلةة اليةاحةة
 واح ار واليت مي   ال ةصاا تةلا الو:

  االىتلاو يتنلةة  حاع اليةاحة مى  الى   زاىا ا ادل صصىاذ احل  مةىة لاحىاع اليىةاحة يف ادل ازعىة العامىة للدولىة
 وذلك دلا لو م  املًن عل  يا و الاحاعاذ اال تصا اة .

  احىى ار البنةىىىة التنتةىىة لاحىىىاع اليىىةاحة مىىى  الىى   اىىى تًن ينةىىة  تةىىىة سىىةاحةة متحىىى را الىى  متحلبىىىاذ واحتةاجىىىاذ
واالىتلاو ياخلح ط اا اىة اا ا راىة ،  ع جاع  االراااه مبيت ى اخلدماذ يف الاحاع المند و والنال ادلرا ، اليةاح

 واح ار ادلحاراذ دلا ذلا م   ور يف ري  اا ا ر يبا و  و  العامل .
  اا ا ىىر الت ىىراعو مىى  الىى   مراجعىىة الاىى اعٌن والا اعىىد اخلا ىىة يالاحىىاع اليىىةاحو يف األ ىىارمراجعىىة و يىىٌن ،

 وس    اعٌن وا راعاذ متنع استغ   اليةاح .، و يٌن تعالةة انمةذ الااع   لتياةل حروة اليةاحة
 . ا تًن اكم  يف ال ارع اا ا ري 
 ويناه العداىد مى  مراوى  ، التي ال والتواإ اليةاحو م  ال    عا ا و حةاه ان ة  احلرف والصناعاذ الةدواة

 عىىو وا ىىاةع اصىى ار ، ادلارجاعىىاذو  المعالةىىاذ   امىىة، يىى د مىىع ضىىلا  م  لىىة اكسىىعارالتيىى د لتع اىى  سىىةاحة الت
العلىىل علىى  ضىىب  مهسىىعار اخلىىدماذ اليىىةاحةة دلىىا ذلىىا مىى  عامىىل ماىىو يف ، اكتىى و وادليليىى ذ يف ادلىىد  اليىىةاحةة

ةاجىىىىاذ العلىىىىل علىىىى  ان اىىىىع ادلنتاىىىىاذ واخلىىىىدماذ اليىىىىةاحةة لىىىىت  و  ةىىىىع احت، جىىىىذت اليىىىىةاح واوتيىىىىات لاىىىىتاو
التوةى  يصى را مهوىل على  م ا ىع التى اأ االجتلىاعو ، واح ار اكمىاو  ادلتعلاىة يىالتات وارمةلاىا اىذ و اليا نٌن،

   لتناةل الت ا ل مع اكس اد اخلارجةة وجذت اليةاح.
  لت اةع ادتل االستثلاراذ اخلا ة. ااد  احل ات 
  و ع ىىاه معاىىىد ومىىدارس ، العىىاملٌن ياحىىاع اليىىةاحةاىىدرا  ال ىى ا ر الب ىىراة مىى  الىى    يىىٌن واحىى ار ميىىت ى

 الا ة يت  اناو.
 .ابين مما و اليةاحة االل توعةة م  ال   اح ار البنةة الت ن ل جةة وادلعل مااةة 
 .االىتلاو ياخلدماذ الحبةة لليةاح 
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  اا ا ىر لتىى تًن اع اى  مبىدمه ال ىىراوة يف   ارا  حىاع اليىىةاحة مى  الىى   اع اى  التعىىاو  يىٌن  ىىرواذ اليىةاحة  االىىل
 الدماذ سةاحةة عالةة اا  ا.

  رتع ال عو اليةاحو  االلةا 
  االسىىىتما ا مىىى  ادلىىى ار  الحبةعةىىىة والثااتةىىىة الىىىيت اتلتىىىع  ىىىا اا ا ىىىر يف  يىىىٌن مرابتاىىىا التناتيىىىةة يف رلىىىا  اليىىىةاحة

 واليمر.

 :ثالثا ـ اآلفاق

، ع را كيةة التي ال واليىةاحة يف و تنىا احلىايل اعتل التي ال اليةاحو والتنلةة اليةاحةة م  ادل اضةع اذلامة
األم اعةىىىاذ الحبةعةىىة والتالةىىىة اذلا لىىة  ال مه  ىنىىىاك  يىىا  وبىىىًن لاحىىاع اليىىىةاحة وعلىى  الىىرنو مىىى  اىى تر اا ا ىىىر علىى  

 ولىىا امتاىىر التيىى ال اليىىةاحو والتنلةىىة اليىىةاحةة يف اا ا ىىر  ع اكحبىىات،  وسىى ه اسىىتغ   وايىىةًن ذلىىذه األم اعةىىاذ
 :دارا يم  ا    مهتاد حب  ميتابلةةوتةلا الو رلل عة م  ادل اضةع اليت عراىا ج، والدراساذ يف ىذا اجملا 

 يت اتلتىىىع يام اعةىىىاذ  جىىىراه  راسىىىاذ يف التيىىى ال اليىىىةاحو علىىى  ادلنىىىا ل اكوثىىىر جىىىذيا لليىىىةاح يف اا ا ىىىر والىىى
 .سةاحةة وبًنا

  م  ال   اليةاساذ واالستااةاةاذ. جراه  راساذ عل  التنلةة اليةاحةة يف اا ا ر 
  اا ا ر ووةمةة انلةتاا واروجياا جراه  راساذ عل  مهىو مهع اع اليةاحة ادلت ترا يف. 

  عاىاي ومه  ا ى    ىد عىا   املىٌن، هنااىة البنى  يىالرنو مه  العلىو نىًن زلىدو   عواع ىذا ع     د و لنا 
، عرضنا ل و رمهانىا وسىر عا علىة و ولى  الالةىل مى  العلىو وادلعرتىة ويف هنااة البن  ال عا   س ى مهعنا حنلد اهلل اعاع
زمىى  ادلل ىى      ولىىا عاىى   ل ىىو مهعنىىا ي ىر تلىى  ادلل ىى  مه  خنحىى  و ىدمنا ل ىىو رمهانىىا ادلت اضىىع لعىىل انىا   عاىىاي و.

  ول ننا عتلىن م  اهلل ع  وجل مه  ا  ع ا  د استمد  ول  يالالةل م  ىذا البن  وا  اتيع  در وىل مى، عصة 
واحللىىد هلل سىىبناعو واعىىاع الىىذي وتانىىا وىىىداعا  ع وتايىىة ىىىذا البنىى  ،  ىىرمه ىىىذا البنىى  للاىىراها  و  ال ىىع ر يادللىىل

   .الاةو
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 SPSS: خمرجات الـ 10امللحق رقم 
Frequencies 

Notes 

Output Created 12-MAY-2018 23:06:40 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 90 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES= الجنس

 العمر تعلٌمً المهنة الدخل

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.05 

 

Statistics 

 الدخل المهنة تعلٌمً العمر الجنس 

N 

Valid 90 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.22 1.54 4.66 1.64 1.61 

Std. Deviation .418 .737 1.123 .659 .631 
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Frequency Table 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 77.8 77.8 77.8 70 ذكر

 100.0 22.2 22.2 20 أنثى

Total 90 100.0 100.0  

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 54.4 54.4 54.4 49 سنة 03إلى  81من 

 95.6 41.1 41.1 37 سنة 54إلى  08من 

 96.7 1.1 1.1 1 نة فما فوق 54من 

4 2 2.2 2.2 98.9 

5 1 1.1 1.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 المهنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 44.4 44.4 44.4 40 عامل

 92.2 47.8 47.8 43 موظف إدارة

 98.9 6.7 6.7 6 رئٌس قسم

 100.0 1.1 1.1 1 مدٌر

Total 90 100.0 100.0  
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 الدخل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 46.7 46.7 46.7 42 03333إلى  81333من 

 92.2 45.6 45.6 41 43333إلى 03333من 

 100.0 7.8 7.8 7 43333أكثر من 

Total 90 100.0 100.0  

 تعلٌمً

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.2 2.2 2.2 2 دون مستوى

 4.4 2.2 2.2 2 إبتدائً

 6.7 2.2 2.2 2 متوسط

 44.4 37.8 37.8 34 ثانوي

 82.2 37.8 37.8 34 جامعً

 94.4 12.2 12.2 11 دراسات علٌة

 100.0 5.6 5.6 5 شهادات أخرى

Total 90 100.0 100.0  
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Frequencies 

Notes 

Output Created 12-MAY-2018 23:08:45 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 90 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES=VAR00006 VAR00007 

VAR00008 VAR00009 VAR00010 

VAR00011 VAR00012 VAR00013 

VAR00014 VAR00015 VAR00016 

VAR00017 VAR00018 VAR00019 

VAR00020 VAR00021 VAR00022 

VAR00023 VAR00024 VAR00025 

VAR00026 VAR00027 VAR00028 

VAR00029 VAR00030 VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.08 

 

 

[DataSet0]  
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Statistics 

ٌقوم الفندق بتقدٌم  

خدمات متنوعة فً 

 مجال السٌاحة

ٌعمل الفندق على تقدٌم 

مختلفة تتناسب خدمات 

مع حاجات و رغبات 

 السٌاح

تتمٌز الخدمات الفندق 

 بالجودة العالٌة

الخدمات التكملٌة التً 

ٌوفرها الفندق مهمة 

 وتلبً احتٌاجات الساىح

اسعار الخدمات فً 

 الفندق مناسبة للسٌاح

N 

Valid 90 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.94 2.38 2.56 2.43 2.57 

Std. Deviation 1.021 .881 1.092 1.171 1.382 

 

Statistics 

المنافع التً ٌحل علٌها  

من الفندق تتناسب مع 

التكلفة التً ٌدفعها 

 الساىح

مواسم التخفٌض على 

االسعار الخدمات 

مغرٌة لالقبال السٌاح 

 علٌها

ٌلعب االعالن دور 

كبٌر فً اقبال السٌاح 

 على خدمات الفندقٌة

بتنظم ٌتمٌز الفندق 

مسابقات متنوعة و 

 فرٌدة من نوعها

للفندق مشاركات فعالة 

و متمٌزة فً تنظٌم 

الملتقٌات الدولٌة و 

 الوطنٌة

N 

Valid 90 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.69 3.07 2.33 2.58 2.83 

Std. Deviation 1.148 1.178 1.091 1.357 1.265 

 

Statistics 

الفندق ٌمنح المزٌد من  

 الخومات لزباىنها

موقع الفندق مناسب و 

 سهل الوصول الٌه

ٌلتزم الفندق بتقدٌم  

خدمات لٌاح فب ي 

 المواعٌد المجددة

ٌعتمد الفندق على 

أسلوب البٌع المباشر 

 لتوزٌع خدماتها

للفندق موقع إلكترونً 

معروف تعض فٌه 

جمٌع المعلومات التً 

 ٌرغب الزبون بمعرفته

N 

Valid 90 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.76 2.83 2.44 2.57 2.59 

Std. Deviation 1.310 1.368 1.092 1.227 1.262 
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Statistics 

ٌؤدي األفراد العاملٌن  

 فً الفندق مهامهم بكفاة

ٌتمتع أفراد العاملٌن 

بمظهر الق ٌتناسب مع 

 الوظاف التً ٌشغلونها

ٌستمع العاملون للفندق 

إلى أراء وإستفسارات 

السٌاح حول نوعٌة 

 الخدمات المقدمة

ال تؤخذ اإلجراءات 

للحول على الخدمات 

 لوقت طوٌل

توفٌر الفندق على عدة 

طرق لتسهٌل عملٌة 

 تقدٌم الخدمات

N 

Valid 90 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.79 2.84 2.71 2.77 2.28 

Std. Deviation 1.195 1.198 1.183 1.181 1.181 

 

Statistics 

طرٌقة تقدٌم الخدمات  

لها دور كبٌر فً غقبال 

 السٌاح على الفندق

ٌتمٌز المظهر العام 

 بالنظافة والترتٌب

الدٌكور الداخلً للفندق 

 جذاب ومتناسق

أماكن اإلنتظار فً 

 الفندق مرٌحة

ٌتوفر الفندق على 

مواقف مناسبة لف 

 السٌارات

N 

Valid 90 90 90 90 89 

Missing 0 0 0 0 1 

Mean 2.50 2.10 1.93 2.03 2.04 

Std. Deviation 1.416 1.246 .992 1.146 1.137 

 

Statistics 

تساهم الخدمات  

السٌاحٌة متنوعة  

المتنوعة وذات جودة 

عالٌة فً جذب عدد 

كبٌر من السٌاح 

 للمنطقة

ٌعد تسعٌر الخدمات 

الفندقٌة عنر فعال فً 

جذب عدد كبٌر من 

 السٌاح للمنطقة

تساهم الوسال 

التروٌجٌة فً زٌادة 

حركة السٌاحة للمنطة 

من خالل زٌادة عدد 

 الٌاح الوافدٌن لها

تساهم إسالٌب التوزٌع 

السٌاحً فً تسهٌل 

الوول إلً المنطقة 

السٌاحٌة مما ٌشجع 

 على توافد السٌاح إلها

لكفاءة واللباقة واللٌاقة ا

لألفراد العاملٌن 

للمؤسسة السٌاحٌة 

تساهم بشكل كبٌر فً 

جذب السٌاح لهذه 

 المؤسسة

N 

Valid 90 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.56 2.51 2.46 2.67 2.69 

Std. Deviation 1.325 1.164 1.201 1.006 .967 
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Statistics 

وطرٌقة التقدٌم الخدمة تساهم السرعة والدقة  

السٌاحٌة فً المؤسسة السٌاحٌة إلى زٌادة عدد 

 السٌاح للمنطقة

للبٌة المادٌة فً المؤسسة السٌاحٌة دور فعال فً 

 جذب عدد من السٌاح للمنطقة

N 

Valid 90 90 

Missing 0 0 

Mean 2.63 2.68 

Std. Deviation 1.011 1.389 

Frequency Table 

 الفندق بالجودة العالٌةتتمٌز الخدمات 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 18 موفق بشدة

 47.8 27.8 27.8 25 موافق

 80.0 32.2 32.2 29 محاٌد

 96.7 16.7 16.7 15 غٌر موافق

 100.0 3.3 3.3 3 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 الخدمات فً الفندق مناسبة للسٌاح اسعار

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 32.2 32.2 32.2 29 موفق بشدة

 52.2 20.0 20.0 18 موافق

 67.8 15.6 15.6 14 محاٌد

 91.1 23.3 23.3 21 غٌر موافق

 100.0 8.9 8.9 8 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 ٌقوم الفندق بتقدٌم خدمات متنوعة فً مجال السٌاحة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 43.3 43.3 43.3 39 موفق بشدة

 72.2 28.9 28.9 26 موافق

 91.1 18.9 18.9 17 محاٌد

 98.9 7.8 7.8 7 غٌر موافق

 100.0 1.1 1.1 1 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 مواسم التخفٌض على االسعار الخدمات مغرٌة لالقبال السٌاح علٌها

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.2 12.2 12.2 11 موفق بشدة

 30.0 17.8 17.8 16 موافق

 62.2 32.2 32.2 29 محاٌد

 88.9 26.7 26.7 24 غٌر موافق

 100.0 11.1 11.1 10 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 ٌلعب االعالن دور كبٌر فً اقبال السٌاح على خدمات الفندقٌة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 28.9 28.9 28.9 26 موفق بشدة

 55.6 26.7 26.7 24 موافق

 83.3 27.8 27.8 25 محاٌد

 98.9 15.6 15.6 14 غٌر موافق

 100.0 1.1 1.1 1 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 ٌتمٌز الفندق بتنظم مسابقات متنوعة و فرٌدة من نوعها

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 26.7 26.7 26.7 24 موفق بشدة

 56.7 30.0 30.0 27 موافق

 70.0 13.3 13.3 12 محاٌد

 88.9 18.9 18.9 17 غٌر موافق

 100.0 11.1 11.1 10 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 ٌعمل الفندق على تقدٌم خدمات مختلفة تتناسب مع حاجات و رغبات السٌاح

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 14.4 14.4 14.4 13 موفق بشدة

 58.9 44.4 44.4 40 موافق

 90.0 31.1 31.1 28 محاٌد

 98.9 8.9 8.9 8 غٌر موافق

 100.0 1.1 1.1 1 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 الخدمات التكملٌة التً ٌوفرها الفندق مهمة وتلبً احتٌاجات الساىح

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 26.7 26.7 26.7 24 موفق بشدة

 55.6 28.9 28.9 26 موافق

 77.8 22.2 22.2 20 محاٌد

 96.7 18.9 18.9 17 غٌر موافق

 100.0 3.3 3.3 3 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 موقع الفندق مناسب و سهل الوصول الٌه

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 22.2 22.2 22.2 20 موفق بشدة

 44.4 22.2 22.2 20 موافق

 63.3 18.9 18.9 17 محاٌد

 86.7 23.3 23.3 21 غٌر موافق

 100.0 13.3 13.3 12 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 المواعٌد المجددةٌلتزم الفندق بتقدٌم  خدمات لٌاح فب ي 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 23.3 23.3 23.3 21 موفق بشدة

 52.2 28.9 28.9 26 موافق

 83.3 31.1 31.1 28 محاٌد

 96.7 13.3 13.3 12 غٌر موافق

 100.0 3.3 3.3 3 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 الفندق على أسلوب البٌع المباشر لتوزٌع خدماتهاٌعتمد 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 21.1 21.1 21.1 19 موفق بشدة

 55.6 34.4 34.4 31 موافق

 74.4 18.9 18.9 17 محاٌد

 92.2 17.8 17.8 16 غٌر موافق

 100.0 7.8 7.8 7 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 للفندق موقع إلكترونً معروف تعض فٌه جمٌع المعلومات التً ٌرغب الزبون بمعرفته

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 27.8 27.8 27.8 25 موفق بشدة

 46.7 18.9 18.9 17 موافق

 72.2 25.6 25.6 23 محاٌد

 94.4 22.2 22.2 20 غٌر موافق

 100.0 5.6 5.6 5 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 للفندق مشاركات فعالة و متمٌزة فً تنظٌم الملتقٌات الدولٌة و الوطنٌة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 18.9 18.9 18.9 17 موفق بشدة

 40.0 21.1 21.1 19 موافق

 68.9 28.9 28.9 26 محاٌد

 88.9 20.0 20.0 18 غٌر موافق

 100.0 11.1 11.1 10 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 ٌؤدي األفراد العاملٌن فً الفندق مهامهم بكفاة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 15.6 15.6 15.6 14 موفق بشدة

 44.4 28.9 28.9 26 موافق

 68.9 24.4 24.4 22 محاٌد

 92.2 23.3 23.3 21 غٌر موافق

 100.0 7.8 7.8 7 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 

 



 المالحق
 

 

 ٌتمتع أفراد العاملٌن بمظهر الق ٌتناسب مع الوظاف التً ٌشغلونها

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 15.6 15.6 15.6 14 موفق بشدة

 40.0 24.4 24.4 22 موافق

 68.9 28.9 28.9 26 محاٌد

 91.1 22.2 22.2 20 غٌر موافق

 100.0 8.9 8.9 8 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 ٌستمع العاملون للفندق إلى أراء وإستفسارات السٌاح حول نوعٌة الخدمات المقدمة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 17.8 17.8 17.8 16 موفق بشدة

 44.4 26.7 26.7 24 موافق

 74.4 30.0 30.0 27 محاٌد

 92.2 17.8 17.8 16 غٌر موافق

 100.0 7.8 7.8 7 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 الفندق ٌمنح المزٌد من الخومات لزباىنها

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 21.1 21.1 21.1 19 موفق بشدة

 44.4 23.3 23.3 21 موافق

 72.2 27.8 27.8 25 محاٌد

 86.7 14.4 14.4 13 غٌر موافق

 100.0 13.3 13.3 12 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 على الخدمات لوقت طوٌلال تؤخذ اإلجراءات للحول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 18 موفق بشدة

 37.8 17.8 17.8 16 موافق

 71.1 33.3 33.3 30 محاٌد

 94.4 23.3 23.3 21 غٌر موافق

 100.0 5.6 5.6 5 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 الفندق على عدة طرق لتسهٌل عملٌة تقدٌم الخدماتتوفٌر 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 34.4 34.4 34.4 31 موفق بشدة

 58.9 24.4 24.4 22 موافق

 82.2 23.3 23.3 21 محاٌد

 96.7 14.4 14.4 13 غٌر موافق

 100.0 3.3 3.3 3 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 طرٌقة تقدٌم الخدمات لها دور كبٌر فً غقبال السٌاح على الفندق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 35.6 35.6 35.6 32 موفق بشدة

 54.4 18.9 18.9 17 موافق

 71.1 16.7 16.7 15 محاٌد

 88.9 17.8 17.8 16 غٌر موافق

 100.0 11.1 11.1 10 موافق بشدةغٌر 

Total 90 100.0 100.0  
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 ٌتمٌز المظهر العام بالنظافة والترتٌب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 45.6 45.6 45.6 41 موفق بشدة

 66.7 21.1 21.1 19 موافق

 82.2 15.6 15.6 14 محاٌد

 95.6 13.3 13.3 12 غٌر موافق

 100.0 4.4 4.4 4 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 الدٌكور الداخلً للفندق جذاب ومتناسق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 45.6 45.6 45.6 41 موفق بشدة

 67.8 22.2 22.2 20 موافق

 93.3 25.6 25.6 23 محاٌد

 100.0 6.7 6.7 6 غٌر موافق

Total 90 100.0 100.0  

 أماكن اإلنتظار فً الفندق مرٌحة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 42.2 42.2 42.2 38 موفق بشدة

 71.1 28.9 28.9 26 موافق

 87.8 16.7 16.7 15 محاٌد

 95.6 7.8 7.8 7 غٌر موافق

 100.0 4.4 4.4 4 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 ٌتوفر الفندق على مواقف مناسبة لف السٌارات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 39.3 39.3 38.9 35 موفق بشدة

 74.2 34.8 34.4 31 موافق

 86.5 12.4 12.2 11 محاٌد

 95.5 9.0 8.9 8 غٌر موافق

 100.0 4.5 4.4 4 غٌر موافق بشدة

Total 89 98.9 100.0  

Missing System 1 1.1   

Total 90 100.0   

 تساهم الخدمات السٌاحٌة متنوعة  المتنوعة وذات جودة عالٌة فً جذب عدد كبٌر من السٌاح للمنطقة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 27.8 27.8 27.8 25 موفق بشدة

 52.2 24.4 24.4 22 موافق

 75.6 23.3 23.3 21 محاٌد

 88.9 13.3 13.3 12 غٌر موافق

 100.0 11.1 11.1 10 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 ٌعد تسعٌر الخدمات الفندقٌة عنر فعال فً جذب عدد كبٌر من السٌاح للمنطقة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 21.1 21.1 21.1 19 موفق بشدة

 53.3 32.2 32.2 29 موافق

 82.2 28.9 28.9 26 محاٌد

 92.2 10.0 10.0 9 غٌر موافق

 100.0 7.8 7.8 7 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 للمنطة من خالل زٌادة عدد الٌاح الوافدٌن لهاتساهم الوسال التروٌجٌة فً زٌادة حركة السٌاحة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.3 23.3 23.3 21 موفق بشدة

 58.9 35.6 35.6 32 موافق

 80.0 21.1 21.1 19 محاٌد

 92.2 12.2 12.2 11 غٌر موافق

 100.0 7.8 7.8 7 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 الكفاءة واللباقة واللٌاقة لألفراد العاملٌن للمؤسسة السٌاحٌة تساهم بشكل كبٌر فً جذب السٌاح لهذه المؤسسة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.2 12.2 12.2 11 موفق بشدة

 38.9 26.7 26.7 24 موافق

 83.3 44.4 44.4 40 محاٌد

 96.7 13.3 13.3 12 غٌر موافق

 100.0 3.3 3.3 3 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 تساهم السرعة والدقة وطرٌقة التقدٌم الخدمة السٌاحٌة فً المؤسسة السٌاحٌة إلى زٌادة عدد السٌاح للمنطقة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.2 12.2 12.2 11 موفق بشدة

 46.7 34.4 34.4 31 موافق

 82.2 35.6 35.6 32 محاٌد

 95.6 13.3 13.3 12 غٌر موافق

 100.0 4.4 4.4 4 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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 إلً المنطقة السٌاحٌة مما ٌشجع على توافد السٌاح إلها تساهم إسالٌب التوزٌع السٌاحً فً تسهٌل الوول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.2 12.2 12.2 11 موفق بشدة

 46.7 34.4 34.4 31 موافق

 75.6 28.9 28.9 26 محاٌد

 98.9 23.3 23.3 21 غٌر موافق

 100.0 1.1 1.1 1 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 للبٌة المادٌة فً المؤسسة السٌاحٌة دور فعال فً جذب عدد من السٌاح للمنطقة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 26.7 26.7 26.7 24 موفق بشدة

 48.9 22.2 22.2 20 موافق

 71.1 22.2 22.2 20 محاٌد

 85.6 14.4 14.4 13 غٌر موافق

 100.0 14.4 14.4 13 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  
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Reliability 

Notes 

Output Created 12-MAY-2018 23:10:23 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 90 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=VAR00006 VAR00007 

VAR00008 VAR00009 VAR00010 

VAR00011 VAR00012 VAR00013 

VAR00014 VAR00015 VAR00016 

VAR00017 VAR00018 VAR00019 

VAR00020 VAR00021 VAR00022 

VAR00023 VAR00024 VAR00025 

VAR00026 VAR00027 VAR00028 

VAR00029 VAR00030 VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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 المنافع التً ٌحل علٌها من الفندق تتناسب مع التكلفة التً ٌدفعها الساىح

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 15 موفق بشدة

 44.4 27.8 27.8 25 موافق

 77.8 33.3 33.3 30 محاٌد

 92.2 14.4 14.4 13 غٌر موافق

 100.0 7.8 7.8 7 غٌر موافق بشدة

Total 90 100.0 100.0  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 89 98.9 

Excluded
a

 1 1.1 

Total 90 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.446 32 
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Reliability 

Notes 

Output Created 19-MAY-2018 12:50:14 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users 

et\Desktop\2بلقاسم \شمسة بلقاسم.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

90 

Matrix Input 

C:\Users 

et\Desktop\2بلقاسم \شمسة بلقاسم.sav 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=VAR00006 VAR00007 

VAR00008 VAR00009 VAR00010 

VAR00011 VAR00012 VAR00013 

VAR00014 VAR00015 VAR00016 

VAR00017 VAR00018 VAR00019 

VAR00020 VAR00021 VAR00022 

VAR00023 VAR00024 VAR00025 

VAR00026 VAR00027 VAR00028 

VAR00029 VAR00030 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 89 98.9 

Excluded
a

 1 1.1 

Total 90 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.446 25 
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Reliability 

Notes 

Output Created 19-MAY-2018 12:52:25 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users 

et\Desktop\2بلقاسم \شمسة بلقاسم.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

90 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=VAR00031 VAR00032 

VAR00033 VAR00034 VAR00035 

VAR00036 VAR00037 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 90 100.0 

Excluded
a

 0 .0 

Total 90 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.121 7 
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