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 إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال
 ال تطيب اللحظات إال بذكرك وال تطيب اآلخرةبطاعتك و 

 إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك, إلهي لك الحمد
 على كل نعمة ولك الحمد على كل حال ...

 إلى معلم البشرية وهادي األمة وخير الخلف أجمعين
 إلى من اهتدينا بهديه وتركنا على المحجة البيضاء

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمإلى خاتم األنبياء والمرسلين ... 
 إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء دون انتظار

 إلى من احمل اسمه بكل افتخار أرجوا من هللا أن يمد بعمرك
 لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار ...
 إلى والدي العزيز أدامه هللا لنا بالصحة والعافية

 الحب وإلى معنى الحنان والتفاني إلى من ضحتإلى معنى 
 فأدهشت وأعطت فأكثرت إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى
 من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى
 الحبايب  ... إلى أمي الحبيبة أدامها هللا لنا بالصحة والعافية
 إلى من كانوا مالذي وملجئي إلى من آثروني على أنفسهم
 إلى من قاسموني هموم الحياة إلى من ارى نجاحي بأعينهم

 وأرى مستقبلي بنجاحهم إلى إخوتي وأخواتي األحباء
 إلى الجيل األفضل , تقنيي المستقبل وصناع الغد األجمل

 إلى الزمالء والزميالت
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إلى من علمني النجاح و الصبر... إلى من علمني العطاء بدون 

 . ابينتظار... ا
إلى من علمتني و عانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيه... إلى من كان 

 أمي.دعاؤها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي... 
 إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما وجدوا.

 إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل المعهد و خارجها.
إلى أساتذتي الكرام الذين أناروا بن مير محمد الطيب : د. إلى األستاذ 

 دروبنا بالعلم و المعرفة.
إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها، ال يبغي بها 

 إال وجه هللا و منفعة الناس.
 إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.
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 إلى ملاكي في الحياة ...إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني ..
 إلى بسمة الحياة وسر الوجود ..

 ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب..إلى من كان دعائ
 أمي الحبيبة   

 إلى من كلله الل  ه بالهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون إنتظار ..
..أرجو من الل  ه أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد من أحمل إسمه بكل إفتخار 

حان قطافها بعد طول إنتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وغداً 
 وإلى الأبد..

  والدي العزيز   
إلى رفقاء دربي وهذه الحياة بدونكم لاشيء معكم أكون أنا وبدونكم أكون 

 مثل أي شيء..
لى مواقفكم النبيلة والصادقة معي إخوتي في نهاية مشواري أريد أن أشكركم ع

 وأخواتي ..
 إلى من أرى التفائل بعينهم .. والسعادة في ضحكتهم..

إلى شعلة الذكاء والنور الى الوجوه المفعمة بالبراءة ولمحبتكم لأزهرت أيامي 
  أصدقائي الأعزاءبراعم للغد 

 إلى كل من زل على ذكر اسمه لساني..
 ن قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث المتواضع.. وإلى كل من ساعدني م 
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  مـقدمــــة 



 مقدمة عامة
 

 مقدمة عامة 

لقد شهد العامل يف اآلونة األخرية طفرة هائلة يف كل اجملاالت وعلى كافة األصعدة كان الغرض منها اسعاد 
مجوع البشر على خمتلف طبقاهتم ، وحنن االن بصدد واحدة من تلك الصناعات املؤثرة يف اقتصادايت العديد من 

فعال يف رفع مستوي املعيشة لكل دور  القت يف اآلونة األخرية رواجا عظيما ملاهلا مندول العامل املختلفة ، واليت 
 دول العامل .

أصبحت صناعة تنافسية يف أمهيتها كربى الصناعات املختلفة ومن هنا  –يف العصر احلديث  –ان الفندقة 
س علمية وذلك  عن طريق اولتها العديد من الدول اهتماما كبريا ، فأصبحت الفندقة صناعة تقوم على أس

اخلربات املتعددة واملكتسبة يف العديد من األقسام أبسلوب علمي يواكب ركب التطور العصري والتكنولوجي ، 
فتعد صناعة الفنادق كسابق عهدها قوالب جامدة ال تقبل كل ما يستحدث على مساحة التقدم العلمي ، حيث 

 يف احتالل الصدارة يف اجملتمع من حيث العائد اليت حتققه . عرفت الصناعة الفندقية تطورا مند السبعينيات
من العوامل األساسية  (تعترب املنظمات السياحية ومنظمات الضيافة كالفنادق والقوى السياحية ...... اخل  )

 الزدهار االقتصاد الوطين 
احة اجلزائر اجلغرافية حيث تزخر اجلزائر بتنوع طبيعي خالب ورائع واعتدال يف أحوال الطقس واملناخ ومس

الواسعة وامتالكها إلمكانيات  بشرية وتنوع ثقايف وحضاري نظرا لتعاقب احلضارات عليها ومتايز مناطقي ثري كل 
هذه العوامل جمتمعة ميكن ان جتعل من بالدان القبلة األوىل املفضلة للسياح يف البحر األبيض املتوسط ولكن يبقى 

مبدى تطور القطاع الفندقي يف اجلزائر، حيث تعترب الفنادق مبثابة الواجهة االمامية قطاع السياحة وتطوره مرهوان 
 اليت تربز مدى أمهية السياحة يف االسرتاتيجية العامة االقتصادية للدولة .

وميكن تطوير حصة اجلزائر من عدد السياح القادمني وزايدهتا من خالل زايدة املشاريع واالستثمارات والبىن 
وتقدمي املزيد من اخلدمات ، والتجهيزات ابألاثث واالرضيات والديكورات وأجهزة املطابخ كمرحلة أولية ،  التحتية

مث ...... مرحلة استخدام املنتجات واخلدمات من املنظمات املوردة جلميع االحتياجات من املواد االستهالكية ) 
و......... االنتعاش الذي حيدث يف القطاعات  أنواع األطعمة واملشروابت املختلفة ( وكذا جتهيز اإلقامة،

األخرى املرتبطة ابلنشاط السياحي كالطريان والنقل وأيضا منتجات الصناعة التقليدية )احللوايت ، اخلزف ، 
 األلبسة ....اخل ( . احملالت واألنشطة الرتفيهية وحمالت التسوق .
نسجم مع التطور الواسع الذي يشهده العامل يف  وكل ذلك من خالل اعتماد أساليب وتقنيات تسويق حديثة ت

 كافة اجملاالت وعلى خمتلف األصعدة .



 مقدمة عامة
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 اإلشكالية : 
على ما مت ذكره وانطالقا من األمهية االقتصادية واالجتماعية اليت يكتسبها قطاع السياحة والفندقة ،  بناءا

 ميكن صياغة اإلشكالية على النحو التايل:
 ما هو واقع التسويق الفندقي يف اجلزائر ؟

 ما هو دور التسويق الفندقي يف تنشيط القطاع السياحي ابجلزائر ؟
ة وبغية الوصول اىل معرفة مكانة التسويق الفندقي يف اجلزائر وكذا الوقوف على واقع ملعاجلة هذه اإلشكالي

التسويق الفندقي يف اجلزائر يف ظل املنافسة الشديدة بني الدول اليت تعتمد على السياحة ، نقوم بوضع اإلجاابت 
 على األسئلة الفرعية التالية : 

 مهيته يف التنمية االقتصادية ؟ما هو مفهوم التسويق الفندقي ؟ وما مدى أ -1
 هل ترقى الفنادق اجلزائرية اىل مستوى جلب السواح وحتقيق الرضا ؟ -2
 ما هو حمتوى اخلدمات الفندقية يف اجلزائر  -3
 ما هي تطلعات املستهلك جتاه الفنادق اجلزائرية . -4
 ما هي مقومات ومؤشرات التسويق الفندقي يف اجلزائر  -5
 ما هي الصعوابت اليت تواجه القطاع الفندقي يف اجلزائر  -6
 هل مقومات ومؤهالت اجلزائر جتعل منها مقصدا سياحيا  -7

 الفرضيات :
 للوصول اىل أجوبة على التساؤالت السابقة اعتمدان على مجلة من الفرضيات 

 ندقي دورا هاما يف االقتصاد السياحي العاملي :يلعب التسويق الف -
 يعود ضعف وتراجع اخلدمات الفندقية يف اجلزائر اىل نقص اخلربة . -
 معظم الفنادق اجلزائرية يغلب عليها طابع السياحة الداخلية . -
على تفعيل يعترب التسويق الفندقي من العناصر األساسية اليت تعتمد عليها الدول السياحية واليت يساعد  -

 هياكل االيواء والفنادق .
 ارتكاز اهتمامات السياح حول تسعرية اخلدمات الفندقية املؤداة وجودة أدائها . -
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 أمهية البحث :
تكمن أمهية حبثنا هذا من خالل املقومات املادية اليت متلكها اجلزائر من القطاع الفندقي، حيث اهنا تساهم يف 

االقتصادية )اهنيار أسعار النفط( أدى اىل ضرورة إدراك احلكومة اىل التنويع االقتصادي والتوجه اىل قطاع التنمية 
السياحة والفندقة واعطاءه أمهية كبرية من خالل انشاء املشاريع وفتح اجملال امام القطاع اخلاص لالستثمار يف جمال 

 .2025ة قطاع السياحة والفندقة آلفاق السياحة والفندقة فاجلزائر وضعت خمططا لتنمية وهتيئ
وهذا األخري جاء لتعزيز القطاع الفندقي من خالل بناء فنادق جديدة وتطوير مستوى اخلدمات اليت تقدم هبا 
للحصول او االستحواذ على نسبة اكرب من السواح الوافدين وتنشيط احلركة السياحية ابجلزائر الحتكار مكانة يف 

قي يف ظل املنا.. الشديدة خاصة يف الدول اجملاورة اليت اولت اهتمام كبريا ابلقطاع الفندقي السوق السياحي والفند
أدى هبا اىل حجز مكانة يف هذا القطاع على غرار اجلزائر اليت متلك كل املؤهالت اليت متكنها من ان تكون قبلة 

 أوىل للسياح.
 : أهداف الدراسة

 طاع االقتصادي.األمهية الكبرية للنشاط الفندقي يف الق
 إبراز أمهية التسويق الفندقي يف النهوض ابلقطاع السياحي و الفندقي يف اجلزائر .

 التعريف ابملقومات الفندقية يف اجلزائر و هياكل اإليواء ومدى مسامهتها يف التنمية االقتصادية .
 : السابقة الدراسات

 من كبري  كم  لدينا يتوفر مل خاصة والفنادق عامة السياحة جمال يف املراجع وقلة املوضوع هذا احلداثة نظرا
 . اجملال هذا يف السابقة الدراسات
 الفندق التسويق وآفاق واقع بعنوان2014/2015 ماسرت مذكرة الباقي أم جامعة من عادل سالحي دراسة

 ومقومات التسويقية والبيئة الفندقية و السياحية اخلدمات وتسويق عامة بصفة التسويق إىل تطرق حيث. اجلزائر يف
 مدينة يف الفنادق من جمموعة على أجريت الىت امليدانية الدراسة ركزت بينما اجلزائر، يف الفندقي التسويق ومؤشرات
 .العربية الثقافة عاصمة قسنطينة ظل يف األخرية هذه يف الفنادق وضعية تشخيص على  قسنطينة

 أسباب اختيار املوضوع:
 سياسة التنويع االقتصادي املنتهجة من طرف الدولة. •
 النمو والتطور االقتصادي الذي تشهده اخلدمات الفندقية يف الدول اجملاورة )تونس واملغرب( •
 قلة الدراسات والبحوث اليت تناولت هذا املوضوع. •
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 طاب أكرب عدد السياح.تسويق املنتج الفندقي يف التعريف ابملقومات الفندقية للدولة وابلتايل استق •
 منهجية البحث:

اعتمدان يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي، وهذا الدراسة ظاهرة التسويق الفندقي وإبراز مقوماته ومؤشراته 
يف اجلزائر وما مدى تطبيق وخمتلف الصعوابت اليت تواجهه، وكذا التطرق اىل اهم املشكالت اليت تعاين منها 

 تفسريات وحلول هلا.وحماولة إجياد 
 حدود الدراسة:

 مكانة التسويق الفندقي يف اجلزائر وما مدى مسامهته يف تطوير النشاط السياحي. •
 دراسة حالة جمموعة من الفنادق يف اجلزائر. اإلطار املكاين: •
يف النهوض  اىل املقومات الفندقية واالقطاب السياحية يف اجلزائر ومدى مسامهتها طرقنا اإلطار الزماين: •

حسب  2016إىل غاية  2008اليت طرقت منذ .ابلقطاع السياحي يف اجلزائر و كذا املشاريع اجلديدة 
 السياحة اجلزائر. لإلحصائياتإحصائيات الديوان الواطين 

 صعوابت الدراسات :
واجهتنا يف دراستنا هذه نقص يف املراجع املتخصصة يف اجملال الفندقة و الدراسات  اليتمن أهم الصعوابت 

املعلومات من  صعوابت يف احلصول على،ابإلضافة إىل الحول التسويق الفندقي يف اجلزائر يف السنوات األخرية 
 وزارة السياحة

 تقسيمات البحث :
 : كاآليتقمنا بتقسيم البحث إىل أربعة فصول أساسية و هي  

 : الفصل األول
التسويق السياحي و الفندقي يتضمن الفصل ثالثة مباحث ،تناولنا يف املبحث األول إىل ماهية التسويق و 

التسويق والتسويق اخلدمات السياحية وينقسم بدوره على ثالثة مطالب تطرقنا يف املطلب األول إىل عموميات 
الث تسويق اخلدمات السياحية حول التسويق و يف املطلب الثاين مفهوم اخلدمة وتسويق اخلدمات أما املطلب الث

ثالثة مطالب ،املطلب األول حيتوى على ويف املبحث الثاين تناولنا فيه تسويق اخلدمات الفندقية  وينقسم إىل 
مفاهيم حول الفندقية و الفنادق . و املطالب  الثاين مفهوم التسويق الفندقي وتصنيفات الفنادق أما املطلب 

الثالث  سنتطرق إىل البيئة التسويقية الفندقية هداف التسويق الفندقي مث املبحث الثالث قمنا بدراسة أمهية و أ
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يف املطلب األول مفهوم البيئة الفندقية و املطلب الثاين عناصر البيئة اخلارجية أما يف  حيث يضم ثالث مطالب 
 املطلب الثالث يتضمن عناصر البيئة الداخلية .

 ويقي ونظم املعلومات التسويقية الفندقية :السوق و املزيج التس الفصل الثاين
وحيتوى على ثالثة  ينقسم هذا الفصل بدوره إىل ثالثة مباحث ، املبحث األول السوق الفندقي و تقسيماته

لمطلب الثالث السوق الفندقي  و ابلنسبة لمطالب ،املطلب األول السوق الفندقي و املطلب الثاين تقسيمات 
 مكوانت املزيج التسويقي الفندقي . إىل  تطرقنا فيه الثاين  السوق الفندقي أمااملبحثأسس تقسيمات 

حيتوى على مطلبني ،املطلب األول مفهوم املزيج التسويقي الفندقي و املطلب الثاين مكوانت املزيج التسويقي 
 الفندقي .

قية يف اجلزائر ويتضمن هذا الفصل مبحثني ، املبحث األول الفند :األقطاب السياحية واملقومات الفصل الثالث
 األقطاب والليايل السياحية لالمتياز واملطلب الثاين الليايل السياحية و الوافدين الفنادق ،

أما املبحث الثاين املقومات الفندقية يف اجلزائر حيوي مطلبني املطلب األول العروض السياحية الفندقية يف 
 و املطلب الثاين الطاقة الفندقية يف اجلزائر .اجلزائر 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

الفصــل االول

 
التسويق والتسويق 

 السياحي الفندقي
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 مقدمة الفصل األول:ذ
يف ظل التزايد الكبري للحاجة لتطوير اخلدمات واخلدمات الفندقية بصفة خاصة وذلك نظرا للتحدايت اليت 
تواجه سوق اخلدمات السياحية والفندقية من منافسة وتشريعات وغريها، أصبحت املنظمة الفندقية من اهم عوامل 

ثمارات يف خمتلف دول العامل، وهذا يعين ان املنافسة حتظى اجلذب السياحي، اليت تستقطب العديد من االست
أبمهية ابلغة من قبل القائمني على هذا القطاع ومنه كل التغريات اليت تظهر على حنو واضح يف السوق السياحية 

 عموما والسوق الفندقي خصوصا والبيئة التسويقية املالئمة.
اىل ثالث « سويق والتسويق السياحي والفندقيالت»سوف نتطرق يف هذا الفصل الذي حيمل عنوان: 

 مباحث أساسية تتمثل يف:
 املبحث األول: ماهية التسويق وتسويق اخلدمات السياحية.

 املبحث الثاين: تسويق اخلدمات الفندقية.
 املبحث الثالث: البيئة التسويقية الفندقية.
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 السياحية ماهية التسويق وتسويق اخلدمات املبحث األول : 
و  هأهدافو  هتأمهيمث التطرق اىل حول التسويق اىل مفاهيم عامة  يتم التطرقخالل هذا املبحث سوف  من

  الغرض منها.  
 عموميات حول التسويق املطلب األول : 

 مفهوم التسويق: -1
فهومه لقد مر التسويق بعدة تعاريف حاول من خالهلا االقتصاديون املهتمون ابلنشاط التسويقي حتديد م

انطالقا من الفرتة الزمنية اليت وجدوا هبا، و يف هذا الشأن سنتطرق جملموعة من التعاريف قدمها مجع من املفكرين 
 االقتصاديني ورجال األعمال والباحثني واجلمعيات واملنظمات:

اجلمعية من طرف ألكسندر رئيس جلنة التعاريف املنبثقة عن  ( 1948 )عرفت اجلمعية األمريكية للتسويق -
على أن التسويق هو: " ممارسة أنشطة األعمال اليت توجه عملية تدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك 

 . 1أو املستخدم" 
على أنه: " العملية اليت توجد يف اجملتمع واليت بواسطتها  ( 1965 )وعرفه جمموعة من أساتذة جامعة أوهايو  -

على السلع واخلدمات من خالل تقدمي وترويج وتبادل وتوزيع هذه السلع  ميكن زايدة واشباع هيكل الطلب
 . 2واخلدمات " 

التسويق على أنه "العملية االجتماعية اليت توجه التدفق  Mccarthyقدم مكاريت  ( 1981)ويف سنة  -
لب وتؤدي إىل االقتصادي للمنتجات واخلدمات من املنتج إىل املستهلك بطريقة تضمن التطابق بني العرض والط

 .3حتقيق أهداف اجملتمع" 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 14، ص  1999فريد الصحن، التسويق، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، سنة  - 1

2 Mccarthy. E. Jerome, Basic Marketing , 4 th édition, Homewood, Richard D Irwin, 1971, p 19- 
 46، ص  2003، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، -وجهة نظر معاصرة  -عبد السالم أبو قحف، التسويق - 3
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ريكية مفهوما للتسويق أبنه:" عملية ختطيط وتنفيذ التصور الكلي لتسعري مأعطت اجلمعية األ ( 1995 )ويف   -
  1د واملنشآت"  راوترويج وتوزيع األفكار، والسلع واخلدمات خللق عملية التبادل اليت تشبع حاجات األف

 رادإىل تعريف التسويق أبنه: " آلية اقتصادية واجتماعية بواسطته حيقق األف PH-KOTLERوتطرق   -
 2واجلماعات رغباهتم وحاجاهتم بوسائل خلق وتبادل املنتجات". 

 من خالل هذا التعريف ميكن القول أن مفهوم التسويق يرتكز على سبعة مفاهيم:
 .(رغبات الطلب)احلاجات   ✓
 .(كار السلع، اخلدمات، األف)املنتجات   ✓
 .(التكلفة والرضا)القيمة   ✓
 التبادالت والعمليات التجارية أو عمليات البورصة.  ✓
 العالقات والشبكات. ✓
 السوق. ✓
 التسويق. ✓

 على أساس" أن التسويق هو تصميم، حتليل، تنظيم، وختطيط  PH-KOTLER  (1980)وعرفه  -
رغبات   مباشر على الزبون من أجل إشباعوموارد املؤسسة اليت هلا أتثري تجيايتاواالسرت قبة النشاطات ار وم

 . 3وحاجات املستهلكني بطريقة ذات مردودية" 
 امليكانزميعرفا: " التسويق هو  2000يف سنة  & PH-KOTLER B-DUBOISأما  -

وهذا عن  و االجتماعي الذي ميكن األف ا رد أو اجلماعات من تلبية واشباع حاجاهتم ورغباهتم، االقتصادي
املنتجات لتحقيق  ، وهذا التعريف مييل إىل ظاهرة التبادل يف 4تبادل املنتجات ذات القيمة "  طريق خلق أو

 املنفعة .
حاجات  وحتديد ةسار عبارة عن أوجه النشاط اخلاصة بد كما ميكن أن نعرف التسويق أيضا مبا يلي: " هو  -

 والتوزيع والرتويج الذي ملنتجات واألسعارالسوق وتوجيه موارد املنظمة حنو ما ميكن تقدميه من املزيج اخلاص اب
 
 

                                                           
 . 30، ص  1996حسين محمد خير الدين، اإلعالن، جامعة عين شمس، القاهرة،  1-

2 .Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing Management , 9eme édition, publi–union , Paris , 1997,p4. 
3 .Philipe KOTLER et Bernard Dubois , Marketing Management , 10eme édition, publie union édition, paris,    

France, 2000 , p40 
4 .Ibid. p07. 
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 1حيقق اإلشباع هلذه احلاجات ومبا حيقق أهداف املنظمة واجملتمع ".  
 :أن إىل التعريف هذا ويشري
 كما وشركات اخلدمات، الصناعية الشركات :مثل للربح اهلادفة املنظمات على ينطبق للتسويق احملدد املفهوم ✓

 .اجملانية تقدم اخلدمات اليت واجلمعيات احلكومية األجهزة :مثل للربح ادفةاهل غري املنظمات على ينطبق
 حاجتهم وحتديد واملتوقعني احلاليني العمالء راسةد هي البدء فنقطة ابلسوق وينتهي يبدأ التسويقي النشاط ✓

 ال لسوقا حلاجة وفقا ننتج أن جيب أنه أي العكس، وليس اإلنتاج يوجه التسويق أن ذلك ويعين وأهدافهم
 .هبا إقناعه حناول أو ننتجه ما السوق على نفرض مث الشركة إدارة لرغبة وفقا ننتج أن
 أو احملفوظة األطعمة أو السيارة :مثل ملموسة سلع سواء املنتجات أنواع كافة على السابق املفهوم ينطبق ✓

 .السياحية اخلدمات أتمني وخدمات املصرفية اخلدمات :مثل خدمات
 تسويقيا، مزجيا األمر حقيقة يف منها كال يعترب خدمات أو سلع سواء منتجات من املنظمات تقدمه ما إن

 الوكاالت، أو فروعها خالل من التعاقد ويتم معني وبسعر للركاب اخلدمة هذه تقدم مثال اجلوي النقل فخدمة
 املختلفة لوسائلوا الشخصية واالتصاالت اإلعالن خالل من العمالء إليها وجتذب ابلسوق نفسها وتعرف
 . )الرتويج(  ذلك وغري واهلدااي املسابقات مثل املبيعات لتنشيط

 : احلديثة املفاهيم ضوء يف التسويق-2
 املنشأة يف العاملني كل فيها يشرتك اليت املستمرة والبحوث املتكاملة األنشطة من منظومة":أبنه التسويق يعرف

 مع ومرحبة مستمرة عالقات وتدعيم عليه، واحلفاظ البناء، خالل نم ومتميز متكامل تسويقي مزيج إبدارة وختتص
 تلك رافطأ لكل متبادلة ووعود منافع حتقيق واىل الطويل، األجل يف اجيايب انطباع حتقيق إىل هتدف العمالء

 . 1"العالقات
 3 :يف ابختصار ردها ا إي ميكن ثالث ركائز على يعتمد للتسويق احلديث فاملفهوم

 املستهدفة األسواق يف املستخدمني أو ابملستهلكني املتصلة واألذواق واإلمكاانت والرغبات اجاتاحل سةادر 1)
 .وخارجيا حمليا اخلدمية واخلدمات للسلع

 تلك من ) معا كالمها أو (تسويقية أو إنتاجية مؤسسة عليه تقدر الذي اإلشباع من القدر ذلك حتديد2)
 .التسويقيني املمارسني أو العاملني قبل نم احملددة واألذواق والرغبات احلاجات

                                                           
 - 21، ص  2008حمد الشرقاوي، التسويق السياحي، الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعية، سوتير اإلسكندرية، لمياء السيد حنفي، فتحي م  1.

 .بتصرف 22

 .246لمياء السيد حنفي، فتحي محمد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص .2

 .16، ص  2008، دار وائل للنشر، األردن،  3محمد عبيدات، التسويق السياحي مدخل سلوكي، الطبعة  .3
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 التسويق إلدارة مقبول ونفوذ العليا اراتاإلد من مباشر فراوإبش املؤسسة داخل واألنشطة اجلهود كافة توجيه(3
خالل توفري القدر  من وذلك املستهدفني ابملستهلكني اخلاصة والرغبات احلاجات بني املتوازنة املعادلة إلجياد

 .وأبسعار املناسبة والذي من املمكن تقدميه للمستهلكني على شكل سلع أو خدماتاملمكن منها 
 :التسويق وأهداف أمهية-3

 1 :التسويق أمهية -1.3
 :املنشأة مستوى على التسويق أمهية ✓
 رغبات ومعرفة السوق دراسة أساس فعلى املشروع يف األخرى والوظائف لإلنتاج موجها التسويق يعترب -

 .األخرى والعمليات اإلنتاجية العملية ختطيط يتم املشرتي أو املستهلك
 وتقدمي األسواق إىل املنتجات تصريف يف أخرى مرة التسويق مهمة تبدأ اإلنتاجية العملية اكتمال وبعد -

 .البيع عملية إمتام بعد للمشرتي الالزمة اخلدمات
 :اجملتمع مستوى على التسويق أمهية ✓

 :يلي ما خالل من اجملتمع مستوى على التسويق أمهية لنا يتضح
 خمتلفة رغبات تشبع املنتجات وهذه التسويقية، املنشأة بواسطة املتداولة املنتجات وقيمة وكمية أعداد ازدايد -

 خدمات مثل كاخلدمات  امللموسة وغري امللموسة السلع املنتجات هذه وتشمل املستهلكني، من املختلفة لألنواع
 .حةوالسيا والبنوك التأمني

 يف العاملة القوى فهناك دولة أي يف العاملة القوى إمجايل من كبرية نسبة التسويق جمال يف العاملة القوى متثل -
 املنتجات وادارة املبيعات وترويج ءشراوال البيع جمال يف تعمل اليت وتلك البيع ووكاالت التسويقية املنشآت

 .ذلك ىلإ وما التسويق وحبوث واإلعالن العامة والعالقات
 واكتشافها رد ا األف حاجات على التعرف على يعمل فهو رد ا األف معيشة مستوى رفع يف هام دور للتسويق

 تقابل اليت واخلصائص ابملواصفات واخلدمات السلع لتوفري اإلنتاج توجيه طريق عن احلاجات هذه إشباع مث
 .للمجتمع االقتصادي التقدم يف يساهم فالتسويق االحتياجات هذه

 
 
 

                                                           
المملكة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، مدخل إلى التسويق السياحي، الطبعة األولى،  . 1

 .8 – 6السعودية، ص العربية
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 :املستهلك مستوى على التسويق أمهية ✓
 :الزمنية املنفعة -

 بني االتصال لتحقيق الزمنية الفرتة وتقصري املناسب والزمن املناسب الوقت يف واخلدمات السلع توفري هبا ويقصد
 فيه يزداد الذي الوقت إىل عليه الطلب ينخفض الذي الوقت يف بتخزينه وذلك املستهلك، أو واملشرتي املنتج

 الصوفية املالبس إنتاج مثل املناسب الزمن يف اخلدمة أو السلعة من املشرتي حاجات إشباع ميكن وابلتايل الطلب
 .الشتاء فصل يف للبيع إعدادهاو  ختزينها مث الصيف يف
 :املكانية املنفعة -

السلع  إنتاج أو وجود مكان وبني املستهلك، أو املشرتى فيه يتواجد الذي املكان بني التسويق يربط
 عليه إىل طلب هبا ليس اليت األماكن من نقلها أجل من املختلفة التسويقية ابلوظائف القيام خالل من واخلدمات،

 .الطلب هذا فيها يزداد اليت األماكن
 :احليازة منفعة

 كيةنقل مل على يعمل التسويق فإن لذلك يستخدمها، أو حيوزها الذي ابلشخص وفائدهتا السلعة منفعة تربط
 معينة ترتبط جراءاتإ خالل من وذلك ،املشرتي أو املستهلك هو آخر شخص إىل البائع أو املنتج من السلعة

 أن كانت بعد للخدمة املستخدم الشخص أو السلعة حيازة صاحب إىل املنفعة تنتقل وبذلك والبيع، ابلتعاقد
 .البائع أو األصلي املالك لدى

 :املتبادلة املنفعة
 على شرح يقوم فإنه السلعة أو اخلدمة ملستهلك فبالنسبة واحد، وقت يف متبادلتني منفعتني التسويق حيقق

 أو ابلنسبة للمنتج أما ابلسلع، واملعرفة العلم منفعة للمستهلك حتقق وبذلك له، واخلدمات السلع ومزااي مواصفات
 على مما يساعد للسلع املستهلكني أو املشرتين ومطالب ورغبات ابحتياجات اإلملام له حيقق التسويق فإن البائع
 .مستمرة بصفة وتعديلها وتطويرها هلم املالئمة واخلدمات السلع إنتاج
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 (: منافع التسويق.  1الشكل  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 ص ، 1995اإلسكندرية، احلديث، العريب املكتب اخلامسة، الطبعة التسويق، الفتاح، عبد سعيد حممد :املصدر

 :التسويق أهداف -2.3
 املكان ابلسعر ويف للمستهلكني وتقدميها املطلوبة واجلودة ابملواصفات السلعة إنتاج هو للتسويق النهائي اهلدف إن

 1 :يف األهداف هذه وتتمثل املناسب،
 : للمستهلك ابلنسبة التسويق أهداف ✓
 كانت مرتبطة سواء احلاجات هذه لتحقيق الالزمة ابألنشطة والقيام اجملتمع رد ا أف وحاجات برغبات التنبؤ -

 .معينة خبدمة أو بسلعة
 .املستهلكني رضا من عال مستوى حتقيق -
 .اجملتمع يف رد ا لألف املعيشي املستوى من الرفع -
 عدة جماالت يف عمالة تعيني يتطلب ابملؤسسة تسويقي نشاط وجود حيث التوظيف، فرص من الكثري خلق -

 خمتلفة
 واستخدامه يف ما، مبلغ اقتصاد من مستهلك كل ميكن ممتاز تسويقي أبسلوب نتجاتامل أسعار خفض -
 .املنتجات من أخرى وأنواع أصنافراءش

                                                           
 . 55 - 53، ص  1998، اإلسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع-تيجياتاالمفاهيم واالستر-محمد فريد الصحن، التسويق  - 1

المنفعة 

 يازة الح

المنفعة  = االشباع المنفعة =

 الزمنية 

المنفعة 

 الشكلية 

المنفعة 

 المكانية 

عن طريق اإلنتاج 

 والتسويق
 عن طريق التسويق
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 ما يرتبط أو رتاتيجاهتاواس كإمكانياهتا ابملؤسسة يرتبط ما منها العوامل من جمموعة بتكامل األهداف هذه وتتحقق
 .لديه الدخل كمستوى ابملستهلك

 :للمؤسسة ابلنسبة التسويق أهداف ✓
 :التالية النقاط يف للمؤسسة ابلنسبة التسويق أهداف إظهار ميكن

 .البيع عملية عن الناجتة األرابح حتقيق -
 .السوق يف املؤسسة حصة وتنمية التنافسي املركز على احملافظة -
 .الزابئن وحاجات برغبات التنبؤ طريق عن وهذا والنمو، االبتكار على املؤسسة تشجيع -
 نظام املعلومات طريق عن اهلدف هذا لتحقيق مستمر بشكل يعمل فهو ،راريتهاواستم املؤسسة بقاء إىل يهدف -

 .التسويقية

  املطلب الثاين :اخلدمة وتسويق اخلدمات
مع التطور الذي عرفه ويعرفه العامل أخذت اخلدمات يف احتالل مكانة هامة يف حياة اجملتمع وتساهم يف 

قرارهم ومن هنا زاد االهتمام ابخلدمات يف العصر احلديث بعد أن كان االهتمام منصبا على السلع رفاهيتهم واست
خاصة مع وجود شركات كربى متخصصة يف جمال تقدمي اخلدمات، فاهتمت احلكومات ابإلشراف والرقابة عليها، 

الطرق التسويقية، حيث قسمت اخلدمات ابلشكل الذي يساعد مقدم اخلدمة على تطوير االسرتاتيجيات و 
 وأصبح قطاع اخلدمات يلعب دورا هاما يف خمتلف اقتصادايت دول العامل. 

حناول أن نبني مفهوم اخلدمة من خالل تعريفها والتطرق إىل أسباب تطورها ومميزاهتا طلب وهلذا ففي هذا امل
 وأخريا تصنيف اخلدمات.

 وطبيعة اخلدمة مفهوم-1
 :ليي مافي مههاأ ونربز واحد للخدمة، فيتعر  ديحتد صعبي ثيخلدمة ححول ا هيمواملفا التعاريفتعددت 

اخلدمة هي نشاط يتصل بشخص ابملؤسسة، أو عالقة شخص ابلة أو جتهيز )آلة تقدم خدمة للشخص(،  - 1
 .واليت هتدف أساسا من وراء ذلك إشباع حاجات املستهلك 

 يف حلظة البيع. اخلدمة تظهر على شكل نشاط، أو انتفاع أو إرضاء مقدم - 2
 اخلدمة هي جمموعة األداءات اليت ينتظرها الزبون من خالل املنتوج أو اخلدمة - 3 
 "اخلدمة هي جتربة مؤقتة.. " -4 
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 1"اخلدمة هي كل شيء نفعله ويكون ضروري لشخص آخر". -5
غري  : "اخلدمة هو ذلك النشاط أين الوفرة موضوع املبادلة وهي شيءKoter et Duboisحسب  - 6

 2. ملموس وال ميكن حتويل ملكيتها فاخلدمة ميكن أن تكون اتبعة ملنتوج معني أو مستقل
Unlimited Pages and Expanded Fem  

 إىل فهتد نةيمع أسواق يفهبا التعامل  تميملموسة  رياملساعد: "اخلدمات منتجات غ ليحسب د/ زكي خل -
 عببي اخلدمات هذهال تقرتن  ثحبي منفعة هلاعي وحتقق ناالص واملستعمل لكهاملست ورغبات حاجات إشباع

 3منتجات أخرى.
ما اجلمعية األمريكية للتسويق: "اخلدمة نشاط منفعة أو إرضاء مقدم يف وقت القيام بعملية البيع أو له عالقة مع أ

  4بيع شيء ما" 
د تعامل شخص أو آلة : "أن اخلدمة هي النشاط أو عدة أنشطة تتولد عنlangrard et Eiglier عرفها -

  5من املؤسسة مع املستهلك حيث أن هذه األنشطة هتدف إىل إرضاء هذا األخري أي املستهلك " 
: ان اخلدمة حمصلة التداخل يف العالقات بني العناصر الثالثة األساسية لنظام إنتاج Horovitzتعريف  -

 6حلصيلة هي اليت تكون الربح الذي ميكن إرضاء الزبون اخلدمة واملتمثلة يف: الزبون، األعوان، الدعم املادي، هذه ا

من تعدد التعاريف واملفاهيم أنه من الصعب إعطاء مفهوم واحد لكلمة "خدمة " نتيجة الختالف كل  نالحظ
خدمة عن األخرى، ميكن تلخيص التعاريف السابقة يف تعريف شامل وهو "اخلدمة هي جتربة مؤقتة يعيشها الزبون 

 " . تيةثري املتبادل بني هذا األخري ومستخدمي املؤسسة اخلدماعن طريق التأ
 خصائص اخلدمة  -2

إن االختالف بني السلعة واخلدمة يؤدي إىل االختالف يف املفاهيم واملمارسات اخلاصة التسويق يف القطاع 
مات واليت اخلدمايت عن التسويق يف القطاع السلعي لذلك جند بعض اخلصائص التسويقية اليت تتصف هبا اخلد

 ميكن إجيازها فيما يلي :
 
 

                                                           
1-Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2000 – 2003 Microsft coporation. 
2-Kotler, Dubois " Marketing et Management" , 8éme édition , Union Edition , Paris (France) , 1994 , p 457    

 زكي خليل مساعد مرجع سابق الذكر، ص -3

 . 9نفس المرجع، ص  -4
5-Pierre Eigllier , Eric Langeard «Servuction: Le Marketing des Services» MC Gnaw Hill, 1991, p 16  

 .10المدرسة العليا للتجارة، فرع تسويق ص -كريم بلقاسم :"ترقية السياحة في الجزائر"، رسالة لنيل شهادة الماجستير بجامعة الجزائر -6
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 :هيو  ةيسرئي خصائص أربعة هناك: ةيسياخلصائص الرئ -1–2
 اخلدمة غري امللموسة: -أ

إن هذه الصفة تعين أن املستهلك ال يستطيع إدراك اخلدمة من خالل احلواس اخلمسة فال ميكن ملشرتي اخلدمة 
ا قبل الشراء، كما ال ميكن القيام ببعض الوظائف التسويقية تذوق أو ملس أو رؤية أو شم أو مساع اخلدمة بذاهت

 1ابلنسبة للخدمات مثل: التعبئة، التغليف، النقل والتخزين.
ولوضع حد لشكه يف خدمة ما فاملشرتي يبحث عن مؤشرات توضح نوعية اخلدمة املرغوب فيها لذا جنده 

(، رموز وأسعار ومن خالل ذلك فإن مهمة زيهيعطي امهية لكل ما يراه حوله من مقرات، مستخدمني، عتاد )جت
 البائع هي كسب ثقة املشرتي عن طريق ابراز كل ما حييط ابخلدمة 

 اخلدمة متماسكة ال تتجزأ :  - ب
، وتشري خاصية التماسك إىل 2اخلدمات وتستهلك يف نفس الوقت أي ال ميكن جتزئتها خالفا للسلع  تقدم

دمة والزبون، حيث يتطلب األمر يف غالب األحيان حضور املستفيد عند مقدم اخل ما بنيوجود عالقة مباشرة 
والتسويق، يتمان يف وقت  تاجتقدميها، األمر الذي جيعل لتسويق اخلدمات ميزة خاصة، وهي أن كال من اإلن

ذي جيعل واحد، كما أن تواجد املستهلك أثناء تقدميها له أتثري كبري على النتائج املتوقعة من اخلدمة، الشيء ال
مستوى خربهتم على سلوك  النعكاساملؤسسة اخلدماتية توجه إمكانياهتا حنو تدريب مقدمي اخلدمة، نظرا 

 املؤسسة، يف ذهن الزبون، ابإلضافة إىل حتقيق ميزة تروجيية خلدمتها.  ورةاملستهلك، والذي يساهم يف تعزيز ص
 اخلدمة ختتلف يف طريقة تقدميها :  -ج

صية التباين، طاملا أهنا تعتمد على مهارة، وأسلوب وكفاءة مقدمها، ابإلضافة إىل زمان اخلدمات خبا تتميز
ومكان تقدميها، كما أن مقدم اخلدمة يقدم خدماته بطرق خمتلفة، اعتمادا على ظروف معينة، وبذلك يكون هناك 

 يف تقدمي اخلدمة جيعل منوعدم التجانس  اينتباين يف اخلدمة املقدمة وأحياان من قبل نفس الشخص، وهذا التب
غري املمكن ملقدمها، توحيد قياس إنتاجه للخدمات، وهذا ألن كل وحدة من اخلدمة ختتلف عن ابقي 

 الوحدات من نفس اخلدمة . 
 
 

                                                           
 

 .120ص  1994 -دار زهران للنشر والتوزيع  -ي عقيلي، قحطان بدر العبدلي: مبادىء التسويق، مدخل متكامل، األردن عمر وصف -1

 221، ص2000، 1الصعيدي )محمود حاسم(، مداخل التسويق المتقدم، جامعة المستنصرية: كلية اإلدارة واالقتصاد، ط-2
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 اخلدمة قابلة للزوال:  -د
فإن  ختزينها، لذا إمكانية عدم جانب إىل ا،مهاستخدا عند هلالكوا للزوال، ضهاتعر  خباصيةاخلدمات  تتميز

املؤسسة املتخصصة يف جمال اخلدمات تتعرض خلسارة كبرية يف حالة عدم استخدام الزبون هلا، ألن التقلبات يف 
الطلب عليها، جيعل هذه الشركات تواجه صعوابت مثل شركات النقل، ومع ذلك ميكن التخفيف منها عن 

 طريق: 
طلب تشكيل قوة عمل عند مواجهة التصاعد يف استخدام أنظمة احلجر املسبق إلدارة ومواجهة التصاعد يف ال

 الطلب تطوير أساليب اخلدمات املشرتكة إضافة منشآت ألغراض التوسع املستقبلي 
 التسعري املختلف الذي جيلبه الطلب يف فرتات تزايد إىل فرتات أخرى مثل احلجز املسبق 

 بسعر أقل.
 الثانوية :اخلصائص -3
 اخلدمة انقصة امللكية :  -أ

دم انتقال امللكية يشكل خاصة مميزة للخدمات مقارنة ابلسلع، فعلى العكس من السلع اليت ميكن للمشرتي إن ع
أن يستخدم املنتوج بشكل كامل أو جزئي كما إبمكانه خزنه أو بيعه الحقا، أما ابلنسبة للخدمة فاملستفيد قادر 

 ري من األحيان. فقط على احلصول على اخلدمة، واستخدامها شخصيا لوقت حمدد يف كث
 اخلدمة صعبة التنميط :  -ب

إن طبيعة اخلدمة، اليت هي خمتلفة عن السلعة، جيعلها صعبة التنميط ويعد من املستحيل تنميط ما يقدم من 
خدمة، من بني البائعني، أو املقدمني لنفس اخلدمة أو حىت تنميط خدمة مقدمها نفسه، وكمثال على ذلك: 

 يم.. إخل خدمات النقل خدمات التعل
 تقلب اجلودة:  -ج

إن صعوبة تنميط اخلدمة املقدمة إىل الزبون جيعلها كذلك صعبة فيما خيص اجلودة وهي خاصية أخرى من 
 خصائص اخلدمات. 
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 د اشرتاك املستفيد ) املشرتي ( 
كمقدار   لبنوك وا املصارف وإنتاج اخلدمات، وكمثال على ذلك التعامل مع قييف تسو  سييبدور رئ دياملستف قومي

الفائدة، لذلك فإن كل زبون يرغب يف احلصول على خدمة ميكنه املشاركة مع املؤسسة املقدمة يف إنتاج اخلدمة، 
لذلك فإن "هذه اخلاصية تعترب أساسية لتقدمي اخلدمة، مثال: لكي يصل الربيد بسهولة، كما يريد الزبون البد منه 

ذلك الرمز الربيدي صحيحا على الظرف، فال ميكن استحداث من تدوين العنوان خبط واضح، وأن يدون ك
 .1وجتديد اخلدمة إال مبوافقة الزبون 

نظرا لكون العامل البشري هو األساسي يف تقدمي اخلدمة فإن اخلدمة تكون شديدة التنوع  اخلدمة متنوعة : -ه
 وك األشخاص، حسب الواقع والظروف اليت يتم إجنازها فيها، ويعود هذا التنوع الختالف سل

 2وأذواقهم وثقافتهم، وهلذا تعمل املؤسسات على حتقيق اجلودة ورفع مستوى للخدمة 
 تصنيف أو تقسيم اخلدمة -4

 هناك عدة معايري تؤثر يف تصنيف اخلدمة منها: املنتوج، السوق، النظام االقتصادي اجلديد 
 والعوملة ومن هنا ميكن تصنيف اخلدمات كما يلي: 

 من حيث صفات اخلدمة  -اثنيا  -حيث الباعة من  -أوال  -
اخلدمات إىل عدة  OMCمن حيث درجة االنتظام كما قسمت أو صنفت املنظمة العاملية للتجارة  -اثلثا  -

 تصنيفات . 
 من حيث ابعة اخلدمة يف هذه احلالة هناك ثالث جهات تقوم بتقدمي اخلدمات وإدارهتا وهي:  أوال:

ن بتقدمي اخلدمات وإدارهتا ويتقامسون األرابح ويتحملون اخلسائر النامجة عن أعماهلم أفراد أو أشخاص يقومو  -
 مثل: خدمات احلالقة، مكاتب أتجري السيارات .... إخل.

 عاهدذلك امل مثال الربح وتدار من قبل األفراد قلتحقي ذلك وراء من هتدفاخلدمات وال  ميمنظمات تقوم بتقد -
 اإلستشارات اإلدارية واحملاسبية.  اخلدمات املقدمة من طرف ضايوأ ،نيركات التأمبعض ش ة،يالفرد ةيمالتعلي

كما تقوم بعض املنظمات بتسويق اخلدمات وتقدميها بصورة عامة وتديرها احلكومات وتشمل املصاحل العامة،   -
 منية.. وأنظمة االتصاالت والنقل واحلدائق وبعض أنواع التأمني واخلدمات القضائية واخلدمات األ

                                                           
1- PETTIGREUX ET TURGEON ,Marketing, Paris :2eme édition , 1998,p 382. 

 . 224الصعيدي )محمود حاسم(، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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ومن كل ما ذكرانه، ميكن أن نستنتج أنواع املنظمات اليت يكون هدفها الربح ومنظمات أعمال ال تستهدف الربح 
 1ابإلضافة إىل املنظمات اإلجتماعية واحلكومية.

إما أن تكون متماثلة متاما   -من حيث صفات اخلدمة يف جل املنتجات جند هناك نوعني من الصفات:  اثنيا:
 حلال يف اخلدمات العامة كما هو ا

انتاج كل خدمة مبا يتناسب وحاجة كل مشرتي، مثل خدمات الطبيب، احلالقة.... إخل وابملقارنة بسلع القطاع  -
اخلاص هناك عدة خدمات قليلة تتميز خبطوط إنتاجية ميكن االختيار منها ومن األمثلة على ذلك التامني على 

 . 2احلياة 
  تظاممن حيث درجة االناثلثا: 

يف بعض خصائص اخلدمات اليت سبقت جند اعتماد املشرتي بدرجة كبرية على البائع يف تقدمي اخلدمات ولكن 
 هناك عدة حاالت جند فيها: 

 حسب ضرورة املستفيد من اخلدمة أي املشرتي مثل العالج الصحي وخدمات احلالقة.  -
مات غسل وتنظيف املالبس وخدمات تصليح وأيضا ليس من الضروري حضور املستفيد من اخلدمة مثل خد -

 السيارات. 
  OMCتصنيف اخلدمات حسب املنظمة العاملية للتجارة  رابعا:

 قطاع : 12يتسم قطاع اخلدمات بعدة تصنيفات فاملنظمة العاملية للتجارة قامت بتقسيم نشاط اخلدمات إىل 
 . ةيواخلدمات التقن ملهنيةخدمات متعلقة ابملؤسسة كاخلدمات ا -
 خدمات االتصال.  -
 خدمات التسيري واخلدمات اهلندسية  -
 خدمات التوزيع .  -
 خدمات التعليم . -
 خدمات متعلقة ابلبيئة .  - 
 خدمات مالية . -
 خدمات الصحة.  - 

                                                           
 .  218زكي خليل ساعد: مرجع سبق ذكره، ص  -1

 . 219نفس المرجع، ص  -2

3- Organisation Mondiale du Commerce (OMC); MLP éditions, 1997, p 30. 
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 خدمات املتعلقة ابلسياحة والسفر . -
 خدمات الرتفيه والثقافة والرايضة . - 
 خدمات النقل . - 
  خدمات أخرى . - 

 قطاعا فرعيا، وميكن ذكر البعض منها:  155إىل جانب هذا التقسيم فإن هذه القطاعات تنقسم بدورها إىل 
خدمات متعلقة ابألعمال: أعمال مهنية، خدمات الكمبيوتر، خدمات البحث والتطوير، خدمات العقارات،  -

 خدمات التأجري ........... إخل. 
 راسالت، االتصاالت السلكية والالسلكية. االتصاالت: اخلدمات الربيدية، امل -
اخلدمات اهلندسية: املباين، خدمات اهلندسة املدنية، خدمات الرتكيب والتجميع، خدمات التكميل  -

 والتشطيب... إخل. 
 التوزيع: توزيع اجلملة، جتارة التجزئة، منح االمتيازات على السلع.... إخل . -
 ي، التعليم الثانوي، التعليم العايل.خدمات التعليم: التعليم االبتدائ - 
 خدمات البيئة: اجملاري، التخلص من القمامة، اإلصالح البيئي.... إخل.  - 
خدمات الصحة:  -االلتزامات املالية: التأمينات، املصارف، أسواق الصرف، خدمات مالية أخرى.  -

 املستشفيات، الصحة البشرية، اخلدمات االجتماعية 
 والسفر: الفنادق واملطاعم، وكاالت السفر ومنظمي الرحالت السياحية،  خدمات السياحة -

 املرشدون السياحيون.... إخل
واملتاحف  فياألرش عن النفس، وكاالت األنباء، املكتبات، جي: خدمات الرتو ضةايالثقافة والر  الرتفية،خدمات  -

 وأخرى ...... إخل . ضةايوالر 
ق املائية الداخلية، النقل اجلوي الفضائي، السكك احلديدية، الطرق الربية، خدمات النقل: النقل البحري، الطر  -

 خطوط األانبيب، خدمات مساعدة، خدمات النقل األخرى . 
 القطاعات اخلدماتية وأسباب تطور اخلدمة فيها  -5

  أوال: القطاعات اخلدماتية
ألنه قطاع واسع جدا، وابلرغم من التسمية  يف هذا املطلب ال نستطيع التكلم على القطاعات اخلدماتية ابلضبط،

  :سوف نتكلم على أنواع وتقسيم اخلدمات، أما األنواع فهي ثالثة
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 وهي تستعمل على شكل مواد جمهزة تكنولوجيا مثال اإلعالم اآليل  اخلدمات التكنولوجية:
ع الزبون مثال الشركات البنكية، تعتمد على اخلربات، واملهارات املهنية، وهي على اتصال دائم م املهنية:اخلدمات 

التأمني خدمات االستقبال: وهي العنصر االسرتاتيجي لكل اخلدمات، حيث يتم من خالهلا إشباع رغبات 
 املستهلكني ومعرفة املعلومات. 

 أما األقسام فتتمثل يف: خدمات قاعدية وخدمات إضافية: 
يف الواجهة اليت ط اجلوية اجلزائرية، وهي تتمثل وتتمثل يف اخلدمات األساسية مثال: اخلطو  خدمات قاعدية:

 تقدمها للمسافر، فهي شركة الطريان حىت ولو كان الوقت قصري حنو البلد املقصود. 
تنقسم اخلدمات اإلضافية إىل خدمات إضافية أساسية مثال إحساس املستهلك ابألمان،  خدمات إضافية:

 والراحة عند استهالكه للخدمة 
 تكميلية مثال: إعطاء وجه حسن للمؤسسة، وهي خدمات مرتبطة مباشرة، ابخلدمات القاعدية و خدمات إضافية 

 املطلب الثالث  : تسويق اخلدمات السياحية 
 .السياحي التسويق 1- 
 املنظمات به تقوم الذي الفينو  اإلداري النشاط السياحي ابلتسويق يقصد :السياحي التسويق مفهوم ✓

 هبدف فيها والتأثري املرتقبةو احلالية  السياحية األسواق على للتعرف خارجهاو  لدولةا داخل السياحية املنشآتو 
 التسويق ذلك هو السياحي التسويق أن على كوبنندروف يعرفه و.1 إليها القادمة الدولية السياحية احلركة تنمية
 أو عامة كانت سواء حية،السيا املشاريع قبل من لسياسة األعمال املنسق و العلمي التنفيذ على يعتمد الذي

 جمموعات حلاجات الكامل اإلشباع لتحقيق عاملي، أو وطين اقليمي أو أو حملي مستوى على أو خاصة
  .2ماداي حيقق عائدا مبا و احملددين املستهلكني

 مفهوم اخلدمات السياحية. -2
 والتسهيالت عند الراحةاح ميكن تعريف اخلدمات السياحية على أهنا: " جمموعة من األعمال اليت تؤمن للسي

 السياحية بعيدا عن  رافقخالل وقت سفرهم أو خالل إقامتهم يف امل والبضائع السياحية واستهالك اخلدمات شراء

                                                           
، ص  2007الحمالت الترويجية. عالم الكتب للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، القاهرة، عبد المنعم البكري، التسويق السياحي و تخطيط فؤادة  1

14 . 
 .. 15المرجع نفسه، ص  2
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و املعنوية، اليت  كما ميكن القول أن اخلدمات السياحية مزيج من العناصر املادية  1مكان سكنهم األصلي. 
يف امليدان السياحي  رض السياحي، بغرض إشباع حاجات و رغبات املستهلكهتتم بتقدمي املكوانت األساسية للع

 2مبسامهة جمموعة من العناصر: النقل، اإلطعام، األنشطة الثقافية، األمن. 
 3ميكن القول أن عملية تقدمي اخلدمات السياحية عملية صعبة و ذلك لألسباب التالية:  ومن هذا

 تبط مباشرة مبقدم أو القائم على تقدمي اخلدمة للمستهلك النهائيعملية إنتاج اخلدمات تر  راتالعتبا -
خدمات النقل ) وكثرية مثلمن طرق منظمات خدمية خمتلفة  وتصريفها يتم)السائح(، كما أن إنتاجها 

 .والسفر والسياحة(، اخلدمات الفندقية، خدمات اإلطعام، خدمات احلجز واملواصالت
النوم و رافق تشارك عناصر كثرية من البنية التحتية  )وسائل املواصالت، م يف عملية تقدمي اخلدمات السياحية -

 اإلطعام، منشآت رايضية و طبية و ترفيهية.... (
 يف عملية تقدمي اخلدمات السياحية، تشارك منظمات سياحية (الفنادق، وكاالت السياحة) و منظمات  -

 ا(.غري سياحية )منظمات صحية، املواصالت، االتصاالت و غريه
 4هذا التعريف فإن اخلدمات السياحية تشمل: ومن خالل

بعض احلاجيات على  شراء: حيث يعتمد السائح يف رحلته على والرتفيه السياحياملشرتايت السياحية - 1
سيبل التذكار أو االقتناء من البلد الذي سافر إليه لذلك يتجه عادة إىل حمال العادايت و التحف و السلع 

إلضافة إىل ما ينفقه من مصروفات نثرية خاصة عند تردده على املطاعم أو الكافيرتاي أو املالهي و التذكارية، اب
من اخلدمة و النظافة و سرعة تقدمي  لرقيغريها، لذلك من الضروري أن تتمتع كافة هذه األماكن مبستوى ا

 الطلبات، و اخلدمات اليت يقبل عليها السائح.
قدر  تتضمن اخلدمات اليت تقدم للسائحني و املسافرين توفري مرشدين علىحيث  رشاد:خدمات مهمة اإل- 2

ابإلرشاد السياحي،  من الثقافة و اللباقة و الوعي و اخلربة و التأهيل العلمي املناسب، لذا فمن الضروري االعتناء
اطق االثرية و الثقافية و  السائحني ابملن حبيث يعد املرشد السياحي العنصر اهلام يف عملية اإلرشاد لدوره يف تعريف

املقومات اليت تتمتع هبا البالد سواء كانت هذه  كافة املغرايت السياحية األخرى و يقوم إبلقاء الضوء على كافة
 .5املقومات طبيعية أو من صنع اإلنسان 

                                                           
 . 39، ص  1999مروان السكر، مختارات من االقتصاد السياحي. الجزء الخامس، دار المجدالوي للنشر و التوزيع، الطبعة االولى، عمان،  1

سياحية و أثرها على سلوك المستهلك( دراسة حالة مجموعة من الفنادق في الجزائر ). مذكرة ماجستير، قسم علوم برنجي أيمن، الخدمات ال 2

 . 80، ص  2009/  2008التسيير، فرع االدارة التسويقية، غير منشورة، جامعة بوم رداس، 

 . 80المرجع نفسه ص  3
 . 27فؤادة عبد المنعم البكري، مرجع سابق، ص   4

 . 28ع نفسه، ص المرج 5
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اصة خ صفو رحالهتم وعدم تكديرأصبح األمن من الضرو ا رت اهلامة لطمأنه السائحني  ن السياحي:ماال- 3
األمن السياحي  يد معدالته يف كافة الدول سواء املتقدمة أو النامية، و يتحققابعد ت ا زيد حوادث اإلرهاب و تز 

و مطالبهم و توفري اجلو  عن طريق إنشاء " شرطة السياحة " و اهتمام إدا ا رت الشرطة بشكاوي السائحني
 .1النفسي املالئم هلم 

 السياحة املسئولة عن واجلهات املضيفةمن أهم اخلدمات اليت توفرها الدولة : يعد أيضا االستعالم السياحي- 4
ابسم االستعالم  واليت تعرفقد حيتاجها السائح أثناء رحلته  والبياانت اليتيف البالد بتقدمي كافة املعلومات 

 :ويتضمنالسياحي 
 الركوب حمطاتو  املختلفة قالفنادو  السياحية االماكنو  الوصول مناطق يف توجدو  االستعالم مكاتب-1.4

 .احلديدية السككو 
 سياحية عن معلومات تتضمن اليت املطوايت بعض و السياحية ئطرااخل أمهها و السياحية الكتيبات 4 .2-

 .البالد
 السائحني مساعدة على رهتم ا قد لزايدة السياحي االستعالم مكاتب يف العاملني تدريب جانب إىل 4 .3- -

 2 .حيتجوهنا اليت املتميزةو  ريعةالس اخلدمة تقدميو 
 .السياحية اخلدمات خصائص :اثلثا

 3 :يف السياحية للخدمات اخلصائص تتمثل
خاصة  ظروف خالل أو فراغهم وقت خالل الناس حاجة تغدي ألهنا اخلدمات من عالية جودة و نوعية 1-
 .) املوسيقية احلفالت و األعمال مقابالت (مثل

 أن يستمتعوا السياحي املوقع يف القصرية إقامتهم وقت خالل السياح رغبة بسبب دماتاخل تقدمي عند السرعة 2-
 .املتوفرة السياحية اإلمكاانت مجيع يستخدموا و بوقتهم
غري  شكال أساسا هلا اليت و) إنتاجها (زمان و مكان يف تنتهي و تبدأ السياحية اخلدمات تقدمي عملية 3-
 .مادي
 الطبقة العمر و و اجلنسية يف متجانسني غري الزابئن ألن السياحية اخلدمات ووسائط أشكال يف الكبري التنوع 4-

 .السياحة ممارسة عند اخلربة و االهتمامات و املادية، القدرة و االجتماعية،

                                                           
 .29، ص سابقفؤادة عبد المنعم البكري، مرجع  - 1

 . 30المرجع نفسه، ص  - 2

 .45 – 44مروان السكر، مرجع سابق، ص، ص - 3
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 عن مكان بعيدا املؤقتة إقامتهم أثناء غريها، و الشرب و األكل و النوم مثل األساسية السياح حاجات تليب 5-
 .سافروا أجلها من اليت السياحية اخلدمات و البضائع من حلاجتهم ابإلضافة األصلي مسكناه

 .السياحية اخلدمات حمتوى :عاابر 
 :هي و  السياحيةو  اخلدمية املنظمات تعرضهاو  اخلدمات من جمموعة يف السياحية اخلدمات حمتوى يتمثل

 بتنظيم السياحةو  السفر وكاالتو  لسياحيةا املنظمات هذه مثل تقوم :السفارو  السياحة وكاالت خدمات-1
 من اخلدمة على للسائح احلصول تسهل كما العامل، دول خمتلف عرب التجوال و الرحالتو  السفر عمليات خمتلف
 وسائل عرب التنقل طريقة بتنظيم هبا، فتقوم القيام قبل الرحلة عن مسبقة خيالية ذهنية صورة تكوين من متكينه أجل
 .األمان و األمن توفري ضرورة مع املختلفة كز اإلقامةا ر م عرب املبيت غرف حجز إىل ابإلضافة املختلفة النقل
 السياحية، اخلدمات مكوانت أهم من) البحري اجلوي، ،الربي (أنواعه مبختلف النقل يعد :النقل خدمات 2-

 1 .التحتية للبنية األساسية العناصر أحدو 
 إجياد مكان عليه يستوجب زر ا امل املكان أو البلد يف السائح نزول إن) :املبيت (اإليواء و اإلقامة خدمات 3-
  .2للعمل أو حةللرا أخرى أايم لقضاءو  السفر تعب من يسرتيح لكي
 خاصة و للسواح املستقبلة املنظمات هبا ختتص اليت اخلدمات أهم من اإلطعام يعترب :اإلطعام خدمات 4-

 الطبخ فن تكوينو  إنشاء طريق عن ذلكو  اجملال هذا يف ابلغا اهتماما تويل اليتو  رقية، ا ال املطاعم الفنادق،
 اإلطعام أصبح املطعم، كما أو الفندق مبستوى تليق اليت الفندقية الوجبات جودة حتسني أجل من ذلكو  الفندقي
 األكالت خالل من البلدان ثقافاتو  بعادات التعريف وهو) الفندقةو  املطاعم (السياحة جمال يف أخر مدلول
  .3منطقة بكل اخلاصة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .87 ص سابق، مرجع أيمن، برنجي -1

 88. ص نفسه، المرجع2-

 89 .ص نفسه، المرجع3-
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 تسويق اخلدمات الفندقية  الثاين:املبحث 
تسمى الصناعة الفندقية حاليا صناعة الضيافة و تشمل خدمات اإلقامة و الطعام الشراب و الرتفيه وهي اليوم 

 من أكرب الصناعات يف العامل وتزخر مبستقبل زاهر.
 نادق والف الفندقةاملطلب األول: مفاهيم حول 

 :الفندقة مفهوم-1
 ابملفهوم الكالسيكي أو املتجانسة اخلدمات من مزجيا تشكل جتارية ملؤسسة سياحية صناعة عن عبارة الفندقة

 خالهلا من يتم اخلدمات اليت من جمموعة تقدم اليت السياحية واملؤسسات املنشآت عن عبارة الفندقة صناعة فإن
 .مؤقتة لفرتة ارإجي بعقد وذلك جاهزة ومنازل غرف عرض

 مفهوم الفندق  -2
الفندق:"عبارة عن بناية أو مؤسسة تقدم خدمات اإليواء ووجبات الطعام والشراب واخلدمات األخرى،  

كالتسلية والرتفيه إىل اجلمهور املستهدف، وجيب على إدارة الفندق أن ختلق عالقات طيبة مع زابئنها وهتيئة كوادر 
 اخلدمات". فنية مؤهلة قادرة على تقييم 

كما عرفه ويبسرت يف معجمه اجلديد املعد لطالب الكليات كما يلي:" الفندق مبىن أو مؤسسة متد اجلمهور 
 .1ابإلقامة والطعام واخلدمة

التصرف  حيسنون الذي أولئك مجيع فيه املكوث يستطيع الذي املكان " هو الفندق أبن القول ميكن كما-
 عن بيت بعيد مؤقت، بيت مبثابة هلم فيكون كالطعام األخرى واخلدمات يتهموتسل إقامتهم أجور دفع ويستطيعون

 ما للفندق منها تعاريف عدة توجد كما  "1 حمددة أجور مقابل لكنه الراحة مستلزمات مجيع فيه تتوفر البيت
 :يلي
 طاليب لمسافرين ول األخرى اخلدمات و الطعام و اإلقامة يوفر كبري بيت أو بناية " أبنه الفندق يعرف الغرب -

 .  "2اإليواء
 معينة اخلدمة، ملدة و املأكل و املأوى للنزيل يوفر لإليواء مكان عن عبارة " أبنه الفندق يعرف العريب الكاتب -

  "معلوم أجر لقاء
 1األطعمة تقدمي وكذا للنزالء األوىل ابلدرجة اإلقامة توفري بغرض ينشآ عام مبىن  "أبنه الفندق تعريف وميكن

 
                                                           

 .155ة )منهج تطبيقي( ، ص عبد العزيز أبو نبعة: دراسات في تسويق الخدمات المتخصص - 1
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  "معني أجر لقاء الناس لعامة أخرى خدمات واملشروابت 
 .أجله من أنشآ الذي والغرض ملوقعه طبقا الفندق تصميم ويكون
 أو للشخص الراحة مستلزمات مجيع فيه تتوفر عام مكان الفندق أبن توضح أعاله الواردة التعاريف إن

 إخل...اإلقامة الغذائية، الوجبات التسلية، وسائل مثل املستلزمات تصبح وبذلك فيه، يقيمون الذين األشخاص
 .عام مبىن أو كبرية مدينة يف كبري منزل انه على الفندق إىل ينظر كما و الفندق، منتوج

 .املطلب الثاين: مفهوم التسويق الفندقي وتصنيفات الفنادق 
 مفهوم التسويق الفندقي: -1

آت الفندقية من أجل التعرف على األسواق السياحية "ميثل التسويق الفندقي تلك اجلهود اليت تبذهلا املنش
 دف زايدة احلركة الفندقية وارتفاع نسبة اإلشغال الفندقي " هبالداخلية واخلارجية والتأثري فيها 

ويتبني من هذا التعريف أن التسويق الفندقي يتضمن كافة ركائز املفهوم احلديث للتسويق والتسويق السياحي 
حلاجات والرغبات واألذواق املتصلة ابملستهلكني يف األسواق املستهدفة، مث توجيه كافة اجلهود املتمثلة يف دراسة ا

واألنشطة داخل املنظمة لتحقيق أقصى إشباع ممكن لتلك احلاجات والرغبات، مبا يؤدي إىل تكرار الزايرة وزايدة 
 تدفق السياح والزائرين.

 تصنيف الفنادق )أنواعها(-2
 1للفنادق و عموما نالحظ أن الدول تعتمد يف التصنيف ما يلي:هناك عدة تصنيفات 

 : التصنيف من حيث امللكية:أوال
 ( أنواع من الفنادق هي: 04حيتوي التصنيف من حيث امللكية على أربعة ) 

 (:الفنادق اخلاصة )املستقلة- 1
د إىل فرد )شخص واحد( أو هي فنادق ال ترتبط أبية سلسلة من السالسل الفندقية العاملية و ملكيتها تعو  

جمموعة أفراد و عادة ما تكون هذه الفنادق صغرية و عدد غرفها قليلة، و تقدم خدمات حمدودة لقلة رأس املال 
 املستثمر و خلدمة شرحية معينة من حمدودي اإلنفاق.

 
 
 

                                                           
 .20، ص مرجع سابق ياسين الكحلي:  - 2 1
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  فنادق السلسلة:- 2
د و جيري تشغيلها و إدارهتا وفقا هي جمموعة فنادق تنتشر يف جمموعة من دول العامل تعمل حتت اسم واح

 لتوجيهات اإلدارة املركزية للسلسة الفندقية )الشركة األم( و تتقاضى اإلدارة املركزية من هذه الفنادق رسوما مقررة
  

أو نسبة من األرابح مقابل استخدام االسم التجاري و العالمة التجارية للسلسلة الفندقية، و من أهم 
إخل و لفنادق السلسلة مزااي و : هيلتون ، هوليداي ان ، وحياة ........العامل جند : السالسل الفندقية يف 

 سلبيات كما يوضح اجلدول التايل:
 توضيح مزايا و سلبيات السالسل الفندقية( 1الجدول )

 السلبيات   املزااي 
و مشهور على استخدام اسم معروف  -

 العالمي المستوى 
 .سم السلسةادفع مبالغ مالية مقابل العمل ب -

 عدم المرونة الكافية في االستجابة للتغيرات في - توفر األمن الوظيفي للعاملين -
 السوق )بسبب ضرورة استشارة اإلدارة المركزية(

 
ضخامة رأس المال المستثمر و 

الفنادق و تخصص  بالتالي كبر حجم
 .اإلدارة و القدرة التسويقية المركزية

 

ارتفاع أسعار مختلف الخدمات الفندقية بها فهي  -
 معينة من ذوي الدخول المرتفعة مقدمة لشريحة

 ارتفاع أسعار مختلف الخدمات الفندقية بها فهي - استخدام نظم الحجز الدولية -
 .مقدمة لشريحة معينة من ذوي الدخول المرتفعة

 حول الفندقعدم تكوين صورة ذهنية عملية  - تحسين عرض الخدمات الفندقية. -
املصدر: يوسف أبو فارة ، مسري أبو زيد ، النشاط الرتوجيي يف البيئة الفندقية ، جملة اقتصادايت مشال افريقيا العدد الثالث 

 ، بتصرف 203، ص 2005،ديسمرب

و هي الفنادق اليت تكون ملكيتها مشرتكة بني الدولة و القطاع اخلاص أو بني الدولة و  فنادق خمتلطة: -3
 ات أجنبية.شرك
و هي الفنادق اليت تكون ملكيتها اتبعة للدولة مثل الدور املتوفرة لدى بع ض الوزارات و  فنادق حكومية: -4

 القوات املسلحة و الشرطة.
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 : التصنيف من حيث املوقع:اثنيا 
 حيتوي هذا التصنيف على مخسة أنواع من الفنادق و هي :

جنوم إىل الدرجة السياحية، و  05ود املدينة و ترتاوح درجاهتا من تقع دائما داخل حد فنادق وسط املدن: -1
 30بعضها يقدم كافة أنواع اخلدمات اليت حيتاجها السياح و رجال األعمال، و ترتاوح أحجام هذه الفنادق من 

 غرفة و ملكيتها متفاوتة بني أهلية و شركات مبختلف أنواعها. 500غرفة إىل 
ا النوع من الفنادق ابلقرب من املطارات أو يف داخلها وقد نشأت أساسا إليواء يوجد هذ فنادق املطارات:-2

املسافرين ابلطائرات و مسافرين الشركات السياحية العاملية و الرتانزيت أي املسافر العابر أما درجات هذه الفنادق 
 فترتاوح بني فنادق اخلمس جنوم إىل الدرجة األوىل.

تسمى أيضا بفنادق مستخدمي السيارات فهي على شكل  :Motel تيل(فنادق الطرق السريعة )املو -3
واحد جماور له موقف للسيارات، و موقعها يكون على الطرق السريعة للسيارات مباشرة  یشاليهات متفرقة أو مبن

 .أو يف ضواحي املدن الكربى، كما تقدم خدمات أبسعار أقل
القرن العشرين، و توسعت ابزدايد العمران و توفر البنية  : نشأت املنتجعات السياحية يف بدايةاملنتجعات-4

التحتية كما ترتكز املنتجعات قرب املناظر الطبيعية و تكون مساحتها حمدودة، و تتكون من شد قق منفصلة 
 .أوملتصقة أو شاليهات ابإلضافة إىل فنادق، و توفر كافة اخلدمات اليت يطلبها السائح

م موقعها ابلقرب من السواحل اخلالبة و املهمة يف العامل وترتاوح درجاهتا من : تتميز حبكفنادق السواحل-5
اخلمس إىل أربع جنوم و متتاز دائما بكرب حجمها و تنوع اخلدمات اليت تقدمها للضد يوف و يتعرض عملها دائما 

جنلوس و سواحل على سواحل مي انمي و لوس أ ةللمومسية ، و من أهم فنادق السواحل يف العامل تلك املوجود
 البحر األبيض املتوسط كاجلزائر،  یالبحر الكارييب و يف فرنسا و مونت کارلو و يف بعض الدول اليت تقع عل

 املغرب، تونس، مصر.
  : التصنيف من حيث الطبيعة اخلدمات املقدمة:اثلثا

 1 حيتوي هذا النوع على مثانية أنواع من الفنادق هي:
هذه الفنادق على أن تكون مكاان الجتماع الناس لغاايت جتارية لذلك جند آن تسعى  الفنادق التجارية: -1

موقعها يكون عادة يف قرب املدن التجارية و الصناعية أو ابلقرب من بورصة األوراق املالية واملطارات و تركز هذه 
ؤمترات و الوالئم و إقامة و الدائمني و على سياحة امل قتنيالفنادق اهتمامها على بعض نوعيات رجال األعمال املؤ 
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و أغلب الفنادق التجارية تكون ذات غرف كثرية و متلكها الشركات الكبرية و تديرها  األفراح،احلفالت و 
 .السالسل الفندقية الشهرية أو تكون مملوكة للسلسلة نفسها

فندق كمبىن أو أكثر و قد أنشأت بغرض إيواء العاملني البعيدين عن أسرهم، ويعمل هذا ال فنادق اإلقامة: -2
يضم عدة غرف، و توفر خدمة التدبري الفندقي فقط حيث ال تقدم وجبات للضد يوف، و ابلطبع تك ون 

أو جلمعيات تعاونية أو دينية، و  دكما أن ملكيتها اتبعة ملالك واح  األخرى،أسعارها أرخص بكثري من الفنادق 
 .قد ال يكون هدفها الرئيسي هو الربح مثل دور املسنني

متتاز هذه الفنادق ابملغاالة يف ديكوراهتا و قاعاهتا الداخلية اجلميلة و اخلالبة و تكون دائما  فنادق املقامرة: - 3
 .ضخمة جدا، وغالبا فنادق اخلمس جنوم

 حتتوي على طوابق حتت األرض تتضمن محامات السباحة، قاعات رايضية، مسارح و أسواق.... كما
أن  ىا نر مة الفنية من السياح على وجه التحديد و سياحة املؤمترات أيضا، و غالب جتتذب هذه الفنادق الطبق

أغلب املسابقات الرايضية العاملية و مسابقات انتخاب ملكات اجلمال و مسابقات توزيع اجلوائز السينمائية و 
وجريسي، جزر اهلاواي، الثقافية معظمها يعقد يف هذه الفنادق، فأشهر هذه الفنادق يف الس فيغاس، أتالنتا، ني

 الوالايت املتحدة األمريكية و جزر الكارييب، مدينة كارلو يف إمارة موانكو.
: عبارة عن فندق أو بناية أو عدة أبنية غرضها إيواء الشباب الراغب يف السفر و الرتحال و بيوت الشباب -4

ليس الربح و إمنا  الشبابشاء بيوت التعرف على بلدان أكثر و شعوب متعددة لقاء أجر زهيد، و اهلدف من إن
توثيق الروابط بني الشباب و تذويب الفوارق بينهم كما تعمل على توسيع مع ارفهم و تزويدهم مبختلف املعلومات 
العامة عن البلدان اخلارجية، كما تعمل على تكوين الصداقات و توثيقها بني شباب البالد األخرى و تنمية شعور 

 و قد يتعلم النزيل يف هذه البيوت لغات وعادات و تقاليد الدول.احملبة و اإلنسانية 
و سبق الكالم عنها يف تقسيم الفنادق من حيث املوقع، و هناك أنواع الفنادق املنتجعات مثل  املنتجعات: -5

 املنتجعات الصيفية و الشتوية و الصحية و اجلبلية...إخل.
 أنواع: 03تحركة إىل : ميكن تقسيم الفنادق املالفنادق املتحركة -6
املسافرين من  قلهي الفنادق العائمة اليت جتوب األهنار و البحريات و البحار واحمليطات و تن الفنادق العائمة: -أ

 10أايم على  03مدينة األخرى أو من قارة األخرى أو الرحالت البحرية حول العامل...إذ تستغرق الرحالت من 
بكافة اخلدمات اليت يطلبها املسافر ، و من أشهر السد فن اليت تعترب ضمن  أايم و قد تزيد، جتهز هذه السفن

 اليت تعمل بني لوس أجنلوس و املكسيك. Love Boatالفنادق العائمة العاملية سفينة احلب 
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تطلق هذه التسمية على غرف قطارات النوم املتواجدة يف القطارات حيث أن  الفنادق الربية املتحركة: -ب
ات النوم اليت تقطع املسافات الطويلة تكون جمهزة بغرف من الدرجة األوىل و الثانية أيضا، إذ حتتوي معظم قطار 

 04الغرف على كافة التسهيالت اليت حيتاجها املسافر ، هذه القطارات قد تصل رحلته ايف بعض األحيان إىل 
الكرفاانت( اليت حتتوي على ) السياحية أايم يقضيها املسافر يف القطار، أيضا تطلق هذه التسمية على السيارات

 غرف النوم مع خدماهتا و اليت تنتشر بكثرة يف أمريكا ، كندا، أورواب الغربية.
يقصد هبا غرف النوم املوجودة على منت الطائرة هذا النوع من الفنادق قليل يف العامل، و  الفنادق الطائرة: -ج

( األمريكية، حتتوي الطائرة على Regent airرجينت إير ) أول شركة طريان انتهجت و طورت هذه الفكرة هي
و الكمبيوتر ....إخل، و  و الرتمجة السكريتاريةقاعة اجتماعات و مطعم و مقهى و خدمات اهلاتف و الربق و 

ابلطبع تكون تكلفة الرحلة مرتفعة جدا قياسا بتكاليف الرحالت على منت الطائرات االعتيادية األخرى، كما أن 
 الطائرات جمهزة طبية لنقل مريض أو أكثر بناءا على طلبات خاصة.هذه 

أخذت يف السنني األخرية تنتشر هذه األنواع من الفنادق و اليت تكون فنادق ذات الفنادق العالجية:  -7
ليت جنوم فقط و تقع هذه الفنادق قرب ينابيع املياه املعدنية و الكربيتية أو يف املناطق ا 04و  05درجات عالية 

تتمتع مبميزات عالجية ابلطبيعة و على أغلب األحيان تقع املستشفيات أو املراكز العالجية ابلقرب من هذه 
الفنادق أو يف داخلها، أغلب ضيوف هذه الفنادق هم من املرضى الذين يرغبون يف هذه املستشفيات أو 

تكون فرتة إقامة الضيوف طويلة يف أشخاص تعافوا من مرض معني و حيتاجون إىل فرتة نقاهة و على األغلب 
 هذه الفنادق طبقا حلاجة العالج.

تنتشر هذه الفنادق يف املدن اليت حتتوي على مالعب كبرية و املدن األوملبية أو قرب الفنادق الرايضية:  -8
لالعبني و جنوم، قسم منه ما خيص ص اإلقامة ا 05املالعب املشهورة يف العامل، و ترتاوح درجتها من جنمتني إىل 

قسم خمصص للمشجعني... إخل، أغلب هذه الفنادق تكون جمهزة بكافة اخلدمات الضرورية اليت حيتاجها الرايضي 
 أو اهلواة كقاعات للتمرين أو الرايضة العادية.

 : التصنيف من حيث عدد النجوم: رابعا
من حيث عدد النجوم كما  كلما زادت عدد النجوم كلما توسعت خدماته وارتفعت أسعاره و تقسم الفنادق

 يلي:
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يعترب من أرقى أنواع الفنادق و يقدم خدمات متكاملة للضيوف و أبسعار مرتفعة  فنادق ذات مخسة جنوم: -1
 تتناسب مع نوع و حجم هذه اخلدمات.

جنوم  05خداماهتا و أسعارها أقل من فنادق ذات  یبطبيعة احلال تكون مستو فنادق ذات أربعة جنوم:  -2
 ضئيلة تتناسب مع اخلفض يف األسعار. بنسبة

جنوم بشكل أكثر وضوحا ويف املقابل السعر  4و يكون مستواها أقل من فنادق  فنادق ذات ثالثة جنوم: -3
 املنخفض وقد ال تتوافر هبا اخلدمات اإلضافية املطلوبة يف املستوى األعلى.

أو فنادق النجمة الواحدة إما طبق ا االخنفاض  : تقرتب يف املستوى من الفنادق الشعبيةنيفنادق ذات جنمت -4
 استخدام املناطق العامة للنزالء. یمستوى األاثث أو لكوهنا ال تتمتع ابخلصوصية مبعن

و تكون متواضعة جدا ابلنسبة خلدماهتا وعدد غرفه او أسد معارها و املناطق اليت  فنادق ذات جنمة واحدة: -5
 توجد هبا أيضا.

يف أخر للفنادق وفق معيار االعتمادية فهناك فنادق معتمدة و أخرى غري معتمدة و يوجد هناك تصن كما
 االختالف يف ختم االعرتاف الرمسي من قبل وزارة السياحة.

 وأهداف التسويق الفندقي ملطلب الثالث : أمهية ا
 1أهداف التسويق الفندقي : تتلخص هذه األهداف فيما يلي: -1
 تنشيط حركية املبيعات الفندقية خالل فرتة زمنية معنية ؛يؤدي التسويق الفندقي إىل  -
يهدف التسويق الفندقي إىل دراسة األسواق السياحية العاملية وحتديد األسواق احملتملة وذلك لغزو هذه  -

 رالء من السائحني؛ناألسواق وفتح أسواق جديدة من خمتلف الدول لزايدة عدد ال
 خمتلف األجهزة احلكومية واهليئات والشركات السياحية وغري السياحيةإجياد عالقات عامة جيدة بني الفندق و 

 العامة واخلاصة، مما ينعكس على زايدة احلركة الفندقية؛
الفنادق  دراسة األسواق السياحية املنافسة )القطاع الفندقي( للتعرف على اإلسرتاتيجية التسويقية، اليت تستخدمها

 ليت تقدمها للسائحني؛املختلفة وكذلك اخلدمات الفندقية ا
على مسعة  حبث ودراسة شكاوى نزالء الفندق بشكل فوري والعمل على حلها مبختلف الوسائل والسبل حفاظا

 الفندق ومسعة الدولة السياحية.
 

                                                           
 يع ، التسويق السياحي والفندقي : أسس علمية وتجارب عربية ، المنظمة صبري عبد السم - 1
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 أمهية التسويق الفندقي : - 2
أو العمالء  السياحإن تطبيق املبادئ األساسية للتسويق يلعب دورا هاما يف إجياد والتعرف على حاجات وأوضاع 

لتقدمي  احملتملني، ومن مث حتويل املستهلك املستهدف إىل مستهلك حقيقي، وهو ما جيعل املنظمة يف وضع جيد
 اخلدمات املناسبة ويف الوقت املناسب وابلطريقة املالئمة، وتتجلى أمهية التسويق الفندقي فيما يلي:

درجة أو  وكية للمستهلك )دراسة سلوك املستهلك(، وتقديريساعد التسويق الفندقي على معرفة اجلوانب السل-أ
 مستوى توقعاته، وابلتايل حتديد نوعية اخلدمات املناسبة للتوقع واليت حتقق رضا العميل ؛

 يف يساهم وابلتايل املستهدفة، األسواق حاجات ملقابلة والربامج االسرتاتيجيات إعداد على التسويق يساعد  ب
 ؛ الفندقية للمنظمة ظيميةالتن الفعالية زايدة

 اجلديدة، واخلدمات السلع على الطلب ينشط فهو والتجديد، االبتكار على التسويق يساعد  ج
 الطعام، اإليواء خدمات خدمات املقدمة، التسهيالت الفندق، عن الزائر حيملها اليت الذهنية الصورة خالل من

 وتصميمه؛ الفندق موقع إىل ابإلضافة الرتفيه
 املعلومات مجيع له توفر اليت املختلفة، الرتويج عناصر خالل من الزائر على املباشر التأثري يف التسويق هميسا  د

 جلب إىل يؤدي حىت ومصداقية أمانة بكل ذلك يتم أن البد الفندق،إذ يقدمها اليت ابخلدمات املتعلقة
 .األخرى اإلقامة أماكن بدل فيه قامةاإل تفضيل على السائح وحث الرغبة، تعزيز ، االهتمام االنتباه،إاثرة
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 : الفندقية التسويقية البيئة:  الثالث املبحث
 اخلارجية وحىت احمليطة البيئية ابملضامني يتأثر األخرى، االقتصادية النشاطات من كغريه  الفندقي النشاط إن

 يصعب على اخلارجية العوامل فإن هها،وتوجي فيها التحكم يسهل الداخلية العوامل كانت  فإذا منها، الداخلية
 يف التنبؤ به ميكن ال وبشكل االستقرار وعدم الديناميكية من به تتميز ملا ،نظرا معها والتعامل مواجهتها املنظمة
 .اجلزائر بلدان كحال  الفعال اإلداري والتنظيم السليم للتخطيط تفتقر اليت البلدان
 عالقة هلا اليت العناصر على الرتكيز مع واخلارجية الداخلية البيئة عناصر خمتلف املبحث هذا سيتناول لذلك

 (.الفندقية اخلدمات ترويج) الدراسة مبوضوع
 : التسويقية البيئة مفهوم املطلب األول :

 وتؤثر أعماهلا، فيه تزاول الذي اخلارجي احمليط ويف املنظمة داخل املوجودة القوى كافة" اهنأب التسويقية البيئة تعرف
 مع انجحة عالقات. وتطوير بناء بشأن انجعة قرارات اختاذ يف اإلدارة فاعلية ومدى هلا التسويقية القدرة على

 .1"اهتملسري  وإعاقة تعطيل عناصر أو للمنظمة دفع عناصر تتضمن اهنأ كما  السوق،
 مباشر غري أو مباشر حنو على تؤثر واليت داخله ومن الفندق خارج من العناصر كل  هي" الفندقية التسويقية فالبيئة
 الفندق نشاطات استمرارية على ذلك وأثر بينها، حتدث أن ميكن اليت التفاعالت التسويقية نتيجة األنشطة على
 الداخلية البيئة يف: املختلفة واملتغريات التطورات مع وتكييفها والبشرية املادية وإمكاانته قدراته توظيف طريق عن

 2 :على اهتقدر  مبدى املختلفة املنظمات يف القرارات اختاذ على القدرة تقاس وعادة". واخلارجية
 احمليطة؛ اخلارجية املتغريات مع التكيف  أ

 مستقبال؛ املتغريات هذه وقوة ابجتاه التنبؤ  ب
 .بكفاءة عليها والسيطرة الداخلية البيئية املتغريات إدارة  ج
 حتديد يف بشكــل واضح تسهم التسويقية البيئة مفهوم ضمن تدخـل اليت اخلارجيـة والقـوى املؤثـرات هذه نا

 .آلخر جمتمع من تتباين أتثريها ودرجة تعددها وأن خاصة للفندق، التسويقية اإلسرتاتيجية
العالقة  ذات البيئية العناصر وأهم وداخلية، خارجية إىل الفندقية التسويقية البيئة عناصر تقسم عام وبشكل

 * :أييت ما الفندقية خلدماتا ترويج إبسرتاتيجية

                                                           
 . 47، ص  2005. ناجي معال ورائف توفيق , أصول التسويق ) مدخل تحليلي ( , دار وائل للنشر , الطبعة الثالثة، عمان 1

 .37،ص  2004وزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، .ربحي مصطفى عليان وايمان فاضل السامراني ، تسويق المعلومات ، دار صفاء للنشر والت2
 – يوسف أبو فارة وسمير أبو زيد ، النشاط الترويجي في البيئة الفندقية ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، جامعة حسيبة بن بو على ، الشلف *

 .200, ص  2005الجزائر ، ديسمبر

، ص  2009/ 2008دراسة حالة فندق السيبوس الدولي عنابة ، جامعة سكيكدة ،  ، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية ، *العايب احسن

30. 
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 : اخلارجيـة البيئـة عناصـر املطلب الثاين :
 املهمة لصناعة بيئة عناصر وأهم. ∗العامة البيئة وعناصر املهمة بيئة عناصر من اخلارجية الفندقية البيئة تتكون

 والسفر االت السياحةووك والوسطاء العمالء والضيوف مستقلة فناد أو سلسلة فنادق املنافسة الفنادق: الفنادق
 البيئة عناصر أما. العمالية وغـريها والنقاابت األسهم ومحلة واجلمهـور واملقرضون واملصارف الطريان وشركات
 والبيئة والدميغرافية الثقافية واالجتماعية والبيئة والقانونية السياسية والبيئة االقتصادية البيئة فهي العامة الفندقيـة

 .ةـيالطبيع ئةوالبي التكنولوجية
 :االقتصاديــة البيـئة ـ1
 دول يف الفندقية و السياحية اخلدمات عن البحث حنو كاهناس توجه على تؤثر ما بلد يف االقتصادية البيئة إن

 الفندقية املؤسسات قدرات على تـؤثر أن ميكن واليت االقتصاد يف املؤثرة القوى خمتلف متثل البيئة فهذه أخرى،
 االستهالك حجم يف تؤثر اليت االقتصادية العوامل ومن واخلدمات، السلع لشراء مهتومقدر  الءالعم رغبة وعلى

 :يلي ما والفندقي السياحي
 قضـاء يف سلوكها تعديل إىل يؤدي لألسر الشرائية القدرة اخنفاض أن حبيث للمستهلك الشرائية القدرة •
 الفندقي؛ اإلشغال نسب يف واخنفاض مةاإلقا مدة يف تقلص عنه ينجم ما وهو والعطل الفراغ أوقات

 خـالل عام بشكل السياحي والقطاع الفندقية اخلـدمات على الطلب ينخفـض حبيث:  االقتصادية الدورة
 تشهد حيث واالزدهار، الرخـاء فرتات خالل اخلدمـات هذه على الطلب يـزداد بينما والكساد االنكماش فرتات

 من وتنوع تطور أو واخلدمـات، للسلع عرضها من تكثف الفنادق علسيج ما وهو عالية معـدالت السياحة
 جديدة؛ أسواق عن والبحـث املتاحـةاهتا خدم

 الطلب حجم يتقلص ما بلد أو معينة منطقـة يف الفندقيـة األسعار ترتفـع فعندما:  والتضخم األسعار مستـوايت
 التسويق رجل على يتعني لذلك التضخم، حدوث دعن احلال وكذلك ابملنافسـة، مقارنـة املقدمـة اخلدمات على
 ذلك أتثري مدى وما للمنظـمة، السوقيـة ةـ احلص على أو املبيعات، على آاثر أية السعر يف للتغري كان  إذا ما معرفة
 .الفندق ارتياد يف املستهلك قـرار على

 : التكنولوجيــة البيئــة  -2
 أن من الفنادق يف العاملني مكنت إذ الفندقي، العمل طبيعة يدحتد يف مهما دورا التكنولوجية البيئة تلعب

 تبين الضيف السائح موطن يف السائدة فالتكنولوجيا أقل، بدنية جهود وببذل عملهم يف إنتاجية أكثر يكونوا
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 عن التكنولوجي مستـواها يف تقل ال فندقيـة خدمـات على حيصل أن يتوقـع وهو احلياة، من معني مستوى لديه
 القـطاع تنمية يف كبري  بشكل اجلوي النقـل جمـال يف احلديثة التكنولوجيا سامهت ولقـد.عليها اعتاد اليت كتل

 وسائل تطـور إىل أدى واالتصاالت اآليل اإلعالم جمال يف حصل الذي اهلائل التطور أن ،كما العامل عرب السـياحي
 الضيف السائح إبمكان وأصبح اآليل، احلجز واتأد من وغريها االنرتنيت طريـق عن والفندقي اجلوي احلجز

 اإلقامة وطلب يقدمها اليت واخلدمات الفندق حـول الالزمة املعلومات على ممكن وقت أقصى ويف مباشـرة احلصـول
 .وسيط إىل احلاجة دون مباشرة

 : والثقافيـة االجتماعية البيئة -3
 عديـدة، أخرى ومتغريات ثقايف ومستوى ولغة قاليدوت عادات من دولة ألي والثقايف االجتماعي اهليكل إن

 فراغه، وأوقات عطلته قضاء حنو واجتاهاته للفرد االستهالكي السلوك وأمناط الشرائية العادات يف فاعلة بصورة يؤثر
 إطارها، يف تعمل اليت والثقافية االجتماعية البيئة بعناية تدرس أن الفندقية املنظمة على ينبغي لذلك

 اليت الفندقية اخلدمات تقدمي يف يساعدها هذا ألن الضيف، السائح منها أييت اليت والثقافية االجتماعية والبيئة
وراء  األساسي الدافع تكون قد اليت الكامنة املظاهر ودراسة حتليل كذلك  عليها ينبغي كما  ورغباته، حاجاته تليب

 .آخر بلد إىل السياحية جولته
 : نيـةوالقانو  السياسية البيئة -4

 عامل االستقرار السياسي أن إذ الفندقي، الطلب حلجم األساسية احملددات من والقانـونية السياسيــة البيئة تعد
 كما  استقرار، ال سياسي وحالة اضطراب يشهـد آخـر بلد حساب على ما لبلد وتفضيلـه السائح اختيار يف هام
 السياسيـة الظـروف وابلتايل فإن السائح، نفور إىل حمالة ال تؤدي تفجريات فيها حتدث اليت البلدان يف احلـال هو

 اليت والقوانـني التشريعات آخـر فإن جانب ومن. والفندقي السياحي الطلب حجم زايدة على تساعد املستقـرة
 ، السائحني بعض أو لكل الدخـول أتشـريات إلغاء مثل الدول تصدرها

تدعيم  ابملستهلك، خاصة العتبارات أخرى خدمات تقدمي من منعها أو معينة مواد ابستخدام الفنادق إلزام ـ
تفعيل  يف هاما دورا تلعب وغريها القانونية العوامل هذه كل  ابلفنادق، اخلاص اجلودة نظام األعمال، رجال سياحة
انونية والق السياسية البيئة وحتليل دراسة الفندقية املنظمة على ينبغي لذلك والفندقي، السياحي الطلب حجم
 .الفندقي ابلنشاط منها يتعلق ما وخاصة إليها الدخول تنوي اليت للدول
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 : الفندقيــة املنافسـة -5
 قـوة السوق، ومدى يف القائمة احلالة بطبيعة تتأثر فهي املنافسني، من كبريا  عددا عادة الفندقية املنظمات تواجـه

 أفضل مجهورها بشكـل ورغبات حاجات تشبع وخدمات لعس تقدمي عليها لذلك فيها، السائدة املنافسة ومتانة
 اجلدول يبني أنواع، أربعة ينقسم إىل الذي السائـد املنافسـة لشكل تبعا وخطـطها اهتسياسا وتكييف منافسيها، من
 :منها نوع كل  وصفـات خصائص(1)  رقم

 ( صفات وخصائص األنواع األربعة من المنافسة2الجدول رقم: )
  املنافسة نوع عدد الفنادق املقدمة للخدمة اخلدمةو  السلعة خصائص

 التام االحتكار ـ1  واحـــــــدة البديل ينعـدم ما غالبا
 البديل ينعـدم ما غالبا واحـــــــدة قليلــــــة منوعـــة أو متماثلـــة
 من العديد مع منوعة السلعة

 عديــــــدة البدائل
 القلة احتكار ـ2 

 منوعـــة أو متماثلـــة قليلــــــة غيــر حمـــددة لـــــةمتماث منتجـــات
 للنشر احلامد) ، العلمية واألسس املفاهيم( والفندقي السياحي التسويق الديوجي، السعيد وأيب رمان أبو محاد أسعد: املصدر

 202.ص2000 ، عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع،
 حىت (1) رقم اجلدول يف موضحة هي كما  املنافسة أنواع كل  خصائص على الدقيق التعـرف يتوجب وعليه

 .سليمة بصفة املستهدفة األسواق حنو اهتسياسا توجيه من الفندقية نظماتامل مل تتمكن
 :( الدميغرافيـة البيئـة )الضيف/  السائح-6

 كسب  لخال من السوقية، احلصة ورفع الفندقي اإلشغال معدالت زايدة أجل من الفندقية املنظمات تعمل
 عدد حول دراسة إعداد الفندق إدارة على جيب لذلك احلاليني، الضيوف على واحملافظة السائحني من زيدامل

 والرتكيبة اجلغرايف التوزيع على التعـرف عليها جيب كما  املستقبل، يف النقصان أو ابلزايدة والتنبؤ السياح
 فئـة، لكل األسري والدخـل والثقايف، التعليمي واملستوى واجلنس العمر فئات حيث، من للسكان الدميغرافية
 وضع يتم ذلك ضوء وعلى أسـرة لكل املعيشي والنمط السن حسب والسياحـة السفر يف الـرغبة ختتلف حيث

 .ووالئهم العمالء رضا حتقق اليت املستهدف للسوق املناسبة الرتوجيية واألنشطة التسويقية اخلطـط
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 : الوسطــاء -7
 والبحري ومنظمو الربي النقل وشركات الطريان وشركات والسفر السياحة وكاالت الوسطاء هؤالء وأهم
 مباشـرة، الضيف بصـورة السائح يف يؤثـرون وهم ، إخل... السياحية اجلوالت منظموا و واملؤمترات التجارية املعارض

 يف الوسيـط منها ينطلق ألسس اليتا معرفـة الفندقية املنظمة على ينبغي ولذلك ذاك، أو الفندق ذاهب وينصحون
 اخلصائص بني ومن ديهل الفنادق املفضلة ضمن من لتصبح املنطلقات هذه توفري إىل والسعي ما، لفندق الرتويـج

 :يلي ما آخر بدل فندق مع للتعامل اختياره الوسيط عليها يبين اليت
 الوسـيط بكافــة إمـداد جيب وهنا ندق،الف يف توفـرها الضيف السائح ويرغب يطلبها اليت واخلصائص الصفات

 قعمو  تهشهرته ومسع التجارية مستوى العالمة يقدمها، اليت الفندق واخلدمات عن الالزمة واملعلومات البياانت
 ؛ إخل... الفندق
 الوسطاء؛ أهداف لتحقيق واستجابتها الفندقية املنظمة قدرة مدى -

 التجهيزات الالزمة مثل السياحية موعـاتجملا بعض تاجهاحت اليت اخلاصة واخلـدمات التسهيالت توفـر مدى
 املؤمترات؛ لعقد
 والوسطاء؛ الفندقية املنظمة بني والتعامالت االتصاالت جودة مستوى -
 .معها للتعامل مهبوجذ مهباستقطا أجل من للوسطاء الفندقية املنظمة تقدمها اليت املختلفة احلوافز مستوى -

 : الداخليــــة ئـةالبي عناصـر املطلب الثالث:
 املنظمة قبل من وتنظيمها عليها والسيطرة فيها التحكم ميكن اليت واملتغريات الداخلية العوامل جمموعة ومتثل
 املستهدفة، األسواق يف حتدث اليت والتحوالت املستجدات حسب وتوجهها تغريها أن وتستطيع الفندقية،
 املزيج إىل ابإلضافة للمنظمة املختلفة والوظائف تنظيميةال والثقافة التنظيمي اهليكل هي العناصر وهذه
 . التسويقي
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 : للفنــــدق التنظيمي اهليكل -1
يكيف  كما  ةأاملنش وأهداف بنشاط ويرتبط الوحدات خمتلف بني العالقات جمموع التنظيمي اهليكل ميثل"

 1بداخلها التنظيم جممل تناسق
 اهليكل يتبع اآلخر يتبع أيهما واإلسرتاتيجية، التنظيمي اهليكل بني عالقةال طبيعة حول الباحثني اختالف ورغم

  واالنسجام بينهما التوافق حتقيق ضرورة على خيتلفون ال مهنأ غري ، اهليكل تتبع اإلسرتاتيجية أن أم اإلسرتاتيجية،
 تناول دراسة Schaffer (1984) أجرى وقد اخلارجية، البيئة عناصر مراعاة مع النجاح ضـرورات من كضرورة

 بعد اهليكل املناسب إبعداد تقوم الفنادق هذه أبن أظهـرتBest Western،  وفنادقHyatt  فنادق فيها
 على قادر هيكل تنظيمي بناء يف أساسية جوانب ثالثة مراعاة ضرورة على ويؤكد اإلسرتاتيجية، خططها حتدد أن

 :هي اجلوانب وهذه اإلسرتاتيجية، اخلطط دعم
 املنظمة؛ يف واإلجراءات القواعد أتثري درجة:  الرمسية -
 املهام؛ وتنوع التخصص درجة:  التعقيد -
 .التنظيمي اهليكل عرب السلطات توزيع:  املركزية -
 التنظيمية الفاعلية حتقيق يف التنظيمي اهليكل دور يوضح التايل والشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .47، ص  2003/2004الجزائر ،  –. عبد الريم بن أعراب ، تسيير المنشأة ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة 1
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 تيجيةاإلسرتا وفاعلية التنظيمي اهليكل منوذج( :2) رقم شكل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 214.  ص ذكره سبق مرجع الفندقية، البيئة يف الرتوجيي النشاط وآخرون، فارة أبو يوسف: املصدر
 :التنظيميــة الثقافــة -2
 ووسائل السلوك قواعد تنظم اليت عليها املتفق والقيم واملعتقدات والعادات اللغة من متكامل نسيج هي" الثقافة إن
 1".املنظمة شخصية من وجزء مشرتكة، ومعاين مألوفة رموزا القيم هذه تصبح الوقت ومبرور قبول،امل

 الفندق وأهدافه، رسالة حتقيق أجل من للعاملني السليم السلوك معامل حتدد خاصة ثقافة فندقية منظمة فلكل
تسمى  مستوايت الثث إىل خالله من يقسمها الثقافة معىن لتفسري مدخال(Lundberg, 1985)  ويقدم

 2:وهي املعىن مبستوايت
 البناية و تصميم يف بوضوح تتجلى اليت الرمزية املادية املظاهر ويتضمن: التنظيمية للثقافة الظاهر املستوى ـ أ

املرئي  السلوك أمناط إىل ،ابإلضافة اخل...طاقمه ولباس وأجنحته مرافقه وترتيب للفندق، الداخلي الديكور
 فندق؛ بكل اخلاصة واملراسيم والتقاليد والعادات اللغات يف لوتتمث واملسموع

                                                           
في المنظمات الخدمية ، مجلة صناعة أعمال السياحة في  محمود محمد السيد ، نموذج أثر القيم الثقافية على تطبيق فرق العمل ذاتية اإلدارة - 1

 . 51الوطن العربي من منظور استراتيجي واداري وتنموي ، مرجع سابق ذكره ، ص 

 .212-210يوسف أبو فارة وآخرون ،النشاط الترويجي في البيئة الفندقية ، مرجع سابق ذكره ، ص ص  -2

 مكونات الهيكل
 العمر والحجم -
 التكنولجيا -
 البيئة -
 powerالقدرة  -

 

 الفاعلية

 التنظيمية

 

استراتيجية 

 المنظمة 

 الرسالة

 ف األهدا 

 الوسائل 

 الهيكل التنظيمي 

 الرسمية 

 التعقيد

 المركزية  

 

 الفرص والتهديدات

 

 نقاط القوة ونقاط الضعف
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 نفسها من عن املنظمة لدى املرتاكمة واملعرفة اخلربات عن ويعرب: التنظيمية للثقافة االسرتاتيجي املستوى ـ ب
 اتيجية اليتاإلسرت  املعتقدات جيسد أعماهلا كما ممارسة يف تعتمدها اليت اإلدارية واألساليب القرارات جمموعة خالل
الثقافات  عن بثقافتها لتتميز املتاحة ومواردها اخلاصة اهتقدرا بني املواءمة حتقيق يف املنظمة سلوك عن تعـرب

 األخرى؛
واإلدراك  االستجابة آليات فعلية بصورة توضح اليت واالفرتاضات القيم عن ويعرب: العميق املعىن مستوى ـ ج

 .اهتجود ومستـوى اخلـدمة ألداء الالزمة والتصـرفات األفعال وحتدد مة،املنظ طاقم لـدى والتعلم والتفكري
 .والظاهر االسرتاتيجي املستويني يف الثقافية العناصر مؤشرات لرتسم املستوى هذا من تنطلق والثقافة

 : الفندقيــة الوظائـف -3
 حىت بصورة متكاملة تعمل أن وينبغي البعض، بعضها يف تؤثر اليت الداخلية للبيئة األساسية العناصر أحـد وتعترب
 :يلي ما الوظائف هذه وأهم الفندقي العمل تداؤبية تتحقق
 وخدمات؛ سلع من الفندقية املنظمة حتتاجه ما بشراء وختتص: الشراء وظيفة -
 نشاطاته؛ بعض أو ومجيع الفندق أعمال على ابلتأمني وختتص:  التأمني وظيفة -
 والتدريب واالختيار كاالستقطاب  العمل بطاقم يتعلق ما كل  الوظيفة ذهه وتعاجل: البشرية املوارد وظيفة -
 التحفيز؛ و األجور ونظم والرتقيات -
 احلجز؛ وظيفة -
 نزاعات؛ من األخرى واألطراف الفندقية املنظمة بني ينشأ ما مبعاجلة وختتص:  القانونية الوظيفة -
 ؛... ( االئتمان سياسة االقرتاض، احملاسبة،) املالية املسائل مجيع وتعاجل: املالية الوظيفة -
 بشكلها اإليواء خدمة لتقدمي الغرف يلزم ما كل  توفري على الوظيفة هذه وتركز: واإليواء الغرف ـوظيفة -

 للضيوف األفضل
 املادية؛ وتسهيالته وطاقمه الفندق لضيوف واألمن السالمة بتوفري تمهتو : واألمن السالمة وظيفة -
 الفندق لضيوف واملتميزة املالئمة واملشروابت األطعمة بتوفري تمهتو : روابتواملش األطعمة تقدمي وظيفة -

 مطاعمه؛ وعمالء
 وعند القدوم عند معهم املباشر واالتصال الضيوف ابستقبال تمهتو : (األمامي املكتب) االستقبال وظيفة -

 املغادرة
 الفندق؛ يف احليوية الوظائف من وهي إقامتهم، وأثناء -
 الفندق كما وقاعات وأجنحة غرف لوازم وكي بغسيل تعىن تكميلية وظيفة وهي: لكيوا الغسيل وظيفة ـ -
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 للضيوف؛ اخلدمة هذه توفـر
 االسرتاتيجيات وختطيط بوضع تعىن اليت الفندقية للمنظمة احليوية الوظائف أهم أحد وهي: التسـويق وظيفة -

 هذه حتقق وحىت املستهدفة، ألسواقا عن ومعطيات معلومات من توفره ما على بناءا املناسبة التسويقية
 .األخرى الفندقية الوظائف بقية مع وتكامل بتنسيق تعمل أن ينبغي فاعليتها الوظيفة

 ملكوانت دقيق حتليل إجراء يتطلب عنها املنبثقة الرتوجيية اإلسرتاتيجية وحتديد انجحة تسويقية إسرتاتيجية رسم إن
  واخلارجية، ليةالداخ املختلفة بعناصرها الفندقية البيئة

 تتصف واخلارجية اليت ، فيها والتحكم عليها السيطرة ميكن اليت الداخلية اهتمبكوان الفندقية التسويقية البيئة إن
 ظل ،خاصة يف والسياسية واالجتماعية االقتصادية الظروف حتدثها اليت التطورات ،نتيجة التغري و ابلديناميكية

 املستمرة واليقظة ،املتابعة ابلفنادق التسويق رجال من تستدعي ، الفندقي قطاعال يشهدها اليت الشديدة املنافسة
 قرارات الوصول إىل من ومتكن البيئية التحوالت خمتلف ،ترصد وحديثة دقيقة معلومات على احلصول قصد الدائمة
 .وتكييفها وتعديلها الفندقي التسويقي ابملزيج املتعلقة والسياسات اخلطط بشأن سليمة

 لشكل التايل يبني مكوانت البيئة التسويقية الفندقية وا
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 ( مكوانت البيئة التسويقية الفندقية3الشكل رقم ) 

 )بتصرف ( . 46املصدر : رحبي مصطفى عليان وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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 خامتة الفصل األول:
دية امللموسة، واعتماده بصورة يتميز النشاط الفندقي مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن املنتجات املا

أساسية على كفاءة العنصر البشري، ابإلضافة اىل املومسية اليت تؤثر عليه أتثريا سلبيا، االمر الذي يقتضي االهتمام 
ابالجتاهات احلديثة يف جمال التسويق، واليت أصبح هلا دور فعال يف تنشيط احلركة السياحية، ويرتكز التسويق 

اذواق ورغبات العمالء احملتملني )السياح احملتملني( من خالل املسح السوقي ودراسة مكوانت  الفندقي على حتليل
 البيئة التسويقية الفندقية هبدف احلصول على معلومات دقيقة ومفيدة.

فالتسويق الفندقي يهتم جبعل إرضاء النزيل هو املربر االقتصادي واالجتماعي لقيام وبقاء الفندق فيجب توجيه  
هود وانشطة الفندق حنو التعرف على حاجات ومطالب العمالء )السياح( وارضاءهم ويف نفس الوقت كل اجمل

 حتقيق ربح معقول. 
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 مقدمة الفصل الثاين:
هتدف املنظمة السياحية عامة والفندقية خاصة اىل دراسة السوق ومنه حتديد السوق او األسواق اليت 

 ستنشط فيها وتتعامل معها لتحقيق أهدافها املسطرة.
دق وان جناح املنظمة الفندقية مربوط مبا تتوافر عليه من معلومات جيدة توفرها نظم املعلومات اخلاصة ابلفن

واليت متكنها من اختاذ القرار املناسب يف اختيار االسرتاتيجية التسويقية املناسبة للوضع التنافسي للفندق وكذا 
 تصميم املزيج التسويقي.

 وابلتايل تطرقنا يف هذا الفصل اىل ثالث مباحث رئيسية تتمثل يف:
 املبحث األول: السوق الفندقي وتقسيماته.

 تسويقي الفندقي.املبحث الثاين: املزيج ال
 املبحث الثالث: نظم املعلومات التسويقية الفندقية.
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  الفندقي وتقسيماته  سوقالاملبحث األول : 
 وما للفندق االرتياد واقع على التعرف أرادت ما إذا خاص حنو على والسياحة عامة بصفة اخلدمية املراكز إن

 املقررة أو املعروفة وابألسعار خدمات توافر من املراتدون يفضل وماذا لك،ذ جتاه الزابئن من واملواقف امليول هي
 على وقدرهتم األفراد دخول:  مقدمتها يف معينة خصائص على التعرف إىل سيقود ذلك فإن اخلدمة، مركز من

 صائصخ وفق البعض بعضها مع تشرتك جمموعات أو مجاعات إىل املراتدين تقسيم يعين وهذا هذه، اخلدمة شراء
 أو األفراد تقسيم: " بكونه منه يفهم والذي السوق جتزئة أو السوق بتقسيم يعرف ما وهذا ومتشاهبة، حمددة

 ودوافع حاجات هلم والذين أكثر أو واحدة صفة يف البعض بعضها مع تشرتك واليت املنظمات أو اجلماعات
 ". متشاهبة ورغبات

 وهذه دراستها، املراد السوق نوعية وفق تقع واليت السوق تقسيم يف هبا األخذ املهم من عديدة متغريات وهناك
 .السياحية املؤسسات أسواق و العمالء أسواق معياري وفق تصنف املتغريات
 :الفندقي السوق: األول املطلب

 املتبادلة أهدافهم لتحقيق حمدد، موقع يف االلتقاء على الزمان قدمي من الناس أعتاد :الفندقي السوق تعريف-1
 املكان خالل ومن القرية، أو املدينة، أو اإلقليم، أو العامل، مستوى على املوقع يكون وقد ومشرتين، وكبائعني

 .ما نقطة يف العرض مع الطلب ويلتقي املعلومات، تتدفق
 على واحملتمل احلايل الطلب يف تتمثل اليت املعامالت شبكة إىل السوق مصطلح ينسحب السياحة جمال ويف

 يف حاجاهتم إلشباع سفرهم، حيتمل من أو يسافرون الذين الضيوف نظر وجهة من معني( فندقي) احيسي منتج
 . املقصد مكان

 ومندويب السياحية، املؤمترات خالل من الفندق - والعرض -الضيف - الطلب بني االلتقاء نقطة وتتحقق
 والضيوف الفندقية املنظمات بني أو البعض اوبعضه املنظمات بني املعلومايت التبادل خالل من أو الفندقي، البيع
 .ذاهتم

 : يلي كما  الفندقي للسوق الشامل التعريف حتديد وميكن: السوق مفهوم-1-1
 أنه على السوق تعريف ميكن كذلك  والسلع، اخلدمات وشراء بيع فيه يتم الذي املكان عن عبارة هو:  السوق
 .واخلدمات السلع لشراء الكافية ةوالرغب القدرة ميلكون الذين األشخاص من جمموعة
 ابلنسبة يعترب والذي املستهدف السوق ورغبات حاجات إشباع حنو الفندق يف املختلفة اجلهود توجيه يتم
 بدراسة عادة تقوم الفنادق أن جند هلذا والبعيد، القريب املستقبل يف منفعة وأكثرها الفرص أفضل من للفندق
 املتعلقة املختلفة البياانت مجع يتضمن وهذا املختلفة النشاطات ممارسة يف ملباشرةا قبل للفندق االقتصادية اجلدوى

 معاجلة مث ومن سيكولوجية، أو سياسية، اجتماعية، اقتصادية، طبيعة ذات تكون واليت للفندق املتوقعة ابلنشاطات
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 املتوقعة املخاطر وجتنب توفرةامل الفرص استغالل يف تساعد مستقبلية بتوقعات للخروج املختلفة البياانت وحتليل
 .للفندق والضعف القوة نقاط االعتبار بعني ابألخذ
 أو قطاعات إىل وتقسيمه املستهدف السوق حتديد يتم املختلفة، الظروف ودراسة العام اهلدف حتديد بعد
 كافية  معلومات توفر فإن سبق ملا ابإلضافة للسوق، املختلفة األجزاء بني التشابه عوامل على ابالعتماد أجزاء
 خاص بشكل الرتوجيية والنشاطات التسويقي للربانمج وأساس كقاعدة  تعمل املستهدف السوق سرية حول

 .للفندق
 ابلضيوف: الفندقي التسويق رجال اهتمام جوانب -2

 جوانب: ثالثة من ابلضيوف الفندق يف التسويق رجال يهتم
الذي  الفعال الدور أن األحيان غالب يف يفرتض يثح الفندقية، للخدمات منتجون أهنم على الضيوف( 1 
 من كبرية  أعداد استخدام إىل احلاجة سد إىل يؤدي اخلدمات إنتاج عملية يف املسامهة يف الزائر أو الضيف به يقوم

 على يؤثر حيث والضيف معا الفندق على املباشرة ابلفائدة يعود احلال واقع يف وهذا الفندق يف املوظفني
 .للضيوف الفندق يقدمها اليت للخدمات اإلمجالية التكاليف

 على يؤثر وما الضيوف سلوك كيفية  وإدراك فهم إن الفندقية، للخدمات ومشرتين كمستخدمني  الضيوف( 2 
 ضيوف لدى الفندق، ضيوف لدي الفندق، وازدهار جناح لتحقيق بدرجة األمهية من يكون املختلفة خياراهتم

 جمموعتني: إىل ترمجتها ميكن واليت وامليول والرغبات احلاجات من جمموعة الفندق
 واالستمرارية، الثبات واألمن، األمان مثل عوامل عادة تشمل واليت املرغوبة attributes امليزات أو اخلواص

 .املختلفة وخدماته للفندق atmosphere العامة األجواء وكذلك
 أمهية أو أوزان إبعطاء قيامهم عند الفندق وفضي خيارات على تسيطر أن ميكن امليزات أو اخلواص بعض

 .الشراء قرار اختاذ عند للخدمات املختلفة للمواصفات ranking نسبية
 ما عادة والذين السياحية املنتجعات فنادق ضيوف ورغبات حاجات جمموعة أن جند أن واملتوقع الطبيعي من
 قصرية لفرتة ابالسرتاحة يرغبون الذين املطارات ادقفن ملراتدي تلك عن ختتلف نسبيا، أطول لفرتات فيها يقيمون
 خيتلف احلاجات من ذكره سبق ما كذلك  اجملاورة املدينة لزايرة الكايف الوقت لديهم توفر إن ورمبا رحالهتم مابني
 كذلك  التجارية والنشاطات األعمال من طويلة ساعات عناء بعد التامة ابلراحة يهتمون الذين األعمال رجال عن
 تكون ما وعادة أهدافهم وإجناز تسهيل على تساعد اليت التجارية اخلدمات من للكثري األعمال رجال تاجحي

 .اخلاص حساهبم غري على الضيوف من النوع هذا نفقات
 السند جمموعات العائلة، أتثري العمالء أو الضيوف من غريهم على أتثري مصادر أهنم على الضيوف( 3
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reference groups، يف التسويق ملوظفي األمهية غاية يف يعترب اآلخرون الفندق وعمالء قاءاألصد 
 احلاليني الفندق ضيوف على جمموعة لكل التأثري ومدى أنواع على للتعرف التسويق موظف حيتاج الفندق،
 .للفندق مغادرته بعد حىت وتستمر للفندق العميل زايرة قبل تبدأ هذه التأثري عملية أن حيث واملرتقبني

 word املنقولة الكلمة أن جند الفندقية الصناعة يف
- of - mouth على واحملافظة استقطاب على وتساعد العمالء واجتاهات سلوك على واضح أتثري ذات 
 على املساعدة يف املنقولة الكلمة تساعد كذلك  للفندق، احلاليني العمالء رغبات إشباع خالل من جدد عمالء
 الفندق خدمات شراء عملية بعد ما مرحلة يف واالرتياب كالش حالة من العمالء ختلص

post - purchase dissonance أمهية تدرك أن الفندق إدارة على يتوجب أنه يتبني سبق مما 
 إشباع مصادر عن البحث يف يلعبوهنا اليت املختلفة األدوار وكذلك الفندق أهداف حتقيق يف العمالء ومسامهة
 أخرى عوامل إىل ابإلضافة الشراء قرار على التأثري ومصادر الشراء قرار واختاذ صنع ةكيفي  ورغباهتم، حلاجاهتم

 .عديدة
 املعلومات من وافر كم  على احلصول الفندق إلدارة ميكن ،marketresearch السوق حبوث ابستخدام

 السوق حبوث تتم أن ميكن العامة، وأهدافه الفندق نشاطات على وأتثريها السوق يف املختلفة املتغريات حول
 استخدامها يتم الفندق داخل السوق حبوث أن جند externat الفندق خارج أو in house الفندق داخل
 .تستخدم ما فنادرا اخلارجية السوق حبوث خيص فيما أما الفنادق، يف ضيق نطاق على

 الفندقي السوق تقسيم: الثاين املطلب
 1الفندقي السوق تقسيم مفهوم -1

 جمموعات إىل السوق جمموع بتقسيم اخلاص اإلجراء"  بذلك يقصد الفنادق يف السوق جتزئة أو قالسو  تقسيم
 واضح حنو على السوق تقسيم مفهوم ظهر وقد ،" املنتج ذات من متشاهبة حاجات لديهم والذين العمالء من

 وأصبح دمات،خ أو سلع بشكل كانت  سواء املنتجات وتنوعت السياحية واألسواق الفنادق توسعت عندما
 السوق يف املتغريات من العديد وظهور املنتجات من اهلائل الكم هذا أمام متباينة مواقف يف املستخدم أو العميل
 أمام الصعبة املهام من والدوافع وامليول والرغبات احلاجات على الدقيق التعرف فإن وابلتايل تبادهلا، وسرعة

 حنو على ورغباهتم حاجاهتم وحتقيق إليهم والوصول بدقة ئصهمخصا دراسة ميكن حبيث السياحية، املؤسسات
  ورغبة حاجة حتقيق فإن وابلتايل فيها، لبس ال قائمة مسألة هي واملواقف األراء يف االختالف فإن وابلتايل واسع،

 موحد منهج حتت واآلراء املواقف مجع خالله من ميكن معني منهج استخدام يتطلب ما تدرك ال غاية عميل كل
 .ومتقارب

                                                           
 140ص عمان ، األردن  –دار زهران للنشر والتوزيع  -:مقابلة التسويق الفندقي شاملعمر جوابرة الملكاوي   -1
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 األمر فإن التقسيمات هذه من سوقي تقسيم كل  خدمة إىل للسعي ونظرا اخلصائص، يف التباين هلذا ونظرا
 .سوقي هدف لكل تسويقي مزيج ختصيص يعين

 :التسويقي واملزيج السوق تقسيم -2
 تالحظ أن يفرتض اإمكاانهت وضمن فالفنادق املفهومني، بني الربط كيفية  إىل اإلشارة املهم من اجلانب هذا يف

 ابالعتبار أيخذ أن فندق قرر فلو اخلدمة، يف الشروع قبل العمالء عند الفعلية واحلاجات الرغبات طبيعة هي ما
 حلجم تبعا تتباين أن ميكن والسعر الدرجة جتاه املواقف فإن شك وبدون الفندق، ودرجة األسعار اثنني متغريين
 وفق طرحت اآلراء أن فرض وعلى األخرى، االعتبارات من ذلك وغري االستعمال وطبيعة الفرد ودخل األسرة
 : اآلتية ابلصورة ستظهر فإهنا وحللت مجعت مث ومن االستبيان طريقة عن دراسة

 ما وأن والدرجة السعر: االثنني املتغريين حول واآلراء املواقف توافق حالة وهي: املتجانسة الرغبات حالة -2-1
 من وذلك العينة أفراد غالبية عند جيدة استجابة والقى موفقا كان  والدرجة السعر بني الربط حول الفندق طرحه
 .الفندق قرره ما وفق خدمات تقدمي يعين ما البعض، بعضهم ومع آرائهم يف تقارهبم خالل

 بني جدا ومتباعدة مشتتة اآلراء ظهرت إذ األوىل للحالة معاكسة حالة وهي:  املشتتة الرغبات حالة -2-2
 .الرغبات هذه من أي تنفيذ الصعب من أنه مبعىن العينة، أفراد

 كل  متباينة جمموعات وفق جتمعت الرغبات أن احلالة هذه من يالحظ الذي : املتمركزة الرغبات حالة -2-3 
 .البعض بعضها مع ومتطابقة وصفاهتا خصائصها هلا جمموعة

 تسويقي مزيج وضمن خبصائصه معروف سوقي وبتقسيم ةاخلدم يقدم أن إبمكانه الفندق فإن األوىل احلالة ففي
 تقدمي يتم وأن معينة تروجيية وسيلة واختيار معروفة وبدرجة( التسعري) معني بسعر اخلدمة تكون أن أي معني،
 .الزبون إىل اخلدمة

 من مجاعة أو وليس جدا متباعدة اآلراء لظهور وذلك حتقيقها ميكن ال اليت هي املشتتة واحلالة مجاعات هناك 
 .هلا مناسب تسويقي مزيج لتقدمي يكفي ما العدد
 ما تسويقي، مزيج إىل حباجة سوقي تقسيم كل  خمتلفة، سوقية تقسيمات لديه ظهر الفندق أن وهي الثالثة واحلالة

 ةمتباين إبمكاانت غرف تقدمي أي وامكاانهتم، األفراد لإلجاابت وفقا متباينة وأبسعار خمتلفة خدمات تقدمي يعين
 .أيضا خمتلفة وأبسعار

 :السوقي اهلدف اختيار -3
 ، جتاههم التسويقية جهودها السياحية املؤسسة توجه الذين العمالء من جمموعة:"  السوقي ابهلدف املقصود
 من أنواع ثالثة وهناك التسويقية أهدافه الختيار النهج خيتار أن عليه فإن أسواقه ويتفهم الفندق يدرك فعندما

 : وهي السوقي اهلدف االختيار السياسات
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 مزجيا الفندق يقدم خالله من والذي السوق تقسيم يف يتلخص املفهوم وهذا: السوق جمموع منهج -3-1
 .املمنوع غري املنهج:  أيضا ويسمى معني، وملنتج القائمة السوق إىل وتوجيهه واحدا) منفردا تسويقيا
 لديهم معينة وخلدمة السوقي اهلدف يف العمالء األفراد أن تفرتض السوق جمموع منهج تستخدم اليت والفنادق
 حالة حتقق أن خالله من أتمل والذي واحدا، تسويقيا مزجيا ويعد جيهز الفندق فإن ذلك عند متشاهبة، حاجات
 واحدا سعرا وتقرر ،(واحدا منتجا املنتجات من فقط واحدا نوعا فتقدم السوقي، اهلدف أفراد لغالبية اإلشباع

  إىل للوصول واحدا توزيعيا برانجما وتنظيم السوقي، اهلدف أفراد ولكل واحدا، تروجييا برانجما وتصمم هذا، تجللمن
 .السوق جمموع يف العمالء كل

 إقامة يتضمن واليت متماثلة غري أو منوعة غري معينة خدمات على ينطبق ما غالبا السوق جمموع منهج أن ويالحظ
. الطبيعية العالجية املنتجعات أو معينة فرتة يف الليلية النوادي) الشباب لفئات خيصص كالذي  واسع خدمي مركز

 : ومها املنهج هذا يتحقق حىت توفرمها الواجب من أساسيان شرطان وهناك
 . اخلدمة يف متشاهبة حاجات لديهم السوق جمموع يف العمالء من كبرية  نسبة •
 ميكن خالله من والذي عليه واحملافظة واحد يتسويق مزيج ابتكار قادر يكون أن جيب الفندق• 

 .السوق جمموع يف العمالء حاجات إشباع
 صوب التسويقية جهودها بتوجيه الفنادق تقوم خالله من والذي السوق تقسيم منهج إن:  املركز املنهج -3-2

 السوقية تالتقسيما من العديد السوق جمموع يضم فقد واحد، تسويقي مزيج خالل ومن واحد سوقي تقسيم
 الدخول ذوي من معينة فئة ختص واليت الراقية الفنادق كحالة  له، سوقي كهدف  واحدا تقسيما خيتار الفندق لكن

 .الفئات هذه من فئة لكل اخلدمة تقدمي يعين ما إمكاانهتم تتفاوت أنفسهم الدخول أصحاب ولكن العالية
 هذا وأن واحد، منفرد تقسيم على التسويقية جهودها تركز أن للفنادق يتيح أنه هو النهج هذا من األساسية وامليزة

 .هذه اجلماعة حاجات إلشباع جهودها كل  توجه وعندها هذه اجملموعة حاجات حتليل من سيمكنها
 إبمكاهنا وأن هذا، املنفرد التقسيم وصول طريق عن املبيعات من عاليا معدال حتقق أن مبقدورها والفنادق

 .السوق ذات يف الكبرية الفنادق منافسة
 االخنفاض حالة ويف مبيعاهتا لكل واحد سوقي تقسيم على االعتماد أن هو النهج هذا استخدام عيوب ومن

 سلة يف البيض يضع مبن أشبه خماطرة حالة فهي واألرابح، املبيعات على وبسرعة سينعكس ذلك فإن الطلب يف
 ومن اثبتة جيعلها ما القوة من ستكون مسعتها فإن كبرية  بسعة و منفرد سوقي تقسيم مع تعاملها وان واحدة،
 .أخرى سوقية تقسيمات إىل تنقل أن الصعب
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 بتوجيه الفنادق تقوم خالله من والذي سوقي تقسيم هو املتعدد املنهج: التقسيمات املتعدد املنهج -3-3
 تستخدم والفنادق يم،تقس لكل تسويقي مزيج ابتكار طريق عن أكثر أو اثنني تقسيمني إىل التسويقية جهودها

 .أخرى تقسيمات يف تتوسع جيعلها مما معني سوقي تقسيم يف املركز املنهج استخدام يف جناحها بعد املنهج هذا
 ووجود للفندق اإلنتاجية والقدرات االستيعابية الطاقة على األوىل ابلدرجة يعتمد املتعدد املنهج هذا واستخدام

 واملنظمات سوقي، تقسيم من أكثر على ابلرتكيز السوق جمموع يف مبيعاهتا زايدة من ميكنها مبا عليها، الطلب
 .واقعية أكثر أنه املنهج هذا يف جتد فإهنا اإلنتاجية الطاقة زايدة ومع السياحية

 1 : الفعال التقسيم شروط -4
 فاعال كونه  يهعل احلكم ميكن حىت التقسيم يف توفرها يفرتض شروطا هناك فإن السوقي التقسيم نوع كان  مهما

 : هي والشروط فاعل، غري أو
 السوق كانت  إذا أخرى بعبارة ال، أم متعددة العمالء حاجات كانت  إذا فيما حيدد أن الفندق على( 1

 التقسيم حاجة هناك فليست متعددة وغري واحدة العمالء حاجات كانت  فإذا متجانسة، غري أم متجانسة
 .دةمتعد سوقية فئات إىل تقسيمها ميكن حىت تجانسةم غري السوق تكون أن يفرتض إذ السوق،

 وتوجد املختلفة، التقسيمات بني املقارنة خالهلا من ميكن بطريقة تقسيمه يفرتض السوق جمموع( 2 
 .املتحققة األرابح الكلفة، املبيعات، طبيعة:  تكون قد معينة مؤشرات عادة

 واألرابح التكلفة احملتملة، املبيعات تقديرات مقارنة من متكن بطريقة تقسم أن جيب السوق جمموع( 3 
 .للقياس قابلة بصفات تتصف أن جيب جمموعة كل  أن أي سوقي، تقسيم الكل

 .خالله من األرابح تتحقق أن ميكن ما أكرب من يكون أن تقسيم كل  يف يفرتض( 4 
 .معني يقيتسو  مزيج خالل من اختاره الذي السوقي التقسيم إىل الوصول من الفندق قدرة( 5 

 الفندقي السوق تقسيم أسس: الثالث املطلب
 اخلاصة األسس اختيار عند العوامل من ابلعديد األخذ يتطلب األمر فإن السوق تقسيم مببدأ األخذ عند
 التقسيم الصفات تبعا تتباين وتصرفاهتم ميوهلم استخداماهتم، العمالء، حاجات أن ذلك السياحي، السوق بتقسيم
 .ارهاختي يتم الذي
 : العمالء سوق تقسيم -1

 الدميوغرافية، اجلغرافية، املتغريات: جماميع أربع ضمن فيها املتغريات تقسيم ميكن احلالة هذه يف السوق تقسيم
 .ابخلدمة االرتباط متغريات وأخريا السلوكية
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 اجلغرافية املتغريات -1-1
 األخرى، املتغريات من وغريها السياحية املعامل افةكث  الطبيعية، املصادر اجلوية، كالظروف  اجلغرافية املتغريات

 املنطقة يف سواء اجلوية فالظروف الواحد، املتغري يف حىت واضحا يبدو فالتباين السوق، لتقسيم كأساس  تؤخذ
 املناطق يف عنها الدافئة املناطق يف السياحة تزداد حيث واضحا، تفاوات تتفاوت قد الواحد البلد أو الواحدة
 من منطقة من أكثر يف جدا واضحة اجلوية االعتبارات فإن كالصني  وواسعة جدا كبرية  مساحتها دول ويف ،الباردة
 .هذا البلد مناطق

 .وهكذا وقرى ومدن وأقاليم دول إىل املناطق تقسيم طريق عن اجلغرايف التقسيم اعتماد وميكن
 : الدميوغرافية املتغريات-1-2

 يتطلب ما متعددة، جبوانب وعالقتها لشموليتها السوق بتقسيم وارتباطا مهيةأ املتغريات أكثر املتغريات وهذه
 أنه املتغريات هذه من يالحظ والذي واجلنس، العمر توزيع حيث من ككل  السياح وصفات خصائص دراسة األمر
 نوات،ابلس تقاس فاألعمار لديه، الشرائي والسلوك العميل حباجات عالية بدرجة وترتبط قياسها السهولة من

 .هكذا صنفني إىل يصنف واجلنس
 الوظيفة، والثقافة، كالدخل  ذكرانها اليت غري أخرى متغريات أيضا تتناول املتغريات هذه فإن آخر جانب من
 بني الربط يتم عندما أيضا بوضوح تظهر واليت أمهيتها املتغريات هذه من ولكل األسرة، حياة ودورة العائلة حجم
 العديد خالهلا من يظهر واليت الزبون، خيتاره الذي الفندق بدرجة الدخل كعالقة  واحد، وقت يف متغري من أكثر
 املتوسط للدخل وأخرى احملدود، الدخل ذوي تناسب حمددة أو شاملة سياحية خدمات كتقدمي  االعتبارات، من

 .وهكذا
 وأجنيب، عريب لعميل،ا جنسية وفق توجيهها يتم املنتجات أن ذلك منفردة، أمهية أيخذ اجلنسية فاعتبار
 وفق الفندقية اخلدمة اعتبارات فإن األحيان، من كثري  يف األمريكي غري األورويب النزيل يطلبها اليت فاخلدمات

 .األخرى ابالعتبارات أيخذ اجلنسية اعتبار
 أن القول ميكن فال ابلفندق، خاصة تسويقية العتبارات النزالء أعمار على التعرف املهم من:  العمر -

 داخل السن لكبار اإلقامة فرتة أن الدراسات تشري حيث السن، كبار  على تنطبق الشباب يطلبها اليت اخلدمات
 .للشباب اإلقامة فرتة من أطول هي الفندق
 من جعل ما وهذا طبيعتها، كانت  ومهما بعامة اجملتمعات كل  يف قائمة مسألة الدخل يف التفاوت: الدخل -

 اخلدمات غري العايل الدخل ذوي يطلبها اليت اخلدمات أن حيث خمتلفة، درجات فقو  الدخل يقسم أن الضرورة
 الفندق ودرجة اإلقامة فرتة مثل األخرى االعتبارات من العديد على ينطبق وهذا احملدود الدخل ذوي يطلبها اليت

 .يزورها اليت والدول
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 وأمناط القيم) برانمج وإبسم األمريكية ةاملتحد الوالايت يف استخدام برانمج وهذا:  احلياة ومنط القيم -
 كل  أن وكيف أعالها، إىل الدرجات أدىن من ابتداء جمموعات تسع إىل احلياة أمناط تقسيم مبوجبه مت وقد ،(احلياة

 وهكذا، الوصوليون وهناك احلياة، قسوة من يعانون الذين فهناك اليومية، حياهتا تعيش اجملموعات هذه من جمموعة
 فئة كل  حاجات تلبية إمكانية على العمل يتطلب ما كذلك  معينة حياة بنمط ومرتبطة معينة قيم هممن لكل فإن
 .السوقية الفئات هذه من
 : ابخلدمة االرتباط متغريات-1-3

 استخدام من املتوقعة كالفائدة  هذه، ابخلدمة العميل تربط اليت العالقة اعتبار وفق تقسيم إىل تلجأ قد الفنادق
 إىل يصنفون بدورهم واملراتدين للفنادق، مراتدين وغري مراتدين إىل يقسموا أن ميكن السوق جمموع مثالف الفنادق،

 من ميكنها الفنادق فإن اخلدمة لشراء بكثرة املراتدين تشجيع ولغرض حمدد، بشكل أو ابعتدال أو بكثرة يراتد من
 1.ا واضحاتروجيي نشاطا تقدمي مع هلا مميز سعر ووضع متميزة خدمات تقدمي

 :الفندقية اخلدمات سوق تقسيم معايري -2
 :مها أساسيني قسمني إىل السوق تقسيم يتم فإنه املفهوم هذا ضمن

 اجلغرايف املوقع -2-1
  ما متغري وجود بسبب وذلك ألخرى جغرافية منطقة من بوضوح يتباين الفنادق على الطلب أن يالحظ الذي

  األثرية املواقع بوجود يقرتن قد الفندق موقع أن يالحظ كما  السياحية ماكناأل كثرة  أو اجلوية، الظروف يكون كان
 .األثرية املواقع من العديد من وقرهبا البرتاء مدينة فنادق يف يالحظ كالذي

 :الزبون حجم -2-2
 إىل الوصول ولغرض الفندق، خلدمات الشراء إجراءات على تؤثر أن ميكن واليت الفندق حجم بذلك ويقصد

 وذلك للعمالء، معينة سعرية خلصومات كتقدميه  التسويقية أنشطته ينسق أن عليه الفندق فإن معني سوقي تقسيم
 .النزالء من كبرية  أعداد استقبال من سيمكنهم ما
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 :الفندقي التسويقي املبحث الثاين : عناصر املزيج
 تعدها املنظمة اليت التسويقية والسياسات امجابلرب  املتعلقة القرارات خمتلف عن عامة بصفة التسويقي املزيج يعرب

 عند األمر كثريا خيتلف وال أجلها، من أنشئت اليت األهداف وحتقيق املستهلكني ورغبات حاجات إشباع دفهب
 هاما من جزءا تشكل الفندقية اخلدمات أن اعتبار على السياحية اخلدمات يف التسويقي املزيج عن احلديث
 ميكن السيطرة اليت املتغريات عن عبارة أبنه"  السياحية للخدمات التسويقي املزيج رفيع حيث جناحها، مقومات

 ورغبات السياح حاجات إلشباع وتعديلها تنسيقها إىل منظمة أية تسعى واليت ا،هب والتحكم وتنظيمها عليها
 العناصر واملتغريات من موعةجم عن عبارة" :  أبنه الفندقي التسويقي املزيج تعريف ميكن عليه بناءا. و1" والزوار

 تطلب وتكييفها مىت تعديلها على العمل مع الفندق، جانب من وتنظيمها عليها والسيطرة فيها التحكم ميكن اليت
 ." الفندق أهداف وحتقيق والزوار املقيمني ورغبات حاجات إشباع ،قصد ذلك األمر

 :الفندقي التسويقي املزيجاملطلب األول : مفهوم 
 واملرتابطة، واليت املتكاملة التسويقية واألنشطة الرئيسية العناصر من خمتلفة جمموعة الفندقي التسويقي زيجامل ميثل
املزيج  كان  وإذا له، املخطط النحو على الفندقي النشاط وأداء التسويقي العمل جناح يف مهما دورا تلعب

 : وهيMacarthey1976   حددها مثلما أساسية عناصر أربع يضم للسلع التسويقي
 الباحثني من العديد أمجع فقد للخدمة املعنوية للخصوصية ونظرا فإنه ، الرتويج و التوزيع السعر، املنتج،2

 Stéven and Harris, Bitner and Kotler andإضافة على)  :أمثال التسويق جمال يف واخلرباء
Turner and Boons, Zeithaml) يضيف من وهناك( املشاركونو  املادية الدالئل)  خرينآ عنصرين 

 هذه وتعد اخلدمة، تقدمي بنمط املتعلقة العمليات أو اإلجراءات ويتمثل يف العنصرين هذين إىل اثلث عنصر
 سيؤثر العناصر هذه من أي جتاهل أن ،حيث اخلدمية ملختلف املنظمات التسويقية الربامج أساس السبعة العناصر

 3كليا  الربامج فشل على
 اخلدمة ظهرت ملا (  الفندق) البنيان وجود لوال ،ألنه الواقع إىل واألقرب مشوال األكثر األخري الطرح يعد و

 أنه على انهيك ،(  واملقيمني الزوار)اخلدمة وطاليب العاملني بني التفاعل يتطلب ذلك فإن وجوده حالة أصال ويف
 .عمالئه ورغبات حاجات إشباع ألجل املمكنة التسهيالت وتقدمي خدماته عرض يف اخلاصة طريقته لكل فندق
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 سويقي الفندقي .الت املزيج مكوانت:  الثاين املطلب
 :املـادي احمليـط-1

 الدالئل ومجيع البيئي احمليط عوامل على يشتمل الذي الفندقي التسويقي املزيج عناصر أحد املادي احمليط يعترب
  (،اخل. . .  واحلدائق األلوان والزخارف، الديكورات األاثث، الفندق، صميمت)  املبىن يف ،متمثلة امللموسة املادية
 اخلدمات نوعية حول الزائر لدى جيد تصور وإعطاء الفندقية املنظمة عن حسنة صورة إبراز يف هامة عوامل كلها

 كوراتدي على غرفها حتتوي حبيث املادي، للدليل خاصة أمهية تويل الكبرية الدولية الفنادق من فالعديد املقدمة،
 ترحيبية، هدااي وأوراق، ودفاتر أقالم البلد، عن معلومات دليل واملوكيتات، الستائر مع منسجمة بتصميمات
 السيارات، مواقف واالستقبال، االنتظار أماكن توفري إىل ابإلضافة الفندق، عن فوتوغرافية وصور مشروابت
 تتميز كما  وغريها، الفندق مبدخل العناية الطعام، تطاوال يف املشهورة العالمات ذات املمتازة األدوات استخدام
 املنظر مجال تعكس اليت املتميزة ومواقعها الراقية، املعمارية وهندستها املتطورة اهتبتصميما احلديثة الفندقية املنظمات

 الفندقية احلركة معدل ويرتفع إشغاهلا نسبة تزداد وابلتايل نزالئها جلميع واألمان واألمن واملتعة ابلراحة واإلحساس
 .فيها

 الفندق إدارة على حبيث الزائرين ارتياد قرار على التأثري يف هاما دورا البيئي احمليط يلعب أخرى جهة ومن
 األصبع، بصمات من خال يكون أن جيب فالزجاج وخارجه، الفندق داخل ابخلدمة احمليطة البيئة بنظافة االهتمام
 دون املياه توفـري مع ومعطـرة نظيفـة واحلمـامات املياه ودورات شــوائب يأ من خالية المع واألرضيات والنحاس
 اخل. . .انقطاع

والثقة  ابألمن واملقيم الزائر لدى إحساسا تنتج ، واملنظم النظيف املظهر ذاهب االحتفاظ إىل تؤدي اليت العوامل فكل
 اهلامبوررج يف مطاعم سلسلة تستخدم فمثال ، الزايرة وتكرار طويلة ملدة اإلقامة يف سلوكه على معنواي تؤثر و

اإلنتاج  وملناطق ، مرتفعة أبسقف اهلواء المع فراغاIn and out Burger" " ابسم املعروفة كاليفورنيا  جنوب
 الرائعة، النظافة ملالحظة الفرصة للعمالء الفراغ ويوفر ، الطبيعة اإلضاءة من يرث الك لتوفري ضخمة نوافذ

 1اخلارجي واملنظر الطبيعية اإلضاءة مع كبري  مفتوح فراغ يف عملهم دونيؤ  والعاملني وهم
تصميمه  اقرتن إذا خاصة والزائرين السياح من املستهلكني سلوك على التأثري يف ابرز دور له املادي فاحمليط وعليه
 .خاص تروجيي بنشاط اجليد
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 :املشاركون-2
 عليه اسم يطلق ما وهو إنتاجها يف أطراف عدة مسامهة تتطلب ةالفندقي اخلدمة اهب تتميز اليت التالزم صفة إن

 إدارة ابإلضافة إىل والعمالء ابلفندق العاملني من األطراف هذه تتشكل حيث ، الناس أو اجلمهور أو املشاركون
 هوريعترب اجلم لذلك الضيف، و العامل بني املباشر االتصال كبري  حد وإىل يتطلب اخلدمة إجناز أن إذ الفندق،

 وتقدمي أعلى زالءنوال السائحني رغبات لتحقيق كبرية  أبمهية تعىن اليت الفندقي التسويقي املزيج عناصر أحد
 العناصر البشرية اختيار مسؤولية وتقع. لديهم الذهنية وصورته الفندق مسعة تعزيز مع والراحة، 1لرضاا مستوايت

 عالية من بدرجة اخلدمة ألداء املناسب املناخ توفري مع ، ارةاإلد عاتق على جيدا تدريبا واملدربة املؤهلة الفنية
 الكالم الالئق، املظهر اجليد، االستقبال)  الفندق مغادرته غاية إىل الرتيل وصول حلظة مند واملهارة الكفاءة
 شغالاإل مستوى وزايدة الفندق لنشاط الرتويج يف العاملون هؤالء يساهم حىت ( ، . . .الصدق األمانة، بلطف،

 ليقوموا لديك العاملني برعاية قم"  يقول إذ العاملني معاملة يف بسيطة فلسفة" ماريوث" لدى حيث الفندقي،
 ".عمالئك برعاية

 ( :اإلجراءات)  العمليات-3 
مقدم  بني واالتصال التفاعل أثناء حتدث اليت والتقنيات والسلوكيات التصرفات خمتلف ابلعمليات يقصد

الوظائف  من جمموعة تتطلب اخلدمة تقدمي فعملية الغرفة، دخول حىت األمامي املكتب من بداية، والعميل اخلدمة
خمتلف  خالل من التنظيمية وفلسفته الفندق ثقافة وتعكس واملقيم، الزائر رضا حتقيق إىل دفهب اليت واإلجراءات

الطعام،  إنتاج تقنيات اآللية، كاملصاعد  اخلدمات حتسني يف املستعملة والتكنولوجيا العاملون يؤديها اليت األدوار
 وواضحة ومعروفة متناسق بشكل موزعة املهام تكون أن جيب لذلك وغريها، الغرف إىل للدخول الذكية البطاقات

 مطابقة نسبيا بصفة اخلدمة تسليم ليتم إجنازه عليهم جيب وما الوظيفي، دورهم العاملون يعي حىت شخص لكل
 .خاصة تنافسية ميزة وتكسبه املنافسة الفنادق من غريه عن الفندق متيز ةبكيفي و، العميل لتوقعات

 (: اخلدمة) املنتـج-4
 املختلفة من الشرائح ورغبات حاجات لتلبية الفنادق تعرضها اليت واألفكار اخلدمات خمتلف يف املنتج يتمثل

 قلب املزيج املنتج ويعترب. وغريها والتجهيزات بىنامل يف مثلةتامل امللموسة املادية اجلوانب إىل ،إضافة والزائرين السياح
 الفنـدق بتسويق يقوم والرتويج حيث والتوزيع ابلتسعري املتعلقة القرارات ابقي حوله تدور الذي الفندقي التسويقي
 دمةتقدمي خ على يركز وقد إجيابية، العكسية التغذية تكون حىت املتوقعة، املنافع حزمة االعتبار يف آخذا منتجاته
 املبيت :هي)  اجلوهر(  األساسية اخلدمة أن إذ اخلدمات، من متنوعة جمموعة تقدم أخرى فنادق حني يف واحدة

                                                           
 . 62، 61 ص ،سابق مرجع ،العايب أحسن - 1



ماهية التسويق                                                                           الثاني  الفصـل    
 

 
57 

 الغرف، تلفزيون خدمة األمن، والشراب، الطعام االستقبال،) مكملة أو مساعدة خدمات تعترب اخلدمات وابقي
 موقف اهلاتف، اإلنرتنت، فيها مبا خلدماتا بكافة جمهز األعمال لرجال مركز فضائية، مبحطات إمداده مع

 هلا وختلق البعض بعضها عن الفندقية املنظمات متيز اإلضافية اخلدمات هذه مثل ،( اخل. . . مسابح جماين،
ا هتمنتجا لعرض اجليد التخطيط الفندق إدارة على الزائرين وابلتايل ذهنية يف عنها إجيابية صورة وترسم ميزة تنافسية

 املمنوحة مبا التسهيالت جمموعة حتديد ،مث عمالئها وأذواق لرغبات املالئم ابملستوى وإعدادها وتطويرها)  اهتخدما
 املتاحة اإلمكاانت مع يتفق

 التسعري: -5
تعترب قرارات التسعري من العوامل املهمة يف تسويق اخلدمات الفندقية، نظرا ملا تتصف به من التعقيد والتداخل 

من اخلدمات ، اليت يصعب يف بعض األحيان الفصل بينها و قياس تكلفتها وحتديد سعرها  بني تشكيالت متنوعة
بدقة ،حبيث جيب أن يغطي تكاليف إنتاجها ويكون مقبوال من طرف املستهلك الرتيل، وفيما يلي أهم: الطرق 

 1املستعملة يف تسعري بعض اخلدمات الفندقية األساسية
 : تسعري خدمة اإليواء )الغرف( -5-1
: تشري أدبيات التسويق الفندقي والسياحي أن املنظمات الفندقية استخدمت لسنوات طويلة  قاعدة األلف-أ 

أسلواب تسعرياي يدعى قاعدة األلف ،حيث توصل الباحثون من دراسات متعددة أجريت على فنادق كبرية، أن 
ة الفندقية بصرف النظر عن موقع هناك عالقة حمددة بني حجم االستثمار يف الفندق و متوسط أجرة الغرف

 الفندق، و وفق هذه القاعدة حيسب سعر الغرفة من خالل املعادلة اآلتية:
  1000 ÷ أجرة الغرفة الفندقية = حجم االستثمار التقديري يف الغرفة

 وحيسب حجم االستثمار التقديري يف الغرفة يف ضوء املعادلة اآلتية:
 عدد غرف الفندق  ÷= حجم االستثمارات يف الفندق  حجم االستثمار التقديري يف الغرفة

 تعتمد على توجه رحبي اهنالفندقية احلديثة أصبحت تعتمد هذه القاعدة بصورة اندرة، بسبب أولكن اإلدارات 
 مل عناصر أخرى مهمة يف السوق الفندقية والسياحية.هتو  حبت
 دخل على فلسفة التوجه الرحبي غري أنه: ابلرغم من اعتماد هذا امل مدخل التحليل من أسفل ألعلى- ب

 إذ تسعى تسعريي واسع االنتشار يف الفنادق، حيث ظهر منذ سنوات، وتعتمده الفنادق بصورة جزئية، أسلوب
من خالله إىل الدمج بني فلسفة التوجه الرحبي وفلسفة التوجه السوقي، و يرتكز هذا األسلوب على عملية حتليل 

ن اخلطوة األوىل هي حتديد صايف الربح املطلوب بعد الضريبة ،وصوال إىل حتديد تكو  الدخل إذعكسي لقائمة 

                                                           
لنسور ، ركائز صياغة استراتيجية تسويق الخدمات الفندقية ، المؤتمر العلمي الرابع ) الريادة واالبداع ( يوسف أبو فارة وجاسر عبد الرزاق ا -1

 .16/03/2005-15جامعة فيالدفيا ) أمريكا ( ، 
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حجم اإليرادات املطلوب حتقيقها من بيع خدمات اإليواء يف الغرف مقابل سعر حمدد ، وجيري حتديد سعر الغرفة 
 من خالل املعادلة اآلتية:

 نسبة اإلشغال  ×الفندق  عدد غرف÷ أجرة الغرفة الفندقية = حجم إيرادات الغرف املطلوب 
 وهنا رة الغرفة )فيما إذا كانت مفردةسإذ جيري تعديله هبوطا وصعودا حسب عدد أ ائياهنوهذا السعر ال يكون 

السعر الناتج  من يكون سعرها أقل من السعر الناتج من املعادلة، أو إذا كانت مزدوجة، وهنا يكون سعرها أعلى
 من املعادلة(.

هذا املدخل أفضل من املداخل  يعترب : "Yield-Management"  ة الناتجمدخل إدارة نسب-ج 
 تعتمد على حجم االستثمار الفندقي أو على أساس التكلفة، فهو حيدد سعر الغرفة يف ضوء طلب اليتاألخرى 

نظمات امل من الفندقية بصورة أساسية، وابالسرتشاد بعناصر التكلفة، وهذا املدخل تتبناه اليوم عدد كبري السوق
شركات الطريان  ختفض انجحة إذالفندقية وغريها، و قد نقلته عن صناعة اخلطوط اجلوية اليت تستخدمه بصورة 

أن استخدام هذا املدخل  حيث وترفعها يف مواسم الذروة واالنتعاش ، الكساد وتعودا يف مواسم هتأسعار رحال
  75 -50 فنادق الصغرية ) اليت يرتاوح عدد غرفها بني ينجح بصورة كبرية يف املنظمات الفندقية الكبرية، أما ال

يتطلب توفري بياانت دقيقة ومفصلة حول  األسلوبمثال( فإن نتائج استخدامه تكون حمدودة، كما أن جناح هذا 
ستة إىل تسعة أشهر على األقل، و يرتكز هذا  من الطلب الفندقي، من خالل إجراء عمليات التنبؤ ملدة متتد

حتديد األسعار على أساس يومي للغرفة الفندقية،  الطلب استخدام احلوسبة، وجيري من خالل حتليل املدخل على
اإلدارة الفندقية إىل صناعة قرار تسعريي حيقق أعلى  تسعى آلخر حيثفقد يتغري سعر الغرفة الفندقية من يوم 

ت االنتعاش، إذ تتحقق املبيعات اليومية إن آلية عمل هذا املدخل ترتكز على حتديد سعر الغرفة ألوقا نسبة انتج .
 لغرف الفندق بضرب هذا السعر)أجرة الغرفة يف أوقات االنتعاش( يف عدد غرف الفندق .وتتحقق املتوقعة

 املبيعات اليومية الفعلية لغرف الفندق بضرب سعر الغرفة يف ذلك اليوم يف عدد الغرف املشغولة، وعليه حتسب
 آلتية:نسبة الناتج من املعادلة ا

 مبيعات الغرف املتوقعة ÷ نسبة الناتج =  مبيعات الغرف الفعلية
 :كثريا من الفنادق تستخدم أسلوب التكلفة يف حتديد أسعار األطعمة تسعري األطعمة ابلفندق-5-2

يف  واملشروابت اليت تقدمها مطاعمها، غري أن هذا األسلوب يواجه انتقادات كثرية بسبب القصور الذي يعانيه
الفنادق  اجهة حاالت سوقية خمتلفة، حيث أن هناك أسلوب أصبح شائعا يف صناعة املطاعم املستقلة ومطاعممو 

قائمة  على وهو أسلوب هندسة القائمة )هندسة قائمة األطعمة ( ،إذ أنه يعد أداة حتليل رقابية و تسعريية فاعلة
 األطعمة، ويتطلب تنفيذه القيام مبا أييت:
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 ي )غالبا بشكل أسبوعي ( لتحديد مستوى رحبية كل صنف من أصناف قائمة األطعمة،إجراء حتليل دور - أ
 لتحديد مستوى انتشار ورواج كل صنف من أصناف القائمة .حيث -أيضا أسبوعي -حتليل دوري وإجراء
 رحبية الصنف من خالل حتديد مستوى مسامهته يف أرابح القائمة الكلية؛ حتسب

 خالل مستوى انتشار ورواج كل صنف، وحيدد مستوى االنتشار والرواج من إجراء حتليل دوري لتحديد- ب
 معرفة األصناف اليت تباع أكثر ؛

 وقد املراجعة الدورية ملكوانت قائمة األطعمة لتحديد مستوى رضا اإلدارة عن كل صنف يف هذه القائمة،- ج
غري  مستواها رة تفصيلية، وإذا كان حتسنيجتد أصنافا غري رائجة وغري مرحبة، وهذه األصناف ينبغي حتليلها بصو 

 .مقبولة ممكن فإنه يفضل حذفها من القائمة واستبداهلا أبصناف يتوقع أن حتقق مستوايت رواج ورحبية
 : تشري أدبيات التسويق واإلدارة الفندقية إىل أن إدارات املطاعم )املطاعمتسعري املشروابت ابلفندق-5-3

 جرت تغيريات جوهرية يف أسلوب تسعري املشروابت، وقد أصبح األسلوب اجلديداملستقلة ومطاعم الفنادق ( أ
اجلديد  للتسعري هو إضافة مبلغ حمدد على تكلفة الوحدة بصرف النظر عن هذه التكلفة، وقد لقي هذا األسلوب

 جناحا أفضل من األساليب السابقة.
الوحدة  و أسلوب النسبة املئوية ، إذ كانت تسعرجتدر اإلشارة إىل أن أشهر أساليب تسعري املشروابت السابقة ه

مخسة داننري  على أساس ضرب كلفتها يف ثالثة مث إضافة قيمة الضريبة، على سبيل املثال، إذا كانت كلفة الوحدة
 ، فإن سعر البيع حيسب كما أييت: 15ونسبة الضريبة% 

      15%( ×5× 3+ ) 3×  5+قيمة الضريبة = 3× كلفة الوحدة 
 = دينارا. 17.25البيع سعر 

 إن األسلوب اجلديد أفضل من هذا األسلوب، ألن هذا األخري يؤدي إىل بيع املشروابت مرتفعة الكلفة أبسعار
أسعارا  عالية جدا، أما األسلوب اجلديد فإنه يضمن بيع املشروابت املختلفة أبسعار معتدلة نسبيا، وتكون بذلك

 افسية.جذابة وقادرة على حتقيق امليزة التن
 إن قضية التسعري من القضااي احلامسة يف إسرتاتيجية التسويق الفندقي ، إذ على اإلدارة أن تراعي يف تسعري

 ا ثالثة أطراف أساسية هي : التكاليف واملنافسة والقيمة املدركة للمستهلك.هتخدما
 التوزيع: -6

منتجات  ،ملا له من دور كبري يف تصريف وبيعيعترب التوزيع من أهم العناصر السبعة للمزيج التسويقي الفندقي 
الفندقية  الفندق، نظرا خلاصية التالزم اليت تقتضي تنقل السائح إىل املوقع ألجل استهالكها ،حيث أن الغرف

املنافذ  الشاغرة متثل خسارة تتحملها املنظمة الفندقية وال ميكن ختزينها، لذلك فإن الفنادق تعتمد على بعض
العامة  ا مثل شركات السياحة، وكاالت السياحة والسفر، مساسرة الفنادق، هياكل العالقاتهتخدمااملالئمة لبيع 
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التوزيع  يف األجهزة احلكومية واهليئات والشركات، فضال عن أمهية التطورات التكنولوجية ودورها يف تعزيز نظام
ايد يف أنظمة احلجوزات ،سواء من قبل يف وقتنا احلاضر من خالل استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت بشكل متز  خاصة

 وكاالت السياحة والسفر أو من قبل العمالء مباشرة.
 الرتويج -7

عبارة عن سلسلة متصلة من الربامج واملشاريع اليت تعىن بتحقيق األهداف التسويقية اليت حددهتا  وهو
ملستهلكني وتعريفهم أبنواع السلع اإلسرتاتيجية السياحية، أو هو كل نشاط متارسه املؤسسة من أجل االتصال اب

واخلدمات املتوفرة لديها وحماولة إقناعهم بشراء املنتج وذلك من خالل تقدمي املعلومات املالئمة عن الفندق 
 1وخدماته أو األسعار، والفائدة اليت جينيها من الشراء .

تمد على الرتويج، يعرف الرتويج أبنه يعترب الرتويج من أهم عناصر املزيج التسويقي، فنجاح املنشأة السياحية يع
النشاط الذي يكون ضمن إطار اجلهود التسويقية للوصول إىل عملية اتصال إقناعية للمستهلك، من خالل 

 .أحداث املعرفة لدى السائح عن الربانمج السياحي
 مكوانت املزيج الرتوجيي: -7-1
وعة تعمل على التأثري يف قناعات اإلعالن : يقصد ابإلعالن السياحي هي جهود غري شخصية ومدف -1

املستهلكني وتوجيههم لشراء الربانمج السياحي ،فالربامج اإلعالنية وتعتمد عليها املنظمات السياحية على 
اجلوانب والظروف اخلارجية  منخدماهتا، ويتم اإلعداد هلا وفق ما يتالئم والعديد  لرتويجاختالف أنواعها 

من اإلطار العام لإلسرتاتيجية التسويقية للفندق، حيث يتوىل إعدادها وتصميمها الفندقية(، ض البيئة والداخلية
أفراد معروفني يف الفندق من خالل قسم اإلشهار أو التسويق أو عن طريق جهات خارجية متمثلة يف 

 .شهاريةالوكاالت اإلشهارية اليت تعمل على حنو مستقل وتكون متخصصة يف إعداد الربامج اإل
 الن املستخدمة :وسائل اإلع

 الوسائل الصوتية واملرئية  الوسائل املرئية  الوسائل املطبوعة  وسائل صوتية
 الندوات

 املؤمترات 
 اإلذاعة 

 CDالكاسيت و 

  املعارض السياحية واجملالت  الصحف
 اإلعالانت الضوئية 

األزايء الوطنية 
 والتقليدية 

 والنماذج السياحية 

 التلفاز 
 االنرتنت 

 األفالم السينمائية 
  املسابقات الرايضية

 
                                                           

 .75.ص 2012ن، د. هباس رجاء الحربي: التسويق السياحي في المنشآت السياحية، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األرد  -1
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 . الناجح اإلعالن يف توفرها جيب مميزات عدة هناك: الناجح اإلعالن يف توفرها جيب اليت الصفات
 : أمهها

 على اإلشهارية احلمالت تصلها اليت أو اإلشهارية للرسالة تتعرض اليت املنازل أو األفراد عدد هو : الوصول -أ
 خالل املستهدفة واألعداد للفئات الوصول يتم مل فإذا الفندق، هبا يقوم اليت احلملة برانمج خالل ةواحد مرة األقل
 أو أخرى رسائل خالل من اإلشهارية احلملة تكرار الضروري من يصبح( سنة شهر، أسبوع،) معينة زمنية فرتة

 1. فيها املؤثرة ابلعوامل النظر إعادة
 معينة، زمنية فرتة خالل اإلشهارية للرسالة املستهلك أو الشخص فيها يتعرض اليت املرات عدد هو:  التكرار -ب

 .املرسومة أهدافها حتقق لكي اإلشهارية للرسالة العميل فيها يتعرض أن جيب اليت املرات لعدد أدىن حد وهناك
 أو الرئيسية وينالعنا أو" logo" الشعار املوسيقى، الصوت، حيث من ابلثبات اإلشهار متيز إذا:  الثبات -ج

 ملموسة نتائج حيقق ما عادة فإنه الرسالة، حمتوايت أو اإلشهار مكان أو احلجم
 يعتمد وهذا املنشودة، األهداف حتقيق يف فعاليته من يزيد لإلشهار املناسب الوقت اختيار إن:  التوقيت -د

 القيام للفندق ميكن فمثال ة،املستخدم والوسيلة الفندقي النشاط ومومسية السوق، طبيعة على أساسي بشكل
 2.اإلعالنية احلملة أهداف حيقق لكي بسيط بوقت الصيفية العطلة بدء قبل املدارس لطلبة إشهارية حبمالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 236 ص : زيد أبو سمير. د و فارة أبو يوسف.د1

 .69 ص ذكره، سبق مرجع والسياحية، الفندقية اإلدارة: حافظ الكريم عبد. د2
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 : املبيعات ترقية -2
 داراتاإل قبل من األخرية اآلونة يف ملحوظ ابهتمام حتظى اليت الرتوجيي املزيج عناصر إحدى املبيعات ترقية تعترب

 املنظمات معظم ركزت حيث املزيج هذا يف الرئيسي العنصر هو عديدة ولسنوات اإلشهار كان  فإذا التسويقية،
 وبناء عنها املعلن ابخلدمة أو ابلسلعة للتعريف قاعدة إجياد خالله من تستطيع كأسلوب  عليه، الرتوجيية جهودها
 قد املنظمات من كثريا  فإن جتاهها، إستهالكية والايت وجود إىل وصوال اجلمهور، لدى هلا املناسبة الذهنية الصورة
 بدأ وقد الطموحة، أهدافها لتحقيق يكفي ال اإلشهار على اإلنفاق حجم أبن احلاضر العصر يف وخاصة أيقنت

 نم فالعديد املستوايت، كافة  على مبيعاهتا ترويج زايدة بواسطتها ميكن اليت املختلفة الوسائل حنو يتجه اهتمامها
 نفقات من ختصصه ما حساب على املبيعات لرتقية املخصصة نفقاهتا حجم بزايدة قامت املنظمات هذه

 1 .لإلشهار
 ترقية أتثري من أطول وقتا تستغرق املستهلك على اإلشهار أتثريات أن إىل يعود ذلك سبب أبن" كوتلر"   ويوضح

 وحتقيق املبيعات زايدة وابلتايل"  اخلدمة أو للسلعة ريالفو  الشراء إىل املستهلك األخرية هذه تدفع حيث املبيعات،
 .الغرف إشغال نسب بزايدة الفندقي القطاع يف خاصة عالية، سوقية حصص
 حدود يف للرتويج فعال برانمج أي يف العناصر بقية مع جنب إىل جنبا توضع أن جيب املبيعات ترقية فإن وعموما

 .حتقيقها إىل الفندق ارةإد تسعى اليت الشاملة التسويقية األهداف
 حيث رأيه، حسب كل  التسويق مبجال املتخصصني الكتاب قدمها اليت املبيعات لرتقية التعاريف من العديد وهناك
 مستوى أو وترية يرفع القصري، املدى يف الطلب للتأثري املوجهة التقنيات جمموعة: "  كوتلرأبهنا  فيليب عرفها

 . "التجاريني الوسطاء املستهلكني طرف من منجزة خدمة أو لسلعة املشرتايت
 
 
 
 
 

                                                           
 328ص ، 2008 ، السعودية ، الرياض ، الفندقية االشرافية المهارات ، المهني والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة  1
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 الفندقية : ةاملبحث الثالث : نظم املعلومات التسويقي
 مفهوم نظام املعلومات التسويقية  األول :املطلب 

يعرف نظام املعلومات التسويقية أبنه: "اهليكلة من األفراد واملعدات واإلجراءات املصممة جلمع، تصنيف، حتليل، 
يم وتوزيع يف الوقت املناسب للمعلومات احلديثة والدقيقة املستقاة من املصادر الداخلية واخلارجية للمؤسسة، تقي

 1واملوجهة أساسا خلدمة القرارات التسويقية".
وتكمن أمهية نظام املعلومات التسويقية يف قدرته على توفري حاجات اإلدارة من املعلومات املتعلقة ابلبيئة 

يف  املستهدفة خاصةليت جتعل املنظمة يف موقع أفضل لتقييم الفرص املتاحة وحتقيق اختيارها لألسواق اخلارجية وا
أن جتعل هذا النظام أكثر فعالية ودقة، فاملعلومات  اهنالتكنولوجيات احلديثة املتجددة، اليت من شأنتائج ظل 

على مجيع املعطيات  االطالعابإلمكان  يوفرها قطاع السياحة أصبحت دقيقة ومتعددة، وأصبح اليت اإلحصائية
( النقل، أماكن اإلقامة أو الفنادق، أجهزة الرتفيه والرايضة....إخل. فحسب OMT،) وفيما املتعلقة بوسائل

اإليواء ابلنسبة لدولة معينة أو منطقة أو وجهة سياحة داخل هذه الدولة هناك ثالثة  خيص املنظمة العاملة للسياحة
 2خيار الفرد السائح وهي: حديدلت معطيات تستعمل

عدد الغرف أي الطاقة اإلمجالية املتاحة لإليواء اليت توفرها املنظمات الفندقية، طيلة فرتة املوسم السياحي؛ عدد 
أي الطاقة اإلمجالية املتاحة ) بعدد األسرة ( خالل فرتة الرواج السياحي؛ مستوى اإلشغال  –األسرة  -املقاعد 

  العالقة بني الطاقة اإلمجالية املتاحة ودرجة استغالهلا. الفندقي الذي ميثل
 خصائص نظام املعلومات :املطلب الثاين :

 إن املقصود خبصائص نظام املعلومات التسويقية هو التعامل مع مجيع أجزائه ومكوانته بشكل متكامل،
 ميكن حتديدها مبا يلي:  وليس األمر يتعلق خبصائص املعلومات فحسب بل يتعلق خبصائص النظام ككل واليت

 مستوى التناسب يف خمرجاته املعلوماتية : 1- 1
وهي تعكس مدى مالئمة خمرجات النظام مع احتياجات صانع القرار، حيث ميكن حتديد مستوى التناسب 

، موضوعتيهامن خالل بعض اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف املعلومات وهي )تكامل املعلومات املقدمة، دقتها، 
 3سهولة فهمها، ووضوحها...اخل(

 
                                                           

1 -Jean Jacques lambin,Ruben Chumpitaz , Chantal de Moerloose , Marketing stratégique et operationnel, 

Dunod, 

6ème édition , Paris,2005,p162 . 

2 -Robert Lanquar et Robert hollier , Le Marketing touristique , Puf , 7Eme édition , France , 2002, P P 21-22 . 

 
 .132-130كره ، ص ص \زغبي ، مرجع سبق حسن على ال – 3
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 الشمولية: -1-2
إن نظام املعلومات اجليد جيب أن يليب احتياجات صانعي القرار يف خمتلف مواقعهم الوظيفية، ومهما 
اختلفت أمناطهم الشخصية ، من حيث طبيعة ونوع املعلومات املقدمة)وصفية، كمية، مفصلة، موجزة، شاملة، 

 عامة،...اخل(
 واإلسناد يف حتليل املعلومات:الدعم  - 1-3

وهي أن يساعد نظام املعلومات يف توسيع اآلفاق والقدرات الشخصية لصانعي القرارات يف التعامل مع 
املعلومات، وذلك من خالل االستعانة ابلنماذج اإلحصائية والكمية الرايضية، أو من خالل الربامج اجلاهزة اليت 

 و املعقدةميكن استخدامها مع املشاكل الصعبة 
 املرونة :  -1-4

وهي أن يتمتع نظام املعلومات ابلقدرة على تعديل أية عملية أو معلومة عند الضرورة ملواجهة التنوع يف متطلبات 
 .صانعي القرار، على اختالف مواقعهم الوظيفية وطبيعة املشاكل اليت يتعاملون معها

 سرعة االسرتجاع:  -1-5
صانع القرار ابملعلومات املطلوبة واملتاحة يف قاعدة البياانت، واليت متثل الفرتة  وهي الوقت املستغرق يف جتهيز

الواقعة بني وقت طلب املعلومات ووقت استالمها لغرض استخدامها يف عملية صنع القرار، ألن توفري املخرجات 
يساعد على تقليص تكلفة  من املعلومات ابلتوقيت املناسب يؤدي إىل ختفيض نسبة اخلطأ يف إعداد التنبؤات، مما

 .الفرص البديلة
 االعتمادية واملوثوقية:  -1-6

وهي تشري إىل درجة االعتماد والوثوق مبخرجات نظام املعلومات التسويقية ابلنظر إىل درجة دقة وانتظام عملية 
ن حقيقة أي خلوها من التحريف الذي يؤدي إىل طمس وضياع جزء م وموضوعتهامجع ومعاجلة وحتليل البياانت 

 املوضوع الذي تتعلق به املعلومات
 التصفية:  -1-7

الزائدة اليت  وهي قدرة نظام املعلومات على توفري املعطيات الضرورية فقط، واالبتعاد عن إغراق اإلدارة ابملعلومات
دون  من املعلومات ليس هلا صلة مبوضوع القرار، حيث أن نظام املعلومات الذي يزود املديرين بكميات هائلة

وصول  وضمان إمنا هو نظام يقدم خدمات سيئة، إذ أن املطلوب هو تصفية تلك املعلومات هناالنظر إىل مضمو 
 .املهم منها فقط إىل هؤالء املديرين
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 التنوع: - 1-8
 اإلدارية القدرة على تقدمي معلومات متتاز ابلتنوع يف جماالت عديدة كالتنوع يف مصادرها مثال، فاملستوايت وهو

 ابملستوايت اإلسرتاتيجية حتتاج إىل معلومات من املصادر اخلارجية، نظرا حلاجتها الختاذ قرارات إسرتاتيجية مقارنة
 .التنفيذية ابألمور هتااإلدارية التشغيلية اليت حتتاج إىل معلومات من مصادرها الداخلية، نظرا لتعلق نشاطا

 أمهية نظام املعلومات التسويقية :-2
هتا قرار  حساسية مات السياحية بشكل عام و الفندقية بشكل خاص إىل معلومات خمتلفة ومتباينة لزايدةاملنظ حتتاج

 واملؤثرات التسويقية، وخباصة يف وقت املنافسة الشديدة اليت تشهدها األسواق والتغري املتواصل يف الظروف
 التأشريات ة يف الدول املضيفة، تسهيالتاخلارجية املختلفة، فهي يف حاجة مستمرة إىل معرفة التطورات املتنامي

 السياحية، واهلجرة، تعليمات استبدال العمالت األجنبية الصعبة، اخلدمات والتسهيالت املقدمة للسياح واألماكن
على البيئة  جودة ونوعية اخلدمات املقدمة يف الفنادق املنافسة، خدمات االتصاالت واملواصالت ، أتثري السياحة

 1دم االستقرار السياسي...اخل، ومن هنا تكمن أمهية نظام املعلومات التسويقي يف أنه يؤدي إىل:اعات وعنز وال
أ  الوصول امليسر للمعلومات، إذ أن التطبيق العلمي واملتطور لنظام املعلومات التسويقي، حسب ما توفره 

 طلوبة أبقل التكاليف؛التكنولوجيات احلديثة ،يسهل مهمة صانع القرار يف حصوله على املعلومات امل
 ب توفري املعلومات املتكاملة واملنسقة املتعلقة ابألنشطة التسويقية، واملسامهة يف التخطيط اجليد للقرارات

 .اإلسرتاتيجية وتنفيذها بطريقة فعالة
 فرصةج  التقييم الدقيق لألداء من خالل التغذية العكسية اليت يوفرها نظام املعلومات التسويقي، حيث تتاح ال
 للتعبري عن الكفاءة واألداء بشكل كمي هذا مع األخذ بعني االعتبار كل املعلومات املتعلقة خبطط املنافسني؛

اخلطط  د  إمكان التوجيه املستقبلي، حيث يتيح نظام املعلومات التسويقي البياانت الالزمة للتنبؤ ابملستقبل ووضع
 التسويقية طويلة املدى؛
مهمة املعلن  ة، ألن املعرفة املسبقة للحاجات والتصورات الذهنية للعمالء املستهدفني تسهله  إبراز الصورة احلسن

 يف أتليف الشعارات احلساسة واجلذابة اليت تثري االنطباع اجليد والرغبة يف االنتفاع ابخلدمات املقدمة.
 مكوانت نظام املعلومات التسويقي : -3

الفرعية اليت تشكل مدخالت النظام يف صورة معلومات  من األنظمةيتكون نظام املعلومات عموما من جمموعة 
و ختزينها يف شكل معلومات مفيدة ، كما يسمح ابالنتقال من  معاجلتها تبويبهاعن البيئة اخلارجية ، حيث تتم 

                                                           
 .111-108، ص ص 2000خالد مقابلة وعالء السرابي ، التسويق السياحي الحديث ، دار وائل للنشر ، عمان ،  - 1
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 .و ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل 2معلومات مفيدة الختاذ القرار  الرغبة يف املعلومات إىل احلصول على
 1البسيط التايل :

 ( حاجة صاحب القرار اىل املعلومات4)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source :www.lartaud.com *  بتصرف* 

ويتكون بدوره من جمموعة من  1ويعترب نظام املعلومات التسويقي جزء فرعي من نظام معلومات التسيري للمنظمة 
 األنظمة الفرعية و هي :

 ارير الداخلية : نظام التق-1 -3
 ومتثل قاعدة املعلومات الداخلية أو كما يسميها بعض الكتاب نظام احملاسبة الداخلية اليت تساعد على مجع

عدد  املعطيات املرتبطة بعدد الغرف احملجوزة، مستوى اإلشغال الفندقي ، عدد األجانب الذين زاروا الفندق ،
جتميعها من  اإلشهار ، إىل غري ذلك من املعلومات اليت يتم املقيمني من داخل الوطن ، تكاليف اخلدمات و

خمتلفة : أسبوعية  الداخل يف شكل يوميات و تقارير كتابية يتم إجنازها بصفة منتظمة و دورية و على فرتات
 2،شهرية ، سنوية ، أو بناءا على طلب من املدراء التنفيذيني عند احلاجة.

                                                           
1   - www.lartaud.com, George lartaud, le système d’information marketing , accès : 07/06/2008,14h : 23  .  
2-Ugo Brassart , Jean-Marie Panazol, Parcours Marketing , Hachette éducation , Paris , 1996 , P 247 

 ألجل ذلك حيتاج إىل معلومات

 نظام املعلومات يقوم جبمع املعطيات

 املقرر جيب عليه اختاذ القرار

 نظام املعلومات حيول تلك املعطيات إىل معلومات مفيدة لصاحب القرار

 اتخاذ القرار إبمكانهالمقرر 
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 نظام املخابرات التسويقية:-3-2
نظام املخابرات التسويقية  داخليا فإنكان نظام التقارير الداخلية يوفر املعلومات املتعلقة بنتائج املنظمة   إذا

به الفنادق املنافسة من حيث  مما تقو عن األحداث اليت جتري يف البيئة اخلارجية ،للتعرف على  تابملعلومايزودها 
سعار الرتوجيية ، التسهيالت املمنوحة...اخل .ويطلق على هذا الرتفيه و التسلية ، األ تقدمها وسائلاخلدمات اليت 

النظام اسم الذكاء التسويقي حيث يقصد به" جمموع الوسائل اليت تسمح للمسؤولني أبن يكونوا على علم مستمر 
ت املتخصصة يف جملالومن هذه الوسائل املمكنة : الصحف و ا 1ابلتطورات احلاصلة يف البيئة التسويقية " 

ياحة و الفندقة ، احلضور إىل الندوات و املؤمترات اليت تنظمها الفنادق األخرى بغرض االطالع املباشر على الس
نوعية اخلدمات املقدمة ، إجراء اتصاالت مباشرة مع بعض العاملني فيها و رجال البيع ، اإلذاعات ،وكاالت 

 .السفر،...اخل
 النماذج التحليلية:-3-3

دف هبذج اإلحصائية اليت تستخدم يف حتليل البياانت و حل املشكالت التسويقية ا تلك النماهبو يقصد  
عبارة "عن جمموع  اهناستخالص معلومات ذات معىن من املعطيات العامة ، كما تعرف النماذج اإلحصائية أب

 2 .اهتعنوايجمموعة من البياانت و اختبار م يف األساليب اليت تساعد على حتليل العالقات بني متغريات معينة
 يف وقتنا احلايل مبنية على احلاسوب مما يسهل مهمة صانع القرار يف احلصول على املعلومات أصبحت 

تلك النماذج أساليب متقدمة و فنية مكلفة و معقدة حتتاج إىل مهارات و   وتعترب "بدون جهد خاص. املطلوبة
اسوب مما يسهل مهمة صانع القرار يف احلصول أصبحت يف وقتنا احلايل مبنية على احلا هنكفاءات خاصة، إال أ

 على املعلومات املطلوبة بدون جهد خاص.
 حبوث التسويق: -3-4

حيتاج مسؤويل التسويق يف الفنادق أحياان إىل معلومات خاصة ونوعية ملواجهة بعض املشاكل التسويقية املعقدة 
قعية تتصل ابلرغبات املتغرية للسياح، ، ألجل ذلك يقومون ببحوث ودراسات قصد احلصول على معلومات وا

 اهنعادات السياحة و السفر، النقل و االتصاالت و غريها . و قد عرف "كريبس ريتشارد" حبوث التسويق على أ
 3ميدان التسويق "  يف " البحث املنظم املوضوعي واملتعمق للوصول إىل دراسة احلقائق املتعلقة أبي مشكلة

                                                           
1-Philip Kotler et autres , Marketing Management , OPcité, P 84. 

، ص  2002لى ، مصر ، عصام الدين أبو علفة ، التسويق " المفاهيم واالستراتيجيات " مؤسسة حورس الدولية ، الجزء األول ، الطبعة األو-2

175 

، ص 2006نظام موسى سويدان ، شفيق إبراهيم حداد ، التسويق مفاهيم معاصرة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، األردن ، -3

106 



ماهية التسويق                                                                           الثاني  الفصـل    
 

 
69 

حبوث التسويق هي عملية خمططة و منظمة بطريقة موضوعية ووفق املناهج العلمية من هذا التعريف أن  ويتضح
 التسويقية و تسجيل املعلومات و تفسريها بغرض مساعدة رجال التسويق على تصميم و تنفيذ الربامج جلمع

 املناسبة و إمدادهم ابحللول املناسبة ملختلف املشاكل احلالية و املستقبلية.
 ث التسويقية: أنواع البحو -3-4-1

 قرارات إتباع املناهج العلمية بطريقة مضبوطة أثناء القيام ابلبحوث التسويقية جينب مدراء التسويق اختاذ إن
البحوث  هلذه خاطئة بشأن مشكلة تسويقية ما ، لذلك جيب أن تكون األجوبة املستخلصة من التقارير النهائية

مجع املعلومات  يف ثيقا مبشكلة البحث. كما أن االنتظام املستمرذات معىن مفهوم ودقيق ، و ترتبط ارتباطا و و 
أو مناذج  أنواع بني ثالثة أخرى، ومنيزيسمح للمنظمة الفندقية مبقارنة تطور وضعيتها يف السوق من فرتة إىل 

 للبحوث التسويقية كما هي موضحة يف اجلدول التايل:
 ج املقابلة هلاأنواع البحوث التسويقية و املناه (3) اجلدول رقم 

 المستخدم المنهج النوع
 حتليل املاضي ، البحث التوثيقي ، املشاهدة الفعلية البحوث االستطالعية

 سرب آراء ، حتقيق ، العينات ، دراسات نوعية البحوث الوصفية
 االختبار ، التجريب البحوث السببية

Source : Jean Pierre Helfer Jacque Orsoni , Marketing , Librairie Vuibert , 7ème edition ,Paris , 
2001, P 5. 

: و تستخدم ملعرفة أراء العمالء و مدى رضاهم عن اخلدمات اليت قدمت هلم أثناء  أ_ البحوث االستطالعية
إقامتهم ابلفندق ،و عادة ما تسبقها معلومات و معارف عن طبيعة املشكلة املراد حلها ،وهي حبوث ميدانية 

ث بوضع بعض الفرضيات و تسهل إعداد االستجواب عندما تكون متبوعة إبجراء حتقيق تسمح للباح
 استطالعي.

: تعتمد هذه البحوث على وصف األحداث من خالل التكرار الذي حتدث فيه  البحوث الوصفية -ب
ء صورة عن دف أساسا إىل وصف بعض األبعاد السوقية يف حلظة معينة و ابلتايل إعطاهتالظاهرة التسويقية ، و 

هذه السوق خالل فرتة زمنية حمددة .ويعترب املسح امليداين أكثر طرق البحث املستخدمة يف استنباط البياانت 
 املطلوبة و مثال ذلك دراسة تقييمية ملدى رضا العمالء اجتاه فندق معني.

قة السببية اليت و حتاول هذه البحوث تفسري الظاهرة حمل الدراسة من خالل العال البحوث السببية : -ج 
أتثري االخنفاض يف السعر و العروض الرتوجيية  الء،نز تربط بني متغريين أو أكثر ، مثل أتثري اإلشهار على عدد ال

 دف إىل حتسني فهم آليات سري الظاهرة موضوع الدراسة.هتعلى الطلب ، و عليه فالبحوث السببية 
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يقي كأداة لتقليل اخلطر الذي يصاحب إحدى : يستخدم البحث التسو جماالت حبوث التسويق  -3-4-2
مكوانت املزيج التسويقي )املنتج، التسعري ، التوزيع ، و الرتويج ( ، و احلد من التهديدات اليت تواجه املنظمة يف 

 1أسواقها املستهدفة . و هذه بعض التطبيقات لبحوث التسويق من قبل املنظمات السياحية:
 دراسة و حتليل القطاعات السوقية -قياس و التنبؤ ابلطلب  -راسة احلوافز :د البحوث املرتبطة ابلسوق -أ

 حتليل املنافسة ،...اخل ؛ -حتليل تفضيالت العمالء  -دراسة رحبية كل قطاع -احلالية و احملتملة 
 تصميم منتجات جديدة و حتسني املنتجات -: اختيار اسم العالمة  البحوث املرتبطة بسياسة املنتج -ب

 حتليل العائد من املنتج؛ -حتليل مقارن للمنتجات املنافسة  -لية أو إلغائها احلا
 اختبار خمطط -م هت: سياسة مكافأة رجال البيع و اختبار كفاء البحوث املرتبطة بسياسة الرتويج -ج

 خمطط -ة االختبار القبلي و البعدي للرسالة اإلشهاري -اختبار أتثريات )منبهات( و دوافع الشراء  -التكوين 
 حتليل مدقق إلشهار -قياس فعالية احلملة االشهارية  -اختبار شهرة الفندق  -الوسائل اإلشهارية املعتمد 

 حتديد ميزانية اإلشهار . -املنافسني 
 2و متر عملية البحث بعدة خطوات متتابعة مرتبة ترتيبا منطقيا وهذه اخلطوات هي : 

 حتديد املشكلة ؛ 1-
 ة جلمع املعلومات املرتبطة ابملشكلة ؛تصميم طرق معين 2-
 القيام بتحليل هذه املعلومات ؛ 3-
 اإلجابة عن األسئلة اليت هلا عالقة ابحلصة من السوق، التنافس ،.النمو...اخل ؛ 4-

 وميكن توضيح هذه اخلطوات من خالل الشكل التايل :
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -Gérard Tocquer et autres , OPCité , P P 112-114 

 .109،ص  2006المناهج للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى عمان عبد العزيز مصطفى أبو نبعة ، التسويق المعاصر ، دار  - 2
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 ( خطوات البحوث التسويقية 5الشكل رقم ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 104 ،ص ذكره سبق ،مرجع الضمور حامد هاني: المصدر
 أساليب مجع البياانت التسويقية-3-5

إذا كان اهلدف األساسي لباحث التسويق هو الوصول إىل نتائج واضحة وذات مدلول أبحسن الوسائل وأقل 
توفري  اهنءات اليت من شأالتكاليف ، فإن عملية تصميم هذه األدوات تنطوي على جمموعة من الطرق و اإلجرا

و االستبيان بشكل  الشخصية اإلطار السليم هلذه العملية، و سيقتصر العرض هنا على التعريف أبسلويب املقابلة
 خمتصر العتمادمها يف التحليل اخلاص ابلفصل التطبيقي :

 األول ، حيث يقومو هي عبارة عن مواجهة شخصية مباشرة بني الباحث و املستوجب  املقابلة الشخصية : - أ
 هذا األخري )املستوجب(. هبابتوجيه أسئلة شفوية مباشرة و تسجيل اإلجاابت اليت يديل 

 يف " نقاش معمق )على األقل أكثر من ساعة( يتم بني الباحث و شخص خمتص اهنو تعرف املقابلة الشخصية أب
 1جانب حمدد "

 نقاش حر  وهي ىل : حبوث غري موجهة أو "املقابلة احلرة "تنقسم املقابالت اليت جتري يف إطار حبوث التسويق إ و
هنا الباحث  و بني الباحث و املستوجب خبصوص موضوع موحد،و املقابلة نصف املوجهة أو" املقابلة املركزة "

 ميتلك دليل للمحاداثت يلخص املواضيع اليت جيب التطرق إليها .

                                                           
1-Ugo Brassart et autres , OPCité , P 52  .  

 األولية الدراسة

 البيانات تحليل

 البيانات جمع

 المعلومات مصادر

 المشكلة صياغة

 خطة البحث

 والتوصيات التقرير كتابة
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عرب اهلاتف أو املقابالت  هتاو الكمية ، و يتم ملء بياانالشركات ، مبا يسمح جبمع كل املعلومات الكيفية 
 الشخصية .

يف حني أن استمارة االستبيان غري املنظمة تعتمد على األسئلة املفتوحة و هي اليت ترتك احلرية ألفراد العينة لكي 
خدم هذه م كما هي دون تغيري . و تستهتجييبوا عنها كيفما يشاؤون ، و يقوم الباحث بعدها جبمع إجااب

 االستمارات يف البحوث الكيفية و ابلتحديد مع املقابالت واسعة النطاق ) وجها لوجه أو عرب اهلاتف (، و هي
 تعترب الركيزة األساسية يف العديد من الدراسات اليت يتم إجراؤها يف األسواق الفتية أو األسواق الصغرية.

 نبغي على الباحث مراعاة بعض الشروط و الضوابط املنهجيةهذا و قصد الصياغة النهائية الستمارة االستبيان، ي
 : أمهها

 * موضوعية األسئلة: إذ البد على الباحث أن يقوم بصياغة األسئلة و أجوبتها مبوضوعية حىت ال يقود أفراد العينة
 دون أن يدري إىل إجابة معينة ، فسؤال مثل :

 ما مدى تقييمك للخدمات اليت يقدمها الفندق ؟
 ة ، جيدة جدا ، جيدة ، مقبولة .ممتاز 

يف  يعد سؤاال غري سليم ألن إجابته مل تتح الفرصة ألفراد للعينة لإلدالء آبرائهم حبرية اتمة ، فماذا عمن يعتقدون
 أن اخلدمة سيئة أو سيئة للغاية ؟ ؛

 ن األسئلة اليت* بساطة األسئلة : فال جيب أن تكون أسئلة قصرية فقط بل جيب أن تتميز ابلبساطة أيضا ، أل
 تشتمل أفكارا متعددة أو تلك اليت متزج بني أكثر من سؤال يف وقت واحد قد تكون سببا يف إرابك أفراد العينة

 الذين قد يسيؤون الفهم ؛
و من  * حتديد املفردات : فكلمات مثل " عادة " أو " كثريا " ليس هلا معىن حمدد ، و من مث حتتاج إىل توضيح ،

 ئعة أيضا اليت تندرج حتت هذا البند عدم الوضوح خبصوص الفرتات الزمنية ،األخطاء الشا
 االستبيان: -ب

 االستبيان أبنه "جمموعة من األسئلة املصممة جلمع أكرب قدر من البياانت الالزمة عن املشكلة أو الظاهرة يعرف
 1حمل الدراسة لتحقيق األهداف األساسية للبحث".

)عن الستبيان بثالث طرق خمتلفة : عرب اهلاتف ، أو املقابالت الشخصية ، أو املراسلةملء بياانت استمارة ا ميكن
ا هب خاص طريق الربيد أو شبكة االنرتنت( ، و كل وسيلة من هذه الوسائل تتطلب استمارة استبيان ذات تصميم

 ، إذ منيز منها ثالثة أنواع خمتلفة و هي : منظمة ، شبه منظمة ، غري منظمة .

                                                           
 .  109، ص  2006ناجي معال بحوث التسويق ، مدخل منهجي تحليلي ، دار وائل للنشر ، الطبعة الثالثة عمان  1-
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 استمارة االستبيان املنظمة من األسئلة املغلقة و هي أتخذ شكل األسئلة ذات اإلجابة الواحدة ، كما تتألف
 هذه ا ، و تستخدم مثلهتمن املصمم أن يكون على دراية كافية بكل األجوبة احملتملة أو على األقل إاثر  تتطلب

 30الت ) أي برانمج حبثي يعتمد على أكثر مناالستمارات يف الربامج البحثية اليت تقوم على عدد كبري من املقاب
 مع مقابلة مبا يضم تقريبا مائيت شخص ( ، و عادة يتم ملء بياانت هذا النوع من االستمارات عن طريق التفاعل

كذلك   و أفراد العينة عرب اهلاتف أو املقابالت الشخصية أو املراسلة تبعا لنوعية مفردات العينة و حمتوى االستمارة
 نية املتاحة.امليزا
 استمارة االستبيان شبه املنظمة ، فتتألف من مزيج من األسئلة املغلقة و املفتوحة ، و تستخدم يف البحوث أما

 اليت جتري ألغراض جتارية حبثه ، حيثما تكون هناك حاجة للحصول على أكرب كم ممكن من آراء التسويقية
ا عرب اهلاتف أو املقابالت هتالكمية ، و يتم ملء بياانالشركات ، مبا يسمح جبمع كل املعلومات الكيفية و 

 الشخصية .
 يف حني أن استمارة االستبيان غري املنظمة تعتمد على األسئلة املفتوحة و هي اليت ترتك احلرية ألفراد العينة لكي

م هذه كما هي دون تغيري . و تستخدهتم  جييبوا عنها كيفما يشاؤون ، و يقوم الباحث بعدها جبمع إجااب
 االستمارات يف البحوث الكيفية و ابلتحديد مع املقابالت واسعة النطاق ) وجها لوجه أو عرب اهلاتف (، و هي

 تعترب الركيزة األساسية يف العديد من الدراسات اليت يتم إجراؤها يف األسواق الفتية أو األسواق الصغرية.
 غي على الباحث مراعاة بعض الشروط و الضوابط املنهجيةهذا و قصد الصياغة النهائية الستمارة االستبيان، ينب

 1أمهها:
* موضوعية األسئلة: إذ البد على الباحث أن يقوم بصياغة األسئلة و أجوبتها مبوضوعية حىت ال يقود أفراد العينة 

 دون أن يدري إىل إجابة معينة ، فسؤال مثل :
 ما مدى تقييمك للخدمات اليت يقدمها الفندق ؟

 ، جيدة جدا ، جيدة ، مقبولة .ممتازة 
يعد سؤاال غري سليم ألن إجابته مل تتح الفرصة ألفراد للعينة لإلدالء آبرائهم حبرية اتمة ، فماذا عمن يعتقدون يف 

 أن اخلدمة سيئة أو سيئة للغاية ؟ ؛
األسئلة اليت  * بساطة األسئلة : فال جيب أن تكون أسئلة قصرية فقط بل جيب أن تتميز ابلبساطة أيضا ، ألن

تشتمل أفكارا متعددة أو تلك اليت متزج بني أكثر من سؤال يف وقت واحد قد تكون سببا يف إرابك أفراد العينة 
 الذين قد يسيؤون الفهم ؛

                                                           
 . 52العايب أحسن ، مرجع سابق ، ص  -1
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* حتديد املفردات : فكلمات مثل " عادة " أو " كثريا " ليس هلا معىن حمدد ، و من مث حتتاج إىل توضيح ، و من 
 ة أيضا اليت تندرج حتت هذا البند عدم الوضوح خبصوص الفرتات الزمنية ،األخطاء الشائع

 و من األسئلة اخلاطئة هنا : كم مرة قمت فيها بزايرة الفندق ؟
 كثريا جدا ، كثريا ، مرارا و تكرارا ، اندرا ، اندرا جدا ؛

الكلمات اليت يستخدمها  * جتنب املصطلحات و االختصارات : فال تفرتض أبدا أن أفراد العينة ميكنهم فهم
 الباحثون فيما بينهم و من مث فالبد أن تتجنب قدر اإلمكان استخدام املصطلحات التجارية أو الرموز احلرفية ،

 م اليومية ؛هتإال يف حالة التأكد من استخدام أفراد العينة هلا يف حيا
 الصور اجلمالية و الزخارف اللغوية ،* االبتعاد عن الكلمات املعقدة و غري الشائعة : فال داعي الستخدام 

بل ينبغي استخدام الكلمات مبعناها الشائع ، كما ال مانع من استخدام اللغة العامية طاملا كانت مستخدمة على 
 ا قد ختص أقاليم معينة دون غريها ( ؛هتنطاق واسع ) ألن بعض مفردا

ال مثل : هل سبق لك أن أقمت يف الفندق ؟ * جتنب النفي يف األسئلة : و ذلك لتفادي صعوبة فهمها ، فسؤ 
 يعد أفضل كثريا من هل مل يسبق لك أن أقمت يف الفندق؟ ؛

* عدم استخدام الكلمات اليت ال تلتقطها األذن بسهولة : و يعد هذا األمر من األمور املهمة للغاية يف حالة 
 إجراء املقابلة عرب اهلاتف ؛

كتلك اليت تتعلق مبعلومات كمية تلزم املستجوب إبجراء عمليات   * عدم توجيه أسئلة تصعب اإلجابة عنها
حسابية معقدة مثل : ما هي عدد الوجبات اليت تناولتها يف املطعم سنواي ؟ ، فبدال من أن نطلب منه العدد يف 

 السنة نطلب منه يف األسبوع ؛
خاصة ابلنسبة لألسئلة اليت حترج  * و ضع جماالت أو فئات حمددة لإلجابة : و ذلك ابلنسبة للبياانت الرقمية

 هو راتبك دف إىل معرفة املداخيل أو األعمار أو حجم املبيعات كأن نقول مثال : ماهتاملستجوب كتلك اليت 
 الشهري؟
 دج ؛ 10000أقل من 

 دج ؛ 20000إىل  10000من 
 دج ؛ 40000و أقل من  20000أكثر من 

 دج فما فوق . 40000من 
 االت املستخدمة مع األسئلة ذات اإلجاابت احملددة ض اإلجاابت احملددة : ابلنسبة إىل ا* التأكد من عدم تعار 

 فال بد أن تكون متسلسلة و ال تتعارض مع بعضها البعض فمثال السؤال التايل :
 هل لك أن ختربين ابلفئة العمرية اليت تنتمي إليها يف ضوء االختيارات التالية :
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 سنة ؛ 21أقل من 
 سنة ؛ 30 إىل 21من 
 سنة ؛ 40إىل  30من 
 سنة ؛ 50إىل  40من 

 سنة . 50أكثر من 
 سنة يف حرية من أمره بشأن حتديد الفئة اليت 40أو  30أو  21هذا السؤال سيجعل الشخص البالغ من العمر 

 ينتمي إليها؛
 لدى أفراد العينة * السماح بوجود بند إلجابة أخرى مع األسئلة ذات اإلجابة احملددة: فمن احملتمل أن تكون

 إجابة أخرى غري تلك املدرجة ابالستمارة ، لذلك ميكن معاجلة هذا األمر عن طريق إضافة بنذ ) إجابة أخرى (
 على سبيل املثال :

 هال أخربتين ابلفندق الذي تفضل اإلقامة فيه أثناء زايرتك ملدينة عنابة ؟
 فندق الرمي

 فندق الرمال الذهبية
 فندق السيبوس

 أخرى...إجابة 
و نظرا للتأثريات الكبرية اليت تفرضها البيئة التسويقية الفندقية على نظام املعلومات التسويقي ، و ما تتميز به من 
حالة الالأتكد ، وجب على املنظمات الفندقية القيام برقابة مستمرة و السهر الدائم على معرفة خمتلف التغريات 

 يقظة التسويقية .اليت حتدث فيها و هو ما يطلق عليه ال
 اليقظة التسويقية يف جمال الفندقة : -  4

ا التغريات هتإن التحوالت الكبرية اليت يشهدها القطاع السياحي و الفندقي يف وقتنا الراهن ، و اليت أفرز 
ويل التكنولوجية املتسارعة ، ليصبح بذلك عدم االستقرار هو الصفة املميزة للبيئة التسويقية الفندقية،جعلت مسؤ 

الوسائل املوضوعة حتت تصرفهم لتلبية  التسويقية ألنم و براجمهم هتالفنادق يواجهون صعوابت كبرية بشأن قرارا
 حاجتهم من املعلومات أصبحت غري كافية ، األمر الذي جعل من إنشاء خلية لليقظة التسويقية كأداة مكملة.
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 1متناول متخذي القرارات ابلفنادق" لنظام املعلومات التسويقي الكالسيكي ،حال إضافيا يف 
حتليل  و : " عملية مستمرة متكررة و أخالقية ، تقوم املنظمة عن طريقها مبراقبة اهنو تعرف اليقظة التسويقية أب

 والتأثري على بقائها  اهنديدات إبمكاهتمتأن لبيئتها التسويقية ، حبثا عن مؤشرات حمتملة لتكوين فرص أو 
 .2دف توجيه قرارات املسريين من أجل حتسني أداء املنظمة " هبرجات ( اليقظة استعمال منتجات ) خم

يتضح من هذا التعريف أن احملصلة النهائية لنشاط اليقظة التسويقية يف الفنادق ، تسعى أساسا إىل حتقيق ثالثة  و
 :3أنواع من الغاايت و هي )حتذير ، تكييف ، تصرف( 

 عرف على التهديدات، الفرص، االجتاهات أو املشاكل الظاهرة ؛حتذير: و تعين اكتشاف و الت – أ
 تكييف : و تعين إعادة هيكلة موارد املنظمة تبعا للتحوالت و التغريات البيئية ، و السبق يف اختاذ القرار ؛ -ب
 خلق سياسية أو اقتصادية ، جتديدها، تفاعلها ، –تصرف:و يعين حل مشكالت ذات طبيعة اجتماعية  -ج

 تنافسية ، و مبقياس أوسع حتقيق اسرتاتيجيات وطنية . ميزة
 3و توجد أربع مناذج رئيسية لليقظة التسويقية و هي : اليقظة التكنولوجية ، التنافسية ، التجارية و البيئية 

 نشاط تنظيمي يتم عن طريقه مجع املعلومات الضرورية حول التغريات اهن* اليقظة التكنولوجية: و تعرف أب
 و حتليلها و توزيعها ؛ لوجية،التكنو 

 * اليقظة التنافسية : و تضم كافة اإلجراءات املتعلقة برقابة املنافسني احلاليني و احملتملني ، و االهتمام أساسا
 م و توقع أفعاهلم املستقبلية و اختيار البدائل املمكنة لغاايت اختاذ القرار؛هتبسلوكيا

 املستقبلي على املديني املتوسط و الطويل حلاجات العمالء ، حالة األسواقتم ابالجتاه هت* اليقظة التجارية : و 
 املوردين ابإلضافة إىل اليد العاملة املتاحة يف سوق العمل ؛ و

 تغطي األبعاد البيئية اليت ال تشكل موضوعا ألحد األنواع االجتماعية* اليقظة البيئية : و هي مرتبطة ابألمناط 
 خلصوص بتنوع عناصر البيئة الكلية .تم على اهت، و  السابقة

 أمهية اليقظة التسويقية ابلنسبة للمنظمات الفندقية : -4-1
 دف قياس و مراجعةهباملنظمات مراقبة بيئة أعماهلا و تقييم اآلاثر املرتتبة عن التحوالت اجلديدة فيها ،  على

 لتغريات احملتملة ، و عليه فإن اليقظة تؤديا على قاعدة متينة من املعلومات و حتسني تعاملها مع اهتاسرتاتيجيا
 4إىل حتسني طاقات املنظمة يف التكيف مع بيئة غري مستقرة بعدة طرق أمهها: 

 * تساعد املنظمة على االستفادة السريعة من االمتيازات اليت توفرها الفرص املتاحة ؛

                                                           
1-Léonard Dumas , la veille marketing et l'hôtellerie , une pratique à découvrir , UQAM, 2004,p. 

2- Léonard Dumas , la veille marketing en hôtellerie, une pratique de gestion à exploiter ,revue teoros,volume, n°03,2004, p43. 

3 - Léonard Dumas ,regard sur l’hôtellerie, revue téoros, p4. 
4 -léonard Dumas , La veille Marketing en hôtellerie : une pratique à découvrir, OPcite,p 18. 
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 * توفر مؤشر قبلي عن املشاكل املتوقعة ؛
 جات و رغبات العمالء ؛* حتسيس املنظمة بتطور حا

 * تؤدي إىل إنشاء قاعدة هامة من البياانت الكيفية عن البيئة ؛
 * تكون مؤشر هام إلثراء التفكري االسرتاتيجي للمسريين جتاه اختاذ القرار ؛

 * تؤدي إىل حتسني صورة املنظمة لدى العمالء و إبداء اإلحساس بروح املسؤولية جتاههم .
و االرتفاع العام يف مستوى املنافسة ، حيتم على مسريي الفنادق توجيه كافة الوسائل  إن ديناميكية األسواق

املوضوعة حتت تصرفهم من أجل اختاذ أفضل القرارات اإلسرتاتيجية أو التكتيكية لتحسني نتائج الفندق ، و يعد 
نسبة لصناعة الفنادق، و هذا عن تطبيق اليقظة التسويقية أحد هذه الوسائل اليت تسمح هلم ابلبقاء يف الواجهة ابل

 طريق دعم التنمية لالمتيازات التنافسية للفندق بصفة مستدامة .
و من خالل العرض السابق لنظام املعلومات و اليقظة التسويقية، يتضح الدور الذي يلعبه كل منهما يف اختاذ 

 مة من املعلومات ، اليت تتيح الفرصةيشكالن قاعدة ها ماهنالقرارات اخلاصة ابملزيج التسويقي الفندقي، حيث أ
 التسويق يف الفندق من أجل التعرف على سلوك و تصرفات العمالء و السياح، و من مث العمل على اختيار لرجل
 التأثري على قرارات االرتياد ابلنسبة ملختلف الزائرين . اهنالوسائل الرتوجيية اليت من شأ أفضل

 ملعلومات التسويقي و عالقته بصناعة قرارات املزيج التسويقي للمنظمة :الشكل املوايل يوضح هيكل نظام ا و
 (: هيكل نظام املعلومات التسويقية و نظمه الفرعية6الشكل رقم )

 ) بتصرف(. 173املصدر: عصام الدين أبو علفة، مرجع سبق ذكره، ص 
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ا أو هتالدقيق على واقع منتجايتضح من الشكل أن إدارة التسويق ابلفندق يف حاجة ماسة و دائمة، للتعرف 
ا املقدمة يف السوق بني العديد من منتجات املنافسني اآلخرين، حيث يسهم نظام املعلومات التسويقي يف هتخدما

توفري املعلومات الضرورية عن البيئة اخلارجية للفندق ،خاصة يف حالة املنافسة الشديدة و التغري املتواصل يف 
ية املختلفة و ذلك من خالل مكوانته األساسية األربعة، كما يساهم استخدام الظروف و املؤثرات اخلارج

معة و حتويلها إىل معطيات جاهزة و مفيدة ملسؤويل جملالتكنولوجيا احلديثة يف سرعة معاجلة و حتليل املعلومات ا
سبة للنفاذ إىل األسواق ، مثل الفندق، قصد إختاد القرارات املتعلقة ابملزيج التسويقي الفندقي و حتديد الوسائل املنا

الرتويج و قنوات التوزيع و األسعار املناسبة و غريها، مث بعد ذلك اليقظة املستمرة يف متابعة هذه القرارات 
 للحصول على تغذية عكسية حول ما يشعر به العمالء جتاه اخلدمات املعروضة.
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 خامتة الفصل الثاين:
لفندقية املتنوعة واملختلفة تستطيع املؤسسة الفندقية من احلصول على أكرب عدد من من خالل األسواق ا

الضيوف )النزالء(، وابلتايل جيب االخذ بعني االعتبار عدم الوصول اىل درجة التشبع يف األسواق األولية، والقيام 
لثانوية، وكذلك القيام إبعداد حبماالت الرتويج لزايدة عدد الضيوف املرتددون على الفنادق وذلك يف األسواق ا

 اسرتاتيجيات تسويقية فعالة لتنشيط األسواق املرتقبة من طرف املنظمات الفندقية.
 وبعد تقسيم السوق الفندقية درسنا املزيج التسويقية الفندقية الذي يتميز ب:

 تناسق السلع واخلدمات الفندقية مع احتياجات ورغبات الفندق. -
 يف املنظمة الفندقية. اشباع حاجات الضيوف -
 الكفاءة يف تقدمي اخلدمات الفندقية. -
 االهتمام ابملزيج الرتوجيي للتعريف ابملنتجات الفندقية. -
 حتديد أسعار اخلدمات الفندقية مبا يتالءم مع احتياجات الضيوف. -

ت التسويقي يبقى هلذا وابلتايل بعد تقسيم السوق الفندقية ودراسة املزيج التسويقي الفندقي ونظام املعلوما
األخري األثر الكبري على التسويق الفندقي والطريقة املنتهجة من طرف املنظمة الفندقية من خالل عرض املعلومات 

 الداخلية واخلارجية يف الوقت املناسب مما يساهم يف اختاذ القرار التسويقي املناسب داخل املنظمة الفندقية.
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 لثثال الــالفص

 
األقطاب السياحية 

واملقومات الفندقية يف 

 اجلزائر
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 : الثالث الفصل مقدمة
وظهر  الدولة إبهتمام حضي حيث كبرية،  مكانة هوإعطاء والفندقة السياحة قطاع بتعزيز اجلزائرية الدولة قامت لقد

  خمطط يف ومتثل والفندقة السياحة اجملال يف الدولة أطلقتها اليت السياحية املخططات خالل من اإلهتمامهذا 
 السياحية للهيئة التوجيهي املخطط وكذا2010 آلفاق اجلزائر يف ندقةوالف للسياحة املستدامة التنمية

(SDAT2015)، وSDAT2025اإلقليم لتهيئة الوطين املخطط من SNAT. 
 و منه سنتناول خالل هذا الفصل مبحثني يتمثالن قيما يلي :

 . السياحية والليايل األقطاب: األول املبحث
 .جلزائرا يف الفندقية املقومات: الثاين املبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ياحية والمقومات الفندقية في الجزائراألقطاب الس                                     الثالثالفصـل    
 

 
82 

 املبحث األول : األقطاب والليايل السياحية 
 لالمتيازاألقطاب السياحية املطلب األول : 

 يف رقعة جغرافية معينة مزودة بتجهيزات اإلقامة. لالمتيازالقطب السياحي هو تركيبة من العرض السياحي  
و يستجيب لطلب السوق و  ون مع مشاريع التنمية احمللية،اعابلت األنشطة السياحية و الدورات السياحية، التسلية،

يتمتع ابإلستقاللية ،و متعدد األقطاب،و يدمج املنطلق اإلجتماعي،الثقايف اإلقليمي ،التجاري.مع األخذ بعني 
 اإلعتبار توقعات طلبات السوق.

 ياز هي :تمحدد املخطط التوجيهيي لتهيئة السياحية يف هذا اإلطار،سبعة أقطاب سياحية لإل
 *القطب السياحي لإلمتياز مشال شرق :و يشمل كل من عنابة،الطارف،سكيكدة،قاملة،تبسة،سوق أهراس.

*القطب السياحي لإلمتياز مشال وسط اجلزائر : تيبازة ،بومرداس، البليدة ،الشلف، عني الدفلة، البويرة، جباية، 
 تيزي وزو.

ران عني متوشنت تلمسان ،معسكر، سيدي بلعباس، هو *القطب السياحي لإلمتياز مشال غرب :مستغامن 
 غيليزان.

 *القطب السياحي لإلمتيازجنوب شرق)الواحات( :غرداية ،بسكرة ،الوادي ،املنيعة ،ورقلة.
 البيض، النعامة.،  *القطب السياحي لإلمتياز جنوب غرب )توات القرارة( : أدارار بشار

 ي) انجر( : إليزي .لي*القطب السياحي لإلمتياز اجلنوب الكبري طاس
 *القطب السياحي لإلمتياز اجلنوب الكبري )األهقار( :متنراست.

و يتشكل كل قطب قطب مم األقطاب السبعة من عدة مركبات تستدعي و ضعها يف تكامل وفقا 
بتوفر منتوجات سياحية متعددة و متنوعة )سياحة  الزابئن وهذاخمتلف أنواع  ا،حبيث تستجيب لتوقعاتهتلقدرا

هذه األقطاب بربوز تنوع سياحي على كافة اإلقليم و  راوية،سياحة اإلستحمام،سياحة شاطئية...(و تسمححص
هذه األقطاب هو حتريك الدافع  تستخدم كنقطة إرتكاز و كقاطرة للتطور السياحي إن اهلدف املتوقع من بناء

 ية مستدامة للقطاع.منالذي يسهل عرب إنشاء جمموعة من القرى السياحية لإلمتياز تشجع على ت
ويتم الشروع يف تفعيل األثر السياحي بدفع املشاريع ذات األولوية يف املخطط االسرتاتيجي من طرف املخطط 

 1التوجيهي للتهيئة السياحية .
 

                                                           
 .62، ص  الجزائر –جامعة محمد خيضر بسكرة  ، السياحة في الجزائر بين: الواقع و المأمول، السبتي وسيلة،  صحراوي محمد تاج الدين 1
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 ( :قدرة االيواء الفندقي يف األقطاب السياحة لالمتياز5جدول رقم )
 

 ايل عدد االسرة مجا عدد القرى السياحية القطب السياحي لالمتياز
 39849 11 القطب السياحي ) مشال وسط (
 7378 3 القطب السياحي ) مشال شرق (

 6852 40 القطب السياحي ) مشال غرب ( 
القطب السياحي ) جنوب شرق 

 الواحات (
1 92 

القطب السياحي ) جنوب غرب توات 
 القرارة (

- - 

 - - اجلنوب السياحي الكبري ) االهقار (
 54171 -  االسرة ) فنادق ظرفية ( يلاامج

 - 83557 جمموع االسرة 
Source :Ministère de l’aménagement du territoire ,de l’environnement et du livre04,la 
mise en oeuvre du SDAT2025 :le plan opérationnel, tourisme, janvier2008,p16. 

 

 والوافدين للفنادق  املطلب الثاين : الليايل السياحية
 تطور الليايل السياحية و الوافدين يف الفنادق اجلزائرية

 (2016/2013: تطورات الليايل السياحية و الوافدين يف الفنادق اجلزائرية خالل الفرتة )  ( 6اجلدول رقم )

 على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعات التقليدية. اعتمادا:من إعداد الباحثني  املصدر



ياحية والمقومات الفندقية في الجزائراألقطاب الس                                     الثالثالفصـل    
 

 
84 

  متواصل حيث ارتفاعنالحظ من خالل جدول أعاله أن الليايل السياحية للمقيمني و غري املقيمني ابجلزائر يف 
ليلة سياحية يف  7239400لتصل بعد ذلك إىل أكثر من  2013ليلة سياحية سنة  6921234كانت قرابة

د حتسن الوضع األمين و زايدة عبالسكان احملليني ابلسياحة الداخلية  الهتمام ،و هذا راجع 2016سنة  ايةبد
أخرى.و كذلك اجلهود  مستوى املعيشي من جهة حتسن الثقافة السياحية لدى املواطن اجلزائري هذا من جهة،و

 .اخلارج املبذولة خالل هذه الفرتة و الفرتة السابقة من أجل حتسني صورة اجلزائر يف
يف اجلدول  2016اىل  2014اجلزائر لسنوات من  يفميكن ان منثل تطور عدد السياح وعدد الليايل السياحية 

 التايل :
 (: تطور عدد السياح والليايل السياحية يف اجلزائر7جدول رقم )

 .املصدر : ابالعتماد على احصائيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية 
ارتفاع مستمر، حيث كانت  يفنالحظ من خالل جدول أعاله أن جمموع الوافدين املقيمني وغري املقيمني ابجلزائر 

، وهذا  2016وافد سنة  4259840لتصل بعد ذلك اىل أكثر من  2014وافد سنة  4173584قرابة 
ابلنسبة لليايل  ءراجع الهتمام السكان احملليني ابلسياحة الداخلية بعد حتسن الوضع األمين ، ونفس الشي

 2017فقد سجلت اجلزائر يف  ولإلشارة. 2016اىل سنة  2014من سنة السياحية اليت عرفت تطورا مستمرا 
 20الف سائح ، شكل األجانب منهم  170، وكان نصيب السياحة الصحراوية منها مليون سائح  2.5حوايل 

 ألف سائح .
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 املبحث الثاين : املقومات الفندقية 
 ئر املطلب األول : العروض السياحية و الفندقية يف اجلزا

مستمر  تراجع يف فإهنا اإلقليمية، اجلماعات متتلكهاالفندقية اخلاصة و تلك اليت  املؤسساتفيما خيص عدد 
 املؤسسات يف بناء املتمثلة املشروعاتأغلب  تدمتالقطاع السياحي و  طالراجع إىل سياسة التقشف الذي  وهذا

 الساحلية املناطقابلضبط سواء يف  املوجودة قالفناد. و لغرض توضيح عدد تراب الوطنالفندقية عرب كافة 
 التايل:اجلدول إىل  نتطرقأو احلومية ...إخل  الصحراوية

 .2014وضعية احلظرية الفندقية الوطنية هناية  (8)رقم  اجلدول

 .8، وزارة السياحة اجلزائرية، ص  2014املصدر: دليل إحصائيات السياحة لسنة 
الفندقية الداخلية اخنفضت سنة رية أعاله، نستنتج أف وضعية احلظ أتملنا للمعطيات الواردة خاللمن 
الفندقية الساحلية، الصحراوية و احلموية و ذلك بسبب اخنفاض  ظرية، خاصة احل 2013 بسنة مقارنة 2014

و  املنتجعاتقصات الدولية لبناء ناللقطاع السياحي يف اجلزائر ، إىل جانب قلة امل املمنوحة ليةاالتمويالت امل
 العوامل أثرت سلبا على القطاع الفندقي اجلزائري. هذه. كل اجلزائر السياحية يف املركبات

 .2014 وضعية احلظرية الفندقية الوطنية هناية (7)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 السابق. جلدولابالعتماد على معطيات ا الباحثاملصدر: من إعداد 
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على مناصب اجلذب السياحي ، حيث أصبحت مقصدا سياحيا حبكم موقعها  تعد اجلزائر فضاءا معروفا منذ القدم ، وتتوفر
فندقية وابجلودة املطلوبة وفيما يلي عرض للمؤسسات الفندقية حسب الصنف واالسرة االسرتاتيجي مما يستدعى توفري مؤسسات 

 . 2016و  2014املتوفرة فيها لينيت 
 : احلضرية الفندقية يف اجلزائر (8رقم ) جول 

 

 صدر : ابالعتماد على احصائيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية امل
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ملف منها ،  791مشروع فندقي مت قبول  1649وقد أشار وزير السياحة اىل انه قد مت تسجيل تقدمي 
عرفت  2017، مؤكدا ان سنة  2025الف سرسر يف  300والباقي قيد الدراسة ، بطاقة استيعاب تتجاوز 

ز اخلدمة جبودة عالية ، مع احرتام اتم للمعايري الدولية ، مشريا اىل ان اجلزائر ال متلك سوى فندقا حي 65دخول 
الف سرير ، وهو الرقم الذي ال يتجاوز عدد فنادق مدينة واحدة  112فندق بطاقة استيعاب ال تتعدى  286

مليون  32ندق إبمكاهنا استقبال الف ف 22دولة يف العامل ، على غرار دولة تركيا ، اليت تتوفر على يف اكثر من 
 1  سائح .

 الطاقة الفندقية يف اجلزائر .املطلب الثاين : 

تعد الطاقة الفندقية أحد املؤشرات اليت بواسطتها ميكن قياس مدى تقدم القطاع السياحي يف بلد معني، وذلك 
القادمني اىل الدولة السياحية االستيعابية ملختلف املؤسسات املعدة الستقبال السياح  القدرة تعرب عن اهنأل

امتصاص السياح والتطورات السياحية املصاحبة هلا، والشكل التايل  على متثل قدرة املنطقة اهناملضيفة، وكذلك لكو 
 يوضح الطاقة االستيعابية يف اجلزائر :

 (1990 -2014: تطور الطاقة الفندقية يف اجلزائر خالل الفرتة )(9)شكل رقم 

                                                           
 م  2018ديسمبر  /07ة ، العدد جامعة بسكر –مجلة االقتصاديات المالية البنكية وإدارة االعمال  – 1

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ،  (،2014.1990واقع السياحة في الجزائر ، الفترة بين )  -2

 .170ورقلة / الجزائر ، ص 
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 : لثالثا الفصل خامتة

 لالمتياز سياحية أقطاب إنشاء إىل هتدف التوجه هذا خالل من اجلزائر أبن القول يستطيع البحث هلذا كخالصة
 ( …سياحية قرى فنادق،)

 احمللية االستثمارات أمام اجملال فسخ خالل من السياحي القطاع بعث إعادة إىل ية اجلزائر الدولة عملت حيث
 الفندقية السوق جعل ما وهذا الفندقي التسويق جمال يف األجنبية الشراكة و صصةاخلو  فكرة تبين و واألجنبية،

 الفندقية السوق متطلبات إىل تصل مل ية اجلزائر السوق التزال ذلك ورغم. اجلديدة املشاريع من مبجموعة تنتعش
 : إىل راجع وهذا اجلزائر

  .الفندقية اجملال يف التكوين ونقص ،.للخربات القطاع إفتقار

 . فيها اخلدمات جودة تدين

 .الفندقية االستثمارات متويل نقص
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  متهيد:
تستحق أن  اجلزائرمبعزل عن موقعها واترخيها،  يف اجلزائرال ميكن احلديث عن التسويق السياحي أو الفندقي 

 اكثر البلدان يف العامل توفرا على التنوع الطبيعي .تكون قطبا سياحيا وثقافيا ملا هلا من اتريخ كبري وعريق كوهنا من 
دية ، عن العديد من املشاريع االستثمارية اليت استفاد منها السياحة والصناعات التقلي وزيرحيث كشف 

قطاعه، وهي املشاريع اليت ستشمل العديد من املنشآت السياحية اهلامة، على غرار الفنادق السياحية وكذا 
 .مشاريع خاصة ابلصناعات التقليدية

من شأهنا ختفيف  البالدمنها السياحة أن املشاريع الفندقية اجلاري إجنازها، واليت استفادت  وزيرأضاف 
 .الضغط على ابقي الفنادق األخرى، خاصة فيما تعلق بطاقة اإليواء ، بعد إجناز مجيع املشاريع املسطرة هبا

آلفاق ،عنابة ،ابتنة اومن خالل هذه الدراسة اليت تدور حول واقع التسويق الفندقي يف والية قسنطينة
الكبري بقطاع اخلدمات  االهتمامفان الدولة اجلزائرية أعطت  سياحي ت مقصد الوالايهذه وتطلعات، وحبكم كون 

هذه السياحية عامة والفندقية خاصة ملا له من األثر الكبري على ابراز االمكانيات املادية اليت تتوفر عليها 
 .تالوالاي
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 نتائج الدراسة التطبيقية واستخراجتصميم وحتليل املبحث األول : 
 يم الدراسة.تصماملطلب األول : 

يعترب تصميم الدراسة امليدانية من أهم خطوات البحث لكوهنا اجلزء األكثر أمهية يف مجع البياانت األولية 
الالزمة ونظرا لصعوبة القيام هبا خاصة وأن املوضوع حديث الساعة وال يستند إىل العديد من املراجع مع العلم أهنا 

ي منا التحضري اجليد هلذه الدراسة. الفرع األول: إجراءات االستبيان: جتري على عينة خمتلطة، األمر الذي يستدع
 حيث متثلت فيما يلي: 

 منهج البحث :
 منهج الدراسة : -1

متاشيا مع طبيعة املوضوع الذي حنن بصدد دراسته واملتعلق جبودة املعلومات احملاسبية يف ظل التضخم وتلبية 
على املنهج اإلحصائي والتحليلي فاملنهج اإلحصائي استخدم من أجل  اداالعتمملتطلبات معاجلته يف امليدان، مت 

إحصاء الظاهرة املدروسة كميا من خالل مجع املعلومات املساعدة يف حل املشكلة أما املنهج التحليلي فقد 
ية من أجل حتليل املعلومات املتحصل عليها من خالل الدراسة التطبيقية على جمموعة من الفنادق وال استخدم

 قسنطينة وكل ذلك قد مت من خالل االستعانة ابألدوات التالية :
 جمتمع و عينة الدراسة وحدودها : *

 حيث سيتم ذكر كل دلك فيما يلي :
 أوال: جمتمع وعينة الدراسة : 

 مع مراعات عنابة ، ابتنة ، ، يتكون جممع الدراسة من جمموعة الفنادق املصنفة واملتواجدة يف والية قسنطينة 
 .هذه الوالايتأمهية وحجم هذه الفنادق واليت تعد املالذ األول واألخري للسياح الذين أيتون إىل 

املسؤولني التجاريني أو  ولتحقيق الغاية من الوصول اىل اهلدف من الدراسة قمنا ابختيار عينة مكونة من
مسؤولني  5يد عينة الدراسة يف التسويقيني يف كل فندق من فنادق الدراسة على حدى، وبناء على ذلك مت حتد

 .معهمبصورة مباشرة  ترسيم مقابلةوقد مت 
 اثنيا: حدود الدراسة :

 30اىل غاية  2019ماي  1من  هذه املقبالت إبجراء: حيث تتمثل املدة اليت قمنا فيها  احلدود الزمنية -1
 . 2019ماي 
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اجراء مت  املسؤولني يف الفنادق واليت: واملتمثلة يف عينة الدراسة املختارة أي جمموع  احلدود البشرية -2
 حول املوضوع . أراءهملتقصي  املقابالت معهم 

 الفنادق. : حيث تقتصر الدراسة على معرفة واقع التسويق الفندقي جملموعة من احلدود املوضوعية -3
  :الشخصية للمقابلة اإلحصائية املعاجلة أساليب

 : الشخصية املقابلة *
 اجراء مت حيث املوضوع حول املعلومات جلمع العلمي البحث يف تستعمل اليت الرئيسية اتاألدو  من املقابلة تعترب
 التسويق واقع حول نظرهم وجهات على للحصول وذلك املسؤولني أي الدراسة عينة افراد مع املقابالت بعض

   : االسئلة من مجوعة طرحم يف املقابلة هذه تضمنت حيث الفنادق، هذه يف الفندقي
 وذلك اإلحصائية، احلزم برانمج نستخدم ومل يدواي املقابلة من األول اجلزء من املستخلصة البياانت حتليل مت لقد *

 .مغلقة أو مفتوحة إما كانت  اليت األسئلة لطبيعة راجع
 للعلوم اإلحصائية احلزم الربانمج طريق عن االستداليل اإلحصاء أسلوب استخدام مت لقد ::الثاين اجلزء اثنيا
 املستخلصة البياانت لتحليل (SPSS) جتماعيةاال
 إعدادها مت قد املقابالت هذه أن العلم مع عليها، الشخصية املقابالت توزيع مت واليت املختارة العينة إجاابت من
 إىل الرجوع وكذا االستمارات إبعداد اخلاصة السابقة والدراسات النظري اجلانب اىل ابلرجوع الطالب قبل من

 األساتذة بعض قبل من املقدمة النصائح بعض ننسى وال املوضوع هذا ملثل قبل من أعدت اليت ياانتاالستب بعض
  :التالية اإلحصائية األساليب بعض الطالب طبق كما  االعتبار، بعني أخذت واليت
 . االختالف معامل• . املعياري االحنراف• . احلسايب الوسط•  . التكرارات• .  املئوية النسب •

 . الشخصية املقابلة من الثاين للجزء ابلنسبة االستبانة فقرات ثبات ملعرفة كرونباخ  الفا راختبا 
 عنها، وتفسريات تعليقات ووضع بياانهتا ومعاجلة اجلداول حتليل يف متثل فقد الكيفي التحليل خيص فيما أما

 .نسبية أعمدة أو دوائر يف املمثلة البياانت إىل ابإلضافة
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 :  اسة وتقسيماهتارضيات الدر ف
 : لقد مت تلخيص فرضيات الدراسة يف النقاط التالية * فرضيات الدراسة :

تصنيف كل منها مع عدد سنوات مزاولتها  الفنادق قدمية وجديدة ومنه فنحن نريد معرفةمن هناك جمموعة • 
 للنشاط وعدد العمال. 

الدراسة تكون  كن الوظيفة التسويقية يف فنادقإن لطبيعة عمل الفنادق منهجية حمددة وتقسيمات خمتلفة، ل• 
مستقلة أم مرتبطة ابلوظيفة التجارية، ومنه فتكون للمسؤول التجاري أو التسويقي هبا مهارات إدارية وتسويقية 

 تدريبية.  اجلامعي أو دورات اختصاصهمعتربة وذلك من خالل 
وضع  الفندق املناسب، فيجب على الفندق رالختياإن لطبيعة زايرة النزالء للفندق أمهية كبرية وذلك • 

 نزالء رغم املعوقات اليت جتدها هذه الفنادق.لإسرتاتيجيات مناسبة لكسب رضا ا
والتسعري  يتميز املزيج التسويقي الفندقي مبجموعة من السياسات التسويقية املتبعة وهي سياسة املنتج • 

املادي والعمليات ويف األخري دراسة  تسويق اخلدمات أي احمليطوالتوزيع والرتويج إضافة إىل السياسات املتبعة يف 
 .جودة كل هذه السياسات
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 يلي:  نتائج كماالالتحليل اإلحصائي: مت حتليل املطلب الثاين : 
كل   اسم: ويتضح من خالل هذا السؤال ،التصنيف ،عدد العمال ،عدد الغرق الفندق اسم ؤال األول :سال

 كما هو موضح يف السؤال الثالث .على حدى   دق الدراسةفندق من فنا
والشكل يوضح أمساء هذه  عنابة -ابتنة  – فنادق مدروسة وهي متواجدة يف والية قسنطينة مخسةوجود  

 الفنادق وتصنيفاهتا وعدد الغرف كل منها. 
 زاولة النشاط: املتعلق بعدد سنوات مزاولة النشاط : أردان معرفة عدد سنوات م السؤال الثاين 

 الكل فندق من فنادق الدراسة، فتحصلنا على اإلجاابت التالية:

 
سنوات وهي على التوايل  10من  اكرب على نتائج اجلدول يتبني لنا أن أكرب من نصف لديها خربة  اعتمادا

 .نوفوتيلشيليا و صربي و فندق 
 
 
 
 
 
 

   

20% 1  

20% 1  

60%   

 05  



ة تطبيقيةدراس                                                                                  الرابع     الفصـل    
 

 
95 

: ويتضح من خالل هذا السؤال إسم  ،التصنيف ،عدد العمال ،عدد الغرق ندقالف اسم:  الثالثالسؤال  -
 على حدى ونستخلص من هذا السؤال كل فندق من فنادق الدراسة

عدد 
 الغرف

 
 التصنيف

  

 فندق صربي ) عنابة(  *4 129

  ()قسنطينة فندق نوفواتل  *4 171

 فندق شيليا )ابتنة(  *4 50

 فندق حزام )ابتنة(  *4 29

 فندق سليم )ابتنة(  *3 32

اعده على تقدمي سكل فندق من الفنادق يتميز بعدد عمال معترب مما ي  على نتائج اجلدول، تبني أن اعتمادا
فقط جنوم فنادق  4خدماته ابلكيفية الالزمة وابلسرعة واجلودة املطلوبة خاصة وإن تصنيفات هذه الفنادق هي 

 .  جنوم 3 تصنيفه فندق سليم
هذا السؤال إىل معرفة اجلهة أين تنظم النشاطات التجارية يف الفنادق: هندف من خالل  السؤال الرابع:

املسؤولة عن تنظيم النشاطات التجارية أو التسويقية يف كل فندق من فنادق الدراسة، فتحصلنا على النسب التالية 
 :املبينة يف اجلدول املوايل

 

   

60%   

00% /  
40% 2  

0% 0  
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اعتمادا على نتائج اجلدول، تعترب من خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن معظم الفنادق ال حتتوي على مكتب 
تسويق خاص هبا يكزن منفصال عن املهام التجارية يف الفنادق، هذا ما أتكده النتائج املبينة يف اجلدول، حيث 

% من الفنادق  40وأيضا نسبة  % من الفنادق لديها مكاتب تسويقية مستقلة، يف حني نسبة 60جند نسبة 
 الوظيفة التسويقية هبا مرتبطة ابلوظيفة التجارية يف الفندق..

 املسؤول التجاري/أو التسويقي يف الفنادق:  ابختصاصاملتعلق  ؤال اخلامس:الس 
املسؤول عن النشاطات التسويقية أو التجارية هو جتارة  اختصاصاهلدف من هذا السؤال املعرفة ما إذا كان 

 .االختصاصنيوتسويق أو خارج هاذين 

  
% 50% من أفراد العينة هم خمتصون يف التجارة والتسويق ونسبة 50من خالل اجلدول السابق تبني أن 

تسويق ليستطيع  اختصاصليسوا خمتصني يف التسويق والتجارة، فاملسؤول يف الفندق ليس ابلضرورة أن يكون لديه 
، لكن املسؤولون الذين هلم اقتصادقانون األعمال أو فندقة أو  اختصاصالفندق، فتجد هلم  اجتاهإدارة مسؤولياته 

ت التسويقية اليت يستعملوهنا ما يدل على أن هذه جتارة جتد عندهم بعض املفاهيم واإلسرتاتيجيا اختصاص
 املسؤول التجاري أو التسويقي له دور هام يف تطوير والنهوض ابلفندق من خالل إدارته الناجحة.

ما تكون املسؤول عن النشاطات التجارية أو التسويقية يف دورات متخصصة يف  ابذااملتعلق  السؤال السادس:
ارة عن قياس ومعرفة مدى معرفة مسؤول التسويق ابإلسرتاتيجيات التسويقية من التسويق: هندف من هذه العب

 .خالل تكوينه يف دورات متخصصة يف التسويق
 

   

60% 03  

40% 02  
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استنادا اىل معطيات اجلدول السابق، يتبني أن أغلبية السؤولني عن النشاطات التجارية أو التسويقية قد تكونوا 
إىل اخلربة املهنية اليت يف دفعات متخصصة يف التسويق مما يكسبهم مهارات تسويقية وفنية معتربة وإضافة 

% فقط منهم مل 25% من أفراد العينة تكونوا تكوينا تسويقيا، يف حني 75يكتسبوهنا مع الوقت، اذ حتصال على 
 يتكونوا يف التسويق. 
املتعلق بتخصيص الفنادق ميزانية للنشاطات التجارية أو التسويقية عن طريق: يهدف هذا  السؤال السابع:

  من أين ختصص الفنادق ميزانيتها املتعلقة ابلنشاطات التسويقية أو التجارية فكانت اإلجاابتالسؤال اىل معرفة 
 كاآليت:
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   :وميكن توضيح معطيات اجلدول يف الشكل املوايل
معظم الفنادق تعتمد على نسبة من رأس املال لإلنفاق على النشاطات التجارية أو حسب اجلدول أعاله أن 

 % مث تليها نسبة 80حيث بلغت نسبة  املئويةالتسويقية وهذا ما تبينه النسب 
 واليت ختص األهداف املسطرة  %20
 
  

 
 
 
 

 قابلة الشخصية طالب ابالستعانة بنتائج املاملصدر: ال
بطبيعة زايرة النزالء للفندق: تساعدان االجابة عن هذا السؤال من معرفة نوعية أو  السؤال الثامن: املتعلق

 طبيعة النزالء الوافدين على فنادق الوالية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

80℅   

 للدراسة 4 ℅80

20℅ 1  

60℅ 3  

40℅   

60℅   
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  :وميكن توضيح معطيات اجلدول يف الشكل املوايل

 
األايم للسياحة و من خالل اجلدول أعاله جند أن أغلبية أفراد العينة أمجعوا أن طبيعة زايرة النزالء للفندق هي 

 60يف املرتبة الثانية ب  و اخرى % ..مث أتيت املمات الرمسية80املقدرة ب  املئويةهذا ما تبينه النسبة  سية دراال
 .%  20بنسب للعالج  و يف األخري %،  40بنسبة  للحفالت% مث تليها 

 اختيارالنزالء للفندق : نسعى من خالل هذا السؤال اىل معرفة سبب  اختيارالسؤال التاسع: بسبب 
 لنزالء لفندق معني دون الفنادق األخرى، فتحصلنا على ما يلي :ا

   
60℅ 3  
80℅ 4  
80℅   
60℅ 3  
60℅ 3  
40℅   
60℅   

 
و  املعلومات اليت قرؤوها عن الفنادقاالن  اأجابو % من أفراد العينة  80أظهرت نتائج اجلدول السابق أن 

و املوقع و التصميم و النزالء للفندق، تليها اإلشهار عرب األنرتنيت  الختيارهي السبب الرئيسي  التسعري املناسب
 %.40ويف األخري أتيت نظافة احمليط والبيئة بنسبة  ايضا %، وأخرى60جودة اخلدمات 
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  دائرة نسبية توضح سبب اختيار النزالء لفنادق الدراسة :                    

 
 قابلة الشخصية طالب ابالستعانة بنتائج املاملصدر: ال
يعرفنا هذا السؤال إذا ما كانت الفنادق تقوم بدراسة السوق حول  السؤال العاشر: املتعلق دراسة السوق:

 : ء والعروض اليت يقدمها املنافسون يف تلك السوق، فجاءت نسبها كاآليتحاجات النزال
 

 
 

   
℅80 4  
℅20  1  

 5  
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 ملقابلة الشخصيةلب و ابالستعانة بنتائج ااملصدر : الطا                                 

 
% من أفراد العينة أجابوا بنعم أي أن هذه الفنادق تقوم بدراسة 80جاء يف نتائج اجلدول السابق أن نسبة 

أجابوا بال ما يعين  20ول حاجات ورغبات الزابئن، والعروض املقدمة من طرف املنافسني، يف حني % السوق ح
 أن هذه الفنادق ال تقوم مبثل هذه الدراسات.

 ردود أفعال النزالء من قبل الفنادق: ةعشر: دراسالسؤال احلادي 
  

 

   

80℅  4  

20℅  1  
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  :وميكن توضيح معطيات اجلدول يف الشكل املوايل
 
 
 
 
 

  
 قابلة امللب و ابالستعانة بنتائج املصدر : الطا

 
من خالل نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا جلي أن معظم الفنادق هتتم بدراسة ردود أفعال النزالء وذلك ما تبينه 

% ويتم ذلك من خالل وضع حتت تصرف النزالء سجل املالحظات خاص ابلنزالء،  80القبول ب:  4نسبة
  % أجابت بال.20ونسبة 

 دراسة ردود أفعال النزالء :السؤال الثاين عشر: املتعلق كيف تتم 
أردان من خالل هذا السؤال االطالع على الطريقة اليت تستعني هبا الفنادق لقياس ردود أفعال النزالء،  

 فتحصلنا على األجوبة التالية :
 يطلبها النزالء. استفساراتاملباشرة ألي  االستجابة -1
 . ستقبالاالوضع سجل خاص مبالحظات النزالء على مستوى مكتب  -2 

 تسجيل مالحظات النزالء على املوقع اإللكرتوين للفندق. -3
 عشر: املتعلق ابملعوقات اليت واجهت وتواجه سري عمل الفنادق : الثالثالسؤال 

 :يف هذا السؤال هندف إىل حتديد خمتلف املعوقات اليت تواجه الفنادق يف عملها، فتحصلنا على النسب التايل 
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 تواجه الفنادق: املعوقات اليت 

  
  :وميكن توضيح معطيات اجلدول يف الشكل املوايل

 
 
 
 
 
 
 

 ة قابلة الشخصياملصدر: الطالب ابالستعانة بنتائج امل
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ة الشديدة تعد من املعوقات األساسية اليت تواجهها الفنادق خاصة ستظهر النتائج يف اجلدول السابق أن املناف
% مث تليها وعدم وجود   100اليت قدرت ب: املئويةبعد دخول فنادق جديدة اخلدمة مؤخرا وهذا ما تبينه النسبة 

% و يف االخري 40الضرائب والرسوم بنسبة دارية و ونية واإلاإلجراءات القان% مث تليها  60كفاءات بنسبة 
 مصادر التمويل . 

 : فندقج التسويقي الفندقي لكل اجلزء الثاين: األسئلة املتعلقة ابملزيج التسويقي للمزي
  (:املستخدمةاخلدمات )حتليل بياانت القسم األول املتعلق بسياسة املنتجات  -1 

 
يظهر اجلدول أعاله إىل أن معظم إجاابت أفراد عينة الدراسة إجيابية ألغلب األسئلة املتضمنة يف القسم األول 

 والذي يقع يف جمال  تخدمة من قبل فنادق الدراسة بسياسة املنتجات اخلدمات املس ةو اخلاصة املتعلق للمقابلة
على ضرورة توفر اخلصائص  التسويقينيألغلبية املسؤولني التجاريني/أو ( إذ مت املوافقة اب و أوافق  أوافق جدا)

النوعية للخدمات الفندقية اجليدة والسريعة وابقي اخلصائص األخرى لكي تصبح هذه اخلدمات جيدة وذات 
ب حتقيق فائدة ابلنسبة ملستخدميها يف جمال التسويق الفندقي، إال أنه قد أتفق العديد من املسؤولني على أنه يصع

ذلك يف احلياة العملية حيث أهنا قد تتأثر هذه اخلدمات مبجموعة من العوامل االقتصادية والثقافية والسياسية 
 واالجتماعية اليت تعكس بيئة الفندق .

 
 

 
 العبارات )االسئلة(

  اإلجاابت
موافق 

 بشدة
غري  حمايد موافق

 موافق
غري 
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 بشدة

 
الوسط      

 احلسايب

 
اف االحنر 
 املعياري

 
معامل 
 االختالف

 1   
 ةاخلدميوفر الفندق 

 يف كل االوقات 
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 2  
تنوع اخلدمات اليت 

 يوفرها الفندق للنزالء
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   5 
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 3  

يقدم الفندق 
فية جتعله خدمات اضا

 حيتل ميزة تنافسية 
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 4      
السرعة يف تقدمي 

 هذه اخلدمات 
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وحىت تؤدي هذه النتائج اهلدف املراد الوصول إليه قمنا بتحليل كل سؤال على حدى حسب توجه إجاابت 
 وهي كالتايل: االختالفومعامالت  املعيارية، واالحنرافاتسها لنا املتوسطات احلسابية، املسؤولني واليت تعك

 :يوفر الفندق اخلدمة يف كل األوقات* 
إن هذه العبارة تؤكد على أن من أهداف اخلدمات املعدة من قبل الفنادق توفري خدمات فندقية فيكل 

املسؤولني، حيث قد بلغ الوسط احلسايب اخلاص ابلعبارة  األوقات )صباحا مساءا ليال( وهذا ما أكده لنا معظم
مما يدل على وجود جتانس بني إجاابت أفراد العينة،  0.547املعياري كان بقيمة  االحنراف، وأما 1.4إىل 

بني أراء املستجوبني حول هذه العبارة كونه ال يتعدى  االختالفمايبني عدم  0.30بقيمة  االختالفومعامل 
0.5  . 
 نوع اخلدمات اليت يقدمها الفندق للنزالء: ت * 

، حيث كانت موافقة  احتياجاهتمتتناول هذه العبارة على تنوع اخلدمات اليت تقدمها الفنادق للنزالء ذلك لتليب 
قدر ب :  واالحنراف املعياري قد 1.00كلية من قبل أفراد عينة الدراسة وما يبينه ذلك أن الوسط احلسايب بلغ 

املقدر ب  االختالفا على وجود اتفاق اتم بني املسؤولني على صحة العبارة ومعامل يدل هذ 0.000
 يؤكد ذلك . 0.000:

 يقدم الفندق خدمات إضافية جتعله حيتل ميزة تنافسية:  *
تعد فكرة هذه العبارة كفكرة سابقتيها إذ نبحث فيها ما إن كان وجوب توفر خدمات إضافية تقدمها الفنادق 

أفراد العينة كانت مؤيدة  لها جيدة وذات فائدة ابلنسبة ملستخدمها أي النزالء، إذ تبني أن أراء معظملنزالئها جيع
 االختالفومعامل  0.547املعياري ب:  واالحنراف 2.6ملا جاء يف هذه العبارة وذلك بوسط حسايب يقدر ب 

 بني اإلجاابت. اختالفأي ال يوجد  0.300ب: 
 دمات :السرعة يف تقدمي هذه اخل *  

ها لتدور فكرة هذه العبارة حول ما إن كانت اخلدمات الفندقية املقدمة للنزالء تتميز ابلسرعة ,ذلك ما جيع
مقبولة من قبل النزالء، ومنه فإننا نعتربها سرعة حيث أنه اتفق معظم املستجوبني على ما ورد يف هذه العبارة حيث 

 متثل التحليل اإلحصائي املعد يف وسط حسايب 
مما ميكننا القول أبنه مت  0.300بقيمة  االختالف، معامل 0.547بقيمة  معياري واحنراف، 2.6قدر ب : م

 اإلمجاع على أن حتقيق السرعة يف تقدمي اخلدمات أعطته الفنادق األمهية الكبرية.
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 جودة اخلدمات املقدمة لنزالء:  *
. عامل االختالف 0.894ف املعياري فيقدر ب : أما االحنرا 1.6يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل 

املسؤولني يف الفنادق جبودة اخلدمات املقدمة للنزالء  اهتمامأفراد العينة،  اختالفوابلتايل جند عدم  0.800: ـب
إسرتاتيجيات تسويقية جيدة ذلك ما  ذلك كله أييت من وضع والسهر على تلبية حاجاهتم ورغباهتم ابلشكل اجليد,

 ، فجودة اخلدمة تعد مطلبا رئيسيا ألي خدمة فندقي.املسؤولنيم أكده معظ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

: املئويةالنسب   
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 حتليل بياانت القسم الثاين لسياسة التسعري :  - 2
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ات القسم الثاين واملتعلقة تشري األرقام يف اجلدول أعاله أن اجتاهات عينة الدراسة إجيابية حنو مجيع عبار 
مبجموع اإلسرتاتيجيات التسعريية املختلفة واليت تستعملها الفنادق وذلك لوضع وحتديد السعر املناسب لكل 
خدمة من اخلدمات املقدمة للنزالء، هذا ما يؤكده الوسط احلسايب الذي يقع ضمن الفئة ) موافق ( من فئات 

واليت تؤكد رضا غالبية أفراد العينة ابملعلومات اخلاصة  2.3ىل درجة إجابة لكارت اخلماسي وهي الفئة اليت تشري إ
ة التسعري، وقد حللنا عبارات القسم الثاين حسب توجه إجاابت املسؤولني وابالعتماد على املتوسطات سبسيا

 وهذا كالتايل : االختالفاملعيارية ومعامالت  واالحنرافاتاحلسابية 

 خلدمات املقدمة للنزيل:مالئمة األسعار جلودة ا *

تبني هذه العبارة على رأي املسؤولني يف الفنادق حول مالئمة األسعار اليت تكون مسطرة من قبل الفندق مع 
جودة اخلدمات املقدمة، و جند أن اجتاهات عينة الدراسة إجيابية حنو ما ورد فيها إذا أهنم وافقوا وابإلمجاع عليها، 

قدره  معياري واحنراف 2.00ل اإلحصائي الذي أسفر عنه وسط حسايب بقيمة وهذا ما توضحه نتائج التحلي
 0.000الذي قدر ب : االختالفما يبني اتفاق كبري بني أراء أفراد العينة والذي يؤكده معامل  0.000

 وضع الفندق إلسرتاتيجيات تسعريية على أساس التكلفة الكلية والتكلفة اجلزئية* 

ملة لفكرة سابقتها، إذ تبني اإلسرتاتيجيات التسعريية اليت تستعملها الفنادق، كل تعد فكرة هذه العبارة مك
اجلزئية والكلية، وقد أيد أفراد العينة ذلك وهذا بوسط حسايب يقدر ب  ةك يكون حسب أو على أساس التكلفذل
أي ال يوجد اختالف بني   0.00ومعامل اختالف ب  0.00معياري مقدر ب:  وابحنراف 2.00: 

 إلجاابت. ا
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 حتديد السعر املناسب لكل فئة من النزالء: *

تبني هذه العبارة مدى تطبيق كل فندق من الفنادق لنوع خاص من إسرتاتيجيات وضع السعر للخدمة 
ورغباته، هذا ما تبينه خمتلف النتائج اليت  احتياجاتهاملقدمة، فقد حتدد سعرا مناسبا لكل عميل وذلك حسب 

 0.0945معياري مقدر ب:  وابحنراف 2.2نة، هذا ما يبينه الوسط احلسايب الذي قدر ب أعطتها أفراد العي
أفراد العينة حيث أن منهم من يرى انه يكفي للفندق وضع سعر  توافقوابلتايل جند  1.200: اختالفومعامل 

ذه األخرية أكثر اثبث لكل النزالء، ومنهم من يرى أن السعر يوضع حني طلبات الزابئن وميوالهتم هم لتصبح ه
تلبية ملتطلبات النزالء کون األسعار تتطابق مع احتياجاهتم إال أن أغلبيتهم ال يتوافقون مع ما جاء يف هذه العبارة 

 ويعتربون أن خاصية حتديد السعر ال تكفي وحدها لذلك.

 وضع سعر تنافسي حسب الظروف الفندق وهامش رحبه: *

:  ل االختالف بـومعام  1:  ـأما االحنراف املعياري فيقدر ب 3.00إىل يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب 
 ايرى انه يكفي أن يضع الفندق لتسعرية حمددة واآلخرون أوجبو  حيث أن منهم منحمايدون وابلتايل أفراد العينة  1

عبارة ويعتربون أن روف السوق ودرجة املنافسة، إال أن أغلبيتهم ال يتوافقون مع ما جاء يف هذه الظتغيريها حسب 
 وضع سعر تنافسي ال تكفي وحدها لتجعل سياسة التسعري جيدة وحسب احتياجات النزالء .

إذن من خالل ما سبق نقول أن الفنادق تتميز بوضع إسرتاتيجيات تسعريية مناسبة وذلك حسب 
 الظروف اليت مير هبا اإلسرتاتيجيات اليت يضعوهنا مسبقا، وحسب نوع اخلدمة اليت يريدها النزيل، إضافة إىل

 .ياتالفندق وهامش الربح احملقق من كل هذه العمل
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 هذا الشكل يبني الوسط احلسايب لسياسة التسعري اليت تعتمدها هذه الفنادق :
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 حتليل بياانت القسم الثالث املتعلقة بسياسة التوزيع :  - 3

     
 

     

0.800 0.894 1.400 

 
 

 

   00 0
4 

 

  2
0 

00 8
0 

0.300 0.547 1.400 

 

 

 

  0
2 

03  

 

  4
0 

60  

0.800 0.894 1.600 

 

 

 

00 00 
0

1 
01 

 

0
3 



ة تطبيقيةدراس                                                                                  الرابع     الفصـل    
 

 
114 

 

00 00 2
0 

20 6
0 

 

 

عينة الدراسة متباينة فنجدها إجيابية حنو بعض العبارات وسلبية  اجتاهاتتشري األرقام يف اجلدول أعاله أن 
للبعض اآلخر على حسب ما حتتويه تلك العبارة فهذا القسم يتعلق بسياسات التوزيع اليت تتبعها الفنادق وما أتثري 

 ذلك على جودة اخلدمات التسويقي املقدمة لنزالء.

غرايف للفندق األمهية البالغة ابلنسبة للمسؤولني هبا إال وقع اجلد أفراد عينة الدراسة يتوافقون حول أن للمإذ جن
 على الوكاالت اإلشهارية جللب العمالء.. واالعتمادالتوزيع املستعملة  تأن بعضهم قد أبدوا رأاي سلبيا حول قنوا

عينة الدراسة وابالعتماد على املتوسطات احلسابية وقد حللنا عبارات هذا القسم حسب توجه إجاابت أفراد 
 وهذا كالتايل : االختالفاملعيارية ومعامالت  واالحنرافات

 املوقع اجليوغرايف للفندق: *

يفوق احلد املتوسط واحملايد واملعتمد يف القياس ال وهو  1.400يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل  
  االختالفأما معامل  0.894فقدر ب: املعياري  االحنراف(، أما 03)

 التوافقوهذا ما يعين أن آراء أفراد عينة الدراسة تتوافق حول املوقع اجلغرايف للفندق، وجند هذا  0.800فهو: 
 واضحا.
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يشري الوسط احلسايب يف  استعانة الفندق بقناة التوزيع املباشر أي من منتج اخلدمة السياحية إىل النزيل:* 
املعياري فقدر  االحنراف(، أما 03يفوق احلد املتوسط واحملايد واملعتمد يف القياس ) الوهو  1.400إىلهذه العبارة 

 ابستعانةوهذا ما يعين أن آراء أفراد عينة الدراسة اخلاصة  0.300فهو  االختالفأما معامل  0.547ب: 
ندق إىل النزيل مباشرة، مع وجود فئة الفندق بقناة التوزيع املباشر واليت تكون من منتج اخلدمة املوظف يف الف

 . موافقون% 60متوسطة وبنسبة 

 الفندق على وكاالت سياحية جللب نزالء أكثر: اعتماد* 

يف هذه العبارة تشري آراء بعض أفراد عينة الدراسة أبهنم يعتمدون على وكاالت سياحية جللب عمالء جدد  
، 0.894، واحنراف معياري ب: 1.6لوسط احلسايب املقدر بن وهذا ما أتكده الدالالت اإلحصائية املتمثلة يف ا

 تلك األراء . توافق نوعا ما مع ما يعين 0.800ومعامل إختالف الذي قدر ب: 
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 دق : الشكل التايل يبني الوسط احلسايب لنتائج قنوات التوزيع اليت تستعملها الفنا

 

 
 

 

 

 ل نتائج القسم الرابع املتعلق بسياسة الرتويج : يحتل-4
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يتضمن سياسة الرتويج اليت تنتهجها معظم الفنادق لإلعالن واإلشهار عن خدماهتا إن هذا القسم والذي 
عينة الدراسة متباينة إال  اجتاهاتخمتلف وسائل الرتويج، حيث تشري األرقام يف اجلدول أعاله أن  ابستعمالوذلك 

يقدر  معياري رافوابحن 2.333أهنا متيل إىل القبول وهذا ما يبينه الوسط احلسايب العام واملقدر اب : 
على املتوسطات  وابالعتماد. وقد حللنا عبارات هذا القسم حسب توجه إجاابت أفراد عينة الدراسة 0.379ب

 : كالتايل  االختالفاملعيارية و معامالت  واالحنرافاتاحلسابية 

 والتلفزيون والسينما: كاإلذاعةاإلشهار ابلفندق ابلوسائل الصوتية   *

(، 03يفوق احلد املتوسط واحملايد واملعتمد يف القياس ) الوهو  1.8 الوسط احلسايب إىليف هذه العبارة يشري 
وهذا ما يعين أن آراء أفراد عينة  0.200فهو:  االختالف، ومعامل 0.447املعياري فقدر ب: االحنرافأما 

والسينما له األثر الكبري على الدراسة ا تتوافق حول أن اإلشهار ابلفندق عرب الوسائل الصوتية كاإلذاعة والتلفزيون 
معظم الفنادق لسياسة تروجيية فاعلة اال يف فئة  امتالكفئات جديدة من العمالء، وهذا راجع لعدم  استقطاب

 .قليلة من الفنادق اليت تعتمد على هذه الوسائل 
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 :ابلفندق الفنادق ابلصحف اليومية وجمالت األسبوعية والكتب والنشرات الدعائية للتعريف استعانة* 

(، أما 03يفوق احلد املتوسط واحملايد واملعتمد يف القياس ) الوهو  2يشري الوسط احلسايب يف هذه العبارة إىل  
وهذا ما يعين أن آراء أفراد عينة الدراسة  0.00فهو  االختالفأما معامل 0.00املعياري فقدر ب:  االحنراف

 .ت األسبوعية والكتب والنشرات الدعائية للتعريف ابلفندقالفنادق ابلصحف اليومية وجمال استعانةتتفق على 

 مشاركة الفندق يف املعارض السياحية وملتقيات وطنية ودولية: * 

أما معامل  0.836املعياري فقدر ب :  االحنراف، أما 1.8يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل 
ة الدراسة حول مشاركة الفندق يف املعارض السياحية و أراء أفراد عين اتفاقوهذا ما يعين  0.700فهو  االختالف

على أمهية حضور مثل هذه امللتقيات واملعارض ملتقيات وطنية ودولية، ألنه وحسب آراء املسؤولني الذين أكدوا 
من اخلربات الوطنية واألجنبية يف القطاع الفندقي خاصة، والتعريف أبنفسهم يف السوق  لالستفادةالسياحية 

 والعاملية . الوطنية

 جمانية:  ترقية املبيعات الفندق من خالل اهلدااي واملسابقات واجلوائز وإعادة املبالغ وعروض* 

 0.547املعياري فقدر ب :  االحنراف، أما  2.400يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل 

لدراسة على ما تنص عليه بني أراء أفراد عينة ا توافقوهذا ما يعين  0.300فهو  االختالفأما معامل  
العبارة، حيث أكد لنا معظم املسؤولني يف فنادق الدراسة على أمهية ترقية املبيعات وكسب رضا الزابئن من خالل 
هتدمي هدااي ترحيبية تذكارية للنزالء كالورود، أو خصومات يف الغرف والتسعريات للنزالء املتميزون، مع إقامة 

 ق.طومبوالت ومسابقات يف الفناد
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 بعث العالقات العامة كالنشاطات اخلدمية العامة من خالل التربع وتبين األعمال اخلريية: * 

املعياري  االحنرافواضح بني أراء املستجوبني حول ما تنطوي عليه هذه العبارة وهذا ما يبينه  توافق هناك 
يوضح  2.200املقدر ب:  إال أن الوسط احلسايب 0.200املقدر ب  االختالفومعامل  0.447املقدر ب: 

أن هذه األراء متيل القبول على أساس إجاابت املسؤولني يف الفنادق اليت أتكد على أمهية بعث العالقات العامة 
بني الفنادق واجملتمع وذلك من خالل رعاية بعض التظاهرات الثقافية أو اإلنسانية كاألعمال اخلريية، يف حني يرى 

 .امهية ملثل هذه االعمال االخرون ال وجود  املسؤولون

 بناء وتعزيز عالمة الفندق من خالل وجود موقع الكرتوين للفندق:* 

إن هذه العبارة تؤكد وجوب توفر الفنادق على موقع إلكرتوين خاص بكل منها، حيث اتفق املستجوبون 
املعياري كان بقيمة  االحنراف، وأما  2.00وابإلمجاع عليها ، ومنه فقد بلغ الوسط احلسايب اخلاص للعبارة 

ما يبني عدم  1.00وجود جتانس بني اجاابت افراد العينة ، و معامل االختالف بقيمة  ، مما يدل على1.00
  حول هذه العبارة . املسؤولني ء ااالختالف بني ار 
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 هذا الشكل يوضح الوسط احلسايب لنتائج سياسة الرتويج اليت تعتمدها الفنادق 
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 اجلزء املتعلق ابلعامليني يف الفندق :  - 5
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يظهر اجلدول أعاله إىل أن معظم إجاابت أفراد عينة الدراسة متباينة وخمتلفة إبختالف عبارات هذا القسم 
نه الفنادق . إال أن إجاابت هذا القسم متيل حول اإلجيابية هذا ما يبينه املتعلق ابحمليط املادي الذي تتكون م

 1.85الوسط احلسايب العام املقدر ب:

، وحيت تؤدي هذه النتائج اهلدف املراد  0.224ألغلب األسئلة املتضمنة أربع أسئلة، ذات إحنراف معياری : 
أفراد العينة واليت تعكسها لنا املتوسطات  حسب توجه إجاابت ىالوصول إليه قمنا بتحليل كل سؤال على حد

 وهي كالتايل: االختالفاملعيارية، و معامالت  االحنرافاتاحلسابية، و 

 إبراز صورة حسنة عن الفندق )األاثث، الديكورات والزخارف، األلوان، احلدائق...(: *

أما معامل   0.547قدر ب : املعياري ف االحنراف، أما  1.600يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل  
، وهذا ما يعين أن هناك تشابه بني أراء أفراد عينة الدراسة وهذا من خالل أتكيدهم  0.300فهو  االختالف

على أن صورة الفندق تعد ميزة رئيسية جيب عليهم إبرازها من خالل التصاميم الداخلية واخلارجية اجليدة، إضافة 
كل من األلوان والزخارف   استعمالاملتطور وذو الطبعة العصرية التقليدية، مع  ابلديكورات واألاثث االعتناءإىل 

 .واحلدائق كأداة لكسب والء أكرب قدر من النزالء
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 فومواق:واالستقبالالفندق ابلغرف واهلدااي الرتحيبية ابلنزالء، و توفري أماكن االنتظار  اهتمام* 
الفندق بكل ما يوجد يف الفندق، فقد أكد  اهتمامالعبارة درجة  تتناول هذه السيارات و العناية مبدخل الفندق:

الفندق ابملدخل اخلارجي،  اهتمامموقف للسيارات هلم ودرجة  كوجودمعظم املسؤولني ابخلدمات املقدمة للنزالء  
 واجللوس، وبشكل كبري اإلمتام الكبري الذي توليه هذه الفنادق ابالستقبالمع مراعات وتوفري أماكن خاصة 

ابلغرف، ومنه وحسب أغلبية املسؤولني فنعترب أنه قد مت املوافقة على هذه العبارة، وهذا ما | يبينه الوسط احلسايب 
بني  اختالف، ما يدل على عدم وجود 0.836املعياري الذي قدر ب :  واالحنراف،  1.800الذي بلغ 

 . 0.700املقدر ب :  االختالفاملستجوبني والذي يوضحه معامل 

 يز الفندق بتصميماته املتطورة وهندسته املعمارية الراقية:مت *

توافق بني الفندق بتصميمات متطورة وهندستها املعمارية املتطورة، ومنه جند  متيزتدور فكرة هذه العبارة حول 
ط عينة الدراسة فمنهم من يوافقون على ما جاءت به هذه العبارة و منهم من ال يوافق على ذلك ، جند ان الوس

مما ميكننا القول  0.700 بقيمة اختالف، ومعامل 0.836بقيمة  معياري، واحنراف 1.800احلسايب قدر ب : 
 ووالء أكرب فئة من العمالء. انتباهأبن للتصميمات واهلندسة املعمارية املتطورة دور أساسي يف جلب 

 واألمان:  املتعة و األمنرفع معدل إقبال النزالء على الفندق جلمال منظره وإلحساسهم ابلراحة و  *

 1.095املعياري فيقدر ب :  االحنرافأما  2.200يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل 

وابلتايل وجود تشابه يف أراء أفراد العينة، حيث أن من املسؤولني من يرى أن  1.200: بـ االختالفومعامل 
ابلراحم مع توفري األمن  وإحساسهمر الكبري يف والء النزالء جلمال الفندق واملناظر اجلذابة اليت يتمتعون هبا الدو 

 واألمان اللذان يعدان مهمني جدا لصناعة الفنادق، مع مراعات اجلوانب املادية واملعنوية يف ذلك.
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 للمحيط املادي الفندقي : الوسط احلسايب
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 ابلعاملني يف الفندق :  املتعلقاجلزء السادس   - 6
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℅وية ئبة املسالن  

 

4 

  60 00 40 

أفراد عينة الدراسة متشاهبة، خاصة وأن عبارات هذا القسم املتعلق يظهر اجلدول أعاله إىل أن معظم إجاابت 
مبختلف اجلوانب املادية والتأهيلية واملعرفية واملعنوية اليت تتمتع هبا املوارد البشرية يف الفنادق، أي جمموع املهارات 

ت املسؤولني كانت إجيابية م إجاابظوعاملوا الفنادق مكتسبة أو مع التدريب. فمع موظفووالتقنيات اليت يتمتع هبا 
 الفنادق ابلعنصر البشري . اهتمامهذا ما يدل على  ، 0

وحىت تؤدي هذه النتائج اهلدف املراد الوصول إليه قمنا بتحليل كل سؤال على حدى حسب توجه إجاابت 
 ف وهي كالتايل:املعيارية، ومعامالت اإلختال واالحنرافاتأفراد العينة واليت تعكسها لنا املتوسطات احلسابية، 

 فنية واإلدارية املؤهلة واملدربة جيدا:الاإلهتمام ابلعناصر البشرية و * 

 0.547، أما اإلحنراف املعياري فقدر ب :  1.600يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل 

تنص عليه ، وهذا ما يعين أن هناك تشابه بني أراء أفراد عينة الدراسة على ما 0.300أما معامل اإلختالف 
العبارة حول االهتمام الكبري من قبل إدارة الفنادق على التكوين اجليد واملستمر للعناصر البشرية والفنية واإلدارية 

لقبول هذه الفكرة أي أن أغلبيتهم يرون أن  آراءهماملؤهلة واملدربة تدريبا جيدا، ومنه فإن معظم املسؤولني متيل 
 الفندق .العنصر البشري هو عصب احلياة يف 

تتناول  لطلباهتم: املظهر اجليد للعاملني والكالم بلطف والرتحيب اجليد ابلنزالء مع سرعة االستجابة *
هذه العبارة على املظهر اجليد للعاملني والكالم بلطف والرتحيب اجليد ابلنزالء مع سرعة االستجابة لطلباهتم، 

عينة الدراسة على ذلك، ومنه وحسب األغلبية نعترب أنه % من قبل أفراد 80حيث كانت موافقة معتربة و بنسبة 
، واإلحنراف املعياري الذي  1.800قد مت املوافقة على هذه العبارة، و هذا ما يبينه الوسط احلسايب الذي بلغ 

، ما يدل على عدم وجود إختالف بني املسؤولني والذي يوضحه معامل اإلختالف املقدر ب 0.836قدر ب : 
 :0.700 
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 توفري املناخ املناسب ألداء اخلدمة بدرجة العالية وكفاءة ومهارة:* 

تقوم فكرة هذه العبارة على توفري املناخ املناسب ألداء اخلدمة بدرجة العالية وكفاءة ومهارة، إذ تبني أن كل أراء 
ملعياري ب: وإحنراف ا 2.000أفراد العينة كانت مؤيدة ملا جاء يف هذه العبارة وذلك بوسط حسايب يقدر ب 

والذي يبني التشابه الكبري يف أفكار املسؤولني يف خمتلف الفنادق فيما  1.000ومعامل إختالف ب:  1.000
 خيص هذه الفكرة.

 مسامهة العاملون يف الرتويج للنشاط الفندقي وزايدة مستوى اإلشغال الفندقي: *

الفندقي وزايدة مستوى اإلشغال الفندقي،  تدور فكرة هذه العبارة حول مسامهة العاملون يف الرتويج للنشاط
، وإحنراف  2.200منه فإننا ال جند أي تباين يف درجة أمهية هذه العبارة، اذ جند أن الوسط احلسايب قدر ب 

مما ميكننا القول أبنه وحسب رأي املسؤولني يف  1.200، ومعامل إختالف بقيمة 1.095معياري بقيمة 
 ني دور كبري يف زايدة مستوى الرتويج داخل الفنادق.الفنادق فإن للعاملني واملوظف
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 لألسئلة املطروحة :  املئويةالنسبة 

 
 الوسط احلسايب للمحيط املادي الفندقي : 
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  اجلزء املتعلق بتحليل نتائج العمليات :  - 7
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إن هذا القسم مكمل لسابقيه، حيث جند أنه يتضمن خمتلف العمليات اليت يقوم هبا املوظفون يف الفندق، هذا  
اليت يطلبوهنا، وتوجد خدمات يقدمها الفندق للنزيل من دون طلبها، حيث تشري ات الزابئن يكله لتلبية حاج

 األرقام يف اجلدول أعاله أن إجتاهات عينة الدراسة مقبولة 

وقد حللنا عبارات هذا القسم حسب توجه إجاابت أفراد عينة الدراسة وابإلعتماد على املتوسطات احلسابية 
 ختالف كالتايل:واإلحنرافات املعيارية ومعامالت اإل

 إهتمام الفندق ابلعمليات والسلوكات وتقنيات اليت حتدث أثناء اتصال وتفاعل بني مقدم *

 خدمة ونزيل: 

احلد املتوسط واحملايد واملعتمد يف القياس وهوال يفوق  1.600يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل 
وهذا ما يعين أن آراء أفراد  0.300اإلختالف فهو: ومعامل  0.547(، أما اإلحنراف املعياري فقدر ب: 03)

عينة الدراسة تتوافق حول أن هناك أهتمام كبري من قبل الفندق فيما خيص مجيع التقنيات املساعدة على تسهيل 
 عملية اإلتصال مع النزالء.
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 إستخدام التكنولوجيا لتسهيل وتسريع تقدمي اخلدمة للنزالء: *

(، أما 03يفوق احلد املتوسط املعتمد يف القياس ) ال وهو 1.600هذه العبارة إىل  يشري الوسط احلسايب يف 
وهذا ما يعين أن آراء أفراد عينة  0.300أما معامل اإلختالف فهو  0.547اإلحنراف املعياري فقدر ب: 

ملوظفني وقيامهم الدراسة متشاهبة اىل حد ما، ألن معظم املسؤولني أقروا إبعطاء وتسهيل املناخ املناسب لعمل ا
 مبهامهم على أحسن وجه وبكفاءة ومهارة عالية ال حتتمل اخلطأ .

 تقدمي خمتلف اخلدمات للنزيل قبل أن يطلبها )كاملناشف، الصابون داخل الغرف(: *

 0.095، أما اإلحنراف املعياري فقدر ب : 2.200يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل  

وهذا ما يعين إتفاق أراء أفراد عينة الدراسة حول أن هناك خدمات خمتلفة  0.300أما معامل اإلختالف فهو
يقدمها الفندق للنزالء ، تتمثل يف اخلدمات املكملة للخدمات األساسية يف الفنادق، مما قد يؤدي ذلك إىل 

 الزايدة رضى النزالء وكسب فئة كبرية من النزالء. 

 ة واملؤثرة على خمتلف العمليات يف الفندق:إشراف اإلداريني على املتابعة الفعال *

يف هذه العبارة كانت أراء أفراد عينة الدراسة متماثلة ألن أغلبيتهم يتوافقون أن لإلداريني الدور الفعال واملؤثر يف 
يف الدالالت اإلحصائية املتمثلة  أتكدهالفنادق للمتابعة املستمرة لكل العمليات اليت يقوم هبا املوظفون وهذا ما 

 0.300، ومعامل إختالف الذي قدر ب  0.547، واحنراف معيار ب:  1.600الوسط احلسايب املقدر ب:
  منعدم. ما يعين أن اإلختالف بني أراء املسؤولني كان

 لألسئلة املطروحة هلذا القسم :  املئويةالنسبة 
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 الفندقية :   عملياتال ةوعالوسط احلسايب جمل

 
 

 حتليل قسم البياانت املتعلقة بنوعية و مستوى جودة اخلدمات املقدمة من قيل فنادق الدراسة :  - 8
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ينة الدراسة متماثلة وعبارات هذا القسم املتعلق ابألساليب إىل أن معظم إجاابت أفراد ع اعالهيظهر اجلدول 
اليت تتبعها معظم الفنادق خللق درجة علية من نوعية وجودة اخلدمات وجمموع الربامج اليت تسطرها من خالل 

ل تقليل الفجوة بني توقعات النزالء واخلدمات املقدمة فعال من خالل قياس مالحظاته وانشغاالته. ومنه فإهنا متي
لإلجيابية وحىت تؤدي هذه النتائج اهلدف املراد الوصول إليه قمنا بتحليل كل سؤال على حدى حسب توجه 
إجاابت أفراد العينة واليت تعكسها لنا املتوسطات احلسابية، واإلحنرافات املعيارية، ومعامالت اإلختالف وهي  

 كالتايل:
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 قارنة ابملنافسني:خلق درجة عالية من جودة اخلدمة املقدمة للنزيل م *

أما معامل  0.547، أما اإلحنراف املعياري فقدر ب : 1.600يف هذه العبارة يشري الوسط احلسايب إىل  
، وهذا ما يعين أنه ال يوجد إختالف بني أراء أفراد عينة الدراسة على ما تنص عليه 0.300اإلختالف فهو 

للنزيل كل هذا مقارنة ابلفنادق املنافسة، ومنه فمعظم  العبارة حول خلق درجة عالية من جودة اخلدمة املقدمة
املسؤولني متيل آراءهم للصحة أي أن أغلبيتهم يرون لدرجة اجلودة يف اخلدمة املقدمة الدور األساسي واملهم يف  

 .كسب الوالء وتنمية وتطوير خدمات الفندقية

 فري برانمج متميز :إلتزام الفندق بتقدمي املعايري القياسية للخدمة الفندقية وتو * 

تتناول هذه العبارة على هناك إلتزام الفندق بتقدمي املعايري القياسية لنوعية اخلدمة الفندقية املقدمة، مع وجود 
برانمج مسطر ومتميز هلذه اخلدمة، من قبل أفراد عينة الدراسة على ذلك، وهذا ما يبينه الوسط احلسايب الذي بلغ 

، ما يدل على عدم وجود إختالف بني املستجوبني 0.095الذي قدر ب : ، واإلحنراف املعياري 2.200
 . 1.200والذي يوضحه معامل اإلختالف املقدر ب : 

 تقليل الفجوة بني توقعات النزالء حول اخلدمات املتوقعة واخلدمات املقدمة فعال: *

الزائر حول الفندق واخلدمات  تقوم فكرة هذه العبارة على حماولة الفنادق تقليل الفجوة اليت تكون يف ذهن
يف هذه العبارة وذلك  املقدمة فعال وقياس هذه اجلودة، إذ تبني أن أراء معظم أفراد العينة كانت مؤيدة ملا جاء

.   0.300 ومعامل إختالف ب: 0.547، وإحنراف املعياري ب: 1.600بوسط حسايب يقدر ب  

تدور فكرة هذه العبارة حنو اخلدمات الفندقية املقدمة: قياس مواقف النزيل و مالحظاته وإدراكاته احلسية *
حول إمكانية قياس مواقف النزالء ومالحظاته من خالل قياسها وكتابتها ومجعها وأوراق خاصة أو من خالل  
كتابة هذه املالحضات يف املوقع اإلاكرتوين للفنادق، ومنه فإننا جند مل جند إختالف بني أراء عينة الدراسة 

وافقوا على ما جاءت به هذه العبارة، يتبني من خالل النتائج املستخرجة فقد كانت قيمة الوسط فمعظمهم 
، ومنه فقد أكد  0.300ومعامل إختالف:  0.547وإبحنراف معياري قدر ب:  1.600احلسايب قدرت ب: 

 كتب اإلستقبال لنا معظم املسؤولني يف فنادق الدراسة على وضع سجل للمالحظات خاصة ابلنزالء موضوع يف م
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 املطروحة حول نوعية و جودة اخلدمات يف فنادق الدراسة :  لألسئلة املئويةالنسب 

 
 الوسط احلسايب لنوعية و جودة اخلدمات يف هذه الفنادق : 
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 نتائج ومالحظات الدراسة التطبيقية: املطلب الثالث : 

 النتائج واملالحظات

 هنا إىل أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل الدراسة امليدانية وذلك يف النقاط التالية:  سنتطرق

 عنابة  فوجدان تصنيفاهتا كالتايل:  –ابتنة  –فنادق مصنفة يف والية قسنطينة  5.قمنا بدراسة 

 غرفة. 171إىل  29. يتميز كل فندق بعدد غرف معترب حسب تصنيف كل فندق من 1

 فنادق حتتوي على مكتب للتسويق واألخرى تظم الوظيفة التسويقية إىل جانب الوظيفة التجارية.. معظم 2

 . أغلبية املسؤولني عن النشاطات التجارية أو التسويقية هلم ختصص جتارة أو تسويق وقد مت3

 تكوينهم يف دورات خاصة ابلتسويق .

 املسطرة مسبقا. األهدافالرقم األعمال أو من .ختصص معظم الفنادق ميزانية خاصة التسويق من نسبة من 4

. طبيعة أغلبية زايرات النزالء هي حلضور أايم دراسية أو ملتقيات أو ملهمات رمسية، فيما نسجل إقبال 5
 سياحي ضعيف جدا.

 . إن ملوقع الفندق وجودة اخلدمات املقدمة للنيل األثر الكبري على إختياره للفندق. 6

بدراسة السوق واملنافسني مع قياس ردود أفعال النزالء بسجالت خاصة التسجيل  . تقوم معظم الفنادق7
 مالحظاهتم.

. ومن أهم املشاكل والعراقيل اليت تواجه الفنادق هي املنافسة الشديدة وذلك لدخول فنادق جديدة حيز  8
، فهو يعترب صراع اخلدمة مؤخرا مبواصفات وجودة خدمات عالية هذا ما جعل الصراع على إستقطاب النزالء

 إجيايب لتطوير النشاط الفندقي.

. تتميز اخلمات اليت تقدمها بتوفرها يف كل األوقات وتنوعها وسرعة تقدميها الشيء الذي زاد من رضا 9
 النزالء ورسم صورة إجيابية يف ذهنهم عن خدمات الفنادق.
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اخلدمات املقدمة للنزالء واليت توضع مالئمة جلودة  ،ابتنة،عنابة. أسعار معظم الفنادق والية قسنطينة10
ة وهامش ربح الفندق، وعلى أساس حساب التكلفة الكلية واجلزئية للخدمة سحسب ظروف السوق واملناف

 املقدمة.

اد بعضها على الوكاالت السياحية اجللب م. إن ملواقع فنادق الوالية دورا أساسيا يف جلب العمالء مع إعت11
 أكرب فئة منهم.

تعمل معظم فنادق الوالية اإلشهارات عرب الوسائل السمعية والبصرية للرتيج خلدماهتا على تس . ال13
نشورات الدعائية، مع املشاركة يف املعارض السياحية وامللتقيات الوطنية والدولية ، كما تعتمد معظم امللصقات وامل

 فئة من املهتمني والنزالء.الفنادق للرتويج على اخلدمات على موقعها اإللكرتوين للوصول إىل أكرب 

. تربز صورة معظم الفنادق من خالل اإلهتمام بكل معامل احمليط املادي هلا إببراز صورة الفنادق اخلارجية 14
من مكتب اإلستقبال إىل مواقف للسيارات، واإلهتمام ابلديكورات والزخارف الراقية للفنادق والغرف، مع تقدمي 

 د، مع توفري األمن هلم. هدااي ترحيبية للنزالء كالورو 

. تويل معظم فنادق الوالية اإلهتمام الكبري ابلعناصر البشرية من حيث املؤهالت البدنية والتدريبية 15
بتكوينهم يف دورات متخصصة، مع توفري املناخ املناسب للخدمة مع درجة عالية من الكفاءة، وذلك هبدف 

 الرتويج للنشاطات الفنادق.

 لفنادق ابلعمليات وتقنيات التواصل مع النزالء إبستخدام تكنولوجيا متطورة..ال هتتم معظم ا16
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 :  التوصيات واملقرتحات

نستطيع إعطاء بعض التوصيات واملقرتحات فيما خيص املوضوع دراسة التطبيقية اليت قمنا هبا و من خالل ال
 واليت متثلت يف: 

فاصيل اليت تتعلق هبا من أجل الوصول اىل ارضاء اتم للزابئن * حماولة حتسني اخلدمة الفندقية واالهتمام بكل الت
 وابلتايل حتقيق أهداف الفنادق واالرتقاء هبا إىل مصاف الفنادق العاملية املمتازة . 

* زايدة حجم األموال الواجب استثمارها يف الفنادق وابلتايل توفري بعض اخلدمات الغائبة ) مركز أعمال، 
 قة...اخل(.عيادة طبية، قاعة للحال

* االهتمام بتكوين وتدريب العاملني ابلفنادق من خالل رفع مستواهم التعليمي والتأهيلي، يف مراکز وكليات 
متخصصة يف جمال السياحة والفندقة واالهتمام أيضا ابللغات العاملية سيما اللغة االجنليزية ابعتبارها لغة العوملة بال 

 منازع.

تقدمي خدمات تليب رغبات العمالء وتتجاوز توقعاهتم والتحسني املستمر يف  من خالل النتائج يتضح أمهية
 مستوى تلك وذلك من خالل ترسيخ ثقافة اخلدمة لدى العاملون 

* االهتمام ابلرتويج من خالل تطبيق سياسة االعالم املختلط: االعالن يف االذاعة والتلفزيون، خلق موقع 
 .الكرتوين لرتويج منتوج الفندق...اخل

 * حتديد أسعار مناسبة تتالئم مع نوعية اخلدمة من جهة ومع أسعار الفنادق املنافسة من جهة

 أخرى.

* توسيع جماالت التوزيع من خالل التعامل مع خمتلف الوسطاء السياحيني من: منظموا رحالت، وكاالت 
 ف الشركات احمللية واألجنبية.أتجري السيارات، وكاالت السياحة واألسفار، ابالضافة اىل ابرام عقود مع خمتل

 الوطنية والدولية ملواكبة التطورات احلاصلة يف عامل التسويق. املعارض * املشاركة يف خمتلف
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 خالصة الفصل:

الرتقية واحلماية لتصبح  من مكتسبات اترخيية، ثقافية وسياحية يتطلب منا العناية هذه الوالايتكل ما تزخر به 
والفندقة املسامهة يف الدفع بعجلة  يا ومقصدا لكل السياح، ومنه يستطيع قطاع السياحةقطبا سياح هذه الوالايت

 و دوليا .  ووطنيا االقتصاديةالتنمية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

   اخلــاتـمــــة 
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 خامتة عامة :

تعترب صناعة الفنادق من أهم الصناعات احليوية  إذا أهنا توفر جمموعة من اخلدمات األساسية و التكميلية 
اء السواح والضيوف، حيث يعتمد جناح املنظمات الفندقية على إدارة أعماهلا على وضع اسرتاتيجية الضرورية إلرض

فندقية حتقق الفاعلية  يف البيئة اخلارجية وهذه األخرية تتحقق من خالل اسرتاتيجية شاملة للخدمات الفندقية 
تمع أبكمله. وإن بداية النشاط للتحقيق أهداف املنظمة الفندقية وكذا رضا الضيف أو النزيل وأهداف اجمل

التسويقي تكون عرب حتديد حاجات ورغبات السوق املستهدف مث وضع خطة تسويقية متكاملة وشاملة تكون 
 قادرة على إشباع احلاجات و الرغبات من خالل حتسني اخلدمات الفندقية و الرتويج هلا مما جيعلها أكثر تنافسية. 

جهودها و أهتمامها ابخلدمة الفندقية األساسية الىت يالحظها الضيف للوهلة فاملنظمات الفندقية  ترتكز جل 
 األوىل، ابإلضافة  التحفيز آت واخلصومات الىت متدح للضيف. 

 فكثري من الفنادق يتبع هذه السياسة مثل السالسل الكربى )شرياطون هيلتون( وغريها من الفنادق العاملية..

ئر الزالت تتجاهل هذه الوظيفة  التسويقية  احليوية، وعدم مواكبتها  التطورات لكن املنظمات الفندقية يف اجلزا
 التكنولوجية الراهنة وإدخال التكنولوجيا ت احلديثة يف التسري وكذا تدريب العاملني 

من خالل هذه الدراسة متكنا من اإلجابة على التساؤل األساسي للبحث، حيث يعترب التسويق الفندقي  يلعب 
وكذلك التعريف ابملقومات الفندقية  و االقطاب السياحية يف اجلزائر   الفندقيةبريا ومهما يف التسويق اخلدمة دورا ك

إلستقطاب أكرب عدد من السياح والضيوف يف ظل املنافسة خاصة من الدول اجملاور )تونس، املغرب( اليت تعترب 
ل منها قطبا سياحيا وفندقي إبمتياز واتباع سياسة  تروجيية مناقشا شديدا عدم املقومات الىت متلكها اجلزائر اليت جتع

بغية جلب أكرب عدد من السياح )الضيوف( من خالل اخلدمات املقدمة بغية تعزيز عالقة املنظمة الفندقية مع 
 عمالها لتحقيق الرضا. 

ب سياحية إبمتياز من ومن خالل تعمقنا يف دراسة هذا املوضوع تبني لنا أن اجلزائر متلك مقومات فندقية أقطا
خالل املخطط التوجيهي التهيئة السياحية الذي وضع خمطط إلنشاء جمموعة من األقطاب السياحية و الفندقية 

 لتعزيز مكانة اجلزائر يف السوق العاملية 

 و قد مكنتنا الدراسات التطبيقية اليت أجريت عن جمموعة من الفنادق يف اجلزائر من اإلجاابت على التساؤالت
الفرعية من خالل تشخيص واقع التسويق الفندقي يف الفنادق اجلزائرية و التعرف على العروض املقدمة يف تلك 
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الفنادق و الوقوف على نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات حيث تظهر نتائج الدراسة ان املنافسة 
دخول الفنادق اجلديدة مؤخرا و عدم وجود  الشديدة تعد من املعوقات األساسية اليت واجهت الفنادق خاصة بعد 

كفاءات مث اإلجراءات القانونية و اإلدارية و الضرائب و الرسوم امهها مصادر التمويل. و يف حني حند نقاط القوة 
 تتمثل يف السعر املناسب و كذا نوعية اخلدمات املقدمة فيه 

 التوصيات و االقرتاحات 

صل إليها من خالل هذه الدراسة خلصنا إىل تقدمي جمموعة من التوصيات و اطالقا من النتائج السابقة و املتوا
 االقرتاحات التالية :

 االستفادة من جتارب الدول اجملاورة  

 االستفادة من التقنيات املتطورة يف اجملال الفندقي 

 تنشيط دور املكاتب السياحية  و االسفار و  حماولة التوجه إىل األسواق اجلديدة 

 إعطاء الفرص للمستثمرين اخلواص يف القطاع الفندقي. 

 إقامة مؤمترات و ملتقيات يف جمال السياحة و الفندقية 

 ية على الدولة التخفيض من الضرائب و الرسوم على املستثمرين يف جمال السياحة و الفندق

و يف األخري، حبثنا هذا  ليس إال حماولة الثراء احد املوضعات املهمة، و نتمىن أن نكون قد و قفنا ابالمام جبانبه 
 فإن أخطأان فمن أنفسنا و ان اصبنا فمن هللا سبحانه و محده 
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