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تلعب العالقات العامة دورا هاما في نشاط المنظمة، بل وأصبحت جزءا ال یتجزأ من وظیفتها 
حتى أن نجاح الكثیر منها مرهون بقوة إدارة العالقات العامة وتنظیمها وفعالیتها، وتعد العالقات 

الداخلیة العامة في المنظمات إستراتیجیة اتصالیة هامة، إذ تعمل وتساهم في كسب ثقة الجماهیر 
  .والخارجیة لها

عكست مدى أهمیتها، حیث التي تطورات من الوتعتبر السیاحة ظاهرة اجتماعیة عرفت العدید 
أصبحت تشكل الیوم أكبر صناعة في العالم، فهي تحتل مكانة هامة في جمیع المجاالت خاصة 

صبحت االقتصادیات م في التنمیة على وجه شامل، فقد ألدورها الها نظراالمجال االقتصادي وهذا 
  .الحدیثة ترى فیها استراتیجیات وموردا دائما

أحد أهم االختیارات اإلستراتیجیة الهادفة إلى تعزیز القدرة السیاحیة كما یعد تطویر الخدمات 
أسالیب علمیة حدیثة، حیث تسعى المنظمة في ظل التغیرات السریعة التي تشهدها  بإتباعالتنافسیة 

رضائهم جذبطویر خدماتها لالبیئة إلى تحسین وت ٕ   .الزبائن وا
  إشكالیة الدراسة

  :التساؤل الرئیسي التالي حوعلى هذا األساس نطر 
  ؟في فندق الجزیرة تطویر الخدمات السیاحیةزیادة تساهم العالقات العامة في  كیف

  :التالیةالفرعیة ولإلجابة على هذه اإلشكالیة نطرح التساؤالت 
 السیاحیة؟ ةمكانتها في المنظمماهي العالقات العامة وما  -

 ؟لسیاحیة وكیف یتم تقییمهاالخدمات اب المقصودما -

تطویر في بناء العالقات العامة لفندق الجزیرة بوالیة جیجل  ما هي األسالیب التي یعتمدها -
 الخدمات السیاحیة؟

  فرضیات الدراسة
  :من أجل معالجة هذا الموضوع قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة

 .لخدمات المقدمة بالمنظمة الساحیةات العامة مرتبط برضا الزبون لفعالیة العالقإن قیاس  -

مطابقة بین العلى بناءا  تعتمد المنظمة السیاحیة في تحسین أدائها وتطویر مستوى خدماتها -
 .خدماتها واالحتیاجات الخاصة بالسائح



 عامة مقدمة
 

 ب 
 

 .ق الجزیرة بوالیة جیجلفي فندلتحسین جودة الخدمة تساهم العالقات العامة مساهمة ایجابیة  -

  أسباب اختیار الموضوع
لى اختیار الموضوع دون غیره هي أسباب ذاتیة دفعتنا إمن أهم األسباب والعوامل التي 

  :وموضوعیة
  أسباب ذاتیة-أ

  .تماشي موضوع البحث مع طبیعة تخصص الدراسة تسویق الخدمات -
  .المیل الشخصي لمعالجة المواضیع المتعلقة بالتسویق -
  .أهمیة القطاع اسیاحي_
  أسباب موضوعیة - ب
  .سیاحیة متنوعة إمكانیاتتوفر والیة جیجل على -
المكانة التي تلعبها العالقات العامة كونها تعد من أهم الركائز األساسیة لنجاح ودیمومة أي -
  .منظمة
  .اإلنتاجیةالمنظمات قلة الدراسات في المنظمة الخدمیة ألن أغلب الدراسات تجرى في -

  أهمیة الدراسة
  :تنبع أهمیة الدراسة من خالل العناصر التالیة

  .المكانة التي یحتلها موضوع العالقات العامة داخل المنظمة السیاحیة-
المكانة التي یحتلها القطاع السیاحي بالنسبة للتنمیة اإلقتصادیة والموارد الناتجة عنه لتخفیف -

  .اتدرجة اإلعتماد على قطاع المحروق
  .التعرف على أهمیة تطویر الخدمات السیاحیة وتأثیرها على سلوك السائح-
  .إلقاء الضوء على مدى اعتماد فندق الجزیرة على العالقات العامة -

  أهداف الدراسة
بعد تبیان أهمیة الموضوع المختار وذكر األسباب المهمة التي أدت إلى اختیاره فإنه من المنطق 

األهداف المحددة والتي كانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالموضوع في حد ذاته أن هنالك مجموعة  من 
  :والتي سنحاول الوصول إلیها من خالل هذه الدراسة ومن أهمها
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إبراز فعالیة العالقات العامة في المنظمة السیاحیة عموما وفي تطویر الخدمات السیاحیة  -
 .خصوصا

العمل على  وكیفیةالتعرف على الخدمات السیاحیة من طرف فندق الجزیرة بوالیة جیجل  -
 .تطویرها

  منهج الدراسة
حیث تم اإلعتماد  يلقد تم االستناد في معالجتنا لهذا الموضوع على المنهجین الوصفي والتحلیل
ي تمس الموضوع، على المنهج الوصفي في محاولتنا لتقدیم مسح لمختلف التعاریف والمفاهیم الت

والمنهج التحلیلي في التفسیر والتعلیق على إسهام العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة، كما 
تم االعتماد على منهج دراسة حالة بهدف إسقاط الجانب النظري من الدراسة على الجانب التطبیقي 

  .ویؤخذ فندق الجزیرة بوالیة جیجل كحالة دراسة
  أدوات الدراسة

ن أجل بلوغ النتائج المرجوة اعتمدنا على مصادر متنوعة للحصول على البیانات الالزمة م
  :كمایلي
غة العربیة واألجنبیة، لتم الحصول على المعلومات الثانویة من الكتب بال: المصادر الثانویة  - أ

مذكرات، ملتقیات، المجالت العلمیة والمواقع اإللكترونیة التي تناولت موضوع الدراسة، كما اعتمد 
 . البحث على أدوات إحصائیة، جداول تكراریة ونسب مئویة

  .(SPSS)المتمثلة في برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة باإلضافة إلى األدوات اإلحصائیة
بناء على طبیعة البیانات المراد جمعها وعلى المنهج المتبع في البحث : ادر األولیةصالم  -  ب

 :وجدنا ان األدوات األكثر مالئمة لتحقیق أهداف البحث وهي

  . سالمي محمدالسید وكانت مع مسیر الفندق  :المقابلة الشخصیة-
أسئلة تم توزیعه  9وآخر یضم  بالفندق،نزیل  50 علىال تم توزیعه سؤ  13ویتضمن : اإلستبیان-

  .عامل بالفندق30على
  .ألجل استطالع الحقائق حول مساهمة العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة
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  صعوبات الدراسة
  :قد واجهتنا عدة عراقیل خالل إعدادنا لهذه الدراسة وأهمها

ا وبین مختلف عدم وجود دعم من قبل الجامعة للطلبة الباحثین وضعف التنسیق بینه-
  .المؤسسات األخرى وخاصة السیاحیة

ثقافة االنغالق التي تنتهجها المؤسسة الجزائریة ورفضها التعاون مع الطلبة الباحثین لحجة كثرة -
  .أعمالها وعدم وجود وقت فراغ لتقدیم المساعدة للطلبة

شخصیا وشرح عدم جدیة بعض العمال والنزالء في مأل االستمارة مما حتم علینا توزیعها -
  .أسئلتها
قلة عدد النزالء بالفندق أدى بنا إلى استغراق وقت كبیر في توزیع االستبیان بسبب عدم حلول -
  .االصطیافموسم 

  حدود الدراسة
  :لموضوع دراستنا حدود نوجزها فیمایلي

العامة لقد تم التطرق في هذه الدراسة لمختلف الجوانب المتعلقة بالعالقات : البعد الموضوعي-
والخدمات السیاحیة، كما تم التطرق إلى مناهج تطویر الخدمات السیاحیة هذا فیما یخص الجانب 
النظري، أما الجانب التطبیقي فكانت من خالل محاولة تصمیم استقصاء لمعرفة مدى إسهام العالقات 

  .العامة في تطویر الخدمات السیاحیة
  .2014 ماي 20إلى  2013دیسمبر 15راسة من امتدت فترة إعداد هذه الد :البعد الزمني -
اعتمدت الدراسة النظریة على جمع المعلومات من مصادر متنوعة أما الدراسة  :البعد المكاني-

  .المیدانیة فقد تمت على مستوى فندق الجزیرة
  هیكل الدراسة

النظري أما لدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسیم الدراسة إلى ثالث فصول، فصلین یخصان الجانب 
  .الفصل الثالث واألخیر فیخص التطبیقي

في المنظمة السیاحیة و تطبیقاتها حیث یحتوي الفصل األول على مدخل للعالقات العامة 
فیه ثالث مباحث، تم اإلشارة في المبحث األول إلى أساسیات حول العالقات العامة من  تناولسو 
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، باإلضافة إلى الفرق بین مفهوم العالقات العامة خالل التطرق إلى نشأة وتطویر العالقات العامة،
العالقات العامة حیث  ألسالیب المبحث الثاني فنخصصه أما، و لمشابهةالعالقات العامة والمفاهیم ا

في آخر مبحث إلى التي تقوم علیها، وسوف نشیر  تضمن أهداف العالقات العامة، وظائفها والمبادئ
  .ووسائل اتصالهاالعالقات العامة، بحوثها أسالیب 

أیضا إلى ثالث نقسمه سالخدمات السیاحیة الذي تطویر  كیفیة فیه ستناولأما في الفصل الثاني 
واعها، أما المبحث مباحث، یتضمن المبحث األول أساسیات حول السیاحة، نشأتها، مفهومها، وأن

لى أنواعها، ومستویاتها، باإلضافة ع فیه الخدمات السیاحیة من خالل عرض مفهومها تناولسنالثاني 
تطویر الخدمات السیاحیة دواعي فیه إلى  سنشیرالمزیج الخاص بها، أما فیما یخص المبحث الثاني 

  .من مفهومها والطرق والمداخل المتبعة في تطویرها
 ولتدعیم الجانب النظري والمتعلق بإسهام العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة أسقطنا

بالمنظمات كخدمة أساسسیة  فندق الجزیرة فيالعالقات العامة طبیعة هذه المفاهیم میدانیا لمعرفة 
الجزائریة، وعلى هذا خصصنا الفصل الثالث للدراسة المیدانیة، حیث تناولنا في المبحث األول تقدیم 

إلى إحاطة  فیه قنتطر وهیاكلها ومقوماتها السیاحیة، أما المبحث الثاني ف من تعریف لوالیة جیجل
ثم عامة بفندق الجزیرة من تعریف،وهیكله التنظیمي،والخدمات المقدمة من طرف فندق الجزیرة،

لیل تفریغ وتح ى منهجیة الدراسة،ثمإل نتطرقف الثالث ثأما في المبحالعالقات العامة في فندق الجزیرة،
  .المتعلقة بالعمال والزبائن تحلیل وتفسیر البیاناتببیانات فندق الجزیرة 

  الدراسات السابقة
یتمیز موضوع العالقات العامة عموما بوفرة الدراسات السابقة، إال أنه تنقص دراسات خاصة 

  :بالخدمات السیاحیة وتطویرها وفي مایلي بعض الدراسات المشابهة
حالة لوزارة السیاحة،  دراسة: ، العالقات العامة في المنظمة السیاحیة الجزائریةهیمكرمیة إبرا-

حیث تمثلت إشكالیة البحث في دراسة موقع العالقات العامة في : رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر
المنظمة السیاحیة الجزائریة، مهام ووظائف العالقات العامة في المنظمة السیاحیة وكذلك مدى 

  .مساهمة العالقات العامة في إدارة األزمات بالمنظمة السیاحیة



 عامة مقدمة
 

 و 
 

ینت نتائج الدراسة أن عملیة اإلتصال مع وزارة السیاحة تتم في شكل شبكي بین المنظمة ب-
السیاحیة وأجهزتها وهذا مؤشر إیجابي یدل على فعالیة برامج العالقات العامة في تعزیز الثقة بین 

  .المنظمة السیاحیة وجماهیرها
اقع األنترنت لوزارة السیاحة وهذا بینت نتائج الدراسة أن معظم الباحثین یطلعون أحیانا على مو -

  .على أن العالقات العامة في بدایتهاما یدل 
  :أما مجمل إقتراحات الدراسة هي

عطاء المكانة الالئقة إلدارة العالقات العامة في الهیكل التنظیمي - ٕ  .ضرورة تحدید وا

العامة بالمنظمة ضرورة القیام بالبحوث والدراسات واتباع المنهج العلمي في إدارة العالقات  -
 .السیاحیة

استخدام الوسائل واألسالیب االتصالیة المالئمة لخلق صورة ذهنیة إیجابیة ومتمیزة عن  -
 .المنظمة السیاحیة

بعنوان دور العالقات العامة كنشاط تسویقي استراتیجي لتفعیل  بولحیة وحسناء بوكروحأنیسة -
دراسة حالة مجموعة فنادق بوالیة جیجل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة : المنظمة السیاحیة

وتمثلت مشكلة الدراسة في دراسة مكانة العالقات العامة في الهیكل التنظیمي وواقع العالقات : جلجی
واقع العالقات العامة في المنظمة السیاحیة الجزائریة وأخذت مجموعة فنادق العامة في المنظمة و 

  :بوالیة جیجل كنموذج لذلك وتوصلت فیها النتائج التالیة
 .عدم وجود قسم خاص بالعالقات العامة للفنادق محل الدراسة وتبعیته لإلدارة العلیا -

وأكثر األنشطة التي تحقق اتصاال تطلعات جماهیرها، العالقات العامة تراعي نوعا ما برامج -
 .فعاال هي الخدمات المقدمة من طرف الفندق

 :من بین االقتراحات نجد

تصحیح مفهوم العالقات العامة على مختلف المستویات، على مستوى الفرد، الموظف، وعلى  -
 .مستوى المنظمة، والمجتمع ككل

امة وبالدور الذي تلعبه في تحقیق إقناع اإلدارة العلیا للمنظمة بأهمیة وظیفة العالقات الع -
 .التواصل والتفاهم بینها وبین الجماهیر في األسواق المختلفة



 عامة مقدمة
 

 ز 
 

  المصطلحات المفتاحیة
 ".إدارة الثقة والفهم المشترك بین المنظمة وجماهیرها"وتعرف أنها : العالقات العامة -

قامة مؤ "وهي  :السیاحة - ٕ قتة لشخص أجنبي مجموع العالقات والظواهر التي تترتب على سفر وا
 .''في مكان ما بحیث ال یتحول إلى إقامة دائمة وال ترتبط بنشاط یحقق ربحا للشخص

عملیة مبادلة تقوم بها المنظمة أین یكون موضوع التبادل ال یتعلق "وتعرف على أنها  :الخدمة -
 ".بنقل ملكیة شيء مادي للطرف اآلخر

توفر للسیاح الراحة أثناء فترة تنقلهم أو تعبر عن نشاطات غیر ملموسة ": الخدمة السیاحیة -
 .''هم بعیدا عن مكان إقامتهم المعتادبوقت إقامت

عملیة تعتمدها المنظمات لتطویر السلع والخدمات الجدیدة أو "وهي  :تطویر الخدمة السیاحیة -
  ".تحسینها استجابة لحاجات زبائنها وتحقیق أهدافها
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  تمهید

المنظمة بجماهیرها، فبرامج دور رئیسي في توطید وتحسین عالقة ب تقوم العالقات العامة
بین العاملین  العالقات العامة یجب أن تبدأ من داخل المنظمة بحیث تحقق درجة كبیرة من التفاعل

قات لعالفاوقد أصبحت السیاسات التي تبرز أهمیة الجانب اإلنساني في التنظیم،  باتخاذفیها، وذلك 
المشترك بینها  التعاونوالتنسیق والتفاهم و  تصاللتحقیق االنظمة في أي مالعامة عنصرا ضروریا 

  .وبین الجماهیر

ل في هذا الفصل التطرق إلى أهم األصول التاریخیة للعالقات العامة وتطورها حتى و الذلك سنح
براز لمفهومها، و  من خالل التطرقالعصر الحدیث، ٕ فها، مبادئها، إضافة إلى أشكالها أهدافها، وظائا

 .مجاالتهاو 
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 أساسیات حول العالقات العامة -1

العامة هي طریقة للتعامل مع المشاكل التي تظهر ما بین المنظمة وجمهورها، وقد أولى  العالقات
 .الباحثون أهمیة كبیرة لها نظرا للدور الهام الذي أصبحت تلعبه في نجاح المنظمات

 نشأة وتطور العالقات العامة 1-1

القات العامة وأسباب تطورها العإلى نشأة ال أو لتطرق ا من هذه الدراسة سیتم في هذا العنصر
  :بها وذلك كالتالي واالهتمام 

  لعالقات العامةنشأة ا 1-1-1

جدا إال أنه یمكن القول بأن جذور العالقات  عالقات العامة بإطاره العام نشاط قدیمإن نشاط ال
م، حیث یذكر أن الرئیس األمریكي الثالث توماس 1802العامة بشكلها ومعناها الحدیث تعود إلى عام 

ه السابعة إلى العالقات العامة في رسالت اصطالحل من استخدم أو ) Thomes Jefferson(یفرسونج
ل من استخدم أو ، كما أنه هناك من ذكر أن م1807في عام  آخرون إلى أن ذلكوأشار . الكونغرس

وذلك في عنوان  Dorman)(أیتون األمریكي دورمان هو المحاميمصطلح العالقات العامة 
م، 1882والملقاة في مدرسة بیل للقانون عام ) العالقات العامة وواجبات المهن الشرعیة(محاضراته 

م، من خالل أحادیث 1913م، وكذلك في عام 1906كما استخدم اصطالح العالقات العامة عام 
العالقات  السكك الحدیدیة ومشكالت(هایو حول أو مدیري شركات السكك الحدیدیة في بلتمور و 

رئیس  (Feel)ل من استخدم تعبیر العالقات العامة هو تیودر فیلأو ، وهناك من یرى أن )العامة
م، حین ظهر هذا التعبیر على رأس تقریر الشركة 1908والتلغراف األمیركیة عام  شركة الهاتف

ه المتضمن تأكید حرص رئیس الشركة على مراعاة مصالح الجماهیر وتجنب ما یتعارض مع هذ
  )1(.المصالح

وقد نشأت العالقات العامة في كنف الشركات التجاریة التي آمنت بأن إرضاء الجماهیر كفیل 
لإلعالن في  القرن التاسع عشر حتى أصبحت مماثلةفي نهایة  على مركزها، فقد نمت بالمحافظة

التي  المنظماتمنتصف القرن العشرین، وبذلك أصبح نشاط العالقات العامة جزءا ال یتجزأ من نشاط 

                                                             
الطبعة العربیة، دار  أسس العالقات العامة بین النظریة والتطبیق، ،عبد الناصر أحمد جردات، لبنان هاتف الشامي:(1)

  .28-27، ص ص 2009الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان األردن، 
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إلى  المنظماتبأصحاب األعمال ورؤساء  على ثقة الجمهور وتأییده، مما أدىتسعى للحصول 
ثیر على للتأ اتصالكوسیلة  اإلعالماستخدام أخصائیین في العالقات العامة، واستخدام وسائل 

لى ازدادت النشرات و م خاصة بعد انتهاء الحرب العالمیة األ1919ومنذ الجماهیر بمختلف أنواعها، 
واألبحاث عن العالقات العامة، كما أصبح لها قواعد وأصول ومبادئ أخالقیة ومهنیة بفضل إنشاء 
جمعیات للعالقات العامة كجمعیة العالقات العامة األمریكیة، والمعهد البریطاني للعالقات العامة 

النشاط زاد عدد الكلیات والمعاهد  بهذا االهتماموغیرها من المعاهد والجمعیات العلمیة، ومع زیادة 
ضمن برامجها الدراسیة ومنح الشهادات العلیا في هذا الموضوع،  التي تدرس موضوع العالقات العامة

والجدیر بالذكر أن من أشهر  المنظماتفي العدید من كما زاد وجود أجهزة مستقلة للعالقات العامة 
رساء قواعدها ووضع الكثیر من مبادئها خالل المشتغلین بالعالقات العامة وساعد على تطویره ٕ ا وا

أبو العالقات العامة،فهو بلقب أن یوالذي یستحق فعال ) (Ivy Leeرحلته مع هذه المهنة هو إیفي لي
ستخدم ال من أو ائل الذین نادوا بعدم جدوى الترویج ما لم یصاحبه أفعال طیبة، كما أنه أو كان من 

ل من وضع أسس العالقات أو فهو . اإلعالن كوسیلة من وسائل العالقات العامة لتحقیق أهدافها
العامة ألغلب مدیري الشركات حیث فسرها بأنها عملیة مزدوجة االتجاه تبدأ بمعرفة اتجاهات وآراء 

الشركات الجمهور ونشر الحقائق والمعلومات عن الشركة بصدق وأمانة، والتي على ضوئها تقوم 
الرأي العام والمصلحة العامة كما یعد  اتجاهاتبإعادة النظر في خططها وسیاساتها بما یتفق مع 

من أبرز الشخصیات بعد إیفي لي في دفع العالقات العامة إلى األمام، وهو  (Edward)إدوارد بیربنز
  )1(.م1920ل من استخدم عبارة مستشار العالقات العامة عام أو 

 بها االهتمامر العالقات العامة و تطو أسباب 1-1-2

تطور العالقات العامة جاء كنتیجة طبیعیة لالهتمام الذي تقف خلفه أسباب متعددة و  نشأة إن
:مایليفیة مثلوالمت

)2(  

 

  

                                                             
  .30-29ص -نفس المرجع،ص:)1(
  .41-40ص -، ص2012، الطبعة األولى، دار العلوم، الجزائر، العالقات العامة ،فریحة محمد كریم:)2(
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 :ویتمثل أهمها في اآلتي: التغیرات التي طرأت على المناخ التنظیمي -أ

 .الصناعةالتطور التكنولوجي وانعكاساته على تعقد هیكل  -

بالجماهیر، وهو ما أدى إلى فتح مجاالت واسعة في نقل  تصالالتطور في تقنیات وسائل اال -
 .المعلومات والحقائق للجمهور

 االهتماموهو ما أدى إلى  :زیادة الوعي لدى الجماهیر المتعاملة مع منظمات األعمال -ب
 .بنوعیة البیانات والمعلومات المقدمة من جانب المنظمات للجماهیر

منذ بدایة هذا القرن یخضع لسیطرة فكرة النظام : التغیرات التي طرأت على الفكر اإلداري -ج
المغلق في نظرته للعالقة بین المنظمة والمناخ التنظیمي المحیط بها وهذه الفكرة تقوم على أساس 

نظمة عن أي تأثیرات تحدثها المتغیرات الموجودة في المناخ التنظیمي، وقد فرض العزلة على الم
أدت التحوالت التي طرأت على الفكر اإلداري إلى عدم مواكبة فكرة النظام المغلق كأساس لتغییر 
عالقة المنظمة بالمناخ المحیط بها، وتعد التحوالت التي طرأت على الفكر اإلداري في نظرته 

 .بالعالقات العامة االهتمامبین المنظمة وبیئة العمل أحد األسباب المهمة لزیادة  لطبیعة العالقة

، بروز نظرة شاملة تقوم على التحلیل المنطقي الذي یهتم باإلنسان والمجتمع معا - د
حیث قام علماء النفس واالجتماع والرأي العام بدراسة العالقات العامة أعطت دفعة قویة لألمام بف

د والجماعات والمجتمعات للوقوف على أسالیب التأثیر والتأثر، وطرق التغییر والتحول سلوك األفرا
  .في القیم والمفاهیم والعواطف والمشاعر وفي السلوك والتفكیر

  مفهوم العالقات العامة 1-2

ذكر  وكذا ،مجموعة من التعاریف عنها إعطاءمن خالل  یمكن تحدید مفهوم العالقات العامة
 .بعض الخصائص التي تتسم بها وكذا أهمیتها

  تعریف العالقات العامة 1-2-1

 إال أنه یمكن ذكر بعض التعاریفللعالقات العامة  توجد صعوبة نسبیة في إیجاد مفاهیم دقیقة
  :التي تعكس المعنى الحقیقي لهذا المفهوم كالتالي
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تساعد في تأسیس خط متبادل وتفاهم وقبول وظیفة اإلدارة التي " تعرف العالقات العامة بأنها
وتعاون بین المؤسسة وجماهیرها، وتتضمن إدارة المشكالت والقضایا وتساعد اإلدارة على التواصل 

  )1(."والتعاطي مع الرأي العام

فن الحصول على رضا الجمهور وتأییده والوصول إلى ذلك عن طریق "العالقات العامة هي
  )2(."والتفسیر الكافیین تصالاال

یجابیة بین المنظمة "كما تعرف بأنها  ٕ كل األنشطة التي تسعى إلى خلق عالقات طیبة وا
  )3(".خارجهاأو وقطاعات وجمهورها المختلفة سواء كان هذا الجمهور داخل المنظمة 

، العالقات مجموع الجهود الواعیة، المخططة والمتتابعة التي تهدف إلى إقامة"وتعرف أیضا أنها 
  4."وتنمیة الفهم والثقة المتبادلة بین المنظمة وجماهیرها المختلفة

جهود مخططة ومرسومة من ورائها إقامة "المعهد البریطاني للعالقات العامة بأنها وقد عرفها 
طریقة "، أما جمعیة العالقات العامة الفرنسیة فترى بأنها "التفاهم المستمر بین المنظمة وجماهیرها
ترى ، كما )5("حافظة علیهامإلقامة عالقات مفعمة بالثقة وال للسلوك وأسلوب لإلعالم واإلتصال یهدف

نشاط أیة صناعة أو اتحاد أو هیئة أو مهنة أو حكومة أو أیة "جمعیة العالقات العامة األمریكیة أنها
، أما جمعیة )6("الجمهورمنشأة أخرى في بناء وتدعیم عالقات سلیمة منتجة بینها وبین فئة من 

                                                             
المؤتمر السنوي السابع إلدارة األزمات الجامعیة، جامعة  دور العالقات العامة في إدارة األزمات الجامعیة،برغوت،علي : )1( 

 :، تم تفحص الموقع7أكتوبر من دون سنة، ص  27عین شمس، القاهرة، یوم 
www.ketabpedia.com/6006711:12: ، الساعة12/12/2013: ، الیوم.  

، ص 2008، الطبعة األولى، المكتبة العصریة للنشر، مصر، العالقات العامة من المنظور اإلجتماعي، أحمد محمد موي:)2(
15.  

  .425، ص2009الطبعة األولى، المكتبة العصریة، مصر،  مدخل التحلیل المتكامل،أحمد محمد غنیم، :)3(
(4:) Gérard Toquer, Michel Zins,, 2emeÉdition, Marin Editeur Europe, France, p 239. 

، رسالة ماجستیر، كلیة دراسة تطبیقیة: أسالیب اإلتصال ووسائله في العالقات العامة، عبد الرحمن عبد العزیز الماجد:)5(
  : ، تم تصفح الموقع27هـجري، ص  1407الدعوة واإلعالم قسم الصحافة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعودیة، 

twitmail.com/fullview/47001810:30: ، الساعة05/01/2014: ، الیوم.  
  .نفس المرجع، نفس الصفحة: )6(
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عبارة عن وظیفة اإلدارة المستمرة والمخططة والتي "العالقات الدولیة فقد خلصت بأن العالقات العامة 
 )1(."تسعى بها المنظمات لكسب تفاهم وتعاطف وتأیید الجماهیر التي تهمها

تهدف لتحسین  عن أنشطة"ومن خالل التعاریف السابقة یمكن القول أن العالقات العامة عبارة 
الذي یحقق  غرض الحصول على تأییدهم ورضاهم الدائمبین المنظمة وزبائنها، وذلك ب تصالعملیة اال

  ."لها اإلستمرار

  العالقات العامة خصائص 1-2-2

یمكن ذكر أبرزها كما عن باقي النشاطات، و توجد عدة خصائص تتمیز بها العالقات العامة 
  )2(:یلي

العالقات العامة عبارة عن فلسفة لإلدارة، وهذه الفلسفة تفترض أن أي منظمة ال تنشأ لتحقیق   - أ
نما ینبغي أیضا أن تلعب دورا  ٕ ، ولهذا اجتماعیااألهداف المالیة التي ینص علیها قانونها فحسب، وا

 .لمنظمةل بالنسبة للموضوعات التي تتعلق بسلوك او فعلیها أن تضع صالح الجمهور في المقام األ

ل عنصرا أساسیا في من األنشطة التي لها أهمیة ثانویة، بل تشك تإن العالقات العامة لیس  -  ب
 .فهي ضرورة یفرضها المجتمع الحدیثأنشطة المنظمات 

على اإلدارة أن تستخدمه في فهي نشاط تمارسه كل إدارة، و  العالقات العامة وظیفة إداریة،-ج
أحد المسؤولیات الكبرى لكل هذا النشاط عامة طیبة، و  للوصول إلى عالقات تفعلهأو كل ما تقوله 

 .مدیر

 المنظماتدائم ومستمر بین طرفین أساسیین هما  اتصالإن العالقات العامة عملیة   - د
الخارجیة وكالهما مؤثر في نفس الوقت من أو والجماهیر التي تتعامل معها، سواء الجماهیر الداخلیة 

 .وقوة الفاعلیة بین الطرفین واالستمراریةلعامة تتسم بالدینامیكیة والحیویة ثم فإن العالقات ا

إدارة العالقات العامة أن تضع من السیاسات ما یعكس فلسفة خدمة الصالح العام ال  على -ه
نما على أساس األفعال ٕ  .على أساس الكلمات الجوفاء وا

                                                             
  .نفس المرجع، نفس الصفحة: )1(

  .16، ص2007، الطبعة األولى، دون دار نشر، مصر، ، العالقات العامة في المنظمات الحدیثةمنیر حجاب محمد:)2(



 الفصل األول                                                                      مدخل للعالقات العامة
 

15 
 

مرغوب في وقت محدد فالعالقات العامة نشاط مخطط ومرسوم إلحداث تأثیر : القصدیة -و
 .وبأسلوب معین مختار

 .تستهدف العالقات العامة تحقیق الرضا  -  ز

 تصالهمزة الوصل بین فلسفة المشروع والجمهور وهذا االعبارة عن العالقات العامة هي   - ح
خطأ كبیرا عندما یتصورون أن  المدراءجعل الجمهور یتفهم أنشطة المنظمة، ویرتكب بعض ضروري ل

 لالفتخارمسار وكثیرون منهم یعتبرون إعالم الجمهور إنما هو الجمهور ال یهتم بما تفعله المنظمة 
 .والزهو بالنفس

تتسم مسؤولیات العالقات العامة باعتبارها وظیفة إداریة بشيء من العمومیة والخصوصیة،   - ط
قات العامة یتشاركون فیها مع غیرهم من المدراء في المنظمة، فبعض المهام التي یمارسها رجال العال

ت العامة یمكن أن وبعض المسؤولیات تعتبر خاصة بهم، والمسؤولیات التي ینفرد بها مدراء العالقا
  )1(:تحدد في أن تحدیدها فیمایلي

 المساهمة في تحدید أهداف وفلسفات وسیاسات المنظمة  

تسهم العالقات العامة في صیاغة أفكار المنظمة عن نفسها، وهذا یعبر عن وضع أهداف 
وفلسفات المنظمة وسیاساتها، ولهذا فالعالقات العامة كوظیفة إداریة علیها أن تنصح المنظمة بوضع 

وعلى  من قبل جماهیر المنظمة االهتماموتطویر السیاسات والفلسفات الجیدة التي یمكن أن تلقى 
مة اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه األهداف والفلسفات الرغم من أنه نادرا ما یتولى رجال العالقات العا

والسیاسات، فإنهم في أغلب المنظمات الكبیرة أعضاء مهمون في فرق اتخاذ القرارات الخاصة 
  .باألهداف والفلسفات والسیاسات

 یات التغییر التي تجریها المنظمةالمساعدة في عمل  

ویلعب مع التغییر التي تجریها المنظمة،  تقع على كل المدیرین في المنظمة مسؤولیة التكیف
مدیر العالقات العامة دورا مهما، وعلى الرغم من أن مدیري العالقات العامة ال یتخذون بأنفسهم 

فاعلهم القرارات النهائیة التي تؤدي إلى إحداث التغییرات داخل المنظمة إال أنهم بسبب رصدهم وت
                                                             

، الطبعة األولى، الدار المصریة اللبنانیة، إدارة العالقات العامة المدخل اإلستراتیجيراسم محمد جمال، خیرت معوض، ): 1(
  .40، 39ص، ص 2005القاهرة، 
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المستمر مع بیئة المنظمة فإنهم غالبا ما یتوافر لهم المعلومات التي ترشد إلى التغییر وتعطي 
مؤشرات على االتجاه الذي ینبغي أن یتجه نحوها التغییر المنشود، وبمقدور رجال العالقات العامة أن 

 .األزمات تتحول إلى أزمات، وبالتالي یجنبون المنظمة هذه أنیكتشفوا المشكالت قبل 

  أهمیة العالقات العامة -1-2-3

، ویمكن أن نوضح أهمیة برامج بدت أهمیة العالقات العامة لكل المجتمعات منذ ظهورها
  )1(:العالقات العامة في اآلتي

ٕ  ،تهیئة الرأي العام لنقل أفكاره وآراء جدیدة  - أ  المنظماتو  یجاد جمهور یؤید ویساند الهیئات وا
  .بینهما ویساعد على تماسك المجتمعما  تعاوناویوفر  ،النشاط بین هذه الهیئات والجماهیر ةقویلت

وهذا  األجهزة والهیئات وبین الجماهیر تحقق العالقات العامة التكیف اإلنساني الالزم بین  -  ب
 .التكیف اإلنساني أصبح من ضروریات مجتمعاتنا الحدیثة المعقدة

االتجاهات الحقیقیة للجماهیر ورغباتهم  لمنظماتقات العامة لتوضح بحوث العال  - ج
مناسبة في سیاستها الالت تعدیأهم العلى إحداث  منظماتال تیاجاتهم، وهذا التوضیح یساعدواح

 .وخطط عملها

الداخلي خدمات إنسانیة متنوعة بما یعود علیهم  المنظمات ق العالقات العامة لجمهورتحق  - د
 .بالنفع وبما یكفل لهم تحقیق الرعایة االجتماعیة والعدالة التامة

ما ر، وهذا بین الجمهو ما االجتماعیة تعمل العالقات العامة على غرس ودعم المسؤولیة  - ه
المشاركة الجماهیریة ال تجعل ، حیث أن العقبات معظم ب علىلتغلیساعد المجتمع والمنظمة على ا

 .المنظمات في عزلة

  )2(:يتبرز أهمیة العالقات العامة من خالل مایل كما

  .یة والتجاریة وزیادة المنافسكبر حجم المؤسسات الصناع-أ

                                                             
، دار المعرفة الجامعیة، مصر، العالقات العامة واإلعالم في الخدمة االجتماعیة، صالح، وآخرونعبد المحیي محمود ):1(

 .50، ص2004

 .50نفس المرجع، ص ): 2(
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نظمات متضمن الكي ولالمجتمعات الدیمقراطیة، الزیادة في قوة ونفوذ الرأي العام خاصة ب-ب
الجماهیر التي تتعامل معها والمجتمع كل أن تكون على اتصال دائم بعلیها یجب أعمالها  النجاح في

  .فیه تنشطالذي 

ظهور قوى مختلفة تحاول كل منها جذب الرأي العام نحوها، وذلك إیمانا منها بأهمیة الرأي  -ج
  .العام وقوته وتأثیره

تحول الذي والعمل على استقرار المجتمع وتحقیق مصالحه،فال االجتماعیةمواجهة التغیرات   - د
حدث في المجتمعات من اعتماد اقتصادها على الزراعة، إلى االعتماد على الصناعة صاحبه تحول 
أیضا في السكان أنفسهم فانخفضت نسبة سكان الریف وارتفعت نسبة سكان الحضر، ولم تدخر 

 .حكومات جهدا في سبیل هذا التحولال

ور وسائل اإلعالم نتیجة للتقدم الفكري والفني الكبیر، ونتیجة لهذه المتغیرات تط  - ه
  .السابقة الذكر ظهرت العالقات العامة وتطورت وبدت أهمیتها لكل المجتمعات

  عالقات العامة وبین المفاهیم التقریبیةالفرق بین ال 3 -1

لها عالقة مع المنظمة، لكنها إن العالقات العامة عبارة عن وسیلة للتعامل مع األطراف التي 
إال أنها تتداخل فیما بینها ویصعب  العالقات اإلنسانیة، أو اإلعالن، أو الدعایة، أو اإلشهار لیست

 .لها المفاهیم التقریبیةالعالقات العامة و ما بین هم الفروق أل یلي فیماسنتطرق بینها،  التفرقة فیما

 الفرق بین العالقات العامة والدعایة 1-3-1

مور تتعلق بأنشطة منظمة ما أو سیاستها وتستهدف النشر المجاني أل"الدعایة بأنها  تعرف
جماهیر محددة سلفا، ثم العودة بردود الفعل التي  إلىالدعایة حمل المعلومات المقنعة عن منظمة ما 

 )1(."صاحبت ذلك

، اتحاد أهدافهماهناك من یخلط بین العالقات العامة والدعایة، ویرجع هذا الخلط إلى یوجد 
االتصال بالرأي العام ومحاولة بلورته وتعدیله والتأثیر فیه، فالدعایة هي أحد أنواع  الدعایة هيو 

                                                             
، العدد السابع مجلة اإلدارة واإلقتصاد دراسة میدانیة لعینة فنادق في محافظة أربیل وبغداد والنجف،خلود ولید العكیلي،: )1(

mag.com/192-ecoadmin-: ، تم تصفح الموقع اإللكتروني121، ص 2011والثمانون، دون بلد، 
  .14.30: ، الساعة12/01/2014: ، الیومhtm.2087%العدد
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االتصال والتأثیر، تستخدم كقوة للسیطرة على أفكار أفراد المجتمع وتوجیههم الوجهة التي حددت عن 
تصال العامة، وتعمل الدعایة على طریق استغالل عواطفهم وغرائزهم، ویتم ذلك من خالل وسائل اال

خفاء بعض الحقائق أو تغییر بعضها، وبوصفها هذا فهي وسیلة متمیزة ال تمد  ٕ تكوین األخبار وا
الجمهور إال بالمعلومات التي تتفق ووجهة نظر المسؤولین عنها بأي ثمن وبأي وسیلة، بینما تهدف 

لممارسة إلى إقناع الجمهور، وتحقیق تعاونه العالقات العامة عن طریق األخبار الصادقة والتعلیم وا
  )1(.معها، على أساس الثقة والتفاهم المثمر

ئق والمعلومات بأمانة العالقات العامة تعتمد على اإلعالم الصادق ونشر الحقا یمكن القول أن
  .بین العالقات العامة والدعایة الجوهریة قو الفر أهم الموالي  الجدولفي  وسنبین ودقة كبیرة،

  الفرق بین العالقات العامة والدعایة): 01(الجدول رقم 

  الدعایة  العالقات العامة

 تقوم بنشر الحقائق والمعلومات بأمانة.  
 إعالم صادق .  
 تساعد على تثبیت األخالق والمبادئ.  
 تعطي الحریة باالختیار.  
  توصل المعلومات إلى الفرد وتسعى

 .للتصرف على ردود الفعل
  الدیمقراطیةفلسفة منبثقة عن. 

  تستعمل جانب التفكیر الهادئ بال
 .تعصب

 تهدف إلى الصالح العام 

 تضم الجانب اإلنساني في المقام األول.  

 تخفي الحقائق وتنشر المعلومات. 
 إعالم مشوه بنشر األكاذیب. 

 تهدم المبادئ وتهدم األخالق. 
 تستعمل وسائل الضغط والسیطرة. 

  فكرة أحادیة  العتناقفي اتجاه واحد
 .الجانب

 تغیر األفكار بشكل دیكتاتوري 

 تعتمد على إثارة التعصب والغوغائیة. 
 تهدف إلى المنفعة من جانب واحد. 

 لیس لإلنسانیة أي اعتبار في سیاستها.  

  .30، ص 2011، الطبعة األولى، دون دار نشر، عمان، مفاهیم جدیدة في العالقات العامة، فهمي محمد العدوي: المصدر

                                                             
،الجامعة العربیة كلیة اآلداب والتربیة، قسم اإلعالم واإلتصال العالقات العامة والرأي العام،، محمد جاسم فاحي: )1( 

: ، الیومwww.academy.org/librany.htmail: ، تم تصفح الموقع اإللكتروني36، ص 2006، 2005بالدنمارك، 
  .13:25: ، الساعة2013/ 11/ 13
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  العالقات العامة والعالقات اإلنسانیة 1-3-2

العالقات العامة إطار عام یشمل في طیاته العالقات اإلنسانیة التي تعتبر جزءا من العالقات 
ظهر مصطلح العالقات قد و ي، ظمة الداخلي والخارجالعامة، فهي تشمل العالقة مع جمهور المن

اإلنسانیة لیشیر إلى العالقات التي تهتم بالجمهور الداخلي أي العاملین في المنظمة وبذلك أصبح 
هو أن مدلول العالقات العامة ینصرف في أول وهلة إلى التعامل مع الجمهور الخارجي، واالختالف 

اإلنسانیة ال یتسع لعموم أعمال مصطلح العالقات بالجمهور الداخلي فاستخدام العالقات یهتم 
نما یقتصر على التعبیر عن التعامل مع اإلنسان في محیط بیئة العمل بشكل بشعره  ٕ العالقات العامة وا

تؤدیه اآلالت، ولذلك قیل عن العالقات اإلنسانیة إنها  ته الفردیة لما یقدمه للمنظمة مقارنة مع مابقیم
في حین  ،نتاجا وفیرا للموظف أو العامل الرضا النفسيالهندسة اإلنسانیة التي تحقق للمؤسسة إ

العالقات العامة تحاول إیجاد جو من التفاهم المشترك بین المؤسسة والجمهور، فإذا كانت العالقات 
اإلنسانیة تهتم بالموائمة بوصفه فردا وبین المؤسسة بحیث یؤدي للمؤسسة ما یستطیعه وتؤدي له 

مأنینة، فإن العالقات العامة تتناول الفرد كأساس للمجموعة أي كواحد المؤسسة ما یشعره بالرضا والط
من جمهورها سواء كان هذا الجمهور داخلي أو خارجي لتتخذه نواة لتكوین جمهور راض عن 

  )1(.المؤسسة ومتعاطف معها

  العالقات العامة واإلعالم 1-3-3

والمعلومات السلیمة والحقائق الثابتة التي تزوید الجمهور باألخبار الصحیحة " یعرف اإلعالم بأنه
تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت بحیث یعبر هذا 

  )2(."الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم

لخلق، فرغم أن المادة تتحدد وظائف اإلعالم بوسائله المختلفة في النقل والتعبیر ال التغییر أو ا
الخام لإلعالم تتكون من الحقائق واألحداث إال أن وسائل اإلعالم ال تخلق تلك الظواهر بل تنقلها إلى 

                                                             
، الطبعة األولى، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، مدخل العالقات العامة واإلنسانیة، علي بن فایز الجحني):1(

  .76، ص 2006
ة، دون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، العالقات العامة بمنظمات الرعایة اإلجتماعی ،محمد عبد الفتاح محمد: )2(

  .145، ص 2006اإلسكندریة، 



 الفصل األول                                                                      مدخل للعالقات العامة
 

20 
 

اآلخرین، وعلى هذا نجد أن اإلعالم یعني نشر األخبار والمعلومات الصادقة واآلراء على الجماهیر 
خبار الصادقة واآلراء وتلقي ردود الفعل من خدمة للصالح العام، بینما العالقات العامة هي نشر األ

جانب الجماهیر، فهي عملیة ذات اتجاهین، وتستخدم في نشاطها اإلعالم الصادق األمین لتبني 
عملیة الرأي العام والتأثیر فیه والتأثر به، ومن هنا توجد العالقة القویة بین اإلعالم والعالقات العامة 

غیر أنه كلما كان  اهیر وتقبل رد الفعل من الجماهیرإلى الجموهي الوصول بالرسالة االتصالیة 
اإلعالم مشتمال على المعلومات الصحیحة والحقائق التي یمكن التثبت من صحتها كان إعالما سلیما 

 )1(.وقویا ومؤثرا

  العالقات العامة واإلعالن 1-3-4

الضروري معرفة أن اإلعالن یعد كبیر بین مفهوم العالقات العامة واإلعالن إال أنه من  یوجد خلط
  .من بین الوسائل التي تتبعها العالقات العامة

 وغیر شخصیة من وسائل ترویج السلعوسیلة مدفوعة األجر "عبارة عنبأنه اإلعالن  ویعرف
  )2(."والخدمات، واألفكار

وسیلة اتصال غیر شخصیة لتقدیم األفكار والترویج عن السلع "كما یمكن تعریفه على أنه
  )3(."والخدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

 نقاطهذه ال أهم توضیح یمكنتختلف العالقات العامة عن اإلعالن في مجموعة من النقاط، و و 
 )4(:یلي فیما

 ضغب اإلعالن، موضوع لصالح الجمهور واتجاهات سلوك ىعل للتأثیر اإلعالن یستعمل  - أ
 .المقدمة المعلومات وصالحیة صدق مدى عن النظر

                                                             
، 2011، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، العالقات العامة ووسائل اإلتصال، محمد صاحب سلطان: )1( 

  .23ص 
  .34، ص 2008الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، عمان، فن إدارة الفنادق والنشاط السیاحي، زید عبوي،  :)2(
  .13، ص2000، الطبعة األولى، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، اإلعالنمحمد فرید الصحن، : )3(
رسالة ماجستیر، كلیة  حالة شركة أوراسكوم، دراسة: أثر العالقات العامة على سلوك المستهلك النهائيوقنوني بایة،: )4( 

  .82، ص 2007/2008العلوم اإلقتصادیة والتسییر وعلوم تجاریة، قسم علوم تجاریة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
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 دون األرباح، وتحقیق المبیعات زیادة بهدف والخدمات السلع تسویق على اإلعالن یركز   -  ب
 سمعة تعزیز فهو العامة العالقات هدف أما الخدمات، أو السلع هذه تنتج التي اعتبار للمنظمة

 .بینهما فیما الصلة بتوثیق وتقوم المجتمع، في المنظمة ومكانتها

عكس  السلبیات دون االیجابیات وبذكر ومغریة، جذابة بصورة الحقائق بعرض اإلعالن یقوم  - ج
 .صادقة بصورة تبرز التي المشاكل وتعالج حقیقتها، على المنظمة تظهر التي العامة العالقات

 تقوم بینما المختلفة، الرغبات وخلق الكامنة بالحاجة الشعور زیادة على اإلعالن یعمل  - د
رشاد ورغباتهم الجماهیر حاجات بتلمس العالقات العامة ٕ  .ضوئها على للتصرف المنظمة وا

 مما األجر، المدفوعة االتصال وسائل على والمعلومات األخبار نقل في اإلعالن یعتمد-ه
 التي العامة العالقات عكس عرضها، ووقت ومكان اإلعالنیة الرسالة صیاغة في الحق التحكم یعطیه

 .الرسالة وشكل صیاغة في التحكم عدم وبالتالي مقابل، دون بالمعلومات الجمهور بتزوید تقوم

 لعرض خاصة یستخدم أسالیبها، وأحد العامة العالقات لبرامج مساعدا عامال كما یعد اإلعالن
 ودراسة البحث میدان في اإلعالن خبرة من تستفید العامة والعالقات وتثقیفه، الجمهور على الحقائق

  .الجماهیر

  العالقات العامة والشؤون العامةالفرق بین  -3-5 -1

إنشاء أجهزة إلى منظمات بعض ال سعتیوجد خلط بین العالقات العامة والشؤون العامة، فقد  
والشؤون العامة تعنى ، تقوم بنشاط العالقات العامة وتطلق علیها خطأ تسمیة إدارة الشؤون العامة

التي تهم الرأي العام، مثل األمور موضوعات مختلفة تختلف باختالف الناس، وهي تعنى األمور 
ع المحلي، ومشاكل السیاسیة والحكومیة، وانتخابات المجالس النیابیة، وكذلك العالقات مع المجتم

ّ ا، ، وسیاسة األسعار وغیرهالهجرة الخارج ضمن برامج رس الجامعات في وفي حدود هذا المفهوم تد
امة المعاصرة، والعلوم السیاسیة واالقتصادیة، المشاكل الدولیة، والموضوعات اله) الشؤون العامة(

  )1(.واإلدارة العامة

 

                                                             
  .37، مرجع سبق ذكره، ص محمد جاسم فلحي: 1
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 ةالعالقات العام أبعاد -2

تعبر أهداف ومبادئ العالقات العامة عن أهم األبعاد التي تقوم علیها وظائف العالقات العامة 
  .في المنظمة

  أهداف العالقات العامة1- 2
 هدافاأل تلك ویمكن ذكر أهمالعالقات العامة على تحقیق مجموعة من األهداف،  تعمل

  )1(:كاآلتي
تهدف العالقات العامة إلى التوعیة ألهداف المنظمة وأسلوب وعمل ونوع نشاطها وخططها   - أ

للجماهیر، فاألهداف تعد مقیاسا للتقویم والرقابة طالما أنها تحدد المطلوب عمله، وتؤدي أیضا إلى 
یات المنظمة، وهكذا فإن انعدام الهدف وعدم وضوحه یعتبر من العوامل التي عملیات تعدیل استراتیج

 .تضفي مجهودات كبیرة للمنظمة

تهدف العالقات العامة إلى إقامة عالقات طیبة وزیادة فرص التفاهم المتبادل واالنسجام بین   -  ب
لین بالمنظمة حتى یشعروا بالرضا المنظمة والجماهیر، سواء كان هذا الجمهور داخلیا كالعام

وینمو إحساسهم باالنتماء، ویأتي ذلك عن طریق واالرتیاح، وترفع الروح المعنویة بینهم فیرتفع إنتاجهم 
تنفیذ برنامج كبیر للتثقیف واإلرشاد وتحسین ظروف العمل ووضع نظام عادل، أما الجماهیر 

، المستهلكین، الموردین، الموزعین، والمساهمین وغیرهم وكذلك أفراد المجتمع فتتمثل في الخارجیة
ویمتد التوافق إلى عالقاتها بالمنظمات األخرى حتى تكون العالقات مبنیة على المنافسة الشریفة، 

 .اآللي اإلعالمكذلك یمتد إلى عالقاتها مع أجهزة 

عة التي تقوم بها اإلدارات األخرى تسعى العالقات العامة إلى القیام باألعمال المتنو   - ج
ومساعدتها، فهي تقوم بمساعدة مدیریة الموارد البشریة على توظیف الممتازین من العمال، تشجع 

 .بین مختلف األجهزة اإلداریة وغیرها تصالعلى اال

                                                             
، مذكرة ماجستیر، قسم علوم حالة لوزارة السیاحةدراسة : العالقات العامة في المنظمة السیاحیة الجزائریةكرمیة إبراهیم، :1

  .36،38، ص ص 2004/2005اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 
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إلى إقامة عالقات ودیة مع المساهمین، وهؤالء ینحصر اهتمامهم في تهدف العالقات العامة   - د
ستثماراتهم والوقوف على أحدث التطورات سواء في اإلنتاج والمشروعات التوسعیة واألسواق تأمین ا
 .الجدیدة

فال شك أن المستهلك هو سید السوق،  ،المنظمةإنشاء الصالت الطیبة بین المستهلكین و  -ه
قباله على السلعة یعیش المنتج ومن تم البد من  ٕ فبفضله تدور عجلة اإلنتاج، ومن خالل تشجیعه وا

 .فشلهاأو ، فهو قوة رئیسیة تؤثر في نجاح المنظمة االستجابة إلى رغباته

لمواطنین، ومساعدتهم تهدف العالقات العامة إلى تنمیة الشعور بالمسؤولیة اإلجتماعیة لدى ا-و
 .على تحمل المسؤولیة في رسم السیاسة العامة للمنظمة وحل مشاكلها

إن أهداف وغایات استراتیجیات وأسالیب العالقات العامة تنبع من أهداف المنظمة،كما تعكس 
  )1(.استراتیجیات العالقات العامة أهداف العمل في المنظمة

 بأنها ، وأیضا تعرف"أهدافها بتحقیق لها یسمح الذي للمنظمة الموجه التلمیح"هي فاإلستراتیجیة
 من یأخذنا الذي األكبر المحرك" هيأو  ،"اههدف لتحقیق الموضوع العمل منهج أو االتجاه أو الخطة"

  )2(."موقع أو مكان وهي األسلوب وهيك هنا إلى هنا

المهمة والمستقلة عن بعضها التي مجموع القرارات "أنها المقصود بإستراتیجیات العالقات العامة و 
تتخذها مؤسسة ما بغرض تحقیق أهداف معینة، وذلك باستعمال وسائل اتصال وتقنیات متعددة، 

الفعال تخصص  والمنظمة التي تؤمن بدور االتصال والعالقات العامة كوظیفة أساسیة للتسییر
نفیذ برامج العالقات العامة كما تكلف موظفا أو أكثر لیقوم بمهام إعداد وت مصلحة أو قسم خاص

عداد إستراتیجیة عمل تنفیذ هذه البرامج ٕ   )3(."وا
                                                             

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة والشرعیة،  ممارسة العالقات العامة في اإلمارات العربیة المتحدة،، محمد قیراط): 1(
  .204، ص 2007، أكتوبر 6، العدد 4المجلد 

، رسالة مدى تبني مكونات اإلستراتیجیة التسویقیة في المصارف العاملة في فلسطین، غادة محمود سالمة أبو عویلي: )2(
، تم 53، ص 2008، فلسطین، -غزة–امعة اإلسالمیة ماجستیر، قسم إدارة األعمال تخصص إدارة أعمال، كلیة التجارة، الج

  .11:11: ، الساعة15/11/2013: ، الیومlibrary.iugaza.edu.ps/thesis/78737.pdf:تصفح الموقع

العلوم اإلنسانیة، السنة  ، مجلةهل توجد إستراتیجیة للعالقات العامة في المنظمات الجزائریة الخاصة؟یامین بودهان،: )3( 
  .5، ص 2006، یولیو دون بلد، 28الرابعة، العدد 
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والتي  من األهدافرئیسیتین ى مجموعتین لالعالقات العامة تنقسم إأهداف وهناك من یرى أن 
  )1(:تتمثل في

األهداف التي تسعى إدارة العالقات العامة إلى تحقیقها مع الجمهور : لىو المجموعة األ : أوال
  :والتي من أهمها مایلي الداخلي

 .تزوید العاملین بالمعلومات والبیانات التي ترى اإلدارة ضرورة توافرها لدیهم  - أ

 .تعریف العاملین بحقیقة ما یحدث داخل المنظمة، وكذا حقیقة النشاط الذي تقوم به  -  ب

شعار كل عامل أو ال بأو تعریف العاملین بتقدمهم   - ج ٕ  .بقیمة العمل الذي یقوم به موظفأو ل، وا

توصیل أفكار وتوجیهات اإلدارة العلیا إلى العاملین، وتزویدهم باألخبار ذات الطابع -د
 .االجتماعي

زالة ما قد یحدث من سوء فهم بین بعضهم  التعاون تنشیط  - ه ٕ بین العاملین لزیادة كفاءة األداء وا
 .البعض

 .إلى المنظمةتنمیة شعور الفخر واالعتزاز بانتماء العامل -و

 .رفع الروح المعنویة للعاملین بالمنظمة- ز

زالة ما قد یحدث من سوء فهم في عالقة العاملین -ح ٕ  .مع اإلدارة العلیا أو بینهمتجنب وا

كسب ثقة العاملین والحصول على تأییدهم ومساعدتهم في برامج وأنشطة العالقات العامة -ط
 .بالمجتمع الخارجي للمنظمة

األهداف التي تسعى إدارة العالقات العامة إلى تحقیقها مع الجمهور : المجموعة الثانیة: ثانیا
  :الخارجي ویمكن ذكر مجملها فیما یلي

 .مساعدة الجمهور على تكوین رأي صحیح وذلك بمده بكافة المعلومات  - أ

 .العمل على كسب ثقة الجمهور الخارجي وتحسین عالقة المنظمة بالمجتمع  -  ب

 .التفاهم المتبادل واالنسجام بین المنظمة والجماهیرزیادة فرص   - ج

                                                             
  .41،42، مرجع سبق ذكره، ص ص كرمیة ابراهیم:)1(
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تكوین مركز متمیز على المستوى الوطني واإلقلیمي واجتذاب المهارات الممتازة للعمل لدى  -د
 .المنظمة

تعریف أفراد الجمهور بحقیقة الجهود المبذولة، وشرح سیاسات المنظمة وأهدافها وتزویدهم   - ه
 .إلیها عن المنظمة ونشاطها یحتاجون معلومات والبیانات التيبكافة ال

 .توضیح بعض األفعال والتصرفات والمواقف التي صدرت عن المنظمة  - و

عن قیاداتها  أوتنشر عن المنظمة  التي صحیحةالغیر  أوكاذبة الخبار األالرد على كل   -  ز
 .عن نشاطاتهاأو 

  العالقات العامةائف وظ 2-2
التطرق للوظائف اإلداریة للعالقات العامة، یمكن القول أن هناك من یرى أن العالقات  قبل

  )1(:العامة تقوم بمجموعة من الوظائف یمكن معالجتها بثالث محاور أساسیة وهي
نتاو : وظائفها بالنسبة للجمهور بصفة عامة  -أ  ٕ أو   جها من أهمها تعریف الجمهور بالمنظمة وا

شرح سیاسة المنظمة الجماهیر للمنظمة وأنشطتها، و لحصول على تأیید خدماتها بلغة مبسطة ل
بالغه بالتعدیالت أو التغیرات التي تطرأ علیها بهدف قبوله إیاها والتعاون معها، مع  ٕ للجمهور وا
مساعدته على تكوین رأي سلیم، وفي األخیر تهیئة جو صالح بین المنظمة واألفراد وبعضهم البعض 

  .داخل المنظمة
ومن بینها مد المنظمة بكافة التطورات التي تحدث في : وظائفها بالنسبة للمنظمة ككل -ب

أخبار كاذبة أو غیر صحیحة  رالرأي العام، وحمایة المنظمة ضد أي هجوم یقع علیها نتیجة نش
الكافي من فئات الجمهور  االهتمامعنها، والتأكد من أن أهداف المنظمة وأغراضها وأعمالها تلقى 

  .المختلفة

استها بین فئات إخبار اإلدارة العلیا برد فعل سیفي  وتتمثل: ظائفها بالنسبة إلدارة المنظمةو  -ج
مساعدة وتشجیع م اإلدارة العلیا ورفعها إلیها، وكذا هبحث وتحلیل المسائل التي تالجمهور المختلفة، و 
المختلفة  كمنسق بین اإلدارات العالقات العامة تعملالعكس، و رة العلیا والدنیا و االتصال بین اإلدا

تشار شخصي تعمل كمسو ینها وبین الجمهور، وبهذه اإلدارات،  سجام بینالمنظمة لتحقیق االنب
                                                             

  .46، 45 ص نفس المرجع،ص: )1( 
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 إسداء النصح للمسؤولین عندتقوم بمنظمة، و جمیع مدیري اإلدارة العلیا للألعضاء مجلس اإلدارة و 
  .إصدار القرارات

  )1(: والتي تتمثل في ،عالقات العامةأساسیة لل إداریةخمس وظائف توجد و 
یقصد بالبحث تلك الدراسات المتعلقة بقیاس اتجاهات الرأي العام بین جماهیر المنظمة  :البحث  - أ

یة ووسائلها المختلفة اإلعالمنجاح الحمالت والبرامج  ىالخارج وتقدیر مد أوسواء في الداخل 
  .بمقاییس إحصائیة دقیقة

ویقصد به تخطیط ورسم سیاسة العالقات العامة بالنسبة للمنظمة وذلك بتحدید  :التخطیط  -ب 
یة وتوزیع االختصاصات وتحدید المیزانیة اإلعالمالهدف والجماهیر المستهدفة وتصمیم البرامج 

  .األنشطة ىوتوزیعها عل
بالجماهیر المستهدفة وتحدید  تصالویقصد به القیام بتنفیذ الخطط المختلفة واال :تصالاال   - ج

بالهیئات واألفراد في الخارج وقادة الرأي  تصالیة المختلفة والمناسبة لكل جمهور، واالاإلعالمالوسائل 
  .ومراكز المعلومات

 ى في المنظمةتقوم إدارة العالقات العامة بالتنسیق بین أقسامها وبین اإلدارات األخر : التنسیق- د
التي تقوم بها وترتبط بهذه اإلدارات بحیث تؤدي في النهایة إلى فعالیة األنشطة وذلك فیما یخص 

  .البرامج وتحقیقها ألهدافها

  :وظائف العالقات العامة كالتاليیبین  الشكل المواليو 

  

  

  

  

  
                                                             

، اإلسكندریة، ص 2004-2003، دون طبعة، الدار الجامعیة، المبادئ والتطبیق: العالقات العامةمحمد فرید الصحن،:)1(
  .43،44ص 
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  وظائف العالقات العامة): 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  مبادئ العالقات العامة -2-3
كما أن رجل العالقات  ،العالقات العامة كغیرها من النشاطات على مجموعة من المبادئتقوم 

مجموعة من المبادئ ولذا سنقوم  جاهات األفراد یستند هو اآلخر إلىالعامة أثناء دراسة آراء وات
  .كل من هذه المبادئ على حدىل ضر التعب

 ستندراء واتجاهات األفراد والجماعات ودوافع السلوك یرجل العالقات العامة بدراسة آ حین یقوم
  )1(:یلي كماالمبادئ الرئیسیة مجموعة من إلى 
 .لتعدیل الذي یضم االتجاهات، شخصیة الفرد، وانتمائه الجماعيلقابلیة االتجاه : لوالمبدأ األ   - أ

وشكلها  مزید من المعلومات اإلضافیةالتغییر االتجاه یكون عن طریق  إن: الثانيالمبدأ -ب
تغییر االنتماء الجماعي للفرد والتعدیل أما ، ومفهومها وعلى العوامل الفعالة في المواقف ومصدرها

أساسي بعض اإلجراءات التي من شأنها إحداث تغییر وضع عن طریق إال یكون  ال اإلجباري للسلوك
 .لشخصیةفي ا

                                                             
  .30، 29ص، مرجع سبق ذكره، ص أحمد محمد موي:)1(
  

  :من إعداد الطالبتین باإلعتماد على :المصدر
  .44- 43ص  -ص، 2000، الطبعة األولى، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، اإلعالن، فرید الصحن -
، مذكرة ماجستیر، قسم دراسة حالة لوزارة السیاحة: العالقات العامة في المنظمة السیاحیة الجزائریةكرمیة ابراهیم -

-36، ص ص 2004/2005علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 
 .42-41ص - ، ص.38

 وظائف العالقات العامة

  التخطیط  البحث
  اإلتصال التنظیم
 التنسیق

  بالنسبة للجمهور  بالنسبة للمنظمة بالنسبة إلدارة المنظمة
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تأثیر االنتماء اإلجتماعي الجدید یتوقف على خصائص الجماعة وطبیعة : المبدأ الثالث-ج
 .عضویة الفرد فیها

وثیق  اتصالوذلك عن طریق وضع الفرد في مجرى االتجاه تعدیل  الوصول إلى:المبدأ الرابع- د
طریق إعطاء إجازة الفرد على فعل شيء ما من خالل العرف، وهذا ما یجعل  عنأو بموضوع االتجاه، 

 .الفرد یتصرف في الحال كأن له اتجاهات غیر اتجاهاته الشخصیة

 مجموعة من یقوم على العالقات العامة نشاطمن یرى أن أما فیما یتعلق بالعالقات العامة فهناك 
  )1(:والتي من أهمها المبادئ

العالقات العامة وظیفة إداریة مستمرة تحتاج إلى ممارسة العملیة : العملیة اإلداریة ممارسة  - أ
 .الخ...اإلداریة كالتخطیط والبحث العلمي والتنظیم والتنسیق

كالهما مؤثر ومتأثر في الوقت نفسه،  ، ویكونبین طرفینالعالقات العامة تقوم :وجود طرفین  - ب
 .بین الطرفینما فالعالقات العامة تقوم على األخذ والعطاء والفهم واالستجابة االیجابیة 

الحكومیة  المنظماتال تقتصر على مؤسسات معینة، بل أنها تشمل جمیع : شمولیة العالقات  - ج
 .والخاصة تجاریة كانت أم صناعیة، أم اجتماعیة

یتضمن فلسفة المنظمة، إحساسها بالمسؤولیة : األخالقي في ممارسة العالقات العامةالعنصر - د
 .اإلجتماعیة، التزامها وصدقها، وتنمیة الثقة واالحترام بینها وبین الجمهور

 تشكیل االتجاهات وتغییرهامن أجل یكون هذا و : األسالیب النظریة والعلمیةبمعرفة وجود ال-ه
  .أو تعدیلها

یرتبط هذا النشاط بالرأي العام للجماهیر، فال وجود لهذا  :نشاط العالقات العامة بالرأي ارتباط-و
 .النشاط دون وجود الجمهور

                                                             
، 2009، الطبعة األولى، دار الیازوري، عمان، أسس العالقات العامة بین النظریة والتطبیق، عبد الناصر أحمد جرادات): 1(

  .25،26ص ص 
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یستوجب ضرورة تطابق برامج العالقات ما وهذا : اإلدارة العلیاجعل العالقات العامة مسؤولیة -ز
مع مصالح هذه البرامج والسیاسات  تتعارض ، كما أنه یجب أن السیاسات المنظمة أغلبمع  العامة

 .الجمهور

  العالقات العامةآلیات  -3

الت اتقوم العالقات العامة على مجموعة من اآللیات، والتي ال تتحدد إلى من خالل معرفة المج
، وأهم التي یستخدمها رجال العالقات العامة االتصالیةالتي تطبق فیها العالقات العامة، والوسائل 

  .اإلستراتیجیات التي تقوم بها

 العالقات العامة التي تطبق فیها مجاالتال3-1

 كل من تطبق في،وبصفة عامة فهي المجاالت جمیعي ق فتطبإن نشاطات العالقات العامة 
ومجال  )العمومیة( العامة المنظماتمجال الوزارات والدوائر الحكومیة وكذلك المجال السیاسي ومجال 

  .القطاع الخاص
  المجال السیاسي 3-1-1
، وجماعات الضغط في الدولة یتم تطبیق العالقات العامة على مستوى األحزاب السیاسیةو 

حیث یكون للعالقات العامة دور كبیر في استقطاب خصوصا في الدول التي تأخذ بالنظام الحزبي، 
  )1(.الجماهیر والتأثیر علیهم بهدف الحصول على تأییدهم

  المجال الحكومي 3-1-2

  )2(:مایلينشاط العالقات العامة في المجال الحكومي یتمثل فی

  .االهتمام بشؤون الموظفین الحكومیین -أ

                                                             
  .45، مرجع سبق ذكره، ص فریحة محمد كریم: )1( 
دارة األزماتالعالقات العامة ، محمد البخاري: )2( ٕ ، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السیاسیة تخصص الثقافة السیاسیة وا

: ، تم تصفح الموقع اإللكتروني8، ص 2010واألیدیولوجیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة میرزة القومیة األوزبكیة، طشقند، 
www.scribd.com/doc/.../ 15:16: ، الساعة12/12/2013: ، الیوم.  
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التعرف على توجهات الرأي العام، وتقییم الخدمات العامة لوظائفها المحددة، ومدى تلبیتها  - ب
  .لرغبات الجمهور

في وذلك التوعیة واإلرشاد واإلعالم، یتمثل في نشاط العالقات العامة في هذه المنظمات  -ج
للوصول إلى  من أجل والثقافیة والدبلوماسیة ،االجتماعیة، السیاسیة، جمیع المجاالت االقتصادیة

مساندة الجماهیر لها، ومشاركتهم المعنویة والمادیة في البرامج التنمویة الشاملة التي تخطط لها 
  .ككل لسیاسات الحكومیة الداخلیة والخارجیةصالح اكسب الرأي العام لبهدف ، بشكل مستمر الحكومة

ٕ  -د براز الحقائق عن العمل على دحض الشائعات، والتصدي للحمالت اإلعالمیة المضادة، وا
  .طریق مصارحة الجماهیر

  العامة والخاصة المنظماتمجال  3-1-3

  )1(:وتطبق العالقات العامة في كل من

تتمتع بنوع من االستقالل وهي العامة أجهزة إداریة  المنظماتحیث تعد : العامة المنظمات-أ
األطراف یتمثل في إقامة عالقات جیدة مع  المنظماتاإلداري والمالي، ودور العالقات العامة في هذه 

 .معها المتعاملة

الخاصة وشركات األشخاص، وشركات  المنظماتویشمل كل : مجال القطاع الخاص-ب
 المنظماتاألموال، ودور العالقات العامة یتمثل في إقامة عالقات جیدة مع المتعاملین مع هذه 

 .توكذلك الشركا

  بحوث العالقات العامة  -3-2
تقوم إدارة المنظمة بمجموعة من البحوث من أجل النجاح في عالقتها سواء مع الجمهور الداخلي 

  .أو الخارجي

                                                             
  .45مرجع سبق ذكره، ص  فریحة محمد كریم،: )1(
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أن عملیة فكریة منظمة یقوم بها الباحث من أجل تقصي الحقائق بش"هوبصفة عامة  البحث إن
طریقة عملیة منظمة بغیة الوصول إلى حلول  بإتباعمسألة أو مشكلة معینة تسمى موضوع البحث، 

  )1(."مالئمة أو إلى نتائج صالحة للتعمیم على المشاكل المماثلة
من  تقوم على مجموعة من البحوث والتي یمكن تقسیمها إلى خمسة أنواعالعالقات العامة و 

  )2(:كالتاليالبحوث 
  العمالءلدى  للمنظمةبحوث تهدف إلى التعرف على الصورة الذهنیة  3-2-1

واعتقاداتهم بشأنها ودرجة  المنظمةوهي البحوث التي تستهدف إكتشاف اتجاهات العمالء تجاه 
فهمهم لها، وما یحبونه وما ال یحبونه بالنسبة لها، كما تدل نتائج هذه البحوث على مدى معرفة 

ة والتسویقیة والخدمیة وقدره في نفوسهم وآرائهم فیما یتعلق بسیاساتها اإلنتاجی المنظمةالجماهیر ب
  .واإلعالنیة والترویجیة والقوى البشریة

  بحوث الدوافع 3-2-2
 المنظمةوهي التي تستهدف الكشف عن األسباب المؤدیة إلى توافق اتجاهات العمالء مع سیاسة 

عدم توافقها، وتتضمن بحوث الدوافع في مجال العالقات العامة دراسة الرأي العام بالوسائل التي  أو
واألنثربولوجیة وهي ال تبحث فقط عما یقوله الناس عن  تستخدم في الدراسات النفسیة اإلجتماعیة

نما أیضا عما یفكرون فیه  المنظمة ٕ   .یشعرون به حقیقة أووا
وینبع المفهوم األساسي لبحوث الدوافع من حقیقة أن آراء العمالء ما هي إال نتاج إحساساته 

معین، ولكي في اتجاه  أوالعاطفیة وحاجاته ودوافعه الخفیة التي تدفعه إلى التفكیر بهذه الطریقة 
كشف عن یستطیع خبیر العالقات العامة أن یتعرف على آراء األفراد فمن الضروري أن یسعى إلى ال

  .من مشاعر في العقل الباطن یحدثالتأثیرات النفسیة وما 
  

                                                             
 معیقات البحث العلمي ودوافع لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة،، أیمن جمیل عبد الرحمن صالح):1(

: ، تم تصفح الموقع19، ص 2003مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین 
scholar.najah.edu/.../the_research_obstacles_reasons_facing_the_palestin16/02:،الیوم/

  .11:11: ، الساعة 2014
 ، ص2013، الطبعة األولى، مركز الخبرات المهنیة لإلدارة، بمیك، منهج العالقات العامة واإلعالم، عبد الرحمن توفیق):3( 

  .15 ،13ص 
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  اس فعالیة برامج العالقات العامةبحوث تهدف إلى قی 3-2-3
على الرأي  للمنظمةقیاس مدى تأثیر برنامج العالقات العامة یستخدم هذا النوع من البحوث ل

  .العام ومن أهم طرق القیاس هو قبل وبعد البرنامج
ثم تقوم  المنظمةمن األفراد تجاه  ومعتقدات عینةمعلومات بدراسة آراء واتجاهات، یقوم  لباحثوا 

یعاود دراسة آرائهم واتجاهاتهم الجدیدة العامة بأبعادها المختلفة، وبعدها  بتعریضهم لحملة العالقات
ف ستهدتو قات العامة فیهم، نوعیته كنتیجة لتأثیر نشاط العال لقیاس مدى التغیر الذي یحدث في

  .بعض هذه البحوث قیاس تأثیر أنشطة معینة للعالقات العامة في الرأي العام
  اتجاهات نوعیات معینة من العمالءبحوث تهدف إلى التعرف على آراء و  3-2-4

ویستهدف هذا  المنظمةالتي تتعامل معها وتفید مثل هذه البحوث في حالة تعدد نوعیات العمالء 
 للمنظمةالنوع من البحوث التعرف على آراء كل مجموعة نوعیة على حدى، مثل العاملین، العمالء 

وقادة الرأي، حیث نجد أن لكل مجموعة آراء  للمنظمةجتمع المحلي والمواطنین المحلیین في الم
ت النوعیة واتجاهات معینة في موضوعات قد تختلف عن الموضوعات التي تهتم بها المجموعا

الداخلیة  اوقراراته المنظمةاألخرى من العمالء فاألسئلة التي توجه إلى العاملین سوف تتناول سیاسات 
وظروف العمل واإلنتاج واإلدارة واإلشراف واحتیاجات العاملین وشكاویهم، وهذه تختلف عن األسئلة 

من حیث الحجم والجودة والتوافر  المنظمةوالتي تتناول مثال آرائهم في خدمات  ءالتي توجه إلى العمال
  .والمستوى وغیرها من المتغیرات التي یهتم بها العمل وهكذا

الجماهیر بعد السؤال الرأي السائد النابع من األفراد وغایة ذلك "یعرف بأنه الرأي العام و 
ویشترط موافقته للشریعة  ،في وقت معینعن اإلرادة والوعي تجاه أمر ما التعبیر ،و النقاش ،واالستفهام

والسیر في حدودها لتنظیم العالقة بین الحاكم والمحكوم وترتبط اتجاهاته بالوالء القومي والوطني 
  )1(."والدیني ألفراد األمة

اإلجراءات المنهجیة والتقنیات التي یتبعها الباحثون في مجال "ویقصد بأسالیب الرأي العام 
یالت بطریقة علمیة منتظمة تتضمن تمثیل الرأي صء والمعلومات والتفام لجمع اآلرااستطالع الرأي الع

                                                             
، تم تصفح 347دون طبعة، الدار الثقافیة للنشر، دون بلد، دون سنة للنشر، ص  الرأي العام،نظریة حمیدة سمیسم،: )1( 

  .14:30:  ، الساعة10/12/2013: ، الیومwww.kotobarabia.com: الموقع اإللكتروني
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العام، وترتبط عملیة قیاس الرأي العام في مجموعة من الشروط و اإلجراءات المنهجیة من أهمها 
سحب العینة واالستبیان والمناقشة الجماعیة المتعمقة، أداء الباحثین أو المستجوبین التحلیل 

  )1(."جاإلحصائي وعرض النتائ
االجتماعیة القومیة ، السیاسیة، االقتصادیةلتعرف على الظروف بحوث تهدف إلى ا 3-2-5

  أو العالمیة
المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، وكذلك المصارف العالمیة التي  وهي نوع من البحوث التي تهتم بها

یمتد نشاطها في مناطق متعددة في العالم، ومن دون شك فإن نشاطها سوف یتأثر باالتجاهات 
كله حیث  المحلي أو في العالم مجتمعال يف والظروف اإلقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، سواء

أو الثقافي أو التربوي ومن ثم فإن من  االجتماعيالمي أو تمارس نشاطها االقتصادي أو اإلع
والسیاسیة واالجتماعیة حتى تستطیع أن توجه  االقتصادیةدراسة كل االتجاهات والمتغیرات الضروري 

  )2(.برامجها في مجال العالقات العامة توجیها متناسبا مع نوع االتجاهات القومیة أو العالمیة السائدة

 

  للعالقات العامة تصالوسائل اال  3-3

ظاهرة اجتماعیة، حركیة، تؤثر وتتأثر بمكونات السلوك الفردي والعوامل عبارة عن  االتصال
فكار والمعاني المختلفة على نقل وتبادل المعلومات واألعلى طرفي عملیة االتصال المشتملة، و المؤثرة 
بأنه  HenryAlbertیعرفه ألبرت و  ،باستخدام لغة مفهومة للطرفین، من خالل قنوات معینة وتفهمها

، "وم ضمنیا للطرفیننقل المعنى من خالل العالمات أو اإلشارات أو الرموز من نظام لغوي مفه"
  )3(."السلوك الشفهي أو الرمزي للرسائل بقصد التأثیر على المستقبل"بأنه  االتصال وهناك من یعرف

الفروق لعالقات العامة والقدرة علیهما هي إحدى لالظاهر الجزء  یعتبرانواللغة  االتصالإن 
لها بدایة  هو عملیة مستمرة التغییر ولیس واالتصالبین اإلنسان وغیره من المخلوقات، ما الجوهریة 

                                                             
العدد السادس، شهر جویلیة، مجلة الرأي العام،  أي العام،األسالیب الحدیثة في قیاس الر ، محمد على محمود شومان: )1( 

، 05/01/2014: ، الیوم/ebookbrowsee.netالرأي-قیاس-في-الحدیثة-األسالیب: ، تم تصفح الموقع6، ص2001
  .10:30: الساعة

  .15مرجع سبق ذكره، ص  عبد الرحمن توفیق،: )2(
، الطبعة األولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة ودوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة اإلتصالناصر دادیعدون،): 1( 

 .13،ص2003الجزائر، 
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الفهم، فإذا كانت الفكرة جیدة والفهم متحقق فإن النتیجة ستكون قبول الفكرة أو نهایة ونتیجتها هي 
  )1(.وعالقات عامة جیدة

، وهناك وسائل اتصال تستعین بها أو تسخرها العالقات عالقات عامة كمفهوم وأهداف هناك
الجماهیري سواء كانت  االتصالالعامة فیما یوصف بأنها عملیة اتصالیة بمعنى أنها تستخدم وسائل 

  )2(.مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة

ویقوم نموذجه على  Rolerالتي وضعها رولري في العالقات العامة ه االتصالنمادج  ومن أهم
في العالقات العامة وال  لالتصالإستراتیجیة أو وسیلة واحدة  استخدامفرضیة أساسیة هي أنه یصعب 

نما یمكن استخدام اإلستراتجیة والوسیلة األنسب لكل موقف اتصالي، وقد  ٕ توجد إستراتیجیة مثلى، وا
  )3(.االتصال تیجیاتإلسترا على النموذج اسم النموذج الموقفي Rolerأطلق رولر

 اإلعالمل بخصوصیة في بعض التفاصیل عن وسائ في العالقات العامة تصالتتمیز وسائل اال
  .واإلعالن تصالواال

  )4(:فیما یليبصفة عامة اإلتصال في العالقات العامة وتتمثل أهم وسائل 

 والبیانات الصحفیة الرسالة اإلخباریة الصحفیة 2-3-1

الرسالة اإلخباریة الصحفیة بقدرتها على عرض التفاصیل الدقیقة والموضوعات الطویلة  تتمیز
عادة القراءة للمزید  ٕ التي توضح للقارئ التفاصیل، ویستطیع القارئ اختیار الوقت المناسب لقراءتها، وا

  .المجتمعمن التعمق، إن القارئ یتأثر بما تكتبه الصحف وذلك نظرا للمكانة المرموقة التي یحتلها 

                                                             
  .212، ص 2002، الطبعة األولى، دار الوراق، دون بلد، اإلرشاد السیاحي، متنى طه الحوري: )1(
، 35األكادیمیة العربیة بالدنمارك، كلیة اإلدارة واإلقتصاد، ص لعالقات العامة واالتصال اإلنساني، ، اطارق علي جماز: )2( 

  .14:45: ، الساعة2013/ 11/ 14: ، الیومwww.academy.org/librany.htmail: تم تصفح الموقع اإللكتروني
المصریة اللبنانیة، الدار دون طبعة،،المدخل اإلستراتیجي: إدارة العالقات العامة، راسم محمد الجمال، خیرت معوض عیاد): 3(

  .228 ،216ص  ص
 ، ص2008الطبعة األولى، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  دراسة مقارنة،: اإلعالن والعالقات العامةعاید فضل الشعراوي،:)4(

  .232 ،229ص 
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أن یتدرب على صیاغة البیانات كما یصیغها الصحفیون  على رجل العالقات العامةإن 
علیه  وكاتب البیان ،البیان أویتضمنه الخبر  یمكن أن من أجل إبراز الحدث الذي وذلك المحترفون

  : یلي ما یتبع أن

 .كتابة البیان على وجه واحد من الصفحة وتكون مطبوعة ولیست بخط الید  - أ

 .كتابة إسم المرسل، عنوانه، وهاتفه  -  ب

 .ترك الفراغ بین عنوان البیان وسطور المتن  - ج

 .ما هو ضروري الكلمات أكثر من استعمالعدم  -ه 

  .عدم وضع ذروة الخبر في نهایة القصة اإلخباریة -و

 )كتابة الخطب والكتابة لإلذاعة والتلفاز(الكتابة  2-3-2

المقاالت وغیرها من المواد المكتوبة، ولهذا یجب مراعاة وهي تختلف عن كتابة : كتابة الخطب-أ
 .الفوارق الموجودة مابین كتابة الخطب والمكتوبات األخرى

وهنا یتم التركیز على الصوت والصورة والكلمة واإلثارة واستثارة : الكتابة لإلذاعة والتلفاز -ب
من صور وتقاریر، ویفضل  رغبة المشاهد في االستزادة بجمل قصیرة وفعالة مع ما یرافق ذلك

 .االختصار ألن الوقت اإلذاعي یقاس بالثواني والدقائق

  الكتیباتو ، والنشرات التقاریر السنویةإعداد النصوص اإللكترونیة،  2-3-3

الرسائل المرئیة على شریط فیدیو إعداد إن إعداد النصوص اإللكترونیة یكون مثل 
والتلفاز یقوم ببثه لمأل الفراغ في األیام التي ویستغرق عرضه بین دقیقة ودقیقتین،  ،CDأوDVDأو

  .تنخفض فیها دقائق البث اإلخباري

مع اإلعالن  اإلعالمویمكن أن تتضمن النصوص اإللكترونیة تحذیرات للرأي العام یتداخل فیها  
  .كحمالت التوعیة الصحیة الموجهة للجمهور
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، ویتضمن التقریر االنجازات التي تحققها المنظمة تصالوتعتبر التقاریر السنویة وسیلة مهمة لال
الخ، وتقوم بإصدار التقاریر جهات موثوقة لها ...خالل السنة، مركزها المالي، المشروعات المنتظرة

  .سمعة طیبة، وهذا ما یقوي مصداقیة المنظمة تجاه كل من المساهمین والرأي العام

ترسل بالبرید، بینما تتنوع موضوعات الكتیب  أوإن النشرة تحتوي موضعا واحدا وتسلم بالید 
وتتعدد صفحاته ومعالجات الموضوعات فیه، وقد یكون الهدف من الكتیب شرح برنامج إنتاجي جدید 

 العناوینتقدیم خدمة جدیدة وتهتم المنظمات بنوعیة الورق، الغالف، اإلخراج الفني، األحرف، و  أو
  .منظمة إظهار نفسها بهالكي یعبر عن الصورة المشرقة التي ترید ال

 المناسبات الخاصة والمؤتمرات الصحفیة 2-3-4

إن رجل العالقات العامة یقوم باقتراح المناسبات الخاصة والتخطیط لها وتنظیمها، فهو قد یستغل 
المنافسات الریاضیة، المؤتمرات، المعارض، الندوات، الحفالت، واألعیاد، فیستفید من اهتمام وسائل 

  .بالحدث، فتُسلُّط األضواء على نشاطات المنظمة من خالل المناسبة الخاصة اإلعالم

یقوم إذ تبلیغ الجمهور رسالة معینة، لعالقات العامة بعقد مؤتمر صحفي من أجل یقوم رجل او 
بتوجیه الدعوات ویختار التوقیت المناسب ویعد الخطاب الذي سیلقیه، ویعلن عنه في الصحف 

ة قبل فترة زمنیة كافیة من عقده ویبذل قصارى جهده إلنجاحه لیعبر بكفاءة عن المهم اإلعالمووسائل 
  .الهدف من عقده

 ت الشخصیةتصاالاال  2-3-5

التي تحدث بین فرد وآخر على أساس المواجهة  عملیة اإلتصال"یعرف اإلتصال الشخصي أنه 
واالحتكاك المباشر وجها لوجه، أو هو عملیة تبادل المعلومات واألفكار واألخبار التي تتم بین 
األشخاص دون عوامل أو قنوات وسیطة وفي هذه العملیة یمثل أحد الشخصین دور المرسل بینما 

  )1(."یمثل اآلخر دور المستقبل

                                                             
، كتاب تم نشره من طرف كلیة اإلعالم بجامعة القاهرة، ، مقدمة في العالقات العامةمحمود یوسف مصطفى عبده:)1( 

  .112، ص 2004القاهرة، 
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توجیه الرسالة إلى  ، وبإمكانیةبانخفاض التكلفة قیاسا بالوسائل األخرى الشخصي تصالیتمیز اال
یر الرسمیة خالل اللقاءات غ تصالحصول اال تلقائیةیتمیز بر مباشرة من دون وسیط، و الجمهو 

  )1(:الشخصي عن طریق مجموعة من الوسائل أهمها تصالیتم االو  والعابرة،
  .المعلومات إلى الجمهور المكون من جماعات صغیرةوهي أسرع لنقل : الخطب الرسمیة-أ

وهذا ما یتیح الفرص للتعبیر عن اآلراء ومناقشة المظالم  :مؤتمرات المائدة المستدیرة -ب
  .واإلجابة عن أسئلة الجمهور، وهذا ما یشیع الثقة بین الجمهور واإلدارة

فإذا كان المطلوب هو المفتوحة، وتشمل مناقشات المتخصصین والمناقشات  :المناقشات -ج
كبار المدیرین بمناقشة الضروري قیام  من هكسب ثقة المساهمین في السیاسة المالیة للمنظمة فإن

بعض الموضوعات التي تهم المساهمین وتوضیحها بشفافیة تبعث االطمئنان، والهدف من المناقشات 
حیح المعلومات الخاطئة المفتوحة هو التعرف على آراء الجمهور واتجاهاته إزاء المنظمة وتص

  .ومناقشة السیاسات الجدیدة
والتي یتم من خاللها التعبیر عن اآلراء بوضوح وصراحة، فهي : المحادثات غیر الرسمیة - د

، وهذا ما یحقق التفاهم  وسیلة لنقل المعلومات من الرؤساء إلى المرؤوسین، وتتسم بطابع الودّ
  .ورها الداخليواالنسجام داخل المنظمة بین اإلدارة وجمه

إلقناع، ومن هنا تقوم إدارة یتمتع قادة الرأي بالقدرة على التأثیر وا: بقادة الرأي تصالاال  -ه
مدادهم بالمعلومات العال ٕ قات العامة في المنظمة بالتعرف إلى قادة الرأي في جمهور المنظمة وا

  .الخاصة والسعي لكسب ثقتهم وتأییدهم
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .231،232ص  ، مرجع سبق ذكره، صعاید فضل الشعراوي:)1(
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  خالصة 

براتساعد  العامة عبارة عن فلسفة إداریةات العالق إن ٕ  وقود ز هویة المنظمة، فهيفي تحدید وا
تحدید ومعرفة آراء الجماهیر التي لها لمصدر  ا، كما أنهبالمعلومات بحوث المنظمةلتزوید عملیات و 
  .عالقة بالمنظمة

هدف وهذا ب،  بها اإلدارات تسعى العالقات العامة إلى القیام بمجموعة من الوظائف التي تقومو 
، خاصة إنشاء الصالت الطیبة بینها الجماهیر الداخلیة والخارجیة للمنظمةإقامة عالقات ودیة مع 

  .الجماهیر الخارجیةوبین 

بعالقتها مع األطراف  االهتمامولي وفي األخیر یمكن القول أن المنظمات الناجحة هي التي ت
 وسائلالبحث عن أفضل اإلتصال و  خاللن والتي یتوقف علیها نشاطها،وهذا یتم ملها المشكلة 

مشاركة الجماعیة والمصارحة بین وتفعیل الوأنسب الطرق التي تهدف إلى تحسین العالقات العامة 
  .، وكذلك تهدف باألساس إلى تطویر الخدمات التي تقدمها هذه المنظماتالجماهیر والمنظمة
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  تمهید

أصبحت الصناعة قد احتلت السیاحة في اإلقتصاد العالمي مكانة متقدمة وذلك نظرا ألهمیتها و 
 ولها إمكانیة كبیرة للمساهمة اإلقتصادیة في النمالتي و  ،األكبر في العالم التي تخلق الوظائف والثروة

 ،متعددة بیئیة واقتصادیةوهذا ما جعلها تواجه تحدیات  ،المستمر في كل البلدان المتطورة والنامیة
وثقافیة قد تقف حائال أمام تقدمها وتصدرها باستمرار في قائمة الصناعات المتقدمة وعلیه  ،وتنظیمیة

في المبحث األول بعدها سنتطرق في  سنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على كل من السیاحة
الخدمات ر سنقوم بذكر مناهج تطویر المبحث الثاني إلى ماهیة الخدمات السیاحیة وفي المبحث األخی

 .السیاحیة
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  أساسیات حول السیاحة -1

فالسیاحة وما تقدمه من خدمات قد  ،من النشاطات األكثر انتشارا في الوقت الراهن تعد السیاحة 
ة والبحث عن یولهذا أولى الباحثون اإلهتمام بدارسة الخدمة السیاح ،عامال لجذب السیاح تأصبح

  .كیفیة تطویرها

  نشأة السیاحة 1-1

 خالل من الزمن عبر كان تطورها أن غیر تحدیده یصعب السیاحة نشأة تاریخ أن فیه شك ال مما

 به أدى مما األرض على اإلستقرار وراء یسعى ووه حیاته األول اإلنسان بدا فقد ،وأهدافها أشكالها تعدد

 باحثا یتنقل ستمرا ،معین مكان في ستقرا أن وبعد األرضیة الكرة أرجاء في سائحا والترحال التنقل إلى

كتشافو  المتعة عن ٕ  وسائل في هائل تطورواكبه  التغیر هذا ،ناكالس من بغیره واالحتكاك به یحیط ما ا

السیاحة في نظر البعض لیست سوى نشاط یهتم بجذب السائح ، و السیاحیة والمنشآت واإلتصال النقل
من یدرس نشأة وتطور السیاحة سوف یعرف األهمیة البالغة لهذا النشاط في النهوض  إال أنوفقط، 

 )1(:والتأثیر اإلیجابي في المجتمع، وقد مرت السیاحة بأربع مراحل من أهمها ألي دولة باالقتصاد

  القدیمة الحضارات مرحلة 1-1-1

 اإلنسان سفر كان أین البدائي العصر من أي اإلنسان حیاة من األولى الفترة المرحلة هذه وتشمل

 تحكم قوانین هناك تكن ولم ،واألمن األكل توفر من الهنيء العیش وسائل عن والبحث باستقراره مربوطا

 جیوش هناك تكن ولم الطبیعة قوانین سوى ترحاله من تحد وال هوواجبات حقوقه وتحدد اإلنسان تصرف

 الحر من یحمیه ما له توفرو  اإلنسان فتخدم تقدمت العلوم تكن ولم ،علیه واالعتداء والغز  من تحمیه

 المكان ومن الخصبة األرض إلى القاحلة األرض من یتنقل كان فقد ،السفر تسهل نقل وسائل وال والقر

 ،نقل وسیلة توفر ضرورة من ،لتعقیداتلهذه ا یخضع السفر یكن فلم اآلمن المكان إلى فیه یخاف الذي
 بوجود مرتبطة طبیعیة ظاهرة السفر كان بل ،الخ ...سفر جواز، نقل مصاریف ،ما بلد دخول تأشیرة

 السفر أصبح الحضارات قامت وعندما ،الشخصیة احتیاجاته واستیفاء نزواته إشباع إلى ویهدف اإلنسان

                                                             
، رسالة ماجستیر، قسم حالة الدیوان الوطني للسیاحة: التسویق في تطویر النشاط السیاحي في الجزائردور ، عبد الحفیظ مسكین: )1(

  .19،ص  ، ص2010، 2009العلوم التجاریة، تخصص تسویق، جامعة منتوي، قسنطینة، 
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 كان وقد ،الدول تكون بدایة مع خاصة والتعلیم والتعلم العسكریة بالحمالت والقیام تجاریة وسیلة

 عن بحثا ،البحري والترحال المخاطرة بحب عرفواحیث  ،والتنقل بالتجارة اإلهتمام في السبق للفینیقیین

 الثالث القرن بعد خاصة االتجاهات كل في البحر ركبوا نالفینیقیو  فالتجار ،المادي والكسب المعرفة
 قبل عشر الثامن القرن منتصف إلى العاشر القرن من الفترة خالل الذروة نشاطهم بلغ المیالد قبل عشر

  .المیالد

 القدماء نالیونانیی من الوفود تلك اإلغریق بالد في الفترة تلك في السیاحیة الرحالت أبرز منو 

 في شرع التي ةاألولمبی األلعاب لمشاهدة اأولمبی جبال إلى تأتي التي المجاورة األوروبیة األقالیم وسكان

 القرن خالل ذلك وكان أثینا لزوار الفنادق بناء على شجع التوافد هذا ،المیالد قبل 776 العام تنظیمها

 الفراغ أوقات بشغل اهتمت التي القدیمة الشعوب أول من كذلك الرومان یعتبر كما المیالد قبل الرابع
 : إلى الروماني العصر خالل المسافرون ویصنف المتعة أجل من والترحال بالسفر

 .الرومانیة الجیوش تحركات لتسهیل الطرق إنشاء تم حیث ،المسلحة القوات رجال-أ

 إجمالي من جانبا والبرید واإلدارة الدولة رجال تحركات شكلت حیث ،الحكومیون المسؤولون-ب

 .الطرق على الحركة

 الرومان هتما إذ ،التعدین قطاع في العاملین وخاصة المختلفة المهن وأصحاب التجار-ج

 .لسیطرتهم الخاضعة األقالیم من العدید في المعدنیة الموارد باستغالل

 األماكن وأ البحار شواطئ لزیارة سواء والمعرفة االستمتاع أجل من بإرادتهم المسافرون-د

 المختلفة الریاضیة المباریات مشاهدة وأ، المعدنیة المیاه على تتوافر التي األقالیم بعض وأ ،المقدسة

 .السنویة المهرجانات وكذا

 الوسطى العصور مرحلة 1-1-2

 بمدلولها عشر الخامس القرن إلى الخامس القرن من الفترة في الوسطى العصور في السیاحة بقیت

 تطور مع األولى العصور في كان كما بدائیا بقي واالنتقال السفر أن بل ،الشعوب لدى مجهولة الحالي

 تم ومن الناس أحوال وساءت اآلمان عنصر الناس أفقد مما بالصراعات الفترة هذه تمیزت إذ ،یسیر

 كما ،الزوار من للكثیر قبلة جعلها مما المرحلة هذه في بالكنیسة اإلهتمام وزاد والترحال السفر نقص
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 اكتشاف میالدي 1492 سنة نتائجها من كان طویلة بأسفار المستكشفین بعض قیام الفترة هذه عرفت

 في اإلسالمیة الحضارة كانت التاریخیة الحقبة هذه في ،كولومبوس كریستوفر طرف من األمریكیة القارة

 البالد أنحاء مختلف في الناس حركة وزادت والعمارة واآلداب والفنون بالعلوم فاهتمت ازدهارها أوج
 كل من لسواحل قبلة أصبحت التي المدن من عدد إنشاء في اإلسالمیة الحضارة ساهمت وقد اإلسالمیة

 الحقبة هذه في أنشأت التي والحمامات السیاحیة المنشآت على فضال وقرطبة كبغداد العالم أصقاع

 بعض بظهور الفترة هذه تمیزت كما ،الخ ...واألندلس ،دمشق ،البصرة ،اإلسكندریة ،القاهرة في سیما

 قبلة البلدین جعل مما بإنجلترا أكسفورد وجامعة بفرنسا السربون جامعة مثل بأوروبا العریقة الجامعات

 منظمة قوانین هناك تكن لم الفترة هذه خالل أنه غیر ،السیاحة من نوع وبالتالي العلم طالب من لعدد

 .بعد یظهر لم الحالي بمدلوله السیاحة مصطلح أن بل ،متطورة نقل وسائل وال لالنتقال

 الحدیث العصر في السیاحة 1-1-3

 شهدت فقد ،المیالدیین عشر التاسع القرن ونهایة عشر السادس القرن بین المرحلة هذه تمتد

 بالرحالت كذلك وعرفت 1769 العام ونیوزیلندا 1605 العام أسترالیا إكتشاف أهمها جدیدة اكتشافات

 والباخرة السیارة ظهور ساعد فقد ،واالتصاالت المواصالت ووسائل اآللة وتطور أفریقیا إلى األوروبیة

ن ،السفر عملیة تسهیل على والقطار والطائرة ٕ  وعرفت ،األغنیاء على مقتصرا بدایةال في ذلك كان وا

 السفر فأصبح للدول السیاسیة الحدود نتیجة السیاحي للنشاط المنظمة القوانین بعض كذلك المرحلة

 .السفر وجوازات للتأشیرات یخضع

 في ارتفاعا العالم وشهد أوروبا في سیماال الصناعیة الثورة فترة أیضا شمل للسیاحة الحدیث العصر

 Thomas في 1841 عام الطلب من ضاعف الذي األمر النقل وسائل في وتطورا المعیشة مستوى

Cook أشخاص مجموعة بنقل قام حیث ،ابریطانی في سیاحیة لرحلة تنظیم أول العالم وعرف السیاحي 

 والبؤس الفقر عن إبعادهم قاصدا واحد یوم لمدة البحر لزیارة القطار بواسطة الشعبیة الطبقات من

 المختلفة بالجوانب الناس لتعریف السفر في مجلة بنشر أیضا قام كما ،یمارسونه الذي المزري والعمل

 .لالترحا خالل الضروریة ،واالحتیاجات
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  السیاحة مرحلة وأ المعاصرة المرحلة 1-4

 یوصف منه األخیر النصف أن كما" السیاحة قرن "ابتكارات من أحدثه بما العشرین القرن یعتبر
 ،فیتنام ،العالم في الحروب من وعدید مدمرتین عالمیتین حربین عرف القرن أن فرغم" السیاحة بعصر"

 بین البارة الحرب على فضال ،العراق – إیران ،ألفغانستان السوفیاتي اإلتحاد وغز  ،الكوریتین حرب

 یعرف ما وأ السیاحي النشاط في هائل تطور شهد أنه إال ،لخا ...والرأسمالي الشیوعي المعسكر
 .السیاحي باالقتصاد

 ،واحد یومفي  الخمس قاراتها تزور أن یمكن صغیرة قریة فعال العالم أصبح العصر هذا ففي
 العمالقة الفنادق وظهرت أنواعها بمختلف السیاحیة المنشآت مجال في الهائل التطور أیضا وعرف

 المرحلة هذه تمیزتكما  ،العالم في السیاحي للنشاط حقیقي تطویر في ساهمت التي الفندقیة والسالسل

 هذه وتبقى ،المتحدة األمم لهیئة التابعة للسیاحة ةیالعالم المنظمة وأهمها السیاحیة المنظمات بظهور

 : التالیة لالعتبارات للسیاحة الذهبي العصر بمثابة الفترة

 .األمن وبالخصوص الراحة ،السرعة جانب من سیما المختلفة النقل وسائل في الكبیر التطور-أ

 مختلف بین المعلومات نقل وسرعة اإلتصال عملیة سهل مما اإلعالم قطاع شهده الذي التقدم-ب

 .العالم أنحاء

 تزداد والسفر المتعة رغبة جعل مما العالم شعوب من الكثیر لدى المعیشة مستوى ارتفاع-ج

 .لدیهم

 والسنویة األسبوعیة العطل من یستفیدون العمال جعل العمالیة النقابات وظهور العمل تنظیم-د

 .والسفر السیاحة في غالبا تقضى

 تطویر على عملت التيالموارد الضعیفة الدول سیما السیاحي بالقطاع للدول المتزاید اإلهتمام-ه

 .السواح استقطاب ومحاولة السیاحي النشاط

 وتأطیرها السیاحة بتنظیم تعنى التي والعالمیة اإلقلیمیة ،المحلیة ،السیاحیة المنظمات ظهور-و

 .العالم دول جل مستوى على بالسیاحة مكلفة وزارات إنشاء عل زیادة ،وترقیتها
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 السنوي اإلنفاق حجم كان فقد العالمي السیاحي النشاط تطویر في ساهمت وأخرى العوامل هذه

  .دوالر ملیار 750 حوالي 2005 سنة السیاحة ىعل

  مفهوم السیاحة 1-2

مجموعة من تقدیم التعریج على تعریف السائح أوال ثم یمكن تحدید مفهوم السیاحة من خالل 
  .الخصائص التي تتسم بها وكذا أهمیتهاالتعاریف عنها مع ذكر أهم 

   تعریف السائح 1- 1-2

  .یعد السائح من أهم العوامل المحددة للسیاحة ونوعها وطبیعتها فبدونه لن تكون هنالك سیاحة

الطاقة البشریة المستوعبة من طرف الدولة المضیفة صاحبة المعالم " السائح بأنهیعرف و 
والمنتجعات السیاحیة في مناطق الجذب السیاحي كالبحیرات والغابات وفقا لمتطلبات وحاجات 

  )1(."ورغبات وأذواق كل سائح

والدفاع المدني الزوار جمیع الخدمات االعتیادیة مثل خدمات األمن  ووتتضمن خدمات السیاح أ
مجموعة من الخدمات األخرى وعلى رأسها باإلضافة إلى  ،والخدمات الصحیة والتسهیالت العامة

مكانا یسعد الزائر مقصدا و تجعل من المجتمع التي مثل الخدمات والتسهیالت  ،الخدمات التجاریة
لسیاح الضیافة والعدید وتتضمن الخدمات والتسهیالت المقدمة ل ،بمشاهدته وتزكیته لزمالئه وأقربائه

 )2(.من الخدمات األخرى

 

 

 

 

  

                                                             
العراقیة لبحوث السوق وحمایة المستهلك، ، المجلة ، األصالة التفاعلیة بین السیاحة والبیئة المستدامة، طارق سلمانسالم حمید سالم: )1(

  .89، ص 2009، 2، العدد 1المجلد 
  .2003، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، فن الداللة السیاحیة خالد مقابلة،: )2(
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  تعریف السیاحة 2- 1-2

انتقال األفراد بطریقة مشروعة إلى أماكن غیر موطن إقامتهم الدائمة لفترة  ظاهرة"بأنها السیاحة ف تعر
ألي قصد كان ما عدا الحصول على عمل وما یترتب عن  ،ساعة وال تزید عن سنة 24ال تقل عن 

  )1(."آثار اقتصادیة واجتماعیة وحضاریةذلك من 

النشاطات التي یقوم بها األفراد الذین یغادرون أماكن إقامتهم الدائمة "بأنها السیاحة كما تعرف 
ألي أغراض  وللعمل أ ووالمعتادة ویقیمون في أماكن أخرى لمدة متصلة ال تزید عن سنة إما للترفیه أ

  )2(."أخرى

قامتهم في أماكن خارج  فراداأللسفر  تكون نتیجةاألنشطة التي  ة منمجموع"وتعرف أیضا بأنها ٕ وا
  )3(."دوافع أخرىمن أجل  وأ ،األعمال ،التسلیة ألجل معتادةبیئتهم ال

السیاحة تشمل نشاطات المسافرین إلى أماكن "ة المتعارف علیها دولیا أن یالسیاح عریفوینص ت
 وتتجاوز سنة على التوالي وذلك ألهداف ترفیهیة أ خارج بیئتهم المعتادة والذین یمضون فیها مدة ال

  )4(."أي أهداف أخرى ومهنیة أ

من خالل التعاریف السابقة یمكن القول أن السیاحة هي إنتقال الفرد من مكان إقامته األصلي 
  .لكن بطریقة مشروعة ،لخا...العمل ،آخر بغرض التنزه واإلقامة في مكان

                                                             

الملتقى الدولي  ،تقییم تنافسیة صناعة السیاحة في لیبیا كمصدر بدیل للدخل في ظل تحریر تجارة الخدمات، محمد محجوب الحداد: )1(
 الرابع حول المنافسة واإلستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، جامعة مصراتة، لیبیا، دون

، الیوم mahdjob.pdfmohamedlabocolloque5.voila.net/106: تم تصفح الموقع .3سنة، ص 
  .15:30: ، الساعة20/12/2013

، مشاكل وآفاق التنمیة السیاحیة المستدامة في البلدان األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي مع إشارة إلى السیاحة البیئیة نبیل دبور،: )2(
  .1، ص 2004مجلة التعاون اإلقتصادي بین الدول اإلسالمیة، دون عدد، دون بلد، 

(3 : )  Jean pierre lozota Giotart, Michel Blfet, management du tourisme, 2eme édition, Pearson 
Education, France, 2007, p23  

إدارة متكاملة الشاطئ الممتد من لبنان : خطة إدارة لتطویر السیاحةمنشور لوزارة البیئة اللبنانیة باالشتراك مع منظمات عالمیة أخرى، : )4(
، 20/12/2013: ، الیوم/Manual_ar.pdfTourismsyrleb.org/LINKS: تم تصفح الموقع اإللكتروني ،إلى سوریا
  .15:35الساعة 
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الشروط الواجب توافرها في المقصد  والمتطلبات أأهم معرفة یجب للتعریف أكثر بالسیاحة و
  )1(: تتمثل فيالسیاحي والتي 

وهي إما أن تكون  ،وهي عناصر تجذب السیاح لزیارة مكان ما :السیاح عناصر جذب -أ
وعناصر جذب صناعیة التي شیدها اإلنسان  ،لخا...الجبال ،الغابات ،كالبحرعناصر جذب طبیعیة 

 .واألبراج والمتاحف ،السیاح كاآلثارى وتستهو 

وهي الخدمات واإلمدادات الداخلیة والخارجیة التي تبنیها الدولة لتسیر  :توافر البنیة التحتیة  -  ب
 .ولذلك یجب توافر خدمات تشعر السائح باألمن واالستقرار ،اإلقامة واإلتصالعملیة 

تبنیها الدولة الستخدام المواطنین وهي خدمات ظاهرة على األرض  :خدمات اإلقامة والترفیه-ج
 .لخا...ولجذب السائحین كالمطاعم والفنادق والمجمعات التجاریة ومراكز التسوق 

األماكن المعدة أساسا الستقبال السیاح لتقدیم المأكوالت والمشروبات "فهي المنشآت السیاحیة أما 
 ،والمطاعم التي یحددها وزیر السیاحة ،بأنواعهاوالنوادي  ،إلیهم الستهالكها في ذات المكان كالمالهي

بحریة والتي  وأخصصة لنقل السیاح في رحالت بریة كذلك تعتبر منشأة سیاحیة وسائل النقل الم
  )2(."یصدر بتحدیدها قرار من وزیر السیاحة

  ةأهمیة السیاح 3- 1-2

لما لها من مكانة في الواقع أن اهتمام العالم بالسیاحة كصناعة بدأ بعد الحرب العالمیة الثانیة 
وذلك ألن لها تأثیر  ،والبیئة ،االجتماع ،وأدى ظهورها إلى اهتمام علماء االقتصاد ،وتأثیر كبیرین

تساهم في كما أن السیاحة  ،سبة أكبر من باق القطاعات األخرىمباشر على هذه القطاعات الثالث بن
الكبیرة لهذه الصناعة والتطورات فبعد مالحظة نسبة الدخول  ،تحقیق نسبة كبیرة من المداخیل

 المختلفة فتم تخصیص الحوافز ،المصاحبة لها بدأت الحكومات تبدي اهتمامها بها شیئا فشیئا
كما بدأ التركیز على  ،بشتى الوسائل لإلقبال على ممارسة أعمال ومشاریع هذه الصناعة والتشجیع

 ،فة السیاحیة وتزویدها بالمعلومات الالزمةالثقاو الترویج والتسویق السیاحي أكثر فأكثر ونشر الوعي 

                                                             
  .47، 46، ص، ص 2008، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر، عمان، إدارة المنشآت السیاحیة والفندقیة، زید منیر عبوي: )1(
  .43، ص1999ر والتوزیع، اإلسكندریة، الطبعة األولى، دار الوفاء للطباعة والنشإدارة الفنادق والقرى السیاحیة، ، یاسین الكحلى: )2(
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وهذا ما جعل الحكومات تبحث من  ،ولهذا أصبح العدید من األفراد والمؤسسات تقبل على هذا النشاط
  )1(.أجل وضع اإلستراتیجیات السیاحیة والتخطیط السیاحي العلمي الستقبال هذه المجموعات

  أنواع السیاحة 1-3

  )2(:األنواع نذكر توجد أنواع عدة للسیاحة ومن أهم

 ،التاریخیة األثریةلسائح للتعرف على أشیاء جدیدة عن األثار والتي تستهدف ا :السیاحة الثقافیة-أ
والجدیر بالذكر أن السیاحة الثقافیة المرتبطة بالمعالم األثریة والحضاریة ال یقبل علیها السائح إال مرة 

 .واحدة

تتم معالجتها في مناطق معینة ولهذا ینتقل األشخاص هناك بعض األمراض  :السیاحة العالجیة-ب
 .لهذه المناطق العالجیة من أجل التداوي

الریاضة  ،وتوجد عدة أنواع للسیاحة الریاضیة والتي تشمل سیاحة الصید :السیاحة الریاضیة-ج
ب واأللعا والریاضة المنظمة ككأس العالم لكرة القدم ،ریاضة التزحلق ،ریاضة التسلق ،المائیة

 .والمسابقات الدولیة ،األولمبیة

والمعالم  ،وتوجد عدة أنواع لها والتي من أهمها المعالم الدینیة عند المسلمین :السیاحة الدینیة- د
ویعتبر القدس من المواقع الهامة لمختلف األدیان  ،المعالم الدینیة للیهود ،الدینیة عند المسیحیین

 .السماویة

سیاحة االستجمام والهدف من وراءها تحقیق الترفیه والراحة للسیاح في وهي  :السیاحة الترفیهیة-ه
 .مواقع سیاحیة

وهذا النوع من السیاحة یتطلب إمكانیات هائلة من حیث توفیر أماكن اإلیواء  :سیاحة المؤتمرات-و
 .ووسائل النقل السیاحي والتسهیالت السیاحیة األخرى

على أغراض اقتصادیة مختلفة والتي تشمل سیاحة الرحالت التي تنطوي  :السیاحة االقتصادیة-ز
 .ومن أجل إنجاز أعمال المشروعات ،مثل حضور المعارض الدولیة

                                                             
  .9، ص 2006، الطبعة األولى، دار الوراق، األردن، ، اإلرشاد السیاحي ما بین النظریة والتطبیقأسامة صبحي الفاعوري: )1(
  .22،25ص  ، ص2009، الطبعة األولى، دار الرایة، عمان، إدارة مكاتب وشركات السیاحة والسفر عصام حسن السعیدي،: )2(
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سیتم اإلشارة إلیها توجد هناك أنواع أخرى للسیاحة والتي باإلضافة إلى األنواع السابقة الذكر 
  )1(: باختصار كالتالي

ع المهمة عند السیاح واآلثار عامل مهم لجذب لمواقفاآلثار التاریخیة من ا :السیاحة التاریخیة-ح
 .السیاح ال سیما إذا توفرت قربها وسائل الراحة والترفیه

اصة إذا كانت خ ،الطبیعة دورا مهما في جذب السیاحتلعب  :السیاحة الطبیعیة والبیئیة-ط
الحیة من تنوع للنباتات الطبیعیة والحیوانیة تعد المغریات السیاحیة و  ،ببیئة نظیفةالمنطقة تتمیز 

 .مقصدا للسائحین للتمتع بجمال الطبیعة

عنصر من  أهمكما أنه  ،المتمیز عامال مهما لجذب السیاح یعد المناخ :السیاحة المناخیة-ي
 .یقدم شهرة كبیرة لبعض األماكن وفه ،ثر الكبیر على السیاحةالذي له األ عناصر الثروات السیاحیة

تتسم هذه السیاحة بسفر مواطني الدولة داخل حدود بالدهم وتشمل أیضا  :السیاحة الداخلیة-ك
 .انتقال السائحین داخلیا

 .السیاحة لجذب المستهلكین إلى أسواق معینة بهدف الشراءتهدف هذه  :سیاحة التسوق-ل

بدون عوائق یقصد بها التنقل باستخدام السیارات بین جنبات الطبیعة  :سیاحة السیارات-م
 .نسبیاوهذا النوع من السیاحة حدیث  ،طبیعیة

أسرة واحدة بالسفر خارج منطقة  ووهي تتم عندما یقوم شخص واحد أ :السیاحة الفردیة-ن
 .وقت الفراغ المتاح لهم ووتتراوح مدة إقامتهم حسب تمتعهم بالمكان أ ،سكنهم

من األشخاص بالسفر مع بعضهم  وهي السیاحة التي یقوم بها مجموعة :السیاحة الجماعیة-س
 .البعض

تعمد بعض الجمعیات ألهداف تربویة إلى تنظیم هذا النوع من السیاحة  :سیاحة الشباب-ع
 ،المتبادلة التي یقوم بها الشباب لیتعرف شباب العالم على بعضهم البعض عبر الزیارات والرحالت

  .اإلقتصاد في كافة المستویاتویعد الشباب من أفضل أنواع السیاح ألنهم یحركون عجلة 
                                                             

، الطبعة األولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر دراسة مقارنة: دور اإلعالن في التسویق السیاحي، مصطفى عبد القادر: )1(
  . 50،65ص  ، ص2013والتوزیع، بیروت، 
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  السیاحة آثار ودوافع 1-4

غیر  وء كانت بشكل مباشر أالقیام بالنشاط السیاحي ینتج عنه مجموعة من اآلثار سوا عند
قیام للتعمل على تحریكه وتؤدي  دوافعأن هذا النشاط ال یقوم إال بوجود مجموعة من الكما  ،مباشر

  .به

  آثار السیاحة 1-4-1

  1:يوالتي یمكن عرضها كاآلت مباشرة وآثار غیر مباشرةتنقسم آثار السیاحة إلى آثار 

  : والتي من أهمها نذكر :اآلثار المباشرة للسیاحة :أوال

تصنف السیاحة في میزان المدفوعات ضمن الصادرات غیر  :أثرها على میزان المدفوعات-أ
عادة التوازن إلیه المنظورة كالتأمین والمالحة ویتجلى أثر السیاحة  ٕ من خالل تعدیل میزان المدفوعات وا

التخفیف منه على األقل وخاصة عندما تكون حركة رأس المال سلبیة بمعنى  وأ ،في حال العجز
  .الخ...لالستثمار في الخارج وفوائد أ وخروج رأس مال من الدولة إلى الخارج من أجل وفاء قروض أ

تعتمد السیاحة بشكل رئیسي على العنصر البشري ولذلك تنمیة السیاحة  :أثرها على العمالة-ب
 ،االختصاصوتطورها ینعكس إیجابیا على تشغیل العمالة وتدریبها وخلق فرص عمل للخرجین ذوي 

  .الخ... وباقي التخصصات التي لها عالقة بهذا النشاط كالمحاسبة والهندسة

بین مختلف  االقتصاديیاحة على تحقیق التوازن تساعد الس :أثرها على إعادة توزیع الدخل-ج
مناطق الدولة وذلك بإقامة المشاریع السیاحیة الجدیدة في المناطق األقل حظا في التنمیة كالمناطق 

وكذلك توزیع الدخل بین الریف  ،والتي تمتلك عناصر الجذب السیاحي ،الجبلیة والصحراویة والزراعیة
  .القطاعات والمدینة وبین العاملین في باقي

  اآلثار غیر المباشرة على السیاحة :ثانیا

ولهذا فكل زیادة في  ،الدخلهو  لكل إنفاق وجه آخر :األثر المضاعف لإلنفاق السیاحي-أ
 .اإلنفاق یتولد عنها زیادة أكبر في الدخول عدة أضعاف

                                                             
  .17،18 ص ، ص2008، الطبعة األولى، كنوز المعرفة، عمان، ، تكنولوجیا التنظیم السیاحيرعد مجید العاني: )1(
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السائحین من تعمل السیاحة على زیادة شراء بعض السلع من قبل  :أثرها على تسویق السلع-ب
وكلما زادت حركة التصدیر  ،إلخ...كشراء الساعات الثمینة والمنتجات المعدنیة ،دول سیاحیة معینة

 .زادت السیاحة جات من داخل الدولة إلى خارجهاتلهذه المن

إن تنمیة السیاحة تتطلب تنمیة بعض المرافق بل معظمها مثل  :أثرها على المرافق األساسیة-ج
 ،الخ...ووسائل النقل والمطارات والموانئشروعات الصرف الصحي ومیاه الشرب الطرق العامة وم

التطور السیاحي رؤوس األموال التي تساعد على تنمیة  یوفرو  .حتى تساعد على الجذب السیاحي
 .السیاح بل على المواطنین في الدولة أیضاعلى هذه المرافق التي تنعكس إیجابیا لیس فقط 

احي في كثیر یاإلستثمار السیتطلب  :والوطني فرص اإلستثمار األجنبياإلسهام في زیادة - د
و ما یعجز عن توفیرها المستثمرون الوطنیون أ وغالبا ،ان مبالغ كبیرة ورؤوس أموال ضخمةمن األحی
لذا یمكن فتح المجال أمام المستثمرین األجانب والشركات متعددة الجنسیات التي تعمل في  ،الحكومة
السیاحي والفندقي والتي یمكنها عن طریق استقدام أموالها إلى البلد زیادة اإلستثمار السیاحي المجال 
إال أنه لها بعض اآلثار السلبیة ألن هذه المنظمات تقوم بتحویل أرباحها إلى الخارج فتكون  ،وتنمیته

یاحي داخل بلدانهم لذلك یفضل تشجیع الوطنیین على اإلستثمار الس ،العائدات بالنسبة للدولة هامشیة
  .ارها إیجابیة على اإلقتصاد القوميلتكون التنمیة حقیقیة وآث

  دوافع السیاحة 2- 1-3

 ،السیاحة أنواعهناك العدید من الدوافع التي تؤدي إلى النشاط السیاحي والتي تتحدد على أساسها 
الدوافع التي یقوم علیها أهم ومن  ،الخ...صحیة ،دینیة ،إقتصادیة ،وهذه الدوافع قد تكون إجتماعیة

  )1(: النشاط السیاحي نذكر

  : وتتعلق أهمها بما یلي :دوافع ثقافیة وتاریخیة -أ

 مشاهدة اآلثار وتاریخ الحضارات القدیمة والمواقع األثریة. 

 معارضو حفالت ثقافیة،  حضور مهرجانات، ،مشاهدة بعض األماكن المهمة في العالم. 

                                                             
  .78،80ص  ، ص2007، الطبعة األولى، دار التنویر، الجزائر، السیاحة، خالد كواش: )1(
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  جل تنمیة الثقافة أاالطالع على نمط معیشة األفراد في البلدان األخرى وعلى ثقافتهم من
 .والمعرفة والعلم

 مشاهدة المواقع الحضاریة المهمة في العالم. 

 ومعرفة ما یحصل من أحداث في العالم ،االطالع على التطور العلمي. 

زیارة األماكن  وأ ،األماكن المقدسة كالسفر بدافع الدیانة والعبادة كالحج إلى :دوافع دینیة   - ب
 .الدینیة المشهورة

 ،والتي تكون فیها السیاحة من أجل زیارة البلد األم لتجدید الروابط األسریة :دوافع عرقیة - ج
وكذا زیارة أماكن سبق  ،أماكن سكن األهل واألصدقاءو  ،أماكن قضاء الطفولة ،كزیارة أماكن المیالد

 .األم وتركت انطباعا معینا لدیهم وأن زارها األصدقاء في البلد

 : ویمكن ذكر مجملها :دوافع صحیة- د

 العكسو أ ،أماكن دافئة والبارد والثلوج والتوجه نح وعن الج االبتعاد. 

 السفر لغرض العالج والتداوي. 

 لغرض الراحة النفسیةو السفر لغرض النقاهة واالسترخاء بعد الشفاء من مرض معین أ، 
 .الصافي والهواء النقي ووالتمتع بالج

 :ومن أهمها :دوافع اقتصادیة-ه

  إلى تدفق السیاح للتمتع بالخدمات المقدمة بأقل األسعارانخفاض األسعار في بلد ما یؤدي. 

 تكون عملته منخفضة ،فرق العملة الناتج عن التحویل یؤدي إلى تدفق السواح إلى بلد ما، 
 .أقل لغرض التمتع بالخدمات والسلع بأسعار

 السفر لغرض األعمال والحصول على صفقات تجاریة بالنسبة لرجال األعمال. 

 : وتكون السیاحة فیها :دوافع ریاضیة-و

 تشجیع فریق معین والسفر لغرض مشاهدة مباراة ریاضیة أ. 

  ،أو ، السفر لغرض ممارسة ألعاب معینة مثل التزحلق على الجلیدالمشاركة في دورة ریاضیة
 .ممارسة ریاضة أخرى وأ ،على المیاه
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التفاخر والمباهاة وخاصة لبعض المناطق  ،وتكون السیاحة فیها بغرض المغامرة :دوافع أخرى-ز
 .الخ...دراسة صخور وأ ،العلم كدراسة بعض الظواهر ،في العالم

  :والشكل الموالي یبین لنا أهم الدوافع السیاحیة كالتالي
  

  دوافع السیاحة): 02(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  

 

  الخدمات السیاحیة -2
تعد الخدمات السیاحیة من أهم المنتجات التي تحقق قیمة مضافة للمنظمة وأیضا تساهم في 

  .ولهذا قد تم زیادة اإلهتمام بها ،زیادة الدخل القومي
  السیاحیةالخدمة  2-1

  وأهمیتها ،عناصرها ،تحدید مفهوم الخدمة والخدمة السیاحیةلدراسة الجزء من وسیتم في هذا ا
  تعریف الخدمة وخصائصها 2-1-1

التي تعرض  والمنافع التي تعرض للبیع أ والنشاطات أ"قد عرفت الجمعیة األمریكیة الخدمة بأنها 
 )1(."الرتباطها بسلعة معینة

  

                                                             
، ص 2009، دون طبعة، دار الیازوري، عمان، مدخل استراتیجي، وظیفي، تطبیقي: تسویق الخدمات، حمید الطائي، بشیر العالق: )1(

33.  

دینیة دوافع  

 دوافع إقتصادیة دوافع أخرى

 دوافع

 دوافع االستجمام 

 السیاحة والسفر

 دوافع ریاضیة

 دوافع ثقافیة

 دوافع

 .176، ص2008بلد، ، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، دون فن إدارة الفنادق والنشاط السیاحيزید عبوي، : المصدر
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  )1(."ملموسة غیر منفعة إنتاج هي عملیة الخدمة"أن Adrian Palmerیرى أدریان بالمر كما 

منفعة یمكن أن و نشاط أ"بأنها  Kotler & Armsrongوأرمسترونج  وقد عرفها كل من كوتلر
 )2(."وال ینتج عنها ملكیة أي شيء ،یقدمها أحد األطراف لطرف آخر ال تكون ملموسة بالضرورة

تجربة مؤقتة یعیشها الزبون خالل "بأنها   Langrois & Tocquer كما عرفها لنقروا وطوكي
  )3(".األخیر مع أفراد المؤسسة أو مع سند مادي وتقنيعملیة التفاعل واالتصال لهذا 

نشاط یهدف إلنتاج منفعة غیر  ووبناءا على ما تم ذكره یمكن إعطاء تعریف للخدمة بأنها عملیة أ
  .المستهلك وملموسة تقدم لتلبیة حاجات العمیل أ

ومن بین أهم هذه  سم الخدمات بمجموعة من الخصائص تمیزها عن السلع،تت عامةوبصفة 
  )4(: الخصائص نذكر مایلي

 مع وتفاعله المستفید اتصال یؤثرحیث  :الخدمة وتقدیم إنتاج نظم على اإلنساني الجانب سیادة-أ

 .الطرفین وانطباعات وانفعاالت مزاج على مداخالته من وجزء النظام لهذا كواجهة الخدمة مقدمي

 الخدمة بأنشطة وتقدیم بإنتاج الخاصة النظم تتمیز :للخدمة ملموسال غیر الجانب وأ الكیان-ب

 مقدمي تعامل وأسلوب طبیعة مثل ،متعددة مالمح في تتمثل سیكولوجیة مؤثرات لها ،ملموسة غیر

 .تقدیمها في المستغرقة المدة ،بها المحیط ووالج مكان تقدیها تجهیزات مستوى ،الخدمة

 ال فالخدمات السلع بخالف :المستفید یصیب الذي األثر مع الخدمة وتقدیم إنتاج تزامن -ج
نما ،معین زمني مدى على تستهلك ٕ  مرور مع ذلك ویزداد تقدیمها بدایة مع إال المستفید ابهیتأثر  ال وا

 .استعمالها قبل تجربتها یمكن التي السلعة عكس على ،الخدمة هذه تقدیم وقت

                                                             
، رسالة ماجستیر، قسم علوم تجاریة تخصص ة حالة قطاع اإلتصاالتدراس: ، دور األنترنت في مجال تسویق الخدماتبوباح عالیة: )1(

  . 27، ص 2011، 2010، الجزائر، -قسنطینة–تسویق، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري 
، رسالة ماجستیر، قسم العلوم التجاریة دراسة حالة مؤسسة البرید والمواصالت: تقییم جودة الخدة من وجهة نظر الزبون، صلیحة رقاد): 2(

  .2، ص 2008، 2007، الجزائر، -باتنة–تخصص إدارة أعمال، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتسییر، جامعة الحاج لخضر 
(3): Michel Balfet , Marketing Des services Touristiques et Hôteliers, Ellipses Edition , Paris, 2001, p 21. 

  .8، ص 2006، بدون بلد، 04، مجلة الباحث، العدد إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدمیة، أحمد بن عیشاوي: )4(
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 الخالیة فالمقاعد السلع خالف على وهذا بیعها قبل الخدمة تخزین یمكن ال :تخزن ال الخدمات- د

 .شغلها عدم طوال تستمر خسائر تمثل فإنها فندق في محجوزة غیر الغرف وأ ،مثال طائرة في

ن حتى بالنمطیة تتسم ال الخدماتف :الخدمة في األداء مستویات تماثل عدم-ه ٕ  كانت وا

 عملیة تصعب وأیضا الخدمات إنتاج في الجودة مراقبة تصعب ولذلك ،الخدمي النظام لنفس المخرجات

  .العمالء قبل من اإلشباع درجات تقدیر

  ةتعریف الخدمة السیاحی 2-1-2
أوجه نشاط غیر ملموس تهدف إلى إشباع الرغبات واالحتیاجات "تعرف الخدمة السیاحیة بأنها و 

زیادة الطلب على "هي  وأ ،"عندما یتم تسویقها للمستهلك النهائي مقابل دفع مبلغ معین من المال
فكل منها یمكن أن یخلق طلبا ألكثر من  ،سلسلة من الخدمات ألجزاء هذه الرحلة المرتحلة والثابتة

وتشمل الخدمات السیاحیة اإلیواء والتجهیز  ،الرحلةو مرة في الرحلة الواحدة في أثناء هذه الزیارة أ
  1."السیاحي واألطعمة والمشروبات والتسلیة والترفیه والبرنامج

 الراحة للسیاح توفر والنشاطات األعمال من مجموعة" أنها السیاحیة الخدمات كما تعرف
 المرافق في إقامتهم وأ سفرهم وقت خالل السیاحیة المنتجات واستهالك شراء والتسهیالت عند

  )2(."األصلي سكنهم عن مكان بعیدا السیاحیة

الراحة  احللسی نشاطات غیر ملموسة توفرومما سبق یمكن القول أن الخدمات السیاحیة تعبر عن 
  .وقت إقامتهم بعیدا عن مكان إقامتهم المعتادب أوأثناء فترة تنقلهم 

  أهمیة الخدمة السیاحیة 2-1-3
وذلك نظرا لما  ،القطاعات داخل االقتصادیات المحلیةة من أهم یالسیاح الخدمات بح قطاعصأ

من الفوائد اإلیجابیة التي  وتوجد كثیر ،العام للدولة النظامیحدثه من تغییر وما یخلفه من آثار على 
ومستوى المعیشة للسكان المحلیین ولمنظمات  یةبأخرى على مستویات الرفاه وتنعكس بصورة أ

                                                             
  .55، دون طبعة، دار الرایة، دون سنة، عمان، ص التسویق والترویج السیاحي والفندقي، عصام حسن السعیدي: )1(
، مذكرة ماجستیر، قسم دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائریة: ستهلكالخدمات السیاحیة وأثرها على سلوك الم، برنجي أیمن: )2(

  .81، ص 2009، 2008العلوم اإلقتصادیة، فرع اإلدارة التسویقیة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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لذا أصبحت الكثیر من الدول تسعى إلى كل ما  ،األعمال المرتبطة بممارسة النشاط وللدولة بالنهایة
  )1(: وتبرز هذه األهمیة من خالل ،القطاع في اقتصادیاتها من شأنه تنمیة وتحسین مساهمة هذا

یساهم قطاع الخدمات السیاحیة بشكل كبیر في خلق  :خلق فرص العمل المساهمة في-أ
  .الوظائف وفرص العمل الجدیدة

السیاحي في الخدمة قطاع حیث یمكن اإلعتماد على  :تنشیط القطاعات اإلقتصادیة األخرى-ب
األخرى في الدولة وخاصة قطاعات اإلنشاء والنقل والصناعة والتكنولوجیا تنشیط القطاعات 

 .هذا القطاع ووذلك نظرا لحجم الخدمات المساندة والمرافقة التي یحتاجها نم ،واالتصاالت

فالسیاحة تعتمد بطبیعتها على الجغرافیة والموقع الجغرافي : تعزیز مفهوم السیاحة المسؤولة-ج
یجابیة بین ضرورة الحفاظ على التنمیة السیاحیة بجانب  ،الذي توجد فیه ٕ وحالیا توجد عالقة قویة وا

وهذا ما أصبح یعرف بمفهوم التنمیة  ،تنمیة السیاحة البیئیة واألخذ بمتطلباتها القابلة لالستمرار
  .المستدامة

  أنواع الخدمات السیاحیة 2-2

 )2(:یلي كما السیاحیة الخدمات أنواع تحدید ویمكن

 والمخیمات الفندقیة والشقق والفنادق الموتیالت وتشمل اإلیواء. 

 ترفیهیة أو خدمة أو القصیرة الطویلة السیاحیة الرحالت وتشمل االستجمام. 

 فروعها بكافة النقل خدمات وتشمل النقل. 

 مكملة أخرى خدمات 

 السیاحیةأنواع الخدمات لنا والذي یبین  مكونات العرض السیاحيوالشكل الموالي یوضح 
  :كالتالي

  

                                                             
، 2008الطبعة األولى، دار الصفاء، دون بلد،  مدخل مفاهیمي،: أسس تسویق الخدمات السیاحیة العالجیة، إیاد عبد الفتاح النسور: )1(

  .28ص 
  .22، مرجع سبق ذكره، ص أحمد عبد الحق،جمال عبد اللطیف : 2
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  مكونات العرض السیاحي التي تبین أنواع الخدمات السیاحیة): 03(الشكل رقم

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  1:كالتالي)03(رقم  وباختصار یتم شرح الشكل
 ،الدینیة ،كالمزارات التاریخیة: المكونات الطبیعیة واالصطناعیة للجذب السیاحي والعناصر أ-أ

  .الخ...مناطق الصید ،والواحات ،الطقس والشواطئ
  .الخ...القرى السیاحیة ،وبیوت اإلجازات ،الموتیالت ،كالفنادق :الخدمات األساسیة -ب
  .النقل ،ومراكز التسویق ،كالمحالت :الخدمات التكمیلیة المساعدة -ج

الخدمات األساسیة كالفنادق  واألول ه ،وعلیه تنقسم الخدمات السیاحیة إلى نوعین رئیسیین
فیطلق علیه الخدمات التكمیلیة أما النوع الثاني من الخدمات السیاحیة  ،وأماكن اإلقامة األخرى

الهدایا السیاحیة السفر محالت بیع  ووكاالت السیاحة أ ،المتمثلة في خدمات المواصالت واإلتصال
  .اإلرشاد السیاحي وغیرها وومكاتب اإلعالم أ ،الحدائق ،المطاعم  ،التحف التذكاریة وأ

  مستویات الخدمة السیاحیة 2-3

                                                             
  .18، ص 2003، دون طبعة،الدار الجامعیة،عمان،، إدارة المنشآت السیاحیة والفندقیة بین النظریة والتطبیقعبد السالم أبوقحف: )1(

 الخدمات األساسیة -2

العناصر أو  - 1
المكونات الطبیعیة 

واالصطناعیة 
والتاریخیة أو 

الموروث الحضاري 
والثقافي للجذب 

 السیاحي

الخدمات  -3
  التكمیلیة

 المساعدة

، دون طبعة، الدار الجامعیة، عمان، إدارة المنشآت السیاحیة والفندقیة بین النظریة والتطبیق، قحفو عبد السالم أب: المصدر
 .18، ص 2003

                 

1 

3 

2 
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بین  اتفاقاتختلف مستویات الخدمات السیاحیة من باحث إلى آخر ومن بین المستویات األكثر 
  )1(:مجموعة من الباحثین نذكر

 احیة الجوهر یالخدمة الس 2-3-1

وكذلك  ،ما المقصود فعال بالخدمة الجوهر التي یقدمهامعرفة وهنا یجب على رجل التسویق 
 ،شیئا ملموسا توالخدمة هي عبارة عن عملیة آداء ولیس ،الخدمات التكمیلیة الداعمة لهذا الجوهر

تقدیم خدمات تشبع مسؤولیة تحمل فة أهدافها المنشودة فإنه یترتب علیها یمضمنظمة الالولكي تحقق 
دراكهم للمن معین حاجات ورغبات المستهدفین وتحقق لهم مستوى ٕ افع من الرضا وفقا لتوقعاتهم وا

  .المتأتیة من الخدمة المطلوبة
وعلى الرغم من أن الخدمة الجوهر وبعض الخدمات التكمیلیة تركز على معالجة الممتلكات 

عملیة معالجة المعلومات عن الخدمات السیاحیة المادیة فإن هناك خدمات تكمیلیة تتطلب وتتضمن 
  .والفندقیة

منظمات التمیز ل الوحیدة إن التمیز في الخدمات التكمیلیة الداعمة للخدمة الجوهر یعد الضمانة
   .قيوالفند العاملة في القطاع السیاحي

  إضافة قیمة إلى الخدمة الجوهر من خالل الخدمات التكمیلیة 2-3-2

للمنتفعین حزمة تتضمن المنتج الجوهر وتشكیلة من  خدمیة وسواء صناعیة أتقدم المنظمات 
نظمات الناجحة عن وهذه الخدمات التكمیلیة توفر قاعدة لتمییز الم ،التكمیلیة والخدمات المرافقة أ

  .فالخدمات التكمیلیة أصبحت معیارا لقیاس المنظمات على اختالف أنواعها ،یر الناجحةغ
  اإلضافیة على المنتجالخدمات  2-3-3

 ،كتاب التسویق إلى هذا المصطلح عند الحدیث عن سیاسة المنتجات منها السلع والخدماتیشیر 
حزمة المنتج في محاولة لوصف  وویشیرون إلى مصطلحات أخرى مثل حزمة المنتج الموسع أ

   .العناصر التكمیلیة التي تضیف قیمة إلى السلع المصنعة
  )2(: مایلي إلى تنقسم مستویات المنتج السیاحي إنف kotlerحسب كوتلر و 

                                                             
  .233-224، ص ص 2004، الطبعة األولى، دار الوراق، مدخل استراتیجي: التسویق السیاحي، حمید عبد النبي الطائي: )1(
  .233، ص نفس المرجع السابق: )2(
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 الخدمة الجوهر :المستوى األول. 

 الخدمات الداعمة: المستوى الثاني.  
 الخدمات التسهیلیة: المستوى الثالث.  
 الخدمات اإلضافیة، والتي تشمل البیئة المادیة، الوصول، التفاعالت، : المستوى الرابع

   .ومساهمة السائح

  ةالسیاحیللخدمات المزیج التسویقي  2-4

جهود بشریة تهدف إلى مزج سیاسات وتنظیمات تسویقیة "بأنه عبارة عن  يیعرف المزیج التسویق
ثم تطور هذا المفهوم بشكل تدریجي لكي یشیر في النهایة إلى أن هذا  ،من أجل أهداف المنشأة

التي تلعب دورا مهما في التأثیر على  ،المتغیرةالمزیج أصبح یمثل عملیة تفاعل بین عدد من العوامل 
  )1(."قرارات الشراء التي یتخذها العمالء والمستهلكون

، یجفي كل من المنتج، السعر، التوزیع، والترو وتتمثل عناصر المزیج التسویقي السیاحي 
  : فیما یليباإلضافة إلى مجموعة من العناصر المستحدثة، وسیتم ذكرها 

  السیاحي المنتج 1- 2-4

خلیط من الظروف الطبیعیة  وج العنصر األول للمزیج التسویقي السیاحي وهیمثل المنت
المقومات الصناعیة كاآلثار التاریخیة فضال عن  ،واالجتماعیة ،الحضاریة ،المناخیة ،الجغرافیة

جموعة من م فالمنتج عبارة عن ،القدیمة والمعالم الحدیثة والمرافق األساسیة والتسهیالت السیاحیة
العناصر التي تتوافر لدى الدولة وتكون بهذا جذب سیاحي یعتمد علیه في إثارة الطلب السیاحي 

  )2(.الخارجي

یعتبر تطویر المنتج السیاحي من أحد أهم القرارات التي یجب على المؤسسات السیاحیة أخدها 
التسویقیة الناجحة تقوم دائما بوضع تصورات لعملیة تطویر المنتجات  ةبعین اإلعتبار فاإلستراتیجی

تطویر المنتج  ارر ویعتبر ق ،السیاحیة والبرامج السیاحیة عند مختلف مراحل حیاة المنتج السیاحي
                                                             

منشورات المنظمة العالمیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، أسس علمیة وتجارب عربیة، : التسویق السیاحي والفندقي، صبري عبد السمیع: )1(
  .215، ص 2006

  .83، مرجع سبق ذكره، ص ن عبد الحفیظمسكی: )2(
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التسویق بالمؤسسات السیاحیة ومن ثم وجب التي تقع على عاتق رجال  السیاحي من القرارات المهمة
  )1(.اطر محتملةخلدراسات الالزمة لتجنیب المؤسسة أي معلیهم القیام با

، النضج، النمو، التقدیم: وهي السلع حیاة لدورة األربعة المراحل نفس من الخدمة حیاة دورة تتكونو 
 في یكمن االختالف لكن، السلع المادیة حیاة دورة في كما نفسها لها الخصائص مرحلة وكل، االنحدار

، الخدمات على تطبیقها یمكن سلعال حیاة دورة استراتیجیات كل فلیس استخدامها الممكن االستراتجیات
 سهولة إلى إضافة الخدمة خصائص إلى التعدیالت سبب ویرجع تعدیلها یجب تطبیقها التي یمكن تلك أو

  )2( .المقدمة والخدمة المنافسین تقلید

وبناء على ما ذكر فإن المنتج  ،دورة حیاةمنتج سیاحي لكل وعلى غرار المنتجات المادیة فإن 
  )3( :السیاحي یمر بأربع مراحل وهي كالتالي

یمیزها هو الطلب المنخفض للمبیعات حیث دخال، وما إلاوتعبر عن مرحلة : مرحلة التقدیم-أ
 .تكون بكمیات صغیرة وعدم وجود أرباح، إضافة إلى وجود تكالیف متعلقة بالوسائل الترویجیة

هذه المرحلة یزداد الطلب وحجم المبیعات وهذا یؤدي إلى زیادة األرباح وفي : مرحلة النمو-ب
وبمعدالت متزایدة، وهذا بسبب تعرف السائح على المنتج الذي أصبح مقبوال لدیه، وتكون المنافسة في 

 .هذه المرحلة ضعیفة

 وهنا الخدمة السیاحیة تصبح معروفة لدى السیاح، مما یؤدي إلى ارتفاع: مرحلة النضج-ج
الطلب علیه إلى مستویات عالیة وتكون األرباح عالیة إلى نقطة زمنیة معینة، لكن في المقابل تكون 
المنافسة شدیدة وهذا بدوره یؤدي إلى إنخفاض المبیعات وزیادة اإلعالنات الترویجیة للخدمات 

 .السیاحیة للمحافظة على السوق

غیر  حالل فهي تكون في هذه المرحلةوهنا تبدأ الخدمة السیاحیة باالضم: مرحلة التدهور- د
قادرة على اإلستمرار، وتستمر في االنخفاض نتیجة إلقبال السواح على منتجات بدیلة أو خدمات 

                                                             
  .86، ص نفس المرجع السابق: )1(
  .299، ص 2000، الطبعة األولى، دار زهران للنشر، عمان، مدخل التسویق المتقدم، محمود جسیم الصمیدعي: )2(
، الیوم www.uop.edu/jo/material: ، تم تصفح الموقع اإللكترونيالخدمة-تخطیط وتطویر المنتج ،عبد الكریم الزعبي:)3(

  .14:13: ، الساعة03/01/2014
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رى تحقق منافع أكبر، وهنا تحاول المنظمة السیاحیة إعادة بعث خدمة جدیدة، أو إحداث خسیاحیة أ
 .تعدیالت على الخدمة القدیمة

  :رة حیاة الخدمة السیاحیةویوضح الشكل التالي دو 
  

  دورة حیاة الخدمة السیاحیة): 04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  )1( تسعیر الخدمة السیاحیة 2- 2-4

 صناعة وفي خاصة بصفة السیاحة مجال في المرنة المهمة المتغیرات أهم من التسعیر یعتبر
 أحیانا نجد ، فقدمختلفة استخداماتو  معان له الخدمات قطاع في السعرو عامة،  بصفة الخدمات

القسط  ،)السمسرة خدمات( العمولة ،)البنوك خدمات( الفائدة ،النقل خدمةب جوراأل یعني السعر
 في الحقیقة لكن المختلفة التسمیات هذه من الرغم على، و )التعلیم خدمات( الرسوم ،)التأمین خدمات(

                                                             
  .73، مرجع سبق ذكره، ص برنجي أیمن: )1(

  التدهور      النضج   النمو   التقدیم   التخطیط                                
  

: ، تم تصفح الموقع اإللكترونيالخدمة-تخطیط وتطویر المنتج عبد الكریم الزعبي،:المصدر
www.uop.edu/jo/material 14:13: ، الساعة03/01/2014، الیوم. 

صافي الربح أو 
 الخسارة

 اتإیراد
المبیعات

  تكالیف

  البحث

اإلیرادات  والتطویر
 والتكالیف
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 ،الخدمة على الحصول مقابل دفعه المستفید على یجب المال من مقدار منه یفهم التسعیر یبقى
 أسعارا تضع ما غالبا السیاحیة المنظمات كون بالتعقید، ذلك تتصف السیاحیة الخدمات أسعارو 

 آخر مشكل ویوجدمستقل، و  فردي بشكل تعرضه ما أسعار تحدد البعض، فهي بعضها عن بمعزل
 ألخر وقت من األسعار تغیر عنالناتجة  معارضةال یتمثل فيوالذي  السیاحة مجال في للتسعیر

 : منها كثیرة أسباب من تتأتى المعارضة مستمر، هذه بشكل

 بشكل الكلیة اإلیرادات على األسعار تغییر یحدثه الذي التأثیر من مقدما التثبت صعوبة -أ
 .دقیق

 .اإلداریة الناحیة من المعقدة األمور من باستمرار سعاراأل تغییر -ب

 .للسوق عكسیة فعل لردود األسعار زیادة تؤدي أن من التخوف -ج

 أسعار تفرض أن الطبیعي فمن السنة خالل متجانسا لیس السیاحیة الخدمات على الطلب أن حیث 
 ما كان بالمنافسة، فإذا یتأثر السعرفعلیها،  الطلب یقل عندما منها أدنى ، أوالذروة مواسم في أعلى
 تكون أن إلى ستمیل أسعارهم فإن المنافسون یقدمه ما نفس هي خدمات من سیاحیة منظمة تقدمه

 : كاآلتي تمییزها یمكن أهداف للتسعیر، و متساویة

 التكالیف الكلیة العائدات بین الفرق(الفائض  لتحقیق أسعار وضع: العائد الفائض زیادة -أ
  ).التكالیف على اإلیرادات زیادة أي الكلیة

 األسعار هذه على المقبل دعمهم سیعوض الذین السواح من المزید جلب: االستعمال زیادة -ب
 .المنخفضة

 تقدمه أن یمكن ما لتهیئة المتغیرة الثابتة التكالیف جمیع یغطي سعر وضع: التكلفة استیراد -ج
 االعتبار بعین األخذ من بد التسعیر، ال أهداف بتعریف السیاحیة المنظمة تقوم أن بعد .السیاحة
  : حسب السیاسة توجه أن یمكن حیث المناسبة التسعیر سیاسة

 الكلیة التكالیف أساس على كبیر حد إلى األسعار وضع: بالتكلفة التسعیر.  
 منافسوها یفرضه ما أساس على أسعارها المنظمة تحدد: المنافسة حسب التسعیر. 
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 تستند مما أكثر الطلب مستوى إلى تستند أسعارا المنظمة تحدد: الطلب حسب التسعیر 
 .لتكلفةل

 حسب التسعیر :هما الجدیدة السیاحیة الخدمات لتسعیر إلیهما اللجوء یمكن طریقتان وهناك
األسعار، أو  قضیة تجاه حساسین غیر السیاح كون مرتفعة أسعار وضع والذي یعني) القشط( المنفعة
  .االختراق بمعنى اختراق السوق حسب التسعیر

  التوزیع 3- 2-4

مثل انسیاب السـلع تي تال اتمجمل النشاط"إن مصطلح التوزیع أو قنوات التوزیع في التسویق هو 
  )1(."والخدمات من المنتج إلى المستهلك

جـل إتاحـة المنفعــة المرغوبـة مــن األنشــطة التـي تمـارس مــن أعـن مجمـوع والتوزیـع السـیاحي عبــارة 
طــرف الســائح فــي الوقــت المناســب، وتوجــد مجموعــة مــن السیاســات المتبعــة لتوزیــع الخدمــة الســیاحیة 

  )2(:وهي

وهي تقوم على اإلتصال المباشر بالسائح، وتوجد عدة : سیاسة التوزیع السیاحي المباشرة  - أ
  .ة السوق السیاحي وقربه من السائحعوامل تتحكم بها من أهمها محدودی

غیر المباشر بین المنشأة  وتقوم على اإلتصال: سیاسة التوزیع السیاحي غیر المباشرة  - ب
السیاحیة والسیاح من خالل مجموعة من الوسطاء، ومن أهم المتغیرات التي تحكم هذه السیاسة هي 

  .اتساع السوق وتشتت السائحین في أماكن متفرقة وبعدهم عن المركز الرئیسي للمنشأة

  الترویج  4- 2-4

ویقصد به كل صور االتصال اإلقناعي  ،أحد العناصر األساسیة في المزیج التسویقي"أنه بعرف 
  )3( ."السوق والتي یتمثل دورها في التعریف واإلقناع والنابعة من مقدم الخدمة والموجهة نح

                                                             
بیروت،  و مكتبة الهالل للطباعة و النشر،، دون طبعة، دار التسویق الناجح أو أساسیات البیع، عبد الكریم، راضي الجبوري: ) 1(

  .129، ص 2000
  .43، ص2007، الطبعة األولى، دار الهدى للنشر، الجزائر، مدخل التسویق، فرید كورتل):  2(
  .101، ص 2006، الطبعة األولى، دار المناهج، عمان، تسویق الخدمات وتطبیقاته، زكي خلیل المساعد): 3(
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قناع الجمهور بقبول منتجات اإلتصال باألفراد بهدف تسهیل تبادل المعلو " وهالترویج  ٕ مات وا
  )1(."المنظمة

المباشرة وغیر المباشرة التي تسعى إلى تعرف الزبائن بالمنتج كافة الجهود "والترویج السیاحي هو 
  )2(."السیاحي وخصائصه ووظائفه ومزایاه وأماكن وجوده في السوق

  )3(:وتتمثل عناصر المزیج الترویجي السیاحي فیما یلي

وهو وسیلة اتصال لنقل المعلومات للسیاح فیما یتعلق بالخدمة السیاحیة،  :اإلعالن السیاحي-أ
  .من طرف جهة معروفة

لشراء السلع هو النشاط الذي یمارس من أجل تحفیز السیاح، والوسطاء : تنشیط المبیعات-ب
أو فآت، والمسابقات، تخفیض األسعار،والخدمات السیاحیة، وذلك باستعمال عدة وسائل كالمكا

  .الخ...یاالهدا

تسعى المنظمة السیاحیة لخلق عالقات جیدة مع السیاح الذین تتعامل معهم  :العالقات العامة-ج
  .كما تعمل على كسب ثقتهم

وهو اتصال مباشر تسعى المنظمة السیاحیة من خالله إلى إثارة الحاجات  :البیع الشخصي- د
  .غیر المشبعة ثم تأكید الرغبة لدى السائح

المستحدثة والتي سیتم ذكرها  للخدمة السیاحیة عناصر المزیج التسویقيكما توجد هنالك 
  )4( :باختصار وهي

 دون من الخدمة ومن یقوم بتقدیم هذه الخدمةیوهم المستف :األفراد.  
 وهي تضم عملیات تقدیم الخدمة، والتي تشمل اإلجراءات والطرق واألسالیب المتبعة  :العملیات

 .في تقدیم الخدمة

                                                             
، الطبعة األولى، مجموعة النیل تجارب شركات دولیة في الترویج :أسرار الترویج في عصر العولمة، محسن فتحي عبد الصبور): 1(

  .15، ص 2001العربیة للنشر، مصر، 
  .35، ص 2002، الطبعة األولى، مؤسسة طیبة للنشر، مصر، لترویج، اعصام الدین أبو عفلة: )2(
  .245، 243، مرجع سبق ذكره، ص زكي خلیل المساعد ):3(

  .86ص  ، مرجع سبق ذكره،برنجي أیمن:  4
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 ؤثر وهي تعبر عن األثاث المادي المستعمل لتقدیم الخدمة، والبیئة المادیة ت: البیئة المادیة
ضافة مالمح ملموسة على إدراكات السائح المتعلقة ب ٕ تجربته مع الخدمة وتعطیه القدرة على تقییمها، وا

 .لها

  :من خالل الشكل الموالي الخدمي یمكن عرض عناصر المزیج التسویقي هوفي ضوء ما سبق فإن

  عناصر المزیج التسویقي للخدمات السیاحیة: 05 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 تطویر الخدمات السیاحیةدواعي  -3

هج تطویر الخدمات السیاحیة باختالف أهداف المنظمة السیاحیة، وبوجود عوامل منا ختلفت
في نشاط هذا النوع من المنظمات لكن الهدف المشترك من اتخاذ قرار تؤثر بطریقة أو بأخرى 

  .التطویر هو ضمان البقاء واالستمراریة
  
  
 

 المنتج
Product 

 األثاث المادي
Physical evidence

 الترویج
Promotion

on 

 التوزیع
Place 

 عملیة التشغیل
Process 

 األفراد

People 

 السعر
Price 

عناصر المزیج التسویقي
 7PS السبعة

 .32، ص 2009، دون طبعة، المكتبة العصریة، مصر، التحلیل المتكاملمدخل : التسویقمد محمد غنیم، أح: المصدر
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  مفهوم تطویر الخدمات السیاحیة 3-1

 غیر السیاحة،تطویر  لمصطلح موحد تعریف إعطاء قصد مضنیة جهودا اإلقتصاد علماء لبذ لقد

 إلیها فالنظر مختلفة حول هذا الموضوع، نظر وجهات هناك طالما بمكان الصعوبة من یبقى ذلك أن

  .زاویة أخرى من إلیها النظر عن یختلف إقتصادیة من وجهة
 تعریف التطویر وأهم المفاهیم المتعلقة به 1- 3-1

بالتطویر ولهذا  كبیرة من أكثر المفاهیم التي لها عالقةوالبحث  ،االبتكاراإلبداع، یعد كل من 
   .على حدىمن هذه المصطلحات بتعریف كل مصطلح فیما یأتي سنقوم 

عملیة تعتمدها المنظمات لتطویر سلع وخدمات جدیدة أو تحسین أنظمة "یعرف اإلبداع بأنه 
  )1( ."اإلنتاج والتشغیل لالستجابة األفضل لحاجات زبائنها وتحقیق أهدافها

مهما كان نشاط البحث والتطویر المطبق التطویر، فأحد مخرجات نشاط البحث و "االبتكار هو و 
  )2( ."من طرف المنظمة فإن أول نتیجة لذلك النشاط هو اإلبتكار

  :ویعرف كل من البحث والتطویر كما یلي
النشاط المنظم الهادف إلى اكتشاف معرفة علمیة جدیدة ومفیدة سواء كان بحثا  ذلك البحث هو"

  )3( ."لذاته أو لغرض وهدف علمي
االستعمال المنظم لنتائج البحث التطبیقي أو للمعارف النظریة بواسطة تجربتها "هو فالتطویر أما 

والتأكد من صالحیتها الفنیة قصد تصمیم منتج جدید، تنظیم عملیة أو التحسین الجوهري لها مثل 
  )4( ."لوحة القیادة، هیكل تنظیمي

                                                             
، الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغییر التنظیمي في دور إدارة المعرفة في تعزیز اإلبداع للمنظمة، عبد اهللا علي، أبو سهوة نذیر:  )1(

  .11ص  ،2011ماي  19-18 :المنظمات الحدیثة، جامعة سعد دحلب بالبلیدة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، یوم
، الملتقى الدولي الرابع حول دور تطویر المنتجات في تفعیل المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة ، عبد الكریم شوكال وآخرون): 2( 

تم تصفح  .3، ص 2008المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع  المحروقات في الدول العربیة، دون بلد، 
  .15:30: ، الساعة11/12/201: ، الیومouargla.dz/master/.../hamodi_oumalaze.pdf?...-bu.univ: الموقع

  .نفس المرجع نفس الصفحة):3(
، الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص االندماج واقع وآفاق أنشطة البحث والتطویر في بعض البلدان المغاربیة، فویدري محمد: )4(

: تم تصفح الموقع .162، ص 2004مارس  10- 09في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة، جامعة ورقلة، الجزائر، یومي 
.pdfmohamedouargla.dz/.../kouidri%20-www.univ14:30: ، الساعة15/01/2014: ، الیوم.  
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المعارف العلمیة الموجودة والتي تم أي نشاط منهجي یعتمد على "بأنه التطویر كما یعرف 
والذي یكون الهدف منه هو إنتاج مواد جدیدة أو  ،التوصل إلیها عن طریق البحث أو الخبرة العلمیة

أو إدخال التحسینات المطلوبة على المنتجات واآلالت  ،منتجات وآالت تستعمل في عملیات جدیدة
  )1(."واألنظمة المستعملة

لتصمیم منتج  نتائجهة تبدأ من البحث األساسي أو التطبیقي واستعمال التطویر هو عملیوعلیه ف
  .عملیة جدیدة بطریقة منظمة ومنهجیة أو ابتكار

  تعریف تطویر الخدمة السیاحیة والخدمة السیاحیة الجدیدة 2- 3-1

تلك المجموعة المتسلسلة من النشاطات الرامیة "هي إن معنى تطویر السلع والخدمات الجدیدة  
التعرف على الحاجات والرغبات الجدیدة للمستهلكین والعمل على تلبیتها من خالل التخطیط إلى 

  "المنظم الهادف إلى إشباع الحاجات والرغبات عن طریق إنتاج وتسویق سلع وخدمات جدیدة

یمكن القول أن تطویر  ،بصفة عامة وبناءا على هذا التعریف والتعریفات السابقة للتطویر
على المعارف العلمیة  تقوم به المنظمة السیاحیة باإلعتمادنشاط منهجي  هوحیة الخدمات السیا

جدیدة أو سیاحیة  خدمة إنتاج إلى یهدفالبحث أو الخبرة العلمیة، والذي عن طریق توصل إلیها الم
  .یها، أو إدخال التحسینات المطلوبة علتفعیل الخدمة السیاحیةمنتجات وآالت تستعمل في 

تلك الخدمة التي تؤدي وظیفة معینة أو منفعة جدیدة "بأنها فهي تعرف الخدمة الجدیدة أما عن 
  )2(."نسبیا

المنظمة السیاحیة من  تخلقهاوعلیه یمكن تعریف الخدمة السیاحیة الجدیدة بأنها تلك الخدمة التي 
  .أجل تأدیة خدمات معینة أو تقدیم منافع جدیدة نسبیا لخدماتها

  السیاحیة وتطویر الخدمات السیاحیة التنمیة 3- 3-1

 على القادمة األجیال بقدرة اإلضرار دون الحالیة األجیال احتیاجات وتواجه تلبي التيهي  التنمیة

 العقالني االستغالل ضرورة على یدكالتأ هو مةاالمستد التنمیة في الجوهري المحور، و باحتیاجاتها الوفاء

                                                             
  .194، ص2004، الطبعة األولى، الوراق للنشر، عمان، أسس التسویق، محمد أمین السید علي ):1(
  .144الطبعة األولى، دار الحامد للنشر، عمان، ص  ، التسویق المصرفي،تیسیر العجارمة: )2(
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 السلبیة اآلثار من اإلمكان قدر التقلیلا، و نوعه نكا مهما لالقتصاد المتاحة والموارد لإلمكانیات الرشیدو 

 لمختلف متوازنة اقتصادیة تنمیة لتحقیق السعيالخ، و ...واالجتماعیة االقتصادیة األنشطة عن الناتجة

  )1( .السلع والخدمات إنتاج وأسالیب تقنیات تطویركذا و  ،المجتمع فئات

توفیر التسهیالت والخدمات إلشباع حاجات ورغبـات السـیاح، "على أنها وتعرف التنمیة السیاحیة 
تشـــمل جمیـــع ، كمــا ودخـــول جدیـــدةإیجــاد فـــرص عمـــل جدیــدة كوتشــمل كـــذلك بعــض تـــأثیرات الســـیاحة 

الجوانب المتعلقة باألنماط المكانیة للعرض والطلـب السـیاحیین، التوزیـع الجغرافـي للمنتجـات السـیاحیة، 
التنمیــــة الســــیاحیة هــــي االرتقــــاء والتوســــع ، فةیتــــأثیرات الســــیاحومختلــــف الیاحیة، الحركــــة الســــو التــــدفق 

  )2( ."بالخدمات السیاحیة واحتیاجاتها

وهو أول محور من المحاور  ،شكال من أشكال التنمیة السیاحیة عدإن تطویر الخدمات السیاحیة ی
  .الثالث التي على أساسها یتم تسییر تنمیة الموارد السیاحیة

  )3( :وهيمحاور التنمیة السیاحیة بذكر باختصار وسنقوم  

 :وذلك یكون عن طریق ما یلي: تطویر المنتجات والسلع والخدمات السیاحیة وتحسینها: أ

تحدیث األسالیب المتبعة في تقدیم السلع والمنتجات السیاحیة للسیاح والتي لها الدور األساس   - أ
مقتصرا هذا وأن ال یكون  ،المتنوعة في المنطقة أو اإلقلیم أو الدولةفي تطویر االستثمارات السیاحیة 

تكون هذه المشاریع ذات جدوى اقتصادیة  ة، كما یجب أنالسیاحی ةطنشعلى نوع واحد من األفقط 
 .ع السیاحیة ذات تكنولوجیا حدیثةواألسالیب المتبعة عند هذه المشاری

                                                             
، المؤتمر العلمي الدولي للتنمیة المستدامة والكفاءة المستدیمة في الدول النامیة في ظل العولمةمتطلبات التنمیة ، لطرش ذهبیة): 1(

  .3، ص 2007أفریل  08-07اإلستخدامیة  للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس بسطیف، الجزائر، یومي 
للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم اإلقتصادیة ، مجلة جامعة تشرین التخطیط السیاحي والتنمیة السیاحیة، نور الدین هرمز): 2(

www.univ-: تم تصفح الموقع .19، ص 2006، دون بلد النشر، 3، العدد 28والقانونیة، المجلد 

e/daoudi%20tayeb.pdftourismbiskra.dz/.../2014-03- 10: ، الیوم.    
مجلة جامعة بابل للعلوم   مستوى نتائج التخطیط الشامل والمبرمج للقطاع السیاحي في ظل إدارة فعالة،، عقیل قاسم هاشم): 3(

: تم تصفح الموقع .100، ص 2009، 01، العدد 17اإلنسانیة، المجلد 
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3169611:30: ، الساعة15/12/2013: ، الیوم.  
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داریة للعاملین- ب ٕ وزجهم في دورات تطویریة مستمرة للتعامل مع  إنشاء مراكز تدریب فنیة وا
األذواق المختلفة للوصول إلى موارد متخصصة لرفع مستوى األداء للعودة بالنفع اقتصادیا لهذه 

 .المشاریع كما ونوعا

هو إیجاد نوع من  إذ أن من فوائده :تنظیم الخدمات والسلع السیاحیة المنتجة وتقنینها: ب
 :ا وهذا یؤدي إلىمالتوازن بین الطلب على السلع والخدمات وعرضه

إطالة عمر المنظمة السیاحیة كأحد جوانب العرض السیاحي والتي تحقق موردا اقتصادیا مهما -أ
 .ومستمرا

األداء حمایة أسعار السلع السیاحیة المعروضة من التذبذب والتقلبات التي قد تؤثر سلبا على - ب
  .في األسواق

والذي یتم عن : إیجاد نوع من التوازن بین االستثمارات السیاحیة والموارد السیاحیة المتاحة: ج
   .طریق التنظیم الكامل والمبرمج للتنمیة

إن تطویر المنتج السیاحي وتهیئة مناطق سیاحیة جدیدة من أجل مواكبة األنماط المختلفة للنشاط 
ن خالل تحقیق التنمیة المستدامة للموارد واإلمكانیات السیاحیة البیئیة السیاحي ال یكون إال م

وحمایتها، وكذا اإلستغالل األمثل لها ولألصول السیاحیة التاریخیة، مع إشراك المجتمع المحلي في 
   )1(.المساهمة واإلستفادة من تنمیتها

  الطرق المتبعة في تطویر الخدمات السیاحیة 3-2
خلق البحث من أجل  أوالقیام بتعدیل الخدمة الحالیة،  الخدمات السیاحیة من خاللویمكن تطویر 

  .أخرى سیاحیة ابتكار خدمةمنافع جدیدة لها، أو عن طریق 
وسیتم في مایلي التعرض إلى مجموعة من الطرق التي یمكن أن تتبعها المنظمة السیاحیة من  

  )2(:أجل تطویر خدماتها والتي هي

  
                                                             

: تم تصفح الموقع .8، ص 2010الیمن،   ،2025-2010اتجاهات استراتیجیة التنمیة السیاحیة منشور وزارة السیاحة الیمنیة، : )1(
nic.org/sectors/indicators/detail.php?ID...-yemen10:30: ، الساعة05/02/2014 :، الیوم.  

  .120مرجع سبق ذكره، ص خالد مقابلة، عالء السراجي،: )2(
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  الخدمة السیاحیة الحالیةتحسین  1- 3-2
والعدید من المنتجات السیاحیة الحالیة تشهد عملیة التحسین، حیث یتم تحسین الخدمة السیاحیة 
بهدف إعطاء صورة ذهنیة جدیدة لدى السائح، وذلك عن طریق إضافة بعض الخصائص والمزایا 

ة أولى للوصول إلى التصرف الجدیدة مما یؤدي إلى المساهمة في جذب انتباه السائح كخطو  التسویقیة
تحسین المنتج السیاحي، كما أن المنظمة السیاحیة  هالسلوكي المطلوب والمتمثل بقیام السائح من وراء

ضافة هذه المزایا الجدیدة إلى مواجهة حدة المنافسة من قبل  ٕ تهدف من وراء تحسین المنتج السیاحي وا
  .المنظمات السیاحیة األخرى

ظهارها البحث عن منافع 2- 3-2 ٕ   جدیدة للخدمة السیاحیة وا
هنا تركز المنظمة السیاحیة من خالل الرسائل الترویجیة على وجود استعماالت جدیدة للمنتج أو 

مما یترتب علیه ظهور منافع تعود على السائح بالفائدة حال استخدامه لذلك المنتج،  الخدمة السیاحیة
من وراءه االستفادة من المیاه الكبریتیة التي  یارئیسالبحر المیت كان سببا  فعلى سبیل المثال زیارة

أما اآلن و بعد بناء سلسلة من الفنادق المطلة  ،یتمیز بها هذا الموقع السیاحي أي السیاحة العالجیة
التمتع سیاحة العالجیة و هي االستجمام و على البحر المیت ظهرت منفعة أخرى باإلضافة إلى ال

  .المنطقة السیاحیة، و خاصة عند غروب الشمس بالمناظر الخالبة لتلك
إذا ظهور هذه المنافع الجدیدة یساعد المنظمة السیاحیة على استخدام استراتیجیات تسویقیة جدیدة 

  .المبیعات على منتجاتها السیاحیة تكون نتیجتها زیادة حجم الطلب و
  ابتكار منتجات سیاحیة جدیدة 3- 3-2
ئدة في مجالها تنتهي بمرحلة االنحدار فعلى المنظمة السیاحیة الرالكل منتج دورة حیاة أن ما ب

و تعتبر عملیة  ،ابتكار منتجات جدیدة تسهم في الحفاظ على مركزها في السوقالعمل على تقدیم و 
التكیف مع سیاحیة حیث تقوم بذلك بالتأقلم و ابتكار منتج جدید من المهام الضروریة للمنظمة ال

ة المنظمة االنتباه لهذا األمر ودراسة السوق واحتیاجاته بشكل على إدار و  ،یطةمتغیرات البیئیة المح
  . بشكل فعلي حتى یالقي هذا المنتج النجاح و اإلقبالالسائحین  معرفة أذواق دقیق و 

  :راء طرح منتجات جدیدة على النحو التاليو  ةوتتمثل األسباب الكامن

  .ت و رغبات معظم السائحینتقدیم منتجات وبرامج سیاحیة شاملة تلبي حاجا  - أ
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  .تحقیق أقصى إشباع للشریحة المستهدفة_ب
  .تعدیل منتجات والبرامج السیاحیة القدیمة حتى تلبي الحاجات و الرغبات السیاحیة المتغیرة -ج

    السیاحیةمراحل تطویر الخدمة  3-3

سیتم وبعدها بصفة عامة یدة سنقوم فیما یلي بالتطرق أوال إلى مراحل تطویر وابتكار الخدمة الجد
  .حد ذاتهابالخدمة السیاحیة  ریتطو  الخطوات الرئیسیة فيالتطرق إلى 

  مراحل تطویر وابتكار الخدمة الجدیدة 1- 3-3

ة، بل یجب على المنظمة التي ابتكار الخدمة الجدیدة یجب أال تترك للصدفإن عملیة تطویر و 
ُ الخدمات الجدیدة، و تقدیم في النجاح أن تضع نظاما لتطویر و ترغب  منهجیة لتطویر الخدمات ى كبنت

یمكن النظر إلى  ونها على األقل تزید من احتمالیته، الجدیدة بحیث إذا لم تضمن تحقیق النجاح فإ
  )1(:من خالل هذه المراحل بالشكل التالي تطویر الخدمة الجدیدة

خدمات سواء الهادفة للربح أو غیر الهادفة  للربح من حیث المنظمات  تختلف :تولید األفكار -أ
حتاج إلى القیام ال ییكون تنفیذ نشاطاتها الحالیة  المنظماتفبعض  ،إلى األفكار الجدیدة الحاجة

الرئیسي یمر بمرحلة  فكرة أو فكرتین جدیدتین ألن عملهاهناك منظمات قد تحتاج إلى بشيء جدید، و 
  .ج إلى عدد كبیر من األفكار الجدیدة كي تتوافق مع البیئة المتغیرةبعض المنظمات تحتاسیئة و 

استبعاد ربلتها لمعرفة األفكار الواعدة و بعد االنتهاء من تجمیع األفكار یتم غ: غربلة األفكار - ب
  .ممكن تحویلها أو تطویرها إلى الخدمةالاألفكار غیر 

للتطبیق في سیاق الخدمة كما هو في إن اختبار المفهوم قابل : اختبارهالمفهوم و  تطویر -ج
  .سیاق السلعة، و الهدف منه التعرف على ردود أفعال العمالء المستهدفین لكل مفهوم

بعد اختیار المفهوم األفضل یجب تطویر إستراتیجیة : صیاغة اإلستراتیجیة التسویقیة -د
  .تسویقیة مبدئیة تستخدم في تقدیم البرنامج الجدید للجمهور المستهدف

                                                             
  .194، مرجع سبق ذكره، ص محمد أمین السید علي:  )1(
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بعد تطویر المفهوم و اإلستراتیجیة التسویقیة على المنظمة أن تقوم : التحلیل التجاري -ه
  .بالتحلیل التجاري للتأكد من مدى جاذبیته

أن المفهوم مجد من الناحیة المالیة سیتم إعطاء هذا المفهوم  ثبت إذا: تطویر الخدمة الجدیدة -و
  .شكال ثابتا

عمالء التسویقیة إلى  جالبرامتقدیم العرض و فیها یتم  المرحلة التي هو: اختبار السوق -ز
  . حقیقیین لمعرفة عدد العمالء المهتمین بالبرامج

هي عبارة عن مجموعة األنشطة التي تقوم بها المنظمة بعد ظهور نتائج : المرحلة التجاریة -ح
  .اختبار السوق وذلك من أجل تقدیم الخدمة الجدیدة إلى السوق بشكل فعلي

تحقیق و  قتصادیات الحجم الكبیرالإن مدخل السوق ككل یحقق میزة : طرح في السوقال -ط
كذلك تفترض المنظمة أن الخدمة الجدیدة أصبحت في وضعها النهائي مما دعایة جماهیریة واسعة و 

  .یتیح لها فرصة ممتازة لتحقیق النجاح

  خطوات تطویر الخدمة السیاحیة 2- 3-3

  )1(:بعدة خطوات والتي تتمثل فیما یلي السیاحیةوتمر عملیة تطویر الخدمة 

ئصه وكذلك المعرفة الدقیقة والشاملة بالمقومات السیاحیة لكل موقع سیاحي ومعرفة خصا-أ
 معرفة مجاالت استخدامه؛

معرفة األنماط الحیاتیة وأسلوب الحیاة للشریحة المستهدفة والدوافع الرئیسیة وراء القیام بزیارة  - ب
 إلى البرامج السیاحیة المختلفة؛م أو االنضما

على المنتجات والبرامج  معرفة الطلب المتوقعفي معرفة قدرة السائح على اإلنفاق مما یسهم -ج
 السیاحیة؛

 مع احتیاجات ورغبات وقدرة السائح؛تصمیم المنتجات والبرامج السیاحیة بما یتوافق ویتالءم -د

                                                             
  .122، مرجع سبق ذكره، ص خالد مقابلة: )1( 
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نجاحه  صللتعرف على فر ) عینة(ریحة مستهدفة البرنامج السیاحي على ش أواختیار المنتج  -ه
 ؛ومعرفة مدى اإلقبال علیه

  .طرح المنتج السیاحي في حال نجاحه وظهور المؤشرات اإلیجابیة من قبل العینة المختارة -و

  :طویر خدمة سیاحیة جدیدة تتمثل فيأن مراحل بعث وت أن نستخلص إلىوباختصار یمكن 
 الجدیدة؛د مفهوم الخدمة السیاحیة تحدی  
 ؛السیاحیة الجدیدة ةدراسة جدوى مفهوم الخدم  
 ؛م الخدمة السیاحیة الجدیدةو تنفیذ مفه  
 النهائي للخدمة السیاحیة الجدیدة طرحال.  

وذلك من خالل تولید الفكرة وغربلتها وتحدید مفهوم : مفهوم الخدمة السیاحیة الجدیدة تحدید-أ
  )1(.واختباره الخدمة السیاحیة الجدیدة

ویتم ذلك من خالل دراسة الجدوى التمهیدیة وهذا : دراسة جدوى مفهوم الخدمة السیاحیة -ب
مواصلة المشروع أو التخلي عنه أو تعدیله، مع معناه تقدیم تقریر أولي یوضح لنا الخطوط األولیة 

 وبعدها یتم دراسة الجدوى التفصیلیة للمفهوم والذي هو عبارة عن تقریر مفصل یشمل كافة جوانب
الخدمة، وفي األخیر یتم تقدیم تقریر دراسة الجدوى الذي یعبر عن دراسة الجدوى التمهیدیة والتفصیلیة 

  .معا وهذا للوصول إلى قرار ناجح

ویتم تنفیذ مفهوم الخدمة السیاحیة عن طریق تحدید : الخدمة السیاحیة مفهومتنفیذ  -ج
للمزیج التسویقي لهذه الخدمة، وأخیرا ، ثم تخطیط عناصر مواصفات للخدمة السیاحیة الجدیدة

من تصمیم مكونات المفهوم، وتصمیم الخدمة السیاحیة الجدیدة یعني بناء البیئة  انطالقا تصمیمها
  .المادیة للخدمة أو المنظمة السیاحیة

 عند تطویرهاخدمة جدیدة  أيمر به أن ما ت: الطرح النهائي للخدمة السیاحیة الجدیدة - د
وهذا الطرح یمثل بدایة دورة حیاة الخدمة السیاحیة، سینطبق تماما على الخدمات السیاحیة الجدیدة، 

یتحدد التوقیت المالئم بناء على مجموعة من العوامل كطبیعة النشاط السیاحي، السیاح، والمنافسین، و 
                                                             

  .224-220ص - ، مرجع سبق ذكره، صمحمد أمین السید علي: ) 1( 
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أصبحت في وضعها  قد افترضت أن الخدمة  السیاحیة الجدیدة قدكما أنه تكون المنظمة السیاحیة 
  .النهائي مما یتیح لها فرصة ممتازة لتحقیق النجاح
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   خالصة

یعد قطاع ، وتساهم في تحقیق قیمة مضافة على المستوى المحلي واإلقلیميأصبحت السیاحة 
لما الخدمات السیاحیة من أهم القطاعات التشغیلیة في االقتصادیات المحلیة والدولیة، وذلك نظرا 

على  إیجابیة نعكس بصورةی وهذا یحدثه من تغییر وما یخلفه من آثار على القطاع العام والخاص
  .السیاحي هذا النشاط منظمات المرتبطة بممارسةلالرفاهیة للسكان المحلیین ولو  مستوى المعیشة

 كمـا توفیر التسهیالت والخدمات إلشباع حاجـات ورغبـات السـیاح، ىلعالتنمیة السیاحیة  تعملو  
تطــویر الخــدمات الســیاحیة یعــد شــكال مــن أشــكال التنمیــة الســیاحیة، وهــو أول محــور مــن المحــاور  أن

 .الثالث التي على أساسها یتم تسییر تنمیة الموارد السیاحیة

األسالیب مجموعة من  تحدیث عن طریقإال یكون  الالخدمات السیاحیة وتحسینها إن تطویر 
 بدورها تمر بمجموعة من المراحل المتبعة في تقدیم السلع والمنتجات السیاحیة للسیاح والتيوالطرق 

ال هذا و السیاحیة المتنوعة في المنطقة أو اإلقلیم أو الدولة، لخدمات في تطویر ا يلها الدور األساس
  .طة السیاحیةمقتصرا فقط على نوع واحد من األنشیجب أن یكون 
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  تمهید

یعتبر نشاط العالقات العامة كمدخل لتحسین وتوطید العالقة مع األطراف المشكلة  للمنظمة  
بشتى أنواعها سواء إنتاجیة أو  المنظماتوالزبون هو أحد أهم هذه األطراف الذي یسهم في نجاح 

في  السیاحیةخدمیة، ولهذا تبرز أهمیة سعي المنظمات الفندقیة الجزائریة بالبحث وتطویر خدماتها 
  .الوقت الذي هي في أمس الحاجة إلى مواكبة جمیع التغیرات البیئیة

فندق قمنا بإجراء دراسة میدانیة في  السیاحیةالعالقات العامة في تطویر الخدمات ولمعرفة دور 
ات المقوم تعریف الوالیة، هیاكلها القاعدیة، حیث تناولنا في المبحث األول تقدیم لوالیة جیجل بجزیرةلا

السیاحیة بها، أما المبحث الثاني فكان بعنوان إحاطة عامة بفندق الجزیرة تناولنا فیه تعریف فندق 
الجزیرة، الهیكل التنظیمي له، الخدمات المقدمة من طرف فندق الجزیرة، ثم العالقات العامة في 

منهجیة الدراسة، ثم الفندق، أما المبحث األخیر فتضمن تفریغ و تحلیل بیانات فندق الجزیرة بإبراز 
  .الفندق تحلیل و تفسیر البیانات المتعلقة بزبائن وعمال
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  تقدیم والیة جیجل-1

تجرى فیها الدراسة سوف یتم فیما یلي التطرق إلى  عن المیدان الذيومن أجل إعطاء نظرة عامة 
  .فیها السیاحیةالتعریف بوالیة جیجل، مع ذكر الهیاكل القاعدیة للوالیة، وأهم المقومات 

  التعریف بوالیة جیجل 1-1

  )1(:ةالتالی التطرق إلى العناصروسنقوم بالتعریف بوالیة جیجل من خالل 

  الموقع  1-1-1

ئري، فهي تتربع على تحتل والیة جیجل موقعا إستراتیجیا هاما في الشمال الشرقي الجزا
  .كلم 120طوله ، تطل على البحر األبیض المتوسط بشریط ساحلي 2لمك 2.39863ةمساح

  حدود الوالیة 1-1-2

  .البحر األبیض المتوسط :من الشمال  - أ
  .والیة سكیكدة :من الشرق  - ب
  .والیة بجایة :من الغرب  - ج

  .والیتي قسنطینة ومیله:من الجنوب- د

  .حدود والیة جیجل )01(یبین لنا الملحق رقم 

  تاریخ والیة جیجل 1-1-3

الف السنین، تأسست حوالي القرن الرابع قبل المیالد من طرف آلى إجیجل مدینة عریقة تعود 
  .مستوى إقلیم الوالیة وهناك على ارات التي نجد أثارها هنمن الحضا لعدیدلالفینیقیین، وقد كانت محطة 

 IGIGILIاجیجلي یها هوأطلق عل اسمتاریخ المنطقة یتمیز بحركیة كبیرة وغني باألحداث فأول 
 وتعني الجزیرة الساحلیة، والشطر الثاني IGIIتتكون من شطرین، فالشطر األول فینیقیةوهي كلمة 

IGILI  إغیل وهي تعني دائرة الحجر، وتعاقب الحضارات بعد ذلك أفرز العدید من األسماء منها
  .وفي األخیر جیجل جیدري، خیخل،

                                                             
  .2014والیة جیجل،   المونوغرافیا السیاحیة لوالیة جیجل،: )1(
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سیادتها  واسترجاعسمح بتحرر القبائل البربریة في الجبال  المتدرج للحضارات الرومانیةالتراجع  نإ
على الموقع اإلستراتیجي الذي تتمیز به، بعد  لالستیالءوتقالیدها لتشهد بعد بذلك المنطقة تسابق الغزاة 

) جیجل(یأتي عهد الفتوحات اإلسالمیة فیتعرب إسم المنطقة  ،م533والبزنطیین  ،م429عام ال الوند
خالل القرن العاشر، یتحالف . التي یحكمها آنذاك األغلبیة القیروانزدهارا تحت سلطة وتشهد المدینة ا

تأسیس الدولة الفاطمیة التي  وتم اإلطاحة بحكم القیروان وتم، مع الفاطمیین كتامةسكانها من قبیلة 
  .القاهرة مقرا لها اتخذت

ثم  م1007الحمادیین في  ثم ،م973عام  بعد ذهاب الفاطمیین وقعت جیجل تحت سیطرة الزیریین
عدة مرات إلى ان استنجد  واستعمارهام، وظلت طمعا لعدة دول حاولت غزوها 1120في المهدیین 

األتراك وینطلقوا  ام لتصبح أول مدینة یدخله1514عروج وخیر الدین بربروس سنة  خویناألب سكانها
  .منها لتحریر بجایة والجزائر من الهیمنة اإلسبانیة

 االستیالءعلى الجزائر وعامین من  االستیالءت من بعد سبع سنوابالضبط م 1838مارس 13وفي 
 االستیالءتم متفرقة للمقاومة، وقد ثورات  لم یبقى سوىالفرنسي جیجل و االستعمار  احتل على قسنطینة

  )1(.م1851الكامل على مدینة جیجل في سنة 

  :الهیاكل القاعدیة بوالیة جیجل 1-2

  :بعدة هیاكل قاعدیة تبرزها فیما یلي والیة جیجلتزخر 

  للوالیة واالجتماعیة االقتصادیةالمعطیات  1-2-1

 الفالحة-أ

أي  2م99.022 ـة بیالرئیسي، حیث یقدر مجموع األراضي الفالح االقتصاديتعتبر الفالحة النشاط 
 .من إجمالي مساحة الوالیة%41.43بنسبة

 

  

                                                             
  .2014والیة جیجل،   السیاحیة لوالیة جیجل، المونوغرافیا: )1(
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 الصناعة-ب

مكانیات طبیعیة جد هامة، حیث تؤهلها ألن تصبح منطقةتزخر والیة جیجل  ٕ توسع  بموارد وا
ة، السواحاقتصادي، وبالتالي قطب اقتصادي هام، فالغابات، الموارد المائیة، والبحریة، الفالحة، 

من شأنها أن تساهم في ترقیة النشاطات الصناعیة والتطور االقتصادي للوالیة  ،الموارد المنجمیة
للصناعة الصغیرة، كوحدات لمواد البناء، تحویل ومعالجة الفلین، المصبرات والمواد بإنشاء وحدات 

  .الغذائیة
  ةالتجار -ج

مسجل على مستوى السجل التجاري منهم  اقتصاديمتعامل  20.121سجل بوالیة جیجل وجود
  .شخص معنوي 374شخص طبیعي و 19.121

 الصید البحري- د

 والیة جیجل على موارد بحریةتستحوذ ، 2كلم 5.510بـ رللمساحة البحریة الهامة والتي تقد إضافة
من اإلمكانیات الوطنیة،  13طن سنویا وهو ما یمثل  20.800ـكبیرة، حیث أن الكتلة اإلجمالیة تقدر ب

  .لالستغاللطن قابلة  6088منها 
 الهیاكل الثقافیة والریاضیة 1-2-2

  :یلي الثقافیة والریاضیة في والیة جیجل تشمل ماإن الهیاكل 

 والریاضة منشآت الشباب  - أ

تتوفر الوالیة على عدة مركبات جواریه، مسبحین، أربع قاعات متعددة الریاضة، ثالث مالعب 
میدان  18قاعة للتربیة البدنیة، و  اعات متخصصة،ق 10لعب لكرة القدم، م 22متعدد الریاضات، 
  .احة لعبس 33متعدد الریاضة، و

 ثقافیةالمرافق ال-ب

مراكز ثقافیة  09قاعات للسینماو 04مكتبات،  04فیة متمثلة في ر الوالیة على تجهیزات تثقیتتوف
  .جمعیة تنشط على مستوى الوالیة 97كما تجدر اإلشارة إلى وجود 
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  جامعة جیجل-ج

  :وتتكون من خمس كلیات هي
  .كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة والحیاة -
  .كلیة العلوم والتكنولوجیا -
  .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -
  .كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر -
 .كلیة اآلداب واللغات والعلوم االجتماعیة -

  لوالیة جیجل السیاحیة المقومات-1-3
  :فیما یليونوجزها  الثقافیةو سیاحیة فنجد المقومات الطبیعیة  تتمیز والیة جیجل بعدة مقومات

  المقومات الطبیعیة1-3-1
 بتنوع طبیعي ومناخ یمیزها عن باقي والیات الوطن من بین جیجل مدینة غنیة طبیعیا فهي تتمیز

  :هذه المقومات الطبیعیة نجد
  الشریط الساحلي   - أ

المنصوریة غربا إلى واد الزهور شرقا  كلم، من الزیامة120على طول  الشریط الساحلي امتداد
شاطئ  50تصادفك شواطئ وخلجان متناثرة هنا وهناك، ونوادر طبیعیة أخرى ویضم الساحل الجیجلي 

  .الشواطئ الصخریة منها ذات الرمال الذهبي ومنها
 الكورنیش الجیجلي  - ب

 العوانة تتخللهاإلى  المنصوریة الزیامةمن  في أجزاء صخریة مالمسة للبحر ممتدةل متمث
  .غابات الفلین یمتاز بندرة جماله فهو یعد من أجمل المواقع على المستوى العالمي

  الكهوف العجیبة-ج 
سنة  اكتشافهاكلم عن مدینة جیجل، تم  35تقع بین العوانة والزیامة المنصوریة على بعد 

ث الشكل والنقوش ، وتعد من عجائب الطبیعة من حی43م عند شق الطریق الوطني رقم 1917
  .إلستقبال زوارها التي صنعتها الصواعد والنوازل، وهي بذلك اآلن مجهزة ومفتوحة
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  غار الباز-د
على الطریق بالزیامة  وهو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة قبل التاریخ موقع یعود إلى ما

  .العلمیة والتربویة ةالسواحالمنصوریة، تم تهیئتها إلستقبال الزوار من أجل تطویر 
  :المحمیة الطبیعیة لبني بلعید -ه 

م تقع بمنطقة 08/11/1997المؤرخ في  67/786المحمیة الطبیعیة بالقرار الوالئي رقم  أنشئت
كلم عن مدینة جیجل تتربع على مساحة 32رطبة على ساحل بلدیة خیري واد عجول على بعد 

المجموعة اإلقتصادیة  من طرف MEDWETفي إطار مشروع  1996عام  اختیارهاهكتار، تم 122
  .طیور ونباتات جد نادرة باحتضانهاتتمیز هذه المحمیة  روبیةو األ

  الجزر وشبه الجزر-و

  :إن الجزر التي تشتهر بها والیة جیجل تتمثل في

 یمیز الجهة الغربیة للشریط الساحلي بوالیة جیجل هو وجود الجزیرة  ما أهم: الجزیرة الصخریة
 .الدزیرةا والتي تدعى أیضا محلی الصخریة بالعوانة

 وشبه الجزیرة الصغیرة ببوالطن وأیضا جزیرة برج بلیدة التي تدعى أندر  توجد: شبه الجزیرة. 

  الحظیرة الوطنیة لتازة-ز
عن الترفیه والراحة، فالطابع المتمیز لغابات الحظیرة الوطنیة  ینالباحثب السواح هي محطة لجذ
هكتار، تتمیز بتنوع غطائها  3807ة الجبلیة، تتربع الحظیرة على مساحة السواحیساهم في تطویر 

 20نباتات العطریة ذات أهمیة طبیة، نوع من ال 137وتركیباتها الحیوانیة حیث تحتوي على  النباتي
والشجیرات ذات األهمیة  نوع من األشجار 17ني،یلنباتات ذات االستعمال الزخرفي والتزیمن انوع 

نوع محمي من طرف  11من بینه نوع من الثدییات 15نوع من الفطریات و 135، واالقتصادیةالبیئیة 
  .نوع من الطیور موزعة بین الجوارح والطیور المائیة 134القانون و

  حظیرة الحیوانات -ح
من شهر جویلیة ابتداء هیئ الستقبال الزوار  -بلدیة العوانة –احي هام متواجد بكسیر سی موقع
  والمحمیة من الحظیرة هو احتضانها لعدة أنواع من الحیوانات النادرة میز ، أهم ما2006من عام 
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  .العدید من الزوار علیها هافتیتوأشكال مختلفة من الطیور وهذا ما جعلها محطة  طرف القانون 

  المنار الكبیر -ط
الذي كانت مهنته النقش على الحجارة، هدفه  من طرف الحرفي شارل سالف 1865تم إنجازه سنة 

  .لى بر األمانإاألساسي توجیه البواخر 
  البحیرات الطبیعیة -ي

  :وهي بحیرات طبیعیة 03یتواجد على مستوى الوالیة 
 نوع من الطیور  23ال یقل عن ا م هكتار ویحوي 120یحتل ): دائرة العنصر( بحیرة بني بلعید

 .وهو معروف على المستوى العالمي

  نوع من  32عن  ال یقلا م وبه هكتار 36یحتل حوالي  ):دائرة الشقفة(بحیرة غدیر بني حمزة
 .الطیور

 هكتارات 05بجماله الفرید یتربع على مساحة  ):الطاهیر(غدیر المرج  بحیرة.  
  الغابات -ك

ة الجبلیة السواحز والیة جیجل بغابات كثیفة تمتاز بمناظرها الخالبة المشجعة على یحیث تتم
  :مدینة جیجل هكتار ومن أهم غابات 115.000تقدر مساحتها اإلجمالیة بحوالي  حیثوالصید،
 هكتار 10260لواقعة على الكورنیش بمنطقة العوانة تتربع على مساحة غابة قروشك ا.  
 غابة بوحنش بالعوانة.  
 غابة بني فرقان ومشاط بالمیلیة.  
 غابة الماء البارد بتاكسنة.  
 غابة القرن بغبالة. 

. هكتار43700الفلیني حیث تقدر المساحة اإلجمالیة ب  الصنف الرئیسي لغابات الوالیة هو البلوط
 .أما باقي األصناف فتتمثل في بلوط الزرن األخضر، الصنوبر البحري
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  المقومات الثقافیة 1-3-2
  :نبرزها فیما یلي

 المواقع األثریة والتاریخیة  - أ

على مواقع  الحتوائهاوالیة جیجل لیست سیاحیة من أجل ندرة طبیعتها فحسب، بل هي كذلك 
  ).)02( أنظر الملحق رقم( ومعالم أثریة وتاریخیة ناتجة عن تعاقب عدة حضارات علیها

  كتامة متحف-ب
وهو المتحف الوحید على مستوى الوالیة كان في األصل مدرسة قرآنیة أسسها الشیخ عبد الحمید 

 االستقاللم، وبعد ذلك أصبحت مقرا للمكتب الثاني للجیش الفرنسي، وبعد 1939عام  بن بادیس
م حیث حولت إلى مقر لمتحف 1993عادت لنشاطها األول ، ثم مدرسة لصغار البكم إلى غایة 

  .جیجل
 صدیقو أ دار الثقافة عمر  - ج

 ملیار 35م المشروع كلف2007سبتمبر  04افتتحت یوم  -بلدیة جیجل–مقرها بحي العقابي 
ورشة للمسرح، ورشة للموسیقى، وورشة للفنون التشكیلیة، كما : ورشات وهي ثالثتضم  دینار جزائري

 1080إضافة إلى قاعة للمحاضرات وقاعة عروض فنیة تحتوي  لالنترنتتضم قاعة للمطالعة وأخرى 
  .مقعد، أیضا تحوي عدة مكاتب كمكتب النشاطات الثقافیة

  الصناعة التقلیدیة- د
یتفننون في  ي الممیز لها جعل الحرفیینالسواحالثروات التي تزخر بها الوالیة والطابع  إن تنوع

أهمهما صناعة األواني الخشبیة، صناعة الساللة، أنماط مختلفة من األدوات التقلیدیة إبداع 
  .الصناعات الجلدیة، صناعة الفخار ، صناعة األدوات الخشبیة

واألهمیة التي تعطیها الدولة لتنمیة )الخ...نو الفلین، الطین، الكول( إن وفرة الموارد األولیة 
بمساعدة الحرفیین في تصریف وبیع منتجاتهم عن طریق  كالتزامهاوتطویر هذا القطاع التقلیدي، 

تنظیم معارض جهویة، وطنیة وحتى دولیة والتسهیالت الضریبیة الممنوحة والمساعدات المقدمة 
 .في هذا القطاع االستثمارالقتناء مختلف وسائل اإلنتاج، عوامل هامة لتحفیز 
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  م المحلیة یاد والمواساألع -ه
الثقافیة الجیجلیة عادة حول العید األكثر شیوعا بالمنطقة وهو األكثر شیوعا  تتمحور التقالید

  .تنظمه الوالیة وتحتفل به في جو كله حیویة وهو العید المحلي للسمك الذي بالمنطقة
  االستقبال هیاكل-و

  ).03نظر الملحق رقمأ(سریر 2018عابیستوحدة فندقیة بطاقة ا 24ل على تتوفر والیة جیج
ة تم الزیادة من السواحالحصیلة النهائیة لمدیریة  2013ة لسنة السواحوحسب إحصائیات وزارة 

  ) 04أنظر الملحق رقم.(وحدة فندقیة 27وحدة فندقیة إلى  24
  المخیمات العائلیة-ز

عشرون مخیم عائلي مهیأ إلستقبال الزوار بطاقة  تم تسخیر 2007ة لسن االصطیافخالل موسم 
  )05ر الملحق رقمأنظ(. سریر موزعة على أغلب الشواطئ المفتوحة للسباحة 4815 إجمالیة تقدر ب

  أخرى استقبال هیاكل-ح

المتمثلة في الفنادق والمخیمات، تتوفر الوالیة أیضا على هیاكل ال  االستقبالباإلضافة إلى هیاكل 
  :لزوارها وتتمثل في واستجمامه من راحة ر تقل أهمیة عن سابقاتها لما توف

 سریر 170تقدر ب  استیعابلشباب بطاقة على بیوت اوالیة جیجل تتوفر : بیوت الشباب 
 :في الجدول التاليع كما وهي تتوز 

  بیوت الشباب بوالیة جیجل: 02الجدول رقم 

  .2014ة لوالیة جیجل، السواحمونوغرافیا والیة جیجل، مدیریة من إعداد الطالبتین باإلعتماد على : المصدر

  العوانة–مراكز وكالة أنلج ببرج بلیدة -. 

 بلدیة خیري واد عجول-قصورة بشاطئ بني بلعیدم 11:مقصورات سیاحیة-  

  السعة  الموقع   المالك  بیت الشباب  الرقم
  60  الطاهیر  مدیریة الشباب و الریاضة  -الطاهیر–بیت الشباب   1
  60  تاكسنة  مدیریة الشباب و الریاضة  -تاكسنة-الشباببیت   2
  50  زیامة منصوریة  مدیریة الشباب و الریاضة  -زیامة منصوریة-بیت الشباب  3
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توجد بالوالیة خمس وكاالت للسیاحة : ة واألسفارالسواحالنشاطات المتعلقة بوكاالت  -ط
،تنظیم التذاكرتنحصر نشاطاتها على بیع  اإلعتماداتواألسفار معتمدة من طرف اللجنة الوزاریة 

  .)06أنظر الملحق رقم . (مخیمات عائلیة ومراكزللعطل استغاللالرحاالت والعمرة باإلضافة إلى 

  السیاحیة الدواوین والجمعیات -ي
المحلي  يالسواح بالمنتجمن أهم نشاطاتها التعریف  سیاحیة معتمدة، توجد بالوالیة خمس دواوین

  .وترقیته عن طریق إقامة معارض محلیة والمشاركة في التظاهرات الوطنیة
  شواطئ الوالیة-ك

المختلفة للجنة الوالئیة لفتح ومنح الشواطئ الوالئیة للسباحة وحسب الخرجات المیدانیة  بعد االجتماعات
بین المهیأ وغیر المهیأ  شاطئ 50حیث تم إحصاء )ة بیئ، أشغال عمومیة، سیاحة(للجنة المختلطة 

  :وحتى الممنوع وهي كالتالي
  من إجمالي %46شاطئ أي ما یعادل 23بلغ عددها  :للسباحة المسموحةالشواطئ

 .الشواطئ

  04شاطئ غیر مهیأ و 23شاطئ منها  27بلغ عددها : المسموحة للسباحةغیر الشواطئ 
 .شواطئ ممنوعة

كمحل فندق الجزیرة نجد الوحدات الفندقیة هذه أهم تنتشر بوالیة جیجل مجموعة من الفنادق و من 
  . لدراستنا لكونه یتوسط الوالیة

  بجیجل فندق الجزیرةبإحاطة عامة  -2
مة حول فندق قبل تفریغ وتحلیل البیانات المتعلقة بفندق الجزیرة سوف یتم أوال إعطاء نظرة عا

تعریف فندق الجزیرة وتقدیم الهیكل التنظیمي مع ذكر أهم  یلي وسیتم فیما، الجزیرة بوالیة جیجل
  .األدوار التي یقوم بها الفندق

  تعریف فندق الجزیرة-2-1
" التزیرة"إسم فندق الجزیرة إلى تراث والیة جیجل باعتبار أنها في القدیم كان تسمى  یعود إختیار

حیث جرى تحویل بسیط في الحرف ینطق باسم الجزیرة، وبتحویل هذا المصطلح للعربیة فإننا نجده 
  .كالجزیرة" التزیرة"فأصبحت تنطق " ج"إلى حرف " ت"الثالث 
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فندق الجزیرة هو منظمة خدمیة تابعة للقطاع الخاص تقوم بتقدیم خدمات اإلیواء للنزالء، تعود إن 
نة ملكیتها للسید جمال الدین طبیبل، تقع بوسط مدینة جیجل، بحي بن مهیدي، وقد تم إنشاءها س

من طرف وزارة  44/2007، لتسلم للفندق رخصة استغالل المنظمات الفندقیة تحت رقم 2006
  .2008، في حین كان أول نشاط فعلي له في سنة 19/07/2007 السیاحیة

ویتكون فندق الجزیرة من خمسة طوابق باإلضافة إلى الطابق السفلي الذي یأخذ المطعم حیزا 
غرفة  مقسمة بحد ذاتها إلى أصناف  36، ویضم الفندق الستقبالامعتبرا منه باإلضافة إلى قسم 

عدیدة تتفاوت بین الغرف الفردیة والغرف العادیة، والواسعة والضخمة وتضم مجموعة من خدمات 
  )1(:اإلیواء كالتالي

  .سریر واحد كبیر الحجم أو سریرین وذلك حسب طلب النزالء  -أ 
  .حمام متوسط الحجم  - ب 

  .یضم محطات وطنیة وعالمیة تلفاز -ج
  .خزانة رقمیة صغیرة الحجم تستعمل لحفظ الممتلكات الشخصیة -د
  .مكیف هوائي وهاتف متصل بقسم االستقبال لتوفیر المكالمات المحلیة والدولیة -ه
، في حین تشترك جمیع الغرف في خدمة التدفئة بالمدفئة المركزیة وأیضا تحتوي wifiأنترنت -و

  .كهربائي احتیاطي ومصعد كهربائيعلى مولد 
كما یضم الفندق شقة صغیرة تضم غرف النوم وغرف الضیوف، ومكتب مع باقي الخدمات 

تلف وجبات البحر األبیض المتوسط، خماألخرى، وأیضا مطعم یقدم الوجبات التقلیدیة المحلیة و 
ومكتب وشاشة رقمیة كرسي  50باإلضافة إلى قاعة محاضرات متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 

  .مع مجموعة من الوسائل السمعیة البصریة
ویحتوي كذلك فندق الجزیرة على حضیرة للسیارات التي أصبحت من الضروریات األساسیة في 

ة لوالیة السواحه باعتراف الجهة الرسمیة المتمثلة في مدیریة خدمات الفنادق، فهذا الفندق یقدم خدمات
  .ادة تكون موجهة إلى شریحة متوسطي الدخل وذوي الدخل المرتفعجیجل، وهذه الخدمات في الع

                                                             
  .9:30:، الساعة24/02/2014: مقابلة مع السید سالمي محمد، مسیر فندق الجزیرة، جیجل، الیوم: )1(
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ویتم تسعیر الخدمات بفندق الجزیرة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة للنزیل وكذا األسعار 
  .المقدمة من قبل الفنادق األخرى
ویمتلك ن على مختلف األقسام بالفندق، زعیمو  العام 30ن بهذا الفندق ییبلغ عدد العمال المتواجد

الفندق العدید من المزایا إلى أنه غیر مصنف، كما أن مسؤولیة تسییره تقع على عاتق مدیر الفندق 
  .وفي حالة غیابه تقع على عاتق المدیر المالي

  الهیكل التنظیمي لفندق الجزیرة -2-2
  لفندق الجزیرة عرض الهیكل التنظیمي  -أ 

جمیع اإلطارات واألقسام الداخلیة المختلفة ألي إن الهیكل التنظیمي عبارة عن إطار یتم فیه تحدید 
  .منظمة، فهو یعكس خطوط السلطة وطبیعة اإلتصاالت الموجودة فیها

والهیكل التنظیمي لفندق الجزیرة مصمم على أساس التقسیم الوظیفي حیث تم تصمیم أنشطته وفق 
عدة أقسام، وكل قسم له وظیفة معینة، ویشرف على هذه األقسام المدیر العام للفندق وینوب عنه مدیر 

الح المحاسبة والمالیة لدى غیابه وفي كل قسم یوجد مسؤول مباشر عنه یشرف على مختلف المص
  :واألفراد والعاملین فیه، والشكل الموالي یوضح الهیكل التنظیمي لفندق الجزیرة

  الهیكل التنظیمي لفندق الجزیرة: 06الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
 .2014وثائق المنظمة، قسم المحاسبة والمالیة، فندق الجزیرة، والیة جیجل، : المصدر 

 قسم المحاسبة والمالیة

  االستقبال والحجزقسم  قسم اإلطعام 
 

  قسم اإلشراف الداخلي
 

  قسم الشراء
 

 المدیر العام

  المطعم        الكافیتیریا
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 الهیكل التنظیمي شرح   -ب 

  :إن فندق الجزیرة بحد ذاته منظمة تحتوي على هیكل تنظیمي مقسم على أقسام نتناولها كاآلتي

 الفندق، له عدة صالحیات كالمصادقة على الشیكات، وله وهو أعلى سلطة في : المدیر العام
الحق في اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة بالفندق، كما أن المدیر العام یقوم بتسییر األعمال وصفقات 

أیضا الشراء  الشؤون العامة ویشرف ویوجه العمال الذین یعملون على تقدیم خدمات اإلیواء للنزالء
 .ومنح الترقیات والعالوات

 كما یقوم هذا القسم  الفواتیر وهذا القسم یهتم بإعداد :قسم المالیة والمحاسبة والتسییر ،
بعملیات التسجیل المحاسبي لحركات وعقود التسییر بالفندق، كما یقوم هذا القسم بإعداد میزانیات 

فقات من أجل نهایة الدورة وأجور ورواتب الموظفین ومعالجة مختلف الفواتیر والقیود وكذا تقدیر الن
 .تسویة مختلف الفواتیر الواردة إلیه

 یوجد به مسؤول خاص یهتم بالمشتریات التي یحتاجها الطباخون، : قسم الشراء والتخزین
وكذلك یهتم بحفظ المواد الغذائیة واألطعمة والمشتریات، كما یعد قائمة المشتریات وفق طلبات 

ف الداخلي، وهذا القسم یعمل على التخزین الجید وحاجات باقي األقسام كقسم اإلطعام وقسم اإلشرا
 .للوازم الفندق وخاصة لوازم التغذیة

 ویعتبر هذا القسم مركزا للفندق فهو عبارة عن حلقة الوصل بین  :قسم االستقبال والحجز
دارة الفندق وباقي  ٕ لموجودة فیه، ومن مهامه استقبال الزبائن وتوجیههم، التعریف قسام ااألالنزالء وا

بالفندق والخدمات المقدمة من طرف الفندق، اإلجابة على مختلف المكالمات الهاتفیة، تقدیم الحجز 
 .عدة مهام أخرىتوزیع رسائل النزالء باإلضافة ل وتسدید الفواتیر، االستشارة، وكذا

 یقع عاتق تسییر هذا القسم على اإلدارة العامة لفندق الجزیرة، وتتمثل مهامه في  :قسم اإلطعام
 تقدیم خدمات اإلطعام للنزالء ولغیر النزالء، وكذا اإلشراف على العاملین في المطعم

مساعدین یعملون على تقدیم الطعام ومعرفة رغبات النزیل  07و 02نخاطباویتواجد بهذا المطعم 
كما یحتوي ، غرفة تقدیم الخدمات المطعم الرئیسي، قاعة الشاي،: ینقسم إلى وطلباته، والمطعم
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المطعم على جناح یوجد على سطح الفندق مطل على البحر یقدم أطباق الشواء على الجمر 
 )1(.للزبائن

  الخدمات المقدمة من طرف فندق الجزیرة -2-3

  )2(:وتتمثل الخدمات المقدمة من طرف فندق الجزیرة في

 :وتنقسم إلى: الخدمات المحوریة -2-3-1

 خدمات االستقبال  -أ 

قسم االستقبال هو الذي یهتم بتقدیم هذه الخدمة باعتباره أول وجهة یقصدها الضیف  إن
 :الخ، والخدمات المقدمة من طرف هذا القسم تتمثل في...لالستفسار أو الطلب

 فالنزیل یتلقى االستقبال الحسن من موظفي االستقبال وذلك : تنظیم وتنفیذ إجراءات اإلقامة
بالترحیب والسؤال واالستفسار عن احتیاجاتهم وأحوالهم من أجل طمأنة النزیل، ویعمل موظف 

على موظف االستقبال إتقان اللغات خاصة و االستقبال على التفاوض مع الزبائن على السعر النهائي 
المعلومات  جانب، وبهذا القسم یتم تقدیم بطاقة الزبون مدون علیهااللغة االنجلیزیة لوجود نزالء أ

الشخصیة بعد أن یطلب منه جواز السفر أو رخصة السیاقة وترسل البطاقة إلى الشرطة للمصادقة 
تقدیم جواز السفر، بطاقة اإلقامة مع ذكر تاریخ الدخول إلى علیها، أما األجانب فیطلب منهم 

 .الجزائر

  فندق الجزیرة بالمراقبة المستمرة للزبون  ایقوم موظفو :إجراءات اإلقامة والمغادرةتنظیم وتنفیذ
ومده بالمعلومات حول الفندق كمكان وجود الكافیتیریا والمطعم ومختلف األماكن األخرى داخل 
الفندق، إلى جانب ذلك التجهیز قوائم تتضمن أنواع الوجبات المقدمة في الفندق سواء تلك الخاصة 

عداد الفواتیر التي تكون دقیقة ومفصلة  بفطور ٕ الصباح، الغذاء والعشاء، مع تحدید أوقات التقدیم وا
 .في مشاكل مع الزبونوذلك لتفادي الوقوع 
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 وتتمثل في طبع التقاریر الخاصة بالغرف، وتقدیم االستشارات والرد  :إعداد تجهیزات العمل
  .فع واإلصالحات الخاصة بالعملیات المحاسبیةعن االستفسارات والمكالمات الهاتفیة، واستالم الد

 خدمة الغرف  - ب 

طوابق معظمها فردیة إضافة إلى شقة، وكل غرفة  5غرفة موزعة على  23والفندق یحتوي على 
ساعة، كما تحتوي على مختلف التجهیزات منها  24/24تحتوي على حمام مستقل یتوفر على میاه 

الهاتف الداخلي من اجل االستعمال الداخلي، تلفاز، ثالجة، ومكیف هوائي، مع دلیل یبین النظام 
 .بع من طرف الفندق، وخدمة األنترنت، وخزنة رقمیة، خزانة وسریرالمت

 خدمات اإلطعام  -ج 

مقعد  60على مستوى فندق الجزیرة بوالیة جیجل یوجد مطعم عصري له دیكور جذاب به 
مقعد، ویتم تقدیم وجبات عصریة متعددة ومتنوعة  48باإلضافة إلى مطعم على سطح الفندق به 

  .ن ونادلون یتناوبون على العملاة أو عالمیة، ویوجد بالمطعم طباختقلیدیباإلضافة إلى وجبات 
 خدمات محوریة أخرى  - د 

مقعد، تقوم بتقدیم فطور الصباح للزبائن المقیمین  30وتوجد بالفندق كافیتیریا واحدة تحتوي على 
دفع مقابل ألنه ملحق بثمن الغرفة، وكذا یحتوي بالفندق وكذا مختلف المشروبات وال یقوم الزبون ب

الفندق على البیاضة وهي المكان الذي یتم فیه تنظیف وغسل األغطیة والستائر، وتوجد كذلك قاعة 
  .لالجتماعات، ومخزن، كما أنه هناك مصعد وموقف للسیارات

  الخدمات التكمیلیة -2-3-2

  :وتتمثل الخدمات التكمیلیة في
 في حسن المعاملة مع الزبائن القدامى والجدد، فكل الزبائن یلقون الترحاب وتتمثل : الضیافة

ویطلبون منهم الراحة في األماكن المخصصة والمجهزة لذلك، كما تتم مرافقة الزبائن إلى غرفهم في 
  .حالة حجز الغرفة ویتم توفیر األمن والحرص على أمانة وسالمة الزبائن بصفة عامة

فندق بطریقة سهلة ومنظمة ویحضر الزبون شخصیا العملیة الحجز بتتم : استالم الطلبیات -ه 
للفندق وتسجل معلومات عنه، أو یتصل الزبون عن طریق الهاتف، وأیضا في حالة تعاقد مع 
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منظمات أخرى كتعاقد الفندق مع الجامعة أو مراكز التكوین في حالة وجود دورات أو ملتقیات على 
 .قدیم تخفیض األسعار أو تقدیم خدمات أخرى مجانیةمستوى هذه المنظمات، وهنا یتم ت

وفواتیر أخرى كفاتورة یتم إعداد وتقدیم فواتیر مفصلة تتضمن فترة اإلقامة : إعداد الفواتیر  -و 
 .األكل والشرب

  العالقات العامة بفندق الجزیرة 2-4
ن العالقات العامة هو ذلك النشاط الذي یهدف إلى ربط اتصال دائم مع إن مدیر الفندق یرى أ

یجابیة بین الفندق واألطراف المشكلة له سواء كان هذا الزبون، كما یهدف  ٕ إلى خلق عالقات طیبة وا
  .من الجمهور داخل الفندق  أو خارجه

سمعة جیدة مع ویعمل الفندق دائما على تحسین صورته ومحاولة ترسیخها والعمل على بناء 
  :العمال، والموردین، والزبائن، وحتى مع المنافسین، ویتجسد ذلك من خالل عدة نشاطات منها

إن فندق الجزیرة بوالیة جیجل یساهم في تمویل عدة نشاطات، ومن بین أهم : التمویل-أ
  :النشاطات التي ساهم في تمویلها الفندق نذكر

 والیة جیجل، إذ یعتبر فندق الجزیرة من بین تمویل حمالت من أجل تنظیف بعض الشواطئ ب
 .الممولین لبعض الحمالت التنظیفیة بالوالیة

  ساهم فندق الجزیرة في تمویل تظاهرة أیام جیجل األولى لفن القصیدة الشعریة واألغنیة
 .الشعبیة

 األمل التي قامت به جمعیة قدماء الكشافة اإلسالمیة الجزائریة  المسمى تمویل المخیم الصیفي
 .بجیجل

یساهم الفندق سنویا بتنظیم العدید من الحفالت التي تتم على مستوى الوالیة سنویا، : الحفالت-ب
كحفل اختتام السنة الجامعیة وتكریم الطلبة المتفوقین، وأیضا المساهمة في تنظیم العید المحلي للسمك 

  .ة لوالیة جیجلالسواحبرعایة مدیریة  یكون بوالیة جیجل، مع تنظیم جائزة أحسن طبق الذي

یقوم فندق الجزیرة بوالیة جیجل بتقدیم مجموعة من المساعدات الخیریة : المساعدات الخیریة -ج
  .لبعض الجمعیات المتواجدة على مستوى الوالیة كجمعیة مرضى السكري وجمعیة مرضى السرطان
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یقوم فندق الجزیرة بوالیة جیجل في بدایة كل سنة  دراسیة : سماح بالتربصات والتكویناتال - د
باستقبال طلبة جامعین وطلبة معاهد التكوین المهني من أجل الحصول على تكوینات أو تربصات، 

  .وهذا یعطي للفندق صورة جیدة عن هذه المنظمة
وذلك من خالل عرض شهادات : الزبائن بطبیعة العالقات التي یقوم بها الفندق تعریف -ه

  .الشكر والتقدیر التي حصل علیها الفندق
  تفریغ وتحلیل بیانات فندق الجزیرة -3

یجب علینا أوال إبراز مجال الدراسة المیدانیة من خالل  االستبیانالقیام بتفریغ وتحلیل نتائج قبل 
ا وكیفیة اختیار العینة وحجمها، وأسلوب جمع البیانات وذلك تمهیدا لتحلیل نتائج تحدید مجتمع دراستن

 .الدراسة الذي قمنا بها بفندق الجزیرة بوالیة جیجل

  منهجیة الدراسة3-1

  :یلي وسیتم إبراز منهجیة الدراسة من خالل ما

  اختیار العینة 3-1-1

هو جمع أكبر عدد ممكن من البیانات المیدانیة هذه الدراسة هدف معین وهدف  لكل دراسة
في فندق الجزیرة، وعلیه فإن تجدید مجتمع  السیاحیةدور العالقات العامة في تطویر الخدمات لمعرفة 

وفر على ، إذ یجب اختیاره بدقة لتكون جمیع المفردات تتةوصعب ةمهمللباحث مرحلة وعینة الدراسة 
  :تیار العینة من خاللالخصائص المطلوب دراستها، ویتم اخ

  تحدید مجتمع الدراسة-أ

الدراسة من المنظور اإلحصائي جمیع المفردات التي تمثل الظاهرة موضوع الدراسة،  یمثل مجتمع
سواء كانوا من داخل الوطن  السواحوتشترك في صفة أو أكثر، والتي تتضمن العاملین بالفندق وكذلك 

  .)سیاح أجانب(أو خارج التراب الوطني ) سیاح محلیین(

  ار العینةیاخت- ب

تمثل العینة جزء أو عدد محدود من إجمالي مفردات مجتمع البحث بشرط أن تكون ممثلة تمثیال 
دقیقا لهذا المجتمع، ونظرا لنوعیة الدراسة التي نقوم بإعدادها، رأینا أنه من الضروري إتباع أسلوب 
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قة العشوائیة العینات المالئم لحاالت التعامل مع مفردات العینة، لذا فقد تم االعتماد على الطری
على تمثیل من العینات  البسیطة، وهذا لكونها الطریقة المناسبة للبحث نظرا لمدى قدرة هذا النوع

استمارة على عمال فندق )30(وقد تم توزیع . استمارة) 80(الدراسة، حیث شملت عینة البحث 
  .استمارة على نزالء الفندق ) 50(الجزیرة، و

  أسلوب جمع البیانات 3-1-2
 العلمیة والمقابلة المالحظة  -أ 

تم استخدامها  نا لكشف وتوضیح بعض الجوانب وكذلكوقد استخدمنا المالحظة العلمیة في دراست
اعتمدنا في جمع البیانات و ،لكشف سلوك موظفي االستقبال والتركیز على طریقة تعاملهم مع الزبائن

قات العامة في تطویر الخدمات للتعرف على مدى إسهام العالو المقابلة على المقابلة مع مسیر الفندق 
  .السیاحیة

 االستبیان  -ب 

یعتبر االستبیان من أدوات البحث العلمي المهمة، إذ یساعد الباحث في جمع المعلومات المختلفة 
والحقائق من خالل استجابة أفراد العینة ألسئلته، وبالتالي نقول أن االستبیان عبارة عن مجموعة من 

ولهذا یجب أن  األسئلة تصمم بطریقة معینة هدفها الوصول إلى بیانات أولیة، یتم جمعها ألول مرة
تكون األسئلة مترابطة مع اإلشكالیة المراد الوصول إلیها، وقمنا بتصمیم قائمة أسئلة االستبیان وفقا 

  :لمخطط البحث ومررنا بعدة مراحل

  تصمیم االستبیان  3-1-2

لتصمیم قائمة االستبیان، إال أنه هناك مراحل تتبع من طرف الباحث  ال یوجد هناك نموذج موحد
اتبعنا مجموعة من الخطوات الهامة التي تسهم في  فقدبها خالل عملیة تصمیم االستبیان،  لیسترشد

  :نجاح عملیة االستقصاء وفهم الزبون والعامل لمحتوى ومضمون االستبیان وذلك كما یلي

  مرحلة تحدید البیانات المطلوبة  -أ 

المراد جمعها وتعریف دقیق قمنا بتحدید دقیق للمعلومات  ة االستبیانقبل الشروع في تصمیم قائم
أیضا لألفراد المستقصي منهم، حیث راعینا أن تتدفق األسئلة في قائمة االستبیان بشكل منطقي من 
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لإلحاطة بجوانب الموضوع والتي تشمل متغیرات الدراسة  هذا، و قائمة المعلومات المطلوب جمعها
العالقات العامة في تطویر الخدمات  إسهامالمیدانیة المتمثلة في العالقات العامة داخل الفندق، 

  .یةاحالسی

  وعدد األسئلة المراد وضعها مرحلة تحدید نوع  - ب 

إلى من توجه هذه القائمة أو ال الطالبتین تتعلق هذه المرحلة بهیكل القائمة إذ یجب أن یحدث 
  .وكذلك عالنیة الهدف أو عدم عالنیته، وهناك عدة طرق محددة لنوع هیكل القائمة ،توجه

ه المرحلة ارتأینا أن یكون المستقصي منه األطراف المشكلة لفندق الجزیرة بوالیة جیجل، هذ وفي
  :وعلیها قمنا بوضع قائمتین من أجل االستقصاء حیث كانت كاألتي

 وضعها المراد األسئلة عدد تحدید  -ج 

 المیدانیة الدراسة إشكالیة على لإلجابة وضعها الواجب األسئلة عدد بتحدید قمنا المرحلة هذه في
  :قائمتین ىعل االستقصاء قائمة احتوت حیث

 قائمة االستقصاء الخاصة بزبائن الفندق: أوال  

 وقد الشخصیة، بالبیانات متعلق جزء جزئین إلى مقسمة، وهي مجموعة من األسئلةوتضمنت 
 یةالتطبیق األسئلة هذه ،سؤاال 13 تضمن حیث التطبیقیة، بالبیانات متعلق وجزء ،أسئلة05ت تضمن
  :وهي سئلةأ عدة إلى مقسمة ، وهي))02(أنظر الملحق رقم ( 13إلى  01مرقمة من  بدورها

 .01 رقم السؤال ویشمل الفندق على الزبائن تعرف طریقة بمعرفة خاص سؤال -

التكمیلیة التي یركز علیها الزبون عند  ات األساسیة والخدماتبمعرفة الخدم خاص سؤال -
 .03و 02إقامته بالفندق ویشمل السؤالین 

معرفة األساس الذي من أجله سیتم اختیار الفندق من طرف الزبائن وتشمل ب خاص سؤال -
.04السؤال رقم 

.05ق بعدد مرات زیارة الزبائن للفندق وتشمل السؤال رقممتعل سؤال -
. 06متعلق بالوسیلة التي تجعل الزبون على اتصال دائم بالفندق وتشمل السؤال رقم  سؤال -
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.07بتقدیم االقتراحات للفندق لتطویر خدماته وتشمل السؤال رقم سؤال -
.08وتشمل السؤال رقم  بهذا الفندق السیاحیةمتعلق بدراسة المستوى العام للخدمات  سؤال -
. 09باستمرار وتشمل السؤال رقم  السیاحیةق بقیام الفندق بتطویر الخدمات متعل سؤال -

.10وتشمل السؤال رقم بتعدیلها السیاحیةق بقیام الفندق بتطویر الخدمات متعل سؤال -
.11وتجدیدها تماما وتشمل السؤال رقم السیاحیةتطویر الخدمات سؤال عن  -
ال رقم شمل السؤ وت طرح خدمات سیاحیة جیدةقیام الفندق بالتواصل مع السائح عند سؤال عن  -

12.
الستقطاب أكبر عدد  السواحمتعلق بعمل الفندق على إقامة عالقات طیبة ودائمة مع سؤال  -

  .13ممكن منهم وتشمل السؤال رقم 
 قائمة االستقصاء الخاصة بعمال الفندق: ثانیا  

 جزء جزئین إلى مقسمة، وهي فندق الجزیرة السیاحیةأسئلة عن تطویر الخدمات بالمنظمة وتضمنت 
مصلحة  نس، السن، التحصیل العلميوقد شملت الج أسئلة 4 تضمن وقد الشخصیة، بالبیانات متعلق
وهذا حسب ما  9إلى  1تم ترقیمها من أسئلة  9 تضمن حیث التطبیقیة بالبیانات متعلق وجزء ،العمل

  :وهي سئلةأ عدة إلى مقسمة بدورها التطبیقیة األسئلة هذهو  ،)02(یشیر إلیه الملحق رقم 

یشمل  یحتوي على مصلحة للعالقات العامة الفندق كان ما إذا معرفةب خاصسؤال  -
 .01السؤال

إذا كانت إدارة العالقات العامة تتمتع بالمكانة الالئقة لها بالفندق ویشمل السؤال  حول ماسؤال  -
 .02رقم

امة بالفندق وتشمل الفندق یخصص میزانیة للترویج والعالقات الع ما إذا  كان دراسة سؤال عن -
.04و 03السؤالین 

.05وتشمل السؤال رقم  السواحالوسیلة التي تستخدم من طرف الفندق لجدب سؤال  عن  -
.06ویشمل السؤال رقم  السیاحیةتطویر الفندق للخدمات سؤال عن  -
 وتشمل السؤال رقم السیاحیةتطویر الخدمات درجة تأثیر العالقات العامة على سؤال حول  -

07.
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  .08وتشمل السؤال رقم ي الفندق إلى تعزیز عالقته بالسائح عخاص بسسؤال  -
  مرحلة تحدید الخصائص المادیة للقائمة  -  د

بمعنى مراعاة المظهر الخارجي والمادي لالستقصاء، نوعیة الورق المستخدم، طریقة طباعة 
األسئلة، التنظیم الداخلي للصفحة، واإلخراج النهائي للقائمة، كل ذلك یحدد درجة االستجابة ویعبر 
عن رد فعل أولي للمستقصى منه، ومن المهم إظهار اسم منفذ البحث وموضوع البحث في الصفحة 

  . األولى لقائمة االستقصاء، مع مراعاة ضرورة عدم طول وكبر قائمة االستقصاء
  مرحلة صیاغة األسئلة  - ه

قائمة االستبیان في صیاغة األسئلة التي توجه إلى المستقصى منه، وتمثل هذه األسئلة  تتمثل
حلقة الوصل بین البیانات والمعلومات المطلوبة لدراسة موضوع البحث، فمن األمور التي یجب 

  :مراعاتها عند صیاغة األسئلة

 استخدام كلمات سهلة وبسیطة ومدركة لمستوى فهم المستقصى منه؛   -1

 أكثر من معنى في آن واحد؛ ىالكلمات التي تحمل اللبس أو تشیر إل تجنب -2

 تجنب األسئلة اإلیحائیة التي تعطي تلمیحا على لإلجابة؛ -3

 تجنب األسئلة والكلمات التي تدل على وجود التحیز أو تلمیحا عن إجابة الباحث؛ -4

 تجنب األسئلة المركبة والمزدوجة -5

  مرحلة تحدید تسلسل األسئلة-و

هي تحدید تسلسل هذه األسئلة فهناك  ةتهائنا من صیاغة األسئلة كانت الخطوة التالیبمجرد ان
  :بعض اإلرشادات المهمة لتحدید تسلسل األسئلة كما یلي

 البدء باألسئلة السهلة والبسیطة واإلیجاز قدر اإلمكان إلثارة اهتمام المستقصى منه؛ -1

 لوقت؛وضوح األسلوب والترتیب والتخطیط لحسن صیاغة و  -2

 االبتعاد عن األسئلة اإلیحائیة الهادفة إلثبات صحة الفرضیات؛  -3

عطاء الحقائق؛  -4 ٕ  تجنب الخلط بین  إبداء الرأي وا

 تجنب األسئلة التي تستدعي تفكیرا عمیقا من المبحثین؛  -5
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  .لمبحوثین لإلجابة بدقة وموضوعیةحفز ات، و بتعلیمات االستبیانتزوید  -6
  مرحلة إعادة فحص وتوزیع القائمة  - ه
حلة یقوم الباحث بعملیة مراجعة وتدقیق وفحص األسئلة التي قام بإعدادها من حیث ر هذه الم في

 الصیاغة، والترتیب واألخطاء اللغویة، ومظهر القائمة، وبالتالي القیام بالتصحیح إن وجدت أخطاء،
 ى أساتذةرض هذه القائمة علمع ضرورة زیادة درجة مصداقیة قائمة األسئلة من خالل قیام الباحث بع

یوسف تبوب،  عریف سعیود، سامي زعباط، خالد لیتیم،: مختصین، والذین كانت أسماؤهم كاآلتي
  . سعید عیمر، عبد الحمید مرغیت

 نوع األسئلة المستخدمة في االستبیان 3-1-3

من أجل حصول على العلمي المستعملة على نطاق واسع یعتبر االستبیان أحد الوسائل البحث 
  . ومیولهم أو اتجاهاتهمأو معلومات تتعلق بأحوال الناس  بیانات

وتأتي أهمیة االستبیان كأدوات لجمع المعلومات بالرغم مما یتعرض له من انتقادات، من أنه 
 قابلة والمالحظة فاالستبیان  یتألف من استمارة تحتوي علىماقتصادي في الجهد والوقت إذا قورن بال

  .باإلجابة علیها بنفسه دون مساعدة أو تدخل من أحد مجموعة من الفقرات یقوم كل مستقصى منه
في االستبیان قد جاءت تتماشى مع طبیعة المعلومات عتمدناها فیما یتعلق بأنواع األسئلة التي او 

  : ليالتي نرغب في الحصول علیها وجمعها كما ی
ة من اإلجابات المتعددة، ویتمیز هذا النوع دباختیار واحوفیه تكون اإلجابة  : السؤال المغلق -أ

من االستبیان بسهولة تصنیف اإلجابات ووضعها في قوائم أو جداول إحصائیة یسهل على الباحث 
سئلة االستبیان أإلجابة على ه یحفز المستقصى منه لتلخیصها وتصنیفها وتحلیلها، ومن ممیزاته أن

  .جهد شاق أو تفكیر عمیق ألنها ال تحتاج إلى وقت طویل أو
  لسؤال المغلق األحادي اإلجابة ا  - ب

  )40-31(  )30-18(:السن 
 )فمافوق51)(34-39( 
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  األسئلة النصف مفتوحة  -ج 

 أكثر توضیحات لوضع الحریة أیضا له وتترك مسبقة، إجابات للمجیب تحدد التي األسئلة تلك هي
 وتحلیل التبویب لصعوبة وذلك كبیر بشكل األسئلة من النوع هذا باستخدام نقم ولم وجدت، نإ

  .ي الفندق على مصلحة للعالقات العامةهل یحتو : لالسؤا ذلك أمثلة من اإلجابات،

  هل یحتوي الفندق على مصلحة للعالقات العامة؟ -

  نعم                                ال                                  ال أدري  

  ؟ةالبدیل هي المصلحةذا كانت اإلجابة ب ال  ماإ -

..............................................................  

  معتمدة على القیاسسئلة الاأل - د

یهدف إلى التعرف على مدى قوة اتجاهات المستقصى وهي األسئلة التي تعتمد على السلم،وهو 
  .منه نحو موضوع معین

یهدف إلى قیاس درجة القبول أو عدم القبول بخمس درجات  سلم متدرجهو LEKERTسلم  إن
  : كاآلتي مرتبة بشكل تصاعدي

 

 

  

والذي  لیكرت الذي یحتوي على خمسة درجاتوتكون اإلجابة عن أسئلة االستبیان وفق مقیاس 
لزبون إعطاء درجة موافقته على یعتبر من المقاییس المناسبة لقیاس اإلدراك واالتجاه، فقد طلب من ا

  :وفق مقیاس لیكرت وذلك كما یلي)  19(ة كل عبارة من العبارات التسعة عشرصح

 )2-(لها درجة                           موافق تماما غیر -

 )1-(لها درجة                          موافق        غیر -

 )0(لها  درجة   محاید                                  -

 )1+( موافق                                  لها درجة -

  موافق محاید         غیر موافق          غیر موافق تماماموافق تماما          
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  )+2(لها درجة                     موافق تماما         -

  تجهیز االستبیان للتحلیل  4- 3-1

بیانات االستقصاء للتحلیل مرحلة مهمة جدا، إذ تتضمن عدة خطوات من تعتبر عملیة تجهیز 
الضروري إتباعها وتتمثل في مراجعة قوائم االستقصاء والعمل على تجهیزها من أجل القیام بعملیة 

هذه النتائج  ةالتبویب، وهذا بعد التأكد من سالمة العینة المختارة من مجتمع الدراسة، للوصول إلى جدول
  .النهائي الذي یتم من خالله تقدیم التوصیات واالقتراحات الالزمةتساعد في إعداد التقریر  جزبشكل مو 

، l’exel2007ویمكن توضیح هذه الخطوات من خالل مراجعة وترمیز وجدولة المعلومات باستعمال 
  . صاءحیث تم االعتماد على هذه الطریقة من أجل معالجة البیانات المتحصل علیها من عملیة االستق

دخالها للحاسوب تمت معالجة البیانات باستعمال  االستبیانبعد تفریغ و ٕ وترمیز البیانات وا
l’exel2007   وبرنامجSPSS17 في عملیة التفریغ وكذا عرض البیانات، كما تمت االستعانة ببعض ،

 الموافقةة من حیث الخصائص، درجة یم وصف شامل لبیانات العینالیة لتقداإلحصائیة الت األدوات
  : ودرجة الرضا وذلك كما یلي

 التكرارات؛  -1

 المؤویة؛  النسب -2

 لتمثیل أدق ألفراد العینة وتطور نسبهم؛   ت البیانیة واإلحصائیةاالرسوم -3

 .المتوسط الحسابي -4

  عینة الدراسة العمالب المتعلقة البیانات تحلیل وتفسیر 3-2
 األهداففي هذا المطلب إلى دراسة البیانات وتحلیلها بهدف استخالص النتائج وفق  نتطرق

والفرضیات الموضحة، حیث سنقوم بدراسة خصائص أفراد العینة من حیث البیانات الشخصیة والتعامل 
  .مع الفندق محل الدراسة

 لعمال عینة الدراسة البیانات الشخصیةتحلیل وتفسیر  1- 3-2

  .یوضح الجدول أدناه البیانات الشخصیة للمبحوثین العمال بفندق الجزیرة
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  البیانات الشخصیة لعمال الفندق): 03(الجدول رقم 
  الجنس  السن

  %النسبة  التكرار  الحاالت  %النسبة  التكرار  الحاالت
18- 30  11  36,7%  

  %56,6  17  ذكر
31-40  17  56,7%  
41-50  1  3,3%  

  %43,3  25  أنثى
  %3,3  1  فما فوق 51

  %100  30  المجموع  %100  30  المجموع
  %النسبة  التكرار  مصلحة التي تعمل بهاال  %النسبة  التكرار  التحصیل العلمي
  %13,3  4  اإلدارة العلیا  %22  11  التعلیم المتوسط 

  %6,7  2  المحاسبة والمالیة  %20  10  ثانوي 
  %3,3  1  الشراء   %46  23  جامعي 

  %16,7  5  اإلشراف الداخلي  %12  6  دراسات علیا 

  %100  30  المجموع
  %23,3  7  االستقبال والحجز

  %36,7  11  اإلطعام
  %100  30  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات: المصدر
  :كالتالي یوضح لنا نسب ألعمار المبحوثینأما الشكل الموالي 

  .دائرة نسبیة ألعمار عمال فندق الجزیرة بجیجل): 07(رقم الشكل 

  

من 18- 30
من 31- 40
من 41- 50
ما فوق 51  

  
  .Excelوباالعتماد على   spssم ومخرجات نظا االستبیانمن إعداد الطالبتین بناءا على :المصدر

  
  
  

36,7%  

56,7%  

3.3% 
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  الشكل السابقو  )03(من خالل الجدول رقم 

، ثم %56,7سنة بنسبة  40-31یظهر لنا أن أغلب المبحوثین العمال تتراوح أعمارهم ما بین 
سنة  50 -41، ثم فئة من %36,7بنسبة  سنة 30 -18تلیهم فئة العمال الذین تتراوح أعمارهم بین 

  .% 3,3سنة فما فوق بنفس النسبة والتي تقدر ب  51وفئة 

عمال فندق الفئة العمریة األكبر التي یتشكل منها  تمثلفإن فئة الشباب وتأسیسا على ذلك 
في السنوات المقبلة خطر سیجنب الفندق السن للعامل صغر ، وهذا لیس أمرا سلبیا، فمن جهة الجزیرة

یعكس سنوات الخبرة التي یمتلكها لكن أیضا السن المتقدم إستقبال عمال جدد محل العمال المتقاعدین، 
الفرد مع زیادة العمر یشكل خلفیات معرفیة وتتراكم لدیه مهارات وخبرات في مجال عمله، ألن العامل 

  .نتیجة لمرور الزمن

  .دائرة نسبیة تبین جنس العمال عینة الدراسة في فندق الجزیرة بجیجل): 08(الشكل رقم 

دكر أنثى

  
  .Excelعلى  باالعتمادspss م ومخرجات نظا االستبیانبناءا على  د الطالبتینمن إعدا:المصدر

، في حین أن اإلناث كانت بنسبة %56,7ل الذكور هي انجد أن نسبة المبحوثین العموعلیه  
أن عدد  لقد تم التوصل إلى، وهذا للتنوع في الموظفین العاملین بفندق الجزیرة بوالیة جیجل، 43,3%

یرجع إلى عادات وتقالید السبب في ذلك و بجیجل أكبر من عدد اإلناث الذكور بفندق الجزیرة العمال 
  .لان ثقافة المجتمع تؤثر في طبیعة ونوعیة العمالمنطقة، أل

  .نسبیة تمثل التحصیل العلمي للعمال عینة الدراسة بفندق الجزیرة ةدائر ): 09(الشكل رقم
التعلیم المتوسط

التعلیم الثانوي

التعلیم الجامعي

دراسات علیا

  
  .Excelباالعتماد على  spssم ومخرجات نظابناءا على االستبیان  الطالبتیند من إعدا :المصدر

56,7%  
43,3%  
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التحصیل العلمي لعمال الفندق عینة بوالدائرة النسبیة المتعلقة  )02(تظهر معطیات الجدول رقم
لتلیها نسبة األفراد ذوي التعلیم % 46الجامعي بنسبة  مستوى التعلیمذوي  الدراسة ارتفاع نسبة األفراد

را العمال ذوي الدراسات ، أخی%20 ـثانوي بذوي مستوى التعلیم ال ، تلیها نسبة العمال%22ـتوسط بالم
  %.12ـالعلیا ب

التحصیل العلمي تعتبر كمؤشرات النسب المتحصل علیها فیما یخص من خالل ما سبق نستنتج أن 
ه تشكل رأس مال معرفي، ألن موارد البشریة في الفندق من ال الفئات أغلب وذلك ألن فندق الجزیرة،لإیجابیة 

الفئة ذات إذ أن ، االتصالبشكل جید في تسهیل عملیات ذلك المستوى التعلیمي لهذه الفئات ساهم كلما زاد 
الرغبة في تطویر  ،اكتساب المهارات، على التعامل مع الزبائنأكبر المستوى التعلیمي الجید تكون لها مقدرة 

  .سهولة التعامل مع المستجداتو لذاتیة، قدراتهم ا

  .عینة الدراسة بالفندق أفراد العمال المصلحة التي  یعمل بهانسبیة تمثل  ةدائر ): 10(الشكل رقم
اإلدارة العلیا

المحاسبة والمالیة

الشراء

اإلشراف الداخلي

اإلستقبال والحجز

اإلطعام

  
  .Excelباالعتماد على  spssم ومخرجات نظابناءا على االستبیان  د الطالبتینمن إعدا :المصدر

على أكبر نسبة حیث قدرت ب  استحوذتنه بالنسبة لمصلحة العمل أن مصلحة اإلطعام نالحظ أ
، وفي المرتبة الثالثة %23,3، لتأتي في المرتبة الثانیة مصلحة االستقبال والحجز بنسبة 36,7%

، فمصلحة %13,35، بعدها مصلحة اإلدارة العلیا بنسبة %16,7مصلحة اإلشراف الداخلي بنسبة 
  %.3,3وفي األخیر مصلحة الشراء بنسبة % 6,7لمالیة بنسبة المحاسبة وا

 حول العالقات العامة الخاص بالعمال التطبیقیةسئلة األعرض وتحلیل  2- 3-2

  لعامة بفندق الجزیرة بوالیة جیجلإن الجدول الموالي یبن لنا موقع العالقات ا
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  موقع العالقات العامة في الفندق): 04(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  نعم
  ال

  ال أدري

1  
29  
0  

3,3%  
96,7%  

0%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات: المصدر

  العالقات العامة في الفندقموقع دائرة  نسبیة ل:)11( الشكل رقم

نعم 

ال

ال أدري

  
  .Excelباالعتماد على  spssم ومخرجات نظابناءا على االستبیان  د الطالبتینمن إعدا :المصدر

األفراد على علم بعدم توفر قسم خاص بالعالقات العامة أغلب أن و الشكل نالحظ من الجدول 
 ال علم لهم الذین و،یوافقون% 3,3من إجمالي المبحوثین بینما كانت نسبة % 96,5نسبة ا یث مثلو ح
  .القسم هذابوجود  0%

من خالل إطالعنا على الهیكل التنظیمي للفندق الحظنا غیاب مصلحة للتسویق أوال، و مصلحة 
موظفي الفندق على علم تام بعدم توفر قسم  أغلبأن  تترجم النسب هذهو . للعالقات العامة ثانیا

غر لك لصوذ الجزیرة فندقدم وجود مكتب خاص بها بع هذا یتضح فيمستقل للعالقات العامة و 
  .حجمه

  مكانة العالقات العامة في الفندق
  مكانة العالقات العامة في الفندق): 05(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  نعم
  ال

27  
3  

3,3%  
96,7%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات: المصدر
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 .مكانة العالقات العامة في الفندق): 12(الشكل رقم 

نعم ال

  
  .Excelباالعتماد على  spssم ومخرجات نظابناءا على االستبیان  د الطالبتینمن إعدا:المصدر

إدارة من موظفي الفندق یرون أن % 96,7أعاله یتبین لنا أن  و الشكل یانات الجدولمن خالل ب
ما یثبت بأن موقع  هذا، و ذلك تتمتع بالمكانة الالئقة بها والنسبة المتبقیة ترى عكسالعالقات العامة ال 

  .لم یرقى إلى الموقع االستراتیجي وأن اإلدارة العلیا تنوب عنها السیاحیةالعالقات العامة في المنشأة 
  مخصصات الفندق للترویج

  مخصصات الفندق للترویج): 06(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  المتغیر
  نعم
  ال

30  
0  

100%  
0%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات: المصدر

 مخصصات الفندق للترویج): 13(الشكل رقم 

نعم ال

  
  .Excelباالعتماد على  spssم ومخرجات نظابناءا على االستبیان  د الطالبتینمن إعدا:المصدر

ن إدارة فندق الجزیرة تخصص میزانیة أعاله یتضح لنا أ و الشكل ل بیانات الجدولمن خال
  %.100بحسب ما أجمع علیه عمال الفندق عینة الدراسة وبنسبة  هذاللترویج و 

عملیة الترویج لخدماته السیاحیة، من أجل التعریف بها و  أهمیةالفندق على درایة ب أي أن
  .الستقطاب أكبر عدد ممكن من السواح
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 مخصصات الفندق للعالقات العامة

  
  للعالقات العامة  مخصصات الفندق): 7(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  نعم
  ال

0  
30  

0%  
100%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSباالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجاتمن إعداد الطالبتین : المصدر

 .مخصصات الفندق للعالقات العامة): 14(الشكل رقم 

نعم ال

  
  .Excelباالعتماد على  spssم ومخرجات نظابناءا على االستبیان  د الطالبتینمن إعدا:المصدر

% 100أعاله نالحظ أن العمال عینة الدراسة أجمعوا بنسبة  و الشكل من خالل بیانات الجدول
عكس ما الحظناه وما قمنا  یص میزانیة للعالقات العامة، وهذاعلى أن فندق الجزیرة ال یقوم بتخص

كحفل  ة یساهم في إحیاء بعض الحفالتأن فندق الجزیر  سبق لنا وتأكدنا إذبجمعه من معلومات 
السنة الجامعیة و تكریم الطلبة المتفوقین، تنظیم العید المحلي للسمك و تنظیم جائزة أحسن  اختتام

كحمالت تنظیف الشواطئ، و تقدیم المساعدات للجمعیات  و تمویل بعض الحمالت طبق محلي،
مستوى والیة جیجل، قبول بعض التربصات و التكوینات  على الخیریة كجمعیة مرضى السرطان

  .إلخ...
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  من طرف الفندق السواحالوسیلة المستخدمة لجدب ): 8(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  المتغیر
  اإلعالن

  تنشیط المبیعات
  البیع الشخصي
  العالقات العامة

12  
12  
6  
0  

40%  
40%  
20%  
0%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات: المصدر

  .الفندق من طرفالسواحب عن الوسیلة المستخدمة لجذة ینسب دائرة :)15(الشكل رقم 
  

تنشیط المبیعات
العالقات العامة
اإلعالن 
البیع الشخص

  
  .Excelعلى  باالعتمادspss م ومخرجات نظا بیاناالستمن إعداد الطالبتین بناءا على :المصدر

هي  السواحالجدول نالحظ أن الوسائل األكثر استعماال من طرف الفندق لجدب  هذامن خالل 
، یلیها البیع الشخصي بنسبة %40بنسبة  األولى المرتبة ااإلعالن، وتنشیط المبیعات حیث احتلت

النسب أن الوسائل االتصالیة  هذهفیما انعدمت نسبة العالقات العامة ویتبین من خالل % 20
  .التي یظنون أنها األنسب لالستخدامو  سمعیة بصریةهي وسائل الجزیرة ة بفندق المستعمل

  بالفندق السیاحیةتطویر الخدمات حول مؤشرات ): 9(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  السواححاجات 
  المنافسة

  عوامل أخرى

22  
5  
3  

73,3%  
16.5%  
10%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSعلى إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات من إعداد الطالبتین باالعتماد: المصدر

40%  

40%  

20% 
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  .بالفندق السیاحیةحول مؤشرات الخدمات  ةینسب دائرة :)16(الشكل رقم 
  

حاجات السیاح

المنافسة

عوامل أخرى

  
  .Excelعلى  باالعتمادspss م ومخرجات نظا االستبیانمن إعداد الطالبتین بناءا على :المصدر
بناءا على  السیاحیةالجدول نالحظ أن إدارة الفندق تقوم بتطویر الخدمات  هذامن  خالل 

، لتعود النسبة %16,5، تلیها على أساس عامل المنافسة بنسبة %73,3بنسبة  السواححاجات 
ى تلبیة حاجات ورغبات زبائنه من یدل على أن الفندق یعمل عل هذاإلى عوامل أخرى و % 10المتبقیة 

  .السوق لحفاظ علیهم وكسب رضاهم لضمان البقاء فيجل اأ
  السیاحیةتطویر الفندق لخدماته طرق ): 10(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  إمكانیاته

  ات متخصصةمإبرام عقود مع منظ
27  
3  

90%  
10%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSومخرجات من إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة: المصدر

  السیاحیةكیفیة تطویر الفندق لخدماته ة ینسب دائرة : )17(الشكل رقم

إمكانیاتھ

إبرام عقود مع منظمات
متخصصة

  
  .Excelعلى  باالعتمادspss م ومخرجات نظا بیاناالستبناءا على  من إعداد الطالبتین:المصدر

زیرة یعتمد في تطویر خدماته على إمكانیاته خالل الجدول والشكل أعاله نالحظ أن فندق الج من
ي أمثل إبرام عقود مع منظمات متخصصة ت%10من أفراد البحث، و% 90بنسبة عالیة تقدر ب

  .أن الفندق له مؤهالت بشریة و مادیة كافیة نسبیا لذلك

24%  

73,3,%  

16,5% 

24%  

52%  

20% 



 الفصل الثالث                       دور العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة بفندق الجزیرة
 

109 
 

  السیاحیةة على تطویر الخدمات درجة تأثیر العالقات العام): 11(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  المتغیر
  كبیر

  متوسط
  ضعیف

  عدمنم

6  
22  
1  
1  

20%  
73,3%  
3,3%  
3,3%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات: المصدر

  .السیاحیةلدرجة تأثیر العالقات العامة على تطویر الخدمات  ةینسب دائرة :)18(الشكل رقم 

كبیر
متوسط
ضعیف
منعدم

  
  .Excelعلى  باالعتماد spssم ومخرجات نظا االستمارةمن إعداد الطالبتین بناءا على :المصدر

، یقیمون بأن %73,3بنسبة  أن أغلبیة المبحوثین والمقدرینو الشكل نالحظ من بیانات الجدول 
% 20بالفندق بالمتوسطة، بینما البقیة  السیاحیةدرجة تأثیر العالقات العامة على تطویر الخدمات 

  %.3,3و المنعدمة ب  % 3,3تمثل  الضعیفة ین أن درجة التأثیرفي حیرون أنها كبیرة 
بفندق  السیاحیةمات النسب نستخلص أن درجة تأثیر العالقات العامة على تطویر الخد هذهمن 

  .الجزیرة لوالیة جیجل مقبولة نسبیا لدى أغلبیة الموظفین فیه
  نشاطات الفندق في تعزیز عالقاته بالسائح): 12(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  المتغیر
  التمویل
  الرعایة

  قبول التربصات والتكوینات

6  
17  
7  

20%  
56,7%  
23,3%  

  %100  30  المجموع
  .SPSSالطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجاتمن إعداد : المصدر

20%  

73,3%  

3,3% 
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  سبیة لنشاطات الفندق في تعزیز عالقاته بالسائحن ةدائر ): 19(الشكل رقم 

التمویل

الرعایة 

قبول التربصات

  
  .Excelباإلعتماد على  spssم من إعداد الطالبتین بناءا على االستمارة ومخرجات نظا:المصدر

  
لب أفراد العینة یرون أن نشاط لشكل أعاله یتضح أن أغمن خالل قراءة كل من الجدول وا  

والنسبة % 20، لتلیها في المرتبة الثانیة التمویل بنسبة %56,7الرعایة هو األكثر فعالیة بنسبة 
  %.7صات والتكوینات ب بالمتبقیة قبول التر 

  .الرعایة الفندق یسعى إلى تعزیز عالقاته بالسائح بفضلعلى هذا األساس نرى أن و 
 عینة الدراسة زبائنالمتعلقة ب بیاناتالحلیل وتفسیر ت 3-3

ثم یتم تحلیل سنقوم أوال بدراسة الخصائص الشخصیة لعینة الدراسة المتمثلة في زبائن الفندق، 
  .وتفسیر أسئلة االستبیان الموجه لهذه العینة

 للزبائن عینة الدراسة الشخصیة خصائصبالبیانات متعقلة ال 1- 3-3

  .بفندق الجزیرة البیانات الشخصیة للمبحوثین أدناهیبین الجدول 
  .البیانات الشخصیة لزبائن فندق الجزیرة: )13(الجدول رقم

  الجنس  السن
  %النسبة  التكرار  الحاالت  %النسبة  التكرار  الحاالت

18- 30  8  16%  
  %50  25  ذكر

31-40  24  48%  
41-50  11  22%  

  %50  25  أنثى
  %14  7  فما فوق 51

  %100  50  المجموع  %100  50  المجموع
  الجنسیة  المهنة   التحصیل العلمي

%النسبة  التكرار  الحاالت  %النسبة  التكرار  الحاالت  %النسبة  التكرار  الحاالت
  %88  44  جزائریة  %4  2  طالب  %22  11  التعلیم المتوسط 

20%  

56,7%  

7%  
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  موظف   %20  10  ثانوي 
  متقاعد
  بطال

  أعمال حرة

37  
4  
0  
7  

74%  
8%  

0  
14%  

  %46  23  جامعي 
  دراسات علیا   %12  6  أجنبیة

6  12%  

  %100  50  المجموع  %100  50  المجموع  %100  50  المجموع
  .SPSSرجاتخمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة وم: المصدر

  :نسب ألعمار الزبائن المتوافدة على الفندق عینة الدراسة كاآلتي والشكل یبین الموالي
  فندق الجزیرة بجیجل زبائندائرة نسبیة ألعمار ): 20(الشكل رقم

  

  

  .Excelوباالعتماد على   spssم ومخرجات نظا االستبیانمن إعداد الطالبتین بناءا على :المصدر
سنة ) 40- 31(من فئة  ةأغلبیة أفراد العینن والشكل أعاله نالحظ أ من خالل بیانات الجدول

، لیكون أصحاب العمر %22سنة بنسبة  50و 41، تلیها الفئة ذات العمر ما بین %48وذلك بنسبة 
سنة فما فوق بنسبة  51عمر فوق وي الذ، وفي األخیر %16في المرتبة الثالثة بنسبة ) 18-30(

14%.  
، و السبب في ذلك أن وهذا ما یوضح أن أغلبیة جمهور الفندق من ذوي أعمار متوسطة  

  .تنوعا في الطبقة العمریة التي تزور الفندق أیضا هناك كما نجد المجتمع الجزائري أغلبیته شباب،
  فندق الجزیرة بجیجل زبائن دائرة نسبیة لجنس): 21(الشكل رقم

  
  .Excelوباالعتماد على   spssم ومخرجات نظا االستبیانمن إعداد الطالبتین بناءا على :المصدر

 أنثى ذكر

 30-18من 

 40-31من 

 50-41من 

   51ما فوق 

50%  50% 
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كما یتضح من بیانات  .لذكور نفسها نسبة اإلناثوبالنسبة لجنس أفراد العینة فنالحظ أن نسبة ا
ن هناك اختالف في المستوى التعلیمي لجمهور الفندق فنجد أصحاب والشكل السابقین أ الجدول

، تلیها فئة التعلیم %46تردد على الفندق وذلك بنسبة الجامعي هي الفئة األكبر التي ت المستوى
، أما نسبة الدراسات العلیا نجد %20، وتلیها فئة أصحاب التعلیم الثانوي بنسبة %22المتوسط بنسبة 

  %.12قد بلغت  أنها
، أو القیام بأبحاث علمیة، ملو هذه النسب توضح أن أصحاب المستوى الجامعي لدیهم مشاریع ع

  .إلخ...ملتقیات وندوات، تنشیط لقاءات و القیام بدورات تكوینیةحضور 
، في حین تلیها عینة %74وبالنسبة لمهنة أفراد العینة فالمالحظ أن أغلبهم موظفین وذلك بنسبة 

  %.4وفي األخیر نسبة الطلبة ب  %8المتقاعدین بنسبة 
  .ما یوضح أن أغلبیة جمهور الفندق في زیارة عمل هذاو 

والسبب في % 12وأجنبیة ب نسبة % 88أما فیما یخص جنسیة أفراد العینة أغلبها جزائریة بنسبة 
  .ذلك هو عدم حلول موسم االصطیاف وتوافد األجانب

 الخاص بالزبائن التطبیقیة سئلةاألعرض وتحلیل  2- 3-3

    .الزبائن على فندق الجزیرةكیفیة تعرف ) 13(یبین الجدول رقم
  بیانات حول كیفیة تعرف الزبائن على الفندق): 14(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  المتغیر
  اإلعالن

  الكلمة المنقولة
  صدفة
  أخرى

10  
26  
12  
2  

20%  
52%  
24%  
4%  

  %100  50  المجموع

  .SPSSرجاتومخ من إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة: المصدر
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  لطریقة التي تم التعرف بها على الفندقل ةینسب دائرة :)22(الشكل رقم 
  

صدفة
الكلمة المنقولة
اإلعالن 
أخرى 

  
  .Excelعلى  باالعتماد spssم ومخرجات نظا االستبیانمن إعداد الطالبتین بناءا على :المصدر

قولة هي أكثر وسیلة یجمعون على أن الكلمة المن بحوثیننالحظ من الجدول والشكل أن أغلب الم
على فندق الجزیرة وذلك الزبائن تعرف في  الفندق، وتكون الصدفة كطریقة في التعرف علىساعدتهم 

، وفي األخیر تأتي وسائل أخرى % 20بنسبة ، أما اإلعالن فحل المرتبة ما قبل األخیرة %24نسبة ب
  .%4بنسبة 

على الفندق، أي أن معظم  السواحشكل كبیر في تعرف ب قولة تساهمیتضح أن الكلمة المن ومنه
هان زبائنه جید في ّأذالما یعني تركه االنطباع  تعرفوا على الفندق من خالل األهل واألصدقاء السواح

  .عن فندق الجزیرة للزبائن الحالیین صورة حسنةوهم بدورهم نقلوا السابقین 
الخدمة األساسیة التي یركز علیها الزبائن عند نزولهم بیانات حول ): 15(الجدول رقم 

  .بفندق الجزیرة لوالیة جیجل
  %النسبة   التكرار  المتغیر

  خدمة االستقبال
  خدمة الغرف
  خدمة اإلطعام

13  
34  
4  

24%  
68%  
8%  

  %100  50  المجموع
  .SPSSمخرجاتمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة و : المصدر

  
  

24%  

52%  

20% 
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الخدمة األساسیة التي یركز علیها الزبائن عند نزولهم بفندق نسبة : )23(الشكل رقم 
  .الجزیرة لوالیة جیجل

خدمة االستقبال

خدمة الغرف

خدمة اإلطعام

  
  .spssم ومخرجات نظا بناءا على االستبیان اد الطالبتینمن إعد:المصدر

أفراد العینة ركزوا على خدمة الغرف عند  أغلبیةالسابقین یتضح أن الشكل و  الجدول من خالل
طعام بنسبة وأخیرا خدمة اإل ،%24لتأتي بعدها خدمة االستقبال بنسبة ،%86إقامتهم بالفندق بنسبة 

8.%  
عند نزولهم بفندق  السواحدلیل على أن خدمة الغرف هي الخدمة األساسیة التي یركز علیها  اهذو 

  .الجزیرة بوالیة جیجل
التي یركز علیها الزبائن عند نزولهم بفندق الخدمة التكمیلیةبیانات حول ): 16(م الجدول رق

  .الجزیرة لوالیة جیجل
  %النسبة   التكرار  المتغیر

  الضیافة 
  استالم الطلبیات 

  إعداد الفواتیر

29  
15  
6  

58%  
30%  
12%  

  %100  50  المجموع

  .SPSSمخرجاتو  العینة من إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد: المصدر
 

  
 

24%  

8%  

68%  
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لهم بفندق الجزیرة د التي یركز علیها الزبائن عند نزوالخدمة التكمیلیةنسبة: )24(الشكل رقم
  .لوالیة جیجل

تیر إعداد الفوا

استالم الطلبیات

الضیافة

  
  .spssم ومخرجات نظا بناءا على االستبیان اد الطالبتینمن إعد:المصدر

بنسبة یتضح أن غالبیة أفراد العینة ركزوا على الضیافة من خالل قراءة للجدول والشكل أعاله 
، وفي األخیر خدمة إعداد الفواتیر حیث قدرت نسبتها ب %30لتلیها خدمة االستقبال بنسبة ،58%
 عند إقامتهم السواحخدمة الضیافة هي الخدمة التكمیلیة التي یركز علیها  ویدل على أن،% 12

  بالفندق وذلك نظرا ألن هذا العنصر یزید من ثقة وراحة الزبائن بالفندق
  .األساس الذي یركز علیه الزبون عند نزوله بالفندقالتالي الجدول  یبین

یركز علیها الزبائن عند نزولهم بفندق الجزیرة  ذيال األساسبیانات حول ): 17(الجدول رقم 
  .لوالیة جیجل

  % النسبة  التكرار  المتغیر
  الخدمة األساسیة
  الخدمة التكمیلیة

  السعر 
  أخرى

40  
6  
9  
1  

58%  
30%  
12%  
2%  

  %100  50  المجموع

 .SPSSمخرجاتو  من إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة: المصدر

58%  
12%  

30%  
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ةبفندق الجزیر لزبائن عند نزولهم یركز علیها ا ذيالاألساسحول  دائرة نسبیة: )25(الشكل رقم 

الخدمة األساسیة

الخدمة التكمیلیة

السعر

أخرى

  
  .spssم ومخرجات نظا بناءا على االستبیان اد الطالبتینمن إعد:المصدر

، خدمة الغرف، االستقبالالمتمثلة في خدمة  من خالل بیانات الجدول أن الخدمة األساسیةیظهر 
لتأتي  ،%80نسبة عند نزوله بالفندق بخدمة اإلطعام هي العنصر األساسي الذي یركز علیها النزیل 

ثم السعر % 30الخدمة التكمیلیة و المتمثلة في خدمة الضیافة، استالم الطلبیات، إعداد الفواتیر بنسبة 
  .% 2 لعوامل األخرى فكانت نسبتهااأما % 12في المرتبة الثالثة بنسبة 

والتي تتمثل في  الخدمة  للفندقهذه البیانات تترجم أن محور اهتمام السائح هي الخدمة الجوهر 
  .األساسیة، وهذا راجع لخصائص الفندق و أهدافه

  .إن الجدول التالي یوضح عدد مرات توافد الزبائن على الفندق
  .عدد مرات توافد الزبائن على الفندق: )18(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  المتغیر
  مرة واحدة

  مرتین
  ثالث مرات
  أربع مرات

20  
8  
5  

17  

40%  
16%  
10%  
34%  

  %100  50  المجموع

  .SPSSمخرجاتو  من إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة: المصدر
  
  
  

58%  

12%  
30%  
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  .عدد مرات توافد الزبائن على الفندقنسبة: )26(الشكل رقم

مرة واحدة

مرتین

ثالث مرات

أربع مرات

  
  .spssم ومخرجات نظا على االستبیان بناءا اد الطالبتینمن إعد:المصدر

، %40نسبة من أفراد العینة كانت إقامتهم بالفندق مرة واحدة بنسبة  أن نالحظمن الجدول والشكل 
لتأتي نسبة األفراد الذین نزلوا بالفندق  ،%34أربع مرات بنسبة  نسبة األفراد الذین كرروا التجربةلتلیها 

  .%10لوا بالفندق ثالث مرات نسبة ق  األفراد الذین نز مثل بالفند وأخیرا% 16مرتین بنسبة 

ة من طرف الفندق من حیث الجودة و السب في ذلك یعود إلى ثقة السواح في الخدمات المقدم
  ). وسط المدینة(والموقع اإلستراتیجي للفندق  ،حسن الضیافة التي یحضى بها السائحو 

  بالزبائن  عند اتصالهالفندق یركز علیها  الوسیلة التي  بیانات حول): 19(الجدول رقم 
  %النسبة   التكرار  المتغیر

  االنترنت
  الهاتف
  اإلذاعة

  المجالت المحلیة

11  
39  
0  
0  

22%  
78%  
0%  
0%  

  %100  50  المجموع

  .SPSSمخرجاتو  من إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة: المصدر
  
  
  
  
  

58%  

12%  

30%  
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  .الفندقب الوسیلة التي یركز علیها الزبائن عند اتصالهم دائرة نسبیة تمثل)27(الشكل رقم

األنترنت

الھاتف 

اإلداعة 

المجالت المحلیة

  
  .spssم ومخرجات نظا بناءا على االستبیان اد الطالبتینمن إعد:المصدر

 اتصالبین وسائل   من ىاألولحتل المرتبة ین أن الهاتف إنالحظ من الجدول والشكل السابق
، لتنعدم نسبة اإلذاعة %22، وجاءت االنترنت في المرتبة الثانیة بنسبة %78ح بنسبة بالسائ الفندق

  .والمجالت المحلیة

الهاتف هي  أن الوسیلة األساسیة المستخدمة من طرف الفندق إلیها وتشیر هذه النتائج المتوصل
 .نظرا لتوفرها الدائم والسهولة في استعماله

ن تطویر الخدمات في فندق كل من الجدول والشكل الموالیین عن نسب الزبائن الذین یقترحو  یعبر
  الجزیرة

  .السیاحیةنسبة اقتراحات الزبائن لتطویر الخدمات ): 20(الجدول رقم               

  %النسبة   التكرار  المتغیر
  نعم 

  ال
39  
11  

78%  
22%  

  %100  50  المجموع
  .SPSSرجاتخالطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة وممن إعداد : المصدر

 

  
  
  
  
  
 

22%  

78%  



 الفصل الثالث                       دور العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة بفندق الجزیرة
 

119 
 

  .السیاحیةاقتراحات الزبائن لتطویر الخدمات  تمثل ةینسب دائرة: )28(الشكل رقم 

نعم ال

  
  .spssم ومخرجات نظا بناءا على االستبیان اد الطالبتینمن إعد:المصدر

الفندق  یقدمون اقتراحات لتطویر السواحمن خالل بیانات الجدول والدائرة النسبیة نالحظ أن أغلبیة 
وهذا راجع لوعي الزبائن بضرورة المشاركة في تقدیم اقتراحات لتطویر الخدمات ،%78لخدماته بنسبة 

ال  فراد الذینتخص األ% 22النسبة المتبقیة أما  السیاحیة بالفندق التي تعكس مستوى تطلعاتهم،
  .ألنهم یظنون أن هذا األمر من اختصاص اإلدارة یساهمون في تقدیم االقتراحات

  .بالفندق السیاحیةالمستوى العام للخدمات ):21(رقمالجدول 

  2-  1-  0  1+  2+  المعامالت  

الوسط الحسابي
  

رقم 
  العبارة

  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما  العبارة
غیر موافق 

  تماما

08  
المستوى العام للخدمات 

  لهذا الفندق جید السیاحیة

التكرار
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
%  

2  4%  31  62%  3  6%  13  26%  1  2%  0.4  
  .SPSSرجاتخمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة وم:المصدر

ألن أغلبیة  ةبالفندق جید السیاحیةالمتعلقة بالمستوى العام للخدمات  )08(من العبارة رقم  یتبین
 وافقوا حیث بلغت نسبة أفراد العینة الذین0.4بمتوسط درجة الموافقة بلغ  المبحوثین یجمعون على ذلك،

% 28ومثلت نسبة  ،بین موافق وموافق تماما% 66بنسبة  على أن مستوى الخدمات السیاحیة جیدة
ن مستوى الخدمات و مثلت نسبة الذین یر % 6نسبة األفراد غیر الموافقین وغیر موافقین تماما، بینما 

  .جید إلى حد ما

  .للفندق جیدة إلى حد ما السیاحیةوهذه البیانات تبین أن المستوى العام للخدمات 

  

78%  

22%  
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  .باستمرار السیاحیةقیام الفندق بتطویر الخدمات :  )22(الجدول رقم

  2-  1-  0  1+  2+  المعامالت  

الوسط الحسابي
  

رقم 
  العبارة

  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما  العبارة
غیر موافق 

  تماما

09  
یقوم الفندق بتطویر الخدمات 

  باستمرار السیاحیة
التكرار

  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
%  

0  0%  34  68%  8  16%  8  16%  0  0%  0.52  
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات:المصدر

باستمرار بأن أغلب  السیاحیةالمتعلقة بقیام الفندق بتطویر الخدمات ) 09(تبین العبارة رقم 
وجاء ذلك بمتوسط ودرجة  باستمرار السیاحیةالمبحوثین أجمعوا على أن الفندق یقوم بتطویر الخدمات 

بین موافق وموافق تماما، ومثلت نسبة % 68، حیث بلغت نسبة أفراد العینة الموافقین 0.52الموافقة
  .من نسبة المبحوثین الذین ال یوافقون والموافقون إلى حد سواء% 16

وتلبیة حاجاتهم البیانات یتبین لنا أن الفندق یعمل دائما على إرضاء زبائنه ه هذمن خالل 
  .من أجل كسب ثقتهم ووالئهم له باستمرار

  .بتعدیل الخدمات السابقة السیاحیةتطور الخدمات : )23(الجدول رقم 

  2-  1-  0  1+  2+  المعامالت  
الوسط الحسابي

  
رقم 
  العبارة

  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما  العبارة
غیر موافق 

  تماما

10  
 السیاحیةتطور الخدمات 

  بتعدیل الخدمات السابقة

التكرار
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
%  

0  0%  34  68%  8  16%  8  16%  0  0%  0.84  
  .SPSSالدراسة ومخرجاتمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة :المصدر

 السیاحیةكانت الخدمات  بإجابات أفراد العینة حول  ما إذا المتعلقة)10(یتضح من العبارة رقم 
، 0.84قدرهومتوسط حسابي % 68بنسبة  اتطور بتعدیل الخدمات السابقة، بأن أفراد العینة وافقو 

  %.16، جاءت محایدة، ونسبة عدم الموافقة %16ونسبة
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أن الفندق یعمل دائما على إدخال التعدیالت لمواكبة التغیرات الحاصلة من أجل بین یوهذا ما 
  .البقاء واالستمرار في السوق

  .بتجدیدها تماما السیاحیةر الخدمات یتطو ): 24(الجدول رقم 

  2-  1-  0  1+  2+  المعامالت  

الوسط الحسابي
  

رقم 
  العبارة

  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما  العبارة
موافق غیر 

  تماما

11  
 السیاحیةتطور الخدمات 
  بتجدیدها تماما

التكرار
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
%  

0  0%  34  68%  8  16%  8  16%  0  0%  0.94  
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات:المصدر

 بفندق الجزیرة  السیاحیةالمتعلقة بتطویر الخدمات ) 11(نالحظ من خالل قراءة العبارة رقم 
ب  بمتوسط حسابي قدر، %82العینة موافقون وموافقون تماما بنسبة بتجدیدها تماما أن أغلب أفراد 

ن الذین ة المبحوثی، لتأتي في األخیر نسب%16فئة المبحوثین المحایدین بنسبة  في حین تلیها،0.94
  %.  16تماما بنسبة  هم غیر موافقون وغیر موافقون

 السیاحیةالبیانات یتبین لنا أن فندق الجزیرة یعمل دائما على تطویر خدماته  هذهخالل  من
  .أجل تحقیق میزة تنافسیة بتجدیدها تماما من

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث                       دور العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة بفندق الجزیرة
 

122 
 

خدمات سیاحیة  لسائح عند طرحقیام الفندق بالتواصل مع اعن بیانات  ):25(الجدول رقم 
  .جدیدة

  2-  1-  0  1+  2+  المعامالت  

الوسط الحسابي
  

رقم 
  العبارة

  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما  العبارة
غیر موافق 

  تماما

12  
یقوم الفندق بالتواصل مع 
السائح عند طرح خدمات 

  سیاحیة جدیدة
التكرار

  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
%  

10%  20%  34  68%  6  12%  0  0%  0  0%  1.08  
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات :المصدر

مع السائح عند طرح خدمات سیاحیة جدیدة  والمتعلقة بقیام الفندق بالتواصل) 12(تبین العبارة رقم 
بأن أفراد العینة یجمعون على أن فندق الجزیرة بوالیة جیجل یقوم بالتواصل معهم عند طرح خدمات 

بینما مثلت نسبة  ،1.08وبمتوسط حسابي قدرببین موافق تماما وموافق،% 88سیاحیة جدیدة بنسبة 
  .فقة وعدم الموافقة تماماالمحایدین، في حین انعدمت نسبة عدم الموا% 12

  .ل تعزیز ثقة زبائنه وتحسین صورتهمن أجعلى الدور الفعال الذي یقوم به الفندق وهذا یدل 

الستقطاب أكبر  السواحبیانات حول قیام الفندق بإقامة عالقات طیبة ودائمة مع ):26(الجدول رقم 
 .عدد ممكن منهم

  2-  1-  0  1+  2+  المعامالت  
الوسط الحسابي

  

 رقم
  العبارة

  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما  العبارة
غیر موافق 

  تماما

13  
یعمل الفندق على إقامة عالقة 

الستقطاب أكبر  السواحدائمة مع 
  عدد ممكن منهم

التكرار
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
التكرار  %
  

النسبة
%  

0  0%  34  68%  8  16%  8  16%  0  0%  1.18  
  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات:المصدر

الستقطاب أكبر  السواحیتضح أن الفندق یعمل على إقامة عالقة دائمة مع ) 13(من العبارة رقم 
حیث أن  عن فندق الجزیرة،عدد ممكن منهم، حیث أن أفراد العینة یجمعون على وجود صورة إیجابیة 

بین موافق % 68أكثر العناصر التي حصلت على الموافقة حسب وجهة نظر أفراد العینة بلغت نسبة 
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جابیة رة الفندق إیمثلت نسبة الذین یرون صو % 16بینما ،1.18بمتوسط حسابي قدربو  تماما وموافق،
  .%16 نسبة عدم الموافقة وعدم الموافقة تماما إلى حد ما، في حین كانت

  .البیانات یتضح لنا أن صورة فندق الجزیرة لدى زبائنه هي صورة إیجابیة خالل هذه من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث                       دور العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة بفندق الجزیرة
 

124 
 

  خالصة

یة في ارتأینا إجراء دراسة میدان السیاحیةلمعرفة مدى إسهام العالقات العامة في تطویر الخدمات 
كل من عمال وزبائن الفندق،  قمنا بتوزیع استمارتین منفصلتین على حیث  فندق الجزیرة بوالیة جیجل،

الصورة اإلیجابیة بناء و  السیاحیةفي تطویر الخدمات العالقات العامة ساهمت  قد توصلنا إلى أنو 
المقدمة والتي عملت دائما على تلبیة حاجات ورغبات  السیاحیةلفندق لدى جماهیره، من خالل خدماته ل

ي صناعة الثقة وتعزیزها ف المحیطة، وساهمت بقسط كبیرالبیئة الزبائن بمواكبة التغیرات الحاصلة في 
  .لدى الزبائن

 السیاحیةوعلیه یمكن القول أن العالقات العامة لها دور كبیر في تطویر الخدمة في المنظمة 
  .الجزائریة، وقد أصبحت المنظمات الجزائریة تولي اهتمامها بنشاط العالقات العامة
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وفي األخیر یمكن القول ان العالقات العامة هي النشاط المخطط الذي یهدف إلى تحقیق الرضا 
أصبحت العالقات العامة  وقد. السیاسات والبرامج ل، من خالوالتفاهم المتبادل بین المنظمة وجمهورها

فن من الفنون الرفیعة التي تحتاج إلى دراسات طویلة وخبرات كبیرة ال یمكن احتسابها إال بالممارسة 
المتواصلة و اإلطالع الدائم على أهم ما استحدث في هذا الموضوع، كما تشكل هدفا لكسب تأیید 

  .الجماهیر الداخلیة و الخارجیة للمنظمات الحدیثة

متقدمة أو السائرة في حد األولویات في برامج التنمیة سواء بالنسبة للدول الأوم سیاحة الیالتعد  
  .طریق النمو

على تلبیة الحاجات،  ى توقعات الزبائن تكون قادرةتقدم خدمات في مستو وتعتبرالفنادق التي  
قدمة والتحسین وكذا االستجابة السریعة لطلباتهم باإلضافة إلى التنویع السریع في الخدمات الم

  .ا یحقق الرضا للزبائن المستمر لجودتها، وهذا م

على مستوى  من خالل القیام بدراسة مدى إسهام العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة
  :توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي تم تقسیمها إلى فندق الجزیرة

  :مایليبعد تحلیل محاور موضوعنا من الجانب النظري، توصلنا إلى :نتائج الجانب النظري

داریة المرسومة و المستمرة التي تهدف إلى إقامة وتدعیم اإل اتالعالقات العامة هي المجهود -
 .تفاهم متبادل بین المنظمة وجمهورها

الجمهور  تتأیدبرامج لكسب  وبتنفیذالعالقات العامة هي التي تقوم بتقویم اتجاهات الجمهور  -
 .وتفاهمه

الجماهیر احتیاجات ومصالح ف المنظمة هذابتحقیق التوازن بین أتقوم العالقات العامة  -
 .المختلفة التي لها صلة بها

السیاحة عبارة عن مجموعة من األنشطة المتعلقة بالسفر، التنقل واإلقامة خارج مقر السكن  -
 .االعتیادي ألغراض متعددة

 .السیاحة تبعه تطور في الخدمات السیاحیةعة ان التطور في صنا -
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الخدمة السیاحیة هي مجموعة متكاملة ومترابطة من العالقات بین المنظمة السیاحیة و  -
 .السائح

ع الرغبات واالحتیاجات عندما یتم غیر الملموس تهدف الى اشباالخدمة السیاحیة هي نشاط  -
 . تسویقها

النوع الخدمات  هذاتسویقها نظر لحساسیة  التي یمكن الخدماتالخدمة السیاحیة هي أصعب  -
 .واحتیاجاتها إلى نوع خاص من المعاملة

ان تسعى لطرح التغیر المستمر والحاصل في البیئة التنافسیة یفرض على المنظمة السیاحیة  إن
  .تطویرهاا منتجات جدیدة وكذ

  :أن إلى اكما توصلن

  الخدمات المبتكرة الجدیدة یزید من  إلىتطویر الخدمات السیاحیة الحالیة والتوصل  عملیة -

  . اشباع حاجات ورغبات الزبون مما یحقق للمنظمة البقاء واالستمرار في السوق

المادیة  إمكانیاتهاعلى  ذلكتقوم المنظمة الخدمیة بابتكار وتطویر خدمات جدیدة معتمدة في _ 
  .وغیرهاوالفكریة و البشریة 

  :الجانب التطبیقي توصلناإلى مایليمن بعد تحلیل موضوعنا  :الجانب التطبیقي

النشاط الذي بواسطته یكون اإلتصال الدائم مع الزبائن، لذلك یقوم الفندق  العالقات العامة هي -
بعض الحفالت بالمساهمة في تمویل عدة نشاطات كحمالت تنظیف بعض الشواطئ بالوالیة، إحیاء 

و التكوینات المقدمة لطلبة  ربصاتالمساعدات للجمعیات الخیریة وقبول الت إلىباإلضافة  األعیادو 
بتعریف هده العالقات من خالل عرض مجموعة من الجامعات والتكوین المهني ویقوم الفندق 

 .ما یسمح للزبائن االطالع علیها هذا، و ذلكتبین  يشهادات الشكر والتقدیر والصور الت

 .العالقات تمارس بطریقة غیر مباشرة ویتجلى ذلك من خالل ممارستها ألنشطة مختلفة -

فندقیة وكدا جدب واستقطاب العالقات العامة تهدف إلى تحسین الصورة الذهنیة للمنظمة ال -
قناع ٕ  .السائح بشراء خدمات سیاحیة وزیادة مستوى الرضا لدیه عن الخدمة المقدمة وا
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 . وضوح الرؤیة السیاحیة وأفاق وتطورها عدم -

ضعف الموارد البشریة المتخصصة في المحال السیاحي فهو یعتبر من الركائز األساسیة  -
 .للمنظمة السیاحیة

الخدمات السیاحیة بوالیة جیجل محدودة وضعیفة الجودة رغم المؤهالت السیاحیة التي تزخر  -
 .بها الوالیة

  :اختبار الفرضیات

 :نفیها وبعد الدراسة تبین ما یليثالثة فرضیات وذلك من أجل إثباتها أو  لقد تم بناء

في تحسین جودة الخدمة نصت على أن العالقات العامة تساهم ایجابیا في  :الفرضیة األولى -
 .فندق الجزیرة

 الخاصة وبعد االطالع على إجابات أفراد العینة في االستمارةالمیدانیة فمن خالل الدراسة 
حیث أن أغلبیة المبحوثین راضین ویقیمون العالقات ) 13(و) 12(بالزبائن، وهذا ما تؤكده العبارة رقم

  .العامة بالفندق تقیما ایجابیا
وما نستطیع في األخیر قوله أن العالقات العامة بفندق الجزیرة تعمل على إقامة عالقات طیبة و 

ؤكد لعدة أنشطة تعكس صورته اإلیجابیة وهذا ما ی دائمة وتعزیز الثقة لدى السواح من خالل ممارسته
  .صحة الفرضیة األولى

ن قیاس فعالیة العالقات العامة مرتبط برضا الزبون على أتنص على و  :لفرضیة الثانیة -
  .المنظمة السیاحیةالخدمات المقدمة ب

ا ذوه،الخاصة بالزبائن االستمارةع على إجابات العینة في الوبعد اإلط المیدانیة من خالل الدراسةف
أن الفندق یعمل على تقدیم  علىحیث أن أغلبیة المبحوثین وافقوا  )08(تؤكده العبارة رقم ما

أن صل إلیها تؤكد و والنتائج المتبشكل یضمن والءه ورضاه عن الخدمة، خدماتتناسب الزبون و 
  .الفرضیة الثانیة مقبولة

ین أدائها وتطور مستوى عتمد في تحسالسیاحیة تة أن المنشأ ونصت على الفرضیة الثالثة -
  .مطابقة بین خدماتها واالحتیاجات الخاصة بالسائحالعلى ءا ابن خدماتها
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الخاصة بالعمال  ةفي االستمار العینة  إجاباتوبعد االطالع على  ةالتطبیقیومن خالل الدراسة 
حیث أن أغلبیة المبحوثین یجمعون على أن الفندق یعمل على إشباع حاجات و ) 06(والعبارة رقم 

  .صحیحة ومقبولةما یدل على أن الفرضیة رغبات السواح 
  التوصیات واالقتراحات المقدمة لفندق الجزیرة 

بناءا على النتائج المتوصل إلیها ألجل تجاوز بعض النقائص على مستوى الفندق لدینا مجموعة 
  :ات واالقتراحات متمثلة فيمن التوصی

ضرورة رفع العالقات العامة إلى مستوى اإلدارة العلیا، فبرامج العالقات العامة البد ان تكون  -
ن تلتقي مع مصالح الجماهیر المختلفة المنظمة یجب أ تمتسقة مع سیاسات المنظمة، كما إن سیاسیا

 .والتي یجب إن تحدد من خالل بحوث العالقات العامة

ألنشطة العالقات العامة لتقویم مدى فعالیتها في تحقیق  التعرف على التغذیة العكسیةضرورة  -
 .ف والتغلب على المشكالت التي تتعامل معهااهداأل

في األسواق  األذواقعلى الفندق التنویع والتطویر في الخدمات السیاحیة لمالئمة مختلف  -
 .السیاحیة

عطائها المكانة المناسبة لها تخصیص - ٕ   .مصلحة خاصة بالعالقات العامة في الفندق وا
ا ذضوع،وأن یكون هالمو  هذاوفي األخیر نأمل أن تكون دراستنا قد ساهمت ولو بالقلیل في إثراء 

  .العمل بدایة لفتح أفاق جدیدة
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  الملخص

ه الدراسة إلى التعرف على إسهام العالقات العامة في تطویر الخدمات السیاحیة بفندق تهدف هذ
ونجاح هذه األخیرة  ،حیث تحظى العالقات العامة بأهمیة بالغة داخل المنظمة ،-جیجل–الجزیرة 

  .مرهون بتقدیم مستوى أفضل من الخدمات والعمل دائما على تحسینها وتطویرها لتحقیق رضا الزبون

ویعتبر تطویر المنتج السیاحي من أحد أهم القرارات التي یجب على المنظمة السیاحیة أخدها 
  .ي مخاطرةحاجات ورغبات السیاح وتجنب أل إلشباعبعین االعتبار 

  :ت الدالةالكلما

  .العالقات العامة، السیاحة، الخدمة، الخدمة السیاحیة، تطویر الخدمة السیاحیة -

Abstract 

This study aims at know the concurrence of the public relations in the 
development of the tourism services in the Aldjazira (island) hotel ofJijel. 
which have abig importance inside the organization However. The success of 
latter is connected with the presentment of the test services that we must 
try to ameliorate and develop to in order to achieve the customer benefit. 

Infact. The development of the tourist product is considered among the 
most important decisions that must be taken into account from the tourism 
organization to satisfy the desires and the needs of tourists well as to avoid 
any problem. 

Signification words: 

The public relation, Tourism, Service, Tourism services, The 

development of the Tourism services. 

 


