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ز هذا العمل المتواضع والذي أمدنا في انجا بداية نحمد اهللا تعالى على توفيقنا

شكر اهللا أيضا على جميع النعم التي وهبنا إياها ودفعنا إلى السير بالصبر والعزيمة، ون

  في طريق الحق والعلم والمعرفة

 سعيد شوقيالدكتور شاكور  المشرف األستاذ الشكر الجزيل إلى بتقديم تشرفكما ن

  .بها ناكل النصائح والتوجيهات التي أفادشكره على  نو 

على الدعم الذي خصنا به والذي كان له  تويزة بلقاسمكما ال يفوتنا شكر األستاذ 

  .الفضل الكبير في إتمام بحثنا هذا

  .قول شكراإلى كل من علمنا حرفا ن

  فراح - إیمان                                 
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 مقدمـــة



 مقدمة
 

  أ
 

لقد عرفت السیاحة منذ القدم بوصفها ظاهرة طبیعیة تحتم على اإلنسان االنتقال من مكان إلى آخر  
ألسباب متعددة، فقد كانت بسیطة وبدائیة في مظاهرها ووسائلها ثم تطورت لتصبح أحد أهم األنشطة 

ستراتیجیا وموردا االقتصادیة في العقود األخیرة، حیث أصبحت االقتصادیات الحدیثة ترى فیها قطاعا  ا
دائما، حتى بعض الدول ذات اإلمكانیات الضعیفة والتي تتمیز بمقومات طبیعیة جیدة استطاعت أن تنمي  

  .اقتصادها باالعتماد على القطاع السیاحي

ولتحقیق هذا الغرض بجعل بلد أو منطقة ما مقصدا سیاحیا وجب على المنشئات السیاحیة انتهاج 
ترویج جودة المنتج السیاحي، : ناصر أهمهایة محكمة معتمدة على مجموعة من العوتبني إستراتیجیة تسویق

أخیرا توزیع المنتج السیاحي، حیث تعتبر هذه العناصر طرفا السیاحي، تسعیر المنتج السیاحي و المنتج 
ا على أساسیا في بلورة صورة الوجهة السیاحیة وبالتالي صورة السیاحة بصفة عامة، كونها تترك أثرا مباشر 

  .نجاح تسویق الوجهة السیاحیة في األسواق المحلیة والدولیة البعیدة عن المقصد السیاحي

  : اإلشكالیة الرئیسیة -1

  : من خالل ما سبق تتمحور معالم مشكلة بحثنا هذا في التساؤل التالي

  ما مدى مساهمة المتعاملین السیاحیین في ترقیة الوجهة السیاحیة بجیجل؟ -

  : هذه اإلشكالیة نطرح األسئلة الفرعیة التالیةولإلجابة عن  

  .ما هي أنواع المتعاملین السیاحیین؟ -  

  .؟ وما هي أسالیب تسویقها؟فیما تتمثل الوجهة السیاحیة -  

  .هل یوجد تأثیر لعناصر المزیج التسویقي السیاحي على الوجهة السیاحیة بجیجل؟-  

  : فرضیات الدراسة -2 

بني البحث على فرضیة رئیسیة ضمنها فرضیات فرعیة من أجل اإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة         
  .بصفة مؤقتة

 ال تؤثر عناصر المزیج التسویقي السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة  من : الفرضیة الرئیسیة األولى
  .وجهة نظر المتعاملین السیاحیین بجیجل



 مقدمة
 

  ب
 

ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للمنتج السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة : ولىالفرضیة الفرعیة األ  -  
  بجیجل؛

ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للترویج السیاحي على تسویق الوجهة : الفرضیة الفرعیة الثانیة -  
  السیاحیة بجیجل؛

یر السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للتسع: الفرضیة الفرعیة الثالثة -
  بجیجل؛

ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للتوزیع  السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة : الفرضیة الفرعیة الرابعة -
  .بجیجل

  : تتجلى أهداف الدراسة التي یسعى هذا البحث إلى تحقیقها فیما یلي: أهداف الدراسة -3

  تعاملین السیاحیین في السوق السیاحي الجزائري؛التعریف بأنواع الم -    

التأكید على أهمیة المتعاملین السیاحیین كمؤثر أساسي لزیادة الحركة السیاحیة بالوجهة السیاحیة  -    
  بجیجل؛

براز  -       .أهمیته في تسویق الوجهة السیاحیةالتعریف بالتسویق السیاحي وإ

جوانب الموضوع قمنا باستخدام المنهج الوصفي من خالل من أجل معالجة مختلف : منهج الدراسة -4
) دكتوراه ماجیستر،(أسلوب المسح المكتبي، وذلك باالعتماد على عدة مراجع تمثلت في الكتب والرسائل 

، كما تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي في الجانب التطبیقي المتمثل في دراسة حالة وذلك من ...وغیرها 
المستقاة من الدراسة المیدانیة عن طریق االستقصاء الموجه إلى أفراد عینة الدراسة  اناتلبیأجل تحلیل ا

  .وتحلیل المعطیات باستخدام أدوات التحلیل اإلحصائیة والكمیة

  :أهمیة موضوع الدراسة -5

  :تنبثق أهمیة البحث من خالل العناصر التالیة

  السیاحیین والوجهة السیاحیة؛إثراء المعرفة المتعلقة بجانب المتعاملین  -



 مقدمة
 

  ت
 

تكمن أهمیة البحث في أنه یتناول الوضع السیاحي في جیجل وتأثیر المتعاملین السیاحیین في تعریف  -
  السیاح باألماكن السیاحیة بها؛

  .معرفة نقاط القوة والضعف للمتعاملین السیاحیین ومدى تأثیرهم على ترقیة الوجهة السیاحیة بجیجل -

  :اختیار موضوع الدراسةأسباب  -6

  :تتمثل أهم األسباب التي دفعت بنا إلى اختیار هذا الموضوع والبحث فیه فیما یلي

  : أسباب ذاتیة -  

د معرفتنا إضافة إلى حداثة الموضوع وارتباطه بالتخصص العلمي الذي ندرسه، سنحاول توطی
في  تسییر إحداهاأو  ایة الكافیة إلنشاءتى نمتلك الدر ومختلف المنشآت السیاحیة ح بالمتعاملین السیاحیین

  .المستقبل

  : أسباب موضوعیة -

تسلیط الضوء على السیاحة باعتبارها من بین القطاعات التي یجب إعادة النظر فیها واالهتمام بها بعد  -
  قطاع المحروقات؛

  الرغبة في إثراء معارفنا في میدان السیاحة ومتعاملیها، ومن ثم إثراء المكتبة؛ -

  .معرفة مدى تأثیر المتعاملین السیاحیین على توجیه السیاح إلى األماكن السیاحیة بجیجل -

 :حدود الدراسة -7

وفي  2016-2015تحدد المدة للبحث في جانبها النظري في منتصف الموسم الدراسي : البعد الزماني -
  .2016جانبها التطبیقي في منتصف انحصرت في شهري مارس وأفریل من سنة 

اعتمدت الدراسة النظریة على جمع المعلومات من مصادر مختلفة، أما الدراسة المیدانیة : البعد المكاني -
فتم الحصول على المعلومات عن طریق قائمة االستبیان الموزعة على مستوى فندق الجزیرة، فندق لویزة، 

  .للسیاحة والسفرفندق تاغراست ووكالة السیاحة باألسفار بالطاهیر إضافة إلى وكالة جیزال 



 مقدمة
 

  ث
 

لمعالجة إشكالیة البحث المطروحة قسمنا البحث إلى ثالث فصول، اثنین منها تخص : هیكل الدراسة -8
  .الجانب النظري أما الفصل الثالث واألخیر فیخص الجانب التطبیقي

تطرقنا في الفصل األول إلى اإلطار النظري للسیاحة والمتعاملین السیاحیین قسمناه إلى ثالث   
أما الفصل الثاني  .ماهیة السیاحة، القطاع السیاحي في الجزائر، المنظمات والمؤسسات السیاحیة :باحثم

صورة الوجهة : فتطرقنا إلى صورة الوجهة السیاحیة وأسالیب تسویقها، حیث قسمناه إلى ثالث مباحث
الفصل الذي ركزنا فیه على السیاحیة التسویق السیاحي، سیاسات واستراتیجیات التسویق السیاحي، واختتمنا ب

  .إیضاح أثر المتعاملین  السیاحیین في تسویق الوجهة السیاحیة بجیجل

  : صعوبات الدراسة -9

  :أثناء إعداد هذا البحث فيأهم الصعوبات التي واجهتنا  تتمثل

  نقص المراجع والدراسات حول موضوع بحثنا؛ -

  ضیق الفترة المخصصة إلعداد المذكرة؛ -

  لدراسة المیدانیة عدم تعاون بعض المصالح المختصة في میدان الدراسة معنا؛بالنسبة ل -

  .      صعوبة حصولنا على الدراسات السابقة المتعلقة بالمتعاملین السیاحیین لنذرتها -

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل األول           
  يو المتعاملين السياح اإلطار النظري للسياحة            

  ماهية السياحة :المبحث األول
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  المنظمات و المؤسسات السياحية:المبحث الثالث
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  :تمهید

تعتبر السیاحة أكبر صناعة في العالم ولها أهمیة خاصة لدى معظم الشعوب وهذه األهمیة تتزاید مع   
تزاید الدور االقتصادي واالجتماعي والبیئي والتكنولوجي، وقد شهد قطاع السیاحة في العالم خالل النصف 

  .متمیزا في اقتصادیات الشعوب الثاني من القرن الماضي نموا متزایدا وأصبحت السیاحة تمثل موقعا

وسنحاول من خالل هذا الفصل إلقاء الضوء على مفهوم السیاحة وما تنطوي علیه من أنواع، كما 
  .نبرز مختلف أدوات تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر وأهم المتعاملین في السوق السیاحي الجزائري

  :المیة بمختلف أنواعها، وذلك من خاللوأخیرا نتطرق إلى المنظمات والمؤسسات السیاحیة الع

  .ماهیة السیاحة: المبحث األول

  .القطاع السیاحي في الجزائر: المبحث الثاني

  .المنظمات والمؤسسات السیاحیة: المبحث الثالث
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  :ماهیة السیاحة: المبحث األول

ط الضوء على المراحل تعتبر السیاحة من ضمن الحاجات النفسیة لإلنسان وفي هذا المبحث تم تسلی
السیاحیة  المختلفة التي مرت بها السیاحة من العصور القدیمة إلى غایة المرحلة الحالیة وكذلك أهم المفاهیم

  .وأنواع السیاحة السائدة باإلضافة إلى أهمیتها

  :مراحل تطور السیاحة: المطلب األول

وتزامن تطورها مع عدة أحداث كان لها عرفت السیاحة منذ العصور القدیمة، ثم تطورت مع اإلنسان   
ها واكتسابها الطابع الحدیث   .الفضل الكبیر والمساهمة الفعلیة في نموّ

  :ویمكن لنا أن نمیز بین أربعة مراحل أساسیة مرت بها السیاحة وهي كالتالي

  :مرحلة الحضارات القدیمة -أوال

في العصور القدیمة، ولكن إذا أطلقنا لفظ السیاحة بمفهومه الحالي هو لفظ حدیث ولم یكن معروف   
لفظ السیاحة على السیاحة في العصور القدیمة سنجد أّن اإلنسان قدیما كان غیر مستقر في مكان ثابت وهذا 

، وتمثل مرحلة الحضارات القدیمة الفترة األولى من حیاة اإلنسان (1)لحاجاته في البحث عن مصادر الرزق
وبالتالي كان  سوى قوانین الطبیعة هناك قوانین تحكم تصرف اإلنسان أي العصر البدائي، حیث لم یكن 

إلى المكن اآلمن، حیث كان اإلنسان ینتقل من األرض القاحلة إلى األرض الخصبة ومن المكان غیر اآلمن 
السفر ظاهرة طبیعیة مرتبطة بوجود اإلنسان، والذي یهدف إلى إشباع نزواته واستفاء احتیاجاته الشخصیة، 

د قیام الدول والحضارات أصبح السفر وسیلة تجاریة والقیام بالحمالت العسكریة والتعلم والتعلیم، وكان وعن
  .الفینیقیین الّسبق في االهتمام بالتجارة والتنقل فقد عرفوا بحب المخاطرة والترحال البحري

ألقالیم األوروبیة ولعل أهم الرحالت السیاحیة في بالد اإلغریق وفود الیونانیین القدماء وسكان ا
م، هذا التوافد .ق 776المجاورة التي تأتي إلى جبال ألمبیا لمشاهدة األلعاب األولمبیة التي شرع تنظیمها عام 

  .(2)الرابع عشر قبل المیالد) 14(شجع على بناء الفنادق لزوار أثینا وذلك خالل القرن 

  

                                                             
  .01، ص2003، الطبعة األولى، جامعة البلقان التطبیقیة، مبادئ السیاحة نائل موسى محمود سرحان، (1)
  .12، بتصرف، ص2007، الطبعة األولى، دار التنویر، الجزائر، السیاحة، مفهومها، أركانها، أنواعهاخالد كواش،  (2)
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  :مرحلة العصور الوسطى -ثانیا

الخامس عشر ) 15(ونهایة القرن  15الفترة الممتدة بین حوالي القرن سادت هذه المرحلة في   
المیالدي، كما أّن الّسفر واالنتقال بقي بدائیا كما كان في العصور األولى مع تطور یسیر، في هذه الحقبة 

ت حركة التاریخیة كانت الحضارة اإلسالمیة في أوج ازدهارها، فاهتمت بالعلوم والفنون واآلداب والعمارة وزاد
الناس في مختلف أنحاء البالد اإلسالمیة، وقد ساهمت الحضارة اإلسالمیة في إنشاء العدید من المدن 

  .أصبحت قبلة للسیاح من كل بقاع العالم كبغداد وقرطبة

كما تمیزت هذه المرحلة بتطور بعض الجامعات العریقة بأوروبا مثل جامعة السوربون وجامعة 
من طالب العلم یقصدون هذه الجامعات غیر أن خالل هذه الفترة لم تكن هناك  أكسفورد، مما جعل العدید

  .(1)قوانین منظمة لالنتقال وال وسائل نقل متطورة

  :المرحلة الحدیثة - ثالثا

، التي حدثت فیها تغیرات عدیدة في المجال العلمي 19ونهایة القرن  16تمتد هذه المرحلة بین القرن 
مثل االستكشافات الجغرافیة التي أدت إلى زیادة األسفار، فقد شهدت هذه المرحلة اكتشافات جدیدة أهمها 

لة بالرحالت األوروبیة إلى م، وقد عرفت هذه المرح1769م، ونیوزلندا عام 1605اكتشافات أسترالیا عام 
إفریقیا وتطور اآللة ووسائل المواصالت واالتصاالت وظهور بعض القوانین المنظمة للنشاط السیاحي نتیجة 
الحدود السیاسیة، وشملت هذه المرحلة كذلك الثورة الصناعیة السیما في أوروبا وبالتالي عرف العالم أول 

حیث قام بنقل مجموعة من  م في بریطانیا1841عام  THOMAS COOKتنظیم لرحلة سیاحیة من خالل 
كما قام أیضا بنشر مجلة في  قطار لزیارة البحر لمدة یوم واحداألشخاص من الطبقات الشعبیة بواسطة ال

  .(2)السفر لتعرف الناس بالجوانب المختلفة واالحتیاجات الضروریة خالل الرحال

  :المرحلة المعاصرة -رابعا

  ي أيـا فـــهدــم تشهـة بصورة لـــــــاحــــــــــه السیــــــــالذي تطورت خالل) 20(مع بدایة القرن تبدأ هذه المرحلة 

                                                             
، الملتقى ة القطاع السیاحي في الجزائرأثر ممارسة األنشطة التسویقیة في دعم وتنمیعبد الرزاق براهیمي ، عبد الحفیظ مسكین،  (1)

  .04، ص2010ماي11/12البویرة  -الوطني حول السیاحة في الجزائر الواقع واآلفاق، معهد العلوم االقتصادیة، المركز الجامعي
  .16، مرجع سبق ذكره، صالسیاحة، مفهومها، أركانها، أنواعهاخالد كواش،  (2)
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بسبب زیادة أوقات الفراغ وارتفاع مستویات المعیشة  ،(1)فترة زمنیة سابقة، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة 
حیث شهد " قرن السیاحة) "20(والتعلیم والتوسع في وسائل النقل والمواصالت السریعة، إذن یعتبر القرن 

تطور هائل في النشاط السیاحي أو ما یعرف باالقتصاد السیاحي وبالتالي حدث تطور في المنشآت السیاحیة 
  .(2)، وظهور كذلك المنظمات السیاحیة وأهمها المنظمة العالمیة للسیاحةوالفنادق العمالقة

  :وأهم ما یمیز السیاحة في هذه المرحلة ما یلي

 تطور حركة السیاحة العالمیة؛ -
 ارتفاع مستوى دخل األفراد خاصة في أوروبا وأمریكا الشمالیة؛ -
 زیادة عدد السكان؛ -
 تطور العالقات بین البلدان؛ -
 .سائل النقل واالتصاالت، خاصة النقل الجوي، وتطور صناعة السیاراتتطور كبیر في و  -

  :مفهوم السیاحة والسائح: المطلب الثاني

هناك العدید من التعاریف التي تناولت مصطلح السیاحة والسائح، إّال أّن هناك صعوبة في توضیح   
نظر أخصائي السیاحة وعلیه هذه المفاهیم بسبب اختالف الجهات التي تقوم بدراستها، واختالف وجهات 

  :سنحاول تقدیم أهم التعاریف

  :مفهوم السیاحة -أوال

ظاهرة تنبثق "ووصف السیاحة بأنها  1905سنة  المفهوم الحدیث للسیاحة "جو بیرفولر"أعطى األلماني  -1
لى مولد اإلحساس بجمال الطبیعة ونمو هذا اإلحساس،  من الحاجة المتزایدة إلى الراحة وتغییر الهواء، وإ

  والشعور بالبهجة والمتعة، وخاصة بین الشعوب وأوساط مختلفة بین الجماعات اإلنسانیة، وهي

  .(3)"اق التجارة والصناعة وثمرة وسائل النقلاالتصاالت التي كانت ثمرة اتساع نط 

                                                             
  .35، ص1996دار المعرفة الجامعیة،  ,بدون طبعة ة من المنظور الجغرافي،صیاغة السیاحمحمد خمیسي الزوكة،  (1)
مصر  الملتقى المصري لإلبداع والتنمیة، الطبعة األولى، اإلرشاد السیاحي، دراسات وبحوث في أنثروبولوجیا المتاحفیسرى دعبس،  (2)

  .97، ص2006
  .30 29، ص ص2007وزیع، عمان، األردن، الثانیة، دار المیسرة للنشر والت، الطبعة مبادئ السیاحةنعیم الظاهر ، سراب إلیاس،  (3)
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جانب ما یالحظ على هذا التعریف أنه اهتم بجانب واحد وأهمل جوانب أخرى حیث ركز على ال
  .الجانب االقتصادي والبیئي لها االجتماعي للسیاحة، وأغفل 

 :Hunzinker و Krapf تعریف -2

 :، وذلك كما یلي1942 قدما تعریفا لها عامویعتبران اثنین من رواد الباحثین في السیاحة حیث 
السیاحة هي مجموعة العالقات والظواهر الناتجة عن سفر األشخاص غیر المقیمین إلى أماكن معینة والبقاء "

فیها فترة معینة ولیس بشكل دائم، حیث ال یجب أن یرتبط سفرهم بأي نشاط من أجل الكسب سواء بشكل 
  .(1)"دائم أو مؤقت

التعریف مقبوال لفترة معتبرة من طرف الجمعیة الدولیة للخبراء العلمین للسیاحة، وهذا على وقد ظل هذا 
الرغم من احتوائه على بعض العیوب، فحسب هذا التعریف یمكن اعتبار سفر شخص معین وبقائه في 

تنقله المستشفى ألجل العالج سیاحة، بینما ال یمكن اعتبار رحلة تجاریة لشخص آخر ضمن السیاحة ألن 
كونه ربط  یف استبعد حركة السیاحة الداخلیةهذا یدخل ضمن نشاط الكسب، زیادة على ذلك فإن هذا التعر 

  .انتقال األشخاص إلى أماكن غیر تلك التي یقیمون فیها

مجموع األنشطة التي یقوم بها "على أنها  1991وقد عرفها مؤتمر أتاوا للسیاحة المنعقد بكندا في جوان  -3
مسافر إلى خارج بیئته المعتادة لمدة من الزمن، وأّال یكون غرضه من السفر هو ممارسة نشاط الشخص ال

  .(2)"یكتسب به دخال في المكان الذي یسافر إلیه

  :تعریف المنظمة العالمیة للسیاحة  -4

فت السیاحة على أنها نشاط إنساني وظاهرة اجتماعیة تقوم على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة " :عرّ
  ساعة وال تزید عن عام كامل  24الدائمة لهم إلى مناطق خارج مجتمعاتهم لفترة زمنیة ال تقل عن 

  .(3)"من أغراض السیاحة المعروفةلغرض 

                                                             
(1) Ahmed Tessa, Economie Touristique et Aménagement du Territoire, OPU, Alger, p21. 

رسالة ماجستیر، كلیة العلوم  دور القطاع السیاحي في تمویل االقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامة،حمیدة بوعموشة،  (2)
  .19، ص2012االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، تشخیص واقع السیاحة في الجزائر واقتراح سبل تطویرهاصالح موهوب،  (3)
  .29، ص2007جامعة الجزائر، 
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  :مفهوم السائح -ثانیا

  :نذكر ما یليتتعدد التعریفات حول السائح ومن بینها   

  ):1963روما (تعریف مؤتمر األمم المتحدة للسفر والسیاحة الدولیین  -1

أي شخص یزور دولة أخرى غیر الدولة التي اعتاد اإلقامة فیها "وصل إلى تعریف شامل للزائر بأنه 
  .(1)"ألي سبب غیر السعي وراء عمل یجزى منه في الدولة التي یزورها

  .السائحین ومسافري الرحالت السریعة: الزائرین هما وهذا التعریف شمل فئتین من

ساعة في الدولة التي 24وهم الزائرون المؤقتون الذین یقیمون على األقل لمدة  ):Touristes(السائحون  -
  .یزورونها

ساعة في الدولة 24عن وهم الزائرون المؤقتون لمدة تقل  ):Excursionnistes(مسافري الرحالت السریعة  -
  .(2)زورونهاالتي ی

السائح هو كل شخص یتنقل خارج مكان إقامته المعتادة "): YVES TINARD(تعریف یفاس تینارد  -2
الخروج  لك ألسباب ترفیهیة، صحیة، دراسیة أربعة أشهر، وذ) 4(وال تزید عن  ساعة24لمدة ال تقل عن 

  .(3)"للمهمات واالجتماعات

ذلك " :السائح على أنه 1973التابعة لعصبة األمم في سنة وقد عرفت لجنة الخبراء اإلحصائیین  -3
ساعة ولكن تنعدم فیه صورة الدیمومة ولتوضیح أكثر نقوم 24یسافر لفترة زمنیة ال تتعدى الشخص الذي 

  :بعرض الشكل التالي

  

  

  
                                                             

  .23صیسرى دعبس، مرجع سبق ذكره،  (1)
  .27، ص2008دار زهران، األردن، , ، بدون طبعةصناعة السیاحةماهر عبد العزیز توفیق،  (2)
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة السیاحة الخضراء كآلیة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامةلطیفة قعید،  (3)

  .13، ص2014الجزائر، 
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  .مفهوم السائح): 1-1(شكل رقم 
  

  

 

    

  

  

  

  

  

  
  

  .165یسرى دعبس، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

  :أنواع السیاحة وخصائصها: المطلب الثالث

  :ویمكن تقسیمها وفق المعاییر التالیة: أنواع السیاحة -أوال

  :وتنقسم إلى :من الرحلة السیاحیةتقسیم السیاحة وفقا للهدف  -1

ویكون هدفها الرئیسي هو الترفیه واالستجمام والتحرر من روتین العمل الیومي وهذا : السیاحة الترفیهیة -
 ؛(1)النوع من السیاحة مرتبط بأوقات اإلجازات المدفوعة األجر

ومحاولة الهروب من  وهذا النوع من السیاحة یكون بغرض التمتع بجمال الطبیعة: السیاحة الطبیعیة -
 یعة الستعادة الهدوء وراحة النفس؛المدن المكتظة بالسكان والضوضاء إلى أحضان الطب

                                                             
  .53، ص2002، الطبعة األولى، دار الفجر، القاهرة، عالم السیاحياإلمحمد منیر حجاب،  (1)

 المسافر

 زائر ال یتصل سفره بالسیاحة

 مقیم غیر مقیم

 سائح عابر السبیل لألعمال

لالستشفاء 
 والعالج

الطـلبة 
 للدراسة

ألسباب 
 ریاضیة

قضاء اإلجازات 
 واالستجمام

ألسباب عائلیة 
زیارات دینیةو   

حضور مؤتمرات 
 واجتماعات

 المهاجرون الدبلوماسیون
طاقم الطائرة 

 أو الباخرة
مسافرو 
 الترانزیت

القوات المسلحة 
 األجنبیة

العاملون 
 المؤقتون
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ائح وتهدف إلى إشباع المعرفة وتوسیع دائرة المعلومات الحضاریة والتاریخیة لدى الس: السیاحة الثقافیة -
 إلخ؛...المسرح، الموسیقى: مثل

لحاجة للعالج والنقاهة واالستشفاء من األمراض أو التقلیل من تتمثل في تلبیة ا: السیاحة العالجیة -
 مها أو البحث عن الراحة النفسیة؛األمراض وآال

تنفرد بهذا النوع من السیاحة دول معدودة من العالم تأتي في مقدمتها المملكة العربیة : السیاحة الدینیة -
ین والهند النجف وكربالء، الفاتیكان، الصالسعودیة المشهورة بالحج والعمرة، القدس في فلسطین، مناطق 

 لبعض األدیان والطوائف؛
م أو هذا النوع یحاول إشباع رغبات السائحین في ممارسة الریاضة المفضلة لدیه: السیاحة الریاضیة -

 السفر من أجل المشاهدة فقط؛
اقتصادیة،  تجاریةالطبیعیة تتناول موضوعات  أو ما یعرف بسیاحة اللقاءات المهنیة أو: سیاحة األعمال -

 .(1)علمیة أو سیاسیة ویتم تنظیم مؤتمرات للمشاركة في المعارض

  :(2)وتنقسم إلى :تقسیم السیاحة وفقا للموقع أو الحدود -2

هي التي یقوم بها المواطنون داخل حدود بلدهم ویقوم بها عادة األفراد من الطبقة : سیاحة داخلیة -
  المتوسطة؛

على السیاح الذي یقصدون أماكن سیاحیة خارج وطنهم األصلي ویطلق علیها وتطلق : سیاحة خارجیة -
  .أیضا اسم السیاحة الدولیة

  :(3)یمكن تقسیمها إلى: تقسیم السیاحة وفقا لمدة اإلقامة -3

  والتكرار بتكرار الموسم كل سنة؛وترتبط بموسم معین، تتمیز بصفتها الدوریة : سیاحة موسمیة -

ركاب العبور : عندما یقوم السائح فجأة ودون تخطیط مسبق بشكل عابر مثل وتكون: سیاحة عابرة -
Transit عندما یقومون برحلة سیاحیة أثناء عبورهم لدولة ما أو مكان ما؛  

                                                             
، 27ص ص 2008یـا الطباعـة والنشـر، اإلسكندریـة، اء لدنـ، الطبعة األولى، دار الوفعلم االقتصاد السیاحيع عالم، د السمیمد عبأح (1)
28.  
  .15، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد منیر حجاب ،  (2)
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة  البنوك في تمویل المشاریع السیاحیةدور سعاد صدیقي ،  (3)

  . 24، ص  2006قسنطینة، 
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تتعلق باألجانب المقیمین في البالد، وتكون إقامتهم شبه دائمة لغرض من األغراض : سیاحة شبه المقیمة -
  .إلخ...امة المعارضیم، التدریب، إقالتعل: مثل

  :(1)وتنقسم إلى: تقسیم السیاحة وفقا للسن -4

: سنة وهي سیاحة تعلیمیة مثل 14إلى  7وتتعلق باألطفال من عمر : سیاحة الطالئع أو األشبال -
  إلخ؛...الكشافة المخیمات الصیفیة، مخیمات

وتكوین المعارف ترتبط بالشباب، حیث توفر لهم ما یبحثون عنه من إثارة : سیاحة الشباب -
  إلخ؛...والصداقات

سنة وهذا النوع مخصص للراحة من 55سنة إلى 35وتتعلق بالمراحل العمریة من : سیاحة الناضجین -
  إرهاق العمل؛

تتعلق بالمتقاعدین وكبار السن وغالبا ما تكون هذه الرحالت لفترات طویلة إلى : سیاحة المتقاعدین -
  .المناطق المشهورة

  :(2)تتصف السیاحة بمجموعة من الخصائص هي: خصائص السیاحة -ثانیا

  لتحقیق أهداف التنمیة الشاملة والمستدامة؛أساسیة وأداة مهمة ركیزة  - 1

  كمعدل نمو سنوي؛ %8أسرع القطاعات االقتصادیة بمعدل نمو یبلغ  - 2

نجاحها بین عدد كبیر من أجهزة ، تتناثر مكوناتها، وتتوزع مسؤولیاتها ومقومات متعدد الجوانب - 3
  ومؤسسات القطاعین الحكومي والخاص؛

  من إجمالي القوة العاملة؛ %10الناتج المحلي وتوظف من إجمالي  %11بنحو تساهم  - 4

متعددة، مما یجعل نجاح جهود التنمیة السیاحیة مسؤولیة مشتركة ألطراف یستفید من مداخیلها قطاعات  - 5
  عدیدة؛

                                                             
  .44، ص 2007، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، عمان،صناعة السیاحةأحمد محمود مقابلة،  (1)
ص  2001ـة، األردن، ع والطباعـر والتوزیـى، دار المیسرة للنشـالطبعة األول، ةـمبادئ السیاحاس، ـسراب إلی، نعیم الظاهر (2)
  .31،32ص
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  من إجمالي الصادرات العالمیة؛ %13 تمثل السیاحة - 6

  من إجمالي االستثمارات العالمیة؛ %9یستحوذ على  - 7

  صناعة منتجة وفعالة؛ - 8

  ذات تأثیر كبیر ومضاعف على جمیع الجوانب االقتصادیة؛ - 9

ذات آثار مباشرة على الهیكل االقتصادي والتكوین االجتماعي والبیئي، حیث تتأثر بالمجتمع  -10
، وتؤثر علیه في عالقات تبادلیة إیجابیة تتحقق من خالل السیاسات العامة واألنظمة واللوائح ومؤسساته

  .واإلجراءات التنفیذیة المناسبة

  :أهمیة السیاحة ودورها: لب الرابعالمط

أصبحت صناعة السیاحة من أهم مصادر الدخل للدول، حتى أنها في بعض الدول أصبحت   
نظرا للعائد المادي الكبیر الذي توفره لخزینة الدولة، وانعكاسها ال یقتصر على المصدر األول وبدون منازع 

الجوانب االقتصادیة، بل یمتد ألبعد من ذلك في التأثیر على الجانب االجتماعي والثقافي، ولتوضیح أهمیة 
ة وغیر ودور السیاحة استعرضنا التأثیر اإلیجابي الذي تخلفه على مختلف جوانب الحیاة بصورة مباشر 

  .مباشرة

  :مجاالت التأثیر المباشرة للسیاحة على االقتصاد الوطني -أوال

تعتبر السیاحة عامل مساعد على التنمیة االقتصادیة لمختلف الدول غیر أّن أهمیتها تختلف حسب   
مردود اإلمكانات التي تستثمرها كل دولة في هذه الصناعة، ونستعرض فیما یلي األثر المباشر للسیاحة على 

  .أهم المجاالت االقتصادیة للدول

  (1) :أثر السیاحة على المبادالت الخارجیة -1

المحققة خالل  االقتصادیة) المبادالت(یمثل میزان المدفوعات وثیقة محاسبة تسجل مجموع التحویالت 
یزان المدفوعات فترة زمنیة معینة عادة ما تكون سنة، وذلك بین دولة معینة وبقیة العالم الخارجي، وینقسم م

                                                             
 العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، رسالة الماجستیر، كلیة أثر االتصاالت التسویقیة اإللكترونیة في استقطاب السیاحأمینة حماني،  (1)

  .79، ص2012جامعة الجزائر، 
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إلى قسمین جانب مدین وآخر دائن، فاألول یتضمن كافة العملیات التي تقوم الدولة بدفعها إلى الخارج، 
  .والجانب الثاني فیتضمن العملیات التي تحصل فیها الدولة على حقوق من العالم الخارجي

  :ویحتوي میزان المدفوعات على سجل السفر الذي یسجل فیه

 النفقات السیاحیة للغیر مقیمین في البلد؛في جانب المدین،  -
 .في جانب الدائن، النفقات ذات الطبیعة السیاحیة للمقیمین في البلد األجنبي -

ة ریقتان تستخدمان معا أو كل على حداوعموما هناك ط مقیمین لغیر  وذلك في تقدیر العمالت الصعبّ
  :في البلد األجنبي

عرف بالطریقة البنكیة، وتعمل على تجمیع مختلف التعامالت بالعملة الصعبة الموجهة ت: الطریقة المباشرة -
 لالستهالك السیاحي وألغراض سیاحیة أخرى؛

في تقدیر النفقات السیاحیة لغیر المقیمین من خالل ضرب عدد  هذه الطریقةتتمثل : الطریقة غیر المباشرة -
اللیالي التي یقضونها بالنفقات السیاحیة الیومیة، وتعتمد في الحصول على المعلومات على التحریات 

  .واالستقصاء

إّن تسجیل المبادالت السیاحیة في میزان المدفوعات تحت سجل السفر أو السیاحة، ال تمثل سوى نظرة 
ة عن التدفقات النقدیة الناتجة عن السیاحة وهي تتعلق بنفقات السائح أكثر من السیاحة وهي ال تسمح جزئی

  .بمعرفة حجم المساهمة الحقیقیة للسیاحة في میزان المدفوعات

أنه إذا أردنا معرفة الحالة الصافیة للمبادالت السیاحیة الدولیة یجب االعتماد على  R.Baretjeویرى 
ة للسیاحة تشمل جمیع العملیات الدولیة والتي تتمثل في الحساب الخارجي السیاحي، ویمثل محاسبة حقیقی

  :الشكل الموالي نموذج عن الحساب الخارجي السیاحي
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  .نموذج عن الحساب الخارجي السیاحي): 2- 1(الشكل رقم 

  :حساب االستغالل السیاحي
  اإلیرادات  النفقات

  القیمة  العناصر  القیمة  العناصر
نفقات المقیمین في (النفقات السیاحیة 

  )الخارج
نفقات السیاح (اإلیرادات السیاحیة   ...

  )األجانب
...  

السلع (استیراد السلع االستهالكیة 
  ..)الغذائیة، سلع التجهیز

السلع االستهالكیة الدائمة، (تصدیر السلع   ...
  )الصناعات التقلیدیة

...  

النقل الحصة المدفوعة لمؤسسات  (النقل 
  )األجنبیة

الحصة المدفوعة من طرف (النقل   ...
  )مؤسسات النقل األجنبیة

...  

االستثمارات السیاحیة المنجزة من قبل 
  األجانب

  ...  االستثمارات السیاحیة المنجزة في الخارج  ...

دفع وتسدید فوائد االستثمارات األجنبیة 
  وتعریض رأس المال

  ...  في الخارجمردودیة االستثمارات المنجزة   ...

مصاریف التكوین في الخارج المداخیل 
  المدفوعة للید العاملة السیاحیة األجنبیة

التكوین السیاحي للعمال األجانب، مداخیل   ...
  الید العاملة السیاحیة الوطنیة في الخارج

...  

  ...  اإلعالن  ...  اإلعالن
  ...  مجموع اإلیرادات  ...  مجموع النفقات

  ...  )عجز(رصید دائن   ...  )فائض(رصید مدین 
  .81المرجع السابق، ص: المصدر

یمثل الرصید الذي یعكس مساهمة وتأثیر إّن الفرق بین اإلیرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب، 
  :السیاحة في میزان المدفوعات الجاري، بحیث یمكن أن یكون هذا الرصید

  في میزانها السیاحي كإسبانیا؛ ائضویكون في البلدان التي لها ف: موجبا -

  لها عجز في المیزان السیاحي؛ یكون في البلدان التي: لبااس -

  .والذي یعني أّن اإلیرادات السیاحیة تساوي النفقات السیاحیة: معدوما -



اإلطار النظري للسیاحة والمتعاملین السیاحیین                                                             : الفصل األول  
 

- 18 - 
 

إذا كان الرصید موجبا معناه مساهمة القطاع السیاحي في زیادة فائض میزان المدفوعات أو تخفیض 
ا    .إذا كان سالبا معناه مساهمة القطاع في خفض الفائض أو زیادة العجزالعجز، أمّ

  :أثر السیاحة في حركة االقتصاد الوطني -2

یمكن تعریف اإلنفاق السیاحي بأنه التقویم االقتصادي لمجموع الخدمات المقدمة إلى السائحین، یعني 
أن كل إنفاق من جانب السائح إنما هو في مقابل خدمة سیاحیة یحصل علیها، كاإلنفاق على الخدمة 

أثناء إقامته بالفندق، هذا یطلبها السائح الفندقیة والتي تشمل اإلیواء، اإلطعام، وعلى مختلف الخدمات التي 
اإلنفاق یمثل انتقال جزء من دخول القائمین على الصناعة الفندقیة إلى ممولیهم الذین یمدونهم بالخدمات 

  .والسلع

ى موردي اللحوم والخضروات والمشروبات والفواكه وسائر من دخل الفنادق ینتقل إلكما أّن جزء كبیر 
  .نفاق یزداد نتیجة زیادة حجم الحركة الفندقیةكما أن هذا اإلالفندقیة الیومیة، مستلزمات الحیاة 

ونفس الشيء ینطبق على الخدمات المتصلة بالنشاط السیاحي كخدمات الرحالت السیاحیة داخل البلد التي 
  .تتوالها المؤسسات السیاحیة على اختالفها

سیاحیة كاإلنفاق على هناك نوع آخر من اإلنفاق لیس من جانب السائح ولكن من جانب الدولة ال
 إقامة المعالم والنصب التذكاریة إنشاء المدن السیاحیة، إنشاء وشق الطرق،: المشروعات السیاحیة منها

المتاحف، المعارض، توسیع شبكة النقل، هذا النوع من اإلنفاق على المرافق العمومیة، یؤدي من دون شك 
  .إلى تنشیط الحركة االقتصادیة

  (1) :التشغیل أثر السیاحي على -3

إّن التأثیر اإلیجابي للسیاحة على القطاعات األخرى كالمنشآت الفندقیة ووسائل النقل، الصناعات 
باإلضافة إلى منظمو وموزعو الخدمات السیاحیة كمؤسسات ووكاالت السفر التقلیدیة وغیرها من القطاعات، 

أن كل عامل والسیاحة، یولد قدر هائل من العمالة، وینتج فرصا واسعة للحصول على مناصب العمل، حیث 
  .مجموع ثمانیة في العالم یمكن اعتباره ناتج عن السیاحة بصفة مباشرة أو غیر مباشرةواحد من 

                                                             
  .78، صمرجع سبق ذكرهماهر عبد العزیز توفیق،  (1)
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هم بطریقة مباشرة في خلق العدید من مناصب العمل بالمنطقة التي تنشأ فیها المرافق بذلك تساوهي 
  .والمركبات السیاحیة والمرافق المكملة لهما

  :وعلیه یمكن القول أّن السیاحة تساهم في خلق ثالثة مجموعات من العمل السیاحي

السیاحیة كالفنادق، المطاعم، النقل وهو مجمل مناصب العمل المحدثة في الوحدات : العمل المباشر -
  إلخ؛...التنظیم والتسییر السیاحي السیاحي،

مناصب العمل الناتجة عن النشاطات والقطاعات التي لها عالقات أمامیة  هو مجمل: العمل غیر المباشر -
  إلخ؛...البناء، التأثیث، التجهیز وخلفیة مع القطاع السیاحي، كقطاع

ض - ل مناصب العمل غیر السیاحیة بطبیعتها ولكنها تنتج سلعا وخدمات تستهلك هو مجم: العمل المحرّ
  .خإل...ة، التغذیة، التعلیم والصحةمن طرف السیاح كالزراع

  (1) :مجاالت التأثیر غیر المباشرة للسیاحة في دعم االقتصاد الوطني -ثانیا

أن یساهم في دعم االقتصاد  إذا كان من السهل تحدید المجاالت التي یستطیع النشاط السیاحي فیها
الوطني في الدول السیاحیة فإنه لیس سهال تحدید أو حصر المجاالت التي یعود فیها النشاط السیاحي 

  :بطریقة غیر مباشرة بالنفع على االقتصاد الوطني، ونجد منها

  :تحسین صورة الدولة -1

وین شخصیة الدولة على مستوى یعتبر اإلعالم في عصرنا الحالي أحد أهم الوسائل المعتمدة في تك
النطاق العالمي، وكسب التأیید المادي والمعنوي لكنه یتطلب الكثیر من االعتمادات واإلنفاق بالعملة الصعبة 

اإلذاعات الموجهة، الصحافة العالمیة، االشتراك في المؤتمرات الدولیة، إرسال البعثات والوفود أو (
كون  وسیلة أخرى لإلقناع وكسب التأییدا خاصة مع االنترنیت، فهي ، ولكن مع تطور التكنولوجی)استقبالها

الدولة السیاحیة تستطیع توجیه اهتمام السیاح نحو ما ترید التركیز علیه في اإلعالم فهي بذلك تعتبر وسیلة 
  .مجانیة لإلعالم والدعایة واإلشهار

  

                                                             
  .84، 83، ص صمرجع سبق ذكرهأمینة حماني،  (1)
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  :المساهمة في التهیئة العمرانیة -2

من االستفادة من السیاحة في اإلعالم بقدر ما یدفعها ذلك إلى النهوض  بقدر ما یهتم البلد السیاحي
  .بالمناطق السیاحیة الموجودة فیها بصفة خاصة وببالدها بصفة عامة عمرانیا وحضریا

إن نشاط الحركة السیاحیة یكون مسبوق باإلعداد العمراني والحضاري كما أّن الدخل السیاحي یساهم 
كإنشاء  في دعم وتنشیط الحركة االقتصادیةهذا التعمیر والتهیئة التي تساهم  هو اآلخر في تغطیة نفقات

  ...وشبكات صرف المیاهمنشآت سیاحیة في مناطق معزولة تتطلب توفیر شبكات النقل 

  .هذه األخیرة تستفاد منها مختلف األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة ولیس فقط النشاط السیاحي

  :بین الدول دعم الصالت االقتصادیة -3

 رة أو إنشاء العالقات االقتصادیةمن خالل تعریفنا للسیاحة نجد أّن هذه األخیرة تكون بغرض التجا
وتوقیع صفقات هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإّن مجموعة السیاح على اختالف أغراضهم، تتمكن من 

مكانیاته، فهي بذلك تستطیع أ ن تكون سببا في التعریف بهذا االطالع على مستویات اإلنتاج المحلي وإ
  .اإلنتاج على المستوى الدولي

  :القطاع السیاحي في الجزائر: ثانيالمبحث ال

تتمتع الجزائر بمیزات سیاحیة وافرة ومتنوعة سواء من ناحیة موقعها الجغرافي أو مناخها أو المعالم 
تنظیم هذا القطاع البد من توفر هیئات الثقافیة واألثریة التي تجعل منها مزارا إقلیمیا وعالمیا، وحتى یتم 

ومؤسسات تسهر على الشؤون السیاحیة للبالد، وتتوفر الجزائر على عّدة مؤسسات تعمل على النهوض 
  .بالقطاع السیاحي الجزائري، انطالقا من الوزارة الوصیة

  :قومات وأنواع السیاحة في الجزائرم: المطلب األول

یة تتمثل هذه الشروط سفر مجموعة من الشروط الموضوعیة واألساتتطلب عملیة التنمیة السیاحیة تو 
 ، أماكن الراحة، الترفیهفي الموارد السیاحیة والمتمثلة أساسا في المعطیات الجغرافیة كالمناظر الطبیعیة

الجبال، األنهار، الشواطئ والغابات، الصحاري، باإلضافة إلى الموارد التاریخیة المعماریة، الدینیة 
عات التقلیدیة، العادات والتقالید، كما ال ننسى اإلمكانیات المادیة والبشریة المسخرة الستغالل تلك والصنا

  .الموارد السیاحیة، وهذا ما أدى إلى ظهور عدة أنواع للسیاحة في الجزائر ومكنها من احتالل مكانة مرموقة
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  :المقومات السیاحیة -أوال

  :التي من صنع اإلنسان ویمكن تلخیصها فیمایليوتتمثل في الموارد الطبیعیة والموارد 

  :والمتمثلة في: الموارد الطبیعیة -1

تقع الجزائر شمال القارة اإلفریقیة وهي تتوسط بالد المغرب العربي الكبیر یحدها من : الموقع والمناخ -1-1
ومن الجنوب النیجر الشمال البحر المتوسط ومن الشرق تونس ولیبیا ومن الغرب المغرب األقصى وموریتانیا 

الجزائر من شمالها إلى جنوبها بثالثة  ، وتتمیز2كلم2381741ومالي، تتربع الجزائر على مساحة تقدر بـ 
  :أنواع من المناخ

متوسطي على السواحل الممتدة من الشرق إلى الغرب ودرجة حرارة متوسطة عموما في هذه مناخ  -
درجة مئویة، أما في شهر جویلیة وأوت فتصل إلى أكثر من  18المناطق من شهر أكتوبر إلى أفریل وتقارب 

  .(1)ویكون الجو حارا ورطبا درجة مئویة 30

مناخ شبه قاري في مناطق الهضاب العلیا یتمیز بموسم طویل بارد ورطب في الفترة من أكتوبر إلى ماي  -
أشهر السنة فتتمیز بحرارة درجات أو أقل في بعض المناطق أما باقي  5وتصل درجة الحرارة أحیانا إلى 

  .درجة مئویة 30جافة وتصل إلى أكثر من 

مناخ صحراوي في مناطق الجنوب والواحات ویتمیز بموسم طویل حار من شهر ماي إلى سبتمبر حیث  -
درجة مئویة أما باقي أشهر السنة فتتمیز بمناخ متوسطي ودافئ  40تصل درجة الحرارة أحیانا إلى أكثر من 

  .نشاط حركة السیاح في الشتاء هذا ما یمكن

  :الساحل الجزائري -1-2

  ةدّ ـكلم، ویتمیز بارتفاعه وتكونه الصخري، وتوجد به ع1200یمتد الساحل الجزائري على مسافة 

القالة، تیقزیرت، سیدي فرج، : فضاءات سیاحیة ناذرة وأهم المناطق السیاحیة الممتدة على هذا الساحل نجد 
  .تنس، بني صاف

                                                             
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة السیاحة المستدامة واقعها وتحدیاتها بالنسبة للجزائرمحمد وزاني،  (1)

  .117، ص2011تلمسان، 
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  :مناطق الجبلیةال -1-3

لیة في الجزائر وجود سلسلتي األطلس التلي واألطلس الصحراوي واللتان أهم ما یمیز المناطق الجب
تعطیان فرص االكتشاف والصید، وأهم المرتفعات السیاحیة نجد محطة الشریعة التي تمارس فیها ریاضة 

  .التزلج على الثلج إضافة إلى محطة تیكجدة

  :الصحراویةالمناطق  -1-4

أدرار، : ، موزعة على خمسة مناطق كبرى هي2ملیون كلم2تبلغ مساحة الصحراء الجزائریة حوالي 
  .إلیزي، واد میزاب، تمنراست، تندوف

  :الحظائر السیاحیة الوطنیة -1-5

  :تمتلك الجزائر العدید من الحظائر الوطنیة المتواجدة في مختلف أرجاء الوطن وهي كالتالي

نوع من الطیور وأنواع  50محمیات، تحوي  3شواطئ و 3هكتار وتظم  78000لوطنیة للقالة الحظیرة ا -
  ؛(1)من الحیوانات األخرى

  هكتار تستقر فیها الثلوج من دیسمبر إلى فیفري؛ 500,18حظیرة جرجرة  -

  هكتار تقع إلى حافة سلسلة الونشریس باألطلس التلي؛ 616,3حظیرة غابات األرز،  -

  هكتار تتمیز بمختلف النقوش والرسومات الصخریة؛ 100الطاسلي حظیرة  -

الحیوانیة باإلضافة إلى  ار تضم هضبتي األتاكور، الحظیرة النباتیة والحظیرةڤالحظیرة الوطنیة لله -
  .ألف سنة 12المنحوتات األثریة التي یعود تاریخها إلى 

  :الحمامات المعدنیة -1-6

األحواض والحمامات المعدنیة الطبیعیة، تعتمد علیها السلطات في تزخر األرض الجزائریة بعشرات 
منبع  202متینة لسیاحة حمامات معدنیة تجذب السیاح المحلیین واألجانب، ویتوفر بالجزائر بناء قاعدة 

  :النحو التاليعلى میائیة یالحمویة الجوفیة صنفت حسب طبیعتها الفیزیائیة والكللمیاه 
                                                             

اقتصادیات السیاحة : ، الملتقى الدوليدراسة أداء وفاعلیة المؤسسات السیاحیة في الجزائرمحمد الشریف، عیسى مرازقة، شخشاخ  (1)
  .09، ص2010ودورها في التنمیة المستدامة، الجزائر، 
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 ذات أهمیة محلیة؛مورد میاه حراري  136 -
 مورد لمیاه معدنیة حراریة ذات أهمیة جهویة؛ 55 -
 .ذات أهمیة وطنیة مورد میاه معدنیة حراریة 11 -

حمام بوغرارة بتلمسان، حمام وحجر بعین تیموشنت، حمام بوحنیفة  ومن أهم الحمامات المعدنیة  
كرة، إضافة إلى محطة العالج ور بسطیف، حمام الصالحین ببسر المة، حمام ڤبمعسكر، حمام الشاللة ب

  .من المنابع المحصاة %60یاه البحر بسیدي فرج وتمثل المنابع الحمویة غیر المستغلة ما یفوق بم

  :المقومات التاریخیة والثقافیة للجزائر -2

إّن المعالم التاریخیة والحضاریة المتنوعة التي تنفرد بها الجزائر جعلتها مهدا للحضارة اإلنسانیة 
وشاهدا حیا على انتمائها للفضاء اإلسالمي المتوسطي واإلفریقي، فالمعالم األثریة والمتاحف والوثائق 

مازیغیة إلى الفینیقیة ألاة وعظمة الحضارات المتعاقبة، من التاریخیة الموجودة في الجزائر تشهد على عراق
لتاریخ، والشاهد علیها قلعة بني حمادة والبیزنطیة ثم الرومانیة وأخیرا اإلسالمیة التي فرضت نفسها على ا

وهي منطقة  ن قائمة التراث العالمي التاریخيببجایة وقد صنفت منظمة الیونیسكو سبعة مناطق أثریة ضم
  .اد ووادي میزاب وحي القصبةڤالطاسلي وتیبازة وجمیلة وتیم

كما یتبین أّن السیاحة الثقافیة والترفیهیة، تستقطبان الكثیر من االهتمام في اختیار التوجهات السیاحیة، 
امتداد  بفضل بتلبیة الطلبات األكثر تشدداحیث یزداد الطلب علیها، وبهذا الصدد تتمیز الجزائر بمزایا كفیلة 

  .الذي یعكس تاریخ البلد بكل أبعاده الثقافیة المناطق السیاحیة من الساحل إلى الصحراء والتراث الثقافي

تتوفر علیها الجزائر تجعل السیاحة الثقافیة أكثر انتعاشا  كما أّن الصناعات الثقافیة والحرفیة التي
خاصة في موسم االصطیاف، بحیث یكتسي دور الصناعات التقلیدیة في ترقیة السیاحة نفس األهمیة التي 

نمیة االقتصاد ككل، فاهتمام الشباب بهذه الصناعات حسب المناسبات یعطي یحظى بها قطاع السیاحة في ت
  .(1)فرصة أكبر للسیاح الكتشاف هذه القدرات والمواهب ومن ثم التعریف بثقافة وحضارة األمة

  

  

                                                             
  .182، صمرجع سبق ذكرهأمینة حماني،  (1)
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  :الهیاكل القاعدیة -3

  (1) :تمتلك الجزائر هیاكل قاعدیة هامة تتمثل في مایلي

  :النقل -3-1

بالنقل وتجسیده في المنجزات الخاصة بشبكات الطرق والمطارات والموانئ، فكثافة لقد تم االهتمام 
شبكات الطرق البحریة، الجویة والبریة المحققة في الجزائر تشكل عامل هام لتشجیع السیاحة في مختلف 

  .المناطق

نطقة الشمالیة كلم تتمیز بتركزها في الم109452یصل طول شبكة الطرقات بالجزائر إلى : شبكة الطرقات -
  :كلم مقسمة كما یلي96684للبالد، حیث یصل طولها إلى حوالي 

  كلم؛28275الطرق الوطنیة 
  كلم؛23926الطرق الفرعیة الوالئیة 
  كلم57251الطرق البلدیة.  

وتجدر اإلشارة إلى مشروع القرن في الجزائر والجاري إنجازه وهو الطریق السیار شرق غرب الذي یمتد 
  .كلم، وهو أكبر طریق سیار في العالم1216إلى غربها على مسافة  من شرق البالد

محطة تغطي على  200كلم تعبر حوالي 4500طول السكك الحدیدیة تقارب : شبكة السكك الحدیدیة -
  :الخصوص شمال البالد وتتكون هذه الشبكات

 1435كلم طریق عادي؛ 
 1055كلم طریق ضیق؛ 
 305كلم طریق مزدوج؛ 
 299 بةكلم طریق مكهر.  

الوحدات فرع تربط  200و محطة مفتوحة لنقل السلع والمسافرین 200وتملك الشركة الوطنیة للنقل 
  .والمناطق الصناعیة بأهم الموانئ، وأهم محطات تصدیر المحروقات

                                                             
  .122، صمرجع سبق ذكرهمحمد وزاني،  (1)
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  :النقل الجوي -

 53إّن الهیاكل القاعدیة الخاصة بالنقل الجوي بالجزائر قد شهدت تطورا ملحوظا تمیز في إنجاز 
من بین هذه المطارات ترقى إلى المقاییس  13مطار على مختلف التراب الوطني، كما تجدر اإلشارة إلى أن 

  :الدولیة ومنها

  الجزائر، وهران، قسنطینة، عنابة، غردایة؛: مطارات دولیة من الدرجة األولى) 05(خمس 
  أدرار،  مسان، تیارت مسعود، عین أمناس، تلحاسي : مطارات دولیة من الدرجة الثانیة) 07(سبع

 تبسة، تمنراست؛
  لة، عین صالح، جانیت، بسكرة، إلیزي؛بشار، بجایة، الوادي، ور : مطارات وطنیة) 08(ثمان 
  مطارات مرتبط نشاطها بالبحث واالستغالل  04مطار ذو استعمال محدود منها ) 19(تسعة عشر

 .في مجال المحروقات والمناجم

  :النقل البحري -

 الخدمات كالتجارة والصید البحري میناء للعدید من 13في الجزائر یعتمد على  البحريإّن العمل 
إضافة إلى مینائین متخصصین في المحروقات باإلضافة إلى العدید من الموانئ الصغیرة التي تستعمل 

ساحلي للصید البحري والترفیه كما تحتوي على حجرات لإلشارات البحریة ألمن المالحة ومحطات الدفاع ال
وتمیز التبادالت التجاریة الدولیة في الجزائر على تعاملها باألساس على طریق المجال البحري وتضمن ذلك 

عنابة، ومیناء جن جن  الجزائر، وهران : ول وأهم الموانئمؤسسات متخصصة في نقل السلع ومشتقات البتر 
  .(1)حركة المالحة من نسبة %75التي تضمن  بجیجل

  :الطاقة -3-2

كلم 160000بما یعادل أكثر من  %97تتجاوز تغطیة الدولة فیما یخص الطاقة الكهربائیة نسبة لـ 
  رفـخط، حیث تستفید حوالي خمسة مالیین وثالث مئة ألف عائلة من خدمات الشبكة الكهربائیة التي تش

  .على توزیعها مؤسسة سونلغاز

  
                                                             

  .125نفس المرجع السابق، ص (1)
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  :وسائل اإلعالم واالتصال -3-3

نشریة  150یومیة وأكثر من  30الجزائریة بشكل معتبر، حیث تزخر بحوالي  تتنوع الساحة اإلعالمیة
أسبوعیة وشهریة، وتحظى الصحافة الخاصة بحصة األسد ضمن الصحافة المكتوبة، علما بأن هذا القطاع 

  .ملیون نسخة صحیفة بالعربیة والفرنسیة 1,3یسحب یومیا ما مجموعه أكثر من 

  (1) :ئرأنواع السیاحة في الجزا -ثانیا

بفضل تنوع الثروات الطبیعیة من حیث تضاریسها ومناخها من منطقة إلى أخرى أدى ذلك إلى ظهور 
  :أنواع كثیرة من السیاحة في الجزائر وهي

  :السیاحة الساحلیة -1

  مكل1200هي أكثر أنواع السیاحة انتشارا في الجزائر، بفضل الشریط الساحلي الممتد على مسافة 

النوع من السیاحة باالهتمام وجهزت بمركبات سیاحیة ما بین فنادق وبیوت االصطیاف ولقد حظي هذا 
  :والفیالت الصیفیة، وقد اختیرت مناطق كبرى من أجل التوسع السیاحي وهي

 غرب مدینة الجزائر، موریتي، نادي الصنوبر، سیدي فرج، زرالدة وتیبازة؛ 
 األندلسیات في وهران؛: في الغرب 
 بجایة، عنابة، سرایدي، القل، سكیكدة والقالة: في الشرق. 

  :السیاحة ذات الطابع العائلي واالجتماعي -2

مع السكان  باالندماجهذا النوع من السیاحة یتمیز بطابعه األخالقي لكونها موجهة للعائالت وتسمح 
  .المحلیین، كما أنها تسمح بتطویر النشاطات االقتصادیة في المناطق المحدودة التي تفتقر للمناطق السیاحیة

  :السیاحة الثقافیة -3

  ىـتكاد تنعدم هذه السیاحة في الجزائر وال نجد إقبال كبیر علیها من طرف السكان المحلیین، وتبق

  .حكرا على السیاح األجانب

                                                             
  .102، 101، ص صمرجع سبق ذكرهسعاد صدیقي،  (1)
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  :ة الصحیة والمعدنیةالسیاح -4

تمتلك الجزائر إمكانیات هامة من الحمامات المعدنیة والتي تسمح لها باستقبال السیاح المهتمین بهذه 
المة، حمام ڤحمام ربي بسعیدة، حمام الشاللة ب: السیاحة بهدف صحي أو االستجمام والراحة، ومن بینها
  .سیاحیة مجهزة بمرافق صحیة ومرافق ترفیهیةالصالحین ببسكرة، حمام بوحنیفة بمعسكر، وهي مركبات 

  :السیاحة في المناطق الریفیة -5

تعتبر هذه السیاحة سلوك مألوف لدى الجزائریین حیث تسمح لهم بالتجوال والصید والزیارات 
باستغالل اإلمكانیات المحلیة كالصناعات التقلیدیة إلخ، هذه السیاحة مهمة نظرا ألنها تسمح ...الدینیة
  .اطات الفلكلوریة وتغییر التحرك السكاني والتخفیف من العزلة، هذه األخیرة التي ینتج عنها آثار سلبیةوالنش

  :السیاحة الحضریة -6

 الـل واالتصـل النقـهي سیاحة نهایة األسبوع وترتبط بالسیاحة الثقافیة كما أنها تحتاج إلى وسائ
فندق : حضریة بفنادق سیاحیة مثل عدة مناطق وتستدعي إنجاز منشآت فندقیة، ولقد جهزت في الجزائر

المة، سیرتا بقسنطینة، الفندق الكبیر بوهران، فندق زیري بالغزوات، ڤالهضاب بسطیف، شیلیة بباتنة، مرمورة ب
  .الزیانیین بتلمسان، وعمراوة بتیزي وزو

  :السیاحة الصحراویة -7

یاحي في الجزائر فالمناطق الصحراویة تمثل السیاحة الصحراویة خاصیة ممیزة تضاف إلى التراث الس
تتمتع بمناظر جمیلة وآثار ونقوش صخریة وهذا ما جعلها قطب سیاحي حقیقي لجلب السیاح األجانب ولقد 

فندق القائد ببوسعادة، الزیبان ببسكرة، سوف بالوادي، الرستمیین : أنشأت في هذه المنطقة فنادق نذكر منها
  .تمنراستوالجنوب بغردایة، وفندق طاهات ب

  :السیاحة ذات الطابع الدیني -8

  رـورة، والتي تعتبـتتمثل هذه السیاحة في زیارة المناطق التي تتواجد بها األضرحة المحلیة المشه

محل اهتمام السیاح األجانب لمشاهدة الطقوس والتظاهرات التي تقام فیها من قبل مختلف الطوائف التي 
  .اعتادت على زیارتها
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  :عوقات القطاع السیاحي في الجزائرم: الثانيالمطلب 

رغم البرامج الطموحة المعدة من طرف الجهات الوصیة على قطاع السیاحة إّال أن هذا األخیر تشوبه 
بالنقص في االستثمارات وغیاب ثقافة سیاحیة وضعف مناخ العدید من نقاط الضعف خاصة فیما یتعلق 

ضافة إلى معوقات أخرى أثرت سلبا على السیاحة الجزائریة وفیما األعمال وكذلك تدهور الوضع األمني باإل
  .یلي أهم نقاط ضعف هذا القطاع

  (1) :عائق االستثمار السیاحي -أوال

تشیر التقاریر المعدة من قبل الهیئات المختلفة حول مناخ االستثمار في الجزائر یبقى بعیدا عن 
نحو التنمیة االقتصادیة من خالل إزالة كل العراقیل والحواجز طموحات االقتصاد الجزائري والسیر إلى األمام 

التي تعترض االستثمار حیث یشیر التقریر المشترك بین اللجنة األوروبیة والمكتب األمریكي شلومبرغر الذي 
كشف عن جملة من العراقیل التي تقف أمام االستثمار في الجزائر، إذ أكدت معظم اآلراء على وجود عقبات 

أمام تدفق االستثمارات إلى الجزائر، وبما أن االستثمار السیاحي في الجزائر جزء ال یتجزأ من  كبیرة
االستثمار العام، فكل العراقیل التي تقف أمام االستثمار بصفة عامة تقف كذلك أمام االستثمارات السیاحیة 

ئق عائق العقار السیاحي حیث سواء كانت هذه االستثمارات السیاحیة محلیة أو أجنبیة ومن بین هذه العوا
یعتبر من أهم العراقیل التي تقف أمام المستثمرین سواء المحلیین أو األجانب، نظرا لتعقد إجراءات الحصول 

من جهة أخرى، وحالیا ال یزال العقار في الجزائر رهین  على مثل هذه العقارات من جهة وارتفاع أسعارها
ما هو موضوعي، ومنها ما هو مرتبط بمظاهر السمسرة والمضاربة في الكثیر من العراقیل والممارسات منها 

ضف إلى هذا العوائق اإلداریة والقانونیة لالستثمار السیاحي، فرغم التسهیالت التي تقدمها الجزائر . العقار
تثمر أّن اإلجراءات التي تنص علیها القوانین الجزائریة یضطر المسللمستثمر السیاحي إّال أّن الواقع یكشف 

مرحلة كاملة قبل الوصول إلى إنشاء مؤسسته، ونجد كذلك المستثمرون یشتكون  14من خاللها إلى أداء 
كثیرا من العراقیل اإلداریة وانتشار البیروقراطیة الشدیدة كالبطء في العمل وصعوبة فهم الموظف في الدولة 

  .لتفاصیل طلب المستثمر

  .ن وانتشار الفساد في تطبیق القانونالتعدیالت والتغییرات في القوانیباإلضافة إلى تعدد القوانین واألنظمة و 

  

                                                             
  .142-139، ص ص02، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد واقع وآفاق سیاسة االستثمار في الجزائرمنصوري الزین،  (1)
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  :ضعف الثقافة السیاحیة وتراكم المشاكل البیئیة -ثانیا

إذا غابت الثقافة السیاحیة عن أي مجتمع فهذا یؤثر سلبا على القطاع السیاحي في حد ذاته، فالسیاحة 
والترحاب إلعطاء االنطباع الحسن عن النفس أوال وثانیا عن تتطلب التعامل مع السیاح بالصدق واألدب 

باإلضافة إلى تكوین فرص االستفادة من التعارف الثقافي ما بین الشعوب واالقتباس من . البلد بشكل عام
ثقافة السیاح وحتى مظاهرهم وسلوكاتهم، مع التعامل بنوع من الحذر وبخطط حكیمة لحمایة البلدان والشعوب 

وتتنوع أطراف نشر الثقافة السیاحیة حیث تلعب األسرة دورا كبیرا في  ،(1)ر المسیئة ثقافیا وعقائدیامن المظاه
. نشرها باعتبارها النواة األولى لتشكیل الناشئین، وغرس القیم اإلیجابیة عن السیاحة لدى األطفال والشباب

األسباب التي أدت  االتصال ومن بینباإلضافة إلى المؤسسات التربویة والجامعیة وكذلك وسائل اإلعالم و 
  (2) :إلى إنتاج ثقافة وطنیة سلبیة بالنسبة لممارسة األنشطة السیاحیة في الجزائر نجد

غیاب دراسة واضحة عن النوعیة السیاحیة سواء على مستوى الجماعات المحلیة أو الهیئات  -
 الجهویة؛

 غیاب التنسیق بین القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة؛ -
 امج لتنظیم الرحالت لزیارة المعالم السیاحیة داخل الوطن؛غیاب بر  -
 تعلیم أصول صناعة السیاحة؛س والمعاهد والجامعات التي تهتم بقلة المدار  -
غیاب دور المجتمع المدني، كالجمعیات والمنظمات السیاحیة في لعب دورها في نشر الثقافة  -

 .بالدهالسیاحیة لدى الفرد وتعریفه بالمواقع السیاحیة في 

والبیئة هي األخرى تلعب دورا مهما في تحسین الصورة السیاحیة للبالد ولهذا تسعى حالیا الجزائر إلى 
حصر مشاكلها البیئیة والتقلیل منها، خاصة في المناطق السیاحیة، حیث نجد التلوث الحضري من خالل 

حرق النفایات الصلبة مع العلم أّن التلوث الجوي الذي یرجع السبب الرئیسي له إلى حركة مرور السیارات و 
معظم هذه الملوثات ترتكز في والیات شمال البالد، كما نجد أیضا التلوث الصناعي حیث تسببه الصناعات 
البتروكیمیائیة والكمیائیة وتحویل المعادن والصناعات الحدیدیة ومن بین المشاكل التي تعاني منها البیئة 

                                                             
  .113ص 2001الوراق، األردن، ، الطبعة األولى، مؤسسة مبادئ السفر والسیاحةمثنى طه الحوري ، إسماعیل محمد علي الدباغ،   (1)

في ظل اإلستراتیجیة السیاحیة الجدیدة للمخطط ) 2025-2000(السیاحة في الجزائر، اإلمكانیات والمعوقات عبد القادر عوینان،  )2(
  .230، ص2013، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، SDAT 2025التوجیهي للتهیئة السیاحیة 
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سبب تفریغ السوائل الصناعیة في مصادر المیاه وتلوث الجو الناجم عن نتیجة هذا النشاط تلوث المیاه ب
  ).NOX(وأكسید اآلزوت ) SO2(ملفوظات مادة دیوكسید الكبریت 

  :تدهور الوضع األمني - ثالثا

یعتبر قطاع السیاحة من أحد أهم القطاعات الحساسة باألوضاع األمنیة والسیاسیة السائدة في بلد 
ألمني السائد الركیزة األساسیة التي تبنى علیها السیاحة، فقد تراجع السیاح في العدید معین، إذ یعد الوضع ا

من الدول نظرا لغیاب أو تدهور الوضع األمني والسیاسي فیها، وبعض الدول العربیة خیر مثال على ذلك، 
ة أصبحت حیث بعدما كانت تشكل وجهة سیاحیة للعدید من سیاح العالم، بسبب تدهور أوضاعها األمنی

شعوره بعدم  ردـمعزولة بدرجة كبیرة كتونس ومصر وسوریا ولیبیا، وقد یرى السائح أنه مهدد في أمنه بمج
  .(1)االستقرار

  (2) :ضعف تكنولوجیا اإلعالم واالتصال -رابعا

 تبسیطبغرض تضم تكنولوجیا المعلومات واالتصال مجموعة الطرق والتقنیات الحدیثة المستخدمة 
نشاط معین ورفع أدائه، وهي تجمع مجموعة األجهزة الضروریة لمعالجة المعلومات وتداولها من حواسیب 
وبرامج وحفظ واسترجاع ونقل إلكتروني سلكي وال سلكي عبر وسائل االتصال بكل أشكالها وبمختلف أنواعها، 

لف المجاالت السیاحیة والفندقیة وقد فجودة الخدمات السیاحیة لن تتم إال بإتاحة واستخدام التكنولوجیا في مخت
أكدت علیه المنظمة العالمیة للسیاحة على ضرورة استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال باعتبارها أصبحت 

  .أساسیا للتنمیة السیاحیة تفرضها األوضاع االقتصادیة الراهنةمطلبا 

سیاحة الجزائریة فهي ال تزال ضعیفة أما فیما یتعلق بدور تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في النهوض بال
  :ودون المستوى المطلوب ویرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها

 عدم كفایة مواقع اإلنترنت؛ -
 صعوبة التكیف مع الوزن المتزاید لتكنولوجیات اإلعالم واالتصال في قطاع السیاحة؛ -
  ضعف البنیة التحتیة التكنولوجیة لالتصاالت؛ -

                                                             
  .241صنفس المرجع السابق،  (1)
جامعة  العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، أطروحة دكتوراه، في -حالة الجزائر  –األهمیة االقتصادیة للتنمیة السیاحیة عیساني عامر،  (2)

  .126، ص2010باتنة، 
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كما  ة، إذ تم وضع شبكة حكومیة داخلیةلى تطویر برنامج الحكومة اإللكترونیوحالیا تسعى الجزائر إ
  .تم إدخال تكنولوجیا بطاقات السحب والدفع اإللكتروني

  (1) :معوقات أداء الجماعات المحلیة للنهوض بالسیاحة الجزائریة - خامسا

المصادر المالیة للجماعات تلعب السیاحة دورا ال یستهان به في مجال تحقیق التنمیة المحلیة وتوفیر 
المحلیة، بما یعطیها نوعا من االستقاللیة في إعداد برامجها، ولكن حتى تساهم السیاحة في تحقیق التنمیة 
المحلیة كان البد على الجماعات المحلیة هي األخرى االهتمام بالتنمیة السیاحیة في برامجها التنمویة 

 یاحیة في الجزائر ال یزال محتشمات المحلیة اتجاه التنمیة السالمحلیة، ولكن ما یالحظ على دور الجماعا
  :نظرا للعدید من العراقیل والعقبات التي تواجه هذه الجماعات ومن أهم هذه العراقیل نجد

عدم اهتمام الجماعات المحلیة بأمر السیاحة، خاصة البلدیات التي تتوفر على مؤهالت سیاحیة  -
 تختص بمسؤولیة تسییرها؛

توافر موارد مادیة وبشریة كافیة محدودیة الموارد البشریة، إذ أن تطبیق أي سیاسة تنمویة یستلزم  -
 للتمكن من تجسیدها على أرض الواقع؛

ضعف البنیة التحتیة االقتصادیة واالجتماعیة على المستوى المحلي، إذ تفتقر الجماعات المحلیة  -
 للمرافق األساسیة لتقدیم الخدمات؛

المجالس المنتخبة المحلیة في لعب دورها كما ینبغي والقیام بإدراج التنمیة السیاحیة غیاب دور  -
  .لمحلیة التي تمتلك مؤهالت سیاحیةضمن أولویات التنمیة المحلیة خاصة لدى الجماعات ا

  :ضعف الصناعات التقلیدیة -سادسا

لت تمثل وجهة سیاحیة للصناعات التقلیدیة دور مهم جدا في تنشیط السیاحة، فمصر كانت وال زا
للعالم لمعرفة ودراسة أسرار الحضارة الفرعونیة، نظرا لما تحتویه من آثار تاریخیة، وكذلك األمر لبعض 
سبانیا لعبت فیها الصناعات التقلیدیة واآلثار التاریخیة دورا بارزا في  یطالیا وإ الدول األوروبیة كالیونان وإ

الظاهرة لتشمل دول شرق آسیا كالصین والفلبین وتیلندا، أما عن  تنشیط السیاحة لهذه الدول، وتعددت هذه

                                                             
  .254، 253، ص صمرجع سبق ذكرهعبد القادر عوینان،  (1)
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واقع الصناعات التقلیدیة في الجزائر فهو یعاني العدید من المشاكل المتراكمة والصعوبات التي عمقت 
  (1) :مشكلته وحالت دون تطوره ومن أهم هذه المشاكل نذكر

حیث غالبا ما ترفض مؤسسات التمویل السیما البنوك عن تزوید األنشطة الحرفیة  :مشكل التمویل -
باحتیاجاتها من التمویل ألغراض االستثمار والتوسع لمواجهة نفقات االستغالل، ویرجع هذا إلى ارتفاع درجة 

وك عادة ما المخاطرة على القروض المقدمة للحرفیین، نظرا لغیاب الضمانات المناسبة، ضف إلى ذلك فالبن
  تضع شروط صعبة لإلقراض من قبل صاحب المشروع الصغیر؛

  یجد الحرفیون مشاكل عدیدة في تسویق منتجاتهم مما یؤثر سلبا على إنتاجهم، ونجد أن: مشكل التسویق -

الشرائیة  الحرفیین المتواجدین في األریاف یعانون أكثر من المتواجدین في المدن، باإلضافة إلى ضعف القدرة
لمستهلكین الناتجة عن انخفاض مستویات الدخول، مع افتقار الوعي التسویقي ونقص المادیة للقیام بعملیة ل

  الترویج وتنشیط المبیعات؛

  .قبل الحرفیین صعوبة الحصول على المحالت من -

  :أدوات تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر: المطلب الثالث

وأدوات تضمن السیر الفعال لمختلف األنشطة السیاحیة وتنظیم تحتاج السیاحة في الجزائر إلى هیاكل 
العالقات بین مختلف األطراف المتداخلة فیما بینها لتكوین العرض السیاحي، وتتمثل في وزارة السیاحة 
والصناعات التقلیدیة، الدیوان الوطني للسیاحة، الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة، المؤسسة الوطنیة للدراسات 

  .سیاحیة، وأخیرا مدیریات السیاحةال

  (2) :وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة -أوال

تعتبر وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة أعلى سلطة في القطاع السیاحي الجزائري، وتعد الرأس 
المؤرخ في  474-63المدبر والمخطط لتنمیة القطاع، حیث تأسست بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  :وأوكلت إلیها المهام التالیة 20/12/1963

                                                             
 05العلمیة، جامعة المدیة، العدد ، مجلة البحوث والدراساتلحالة الجزائرالدور االقتصادي للسیاحة مع اإلشارة حكیم شبوطي،  (1)

  .95، ص2011
  .185، 184، ص صمرجع سبق ذكرهعبد القادر عوینان،  (2)
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 توج السیاحي الجزائري وتوجیهه وترقیته؛نالتعریف بالم -
 تجسید السیاسة التنمویة في مجال السیاحة؛ -
  .إنجاز المخططات التنمویة السیاحیة -

  :تتكون وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة من المدیریات التالیة

  :من بین المهام التي أوكلت إلیها ما یلي: المدیریة العامة للسیاحة -1

 المبادرة واقتراح إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة؛ -
ز التنفیذ؛ -  إعداد إستراتیجیة ضبط النشاطات السیاحیة والسهر على وضعها حیّ
 .تبادر بوضع أقطاب االمتیاز السیاحي وتسهر على تطویرها -

  :ومن مهامها: المدیریة العامة للصناعات التقلیدیة -2

 إعداد إستراتیجیة تطویر الصناعة التقلیدیة واقتراحها؛ -
 تحدید وتنفیذ قواعد تنظیم مهن وحرف الصناعة التقلیدیة؛ -
تنفیذ اإلجراءات المقررة من اللجنة الوطنیة المكلفة بالصندوق الوطني لترقیة نشاطات الصناعة  -

 .التقلیدیة

  :وأوكلت إلیها المهام التالیة :مدیریة الدراسات والتخطیط واإلحصائیات -3

 المبادرة باإلستراتیجیة في مجال الدراسات والتخطیط واإلحصائیات؛ -
 إعداد كل الدراسات اإلستشرافیة الهادفة إلى ترقیة السیاسة الوطنیة للسیاحة والصناعة التقلیدیة؛ -
 .المساهمة في جلب وجمع التمویل الضروري إلنجاز مشاریع االستثمار -

  :وتقوم بالمهام التالیة: مدیریة التكوین وتنمیة الموارد البشریة -4

 المبادرة باإلستراتیجیة المتعلقة بتثمین الموارد البشریة والتكوین واقتراحها؛ -
 إعداد ووضع حیز التنفیذ برامج التكوین وتحسین المستوى لمستخدمي اإلدارة المركزیة؛ -
 السیاحة والصناعة التقلیدیة؛ تأطیر إنشاء مؤسسات تكوین خاصة في مجال -
 .اقتراح سیاسة تكوین وترقیة مهن وحرف قطاع السیاحة والصناعة التقلیدیة -
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  :وهي مكلفة بمایلي: مدیریة االتصال والتعاون -5

 المبادرة بإستراتیجیة القطاع في مجال االتصال والتعاون واقتراحها؛ -
 .وضع حیز التنفیذ برامج اتصال متعدد وسائل اإلعالم -

  :وقد أوكلت إلیها المهام التالیة :مدیریة التنظیم والشؤون القانونیة -6

 إعداد مشاریع النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تسیر نشاطات القطاع؛ -
 .دراسة اإلطار التشریعي والتنظیمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغالله وتقییمه -

  :وقد أوكلت إلیها المهام التالیة :مدیریة اإلدارة العامة والوسائل -7

 المساهمة في إعداد سیاسة تطویر وسائل القطاع؛ -
 تقییم االحتیاجات في مجال اعتمادات التسییر والتجهیز؛ -
  .(1)اقتراح وتنفیذ سیاسة التسییر اإلداریة لمستخدمي اإلدارة المركزیة -

  ):ONT(الدیوان الوطني للسیاحة  -ثانیا

ل عام  20المؤرخ في  214-88السبعینات بموجب المرسوم رقم یعود إنشاءه إلى بدایة  ربیع األوّ
م، المعّدل والمتمم والذي یجعل من الدیوان الوطني للسیاحة أداة 1988أكتوبر عام 31ه الموافق لـ1409

للحكومة من أجل التعریف بالسیاسة الوطنیة في مجال السیاحة وتنفیذها، وفي ظل غیاب هیئة وزاریة كانت 
مه تتم في إطار المخطط الوطني االقتصادي واالجتماعي بإعداد سیاسة التنمیة السیاحیة والحمامات مها

بعد إنشاء وزارة السیاحة ونتیجة التطورات  1992المعدنیة والمناخیة واقتراحها وتنظیمها وتنفیذها، حتى سنة 
یله بموجب مرسوم تنفیذي تحت رقم الهائلة التي حدثت على مستوى االقتصاد الوطني والدولي، تم إعادة تعد

  :تضمن هذا المرسوم تنظیم الدیوان وتحدید مهامه المتمثلة فیما یلي 92-402

 اقتراح وتحدید محاور تنمیة القطاع السیاحي في األمدین المتوسط والطویل؛ -
 إنجاز دراسات عامة متعلقة بتحدید مناطق التوسع السیاحي أو تكلیف من یقوم بإنجازها؛ -
 ؛(2)معلومات واإلحصائیات المتعلقة بالسیاحة والقیام بتحلیلها وتقییم أداء القطاع ونتائجهجمع ال -

                                                             
 .187، 186المرجع السابق، ص ص (1)

(2) Hachimi Hadouche, Le tourisme en Algérie jeu et enjeux, édition houma, Alger, 2003, p15.  
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یقوم بتنسیق ومتابعة كل مشروع استثمار سیاحي أجنبي في الجزائر، وكل شكل من أشكال تدخل  -
 المتعهدین األجانب في القطاع؛

ویشجعها بتدابیر خاصة في إطار توجیه االستثمارات العمومیة والخاصة في میدان السیاحة  -
 التشریع المعمول به؛

 یقوم ببحوث ودراسات للسوق السیاحیة من أجل فهم كل حركاتها سواء كانت داخلیة أو خارجیة؛ -
یشارك في ترویج السیاحة ویتابع األعمال المبذولة في هذا المجال من خالل المشاركة في  -

ات المنظمات الجهویة، العربیة والدولیة التظاهرات الدولیة، ویمثل الجزائر في اجتماع
 المتخصصة؛

یحدد المعاییر التقنیة والمعاییر الخاصة بالتسییر الفندقي والسیاحي ویضبط قواعد ممارسة المهن  -
 .السیاحیة

  ):ANDT(الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة  - ثالثا

المؤرخ في  70-98رقم  هي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي
ساسي، هذه الوكالة هي تحت الذي حدد قانونها األ 1998فیفري عام 21ه الموافق لـ 1418شوال عام 24

  .وصایة الوزیر المكلف بالسیاحة، مقرها سیدي فرج والیة تیبازة

نشاء صناعة سیاحیة حقیقیة      وتزوید هدف الوكالة هو تحقیق أكبر مردودیة لالستثمارات السیاحیة وإ
وتعتبر أیضا  شاكل التي یعاني منها المستثمرونفي العقارات وبالتالي مواجهة كل الم القطاع بوسیلة التحكم

هیئة التفكیر في إعداد سیاسة تنمیة سیاحیة وأفضل وسیلة الحترام التنظیم في میدان تهیئة المحیط وحمایته، 
  (1) :وفي هذا اإلطار فهي تقوم بالمهام التالیة

 على حمایة مناطق التوسع السیاحي والحفاظ علیها؛ السهر -
تقوم باقتناء األراضي الضروریة إلنشاء الهیاكل السیاحیة وملحقاتها وتقوم بدراسات التهیئة  -

 الضروریة؛
 تقوم بالدراسات والتهیئة المخصصة للنشاطات السیاحیة والفندقیة والحمامات المعدنیة؛ -

                                                             
  .191، صمرجع سبق ذكرهعبد القادر عوینان،  (1)
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یة األماكن داخل مناطق التوسع السیاحي وحول منابع المیاه تساهم مع المؤسسات المعدنیة في ترق -
 أو في الخارج؛ المعدنیة سواء في الجزائر

تقوم بالتنسیق مع المؤسسات والهیئات المعنیة على التسییر العقالني لألماكن والتجهیزات ذات  -
 .المنفعة المشتركة وتقدم كل اقتراح یهدف إلى ضرورة تحسینها وتحدیثها وتوسیعها

  ):ENET(المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة  -رابعا

االستغناء عنه لتقدیر حجم اإلمكانیات السیاحیة للبالد قصد  یعتبر جانب الدراسات أمر مهم وال یمكن
عداد مخططات التهیئة  استغاللها والمحافظة علیها، لذلك كان البد من إنشاء هیئة متخصصة في تحلیل وإ

وأوكلت إلیها  1998مارس10المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة التي أنشئت في وتمثلت هذه الهیئة في 
  :المهام التالیة

 الدراسات الخاصة بتحدید القدرات السیاحیة وتنمیتها؛ -
 دراسات التهیئة السیاحیة والمعدنیة؛ -
 متابعة مشاریع التنمیة ومراقبتها؛ -
 والمیاه المعدنیة ومعاینتها؛مراقبة ومتابعة المنشآت السیاحیة، المرافق الفندقیة  -
 إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بتهیئة السیاحة وتنمیتها؛ -
 .(1)إنشاء كل الدراسات المرتبطة بمجال نشاطها بطلب من السلطات العمومیة -

 :مدیریات السیاحة - خامسا

والیة من أجل دعم  22وضع تحت التنفیذ مدیریات للسیاحة والصناعات التقلیدیة في  1996منذ 
الجزائر  تیزي وزوأدرار، الشلف، بجایة، بشار، تمنراست، تلمسان، : تنمیة السیاحة، تتمثل هذه الوالیات في

النعامة، عین  واد، تیبازةبومرداس، الطارف، ال جیجل، سكیكدة، عنابة، قسنطینة، مستغانم، وهران، إیلیزي،
  .تیموشنت، غردایة

  احةـال السیـوفي نفس الوالیات تم إنشاء مفتشیات للسیاحة والصناعات التقلیدیة مهمتها في مج

  

                                                             
(1) Hachimi Hadouche, op-cit, p16.   
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  (1) :تتمثل في 

جراءات ترقیة وتطویر النشاطات السیاحیة والمعدنیة؛ -  تنفیذ البرامج وإ
حمایة الموارد السیاحیة والمعدنیة، مراقبة عملیات المشاركة في إعداد مخططات ودراسات التنمیة،  -

 التهیئة واستغالل مناطق التوسع السیاحي والمنابع المعدنیة؛
عداد ملفات  - عطاء اإلحصاءات المتعلقة بالنشاطات السیاحیة وإ جمع وتحلیل ونشر المعلومات وإ

 .خاصة باإلمكانیات السیاحیة والمعدنیة

  :لسوق السیاحي الجزائريالمتعاملین في ا: المطلب الرابع

 وق ـباإلضافة إلى أدوات تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر توجد مجموعة من المتعاملین في الس

فیذ، فهي تعتبر ركیزة أساسیة في تفعیل السوق السیاحیة نأهمیة عن أدوات الت السیاحیة الجزائریة، وال تقل
  :وتنشیطها

  ):ONAT(الدیوان الوطني الجزائري -أوال

یعد الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة بمثابة أول مؤسسة سیاحیة أنشئت في الجزائر، وذلك سنة 
، إذ كان مكلفا بتسییر المرافق السیاحیة 1962أوت25المؤرخ في  27-62بموجب األمر رقم  1962

شخصیة الموروثة عن االستعمار الفرنسي ویعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بال
فرعا تجاریا، وتعتبر أداة لتطبیق 37المعنویة واالستقالل المالي، ویملك الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة 

القطاع السیاحي الجزائري، وبالتالي فهو مكلف بمهمة ذات  السیاسة الوطنیة للتنمیة السیاحیة، غرضه تنمیة
ة تحت وصایة وزارة الشؤون االقتصادیة وأوكلت مصلحة عمومیة كان یعمل الدیوان الوطني الجزائري للسیاح

  (2) :له المهام التالیة

 اعتبر كوصي ومراقب لكل الهیئات التي تقوم بالنشاط السیاحي؛ -
 التشاور مع السلطات العمومیة حول القضایا السیاحیة والدعایة اإلشهاریة؛ -
 الحرص على تطبیق القوانین والنصوص السیاحیة؛ -
 المنتج السیاحي الجزائري؛العمل على ترقیة  -

                                                             
(1)Hachimi Hadouche, op-cit, p13.  

  .197، 196، ص صمرجع سبق ذكرهعبد القادر عوینان،  (2)
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 ترقیة الدراسات السیاحیة؛ -
  إنجاز المنشآت السیاحیة وترقیتها؛ -

  :وبعد إنشاء وزارة السیاحة، أصبح یعمل تحت وصایتها وحددت مهامه فیما یلي

 الدعایة واإلشهار؛ -
یرمي و  ان مهمته إنجاز الدراسات التقنیةإنجاز االستثمارات السیاحیة، كما أنشأ مكتب داخل الدیو  -

الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة حالیا من خالل إستراتیجیته إلى ترویج مناطق معینة للجزائر 
  .منها المناطق الصحراویة، ویعمل بالتعاون مع وكالء السیاحة في أوربا

  ):TCA(النادي السیاحي الجزائري  -ثانیا

وصایة وزارة السیاحة سنة ، تم وضعه تحت 1963تأسس النادي السیاحي الجزائري في أكتوبر
أصبح متعامال اقتصادیا فعلیا من خالل  1980، وكلف بتنمیة النشاطات السیاحیة وفي سنة 1971

النشاطات التي یقدمها في میدان الترفیه والتخییم وخدمات السفر والعمرة والحج، ویملك النادي السیاحي 
  (1):كلت للنادي السیاحي الجزائري المهام اآلتیةوكالة موزعة عبر كامل التراب الوطني، وأو  42الجزائري 

 تنظیم الرحالت الدینیة الحج والعمرة؛ -
 .یة مع المنظمات الوطنیة والدولیةتنظیم الرحالت السیاح -

سیاحة وأسفار  كما اتخذ طابعا جدیدا من خالل النشاطات التجاریة من طرف شركتیه الفرعیتین، 
  :للسیاحة ومهمتهم هي ، ومؤسسة الخدمات الدولیة1995الجزائر التي أنشئت في جانفي

قامة رحالت في المنشآت السیاحیة الوطنیة؛ -  تنظیم وإ
 تنظیم رحالت ثقافیة إلى خارج البالد؛ -
 إقامة رحالت إلى البقاع المقدسة؛ -
 ؛إصدار تذاكر السفر بحرا وجوا -
 .ولیةإصدار رخص السیاقة الد -

 

                                                             
  .121، صمرجع سبق ذكرهسعاد صدیقي،  )1(
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  :وكاالت السیاحة واألسفار - ثالثا

أفریل سنة 04الموافق لـ ـه1419ذي الحجة عام 18المؤرخ في  06-99عرفها القانون الجزائري رقم 
كل مؤسسة تمارس بصفة دائمة نشاطا سیاحیا، یتمثل في بیع مباشر أو غیر مباشر "على أنها  1999

قامات فردیة أو جماعیة وكل أنواع الخد   .(1)مات المرتبطة بهارحالت وإ

تعتبر وكاالت . وكالة 248وكالة فمعظمها یرتكز في العاصمة  783یظم القطاع السیاحي الجزائري 
السیاحة واألسفار من أهم المتعاملین االقتصادیین في قطاع السیاحة، وذلك راجع للدور الذي تلعبه في مجال 

دمات خلق مناصب شغل وخلق روح مستوى الخالحصول على التمویالت والخبرات األجنبیة، تحسین 
المنافسة بین الوكاالت المحلیة واألجنبیة من أجل ذلك فقد أعید النظر في النصوص التنظیمیة والقانونیة 

  (2):المتمثلة في ة بنشاط وكاالت السیاحة واألسفارالمؤطرة لنشاط هذه الوكاالت والتي تحدد الخدمات المرتبط

قامات فردیة وجماعیة؛تنظیم وتسویق أسفار ور  -  حالت سیاحیة وإ
تنظیم جوالت وزیارات برفقة مرشدین داخل المدن والمواقع واآلثار ذات الطابع السیاحي والثقافي  -

 والتاریخي؛
تنظیم نشاطات الصید البحري والتظاهرات الفنیة والثقافیة والریاضیة والمؤتمرات والملتقیات المكلمة  -

 ؛ظمیهالنشاط الوكالة أو بطلب من من
 وضع خدمات المترجمین والمرشدین السیاحیین تحت تصرف السیاح؛ -
 بها؛ات الفندقیة وكذا تقدیم الخدمات المرتبطة اإلیواء أو حجز الغرف في المؤسس -
النقل السیاحي وبیع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظیم المعمول بها لدى مؤسسات  -

 النقل؛
 الترفیهیة والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الریاضي وغیر ذلك؛بیع تذاكر أماكن الحفالت  -
 استقبال ومساعدة السیاح خالل إقامتهم؛ -
 القیام لصالح الزبائن بإجراءات التأمین من كل األخطار التي تمس نشاطاتهم السیاحیة؛ -
 ؛تمثیل وكاالت السفر المحلیة أو األجنبیة قصد تقدیم مختلف الخدمات باسمها ومكاتبها -
  .ة وكراء البیوت المنقولة وغیرها من معدات التخییمكراء سیارات بسائق ونقل األمتع -

                                                             
  .التي تحكم نشاط وكاالت السیاحة والسفر ، یحدد القواعد1999المؤرخ في سنة  69/09القانون رقم  (1)
  .122، صمرجع سبق ذكرهسعاد صدیقي،  (2)
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  :المنظمات والمؤسسات السیاحیة: المبحث الثالث

إن امتداد سوق السیاحة العالمي بسبب تطور حركة السیاحة العالمیة أدى إلى ظهور منظمات 
  :السوق السیاحیة وتنشیطها وهيومؤسسات عالمیة تعتبر الركیزة األساسیة في تفعیل 

  :المنظمات العالمیة للسیاحة: المطلب األول

إن التطور الكبیر في مجال السیاحة العالمیة البحث عن نظام عالقات دولیة منظمة لغرض التنسیق 
فیما بینها في مجال التخطیط والبحوث والتسویق العالمي للسباحة، حیث جلبت في اهتمام أصحاب الرأي 

وأهم  والقرار فیها إلى أهمیة التعاون الدولي في هذا المجال مما أدى إلى االعتماد على المنظمات الفعالة فیه
  )1(:دواعي إنشاء هذه المنظمات ما یلي

 د المناسبة وفرص االحتكاك الدولي؛تعاظم الحركة السیاحیة الدولیة واشتدا -

حیث أن األموال تنقل في رة دون غیرها، نظو مشكل النقود التي تتمیز بها السیاحة كصادرات غیر م -
  سطة اعتمادات مصرفیة أو اتفاقیات؛جیوب السیاح من بلد آلخر ولیس على الورق بوا

مشاكل الجمارك والجوازات والتأشیرات مسألة قائمة بالنسبة للسیاح بصفتهم أشخاصا طبیعیین ولیسوا  -
  .سلعة مادیة

   :مفهوم المنظمة الدولیة

) الدول األعضاء(الدولیة بمقتضى اتفاقیة تعقد بین الدول الموقعة والمنظمة لها تنشأ المنظمة 
واألعضاء هم الدول المختلفة أو الجهات التي تنتمي لهذه الدول وتمثلها تمثیال كامال ویكون للمنظمة الدولیة 

  :)2(ثالثة أجهزة

  ؛الدول األعضاء على قدم المساواة تمثل فیه: الجهاز العام للمنظمة -

  مسؤولیة اتخاذ القرارات المختلفة؛تمثل فیه الدول بشكل محدود، ویتولى : الجهاز التنفیذي -

  .ویختص هذا الجهاز بإعداد االجتماعات والجلسات ومتابعة تنفیذ القرارات المختلفة: الجهاز اإلداري -

                                                             
 .109، ص2000،الطبعة األولى،  دار الصفاء للنشر والتوزیع ، األردن، السیاحة تشریعات ومبادئمنال عبد المنعم مكیة،  (1)

 .49، 48، ص صمرجع سبق ذكره نعیم الظاهر ، سراب إلیاس،  (2)
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  .وتنقسم المنظمات الدولیة إلى منظمات حكومیة وأخرى غیر حكومیة

  :المنظمات الحكومیة -أوال

تتمثل المنظمات الحكومیة في هیئات دائمة یتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي، تتمتع بإرادة ذاتیة ومزودة 
بنظام قانوني متمیز وبأجهزة مستقلة تمارس المنظمات من خاللها نشاطها لتحقیق الهدف المشترك الذي من 

  )1(:أجله تم إنشاؤها، ومن أهمها ما یلي

  ):OMT(مة العالمیة للسیاحةالمنظ - 1

للسیاحة أكبر منظمة متخصصة في مجال السیاحة في العالم، تأسست  تعتبر المنظمة العالمیة
وأصبحت تسمى ) TUOTO(في لندن حیث أطلق علیها اسم اإلتحاد الدولي لمنظمي السفر 1946سنة

الة تنفیذیة لبرنامج األمم المتحدة مقرها مدرید بإسبانیا وهي وك 1974المنظمة العالمیة للسیاحة بدایة من 
عضو منظم إلیها یمثلون القطاع الخاص  300أقالیم و 7دولة و 144اإلنمائي التابع لألمم المتحدة، وتضم 

ومؤسسات التعلیم والجمعیات المهنیة المختصة في السیاحة والسلطات السیاحیة المحلیة، تعقد المنظمة 
وخبراء السیاحة لتبادل األفكار والخبرات حول أحداث اتجاهات السیاحة  اجتماعا كل عامین، وهو لقادة العالم

  .واستراتیجیات تنمیتها

  :ياإلتحاد الدولي للنقل الجو  - 2

بعد الحرب العالمیة الثانیة والزدیاد عدد المسافرین بالطائرات والتسییر خطوط جویة دولیة عبر القارات 
الطیران التي تقوم بالنقل الجوي بین الدول المختلفة كان من وبین مختلف بلدان العالم ولتعدد شركات 

الضروري وجود منظمة دولیة ترعى مصالح كل من شركات الطیران والمسافرین على خطوطها وحقوقهم 
  .)2(لذلك أنشأت منظمة األیاتا وهي منظمة دیمقراطیة غیر سیاسیة والعضویة فیها اختیار

  

  

                                                             
، 2003 یة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصاداالستثمارات السیاحیة في الجزائر حاج اهللا، حیزیة  (1)
 .95ص

 .50ص مرجع سبق ذكره، نعیم الظاهر، سراب إلیاس،  (2)
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  :السفراإلتحاد الدولي لوكاالت  - 3

 العالقات المهنیة بین قطاعاتالمنظمات الدولیة الكبرى العاملة في مجال تنظیم  یعتبر من أهم
احة والنقل والفنادق على أسس وقواعد قابلة للتطبیق دولیا، كما یعني بتنظیم العالقات بین القطاع السی

لسیاحة في البلدان األعضاء السیاحي والفندقي ومنظمات وهیئات السیاحة الرسمیة، یضم اتحاد شركات ا
وأكبر شركات السیاحة والفنادق والنقل، یعقد اإلتحاد اجتماعات دوریة یتناول فیها العالقات بین شركات 
السیاحة والفنادق والنقل وتنظیم عملیة تسویة عموالت الحجز وأسالیبه وضمانات حدیثة ووسائل تنمیة وتنشیط 

باندماج  1966لقد تأسس هذا اإلتحاد سنة .)1(ت الدولیة الراهنةالسیاحة الدولیة خاصة في ظل المتغیرا
منظمتین دولیتین هما اإلتحاد الدولي لوكالء السیاحة والمنظمة الدولیة لوكالء السفر، ویعتبر هذا اإلتحاد 

  .بلجیكا -الممثل الوحید في العالم لوكالء السفر ومقره في بروكسل

  :لجنة السفر األوروبیة - 4

للمساعدة في بناء اقتصاد دول أوروبا الغربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وشكلت  1948أنشئت سنة
دولة، ونعمل في مجال 23قسما خاصا للتنسیق بین المنظمات السیاحیة الوظیفیة للدول األعضاء وعددهم 

  . )2(بحوث وتسویق وتوحید السیاسات بینها في المجال السیاحي

  :مدنيال المنظمة الدولیة للطیران - 5

بالوالیات المتحدة األمریكیة وهي منظمة حكومیة للطیران  في شیكاغو 1944أنشئت هذه المنظمة عام
المدني، تعتبر منظمة متخصصة في مهمة التعاون على وضع قواعد الطیران المدني وتهدف إلى توحید 

ل الدخول والخروج من المالحة الجویة ووسائل األمان الجوي والمطارات الدولیة باإلضافة إلى تسهی
 .)3( المطارات، تتبع هذه المنظمة منظمة األمم المتحدة

  :المنظمات غیر الحكومیة -ثانیا

تنشأ هذه المنظمات بدون معاهدة دولیة ویشترك فیها هیئات وشركات ومؤسسات ومصالح كما یمكن 
ى تحقیق ربح مادي وأن ال للحكومات المشاركة بصفتها الشخصیة ال الرسمیة، یشترط فیها أن ال تهدف إل

                                                             
   .148، ص2002العربي الحدیث، مصر، المكتب بدون طبعة،  اإلطار القانوني للنشاط السیاحي والفندقي، محي محمد مسعد،  1) 

 .113ص مرجع سبق ذكره، منال عبد النعم مكیة،  (2)

 . 54ص مرجع سبق ذكره، نعیم الظاهر، سراب إلیاس،  (3)
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وأهم هذه المنظمات  .)1(تكون على شكل شركات تجاریة كما أنها تخضع للقانون المحلي للبلد الذي تقع فیه
  :نجد

  :قالجمعیة الدولیة للفناد - 1

 1869ولي للفندقین المؤسس منذ عامبمدینة انجلترا، ولقد حل محل اإلتحاد الد 1964في عام  أنشئ
وهي  عضویتها معظم الفنادق في العالم وهي عبارة عن منظمة فندقیة دولیة خاصة مقرها الدائم باریس تضم

منظمة مهنیة دولیة تستهدف تسهیل االتصاالت وتبادل األفكار بین الفنادق والمطاعم في مختلف دول 
  .)2(العالم، باإلضافة إلى قیامها بدراسات وبحوث في مختلف نواحي الفندقة 

  :األكادیمیة الدولیة للسیاحة - 2

تهتم بإعداد الدراسات السیاحیة وما یساهم في تطویر السیاحة وتنشیطها، وهي  1951سنة  تأسست
عضوا باإلضافة إلى خبراء في  30تضم أعضاء من الشخصیات البارزة في عالم السیاحة یصل عددهم إلى

ع األنماط المتنوعة للسیاحة وبدعم التعلیم السیاحي المجال، وتهدف إلى االهتمام باألنشطة السیاحیة وتشجی
  .  )3(والدراسات والنشرات والقوامیس السیاحیة الدولیة 

   :رالمجلس العالمي للسیاحة والسف - 3

یتألف من شركات عالمیة رائدة في مجال الطیران الفنادق، النقل ومكاتب السفر،  1990تأسست سنة 
تعامل مع القطاع العام وتحسین التعریف بأهمیة السیاحة باإلضافة ویهدف كمنظمة قطاع خاص إلحداث 

إلى إلغاء العوائق التي تحد من نمو النقل الجوي والمجلس عبارة عن تحالف عالمي لكبار صناع القرار في 
كل قطاعات صناعة السیاحة والسفر على مستوى العالم في فروع النقل واإلشاعة والترویج والخدمات 

  . )4(السیاحیة

  :في السیاحة نیاإلتحاد الدولي للخبراء االختصاصین العلمی - 4

  لـــــــــــــم بالعمـي تهتـــــــة التـــــــرات المختلفــــــم المؤتمـــــــــف إلى تنظیدبسویسرا، ویه 1949في عام  لقد أنشئ
                                                             

 .114، صمرجع سبق ذكره منال عبد المنعم مكیة،  (1)

 .61ص مرجع سبق ذكره، نعیم الظاهر وسراب إلیاس،  (2)

 .149ص مرجع سبق ذكره،محي الدین محمد مسعد،   (3)

 .97ص مرجع یسبق ذكره، حیزیة حاج اهللا،  (4)
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لى دعم األنشطة والمعاهد السیاحیة، والعمل  وتناقش مشكالت وطرق القضاء علیها أو السیاحي عالجها وإ
لى تنمیة التعاون وتبادل الخبرات العلمیة والمتخصصة في مجال السیاحة وتضم  على زیادة عددها، وإ
عضویة اإلتحاد عددا من الخبراء واألساتذة البارزین في عالم السیاحة إضافة إلى األعضاء العادیین 

  .)1(واألعضاء الفخریین

  : االتحاد الدولي للصحفیین والكتاب السیاحیین - 5

ومقره باریس، ویهدف إلى تنظیم متنوع ألعضائه للمناطق والمنشآت السیاحیة  1945في عام أنشئ
الجدیدة، واالهتمام بالمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعني بالسیاحة وأنشطتها ومشكالتها إضافة إلى تسییر 

  .  )2(یكلف بها الصحفیون والكتاب السیاحیونالمهام المختلفة التي 

  :شروط إنشاء المنظمات العالمیة للسیاحة وأهم أهدافها: المطلب الثاني

  :إنشاء المنظمات العالمیة للسیاحة -أوال

   )3(:یرى أساتذة القانون أن هناك عدة شروط البد من توافرها في المنظمة الدولیة منها

لقیم والتقالید العالمیة أي أن تكون أهدافها متفقة مع أحكام القوانین الدولیة المختلفة والعرف وا :المشروعیة -
  السائدة؛

ویتضمن عنصرین أولهما هو االستمراریة والدوام، فال یمكن أن توجد منظمة دولیة إال إذا كان  :التنظیم -
مستقلة المنظمة في حدود اختصاصاتها وأهدافها لها وضع یستمر مادام میثاقها قائما، والثاني هو اإلدارة ال

التي ینص علیها میثاقها الصادر عن الدولة المؤسسة لها أو األعضاء، وتعتبر هذه اإلدارة المستقلة للمنظمة 
 لتي تمیزها عن المؤتمرات الدولیة؛الصدفة ا

نتمي لهذه الدول وتمثلها والمقصودة بها أن تتكون عضویة المنظمة من المختلفة أو من جهات ت :الدولیة -
  .تمثیال كامال

  

                                                             
 .65، صمرجع سبق ذكرهسراب إلیاس، ، نعیم الظاهر   (1)

 .، بتصرف75- 67ص نفس المرجع،  (2)

 .49ص نفس المرجع،  (3)
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  :األهداف العامة لقیام المنظمات الدولیة -ثانیا

  )1(:المنظمات السیاحیة في اآلتي تتمثل أهم أهداف

 سة العامة لصناعة السفر والسیاحة؛رسم السیا -

 تنشیط األنشطة السیاحیة وتنمیتها؛ -

 ؛دراسة التسهیالت الخاصة بالنشاط السیاحي -

 نظمة فیما یتعلق بالنشاط السیاحي؛والتشاور بین أعضاء المالتعاون  -

 ؛المحافظة على مصالح األعضاء -

 ؛تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنشاط المنظمات -

 لمشاكل وحل النزاعات بین األعضاء؛المساهمة في حل ا -

 ؛التعرف على التطورات الحدیثة في الصناعة -

 ؛بالنشاط السیاحيالقیام بالدراسات والبحوث الخاصة  -

  .التعاون مع المنظمات األخرى والحكومات بشأن النشاط السیاحي -

  :أهم إنجازات بعض المنظمات الدولیة - ثالثا

  )2(:أهم انجازات منظمة األیاتا - 1

 عالمیة وجعلتها اللغة اإلنجلیزیة؛وحدت لغة التخاطب بین شركات الطیران ال -

 في مجال السفر مثل شكل التذكرة؛ة توحید المطبوعات والمستندات المستخدم -

 ؛وحدت الرموز الدولیة المستخدمة في شركات الطیران -

وضعت لوائح وقوانین لتنظیم العالقة بین المسافر وشركة الطیران وبین شركات الطیران وبعضها  -
بعضا وحددت مسؤولیة شركات الطیران، المالیة والتعویضات من قبل الركاب وجعلت من تذكرة 

 ؛ا بین المسافر عقدا بین المسافر وشركة الطیرانالسفر عقد

 ؛وحدت إلى حد كبیر الخدمة والواجبات المقدمة على الطائرات -

 .وضعت ضوابط الشركات السیاحیة في العالم التي تطلب العضویة في المنظمة -

                                                             
  .278، ص2002الطبعة األولى، دار حازم سوریا،  السیاحة صناعة العصر، خربوطي،صالح الدین   (1)
 .، بتصرف52ص مرجع سبق ذكره، نعیم الظاهر، سراب إلیاس،  (2)



اإلطار النظري للسیاحة والمتعاملین السیاحیین                                                             : الفصل األول  
 

- 46 - 
 

 )1(:أهم إنجازات المنظمة العالمیة للسیاحة - 2 

السالم والتفاهم العالمي والتنمیة االقتصادیة والتجارة ترویج وتطویر السیاحة كوسیلة تساهم في نشر  -
 لیة؛الدو 

 عالمیة للسیاحة الدولیة والمحلیة؛تطویر االتجاهات اإلستراتیجیة ال -

 ؛التعاون التقني للدول األعضاء  في مجال السیاحة والسفر -

 ؛العمل على تقویة التعاون الدولي في مجال السیاحة والسفر -

میة بكافة الوسائل وتحسین األحوال السیاحیة، والربط بین الهیئات السیاحیة النهوض بالسیاحة العال -
 ؛المختلفة وتسهیل تبادل المعلومات السیاحیة للدول األعضاء

 ؛االتصال الوثیق بوكاالت األمم المتحدة المتخصصة والتعاون معها في مجال برامج التنمیة السیاحیة -

 . لدول األعضاءإعداد اإلحصائیات السیاحیة المتعلقة با -

 :تعریف المنشآت السیاحیة وأنواعها: المطلب الثالث 

 :تعریف المنشآت السیاحیة -أوال 

للمنشآت السیاحیة، فهناك من یعتبر منشأة سیاحیة األماكن المعدة الستقبال  توجد عدة تعاریف 
السیاح لتقدیم المأكوالت والمشروبات، وكذلك تعتبر منشأة سیاحیة وسائل النقل المخصصة لنقل السیاح في 

 .)2(یةرحالت بریة أو بحریة أو جو 

خدمات المختلفة من مأكوالت هي تلك األماكن المعدة أساسا الستقبال السیاح وتقدیم ال"و أ 
ومشروبات، التي یتم استهالكها في نفس المكان كالمطاعم و كذلك المنشآت التي تمتلك وسائل النقل 

  .)3("المختصة لنقل السائحین أو تلك المعدة إلقامة النزالء والسائحین مثل الفنادق

مختلف الخدمات السیاحیة  مؤسسات تجاریة تقوم بالعمل على تقدیم":ویمكن تعریفها أیضا بأنها 
تنظیم  یة، ریاضیة، تجاریة، إرشاد سیاحيالالزمة، من خدمات إقامة وطعام وشراب وخدمات عالجیة، ثقاف

  .)4("برامج للرحالت وكذلك خدمات النقل السیاحي بمختلف أنواعه لكافة السیاح على مختلف أنواعهم

السیاحة البد من توفر مجموعة من األركان أو من هذه التعاریف یمكن القول أنه من أجل صناعة  
 .النقل، اإلیواء، المطاعم والبرامج السیاحیة: المقومات والمتمثلة في

                                                             
 . 95ص مرجع سبق ذكره،حیزیة حاج اهللا،   (1)

 .90، ص2001دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة،  التشریعات السیاحیة والنقدیة، سوزان علي حسن،  (2)

 .190، ص2001الطبعة األولى، دار البركة، عمان، األردن ،  محاسبة المنشآت السیاحیة،عاطف األخرص، سمیر حمودة،   (3)

 .47، ص1999،بدون طبعة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، المحاسبة في األنشطة السیاحیة والفندقیة فؤاد السید الملیجي،   (4)
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 :أنواع المنشآت السیاحیة -ثانیا 

 وجود نظرا لتنوع أشكال السیاحیة وتنوع الخدمات السیاحیة التي یحتاجها السائح فقد كان البد من 
 :العدید من المنشآت السیاحیة تختص كل واحدة منها في تقدیم هذه الخدمات وأهمها

 :شركات الطیران - 1 

هي الوسیلة الناقلة للسیاح من مكان آلخر، من خالل توفیر نقل جوي فیه الراحة واألمان والخدمات 
  . الخ...المكملة مثل التلفزیون والهاتف والنوم

ق الترویج العالمي وتعتبر هذه المنشآت سفیرة لبلدها، حیث تهبط كل یوم في وتعتبر شركات الطیران أهم طر 
، ویعتمد عامل )1(مطار بلد غیر بلدها وتحمل معها كل حضارة بالدها وقیمها فهي الواجهة الحقیقیة للبلد

  .الربحیة في النقل الجوي على حمولة الطائرة أي معدل األعمال إضافة إلى وزن أمتعة المسافرین
  )2(:نقسم شركات الطیران إلىوت
  :وینقسم إلى :مكتب المدینة: 1- 1

 ؛)قسم الحجز، قسم التذاكر، قسم المبیعات(قسم خدمة العمالء -

  .)القسم المالي، القسم اإلداري(قسم إدارة الشركة  -
  :وینقسم إلى :مكتب المطار: 2- 1

 ة الشحن، مكتب الحقائب المفقودة؛مكتب المراجعة، إدار  -

  .قسم ضبط الحمولة، الصیانة، الضیافة، الوثائق :بعملیات الشركة ویقسم إلى مكتب خدمة خاص -
  :المرشدین السیاحیین - 2

هو بمثابة السفیر لبلده المضیف حیث یكون الواجهة الحقیقیة للبلد أمام الضیوف وهو الذي  المرشد
یعطي االنطباع األول واألخیر للضیف ألنه یتكلم بلغته األم، لذا البد أن یتم اختیاره من قبل وزارة السیاحة 

كل هذا  )ى انتمائه للوطناللغات والثقافة واألخالق ومد( التي تضع شروطا حتى یتم اجتیازهم لالمتحان
  .)3(تحت اختیار خاص لیستطیع الحصول على رخصة مزاولة عمل الدلیل السیاحي

  )4(:السیاحي الناجح ما یلي) الدلیل(ومن ممیزات المرشد 
 مهارات االتصال مع الضیوف؛ -

                                                             
 .13، ص2008نشر والتوزیع، األردن،ة األولى، دار الرایة للعالطب إدارة المنشآت السیاحیة والفندقیة، زید منیر عبوي،  (1)

   .بتصرف 16-14، ص2002والتوزیع، األردن،  ، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشرإدارة المنشآت السیاحیةحسین عطر وآخرون،   (2)

 .19ص نفس المرجع،  (3)

 .19ص مرجع سبق ذكره،زید منیر عبوي،   (4)
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 األمانة الشخصیة؛ -

 التنفیذ والترتیب والتخطیط؛ -

 قوة الشخصیة والثقة في النفس؛ -

 والمفاجآت؛حب الفكاهة  -

 ؛حب العمل والوطن -

 ؤ ومعالجة المشاكل؛بالتن -

  .سرعة البدیهة والمالحظة -
  )1(:وتتضمن كل من :المكاتب السیاحیة - 3
وهي المكان الذي یقدم خدمات ومعلومات استشاریة وفنیة ویعمل الترتیبات  :وكالة السفر والسیاحة -

  العالم؛بحرا وجوا إلى أي مكان في الالزمة لربط السفر برا و 
وهم كل من منظمي الرحالت السیاحیة، شركات الطیران، شركات النقل الجوي،  :مورد الخدمات السیاحیة -

  .الخ...منشآت اإلیواء، وكاالت إیجار السیارات، المطاعم والبارات
  :المطاعم - 4

ألنه یحقق یعتبر قسم األطعمة والمشروبات القلب النابض للفندق وهو من األقسام المنتجة الرئیسیة 
إیرادات كبیرة كما أنه عامل جذب رئیسي للضیوف لما یوفره من خدمات، ویتم التركیز على هندسة المطاعم 
وتصمیمها ألنها تعتبر مسألة أساسیة إضافة إلى الجو المناسب من حیث الترتیب والدیكور واإلنارة واألثاث 

وم، تسعى هذه الفنادق إلى تدریب عمال وبما أن الخدمة ضروریة جدا خاصة في المطاعم ذات خمسة نج
الخدمة على إدارة هذا النوع من المطاعم وخدمتها، توجد العدید من المطاعم والتي تختلف بین مطاعم 

یة، المطاعم اإلیطالیة الخدمة السریعة، المطاعم المتخصصة، المطاعم الشرقیة، المطاعم الفرنس
  . )2(والمشویات

دمة السیاح في المقام األول مطالبة بتقدیم خدمة ممیزة واستقبال إن المطاعم المخصصة فعال لخ
الزبائن والقیام على راحتهم وتلبیة احتیاجاتهم ضمن مفهوم الكفاءة في الخدمة والنوعیة الممیزة في مستوى 
الخدمات التي تقدمها المطاعم واالستراحات السیاحیة لهذا یشترط توفر بعض المواصفات في هذه المطاعم 

  :هامن

                                                             
 .بتصرف، 17، صمرجع سبق ذكرهحسین عطیر وآخرون،   (1)

 .16ص  مرجع سبق ذكره،زید منیر عبوي،   (2)
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 الكراسي والمناضد واللمبات سلیمة؛أن تكون فیها  -

 أن تكون اإلضاءة والتهویة جیدة؛ -

 ؛أن تكون جدرانها ذات دیكورات وألوان جذابة -

  .أن تكون األدوات المستخدمة فیها متینة وخفیفة الوزن -
  :الفنادق - 5

متحضر بدون فنادق ولیس بما أن الفندق هو أحد مستلزمات الحضارة الحدیثة لذا ال یمكن تصور بلد 
هناك سیاحة بدون فنادق وال فنادق بدون سیاحة، حیث تلعب الفنادق الدور الرئیسي في تنمیة السیاحة 
فالسائح یقضي أكبر وأطول مدة في الفنادق من أي مكان آخر في البلد الذي یزوره وهو االنطباع األول  له 

لغرفة أي بعد انطباعاته عن المطار والبناء ألنها جمیعها من حیث الغرفة واألثاث والوقت الذي سیقضیه في ا
 .)1( %70حتى  %50مسائل عابرة، كما أن إنفاق السائح في الفندق یصل إلى 

أخرى لعامة  یعرف الفندق على أنه بنایة أو مؤسسة تقدم فیها خدمة الطعام والشراب واإلقامة وخدمات
 .الناس لقاء أجر معین

  )2(:اعتبارات منهاتصنف الفنادق حسب عدة 

 رات والموتیالت؛تصنف الفنادق من حیث المواقع ویشمل فنادق المدن والسواحل والمطا -

ربعة وثالثة ونجمتین ونجمة تصنیف الفنادق من حیث النجوم ویشمل سبعة نجوم وستة وخمسة وأ -
 واحدة؛

باب والفنادق تصنیف الفنادق من حیث الخدمات وتشمل الفنادق التجاریة والمقامرة وبیوت الش -
 ؛المتحركة والعالجیة والریاضیة

 ؛تصنیف الفنادق من حیث أسعارها غالیة ومتوسطة ورخیصة -

  .تصنیف الفنادق من حیث عدد غرفها وتشمل فنادق كبیرة الحجم ومتوسطة وصغیرة -
  :السالسل الفندقیة - 6

ها إدارة عدة فنادق من عمل السالسل الفندقیة لیس جدیدا في صناعة السیاحة والسلسلة الفندقیة معنا
  .شركة واحدة

                                                             
 .22، صمرجع سبق ذكرهحسین عطیر وأخرون،   (1)

 . 18، 17ص ص مرجع سبق ذكره،زید منیر عبوي،   (2)
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لقد كان هذا تطبیقا اعتیادیا لفترة طویلة من الزمن فقد جنى النمو العظیم في السالسل توسعا خالل السنوات 
  .األخیرة من الحرب العالمیة الثانیة وبعدها

طریقة سریعة أول السالسل التي بدأت بالنمو بسرعة هي سلسلة شیراتون وسلسلة هیلتون حیث اتخذنا 
للنمو هي شراء الفنادق القائمة بحد ذاتها، وكال السلسلتین اشتروا أو باعوا فنادق بسرعة حتى تمت اإلشارة 
لهما في الوهلة األولى بأنهما سماسرة عقارات فنادق عوضا من إدارة فنادق وقد عانوا كثیرا إلثبات أنفسهم 

  .على أنهم مدیري فنادق بدل سماسرة
منافسة من قبل السالسل الفندقیة على الفنادق المستقلة األخرى واجهت هذه الفنادق تحدیا وبسبب ضغط ال

كبیرا في إدارة أعمالها وكانت المواجهة مضاعفة من جهة السالسل والموتیالت التي خطت خطوات سریعة 
  .وواسعة في تطویر أعمالها

  . )1(توسیع عمل السالسل الفندقیةلعبت التطورات في المجالت المالیة واإلداریة دورا مهما في 
  :المدن والقرى السیاحیة - 7

تعرف المدینة السیاحیة بأنها عبارة عن تجمعات سیاحیة، حیث یحوي كل مجمع على ما یقل عن 
غرفة للسكن ومشیدة من مواد لها قابلیة االستعمال لفترة طویلة، وتهدف لتقدیم أفضل الخدمات  500

رغبات السائح، أما القریة السیاحیة فتعرف بأنها قریة قائمة بحد ذاتها حسب طاقتها  السیاحیة والفندقیة إلشباع
االستیعابیة التي تكون أقل من المدینة السیاحیة، تعتبر هذه المدن والقرى السیاحیة ظاهرة حدیثة أخذت تنمو 

  .)2(ن برنامج التنمیة السیاحیة لدیهابسرعة في الدول النامیة كجزء ناجح ومتقدم م
  :أهمیة المنشآت السیاحیة: المطلب الرابع

أصبحت السیاحة من أكبر الصناعات في العالم، حیث نجد الكثیر من الدول تعمل على تشجیع 
فنادق،  منشآت السیاحیة الالزمة من مطاعماالستثمار في القطیع السیاحي، من خالل توفیر كافة المرافق وال

المنشآت أهمیة  ذهـاح، ولهـذب السیـأجل تطویر واقع السیاحة وج الخ، من...مكاتب سیاحیة وشركات الطیران
  :كبیرة تتمثل في

  
  
  

                                                             
 .بتصرف. 27-23، صمرجع سبق ذكرهحسین عطیر وآخرون،   (1)

 .30، 29، ص صالمرجع السابق  (2)
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  :تدفق رؤوس األموال األجنبیة - 1
 یساهم القطاع السیاحي في توفیر جزء من العملة الصعبة للدول المستقبلة للسیاح، وهذا ما یساعدها

لة، تتمثل هذه التدفقات من العملة الصعبة في الحصول على األموال الالزمة لتنفیذ خططها التنمویة الشام
  )1(:فیما یلي

القرى  بناء الفنادق (اصة بقطاع السیاحة ما تساهم به رؤوس األموال األجنبیة في االستثمارات الخ -
 ؛)الخ...السیاحیة

 ل منح تأشیرات الدخول إلى البالد؛المدفوعات السیاحیة التي تحصل علیها الدولة مقاب -

 ؛العملةفروق تحویل  -

 اإلنفاق في المطاعم: لسیاحیة مثلاإلنفاق الیومي للسائحین مقابل الخدمات التي تقدمها المنشآت ا -
 ؛المالهي، شراء التحف وغیرها من الخدمات

 ؛اإلیرادات األخرى للفنادق من السائحین -

  .ضرائب على االستثمارات السیاحیة بأنواعها -
ن االعتبار اآلثار السلبیة التي تنجم عن دخول األموال ولكن رغم هذه التدفقات البد من األخذ بعی

األجنبیة من تحویل لألرباح، لذلك البد من وضع سیاسات تحد من معدل التحویالت إلى الخارج، والبد أیضا 
من قیاس مدى فعالیة المشروع السیاحي األجنبي ومدى مساهمته في توفیر یدفق النقد األجنبي للدولة ویمكن 

  :استخدام بعض المعاییر واألسالیب منها ذلك من خالل
حصة مساهمة الشركات األجنبیة في المشروع والقروض التي تم الحصول علیها من الدولة األم أو  -

 نتها بالتدفقات المالیة الخارجیة؛من البنوك خارج الدولة المستقبلة لهم ومقار 

 بنظریتها من المشروعات إلى الدخلحساب نسبة حجم األموال، أي حصة الشركات األجنبیة مقارنة  -
 الوطني مقارنة بنظیرتها الوطنیة؛

الضرائب السنویة التي تدفعها الشركات األجنبیة مقارنة بنظیرتها من المشروعات الوطنیة وخاصة  -
 .تلك التي تعمل في نفس القطاع

  

  
                                                             

  .58ص ، مرجع سبق ذكره،سعاد صدیقي  (1)
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  :نقل التقنیات التكنولوجیة - 2

التكنولوجیات من طرف الشركات األجنبیة والذي من المواضیع التي تثیر الكثیر من الجدل هي نقل 
  :یقوم على عدة محاور رئیسیة هي

المستوى التكنولوجي الذي تجلبه هذه الشركات ومدى مالءمته مع التغیرات الداخلیة للدولة، مثل  -
مدى توفیر المهارات الالزمة لتشغیل األجهزة أو المعدات واألنظمة المختلفة لإلنتاج، مدى مالءمة 

 المعتقدات والقیم الثقافیة للبد؛ تقدیم وتسویقطرق 

  .)1(مواكبة هذه التطورات التكنولوجیةاآلثار السلبیة على المشروعات الوطنیة إذا لم تكن قادرة على  -
  :خلق فرص العمل - 3

التوسع في إقامة مشروعات سیاحیة وكذا المشروعات التكمیلیة األخرى المرتبطة بها سواء كانت 
لمال األجنبي أو الوطني، فإن ذلك یساعد في خلق فرص عمل جدیدة سواء كانت هذه بمساهمة رأس ا

العمالة مباشرة أو غیر مباشرة، وتتمثل العمالة المباشرة في األفراد العاملون في المنشآت المرتبطة مباشرة 
البسطاء،  بالقطاع السیاحي كالفنادق فهي تحتاج إلى ید عاملة معتبرة وتشغیل نسبة كبیرة من العمال

الموظفین، الباحثین المختصین والخبراء للقیام بالدراسات األولیة لعملیة اإلنجاز والتهیئة  والتجهیز الداخلي 
للفندق، هذا ما یؤدي أیضا إلى إتاحة فرص عمل غیر مباشرة وهي التي توفرها مئات الصناعات المغذیة 

ت والبناء، أو مرحلة التجهیز باألثاث واألرضیات لصناعة السیاحة سواء في مرحلة اإلنشاء كشركات المقوال
الخ أو في مرحلة التشغیل حیث تزودها بمختلف المنتجات التي ...والدیكورات وأجهزة المطابخ والمصاعد

  .)2(لخ إ...تحتاج إلیها المنشآت السیاحیة من مختلف أنواع الطعام والشراب وكذلك تجهیزات اإلقامة
  :عاتتحسین في میزان المدفو  - 4

إن تدفق رؤوس األموال سواء كانت وطنیة أو أجنبیة في مشروعات سیاحیة تنجم عنها إیرادات للدولة 
تكون في شكل ضرائب على هذه المشروعات، أو رسوم تحصلها من السائحین مقابل منحهم تأشیرات الدخول 

  اتـــــــة القطاعـــــــــافع نتیجـنإلى البالد كما أن خلق استخدامات جدیدة للموارد الطبیعیة وما یمكن تحقیقه من م
  

                                                             
 .59ص نفس المرجع السابق،  (1)

 .60ص نفس المرجع ،  (2)
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األخرى الداخلیة كل هذه المنافع تؤدي بالضرورة إلى زیادة إیرادات الدولة من السیاحة وبالتالي  
  .)1(تحسین في میزان المدفوعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .64ص ،السابق نفس المرجع  (1)
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  :خالصة الفصل

معظم في نهایة فصلنا هذا یمكن القول أن السیاحة ومنذ العصور القدیمة شكلت أهمیة خاصة لدى 
الشعوب، وقد شهدت تطورات عدیدة عبر الزمن فاختلفت بذلك التعاریف التي أعطیت لها، وقد ظهرت أنواع 
عدیدة منها اختلفت باختالف الدوافع والحاجات التي تجعل األفراد ینتقلون من مكان إلى آخر وذلك نظرا 

ى الراحة والترفیه التي رافقت هذا للظروف العمل، والتطور الكبیر في وسائل النقل واالتصال والحاجة إل
  .التطور التكنولوجي والحضاري

الجزائر تملك من اإلمكانیات السیاحیة ما یمكن أن یجعل منها دولة سیاحیة تنافس الدول السیاحیة 
األولى في العالم، فهي تتمتع بالواجهة البحریة مما یشجع إقامة سیاحة ساحلیة، ضف إلى ذلك أن عدید هذه 

محیط بالسالسل الجبلیة والغابات الكثیفة، هذا وتمتلك الجزائر مساحة شاسعة من أراضیها صحراء السواحل 
كما تتمتع بمقومات تاریخیة وثقافیة متعددة وموزعة عبر كامل التراب الوطني، باإلضافة إلى مقومات مادیة 

ة كبیرة نظرا لضعف اإلمكانیات من فنادق وغیرها، ورغم هذه اإلمكانیات الطبیعیة إال أنها غیر مستغلة بنسب
باإلضافة إلى األوضاع  جات السیاح من حیث الكم أو الكیفالمادیة من طاقة اإلیواء فهي ال تلبي احتیا

األمنیة التي عاشتها الجزائر، ضف إلى هذا هناك مجموعة من العراقیل ساهمت في ضعف القطاع السیاحي 
  .الجزائري بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

یتضح لنا من خالل دراستنا أن هناك عدد ال بأس به من المؤسسات القائمة على الشؤون  كما
السیاحیة للجزائر، إذ منها ما هو أداة من أدوات تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر ومنها ما هو متعامل في 

  . السوق السیاحیة باإلضافة إلى المنشآت السیاحیة بمختلف أنواعها

  



 

  :الفصل الثاني
  صورة الوجهة السياحية و أساليب تسويقها      

  صورة الوجهة السياحية:المبحث األول
  التسويق السياحي:المبحث الثاني
  سياسات و استراتيجيات التسويق السياحي:المبحث الثالث
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  :تمهید

إن التطور الحاصل في وسائل االتصال الحدیثة، جعل دخول السیاح إلى أي وجهة افتراضي، بل 
ویمكنهم أن یجمعوا العدید من المعلومات عن واقع األماكن وهذا یتأثر بطریقة معتبرة بإدراكهم للوجهة 

أخرى البد على الهیئات السیاحیة وهذا تكون هذه الوجهة مقصدا سیاحیا في ضل منافسة مقاصد سیاحیة 
والجهات المسؤولة عن السیاحة أن تعرف بهذه الوجهة، وهذا یكون عن طریق التسویق السیاحي الذي أصبح 
من العناصر األساسیة التي تعتمد علیها الدول والمؤسسات السیاحیة لزیادة الحركة السیاحیة الوافدة إلیها على 

  .المستوى المحلي والدولي

ل هذا الفصل إلقاء الضوء على مفهوم الوجهة السیاحیة وما تنطوي علیه من وسنحاول من خال
  .خصائص

  السیاحیة وهو التسویق السیاحي كما نبرز أهم عنصر للتعریف بالوجهة

  :سیاسات و استراتیجیات التسویق السیاحي، و ذلك من خالل  وأخیرا نتطرق إلى

  الوجهة السیاحیة و صورتها: المبحث األول

  التسویق السیاحي: لثانيالمبحث ا

  .سیاسات و استراتیجیات التسویق السیاحي: المبحث الثالث
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  :الوجهة السیاحیة وصورتها: المبحث األول

یواجه المستهلك مجموعة من المغریات الجاذبة والتي لها قوة تأثیر على اتخاذه قراره في اختیار الوجهة 
تتحكم في سلوك المستهلك، لذا سنحاول تسلیط الضوء على بعض السیاحیة، أي أن هذه األخیرة هي التي 

  .المفاهیم الخاصة بها

  :مفهوم صورة الوجهة السیاحیة: المطلب األول

  :مفهوم الوجهة السیاحیة -أوال

  :هناك مجموعة من التعاریف المتعلقة بالوجهة السیاحیة ولكن سنحاول التطرق إلى أهم المفاهیم

أكثر من مجرد مكان أو حیز جغرافي یقرر السائح قضاء بعض الوقت فیه، : " هناك من عرفها على أنها -
إنما تتعدى ذلك إلى مزیج من المنتجات والخدمات، والموارد البشریة والطبیعیة والمصطنعة القادرة على جذب 

  .)1("أو خبرات غیر مألوفة بالنسبة لهمالسیاح، ویتمحور هذا حول أنشطة 

نظام یجمع عددا من المكونات المتمثلة في مرافق الجذب " :على أنها" lynch"و"    tinsleyعرفها -
  .)2("والتسهیالت ووسائل النقل وخدمات أخرى والبنیة التحتیة 

  .)3("جد فیه السیاح مع المجتمع المحليموقع جغرافي یتوا: "كما تعرف أیضا على أنها -

  :مفهوم صورة الوجهة السیاحیة -ثانیا

  :تعریف صورة الوجهة السیاحیة -1

انطباع كلي في عقل السائح وجهاز السیاحة الوطني مبني على بناء تجمیعي عبر " :تعرف على أنها -
  ى ـــــذب علــــــالوقت ویعكس معلومات معرفیة وحسیة حول المقصد على الوجه العموم من جهة، ومناطق الج

  
                                                             

 7و6یومي ، جامعة عنابة التسویق السیاحي وتثمین صورة الجزائر: الدولي األول حولالملتقى العلمي صبرینة بوریب وآخرون، ) 1(
  .3، ص2013ر، نوفمب

، قسم العلوم الصورة المدركة للتبراء كمقصد سیاحي من وجهة نظر السیاح األجانبخدیجة هاني جامد الضمور،  ،سمیة بن حدو) 2(
  .06، ص2011، العدد األول، 38اإلداریة، المجلد 

  06، صالمرجع السابق) 3(
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  .)1("أخرى وجه الخصوص من جهة 

مجموع المعتقدات، اإلدراكات الحسیة، األفكار االنطباعات الناتجة  عن " :كما تعرف أیضا على أنها -
المعلومات التي یتلقاها األفراد من مجموعة متنوعة من المصادر بمرور الوقت مما یؤدي إلى بناء صورة 

جهة ما إصالحها للسیاح الحالیین معینة وتنشأ من بعدین، البعد األول یعكس الصورة التي تحاول و 
والمحتملین، البعد الثاني یعكس الصورة التي یكونها السائح الحالي أو المحتمل باالعتماد على خبرته وتجربته 

  .)2(" السابقة أو خبرة وتجربة المحیطین به

  .)3("سبة للسائحجزء ال یتجزأ وعنصر مؤثر في عملیة اتخاذ القرار وسلوك السفر بالن: "وتعرف أیضا أنها -

  :أهمیة صورة الوجهة السیاحیة -2

 هقصد سیاحي فهي تعتبر محرك لمشاعر إن للصورة السیاحیة أهمیة كبیرة لدى السائح عن أي م
  )4( :وبالتالي تؤثر على قرار اختیاره ألي مقصد سیاحي وتتمثل هذه األهمیة في هسیساوأح

فیمكن للوجهة أن تكتسب الثقة أو أن تثیر أحكام تعمل صورة الوجهة السیاحیة كمرجع لالختیار،  -
من  لصورة تساهم في إنشاء هویة ممیزةفا ،ین بزیارتهایها لدى األطراف المعنسلبیة عكس مصالح

 ؛منتجات المنافسة لها نفس الخصائصخالها یتم توجیه السائح الختیاراته، خاصة إذا كانت ال
زمة للعمل فیها كما تساهم في خلق نوع من الرضا تعمل الصورة على جذب المهارات البشریة الال -

إلى تحسین مستوى لدى العاملین بها وتساهم في رفع الروح المعنویة للجمهور الداخلي، مما یؤدي 
 ؛الخدمات المقدمة

تساعد صورة الوجهة السائح على معالجة المعلومات، وهذا راجع إلى أنها ملخصا لمجموعة من  -
بسیطیة لهذه المعلومات، كما أنها تسهل عملیة التعرف على المنتجات االعتقادات، وهي عملیة ت

 ؛وتكرار السلوكات اتجاهها وبالتالي كسب وفاء السیاح

                                                             
رسالة ماجستر، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم  تسویق صورة الوجهة السیاحیة للجزائر نحو مستقبل سیاحي واعد، حنان برجم،) 1(

  .17، ص2011التسییر، جامعة الجزائر، 
  . 4، 3جامعة عنابة، ص ص مداخلة بعنوان تحلیل صورة الجزائر كوجهة سیاحیة،الزهرة زوید، ) 2(
  .4ص نفس المرجع، )3(
  .6، 5ص صمرجع سبق ذكره، صبرینة بوریب وآخرون، ) 4(
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لخصائص توفر صورة الوجهة األسباب الضروریة للشراء أو التعامل فالصورة تبنى على أساس ا -
للشراء، وهذا حسب حاجة السائح وتمثل هذه العوامل األسباب الرئیسیة ، الوظیفیة والرمزیة للمنتج

 ؛والظروف األخرى المرتبطة بالشراء
إعطاء صورة جیدة للوجهة یعني إنشاء قیمة خاصة بها، وهذا یساعد على تبریر ارتفاع أسعار  -

الخدمات المقدمة، وتسهیل عملیات تقدیم المنتجات الجدیدة، بحیث أنها تستفید مباشرة من الصورة 
 ؛المكتسبة من قبل

ستثمارت وزیادة عدد المساهمین، إضافة إلى جذب الموردین والموزعین، ؤوس األموال واإلجذب ر  -
  . والتي تعكس عدد الوافدین إلى هذه الوجهة السیاحیة

  :خصائص صورة الوجهات السیاحیة: المطلب الثاني

  )1( :تتمیز الصورة السیاحیة بمجموعة من الخصائص تتمثل فیما یلي

ذهب الكثیر من الباحثین إلى أن الصورة السیاحیة ال تتسم بالدقة ومرد ذلك هو أن صورة  :عدم الدقة -1
الوجهة السیاحیة هي مجرد انطباعات ال تصاغ بالضرورة على أساس علمي موضوعي بل تعد تبسیطا 

فكرة شاملة للواقع، كما أن ال تعبر بالضرورة عن الواقع الكلي، السیما وأن السیاح عادة یلجئون إلى تكوین 
  .لقدرة على جمع المعلومات الكاملةعن الوجهة السیاحیة من خالل معلومات قلیلة یحصلون علیها لعدم ا

تمیل الصورة السیاحیة إلى الثبات ومقاومة التغییر، وتتعدد العوامل التي تحدد وتؤثر في  :مقاومة للتغیر -2
  .كیفیة التغییر المحتمل في الصورةوقت و 

إن صورة الوجهة السیاحیة تتغیر ببطء حیث أن العنصر األساسي في تغییرها هو كمیة : التغیر البطيء -3
المعلومات الجدیدة، وحجمها التي یتعرض لها السائح من مختلف وسائل اإلعالم، حیث أن ثبات واستمرار 

الحالیة عموما فإنها تؤدي إلى المعلومات الجدیدة المتلقاة لمدة طویلة خاصة إذا كانت تتعارض مع الصورة 
  .الوجهة وتكون صورة جدیدة بالكاملتغییر تدریجي في صورة 

تؤدي صور الوجهات السیاحیة إلى تكوین إدراكات متحیزة لدى  :الصورة السیاحیة غیر موضوعیة -4
ورة السائح، لذا فإنها تؤدي إلى إصدار أحكام متعصبة ومتحیزة بعیدة عن الموضوعیة، فمن خالل الص

                                                             
  .24، 23ص ص ،مرجع سبق ذكره محمد منیر حجاب، )1(
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اهاته، وال السیاحیة یرى السائح جوانب من الحقیقة، ویهمل جوانب أخرى ألنها ال تتماشى مع معتقداته واتج
  .تتفق مع طریقة تفكیره

تسهم الصورة الذهنیة للسائح عن الوجهة السیاحیة في التنبؤ بالسلوك والتصرفات : التنبؤ بالمستقبل -5
   .یزورها أم اله هذه الوجهة أي هل المستقبلیة له اتجا

أي أنها متغیرة ولیست لها خصائص ثابتة حیث تتغیر من شخص إلى آخر  :ةیالصورة السیاحیة نسب -6
وتختلف من مكان إلى آخر في العالم، ویتم إدراكها بطرق مختلفة وفقا لإلطار الثقافي واالجتماعي، وبلد 

  .المختلفةنشأة السائح، وهذا ما یستوجب تنویع الجهود الدعائیة طبقا لألسواق 

السیاحیة هي عملیة دینامیكیة متفاعلة تمر بمراحل متعددة تتأثر كل مرحلة بما إن عملیة تكوین الصورة  -7
  .أخذ أشكاال عدیدة، وقوالب مختلفةیسبقها، وتؤثر فیما یلحق بها، كما أنها متطورة ومتغیرة، وت

ن إن عملیة بناء صورة ذهنیة للوجهة السیاحیة هي عملیة معرفیة فهي تمر بمراحل العملیات المعرفیة م -8
  .العملیات المعرفیة أو تتأثر بها إدراك وفهم وتذكر، وتخضع للمتغیرات والعوامل التي تخضع لها

إن تكوین صورة الوجهة السیاحیة عملیة نفسیة مما یعني كونها عملیات داخلیة لها أبعاد شعوریة إلى  -9
  .جانب أبعادها المعرفیة

نما تتأثر بكل الصورة السیاحیة تتكون وتتطور في إطار ثقافي  - 10 معین أي أنها ال تنشأ في فراغ وإ
  .الظروف المحیطة بها

  :مراحل تشكل صورة الوجهة السیاحیة والعوامل المؤثرة فیها: المطلب الثالث

  :مراحل تشكل الوجهة السیاحیة -أوال

 لفهم الدور الذي یلعبه اإلعالم السیاحي في التأثیر على الصورة السیاحیة وكیف یساهم في تقبل
  تشكل هذه الصورة في أذهانهم والتي تمر بثالث) عملیة(السیاح لها وكسب رضاهم البد من معرفة آلیات 

  )1(: مراحل

  
                                                             

  .82ص ،2006، بدون طبعة، كنوز للنشر والتوزیع، األردن، إدارة السیاحة والفنادق ،محمد الطائي) 1(
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  :المعرفة -1

حیث یقوم الشخص من خالل هذا العنصر في التعرف على كل ما حوله من خالل وسائل االتصال 
لهم فیتجهون إلى مشاهدة البرامج الوثائقیة واإلعالم المختلفة فیكون لدى الناس رغبة في معرفة ما یحدث حو 

أو متابعة المجالت وذلك من أجل الوصول إلى كل ما یرغبون في التعرف علیه فعلى سبیل المثال قبل قدوم 
السائح إلى المنطقة المراد زیارتها یكون قد تعرض لمعلومات عنها قبل قدوم السائح إلى المنطقة المراد 

لومات عنها من خالل وسائل الترویج أو غیرها، حیث تشكل لدیه معرفة عن ما زیارتها یكون قد تعرض لمع
هو موجود فیها وهنا یكون قد أوجد لدیه العنصر األول من عناصر الصورة الذهنیة واإلدراك الذي هو عملیة 

عوامل وتتم هذه العملیة نتیجة ل ل ربط ما یصل إلى الذهن من أفكارفهم الخدمة بصورة عقلیة وذلك من خال
اإلثارة الخارجیة وخصوصا الصادرة عن وسائل الترویج أو من خالل الكلمة المنطوقة عن طریق االتصال 
المباشر مما یكون صورة ذهنیة حقیقیة عن الخدمة في ذهن السائح والشخص المدرك لهذه الحقیقة وهنا یربط 

في المنطقة السیاحیة وفي هذه الحالة السائح ما تشكل لدیه من معرفة ومعلومات أولیة بما لمسه من خدمات 
  .یكون قد أدرك فعلیا طبیعة الخدمات ودخل المرحلة الثانیة من مراحل بناء الصورة الذهنیة لدیه

  :التأثیر -2

وهو ما یرتبط بالمؤثرات المحفزة على القیام بعمل ما، حیث یرتبط تقسیم الشخص لشيء ما من خالل 
هذا الشيء، فمثال یرغب سائح في زیارة بلد ما لیوم واحد فقط،  ما یرغب الشخص في الحصول علیه من

فیقوم هذا الشخص بتصور أن اإلجراءات المتبعة في تسهیل دخوله هي السهلة وسریعة ومن هذا المنطق 
تؤثر سهولة وسرعة هذه اإلجراءات في تكوین صورة ذهنیة مناسبة عن هذا البلد لدیه مما سیكون لهذا تأثیر 

  .وهو العنصر الرابع من العناصر تكوین الصورة الذهنیةعلى سلوكه 

   :السلوك -3

إن عنصر السلوك ینطلق من اإلرادة والرغبة في القیام بعمل ما، فمن خالل العناصر الثالث السابقة 
الذكر یتكون لدى الشخص أو السائح صورة ذهنیة عن الخدمة ما، مما یكون لدیه الرغبة في االستفادة من 

الخدمة أو ال، فهذه العناصر األربعة ال یمكن فصلها عن بعضها البعض فهي تتشكل بشكل متداخل هذه 
  .دون عزل أي عنصر عن اآلخر في بناء الصورة الذهنیة
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إن تصرفات األشخاص تعتمد اعتمادا كبیرا على الصورة الذهنیة لدیهم أن أي تعبیر في الصورة 
عالقة وثیقة بین صورة الوجهات المكونة لدى األفراد وسلوكهم اتجاهها الذهنیة یتبعه تغییر في السلوك وهناك 

  .حیث تعتبر هذه الصورة من عوامل نجاح أو فشل الكثیر من الوجهات السیاحیة

  :العوامل المؤثرة في تشكیل صورة الوجهة السیاحیة -ثانیا

  )1( :تتمثل العوامل المؤثرة في تشكیل صورة الوجهة السیاحیة في

تعتبر الكلمة المنطوقة صورة لإلعالن الذي یتحكم فیه جهاز السیاحة الوطني  :الكلمة المنطوقة -1
والهیئات السیاحیة ذات العالقة حیث أن هذه الكلمة لها تأثیر كبیر في عملیة تشكیل الصورة السیاحیة 

اإلیجابیة، خاصة وأن والمالحظ أن الكلمة سالح ذو حدین ألن الكلمات السلبیة تؤثر في السائح أكثر من 
  .السائح ینتبه إلى الكلمات السلبیة التي تنتقل بصورة أسرع من اإلیجابیة بمرتین

كأداة تسویقیة یهدف اإلعالن السیاحي إلى تولید الرغبة لزیادة البلد السیاحي، لدى  :اإلعالن السیاحي -2
ب المناسب وفي الوقت المناسب مع أكبر عدد ممكن من السیاح عبر إبراز مقومات البلد السیاحي باألسلو 

التركیز على دوافع الزیارة لدى السیاح، كما یهدف اإلعالن السیاحي إلى إیضاح الصورة الواقعیة للمناطق 
براز المغریات التي تقدم للسیاح، من إیواء مناسب ووسائل نقل مریحة   .السیاحیة وإ

نة لكافة البیانات والمعلومات السیاحیة بالمنطقة وهي المتضم :النشرات والمطبوعات والكتیبات السیاحیة -3
خرائط الطرق، مواقع (المروج لها، وهي عادة تمكن السیاح من معرفة المنطقة جیدا وترفق عادة بالخرائط 

  ....)سیاحیة، محطات

الفنادق مهمتنا إعداد البرامج السیاحیة وخدمات النقل والترفیه وحجز : منظمو الرحالت ووكالء السیاحة -4
وتذاكر السفر والقیام بالرحالت السیاحیة والمزارات المختلفة وغیرها من الخدمات التي قد تتطلبها الرحلة أو 
یحتاجها السائح مثل طلبة زیارة أماكن معینة قد ال یتضمنها برنامج الرحلة، أو القیام بمشتریات خاصة یعرف 

  .ارات التي یطلبها السائحأهمیتها بالنسبة له وغیر ذلك من الخدمات أو الزی

  

                                                             
  23-21، صمرجع سبق ذكره حنان برجم،) 1(
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لذلك فإن وضوح الصورة التي یقدمها منظمو الرحالت ووكالء السفر لها أهمیة كبیرة في تقسیم صورة 
  . الوجهة السیاحیة

للمشاهیر من عارضي األزیاء ونجوم السینما والریاضة ومقدمي البرامج  :المشاهیر ورجال الدین -5
على تشكیل صورة سیاحیة إیجابیة للوجهة السیاحیة ألفهم یعتمدون على  التلفزیونیة والسیاسیین تأثیرا كبیر

شهرتهم وجاذبیتهم في تأثیرهم على األفراد وبذلك یلقى حدیثهم عن أي وجهة سیاحیة صدى ومصداقیة لدى 
قناعهم باألدلة بأن السیاحة ال تتعار  ض مع األفراد، كما أن رجال الدین لهم القدرة في التأثیر على األفراد وإ

  .العقیدة

یعتبر مستوى التعلیم، السن، بلد النشأة من أهم العوامل التي تؤثر في  :الخصائص االجتماعیة للسائح -6
  .صورة الوجهة السیاحیة

لیه تتكون  :ة الوجهةار الخبرة بزی -7 یفضل السائح زیارة الوجهة المألوفة له، وأثناء السفر من المقصد وإ
ح خبرات بعوامل الجذب السیاحي ومزایاه في المقصد ویشترك في األنشطة صورة معقدة حیث یكتسب السائ

  .ویجمع الصور الفوتوغرافیة والتذكارات ونلك الخبرات تؤثر على صورة الوجهة السیاحیة

ومن . أو السلب كما یمكن للعدید من العوامل أن تؤثر في صورة الوجهة السیاحیة للبلد سواء باإلیجاب
األحداث السیاسیة، االجتماعیة، الثقافیة، الطبیعیة وهي ال تؤثر على قطاع السیاحة : دنج بین هذه العوامل

نما أیضا على كل القطاعات األخرى، كما أن سلوكیات الحكام یمكن أن یكون لها وقع سلبي على  فقط وإ
  .صورة الوجهة السیاحیة

  :التسویق السیاحي: المبحث الثاني

وبالتالي   وتحدید حاجات ورغبات المستهلكین أساسیة تعتمد على دراسةیعد التسویق السیاحي وظیفة 
تصمیم وتقدیم سلع وخدمات توافق تطلعات المستهلك، كما یعد كذلك أحد أنواع التسویق الخاص بقطاع 
الخدمات وهناك من یعتبر أن التسویق السیاحي متمیز عن باقي أنواع التسویق، نظرا لكونه یهتم بعالم ال 

  .أي یهتم بتسویق الخدمات وهذا ما یجعل للتسویق السیاحي أهمیة كبیرة في صناعة السیاحة ملموس،
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  : مفهوم التسویق السیاحي: المطلب األول

كما  واألهداف التي یسعى إلى تحقیقها سوف نتناول من خالل هذا المطلب تعریف التسویق السیاحي
  .نتعرف أیضا على أهمیته وخصائصه

  :تعریف التسویق السیاحي وأهدافه -أوال

  :هناك عدة تعاریف  للتسویق السیاحي یمكن ذكر أهمها كما یلي

التسویق السیاحي هو التنفیذ العلمي والمنسق لسیاسة األعمال من قبل المشاریع السیاحیة سواء كانت 
اإلشباع لحاجات عامة أو خاصة أو على مستوى محلي أو إقلیمي أو وطني أو عالمي، لغرض تحقیق 

  .) 1( مجموعة من المستهلكین المحددین وبما یحقق عائدا مالئما

كما تم تعریف التسویق السیاحي على أنه التنفیذ المنظم والمنسق للسیاسات السیاحیة من خالل 
المؤسسات السیاحیة الحكومیة والخاصة على المستوى المحلي، الوطني، اإلقلیمي والدولي، لتحقیق اإلشباع 
لدى األسواق السیاحیة المستهدفة، والحصول على عائد مناسب سواء كان تقدیم خدمة، نمو سیاحي، أو دخل 

  .) 2(إلخ ...سیاحي

ویتمیز التسویق السیاحي عن التسویق العام في أن التسویق للمنتج السیاحي بخصائصه ومتطلباته 
  .اعاة هذه الخصائص والمتطلباتیحتم على القائمین بالتسویق السیاحي في األسواق المختلفة مر 

التسویق الناجح في الدول المتقدمة والجاذبة للسیاحة هو من أبرز وأهم األسباب الرئیسیة في اإلقبال 
ویمكننا القول أن هدف الشركات السیاحیة من .على السیاحة ونجاح هذا النشاط وانتشاره في تلك الدول

مادي من خالل القیام بهذه العملیة وربط المنتج السیاحي التسویق السیاحي هو الحصول على ربح وعائد 
بالسائحین وحاجاتهم ورغباتهم ومتطلباتهم، أما األجهزة الرسمیة فهي تقوم بهذه العملیة لتقدیم المنتج السیاحي 

وتشجیع االستثمار  والبالد أفضل تقدیم كمهمة قومیة ودور رئیسي هدفه النهائي زیادة الدخل القومي،

                                                             
  .11ص 2002توزیع والطباعة، األردن، ، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتسویق الخدمات السیاحیةسراب إلیاس وآخرون، ) 1(
 ، 2000دار وائل للنشر، األردن،  بدون طبعة، ، سلسلة السیاحة والفنادق،التسویق السیاحي الحدیث ،عالء السراني ،خالد مقابلة) 2(

  .12ص
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وتحقیق التنمیة االقتصادیة عن طریق زیادة معدالت نمو السیاحة وبالتالي نمو القطاعات  السیاحي
  .)1(االقتصادیة األخرى المرتبطة بالقطاع السیاحي

  )2(: یسعى التسویق السیاحي إلى تحقیق األهداف التالیة

لسیاح الهدف الرئیس من التسویق السیاحي هو إرضاء المستهلك، حیث یحصل ا: إرضاء السائح -
 ؛على الخدمات المناسبة بأسعار منافسة وبطریقة مرضیة ومالئمة ومتوافقة مع توقعاتهم وأذواقهم

  ؛ن خالل االستغالل األمثل للمواردوذلك م: جعل االقتصاد التشغیلي ممكنا -
عطا -   ؛ء صورة جیدة عن المؤسسة السیاحیةتحقیق األرباح وإ
  .ممیزة بأسعار معقولةاحتكار سوق سیاحي معین وتقدیم خدمات سیاحیة  -
  : أهمیة التسویق السیاحي -ثانیا

  )3( :تتمثل أهمیة التسویق السیاحي فیما یلي  

لسهل التسویق یساعد على دراسة سلوك المستهلك، فإذا تمكنا من دراسة سلوك المستهلك یصبح من ا -
  ؛دراسة درجة أو مستوى توقعهم

إذ تلعب حدة المنافسة بین المؤسسة السیاحیة دورا یساعد التسویق السیاحي على زیادة حدة التنافس،  -
  ؛دیم خدمات مناسبة وبأسعار منافسةكبیرا في تق

  ؛یاحي عملیة تخطیط المنتج السیاحيیسهل التسویق الس -
یساهم التسویق السیاحي في تسهیل عملیة تحدید األسعار، وذلك من خالل جعلها أكثر مصداقیة من  -

حیث تلعب  ا یساهم في تطویر عملیات الترویجالمتغیرة في السوق، كمخالل معرفة كاملة بالظروف 
االستراتجیات التسویقیة دورا هاما في التأثیر على المستهلك، كما تلعب اإلعالنات التجاریة 

  .والحمالت الدعائیة أهمیة كبیرة في التأثیر على سلوك المستهلك
  :الخصائص التسویقیة للسیاحة - ثالثا

  )4(:بمجموعة من الخصائص التسویقیة منهاتتمیز السیاحة 

  ؛واألجزاء المكونة للمنتج السیاحيتعدد العناصر  -
                                                             

الم الكتب، ، عبعةطبدون ، التسویق السیاحي وتخطیط الحمالت الترویجیة في عصر تكنولوجیا االتصاالتفؤاد عبد المنعم الدكري،  (1)
 .16، ص 2007القاهرة، 

  .12، ص مرجع سبق ذكرهعالء السراني، ،خالد مقابلة ) 2(
  .17، ص نفس المرجع) 3(
  .72، ص 2008األردن،، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، التسویق السیاحي حل سلوكيعبیدات محمد، ) 4(
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  ؛نتج السیاحي األصلي هو شيء متجددالم -
  ؛من الخدمات والتسهیالت السیاحیة أساس المنتج السیاحي هو التطویر والصیانة وتقدیم المزید -
  .دمات والتسهیالتعدم اكتمال المنتج السیاحي دون اكتمال وتوفر كافة الخ -

  :سیاسة المنتوج السیاحي: المطلب الثاني
تعد مهمة تحدید المنتوج السیاحي محوریة في أي سیاسة تسویقیة سیاحیة، وبالتالي فكل وجهة   

  .سیاحیة تضمن التألیف بین عناصر المزیج التسویقي في إطار اإلستراتجیة العامة
  :تعریف المنتج السیاحي -أوال

مفهوم المنتج على سلعة مادیة بل یتعدى لیصبح كذلك خدمة مثال عقد التامین هو منتج ال یقتصر   
  .وكذلك الخدمات البنكیة، قضاء لیلة في فندق، نقل جوي، حصة إذاعیة، وحتى اشتراك هاتفي

ال یقتصر مفهوم المنتج على السلع المادیة، بل یندمج معه الخدمات، التظاهرات، المواقع الجغرافیة،   
  .)1(منظمات، األفكار، األشخاصال

یكون المنتج السیاحي مزیجا من كل السلع واألنشطة، والخدمات التي تقدم للسائحین من قطاعات   
مختلفة من صناعة السیاحة بغرض تلبیة احتیاجات السائح أثناء تواجده بعیدا عن منزله، وتشمل الرحلة من 

لى المطار، واإلق لى المقصد، واالنتقال من وإ امة والنقل أثناء تواجده في المقصد وكل شيء یؤیده السائح وإ
لى المقصد بما في  والهدایا  ذلك المشتریات من الطعام والشرابویراه ویستخدمه على طول الطریق من وإ

  .)2(التذكاریة، والتسلیة واالستمتاع 

  :عناصر المنتوج السیاحي -ثانیا

 :عناصر الجذب -1

وهي تلك العناصر في المنتوج السیاحي والتي اختارها السائح للزیارة بذل أخرى وقد تكون مواقع  
إلخ، في الحالة األولى تكون المواقع هي العامل األساسي في قرار ...جذابة، متعلقة بالطبیعة أو حدث جذاب

، وفي الحالة الثانیة یكون الحدث اختیار السائح وكمثال على ذلك نجد اآلثار الرومانیة بالجزائر، جبال األلب

                                                             
(1) Gary armstrong, philyp kotler, principes de marketing, Pearson éducation, édition 8, paris, France, 2007, p 44.  
(2) Idem, p 184.    
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هو المحور األساسي في عملیة جذب السواح كاأللعاب األولمبیة، إحیاء المولد النبوي بمدینة بني عباس، وقد 
  .یجتمع الموقع والحدث لتحدید اختیار السائح كما في المثال األخیر

 : التسهیالت -2

قرار السائح ولكن غیابها أو نقصانها  ي حد ذاتهایاحي التي ال تسبب فوتمثل العناصر في المنتوج الس
یقف حجر عثرة أمام سفر السیاح، حیث أن غیاب تسهیالت اإلقامة مثال سیعیق ال محالة جذب السواح إلى 

  .المناطق السیاحیة

 :إمكانیات السفر أو الوصول إلى الموقع السیاحي -3

سائح، وترتبط هذه اإلمكانیة بعاملي الزمن وتعني أسلوب أو شكل النقل أو السفر المختار من طرف ال
  .والتكلفة ونعني بها مدى قرب الوجهة السیاحیة في إقامة السائح األصلیة وكذا تكلفة التنقل

ولكن هذا التوجه على أن السائح یشتري رزمة سیاحیة ال یجب أن ینسیا أن هناك سواح یقومون بشراء 
كرة السفر مباشرة من خطوط الطیران، حجز الغرفة مباشرة من المنتوج السیاحي بأنفسهم ومنفصال كشراء تذ

  .  إلخ...الفندق، التنقل بكراء سیارة
  :خصائص المنتوج السیاحي - ثالثا

  )1( :یمكن تلخیصها فیما یلي

تتأثر السوق السیاحیة بالموسمیة أو بوجود ما یطلق علیه بموسم الذرة وهو موسم الطلب السیاحي  -
وازدیاد عدد السیاح الذي یوفر أفضل الفرص التسویقیة، أما موسم الكساد فهو الذي ینخفض فیه 

  ؛یتمیز بتذبذب الطلب بین االرتفاعالطلب السیاحي، وهناك الموسم الوسط والذي 
نتج السیاحي من خالل إیجاد صناعة حرفیة ویدویة ماهرة، أو مهرجانات تزید من قیمة تكامل الم -

  ؛موقع السیاحي أو الوجهة السیاحیةال
بسبب كون السیاحة صناعة متداخلة ومركبة حیث تحتوي على العدید من : تعدد جهات اإلنتاج -

وكل  .إلخ...كالنقل، الفنادقالخدمات والتي یعتبرها البعض صناعة كبیرة ومستقلة في حد ذاتها 
شباع  عنصر منها یقدم أو ینتج من طرف منتج مستقل مما یخلق تحدیا إضافیا فیما یتعلق بإقناع وإ

  ؛صلة مجموعة من النشاطات والخدماتحاجات السائح بالمنتوج السیاحي المتكامل والذي یعد مح
                                                             

، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزائر، بالجزائر أهمیة التسویق السیاحي في تنمیة القطاع السیاحيعبد القادر بودي، ) 1(
  . 71، 70، ص ص 2006



صورة الوجهة السیاحیة وأسالیب تسویقها                                                                : ثانيالفصل ال  
 

- 68 - 
 

داخلة المتشابكة، المعقدة والمتغیرة من وذلك لطبیعة تركیبته المت: الحساسیة الخاصة للمنتوج السیاحي -
وضع آلخر، ذلك أن شیوع كلمة فم سلبیة نحو موقع سیاحي أو بلد سیاحي سیؤثر سلبا على هذا 

 تكون كلمة الفم المنقولة إیجابیةالموقع أو البلد لسنوات عدیدة لذا فمن الضروري الحرص على أن 
  ؛لي صورة الموقع أو البلد إیجابیةوبالتا

أي عدم استجابة العرض بسهولة للطلب، حیث أن : ونة العرض السیاحي في المدى القصیرعدم مر  -
العرض قد یتطلب وقتا طویال لیستجیب للمتطلبات الجدیدة لما تقتضیه من استثمارات جدیدة وكذا 

وفي هذا الصدد إلى فكرة أن یكون هدف التسویق على  موارد مالیة تحقق وتجسد الطلب المرغوب،
لقصیر هو ضبط أو تكییف طلب المستهلكین مع السلع المتاحة، ولكن على المدى الطویل هو المدى ا

 .ضبط وتكییف السلع مع رغبات وحاجات المستهلكین

  :سیاسة تسعیر المنتج السیاحي :المطلب الثالث

یعتبر تحدید السعر في الصناعة السیاحیة من أعقد المسائل على اعتبار أن السعر النهائي هو 
  .لة أسعار كل النشاطات والخدمات المتصلة بالسیاحةمحص

  :تعریف تسعیر المنتج السیاحي -أوال
السعر هو القیمة التي یدفعها المستهلك لبائع السلعة أو الخدمة لقاء الحصول علیها وفي هذا المعنى 

  .یقصد بالتسعیر الوحدات النقدیة التي یحددها البائع ویرتضي قبولها لقاء السلعة
التسعیر أحد األنشطة المهمة في العمل السیاحي وعنصرا مهما من عناصر المزیج التسویقي  یعتبر

السیاحي لما له من تأثیر كبیر على الحركة السیاحیة، فاألسعار المناسبة في حد ذاتها وسیلة تسویقیة فعالة 
كانت   وق السیاحيئح السومؤثرة لتنشیط حركة الطلب السیاحي وكلما كانت في مستوى عدد كبیر من شرا

یجابیة في األسواق المصدرة للسائحین التي تهتم باألسعار بشكل خاص، وال یغیب عن األذهان  أكثر فعالیة وإ
  .)1(أن بعض دول السوق السیاحي إلى جانب اهتمامها باألسعار، فإنها أیضا تهتم بجودة المنتج السیاحي

  :أهداف تسعیر المنتج السیاحي -ثانیا
  ي ـوق السیاحـالتسعیر باختالف أهداف المؤسسة السیاحیة وكذلك وضعیتها في الستختلف أهداف 

  )    2(:الوطني أو الدولي إزاء المؤسسات المنافسة التي یمكن ذكر ثالثة أنواع من هذه األهداف

                                                             
  .72، 71، ص ص المرجع السابقعبد القادر بودي،  (1)

  .227، ص 2006، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، التسویق السیاحي والفندقيعبد السمیع صبري، ) 2(



صورة الوجهة السیاحیة وأسالیب تسویقها                                                                : ثانيالفصل ال  
 

- 69 - 
 

 :أهداف ربحیة -1

بتحدید أسعار  تعمل العدید من المؤسسات السیاحیة من أجل الزیادة والتعظیم من أرباحها وبذلك تقوم
لمنتجاتها توافق هذا الهدف أما عملیة قیاس تحدید هذا الهدف، فإنها تتم عن طریق قیاس معدل التغییر 
النسبي لألرباح مقارنة بالمقارنة مع السنوات السابقة، كما یدخل ضمن هذا الهدف كذلك هدف توسیع 

 .ختلف عن أسعار الفنادق األخرىاستثمارات المؤسسة فمثال بعض الفنادق تقوم بتحدید سعر معین ی

 :أهداف بیعیة -2

وتتحقق عن طریق تحدید أسعار تحقق أكبر قدر من مبیعات المنتجات السیاحیة مثل األسعار التي 
تطبقها الفنادق من أجل رفع نسب االستغالل للغرف، ویتم قیاس تحقق هذا الهدف عن طریق معدل المبیعات 

  .تكون سنةعبر فترة زمنیة محددة غالبا ما 

 :أهداف آنیة -3

حیث یتم تحدید األسعار في هذه الحالة وفقا لظروف آنیة تمر بها المؤسسة السیاحیة والسوق السیاحي 
بشكل عام مثل مجابهة األسعار المنافسة أو العمل للوصول إلى تحقیق االستقرار في األسعار أو لتكوین 

البدایة من أجل التعریف بالمنتجات السیاحیة  صورة جیدة عن المنتجات، أو تطبیق أسعار خاصة في
  .للمؤسسة

  :طرق تسعیر المنتج السیاحي والعوامل المؤثرة فیه - ثالثا

  :طرق التسعیر -1

  )1( :توجد عدة طرق للتسعیر نقدم منها على سبیل المثال ما یلي

  :التسعیر على أساس التكلفة -1-1

  ةـلكلیة اـما ثم إضافة نسبة معینة من التكلفة اإلجمالی لمنتجروع باحتساب التكلفة الكلیة یقوم المش

  .وبذلك یحصل المشروع على سعر البیع إلى أخر منتجوتختلف هذه النسبة من  

                                                             
 .49-48، ص ص سبق ذكرهمرجع سراب إلیاس وآخرون،  (1)
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  :التسعیر على أساس الطلب -2- 1

تحدید السعر هنا لیس له عالقة بالتكلفة حیث أن سعر البیع حسب هذه الطریقة یعتمد على مستویات 
الطلب مرتفعا فإن سعر البیع سیكون مرتفعا والعكس صحیح، وعلى اإلدارة التسویقیة تقدیم  الطلب، فإذا كان

  .حجم المبیعات المرغوبة والذي یحقق أقصى اإلیرادات واألرباح

  :طریقة التسعیر على حسب المنافسة -3- 1

نما إلى سیاسات التسعیر التي یتبعها  حسب هذه الطریقة ال ینظر إلى التكلفة اإلجمالیة لإلنتاج وإ
المنافسون في السوق وتستخدم هذه الطریقة عندما تكون السلع من السوق متشابهة من وجهة نظر المستهلك 

  .والتركیز على السعر كعامل رئیسي لمواجهة أسعار مختلف العالمات التجاریة المنافسة

  :العوامل المؤثرة على تسعیر المنتج السیاحي -2

  )1(:سیاحي إلى سوق آخر تبعا لعدد من العوامل المهمة أهمهاتختلف األسعار من سوق 

اتجاهات السیاسة التسویقیة لتنشیط الحركة السیاحیة من منطقة أو دولة معینة حسب نوع الحركة  -
 ؛)غیر نشیطة / نشیطة ( یاحیة بها الس

من المستوى االجتماعي واالقتصادي السائد في بعض دول السوق السیاحي یفرض نمطا معینا  -
 ؛أنماط التسعیر السیاحي

مستویات المنافسة التي تسیطر على السوق السیاحي وقدرة كل دولة أو منشأة سیاحیة تحمل أعباء  -
 ؛هذه المنشأة

  .الضغوط السیاسیة التي تظهر في بعض الدول وتؤثر على قرارات التسعیر -

  : توزیع المنتج السیاحي: المطلب الرابع

المزیج التسویقي لذلك ال بد من تعریفه وقنواته وتحدید العوامل المؤثرة التوزیع عنصر مهم من عناصر 
  .على استراتیجیاته

  

                                                             
  .228، ص مرجع سبق ذكرهعبد السمیع صبري، ) 1(
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  :التوزیع السیاحي وقنواته -أوال

  :تعریف توزیع المنتج السیاحي -1

یعرف التوزیع على انه عملیة انسیاب السلع والخدمات التي تشارك فیها المنظمات واألشخاص   
  .المستهلكانتقالها من المنتج إلى و 

هو عبارة عن كافة األنشطة التي یتم ممارستها من طرف مختلف الهیئات السیاحیة ألجل توفیر   
  .)1(الحاجات والرغبات السیاحیة في الوقت والزمان المناسب

  :قنوات توزیع المنتج السیاحي -2

طرف  هي عبارة عن شبكات التوزیع التي تصل من خاللها المنتجات إلى السوق وتدار غالبا من
الوسطاء، وفي مجال السیاحة فإنها الطریقة التي من خاللها یتم إیصالها خدمة إلى السائح ویكون تجار 
الجملة هنا المسوقین السیاحیین، وتجار التجزئة هم الوكالء، والمنتجون هم الفنادق الكبرى، شركات الطیران، 

ففي النهایة فإن   زیع دون أخرى قرار مهمالتو  والمنتجات السیاحیة والمتاحف والمطاعم، وعملیة اختیار قناة
  .)2(الهدف هو إرضاء السائح

  : العوامل المؤثرة على إستراتیجیة التوزیع -ثانیا

  : )3(هناك العدید من العوامل المؤثرة على اختبار إستراتیجیة التوزیع أهمها  

 ؛مواقع نقاط البیع -
 ؛تكلفة عملیة البیع -
 ؛فاعلیة الجهود التسویقیة -
 ؛الصورة الذهنیة للمنظمة السیاحیة -
 .دوافع العلماء الستخدام المنتج -

 

                                                             
  .240، ص 1999، الطبعة األولى، دار ومكتب الحامد للنشر والتوزیع، األردن، إستراتیجیة التسویقمحمود جاسم الصمیدعي، ) 1(
  . 201مرجع سبق ذكره، ص   عالء السرابي،،خالد مقابلة ) 2(
  .200، ص نفس المرجع) 3(
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  : نظام توزیع المنتجات السیاحیة - ثالثا

  :)1( یقسم نظام التوزیع إلى أربعة أقسام هي  

  .ویمكن تمثیلها في القناة القصیرة والمتوسطة :نظام المرحلة ونظام المرحلتین -1

حیث یتم تقدیم الخدمات مباشرة إلى المستهلك مثل شركات  ):توزیع مباشر ( نظام المرحلة الواحدة  -1-1
الطیران التي تبیع تذاكرها إلى الزبائن ومن فوائد هذا النظام البساطة، المرونة، الربح والسیطرة على المبیعات 

 .من قبل العاملین في الشركة نفسها

حیث یكون هناك وسیط واحد بین المنتج والمستهلك مثل وكیل السیاحة، والفائدة  :نظام المرحلتین -1-2
هنا أن المسافر یمكنه أن یحصل على أكثر من خدمة على مستوى جید مثل حجز مقعد في الطائرة أو غرفة 
في الفندق ویقوم بالدفع في فاتورة واحدة، ویمكن أن یحصل على أسعار منخفضة خاصة في حالة السفر 

  .لجماعيا

  .ویمكن تمثیلها في القناة الطویلة :نظام الثالث مراحل ونظام األربعة مراحل -2

  :نظام الثالث مراحل -2-1

  ة ومنظم الرحالت أو شركات سیاحیةیكون وسیطین بین المؤسسة األصلیة والسائح مثل وكیل السیاح  

  .  كبرى وتشتري خدمات متعددة مقابل خصومات كبیرة األسعار

  : نظام األربع مراحل -2-2

  .یشبه نظام الثالث مراحل لكنه یشبه وسیط إضافي في تحقیق أهداف التوزیع السیاحي

  :  اليمو ن توضیح ما سبق من خالل الشكل الیمك  

  

  

  
                                                             

  .203، 202المرجع السابق، ص ص ) 1(
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  .یبین نظام التوزیع السیاحي :) 1-2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  :سیاسة ترویج المنتج السیاحي: المطلب الخامس

یعتبر الترویج المرآة العاكسة لكافة الجهود و األنشطة التسویقیة لمختلف عناصر المزیج التسویقي 
  .اإلستراتیجیة التسویقیةالسیاحي، إذ أنه ینقل ما ترغب الجهات السیاحیة بنقله تبعا لألهداف المنشودة في 

  :تعریف ترویج المنتج السیاحي -أوال

إذا كلمة ترویج  .نفقته: نفقة، وروجته ترویجا: تعني كلمة الترویج في اللغة العربیة روج، راج رواجا
  .)1(تعني تنفیذ الشيء، وحتى ینفذ هذا الشيء البد من االتصال باآلخرین

البائع في إقامة منافذ المعلومات وفي تسهیل بین السلعة أو ویعرف الترویج بأنه التنسیق بین جهود   
  .) 2(الخدمة أو في قبول فكرة معینة

أما فیما یخص الترویج السیاحي فیعرف على أنه كافة الجهود المباشرة وغیر المباشرة التي تهدف   
  ع أوــــالبلد، أو في هذا الموقإلى تحقیق األهداف المحددة لها في اإلستراتیجیة التسویقیة السیاحیة العامة لهذا 

  
                                                             

  . 09، ص 2007، الطبعة األولى، دار زهراء للنشر والتوزیع، األردن، ، ترویج الخدمات السیاحیةصفاء أبو غزالة) 1(
  .09، ص نفس المرجع  )2(

 المنتج السیاحي

 الزبون

 وكیل سیاحة

 وكیل سیاحة

 منظم رحالت

 مرشد سیاحي
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  .)1(حتى في هذا الفندق أو ذاك باستخدام المزیج الترویجي األكثر مالءمة 

الوسائل من أهمها  یتم الترویج للمنتج السیاحي عبر عدد من :وسائل ترویج المنتج السیاحي -ثانیا
  : )2(یليما

الترویجي فهو یقوم بخلق الوعي والحاجة  یعتبر العنصر الدینامیكي الفعال من عناصر المزیج :اإلعالن -1
  .لدى المستهلكین بخصوص المنتج موضوع اإلعالن

تلعب العالقات العامة دورا مهما في دعم التدفق السیاحي، وقد تكون طبیعة هذه  :العالقات العامة -2
العالقات داخلیة وخارجیة، فالعالقات الداخلیة تركز على تنمیة أواصر التعاون والتنسیق بین كافة المؤسسات 

حالت الدولیة السیاحیة، أما العالقات الخارجیة فتتمثل في إقامة عالقات تعاون مع السفرات ومنظمي الر 
  . ووكاالت السفر الدولیة

ویعني التقدیم الشخصي والشفهي لسلعة أو خدمة أو فكرة بهدف دفع الزبون المرتقب  :البیع الشخصي - 3
  .نحو شرائها أو االقتناع بها

تعبر الدعایة عن مجموعة من األخبار وترویجها حول الخدمة السیاحیة أو مكان أو شخص أو  :الدعایة -4
  .وتتمیز الدعایة بكونها مجانیة أي تحقیق غرض دون تكلفة تذكرفكرة، 

والذي  اشر لشراء أو تجربة سلعة أو خدمةویراد بذلك النشاط الذي یستخدم كحافز مب :تنشیط المبیعات -5
  .یمكن توجیهه إلى كل من المستهلكین والوسطاء والبائعین

  :)3(سیاحي على تحقیق األهداف التالیةیعمل الترویج ال :أهداف ترویج المنتج السیاحي - ثالثا

  ؛إلخ... حالت سیاحیة ووكالء السفرتعریف منافذ التوزیع من وسطاء ومنظمي ر  -
لمسطرة في اإلستراتیجیة محاولة التأثیر على المدركات الحسیة بالشكل الذي یخدم األهداف ا -

  ؛السیاحیة
  .إقناع السیاح المحتملین في األسواق المستهدفة -

                                                             
  .120، مرجع سبق ذكره، ص التسویق السیاحي حل سلوكيمحمد عبیدات، ) 1(
  .123، ص نفس المرجع  )2(
  .38، ص 2002، الطبعة الثالثة، مؤسسة طیبة، مصر، الترویجعصام الدین أبو عقلة، ) 3(
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ولحل  موازنة المالئمة للترویج السیاحيعادة ما یطرح إشكال تحدید ال :میزانیة ترویج المنتج السیاحي -رابعا
  :هذا اإلشكال توجد عدة طرق تمكننا من تحدید میزانیة الترویج السیاحي وهي

  ؛أي تحدید میزانیة ترویجیة بحسب ما تستطیع توفیره في فترة زمنیة معینة: طریقة ما یمكن توفیره -

  ؛یف الترویج إلى مصاریف المنافسینتستمد هذه الطریقة مصار  :طریقة التكافؤ النسبي -

  .أي وضع األهداف الترویجیة بصورة محددة وقابلة للتشغیل :طریق الهدف والمهمة -

  :سیاسات واستراتیجیات التسویق السیاحي: المبحث الثالث

أو المنطقة السیاحیة للقیام بعملیة تسویقیة ناجحة هناك العدید من السیاسات التي تعتمد علیها الدولة 
تحقق التوازن بین اإلمكانیات السیاحیة المتاحة للدولة والحركة السیاحیة المحتملة، ثم انتهاج إستراتیجیة 
تسویقیة مالئمة لظروف المنافسة السیاحیة وبالتالي تتمكن من تنشیط الحركة السیاحیة بشكل إیجابي 

  .ات التنشیط السیاحي المختلفة، وسوف نتطرق إلى كل هذه النقاط من خالل هذا المبحثباالعتماد على أدو 

    :سیاسات التسویق السیاحي :المطلب األول

تتمثل أهمیة تحدید ودراسة هذه السیاسات في القدرة على إیجاد التكامل بینها وكیفیة تحقیق التوازن 
أو للمنشأة السیاحیة ویمكن تناول هذه السیاسات من خالل وتوجیهها لتحقق األهداف العامة سواء للدولة ككل 

  :ما یلي

  :السیاسة التخطیطیة للتسویق السیاحي -أوال

قبل التعرف على السیاسة التخطیطیة للتسویق السیاحي یجب أن نتعرف على الخطة التسویقیة 
  :السیاحیة ومقومات نجاحها وأهدافها فیما یلي

على التسویق  المسؤولونهي مجموع اإلجراءات والخطوات التي یضعها  :الخطة التسویقیة السیاحیة - 1
السیاحي سواء كان ذلك على المستوى الدولة بشكل عام أو على مستوى المنشآت السیاحیة بهدف تحقیق 

   أهداف محددة لفترة معینة وذلك اعتمادا على ما تم دراسته من اإلمكانیات السیاحیة، اإلحصاءات المتعلقة
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  .)1(التنبؤات المتعلقة باألسواق السیاحیة المصدرة للسائحین بالنشاط السیاحي لفترة سابقة،
یتوقف نجاح الخطة التسویقیة السیاحیة على عدد من : مقومات نجاح الخطة التسویقیة السیاحیة - 2

  :العوامل أهمها
  ؛الخطة التسویقیة یجب أن تكون واضحة ومحددة األهداف والوسائل -
عدد السائحین :على األسلوب الرقمي أو الكمي في تحدید أهداف الخطة التسویقیة مثل االعتماد -

 ؛الخ...عدد اللیالي المتوقعة، رقم معین من األرباح المستهدف،

  ؛الواقعیة في تحدید األهداف التسویقیة والسهولة في تحقیقها -
  ؛التخطیطي توافر العناصر البشریة ذات الخبرة والقدرة والمعرفة الفنیة بالعمل -
وضع األهداف التسویقیة في الخطة بشكل مرحلي ومرتبة ترتیبا زمنیا بدءا باألهداف الفرعیة وانتهاء  -

  ؛باألهداف العامة
اعتماد الخطة على المسح الشامل لعناصر الجدب السیاحي بالدولة الذي یوضح العناصر التي تم  -

لالستفادة من ذلك في إعداد أو تخطیط تسویقي استغاللها سیاحیا والعناصر األخرى التي لم تستغل 
  .فعال للنشاط السیاحي

  :أهداف السیاسة التخطیطیة للتسویق السیاحي - 3

  )2( :تهدف هذه السیاسة إلى تحقیق األهداف التالیة

هي األهداف ذات الصفة االقتصادیة التي یمكن قیاسها بشكل كمي وتتطلع إلى تحقیقها  :أهداف كمیة -
األجهزة والشركات السیاحیة والفندقیة مثل تحقیق رقم معین من الحركة السیاحیة أو اللیالي السیاحیة أو الدخل 

  ؛السیاحي أو معدل متزاید للنمو في االستثمار السیاحي

تطویر وتنمیة الخدمات السیاحیة وتصمیم البرامج السیاحیة الجیدة التي تالءم  وتتضمن :أهداف غیر كمیة -
  .رغبات السائحین وتحقیق مركز متمیز في السوق السیاحي

  :سیاسة الخدمة السیاحیة -ثانیا

یشمل مفهوم الخدمة السیاحیة جمیع أنواع الخدمات التي تقدم للسائحین مثل الخدمات الفندقیة 
السیاحي وغیرها، وتساهم سیاسة الخدمة في تحقیق األهداف العامة للسیاسة التسویقیة والمطاعم والنقل 

                                                             
  .69، ص2008، تسویق سیاحي الریاضالمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني، ) 1(
  . 67، صمرجع سبق ذكرهعبد السمیع صبري، ) 2(
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السیاحیة من خالل تقدیم منتج سیاحي على مستوى مرتفع من الجودة وبالسعر المناسب الذي یحقق رضا 
لسیاحة على السائحین إشباع مختلف رغباتهم وأهدافهم لتدفعهم إلى تكرار الزیادة في المستقبل، وتقوم هذه ا

التطویر المستمر للخدمة السیاحیة لكي تتناسب مع أعداد السائحین المتزایدة بشرائحهم المختلفة ورغباتهم 
المتعددة والتنویع الكبیر في األنماط السیاحیة التي ظهرت حدیثا على مسرح العمل السیاحي لكي تتوسع 

  .)1(وتتوزع قاعدة الجذب السیاحي في الدولة

  :اح سیاسة الخدمة السیاحیةمقومات نج - 1
االعتماد على العنصر البشري الذي یمثل أهم مقومات نجاح سیاسة الخدمة السیاحیة وبذلك تظهر  -

الحاجة الدائمة إلى االختیار السلیم للكفاءات البشریة في مختلف مواقع العمل السیاحي والتدریب 
بالدوافع والحوافز المؤثرة فیه لدفعه إلى العمل المستمر ورفع مستوى مهاراته الفنیة واإلداریة واالهتمام 

قیة المستمر الذي یحقق أعلى مستوى من الكفاءة في تقدیم الخدمات السیاحیة ووضع الخطط التسوی
 التي تكفل تحقیق ذلك المستوى؛

تعتمد سیاسة الخدمة أیضا على االهتمام الكامل والتعرف على حجم الطلب السیاحي من حیث   -
 المرتبطة بكل نوع من هذه األنواع؛یارة ومتطلباته المختلفة من الخدمات الهدف من الز 

توافر اإلمكانیات المادیة التي تتیح إنتاج خدمات سیاحیة جیدة بالقدر المالئم لحجم ونوع الطلب  -
 ؛السیاحي المرتقب

ین حیث التعدد والتنوع في الخدمات السیاحیة نظرا لالختالف الكبیر في رغبات واحتیاجات السائح -
تتصف كل منطقة من مناطق العالم بخصائص وسمات شخصیة معینة، وبالتالي البد على الدولة 
السیاحیة من وضع برامج سیاحیة مختلفة تتضمن العدید من الخدمات السیاحیة التي تناسب كل فئات 

على تحقیق  المستهلكین من حیث اتجاهاتهم ومیوالتهم الشخصیة وكذلك إمكانیاتهم المالیة، مما یعمل
أكبر إشباع لهم، وبذلك تستطیع المنشآت السیاحیة، تحقیق التوافق بین احتیاجات السائحین ورغباتهم 
وبین مجموعة المنافع والفوائد التي یتیحها البرنامج السیاحي للسائح وهذا جوهر المفهوم العام الذي تقوم 

  .علیه سیاسة الخدمة في أي دولة سیاحیة
  :شیط السیاحيسیاسة التن - ثالثا

  نـــــتهدف سیاسة التنشیط السیاحي بصفة عامة إلى إیجاد الوسائل المناسبة لجدب أكبر عدد ممكن م

                                                             
  .69، صالمرجع السابق) 1(
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ثارة الدوافع المختلفة لدیهم لزیارة الدولة، وتعتبر هذه السیاسة   السائحین المرتقبین من خالل التأثیر علیهم وإ
من أهم السیاسات التسویقیة التي تهدف إلى تحقیق األهداف السیاحیة التي تتطلب قدرا كبیرا من االهتمام 

  .)1(ات التي تشملها هذه السیاسةوالعنایة عند وضعها واختیار الوقت المناسب لتنفیذ الخطو 
هو تلك الجهود المبذولة التي تهدف إلى توضیح الصورة السیاحیة للدولة : تعریف التنشیط السیاحي - 1

ثارة دوافعهم للقیام برحلة سیاحیة إلى الدولة لإلشباع رغباتهم وتحقیق أهدافهم  للتأثیر على السائحین وإ
 .السیاحیة

  :یهدف التنشیط السیاحي إلى :أهداف التنشیط السیاحي - 2
  ن في الدول المصدرة لهم؛أمام السائحی إبراز صورة الدولة السیاحیة -
  رفع معدل نمو الحركة السیاحیة الوافدة إلى الدولة؛ -
  التغلب على المشكالت والمعوقات التي تعترض نمو الحركة السیاحیة؛ -
  .)2( وخطوط الطیران وغیرها التعریف بمنافذ التوزیع من وسطاء ومنظمي الرحالت السیاحیة -

تنبع أهمیة سیاسة التنشیط السیاحي من دورها في تحقیق األهداف : التنشیط السیاحي أهمیة سیاسة -3
والتطلعات التي یسعا إلى تحقیقها التسویق بشكل عام من خالل مخاطبة األحاسیس والمشاعر الوجدانیة 

یقاظ الجوانب المختلفة في شخصیاتهم للوصول بهم إلى درجة لألفراد لتوجه الدوافع الغریزیة في نفوسهم  وإ
  .اإلقناع الحامل لشراء البرنامج السیاحي

فالتنشیط السیاحي ال یمكن اعتباره من األنشطة الساكنة أو المؤقتة ولكن یجب أن یكون نشاطیا 
ق السیاحي التي تمیل إلى متحركا مستمرا قائما على استخدام الوسائل التنشیطیة التي تالءم مع طبیعة السو 

قامة جسور قویة من العالقات العمة بین األجهزة والهیئات والشركات  التغیر والتطور كالدعایة واإلعالن وإ
  .السیاحیة وبین األسواق السیاحیة المصدرة للسائحین

  :سیاسة التسعیر السیاحي -رابعا

حي باعتبار أن التسعیر یؤثر بصورة تحتل سیاسة التسعیر أهمیة خاصة بین سیاسات التسویق السیا  
مباشرة في اإلیرادات السیاحیة كما له دور هام في التأثیر على حجم الطلب السیاحي بصورة عامة، سیاحة 
اإلجازات، سیاحة الشباب والسیاحة االجتماعیة بصورة خاصة حیث أن عنصر التكلفة عنصرا حاسما في 

                                                             
  .130ص، مرجع سبق ذكرهمحمد عبیدات، ) 1(
  .131ص نفس المرجع،) 2(
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تم فإن سلوك السائح یتحدد عادة بسعر الخدمة السیاحیة الذي  اتخاذ القرار وبالتالي الطلب السیاحي ومن
یقدمه البرنامج السیاحي حیث تزداد حركة التعاقدات على البرامج السیاحیة التي تتمیز باألسعار المنخفضة 
فیزداد بذلك الطلب السیاحي أما إذا اتجهت أسعار هذه البرامج إلى االرتفاع أدى ذلك إلى تراجع حجم تلك 

   .(1)اقدات وبالتالي میل الطلب السیاحي إلى االنخفاضالتع

  (2) :المبادئ التي تحكم سیاسة التسعیر السیاحي -1

 ؛جة من األنشطة السیاحیة المختلفةأن یهدف التسعیر إلى تحقیق زیادة كبیرة في موارد الدولة النات -
المنشآت السیاحیة الكبرى أال یقوم التسعیر على المنافسة السعریة الحادة التي تلجأ إلیها بعض  -

 ؛للمحافظة على استمرار وجودها في السوق حفاظا على سمعة الدولة السیاحیة
البد أن تكون سیاسة التسعیر قادرة على التصدي للسیاسات واإلستراتیجیات التسعیریة التي تتبعها  -

 ؛المشروعات المنافسة
ستخدامها في أوقات الركود أو الكساد االهتمام بوضع سیاسات سعریة بدیلة للسیاسات  الساریة  ال -

 ؛ت أمام الشرائح السوقیة المختلفةالسیاحي أو عند ظهور المشكالت أو المعوقا
  . یجب أال تكون سیاسة التسعیر أحد العوامل التي تعوق حركة المد السیاحي إلى الدولة السیاحیة -

  :السیاحي إستراتیجیات التسویق :المطلب الثاني

من اإلستراتیجیات التسویقیة السیاحیة التي یمكن المفاضلة بینها الختیار األنسب  هناك ثالث أنواع
  :منها وهي

  (3):اإلستراتیجیة التسویقیة الهجومیة -أوال

تهدف اإلستراتیجیة الهجومیة إلى تقویة مركز ووضع الشركة السیاحیة في السوق السیاحي بشكل 
ویقیة المتاحة في السوق كما تهدف أیضا إلى زیادة قوة یحقق االستفادة الكاملة من مختلف الفرص التس

                                                             
 .74، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،  (1)
 .45، صمرجع سبق ذكرهإلياس سراب وآخرون،  (2)
، 2012جامعة قسنطينة ، رسالة ماجسرت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة زهري بوعكريف، (3)
 .110ص
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المنشأة السیاحیة والتوسع في السوق وزیادة حجم الطلب السیاحي منه، ویمكن أن نمیز بین عدة أنواع من 
  :االستراتیجیات التسویقیة الهجومیة وهي

م بها الشركة السیاحیة األنشطة التي تقو  وهي العمل على التوسع في مختلف :اإلستراتیجیة التوسعیة -1
  :ذه الشركات بالخارج لتحقیق اآلتيوقد یكون هذا التوسع خارجیا أي باالتجاه نحو إنشاء فروع له

 ؛التعاقدات السیاحیة التوسع في إجراء -
 ؛طلب السیاحي في األسواق الخارجیةإثارة دوافع ال -
  .اختراق أسواق سیاحیة جدیدة وزیادة الحركة السیاحیة الدولیة -

یمكن أن یكون التوسع داخلیا بإنشاء فروع ومكاتب جدیدة تابعة للشركة السیاحیة بمناطق مختلفة كما 
  .داخل الدولة لتنمیة السیاحة الداخلیة وتقلیل السیاحة المتجهة إلى الخارج

یتم من خالل تطبیق هذه اإلستراتیجیة فرض السیطرة على السوق  :إستراتیجیة السیطرة على السوق -2
بواسطة شركة أو مجموعة من الشركات السیاحیة ذات اإلمكانیات السیاحیة الكبیرة حیث تحتكر  السیاحي

السوق السیاحي لصالحها وال تستطیع الشركات األخرى أن تستمر في العمل السیاحي مع هذه السیطرة 
  . المحكمة على السوق

  :ویتم ذلك بإتباع األسالیب التالیة

  ؛د الطلب السیاحي علیها بشكل مكثفالمتمیزة التي یزداتقدیم البرامج السیاحیة  -
التوسع في إجراء تعاقدات طویلة األجل مع مختلف الجمعیات والنقابات المهنیة المختلفة وبالتالي  -

  ؛ترة طویلة عن طریق هذه التعاقداتتسیطر على السوق لف
الشركات السیاحیة األخرى أن معه حیة إلى أقل قدر ممكن ال تستطیع تخفیض أسعار البرامج السیا -

  .تنخفض أسعارها إلى هذا الحد

ویقصد بها ابتكار وسائل تنشیطیة جدیدة لم تكن مستخدمة من قبل بواسطة  :اإلستراتیجیة اإلبتكاریة -3
یقاظ الدوافع الكامنة فیهم، وهذا سوف یؤدي إلى  الشركات السیاحیة األخرى، للتأثیر في نفسیة السائحین وإ

داریة عالیة جلب أكبر  عدد ممكن من السائحین من كافة أنحاء العالم ولكن هذا یتطلب بدوره قدرات مالیة وإ
  .ومهارة فنیة في توجیه وقیادة النشاط التسویقي السیاحي
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 كافأتقوم هذه اإلستراتیجیة على المنافسة الشدیدة بین الشركات السیاحیة حیث تت :اإلستراتیجیة التنافسیة -4
مع بعضها من حیث اإلمكانیات المالیة والتسویقیة بشكل یجعل المنافسة بینهم تزداد حدة وقوة، تلك الشركات 

وكل شركة ترید أن تحصل على أكبر نصیب في السوق السیاحي وتحقق نجاح كبیر في أسرع وقت ممكن 
  :ویتم ذلك من خالل

  ؛التي تحقق أعلى درجة من اإلشباع تقدیم البرامج السیاحیة الجیدة -
  ؛سویقیة المتاحة في السوق السیاحياستغالل الفرص الت حسن -
  .  استغالل نقاط الضعف في الخطط التسویقیة في الشركات السیاحیة المنافسة -

 )1( :اإلستراتیجیة التسویقیة الدفاعیة -ثانیا

تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى المحافظة على المركز التنافسي للشركة السیاحیة مع الشركات األخرى 
عنى عدم تعرض مركز الشركة ووضعها لالنهیار أو الضعف أو الخروج من السوق وتمیل هذه بم

اإلستراتیجیة إلى المهادنة وتجنب الدخول مع الشركات السیاحیة األخرى في منافسة قویة خصوصا مع 
إلى إنشاء الشركات الكبرى التي تتمتع بسمعة وشهرة كبیرة وقدرات مادیة وبشریة عالیة، حیث یجب أن تتجه 

عالقة طیبة بینهما وبین هذه الشركات للمحافظة على نصیبها السوقي الذي حصلت علیه في األسواق 
السیاحیة المصدرة حتى ال تتعرض لمخاطر المنافسة القویة والخروج من السوق السیاحي وتشتمل 

  :اإلستراتیجیة التسویقیة الدفاعیة على عدة أنواع أهمها

ذلك أن تلجأ بعض الشركات السیاحیة إلى تخفیض أسعار برامجها السیاحیة عن : ریةاإلستراتیجیة السع - 1
األسعار التي تقدمها الشركات الكبرى، لكن مع التخفیض في مستوى جودة الخدمات السیاحیة التي تشمل 
علیها وذلك بهدف تحقیق أكبر حجم ممكن من الحركة السیاحیة، خصوصا من األسواق التي تهتم بأسعار 

  .البرامج السیاحیة

تعتمد هذه اإلستراتیجیة على متغیرین أحدهما مستقل وتمثل الشركات العمالقة  :اإلستراتیجیة التابعیة - 2
واآلخر تابع وتمثله الشركات السیاحیة الصغیرة لذلك فإن الشركات السیاحیة التي تتبع هذه اإلستراتیجیة تكون 

حسب ما تسمع به هذه الشركات لها حصة في السوق السیاحي،  في موقف التابع للشركات السیاحیة، الكبرى

                                                             
مقومات نجاح إستراتیجیات التسویق السیاحي كرؤیة نظریة جدیدة لترقیة السیاحة الداخلیة في عبد الغني باحمد، ، أمال خدادمیة) 1(

  .11 ،10ص ، ص2013نوفمبر  7و6ملتقى دولي حول التسویق السیاحي وتثمین صورة الجزائر، جامعة عنابة، یومي  ،الجزائر
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وال تلجأ الشركات السیاحیة الصغرى إلى الدخول في منافسة قویة مع الشركات الكبرى حتى ال تهدد وجودها 
  .ونجاحها

 ویقصد بهذه اإلستراتیجیة قیام بعض الشركات ذات اإلمكانیات المادیة :إستراتیجیة القدوة أو المحاكاة -3
والبشریة المتواضعة بتقلید بعض الشركات التي حققت نجاحا كبیرا في هذا المجال من حیث أنشطتها 

  .وأعمالها المختلفة والبرامج السیاحیة التي تقدمها والسیاسات التسویقیة التي تتبعها

ل المحتمل في نتیجة لتوفر عامل المرونة في وضع اإلستراتیجیة السیاحیة والتحو : اإلستراتیجیة المضادة - 4
تطبیق اإلستراتیجیات المختلفة الدفاعیة والهجومیة فقد تلجأ بعض الشركات إلى إتباع إستراتیجیة هجومیة 
یترتب علیها التأثیر في نصیب شركة أخرى بالسوق السیاحي فتضطر هذه الشركة إلى استخدام إستراتیجیة 

  .ووجودها في السوقمضادة للشركة األخرى دفاعا عن نفسها وحفاظا على سمعتها 

  )1( :وتشمل األنواع التالیة :اإلستراتیجیة التسویقیة العامة - ثالثا

یعتمد وفق هذه اإلستراتیجیة على تسویق برنامج سیاحي واحد على  :اإلستراتیجیة التسویقیة المغلقة - 1
  .جمیع السائحین، وتناسب هذه اإلستراتیجیة الشركات السیاحیة ذات اإلمكانیات المحدودة

عداد : اإلستراتیجیة التسویقیة المفتوحة - 2 وهي عكس اإلستراتیجیة السابقة حیث تعتمد على تصمیم وإ
برامج سیاحیة متنوعة تبعا لرغبات واتجاهات شرائح السوق المختلفة مع االعتماد على أكثر من أسلوب توزیع 

مما یعطي فرصة تسویقیة أكبر أمام  لتلك البرامج بدال من االعتماد على برنامج واحد وسیلة توزیع واحدة،
الشركات السیاحیة التي تعتمد على هذه اإلستراتیجیة، على الرغم من التكلفة المادیة الكبیرة والجهود التسویقیة 

  .المطلوبة لتنفیذ هذه اإلستراتیجیة

احي نظرا تلجأ بعض الشركات السیاحیة إلى تقلیل حجم نشاطها في السوق السی :إستراتیجیة االنكماش - 3
فتدخل الشركة  نقص كبیر في القوى العاملة لدیهالتعرضها لبعض الظروف المؤثرة مثل انخفاض السیولة أو 

  :نتیجة لذلك في مرحلة االنكماش باالنسحاب الجزئي من السوق بطرق مختلفة أهمها

جدواها وذلك لالكتفاء إعادة النظر في البرامج السیاحیة التي تقدمها الشركة ودراسة : االنكماش النوعي -
  .بالبرامج السیاحیة التي یقبل علیها السائحون وال تحقق درجة كبیرة من الربحیة

                                                             
  . 84، صمرجع سبق ذكرهالمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني، ) 1(
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وهو إغالق بعض فروع الشركة في السوق الداخلي أو الخارجي التي ال تحقق  :االنكماش الجغرافي -
  .أهدافها التسویقیة

ض األنماط السیاحیة دون غیرها والتي تزداد وهذا بتركیز النشاط التسویقي على بع :االنكماش السوقي -
  .منها الحركة السیاحیة

  : أدوات التنشیط السیاحي: المطلب الثالث

  :هناك عدة وسائل یعتمد علیها في عملیة التنشیط السیاحي ویمكن أن نصنفها إلى نوعین

  :أدوات التنشیط التقلیدیة -أوال

التنشیط بشكل عام سواء كان تنشیط سیاحي أو وهي األدوات المتعارف على استخدامها في عملیة 
سلعي ولألدوات التقلیدیة فاعلیتها ولكن تختلف هذه الفعالیة وفق لالستخدام األمثل لها، وتنقسم هذه األدوات 

  )1( :التقلیدیة إلى ثالثة أنواع هي

تعتبر الدعایة أحد أهم الوسائل التقلیدیة المستخدمة في مجال التنشیط السیاحي، وتهدف إلى  :الدعایة- 1
تحقیق االلتقاء بین العرض السیاحي والطلب السیاحي، بتوجیه الطلب السیاحي إلى مناطق العرض  

في الدولة  السیاحي بتقدیم المعلومات والبیانات الوافیة عن طبیعة وظروف وكذا مكونات العرض السیاحي
المستقبلیة للسیاح، ومن خصائص الدعایة أنها غیر مدفوعة القیمة عكس اإلعالن، وتنقسم وسائل الدعایة 

  :السیاحیة إلى
مثل النشرات الدعائیة التي تنشر في مختلف الدول وتوضح المقومات السیاحیة  :الدعایة المكتوبة -

ناك الكتیبات التي تحتوي على معلومات تفصیلیة والخدمات والتسهیالت السیاحیة في كل منطقة كذلك ه
  .إلخ...توضح النظام النقدي، أسعار العمالت، أسعار الفنادق

بشكل أكثر من الكلمة لما لها من تأثیر كبیر في الجوانب  وتعتمد على الصورة :الدعایة المصورة -
ة السیاحیة الرسمیة، كما یشمل العاطفیة للسائحین مثل الملصق، والمجالت السیاحیة التي تصدرها األجهز 

  .هذا النوع أیضا من الدعایة األفالم الدعائیة السیاحیة المصورة
تقوم هذه الدعایة على الكلمة المسموعة سواء في األحادیث اإلذاعیة أو التلفزیونیة  :الدعایة المسموعة -

  .ل الوسائل تأثیراالمتصلة بالسیاحة أو من خالل المحاضرات العلمیة والثقافیة وتعتبر من أق
                                                             

  .114، 113ص ، صمرجع سبق ذكرهزهیر بوعكریف،  )1(
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یعرف على أنه المساحة المدفوعة القیمة في الصحف الیومیة أو المجالت األسبوعیة والشهریة : اإلعالن - 2
العامة والمتخصصة وكذلك في الشوارع والمیادین العامة باإلضافة إلى أنه یمثل الوقت المدفوع األجر بالنسبة 

  .لإلذاعة والتلفزیون لتحقیق هدف معین
  :أهمیة استخدام اإلعالن في التنشیط السیاحي من األهداف التي یحققها والمتمثلة أساسا في وتنبع

  یاحي وخدماته في الدولة السیاحیة؛التعریف بمقومات النشاط الس -
  تحفیز الطلب وزیادة المبیعات؛ -
  لتصدي إلعالنات المنافسین؛ا -
  .في المبیعاتتذكیر العمالء وتعزیز القوة البیعیة والتقلیل من التقلبات  -

  :من أهم الوسائل اإلعالنیة المستخدمة في التنشیط السیاحي ما یليو 
یأتي التلفزیون في المرتبة األولى من بین الوسائل اإلعالنیة األخرى ویشهد اإلعالن التلفزیوني  :التلفزیون -

  .نموا متزایدا مع مرور األیام نتیجة تعدد القنوات التلفزیونیة الفضائیة
یعتبر البث اإلذاعي أحد الوسائل المستخدمة في اإلعالن السیاحي بسبب توفر الناحیة  ):اإلذاعة(والرادی -

  .المسموعة فیه والتي تتطلب نوعیة خاصة من اإلعالنات المعتمدة على الجانب الخبري
نوع تلك الشكل المطبوع وتت في نشر اإلعالنات والتي تأخذتعتبر المجالت من الوسائل الفعالة  :المجالت -

المجالت من مجالت عامة یقرأها جمیع فئات السوق السیاحي المستهدف إلى مجالت متخصصة والتي تهتم 
بجانب معین من الجوانب مثل المجالت السیاحیة المتخصصة كما تختلف من حیث إصدارها فهناك مجالت 

  .)1(تصدر أسبوعیا، شهریا، نصف شهریة كما فیها أیضا فصلیة
تعتمد هذه الوسیلة على االتصال الشخصي بین األجهزة الرسمیة، المؤسسات  :العامةالعالقات  - 3

السیاحیة، الوكالء السیاحیین وشركات السیاحة وبین السائحین المرتقیین وكذلك الجمعیات والنقابات 
نشرات والتجمعات العلمیة والمهنیة الموجودة في األسواق السیاحیة العالمیة وذلك من خالل إمدادها بال

والمجالت السیاحیة والمعلومات السیاحیة، وتعمل العالقات دائما على بناء الثقة المتبادلة ما بین السائحین 
والمنشآت السیاحیة أو البلد السیاحي مستندة إلى إرساء التفاهم والرضا والعالقات الطیبة، وهي بهذا تسعى 

شآت السیاحیة وهي في سعیها للقیام بهذا الدور تنقل إلى خلق الصورة الذهنیة الطیبة عن ذلك البلد أو المن
سیاسات وتوجیهات وقرارات تلك المنشآت والهیئات إلى السائحین وفي نفس الوقت تحرص وتهدف إلى نقل 

  :أفكار وآراء السائحین إلى األجهزة المسؤولة عن السیاحة في البلد السیاحي، كل هذه الجهود تتم من خالل
                                                             

  .114ص ،المرجع السابق  )1(
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  ؛احیة الدولیة التي تقدم فیها البحوث العلمیة المرتبطة بالعمل السیاحي ومشكالتهعقد المؤتمرات السی -
  ل السوق السیاحي المصدر للسائحین؛إقامة األسابیع السیاحیة في دو  -
بها النشرات  إقامة المعارض السیاحیة التي تعرض فیها األفالم الدعائیة التلفزیونیة والسینمائیة وتوزع -

  والكتیبات السیاحیة؛
  ات السیاحیة من البرامج المختلفة؛عقد الندوات السیاحیة لتنشیط حركة المبیع -
عقد المؤتمرات الصحفیة في الخارج والتي تضم الصحفیین العالمیین المهتمین بشؤون السیاحة في  -

العالم على مستوى األجهزة الرسمیة والشركات والوكاالت السیاحیة للتعریف بالجوانب المرتبطة بالسیاحة 
  .)1(مما یعمل على خلق مناخ سیاحي مناسب وعالقات عامة متینة  ي البلد،ف
  :أدوات التنشیط الحدیثة -ثانیا

أصبحت المنشآت والشركات السیاحیة والبلد ككل تعتمد في تسویقها للمنتج السیاحي على األدوات 
یعد استكماال لألدوات التقلیدیة الحدیثة لما لها من تأثیر وأهمیة التعریف بالمقومات السیاحیة للدولة، وذلك 

وشرحها حتى تصل إلى تحقیق أهدافها، وتتنوع األدوات الحدیثة المستخدمة في التنشیط السیاحي ومن 
  )2(:أهمها

الوسائل التي تستخدمها األجهزة  تعتبر هذه الوسیلة من أنجح :إقامة المهرجانات السیاحیة الدولیة - 1
الرسمیة في الدول السیاحیة وذلك لتنشیط الحركة السیاحیة في مواسم معینة وهناك عدة أنواع من هذه 

  :المهرجانات أهمها

ومهرجان جمیلة  ادڤمیتوتشمل مهرجانان األغنیة والمهرجانات السینمائیة مثل مهرجان  :مهرجانات فنیة -
  .رطاج في تونس، مهرجان كان السینمائي في فرنسافي الجزائر ومهرجان ق

حیاء التراث الثقافي والحضاري من خالل إقامة  :مهرجانات ثقافیة - وتشمل مهرجانات الشعر واألدب وإ
  .المسرحیات والحفالت في األماكن التاریخیة

لریاضات األخرى وتتمثل في تنظیم األلعاب األولمبیة ودورات كرة القدم ومختلف ا :مهرجانات ریاضیة -
  .باإلضافة إلى مهرجانات الصید

                                                             
  .76ص مرجع سبق ذكره،المؤسسة العامة للتعلیم والتدریب المهني،  )1(
  .119-117، صمرجع سبق ذكرهزهیر بوعكریوف،  )2(
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أصبحت المؤتمرات السیاحیة المهنیة من أهم الوسائل التي تهتم بها : إقامة المؤتمرات السیاحیة المهنیة - 2
الدول السیاحیة وذلك ألن لها تأثیر مباشر وسریع في حالة تنظیمها من خالل تحسین صورة البلد السیاحیة 

حي نظرا لتواجد واشتراك عدة دول سیاحیة في تلك المؤتمرات، ویكون انطباعهم مباشر حیث یتبعها مد سیا
عن البلد وینقلون هذا االنطباع إلى دولهم، كمثال على ذلك تنظیم مصر ألحد مؤتمرات السیاحیة المهنیة بعد 

  .ى مصرمما كان له األثر الكبیر في تقلیل فترة انحسار المد السیاحي إل 1997حادث األقصر عام

تعتبر إقامة المعارض من الوسائل الهامة للتنشیط السیاحي وهي عبارة عن مكان یتم : إقامة المعارض - 3
دعوة الشركات لعرض منتجاتها من خالله، حیث تساهم المعارض التجاریة بشكل فعال في النمو االقتصادي 

عرض صور وأفالم تصویریة للمواقع للبلدان المختلفة، وتعد وسیلة للتنشیط السیاحي للدولة من خالل 
السیاحیة الهامة في البلد بما یخلق تفاعل مباشر مع المشاهد الذي یتخذ القرار بالسفر بناءا على القناعات 

  .التقلیدیة التي تعد من الموروث الثقافي للدولة والتي تستلهم السائحین للتعرف علیها واقتنائها

لتطور صناعة النقل الجوي ظهرت أهمیة تنظیم مؤتمرات دوریة یتم  نظرا: إقامة مؤتمرات النقل الجوي - 4
فیها مناقشة ما یتعلق بشؤون النقل الجوي وأصبحت تلك المؤتمرات مصدر جذب للدول السیاحیة ألن قیامها 
بتنظیم مثل تلك المؤتمرات یعكس صدى اهتمام البلد بالنشاط السیاحي وقدرته على تقدیم مستوى جید من 

  .وتحصل البلد بذلك على ثقة الدول السیاحیة المصدرة للسائحین والسائحین أنفسهمالخدمات 

وهي عبارة عن تشكیل قوافل تتكون من ممثلي بعض الشركات السیاحیة  : تنظیم القوافل السیاحیة - 5
خرى والجهات الرسمیة في البلد ورجال اإلعالم المتخصصین في اإلعالم السیاحي والتوجه بها إلى الدول األ

المستهدفة كسوق سیاحي وذلك بغرض زیادة المد السیاحي القادم منها، وعادة ما تنظم هذه القوافل في حالة 
حدوث بعض الحوادث واألزمات التي تجعل الحركة السیاحیة تتراجع نتیجة لذلك، مثل القافلة التي نظمتها 

الدول العربیة، نتیجة تداعیات ، واتجهت بها إلى بعض 2012مصر خالل شهرا جوان وجویلیة من عام 
من أجل تقلیص فترة االنحسار  2011الثورة المصریة والتغیرات السیاسیة التي شهدتها مصر في جانفي 

  .السیاحي من األسواق الخارجیة

أن وجود ملیاري  یعتبر هذا النوع من التسویق السیاحي طریقة جدیدة إال :التسویق السیاحي اإللكتروني - 6
أدى إلى تطور هذا التسویق حیث تستحوذ حسب الدكتور یحي أبو الحسن رئیس  كة اإلنترنیتمستخدم لشب

التقلیدي عبر   للتسویق%75التسویق السیاحي مقابل  عائد من% 25على المنظمة الدولیة للسیاحة اإللكترونیة
من النسبة العالمیة في هذا المجال  %4المكاتب والشركات السیاحیة، كما أن قارة إفریقیا ال تستحوذ إال على 



صورة الوجهة السیاحیة وأسالیب تسویقها                                                                : ثانيالفصل ال  
 

- 87 - 
 

الذي یعد واعدا حیث أن الدول التي لن تستخدم هذه الطریقة الجدیدة في التسویق السیاحي سوف تجد نفسها 
یوفر على السائح  العلم أن الحجز عن طریق شبكة اإلنترنت قادرة على المنافسة في األجل القریب، مع

دفع السائح إلى تفضیل البحث عن البلد الذي یرید السفر إلیه من تكلفة الرحلة، وهذا ما سوف ی 20%
ال ، وهذا یشكل تحدي كبیر للبلدان والمنشآت السیاحیة التي اإلنترنت والحجز هناك مباشرة عن طریق شبكة

  .تصال في المجال السیاحي في المستقبلتشغل تكنولوجیا المعلومات واال
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  :خالصة الفصل

سیاحیة بصورة خاصة بها، إال أن هناك بعض الوجهات السیاحیة لها صورة أقوى من  تتمیز كل وجهة
غیرها، وفي ظل المنافسة التي یعرفها السوق السیاحي على المستوى العالمي نتیجة اعتماد العدید من 
 اقتصادیات الدول على هذا القطاع الحیوي، وبالنظر إلى خصائص السوق أصبح من المهم خلق ونقل صورة

براز مختلف  إیجابیة للسیاح المحتملین في األسواق المستهدفة وذلك من خالل الترویج للوجهة السیاحیة وإ
عالمهم بكیفیة االستفادة منها وكذلك المساهمة في إعداد صورة ذهنیة  الخدمات السیاحیة المتوفرة للسیاح وإ

قراره بزیارة الوجهة  لیه في عملیة اتخاذللسائح یعتمد عإیجابیة عنها باعتبار أن هذه األخیرة تعد مرجعا 
  .السیاحیة من عدمها

ومع اشتداد المنافسة بین الدول السیاحیة المختلفة لجذب أكبر عدد ممكن من السیاح اتضحت األهمیة 
الكبیرة للتسویق السیاحي الذي یعمل على دراسة األسواق السیاحیة، ومن خالل معرفة عناصر المزیج 

تبین لنا أهمیة التحدید الدقیق لتلك العناصر الذي یؤدي إلى فعالیة أكبر للتسویق السیاحي التسویقي السیاحي 
باالعتماد على مجموعة من السیاسات التسویقیة الخاصة بالنشاط السیاحي، والتي تمكن من تحقیق التوازن 

المرتقب قدومهم، وقد بین اإلمكانیات السیاحیة المتوفرة لدى البلد السیاحي وأعداد ومتطلبات السائحین 
أصبحت الدول السیاحیة تعتمد إلى جانب الوسائل التقلیدیة على أدوات حدیثة من أجل تنشیط الحركة 
السیاحیة القادمة إلیها باستهداف األسواق السیاحیة المختلفة بكل شرائحها وجعل ذلك البلد السیاحي وجهة 

 .مفضلة لدى السائحین في تلك األسواق



  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  لفصل الثالثا           
  تأثير المتعاملين السياحيين على تسويق الوجهة السياحية بجيجل         

  .المقومات السياحية بوالية جيجل :المبحث األول
  .تصميم االستبيان وتحليل البيانات: المبحث الثاني
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  :تمهید

یشمل هذا الفصل على الجانب التطبیقي للبحث، وسنتناول فیه تأثیر المتعاملین السیاحیین في تسویق 
 اإلحصائیة مختلف الطرق واألسالیب المعتمدة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل، وذلك عن طریق االعتماد على

التساؤالت المطروحة والوقوف على مدى التحقق اإلجابة على بهدف والتحلیلیة، وذلك تدعیما للجانب النظري 
من الفرضیات المصاغة عن طریق جمع المعلومات ومن ثم ترتیبها وتصنیفها وقیاسها بطرق علمیة 

  .ومنهجیة، من أجل استخالص النتائج وذلك انطالقا من ثوابت الموضوع الخاضع للدراسة

قمنا من خالله بعرض المقومات السیاحیة وقد قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث األول 
لوالیة جیجل، إذ تطرقنا إلى المقومات الطبیعیة والثقافیة للوالیة وهیاكل االستقبال الموجودة بها، أما المبحث 
الثاني فقدمنا فیه اإلطار المنهجي للدراسة ثم قمنا بعرض وتحلیل نتائج االستقصاء واختبار فرضیات 

  .الدراسة
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  :المقومات السیاحیة لوالیة جیجل: مبحث األولال

تتمتع والیة جیجل بمقومات سیاحیة متنوعة، ما یجعل منها أحد أهم األقطاب المستقبلة للسیاح ویؤهلها 
  .للنهوض بهذا القطاع إذا ما توفرت الجدیة الكافیة لتطویر األنماط السیاحیة التي تمتلكها

  :لوالیة جیجلالمقومات الطبیعیة : المطلب األول

تتربع على مساحة  تحتل والیة جیجل موقعا إستراتیجیا هاما في الشمال الشرقي للجزائر فهي
  .كلم120على البحر األبیض المتوسط بشریط ساحلي طوله  وتطل 2كلم2.398.63

ومن  یة سكیكدة ومن الغرب والیة بجایة یحدها من الشمال البحر األبیض المتوسط، ومن الشرق وال
  :)1(الجنوب والیتي قسنطینة ومیلة، وتتمتع والیة جیجل بمجموعة من المقومات الطبیعیة وهي

  :الشریط الساحلي -أوال

) حدود سكیكدة(كلم من شاطئ واد الزهور شرقا 120یمتد الشریط الساحلي لوالیة جیجل على طول 
تتخلله غابات محاذاة  %82جبلي بنسبة سطح الوالیة ، كما أن )حدود والیة بجایة(إلى شاطئ األحمر غربا 

البحر السیما ببلدیة األمیر عبد القادر، ومدینة القنار وسیدي عبد العزیز والباقي جبال وعرة ذات غطاء 
نباتي كثیف، یتكون أساسا من أشجار األرز والبلوط، أعلى قمة بالوالیة هي قمة سیدي بوعزة الشاهقة ببلدیة 

بوعفرون، قامنتوت،  ل فتتمثل في جبال سلمى، بني خطاب جودة بوالیة جیججیملة أما أهم الجبال المو 
تمزقیدة، وسدات والتي یزید ارتفاعها جمیعا عن األلف متر، كما تشتهر الوالیة بكورنیشها الساحر الذي یأخذ 

  .)2(كلم به كهوف عجیبة فریدة من نوعها40باأللباب ویأسر الفؤاد على مسافة أكثر من 

  :الكورنیش الجیجلي -ثانیا

، یتمثل في أجراف صخریة مالمسة للبحر ممتدة من زیامة منصوریة إلى العوانة، تتخللها غابات الفلین
 .ویمتاز الكورنیش الجیجلي بنظرة جمالیة، فهو یعّد من أجمل المواقع على المستوى العالمي

  

                                                             
  .2، ص2008، المنوغرافیا لوالیة جیجلمدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة، ) 1(
  
، جامعة 2مجلة مخبر التغییر في المؤسسة الجزائریة، العدد الترویج وأھمیتھ في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة جیجل،بلقاسم تویزة، ) 2(

   .168، 167م، ص ص2013الجزائر، 



تأثیر المتعاملین السیاحیین في تسویق الوجهة السیاحیة                                                   : ثالثالفصل ال  
 

- 92 - 
 

  :الكهوف العجیبة - ثالثا

م عند 1917كلم عن مدینة جیجل، تمّ اكتشافها سنة 35د تقع بین العوانة وزیامة منصوریة على بع
، وتعّد من عجائب الطبیعة من حیث الشكل والنقوش التي صنعتها الصواعد 43شق الطریق الوطني رقم 

  .والنوازل، وهي محل إعجاب السیاح

  :غار الباز -رابعا

طریق زیامة منصوریة تم موقع یعود إلى ما قبل التاریخ، وهو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة على 
  .تهیئته الستقبال كل فئات الزوار من أجل تطویر السیاحة العلمیة والتربویة

  :المحمیة الطبیعیة لبني بلعید - خامسا

م، تقع بمنطقة رطبة على 08/11/1997المؤرخ في  67/786أنشئت هذه المحمیة بقرار والئي رقم 
هكتار وهي 122مدینة جیجل، تتربع على مساحة كلم عن 32ساحل بلدیة خیري واد عجول، على بعد 

  .محتواة داخل منطقة التوسع السیاحي لبني بلعید، تتمیز باحتضانها لطیور ونباتات جّد ناذرة

  :الجزر وشبه الجزر -سادسا

أهم ما یمیز الجهة الغربیة للشریط الساحلي لوالیة جیجل، هو وجود الجزیرة الصخریة  :الجزیرة الصخریة - 1
  ".الدزیرة"بالعوانة، والتي تدعى محلیا 

  ".أوندرو"والتي تدعى " برج بلیدة"وأیضا " بوبالطن"توجد شبه الجزیرة بـ : شبه الجزیرة - 2

  :الحظیرة الوطنیة لتازة - سابعا

تتمیز هكتار 3807حثین عن الترفیه والراحة، تتربع الحظیرة على مساحة هي محطة لجلب السیاح البا
نوع من النباتات العطریة وأخرى ذات  137وتركیبتها الحیوانیة، حیث تحتوي على  بتنوع غطائها النباتي

ذات األهمیة البیئیة  األشجارنوع من  17نوع ذات االستعمال الزخرفي والتزییني،  20أهمیة طبیعیة، 
  .ةواالقتصادی

  :حظیرة الحیوانات -ثامنا

  اذرةــــــــات النـــــــــــــتحتضن عّدة أنواع من الحیوانم، 2006الستقبال السیاح سنة متواجدة بكیسیر هیئت 
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جعلها والمحمیة من طرف القانون، وأشكال مختلفة من الطیور موزعة بین الجوارح والطیور المائیة، هذا ما  
  .محطة تهافت العدید من الزوار

  ):رأس العافیة(المنار الكبیر  - تاسعا

الذي كانت مهنته النقش على الحجارة وهدف  "شارل سالفا"م، من طرف الحرفي 1865سنة تمّ إنجازه 
  .هذا المنار هو توجیه البواخر إلى بر األمان

  :البحیرات الطبیعیة -عاشرا

  :هي ثالث بحیرات طبیعیة تتواجد على مستوى الوالیة

نوع من الطیور وهي  23هكتار، وتحتوي مال یقل عن 120تحتل  ):دائرة العنصر(بحیرة بني بلعید  - 1
  .معروفة على المستوى العالمي

نوع من  32هكتار، بها ما ال یقل عن 36تحتل حوالي  ):القنار دائرة الشقفة(بحیرة غدیر بن حمزة  - 2
  .الطیور

  .هكتار5بجمالها الفرید تتربع على مساحة ): الطاهیر(بحیرة غدیر المرج  - 3

بةتتمیز والیة جیجل بغابات كثیفة،  :الغابات - إحدى عشر المشجعة على السیاحة  تمتاز بمناظرها الخّال
نطقة غابة قروش بم: ألف هكتار، وأهم الغابات هي115الجبلیة والصید، إذ تقدر مساحتها اإلجمالیة بحوالي 

إیدم، غابة الماء البارد بتاكسنة، ، غابة بني فرقان ومشاط بالمیلیة، غابة العوانة، غابة تامانتوت بجیملة
وتتمیز هذه الغابات بثروة نباتیة وحیوانیة متنوعة، یمكن بفضلها لعب دور هام في التنمیة السیاحیة غیر 

  .ستجمالیةالشاطئیة، خاصة الصحیة، الدراسیة، الصید، التجوالیة واال

  :المقومات الثقافیة لوالیة جیجل :المطلب الثاني

تعتبر والیة جیجل منطقة غنیة حضاریا، نظرا للحضارات التي تعاقبت علیها، والتي تركت موروثا 
  )1( :ثقافیا وحضاریا تجسد في عّدة مواقع ومعالم أثریة وتاریخیة، تمثلت في

  
                                                             

   .12-10، ص ص 2010، الحصیلة السنویة للسیاحة بوالیة جیجلت التقلدیة، مدیریة السیاحة والصناعا) 1(
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  :المواقع األثریة والتاریخیة -أوال

  :وقد تكونت هذه المواقع عبر فترات زمنیة متعاقبة وهي كالتالي 

موقع تامیال ببلدیة األمیر عبد القادر، جبل مزغیطان، كهوف الشتاء ببلدیة جیملة، : فترة ما قبل التاریخ - 1
  .الكهوف العجیبة بزیامة منصوریة

وآثار مناء فینیقي ببلدیة جیجل مقبرة  في جبل سیدي أحمد أمقران،نجد قبر بحالة جیدة  :الفترة الفینیقیة - 2
  .فینیقیة بالرابطة بجیجل

  .بزیامة منصوریة، فسیفساء بالطوالبیة بلدیة جیجل" شوبة" نجد آثار مدینة رومانیة: الفترة الرومانیة - 3

  .نجد قبر الباي عثمان بأوالد عواط: فترة األتراك - 4

  ".شارل سالفا"م من طرف 1865سنة ، تم بناؤه المنار الكبیر: الفترة االستعماریة - 5

  .، ومستشفیات ومخابئ للجیشنجد مغارات مهیئة الستقبال المجاهدین: فترة التحریر الوطنیة - 6

  :متحف كتامة -ثانیا

وهو المتحف الوحید على مستوى والیة جیجل، حیث كان في األصل مدرسة قرآنیة، أسسها الشیخ عبد 
أصبحت مقرا للمكتب الثاني للجیش الفرنسي، وبعد  الحرب التحریریةم، وبعد 1939الحمید بن بادیس، سنة 

م، حیث حولت إلى مقر 1993االستقالل عادت لنشاطها األول، ثم مدرسة للصغار الصم البكم إلى غایة 
  .متحف جیجل

  :عمر أو صدیق دار الثقافة - ثالثا

ورشة المسرح، : ورشات هيم، تضم عّدة 2007سبتمبر04مقرها العقابي ببلدیة جیجل، افتتحت یوم 
ورشة للموسیقى، ورشة للفنون التشكیلیة، كما تضم قاعة للمطالعة وأخرى لإلنترنیت، إضافة إلى قاعة 

  .محاضرات وقاعة محاضرات فنیة

  :غرفة الصناعات التقلیدیة -رابعا

  يـــــــــــــــــــــون فـــــتفننإّن تنوع الثروات التي تزخر بها الوالیة والطابع السیاحي الممیز لها، جعل الفالحین ی
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 صناعة األواني الخشبیة، الصناعة الجلدیة وصناعة: إبداع أنماط مختلفة من األدوات التقلیدیة أهمها 
  .الفخار

  :هیاكل االستقبال بوالیة جیجل: المطلب الثالث

  )1( :فیمایليتتوفر والیة جیجل على مختلف الهیاكل المعّدة الستقبال السیاح، یمكن حصرها 

  :الفنادق -أوال

  .سریر2124وحدة فندقیة بطاقة استیعاب  26تتوفر والیة جیجل على 

  :المخیمات العائلیة ومراكز العطل -ثانیا

مخیم عائلي بطاقة إجمالیة تقدر بـ  21م، 2010تم تسخیر خالل موسم االصطیاف لسنة 
للعطل تابعة لقطاع الشبیبة  مراكز 6سریر، موزعة على أغلب الشواطئ المفتوحة للسیاحة، و1095

  .والریاضة

  :هیاكل استقبال أخرى - ثالثا

ضافة إلى هیاكل االستقبال المتمثلة في الفنادق والمخیمات، تتوفر الوالیة أیضا على هیاكل باإل
  :استقبال، ال تقل أهمیة عن سابقاتها لما توفره من راحة واستجمام لزوارها، تتمثل في

سریر، تتوزع كما  270بیوت للشباب، بطاقة استیعاب تقّدر بـ  04توفر الوالیة على ت: بیوت الشباب - 1
  ).جیجل(، بیت الشباب )زیامة منصوریة(، بیت الشباب )تاكسنة(، بیت الشباب )الطاهیر(بیت الشباب : یلي

  ).العوانة(ببرج بلیدة  مركز وكالة آنالج: مراكز االصطیاف - 2

  .)بلدیة خیري واد عجول(مقصورة بشاطئ بني بلعید  11: المقصورات السیاحیة - 3

معتمدة من  وكاالت للسیاحة واألسفار 06توجد بالوالیة : النشاطات المتعلقة بوكاالت السیاحة واالسفار - 4
باإلضافة  تنحصر نشاطاتها في بیع التذاكر، تنظیم رحالت الحج والعمرة ،طرف اللجنة الوزاریة لالعتمادات

الكورنیش، قرطبة للخدمات والسفر، : مات عائلیة ومراكز العطل، وهذه الوكاالت هيإلى استغالل مخی
  .للسیاحة والسفر ، النادي السیاحي الجزائري، جیزالالكاالش، العربي للسیاحة واألسفار
                                                             

  .173، 172، ص صمرجع سبق ذكرهبلقاسم تویزة، ) 1(
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  :تصمیم االستبیان وتحلیل البیانات: المبحث الثاني

من خالل البحث المیداني قمنا بعملیة استقصائیة تشمل موظفین في فنادق ووكاالت سیاحیة بوالیة       
  .جیجل

  :اإلطار المنهجي للدراسة: المطلب األول 

من أكثر طرق جمع البیانات األولیة استخداما في مجال الدراسة التطبیقیة تلك الطریقة التي تعتمد          
والتي تعتمد في شكلها المبسط على تصمیم مجموعة من األسئلة، لیتم اإلجابة علیها من   على االستقصاء،

  .خالل المستقصى منه

األسلوب المنهجي المنظم لجمع  ذلك" االستقصاء على أنه  "Tulle and Hawkins"ویعرف كل من           
الخاص بمجتمع البحث موضوع البیانات من األطراف المستهدفة بغرض الفهم أو التنبؤ ببعض السلوك 

وألجل معرفة دور المتعاملین السیاحیین في ترقیة الوجهة السیاحیة اعتمدنا على عرض وتحلیل . )1("االهتمام
  .البیانات المتحصل علیها من االستقصاء ألجل الوصول إلى نتائج واقتراحات حول الموضوع

  :تحدید مجتمع وعینة الدراسة المیدانیة -أوال 

  : مجتمع الدراسة - 1

إن تحدید مجتمع الدراسة  شيء مهم إذ یجب أن یتم اختیاره بدقة لتكون جمیع المفردات تتوفر على         
الخصائص المطلوب دراستها أو التي تتالءم مع موضوع البحث، فحسب الموضوع المختار للدراسة، فإن 

فندق تاغراست  فندق الجزیرة، فندق لویزي كل من المجتمع المحدد المتمثل في مجموعة من الموظفین ف
  .ووكالة جیزال للسیاحة واألسفار باعتبارهم متعاملین سیاحیین بوالیة جیجل

  

  

  
                                                             

 2003بدون طبعة، الدار الجامعیة، مصر،  بحوث التسویق، أسالیب القیاس والتحلیل واختبار الفروض،إدریس ثابت عبد الرحمان، ) 1(
  .225ص 
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  :عینة الدراسة - 2

ویتم  تتم هنا یطلق علیها اسم المعاینةوهي سحب جزء من مجتمع الدراسة یعرف بالعینة، والعملیة التي       
  .تعمیم النتائج المتحصل علیها من العینة على باقي مفردات المجتمع

وفي دراستنا تم اختیار عینة غیر عشوائیة میسرة، والتي تعني اختیار عینة من مجتمع محدد           
 ومقصود، حیث تم توزیع االستبیان على مجموعة من الفنادق ووكاالت السیاحة في والیة جیجل، ویعتبر هذا

  .النوع من العینات مالئم إلجراء هذه الدراسة

  : حجم العینة - 3

إن تحدید الحجم المناسب العینة یعتبر أمرا هاما، إذ یتم االعتماد على طریقة إحصائیة، وبعد           
جراء عملیة الفرز األولیة إلجابات المقدمة من طرف األفراد  عملیة المراجعة األولیة لقوائم االستقصاء وإ

منها وهو ما  35قائمة استقصاء تم استرجاع  40لمستقصى منهم، تم االعتماد في تحلیل النتائج على ا
  .مسترجعة % 87 یعادل 

  :إعداد االستقصاء -ثانیا

قمنا بتصمیم قائمة وفقا لمخطط البحث ومن أجل التصمیم واإلخراج الجید للقائمة اتبعنا مجموعة          
  :من الخطوات یمكن إیجازها فیما یلي

  :االستقصاء أمرا بالغ األهمیة وذلك من خالل تعتبر صیاغة أسئلة :صمیم األسئلةت - 1

حیث حاولنا قدر اإلمكان صیاغة األسئلة بالطرق التي تسمح للمستقصى منهم فهم  :صیاغة األسئلة -1- 1
  .واستیعاب جمیع األسئلة باختالف مستواهم التعلیمي

حاولنا صیاغة األسئلة من حیث الشكل بما یتماشى مع طبیعة المعلومات التي  :تحدید شكل اإلجابة -2- 1
 :ـنرید جمعها، إذ تم االستعانة ب

 .على شكل أسئلة متعددة اإلجابات: مغلقةاألسئلة ال -
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وهو مقیاس ) likert(في هذا النوع من األسئلة اعتمدنا على سلم لیكرت : أسئلة معتمدة على المقیاس -
یتكون من خمس درجات كل درجة تعبر عن حالة معینة والمستقصى علیه أن یشیر إلى الحالة التي 

 .تعبر موافقته من عدمها

وذلك بتوزیعها على عینة من أستاذة الكلیة من أجل اكتشاف النقائص واألخذ   :األسئلةاختبار قائمة  -3- 1
  .بالمالحظات المقدمة

 .عرض قائمة االستقصاء على بعض األساتذة المختصین مع األخذ بتوجیهاتهم :تحكیم االستقصاء -4- 1

 ة كانت المناقشة مع األستاذبعد استرجاع قوائم االستقصاء من األستاذ: تقییم االستقصاءمراجعة و  -5- 1
 .المشرف وفي األخیر قمنا بصیاغة قائمة االستقصاء في شكلها النهائي

 .وذلك باالتصال المباشر مع أفراد العینة المستجوبین  :توزیع االستمارات على المستقصیین - 2

تتطلب المعلومات التي تجمع  من طرف الباحث إلى معالجة، من أجل ذلك  :لمعلوماتمعالجة ا - 3
من الوصول إلى نتائج سریعة  نااستخدمنا  مجموعة من التقنیات واألسالیب المناسبة لهذه الحالة والتي تمكن

یة  ودقیقة، ومن بین األسالیب والتقنیات تم استعمال نظام أو برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماع
، حیث تم االعتماد علیه في ترمیز ) spss) "statistical package for social science"والمعروف باسم 

دخال البیانات والحصول على مختلف النتائج المطلوبة بدقة ومصداقیة، ولقد تم حساب المتوسط الحسابي  وإ
ت مفردات العینة لكل عبارات للعبارات وكذلك االنحراف المعیاري للتعرف على مدى انحراف استجوابا

للعینة المستقلة، كما یسمح بترتیب  )T(متغیرات الدراسة في متوسطها الحسابي، باإلضافة إلى اختبار 
العبارات بناءا على نتیجة المتوسط الحسابي  المحسوب واإلشارة فإن تحدید اإلجابة على العبارات هي 

خمس ذو  قبول أو عدم  القبولالج یهدف إلى قیاس درجة الخماسي، وهو سلم متدر ) likert(باستخدام سلم 
  :التاليشكل البوهو موضح  ،درجات

  )سلم لیكرت( شكل یمثل سلم التدرج الخماسي

  

 

     

1 

 غیر موافق بشدة

2 

 غیر موافق 

5 

موافق بشدة   

4 

 موافـق 

3 

 محایـد
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  :قیاس صدق وثبات مقاییس الدراسة - ثالثا

وشمولیتها ألهداف الدراسة بواسطة  دراسة تم التأكد من مدى مالئمتهاقبل البدء في توزیع استبانه ال
  .بآرائهم ومالحظاتهم في تعدیل فقرات االستبیان األساتذة المحكمین، وقد تم األخذعرضها على مجموعة من 

من خالل اختبار االتساق الداخلي بین متغیرات الدراسة كما تم اختبار صدق محتوى االستبیان 
بواسطة التحلیل اإلحصائي، وظهر وجود عالقات ارتباط معنویة وموجبة مما یدل على وجود اتساق داخلي، 

 = % 81ه ـت قیمتـحیث بلغ) ألفا كرونباخ(وذلك بواسطة اختبار : قیاس صدق وثبات مقاییس الدراسة 
  .%60من معدل المقبول في بحوث اإلدارة والعلوم اإلنسانیة والتي تمثل نسبته الدنیا  وهي مقبولة ألنها أعلى

  :عرض وتحلیل نتائج االستقصاء:  المطلب الثاني

دخالها إلى الحاسب لمعالجتها توصلنا إلى القراءة ال تالیة للنتائج المتحصل علیها بعد جمع البیانات وإ
  :یليكما

  :وصف خصائص عینة الدراسة -أوال

 : الجنس - 1

  :توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 1- 3(الجدول رقم 
  
  
  

 

  

  

  

  

  %النسبة   التكرار     الجنس
 73,3  26  ذكر  

  25,7  9  أنثى
  100  35  المجموع
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  :توزیع أفراد العینة حسب الجنس): - 1-3(الشكل رقم 

 

  .spssمن إعداد الطالبتین اعتمادا على نتائج تحلیل االستقصاء وبرنامج  :المصدر

فردا ما  26أعاله نالحظ أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث فقد بلغ عدد الذكور  والشكل من الجدول
من الحجم اإلجمالي  % 26أفراد بحوالي مانسبته 9من عینة الدراسة، في حین بلغ عدد اإلناث  % 74یقارب 
  .للعینة

 : السن - 2

  :توزیع أفراد العینة حسب السن): 2- 3(الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار  السن

      20        7       سنة30أقل من 
    54,3       19      سنة 39إلى30من 
      20         7   سنة 49إلى40من 
     5,7        2     سنة فأكثر50من 

    100       35  المجموع

  

  

  

73,3%

25,7%

الجنس

ذكر

أنثى
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  :توزیع أفراد العینة حسب السن): 2-3(الشكل رقم 

  

  .spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء وبرنامج  :المصدر

التي تحصلت على النسبة األكبر ) سنة 39إلى 30من (نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن الفئة
والفئة التي تحصلت على  % 20بنسبة ) سنة 49إلى 40(والفئة من )سنة30أقل من(تلیها الفئتین  ،% 354,

سنة، هذا یعني أن نوعیة الموظفین في هذه المؤسسات  50كانت ألفراد األكثر من  %75,أقل نسبة 
  ). سنة 39-30من (السیاحیة من حیث الفئة العمریة هي الفئة الشبابیة 

 : المستوى التعلیمي - 3

    :توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي): 3- 3(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  

               
  

  

20%

54,3%

20%

5,7%

السن

سنة 30أقل من 

سنة39إلى  30من 

سنة49إلى  40من 

سنة فما فوق 50من 

 %النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي

     8,6        3  متوسط 
     37,1      13  ثانوي

   51,4     18 جامعي

   2,9     1 دراسات علیا

 100    35 المجموع
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  :توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي): 3-3(الشكل رقم 

  

  . spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء وبرنامج :المصدر

أعاله نالحظ أن المستوى التعلیمي الجامعي هو الغالب في نسبة الموظفین حیث  والشكل من الجدول       
 ،% 8,6ان بنسبة ـأما المستوى المتوسط فك % 37,1یلیه  المستوى الثانوي بنسبة  ،% 51,4كان بنسبة 

  .% 2,9والمرتبة األخیرة كانت لمستوى الدراسات العلیا بنسبة 

  : الحالة المدنیة- 4

  :توزیع أفراد العینة حسب الحالة المدنیة): 4- 3(الجدول رقم 

  %النسبة  التكرار الحالة المدنیة    
  42,9              15  أعزب     
  57,1        20  متزوج     

  100  35  المجموع   

  

  

  

8,6%

37,1%
51,4%

2,9%

المستوى التعلیمي

متوسط

ثانوي

جامعي

دراسات علیا
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  :توزیع أفراد العینة حسب الحالة المدنیة): 4-3(الشكل رقم 

 

 .spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء وبرنامج  :المصدر

 % 42,9  من عینة الدراسة متزوجون ونسبة % 57,1یبین الجدول والشكل السابقین أن ما نسبته  
  .متزوجین غیر

  : األقدمیة -5

  :حسب األقدمیة العینة توزیع أفراد): 5- 3(الجدول رقم 

  %النسبة     التكرار  األقدمیة  
   45,7       16     سنوات  5أقل من  

    45,7       16     سنوات 10إلى  5من 
     8,6  3     سنوات 10أكثر من 
    100 35     المجموع

  

  

42,9%

57,1%

الحالة المدنیة

أعزب

متزوج
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  :األقدمیةتوزیع أفراد العینة حسب ): 5-3(الشكل رقم 

  

  .spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج تحلیل الستقصاء وبرنامج   :المصدر

الفئتین  كانت من نصیب %  45,7ـ نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن النسبة األكبر والمقدرة ب          
 % 8,6 بنسبة )سنوات 10أكثر من ( تلیها الفئة ) سنوات 10سنوات إلى  5من (و )سنوات 5أقل من (

  .سنوات 10سنوات إلى  5سنوات أو من  5فإن أغلب أفراد العینة لدیهم أقدمیة مهنیة أقل من  وعلیه

  : نتائج التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة  -ثانیا 

  .اتخاذ القرار اإلحصائي على مقارنة المتوسط الحسابي المحسوب مع متوسط أداة القیاس نعتمد في

  

3              ==     =  X متوسط أداة القیاس.  

  

  

  

  

  

45,7%

45,7%

8,6%

األقدمیة

سنوات5أقل من 

سنوات 10إلى  5من 

سنوات 10أكثر من 

1+2+3+4+5 

5 

∑x 
n 
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 : المنتج السیاحي -1

  :ج التحلیل الوصفي للمنتج السیاحينتائ) : 6- 3(الجدول رقم 

االنحراف   الوسط الحسابي  الفقرات  المتغیر
  المعیاري

القرار 
  اإلحصائي

X1: المنتج
 السیاحي

A11 : بالتعریف بمناطق هناك اهتمام
  . الجذب السیاحي

  مقبول  1,403  3,17

A12 :منطقة جیجل بحسن  یتمیز أهالي
  .المعاملة والترحاب

    

  مقبول  0,906  4,06

A13 : تتوفر منطقة جیجل على األمن
  .واالطمئنان

  مقبول  0,747  4,17

A14 : الخدمات السیاحیة تتمیز بجود
  .عالیة

  مقبول  1,382  3,17

  مقبول  0,7232  3,6429  المتوسط العام  المجموع 

  .spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج تحلیل  :رالمصد

نالحظ من الجدول أن اتجاهات  عینة الدراسة وجدت كلها إیجابیة نحو استخدام العبارات األربعة 
أهالي منطقة جیجل بحسن المعاملة  هناك اهتمام  بالتعریف بمناطق الجذب السیاحي، یتمیز( التالیة

ألن  )تتوفر منطقة جیجل على األمن واالطمئنان، الخدمات السیاحیة تتمیز بجود عالیة والترحاب،
) 3,17- 4,17-4,06  - 3,17 : (الحسابیة أكبر من متوسط أداة القیاس وهي على التوالي متوسطاتها

فهو إیجابي وهذا یعني أن أغلبیة  ) 3,6429(لسیاحیة وكذلك الحال بالنسبة للمتوسط العام لجودة الخدمة ا
  .أفراد العینة یوافقون على الخدمات السیاحیة التي یقدمونها في منطقة جیجل
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  : الترویج السیاحي -2

  :السیاحي للترویج نتائج التحلیل الوصفي :)7- 3(الجدول رقم 

الوسط   الفقرات  المتغیر
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

القرار 
  اإلحصائي

 
 

X2 :
الترویج 
  السیاحي

 

A21 : مرفوض  1,231  2,31  اإلشهار السیاحي في التلفزة الوطنیة  

 :A22مقبول 0,718 4,11  مواقع التواصل االجتماعي  

A23 :جرائد، ( وسائل اإلعالم المكتوبة
  ...)مجالت

 مقبول    1,288 3,40

A24: مقبول    1,477 3,23 التظاهرات واألنشطة الثقافیة والریاضیة 

المجموع   مقبول    0,8255 3,2714 المتوسط العام       

  .spssمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على نتائج  تحلیل  :المصدر
من خالل  الجدول أعاله أن اتجاهات عینة الدراسة وجدت سلبیة نحو استخدام عبارة اإلشهار 

كان  )2,31(في منطقة جیجل وذلك ألن متوسطها الحسابي السیاحي في التلفزة الوطنیة للترویج السیاحي 
مواقع التواصل (أقل من متوسط أداة القیاس، بینما كانت اتجاهات العینة إیجابیة في باقي العبارات 

وذلك ألن ) ، التظاهرات واألنشطة الثقافیة والریاضیة)جرائد، مجالت( اإلجتماعي، وسائل اإلعالم المكتوبة
  ).3,23 -  3,40 - 4,11 :(یة أكبر من أداة القیاس وهي على التواليمتوسطاتها الحساب

على المتوسط العام للترویج السیاحي فقد كان إیجابي وهذا یعني أن أغلبة أفراد عینة  هذا ما أثر
  .الدراسة یعتمدون على العناصر الثالثة األخیرة للترویج السیاحي
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  : التسعیر السیاحي -3

  :نتائج التحلیل الوصفي للتسعیر السیاحي): 8-3(الجدول رقم  

الوسط   الفقرات  المتغیر
  الحسابي

اإلنحراف 
  المتوسط

القرار 
  اإلحصائي

    
 

X3  : التسعیر
 السیاحي

A31 : تتناسب أسعار الخدمات
  .السیاحیة مع جودتها

  مقبول    1,349   3,34

A32 : یتم تقدیم الخدمة السیاحیة
  .بأسعار تتناسب مع دخل السائح

  مقبول    1,231  3,31

A33 : تحفز التخفیضات في
األسعار للسائح على زیارة الوجهة  

  .السیاحیة بجیجل

  مقبول    1,246  3,49

A34 : تعتبر أسعار الخدمات
السیاحیة بوالیة جیجل جیدة مقرنة 

  .بالوجهات السیاحیة األخرى

  مقبول    1,278  3,11

  مقبول    1,0402  3,3143  المتوسط العام           المجموع 
  .spssمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على نتائج تحلیل : المصدر

 تیةنحو استخدام العبارات األربعة اآلمن الجدول نالحظ أن اتجاهات عینة الدراسة وجدت إیجابیة 
 ائحدخل الستتناسب أسعار الخدمات السیاحیة مع جودتها، یتم تقدیم الخدمة السیاحیة بأسعار تتناسب مع (

تحفز التخفیضات في األسعار للسائح على زیارة الوجهة السیاحیة بجیجل، تعتبر أسعار الخدمات السیاحیة 
وذلك ألن متوسطاتها الحسابیة أكبر من متوسط أداة ) بوالیة جیجل جیدة مقرنة بالوجهات السیاحیة األخرى

  ). 3,11- 3,49-  3,31-  3,34(القیاس وهي على التوالي

على المتوسط العام للتسعیر السیاحي فقد كان إیجابي مما یعني أن أغلبیة أفراد عینة  هذا ما أثر
  .الدراسة راضون عن أسعار الخدمات التي یقدمونها في منطقة جیجل
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  : التوزیع السیاحي- 4

  :التحلیل الوصفي للتوزیع السیاحي نتائج): 9- 3(الجدول رقم 

المتوسط   الفقرات المتغیر
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

القرار 
  اإلحصائي

 
 
 

 X4 : التوزیع
  السیاحي

A41 :مقبول  1,120  3,74  یتم الحجز عن طریق اإلنترنت  
A42 : یقوم السائح بالحجز عن طریق

  الهاتف
  مقبول  0,657  4,26

A43 :مقبول  0,490  4,37  یتم الحجز مباشرة  
A44 : یتم الحجز عن طریق الممثلین

  ...)وكاالت، مكاتب(الحصریین
  مقبول  0,923  3,97

  مقبول  0,4285  4,0857  المتوسط العام      المجموع   
  .spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج تحلیل: المصدر 

 :من الجدول نالحظ أن اتجاهات عینة الدراسة وجدت إیجابیة نحو استخدام العبارات األربعة اآلتیة
عن طریق اإلنترنت، یقوم السائح بالحجز عن طریق الهاتف، یتم الحجز مباشرة، یتم الحجز عن یتم الحجز (

أكبر من متوسط أداة  وذلك ألن متوسطاتها الحسابیة ،)...)وكاالت، مكاتب( طریق الممثلین الحصریین
  ).3,97-4,37-4,26-3,74(القیاس وهي على التوالي

فهو إیجابي وهذا یعني أن أغلبیة أفراد ) 4,0857(السیاحي هذا ما أثر على المتوسط العام للتوزیع
  .عینة الدراسة كانوا راضین عن وسائل توزیعهم للخدمات السیاحیة في منطقة جیجل

  : اختبار فرضیات الدراسة: المطلب الثالث

  : القرار بشأن نتیجة اختبار الفرضیات اتخاذ -أوال

بعد أن تم عرض وتحلیل إجابات أفراد عینة الدراسة على جمیع أسئلة قائمة االستقصاء المقدمة لهم  
والتي تتمحور حول دور المتعاملین السیاحیین في ترقیة الوجهة السیاحیة بجیجل، نقوم باختبار فرضیات 

  ).H0(الدراسة التي تم صیاغتها باالعتماد  على مبدأ فرضیة العدم بشكل
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یعتمد على مقارنة القیمة المحتسبة مع القیمة الجد ولیة ) H0(ار قبول أو رفض فرضیة العدمإن قر 
  .المقرر =5 %تحت مستوى المعنویة

 : قاعدة القرار

إذا كانت القیمة المحتسبة تقع في منطقة الرفض أي أنها أقل من القیمة الجد ولیة عندها تقبل  -  
)H0( فرضیة، یصبح استنتاجا مطابقا لمنطوق)H0 .(  

 =5 %إذا كانت القیمة المحتسبة أكبر من القیمة الجد ولیة تحت مستوى معنویة : )H0(ونرفض -  
   .)1H()1(المقرر، حیث یتم اللجوء إلى قبول الفرضیة البدیلة 

  : )التأثیر(اختبار فرضیات االتجاه العام  -ثانیا

التسویق السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة ال تؤثر عناصر مزیج : اختبار الفرضیة الرئیسیة -1
بجیجل، من أجل إثبات أو نفي هذه الفرضیة، سیتم أوال اختبار الفرضیات الفرعیة المنبثقة منها، ومن ثم 

  .ار الفرضیة الرئیسیة بشكل إجمالياختب

  :اختبار الفرضیات الفرعیة -2 

یة للمنتج السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائ: الفرضیة الفرعیة األولى
  .بجیجل

  :للعینة المستقلة الخاص بالفرضیة الفرعیة األولى. Tنتائج اختبار): 10- 3(الجدول رقم 

  .spss من إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء وبرنامج  :المصدر

  .   ،35=n=5 %:  المعنویة المعتمدة
                                                             

دارة األعمال مع برنامجعبد الحمید عبد المجید البلدوي، ) 1(  ، الطبعة األولى spssأسالیب اإلحصاء للعلوم االقتصادیة وإ
   .149،ص2009دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

التابع  المتغیر         
المتغیر المستقل         

     T     
  المحسوبة 

     T 
  الجدولیة     

   T sig  القرار اإلحصائي حول H0   

X1 :رفض  0,000  2,0322  29,798   المنتج السیاحي H01 وقبولH  
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 Sig =0,000 5 %(وهو أقل من مستوى المعنویة= ( مما یدل على وجود تأثیر وكلما اقترب من
الصفر كانت قوة التأثیر عالیة، معناه أن  المنتج السیاحي له تأثیر كبیر على تسویق الوجهة السیاحیة 

 .السیاحیین بجیجل من وجهة نظر  المتعاملین 

 T  المحسوبة)T =29,798 ( أكبر منT الجد ولیة )=2,0322 T( حول  وبالتالي القرار اإلحصائي
بح منطوق لیص) 1H(واستبدالها بفرضیة الوجود ) H0(الفرضیة الفرعیة األولى یتمثل في رفض فرضیة العدم 

یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للمنتج السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة : الفرضیة الفرعیة األولى
السیاحیة یؤدي إلى تعزیز اتجاهات إیجابیة بجیجل، وهذا یدل على أن االهتمام بتحسین ورفع جودة الخدمات 

  .نحو اختیار منطقة  جیجل كوجهة سیاحیة

ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للترویج السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة : الفرضیة الفرعیة الثانیة
  .بجیجل

  :  الثانیةللعینة المستقلة الخاص بالفرضیة الفرعیة . Tنتائج اختبار ): 11- 3(الجدول رقم 
   المتغیر التابع         

  المستقل المتغیر    

Tالمحسوبة  Tدرجة المعنویة  ولیةالجد  
sigT  

 القرار اإلحصائي حول 
H0  

X2:رفض    0,000  2,0322  23,444 الترویج السیاحي H0  1وقبولH  
  .spss من إعداد الطالبتین باعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء و برنامج :المصدر

 5٪ :  المعنویة المعتمدة=   ،35=n. 

 sig=0,000 5٪ (وهو أقل من مستوى المعنویة= ( مما یدل على وجود تأثیر وكلما اقترب من الصفر
كانت قوة التأثیر عالیة، معناه أن  الترویج السیاحي له تأثیر كبیر على تسویق الوجهة السیاحیة بجیجل 

 .من وجهة نظر المتعاملین السیاحیین

 T  المحسوبة)T =23.444 ( أكبر منT الجد ولیة)=2,0322 T  ( بالتالي القرار اإلحصائي حول و
لیصبح ) 1H(استبدالها بفرضیة الوجود  و ) H0(الفرضیة الفرعیة الثانیة یتمثل في رفض فرضیة العدم  

تسویق الوجهة یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للترویج السیاحي على : منطوق الفرضیة الفرعیة الثانیة
ك إلى السیاحیة بجیجل، مما یعني أنه كلما اهتمت المؤسسات السیاحیة بالترویج للمنطقة كلما أدى ذل

هذا حتما سیؤدي إلى زیادة عدد السیاح الوافدین أو أقل تقدیر هو الحفاظ التعریف بهذه المنطقة أكثر، و 
  .على السیاح الدائمین
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أثیر ذو داللة إحصائیة للتسعیر السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة ال یوجد ت: الفرضیة الفرعیة الثالثة
  .بجیجل

 :للعینة المستقلة الخاص بالفرضیة الفرعیة الثالثة. Tنتائج اختبار ):12- 3(الجدول رقم 

   المتغیر التابع           
 المتغیر المستقل

T 
  المحسوبة

T الجد ولیة  sigT درجة
  المعنویة

  H0 القرار اإلحصائي حول

    X3:رفض  0,000  2,0322  18,849    التسعیر السیاحي H0 1و قبولH  
  .spss من إعداد الطالبتین باعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء و برنامج  :المصدر 

 5٪ :  المعنویة المعتمدة=   ،35=n. 

 sig=0,000 5٪ (وهو أقل من مستوى المعنویة= ( اقترب من الصفر مما یدل على وجود تأثیر وكلما
السیاحي له تأثیر كبیر على تسویق الوجهة السیاحیة بجیجل  التسعیر انت قوة التأثیر عالیة، معناه أنك

 .من وجهة نظر المتعاملین الساحیین

 T  18(849.المحسوبة T = ( أكبر من Tالجدولیة (T=2.0322)  بالتالي القرار اإلحصائي حول و
لیصبح ) (H1استبدالها بفرضیة الوجود و   )(H0الفرضیة الفرعیة الثالثة یتمثل في رفض فرضیة العدم 

یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للتسعیر السیاحي على تسویق الوجهة : منطوق الفرضیة الفرعیة الثالثة
الخدمات السیاحیة مساعدة و تتناسب مع دخول  السیاحیة بجیجل، و هذا یعني أنه كلما كانت أسعار

السیاح أدى هذا إلى استقطاب عدد أكبر من السیاح و هم بدورهم سیقومون بالترویج المجاني لهذه 
  .المنطقة

ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للتوزیع السیاحي على تسویق الوجهة السیاحیة : الفرضیة الفرعیة الرابعة
  .بجیجل

  :رابعةللعینة المستقلة الخاص بالفرضیة الفرعیة ال. Tنتائج اختبار ): 13- 3(الجدول رقم 

  المتغیر التابع       
  المتغیر المستقل   

 Tالمحسوبة   Tالجد ولیة  sigT   درجة
  المعنویة

القرار االحصائي 
  H0حول 

X4 : التوزیع
  السیاحي

 وقبول H0رفض   0,000  2,0322    409 ,56
H1   

  .spssمن إعداد الطالبتین باعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء و برنامج :المصدر
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 5 %:  المعنویة المعتمدة=   ،35=n. 

 sig=0,000 5 %(وهو أقل من مستوى المعنویة= ( مما یدل على وجود تأثیر وكلما اقترب من
كبیر على تسویق الوجهة الصفر كانت قوة التأثیر عالیة، معناه أن  التوزیع السیاحي له تأثیر 

 .السیاحیة بجیجل من وجهة نظر المتعاملین السیاحیین

 T المحسوبةT=56,409 )   ( أكبر من Tالجد ولیة (T=2,0322)  بالتالي القرار اإلحصائي و
) (H1استبدالها بفرضیة الوجود و   )(H0حول الفرضیة الفرعیة الرابعة یتمثل في رفض فرضیة العدم 

یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للتوزیع السیاحي على تسویق : الفرضیة الفرعیة الرابعةلیصبح منطوق 
الوجهة السیاحیة بجیجل، و هذا یعني أنه كلما كان هناك اهتمام كبیر من طرف المؤسسات 
السیاحیة بتوزیع خدماتها في المنطقة بشكل جید، أدى ذلك إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

  .ل تقدیر هو الحفاظ على السیاح الدائمینالسیاح أو أق

  :نتائج اختبار الفرضیات الفرعیة للفرضیة الرئیسیة): 14- 3(الجدول رقم 

   H0القرار اإلحصائي حول   درجة المعنویة sigT  الجد ولیةT  المحسوبةT  الفرضیة
  H1 و قبولH0 رفض  000,0  0322,2  798,29  الفرضیة الفرعیة األولى

  H1 و قبولH0 رفض  000,0  0322,2  444,23  الثانیةالفرضیة الفرعیة 
  H1 و قبولH0 رفض  000,0  0322,2  849,18  الفرضیة الفرعیة الثالثة
  H1 و قبولH0 رفض  000,0  0322,2  409,56  الفرضیة الفرعیة الرابعة

  .spss من إعداد الطالبتین باعتماد على نتائج تحلیل االستقصاء و برنامج :المصدر

للفرضیات الفرعیة المنبثقة من الفرضیة الرئیسیة الملخصة في الجدول ) (Tتشیر نتائج اختبار          
مما یؤدي إلى استنتاج أن هناك تأثیر ذو داللة ) (H1و قبول) (H0أعاله إلى رفض جمیع الفرضیات الفرعیة 

رویج السیاحي، التسعیر السیاحي، ، التالمنتج السیاحي(تسویقي السیاحي إحصائیة عالیة لعناصر المزیج ال
  .على تسویق الوجهة السیاحیة بجیجل) التوزیع السیاحي

ویمكن تفسیر هذه الفرضیة على أساس أن عناصر المزیج التسویقي متكاملة ولها تأثیر مباشر            
المتغیر  أي كل عنصر مع) منفردة(في تسویق الوجهة السیاحیة سواء أخذت هذه العناصر بصفة مستقلة 

  .التابع أو أخذت بصفة مجتمعة
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وعلیه كلما كان االهتمام أكثر بعناصر المزیج التسویقي من طرف المؤسسات السیاحیة بجیجل            
كلما كان هناك تكوین اتجاهات ایجابیة لدى السیاح عن منطقة جیجل، و بالتالي كسب والء السیاح الدائمین 

سواء ) الوجهة السیاحیة بجیجل(قة و المحافظة علیهم لفترة أطول و كذا زیادة اإلقبال السیاحي على المنط
  .من داخل الوطن أو خارجه
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  :خالصة

من خالل الدراسة التطبیقیة المتمثلة في معرفة تأثیر المتعاملین السیاحیین في تسویق الوجهة 
سیاحیة تأهلها السیاحیة، حیث تطرقنا إلى تقدیم عام لوالیة جیجل تبین لنا بأن هذه األخیرة تزخر بإمكانیات 

ألن تكون قطبا سیاحیا، وذلك لما لها من موقع استراتیجي هام وما تمتلكه من إمكانیات سیاحیة متنوعة 
، من خالل الدراسة المیدانیة تبین لنا أن هناك تطبیق لعناصر إلى مجموعة من الهیاكل السیاحیة باإلضافة

بحوث لمعتمدة لیست مبنیة على دراسات و األسس االمزیج التسویقي من طرف المتعاملین السیاحیین رغم أن 
فقد توصلنا إلى وجود أثر ذو ، علمیة إال أن هناك تأثیر لهذه العناصر على تسویق الوجهة السیاحیة بجیجل

  .داللة إحصائیة لعناصر المزیج التسویقي السیاحي في تسویق الوجهة السیاحیة بجیجل



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

مـــةالخات  



 الخاتمة
 

- 116 - 
 

لقد تطورت السیاحة وأصبحت ظاهرة عالمیة، وحظیت باهتمام الكثیر من الدول باختالف أنظمتها 
السیاسیة واالقتصادیة والمنظمات الدولیة كالمنظمة العالمیة للسیاحة وبهذا أصبحت السیاحة علما یدرس 

  .وصناعة عرفت تطورا ملحوظا، وتوزعت في مناطق جغرافیة أكثر منها في مناطق أخرى

یعتبر المتعاملون السیاحیون عامال مهما بقطاع السیاحة وعنصرا فعاال في زیادة إقبال السیاح على 
منطقة ما، إذ یساهمون في التعریف بمختلف الوجهات السیاحیة، وعلیه یمكن القول أن المتعاملین السیاحیین 

ویقیة للوجهة السیاحیة والتي بصفة عامة والمنشآت السیاحیة بصفة خاصة قد حملوا العدید من الفرص التس
إذا استطاعوا تحقیقها واستغاللها فإنها تؤثر علیهم من خالل زیادة حجم السیاح الوافدین إلى هذه الوجهة 

  .سواء محلیین أو أجانب وبالتالي رفع النتائج

  الفرضیات اختبارنتائج  :  

نتائج االستقصاء توصلنا إلى رفض من خالل الدراسة المیدانیة التي قمنا بها باالعتماد على تحلیل 
  .للفرضیة األساسیة و فرضیاتها الفرعیة) H1(واستبدالها بفرضیة الوجود ) H0( فرضیة العدم

 یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لعناصر المزیج التسویقي السیاحي على تسویق الوجهة : الفرضیة الرئیسیة
أخذت عناصر المزیج التسویق بصورة مستقلة أو بصورة ، سواء %5السیاحیة بجیجل، عند درجة المعنویة 

الترویج السیاحي،  المنتج السیاحي(قي السیاحي وهي مجتمعة، وهذا یدل على تأثیر عناصر المزیج التسوی
على تسویق الوجهة السیاحیة بجیجل من وجهة نظر المتعاملین،  وهذا ) التسعیر السیاحي والتوزیع السیاحي

  .السیاح المتوافدین إلیها وبالتالي ترقیتها یؤدي إلى زیادة عدد

 من خالل الدراسة نستخلص النتائج التالیة: نتائج الدراسة :  

  :نتائج الدراسة النظریة -  

ن السكن االعتیادي ألغراض، السیاحة نشاط إنساني وظاهرة اجتماعیة تتعلق بالسفر واإلقامة خارج مكا -  
  ؛ ن سنةساعة وال تزید ع 24تقل عن  ال ولمدة

  ؛ من دول العالمتعتبر السیاحة قطاعا اقتصادیا مهما وفعاال في كثیر  -

إال أنها غیر مستغلة  بنسبة كبیرة، ) طبیعیة، تاریخیة وثقافیة (رغم امتالك الجزائر لمقومات سیاحیة هامة  -
ن وجدت فهي متواضعة، وهذا وما جعل القطاع السیاحي ضعیف حیث  نظرا لغیاب اإلمكانیات المادیة، وإ
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ملیون  300بل نجد المغرب ملیار وملیون دوالر في المقا200بلغت مدا خیل الجزائر من السیاحة الخارجیة 
  ؛ )حسب الخبیر الوزیر السابق بشیر مصطفى(یر دوالر سنویا مالی 9دوالر، أما مصر فقد وصلت إلى 

یوجد عدد ال بأس به من المؤسسات القائمة على تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر، إذ منها ما هو  آلیة  -
ا ما هو متعامل في السوق السیاحیة ولكن رغم هذا العدد من من آلیات تنفیذ السیاسة السیاحیة ومنه

  المؤسسات یبقى أداء السیاحة الجزائریة دون المستوى المطلوب؛

  ؛ ؤثرا على اختیار الوجهة السیاحیةتعتبر صورة الوجهة السیاحیة عامال مهما وم -

ي، الترویج السیاحي، التسعیر المنتج السیاح: تتمثل فيیتضمن المزیج التسویقي السیاحي أربعة عناصر  -
  السیاحي، التوزیع السیاحي؛

تزداد فعالیة التسویق السیاحي باالعتماد على مجموعة من السیاسات واالستراتیجیات الخاصة بالنشاط  -
  .السیاحي

  : نتائج الدراسة التطبیقیة

تؤهلها لتكون مقصدا سیاحیا  على الرغم من أن والیة جیجل والیة سیاحیة لتمیزها بالمقومات الطبیعیة التي -
  مهما إال أن السیاحة بها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب؛  

  عدم وجود استراتیجیات واضحة لتطویر السیاحة بالوالیة؛  -

  یقتصر نشاط أغلب الوكاالت السیاحیة بجیجل على تنظیم رحالت الحج والعمرة؛  -

أي أفراد العینة حیث جاءت في المرتبة األولى نظرا تتوفر منطقة جیجل على األمن واالطمئنان حسب ر  -
  ؛ ) 4,17(لتحصلها على أكبر متوسط حسابي 

یرى أفراد العینة أن اإلشهار السیاحي في التلفزة الوطنیة لیس من الوسائل التي یعتمدون علیها في  -
  ؛)2,31(التعریف بوجهتهم السیاحیة وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي 

العینة أن مواقع التواصل االجتماعي هي الوسیلة األولى التي یعتمدون علیها للتعریف بالوجهة یرى أفراد  -
  ؛ )4,11(السیاحیة وذلك بمتوسط حسابي
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حیث كانت   )3,31( بالنسبة لمتغیر التسعیر السیاحي  فقد كان ذو اتجاهات إیجابیة بمتوسط عام قیمته -
أكثر إیجابیة ألن متوسطها ) ئح على زیارة الوجهة السیاحیةالتخفیضات في األسعار السا تحفز( العبارة

  ؛)3,48( ـالحسابي قدر ب

حیث ) 4,08( بالنسبة لمتغیر التوزیع السیاحي فقد وجدت أنها ذات اتجاهات إیجابیة بمتوسط عام قیمته -
  ).4,37( ـأكثر إیجابیة ألن متوسطها الحسابي قدر ب) یتم الحجز مباشرة (  كانت العبارة

على ضوء ما تم التوصل إلیه یمكن إدراج جملة من التوصیات واالقتراحات : االقتراحات والتوصیات -
  : تتخلص أهمها فیما یلي

  االهتمام بقطاع السیاحة في الوالیة بشكل أكبر لجذب عدد أكبر من السیاح؛ -

لما له من تأثیر على  الخاص سواء كان محلیا أو أجنبیا تشجیع االستثمار السیاحي بالنسبة للقطاع -
  تعریف بالوجهة السیاحیة بالخارج؛ال

  االعتماد على نمط معماري موحد مراعاة للشكل الجمالي للوالیة؛ -

  الحدیثة؛  اإلعالمتكثیف الحمالت الترویجیة عبر مختلف وسائل  -

  إعداد مجلة خاصة وحصص تلیفزیونیة منظمة حول المنطقة؛ -

ضرورة توسیع أنشطة الوكاالت السیاحیة بالوالیة حیث ال تقتصر على تنظیم رحالت الحج والعمرة فقط،  -
  بل تتعدى إلى تنظیم رحالت سیاحیة منظمة داخلیا وخارجیا؛ 

تكوین المورد البشري في مجال السیاحة لیكون أكثر تأقلما وانسجاما مع السیاح، وجعله یساهم بقوة في  -
  .ط السیاحي للمنشأةتنمیة النشا

 آفاق الدراسة :  

إن عملنا هذا محدود، تناول بعض الجوانب المهمة في الموضوع، واألكید أن كل عمل بحثي تشوبه     
بعض النقائص واألخطاء ومقاربتها في معالجة هذا الموضوع قد تختلف عن المقاربات األخرى، ومن أجل 

  : بة المواضیع التالیةفتح آفاق جدیدة نقترح على الباحثین والطل

  دور المتعاملین السیاحیین في ترقیة السیاحة الخارجیة الوافدة؛ -
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  دور اإلعالن في ترقیة الوجهة السیاحیة؛  -

  . دور المتعاملین السیاحیین في تنشیط االستثمار السیاحي -
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spss ،2009، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان. 

  .2006 عربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، المنظمة الالتسویق السیاحي والفندقيعبد السمیع صبري،  .16
  .2008األردن،، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، التسویق السیاحي حل سلوكيعبیدات محمد،  .17
  .2002، الطبعة الثالثة، مؤسسة طیبة، مصر، الترویجعصام الدین أبو عقلة،  .18
،بدون طبعة، مؤسسة شباب المحاسبة في األنشطة السیاحیة والفندقیة فؤاد السید الملیجي،  .19

 .1999الجامعة، اإلسكندریة، 

تكنولوجیا التسویق السیاحي وتخطیط الحمالت الترویجیة في عصر فؤاد عبد المنعم الدكري،  .20
 .2007، عالم الكتب، القاهرة، بعةطبدون ، االتصاالت

  .2008دار زهران، األردن، , ، بدون طبعةصناعة السیاحةماهر عبد العزیز توفیق،  .21
، الطبعة األولى، مؤسسة مبادئ السفر والسیاحةمثنى طه الحوري ، إسماعیل محمد علي الدباغ،  .22

  .2001الوراق، األردن، 
  .2006، بدون طبعة، كنوز للنشر والتوزیع، األردن، إدارة السیاحة والفنادق ،محمد الطائي .23
دار المعرفة الجامعیة،  ,بدون طبعة صیاغة السیاحة من المنظور الجغرافي،محمد خمیسي الزوكة،  .24

1996.  
  .2002، الطبعة األولى، دار الفجر، القاهرة، اإلعالم السیاحيمحمد منیر حجاب،  .25
، الطبعة األولى، دار ومكتب الحامد للنشر والتوزیع، إستراتیجیة التسویق، محمود جاسم الصمیدعي .26

  .1999األردن، 
المكتب العربي بدون طبعة،  اإلطار القانوني للنشاط السیاحي والفندقي، محي محمد مسعد، .27

   .2002الحدیث، مصر، 

  .2003التطبیقیة، ، الطبعة األولى، جامعة البلقان مبادئ السیاحة نائل موسى محمود سرحان، .28
، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، مبادئ السیاحةسراب إلیاس، ، نعیم الظاهر  .29

  .2001األردن، 
عمان،    نیة، دار المیسرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثامبادئ السیاحةنعیم الظاهر، سراب إلیاس،  .30

  .2007األردن، 



المراجعقائمة   

 

- 123 - 
 

الملتقى  ، الطبعة األولىدراسات وبحوث في أنثروبولوجیا المتاحف اإلرشاد السیاحي،یسرى دعبس،  .31
  .2006المصري لإلبداع والتنمیة، مصر 

  :الرسائل الجامعیة -ب
، رسالة الماجستیر، كلیة أثر االتصاالت التسویقیة اإللكترونیة في استقطاب السیاحأمینة حماني،  .1

  .2012العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
رسالة  دور القطاع السیاحي في تمویل االقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامةحمیدة بوعموشة،  .2

  .2012ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 
كلیة  رسالة ماجستر تسویق صورة الوجهة السیاحیة للجزائر نحو مستقبل سیاحي واعد، حنان برجم، .3

  .2011العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم االستثمارات السیاحیة في الجزائر حیزیة حاج اهللا، .4

  .2003التسییر، جامعة الجزائر، 
كلیة العلوم ، رسالة ماجستر، التسویق السیاحي ودوره في تفعیل قطاع السیاحةزهیر بوعكریف،  .5

  .2012االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة 

جستیر، كلیة العلوم االقتصادیة سعاد صدیقي ، دور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة ، رسالة ما .6
  .  2006علوم التسییر، جامعة قسنطینة، و 

ماجستیر، كلیة ، رسالة تشخیص واقع السیاحة في الجزائر واقتراح سبل تطویرهاصالح موهوب،  .7
  .2007العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في أهمیة التسویق السیاحي في تنمیة القطاع السیاحي بالجزائرعبد القادر بودي،  .8
   .2006علوم التسییر، جامعة الجزائر 

في ظل ) 2025-0002(السیاحة في الجزائر، اإلمكانیات والمعوقات عبد القادر عوینان،  .9
، أطروحة دكتوراه SDAT 2025اإلستراتیجیة السیاحیة الجدیدة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

  .2013في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه، في - حالة الجزائر  –األهمیة االقتصادیة للتنمیة السیاحیة عیساني عامر،  .10

  .2010م التسییر، جامعة باتنة، العلوم االقتصادیة وعلو 
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم السیاحة الخضراء كآلیة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامةلطیفة قعید،  .11

  .2014االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 



المراجعقائمة   

 

- 124 - 
 

م ، رسالة ماجستیر، كلیة العلو السیاحة المستدامة واقعها وتحدیاتها بالنسبة للجزائرمحمد وزاني،  .12
  .2011االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 

  :الملتقیات -ت
مقومات نجاح إستراتیجیات التسویق السیاحي كرؤیة نظریة جدیدة عبد الغني باحمد، ، أمال خدادمیة  .1

ملتقى دولي حول التسویق السیاحي وتثمین صورة الجزائر،  ،لترقیة السیاحة الداخلیة في الجزائر
  .2013نوفمبر  7و6جامعة عنابة، یومي 

   .جامعة عنابة مداخلة بعنوان تحلیل صورة الجزائر كوجهة سیاحیة،الزهرة زوید،  .2
 التسویق السیاحي وتثمین صورة الجزائر: الملتقى العلمي الدولي األول حولصبرینة بوریب وآخرون،  .3

  .2013نوفمبور،  7و6ة عنابة یومي جامع
أثر ممارسة األنشطة التسویقیة في دعم وتنمیة القطاع عبد الرزاق براهیمي ، عبد الحفیظ مسكین،  .4

واآلفاق، معهد العلوم ، الملتقى الوطني حول السیاحة في الجزائر الواقع السیاحي في الجزائر
  .2010ماي11/12البویرة  -المركز الجامعي االقتصادیة

الملتقى  یة المؤسسات السیاحیة في الجزائرعیسى مرازقة، شخشاخ محمد الشریف، دراسة أداء وفاعل .5
  .2010اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، الجزائر، : الدولي

  :القوانین والتقاریر -ث
السیاحة ، یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكاالت 1999المؤرخ في سنة  69/09القانون رقم  .1

  .والسفر
 األردن الصفاء للنشر والتوزیع ،الطبعة األولى،  دارالسیاحة تشریعات ومبادئمنال عبد المنعم مكیة، .2

2000. 

 .2008، تسویق سیاحي الریاضالمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني،  .3
  .2008مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة، المنوغرافیا لوالیة جیجل،  .4
  .2010مدیریة السیاحة والصناعات التقلدیة، الحصیلة السنویة للسیاحة بوالیة جیجل،  .5

  :المجالت - ج
الصورة المدركة للتبراء كمقصد سیاحي من وجهة نظر خدیجة هاني جامد الضمور، جدو، سمیة بن  .1

 .2011، العدد األول، 38، قسم العلوم اإلداریة، المجلد السیاح األجانب



المراجعقائمة   

 

- 125 - 
 

الترویج وأهمیته في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة جیجل، مجلة مخبر التغییر في بلقاسم تویزة،  .2
  .2013، جامعة الجزائر، 2المؤسسة الجزائریة، العدد

، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد واقع وآفاق سیاسة االستثمار في الجزائرمنصوري الزین،  .3
02.  

 ، مجلة البحوث والدراسات العلمیةشارة لحالة الجزائرالدور االقتصادي للسیاحة مع اإلحكیم شبوطي،  .4
 .2011، 05جامعة المدیة، العدد

 :باللغة الفرنسیة - ثانیا
LIVRES : 

1. Ahmed Tessa, Economie Touristique et Aménagement du Territoire, OPU, 
Alger. 

2. Gary armstrong, philyp kotler, principes de markiting, pearson education, 
edition 8, paris, France, 2007.  

3. Hachimi Hadouche, Le tourisme en Algérie jeu et enjeux, édition houma, 
Alger, 2003. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المالحــق



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ـجلــجی ـامعةـج  

قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم اال  

  قسم علوم التسییر 

سیاحیین في ترقیة الوجهة السیاحیةدور المتعاملین ال: حول استبیان  

... تعالى وبركاتهالسالم علیكم ورحمة اهللا  

وفي , وتسییر سیاحي اقتصادلمتطلبات الحصول على شهادة الماستر تخصص  استكماال  
یرجى من سیادتكم اإلجابة على ,  االستمارةإطار إعداد مذكرة التخرج التي تستلزم إنجاز هذه 

وذلك إلبداء رأیكم بكل موضوعیة علما أن المعلومات المقدمة ستبقى , أسئلة اإلستبانة المرفقة
.إال ألغراض البحث العلمي امهااستخدسریة ولن یتم   

.شكرا على تعاونكم  

 

 

 

 

 

 

 

  :في الخانة المناسبة حسب رأیكم(*) نرجو منكم اإلجابة بوضع عالمة 

 



  :أوال معلومات عامة

  : الجنس-1

  أنثى                                                                ذكر         

  :السن-2

  سنة 39إلى  30من                          سنة    30أقل من  

  سنة فأكثر 50                             سنة 49إلى  40من

      :المستوى الدراسي-3

   ثانوي                     متوسط                                

  دراسات علیا                        جامعي                         

  :الحالة المدنیة-4

                        متزوج                                                   أعزب  

   أخرى  

  :األقدمیة-5

  سنوات 10إلى  5من                                   سنوات 5أقل من 

   سنوات 10 أكثر من

  

  

  

  

 

  

 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 



                                  :عبارات حول الموضوع:ثانیا

  ؟ما رأیك في العناصر التالیة : السؤال األول  
  

موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محاید 

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة
            تتمتع والیة جیجل بمناطق الجذب السیاحي  1

            بحسن المعاملة و الترحاب یتمیز أهالي منطقة جیجل  2

            تتوفر منطقة جیجل على األمن و اإلطمئنان  3

            الخدمات السیاحیة تتمیز بجودة عالیة  4

  

ما هي الوسائل التي تعتمدون علیها للتعریف :السؤال الثاني  

  ؟بالوجهة السیاحیة بجیجل

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

  بشدة

            اإلشهار السیاحي في التلفزة الوطنیة  1

            مواقع التواصل اإلجتماعي  2

            ...)مجالت , جرائد(وسائل اإلعالم المكتوبة   3

            التظاهرات و األنشطة الثقافیة و الریاضیة  4

  

  

  

  



هو رأیك بأسعار الخدمات السیاحیة التي  ما:السؤال الثالث  

  تقدمونها؟

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

  بشدة

            تتناسب أسعار الخدمات السیاحیة مع جودتها  1

            یتم تقدیم الخدمة السیاحیة بأسعار تتناسب مع دخل السائح  2

تحفز التخفیضات في األسعار السائح على زیارة الوجهة   3

  السیاحیة بجیجل

          

جیجل جیدة مقارنة تعتبر أسعار الخدمات السیاحیة بوالیة   4

  بالوجهات السیاحیة األخرى

          

    

هي الوسائل المعتمد علیها لتوزیع  ما:السؤال الرابع  

  خدماتكم؟

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

  بشدة

            اإلنترنتیتم الحجز عن طریق   1

            یقوم السائح بالحجز عن طریق الهاتف  2

            یتم الحجز مباشرة  3

, وكاالت(الممثلون الحصریون  م الحجز عن طریقیت  4

  ...)مكاتب

          

  .انتهى                                                    



)01(الملحق رقم   
Tableau de fréquences 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

 74,3 26 ذكر

 25,7 9 أنثى

Total 35 100,0 

 
 السن

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

سنة 30أقل من   7 20,0 

سنة 39إلى  30من   19 54,3 

سنة 49ألى  40من   7 20,0 

 5,7 2 سنة فأكثر 50

Total 35 100,0 

 
 المستوى

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

 8,6 3 متوسط

 37,1 13 ثانوي

 51,4 18 جامعي

 2,9 1 دراسات علیا

Total 35 100,0 

 

 الحالة

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

زبأع  15 42,9 

 57,1 20 متزوج

Total 35 100,0 

 
 األقدمیة

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

سنوات 5أقل من   16 45,7 

سنوات 10إلى  5من   16 45,7 

سنوات 10أكثر من   3 8,6 

Total 35 100,0 

 



)02(الملحق رقم   
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

A11 35 1,00 5,00 3,1714 1,40348 

A12 35 1,00 5,00 4,0571 ,90563 

A13 35 2,00 5,00 4,1714 ,74698 

A14 35 1,00 5,00 3,1714 1,38236 

N valide (listwise) 35     

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

A21 35 1,00 5,00 2,3143 1,23125 

A22 35 1,00 5,00 4,1143 ,71831 

A23 35 1,00 5,00 3,4000 1,28795 

A24 35 1,00 5,00 3,2286 1,47699 

N valide (listwise) 35     

 

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

A21 35 1,00 5,00 2,3143 1,23125 

A22 35 1,00 5,00 4,1143 ,71831 

A23 35 1,00 5,00 3,4000 1,28795 

A24 35 1,00 5,00 3,2286 1,47699 

N valide (listwise) 35     

 



)03(الملحق   
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

A31 35 1,00 5,00 3,3429 1,34914 

A32 35 1,00 5,00 3,3143 1,23125 

A33 35 1,00 5,00 3,4857 1,24550 

A34 35 1,00 5,00 3,1143 1,27813 

N valide (listwise) 35     

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

A41 35 1,00 5,00 3,7429 1,12047 

A42 35 2,00 5,00 4,2571 ,65722 

A43 35 4,00 5,00 4,3714 ,49024 

A44 35 1,00 5,00 3,9714 ,92309 

N valide (listwise) 35     

 



)04(الملحق   
 

Statistiques de fiabilité 

 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,812 16 

 



)05(الملحق رقم   
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 12225, 72326, 3,6429 35 المنتج السیاحي

 13954, 82554, 3,2714 35 الترویج السیاحي

 17584, 1,04026 3,3143 35 التسعیر  السیاحي

 07243, 42850, 4,0857 35 التوزیع السیاحي

 

 
Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

لمنتج السیاحيا  29,798 34 ,000 3,64286 3,3944 3,8913 

 3,5550 2,9878 3,27143 000, 34 23,444 الترویج السیاحي

 3,6716 2,9569 3,31429 000, 34 18,849 التسعیر  السیاحي

 4,2329 3,9385 4,08571 000, 34 56,409 التوزیع السیاحي

 



  : الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المتعاملین السیاحیین في ترقیة الوجهة السیاحیة لوالیة جیجل، 
وتقدیم توصیات حول كیفیة زیادة فاعلیة وكفاءة استخدام عناصر المزیج التسویقي من طرف المؤسسات السیاحیة 

تم تصمیم استبیان لجمع البیانات واختیار لتسویق الوجهة السیاحیة ولتحقیق أهداف الدراسة واختیار فرضیاتها 
وتم االستعانة باألدوات  %87موظف، بنسبة استرجاع  35عینة غیر عشوائیة من مجتمع الدراسة مكونة من 

  .للعینة المستقلة Tالتحلیل الوصفي، واختبار: اإلحصائیة التالیة 

لسیاحیین في التعریف بالوجهة السیاحیة وجود تأثیر للمتعاملین ا: وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
  .بجیجل، كما أن عناصر المزیج التسویقي السیاحي وسیلة فعالة للتأثیر على تسویق الوجهة السیاحیة 

  .السیاحة، القطاع السیاحي، المتعاملین السیاحیین، الوجهة السیاحیة، التسویق السیاحي: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

       Cette étude vise à identifier le rôle des opérateurs touristiques pour promotion la 
destination touristique de la zone touristique de jijel, et faire des recommandations sur 
la façon d’accroitre l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des élement de marketing 
mix dans les établissement touristiques pour commercialisation la destination 
touristique . 

       Pour atteindre ces objectifs, et de teste des hypothèses questionnaire a été mis au 
point pour recuellir des données sur les variables de l’étude, afin d’analyser il a été 
teste sur échantillon de la population d’étude comprenant (40) fonctionnaire au il a été 
récupérer (35) soit une augmentation 87% et l’analyse de ces donnés a été l’utilisation 
d’un ensemble d’outils d’analyse et statistique y compris le teste T pour échantillon 
unique. 

Parmi les résultats les plus importants de la recherche que la présence de 
l’impact des concessionnaire dans la définition de la tournée destination opérateur 
touristique, les éléments de marketing mix un moyen efficace pour commercialisation 
de la destination touristique. 

Les mot clé: 

Tourisme, le secteur touristique, les opérateurs touristiques, la destination touristique, 
marketing touristique. 


