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: ق ال تعالى
 ..."ربنا آتنا من لدنك رحمة و ىيئ لنا من أمرنا رشدا"..

 (10الليه  )
صدق ذا الجالل و اإلكرام  

 
 : و ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 الليم انفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني"
" وززني علما  

صدق رسول اهلل اللريم  

 



 تشكرات

 

 .الليم الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجيك و عظيم سلطانك خالق السموات و األرض

 . و صلى اهلل وسلم على سيدنا محمد خاتم األنبياء و الرسل أجمعين المبعوث باليدى و زين الحق

 .احمد اهلل تعالى و أشلره على أن يسر لي انجاز ىذا العمل

اتتدم بججيل الللر و العرر ان و خالل الدعاء  ساتذتي الذين أناروا لنا سبيل المعررة ببذنو عج  
 يببل علينا بالتوجيو  ممحمد عبد الرزاق بوطغان الذي ل: وجل و على رأسيم األستاذ المتوااض  

 . وتتديم الملورة ري كل كبيرة و صغيرة وتيسير كل عسير

مسعدي مدني الذي لم يتوانى  :  األستاذ  ،إلى الجميل الذي أكن لو كل ا حترام و التتدير
 . للحظة ري تتديم يد المساعدة و التوجيو

إلى كل من بب ري نفسي حارجا لللبر و الممابرة من قريي او بعيد أو بالللمة الطيبة  

 اخي سيد أحمد  : إلى ابن العم، إخوتي و أخواتي، إلى ثروة حياتي،ي قرة عينياإلى والد

  بن عابد عبداهلل  إلى زوجي اللريم

آسيا   :واألخخ   ىواري، حميدة  :واألال إبراىيم، ا ال شيي   :لجمالءإلى ا

إلى كل عامل ري رنازق مستغانم احسن استتبالنا ولم يته حجر العمرة أمام العلم والمعررة  

 و الحمدهلل حمدا كميرا مباركا ريو

 
  



 

 إهداء

 

هلل الذي أعاننا بالعلم و زيننا بالحلم و اكرمنا بالتتوى وأجملنا بالعارية   الحمد

 :أىدي ىذا العمل المتوااض  

إلى منبض التوة و المتة الذي علمني معنى التحدي ري الحياة، إلى مملي  
 .ابي  العجيج، أطال اهلل ري عمرك و بارك ريك و حفظلك لنا: األعلى

إلى منبض الحنان و الررق و الرقة أمي الغالية، سندي ري الحياة، أطال اهلل ري  
 عمرك و بارك ريك و حفظلك لنا

 إلى جميض أرراز عائلتي كبيرا وصغيرا، إلى عائلة زوجي كبيرا وصغيرا

 إلى كل األحباب و األصدق اء زون استمناء

 إلى األساتذة اللرام

 إلى كل طالي علم
 

 

 
 
 



 فهرس المحتويات

  أ

 الفهرس

  د انجذاول لبئًة

  ه األشكبل لبئًة

 1 :ػبية يمذية

 5 .انفنذلية انصنبػةو انسيبحية: األول انفصم

 5 :يمذية

 6 انسيبحة حول أسبسيبت: األول انًبحث

 6 :اٌسٍبدخ ِبهٍخ: األوي اٌّطٍت

 6 :اٌسٍبدخ دىي ِفبهٍُ. 1

 7 :اٌسبئخ ِفهىَ. 2

 9 وأهٍّتهب اٌسٍبدخ دوافغ: اٌخبًٔ اٌّطٍت

 9 :اٌسٍبدخ دوافغ. 1

 10 :ٌٍسٍبدخ واٌسٍبسٍخ واٌخمبفٍخ واالجتّبػٍخ االلتظبدٌخ األهٍّخ. 2

 13 ِستغبُٔ ٌّذٌٕخ اٌخمبفً واإلرث واٌذضبري اٌتبرٌخً اٌتراث: اٌخبٌج اٌّطٍت

 13 :ودضبرح تبرٌخ ِستغبُٔ. 1

 13 :ثبٌّذٌٕخ اٌتؼرٌف. 2

 14 :ِستغبُٔ ٌىالٌخ واٌخمبفً اٌفىري اإلرث. 3

 15 ِستغبُٔ ٌىالٌخ اٌسٍبدٍخ اٌّمىِبد: اٌراثغ اٌّطٍت

 15 :اٌشىاطئ. 1

 15 :اٌؼالجٍخ اٌسٍبدخ أِبوٓ. 2

 15 :اٌذٌٍٕخ اٌّؼبٌُ. 3

 15 :اٌخمبفٍخ اٌّؼبٌُ. 4

 16 :اٌخالثخ واألِبْ اٌغبثبد. 5

 16 :األحرٌخ اٌّؼبٌُ. 6

 17 :وانفنذلية انسيبحية انخذيبت: انثبني انًبحث

 17 :واٌفٕذلٍخ اٌسٍبدٍخ اٌخذِبد ِبهٍخ: األوي اٌّطٍت

 17 :اٌخذِخ ِفهىَ. 1

 17 :واٌفٕذلٍخ اٌسٍبدٍخ اٌخذِبد ِفهىَ. 2

 18 واٌفٕذلٍخ اٌسٍبدٍخ اٌخذِبد وأٔىاع خظبئض: اٌخبًٔ اٌّطٍت

 18 :اٌفٕذلٍخ اٌخذِبد خظبئض. 1

 19 :واٌفٕذلٍخ اٌسٍبدٍخ اٌخذِبد أٔىاع-2

 21 واٌسٍبدٍخ اٌفٕذلٍخ اٌظٕبػخ: اٌخبٌج اٌّطٍت

 21 :اٌفٕذلخ ِفهىَ. 1

 21 :اٌفٕذلٍخ اٌظٕبػخ. 2

 22 :اٌفٕذلٍخ اٌّؤسسبد. 3

 22 :اٌفٕذلٍخ اٌظٕبػخ آحبر. 4

 23 :اٌفٕذلٍخ ٌٍّٕشأح إٌىػً اٌتظٍٕف: اٌراثغ اٌّطٍت

 23 :اٌفٕذلً اٌتظٍٕف. 1

 23 :إٌىػً اٌتمسٍُ. 2

 25 :األول انفصم خبتًة



 فهرس المحتويات

  ب

 26 وانفنذلي انسيبحي نهتسويك انؼبو اإلطبر: انثبني انفصم

 26 انثبني انفصم يمذية

 27 وانفنذلي انسيبحي انتسويك إنى يذخم: األول انًبحث

 27 .واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌك دىي تؼبرٌف: األوي اٌّطٍت

 28 .واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌك وأهذاف أهٍّخ: اٌخبًٔ اٌّطٍت

 28 :واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌك أهٍّخ. 1

 28 :اٌسٍبدً اٌتسىٌك أهذاف. 2

 30 .ٔجبده وِمىِبد واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌك خظبئض: اٌخبٌج اٌّطٍت

 30 .واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌك خظبئض. 1

 30 .واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌك ٔجبح ِمىِبد. 2

 32 :اٌّستهٍه سٍىن إٌى سٍىن ِفهىَ-1

 32 :اٌسبئخ سٍىن دراسخ وأهٍّخ أسجبة- 2

 34 انًؼهويبت ونظى وانفنذلية انسيبحية انتسويمية انبيئة: انثبني انًبحث

 34 :واٌفٕذلٍخ اٌسٍبدٍخ اٌتسىٌمٍخ اٌجٍئخ: األوي اٌّطٍت

 34 :اٌتسىٌمٍخ اٌجٍئخ ِفهىَ 1

 34 :اٌخبرجٍخ اٌجٍئخ ػٕبطر -2

 36 :اٌذاخٍٍخ اٌجٍئخ ػٕبطر-3

 38 .اٌتسىٌمٍخ اٌّؼٍىِبد ٔظُ: اٌخبًٔ اٌّطٍت

 38 :اٌّؼٍىِبد ٔظبَ ِفهىَ. 1

 38 :اٌتسىٌمٍخ اٌّؼٍىِبد ٔظبَ. 2

 42 اٌتسىٌك ثذىث: اٌخبٌج اٌّطٍت

 42 اٌتسىٌك ثذىث تؼرٌف. 1

 42 .اٌتسىٌك ثذىث أهذاف. 2

 43 اٌتسىٌمٍخ االستخجبراد ٔظبَ: اٌراثغ اٌّطٍت

 43 :اٌتسىٌمٍخ االستخجبراد ٔظبَ تؼرٌف. 1

 43 :اٌتسىٌمٍخ االستخجبراد أٔىاع. 2

 44 انتسويمي وانًزيج وانفنذلي انسيبحي انسوق: انثبنث انًبحث

 44 واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌسىق: األوي اٌّطٍت

 44 :واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌسىق تؼرٌف.1

 44 واٌفٕذلً اٌسٍــــــبدً اٌســـــىق دراســــــخ. 2

 46 واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌسىق سٍبسبد: اٌخبًٔ اٌّطٍت

 46 واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌسىق سٍبسبد. 1

 47 .واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌمً اٌّزٌج: اٌخبٌج اٌّطٍت

 47 :اٌتسىٌمً اٌّزٌج تؼرٌف. 1

 47 واٌفٕذلً اٌسٍبدً اٌتسىٌمً اٌّزٌج ػٕبطر. 2

 51 واٌفٕذلٍخ اٌسٍبدٍخ ٌٍخذِبد اٌتروٌجً اٌّزٌج: اٌراثغ اٌّطٍت

 51 :اٌشخظً اٌجٍغ. 1

 51 :اإلػالْ. 2

 52 (:اٌسٍبدٍخ اٌترلٍخ )اٌّجٍؼبد تٕشٍظ. 3

 54 :انثبني انفصم خبتًة
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  ج

 55  -يستغبنى والية نفنبدق حبنة دراسة – انبحث نًوضوع ييذانية دراسة: انثبنث انفصم

 55 :يمذية

 56  اٌسٍبدــــــــــــــــــــــــخ اٌتهٍئخ: األوي اٌّطٍت

 56 2014 دٌسّجر غبٌخ إٌى ِستغبُٔ ثىالٌخ اٌخبص اٌسٍبدً االستخّبر ِشبرٌغ وضؼٍخ. 1

 57 :اٌتهٍئخ ِذىر. 2

 59 : واٌفٕذلٍخ اٌسٍبدٍخ: اٌخبًٔ اٌّطٍت

 59 :واألسفبر اٌسٍبدخ ووبالد. 1

 60 :اٌفٕذلٍــخ اٌّؤسسبد. 2

 62  واٌّتبدبد اٌّسخرح واٌىسبئً االططٍبف ِىسُ: اٌخبٌج اٌّطٍت

 62 :2015 سٕخ ٌٍسجبدخ وإٌّّىػخ اٌّسّىدخ اٌشىاطئ ػذد.1

 62 .واٌّتبدبد اٌّسخرح اٌىسبئً.2

 65 يستغبنى نوالية فنذلية سيبحية يؤسسة 15 نـ حبنة دراسة: انثبني انًبحث

 65 .اٌفٕذق إدارح فً اٌؼبٍٍِٓ اٌخبص االستمظبء وػرع تذًٍٍ: األوي اٌّطٍت

 70 .اٌذراسخ ػٍٕخ اٌفٕذلٍخ اٌّؤسسبد ػّالء االستمظبء وػرع تذًٍٍ: اٌخبًٔ ثبٌّطٍت

 70 :ٌٍؼّالء اٌشخظٍخ اٌخظبئض.1

 73 اٌفٕذق اختٍبر فً اٌّتجؼخ اٌّؼبٌٍر. 2

 78 ِستغبُٔ فً اٌسٍبدخ ٌجى اٌؼبَ واإلطبر واٌخذِبد اٌّمذِخ ثبٌخذِبد إٌزًٌ رضب درجخ لٍبس.3

 84 اٌجذج استّبرتً تفرٌغ ِٓ اٌّستّذح إٌتبئج: اٌخبٌج اٌّطٍت

 84 (01 )اٌٍّذك اٌفٕذق ثئدارح اٌخبطخ االستّبرح ِٓ اٌّستّذح ٔتبئج-1

 84 (02 )اٌٍّذك اٌفٕبدق ثٕزالء اٌخبطخ االستّبرح ِٓ اٌّستّذح ٔتبئج-2

 86 :اٌٍّذأٍخ ثبٌذراسخ اٌمٍبَ ػٕذ اٌّمبثٍخ و اٌّالدظخ ٔتبئج-3

 86 :واٌتىطٍبد االلترادبد- 4

 88 :انفصم خبتًة

 89 :انؼبية انخبتًة

 92 :انًراجغ

 95 انًالحك
 



 الجداول واالختصارات

  د

 قائمة الجداول

 56 2014 ديسمرب غاية إذل مستغازل بوالية اخلاص السياحي االستثمار مشاريع كضعية{ 1 }اجلدكؿ

 57 التهيئة زلور دراسات{ 2 }اجلدكؿ

 58 التهيئة عمليات{ 3 }اجلدكؿ

 58 السياحي التوسع دلناطق القاعدية الشبكة هتيئة أشغاؿ{ 4 }اجلدكؿ

 59 السياحي التوسع دلناطق القاعدية الشبكة هتيئة أشغاؿ{ 5 }اجلدكؿ

 61 مستغازل لوالية الفندقية ادلؤسسات{ 6 }اجلدكؿ

 62 كاجلزائريوف األجانب حسب كالوصوؿ الليارل توزيع إحصائيات{ 7 }اجلدكؿ

 62 2015 سنة للسباحة كادلمنوعة ادلسموحة الشواطئ عدد{ 8 }اجلدكؿ

 62 للموسم احملفز ادلارل الغالؼ{ 9 }اجلدكؿ

 63 للوالية النقل سلطط{ 10 }اجلدكؿ

 63 الشواطئ مستول على األمنية التغطية{ 11 }اجلدكؿ

 64 كالًتفيو العطل كمراكز اإليواء ىياكل{ 12 }اجلدكؿ

 66 التسيَت يف التسويق منهج تتبع اليت  السياحية ك الفندقية ادلؤسسات{ 13 }اجلدكؿ
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  ه

 قائمة األشكال

 
 65 اجلنس متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 1 }الشكل

 65 التعليمي ادلستول متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 2 }الشكل

 65 ادلهنية اخلربة متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 3 }الشكل

 66 كالتكوين التدريب متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 4 }الشكل

 67 الفنادؽ تسيَت يف عدمو من التسويق استعماؿ{: 5 }الشكل

 67 السوؽ دراسة متغَت حسب اإلجابات توزيع يوضح{: 6 }الشكل

 68 التسويقية احلصة رفع ادلعتمدة األساليب{: 7 }الشكل

 68 السوقية احلصة حساب كيفية يوضح{: 8 }الشكل

 68 ادلتبعة السعرية السياسة نوع{: 9 }الشكل

 69 ادلعتمدة الًتكغلية بالسياسات يتعلق ما يف اإلجابات توزيع{: 10 }الشكل

 69 ادلعتمدة التوزيع سياسة حسب اإلجابات توزيع{: 11 }الشكل

 70 اجلنس متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 12 }الشكل

 70 العائلية احلالة متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 13 }الشكل

 70 فئات أربع إذل تبويبها مت السن متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 14 }الشكل

 71 التعليمي ادلستول دبتغَت العينة مفردات{: 15 }الشكل

 71 ادلهنة متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 16 }الشكل

 72 الدخل مستول متغَت حسب العينة مفردات توزيع{: 17 }الشكل

 72 العينة أفراد رلموعة قبل من الفندؽ زيارة فيو مت الذم اإلطار يوضح{: 18 }الشكل

 73 الفندؽ اختيار مت خالذلا من اليت الوسيلة ضح يو{:19 }الشكل

 73 الفندؽ يف العمالء إقامة مدة يوضح{: 20 }الشكل

 74 اإلقامة مدة النزيل قضى من مع رفقة{: 21 }الشكل

 74 الفندؽ اختيار يف الساحل القرب معيار{: 22 }الشكل

 75 الفندؽ اختيار يف اذلدكء معيار{: 23 }الشكل

 75 الفندؽ اختيار يف االستقباؿ معيار{: 24 }الشكل

 75 الفندؽ اختيار يف السعر معيار{: 25 }الشكل

 76 الفندؽ اختيار يف القرب معيار{: 26 }الشكل



 الجداول واالختصارات

  و

 76 الفندؽ اختيار يف النظافة معيار{: 27 }الشكل

 76 الفندؽ اختيار يف التكييف خدمات معيار{: 28 }الشكل

 77 الفندؽ اختيار يف الغرفة إطاللة معيار{: 29 }الشكل

 77 الفندؽ اختيار يف اإلطعاـ خدمات معيار{: 30 }الشكل

 78 القرب دبعيار الرضا درجة{: 31 }الشكل

 78 االستقباؿ خبدمة الرضا درجة{: 32 }الشكل

 79 اإليواء بسعر الرضا درجة{: 33 }الشكل
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:   عامةمقدمة

تعترب صناعة السياحة من أىم الصناعات ادلوجودة على الساحة الدكلية، كيلعب قطاع السياحة دكرا مهما 
صناعة القرف العشرين، كغذاء الركح )كمؤثرا يف اقتصاديات كثَتة من دكؿ العادل الثالث، كيطلق عليها اصطالحا 

كبًتكؿ القرف احلادم كالعشرين، صادرات غَت منظورة، صناعة بدكف بركتوكوالت، صناعة بال مداخن كصديق البيئة، 
 .(.. . جواز سفر السالـ

فأعلية التطور الذم ربدثو صناعة السياحة بشكل عاـ على ظلو دكرىا ادلستقبلي يف دفع عجلة التنمية 
األذكاؽ، فقد أصبحت  كنظرا الزدياد حدة ادلنافسة كتطور األسواؽ السياحية من حيث الوعي ك. ادلستدامة عادليا

احلاجة تتزايد بضركرة استخداـ أساليب علمية مبتكرة خاصة يف رلاؿ التسويق للمحافظة على كالء العمالء، إذ تعترب 
أعلية التسويق ادلوجو للحركة السياحية احلديثة، من أىم الركافد األساسية للدخل القومي، فنجاح الدكؿ يف جذب 

السياح يعتمد على نشاط التسويق القادر على تصريف الثركات السياحية فهي مزيج ملموس كغَت ملموس يتطلب 
قدرة رجل التسويق على إشباع احلاجات كاألذكاؽ ادلختلفة دبا يتالءـ مع توقعاهتم، كىذا يعٍت موازنة بُت العرض 

فما . لذا البد من دراسة كربليل العوامل ادلختلفة ذات التأثَت علي القرار السياحي. كالطلب على ادلنتجات السياحية
 . غلب اإلشارة إليو ىنا

ساىم تطور كسائل النقل الربم كاجلوم، ككذا ارتفاع مستول دخل الفرد يف الدكؿ الصناعة، كأيضا ارتفاع 
مستول الوعي الثقايف، كازدىار حركة البحث العلمي يف مجيع ميادين العلـو اإلنسانية كالطبيعية كغَتىا، يف سرعة 

تنقل األفراد من مكاف آلخر، كقد ترتب عن ذلك نشوء العديد من ادلرافق الضركرية لتلبية حاجات كمتطلبات حركة 
النقل اجلماعي كالفردم، حيث شهد العادل، خاصة الدكؿ الصناعية، تطورا كبَتا يف رلاؿ اإليواء، فظهرت العديد من 

الفنادؽ دبختلف درجاهتا، كسعت كل دكلة إذل توسيع الضيافة التقليدية لشعوهبا من خالؿ تلك ادلرافق، كعملت 
على تركغلها على ادلستول الوطٍت كالدكرل، كربضَت استثمارات القطاع اخلاص يف البنية التحتية، مرافق اخلدمات 

 . السياحية

كما أف السوؽ السياحي العادلي ربتدـ ادلنافسة فيو بسبب طبيعة ىذا السوؽ، كالذم يتنامى مع تنامي 
الطفرة ادلعلوماتية، كيف الوقت نفسو فإف السائح العادلي، دلا لو من خربة ذبارب على اختيار كجهات السفر كادلنتجات 
السياحية بدراية كتبصر، ككذا انتشار الفنادؽ حوؿ العادل بأشكاذلا ادلتعددة، حيث أصبحت جزءا أساسيا يف نشاط 
أم دكلة، فهي تعترب أحد العناصر األساسية اليت تقـو عليها السياحة، كعليو، تعترب اخلدمات السياحية كالفندقية من 

أصبح ؽلثل صناعة ذبارية، قطاعا  (السياحة)أىم فركع اخلدمات كأكثرىا ديناميكية عرب العادل، كعليو فالذىب األزرؽ 
اقتصاديا كاعدا، متفاكت األعلية من بلد آلخر، كلعل االذباه ضلو ربسُت جودة اخلدمات السياحية كالفندقية ؽلثل 

 . لعديد من الدكؿ، بغية النمو االقتصادم احملليؿالشغل الشاغل 
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ك تعترب حصة اجلزائر من السوؽ السياحية العادلية ضئيلة جدا بسبب العجز يف ىياكل االستقباؿ، كاليت 
، كمت "2025ىوريزكف "فقد اعتمدت احلكومة اجلزائرية خطة عرفت بػ. أغلبها ال تستجيب للمقاييس الدكلية

مشغلي الفنادؽ كىناؾ عدة سلططات لبناء فنادؽ كخصوصا على طوؿ ك تصميمو دلعاجلة النقص يف البنية التحتية،
ىذا دليل على تفطن رجاالت الدكلة ألعلية السياحة باعتبارىا البديل األىم لقطاع . ساحل البحر ادلتوسط

احملركقات، كقارب النجاة يف حالة ما إذا كجدت سياسات كاسًتاتيجيات ناجعة يف اجملاؿ، عن طريق كضع أسس 
كقواعد البنية التحتية، كربفيز العرض السياحي من خالؿ عناصر التوعية على اختالفها، من أجل التعريف بادلنظمات 

 . السياحية كالفندقية

كلعل من أعلية ادلوضوع تستثار لدينا العديد من التساؤالت، كاليت ؽلكن اختصارىا يف اإلشكالية الرئيسية 
 . كرلموعة من األسئلة الفرعية، متبوعة بفرضيات حوؿ موضوع الدراسة

 : اإلشكالية

 ما مدل تأثَت التسويق السياحي ك الفندقي على جودة اخلدمات السياحية كالفندقية؟

 : األسئلة الفرعية

 ما مفهـو التسويق السياحي ك الفندقي ك ماىي الصناعة الفندقية ؟ 
 ىل يدرؾ القائموف على ادلنظمة الفندقية ادلفاىيم األساسية للتسويق السياحي الفندقي؟ 
 ىل تقـو ادلنظمات الفندقية بتخطيط كتنظيم محالت تركغلية فعالة؟ 
 أثر النزيل باخلدمات ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسات الفندقية ؟ت ما مدل                                                                                                                                         

 : الفرضيات

 يساىم التسويق يف تنمية السياحة الفندقية كترقية اخلدمات ادلتعلقة بذلك . 

  ىناؾ عالقة طردية بُت السعر ك نوعية اخلدمة. 

 قطاع حساس يتأثر بالعوامل الداخلية للبلد ادلضيف كعامل األمن،  ك الفندقيالقطاع السياحي 
                         .اخلربة ك التكوين السياحي ,اخلدمات البنكية، النقل

 غياب ادلفهـو العلمي للتسويق السياحي كالفندقي بادلستول ادلطلوب لدل مسئورل ادلؤسسات الفندقية . 

 : أىمية وأسباب اختيار البحث

تنبثق أعلية البحث من أعلية السياحة باعتبارىا نشاط متميز يهدؼ إذل ذبديد طاقة اإلنساف من خالؿ 
تغيَت البنية كظلط السلوؾ االعتيادم، كإشباع رغبات دينية، اقتصادية، اجتماعية، رياضية، ثقافية، كغَتىا، حيث 
أصبحت الشغل الشاغل للحكومات كالباحثُت، ككذا ادلهتمُت بالتسويق، نظرا للدكر الذم تلعبو يف تطوير ىذا 
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القطاع نظر للتغَتات ادلتسارعة اليت يشهدىا العادل، كاشتداد حدة ادلنافسة كالًتكيز على ادلستهلك الذم يشكل زلور 
 . االنشغاؿ الدائم

من ىنا تربز أعلية ادلوضوع بالنسبة للمستهلك الذم يبحث عن ظركؼ إقامة مرػلة كخدمات راقية، 
 . كبالنسبة لصاحب الفندؽ الذم يسعى بدكره إذل استقطاب أكرب عدد من ادلقيمُت

 : أىداف البحث

  التعرؼ على كاقع التسويق السياحي يف فنادؽ مدينة مستغازل
 كأداة يفإبراز أعلية كجود كظيفة التسويق كمدل تأثَتىا  : 

o نشاط الفنادؽ السياحية . 
o مدل التحكم يف السوؽ السياحي   .
o مدل القدرة على البقاء كاالستمرارية  .
  تقدصل معلومات كاقعية عن جودة اخلدمات كاألساليب يف التسويق اليت من شأهنا أف تساعد

 .  كاخًتاؽ األسواؽ اخلارجيةالفنادؽ يف السيطرة على األسواؽ الداخلية

 : منهجية البحث

من أجل الوصوؿ إذل اإلجابة على اإلشكالية ادلطركحة، كصحة الفرضيات من عدمها، مت االعتماد على 
ك ادلنهج التحليلي .ادلنهج الوصفي يف اجلانب الذم ؼلص سلتلف ادلفاىيم كالتعاريف ادلتعلقة بادلوضوع كما إذل ذلك

 .من أجل التعمق أكثر يف دراسة تأثَت منهج التسويق السياحي على رفع جودة اخلدمات السياحية كالفندقية

 : خطة البحث

قد مت تقسيم البحث إذل ثالثة فصوؿ، كل فصل قسم إذل ثالثة مباحث، يضم كل مبحث أربعة مطالب 
 : كاآليت

تناكلنا يف الفصل األكؿ  السياحية كالصناعة الفندقية حيث يضم ىذا الفصل مبحثا ربدثنا فيو عن 
أساسيات حوؿ السياحة كادلقومات السياحية لوالية مستغازل، ك مبحث آخر ربت عنواف اخلدمات السياحية 

 .كالفندقية 

 ؿ إلػػػى التسويػػػػق السياحػػػي كالفندقي؛ػػػػػأما الفصل الثاشل يضم بدكره ثالث مباحث األكؿ يتحدث عن مدخ

ك الثاشل عن البيئة التسويقية السياحية كالفندقية كنظم ادلعلومات، ك الثالث تكلمنا فيو عن السوؽ السياحي         
 .كالفندقي كادلزيج التسويقي
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دراسة حالة لفنادؽ –كصوال إذل الفصل الثالث الذم ػلمل يف طياتو دراسة ميدانية حوؿ موضوع الدراسة 
 سنحاكؿ من خاللو معرفة مدل تأثَت التسويق على أداء إدارة ادلنشآت السياحية كالفندقية، كمدل –كالية مستغازل 

على حد سواء، عن طريق توزيع االستبياف  (السائح)تأثَته على جودة اخلدمات ادلقدمة، كعلى سلوؾ ادلستهلك 
كمجعو كربليلو، حيث ربدثنا يف ادلبحث األكؿ عن أساليب البحث كطرؽ مجع البيانات كادلعلومات كيضم ادلبحث 

الثاشل إحصائيات نتاج دراسة ميدانية دلديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية مستغازل ربت عنوف اذلياكل القاعدية 
كالسياحية لوالية مستغازل أما ادلبحث الثالث يتضمن نتائج تفريغ استمارة البحث كاالستنتاجات كأىم التوصيات 

 . ادلتوصل إليها 

 : تتمثل أىم الصعوبات اليت اعًتضتنا أثناء قيامنا هبذا لبحث فيما يلي: صعوبات البحث

قلة ادلراجع اليت تتحدث عن اخلدمات السياحية كالفندقية، ناىيك عن سلوؾ السائح النزيل األجنيب *
 . كاجلزائرم

نقص االىتماـ لدل الكثَت من ادلنظمات الفندقية هبذا ادلوضوع، كخصوصا عند ربطو بسلوؾ السائح *
 النزيل، شلا أدل إذل حصر عدد ادلنظمات الفندقية ادلطبقة كادلهتمة بتسويق اخلدمات

عدـ ربديث أك ذبديد النسب كاألرقاـ ادلتعلقة بالسياحة كالفنادؽ علي مستول اذليئات كادلنظمات *
 . ادلختصة، كحىت ادلوقع االلكًتكشل

  . (توضيح األسئلة، إغلاد النزالء كإف كجدكا، مشكل الوقت، ثقافة االستبياف)مشاكل االستبياف *
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 . الفندقيةالصناعة  السياحية و:الفصل األول

:  مقدمة

تشكل اخلدمات القطاع الثالث كأضخم قطاع لدر ادلاؿ على اقتصاديات الدكؿ، سواء كانت غنية       
أصبح اليـو قطاعا " الذىب األزرؽ"فالسياحة أك القطاع السياحي، أك ما يسمى بػ. أك فقَتة يف اجملاؿ السياحي

إف أحد الشركط األساسية لنجاح أم منظمة مقًتف بنجاح دكر ك. اقتصاديا كاعدا، متفاكت األعلية من بلد آلخر
التسويق فيها، كخصوصا مفهـو التسويق الداخلي الذم يقتضي بأف يكوف كافة العاملُت يف ادلؤسسة، كالذين ىم 

على سباس مباشر مع السواح كادلسافرين، متيقنُت سباما من كيفية التعامل مع السواح، ككيفية جذهبم الرتياد األماكن 
 . السياحية، كتقدصل التسهيالت الالزمة لذلك
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 أساسيات حول السياحة: المبحث األول

تعددت مفاىيم السياحة بتعدد رلاالهتا كانعكاساهتا االقتصادم كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كالبيئية، 
كاستأثرت باىتماـ الباحثُت من رجاالت الفكر يف االقتصاد كالسياسة، كبذلك تنوعت الرؤل الواردة بشأهنا يف 

 . األدبيات احلديثة، تبعا لتنوع معايَت التمييز بينها، كظهور مصطلحات جديدة

 : ماىية السياحة: المطلب األول
 : مفاىيم حول السياحة. 1
 : ادلفهـو اإلسالمي. 1-1

 إف أصل كلمة سيح يدؿ على استمرار الشيء كذىابو، فالسياحة لغة، مطلق الذىاب يف األرض للعبادة 
أك التنزه كاالستطالع أ غَته، كقد كردت السياحة يف االصطالح الشرعي دبعاف متعددة، كىي الصياـ كاجلهاد كاألماف 

 . 1كالسَت يف األرض، أك االعتبار كالتفكَت أك لتحقيق مطلب شرعي من حج كزيارة كطلب علم كضلوه

اعترب الدين اإلسالمي من خالؿ ما كرد يف القرآف الكرصل من كسائل تقرب العبد إذل ربو عز كجل حُت 
التَّاِئبُوَن اْلعَاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئحُوَن الرَّاِكعُوَن السَّاِجُدوَن "امتدح السائحُت كالسائحات يف قولو عز كجل

ِر اْلمُْ ِمِنينَ ، اْاِمرُوَن ِباْلَمعْرُوِف وَالنَّاُىوَن َعِن اْلمُْنَكِر وَاْلَحاِفظُوَن ِلُحُدوِد اللَّوِ   2"وَبَشِّش

َعَسٰى َربُُّو ِإف طَلََّقُكنَّ َأف يُػْبِدَلُو َأْزَكاجنا َخيػْرنا مِّنُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َقانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت : "كقولو تعاذل
 َفِسيحُواْ ِفي اأَلْرِض َأرْب َعََة َأْشُهٍر وَاْعَلمُواْ َأنَُّكمْ "، ككرد لفظ السياحة يف قولو عز كجل3"َساِئَحاٍت ثَػيَِّباٍت َكأَْبَكارنا

، كمعٌت السياحة يف ىذه اآليات الكرؽلة سياحة العبد إما للتقرب من 4" َيْ ُر مُْعِجِزي الّلِو وََأنَّ الّلوَ مُْخِزي اْلَكاِفِرينَ 
خالقو بالصالة كالصـو كاجلهاد، أك ذبوال يف األرض للتعبد كالتدبر كالتأمل يف ملكوت اخلالق كآياتو يف خلقو 

 . 5كادلوعظة

أك ىي ذلك النشاط اإلنساشل أك الفعل البشرم الذم يرتبط بالعبادة، كينبغي أف يتقيد جبملة من التعاليم 
، الزكاة، كاحلج من أجل الًتفيو كالسفر، كعدـ الوقوع  كاألدلة الشرعية، منها عدـ ترؾ كاجب ديٍت كالصالة، الصـو

                                                             
( .  2008 جواف 16)، ادللتقي الفقهي، حبوث كدراسات "السياحة يف اإلسالـ: رسالة اإلسالـ" عبد اهلل بن براىيم بن صاحل احلضَتم، 1

http: //fiqh. islammessage. com/NewsDetails. aspx?id=1156 
.  112، مدنية، اآلية رقم 9 سورة التوبة، كرقمها 2
.  05، مدنية، اآلية رقم 66، كرقمها التحرصل سورة 3
.  02، مدنية، اآلية رقم 9 سورة التوبة، كرقمها 4
 13-12، ص2011، أطركحة دكتوراه، جامعة حاج خلضر، باتنة "األداء كاألثر االقتصادم كاالجتماعي للسياحة يف اجلزائر كتونس كادلغرب"صليحة عشي،  5
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يف احملرمات كادلبالغة يف اإلنفاؽ كاللهو كالًتفيو علي حساب اإلنفاؽ العائلي، كادلبالغة يف الراحة على حساب عمل، 
 . 1شلا استلـز ضركرة ادلوازنة كادلفاضلة بُت احلاجات الضركرية، كاألقل ضركرة كىكذا

 : مفهوم السياحة في القوانين الوضعية. 1-2
عرؼ لفظ السياحة انتشارا كاسعا منذ العقد األكؿ من القرف التاسع عشر على كل سفر ترفيهي، ككرد 

 . للسياحة أكثر من تعريف، زبتلف التعريفات عن بعضها باختالؼ الزاكية اليت ينظر إليها كل باحث

نشاط من األنشطة اليت تتعلق خبركج الفرد عن الوسط الذم يقيم : "كقد عرفتها ادلنظمة العادلية للصحة بأهنا
فيو كدلدة ال تتجاكز سنة متواصلة لغرض الًتفيو كاالستمتاع أك غَتىا، على أف ال تكوف مرتبطة دبمارسة نشاط يهدؼ 

  2. للحصوؿ على دخل

كل العمليات "كالذم يعرؼ السياحة على أهنا " Van Schuller"تعريف االقتصادم النمساكم فوف شولر 
العمليات االقتصادية ادلتعلقة بدخوؿ األجانب كإقامتهم ادلؤقتة كانتشارىم داخل كخارج منطقة  ادلتداخلة، كخصوصا

 . 3" أك كالية أك دكلة معينة

 : مفهوم السائح. 2
أم "، حيث عرؼ السائح على أنو (1963ركما )تعريف مؤسبر األمم ادلتحدة للسفر كالسياحة الدكليُت 

شخص يزكر دكلة أخرل غَت الدكلة اليت اعتاد اإلقامة فيها، ألم سبب غَت السعي كرء عمل غلزل منو يف الدكلة اليت 
 4". يزكرىا

السائح ىو من يقـو بزيارة مؤقتة لدكلة أجنبية يف مدة ال تقل "عرفو فريق من خرباء السياحة النمساكيُت بأف 
 . 5" أشهر كأال تكوف ىذه الزيارة ألغراض غَت سياحية مثل العمالة03 ساعة كال تزيد عن 24عن 

يقصد بكلمة زائر أم شخص يزكر "كلقد انتهى ادلؤسبر العادلي للسياحة إذل تعريف الزائر على الوجو اآليت 
بلدا غَت البلد الذم يقيم فيو على كجو االعتياد، ألم سبب من األسباب غَت قبوؿ كظيفة بأجر يف الدكلة اليت 

 . 6"يزكرىا

                                                             
 .13، مرجع سابق، ص"األداء كاألثر االقتصادم كاالجتماعي للسياحة يف اجلزائر كتونس كادلغرب"صليحة عشي،  1
 .14نفس ادلرجع السابق، ص 2
 .23، ص 2002الوراؽ للنشر كالتوزيع، األردف ،الطبعة األكذل ،" أصوؿ صناعة السياحة"محيد عبد النيب الطائي،  3
 19 ، ص 2012، دراسة حالة اجلزائر، رسالة ماجستَت، جامعة اجلزائر ،"دكر القطاع السياحي يف ربويل االقتصادم الوطٍت لتحقيق التنمية ادلستدامة"محيدة بوكموشة،  4
 .13، ص 2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر "مدخل إذل علم السياحة"أمحد فوزم ملوخية،  5
 38 السابق، ص نفس ادلرجع 6
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عرؼ اجمللس االقتصادم التابع ذليئة األمم ادلتحدة السائح على أنو كل شخص يقيم خارج موطنو ادلعتاد 
 1".  ساعة كتقل عن عاـ24خالؿ فًتة تزيد عن 

 24كل شخص ينتقل خارج مكاف إقامتو ادلعتادة دلدة ال تقل عن "السائح بأنو " Tinard"عرؼ تينارد 
 2.  أشهر، كذلك ألسباب ترفيهية أك صحية أك دراسية أك اخلركج للمهمات كاالجتماعات4ساعة، كال تزيد عن 

                                                             
 18، ص 1994، الشركة العربية للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر "السياحة بُت النظرية كالتطبيق"ىدل سيد لطيف،  1
  .99 ص2012 ديسمرب 12، مداخلة أحباث اقتصادية كإدارية، العدد "دكر التسويق السياحي يف دعم التنمية السياحية"بدكلة يوسف، . فراح رشيد، أ 2
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 دوافع السياحة وأىميتها: المطلب الثاني
 : دوافع السياحة. 1

يف ىذا الزمن العجيب ادلتقلب ادلزدحم، قد يصعب على اإلنساف أف يتماشى مع إيقاعو السريع كمتطلباتو 
ادلتوالية، فيكوف نتاج ذلك كجود دكافع يؤدم إذل ربركات البشر من مكاف آلخر، داخليا كخارجيا نتيجة لعوامل 

 1. ركحية كاجتماعية أك عوامل نفسية كاقتصادية

 : دكافع ثقافية، تارؼلية، تعليمية. 1-1
تتعلق بالرغبات ادلختلفة للتعرؼ على احلضارات القدؽلة، كمشاىدة اآلثار، كالتعرؼ على حياة الشعوب 

كحضور بعض األحداث (...أعماذلم، ثقافتهم، كحياهتم االجتماعية ،احلضارية، كالثقافية )كمعرفة أسلوب حياهتم
 . ادلهمة بالعادل، كمعرفة ما يدكر من حوادث الساعة، كالتقدـ العلمي كمشاىدة األحداث العلمية احلديثة

 : دكافع دينية. 1-2
تتمثل يف زيارة األماكن ادلقدسة أك زيارات ادلعابد كاألضرحة ادلختلفة حوؿ العادل، نظرا دلا سبثلو ىذه األماكن 

 . من قيم ركحية دلختلف األدياف كادلعتقدات

 : دكافع الراحة كاالستجماـ كالًتفيو. 1-3
يرتبط ىذا الدافع دبحاكلة اذلركب ادلؤقت من اجلو الركتيٍت اليومي للعمل، كاالبتعاد عن ضجة ادلدف ادلزدمحة 

 . بالسكاف، كاللجوء إذل أماكن اذلادئة من أجل االستمتاع بأكقات الفراغ كالًتفيو عن النفس بتوفَت الوقت كادلاؿ

 : دكافع عرقية. 1-4
ىذا الدافع ينشأ بقوة لدل ادلغًتبُت عن بلدىم، فيولد لديهم حافزا قويا لزيارة بلديهم األـ، كذبديد الركابط 

 . األسرية، أك زيارة مناطق تركت لديهم انطباعا معينا عنها

 : دكافع صحية. 1-5
يرتبط ىذا الدافع بالرغبة يف العالج كالبحث عن بيئة نقية بعيدة عن التلوث كالضجيج، كالتوجو ضلو 

 . األماكن ذات اخلصائص العالجية لغرض االستشفاء كاالسًتخاء من أجل الراحة النفسية

 : دكافع رياضية. 1-6
السفر بغرض مشاىدة ادلباريات الرياضية، كتشجيع فرؽ معينة، أك شلارسة الرياضة، أك ادلشاركة يف ادلنتديات 

 . كالتجمعات الرياضية

                                                             
 .142 -141، ص2000، دار كائل، عماف، األردف، الطبعة األكذل، "التسويق السياحي"زلمد عبيدات،  1
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 : دكافع اقتصادية. 1-7
تتمثل يف االستفادة من اطلفاض األسعار، كمن فرؽ العملة يف التحويل، كىذا ما يؤدم إرل توجو السياح إذل 
البلد الذم اطلفضت عملتو للتمتع باخلدمات كالسلع بأقل األسعار، أك ألسباب مهنية كحضور ادلؤسبرات أك سياحة 

 . رجاؿ األعماؿ كعقد الصفقات أك زيارة ادلؤسسات

 : دكافع أخرل. 1-8
اخل، . .. تتمثل يف ادلغامرة، ادلخاطرة، أك شراء كسيلة نقل جديدة كمتطورة أك ذبريبها مثل طائرة الكونكورد

 . اخل. .. . أك السفر لغرض علمي مثل دراسة الصخور، كالًتبة، 

 : األىمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة. 2
 : األعلية االقتصادية للسياحة. 2-1

تلعب السياحة دكرا ىاما يف ربقيق التنمية االقتصادية للدكؿ من خالؿ ما ربققو من مزايا كفوائد عديدة 
 . تعود على اجملتمع من خالؿ االستثمارات ادلختلفة ادلوجهة إذل القطاع السياحي

 : أثر السياحة على اإلنفاق. أ
ؽلكن تعريف اإلنفاؽ السياحي على أنو التقوصل االقتصادم جملموع اخلدمات ادلقدمة إذل السائحُت، دبعٌت أف 

اإلنفاؽ من جانب السائح إظلا ىو يف ادلقابل خدمة سياحية ػلصل عليها، كاإلنفاؽ على اخلدمة الفندقية كاليت 
تشمل اإليواء، اإلطعاـ، كعلى سلتلف اخلدمات اليت ػلتاجها السائح خالؿ فًتة إقامتو بالفندؽ، ىذا اإلنفاؽ ؽلثل 

انتقاؿ األمواؿ من السائحُت إذل أصحاب ادلؤسسات الفندقية، كيتفرع ىذا اإلنفاؽ سلسلة أخرل من النفقات، كىي 
إنفاؽ القائمُت على الصناعة الفندقية فيما ؼلص ذبديد األثاث، ذبديد أدكات ادلطابخ، ادلغاسل، ادلكيفات، كغَتىا، 
كما أف جزءا من دخل الفنادؽ ينتقل إذل موردم اللحـو كاخلضراكات كادلشركبات كالفواكو، كسائر مستلزمات احلياة 

 1. الفندقية اليومية، كما أف ىذا اإلنفاؽ يزداد بزيادة حجم احلركة الفندقية

 : خلق مناصب عمل. ب
إف القطاع السياحي كثَت التشابك كيرتبط مع العديد من القطاعات األخرل، كىذا يعٍت إمكانية السياحة 

على توليد فرص العمل حبث تفوؽ حدكد القطاع السياحي، كسبتد لتصل إذل حدكد القطاعات األخرل، كاليت ذبهزه 
 2. فالسياحة ذلا القدرة علي توليد مناصب عمل أكثر من أغلب األنشطة الصناعية الكالسيكية. دبستلزمات اإلنتاج

 : تدفق رؤوس أموال أجنبية. ج
 1: تساىم السياحة يف توفَت جزء من النقد األجنيب الناتج عن السياحة يف اآليت

                                                             
 .101 ص2004، أطركحة  الدكتوراه، العلـو االقتصادية، فرع التخطيط، جامعة اجلزائر،  "(حالة اجلزائر)أعلية السياحة يف ظل التحوالت االقتصادية "كواش خالد،  1
  .53، ص2013/2014، رسالة ماجيستَت ،علـو التسيَت ، جامعة كىراف، "دكر السياحة يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اجلزائر"مساعيٍت نسيمة،  2
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  مساعلة رؤكس أمواؿ األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة 
 ادلدفوعات السياحية اليت ربصل عليها الدكلة مقابل منح تأشَتات الدخوؿ للبالد 
 فركؽ ربويل العملة 
  اإلنفاؽ اليومي للسائحُت مقابل اخلدمات السياحية، باإلضافة إذل الطلب على السلع اإلنتاجية

 . كاخلدماتية لقطاعات اقتصادية أخرل

 : أثر السياحة على ميزان المدفوعات. د
االقتصادية احملققة خالؿ فًتة " ادلبادالت"إف ميزاف ادلدفوعات ىو كثيقة زلاسبية ترسم رلموع التحويالت 

زمنية معينة بُت دكلة معينة كبقية العادل اخلارجي، فيما ؼلص اإليرادات كالنفقات ادلتعلقة بالسياحة فإهنا تدمج يف 
يف اجملموع اجلزئي دليزاف ادلدفوعات السلع " السفر"أك " السياحة"ميزاف ادلدفوعات كعنصر من عناصره ربت عنواف 

كيتم تقدير اإليرادات كادلصركفات اخلاصة بالصفر عن طريق تقدير معدؿ اإلنفاؽ  (التجار م ادليزاف)كاخلدمات 
اليومي خالؿ األياـ اليت يقضيها ادلواطنوف باخلارج كاليت يقضيها األجانب داخل دكلة معينة، كعادة ما يسند تقدير 
معدؿ  اإلنفاؽ اليومي على استفهامات توجو للفنادؽ كالشركات السياحية كالبنوؾ، فال يسجل يف ىذا ادليزاف إال 
النفقات كاإليرادات ادلباشرة ادلتعلقة بالسياحة، أما باقي اإليرادات كالنفقات السياحية األخرل فنجدىا مدرلة يف 

 2حسابات أخرل

 : األعلية االجتماعية للسياحة. 2-2
سبثل السياحة أحد القطاعات االقتصادية اليت يعترب فيها العنصر البشرم أحد العناصر األساسية لقياـ 

، كحافزا ةالبطاؿ السياحي يف كثَت من الدكؿ النامية سلرجا ألزمة النشاط السياحي، كمن ىذا ادلنطلق يعترب االستثمار
كعليو يعمل النمو السياحي على إعادة تركيب البناء االجتماعي للمنطقة، كتغيَت مساتو تغيَتا . لتوسيع نطاؽ التوظيف

ملموسا، كلعل أىم ىذه التغَتات إتاحة فرص العمل أماـ ادلرأة شلا يساعد علي توفَت مصدر دخل إضايف يزيد من 
كما أنو يوفر مناصب شغل عديد مباشرة يف ادلناطق اليت . دخل األسرة كيرفع مستواىا علميا كصحيا كاجتماعيا

 3. تتسم فيها األنشطة االقتصادية التقليدية بالنمو البطيء مثل الزرايب كتربية ادلاشية

 : األعلية الثقافية للسياحة. 2-3
تعد السياحة أداة االتصاؿ الفكرم كتبادؿ الثقافات كالعادات كالتقاليد بُت الشعوب، كأداة إلغلاد مناخ 

مشبع بركح التفاىم كالتسامح، كما تعترب كذلك أداة للتبادؿ ادلعريف كالعلمي، إذ تعمل السياحة على انتشار ثقافات 

                                                                                                                                                                                                      

 .32، ص2002، دار صفاء للنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل ،"إدارة ادلنشأة السياحية"آسيا زلمد إماـ األنصارم، ابراىيم خالد عواد،  1
 .91، ص1999، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، "صناعة السياحة من منظور جغرايف"زلمد مخيس الزدعة،  2
  .25،  ص2011/2012،رسالة ماجسًت ،جامعة باتنة ،"دكر البنوؾ يف تنشيط التنمية السياحية ،حالة كالية سطيف "عيساشل ربيع،  3
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الشعوب كحضارات األمم بُت أقاليم العادل ادلختلفة، كما تعمل على زيادة معرفة الشعوب ببعضها البعض، كتوطيد 
 . العالقات كتقريب ادلسافات الثقافية بينهم

 : األعلية السياسية للسياحة. 2-4
تؤدم السياحة إذل ربسُت العالقات بُت الدكؿ، كإف تلك النتائج اإلغلابية للسياحة على ادلستويُت 

 1. االقتصادم كاالجتماعي تساىم بقدر كبَت يف حل ادلشكالت السياسية ادلرتبطة ارتباطا كثيقا هبا

                                                             
 27،  مرجع سبق ذكره، ص"دكر السياحة يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اجلزائر"مساعيٍت نسيمة، 1
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 التراث التاريخي والحضاري واإلرث الثقافي لمدينة مستغانم: المطلب الثالث
 : مستغانم تاريخ وحضارة. 1

دلت االكتشافات أف مدينة مستغازل كانت عامرة منذ فًتة ما قبل التاريخ، حيث استقر هبا اإلنساف 
ـ، كالعصر احلجرم ادلتوسط، .  ؽ32 ك30القدصل، كذلك لوجود مواقع يرجع تارؼلها إذل العصر احلجرم األكؿ 

كيظهر ذلك يف موقع سيدم اجملدكب، كموقع الرياح، كما أف ادلستوطنات األكذل ظهرت يف ادلناطق الوسطى الشمالية 
للمنطقة، كمن أىم ىذه ادلدف كانت دبوقع الشعايبية اليت كجدت هبا أطالؿ دلباشل فينيقية، كشهدت تطورا على طوؿ 
كادم شلف، حيث ذبلى ذلك يف موقع كيزا، حيث تبُت اآلثار ادلوجودة على أنو ىناؾ ميناء موجود بادلنطقة يرجع 

  . (الركمانية كالفينيقية)إذل الفًتة القدؽلة 

ابن : ككانت ادلدينة قبلة للعديد من العلماء كالرحالة ذكم الشهرة العادلية، كالذين زاركا ادلدينة دبن فيهم
بطوطة، اإلدريسي، فضال عن زيارة ابن خلدكف كالبكرم، ناىيك عن زيارة كل من اليعقويب كالوزاف، كمن األجانب 

 1( . Couresrant )ككوريسراف (Louis Pariou)لويس باريو ػ : الذين زاركا ادلنطقة أيضا نذكر

مدينة سايرت سلتلف . فقد تعاقبت احلضارات من العهود الغابرة عليها من الفينيقية إذل الركمانية مث العثمانية
الفًتات التارؼلية بدليل كجود بصمات االستقرار البشرم من خالؿ التحف األثرية ادلوجودة دبتحفي كىراف كالعاصمة 

إذل يومنا ىذا، كاليت ذبسد تلك احلقبة التارؼلية، ناىيك عن بقايا القبور، كما حكمها الرببر، كخضعت حلكم 
العثماشل يف الفًتة اإلسالمية تشَت أخبار ادلؤرخُت أف مدينة مستغازل كانت تابعة لقبيلة مغراكة الرببرية اليت اعتنق 

 . اإلسالـ" صوالت بن كازماف"زعيمها 

كشلا ىو معركؼ تارؼليا سقوط ادلدينة على يد اإلسباف كاالحتالؿ الفرنسي، كبالتارل فمستغازل كطوؿ تارؼلها 
 2. عارضت دائما االحتالؿ معارضة شرسة، دبا يف ذلك الركماف، األتراؾ، الفرنسيوف، كاإلسباف

 : التعريف بالمدينة. 2
مستغازل مدينة ساحلية تعد مزغلا من الًتاث العريب اإلسالمي كاألندلسي كالًتكي، كتتميز جبماذلا كنظافة 

أزقتها، كمجاؿ شواطئها كمنتجعاهتا، كىي مدينة صوفية كأرضها طاىرة بأكليائها الصوفيُت ادلرابطُت كاجملاىدين، لذلك 
 3. لقبت دبدينة األلف كرل صاحل

                                                             

www. mostaghanem. com/t16733-topic 1 
 .نفس ادلرجع السابق . 2
3 http: //www. djelfa. info/vb/showthread. php?t=743081 

http://www.mostaghanem.com/t16733-topic
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=743081
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=743081
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، 2كم 2269تعترب مدينة مستغازل مدينة سياحية، تقع يف الشماؿ الغريب من الوطن، تغطي مساحة قدرىا 
، ػلدىا مشاال البحر األبيض ادلتوسط، غربا كاليت كىراف كمعسكر، شرقا 2كم 224ذات كجهة حبرية سبتد على طوؿ 
 . كالية شلف، كجنوبا كالية غليزاف

 طرؽ 4تتميز بادلناخ اللطيف كاذلادئ، بسهولة الوصوؿ إليها بسبب قرهبا من مطار كىراف، كما ذبتازىا 
 1. كطنية، إضافة إذل كجود ادليناء التجارم الكبَت

 : اإلرث الفكري والثقافي لوالية مستغانم. 3
تكونت مستغازل من أعراؽ كأجناس سلتلفة جعلت ادلذاىب كالتيارات الفكرية تنمو بكثرة، كذلك ما يفسر 

مستغازل ىي حبق . مساحتها الركحية، كتقبل القدـك لكل الوافدين ألف التعدد ينتج االنفتاح كاألحادية تولد االنغالؽ
 . بوثقة للثقافات كالعادات كالتقاليد اجلزائرية ككل الطبوع الفنية كالطرؽ الصوفية كالزكايا

ذبمع مستغازل فحوؿ العلماء كأئمة العلم، كانتشرت هبا مدارس القرآف كالفقو، ككل ما ؽلت إذل العلـو الدينية 
كاللغوية، لذلك تعترب مستغازل كاحدة من حواضر العلم كاألدب يف الغرب اجلزائرم، أصلبت عرب تارؼليها العميق 

مدينة مستغازل كانت مساحة سكانية كزمانية . أعالما كعلماء، كاشتهرت بعائالت عريقة يف العلم كالدين كاألدب
حلركة علمية كثقافية نشيطة يف كسط مزيج بُت التحضر كالبداكة، غلمع بُت األمازيغ كالغرب كاألتراؾ كاألندلسيُت 

 2. (ادلسيحيُت ادلعتنقُت لإلسالـ)كبالعلج 

                                                             
1 http: //www. djelfa. info/vb/showthread. php?t=993758 
.   نفس ادلرجع السابق2

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=993758
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=993758
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 المقومات السياحية لوالية مستغانم: المطلب الرابع
تزخر كالية مستغازل بالعديد من األماكن األثرية كادلؤىالت الطبييعة اليت ذبعل منها قطبا سياحيا ىاما، 

1. باإلضافة إذل اذلياكل القاعدية من موانئ كشبكة طرقات، كاليت ؽلكن أف تساعد يف التنمية السياحية
 

 : الشواطئ. 1
الشاطئ ىو شريط إقليمي للساحل الطبيعي، كيضم ادلنطقة ادلغطاة بأمواج البحر يف أعلى مستواىا خالؿ 

السنة يف الظركؼ العادية، كادللحقات ادلصاحبة ذلا، كاليت تضبط حدكدىا حبكم موقعها كقابليتها السياحية الستقباؿ 
 .  شاطئا غَت زلمي11 شاطئا زلميا، ك21بعض اذليئات بغرض استغالذلا السياحي، حيث سبتلك مستغازل 

 : أماكن السياحة العالجية. 2
كيقصد هبا ينابيع ادلياه ادلعدنية احلارة، كاليت تستخدـ لعالج الكثَت من األمراض اليت تصيب اإلنساف، 

الذم يصب على مدار السنة، كلكنها ما تزاؿ تعاشل ضعفا يف : منبع النويصي * . ينابيع معدنية3كسبتلك الوالية 
، كرغم سهولة °25يقع ببلدية سَتات، حيث تصل درجة مياىو إذل : منبع مكبرتة *. االستثمار كاجلذب السياحي

يقع ببلدية سيدم : منبع سيدي بشاعة*. الوصوؿ إليو، إال أنو قليل االستعماؿ، كيعترب ماؤه جيدا لألمراض اجللدية
 . علي، كيصعب الوصوؿ إليو، كىو منبع غَت مستعمل

 : المعالم الدينية. 3
 ضرػلا كزاكية، تستقطب سنويا عددا معتربا من السياح ادلهتمُت 39يف إطار العلـو الدينية تتضمن الوالية 

 . بالثقافة الدينية مثل الزاكية التيجانية كالبوزيدية كالعالكية

 : المعالم الثقافية. 4
 : تنظم الوالية سنويا العديد من ادلهرجانات كمن أعلها

 ادلهرجاف الوطٍت دلسرح اذلواة، كالذم ينظم يف شهر جويلية من كل سنة . 
 ادلهرجاف الوطٍت للمسرح ادلدرسي، كالذم ينظم يف نفس الفًتة 
 ادلهرجاف الوطٍت للًتاث العيساكم، كالذم ينظم كل صائفة 
 مهرجاف الشعر كادلوسيقى البدكية، كالذم ينظم يف شهر سبتمرب من كل سنة 
 مهرجانات الوعدات، كمن أبرزىا كعدة سيدم بلقاسم، سيدم بن ذىيبة، سيدم الشارؼ . 

                                                             
 . قطاؼ ليلى، جامعة فرحات عباس، سطيف. د 1
 بوسنقَت إؽلاف، جامعة باجي سلتار، عنابة.  أ
مالحي رقية، جامعة عبد احلميد بن باديس .  أ

 17-14، مداخلة بعنواف أثر السياحة البيئية علي ربقيق التنمية ادلستدامة، حالة مستغازل، ص2012 نوفمرب 20 ك19 ملتحقى كطٍت حوؿ فرص كسلاطر السياحة الداخلية يف اجلزائر 
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 مغارات ماسرل، كاليت تنظم رلموعة من النحوث 
  يف عهد االحتالؿ الفرنسي1878الذم أنشئ سنة "منارة رأس إيفي ،" 
 مهرجاف ادلوسيقى األندلسية 

 : الغابات واألمان الخالبة. 5
تشكل الغابات ثركة طبيعية كسياحية لوالية مستغازل، كمن أعلها غابة عبد ادلالك رمضاف، غابة سيدم 

منصور، غابة السوافلية، غابة شواشي سيدم لعريب، غابة ستيديا، جبل الديس، باإلضافة إذل أماكن أخرل تدعم 
مغارة عُت النويصي، شالالت كمغارة سدارة، حديقة السور، مستنقع ادلقطع، كسد : السياحة الطبيعية للوالية، كمنها

، البيئة، االستجماـ، كالصيد. كراميس  . كما تساىم جباؿ الظهرة يف السياحة، الطبيعة، العلـو

 : المعالم األثرية. 6
بطابع معمارم يعود إذل القرنُت السادس عشر  (ذبديت، ادلطمر، الطبانة)سبتاز ادلدف القدؽلة لوالية مستغازل 

كالسابع عشر، كأحياء تشبو حي القصبة لوالية اجلزائر، فمن األماكن األثرية لوالية مستغازل صلد صور العرب الذم 
، 1340ـ، متحف در القايد، اجلامع الكبَت الذم بٍت سنة 1082بٍت من قبل األتراؾ، برج احملل الذم بٍت عاـ 

 . قصر البام زلمد الكبَت، كادليناء القدصل من عهد الركماف، كادلتواجد ببحارة بلدية بوغادل
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 : الخدمات السياحية والفندقية: المبحث الثاني

 : ماىية الخدمات السياحية والفندقية: المطلب األول
 : مفهوم الخدمة. 1

لقد أظهرت األدبيات احلديثة العديد من التعاريف للخدمة، كاليت اجتهد يف كضعها العديد من الكتاب 
 . كالباحثُت، كل من كجهة نظره، كسيتم ذكر البعض منها

أكجو نشاط غَت ملموس، هتدؼ إذل إشباع الرغبات "على أهنا " عصاـ حسن السعيدم"كيعرفها 
 1". كاالحتياجات عندما يتم تسويقها للمستهلك النهائي مقابل دفع مبلغ معُت من ادلاؿ

أم نشاط أك إصلاز أك منفعة يقدمها طرؼ ما لطرؼ آخر، "فقد عرؼ اخلدمة بأهنا " Kottler 2000"أما 
كتكوف أساسا غَت ملموسة، كال ينتج عنها أية ملكية، كأف إنتاجها أك تقدؽلها قد يكوف مرتبطا دبنتج مادم ملموس 

2". أك ال يكوف
 

 : مفهوم الخدمات السياحية والفندقية. 2

رغبات  كمن خالؿ تقدصل اخلدمات تضم السياحة بدكرىا عملية تصريف اخلدمات السياحية لتلبية حاجات
.  الزكار احملليُت كاألجانب من خالؿ الراحة كالعالج كالزيارات كالرفاىية كغَتىا

التسهيالت عند  ك رلموعة من األعماؿ كالنشاطات توفر للسياح الراحة"تعرؼ اخلدمات السياحية على أهنا 
بعيدا عن مكاف سكنهم   ادلنتجات السياحية خالؿ كقت سفرىم أك إقامتهم يف ادلرافق السياحيةكاستهالؾشراء 

"األصلي
3  

  األنشطة غَت ادلادية كاليت ؽلكن تقدؽلها بشكل منفصل كتوفر إشباع لرغبات: "اخلدمة الفندقية ىيتعرؼ ك
 4. "كحاجات الضيوؼ، كليست بالضركرة أف ترتبط مع بيع منتج آخر كعند تقدصل اخلدمة ال يتطلب نقل ادللكية

                                                             
 .55،ص2009التسويق كالًتكيج السياحي الفندقي، الراية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األكذل ، "عصاـ حسن السعيدم،  1
 3، ص2009-2008العايب أحسن، دكر التسويق يف تركيج اخلدمات السياحية، رسالة ماجسًت، جامعة سكيكدة،  2
  .3نفس ادلرجع السابق ،ص 3
 2007مام 8-7زلمود علي الركساف، العوامل ادلؤثرة يف جودة اخلدمات الفندقية، ادللتقى الدكرل الثالث حوؿ اجلودة كالتميز يف ادلنظمات االعماؿ، جامعة سكيكدة،  4
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 خصائص وأنواع الخدمات السياحية والفندقية : المطلب الثاني
 : خصائص الخدمات الفندقية. 1

ربتل اخلدمات الفندقية موقعا متميزا يف صناعة السياحة كمنافسا يف نفس الوقت خلدمات العديد من 
القطاعات االقتصادم األخرل، كاليت تكّوف اذليكل االقتصادم للدكؿ، كالنفط كالصناعة، فهي باإلضافة إذل 

 1: خصوصيات اخلدمة بصفة عامة، فإهنا تتميز مواصفات خاصة ؽلكن تلخيصها يف ما يلي

 : خدمات غَت ملموسة. 1-1
يتم اختيارىا على أساس  ا أك دلسها قبل عملية الشراء، لذلكبوفال ؽلكن رؤيتها أك تذكقها أك الشعور 

صف اخلدمة، كما  ككتوضيح السمعة كالشهرة كالتجربة أكثر منو على أساس االختبار ادلادم، كىو ما يصعب عملية
ا توإنتاجها فهم يستطيعوف زيار ال ؽلكن محايتها عن طريق براءة االخًتاع ألنو ال ؽلكن إبعاد ادلنافسُت عن موقع

 . كاستهالكها كلما رغبوا يف ذلك

 : (سريعة التالشي) القابلية للتلف. 1-2
الء نزالفندؽ قد ؼلسر الكثَت يوميا عند عدـ كركد اؿ  يف ادلخزف، كبالتارل فإف صاحبهبا االحتفاظفال ؽلكن 

كاستخدامها يف ليلة الحقة، كىو ما غلعل  ادلستخدمة غَت إذل غرؼ أعدت ذلم، فال يستطيع زبزين غرفة الفندؽ
 . اخلدمة الفندقية قصَتة العمر

 : (التالـز)ؾ عدـ قابلية فصل اإلنتاج عن االستهال. 1-3
استهالكها يف مكاف آخر، فهي ربتاج إذل تواجد يف نفس  فال ؽلكن إنتاج اخلدمة الفندقية يف مكاف معُت

ؿ لعدـ إمكانية فصلها نزللعميل نقلها إذل ادل كاستهالكها، كما ال ؽلكن الوقت للعميل كموفر اخلدمة أثناء إنتاجها
 . عن موقع اإلنتاج

 : عدـ التجانس. 1-4
 كتسليمها ىم أفراد، كبالتارل  بأدائهافهي زبتلف يف النمطية كاجلودة مع مركر الوقت بسبب أف الذم يقـو

باإلضافة . إرىاؽ كوف عليو من تعب كمكما قد  ؼلتلف احلصوؿ عليها من كقت إذل آخر كفقا حلالة مقدـ اخلدمة
مع باقي اخلدمات األخرل، ىناؾ بعض ادلميزات  إذل بعض ىذه اخلصائص اليت تشًتؾ فيها اخلدمات الفندقية

2: ا تتمثل فيما يليبواخلاصة 
 

                                                             
 284، ص2006، مصر (حبوث كدراسات)صربم عبد السميع، التسويق السياحي كالفندقي، أسس علمية كذبارب عربية، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية  1
 5ـ، ص 1998مصر، لنشر كالتوزيع،  للطباعة الوفاء السياحية، دار القرل والفنادؽ إدارة، الكحلي ياسُت 2
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 : مومسية النشاط. 1-5
 نتيجة الختالؼ درجة كحجم النشاط السياحي من فًتة زمنية إذل أخرل طواؿ العاـ، كارتباط ذلك
كمواسم  بالظركؼ ادلناخية كالطبيعية كاالجتماعية بكل دكلة، كإقباؿ السائحُت على اإلقامة بالفنادؽ يف فًتات معينة

  . زلددة، اتصف النشاط الفندقي بادلومسية، خصوصا يف ادلناطق السياحية النائية

 : ارتفاع نسبة األصوؿ الثابتة. 1-6
الفندقية،  إف العنصر ادلادم يف النشاط الفندقي ىو ذلك اجلزء من ادلاؿ ادلستثمر يف اإلنشاءات كالتجهيزات

 يف ادلشركعات كىذا اجلزء يدخل يف جانب األصوؿ كادلوجودات الثابتة اليت سبثل جانبا كبَتا من رأس ادلاؿ ادلستثمر
كالتشغيل كالعمالة  ا توجو إذل نفقات أخرلنو من رأس ادلاؿ، أما باقي النسبة فإ% 90لفندقية حيث تصل نسبتو إذل 

 . كغَتىا

 : إنسانية النشاط. 1-7
صلاحو  يقـو النشاط الفندقي أساسا على استخداـ العنصر البشرم يف ربقيق األىداؼ العامة، حيث يتوقف

كتأدية  على مدل كفاءة كقدرة ىذا العنصر على تقدصل اخلدمات بطريقة ذبذب الزائر، كحسن معاملة السائحُت
إذل غَت .. . األعماؿ ادلطلوبة منو بركح عالية، مع توافر مقومات الشخصية كاألمانة كاإلخالص يف العمل كالصدؽ

 . ذلك، كبذلك يعترب العنصر البشرم عامال مهما جبانب العناصر ادلادية األخرل لتفضيل فندؽ على آخر

 : اختالؼ طبيعة ادلنتج الفندقي. 1-8
يتكوف ادلنتج الفندقي من عناصر رئيسية ىي اإلقامة كاإلعاشة كالًتفيو، باإلضافة إذل اخلدمات األخرل، كىو 

اليت  يف شكلو ىذا ال ؼلتلف عن أم منتوج ملموس، ألف ادلنتجات ادلادية ادللموسة ذلا من الصفات كاخلصائص
يف األداء  سبيزىا كالشكل كاحلجم كادلساحة كغَتىا، إال أف ادلنتج الفندقي يتميز خبصائص معنوية ربتاج إذل لباقة

.  كلطف يف ادلعاملة لتقدؽلو إذل مجهور السائحُت يف أفضل صورة شلكنة

كبالنظر إذل ىذه اخلصائص ادلميزة، فإف اخلدمة الفندقية يف حاجة إذل إدارة فعالة كتنظيم جيد دلواجهة 
استغالؿ الطاقة الفندقية االستغالؿ األمثل يف بعض األحياف، كالعمل على تقدؽلها دبستول أفضل  مشكلة عدـ

 . األىداؼ ادلرجوة ؽلكنها من ربقيق

 : أنواع الخدمات السياحية والفندقية-2
تتصف الفنادؽ بالتنوع يف اخلدمات ادلطركحة للعمالء، كخاصة يف الفنادؽ الكبَتة كنسبيا يف الفنادؽ 

1: الصغَتة، حيث تقدـ الفنادؽ اخلدمات التالية
 

                                                             
 8، ص7العايب أحسن، دكر التسويق يف تركيج اخلدمات السياحية، مرجع سبق ذكره، ص 1



  الجانب النظريالمقومات السياحية لوالية مستغانم و الصناعة الفندقية: الفصل األول

 20  

 : خدمات اإليواء كخدمات الصيانة. 2-1
كسبثل جوىر اخلدمة الفندقية دلختلف الدرجات كغريها من أنواع اإليواء األخرل كالشقق الفندقية كالقرل 

 . من ميزانية السياحة% 40ينفق الضيف على ىذه اخلدمة حوارل . السياحية كادلوتيالت كغَتىا

 : خدمة الطعاـ كالشراب. 2-2
ػلتوم الفندؽ علي العديد من أنواع ادلطاعم ادلتخصصة كادلطعم اللبناشل كاإليطارل كالصيٍت، كتشكل حوارل 

 . من إنفاقات الضيف% 29

 : اخلدمة اإلضافية. 2-3
كىي اخلدمات ادلساعدة اليت تقدمها الفنادؽ كخدمة تأجَت السيارات، اخلدمات البنكية، خدمات النادم 

 . الصحي، خدمات ادلسابح، خدمات رجاؿ األعماؿ كادلؤسبرات كاحلفالت، كغَتىا من اخلدمات األخرل
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 السياحية  والصناعة الفندقية: المطلب الثالث
 : مفهوم الفندقة. 1

 عبارة عن صناعة سياحية دلؤسسة ذبارية تشكل مزغلا من اخلدمات ادلتجانسة أك بادلفهـو الفندقة
اليت يتم  الكالسيكي فإف صناعة الفندقة عبارة عن ادلنشآت كادلؤسسات السياحية اليت تقدـ رلموعة من اخلدمات

 . من خالذلا عرض غرؼ كمنازؿ جاىزة كذلك بعقد إغلار لفًتة مؤقتة

 ادلكاف الذم يستطيع ادلكوث فيو مجيع أكلئك الذم ػلسنوف التصرؼ"ىو كما ؽلكن القوؿ بأف الفندؽ 
بعيد عن  يستطيعوف دفع أجور إقامتهم كتسليتهم كاخلدمات األخرل كالطعاـ فيكوف ذلم دبثابة بيت مؤقت، بيتك

 1". البيت تتوفر فيو مجيع مستلزمات الراحة لكنو مقابل أجور زلددة

طاليب  كبناية أك بيت كبَت يوفر اإلقامة كالطعاـ كاخلدمات األخرل للمسافرين " الغرب الفندؽ بأنويعرؼ
 2"ءاإليوا

األطعمة   مبٌت عاـ ينشآ بغرض توفَت اإلقامة بالدرجة األكذل للنزالء ككذا تقدصل" الفندؽ بأنو  كيعرؼ أيضا
3كادلشركبات خدمات أخرل لعامة الناس لقاء أجر معُت

" 

 : الصناعة الفندقية. 2
الفندقية على سلتلف أشكاذلا العمود الفقرم للصناع الفندقية، كاليت بدكرىا  (ادلنشآت)تعترب ادلؤسسات 

خضعت للتطور ادلستمر عرب تارؼلها الطويل حىت أصبحت أكسع الصناعات كأكثرىا تطورا كجاذبية يف العادل، ىذه 
ادلؤسسات أخذت شكلها احلارل كتنظيمها العصرم يف بداية ىذه الفًتة، رغم أف تاريخ الفندقة كصناعة الضيافة أقدـ 
من ذلك بوقت طويل جدا، كحىت السالسل الفندقية ذات التصنيف العادلي احلديث، فإنو ؽلكن القوؿ بأف ىذا النوع 

 أكرب 1950من ادلنشأة قد ظهر ألكؿ مرة بالواليات ادلتحدة األمريكية بعد احلرب العادلية الثانية، كقد برزت يف عاـ 
، كقد "Intercontinental كونتينونتاؿأنًت"، "Sheratonشَتاتوف "، "Hiltonىيلتوف "رلموعة لسلسلة فنادؽ أبرزىا 

ازبذت ىذه السالسل الشهرة العادلية، كانتشرت يف كافة دكؿ العادل، إذ يوجد اليـو األكثر من ستُت سلسلة فندقية 
 4. حوؿ العادل

                                                             
 15، ص 2005، 1مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة ، (منهج تطبيقي )دراسات يف تسويق اخلدمات ادلتخصصة: ةغعبد العزيز أبو نب 1
 5ص ،مرجع سبق ذكره إدارة الفنادؽ كالقرل السياحية ،، الكحلي ياسُت 2
 5نفس ادلرجع السابق ،ص 3
 9أياـ " اقتصاديات السياحة كدكرىا يف التنمية ادلستدامة: "، مداخلة دللتقى دكرل بعنواف "(حالة اجلزائر)التصنيف الفندقي بُت األبعاد التسويقية كالتنمية ادلستدامة "امساعيل جوامع، . أ 4
  4، جامعة بسكرة، ص2010 مارس 10ك
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 : الم سسات الفندقية. 3
1: تتخذ ادلؤسسات الفندقية أشكاال عدة ؽلكن توضيحها كاآليت

 

 الفنادؽ 
 ادلنتجعات 
 القرل السياحية 
 االسًتاحات السياحية 
 األجنحة الفندقية 
 ادلوتيالت 
 ادلخيمات السياحية 
 البنسيوف 

 : ادلؤسسات الفندقية غَت مصنفة عادة، كتشمل رلموعة من الفنادؽ غَت مصنفة سياحيا كتشمل ما يلي

 الفنادؽ الشعبية 
 النزؿ 
 الشقق 

 : آثار الصناعة الفندقية. 4

 2: تًتتب عن الصناعة الفندقية عدة آثار ؽلكن إغلازىا فيما يلي

  تدعيم تعارؼ كتقريب الصلة بُت الشعوب حيث ينتج تبادؿ حضارم كسلوكي عن طريق اختالط
 السائحُت بادلواطن

 إعطاء بعدا للبلد ادلضيف كاألماف كحسن الضيافة، كرفع مستول اخلدمات كالنظافة . 

  الصناعة الفندقية تؤثر يف قياـ كتنمية صناعة كإنتاج موازم شلا يؤدم إذل زبفيض البطالة كإغلاد رلاالت
 . جديدة لفرص العمل

 زيادة مداخيل الدكلة من العملة الصعبة . 

  الصناعة الفندقية أداة فعالة يف تنمية ادلناطق النائية ألهنا تساعد على إنشاء البٌت التحتية للمنطقة
 . اجلغرافية

                                                             
 ، 5، مرجع سبق ذكره، ص"إدارة الفنادؽ كالقرل السياحية"ياسُت الكحيلي، 1
 6نفس ادلرجع السابق، ص 2
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 : التصنيف النوعي للمنشأة الفندقية: المطلب الرابع
 : التصنيف الفندقي. 1

تقسم الفنادؽ عادة إذل أصناؼ حسب درجة اجلودة كمستول اخلدمات اليت تقدمها، كزبتلف من دكلة إذل 
 1: أخرل حيث صلد التصنيفات التالية

  صلـو7 صلمة إذل 1صلـو من  
  حركؼ من‘A ‘ إذل‘E‘ 

 درجات من األكذل إذل الرابعة 

كتعتمد ىذه التصنيفات على معايَت موضوعية، من مساحة الغرؼ، كجود التلفاز، دكرة ادلياه حسب كل 
اخل، مع ارتفاع حركة السياحة العادلية خالؿ القرف احلارل، فقد شهدت . .. طابق أك داخل الغرفة نفسها، كاالنًتنت

اخلدمات الفندقية تطورات نوعية خاصة لدل ادلنظمات الفندقية الصغَتة، كنتج عن ذلك تكييف أك ربيُت أنظمة 
 صلـو ادلعموؿ هبا 05 صلمة إذل 01التصنيف بغرض تسهيل عملية ادلقارنة بُت ىذه ادلنشآت باعتماد التصنيف من 

 . عادليا

 : التقسيم النوعي. 2
 2: ؽلكن تقسيم الفنادؽ من الناحية النوعية بصفة عامة إذل األنواع اآلتية

 : (الًتانزيت)فنادؽ العبور . 2-1
يعترب ىذا النوع من أىم الفنادؽ األكثر انتشارا يف العصر احلديث، كال سيما يف ادلدف التجارية، كادلناطق 

 . الصناعية الكربل حيث تشابك قنوات النقل

 : فنادؽ اإلقامة الدائمة. 2-2
كىي فنادؽ يكوف غرضها إيواء النزالء لفًتة طويلة، حيث يقيموف فيها دلدة سنة مثال، كتقدـ ذلم اخلدمات 

، كتكوف أسعارىا (بيت فندؽ)أك  (بيت مجاعي)ادلعتادة اليت تقدـ لنزالء الفندؽ العاديُت، كيطلق عليها عادة لفظ 
 . منخفضة عن الفنادؽ األخرل، كؽلكن أف ربتول على مجيع ادلنافع الصحية كلواـز ادلطبخ ككسائل التدفئة كالغاز

 : فنادؽ مؤقتة. 2-3
ىي عبارة عن نوع من ادلعسكرات الفندقية اليت تقاـ لفًتة زلدكدة دلناسبة معينة، كتنتهي عمليا دبجرد انتهاء 

 . ادلناسبة اليت أنشئت من أجلها
                                                             

 .15، ص ـ1998، األردف، للنشر ك التوزيع  دار زىراف ،(مدخل شامل ) التسويق الفندقي ،خالد مقابلة 1
 41ياسُت الكحيلي، إدارة الفنادؽ كالقرل السياحية ،مرجع سبق ذكره، ص 2
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 : فنادؽ مومسية. 2-4
ىي تلك الفنادؽ اليت يلجأ إليها النزالء لقضاء فًتة زلددة قد تكوف طويلة أك قصَتة كفقا للموقع كالعوامل 

الطبيعية اليت سبتاز هبا ادلنطقة سواء كانت يف فصل الشتاء على اجلباؿ الثلجية أك يف فصل الصيف على شواطئ 
 . اخل.. . البحر، فتطالب ىذه الفنادؽ بتوفَت مجيع الوسائل ادلختلفة من ترفيو كتسلية، مكتبات، مالعب، مسابح

 : الفنادؽ الرياضية. 2-5
كتقاـ بالقرب من ادلالعب الرياضية، كغالبا ما توجد يف ادلدف الرياضية أك القرل األكدلبية ببعض الدكؿ 
 . األكركبية كغَتىا، كيراعى يف تصميمها ذبهيزىا بادلالعب كاألدكات كاألجهزة الرياضية اليت يستخدمها الرياضيوف

 : الفنادؽ العالجية. 2-6
ىي ال زبتلف عن الفنادؽ ادلومسية من حيث النوع إال فيما تتطلبو طبيعتها العالجية، كزبتلف عن بعضها 

البعض كفقا للغرض الذم أنشئت ألجلو، كأف يكوف الفندؽ يف موقع ؽلتاز بالتهوية كبامتالكو دلساحات خضراء أك 
 . اخل. .. اخل، باإلضافة إذل احتوائها على عيادات عالجية كمحامات. .. عيوف معدنية ككربيتية

 : الفنادؽ ادلتحركة. 2-7
تعد ىذه الفنادؽ من األنواع ادلستحدثة كالفريدة من نوعها يف صناعة الفنادؽ، كتقاـ عادة علي أسطح 

متحركة، سواء على سطح مائي مثل الفنادؽ العائمة، أك على سطح أرضي كعربات النـو يف القطارات كالكرفانات 
 . خلف السيارات، كاليت تشهد تطورا كبَتا يف عصرنا احلارل (caravanes)ادلقطورة 

 : الفنادؽ السياحية. 2-8
تعد الفنادؽ السياحية اليـو من أكثر األنواع انتشارا يف العادل، كتقاـ يف ادلدف الكبَتة كالصغَتة، كتتميز 
بأسعار إقامة كإعاشة مناسبة للسائحُت، كغلب أف يراعى عند إنشاء ىذا النوع من الفنادؽ السياحية، اختيار 

 . األماكن اليت يتوفر فهيا اذلدكء كالسكينة، حيث تنشأ دبحاذاة حدائق كغابات كأهنار، أك حبار كمناطق أثرية
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:  األول الفصل خاتمة

 اإلرث ككادلادية، كاحلضارية الطبيعية بُت اختالفها على السياحية اإلمكانات أف القوؿ ؽلكننا تقدؽلو مت شلا
 بقاعدة كتدعيمها، محايتها كتثمينها ضركرة يستلـز شلا، بلد أم يف السياحي القطاع مقومات تعترب التارؼلي الثقايف

 الطمأنينة كاألمن ػلقق أف شأنو من ما ككل، االتصاؿ ككالنقل، متنوعة خدمات، مادية مقومات من التحتية البٍت
.  السياحي للطلب احملددة الرئيسية العوامل كالسياحي للعرض األساسية الركائز دبثابة الكل باعتبار، للسائح

 قدكادلتطورة،  كمنها النامية الدكؿ اقتصاديات يف ىامة مكانة ربتل اليـو اخلدمات أنشطة بأف القوؿ ؽلكن
 ػلتلك. النقل كاالتصاؿ تكنولوجيا تطور كادلعلومات عصر حلركة نتيجة كبَتا توسعا كسريعا ظلو األنشطة ىذه عرفت
النقل،  خدمات تشمل اليت الفندقية كالسياحية كاخلدمات بالغة أعلية ذات متنوعة كعديدة جوانب اخلدمة عرض

 األفراد حركة زيادة انتشارىا كتطورىا يف ساعد قدكغَتىا،  كالسفر، اإلطعاـ، اإليواء كالسياحة االتصاؿ، ككاالت
 اإليواء كالضيافة أماكن كعامة السياحة رلاؿ يف لالستثمار خصبا مكانا كمتاحة فرصة بالدنا تبقىك. فراغهم أكقاتك

 الفندقية احلظَتة ضعف كاإليواء كالضيافة دلنضمات كشغور نقص من السياحية بيئتها تعرفو دلا نظرا( الفنادؽ )خاصة
 حاجاتو تلبية على العمل كالضيف مع ادلباشر االتصاؿ الفندقية كالسياحية ادلنظمات على بد ال ىذا علىك. هبا
 شك بال، السياحي التسويق عمليات خالؿ من كذلك، ملك بأنو كشعوره أمنو كراحتو على السهر كرغباتو إشباعك

 جديدة أسواؽ خلق كالسياح من متنامية ألعداد السياحية اخلدمات تقدصل كاألسواؽ السياحية توسيع على تساعد
 . السياحية ادلنتجات عرض يف التنوعك
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 الفندقي والسياحي للتسويق العام اإلطار: الثاني الفصل

مقدمة الفصل الثاني  

 الفندقية كاحدة من أىم عوامل اجلذب السياحي، اليت أصبحت تستقطب العديد السياحية كتعد ادلنظمات
 من االستمارات يف سلتلف دكؿ العادل، شلا يعٍت أف قضية ادلنافسة ربظى بأعلية بالغة من قبل القائمُت على ىذا

يف امتالؾ  القطاع على اعتبار أف اخلدمة الفندقية ذات النوعية العالية كمنافذ التوزيع ادلناسبة تشكل عامال أساسيا
األسواؽ  ادليزة التنافسية، شلا يتطلب االىتماـ بالدكر التسويقي الذم غلب أف تقـو بو ىذه ادلنظمات يف سلتلف

كيهدؼ إذل اإلطار العاـ للتسويق السياحي كالفندقي، كيعرض ىذا الفصل . العادلية، على أسس علمية مضبوطة
السياحية أىداؼ ادلنظمة  ربليل أىم األسس اليت يرتكز عليها ادلفهـو العلمي للتسويق الفندقي كدكره يف ربقيق

أخرل، كذلك من  ـ من جهةتوـ كرغباتوبالرحبية كالبقاء من جهة كأىداؼ العمالء يف إشباع حاجا الفندقية ادلتعلقةك
البيئة التسويقية  ككذا الفندقي، سلوؾ ادلستهلك السياحي السياحي كخالؿ التطرؽ عرض ادلفهـو العلمي للتسويق

الفندقية كعناصرىا الداخلية كاخلارجية كنظاـ ادلعلومات التسويقي كبعد ذلك التطرؽ إذل تقسيم السوؽ كعناصر ادلزيج 
 . بشكل سلتصر كالًتكيج السياحي التسويقي الفندقي
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مدخل إلى التسويق السياحي والفندقي  : األولالمبحث 

.  تعاريف حول التسويق السياحي والفندقي: األولالمطلب 
دل يقتصر النشاط التسويقي على السلع كاخلدمات النمطية، بل امتد إذل صناعة السياحة باعتبارىا سبثل 

مصدرا ىاما من مصادر الدخل يف اجملتمعات احلديثة، كيعترب التسويق السياحي كالفندقي جزءا من التسويق العادم، 
.  كلو تعارؼ عدة كال حسب كجهة نظره

ىي توجيو كافة اجلهود كاألنشطة داخل ادلؤسسة ":  كما يلييعرفو الدكتور عصاـ احلسن السعدم- 1
 ادلعادلة ادلتوازنة بُت احلاجات كالرغبات اخلاصة إلغلاد التسويق لإلدارة مباشر من اإلدارة العليا كنفوذ مقبوؿ كبإشراؼ

 العامة األىداؼ ىي عملية دراسة كربليل كزبطيط كتنظيم كمراقبة ادلوارد هبدؼ ربقيق ، أكبادلستهلكُت ادلستهدفُت
 العمالء كمضاعفة االستهالؾ كاالرتقاء دبستول كرغبات حاجات كإشباعللتسويق يف خلق فرص فندقية جديدة 

  1" ادلعيشة 

كاليت يتم تأديتها   كافة اجلهود كاألنشطة ادلنظمة"بأنوالتسويق السياحي  زلمد عبيدات. ديعرؼ - 2
دؼ إذل إشباع أذكاؽ يت توبتناغم مدركس من قبل كافة مقدمي اخلدمة السياحة بعناصرىا أك أجزائها ادلختلفة كاؿ

"ادلتلقُت أك الراغبُت يف السياحة بشىت صورىا
2 

ؽلثل التسويق الفندقي تلك اجلهود اليت تبذذلا "صربم عبد السميع التسويق الفندقي على أنو . يعرؼ د- 3
دؼ زيادة احلركة توالداخلية كاخلارجية كالتأثَت فيها  ادلنشآت الفندقية من أجل التعرؼ على األسواؽ السياحية

3"ية الفندقية كارتفاع نسبة اإلشغاؿ الفندؽ
 

التنفيذ العملي كادلنسق لسياسة األعماؿ من قبل ادلشاريع السياحية "على أنو " kridppendrof"عرفو - 4
سواء كانت خاصة أـ عامة على مستول زللي، إقليمي، كطٍت، أك عادلي بغرض ربقيق اإلشباع جملموعات 

4". ادلستهلكُت احملددين كشلا ػلقق عائدا مالئما
 

                                                             
 .17ص،2009، األكذلية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة ا، دار الر"التسويق كالًتكيج السياحي كالفندقي" عصاـ حسن السعيدم، 1
 . 18، ص2000، دار كائل للنشر ، عماف، األردف، الطبعة األكذل ، " (مدخل سلوكي) ياحيالتسويق الس" زلمد عبيدات، 2
 292ص ، العربية للتنمية اإلدارية، مصر ادلنظمةمنشورات ، " ( علمية ذبارب عربيةأسس) التسويق السياحي كالفندقي" صربم عبد السميع، 3
.  186، ص2005 مرجع سبق ذكره ،، "منهج تطبيقي"عبد العزيز أبو نبعة، دراسات يف تسويق اخلدمات ادلتخصصة  - 4
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.  أىمية وأىداف التسويق السياحي والفندقي: المطلب الثاني
 : أىمية التسويق السياحي والفندقي. 1

  كاالىتماـلقد ظهرت أعلية النشاط التسويقي دلا أصبحت أنشطة كأىداؼ ادلنظمة ال تتحقق دبجرد التفكَت
ادلنظمة إذل الوصوؿ إليها  بالعملية اإلنتاجية بل تعددت إذل ضركرة دراسة السوؽ كالتعرؼ على ادلكانة اليت تطمح

مكانو )ادلستهلكُت كربديد حجم الطلب  أيضا على رغبات كحاجاتك (.. .كحصة السوؽ، التميز، نسبة األرباح)
عاداهتم كتقاليدىم، )ادلؤثرات اليت تؤثر يف ادلستهلكُت  كما ىي، (كزمانو، كأيضا الطريقة اليت يشبع هبا ىذا الطلب

بذلك أعلية النشاط التسويقي تكمن يف توفَت معلومات عن السوؽ ك.  (.. .. .جنسهم، أعمارىم، قدراهتم الشرائية
حبوث التسويق، دراسة السوؽ،  )الذاتية كزلاكلة إشباع الطلب كالتنبؤ بو بأسلوب علمي كادلنافسُت كعلى اإلمكانيات

 1: (.. ..شكل ادلنافسة

 2: كؽلكن حصر أعلية التسويق يف ادلنشأة الفندقية السياحية فيما يلي

 كتقدير، (دراسة سلوؾ ادلستهلك) يساعد التسويق الفندقي على معرفة اجلوانب السلوكية للمستهلك -أ 
 . درجة أك مستول توقعاتو، كبالتارل ربديد نوعية اخلدمات ادلناسبة للتوقع كاليت ربقق رضا العميل

  يساعد التسويق على إعداد االسًتاتيجيات كالربامج دلقابلة حاجات األسواؽ ادلستهدفة، كبالتارل-ب 
يساىم يف زيادة الفعالية التنظيمية للمنظمة الفندقية  

على االبتكار كالتجديد، فهو ينشط الطلب على السلع كاخلدمات اجلديدة،  السياحي  يساعد التسويق-ج
اإليواء، خدمات الطعاـ،  من خالؿ الصورة الذىنية اليت ػلملها الزائر عن الفندؽ، التسهيالت ادلقدمة، خدمات

 . الًتفيو باإلضافة إذل موقع الفندؽ كتصميمو

  يساىم التسويق يف التأثَت ادلباشر على الزائر من خالؿ عناصر الًتكيج ادلختلفة، اليت توفر لو مجيع-د
 ادلعلومات ادلتعلقة باخلدمات اليت يقدمها الفندؽ، إذ البد أف يتم ذلك بكل أمانة كمصداقية حىت يؤدم إذل جلب

.  بدؿ أماكن اإلقامة األخرل فيو انتباه، إثارة االىتماـ، تعزيز الرغبة، كحث السائح على تفضيل اإلقامة

 : أىداف التسويق السياحي. 2
أف اذلدؼ النهائي لعملية التسويق ىو تلبية احلاجات البشرية، كىدؼ " Anshan"ك" Barter"يبُت كّل من 

التسويق السياحي ىو إرضاء السائح، كإذا كاف النجاح يف اإلرضاء يكوف التوسع كاالمتداد للسوؽ أمرا طبيعيا، كمن 
1: بُت أىداؼ التسويق السياحي نذكر ما يلي

 

                                                             
 ، 39، 38 ص ص، ،2005 الطبعة األكذل ،ادلقدمة يف التسويق، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، مصر، م، زلمد حافظ حجازم1
 . 11 مرجع سابق، ص،  ( علمية ذبارب عربيةأسس)  صربم عبد السميع، التسويق السياحي كالفندقي2
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:  إرضاء السائح. 2-1
 تفكر ادلنشآت السياحية يف محاية كجودىا دكف التفكَت يف إرضاء السياح، فمن خالؿ عملية التسويق ال

.  ادلنظم ػلصل السياح على اخلدمات ادلناسبة باألسعار كاألكقات ادلناسبة كبطريقة مرضية تتالءـ مع توقعاهتم

 : ربقيق األرباح. 2-2
التوسيع يف حجم السوؽ كإعطاء صورة جيدة عن ادلنشأة السياحية أمر ضركرم لتحقيق الربح، لذا على 

.  لسياح ؿادلنشأة العمل بطريقة، زلكمة كمنظمة لضماف استمرارىا يف تقدصل اخلدمات ادلطلوبة من

:  جعل االقتصاد التشغيلي شلكنا. 2-3
االستغالؿ األمثل للموارد، فالتقديرات لتوقعات السياح ذبعل من ادلمكن للمنشأة السياحية إدارة ادلوارد 

كالعرض السياحي دبا يتناسب مع الطلب الذم يقلل من االستغالؿ غَت األمثل للموارد ادلتاحة، إضافة إذل ادلنشأة 
السياحية اليت يظهر اىتماما بالقدرة على ادلنافسة كالسيطرة على ادلركز القيادم يف السوؽ، أم التغلب على نقاط 

.  الضعف، فالسوؽ ادلبٌت على التقدير السليم حلاجات كتوقعات السياح يسهل تنظيم أعماؿ كنشاطات ادلنشأة

:  إبراز صورة كاضحة. 2-4
إتباع االسًتاتيجيات الناجحة يف ادلنشآت السياحية ىو إزالة مشكلة االنطباع، فباستعماؿ كسائل اإلعالـ 

الفعالة، تسهل معرفة اجلوانب اإلغلابية كزبفيف اجلوانب السلبية حوؿ ىذه ادلنشأة فهناؾ دكر خاص لعناصر الًتكيج، 
  .اإلعالف كالدعاية يف تنشيط ادلبيعات اليت أصبح كجودىا ضركريا إلقناع السياح

                                                                                                                                                                                                      

 . 15-13، صمرجع سبق ذكره ،(مدخل شامل )التسويق الفندقي  خالد مقابلة، عالء السرايب، - 1
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 . خصائص التسويق السياحي والفندقي ومقومات نجاحو: المطلب الثالث
 . خصائص التسويق السياحي والفندقي. 1

 1: ؽلتاز التسويق السياحي باخلصائص اآلتية

  ىي التجارب الًتفيهية كالضيافةصناعة السياحةقدمها تادلنتجات الرئيسية اليت  . 
  (اجملتمع/ منطقة )بدال من نقل ادلنتج إذل العميل، غلب على العمالء السفر إذل ادلنتج . 

 مكونات العرض السياحي، قليل ادلركنة كغَت قابلة للتغيَت على ادلدل القصَت . 

  ادلنتجات السياحية ليس ذلا صفو زمانية فهي متواجدة يف الدكلة يف كل الوقت لذلك العمليات
 . التسويقية ؽلكن أف تتم يف أم كقت من أكقات السنة

  ادلنتج السياحي كخدمة ال ينتج عنو ملكية فردية، البد من كجود عالقة مباشرة مع ادلنشأة مقدمة
، يتم تقدصل اخلدمة بعد (حضور ادلشًتم الشخصي كتعاملو مع مقدـ اخلدمة السياحية)ادلنتج السياحي 

 . شرائها كليس ىنالك سباثل يف اخلدمات السياحية ادلقدمة

  ىو أحد كالتجارب الًتفيهية كالسياحية، ادلرتبط ب من الوقت كاألمواؿ حرج يف اإلنفاؽالسفر ىو جزء
 . زيارة ادلقاصد السياحيةالعوامل الرئيسية يف ازباذ القرارات بشأف 

 كمسية يف ظلط الطلبادل . 

 السياحيةالتكاليف الثابتة عالية من العمليات  . 

 االعتماد ادلتبادؿ للمنتجات السياحية . 

 . مقومات نجاح التسويق السياحي والفندقي. 2
2: يتوقف صلاح التسويق الفندقي كربقيق أىدافو ادلختلفة على عدد من العوامل أعلها ما يلي

 

 : التصميم ادلناسب للخدمة الفندقية. 2-1
 كيقصد بو ابتكار كاستحداث اخلدمات اليت تالئم الطلب السياحي الفندقي، فال ؽلكن أف نتصور قياـ

 الء، ألف األصل يف اخلدمة الفندقية ىو ارتباطها حباجةنزالفندؽ بتقدصل خدمات غَت مرغوب فيها كال ػلتاجها اؿ
 لذلك فإف ربديد ادلكونات الرئيسية للخدمة الفندقية. كرغبة العمالء، كليس بناء على رغبة كاىتماـ إدارة الفندؽ

 . ا كأسعارىا ادلناسبة يساعد على ربقيق األىداؼ الفندقيةتودبستويا

                                                             
 34سابق، ص اؿ نفس ادلرجع 1
.  303 ص302رجع، ص نفس ادل 2
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 : االعتماد على أكثر من كسيلة إعالنية. 2-2
من  كيعترب ذلك من الوسائل ادلساعدة على تركيز احلملة اإلعالنية ضلو اذلدؼ احملدد ذلا، ألف استخداـ أكثر

 كسيلة سواء ادلسموعة أك ادلقركءة أك ادلرئية يف آف كاحد، يعمل على توسيع دائرة األثر اإلعالشل كتنبيو احلواس
 . اإلنسانية ادلختلفة للتعامل مع أماكن اإلقامة الفندقية اليت توفر أفضل اخلدمات كاألكثر اجتذابا للسائحُت

 : االختيار ادلناسب لإلسًتاتيجية التسويقية الفندقية. 2-3
 كل فندؽ يعتمد على إسًتاتيجية معينة لتنشيط حركة مبيعاتو، تبعا للخدمات الفندقية اليت يقدمها كقدراتو

كاف  ا السوؽ السياحي الداخلي كاخلارجي، فكلمابوكإمكاناتو ادلادية كاإلدارية، ككذلك بناءا على الظركؼ اليت ؽلر 
األىداؼ  اختيار اإلسًتاذبية التسويقية للفندؽ متماشيا مع ىذه ادلتغَتات كاف االختيار سليما كزلققا لكل

 . التسويقية، دبعٌت أف اإلسًتاتيجية التسويقية غلب أف تكوف مرنة كديناميكية كؽلكن تغيَتىا

 : حسن اختيار أفراد التسويق. 2-4
 ذكم يتوقف صلاح العمل التسويقي الفندقي على حسن اختيار القائمُت باألنشطة التسويقية ادلختلفة

 ادلهارات العالية كاخلربة الكبَتة، إذ يعترب العنصر البشرم دبثابة احلاكم كادلؤثر يف صلاح ىذا العمل، ألف اخلطط
بشرية  كضعها كتنفيذىا موارد كاالسًتاذبيات التسويقية ال ؽلكن أف يتحقق أم ىدؼ منها ما دل يكن القائموف على

ىذا كيرتكز زبطيط اإلسًتاتيجية التسويقية الفاعلة للخدمات الفندقية . على مستول عاؿ من القدرة كالكفاءة
السوقي كدراسة الدكافع الشرائية لدل ادلستهلكُت احملتملُت،  عنها، على عمليات ادلسح كالسياسة الًتكغلية ادلنبثقة

ـ، باالعتماد على مواردىا البشرية كالفنية ادلتاحة، كدبا ينسجم مع توـ كرغباتوأمثل حلاجا بغية الوصوؿ إذل إشباع
. السياسة العامة للفندؽ
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  . (السائح)سلوك المستهلك : المطلب الرابع

 جاتاكقد ارتبطت دراسة سلوؾ السائح كثَتا بادلفهـو التسويقي الذم أصبح يدرؾ أعلية االىتماـ بح
ادلستهلك  رغبات ادلستهلك كاعتباره زلور العملية التسويقية، لذلك كاف لدينا دافع قوم جعلنا نتناكؿ سلوؾك

القرار سواء الشخصية أك  السائح، كزلاكلة فهم أبعاد قراراتو الشرائية من خالؿ دراسة العوامل كادلؤثرات ادلوجهة ذلذا
 . البيئية أك التسويقية

 :  سلوك إلى سلوك المستهلكفهومم-1
استعماؿ فقد يكوف ادلستهلك شخص طبيعي أك معنوم يقـو بشراء ادلنتجات إما الستهالكو الشخصي أك 

ادلستعمل  ) هبا يف أداء عملواالستعانةكإما إلنتاج سلعا كخدمات أخرل، أك ، (ادلستهلك األخَت)أفراد أسرتو 
  (مالصناعي، ادلشًتم الصناع

أجل التكيف   مجيع األفعاؿ كالتصرفات ادلباشرة كغَت ادلباشرة اليت يأتيها كيقـو هبا األفراد من"السلوؾ ىو 
"مع متطلبات البيئة كاحلياة احمليطة هبم

1 

التصرفات اليت تتضمن الشراء كاستخداـ السلع   رلموعة من"فهو عبارة عن  (السائح) سلوؾ ادلستهلك ماأ
  2. "التصرفات ربدد ىذه ككاخلدمات دبا يف ذلك عملية ازباذ القرارات اليت تسبق

  ذلك السلوؾ الذم ينتج عن ادلستهلك نتيجة تعرضو إذل منبو داخلي أك خارجي يف"كما يعرؼ على أنو 
الشرائية  البحث كالشراء كاستخداـ ادلنتجات اليت يتوقع أهنا ستشبع حاجاتو كتليب رغباتو حسب اإلمكانيات

"ادلتاحة
3 

 : أسباب وأىمية دراسة سلوك السائح- 2

تعد دراسة سلوؾ ادلستهلك ادلدخل الناجح لعملية التسويق للوصوؿ إذل ربديد حاجات ادلستهلك غَت 
ذلك فإّف من ادلهم للتسويق قيامو بدراسة عادات ادلستهلك الشرائية من خالؿ اإلجابة، عن على ادلشبعة، كبناءا 

نقدا أـ )من الذم يشًتم ادلنتج؟ مىت يتم الشراء؟ من أين يشًتم ادلستهلك ادلنتج؟ كيف يشًتم : األسئلة اآلتية
لذا فإّف دراسة سلوؾ ادلستهلك تكتسب ( ما ىو الدافع للشراء؟)كصوال إذل السؤاؿ األصعب دلاذا يشًتم  (باألجل

                                                             
 24، ص 1997األردف، نشر كالتوزيع، سلوؾ ادلستهلك، دار الثقافة ؿ، زلمد صاحل ادلؤذف - 1
 95، ص2002، مكتبات مؤسسة األىراـ، مصر، (21يف تواجو ربديات القرفؾ)لتسويق الفعاؿ د، اعبد احلميد طلعت أحم2
 4، ص1995، األردف، التوزيع كنشرسلوؾ ادلستهلك، دار ادلستقبل ؿ ،زلمود إبراىيم عبيدات3
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. (جلهد/الوقت/ ادلاؿ)أعليتها من دراسة الكيفية اليت يقـو هبا فرد ما بازباذ قراراتو يف توزيع كإنفاؽ ادلوارد ادلتاحة لديو 
  1. كما أنّو تكمن األعلية من خالؿ توضيح خصائص ادلستهلكُت كحاجاهتم كرغباهتم

 2: كتقـو دراسة ادلستهلك السياحي على عدد من األسباب ادلهمة ىي

يهدؼ اإلنساف عادة إذل إشباع احلاجات ادلادية :  بالحاجة إلى القيام بنشاط سياحيساإلحسا- أ 
كاألكل كالشراب كاحلاجات النفسية كادلتعة كالًتفيو كالثقافة، إذل غَت ذلك من احلاجات ادلختلفة اليت زبضع 

.  لرغبات كدكافع ادلستهلكُت

يستغرؽ االستعداد للرحلة السياحية الدكلية فًتة أطوؿ يف : االستعداد للقيام بالرحلة السياحية- ب 
تفكَت ادلستهلك من الرحالت السياحية الداخلية دائما، لذلك فإف االستعداد الزباذ قرار شراء برنامج سياحي لزيارة 

.  دكلة أخرل يأخذ فًتة أطوؿ من الرحلة احمللية

 تعترب ىذه ادلرحلة من أىم مراحل ازباذ قرار الشراء ألهّنا تقـو على :اتخاذ قرار شراء برنامج سياحي- ت 
ادلوازنة بُت موارد ادلستهلك ادلالية احملدكدة كبُت دكافعو كرغباتو الكثَتة ادلتنوعة، شلا تؤثر على قرار الشراء الذم يتخذه 

مستول اخلدمة السياحية -: لزيارة دكلة أك منظمة سياحية دكف أخرل كيؤثر على ىذا القرار عدد من العوامل أعّلها
 . يف منطقة الزيارة

.  القدرة المالية لدى المستهلك السياحي- ث 

ربتاج ىذه ادلرحلة إذل تيار مستمر من البيانات كادلعلومات : شعور المستهلك السياحي بعد الزيارة - ج
الواردة إذل منتجي السلعة السياحية لكي توضح درجة إشباع ادلستهلكُت كمدل رضائهم عن الرحلة، كمستول 

اخلدمات كالتسهيالت السياحية ادلقدمة ذلم، شلا يساعد على تطوير ادلنتج السياحي بصفة دائمة كالتأثَت يف قرارات 
.  الشراء بالنسبة ذلم مستقبال

                                                             
 . 11، ص2009، دار زىراف للنشر كالتوزيع، األردف، (مدخل متكامل)محد الغدير، رشاد الساعد، سلوؾ ادلستهلك . د- 1
 21 -20 صص، نفس ادلرجع السابق ، سلوؾ ادلستهلك، زلمود إبراىيم عبيدات2
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 البيئة التسويقية السياحية والفندقية ونظم المعلومات: المبحث الثاني

 : البيئة التسويقية السياحية والفندقية: المطلب األول
كحىت  إف النشاط الفندقي كغَته من النشاطات االقتصادية األخرل، يتأثر بادلضامُت البيئية احمليطة اخلارجية

على  الداخلية منها، فإذا كانت العوامل الداخلية يسهل التحكم فيها كتوجيهها، فإف العوامل اخلارجية يصعب
ادلنظمة مواجهتها كالتعامل معها، لذلك سيتناكؿ ىذا ادلبحث سلتلف عناصر البيئة الداخلية كاخلارجية مع الًتكيز على 

1. أثر التسويق يف إدارة ادلنشآت السياحية كالفندقيةدبوضوع الدراسة  العناصر اليت ذلا عالقة
 

 :  مفهوم البيئة التسويقية1

فيو  كافة القول ادلوجودة داخل ادلنظمة كيف احمليط اخلارجي الذم تزاكؿ"ا نوتعرؼ البيئة التسويقية بأ
أعماذلا، كتؤثر على القدرة التسويقية ذلا كمدل فاعلية اإلدارة يف ازباذ قرارات ناجعة بشأف بناء كتطوير عالقات 

 "اتوا تتضمن عناصر دفع للمنظمة أك عناصر تعطيل كإعاقة دلسَتنوناجحة مع السوؽ، كما أ
2

 

أك غَت  مباشر ىي كل العناصر من خارج الفندؽ كمن داخلو كاليت تؤثر على ضلو"فالبيئة التسويقية الفندقية 
نشاطات  مباشر على األنشطة التسويقية، نتيجة التفاعالت اليت ؽلكن أف ربدث بينها، كأثر ذلك على استمرارية
يف البيئة ة الفندؽ عن طريق توظيف قدراتو كإمكاناتو ادلادية كالبشرية كتكييفها مع التطورات كادلتغَتات ادلختلف

  3:ا علىتوكعادة تقاس القدرة على ازباذ القرارات يف ادلنظمات ادلختلفة دبدل قدر. الداخلية كاخلارجي

 التكيف مع ادلتغَتات اخلارجية احمليطة . 
 التنبؤ باذباه كقوة ىذه ادلتغَتات مستقبال  . 
 إدارة ادلتغَتات البيئية الداخلية كالسيطرة عليها بكفاءة  .

 : عناصر البيئة الخارجية- 2

الفنادؽ ادلنافسة : لصناعة الفنادؽ تتكوف البيئة الفندقية اخلارجية من عناصر بيئة ادلهمة كعناصر البيئة العامة
السياحة كالسفر كشركات الطَتاف  كالوسطاء كككاالت( العمالء)كالضيوؼ ( فنادؽ سلسلة أك فناد مستقلة)

أما عناصر البيئة الفندقية العامة فهي البيئة . كغَتىا كادلصارؼ كادلقرضوف كاجلمهور كمحلة األسهم كالنقابات العمالية
االقتصادية كالبيئة السياسية كالقانونية كالبيئة الثقافية كاالجتماعية كالدؽلوغرافية كالبيئة التكنولوجية كالبيئة الطبيعية 

 . 4كبشكل عاـ تقسم عناصر البيئة التسويقية الفندقية إذل خارجية كداخلية، كأىم العناصر البيئية ذات العالقة

                                                             
 . 33، مرجع سبق ذكره، صالتسويق كالًتكيج السياحي كالفندقي، دممعصاـ احلسن السع-  1
 47، ص2005 ،2،ط، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف(مدخل ربليلي)ناجي معالك رائف توفيق، اصوؿ التسويق  -2
 37، ص2004 ،1،طؽ ادلعلومات، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، عمافمرحبي مصطفى علياف كفاضل السمرائي، تسو -3
  200، ص2005بة بن بوعلي، شلف، اجلزائر، ديسمربميوسف ابوفارة كمسَت ابو زيد، النشاط الًتكغلي يف البيئة الفندقية، رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة حس4
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 : البيئة االقتصادية. 2-1
 ضلو البحث عن اخلدمات السياحية كالفندقية يف دكؿ انوإف البيئة االقتصادية يف بلد ما تؤثر على توجو سكا

كعلى  أخرل، فهذه البيئة سبثل سلتلف القول ادلؤثرة يف االقتصاد كاليت ؽلكن أف تؤثر على قدرات ادلؤسسات الفندقية
السياحي  ـ لشراء السلع كاخلدمات، كمن العوامل االقتصادية اليت تؤثر يف حجم االستهالؾتورغبة العمالء كمقدر

 : كالفندقي ما يلي

القدرة الشرائية للمستهلك حبيث أف اطلفاض القدرة الشرائية لألسر يؤدم إذل تعديل سلوكها يف قضاء 
 . الفراغ كالعطل كىو ما ينجم عنو تقلص يف مدة اإلقامة كاطلفاض يف نسب اإلشغاؿ الفندقي أكقات

  حبيث ينخفض الطلب على اخلدمات الفندقية كالقطاع السياحي بشكل عاـ خالؿ:الدورة االقتصادية
للمنظمة، كما مدل  فًتات االنكماش كالكساد بينما يزداد الطلب على ىذه اخلدمات خالؿ فًتات الرخاء كاالزدىار

 . تأثَت ذلك على قرار ادلستهلك يف ارتياد الفندؽ

 : البيئة التكنولوجية. 2-2
من أف  تلعب البيئة التكنولوجية دكرا مهما يف ربديد طبيعة العمل الفندقي، إذ مكنت العاملُت يف الفنادؽ

لديو  يكونوا أكثر إنتاجية يف عملهم كببذؿ جهود بدنية أقل، فالتكنولوجيا السائدة يف موطن السائح الضيف تبٍت
عن تلك اليت  مستول معُت من احلياة، كىو يتوقع أف ػلصل على خدمات فندقية ال تقل يف مستواىا التكنولوجي

 . اعتاد عليها

 : البيئة االجتماعية كالثقافية. 2-3
عديدة،  إف اذليكل االجتماعي كالثقايف ألم دكلة من عادات كتقاليد كلغة كمستول ثقايف كمتغَتات أخرل

كأكقات فراغو،  يؤثر بصورة فاعلة يف العادات الشرائية كأظلاط السلوؾ االستهالكي للفرد كاذباىاتو ضلو قضاء عطلتو
لذلك ينبغي على ادلنظمة الفندقية أف تدرس بعناية البيئة االجتماعية كالثقافية اليت تعمل يف إطارىا، كالبيئة 

االجتماعية كالثقافية اليت يأيت منها السائح الضيف، ألف ىذا يساعدىا يف تقدصل اخلدمات الفندقية اليت تليب حاجاتو 
 . كرغباتو

 : البيئة السياسية كالقانونية. 2-4
السياسي  تعد البيئة السياسية كالقانونية من احملددات األساسية حلجم الطلب الفندقي، إذ أف االستقرار

كحالة ال استقرار، ،  عامل ىاـ يف اختيار السائح كتفضيلو لبلد ما على حساب بلد آخر يشهد اضطراب سياسي
فإف  كمن جانب آخر. فإف الظركؼ السياسية ادلستقرة تساعد على زيادة حجم الطلب السياحي كالفندقي كبالتارل

التشريعات كالقوانُت اليت تصدرىا الدكؿ مثل إلغاء تأشَتات الدخوؿ لكل أك بعض السائحُت، إلزاـ الفنادؽ 
سياحة رجاؿ  باستخداـ مواد معينة أك منعها من تقدصل خدمات أخرل العتبارات خاصة بادلستهلك، تدعيم

حجم الطلب  األعماؿ، نظاـ اجلودة اخلاص بالفنادؽ، كل ىذه العوامل القانونية كغَتىا تلعب دكرا ىاما يف تفعيل
 .السياحي كالفندقي
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 : ادلنافسة الفندقية. 2-5
تواجو ادلنظمات الفندقية عادة عددا كبَتا من ادلنافسُت، فهي تتأثر بطبيعة احلالة القائمة يف السوؽ، كمدل 

بشكل أفضل  قوة كمتانة ادلنافسة السائدة فيها، لذلك عليها تقدصل سلع كخدمات تشبع حاجات كرغبات مجهورىا
 . ا كخططها تبعا لشكل ادلنافسة السائدتومن منافسيها، كتكييف سياسا

 : البيئة الدؽلوغرافية. 2-6
 تعمل ادلنظمات الفندقية من أجل زيادة معدالت اإلشغاؿ الفندقي كرفع احلصة السوقية، من خالؿ كسب

السياح  ادلزيد من السائحُت كاحملافظة على الضيوؼ احلاليُت، لذلك غلب على إدارة الفندؽ إعداد دراسة حوؿ عدد
الدؽلوغرافية للسكاف  كالتنبؤ بالزيادة أك النقصاف يف ادلستقبل، كما غلب عليها التعرؼ على التوزيع اجلغرايف كالًتكيبة

من حيث، فئات العمر كاجلنس كادلستول التعليمي كالثقايف، كالدخل األسرم لكل فئة، حيث زبتلف الرغبة يف 
كضع اخلطط التسويقية كاألنشطة  كعلى ضوء ذلك يتم. السفر كالسياحة حسب السن كالنمط ادلعيشي لكل أسرة

 . الًتكغلية ادلناسبة للسوؽ ادلستهدؼ اليت ربقق رضا العمالء ككالئهم

 : الوسطاء. 2-7
 كمنظمو كأىم ىؤالء الوسطاء ككاالت السياحة كالسفر كشركات الطَتاف كشركات النقل الربم كالبحرم

بصورة مباشرة،  ، كىم يؤثركف يف السائح الضيفاخل.. . ادلعارض التجارية كادلؤسبرات كمنظمو اجلوالت السياحية
. اليت ينطلق منها الوسيط ذا الفندؽ أك ذاؾ، كلذلك ينبغي على ادلنظمة الفندقية معرفة األسسبوكينصحوف 

 : عناصر البيئة الداخلية-3

ادلنظمة  كسبثل رلموعة العوامل الداخلية كادلتغَتات اليت ؽلكن التحكم فيها كالسيطرة عليها كتنظيمها من قبل
الفندقية، كتستطيع أف تغَتىا كتوجهها حسب ادلستجدات كالتحوالت اليت ربدث يف األسواؽ ادلستهدفة، كىذه 

الذم  العناصر ىي اذليكل التنظيمي كالثقافة التنظيمية كالوظائف ادلختلفة للمنظمة باإلضافة إذل ادلزيج التسويقي
 1. ث الثالثسيتم التطرؽ إليو يف ادلبح

 : اذليكل التنظيمي للفندؽ. 3-1
ؽلثل اذليكل التنظيمي رلموع العالقات بُت سلتلف الوحدات كيرتبط بنشاط كأىداؼ ادلنشأة كما يكيف 

، كاإلسًتاتيجيةكرغم اختالؼ الباحثُت حوؿ طبيعة العالقة بُت اذليكل التنظيمي ، تناسق رلمل التنظيم بداخلها
ـ ال ؼلتلفوف على ضركرة ربقيق نويتبع اإلسًتاتيجية، أـ أف اإلسًتاتيجية تتبع اذليكل، غَت أ أيهما يتبع اآلخر اذليكل

  .اإلسًتاتيجية ادلناسب بعد أف ربدد خططها  التوافق كاالنسجاـ

                                                             
 41-39 حسن السعيدم، الًتكيج كالتسويق السياحي كالفندقي، مرجع سبق ذكره، ص ص عصاـ1
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 : الثقافة التنظيمية. 3-2
 ىي نسيج متكامل من اللغة كالعادات كادلعتقدات كالقيم ادلتفق عليها اليت تنظم قواعد ككسائلة إف الثقاؼ 

فلكل  السلوؾ ادلقبوؿ، كدبركر الوقت تصبح ىذه القيم رموزا مألوفة كمعاشل مشًتكة، كجزء من شخصية ادلنظمة
 . منظمة فندقية ثقافة خاصة ربدد معادل السلوؾ السليم للعاملُت من أجل ربقيق رسالة الفندؽ

 : الوظائف الفندقية. 3-3
 كتعترب أحد العناصر األساسية للبيئة الداخلية اليت تؤثر يف بعضها البعض، كينبغي أف تعمل بصورة

 : متكاملة حىت تتحقق تداؤبية العمل الفندقي كأىم ىذه الوظائف ما يلي

 كزبتص بشراء ما ربتاجو ادلنظمة الفندقية من سلع كخدمات: كظيفة الشراء . 

 كزبتص بالتأمُت على أعماؿ الفندؽ كمجيع أك بعض نشاطاتو: كظيفة التأمُت . 

 كتعاجل ىذه الوظيفة كل ما يتعلق بطاقم العمل كاالستقطاب كاالختيار : كظيفة ادلوارد البشرية
 . كالًتقيات كنظم األجور كالتحفيز؛ كظيفة احلجز كالتدريب

 كزبتص دبعاجلة ما ينشأ بُت ادلنظمة الفندقية كاألطراؼ األخرل من نزاعات: الوظيفة القانونية . 

 ( احملاسبة، االقًتاض، سياسة االئتماف )كتعاجل مجيع ادلسائل ادلالية: الوظيفة ادلالية. .. 

 للضيوؼبشكل أفضلتوفَت كل ما يلـز الغرؼ لتقدصل خدمة اإليواء كهتتم ب: كظيفة الغرؼ كاإليواء . 

 ـ بتوفَت السالمة كاألمن لضيوؼ الفندؽ كطاقمو كتسهيالتو ادلاديةهتتك: كظيفة السالمة كاألمن . 

 مت بتوفَت األطعمة كادلشركبات ادلالئمة كادلتميزة لضيوؼ الفندؽ توك: كظيفة تقدصل األطعمة كادلشركبات
 . مطاعمو كعمالء

  مت باستقباؿ الضيوؼ كاالتصاؿ ادلباشر معهم عند القدـك توك(: ادلكتب األمامي)كظيفة االستقباؿ
 . كأثناء إقامتهم، كىي من الوظائف احليوية يف الفندؽ كعند ادلغادرة

 كىي كظيفة تكميلية تعٌت بغسيل ككي لواـز غرؼ كأجنحة كقاعات الفندؽ، : كظيفة الغسيل كالكي
 . توفر ىذه اخلدمة للضيوؼ كما

 كزبطيط  كىي أحد أىم الوظائف احليوية للمنظمة الفندقية اليت تعٌت بوضع: كظيفة التسويق
األسواؽ ادلستهدفة،  التسويقية ادلناسبة بناءا على ما توفره من معلومات كمعطيات عن االسًتاتيجيات

.  فاعليتها ينبغي أف تعمل بتنسيق كتكامل مع بقية الوظائف الفندقية األخرل كحىت ربقق ىذه الوظيفة

اليت  ا الداخلية اليت ؽلكن السيطرة عليها كالتحكم فيها، كاخلارجيةتوالتسويقية الفندقية دبكونا إف البيئة
يف ظل  تتصف بالديناميكية كالتغَت، نتيجة التطورات اليت ربدثها الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، خاصة

كاليقظة  ادلنافسة الشديدة اليت يشهدىا القطاع الفندقي، تستدعي من رجاؿ التسويق بالفنادؽ، ادلتابعة ادلستمرة
إذل قرارات  الدائمة قصد احلصوؿ على معلومات دقيقة كحديثة، ترصد سلتلف التحوالت البيئية كسبكن من الوصوؿ

 . سليمة بشأف اخلطط كالسياسات ادلتعلقة بادلزيج التسويقي الفندقي كتعديلها كتكييفها
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.  نظم المعلومات التسويقية: المطلب الثاني
الرئيسية اليت  كتعترب نظم ادلعلومات بشكل عاـ، كنظاـ ادلعلومات التسويقية بشكل خاص من األدكات

 . كالقياـ بعملية التخطيط كالرقابة تستخدمها اإلدارة التسويقية يف توفَت ادلعلومات اليت تساعدىم يف حل ادلشاكل

 1". النظاـ ىو رلموعة العناصر أك األجزاء اليت تنظم يف تكوين كل معقد": النظاـعرؼ يف
 

 عبارة عن مشاىدات تصف ظاىرة معينة أك رلموعة حقائق خاـ غَت منظمة قد تكوف ىي : البيانات
.  يف شكل أرقاـ، رموز، أك كلمات كليس ذلا معٌت حقيقي كال تؤثر يف سلوؾ من يستقبلها

 باستخدامها  فهي عبارة عن بيانات مت تصنيفها كتنظيمها كمعاجلتها بشكل يسمح: ادلعلومات
كاالستفادة منها فهي ذات معٌت كتؤثر يف ردكد أفعاؿ كسلوؾ من يستقبلها كلكن عموما تبقى كل من 

 . البيانات كادلعلومات مفاىيم نسبية

 :  نظام المعلوماتمفهوم. 1
إف اختالؼ تعريف نظاـ ادلعلومات راجع إذل اختالؼ اخللفية العملية كالعلمية دلقدميها فظهرت عدة 

 : تعاريف نذكر منها

على أنو نظاـ متكامل من العنصر البشرم كاآلالت، كيهدؼ إذل تقدصل معلومات لدعم ": التعريف األول
عمليات ازباذ القرارات يف ادلؤسسة، كيستخدـ النظاـ يف ذلك أجهزة كبررليات احلاسب اآلرل كاإلجراءات اليدكية 

2". كظلاذج ازباذ القرار كقواعد البيانات
 

ىو عملية مزج كل ادلواد البشرية كادلعلوماتية من أجل مجع، زبزين، حبث اتصاؿ ": التعريف الثاني
3. "كاستعماؿ ادلعطيات بشكل يسمح بتسيَت ناجح للعمليات داخل ادلؤسسة

 

 : نظام المعلومات التسويقية. 2
 : تعريف نظاـ ادلعلومات التسويقية. 2-1

كاإلجراءات اليت   شبكة معقدة من العالقات التنظيمية ادلكونة من األفراد، األدكات": على انوعرفو كوتلر 
هتدؼ إذل تسهيل تدفق البيانات كادلعلومات اليت تأيت من مصادر داخلية كخارجية للمنظمة كموجهة خلدمة القرارات 

 . 4 "التسويقية

                                                             
  1. 27، ص1999 ،4زلمد علي شهيب، إدارة العمليات كاالنتاج يف ادلؤسسات الصناعية كاخلدمية، مطبعة جامعة القاىرة، مصر، ط 

 . 162، ص1999عبد الرمحاف الصباح، نظم ادلعلومات اإلدارية، دار زىراف للنشر كالتوزيع، األردف،  2
 . 160، ص1998فريد النجار، إدارة منظومات التسويق العريب كالدكرل، االسكندرية،  3
 . 162عبد الرمحاف الصباح، نظم ادلعلومات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص 4
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الذم ؼلتص بعمليات مجع   ذلك النظاـ الفرعي" نظم ادلعلومات التسويقية بأنويعرف محمد علي شهيب
ا بدكف عوائق دبا ؽلكن بوالتسويقية، كيعمل على انسيا ككصب كتبويب كربليل كزبزين كاسًتجاع البيانات كادلعلومات

اإلدارية دبا يساعد على تعميق شلارستو اإلدارية كالتسويقية، بتوجيهو ضلو  كظيفتو ادلدير من أف يتدبر حبكمة كلياقة
 1. "اىتمامو بادلدخالت ادلخرجات أكثر من

 : مكونات نظاـ ادلعلومات التسويقية. 2-2
الداخلية، حبوث التسويق،  السجالت: )أربعة أنظمة جزئية (04)نظاـ ادلعلومات التسويقي يتكوف من 

مهمتها األساسية مجع كزبزين كربليل البيانات من مجيع البيئات ذات  (االستخبارات التسويقية، التحليل التسويقي
تقييم التغَتات البيئية مبكرا كتطوير الربامج كترشيد  كيف ربديد الصلة بنشاط ادلنظمة كربويلها إذل معلومات تستخدـ

 : 2ادلعلومات التسويقية يقـو دبهمة تقييم بيئتو من خالؿ نوعُت من البيانات فنظاـ. القرارات التسويقية

 ىي بيانات ذبمع ألىداؼ أخرل غَت أىداؼ قيد البحث احلارل، كلكن ؽلكن : بيانات ثانوية
 . االستفادة منها يف معاجلة مشكلة البحث، باإلضافة إذل توافرىا من مصادر داخلية كمصادر خارجية

o تتكوف ادلصادر اخلارجية من البيئة اخلارجية أم كل ما ىو خارج نطاؽ : المصادر الخارجية
ادلنشورات كالدكريات، التقارير، النشرات، الكتب )ادلنظمة كيتم احلصوؿ البيانات الثانوية من 

 .كككاالت حبوث التسويق، البنوؾ، اجلامعات كاألجهزة احلكومية..( .العلمية

o تتكوف ادلصادر الداخلية من أشخاص كإدارات داخل ادلنظمة كيتم :  المصادر الداخلية
على تلك البيانات من السجالت كادللفات الداخلية للوحدات اإلدارية يف ادلنظمة مثل  احلصوؿ

 ... الشراء، تقارير ادلبيعات، كالقوائم احملاسبية، أرقاـ ادلبيعات، شكاكم العماؿ الفواتَت أكامر

 ىي تلك البيانات اليت يتم مالحظتها كتدكينها كمجعها مباشرة دببادرة من ادلنظمة: بيانات أولية 
 ( . دلعاجلة ادلشكلة احلالية )موجهة لتلبية حاجات زلددة من ادلعلومات ادلطلوبةك

فالبيانات األكلية يتم االستفادة منها لسد النقص أك الفجوة يف البيانات الثانوية كعدـ دقتها أك كفايتها، 
األنظمة الفرعية  فجمع البيانات األكلية يف العادة من اختصاص النظاـ ادلعلومايت الفرعي ادلسمى حبوث التسويق، أما

فإهنا هتتم دبراقبة  (ربليل ادلعلومات كاالستخبارات التسويقية، السجالت الداخلية)األخرل لنظاـ ادلعلومات التسويقي 
بصفة مستمرة، كفيما يلي نذكر أىم مكونات نظاـ ادلعلومات  كمتابعة االذباىات كالتطورات كالتغَتات البيئية كربليلها

 : 3التسويقية

                                                             
 . 27زلمد علي شهيب، إدارة العمليات كاالنتاج يف ادلؤسسات الصناعية كاخلدمية، مرجع سبق ذكره، ص 1
 101، ص2003، التسويق مفاىيم معاصرة، دار حامد للنشر كالتوزيع، األردف زلمد سويداف، شفيق ابراىيم حداد  نظاـ2
 . 105نفس ادلرجع، ص 3
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 يقـو مديرم التسويق باستخداـ معلومات السجالت كالتقارير الداخلية: السجالت الداخلية 
 .دلنظماهتم بشكل منتظم كذلك دلساعدهتم يف رسم اخلطط اليومية كتطبيقاهتا كقرارات الرقابة

 ادلنظمة  اليت تساعد مدير التسويق كتزكد رلموعة من ادلصادر كاإلجراءات: االستخبارات التسويقية
بادلعلومات اليومية حوؿ التطورات أك التغيَتات اليت ربدث يف البيئة التسويقية اخلارجية إلعداد كتعديل 

 ...( معلومات عن ادلنافسُت)اخلطط كالربامج التسويقية مثل 

 نظاـ التحليل ؼلتص باختيار انسب الوسائل: تحليل المعلومات أو نظام التحليل التسويقي 
 األدكات كادلقاييس اليت ؽلكن استخدامها لقياس كربليل البيانات كادلعلومات عن طريق استخداـك

تلك النماذج هبا األساليب اإلحصائية كالنماذج الرياضية اليت سبكن من استخالص ادلؤشرات كيقصد 
استخالص معلومات إذل دؼ توحل ادلشكالت التسويقية  كاإلحصائية اليت تستخدـ يف ربليل البيانات
عن رلموع األساليب اليت "ا عبارة نوالنماذج اإلحصائية بأ ذات معٌت من ادلعطيات العامة، كما تعرؼ

1."هتايف رلموعة من البيانات كاختبار معنويا تساعد على ربليل العالقات بُت متغَتات معينة
 

كظائف نظاـ ادلعلومات . 2-3
 2: كظائفو كادلتمثلة يف اآليت رلموعة نظاـ ادلعلوماتؿ

 كىو ذبميع العناصر الالزمة لتشغيل النظاـ فمثال ال بد من ذبميع ادلواد اخلاـ، الطاقة، : اإلدخاؿ
 . األفراد، كالبيانات، قبل أف يتم التشغيل

 كىو عملية ربويل ادلدخالت إذل سلرجات مثل إجراء عمليات حسابية على البيانات: التشغيل . 

 ينطوم على نقل ادلخرجات الناذبة من عملية التحويل إذل مقرىا النهائي مثل توزيع التقارير : ادلخرجات
 . على ادلستخدمُت

 صدكر معلومات حوؿ أداء رجاؿ البيع دلدير : سبثل معلومات حوؿ أداء النظاـ مثل: التغذية ادلرتدة
 . ادلبيعات

 تنطوم على متابعة كتقييم ادلعلومات ادلرتدة لتحديد اضلرافات للنظاـ عن أىدافو ككذلك ازباذ : الرقابة
 . ما ؽلكن ازباذه لتعديل ادلدخالت كعمليات النظاـ للوصوؿ إذل سلرجات مالئمة

أعلية نظاـ ادلعلومات  . 2-4
 3: يعترب نظاـ ادلعلومات ذك أعلية بالغة كذلك لعدة أسباب منها

  تزايد ادلعرفة ادلتاحة للمديرين 

                                                             
 . 17، ص2005الدار اجلامعية، مصر ، (اساليب القياس كالتحليل كاالختبار) ثابت عبد الرمحن ادريس، حبوث التسويق 1
 17، ص السابق نفس ادلرجع2
 . 85رجع سابق، صنفس ادل - 3
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 ظلو ادلنشآت كتعقد أعماذلا . 

 ازدياد درجة زبصص ادلنشآت ككذا التعقيد التكنولوجي . 

 ازدياد درجة التغَت البيئي كالتكنولوجي كانتشار استخداـ احلاسبات اآللية . 

  كما أف نظاـ ادلعلومات جزء أساسي كىاـ من موارد التنظيم، كمن مث لو تأثَت بليغ على كفاءة التشغيل
 .من جهة، كإنتاجية العملُت كرضا العمالء من جهة أخرل

  تعتمد ادلؤسسة على نظاـ ادلعلومات كمصدر رئيسي لدعم فاعلية ازباذ القرارات كفرصة حيوية خالقة 
كيف األخَت كخالصة لألعلية السابقة ؽلكن القوؿ بأنو مكوف ىاـ لتطوير ادليزة . لعمل كثَت من الناس

 .التنافسية للمنشأة كأعماذلا
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 بحوث التسويق: لب الثالثالمط

 تعريف بحوث التسويق. 1

حبوث التسويق سبثل جزءا ىاما كنظاما فرعيا من نظاـ ادلعلومات التسويقي يف ادلنظمة، الذم يتضمن 
القرارات التسويقية، كتبدأ ىذه  مالحظة كدراسة كربليل كتفسَت ادلشكالت ذات الطابع التسويقي بغرض ترشيد

ػلاكؿ رجاؿ حبوث التسويق ذبميع البيانات  البحوث يف ربديد مشكلة معينة تتطلب البحث كالدراسة كالتحليل مث
 . 1تقارير يتم على أساسها ازباذ القرارات ادلناسبة  كربليلها كاستخالص النتائج كتقدؽلها لإلدارة يف شكل

 ذلك النشاط الذم يربط بُت ادلنظمة كبيئتها " حبوث التسويق على أهنا Asker and Dayكقد عرؼ 
لتفهم البيئة، كلتحديد كتفسَت  التسويقية، فهو يشتمل على ربديد كذبميع كربليل كتفسَت البيانات اليت تعاكف اإلدارة

"ادلشاكل كالفرص كلتقييم كتنمية القرارات التسويقية
2

 

 . أىداف بحوث التسويق. 2

3:  رلموعة من ادلزايا من أبرزىا ما يليخالؿتربز أعلية حبوث التسويق من 
 

 . ةىود التسويقيجل كضع توقعات كتنبؤات أكثر دقة عن ادلتغَتات كالعوامل اليت تؤثر على ا-أ

 . فهم ادلتغَتات السوقية كأسلوب تفاعلها كطريقة التعامل معها-ب

كبياف   فتح رلاالت جديدة أماـ رجاؿ التسويق نتيجة دراسة السوؽ كحاجات العمالء غَت ادلشبعة-ج
 . إمكانية مساعلة ادلنظمة يف إشباع ىذه احلاجات كاكتشاؼ الفرص التسويقية ادلتاحة

تعتمد على  انوربويل قرارات اإلدارة من ادلخاطرة إذل ادلخاطرة احملسوبة يف ظل ظركؼ عدـ التأكد أل-د
 . األسلوب العلمي يف التنبؤ كاقًتاح التوصيات اليت تراىا مناسبة دلواجهة التوقعات

 التقليل من أسلوب التخمُت كالنظرة الشخصية نظرا العتمادىا على األسلوب العلمي يف دراسة-ق
.  ادلوضوعات كادلشكالت التسويقية

                                                             
 81 ص2011 ،1ط،األردف دار جرير للنشر كالتوزيع، عماف، ،عالء السرايب كآخركف، التسويق كادلبيعات السياحية كالفندقية. د 1
 . 104نظاـ زلمد سويداف، شفيق إبراىيم حداد، التسويق مفاىيم معاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 2
 . 37مرجع سبق ذكره، ص، (اساليب القياس كالتحليل كاالختبار) ثابت عبد الرمحن ادريس، حبوث التسويق 3
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 ةنظام االستخبارات التسويقي: المطلب الرابع

االتصاؿ الدائم  إف نظاـ االستخبارات التسويقية يعد الوسيلة األساس اليت سبكن اإلدارة التسويقية من
 . كادلنتظم باألحداث اجلارية يف ظركؼ السوؽ كالظركؼ البيئية العامة

 : تعريف نظام االستخبارات التسويقية. 1

تساعد مدير   رلموعة من ادلصادر كاإلجراءات اليت" نظاـ االستخبارات التسويقية بأنو"يعرف كوتلر
 1. "اخلارجية التسويق يف احلصوؿ على ادلعلومات اليت تتعلق بالتطور أك التغَت الذم ػلدث يف البيئة

 : أنواع االستخبارات التسويقية. 2

2: يقسم نظاـ االستخبارات التسويقية إذل األنواع التالية
 

 ستخبارات التسويق اكتعٍت كجود كحدة مركزية يف ادلنظمة تقـو بأنشطة: االستخبارات ادلركزية للتسويق . 
 مركزيا بواسطة  كيعٍت أف نشاط استخبارات التسويق يتم القياـ بو ال: االستخبارات الالمركزية للتسويق

. كحدات متعددة منتشرة داخل ادلنظمة
 كسائل  يف رلاؿ النظاـ يتم احلصوؿ على ادلعلومات من خالؿ: االستخبارات غَت الرمسية للتسويق

يف رلاؿ  الت كالصحف ادلتخصصةدلجاالتصاالت ادلختلفة كمتابعة ما ينشر من معلومات كأخبار يف ا
 األعماؿ اليت تعمل فيو ادلنظمة، باإلضافة إذل ما تقدمو األكساط الصحفية، 

 كذلك كي  تعتمد بعض ادلنظمات على االستخبارات الرمسية للتسويق: االستخبارات الرمسية للتسويق
كجود قواعد  تتجنب عيوب نظاـ االستخبارات غَت الرمسية، حيث يتطلب استخداـ النظاـ الرمسي

االستخبارات كباقي  زلددة كإجراءات مكتوبة كسياسات موضوعة كتنظيم يوضح العالقات بُت أجهزة
التخطيط أك قسم حبوث  كعادة ما تكوف االستخبارات التسويقية جزءا من إدارة. الوحدات يف ادلنظمة

الوحدة رمسيا جبمع كربليل  تقـو ىذه. التسويق أك قد يتم بناء كحدة مستقلة يف التنظيم ذلذا الغرض
.  البيانات كمعاجلتها كتوزيعها

                                                             
 . 35ص، 200دار النهضة للنشر ك التوزيع ،مصر، توفيق زلمد احملسن، حبوث التسويق، 1
 . 40-39 نفس ادلرجع، ص2
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السوق السياحي والفندقي والمزيج التسويقي  : المبحث الثالث

  والفندقي السوق السياحي: المطلب األول
 : تعريف السوق السياحي والفندقي.1

 ىدؼ التسويق ىو إغلاد أف يف العملية التسويقية حىت انو ؽلكن القوؿ األساسيةالسوؽ ىو احد العناصر 
لذلك ، كبدكف ربقيق ىذا اذلدؼ يصبح التسويق رلردا من عناصره األساسية اليت تعمل على تطوره كتقدمواألسواؽ، 

. اذلامة اليت يسعى إذل ربقيقها التسويق كتشخيصها كفتح أسواؽ جديدة تعترب من الغايةاألسواؽ فإف التعرؼ على 

بأنو عبارة عن رلموعة ادلشًتين الفعليُت كادلرتقبُت الذين يدخلوف يف عملية تعامل مع بائع، "يعرؼ السوؽ  
اآلخرين،  ـتوا، كلديهم ادلاؿ أك موارد أخرل نوكيعتمد حجمو على عدد األشخاص شلن لديهم حاجة مشًتكة يعرضو

1".قكالذين لديهم الرغبة بعرض ىذه ادلواد مقابل ما يريدكف
 

عبارة رلموعة من ادلشًتين الفعليُت كادلرتقبُت الذين يدخلوف يف " يعرؼ السوؽ السياحي كالفندقي على أنو 
عملية التعامل مع البائعُت، كيعتمد حجم السوؽ على عدد األشخاص شلن لديهم حاجة مشًتكة يعرضوهنا، كلديهم 

  2. "ادلاؿ كموارد أخرل هتم اآلخرين كالذين لديهم الرغبة بعرض ىذه ادلوارد مقابل ما يريدكنو

  والفندقي دراس      ة الس     وق السي      احي. 2
 تعترب دراسة السوؽ السياحي من أىم الدراسات اليت تقـو هبا الدكلة السياحية سواء على مستول األجهزة 
الرمسية فيها أك الشركات أك الوكاالت السياحية، ألجل كضع االسًتاذبيات التسويقية ادلثلى كتتمثل ىذه الدراسة يف 

 3: اجلوانب التالية

 : الوضع االقتصادم للسوؽ السياحي. 2-1
تقـو ىذه الواجهة على فهم كربليل االقتصاديات الدكؿ ادلختلفة للسوؽ السياحي من حيث درجات القوة 
كالضعف كما توجهو من مشكالت تؤثر على حجم الطلب السياحي فتساعد ىذه الدراسة على اكتشاؼ دكؿ أك 

 تتحوؿ  أسواؽ ثانوية إذل أسواؽ رئيسية مصدرة للحركة السياحية ألهنا تتمتع بقدرات أفاألسواؽ السياحية، ؽلكن 
.  كما تفيد ىذه الدراسة من فهم كتقييم جدكل اجلهود التسويقية ادلوجهة إذل السوؽ ادلختلفة. اقتصادية عالية

                                                             
 . 93ابراىيم امساعيل احلديد، إدارة التسويق السياحي، مرجع سبق ذكره؛ص- 1
.  137، ص1،2014طمركاف أبو رمحة كآخركف، مبادئ التسويق السياحي كالفندقي، دار االعصار العلمي للنشر كالتوزيع، عماف، االردف،  2
 98-97 ابراىيم امساعيل احلديد، إدارة التسويق السياحي، مرجع سبق ذكره، ص.  د3
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: اخلصائص االجتماعية للسوؽ السياحي. 2-2
يقصد هبا اخلصائص الطبيعية للسائحُت كأظلاطهم السلوكية كعاداهتم ادلختلفة، كالدكافع احملركة ذلم كرغباهتم ك

لذلك فإف ىذه دراسة السوؽ السياحي من الوجهة . كإمكانياهتم ادلادية ادلؤثرة على اذباىاهتم ضلو الطلب السياحي
االجتماعية كتقسيمو إذل شرائح اجتماعية معينة سواء بالنسبة للدخل أك ادلستول الثقايف أك السن أك األىداؼ 

السياحية إذل غَت ذلك تعمل على ربقيق النجاح كالفعالية التسويقية يف ىذا السوؽ من خالؿ رسم اخلطط السياحية 
 السياحية الرمسية للتسويق اخلارجي كشركات السياحية بالنسبة للربامج السياحية احلالية األجهزةالناجحة اليت تقـو هبا 

اليت تقدمها للسوؽ أك احملتملة يف ادلستقبل فدراسة السائحُت برغباهتم كأىدافهم السياحية ادلختلفة تساعد ادلخططُت 
السياحيُت على تصميم الربامج السياحية ادلالئمة ذلم ككضع السياسات التسويقية القادرة على تنشيط الطلب على 

.  ىذا الربنامج

 : الوضع السياسي يف السوؽ السياحي. 2-3
تساعد دراسة الوضع السياسي بالسوؽ السياحي يف التعرؼ على اجلوانب ادلختلفة لو من حيث درجة 

استقرار ىذا السوؽ من الوجهة السياسية كارتباطو بعالقات طيبة قوية مع األسواؽ األخرل، باإلضافة إذل توفر عامل 
األمن كاذلدكء بو كبعد عن االضطرابات العنصرية أك العسكرية أك الطائفية أك غَت ذلك من أنواع الصراعات ادلختلفة 

اليت حدثت يف كثَت من دكؿ العادل مثل يوغسالفيا كاإلرباد السوفييت كبعض الدكؿ العربية مثل لبناف العراؽ كدكؿ 
حيث هتدؼ ىذه الدراسة إذل تركيز النشاط التسويقي على الدكؿ اليت . إفريقية مثل جنوب إفريقيا كغَتىا من الدكؿ

 ادلالئم كالبيئة السياسية ادلناسبة لألنشطة السياحية، كبالتارل ؽلكن ادلناختتمتع باالستقرار السياسي لتوفرىا على 
.  استثمار اجلهد التسويقي لتحقيق أىداؼ أكثر كاقعية

 : األسواؽ السياحية ادلنافسة. 2-4
تدخل دراسة األسواؽ السياحية ادلنافسة ضمن الدراسة العامة للسوؽ السياحي ادلصدر للسائحُت نظرا 

 عن األسواؽ األخرل كذلك من أعليةلالرتباط الكبَت بُت اذلدؼ من الدراسة يف احلالتُت فسوؽ ادلنافسُت ال يقل 
خالؿ التعرؼ على طبيعة ادلنتج السياحي كالوسائل التنشيطية ادلستخدمة كالسياسات التسويقية اليت يعتمد عيها 

 تسويقية مثلى لزيادة نصيب الدكلة من األسواؽ السياحية ادلصدرة  إسًتاذبيةتساعد على كضع 

 : حجم الفرص ادلتاحة بالسوؽ. 2-5
السوؽ السياحي مثل أم سوؽ آخر ػلكمو ادلكاف كاألفراد كالظركؼ ادلؤثرة فيو كىذا يعٍت أف لكل سوؽ 

سلعة معينة يصل إليها عندما تتحقق درجة اإلشباع الكامل فإذا دل يصل إليها تكوف ىناؾ فجوة تنشأ عن عدـ 
ربقيق العرض السياحي لكل متطلبات الطلب السياحي أك نتيجة لقصور يف األنشطة اإلعالمية التسويقية أك غَت 

 تبعا حلجم كتنوع الطلب السياحي يف أخرلذلك من األسباب كيزداد اتساع ىذه الفجوة أك عمقها من دكلة إذل 
.  ىذه الدكؿ كمقدار اجلهود التسويقية ادلبذكلة
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  والفندقي سياسات السوق السياحي: المطلب الثاني
  والفندقي سياسات السوق السياحي. 1

 ادلسؤكلية عن دراستو كربليلو هبدؼ األجهزةؼلضع السوؽ السياحي إذل عدد من السياسات اليت تضعها 
 دلختلف موارد الدكلة السياحية ادلستقبلة للسائحُت كاألسلوب التسويقي كتنقسم ىذه السياسات األمثلاالستخداـ 

 1: إذل

 : السياسة ادلوحدة. 1-1
تقـو ىذه السياسة على اعتبار السوؽ السياحي اخلارجي شرػلة كاحدة اعتمادا على عدـ كجود اختالفات 

 االىتماـ الكايف للمستهلكُت السياحيُت من عاداهتم كرغباهتم إعطاءجوىرية بُت الشرائح السوقية السياحية كعدـ 
كطبقاهتم االجتماعية كأىدافهم السياحية كعليو يف ىذه احلالة تكوف السياسة التسويقية كاحدة بالنسبة لسوؽ معُت 

 .من بُت اغلابياهتا

 : (التمييز)سياسة التشريح . 1-2
تعتمد ىذه السياسة على تشريح السوؽ السياحي إذل شرائح سلتلفة طبقا لعوامل كثَتة حبيث تتميز كل 

شرػلة خبصائص معينة ؽلكن اعتبارىا أسواؽ سياحية قائمة بذاهتا، لذلك فإف األجهزة السياحية كالشركات 
  .  باعتماد على خصائص كل شرػلةاخل...  كالواكالت السياحية تقـو بوضع سياسات تسويقية كتسعَتية كبيعية

 : سياسة االختيار. 1-3
اىتم بعض خرباء التسويق السياحي هبذه السياسة السوقية اليت تقـو على الًتكيز على الشرائح سياحية معينة 

 ألسباب معينة ترتبط جبدكل التأثَت فيها سياحيا كهتمل باقي الشرائح السياحية لعدـ جدكل األنشطة األخرلدكف 
التسويقية هبا كىذا يعٍت أف ىذه السياسة تقـو على سياستُت السابقتُت يف آف كاحد أم تقسم السوؽ إذل شرائح 

 .معينة مث زبتار من بُت ىذه الشرائح ما يناسبها اليت تستطيع تركيز اجلهود ضلوىا كذلا عيوب 

                                                             
 . 144 ص،2014عماف، األردف ،الطبعة األكذل ،دار االعصار العلمي للنشر ك التوزيع  مركاف أبو رمحة كآخركف، مبادئ التسويق السياحي كالفندقي، 1
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 .السياحي والفندقيالمزيج التسويقي : ثالث البالمطل
 : تعريف المزيج التسويقي. 1

 خليط أك مزيج من األنشطة كاألجزاء كالعناصر مع بعضها البعض بغية: "يعرؼ ادلزيج التسويقي بأنو
التنافسي مث  حلصوؿ على توليفة، يتم من خالذلا دراسة ادلنتوج ادلقدـ للسوؽ، مث دراسة كربديد السعر ادلناسبؿ

أك تلبية رغبة أك تقدصل منفعة  الًتكيج لو، كمن مث توزيعو كإيصالو إذل ادلكاف كيف الزماف ادلناسب من أجل إشباع حاجة
 1"للمستهلك بأعلى مستول شلكن كربقيق مربر كجود ادلنظمة

، السعر، (السلع كاخلدمات)ادلنتج :  كىي سبعة عناصرمنتكوف ادلزيج التسويقي يف الصناعة السياحية م
  2 .توزيع، األفراد، البيئة ادلادية الدليل ادلادم، عملية تقدصل اخلدمةاؿالًتكيج، 

 عناصر المزيج التسويقي السياحي والفندقي . 2
 . ادلنتج السياحي. 2-1

 جباؿ، سهوؿ، كدياف، صحارم، غابات، أهنار)ة  كل ما يقدـ من ادلناظر الطبيعي"ادلنتج السياحي يعٍت 
كادلسابح، كالفنوف الشعبية، كالنصب التذكارية، كاآلثار التارؼلية، كاآلثار الدينية، كأماكن الرياضة كالتسلية ( حبَتاتك

ادلرافق الصحية، ادلنتجعات الصحية، )  كاالستجماـكأماكن النقاىة( ادلالعب، احلدائق، ادلنتزىات، ادلسارح)كالًتفيو 
أف تطور بطرؽ سلتلفة من أجل تلبية احتياجات األسواؽ  كتعترب ىذه كمواد خاـ يراد ذلا.. .( احلمامات الطبيعية

 3."ادلختلفة

سبر ادلنتجات السياحية باختالفها بدكرة حياة مكونة من أربع مراحل بدءا من : دورة حياة المنتج السياحي
فًتة اإلدخاؿ كالتقدصل مركرا بالنمو مث النضج كاالضلدار، حيث سبكن تلك ادلراحل من كضع خطط تسويقية منافسة 

فيما يلي  و4.كمالئمة لكل مرحلة من حياة ادلنتج السياحي إذل معرفة ما يتحقق من مبيعات كأرباح بكل مرحلة
 : توضيح ألىم مراحل دكرة حياة ادلنتج السياحي

يف ىذه ادلرحلة يتم طرح ادلنتج السياحي ألكؿ مرحلة يف السوؽ، أم عدـ كجود أم : مرحلة التقديم( 1
معرفة بو، كتتميز ىذه ادلرحلة باإلقباؿ كالشراء البطيء للمنتج السياحي فيكوف حجم ادلبيعات يف أقل مستوياتو، 

ككذلك بالنسبة لإلرباح فيمكن أف ال تتحقق ادلنظمة جهودىا ادلبذكلة على مجهورىا ادلرتقب خللق نوع من جذب 
كيف ىذه ادلرحلة . االنتباه ذلذا ادلنتج السياحي حىت تصل إذل ترغيب السائح باالنضماـ إذل الربامج السياحية ادلطركحة

                                                             
 250، ص 1998، الدار اجلامعية، مصر، (ادلفاىيم كاإلسًتاتيجيات)التسويق : زلمد فريد الصحن1 
 250نفس ادلرجع، ص 2
 . 257نفس ادلرجع، ص 3
 . 145ص-139، ص ذكره مرجع سبقالتسويق ك ادلبيعات السياحية ك الفندقية ، عالء حسُت السرايب كآخركف،4
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غلب أف تراعي كهتتم إدارة ادلنظمة السياحية ببعض القرارات لتحقيق صورة ذىنية جيدة للمنظمة تنعكس بشكل 
 . إغلايب على منتجاهتا

 تكثيف احلمالت الًتكغلية كاختيار الوسائل الًتكغلية ادلناسبة . 

 اختيار الرسالة الًتكغلية اجليدة ذات التصميم الفٍت العارل تتسم بالوضوح كالسهولة . 

  تسعَت ادلنتج السياحي دبا يتناسب مع القدرة الشرائية السائدة يف تلك الفًتة 

تتميز ىذه ادلرحلة دبعرفة مجهور السائحُت بوجود ادلنتج السياحي أم اتساع نطاؽ السوؽ : مرحلة النمو( 2
ادلستهدؼ كزيادة الطلب على ادلنتج السياحي كارتفاع مستول ادلبيعات ككذلك ظهور منافسة من منظمات سياحية 

أخرل نتيجة طرحها دلنتج سياحي مشابو أك بديل بسبب تقبل ىذا ادلنتج من قبل السوؽ بسبب تقبل ىذا ادلنتج من 
يف ىذه ادلرحلة تركز ادلنظمة السياحية على فوائد كمنافع العائد على السائح حاؿ شرائو ادلنتج السياحي . قبل السوؽ

 . كترغيبو بو لزيادة معدؿ الشراء تكراره

كيفضل يف ىذه ادلرحلة من إدارة ادلنظمة السياحية تطبيق بعض القرارات التالية للمحافظة كاإلبقاء على 
 . مستول ادلبيعات ادلرتفع

  االرتقاء دبستول ادلنتج السياحي من خالؿ إضافة مزايا كخصائص جديدة كظهوره كمنتج فريد 

 زيادة اجلهد الًتكغلي ادلبذكؿ باستخداـ كسائل ذات االنتشار الواسع السريع . 

  الًتكيز على تنشيط ادلبيعات من زبفيضات باألسعار كإتباع أسلوب اذلدايا الًتكغلية، أك أم كسيلة
 . تسهم يف احملافظة على مستول ادلبيعات ادلرتفع

 البحث عن أسواؽ جديدة غَت مشبعة. 

يف ىذه ادلرحلة يكوف السوؽ كأكرب عدد من السائحُت قد تعرفوا على ادلنتج السياحي، : مرحلة النضج (3
ككذلك باستطاعة . كعلموا بوجوده كأدرؾ السائح يف ىذه ادلرحلة مزايا ىذا ادلنتج كالفوائد ادلًتتبة عليو حاؿ شرائو

السائح يف ىذه ادلرحلة ادلقارنة بُت سلتلف ادلنتجات السياحية ادلطركحة يف األسواؽ، كأم ما ػلقق لو أقصى إشباع 
شلكن، كتتميز ىذه ادلرحلة بالزيادة الكبَتة للمبيعات كصوذلا إذل أعلى، كسبتاز أيضا بقلة الفرص البيعية اجلديدة كذلك 
لتشبع السوؽ كىنا هناية منحٌت ادلبيعات حيث تبدأ ادلبيعات يف اطلفاض تدرغليا كذلك لعدة أسباب سوؼ نذكرىا 

 : يفضل أف تعمل إدارة ادلنظمة السياحية إلطالة أمد فًتة مرحلة النضج من خالؿ اآليتك. يف مرحلة االضلدار

 تكثيف احلمالت الًتكغلية كإتباع أساليب متنوعة كسلتلفة للمحافظة على كالء السائح . 

  البدء يف تعديل كربسُت كإضافة بعض ادلزايا كاخلصائص على ادلنتج السياحي بالًتكيز على مستول
 . اجلودة العارل

  حيث السائح احلارل عملية تكرار الشراء كالبحث عن السائح ادلرتقب بأسواؽ جديدة كربويلو إذل
 . سائح فعلي
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  النظر بصورة كاقعية بأسعار الربامج السياحية كإجراء التعديالت ادلناسبة كمالئمتها مع القدرة الشرائية
 . الفعلية للسائح

تعترب ىذه ادلرحلة النهائية يف دكرة حياة ادلنتج السياحي، كتشهد ىذه ادلرحلة اطلفاضا : مرحلة االنحدار (4
سريعا يف ادلبيعات، كقد تصل إذل أدسل ادلستويات حيث ينتج عن ذلك تعرض ادلنطقة السياحية إذل ربقيق خسائر 

 : تصعب عليها مواجهتها يف الفًتة ادلقبلة كذلك لألسباب التالية

 كصوؿ السوؽ إذل حالة اإلشباع . 

 ظهور منتجات سياحية كبرامج سياحية بديلة دبوصفات أعلى كأقرب إذل ذكؽ السائح . 

  اختالؼ األذكاؽ كالرغبات عند السائح شلا يفقد ادلنظمة أعداد كبَتة منهم بسبب شرائهم دلنتجات
 أخرل

 زيادة النفقات الًتكغلية كالتوزيعية مع اطلفاض الطلب. 

ىذا ال يعٍت أف يف حالة كصوؿ ادلنتج السياحي إذل مرحلة االضلدار بأنو سوؼ يتالشى، فقد سبتد ىذه ك 
حيث يعترب تكرارا سحب ادلنتج من السوؽ من . ادلرحلة إذل سنوات عديدة يتواجد هبا ادلنتج السياحي يف السوؽ

أكثر القرارات صعوبة بالنسبة للمنظمة السياحية، كيعترب تطوير ادلنتج السياحي من أىم القرارات اليت غلب على 
  .ادلنظمات السياحية أخذىا بعُت االعتبار 

1: أما باقي عناصر ادلزيج التسويقي السياحي كالفندقي ؽلكن عرضها فيما يلي
 

:  التسعَت السياحي. 2-2
 عن كافة مصاريف اإلنتاج السياحي من تكاليف اإلطعاـ، النقل كاإليواء، كغَتىا من اخلدمات  السعريعرب

، إذ يعترب قرار التسعَتة دبثابة التحدم للمؤسسة السياحية كػلتاج رجل التسويق لدراسة كربليل .السياحية ادلرافقة
العالقة بُت السعر كباقي عناصر ادلزيج التسويقي كعناصر ادلزيج التسويقي كالعناصر البيئية ادلختلفة لتحديد السعر 

كيتعدل ذلك ليشمل تكاليف كل خدمة سياحية كالتكاليف الشاملة للرحلة السياحية ، األفضل للخدمات السياحية
ادلنظمة، الصورة الذىنية، كمسعة ادلنطقة السياحية، اخلدمات السياحية ادلتوفرة، جودة اخلدمة كتكاملها، سبيز ادلنطقة 

ادلنافسة  ، السياحية عن غَتىا، معدؿ الطلب السياحي، برامج الًتكيج كالتوزيع السياحي

، يعتمد قرار ربديد أسعار اخلدمات السياحية على األىداؼ السياحية كالسوؽ السياحي ادلستهدؼ
فاألسعار السياحية زبتلف يف حالة استقطاب اجملموعات السياحية عنها يف حالة استقطاب السياحة الفردية، 

                                                             
 . 39، ص2013، اطركحة الدكتوراه، جامعة اجلزائر، (2025-2000) عويناف عبد القادر، السياحة يف اجلزائر إمكانيات كمعوقات 1
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ككذلك زبتلف السياسات السعرية حسب أىداؼ ادلؤسسة السياحية كمركزىا التنافسي يف السوؽ كمسعتها، فاألسعار 
 .يتم ربديدىا ضمن السياسات العامة للمؤسسة السياحية

 : التوزيع السياحي. 2-3
باالتصاؿ ادلباشر مع ادلستهلكُت  كيعتمد التوزيع السياحي على قناتُت علا طريقة التوزيع ادلباشر كذلك

ادلتعاملُت كالوسطاء يف عملية  األعباء كمصاريف على سلتلف النهائيُت، كطريقة التوزيع غَت ادلباشرة كتعمل على توزيع
.  التوزيع السياحي

من الضركرم أف يكوف نظاـ التوزيع السياحي فعاؿ، اغلايب كديناميكي لتجاكز الفجوة مابُت ادلنتج السياحي 
كالسائح ادلستهدؼ كتقدصل ادلنتج السياحي للسائح ادلستهدؼ بالوقت ادلناسب، كالتكاليف ادلناسبة كالصورة الذىنية 

ادلرغوبة كتسهيل عملية احلصوؿ على اخلدمات السياحية خبصوص قنوات التوزيع ىنا خيارات رئيسية للمؤسسة 
السياحية؟ أف تقـو ادلؤسسة السياحية بتسويق منتجاهتا للسياح مباشرة أك من خالؿ الوسطاء، كإذا قررت ادلؤسسة 

كمن أىم كسطاء السياحة . السياحية استخداـ الوسطاء فالبد من ربديد نوعية الوسطاء كاحلاجة الفعلية لكل منهم
كالسفر شركات النقل السياحي، منظمو الرحالت السياحية، ككاالت تأجَت السيارات السياحية، الفنادؽ، متاجر 

 . إخل...التحف الشرقية، مكاتب السياحة كالسفر

فقنوات التوزيع ؽلكن كصفها على أهنا ادلسالك اليت يتم من خالذلا نقل السلع كاخلدمات السياحية من 
ادلنتج السياحي إذل السائح كمن العوامل ادلؤثرة يف اختيار قناة التوزيع فعالية قناة التوزيع، رحبية القناة، تكاليفها، 
طبيعة السلعة، السوؽ ادلستهدفة، أىداؼ ادلنظمة السياحية كمواردىا، كربتاج قناة التوزيع لتخطيط كرقابة فعالة 

 .لتحقيق أىدافها ادلرسومة

 : الًتكيج السياحي كالفندقي. 2-4
 . أما الًتكيج السياحي كالفندقي سيتم التطرؽ إليو بالتفصيل يف ادلطلب ادلوارل
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 ة والفندقية السياحيالمزيج الترويجي للخدمات: المطلب الرابع

برنامج  يعترب تركيج اخلدمات السياحية أحد أىم عناصر ادلزيج التسويقي للخدمات السياحية، كصلاح أم
يعمل على تعريف السائح  سياحي يتوقف على قدرة ادلؤسسة السياحية يف تركيج ىذا الربنامج، حيث أف الًتكيج

بالربامج السياحية، كيتم الًتكيج السياحي من خالؿ االتصاؿ ادلباشر أك غَت ادلباشر بالسائح، فاالتصاؿ ادلباشر 
 بالتعامل مع ادلنتج أك الربنامج كإقناعوبشكل مباشر  يعتمد على قياـ رجل البيع السياحي باالتصاؿ بالسائح

 إعالـفيتم عن طريق اإلعالف كاإلشهار بالوسائل ادلختلفة، من أجل ،  غَت ادلباشراالتصاؿالسياحي ادلقًتح، أما 
يف الوقت ادلناسب، : السائح بتوافر منتجات كبرامج سياحية معينة، كعليو فإف الًتكيج السياحي غلب أف يكوف

ادلناسبة، كيف ادلكاف ادلناسب،  كبالشكل ادلناسب، كبالكم ادلناسب، كبادلضموف كاحملتول ادلناسب، كبالوسيلة كالطريقة
1: التالية كيتكوف ادلزيج الًتكغلي للخدمات السياحية من العناصر

 

:  البيع الشخصي. 1
معُت، كغلب أف تتوفر يف رجل   باستهالؾ منتج سياحيكإقناعهميتم عن طريق االتصاؿ ادلباشر بالسياح 

تعكس جوا من التفاؤؿ كالًتحاب، كلديو شبكة معارؼ اليت  احملبوبة كالقوية االجتماعية، الشخصية الشخصيالبيع 
 . كاتصاالت سياحية قوية

:  اإلعالن. 2
 ادلبالغة أك عدـ أف تساعد على بيع السلعة أك اخلدمة كلكنو ال ػلل زللها، دبعٌت اليت الوسائل أحدىو 

. مسعتها كيبدأ مؤشر مبيعاهتا يف اذلبوط  فقداف السلعة أك اخلدمةإذلالتمسك بادلواصفات احلقيقية للسلعة، تؤدل 
لتعريفو بادلنتج كالربامج السياحية، كيقصد باإلعالف   بالسائحاالتصاؿيعترب اإلعالف السياحي أحد أىم كسائل 

السياح كتوجيو سلوكهم ضلو منتج أك برنامج سياحي  تعمل على التأثَت يفاليت السياحي تلك اجلهود غَت الشخصية 
كقد يكوف اإلعالف السياحي رمسيا تقـو بو الدكلة، أك اذليئات السياحية . سياحية معينة  خدماتإذلمعُت أك 
، …طبيعية   تارؼلية أك دينية، أك مقوماتبآثار السائح بزيارة دكلة أك منطقة معينة تتميز إقناعتعمل على  كاحلكومية

تقدمها اليت بالربامج السياحية  كقد يكوف اإلعالف خاصا، تقـو بو الشركات السياحية كالوكاالت السياحية للتعريف
2: ص السياحي دبجموعة من اخلصائاإلعالفكيتميز 

 

 أف تكوف الرسالة اإلعالنية متجانسة مع عادات كتقاليد كتاريخ كقيم اجملتمع . 
 اليتاخلدمات  أف تعتمد الرسالة اإلعالنية على احلقائق كالبيانات الفعلية كالصادقة كادلعربة فعال عن 

 . تضليلأك ستقدمها دكف مبالغة 

                                                             
 193، ص2004اجلزائر، – كواش خالد مبارؾ، أعلية السياحة يف ظل التحوالت االقتصادية، أطركحة الدكتوراه، جامعة العلـو األقتصادية 1
 . 193، ص السابق نفس ادلرجع2
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كعناصر  أف تعرب الرسالة اإلعالنية فعال عن ما تتضمنو ادلنطقة السياحية من مغريات كزلفزات سياحية
  تعتمد على الصوت، كاحملاضرات السياحيةاليتكيستخدـ اإلعالف رلموعة من الوسائل، منها . اجلذب السياحي

 تعتمد على ادلادة  اليت السياحية، كمنهااإلذاعيةلندكات السياحية، ادلؤسبرات السياحية، كالربامج كاإلعالنات ا
السياحية، النشرات الدعائية، الالفتات كادللصقات  ادلطبوعة، الصحف كاجملالت، الدكريات السياحية، الكتب كاألدلة

 تعتمد على الصورة، كاإلعالنات الضوئية، ادلعارض السياحية، النماذج السياحية ادلصغرة، اليتالسياحية، كمنها 
 ، الفيديو، ادلسابقات الرياضية، الفرؽالسينمائيةالصوت كالصورة معا، كالتلفزيوف، األفالـ   تعتمد علىاليتكمنها 

1: إذليهدؼ اإلعالف السياحي ، كالشعبية، العركض ادلسرحية كالفنية
 

 خلق الرغبة يف السفر كزيارة األماكن ادلعلن عنها . 
 ادلنطقة العمل على زيادة اإلقباؿ على زيارة منطقة معينة كيتم ذلك عن طريق إبراز معادل ىذه . 
 نشر ادلعلومات اخلاصة بالسفر كاألمساء كالتكاليف كاألحداث كبذلك يتولد الطلب السياحي 
  تعرقل السفراليت السياسية كاإلشاعات االضطراباتالتخفيف من أثر  . 

 (: الترقية السياحية)تنشيط المبيعات . 3
 التأثَتأحد أىم عناصر ادلزيج الًتكغلي ذات  تعترب عملية تنشيط ادلبيعات أك ما يعرؼ بالًتقية السياحية

كمن أىم الوسائل ادلستخدمة لًتقية ، (ادلنتجات كالربامج السياحية )ادلباشر كغَت ادلباشر على حجم اإلقباؿ على
2: يلي ادلنتج السياحي ما

 

: المعارض السياحية-أ

السياحية   ادلعربة عن النشاط السياحي، كمن خالؿ ادلعارض تقـو الشركاتالًتكغليةمن أىم الوسائل  تعترب
عن الربامج كادلناطق السياحية كنشر إعالمية  أفالـ كتقدصل كإعدادبعرض ظلاذج مصغرة عن األماكن كادلعادل السياحية، 

اتصاالت بالوكالء كادلتعاملُت السياحيُت كالتعرؼ على احتياجات  كتيبات كدالئل، كتعترب ادلعارض مناسبة ألجراء
 . كاذباىات السوؽ السياحي، كالتعرؼ على اخلدمات السياحية ادلقدمة من قبل الشركات السياحية ادلنافسة

: الم تمرات والندوات-ب

حيث من ، سبثل ادلؤسبرات كالندكات السياحية كسيلة أساسية يف تنشيط كترقية ادلنتجات كالربامج السياحية
احتياجات السياح، كتظم ىذه   كقدرات الشركات السياحية يف ربقيقإمكانيات النقاش كشرح تداكؿخالذلا يتم 

                                                             
 . 194 نفس ادلرجع السابق، ص1
 . 195 نفس ادلرجع، ص2
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الندكات شلثلي الشركات السياحية، ككالء السياحة، كالعاملُت كاخلرباء يف السياحة، حيث يتم التعرؼ على احملددات 
.   سبل التنشيط كالًتقية السياحيةأىم تواجو النشاط السياحي ككيفية التغلب عليها، كالوقوؼ على اليتكالعراقيل 

: األسواق التجارية الدولية-ج

تعترب من أىم كسائل تنشيط كترقية ادلنتج كاخلدمات السياحية، حيث يتقابل العديد من البائعُت كادلشًتين 
ادلعلومات كالبيانات عن الدكلة  ـ يف ادلزيد منقكالزكار من دكؿ سلتلفة، كيتم التعارؼ فيما بينهم، حيث يرغب بعض

خالؿ عرض برارلها، ككضع ملصقاهتا السياحية،   تنتهز الفرصة منأفالعارضة، كغلب على الشركات السياحية 
 . للزكار إلطالع عليها  تكوف متاحةأماكنككتيباهتا كنشراهتا يف 

: المسابقات والمهرجانات والحفالت-د

لًتقية   تستخدمها، الدكؿ كالشركات السياحية الكربلاليت الوسائل أىمتعترب ىذه الوسيلة التنشيطية من 
لعديد من السياح  امنتجاهتا كخدماهتا السياحية، كتنشيط ادلواسم السياحية، فتنظيم مهرجاف سياحي عادلي، غلذب

رياضية، موسيقية، زراعية كسينمائية، كثقافية، كما   مهرجاناتإذل، كزبتلف ادلهرجانات من مهرجانات تارؼلية، إليو
ادلسابقات الفائز هبا يستفيد من برنامج سياحي، كىي بذلك تشجع السياح   بتنظيمالسياحيةتقـو بعض الشركات 

 . النوع من ادلسابقات على القدـك دلمارسة ىذا
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 : خاتمة الفصل الثاني

الفندقي دبجموعة من اخلصائص اليت سبيزه عن ادلنتجات ادلادية ادللموسة، كاعتماده  السياحي ككيتميز النشاط
على كفاءة العنصر البشرم، باإلضافة إذل ادلومسية اليت تؤثر عليو تأثَتا سلبيا، األمر الذم يقتضي  بصورة أساسية

 باالذباىات احلديثة يف رلاؿ التسويق، كاليت أصبح ذلا دكر فعاؿ يف تنشيط حركة ادلبيعات السياحية، كتتمثل االىتماـ
الفندقي الذم يرتكز على ربليل أذكاؽ كرغبات العمالء احملتملُت من خالؿ عمليات ادلسح السياحي يف التسويق 

احلصوؿ على معلومات دقيقة كمفيدة، سبكن من  إذل دؼتودراسة مكونات البيئة التسويقية الفندقية  كالسوقي
للخدمات الفندقية، من حيث التخطيط ذلا كتطويرىا كتسعَتىا  إذل صياغة إسًتاتيجية تسويقية فاعلة الوصوؿ
.  توزيعها ككتركغلها

 ادلمتاز كاخلدمات ذات اجلودة العالية اليت يقدمها تظل يف حاجة يةالفندؽ ادلنشآت السياحية ك إف موقع
ادلستهدفة من السائحُت كالضيوؼ يف مناطق كاسعة من العادل، لذلك أصبحت  ا اجلماىَتبودائمة إذل من يعرؼ 

 تياتورل أعلية خاصة للنشاط الًتكغلي الذم يصب يف صاحل ربقيق اإلسًتاتيج ادلنظمات الفندقية يف كقتنا احلارل
على كسائل سلتلفة كاستخداـ التكنولوجيا احلديثة للتسويق   باالعتماديةلفندؽ للمنظمة السياحية كاالعامة التسويقية ك

 . اإلنًتنت السياحي من خالؿ التسويق ادلباشر كعرب شبكة
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 - دراسة حالة لفنادق والية مستغانم –دراسة ميدانية لموضوع البحث : الثالث الفصل

 : مقدمة

 على التأثَت قصد ادلختصة اجلهات طرؼ من ادلبذكلة اجملهودات رغم السياحية العزلة من تعاشل اجلزائر مازالت
 السياحية البلد صورة ربسُت أجل من مكثفة تركغلية محالت إذل حاجة يف تبقى ا، كاليتتوزيار إذل ـبوكجذ لسياحا
 .األجانب كاحملليُت السياح ىؤالء من أمكن ما استقطابك

التسويقية يف إدارة ادلنشآت السياحية كالفندقية   السياسةأثر إبراز إذل يهدؼ الذم الفصل ىذا جاء لذلك
 باذلياكل ادلتعلقة اإلحصائيات كالبيانات بعض بإدراج البداية يف قمنا ادلستقبلة، حيث ـتوالعمالء كقرارا سلوؾ علىك

 على إجراؤىا مت اليت حالة الدراسة رلاؿ إذل االنتقاؿ ، مثأكؿ كمبحثكالية مستغازل  ادلستول على كالفندقية السياحية
 :خالؿ من رلموعة الفنادؽ لوالية مستغازل يف مبحث ثاف

 .المقابلة *

 .المالحظة *

  :  كالتاليبحث تياستمار االستبيان عن طريق *

 (1 رقم ادللحق انظر): جزأين علا تتكوف من: استمارة الخاصة بالعاملين في الفندق- 1
 ...، اخلربة ادلهنية التعليمي اجلنس، ادلستول: مثل للعينة الدؽلوغرافية باخلصائص يتعلق: األول *
 (فنادؽ كالية مستغازل). دلعرفة مدل استعماؿ التسويق كمنهج للتسيَت الفنادؽ : الثاني *
  عامل 20:حجم العينة *
 ( فندق15)تم اختيارىم بطريقة عشوئية *

 (2انظر ادللحق رقم ): ىي أجزاء ثالثة من البحث استمارة تتكوف :استمارة الخاصة بالنزيل- 2 
 .التعليمي، ادلهنة اجلنس، السن، ادلستول: مثل للعينة الدؽلوغرافية باخلصائص يتعلق: األول الجزء*
 .(فنادؽ كالية مستغازل)موقف السائح من اخلدمات السياحية كالفندقية : الثاني الجزء *
 .قياس درجة رضا السائح: الثالث الجزء*

 .( فنادؽ تتبع منهج التسويق قي التسيَت 06) نزيل 40:حجم العينة 
 .تم اختيار العينة بطريقة عشوائية *

النتائج  عرض إذل األخَت يف فرضيات البحث لنخلص اختبار مع كتفسَتىا البيانات ربليلعرض ك كأخَتا
 .دلوضوع الدراسة الرئيسي التساؤؿ على كاإلجابة
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الهياكل السياحية والفندقية لوالية مستغانم : المبحث األول  

 1 لسياح                        ةالتهيئة ا: المطلب األول
  2014والية مستغانم إلى  اية ديسمبر بوضعية مشاريع االستثمار السياحي الخاص . 1

ادلشاريع ادلنجزة 
 02 العدد

 416 سعة االستقباؿ
 75 مناصب الشغل

ادلشاريع يف طور االصلاز 
 32 العدد

 5158 سعة االستقباؿ
 1021 مناصب الشغل

ادلشاريع ادلتوقفة 
 06 العدد

 1082 سعة االستقباؿ
 209 مناصب الشغل

ادلشاريع ادلستغلة 
 25 العدد

 1832 سعة االستقباؿ
 200 مناصب الشغل

ادلشاريع اليت دل تنطلق 
 13 العدد

 1504 سعة االستقباؿ
 479 مناصب الشغل

 66 السياحي االستثمارعدد طلبات 
 2014وضعية مشاريع االستثمار السياحي الخاص بوالية مستغانم إلى  اية ديسمبر { 1 }جدولال

  

                                                             
 2015 مديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية مستغازل، احلصيلة السنوية، ديسمرب 1
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:  محور التهيئة. 2
 : الدراسات. 2-1

ادلالحظة عنواف العملية الرقم 
01  (SDAT)  دراسة سلطط رئيسي للتهيئة

  ادلرحلة اخلامسة كاألخَتة من االصلازالسياحية للوالية 

 دراسة لتهيئة منطقة التوسع السياحي خلركبة  02
فسخ االتفاقية مع مكتب الدراسات بعد استالـ ادلرحلة 

 من االصلاز  األكذل
   ادلناقصةإجراءات إطالؽ إعادة-

 دراسة لتهيئة منطقة التوسع السياحي لستيدية  03
فسخ االتفاقية مع مكتب الدراسات بعد استالـ  " "

ادلرحلة االكذل من االصلاز 
 اعادة اطالؽ اجراءات ادلناقصة-

04 
سيدم -كلوفيس): دراسة هتيئة الشواطئ

ادليناء )ك (خركبة– صخرة 2 ك1منصور 
 (الصغَت

 اإلقفاؿعملية يف مرحلة 

 دراسة هتيئة منطقة التوسع السياحي 05
دراسة يف ادلرحلة األكذل من االصلاز  شليف شاطئ، اكريعة كصبالت

دراسة نضج كاإلعداد الصلاز دار احلرؼ  06
 اإلقفاؿيف مرحلة دبستغازل 

 العملية يف مرحلة اإلقفاؿ  (كيليس)دراسة هتيئة كذبهيز شاطئ  07
 العملية يف مرحلة اإلقفاؿ )02 ك01حجاج )دراسة هتيئة كذبهيز شاطئ  08
 العملية يف مرحلة اإلقفاؿ  (سوناكتار)دراسة هتيئة شاطئ  09

10 
دراسة زلطط التهيئة السياحية لشاطئ براىيم، 
صخرة، شاطئ حجاج، حبارة، كاد زريفة، كاؼ 

قادكس 
مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية 

، 2 ك1شعايبية : دراسة زلظظ هتيئة شواظئ 11
مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية كاد ركماف مرسى الشيخ 

مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية   دراسة لتهيئة شاطئ سيدم عبد القادر 12
 مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية دراسة لتهيئة شاطئ كاؼ كعَت  13

 دراسات محور التهيئة {2 }جدولال
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 : عمليات التهيئة. 2-2
 ادلالحظة عنواف العملية الرقم
 يف مرحلة اإلقفاؿ عملية اؿ 01شاطئ سيدم منصور  هتيئة كذبهيز 01
 مرحلة اإلقفاؿعملية يف اؿ 02شاطئ سيدم منصور  هتيئة كذبهيز 02
 العملية يف مرحلة اإلقفاؿ هتيئة كذبهيز شاطئ الصخرة 03
 ذبهيز شاطئ كلوفيس العملية يف مرحلة اإلقفاؿ هتيئة شاطئ كلوفيس 04
 مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية هتيئة كذبهيز شاطئ خركبة 05
 مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية ادليناء الصغَتهتيئة كذبهيز شاطئ  06
 "40األشغاؿ متقدمة بنسبة  اصلاز البطاقة السياحية كادلخطط الًتكغلي للوالية  08
  مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية إعداد كاصلاز مونوغرافية للوالية  09
 ادلالحظة عنواف العملية الرقم

 عمليات التهيئة {3 }جدولال

 أشغاؿ هتيئة الشبكة القاعدية دلناطق التوسع السياحي  .2-3
 ادلالحظة عنواف العملية الرقم
 دراسة كهتيئة منطقة التوسع السياحي  01

 CAP IVI  40األشغاؿ متقدمة بنسبة" 
 مت ذبميد العملية طبقا لتعليمة كزارة ادلالية هتيئة قاعدية دلنطقة التوسع السياحي لشاطئ رمضاف  02
 مت إلغاء العملية  منطقة توسع سياحي16ربديد  03

 السياحي التوسع لمناطق القاعدية الشبكة تهيئة أشغال{ 4 }جدولال
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 1: السياحية والفندقية: المطلب الثاني
 : األسفار السياحة وتوكاال. 1

 :  ككالة للسياحة كاألسفار منها14 على مستول كالية مستغازل يوجد

 .  تنشط بصفة رئيسية يف السياحة ادلوفدة"ب" ككاالت يف الصنف 06 - 

 .  تنشط بصفة رئيسية يف السياحة الداخلية كالسياحة االستقبالية"أ" ككاالت يف الصنف 08 - 

 عدد العماؿ  الصنف العنواف  الوكالة  
 03 ب  هنج بن ػلي بلقاسم بلدية مستغازل18 ةدريسياإل 1
 بلدية 01ادلنطقة احلظرية الثالثة طريق كىراف زلل رقم  بوقَتات فواياج 2

 03 ب مستغازل
 03 ب شارع سلتارم الغارل بيموت بلدية مستغازلميموزة تور  3
 06 ب  شارع بن سايح غارل بلدية مستغازل06  سفركديسيأ 4
 03 ب شارع قاضي حليمة بلدية سيدم علي سيدم خلضر بن خلوؼ 5
 02 ب  بلدية مستغازل13شارع كلد عيسي بلقاسم رقم  تور سابالت 6
 37رقم " د" مسكن قطعة 72طريق كىراف حي بن زين تور  7

 بلدية مستغازل
 05 أ

 58حي العريب بن مهيدم شارع عمارة محيدة رقم رلاىر  8
 03 أ بلدية مستغازل

 03 أ  بلدية مستغازل25شارع خطاب عبد القادر رقم موستا تور  9
 05 أ  بلدية مستغازل16شارع جلطي عرييب رقم ا تور ؽمريستا 10
 07 أ  بلدية مستغازل07تعاكنية الفجر رقم  تور  مستغازل أسفارضلمة 11
 04 أ  بلدية مستغازل35شارع دكلة العريب رقم جنسي أتوراؼ  12
 64حي العريب بن مهيدم شارع بوزيد زلمد رقم  قسوس تور 13

 05 أ بلدية مستغازل
 02 أ اإلقامة رياف طريق كىراف بلدية مستغازل مقرار تور 14

 54 اجملموع
 السياحي التوسع لمناطق القاعدية الشبكة تهيئة أشغال{ 5 }جدولال

  

                                                             
 .نفس ادلرجع السابق -  1
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 : الفندقي  ةالم سسات . 2
 :  مؤسسة فندقية، ككالتارل25 يوجد على مستول كالية مستغازل 

 09فنادؽ  .
 08إقامات سياحية  .
 05مؤسسات معدة للفندقية  .
 موتلُت .
 نزؿ عائلي .

:  سعة االستقبال لهذه الم سسات

 سرير1832: عدد األسرة   .
 غرفة422: عدد الغرؼ   .
  عدد الوحدات السكنية«bungalows » :272كحدة . 
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عدد  سعة االستقبال مالحظ     ات
الم سسة  درجة التصنيف العمال

 الغرف األسرة  الفندقية
 الساحل غَت مصنف 05 30 47 /

 الفنادؽ

 بالسيو غَت مصنف 06 18 19 /
 النخيل بدكف صلمة 05 47 72 /
 السانوسية غَت مصنف 15 54 94 /
/ 24 16 17 1*  ادلنتزه 

ملف رخصة االستغالؿ موجود على مستول كزارة 
 32 26 47 السياحة كالصناعة التقليدية

ادلوافقة على 
تصنيفو يف الرتبة 

2*  
 موريستاغا

الساحل  غَت مصنف 08 24 40 /
 الغريب

 كيزا غَت مصنف 05 14 19 مغلق حاليا بسبب أشغاؿ
 فينيسيا غَت مصنف 05 24 30 يف انتظار تسوية ملف رخصة االستغالؿ

 النزؿ العائلية الشمس غَت مصنف 03 19 36 مغلق دبوجب قرار كالئي
مؤسسة معدة  08 28 41 يف انتظار تسوية ملف رخصة االستغالؿ

 الركاياؿ للفندقة

ادلؤسسات 
 ادلعدة للفندقة

مؤسسة معدة  14 36 72 /
 دار ادلعلم للفندقة

مؤسسة معدة  05 14 14 /
 اجلزائر للفندقة

مؤسسة معدة  05 24 48 /
 الرياض للفندقة

مؤسسة معدة  04 17 55 مغلق بسبب أشغاؿ
 البدر للفندقة

 السفَت غَت مصنفة 15 سكنية كحدة 50 250 يف انتظار تسوية ملف رخصة االستغالؿ

اإلقامات 
 السياحية

 

أكالد بن  غَت مصنفة 05 سكنية كحدة  10 50 مغلقة بطلب من صاحبها بسبب أشغاؿ
 الزين

 ادلنتزه غَت مصنفة 06 61 كحدة سكنية 299 يف انتظار تسوية ملف رخصة االستغالؿ
 األمراء غَت مصنفة 14  كحدة سكنية44 104 /

الوكالة  غَت مصنفة   كحدة سكنية42 210 يف انتظار تسوية ملف رخصة االستغالؿ
 العقارية

 رحيل غَت مصنفة 05  كحدة سكنية31 62 /
 الواحة غَت مصنفة 06  كحدة سكنية20 60 يف انتظار تسوية ملف رخصة االستغالؿ
 ديار البحر غَت مصنفة 04  كحدة سكنية14 84 يف انتظار تسوية ملف رخصة االستغالؿ

 الدكفاف غَت مصنف 04 12 19 مغلق بطلب من صاحبو ادلوتيالت الباىية غَت مصنف 04 19 36 /
  غرفة422 1832 

 اجملمػػػػػػػػػػػوع 200  كحدة سكنية272

 مستغانم لوالية الفندقية الم سسات{ 6 }جدولال
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 .2014إحصائيات إذل غاية نوفمرب : فحسب األجانب كاجلزائريو توزيع الليارل كالوصوؿ

 الجزائري  ون األجان  ب
 الليالػي الوصػػوؿ الليالػي الوصػػوؿ
2067 4431 56817 60025 

 والجزائريون األجانب حسب الوصول والليالي توزيع إحصائيات{ 7 }جدولال

 1موسم االصطياف والوسائل المسخرة والمتاحات : المطلب الثالث
:  2015عدد الشواطئ المسموحة والممنوعة للسباحة سنة .1

 بعدة خرجات ميدانية 2015قامت اللجنة الوالئية ادلكلفة باقًتاح فتح كمنع الشواطئ للسباحة لسنة 
. عدـ فتح شاطئ خركبة بسبب أشغاؿ التهيئة جارية: استهدفت كل الشواطئ تقرر على إثرىا

 2015سنة  2014سنة  
 48 48العدد اإلمجارل للشواطئ 

 19 20الشواطئ ادلسموحة للسباحة 
 29 28الشواطئ ادلمنوعة للسباحة 

 2015 سنة للسباحة الممنوعة والمسموحة الشواطئ عدد{ 8}جدول ال

 .تالوسائل المسخرة والمتاحا.2
 : الغالؼ ادلارل احملفز للموسم. 2-1

التقييم  2015سنة  2014سنة  السنة
 + -

الغالؼ 
   دج907,00 477 564 دج 093,00 643 142  دج000,00 121 707 ادلارل

 للموسم المحفز المالي الغالف{ 9 }جدولال

 . دج000,00 121 707: خصص ىذه السنة مبلغ مارل معترب على غَت العادة لتحضَت ادلوسم كىو

 : ىذه ادلبالغ ادلالية موجهة لتهيئة كذبهيز كل شواطئ الوالية، كىذا بػ

 اقتناء مراكز احلماية ادلدنية كالدرؾ الوطٍت ككذا اقتناء بعض ادلراكز الصحية. 
                                                             

 .نفس ادلرجع السابق  1
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 اقتناء آالت لتنظيف الرماؿ لكل البلديات الساحلية 
 هتيئة الطرؽ كادلداخل ادلؤدية إذل الشواطئ من طرؼ مديرية األشغاؿ العمومية 
 ربط كل من شاطئ الشعايبية كالصخرة بالطاقة الكهربائية كتوصيل ادلياه بشاطئ سيدم منصور .
 اقتناء الفتات توجيهية . 
 اقتناء سالدل احلراسة( MIRADORS) 

سيدم منصور، :  شواطئ كىي03يف إطار ميزانية القطاع قمنا بتهيئة  ك .(اجلزائر البيضاء)تنظيف الشواطئ 
على أف عملية إقتناء ادلراكز اخلاصة بالدرؾ الوطٍت كاحلماية ادلدنية كاإلسعافات الصحية يف إطار .الصخرة ككلوفيس 

 دل تنتهي بعد بسبب اإلجراءات اإلدارية، العمليات اليت 2015اإلعانات ادلالية ادلقدمة بعنواف موسم االصطياؼ 
 : سبت كالتارل

 : تنظيف الشواطئ. 2-2
 مشركع برنامج اجلزائر 23، قامت مديرية النشاط االجتماعي بتسخَت في إطار عملية تنظيف الشواطئ

   دج16.150.000.00:  عامل بداية من شهر جويلية، دببلغ إمجارل قدره161البيضاء دبعدؿ 

سلطط النقل  . 2-3
من أجل ضماف نقل ادلصطافُت إذل كافة الشواطئ ادلسموحة للسباحة عملت مديرية النقل على كضع 

:  برنامج خاص يغطي كامل الشواطئ كالتارل

أوت جويلية جوان  
 42 41 35عدد اخلطوط 
 131 120 100عدد احلافالت 
 4041 3711 3108عدد ادلقاعد 

 للوالية النقل مخطط{ 10 }جدولال

:  كل الشواطئ ادلفتوحة للسباحة تعرؼ تغطية أمنية حبيث: التغطية األمنية على مستول الشواطئ. 2-4
سبتمبر أوت جويلية  جوان الوسائل البشرية

 19 19 19 19مراكز الدرؾ الوطٍت 
 19 19 19 19مراكز احلماية ادلدنية 
 81 81 109 109 حراس الشواطئ احملًتفُت
 267 267 267 261 حراس الشواطئ ادلومسُت

 الشواطئ مستوى على األمنية التغطية{ 11 }جدولال
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  كمراكز العطل كالًتفيو ىياكل اإليواء-3
األسرة  ىياكل اإليواء 2014سنة   العدد

ادلؤسسات الفندقية  24 1802
ادلراكز الصيفية  30 7916
بيوت الشباب  02 175
سليمات الشباب  02 730
ات التضامنية اإلقاـ 03 600

ادلدارس  28 /
اجملموع  11223

 الترفيو والعطل ومراكز اإليواء ىياكل{ 12 }جدولال
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  م سسة سياحية فندقية لوالية مستغانم 15دراسة حالة ل  : المبحث الثاني

 .الخاص العاملين في إدارة الفندقتحليل وعرض االستقصاء : المطلب األول
 1: الجنس.1

 

 الجنس متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 1} الشكل

 من خالؿ ربليل معطيات مفردات العينة نالحظ كجود اختالؼ كبَت بُت كحدات الدراسة من حيث 
 .%20كإناث بنسبة  %80اجلنس حبيث صلد معظم أفراد العينة من جنس ذكر بنسبة 

  :المستوى التعليمي.2

 
 التعليمي مستوىلا متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 2} الشكل

 كتكوين %30للمستول اجلامعي مث يليها ادلستول ثانوم  %35من خالؿ الشكل يتضح أف أكرب نسبة 
 لديهم مستول تعليمي الفندؽ ؽلكن القوؿ أف عماؿعليو  ك. %20 كتكوين مهٍت بأقل نسبة %20متخصص 

 مضموف استيعاب على كمقدرة االستمارة ضلواؿ للعم كبَتتُت استجابة كقابلية ىناؾ تكوف أف يفًتض مقبوؿ لذلك
 .عليها اإلجابة طريقة يف منها، كالتحكم األسئلة كاذلدؼ

 : الخبرة المهنية.3

 
 المهنية الخبرة متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 3} الشكل

                                                             
 .كل األشكاؿ مصدرىا من إعداد الطالبة اعتمادا على بيانات استماريت البحث :مالحظة  1
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 سنوات يف اجملاؿ 10اف أغلب مفردات العينة لديهم خربة مهنية تفوؽ  (03)ؿ لشكيالحظ من ا
بنسبة  (سنوات5-3من )الفئة ك %20بنسبة  ( سنوات5-3من ) مث تليها الفئة %65الفندقي بنسبة  كالسياحي

 %5 سنوات بنسبة 03الفئة األقل من  ك20%

 : التكوين والتدريب.4

 
 والتكوين التدريب متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 4} الشكل

ؼلص ادلؤسسات اليت هتتم بالتكوين كالتدريب يف اجملاؿ  يف ما (04)يتبُت لنا من خالؿ معطيات الشكل 
 .% 47 كاإلجابة نعم بنسبة %53 نسبة شلثلة بػبأكرب (ال)الفندقي كالسياحي كاف بنسب متقاربة اإلجابة 

 : تطبيق منهج التسويق. 5
ال نعم الم سسة الفندقية الرقم 
 X  (sahil)الساحل  01
  X (palacio)بالسيو  02
 X  (ennakhil)النخيل  03
 X  (senoucia)السانوسية  04
  X (el-mountazah)ق ادلنتز 05
  X ا(murstaga)موريستاغ  06
  X (phinicia)فينيسيا  07
  X (Cote oust)الساحل الغريب  08
 X  (quiza)كيزا  09
 X  (Dl-rouayal)الركاياؿ  10
 X  (Dar el moualem) ادلعلم دار 11
 X  (El djazair)اجلزائر  12
 X  (El riad)الرياض  13
 X  (El oumaraa)األمراء  14
  X( Bouzour)بوزكر  

 9 6اجملموع 
 التسيير في التسويق منهج تتبع التي  السياحية و الفندقية الم سسات {13} الجدول

 : من اجلدكؿ كادلقابلة مع ادلسؤكلُت يتبُت انو: مالحظة
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 06  مؤسسات فقط من رلموع عينة الدراسة تستعمل منهج التسويق يف عملها، كىذه األخَتة أغلبها ال
 ربتوم على قسم تسويق منفصل كإظلا صلده يف أغلب األحياف تابع ألقساـ أخرل إال يف بعض الفنادؽ 

  زبصيص قسم منفصل للتسويق ضمن اذليكل التنظيمي كتكوين كتدريب ادلتخصص للموظفُت يف رلاؿ
 . التسويق السياحي كالفندقي من ضمن ادلشاريع ادلستقبلية

 
 الفنادق تسيير في عدمو من التسويق استعمال{: 5} الشكل

سيَت للمنشآت الفندقية كالسياحية فكانت اكرب تيف ما ؼلص اإلجابة على استعماؿ منهج التسويق يف اؿ
 .(نعم ) لإلجابة بػ%40 مؤسسة كنسبة 15 من أصل 09بتكرار  (ال)لإلجابة بػ( %40)نسبة 

 .معرفة مدى تطبيق السياسة التسويقية كمنهج للتسيير في إدارة الفنادق. 6
  :دراسة السوق.6-1

 
 السوق دراسة متغير حسب اإلجابات توزيع يوضح{: 6} الشكل

يف ما ؼلص دراسة السوؽ ( نعم )كانت لإلجابة  (%50)نالحظ من الشكل أعاله أف النسبة األكرب 
 .%17لإلجابة بأحيانا كال بنسبة (%33)بصفة متواصلة كنسبة 
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 :أساليب رفع الحصة السوقية. 6-2

 
 التسويقية الحصة رفع المعتمدة األساليب: {7} الشكل

تطوير كسائل كأساليب )من خالؿ الشكل يتضح لنا أكثر طريقة معتمدة يف رفع احلصة السوقية ىي 
 (تكثيف قنوات التوزيع) مث أسلوب %29بنسبة  (رفع األسعار مع اجلودة ) تليها أسلوب %36بنسبة (الًتكيج 
 .بالنسبة ألسلوب زبفيض األسعار (%14) كأقل نسبة %21بنسبة 

 : حساب الحصة السوقية.6-3

 
 السوقية الحصة حساب كيفيةيوضح : {8} الشكل

كطريقة (رقم أعماؿ )ادلوضح أعاله أف أعلى نسبة كانت لإلجابة  (08)من خالؿ معطيات الشكل 
 .بالنسبة لإلجابتُت الباقيتُت (%25) كبنسب متساكية مقدرة بػ%50حلساب احلصة السوقية بنسبة 

  :سياسة السعر.4-6

 
 المتبعة السعرية السياسة نوع{: 9} الشكل

 (حسب ادلنافسة)مساكية لنسبة اإلجابة بػ (السعر متغَت): نالحظ أف نسبة اإلجابة بػ (09)من الشكل 
 . بالنسبة لإلجابة السياسة السعر الثابت%0كنسبة  %50ادلقدرة بػ 

 : سياسة الترويج.6-5
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 المعتمدة الترويجية بالسياسات يتعلق ما في اإلجابات توزيع{: 10} الشكل

يظهر من خال الشكل أعاله أكثر كسيلة تركغلية مستعملة تتمثل يف البيع الشخصي كاإلعالف بنسبتُت 
 .%19 كيف األخَت العالقات العامة بنسبة %24مث تنشيط ادلبيعات بنسبة  %29متساكيتُت مقدرة بػػػ 

 : سياسة التوزيع. 6-6

 
 المعتمدة التوزيع سياسة حسب اإلجابات توزيع{: 11} الشكل

مث تليها بنسبتُت  (%43) نسبة بأعلى (مركز) انو يتم توزيع اخلدمة مباشرة أعالهيتضح من الشكل 
. %29متساكيتُت لألسلويب التوزيع عن طريق الوسطاء كأسلوب الطريقتُت معا بنسبة 
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 .الفندقية عينة الدراسةالم سسات عمالء تحليل وعرض االستقصاء : بالمطلب الثاني
 : الخصائص الشخصية للعمالء.1
  :الجنس.1-1

 
 الجنس متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 12} الشكل

، يف حُت أف %73 مفردات العينة ىم ذكور كؽلثلوف نسبة أغلبيةيتضح أف  (12)ؿ رقم شكمن خالؿ اؿ
 . ؽلثلوف اإلناث%28نسبة 

  :الحالة العائلية.1-2

 
 العائلية الحالة متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 13} الشكل

سبثل (عزباء/أعزب)كالصفة  %43 نسبة كفثلنالحظ متزكجوف من العمالء صل ( 13 )ؿ شكمن خالؿ اؿ
 .(أرمل أك مطلق) سبثل باقي احلاالت األخرل %22 أما %35نسبة 

  :السن. 1-3

 
 فئات أربع إلى تبويبها تم السن متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 14} الشكل

 39 ك30بالنسبة دلفردات العينة الذين تًتاكح أعمارىم بُت (%38) أعلى نسبة أف( 14)ؿ الشكيبُت 
للفئة %10 كأخَتا نسبة %23 سنة بنسبة 40 مث تليها فئة أكثر من %30 سنة كؽلثلوف نسبة 29 ك20سنة كبُت 
  . سنة20األقل من 
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 : المستوى التعليمي.1-4

 
 التعليمي المستوى بمتغير العينة مفردات{: 15} الشكل

مث  %60لديهم مستول تعليمي جامعي بنسبة  مفردات العينة  أغلبيةأف يتضح أعالهؿ لشكمن خالؿ ا
 كبنسبتُت متقاربتُت بالنسبة للمستويُت ادلتوسط كالتكوين ادلهٍت بنسبة %18يليها ادلستول التعليمي ثانوم بنسبة 

 . دلستول ابتدائي%5كنسبة  (%8)ك (% 10)

 يف جامعيوف كإطارات أساتذة ىم الفندؽ عمالء أغلبية أف إذل ادلستول اجلامعي نسبة ارتفاع يرجع قد

 للعمالء كبَتتُت قابلية كاستجابة ىناؾ تكوف أف يفًتض عليوكرجاؿ أعماؿ كطلبة جامعيوف ككطنية كخاصة  مؤسسات

 .عليها اإلجابة طريقة يف منها، كالتحكم األسئلة كاذلدؼ مضموف استيعاب على كمقدرة االستمارة ضلو

 : المهنة.1-5
 

 
 المهنة متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 16} الشكل

مهنة حرة مث تليها على التوارل /أعماؿسبثل رجل  (%30) نسبة أعلىيتضح  (16)ؿ لشكمن خالؿ ا
 %5 ك%14كالطلبة بنسبة  %27ك %25شلثلة بنسبة  (موظف )ك (إطار سامي )بالسبة لكل من بتكرار متقارب 

  .للمستول تعليمي آخر
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 : الدخل.1-6

 
 الدخل مستوى متغير حسب العينة مفردات توزيع{: 17} الشكل

ؽلثل أكرب  (90000-36000)عينة الذين يًتاكح مابُت من الشكل ادلوضح أعاله نالحظ دخل مفردات اؿ
( 35000-18000)سبثل مفردات العينة الذين يًتاكح مستول دخلهم بُت  %28 مث يليها نسبة ( %35)نسبة 

 .%13 شلثلة بنسبة 18000 األقل من 90000للفئة أكثر من  %25ك

 : سبب الزيارة. 1-7

 
 العينة أفراد مجموعة قبل من الفندق زيارة فيو تم الذي اإلطاريوضح : {18} الشكل

نسبة ، ك% 48 بنسبة رمسية مهمة إطار لفندؽهتم زيار كانت العمالء أغلب أف شكل أعالهاؿ من يالحظ
 إذل أف يعود ذلك اجلامعية كلعل ادلؤسسات كادلعاىد بعض تنظمها اليت الدراسية ادللتقيات كاألياـ حضور لغرض % 20

  أماالرمسية بادلهمات عادة يكلفوف الذين  كىمك رجاؿ أعماؿمتوسط،  أك سامي إطار صفة يأخذكف الفندؽ عمالء
سبثل سبب زيارة  %15 كنفس النسبة  سبثل مفردات العينة الذين كانت زيارهتم للفندؽ بسبب الدراسة%15كبنسبة 

 فنادؽ يف بكثرة شرةتفادل األعماؿ سياحةالفندؽ يف إطار السياحة الًتفيهية كالتنزه كما يفسر تدشل ىذه النسبة بادلقارنة ب

 أنواع عن ناىيك الًتفيهية الداخلية كالسياحة السياحة على الًتكيز ؽلكن ىذا راجع إذل مومسية النشاط كعليوالوالية، 

 إما اضطرارية أخرلأسباب  سبثل  %3، ك أقل نسبة ( األعماؿ كادلؤسبرات كسياحة ) ببالدنا األخرل ادلنتشرة السياحة
  .اخل.. عالجية أك
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 المعايير المتبعة في اختيار الفندق . 2
 : وسيلة اختيار الفندق.2-1

 
 الفندق اختيار تم خاللها من التي الوسيلةيو ضح :{19} الشكل

باف اكرب رلموعة من أفراد العينة مت تعرفهم على الفندؽ عن طريق الكلمة ادلسموعة  (19)يوضح الشكل 
 كأقل نسبة   %15:  كعن طريق الواكالت السياحية كاإلعالف بنفس النسبة ادلقدرة بػ%25التجربة الفردية ك 38%
 .للذين مت تعرفهم على الفندؽ بطرؽ أخرل% 8

نرل أف الطريقة الفعالة يف اختيار الفندؽ كانت الكلمة ادلسموعة، تليها الفئة األخرل أم ادلؤسسات 
الفندقية كذلك بتأثَت عماذلا على الفرد الذم يريد اإلقامة ألنو قد يكوف رلربا يف ىذا اختياره ذلذا الفندؽ، بادلقابل 

نالحظ ضعف فعالية كل من اإلعالف كالوكاالت السياحية يف التأثَت على الفرد يف اختياره للفندؽ بالرغم من أننا يف 
عصر ربكمو اإلنًتنت، كذلذا غلب الًتكيز على دعم ككاالت السياحة كالسفر كتوعية أصحاهبا دبسؤكلياهتم بنقل 

كذلذا غلب القياـ بفتح مواقع خاصة يف اإلنًتنت تعرؼ بالسياحة لوالية  كالفندقية ادلعلومات عن الصورة السياحية
. كاإلمكانيات اليت سبتلكها كما ىي ادلقومات اليت ؽلكن أف تكوف هبا كجهة سياحية راقية" مستغازل"

 : مدة اإلقامة.2-2

 
 الفندق في العمالء إقامة مدةيوضح : {20} الشكل

يومُت إذل )أعاله نالحظ النزالء الذين دامت مدة إقامتهم يف الفندؽ من  (20)عند مالحظتنا للشكل 
 سبثل نسبة النزالء الذين دامت مدة إقامتهم أكثر من أسبوع كاألقل من يومُت %35 ك%48ؽلثلوف نسبة  (أسبوع

. %18كانت ألقل نسبة شلثلة بػػ 
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 (مومسية النشاط)تراجع من السياحي كالفندقي القطاع يشهده دلا نظرا مقبولة ادلكوث فًتة أف نستنتج ىنا من
 مكوث فًتة إطالة النزيل، كتعترب للسائح الذىنية الصورة ادلكوث كربسُت فًتة نطيل ذبعلنا اليت السبل من البحث كغلب

 . السائحبالنسبة اإلنفاؽ معدؿ زيادة يف تساىم إذ مفيدة السواح

 : مع من تم قضاء مدة اإلقامة. 2-3

 
 اإلقامة مدة النزيل قضى من مع رفقة{: 21} الشكل

مث تليها نسبة  %45يتضح لنا غالبية النزالء مت قضاء مدة إقامتهم مع األصدقاء بنسبة  (21)من الشكل
مع العائلة كىذا يعود إذل إطار الزيارة كما ىو موضح  %23 بالنسبة اللذين سبت إقامتهم دبفردىم كنسبة 33%

 كضع طريق عن ( األفواج )العائالت كاألصدقاء سياحة على االىتماـ كالًتكيز غلب عليوك(.18)يف الشكل 
 أك العائلة أقامت ما إذا رلانا يومُت أك يـو إىداء طريق عن اجملموعات، أك آك للعائالت كاألفواج سعريو خصومات

 .ذلم تذكارية ىدايا إعطاء أك مثال أسبوع من أكثر الفوج

 : معيار القرب من الساحل.2-4

 
 الفندق اختيار في الساحل القرب معيار{: 22} الشكل

 أم ما ؽلثل غالبية مفردات العينة يهتموف كثَتا دلعيار القرب من %55من الشكل ادلوضح أعاله نالحظ 
كالذين يهتموف قليال للقرب من  %30الساحل، حُت صلد نسبة النزالء الذين يهتموف للقرب من الساحل ؽلثلوف 

 كذلك حبثا عن اذلدكء كالراحة كقضاء بعض الوقت مع العائلة كاألصدقاء بعد أتعاب اليـو على %6الساحل بنسبة 
اعتبار غالبيتهم يف مهمات رمسية كأياـ دراسية كملتقيات كنسبة معتربة من ىم يف إطار السياحة حسب ما يوضح 

 .، كيعود كذلك إذل كسيلة النقل ادلعتمدة كدكافع نفسية(21)كالشكل  (18)الشكل 
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 :معيار الهدوء.2-5

 
 الفندق اختيار في الهدوء معيار{: 23} الشكل

 نالحظ أف نسبة النزالء الذين يعطوف أعلية كبَتة لعامل اذلدكء كانت كبَتة حبيث قدرت بػ (23) من الشكل

عدد النزالء الذين يوّلوف دلعيار اذلدكء  ، أما(% .23)، تليها نسبة النزالء الذين يوّلوف أعلية عادية للهدكء بػ (68%)
. ، كىذه النسب توضح لنا أف ىذا ادلعيار يأخذ مكانة كبَتة لدل النزالء(%10)قليلة فيمثلوف أقل نسبة أعلية 

 : معيار االستقبال.2-6

 
  الفندق اختيار في االستقبال معيار{: 24} الشكل

يهتموف بطبيعة  %48 يولوف اىتماما كبَتا لطبيعة االستقباؿ ك%58صلد أف نسبة  (24)من الشكل رقم 
 .لألقل أعلية شلا يعٍت ضركرة إعطاء أعلية كربل ألكؿ نقطة اتصاؿ بالزبوف عند كصولو إذل الفندؽ %0االستقباؿ ك

  :معيار السعر.2-7

 
 الفندق اختيار في السعر معيار{: 25} الشكل

أعلية كبَتة، لو نالحظ أف أغلبية النزالء ذلم حساسية ضلو السعر حبيث يوجهوف  (25)خالؿ الشكل  من
 (.%13)ىي ؼ على التوارل، أما نسبة النزالء الذين يولوف أعلية قليلة للسعر %48 ك%50كذلك بنسبيت 
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  :معيار التجهيز واألثاث.2-8

 
 الفندق اختيار في القرب معيار{: 26} الشكل

نالحظ أف أغلبية نزالء الفندؽ يولوف أعلية معتربة أك كبَتة دلعيار التجهيز كالتأثيث (26)من خالؿ الشكل 
 .من يولوف أعلية قليلة ذلذا ادلعيار%10 على التوارل ك%43% 48بنسبيت 

 :معيار النظافة.2-9

 
 

 الفندق اختيار في النظافة معيار{: 27} الشكل

يتضح لنا أف مجيع مفردات العينة يوجهوف أعلية كبَتة كأعلية معتربة دلعيار النظافة  (27)من خالؿ الشكل 
 .  على التوارل%30ك % 70بنسبيت 

 : معيار خدمات التكييف.2-10

 
 الفندق اختيار في التكييف خدمات معيار{: 28} الشكل

ك بدرجة اىتماـ معتربة دلعيار التكييف أأعاله أف نسبة النزالء الذين يهتموف كثَتا  (28)نالحظ من الشكل
 . للنزالء الذين يولوف أعلية قليلة ىذا ادلعيار%10 على التوارل فيما سبثل نسبة %40 ك%50ؽلثلوف نسبة 
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 : معيار إطاللة الغرفة.2-11

 
 الفندق اختيار في الغرفة إطاللة معيار{: 29} الشكل

يتضح لنا أف أغلبية مفردات العينة يهتموف بدرجة معتربة أك درجة كبَتة دلعيار  (29)من خالؿ الشكل
 . سبثل مفردات العينة الذين يولوف أعلية قليلة ذلذا ادلعيار% 15كنسبة %20ك% 65اإلطاللة بنسبيت 

 : معيار خدمة اإلطعام.2-12

 
 الفندق اختيار في اإلطعام خدمات معيار{: 30} الشكل

نسبة بدلعيار ؿعادية كأعلية يرة لإلطعاـ بمن النزالء يعطوف أعلية ؾ (%38)يوضح أف نسبة  (30)الشكل 
. اـيهتموف قليال دلعيار اإلطع (%13)، يف حُت أف نسبة (25%)
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 قياس درجة رضا النزيل بالخدمات المقدمة والخدمات واإلطار العام لجو السياحة في مستغانم .3
 : درجة الرضا بمعيار الهدوء.3-1

 
 القرب الرضا بمعيار درجة{: 31} الشكل

راضُت  (%30)، كىدكء الفندؽمن النزالء راضُت جدا عن  (%63) نالحظ أف نسبة (31)من الشكل 
أف نسبة رضا النزالء عن شلا يوصلنا إذل . اذلدكء درجة رضاىم عن تنعدـ( %8)، يف حُت أف اذلدكءبدرجة عادية عن 

 . جدا نظرا دلوقع الفنادؽ بقرب الساحل بعيدا عن ضوضاء ادلدينة بفنادؽ الوالية كصلت إذل ادلقبوؿدكءالو

  :درجة الرضا بخدمة االستقبال.3-2

 
 االستقبال الرضا بخدمة درجة{: 32} الشكل

( %28)من النزالء راضُت جدا عن خدمة االستقباؿ، ك (%60) نسبة أف نالحظ (32)من الشكل 
 . درجة رضاىم عن ىذه اخلدمةتنعدـ( %13)راضُت بدرجة عادية عن االستقباؿ، يف حُت أف 

من خالؿ ىذه النتائج نرل أف نسبة رضا النزالء عن االستقباؿ بفنادؽ الوالية كصلت إذل احلد ادلقبوؿ، 
ىذا ما كمن ىنا ؽلكن القوؿ أف عاملي الفنادؽ كانت ذلم تلك اللباقة كالتعامل احلسن إف دل نقل اجليد مع زبائنهم، ك

. ؽلكن أف يؤثر باإلغلاب على قطاع السياحة بشكل عاـ كالفندقة بشكل خاص
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 :درجة الرضا بسعر اإليواء.3-3

 
 درجة الرضا بسعر اإليواء: {33} الشكل

 ضعف ما يبُت، ك(% .30)نالحظ أف نسبة النزالء الراضُت جدا عن سعر اإليواء ىي  (33)من الشكل 
غَت راضُت سباما  (%10)، كيف األخَت نسبة (% 60)ىذه النسبة راضُت بصفة عادية عن سعر اإليواء كادلتمثلة يف 

 .على سعر اإليواء

ىذه النتائج توصلنا إذل نتيجة أف النزالء الذين يعربكف عن رضاىم الكبَت عن سعر اإليواء نظرا إلغلاد 
العالقة الطردية بُت السعر كنوعية اخلدمات ادلقدمة أثناء اإلقامة، كالنزالء الذين يعربكف عن رضاىم العادم عن السعر 

ردبا اخلدمات ادلقدمة كانت عادية تتناسب مع السعر ادلعركض، أما النزالء كغَت الراضُت عن سعر اإليواء فهم يركف 
 ادلقدمة ذلم، كىنا غلب األخذ بعُت االعتبار نوعية اخلدمات  اخلدماتأف السعر معركض غَت متناسب سباما مع نوعية

  .اخل...ادلقدمة كربسينها إف أمكن ذلك مثل تغيَت أجهزة الفندؽ كتوفَت مواقع االنًتنت

  :الرضا بالتجهيز واألثاث.3-4

 
. والتأثيث التجهيز الرضا بمعيار درجة{: 34} الشكل

يتضح لنا أف نسبيت كل من النزالء الذين عربكا عن مستول رضاىم الكبَت أك العادم  (34)من الشكل 
، أما نسبة النزالء الذين دل يرضوف باألثاث (%43)، (%38)كانتا متقاربتُت إذل درجة كبَتة كىي على التوارل 

 (.%20)كاألجهزة كانت 

 ؽلكن تفسَت ىذه النتائج بقدـ األثاث كاألجهزة ادلوجودة بالفندؽ كعدـ مالئمتها جملموعة من النزالء، كيف 
 .  األكثر تطوراالزمةىذه احلالة غلب مثال ذبديد األثاث كتوفَت أجهزة اؿ
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 :الرضا بخدمة النظافة.3-5

 
. النظافة الرضا بخدمة درجة{: 35} الشكل

من رلمل العينة راضوف كثَتا عن النظافة بالفندؽ، ك نسبة  (%28)يتضح لنا أف نسبة  (35)من الشكل 
النزالء اليت عربت عن عدـ رضاىا عن نظافة من ( %20)راضوف عن النظافة إذل درجة عادية، ك نسبة  (53%)

 ، حيث ىذا العنصر على درجة الرضا دلختلف اخلدمات األخرل مثل االطعاـ (%1.10)الفندؽ فقد قدرت بػ 

 : الرضا بخدمة التكييف. 3-6

 
 التكييف الرضا بخدمة درجة{: 36} الشكل

كا راضيُت على العمـو عن خدمة التكييف على من إمجارل العينة كاف (%58)أف  (36)يتضح من الشكل 
كىي الربع تقريبا ( %23)كانوا راضيُت جدا عن ىذه اخلدمة، لتبقى نسبة ( %20)مستول الفنادؽ، تليها نسبة 

 .خدمة التكييف يف الفنادؽعن غَت راضيُت 
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  :درجة الرضا بخدمة اإلطعام.3-7

 
. اإلطعام الرضا بخدمة درجة{: 37} الشكل

ما يفسر ضعف ىذه ، (%25)عن خدمة اإلطعاـ يتضح أف نسبة النزالء الراضُت جدا  (37)من الشكل 
، (%48)أف النسبة األكرب من النزالء كانت راضية بصفة عادية عن معيار اإلطعاـ كذلك بنسبة النسبة ىو 

 .  عن اإلطعاـمنعدـمستول رضاىم  (%28)ك

بأذكاؽ يتعلق ؽلكن التعليق على النتائج ادلتحصل اليت زبص النزالء منعدمي الرضا عن مستول اإلطعاـ 
 كما يبُت كأسعار األطعمة، باإلضافة إذل عنصر النظافة الذم يلعب دكرا كبَتا يف مستول الرضا لدل النزالء

 .(35) الشكل

  : درجة الرضا بخدمة موقف السيارات.3-8

 
  السيارات موقف الرضا بخدمة درجة{: 38} الشكل 

عن موقف السيارات عادم من إمجارل العينة كاف مستول رضاىم  (%45)أف  (38)يتضح من الشكل 
. نسبة النزالء غَت الراضُت عن موقف الفندؽ للسيارات (%18) دبوقف السيارات، ك جداراضية (%38)كنسبة 

. ؽلكن أف ىذه النتائج بقدرة فنادؽ الوالية على توفر مكاف لتوقف سيارات النزالء نظرا التساع مساحتها
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  :درجة الرضا بخدمات النقل للوالية.3-9

 
 للوالية النقل الرضا بخدمات درجة{: 39} الشكل

من النزالء  (%25)من النزالء راضوف عن خدمات النقل، كنسبة  (%58)أف  (39)يتضح من الشكل 
.  يعربكف عن رضاىم الكبَت عن خدمات النقل (%18)غَت راضوف سباما عن النقل، يف حُت أف نسبة 

تبقى ىذه النتائج مقبولة إذل حد معُت حبيث تتميز الوالية بتنوع شبكات النقل، باإلضافة إذل توفر الطريق 
. السيار الذم ؽلكن الزبائن من التنقل إذل أماكن تربط بالوالية كالوصوؿ إليها بسرعة

 : درجة الرضا بخدمات األمن للوالية.3-10

 
 للوالية االمن الرضا بخدمات درجة{: 40 }الشكل

: يتضح أف أكرب نسبة من النزالء راضية سباما عن الوضع األمٍت، حيث قدرت بػ (40)من الشكل 
( %5): ادلقدرة بػػ كالرضا عن األمن بالوالية، كنسبة قليلة جدا غَت راضُت عن أمن ادلنطقة (%20)، ك(75%)
 .من خالؿ ىذه النتائج ؽلكن القوؿ أف النزالء راضوف عن الوضع األمٍت بالوالية.
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  :درجة الرضا بخدمات البنكية للوالية.3-11

 
 للوالية البنكية الرضا بخدمات درجة{: 41} الشكل

نسبة ك، (%60)يتضح أف نسبة النزالء الذين يعربكف عن رضاىم عن اخلدمات البنكية  (41)من الشكل 
 كالغَت الراضوف سباما (%18): سبثل اقل نسبة مقدرة بػػالنزالء الذين يعربكف عن رضاىم الكبَت عن اخلدمات البنكية 

. % 25ؽلثلوف نسبة 

 .تبقى ىذه النسب مقبولة كذلك لتنوع البنوؾ بالوالية الداخلية كالدكلية كبالتارل التنوع يف خدماهتا

 : إعادة زيارة الفندق.3-12

 
 الفندق زيارة ستعيد ىل:  على اإلجابة{: 42} الشكل

نالحظ أف أغلبية النزالء لديهم فكرة إعادة زيارة الفندؽ من جديد حيث كصلت  (42)من الشكل 
  من عدمو يف إعادة زيارة الفندؽالذين نوع من الشكمن رلموع النزالء  (%28)، كنسبة (%73)نسبتهم إذل 

دؽ ادلختلفة ماداـ أهنا تفكر يف إعادة الزيارة، أما اىذه النتائج ذبعلنا نؤكد على أف أغلبية العينة راضية خبدمات الفن
 . اخلاصةفلديهم أسباهبملديهم نوع من الشك النزالء الذين ال يفكركف يف إعادة الزيارة ك
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 النتائج المستمدة من تفريغ استمارتي البحث : المطلب الثالث
 (01)نتائج المستمدة من االستمارة الخاصة بإدارة الفندق الملحق -1

  كذلك راجع عادات كتقاليد كأعراؼ اجملتمع ادلستغاظلي،  %80أغلبية عماؿ الفنادؽ ذكور بنسبة
 ..كموقع الفنادؽ البعيد عن مركز ادلدينة كضعف شبكة ادلوصالت 

  كثانوم كتكوين ادلهٍت كادلتخصص %35مستول تعليمي مقبوؿ تنوع بُت ادلستويات اجلامعي بنسبة 
 .بنسب متقاربة

  65 سنوات بنسبة 10اغلب مفردات العينة تفوؽ خربهتم %. 

 مقدرة  كالسياحة كتدريبهم يف رلاؿ الفندقة كنسبة اقل من ادلتوسط من عماؿ الفنادؽ الذين مت تكوينهم
 .% 47بػػ
  تتبع منهج التسويق السياحي  (حجم عينة الدراسة ) مؤسسة 15 مؤسسات من أصل 06كجدنا

 (.%40)كالفندقي بنسبة ضعيفة جدا 
  غياب ادلفهـو العلمي للتسويق السياحي كالفندقي بادلستول ادلطلوب لدل ادلسئولُت، كعدـ كجود

 .مصلحة فعلية أك فرع سلتص بو على مستول الفندؽ شلا يصعب عملية التنسيق كالتنظيم التسويقي
  50نسبة متوسطة فقط من ادلؤسسات الفندقية تقـو بعملية دراسة السوؽ بصفة متواصلة%. 
  أغلبية الفنادؽ تعتمد أسلوب الًتكيج كعنصر مهم يف عملية جذب كربفيز العمالء من أجل رفع احلصة

 .السوقية اليت يتم حسابو من طرؼ أغلبية ادلؤسسات الفندقية اعتمادا على رقم األعماؿ احملقق

  مقارنة بأسعار ادلنافسُت نظرا لطبيعة النشاط  (ادلومسي )مجيع الفنادؽ تعتمد سياسة السعر ادلتغَت
 .(الصيف بالنسبة لوالية مستغازل )ادلومسي 

  33بنسبة (مركز تقدصل اخلدمة  )االعتماد على قناة التوزيع ادلباشرة% .

 (02)نتائج المستمدة من االستمارة الخاصة بنزالء الفنادق الملحق -2
  حسب الشكل %28 كاإلناث %73ىيمنة جنس الذكور على عمالء الفندؽ حيث بلغت نسبة 

ىذا يعود إذل أعراؼ كتقاليد اجملتمع اجلزائرم احملافظ كزبويل األمر إذل الرجاؿ خاصة إذا ما تعلق  (12)
 .األمر بادلهمات الرمسية كادلعامالت التجارية

  سنة كبُت 29 ك20تًتاكح أعمارىم بُت  (14)نسبة كبَتة من عمالء الفندؽ شباب حسب الشكل 
 . سنة39 ك30

  حسب الشكل %60توصلت الدراسة أف معظم عمالء الفندؽ لديهم ادلستول اجلامعي بنسبة 
 .شلا يناسب كثَتا القدرة على استيعاب مضموف االستمارة(15)
  مجعت العينة بُت مستويات مهنية سلتلفة كاف اغلبها رجاؿ أعماؿ كمهن حرة كإطارات سامية كمتوسطة

 (16)حسب الشكل 

  20 ك%48توصلت الدراسة أف أغلبية النزالء يف مهمة رمسية أك ملتقيات كأياـ دراسية بنسبة%  
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  كيليها ادلؤسسة الفندقية بنسبة %38الطريقة الفعالة يف اختيار الفندؽ كانت الكلمة ادلسموعة بنسبة 
 بادلقابل الحظنا ضعف كل من الواكالت السياحية كاإلعالف يف التأثَت على اختيار النزيل يف 25%

 .عصر ربكمو الرقمنة كاالنًتنت
  قلة عناصر اجلذب كلفت االنتباه عن طريق استعماؿ االنًتنت بتصميم مواقع إلكًتكنية جذابة، كقلة

 .االىتماـ بالعالقات العامة كبباقي عناصر ادلزيج التسويقي
 (.18)مدة إقامة النزالء كانت مقبولة حسب الشكل 
  أغلبها سياحة األعماؿ كلكن ربتاج إذل  (األصدقاء)تنوع أظلاط السياحة بُت العائلية كاجملموعات

 (21)الشكل . اىتماـ أكرب
  على  (%30)ك (%55)اغلب مفردات العينة يهتموف دلعيار القرب من الساحل بأعلية كبَتة أك معتربة

 .التوارل
  على التوارل% 68 ك%70غالبية مفردات العينة يوجهوف أعلية كبَتة دلعيار النظافة كاذلدكء بنسبيت. 
  النظافة، اإلطعاـ، التجهيز كاألثاث،  )معظم مفردات العينة يوجهوف أعلية معتربة أك كبَتة لكل من

 .(التكييف

  أغلب مفردات العينة لديهم حساسية معتربة أك عالية اذباه السعر كذلك الرتباطو بعالقة طردية مع
 .نوعية اخلدمات ادلقدمة

  ىذا ما يؤكد التعامل اجليد لعماؿ الفنادؽ مع (%88)ارتفاع نسبة درجة الرضا عن االستقباؿ بػ ،
 .نزالئهم

  يعربكف عن رضاىم العادم عن  (%60)يعربكف عن رضاىم الكبَت عن السعر ك (%30)صلد نسبة
 . سعر اخلدمات الفندقية ىذا ما يوضح ربقيق العالقة الطردية بُت السعر كالنوعية

  كىذا ما يؤكد العالقة الطردية بُت درجة الرضا (%73)ارتفاع مستول رضا النزالء عن اإلطعاـ بػ ،
. كنوعية اإلطعاـ اجليدة

  اليت سبثل أفراد العينة  (%25)مع نسبة  (%60)إذ قمنا دبقارنة نسبة رضا النزالء عن اخلدمات البنكية
 .غَت الراضية، ؽلكن القوؿ أف البنوؾ بالوالية تبقى نوعية خدماهتا مقبولة لدل النزالء

  يعربكف عن رضاىم الكبَت حوؿ  (%25)ك (%58)كصوؿ مستول الرضا عن خدمات النقل إذل
 .ادلتوسط خدمات النقل، دبعٌت مستول الرضا العاـ يفوؽ

  (%75)ارتفاع نسبة رضا النزالء عن الوضع األمٍت بػ. 

  (%23)اطلفاض نسبة الرضا عن أثاث كأجهزة الفندؽ بػ. 

  (%28) بػ اإلطعاـكاطلفاض نسبة الرضا عن. 

  (%18)كاطلفاض نسبة الرضا عن عامل النظافة بالفندؽ بػ. 
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 : نتائج المالحظة و المقابلة عند القيام بالدراسة الميدانية-3
  خربة العاملُت كأقدميتهم مكنتهم من معرفة الظركؼ احمليطة كأداء اخلدمة على أحسن كجو كالسرعة يف

 .إيصاؿ ادلعلومات إذل العمالء كبناء عالقات طيبة مع معظمهم
 الًتكيج ال ػلظى بأعلية بالغة كإف كجد ال ػلقق الفعالية ادلطلوبة . 
 ضعف النظاـ ادلعلومايت. 
 نقص ادلسابح. 

 نقص األنشطة الًتفيهية. 
 يعترب النشاط السياحي كالفندقي مومسي فقط. 

 سوء التخطيط لبعض مواقع الفنادؽ. 
 نقص مرافق خاصة باألطفاؿ. 
 نقص أماكن الرياضية للتدريب. 
 ىناؾ نوع من اإلعلاؿ يف االىتماـ بنظافة األماكن احمليطة بالفندؽ. 
 كثرة أشغاؿ البناء شلا يؤثر على عامل اذلدكء كادلنظر اخلارجي للمنطقة. 
 عدـ االىتماـ هبندسة معمارية للفنادؽ ذلا صلة تراث ادلنطقة أك ساحل البحر إال بنسبة قليلة. 
 عدـ االىتماـ باألماكن اخلضراء. 
 ال يوجد أنشطة سياحية أخرل ماعدا اإليواء كنشاط رئيسي. 
 عزلة ادلنطقة نوعا ما. 

 : االقتراحات والتوصيات- 4
 العمل على تنمية الوعي السياحي الفندقي للوالية بتكافل مجيع األطراؼ. 
 اجلامعات مستول على كالفندقة السياحة رلاؿ يف زبصصات خلق. 

  (إدخاؿ كجهات نظر جديدة )إعطاء فرص للكفاءات الشبابية يف تسيَت الفنادؽ. 

 الزيادة من عدد ادلؤسسات الفندقية كالسياحية هبندسة معمارية ذلا صلة بًتاث كتاريخ ادلنطقة. 
 ضركرة اعتماد ادلنهج العلمي للتسويق السياحي كالفندقي يف التسيَت. 
  اعتماد مصلحة فعلية أك فرع سلتص بالتسويق السياحي كالفندقي على مستول الفندؽ يعمل بالتنسيق

 .مع باقي ادلصاحل

  ذلك عن  ك(...االستقباؿ، الطباخوف، اخلادموف )االىتماـ أكثر بالتكوين كالتدريب للعماؿ كادلوظفُت
 . بالواليةكالفندقي السياحي ادليداف يف ادلتخصصة التكوين عليا مراكز معاىد إنشاءطريق 

  رحالت، مسابقات كألعاب ترفيهية كرياضية، حفالت، صاالت، مالعب رياضية، )خلق أنشطة سلتلفة
 (...مسابح، مساحات خضراء، مرافق خاصة باألطفاؿ 

 زلاكلة إغلاد نوع من التكافؤ بُت السعر كنوعية اخلدمات. 
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  زبفيض األسعار كاعتماد نظاـ اخلصم بالنسبة للعائالت أك تقدصل ىديا تذكارية من أجل ربفيز العمالء
 .على تكرار الزيارة كبناء عالقات طيبة معهم

  القياـ جبهود تركغلية إضافية فعالة تؤدم إذل ربفيز الطلب السياحي كالفندقي كجذب العمالء إذل زيارة
 .الفندؽ كرفع احلصة السوقية للفندؽ

 كادلعارض كالسياحة السفر كككاالت كاالتصاؿ اإلعالـ كسائل عرب اجلزائر لوجهة أكسع كإشهار ترقية 
 .كادلؤسبرات

 يف الشراكة التعاكف، كترقية تشجيعالىتماـ أكثر باألماكن اخلضراء كمجالية ادلناطق احمليطة بالفندؽ ب 
 .كاخلاص العاـ القطاع بُت السياحي اجملاؿ
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 : خاتمة الفصل

ادلؤسسات الفندقية كالسياحية كاف ىدفنا من ىذا البحث معرفة مدل تأثَت السياسة التسويقية يف تسيَت 
 كادلتمثلة على سلوؾ ادلستهلك (السائح /النزيل) كسلوؾ ادلستهلك نعكاس ذلك على اخلدمات السياحية كالفندقيةاك

السياحي كالفندقي  

 فمن خالؿ تقييم نتائج الدراسة ادليدانية مت استنتاج دبستول رضا النزالء عن اخلدمات ادلقدمة بفنادؽ كالية 
  بعُت االعتبار مومسية النشاط بالوالية كتوقيت الدراسة ادليدانية الغَت ادلناسب دلوسماألخذمتوسط، مع " مستغازل"

على ال ؽلنعنا من القوؿ أف اإلمكانيات كادلقومات السياحية اليت تزخر هبا ادلنطقة، غَت مستغلة  ىذا  كلكنالنشاط
بالتارل فعلى ادلنظمات السياحية إعطاء أعلية كبَت لبحوث التسويق السياحية للتعرؼ على الوجو ادلطلوب ك

 كالدكافع ككذا ردكد أفعاؿ ادلستهلكُت ذباه ادلنتج الراغباتسلوكيات من خالؿ كشف عن االحتياجات السياحية كاؿ
يف بالغرض ادلطلوب حىت تتمكن من ربقيق الرضا ضمن مزيج تسويق مالسياحي كتصميم منتجات كبرامج سياحية 

. ذلؤالء الزبائن من خالؿ إشباع رغباهتم كتلبية حاجياهتم
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 : العامة الخاتمة

 أصبح الذم القطاع ىذا أعلية مدل تعكس مستمرة، كاليت ك سريعة تطورات كالفندقي السياحي القطاع شهد
 األساسية العوامل من الضيافة ىياكل ككذا كالفندقية السياحية ادلنظمات كتعترب، العادل يف صناعة أكرب اليـو يشكل

 كال ننسى تنميها اليت كادلناطق تستوعبها اليت كالعمالة تضخها اليت األمواؿ نتيجة كذلك القومي االقتصاد كتنمية الزدىار

 .السياحي بالنشاط ادلرتبطة األخرل القطاعات لباقي ػلدث الذم االنتعاش

 .السلب أك باإلغلاب السواح سلوؾ على تؤثر كىي كالوفادة الضيافة يف األساسية ادلعادل أحد الفنادؽ كتعترب

:  التالية النظرية النتائج إلى التوصل تم للموضوع النظرية الدراسة خالل ومن

 االعتيادم السكن مقر خارج كاإلقامة بالسفر، التنقل ادلتعلقة األنشطة رلموعة عن عبارة السياحة 
 .متعددة ألغراض

 السياحية،  السياحية، اخلدمات السياحية، التجهيزات كادلوارد ادلقومات: من تتكوف كصناعة السياحة
 .السياحي السياحي، الطلب كالًتكيج كالدكلية، الدعاية احمللية كاالتصاالت ادلواصالت خدمات

 لتلبية ادلبادلة عملية إسباـ تستهدؼ اليت الفرعية األنشطة من رلموعة من يتكوف متكامل نظاـ التسويق 
 .ادلستهلك كرغبات احتياجات

 صناعة ىي صناعةأكرب  تؤلف اليت احليوية ك األساسية الفرعية الصناعات أحد الفنادؽ صناعة تعد 
 .الضيف السائح إلرضاء الضركرية التكميلية ك األساسية اخلدمات من رلموعة توفر انوأ السياحة،إذ

 كادلوارد كاإلمكانيات بادلقومات السائح تعريف خالؿ من السياحي التسويق عرب السياحي النشاط ينطلق 
 .البلد هبا يتمتع اليت السياحية

 رغباتو كتلبية حاجتو إلشباع تصرفاتو كفهم سلوكو دراسة طرؽ عن إليو كتنتهي بادلستهلك ادلنظمة تبدأ. 
 شراء كربدد تسبق اليت القرارات ازباذ عملية اإلنساشل، يضم السلوؾ جوانب من جانب ادلستهلك سلوؾ 

 .كاخلدمات السلع استخداـ أك
 لالحتفاظ ناجعة ككسيلة للمعلومات األساسي ادلورد فهو ادلنظمة نظم من مهم جزء ادلعلومات نظاـ 

 .التسويق حبوث كاقًتاحات كتوصيات بنتائج
 ربديثها يف تساىم ادلعلومات نظم من جزء التسويق حبوث. 
 معينة تسويقية كظواىر مشاكل حوؿ كادلعلومات البيانات كربليل كتسجيل مجع على التسويق حبوث تقـو. 

 : التالية التطبيقية النتائج إلى التوصل تم (التطبيقية ) الميدانية الدراسة خالل ومن

 الًتفيو سياحة نسبة تبقى حُت يف للداخل كسياحة األعماؿ سياحة طابع اجلزائرية الفنادؽ على يغلب 
  منخفضة
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 مقبولة الفندؽ يف النزالء مكوث فًتة. 
 اإلعالـ كأجهزة السفر ككاالت عربلوالية مستغازل  السياحية الصورة عن ادلعلومات نقل فعالية عدـ(  

 .كالفندقية السياحية باخلدمات مساعلتهم نسبة قدرت حيث à اإلنًتنت ) كاالتصاؿ (التلفاز، الراديو
 مستغازل فقدرت بنسبة مقبولةالفنادؽ عرب األفواجكأما  العائالت سياحة اطلفاض . 
  طبيعة االستقباؿ، اذلدكء، القرب، السعر،  )اىتماـ العميل بعدة معايَت أثناء عملية اختيار الفندؽ

 (...اإلطعاـ، التكييف، اإلطاللة 
 درجة رضا العمالء لدل فنادؽ العينة كصل إذل ادلستول ادلتوسط. 
 كجود عالقات طيبة بُت ادلسؤكلُت ك العمالء ك درجة من الوالء. 
  غالبية العمالء راضوف عن الوضع األمٍت لوالية مستغازل ك النقل ك كذا اخلدمات البنكية.. 
 السياحي كالتكوين اخلربة ادلواطنُت، كنقص لدل السياحية الثقافة غياب. 
 مهمة،  سياحية كجهة تصبح أف إذل تؤىلها كحضارية طبيعية، تارؼلية مقومات على كالية مستغازل تتوفر

 القطاع يقـو كحىت هبا يستهاف ال نتائج ستحقق استغالذلا أحسنت إف معطلة سياحية طاقات ذلا مستغازلؼ
 : يلي دبا القياـ على ادلسئولُت على غلب ادلنتظر بالدكر كالفندقي السياحي

  الضريبية االستثمارية، كاإلعفاءات التحفيزات زيادةتشجيع االستثمار احمللي ك األجنيب. 
 تطوره على كالعمل التقليدية الصناعات بقطاع االىتماـ. 
 بُت توافق إغلاد أجل كمن جهة من الداخلية السياحة كتشجيع اجلزائرم اجملتمع لدل سياحية ثقافة إرساء 

 .أخرل جهة من كاألجانب احملليُت السواح
 عليا كمعاىد مراكز من كالفندقي السياحي ادليداف يف ادلتخصصة التكوين مراكز من ادلزيد إنشاء ضركرة 

 .للتكوين
 كادلواصالت،  النقل شبكات  )القاعدية كاذلياكل التحتية البٌت كتطوير، كتوسيع ذبديد الدكلة على غلب

 .الالزمة األمنية الظركؼ كذا ك ( كالصناعية التجارية اخلدمية ادلرافق
 البنكية التسهيالت طرؽ عن ( السياحية االستثمارات ) السياحة دعم. 
 الفندقية للحظَتة االعتبار كإعادة اإليواء هبياكل كاالستقباؿ اإليواء سعة توسيع. 
 كاآلداب السياحة لشرطة جديدة خلية خلق. 
 اخلارجي مظهرىا كربسُت اإليواء كىياكل الفنادؽ نظافة مراقبة. 
 سهرات، حفالت، ألعاب، مسابقات، فكاىة، مسابح،  ) الفنادؽ عرب سلتلفة كخدمات أنشطة خلق

 ...(الصرؼ، النقل، االتصاؿ خضراء، خدمات رياضية، مساحات قاعات
 الفندقية باحلظَتة السيارات موافق كتوسيع إنشاء. 
 رلانا اإلقامة مدة سبديد سعرية، أك خصومات تقدصل طريق عن كاألفواج العائالت سياحة تشجيع. 
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 :اإلجابة على فرضيات البحث 
  مت برىنة صحة الفرضية االكذل على اعتبار اف التسويق يساىم يف تنمية السياحة الفندقية ك ترقية اخلدمات

ادلتعلقة بذلك باعتباره نظاـ متكامل يتكوف من رلموعة من األنشطة الفرعية هتدؼ إذل إسباـ عملية ادلبادلة 
لتلبية احتياجاهتا ك رغابات ادلستهلك من خالؿ التعريف بادلقومات ك االمكانات ادلتاحة ك ادلوارد السياحية 
اليت يتمتع هبا البلد ادلضيف أك ادلنطقة ادلضيفة ضمن مزيج تسويقي متكامل مناسب ك دبزيج تركغلي فعاؿ 

 .مدعم بقاعدة معلوماتية متجددة كفق نظاـ معلومات التسويقية بأساليب التكنولوجيا احلديثة 
 نتائج الدراسة من خالؿ ادلعايَت  ادلتبعة يف اختيار الفندؽ ك بادلقابل قياس درجة رضى النزيل توصلنا إذل تبُت 

 نتيجة أف النزالء الذين يعربكف صحة الفرضية بأف السعر يرتبط بعالقة طردية مع نوعية كجودة اخلدمة ادلقدمة 
نوعية اخلدمات ادلقدمة أثناء اإلقامة، كالنزالء الذين يعربكف لرضاىم بعن رضاىم الكبَت عن سعر اإليواء نظرا 

عن رضاىم العادم عن السعر ردبا اخلدمات ادلقدمة كانت عادية تتناسب مع السعر ادلعركض، أما النزالء كغَت 
 ادلقدمة ذلم، كىنا  اخلدماتالراضُت عن سعر اإليواء فهم يركف أف السعر معركض غَت متناسب سباما مع نوعية

غلب األخذ بعُت االعتبار نوعية اخلدمات ادلقدمة كربسينها إف أمكن ذلك مثل تغيَت أجهزة الفندؽ كتوفَت 
ك سعر اإليواء ك جعلها / ك دراسة طريقة التسعَت ك زلاكلة التكافؤ بُت النوعية كجودة اخلدمات مواقع االنًتنت

  .اخل...تتماشى ك اىداؼ السياحية للمنظمة ك ادلنطقة ك القدرة ادلالية للنزيل 
  صحة الفرضية أف القطاع السياحي ك الفندقي  قطاع حساس يتأثر بالعوامل الدخلية للبلد ادلضيف كعامل

النزيل يتاثر حبكم العالقة اليت /األمن ك اخلدمات البنكية ،اخلربة كالتكوين العاملُت يف اجملاؿ باعتبار السائح
تربطو دبقدـ اخلدمة ك االمور احمليط ادلساعدة  اليت من شاهنا تؤثر بالسلب أك اإلغلاب على درجة رضى 

النزيل فمن خالؿ الدراسة توصلنا إذل عماؿ الفنادؽ ذكم اخلربة ك األقدمية اكسبتهم مهارات /السائح 
التواصل مع الزبوف ك القدرة على التأثَت فيو ك السرعة يف نقل ادلعلومات ك بناء نوع من العالقة ك العمل على 

 .استمرارىا 
  ،صحة الفرضية اليت تقر بغياب ادلفهـو العلمي للتسويق السياحي كالفندقي بادلستول ادلطلوب لدل ادلسئولُت

كمايثبت عدـ كجود مصلحة فعلية أك فرع سلتص بو على مستول الفندؽ شلا يصعب عملية التنسيق كالتنظيم 
حيث اف ادلؤسسات الفندقية ال تتبٍت اسًتاذبيات تركغلية يف تسويق خدماهتا حيث أف معظم .التسويقي

العمالء تعرفوا على الفندؽ من خالؿ الكلمة ادلسموعة اك التجربة الفردية بادلقابل ك بادلقابل ضعف فعالية 
 .اإلعالف يف عصر تعرؼ تكنولوجيا ادلعلومات ك اإلتصاؿ تطورات ىائلة من شاهنا تدعيم ىذا القطاع 
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 المالحق

 يف الفندؽ (السائح)استمارة خاصة بادلستهلك(: 1)ملحق رقم 

بوطغان محمد :بن مغني آمنة                                 إشراف األستاذ: إعداد الطالبة

....... السالـ عليكم 

حيث يهدؼ .  االستبيان، قمنا بإعداد ىذاتسويق، زبصص التجارية  يف العلـو الماستريف إطار التحضَت لشهادة 
  من كجهة نظر العاملُت يف ادلنشأة أثر التسويق  في إدارة الم سسات الفندقية و السياحيةىذا االستبياف للتعرؼ على    

من جهة أخرل بالًتكيز  اخلدمات السياحية ك الفندقية دبا ػلقق (ادلستهلكُت السياح)الفندقية السياحية من جهة   ك الزبائن
بسرية تامة لغرض علمي  ادلقدمة سيتم التعامل معها المعلوماتمع العلم أف ، مصاحل مشًتكة بُت مقدـ اخلدمة ك ادلستقبل

 ، ك لكم منا كامل الشكر ك التقدير للوقت ادلمنوح لنا من أجل تعبئة ىذا االستبياف، متمنية منكم احلرص يف قراءة فقط
 . في الخانة الناسبة (x)وضع عالمةالعبارات  ك 

البيانات األولية  : القسم األول

  أنثى                     ذكر :جنس العامل- 1

 ثانوم             جامعي                تكوين مهٍت                تكوين متخصص                          : المستوى التعليمي- 2

  مسؤكؿ ادلؤسسة            مسؤكؿ التسويق                  كظيفة أخرل :الصفة الوظيفية-3

 سنوات  5 سنوات             أكثر من 05 -03 سنوات                 بُت 3أقل من :  الخبرة المهنية-4

ىل سبق ك أف قمت بدكرات تعليمية ك تدريبية يف رلاؿ السياحة ك الفندقة   نعم               ال 

معرفة مدى  استعمال الفنادق لمنهج التسويق في التسيير   : القسم الثاني

ىل لديكم قسم التسويق على مستول ادلديرية العامة ؟   نعم               ال -1

ىل يقـو قسم التسويق بدراسة السوؽ بصفة متواصلة ؟   نعم              ال -2

ما ىي الطريقة المتبعة للحصول على أكبر حصة سوقية ؟ - 3

 زبفيض األسعار 

  رفع األسعار مع اجلودة 

  تطوير كسائل ك طرؽ الًتكيج 

  تكييف قنوات التوزيع 



 المالحق

 96  

  تطوير خدمات إضافية 

 ؟ على أي أساس يتم حساب  الحصة السوقية-4

  عدد الغرؼ احملجوزة           

 رقم األعماؿ احملقق 

               طريقة أخرل  

ىل السعر -5

                ثابت

             متغَت 

  حسب ادلنافسة  

 

 ما ىي الوسائل الترويجية التي تستعملها ؟-6

  اإلعالف 

  ادلبيعات  (تنشيط)ترقية 

  قول البيع 

  العالقات العامة 

  عوامل أخرل 

  

:  التوزيع -7

  مباشر عن طريق مركز اخلدمة 

                غَت مباشر عن طريق ادلوزعُت ادلعنيُت 

 الطريقتُت معا 
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 (ادلستهلك / السائح  )استمارة خاصة بالنزيل (: 2)ملحق رقم 

بوطغان محمد :                  إشراف األستاذ   بن مغني آمنة            : إعداد الطالبة
....... السالـ عليكم 

حيث يهدؼ . الستبيان اا، قمنا بإعداد ىذ تسويق ، زبصصالتجارية  يف العلـو الماستر      ك يف إطار التحضَت لشهادة 
 يف  العاملينمن كجهة نظرأثر السياسة التسويق في إدارة الم سسات الفندقية و السياحية ىذا االستبياف للتعرؼ على 

من جهة أخرل بالًتكيز  اخلدمات السياحية ك الفندقية دبا  (ادلستهلكُت السياح)  الزبائنادلنشأة الفندقية السياحية من جهة ك
.                                  لالمستقب ك الخدمةػلقق مصاحل مشًتكة بُت مقدـ 

 ، ك لكم منا كامل الشكر ك التقدير بسرية تامة لغرض علمي فقط ادلقدمة سيتم التعامل معها  المعلوماتأف مع العلم 
. يف اخلانة الناسبة  (x)للوقت ادلمنوح لنا من أجل تعبئة ىذا االستبياف، متمنية منكم احلرص يف قراءة العبارات  ككضع عالمة

البيانات األولية  : القسم األول
 أنثى             ذكر : جنس النزيل -1

 عزباء/ أعزب            (ة)متزكج : الحالة االجتماعية  -2

  سنة        39إذل 30من         سنة     29إذل20من        سنة       20  أقل من :العمر -3

 سنة  فأكثر  50من        سنة     49إذل40من  

 ابتدائي          متوسط            ثانوم       جامعي       تكوين مهٍت                            : المستوى التعليمي- 4

 أخرل                 طالب   مهن حرة           إطار سامي          موظف   /     رجل أعماؿ :المهنة-5

 دج         03500 دج إذل 18000 دج                من 18000 أقل من :الدخل -6

  دج 09000 دج                  أكثر من 09000 دج إذل 03600    من 

                     جزائرية                    أجنبية:         الجنسية      -7

موقف السائح من الخدمات السياحية و الفندقية المقدمة من المنشآت الفندقية لوالية مستغانم  : القسم الثاني

 تكليف بادلهمة           اياـ دراسية ك ملتقيات                  الدراسة            السياحة    : ما ىو سبب الزيارة- 1

 الوكاالت السياحية                          اإلعالف           التجربة الفردية  ؟ كيف تم اختيارك لهذا الفندق-2

أخرل                 الكلمة ادلسموعة                                          

؟  (في حالة نعم )كم دامت مدة إقامتك بالفندق-3

 أقل من يومُت            من يومُت إذل أسبوع             أكثر من أسبوع        

 مع من قضيت وقت إقامتك بالفندق؟ -4

  مع األصدقاء         مع العائلة                          دبفردؾ                    
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                             ىل تهتم للمعايير التالية عند اختيارك للفندق؟ - 11
أقل أىمية مهم مهم كثير المعايير 
   القرب 
   الهدوء 

   طبيعة اإلستقبال 
   السعر 

   النظافة  
   التكييف  
   اإلطاللة  
   اإلطعام 

 
 السائح /قياس درجة رضا النزيل : القسم الثلث

 ىل أنت راضي بالعناصر التالية ؟ -1
 ير راضي راض راضي جدا  

   االستقبال 
   النوعية  

   سعر اإليواء 
   اإلطعام  

   نظافة الفندق 
   األثاث و األجهزة  

   التكييف 
   اإلشارات 

   موقف السيارات  
   األنشطة الموجودة 

   اإلضاءة  
 ؟     راض سباما                     راض                 غَت  راض           ىل أنت راضي عن الخدمات البنكية-2
  ؟   راض سباما                     راض                 غَت  راض           ىل أنت راضي عن النقل- 3
 راض سباما                     راض               غَت  راض           ىل أنت راضي عن الوضع األمني بالوالية؟   - 4
     راض سباما                     راض                 غَت  راض            ىل أنت راضي عن اإليواء بوالية ؟- 5
 نعم                   ردبا                    الىل ستعيد زيارة ا الفندق ؟      - 6
 ............................................................... لوالية؟اما ىو الشيء الذي ال تجده في فنادق -7

.............................................................  ...................................................

................................................................................................................ 

 


