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 شكر وتقدير
، كما قال عليه الصالة والسالم" من مل احلمد والشكر هلل تعاىل على توفيقه إلمتام هذا العمل املتواضع

 يشكر الناس مل يشكر هللا".

أتقدم بتشكرايت اخلالصة إىل األساتذة وخاصة املشرف األستاذ: بن محو عبد هللا على نصائحه 
 كل من ساهم يف إجناز هذا البحثوتوجيهاته القيمة، كما ال يفوتين حتية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داءـــــــــاإله

 

 تبارك الذي أهداان نعمة العقل وأانر سبيلنا بنور العلم ومهد لنا

 طريق النجاح بكل تقدير وعرفان

 أهدي عملي هذا املتواضع إىل أعز ما أملك ما لدي يف الوجود

 هللا يف عمرمها أمي وأيب أقرب الناس إىل قليب أطالو 

 إىل أختاي العزيزتني حفظهما هللا

 إىل األستاذ املشرف أمسى التحية والتقدير اجلزيل

 إىل كل من شجعين ولو بكلمة طيبة

 إىل األهل واألقارب واألحباب

 كل خريجزاكم هللا  

 وشكرا



 

 

 

 

 

 مقدمة عامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                               

ليحسن يف احلالتني  احلمد هلل الذي قدر كل شيء فأحسن قدره ،وابتلى االنسان مبا يسره وما يسوؤه     
شكره وصربه ، وجعل لعبده مما يكره أكال فيما حيب ، ومما حيب حذرا مما يكره ، فسبحانه واهب النعم ، 

، له احلمد يف األول واالخر ، ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه ، وكل نعيم زائل إال جنته،  مقدر النقمو 
وعلى  لغ إيذاء، فلم يزده ذلك إال إمياان ومضاء ،بوصلى هللا على سيدان حممد الذي أدى أوذي يف سبيل هللا أ

 تسليما كثريا. صابرين ، وسلم اله وصحبه الذين كانوا يف السراء حامدين شاكرين ، ويف الضراء خاضعني

عدم  عن املاضي القرن من األربعينيات منذ سواء حد على االقتصاديون و الباحثون و املفكرون أعرب لقد
 كانت و احلاجة عند إليها العودة و تنظيمها و استخدامها و املعلومات مجع يف املستخدمة الطرق عن الرضى

 و حبفظها تقوم و املعلومات هذه جتمع إذ مفاتيح على ابلضغط ميكنها آلة عن تكهن مبثابة هذه احلالة
 للمعلومات اآللية املعاجلة أصبحت ذلك منذ و املفكرة ولدت عقدين بعد و احلاجة يف وقت اسرتجاعها

 الدور منو تؤكد املعلومات تكنولوجيا يف املعاصرة االجتاهات أهم أن حيث اإلدارة احلديثة، عماد و أساس
 اإلدارة. املعلومات يف لنظم االسرتاتيجي

 االجتماعي و السياسي و االقتصادي املستوى على سريعا   و عميقا   تطورا   العوملة ظل يف العامل يشهدكما 
 عليه يطلق فيما العامل دخل املعلومات تكنولوجيا جمال يف سرعته و التطور هذا لعمق نتيجة و والتكنولوجي،

مجيع  يف و البشرية حياة يف هامة مكانة للمعلومة فيه أصبحت الذي املعلومات جمتمع يف خاصة طورتال بعصر
 اليت و معلومات نظم مؤسسة كل مستوى على جند إذ ، والتجارية الصناعية اجملاالت خاصة يف املؤسسات

 . املستمر ابلتغيري يتسم عصر يف التحدايت مواجهة على املساعدة احلديثة األساليب اإلدارية من تعترب

 العملية اإلدارية تفعيل يف أساسيا موردا و املؤسسة يف اإلدارة نسيج من يتجزأ ال جزءا املعلومات أصبحت فقد
 فاإلدارة احلديثة األداء، جودة وحتسني جديدة منتجات وتقدمي البشرية مواردها تسيري وأيضا القرارات تدعيم و

املستهلكني  أبذواق املتعلقة ابملعلومات بدءا مراحلها مجيع يف املتغرية السريعة املعلومة على تعتمد أصبحت
املعلومة  النظم نوع وختتلف اإلنتاج، لعملية الطويلة ابلسلسلة اخلاصة ابملعلومات وانتهاء وقدرهتم الشرائية

 املعلومات ونظم الرقابةو  التخطيط وعملية املعلومات نظم فمنها العمليات من عملية كل إدارة يف املستخدمة
حتما  ستؤدي األمثل االستغالل استغالهلا مت لو النظم هذه والرقابة، والتوجيه واإلشراف التنظيمية العملية يف



 
 
 
 
 

حتسني  إىل ابلتايل يؤدي مما السلعة جودة مستوى ومضاعفة املنتج كميات رفع و اإلنتاج تكلفة ختفيض إىل
 .للمؤسسة االقتصادي األداء

ابلسفر وتطورت بتطور السياحة وحتوهلا إىل صناعة، خاصة عندما أصبحت الفنادق ارتبط ظهور الفندقة 
عنصرا أساسيا من عناصر املنتوج السياحي، كوهنا متثل األماكن املفضلة إليواء السائحني واستضافتهم أثناء 

ة لنزالئها فهي املؤقت عن حمالت إقامتهم، إذ أصبحت الفندقة توفر شروط الراحة والرفاهي مابتعاده سفرهم أو
  مهنة جتارية تستضيف نزالئها مقابل مثن إقامة حمدد.

يف جمال السياحة، فهي  كبري على درجة تقدم الدول  أتثريهلا  مؤسسات سياحية فاعلة ابعتبارهافالفنادق 
هاج نظام ، ابنتلذلك البد من االهتمام ابخلدمات الفندقية اليت يقدمها الفندق املنظمة األكثر ارتباطا ابلسياح.

حبيث يكون نظام املعلومات التسويقية السبيل األكثر التسويقية يكون مصمما لرتقية هذه اخلدمات،  املعلومات
 جناعة لالرتقاء ابخلدمة وحتقيق والء الزبون ابعتباره املستهدف من هذه العملية.

أفضلها جيب على املنظمات إن إنشاء ووضع اخلطط التسويقية يتطلب اختاذ جمموعة من القرارات، والختيار 
حديثة حول االجتاهات الكربى والظواهر املميزة دقيقة و  الفندقية أن تستند يف ذلك على معلومات حمددة،

لقطاع أعماهلا ، وذلك من خالل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة هبدف التعرف على احتياجات 
          ورغبات املستهلكني واملرتقبة املستمرة للمنافسني ،مث حتديد االجتاهات املتوقعة للسوق الذي تعمل 

ملعطيات مدخالت هامة لنظام املعلومات التسويقية واختاذ القرارات املتعلقة بوضع الربانمج فيه ،وتشكل هذه ا
  التسويقي املناسب الذي ينسجم وأهداف املنظمة،

ذات خصائص جيدة توفرها إن جناح املنظمات الفندقية مرهون مبدى ما يتوافر لديها من معلومات متكاملة 
كنها من وضع القرارات الصائبة يف حتديد االسرتاتيجية التسويقية املناسبة نظم املعلومات يف تلك الفنادق ،ومت

 ي يعيشه الفندق.ذللوضع البيئي والتنافسي ال

يف اخلدمات  التسويقية دور نظام املعلوماتو لقد ارأتيت يف حبثي هذا و املوسوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 
. تسليط الضوء على واقع نظام املعلومات ودوره يف اخلدمات الفندقية ابجلزائر ومدى حالة ، دراسةالفندقية

 ، حماولة يف ذلك اإلجابة عن اإلشكال االيت :أتثريه على اخلدمة الفندقية



 
 
 
 
 

وفيما تتجلى أمهيته  نظام املعلومات التسويقية يف اخلدمات الفندقية؟ ي يلعبهذال ما دور
 قية؟ابلنسبة للمؤسسة الفند

 وقد تفرع هذا اإلشكال إىل التساؤالت الفرعية التالية:

 لنظام املعلومات التسويقية؟ األساسية املفاهيم الفندقية املنظمة على القائمون يدرك هل -
 ؟ الدراسة حمل الفندقية املنظمة يف نظام املعلومات التسويقية واقع هو ام -
 ؟ الفندقية املنظمة داخل بنظام املعلومات التسويقية خاصة أمهية هناك هل -

 ولإلجابة على هذه التساؤالت الفرعية اقرتحنا الفرضيات التالية:
 لنظام املعلومات التسويقية األساسية املفاهيم الفندقية املنظمة على القائمون يدرك -
 تتبىن بعض املؤسسات الفندقية نظام املعلومات التسويقية -
 الفندقية املنظمة داخل املعلومات التسويقية لنظام خاصة أمهيةتويل املؤسسات الفندقية  -

فمن شقه الذايت ، هو انشغايل الدائم واملستمر بواقع السياحة يف اجلزائر أسباب اختيار املوضوع، أما عن 
ودور اخلدمات الفندقية يف دعم هذه األخرية ،كما أن لنظام  املعلومات التسويقية دورا ال يستهان به يف 

 تسويق يف الرتويج دور مذكرةاطالعي على ا أردت التعريف به أكثر ، كما أن هذا ماخلدمة الفندقية و 
زاد شغفي ابملوضوع ودفع يب إىل التغلغل مبكنونه حىت تشكل لدي  أحسن العايب لطالب: الفندقية اخلدمات

 تصور عنها

يتمتع ابلروح املتلهفة للعلم  كل ابحث أكادميي  هدف أما الشق املوضوعي فهو الدافع العلمي اخللقي الذي هو
واملتعطشة لكل جديد يفيد االنسان و االنسانية إذ أن نظام املعلومات التسويقية ميكن أن حيدث تغيريا جذراي 

 بواقع اخلدمة الفندقية يف اجلزائر ويرتقي هبا إىل أعلى املستوايت 

يف  املنهج الوصفي استخدام مت حيث٬ التحليلي الوصفي املنهجني على الدراسة اعتمدت لقد املنهج املتبع:
يف  التحليلي املنهج على و االعتماد البحث ملوضوع العامة األسس و املفاهيم عرض خالل من اجلانب النظري

 .اجلانب التطبيقي



 
 
 
 
 

 :النظام، نظام املعلومات التسويقية، املعلومة، اخلدمات، الفندقة، اخلدمات الفندقية. الكلمات املفتاحية

و ألن أي حبث ال يبدأ من فراغ كما أن أي حبث ال ميكن أن يكتب اخر كلمة يف العلم فقد اطلعت      
 على بعض الدراسات السابقة وجيدر يب االشارة إىل البعض منها :

عشر:  احلادي السنوي العلمي املؤمتر،  التسويقية املعلومات ونظم األعمال ذكاء، كورتل فريد دراسة -
       نيسان32-32، اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية ،األردنية الزيتونة ، جامعةاملعرفة واقتصاد األعمال ذكاء

 هذا األعمال ذكاء على ابعتمادها التسويقي املعلومات نظام أناألردن وهتدف إىل  – عمان (3103إبريل) 
 ، ةاملستقبلي تههاواجتا ايلاحل ةالشرك وقعم تبني فورية ائجنت يتعط حتكم لوحة على احلصول إطار يف يساعدها

 وتقدمي القرار متخذي دعمك ققةاحمل ريغ تياجاتحاال من لكثري لاحل متثل األعمال ذكاء تقنيات استخدام وان
 .موحدة نتيجة إىل التوصل أجل من للبياانت املتعددة املوارد بني والربط كمهمح سلقيا زمةالال األدوات

 جامعة ،الفندقية اخلدمات تسويق العاملية على املالية األزمة ثرأ ،الرواشدة وصالح العوامرة حممددراسة -
 تكميلية صناعة وهي ، الوطين املستوى على احليوية الصناعات أهم من الفنادق صناعة تعترب، التطبيقية البلقاء

 والتي العناصر من جمموعة وتنفيذ وضع على فندقية منظمة أي جناح ويعتمد ، السياحة لصناعة أساسية

 منبثقة هذه والدراسة جاءت والتي العناصر ة المالي األزمة وأهمية أهميتها من منبثقة هذه والدراسة جاءت

 االستغالل يف واخلاص العام وخلصت الدراسة إىل ضرورة تعاون القطاعنية المالي األزمة وأهمية أهميتها من
 السلبية اآلاثر إزالة شأهنا من اليت الكفؤة االسرتاتيجيات و الفندقية ووضع اخلطط السياحة ملقومات األمثل
 .الفندقية الصناعة وتداعياهتا على العاملية لألزمة

 إجيار و للنقل اخلدمية املؤسسة حالة دراسة الربي النقل خدمة تفعيل يف الرتويج دور، فتيحة ابجيدراسة -
، التجارية العلوم يف املاسرت شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة، FAST ROAD املعدات
 لتفعيل كوسيلة الرتويج يلعبه الذي الدور، 3103-ورقلة- مرابح قاصدي جامعة، خدمات تسويق ختصص

 أهم من الرتوجيي ابملؤسسة وخلصت إىل أن النشاط التسويقي النشاط هام يف كعنصر و النقل خدمة
 أهدافها حتقيق اىل من خالله تسعى و املؤسسة، مبنتجات التعريف يف تساهم اليت التسويقية العمليات
 حسب أنسبها اختيار ابستعماله و مزجيه بعناصر عليهم التأثري و املستهدفة الفئات خمتلف مع االتصالية

 .مؤسسة كل أهداف



 
 
 
 
 

-الدويل السيبوس فندق حالة دراسة الفندقية اخلدمات تسويق يف الرتويج دور ، أحسن العايبدراسة -
 – 1955 أوت 20 جامعة ،تسويق  ماانمجنت، ختصص  شعبة، املاجستري شهادة لنيل مكملة مذكرة عنابة

 دورا يلعب فهو الفندقي، التسويقي املزيج ضمن اهلامة العناصر الرئيسية أحد الرتويج يعترب ، 3112،سكيكدة
 من الرتالء استقطاب و الفندق، يقدمها اليت الشراب و الطعام و خبدمات اإليواء التعريف يف فعاال اسرتاتيجيا

 بغية الفندقية املنظمة تنظمها اليت الرتوجيية احلمالت خمتلف خالل من إقناعهم بشرائها، و الضيوف و السياح
 إشباع عرب أهداف الفندق و رسالة متميزة وكذا حتقيق ذهنية صورة لتحقيق عمالئها مع اهتعالقا تعزيز

 على التعرف ظروفهم، و و مهتإمكاان مع تتالئم اليت األسعار حتديد و لديهم، املتجددة الرغبات و احلاجات
 .املطلوبة الفندقية التسهيالت و الدفع، أساليب



 
 

 الفهرس



 الصفحة الفهرس
  الفهرس

  فهرس اجلداول
  فهرس األشكال

  املقدمة العامة
  مدخل حول النظم واملعلومات الفصل األول:

  مقدمة الفصل األول
 10 مفاهيم أولية حول النظام املبحث األول:

 10 تعريف النظام. -0
 12 مكوانت النظام. -2
 10 أنواع النظم -3

  "تعريفها، أنواعها، شروط املعلومة اجليدةاملعلومات  املبحث الثاين:
 10 تعريف املعلومة. -0
 10 أنواع املعلومات. -2

 01 خصائص املعلومات وأبعاد جودهتا  - 0
  نظام املعلومات: املبحث الثالث

 00 مفهوم نظام املعلومات -0
 00 أنواع نظم املعلومات -2
 00 الصعوابت اليت تواجه نظم املعلومات -0

  نظام املعلومات التسويقية: املبحث الرابع
 01 مفهوم نظام املعلومات التسويقية -0
 01 خصائص نظام املعلومات -2
 20 أمهية نظام املعلومات التسويقية ومكوانته -0

  خامتة الفصل األول
  اخلدمات الفندقية الفصل الثاين:

  مقدمة الفصل الثاين
 02 مدخل عام للخدمة الفندقية املبحث األول:

 02 اخلدمة واخلدمة الفندقية مفهوم -0



 00 خصائص اخلدمات، أمهيتها، وتصنيفاهتا -2
 03 أنواع اخلدمات الفندقية -0

 00 .مبادئ الفندقة املبحث الثاين:
 00 مفهوم الفندقة -0
 01 شأة وتطور الفندقةن -2
 00 تصنيف املنشآت الفندقية -0

 01 التسويق الفندقي: املبحث الثالث
 01 التسويق الفندقي ماهية -0
 10 املزيج التسويقي للخدمة الفندقية-2
 10 البيئة التسويقية الفندقية -0

  خامتة الفصل الثاين
  دراسة حالة جمموعة من الفنادق لوالية مستغامن الفصل الثالث:

  مقدمة الفصل الثالث
 51 احلضرية الفندقية يف اجلزائر املبحث األول:

 51 للجزائراملوقع اجلغرايف  -0
 51 املقومات السياحية للجزائر -2

 50 الطاقة الفندقية يف اجلزائر -0
 30 احلضرية الفندقية بوالية مستغامن املبحث الثاين:

 30 التعريف بوالية مستغامن -0
 30 أنواع السياحة يف الوالية - 2

 31 الطاقة الفندقية يف والية مستغامن -0
 31 نتائج االستقصاء عرض وحتليل: املبحث الثالث

  خامتة الفصل الثالث
  اخلامتة العامة

  قائمة املراجع
  املالحق

 

 



 الصفحة فهرس األشكال واجلداول
 10 ( مكوانت النظام10الشكل رقم )
 10 (العالقة بني البياانت واملعلومات واملعرفة10الشكل رقم )

 00 ( مكوانت نظام املعلومات التسويقية10الشكل)
 00 ( خطوات البحوث التسويقية10الشكل )

السياحي يف اجلزائر خالل  ( توزيع طاقات اإليواء حسب نوع املنتوج10الشكل رقم)
0112-0100 

00 

 02 ( يوضح تصنيف الفندق10الشكل رقم )
 01 ( يوضح نوع الفندق10الشكل رقم )
 01 ( يوضح مدى اقتناع اإلدارة بنظام املعلومات التسويقية10الشكل رقم)
 00 ( يوضح مفهوم نظام املعلومات التسويقية للعاملني يف االدارة12الشكل رقم)
 00 ( يوضح اعتماد نظام املعلومات التسويقية يف اختيار املوردين01الشكل رقم)
( يوضح تبين نظام املعلومات التسويقية يف اهليكل التنظيمي احلايل للمؤسسة 00الشكل رقم)

 الفندقية
00 

 00 ( يوضح اجلهود املبذولة للتغيري الالزم وتبيين نظام املعلومات التسويقية00الشكل رقم)
( يوضح دعم جمهودات نظام املعلومات التسويقية من خالل ختصيص موارد 00الشكل رقم)

 مالية
00 

( يوضح ابستقصاء العمالء )الضيوف( أو إجراء مقابالت معهم ملعرفة 00الشكل رقم)
 آرائهم وتطلعاهتم حول خمتلف اخلدمات اليت تقدمها

00 

حص وتدقيق كل النشاطات ( يوضح استعمال الطرق االحصائية لف00الشكل رقم)
 ابملؤسسة الفندقية

00 

( يوضح اعتماد احتياجات وتوقعات العمالء )الضيوف( يف التخطيط 00الشكل رقم)
 خلدمات املؤسسة الفندقية

00 

 00 ( يوضح اعتماد تسجيل شكاوي واقرتاحات العمالء ويعمل على معاجلتها00الشكل رقم)
 00 ضرورة االهتمام آبراء كافة العمالء)الضيوف(( يوضح ادراك االدارة 00الشكل رقم)
 00 ( يوضح مدى التعامل مع االقرتاحات جبدية02الشكل رقم)
 00 ( يوضح التدريب حول نظام املعلومات التسويقية01الشكل رقم)
 00( يوضح جلوء املؤسسة الفندقية إىل اجلامعة حلل بعض التحدايت اليت 00الشكل رقم)



 تواجهها
 02 ( يوضح اعتماد على خمرجات نظام املعلومات التسويقية يف اختاذ القرارات00رقم)الشكل 

 0110( تطور عدد األسرة يف املؤسسات الفندقية للجزائر خالل الفرتة 10اجلدول رقم)
_0100 
 

02 

-0110( تطور عدد األسرة يف املؤسسات الفندقية للجزائر خالل الفرتة 10الشكل رقم)
0100 

01 

( توزيع الطاقات الفندقية حسب تصنيف الفنادق يف اجلزائر خالل الفرتة 10اجلدول رقم )
0110-0100 01 

( توزيع طاقات اإليواء حسب نوع املنتوج السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة 10اجلدول رقم)
0112-0100 

00 

 00 0100-0110الفنادق املصنفة يف اجلزائر خالل الفرتة ( توزيع10اجلدول رقم)
 00 (املؤسسات الفندقية يف والية مستغامن10اجلدول رقم)

( توزيع الطاقات الفندقية حسب تصنيف الفنادق يف اجلزائر خالل الفرتة 10اجلدول رقم )
0110-0100 

00 

حي يف اجلزائر خالل الفرتة ( توزيع طاقات اإليواء حسب نوع املنتوج السيا10اجلدول رقم)
0112-0100 

00 

  
  
 



 

 

 

 

 الفصل األول



 مقدمة الفصل األول

يلعب نظام املعلومات التسويقية دورا هاما ابلنسبة ألنشطة كافة املؤسسات سواء كانت منتجة لسلع 
مادية ملموسة أو تلك اليت تقدم نوع من اخلدمات الغري امللموسة كخدمات الفنادق وشركات الطريان 

يف هذا العصر وغريها، وعليه فإن مجيع هذه املؤسسات تواجه نفس املشاكل والتحدايت التسويقية، و 
أصبح نظام املعلومات التسويقية من األنشطة اهلامة إلدارة الفنادق من أجل استقطاب العمالء 
واالحتفاظ هبم ، كما أن نظام املعلومات التسويقية فقد تنامى دوره االسرتاتيجي فأصبحت املعلومة جزء 

الدارية لذلك اجتهت املؤسسات إىل وموردا أساسيا يعتمد عليها يف تدعيم العملية ا ريامن النسيج االد
 تصميم وبناء أنظمة معلومات من أجل السيطرة على الكم اهلائل من املعلومات الضرورية إلدارة املؤسسة 

 من أجل استخدامها يف تفعيل القرارات وسنتطرق يف هذا الفصل إىل:

 مفاهيم أولية حول النظاماملبحث األول: 

 فها، أنواعها، شروط املعلومة اجليدةاملعلومات "تعرياملبحث الثاين: 

 نظام املعلومات املبحث الثالث:

 املبحث الرابع: نظام املعلومات التسويقية 



 املعلومات و النظام حول مدخل الفصل األول                                                               

 

1 
 

 : مفاهيم أولية حول النظاماملبحث األول

 :تعريف النظام-1
ابليواننية، الرتابط العضوي بني األجزاء املختلفة، واإلنسان نظام يتكون من نظم      Systemتعين كلمة النظام 

مثل الدورة الدموية والدورة التنفسية والدورة اهلضمية، وعلى هذا فإن النظام             Subsystemفرعية عدة 
هو جمموعة من العناصر أو األجزاء أو العمليات أو الوظائف املرتبطة فيما بينها تؤدي وتنجز وظيفة متكاملة حمققة 

 .1هدفا حمددا
 تقوم مجم  ولحليل ونرر البياانت واملعلومات لتلبية نظام املعلومات هو جمموعة من املكوانت االلكرتونية اليت -

 .2يةاستفسارات موضوع
 .3فا موحدادالنظام هو وحدة مركبة من عدة أجزاء غالبا متفرقة، خاضعة خلطة مررتكة أو ختدم ه -

           جمموعة مرتابطة ومتجانسة من املوارد والعناصر )األفراد، التجهيزات، اآلالت، السجالت...اخل( -
                    اليت تتفاعل م  بعضها البعض داخل إطار معني)حدود النظام( وتعمل كوحدة واحدة 

  4حنو لحقيق هدف أو جمموعة من األهداف العامة يف ظل الظروف والقيود البيئية احمليطة
          هو جمموعة من العناصر واالجراءات اليت تتكامل م  بعضها البعض ولحكمها آليات وعالقات -

 5عمل معينة ويف نطاق حمدد بقصد لحقيق هدف معني
                    يتمثل النظام يف جمموعة العناصر املرتابطة واملتكاملة واملتفاعلة لتحقيق هدف مررتك، وجيب  -

                أن تكون هذه العناصر كال واحدا، فالعالقة بني عناصر النظام هي الرابطة اليت تربطها معا 
 6حنو لحقيق هدفها املررتك،  وللنظام مدخالت وآلية ملعاجلة هذه املدخالت لتحويلها إىل خمرجات

 7والنظام هو النظرة الرمولية لكل أنرطة املرروع لتحقيق التكامل بينها من خالل تداول املعلومات -

         كما يعرف النظام أبنه جمموعة من األجزاء اليت تتفاعل وتتكامل م  بعضها البعض وم  بيئتها  -
  8.معني لتحقيق هدف 

 

                                                           
 261، ص1122سيد صابر تعلب، نظام المعلومات االدارية، دار الفكر، الطبعة األولى، األردن،  1 
 هـ 2211وير المناهج، طبعةنظم المعلومات االدارية، تخصص ادارة مكتبية، االدارة العامة للتدريب التقني والمهني، االدارة العامة لتصميم وتط 2

rganisation,paris,1992,p15od’ nles éditio melésa,approche systémique des organisation,3 
 71، ص7991أحمد حسين علي حسين، نظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقية، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، مصر 4
 72،ص 0272نظم المعلومات االدارية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، المنصورة ،مصر، الحسنية،سليم إبراهيم   5
 .77،ص 0222، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،نظم المعلومات االدارية مدخل معاصر نجم عبد هللا الحميدي وآخرون، 6
 07،ص0227دار الجامعية الجديدة للنشر، االسكندرية، مصر، ،علومات المحاسبية واالداريةاقتصاديات نظم الم صالح الدين عبد المنعم مبارك، 7
 .71،ص0222نظم المعلومات االدارية، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، أحمد فوزي ملوخية، 8
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 1ويعرب النظام عن جمموعة من العناصر املرتابطة فيما بينها لتحقيق هدف مررتك -

        النظام "أبنه وحدة ما تعمل يف بيئة معينة وتتضمن العديد من األجزاء اليت تعمل  guptaيعرف  -
 2معا لتحقيق هدف عام

أبنه: جمموعة من األجزاء أو العناصر أو املقومات اليت تعمل م   –بصورة عامة  -وميكن تعريف النظام  -
أهداف حمددة. ومن خالل هذا  بعضها البعض بصورة متناسقة ومرتابطة لتحقيق هدف أو جمموعة من

 التعريف ميكن لحديد شروط النظام ابآليت:

جمموعة من األجزاء أو العناصر أو املقومات اليت من املمكن أن تكون مادية أو بررية أو كليهما، وذلك  -2
 تبعا لطبيعة النظام.

بعضها البعض ختدم التناسق والرتابط بني هذه األجزاء أو العناصر أو املقومات بصورة متبادلة حبيث  -1
 بصورة أو أبخرى وفق عالقة منطقية.

السعي لتحقيق هدف أو جمموعة أهداف حمددة ومعلومة، حيث ميثل هدف النظام الركيزة األساسية  -3
 اليت يتم على أساسها لحديد األجزاء وعالقتها م  بعضها البعض.

 :مكوانت النظام-2

 3، وهي كاآليت:املتكاملة واليت تسعى إىل لحقيق هدفهيتكون النظام من جمموعة من العناصر       

 ( املدخالتInputهي جمموعة من البياانت اليت لحصل عليها املنظمة من املصادر الداخلية :)    
      املعدات واملواد واالفراد واخلارجية، وكذلك لحتوي على املوارد املادية والبررية واملالية األساسية مثل:

 ورأس املال.
 (العملياتProcessتتضمن القدرة على معاجلة البياانت :) ها وتصنيفها  وخزهنا وتبويبها          وتنظيم

 اسرتجاعها واجراء العمليات احلسابية عليها مث اخراجها.أو 
 (املخرجاتOutput تتمثل ابملعلومات اليت تعد أداة رئيسية يف عملية اختاذ القرار ألهنا ذات داللة معينة :)

 االعتماد عليها يف اجياد مؤشرات لتقييم نراطات املنظمة. ميكن

                                                           
1louis regaud ,la mise en place des systèmes d’information pour la gestion des organisation, dunos, 1994, 

p19 
2 gupta.u,information systems,succes in the 21 st gntury, prentice-hal-upper,salariver,2000,newjersey,p12 

  3عالء  فرحان، محمد جبار الشمري، حسين الجنابي، دار صفاء، الطبعة األولى، األردن، 0229،ص20



 املعلومات و النظام حول مدخل الفصل األول                                                               

 

3 
 

 (التغذية العكسيةFeedback وهي وسيلة للرقابة على النظام وتقوميه بعد احلصول على جمموعة من :)
من األثر الذي يولد بعد اختاذ القرارات وتقدمي املنتج. وقد يكون ذلك سلبا أو إجيااب، بعدها ، املعلومات

 ة تقومي عملها وتقدمي ما هو أفضل للمستفيدينتستطي  املنظم
 ( مكوانت النظام10الركل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 34،ص9112املصدر: عالء  فرحان، حممد جبار الرمري، حسني اجلنايب، دار صفاء، الطبعة األوىل، األردن، 

 1:أنواع النظم-4
 نظم الدعم التنفيذية: هي عبارة عن نظم تستخدم لتحويل بياانت معينة ضمن املنظمة إىل تقارير         خمتصرة 
 دعم القرارات: هي عبارة عن نظم يتم استخدامها من قبل متخذي القرار يف أي جمال معني، وتساعدهم  نظم

 هذه النظم على اختاذ القرارات الصحيحة
  ادارة نظم املعلومات )نظم املعلومات االدارية( هي عبارة عن أنظمة تقوم بتقدمي جمموعة من الربامج واألدوات

 يل األقسام اخلاصة بهاليت تساعد أي مدير على ترغ
 نظم املعرفة: هي عبارة عن نظم قائمة على املعرفة حيث تتصرف هذه األنظمة بناء على معرفة مسبقة لديها 

                                                           
هـ ،  2211ةنظم المعلومات االدارية، مدخل نظام المعلومات، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج(، طبع 1 

 13ص

 البيئة

 

 

 البيئة 

 

  

 

 

 

 التغذية العكسية

 مدخالت

 بيانات داخلية

 بيانات خارجية

 رأس المال

 المعدات والمواد

 االفراد

 الوقت

 

 عمليات

 تصنيف

 تبويب

 خزن

 استرجاع

 مخرجات

 معلومات

 تساعد

 متخذ

 القرار
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  نظم الترغيل اآليل للمكاتب: هي النظم اليت تساعد على لحويل العمليات التقليدية مثل كتابة الورق يدواي إىل
 تبية مثل كتابة التقارير وإرسال الرسائل وغريهااستخدام برامج تقوم مجمي  األعمال املك

  نظم معاجلة املعامالت: هي النظم اليت تستجيب لطلبات املستخدم وتقوم مبعاجلتها مثل الصراف اآليل 

 .: املعلومات "تعريفها، أنواعها، شروط املعلومة اجليدة"املبحث الثاين

 تعريف املعلومة-0

       تعترب املعلومة من احلاجات امللحة لإلدارة احلديثة حيث تعترب األساس الذي تبين عليه القرارات، إضافة        
 إىل دورها الفعال يف جماالت أخرى، كما تعترب أحد املوارد األساسية للمؤسسة واليت زاد االهتمام هبا يف الفرتة 

 .قظة املنظمة خصوصا يف ظل تقلبات بيئتها الداخلية واخلارجيةاألخرية، فالهتمام هبذا املورد يعرب عن ي

 قبل أن ندرج مفهوم املعلومة، ينبغي توضيح مفهوم كل من البياانت واملعرفة.و  

 البياانت: 
   األحداث البياانت هي املادة اخلام اليت تنرق منها املعلومات، فهي متثل األشياء، احلقائق، األفكار اآلراء،"

      مستقبال(  والعمليات اليت تعرب عن مواقف وأفعال أو تصف هدفا أو ظاهرة أو واقعا معينا) ماضي، حاضرا،
 1..."تعديل أو تفسري أو مقارنة ويتم التعبري عنها بكلمات، أرقام، رموز، وأشكالأي  دون

 2نظام املعلومات" التالبياانت تعترب عن حقائق خام، وقد تكون أرقام أو حىت رموزا، وهي متثل مدخ"

 كما أن البياانت "متثل احلقائق واملفاهيم ابألعداد واألحرف األمجدية والرموز بركل مالئم للتمكن من ترمجتها
 3إىل نتائج" ومعاجلتها من قبل اإلنسان أو األجهزة لتتحول

الرخصية _اإلشارات اليت تنبعث    البياانت: "هي املادة األولية اليت نستخلص منها املعلومات مثل: بنود البطاقة 
 4من أجهزة اإلرسال _ هي ما ندركه مباشرة حبواسنا".

 ملعرفةا: 

                                                           
 11،ص7991، عمان، األردناق للنشر والتوزيع، نظم المعلومات اإلدارية، مؤسسة الور سليم ابراهيم الحسنية، 1 

 9ص ،0221 نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية للنشر، مصر، ثناء علي القباني، 2 

 71،ص 0229تصميم نظم المعلومات المحاسبية وتحليلها، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن  نواف محمد عباس الرماحي، 3 

 33، ص1112دارية، دار الفكر، الطبعة األولى، األردن، سيد صابر تعلب، نظام المعلومات اال  4 
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 1".تتمثل املعرفة يف " الرصيد املرتاكم من اخلربة واملعلومة والتجارب والدراسات والطويلة يف جمال معني

     هي " املادة املصنعة أو املستخرجة من املعلومة، فاملعرفة هي حصيلة ما ميتلكه الفرد أو املنظمة أو اجملتم  املعرفة
 2معني". من معلومات وعلم وثقافة يف وقت

 3املعرفة هي " حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة واخلربة واملدركات احلسية والقدرة على احلكم".

 املعلومات: 

               على الرغم من أن مصطلح املعلومات يستخدم بركل واس  يف حياتنا اليومية ويف النتاج الفكري     
واملعلومات قد ال تكون شيئا ميكن ملسه، أو ميكن رؤيته أو مساعه أو اإلحساس به، وكلمة معلومات من كلمة للعلوم ،
  فرنسية والالتينية اليت تكتب بنفس الطريقة"، وهي أي املعلومات مرتقة من الكلمة الinform"يعلم 

information،  إال أنه هناك إمجاع لدى الباحثني واملتخصصني يف اجملال على صعوبة لحديد تعريف دقيق ومتفق
  4عليه هلذا املصطلح

                 ويعرف مصطلح املعلومات أيضا على أنه ما ميثل احلقائق واآلراء واملعرفة احملسوسة يف صورة مقروءة 
 أو مرئية أو حسية، كما تعرف أبهنا نتائج عمليات التكوين والتنظيم أو لحويل البياانت بطريقة تؤدي   أو مسموعة

إىل زايدة املستوى املعريف للمستقبل، كما عرفت أبهنا ذلك الريء الذي جيلب لنا املعرفة اليت تعذل من رؤيتنا للعامل 
 .5لدينا ختفض درجة الركواليت   حولنا

 6ملفهوم املعلومات من بينها: وهناك تعريفات ال حصر هلا

 البياانت بطريقة تزيد من مستوى املعرفة ملن حيصل عليها، وهي ذات قيمة املعلومات:" ما حنصل عليه نتيجة ملعاجلة
 ."القراراتوفائدة يف صناعة 

                                                           
 72،ص 0272تحليل وتصميم النظم المحاسبية، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر ، محمود محمود السباعي، 1 

 19،ص0220الوراق للنشر،عمان،األردن، نظم المعلومات اإلدارية، مبادئ سليم إبراهيم الحسنية، 2 

 33سيد صابر تعلب، نظام المعلومات االدارية، نفس المرجع، ص 3 

ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السامرائي، تسويق المعلومات وخدمات المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  4 

  11،ص1121األردن،

 63،63، ص1112إدارة المعرفة ونظم المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دمشق،  أحمد الخطيب ،5 

، 1121ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السمرائي، تسويق المعلومات وخدمات المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،  6 

 11،13ص
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العامة، ويكون ذلك التبادل عادة عرب وسائل االتصال احلقائق واألفكار اليت يتبادهلا الناس يف حياهتم  1املعلومات:"
 (.Britannica)املوسوعة الربيطانية  املختلفة وعرب مراكز ونظم املعلومات املختلفة يف اجملتم 

        ، يقود إىل اختاذ قرار، توصيل احلقائق واملفاهيم معني املعلومات:" بياانت متت معاجلتها بغرض لحقيق هدف
    إىل األفراد من أجل زايدة معرفتهم. جمموعة من البياانت املنظمة واملنسقة بطريقة توليفية مناسبة، حبيث تعطي 

خاص، وتركيبة متجانسة من األفكار واملفاهيم متكن اإلنسان من االستفادة منها يف الوصول إىل املعرفة  معىن
 واكترافها".

خام ليست ذات قيمة بركلها األويل هذ، ما مل تتحول إىل معلومات ذات  املعلومات:" تبدأ من البياانت وهي مواد
قيمة مفهومة، فاملعلومات هي البياانت اليت متت معاجلتها ولحويلها إىل شكل له معىن، واملعلومات قد ال يكون شيء 

ا طرأ تغيري على أو مبوضوع ما ، إدا م ميكن ملسه أو رؤيته أو اإلحساس به، فنحن عادة نصبح على علم بريء ما
للرخص يف  املعرفيةغي ذلك املوضوع. وعلى هذا األساس فإن املعلومات هي الريء الطي يغري احلالة  املعرفيةحالتنا 

 ا.موضوع ما أو جمال م

 أو حمددا رفاوآخرون املعلومات أبهنا" حقائق وبياانت منظمة ترخص موقفا حمددا أو ظ Chirstelويعرف 
 وتبعا لذلك فإن املعلومات هي نتيجة البياانت". فرصة حمددة.أو ترخيص هتديدا ما 

وثيقة أو اتصال صويت أو مرئي،  على شكل املعلومات أبهنا رسالةDavenport و Prusakويعرفها كل من 
تغيري الطريقة أو األسلوب الذي يدرك به املتلقي شيئا ما، فيكون هلذه الرسالة أثر يف أحكامه وسلوكه، وهذا  هدفها

  هو  الفرق بني املعلومات والبياانت اليت ال لحدث أي أثر. 

مركلة معينة. ويوضح ذلك  ( املعلومات أبهنا حقائق وبياانت منظمة اصف موقفا معينا أو0224) Wiigويعرفها 
            قائال: أنه من أجل أن تصبح البياانت معلومات، جيب أن تقدم هذه البياانت يف سياق، م  وجود 

      ظروف هدف، وم  تنظيم هلا ميكن متييزه وادراكه، وحبيث تكزن هلا عالقة مبوقف أو مركلة أو قضية أو ب
        رى، ومن مث فإن املعرفة تستخدم لتفسري املعلومات املتوافرة عن موقف معني، واختاذ قرار حول كيفية أخ

 2معاجلته وإدارته.

                                                           
 13، مرجع سابق، صربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السامرائي 1 

 المرجع نفسه 2 
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( فهي بيااتن منسقة ومرتبة اليت ميكن التفاهم والتواصل مبوجبها. Information: أما املعلومات )1ويقول العلي 
واملنسقة بطريقة توليفية مناسبة، حبيث تعطي معىن خاص، وتركيبة متجانسة     أي أهنا جمموعة من البياانت املنظمة

 من األفكار واملفاهيم، متكن اإلنسان من االستفادة منها يف الوصول إىل املعرفة  واكترافها. 

ية تتضمن وعلى الرغم من اختالف التعريفات ملصطلح املعلومات ، ميكن النظر إىل املعلومات على أهنا ظاهرة علم   
 2أربعة دالالت أساسية هي:

 التعبري عن حالة من املعرفة، مبعىن التحول من حالة ذهنية إىل أخرى. -0
 التعبري عن عملية مبعىن لحويل البياانت إىل وض  معريف جديد,  -9
عن سلعة أي مبعىن متثيل العامل وما ينطوي عليه من أحداث وأشياء وحركات بصورة مادية ميكن  التعبري -4

 تداوهلا واالستفادة منها.
 التعبري عن بيئة مبعىن تطور التفاعل بني املتغريات والظروف احمليطة إبنتاجها واستخدامها. -3

 :واملعرفة تظهر العالقة بينهم يف الركل التايلومن خالل التعاريف السابقة لكل من البياانت واملعلومات 

 (العالقة بني البياانت واملعلومات واملعرفة19الركل رقم )

 اتصال معاجلة 

 

 املصدر: رحبي مصطفى عييان، إميان فاضل السامرائي، تسويق املعلومات وخدمات املعلومات

 

 

 

 

 
                                                           

 13ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص 1 

 16نفس المرجع ،ص 2 

 معرفة معلومات بياانت
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 وأمهيتهاأنواع املعلومات -9

 :لوماتأنواع املع-9-0

ختتلف أنواع املعلومات ابختالف اإلفادة منها، وبركل عام تقسم املعلومات إىل األنواع التالية من وجهة          
 1نظر عبد اهلادي:

  املعلومات التطويرية أو اإلمنائية مثل: قراءة كتاب أو مقال واحلصول على مفاهيم وحقائق جديدة الغرض
 ني املستوى العلمي والثقايف لإلنسان وتوسي  مداركه.منها لحس

 :تساعده يف اجناز عمل أو مرروع   وهبذه الطريقة حيصل اإلنسان على مفاهيم وحقائق املعلومات اإلجنازية
 أو اختاذ قرار كاستخدام املستخلصات واملراج  والواثئق األخرى اليت تعود إىل إكمال العمل املطلوب إجنازه.

 التعليمية: وهذه تتمثل يف قراءة الطلبة يف املراحل حياهتم العلمية للمقررات الدراسية واملواد  املعلومات
 التعليمية.

          املعلومات الفكرية: وهي األفكار والنظرايت والفرضيات حول العالقات اليت من املمكن أن توجد
 بني تنوعات عناصر املركلة.

 ونتائجها ونتائج األحباث وبياانهتا اليت ميكن احلصول  ارب  وإجراءاهتااملعلومات البحثية: وهده ترمل التج
عليها من التجارب املرء نفسه أو من جتارب اآلخرين، وميكن أن يكون ذلك حصيلة جتارب معملية أو 

 حصيلة أحباث أدبية.
 بحثه بركل أكثر املعلومات األسلوبية النظامية: وترمل األساليب العلمية اليت متكن الباحث من القيام ب

ة حدقة، ويرمل هذا النوع من املعلومات الوسائل اليت تستعمل للحصول على املعلومات والبياانت الصحي
من األحباث واليت ختترب مبوجبها صحة هذه البياانت ودقتها وقد اشتقت منها الوقف العلمي أو السلوك 

 .العلمي
 .املعلومات احلافزة واملثرية 
  وهذا النوع من املعلومات مركز قضية وعلمية اختاذ القرار.املعلومات السياسية : 
  املعلومات التوجيهية: فالنراط اجلماعي ال يستطي  أن يعمل بكفاية بدون تنسيق، وال ميكن أن يتم التنسيق

 .ريق إعالم توجيهيطإال عن 
                                                           

 31ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 :أمهية املعلومات-9-9

       تركل عنصر التحدي لكل فرد يف اجملتم  الرتباطها عد املعلومات من أهم مكوانت حياتنا املعاصرة بل أهنا ت
  و النراطات البررية وتعنرب املعلومات من املصادر القومية املؤثرة يف تطور الدول ومنو اجملتمعات يف كل اجملاالت 

دة الدخل حىت أن الدول املتقدمة تعتربها كاملصادر الطبيعية األخرى من حيث األمهية وإمكانية مسامهتها يف زاي
 1القومي ألي بلد وميكن أن تلخص أمهية املعلومات ابلنقاط التالية:

 تعترب العنصر األساسي يف اختاذ القرار املناسب وحل املركالت. -2
 هلا دور كبري يف إثراء البحث العلمي وتطور العلوم والتكنولوجيا. -1
 رية والثقافية والصحية،...اخللعا أمهية كبرية يف حماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلدا -3
 تساهم يف بناء اسرتاتيجيات املعلومات على املستوى الوطين أو العاملي. -2
كان   -اجملتم  الزراعي–للمعلومات دور كبري يف اجملتم  ما بعد الصناعي ففي اجملتم  ما قبل الصناعي  -1

واحليواانت واجلهد البرري، أما يف اجملتم  االعتماد على املواد األولية والطاقة الطبيعية مثل الريح واملاء 
 الصناعي فقد أصبح االعتماد على الطاقة املولدة مثل الكهرابء والغاز والفحم والطاقة النووية.

يف نقل خرباتنا لآلخرين وعلى حل املركالت اليت تواجهنا، وعلى االستفادة من املعرفة  تساعدان املعلومات -6
 املتاحة.

 ومات املناسبة ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية ميكن أن تؤدي إىل لحقيق املكاسب التالية:وكما أن توافر املعل

 تنمية قدرة اجملتم  على اإلفادة من املعلومة املتاحة  .0
 ضوء ما هو متاح من معلوماتترشيد وتنسيق جهود اجملتم  يف البحث والتطوير على  .9
 ضمان قاعدة معرفية عريضة حيل املركالت .4
 االرتفاع مبستوى كفاءة وفعالية األنرطة الفنية يف االنتاج واخلدمات  .3
 ضمان مقومات القرارات السليمة يف القطاعات  .5

 

 
                                                           

 31ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 :وأبعاد جودهتا اتاملعلوم خصائص-4

 خصائص املعلومات -4-0

 :1هناك العديد من اخلصائص اهلامة للمعلومات وهي موضحة على النحو التايل من وجهة نظر خربة

 :التوقيت 

دين خالل دورة معاجلتها يمات املستفاالتوقيت املناسب يعين أن تكون املعلومات مناسبة زمنيا الستخد      
رقه دورة املعاجلة )اإلدخال، وعمليات املعاجلة، إعداد التقارير ه اخلاصية ترتبط ابلزمن الذي تستغواحلصول عليها وهذ

ل إىل خاصية التوقيت املناسب للمعلومات فإنه من الضروري ختفيض و يدين(، ومن أجل الوصعن املخرجات للمستف
مالئمة اسوب للحصول على معلومات دقيقة و احل ابستخدامالوقت الالزم لدورة املعاجلة وال يتحقق ذلك إال 

 حتياجات املستفيدين يف توقيت مناسبال

 :الدقة 

         ء التجمي  والتسجيل ومعاجلة البياانت وتعين أن تكون املعلومات يف صورة صحيحة خالية من أخطا      
   أي درجة غياب األخطاء من املعلومات وميكن القول أبن الدقة هي نسبة املعلومات الصحيحة إىل جمموع 

 املعلومات الناجتة يف خالل فرتة زمنية معينة.

 :الصالحية 

ام املعلومات الحتياجات املستفيدين بصورة صالحية املعلومات هي الصلة الوثيقة مبقياس كيفية مالئمة نظ      
 جيدة وهذه اخلاصية ميكن قياسها برمول املعلومات أو بدرجة الوضوح اليت يعمل هبا نظام االستفسار.

 :املرونة 

علومات اليت ميكن املرونة: هي قابلية تكيف املعلومات وتسهيلها لتلبية االحتياجات املختلفة جلمي  املستفيدين فامل
اليت ميكن استخدامها دين يف تطبيقات متعددة تكون أكثر مرونة من املعلومات يطة العديد من املستفاستخدامها بواس
 د.يف تطبيق واح

                                                           
  82ص ،  1997مصر، ،اإلسكندرية ،الجامعية اإلشعاع دار ،األساسية المفاهيم ،اإلدارية المعلومات نظم، البكري محمد سونيا 1 
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 :1الوضوح 

هذه اخلاصية تعين أن تكون املعلومات واضحة وخالية من الغموض ومنسقة فيما بينها دوا تعارض أو تناقض ويكون 
 اجات املستفيدين.عرضها ابلركل املناسب الحتي

 :قابلية املراجعة 

 هذه اخلاصية منطقية نسبيا، وتتعلق بدرجة االتفاق املكتسبة بني خمتلف املستفيدين ملراجعة فحص نفس املعلومات.

 :عدم التحيز 

هذه اخلاصية تعين غياب القصد من تغري أو تعديل ما يؤثر يف املستفيدين ومبعىن آخر فإن تغيري حمتوى املعلومات 
 يصبح مؤثرا على املستفيدين أو تغيري املعلومات اليت تتوافق م  أهداف  أو رغبات املستفيدين.

 صول و إمكانية ال: 

إمكانية الوصول هي سهولة وسرعة احلصول على املعلومات ، اليت ترري إىل زمن استجابة النظام للخدمات املتاحة 
ا ضخما من املعلومات ابإلضافة إىل سهولة االستخدام لالستخدام والنظام الذي يعطي استجابة متوسطة ومقدار 

يكزن من الطبيعي أكثر قيمة وأعلى تكلفة من النظام الذي يعطي إمكانية وصول أقل. إن كمية املعلومات ليست 
 مقياسا مطلقا ولكن ميكن اعتبارها عالقة تناسب بني قيمة وتكلفة املعلومات.

 :2قابيلية القياس 

كانية القياس الكمي للمعلومات الرمسية الناجتة عن نزام املعلومات الرمسي وتستبعد من هذه وهده اخلاصية تعين إم
 اخلاصية املعلومات غري الرمسية.
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 :1الرمول 

هو الدرجة اليت يغطي هبا نظام املعلومات احتياجات املستفيدين حبيث تكون بصورة كاملة دون تفصيل زائد  الرمول
ودون إجياز يفقدها معناها ويتحول الرمول أيضا إىل متغريات اقتصادية حيث أن املعلومات الكاملة أكثر قيمة 

 وفائدة من املعلومات غري الكاملة.

 يلخص خصائص املعلومات يف النقاط التالية: وهناك من

 .صحة، الرمول، اإلجياز، الدقة واالكتمالال

 :أبعاد جودة املعلومات -4-9

 2أما أبعاد جودة املعلومات من وجهة نظر جنم فهي كما يلي:

 أوال: البعد الزمين ويتحدد ابلسمات التالية:

 .التوقيت: املعلومات جيب أن تقدم عندما تكون مطلوبة-

 اآلنية: املعلومات جيب أن تكون األحدث عندما تقدم-

 التكرار:  املعلومات ميكن أن تقدم كلما كانت مطلوبة.-

 الفرتة الزمنية: املعلومات ميكن أن تقدم حول املاضي، احلاضر، واملستقبل.-

 اثنيا: البعد املتعلق ابملضمون:

 الدقة: أن تكون خالية من األخطاء-

 ةات من قبل شخص معني يف حالة معينمالصلة: املعلومات جيب أن تكون مرتبطة ابحلاجة إىل املعلو  ذات-

 كل املعلومات املطلوبة جيب تقدميها.اال -

 الوعي: فقط املعلومات املطلوبة جيب أن تقدم.-

                                                           
 33ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص 1 

 33نفس المرجع، ص  2 
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 النطاق: املعلومات ميكن أن يكون هلا نطاق واس  أو ضيق أو ذات تركيز داخلي أو خارجي.-

 األداء: املعلمات اليت جيب أن تظهر األداء من االنرطة املنجزة والتقدم احملقق.-

 اثلثا: البعد الركلي

 ن بركل سهل الفهم.و املعلومات ميكن أن تك : الوضوح-

 املعلومات ميكن أن تكون بركل تفصيلي أو ملخص. التفصيل:-

  الطلبية: املعلومات ميكن ترتيبها بتعاقب حمدد مسبقا. -

 التقدمي: املعلومات ميكن أن تقدم بركل سردي، رقمي، بياين أو أي شكل آخر.-

 املعلومات ميكن أن تقدم مطبوعة، فديو، أو وسائط أخرى. الوسائط املتعددة:-

 املبحث الثالث: نظام املعلومات

 مفهوم نظام املعلومات

 :التعاريفيلي عرض ألهم  تعددت التعاريف اخلاصة بنظام املعلومات وفيما

هو جمموعة مركبة ومبنية تعمل وفق تقنيات وإجراءات وقواعد موجهة لتحقيق أعمال امتالك، ختزين معاجلة،  -
سيري اعتمادا على جمموعة هبدف مساعدة األفراد واجلماعات يف املؤسسة يف اختاذ قرارات الت املعلومات نرر

يات مج  وختزين ومعاجلة ونرر املعلومات يف جمال وظائف واحلاسوبية اليت ترافق عمل من املوارد البررية متكاملة
 1املؤسسة

واحلاسوبية اليت ترافق عمليات مج  وختزين ومعاجلة ونرر املعلومات يف جمال وظائف املؤسسة  املوارد البررية -
ديرين التنظيم، ابإلضافة إىل تدعيم اختاذ القرارات والتنسيق والرقابة. وميكن لنظم املعلومات ان تساعد امل

 2والعاملني يف لحليل املركل وتطوير وابتكار املنتجات اجلديدة

                                                           
 .72،ص0220االدارية، دار الجامعة للنشر،مصر،نظم المعلومات  صونيا محمد البكري، 1 
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نظام املعلومات هو بيئة لحتوي على عدد من العناصر اليت تتفاعل فيما بينها وم  حميطها هبدف مج  البياانت  -
 1ومعاجلتها حاسوبيا، وإنتاج وبث املعلومات ملن حيتاجها لصن  القرار

أبنه جمموعة من العاملني واإلجراءات واملوارد اليت تقوم بتجمي  البياانت ومعاجلتها كما يعترب نظام املعلومات  -
ونقلها لتتحول إىل معلومات مفيدة، وإيصاهلا إىل املستخدمني ابلركل املالئم والوقت املناسب من أجل 

 2مساعدهتم يف أداء الوظائف املسندة إليهم

 أنواع نظم املعلومات

أيخذها نظام املعلومات يف أي تنظيم، ويتوقف ذلك على نوع التنظيم وحجمه وشكله  هناك عدة أشكال ميكن أن
 3القانوين. وبصورة عامة ميكن تبويب أشكال نظام املعلومات من جوانب عدة:

 :من حيث دقة املخرجات 

 ميكن أن أيخذ نظام املعلومات أحد األشكال اآلتية:

 مدخالته دقيقة ومؤكدة حبيث تعطي خمرجات دقيقة  نظام معلومات دقيق: وهو ذلك النظام الذي تكون
ومؤكدة أيضا، ومن أمثلته: برانمج احلاسب، حيث أن البياانت املعطاة كمدخالت تنتج خمرجات دقيقة 
ومؤكدة، وكذلك نظام احملاسبة املالية حيث أن بياانته هي بياانت حقيقية وفعلية ألهنا تتعلق ابملاضي)الفرتة 

 نها تلك البياانت(.املالية اليت أعدت ع
  نظام معلومات غري دقيق)احتمايل(: وهو ذلك النظام الذي تكون مدخالته احتمالية، وبذلك فإن خمرجاته

البد وأن تكون احتمالية أيضا، ويكون احتمال عدم الدقة يف التنبؤ ابملخرجات أمرا قائما. ومن أمثلته: نظام 
 ة ابحتماالت املستقبل والتنبؤات املتعلقة به.املوازانت التخطيطية، حيث تكون مدخالته متعلق

 

 

 

                                                           
 .77،ص0222الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، األردن نظم المعلومات ماهيتها مكوناتها، عماد الصباغ، 1 
 71،ص  0022، األردندار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،  تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية، عبد الرزاق محمد قاسم، 2 
 233، 231، 232، ص1122سيد صابر تعلب، نظام المعلومات اإلدارية، دار الفكر، الطبعة األولى، األردن،  3
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 :1من حيث العالقة ابلبيئة 

 ميكن أن أيخذ نظام املعلومات:

    نظام معلومات مغلق: وهو ذلك النظام الذي يعمل يف بيئة داخلية حمددة حبيث ال يتأثر ابلبيئة اخلارجية
 مستوى الوحدة االقتصادية.وال يؤثر هبا، وهذا الركل ال ينطبق على نظم املعلومات على 

      نظام معلومات مفتوح: وهو على عكس نظام املعلومات مغلق، حيث أنه يرتبط ابلبيئة اخلارجية أيضا
من خالل العالقات العكسية يف تبادل البياانت واملعلومات واالستفادة منها ، وينطبق هذا على مجي  نظم 

 املعلومات على مستوى الوحدة االقتصادية.
  حيث رمسية تواجد النظام:من 

 ميكن أن أيخذ نظام املعلومات أحد الركلني اآلتيني:

  نظام معلومات رمسي: وهو نظام موجود أصال يف التنظيم بصورة دائمة، ويتميز أبنه له أهدافا وبرامج حمددة
نية يف جتهيز تعمل وفق إجراءات منهجية يف ترغيل البياانت وجتهيزها، وغالبا ما تستعمل األجهزة اإللكرتو 

البياانت واستخراج املعلومات، ومن أمثلته نظام احملاسبة املالية يف الوحدة االقتصادية كافة ونظام الرقابة 
 الداخلية.

   نظام معلومات غري رمسي: وهو يكون وليد حاجة معينة، ويزول بزواهلا، حيث ال يكون له خطة أو برانمج
أن يتحول إىل نظام معلومات رمسي فيما إذا بقيت احلاجة إليه  منتظم لترغيل البياانت وجتهيزها، وميكن

 مستمرة، ومن أمثلته نظام التكاليف يف الوحدة اخلدمية.
 :2من حيث تكامل النظم الفرعية 

 ميكن أن أيخذ نظام املعلومات:

  نظام معلومات متكامل :وهو النظام الذي تكمل نظمه الفرعية بعضها البعض من خالل عملها بصورة
تناسقة ومتبادلة حبيث يستبعد تكرار توليد املعلومات من أكثر من نظام فرعي ومبا يؤدي إىل خفض م

 تكاليف إنتاج املعلومات الالزمة للجهات املختلفة إضافة إىل تقليل الوقت واجلهد الالزمني هلا.
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 :عضها البعض دون وهو النظام الذي تعمل نظمه الفرعية بصورة مستقلة عن ب نظام معلومات غري  متكامل
 إىل زايدة التكاليف والوقت واجلهد يف إنتاج املعلومات. -حتما–تنسيق بينها، مما يؤدي 

 :1من حيث العالقة م  النظم األخرى 

ميكن االستفادة من مفهوم املستوايت اهلرمية للنظم وتقسيم نظم املعلومات حسب عالقتها م  بعضها          
 البعض كما يلي:

 كلي: حيث ميثل نظام املعلومات نظاما كليا جملموعة النظم الفرعية اليت ميكن أن يتكون   منها،   نظام معلومات
فنظام املعلومات احملاسبية هو نظام كلي ابلنسبة لفروع احملاسبة كافة اليت ميكن أن تتواجد ضمن   النظم احملاسبية 

ة سوف ميثل نظاما كليا للنظم الفرعية الثانوية يف الوحدة االقتصادية، وكذلك فإن أي نظام فرعي من هذه املنظم
اليت ميكن أن تتجزأ عنه. وكمثال على ذلك فإن نظام املعلومات احملاسبية ميثل نظاما كليا لنظام احملاسبة     

 نظام حماسبة التكاليف، ونظام الرقابة الداخلية... اخل املالية، و
   نظام معلومات فرعي : حيث ميثل نظام املعلومات جزءا أو فرعا من أجزاء أو فروع النظام الكلي، فأي فرع

من فروع احملاسبة ميكن أن يركل نظاما فرعيا ضمن نظام املعلومات احملاسبية، وكذلك فإن نظام املعلومات 
العديد من نظام املعلومات األخرى    احملاسبية ميثل نظاما فرعيا ضمن نظام الوحدة االقتصادية إىل جانب

 اليت ميكن أن تتواجد يف تلك الوحدة االقتصادية )واليت يطلق عليها نظم املعلومات االدارية(.
 : 2من حيث طريقة ترغيل النظام 

 ميكن تقسيم نظم املعلومات اعتمادا على الطريقة اليت تتب  يف ترغيل النظام بصورة كبرية إىل كل من:

 ومات اليدوي: وهو النظام الذي يتم فيه االعتماد على الوسائل اليدوية يف ترغيل النظام، وعادة ما نظام املعل
يتم االعتماد على طريقة الترغيل هذه يف الوحدات االقتصادية صغرية احلجم بسبب صغر حجم البياانت 

 للقيام بعمله.اليت ميكن ترغيلها، كما ميكن االستعانة ببعض الوسائل اآللية ملساعدة النظام 
     نظام املعلومات اإللكرتوين: وهو النظام الذي يتم فيه االعتماد على احلاسبات يف ترغيل النظام، وعادة

ما يتم االعتماد على طريقة الترغيل هذه يف حالة الوحدات االقتصادية كبرية احلجم بسبب كرب حجم 
ن نظام املعلومات ميكن أن يكون نظاما يدواي    البياانت اليت ميكن ترغيلها. وبصورة عامة ميكن القول: إ
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أو نظاما إلكرتونيا، وذلك اعتمادا على طريقة ترغيل البياانت اليت ميكن أن تتبعها الوحدة االقتصادية 
 اعتمادا على جمموعة العوامل اليت لحددها يف ذلك.

 :1من حيث التخصصات املوضوعية 

 املعارف والتخصصات، فهناك على سبيل املثال:تتنوع نظم املعلومات املتخصصة على عدد من 

  نظم املعلومات التسويقية: وهو عبارة عن جمموعة من الطرق واإلجراءات اليت تؤمن ختطيط ولحليل وعرض
املعلومات الضرورية لقرارات التسويق. ويركز هذا النوع من النظم على نراطات املبيعات عادة، وهو ليس إال 

معاجلة وختزين املعلومات اليت حيتاجها املديرون العاملون يف جمال التسويق          طريقة للوصول إىل مج  و 
 يف املنظمات ألغراض صناعة القرار.

     نظم املعلومات اجلغرافية: وهي نوع من النظم احلاسوبية، اليت ترتمل على مكوانت مادية، ومكوانت
ماكن واملواق  اليت يكون هلا مقاط  مرتابطة، ومتتلك برجمية، وبياانت، تسمح ابلعمل اخلرائطي واجلغرايف لأل

 عناصر جغرافية ذات عالقة.
  ومن ضمنهم املديرون –نظم املعلومات احملاسبية: لحتاج املنظمات املعاصرة إىل أن يكون العاملون فيها

الت عمل احلواسيب لديهم املهارة الكافية والوافية يف جما -التنفيذيني والعاملون يف جمال احملاسبة والتمويل
ونظم املعلومات احملوسبة، ولحاول املنظمات أن تستخدم وتوظف خرجيي الكليات من الذين حيملون مثل 
هذه املؤهالت واملهارات، إال أن اجلامعات الزالت تكافح وتسعى لتأمني الربامج املناسبة لتأمني تلبية مثل 

 تلك احلاجات املتنامية.

اسبية يربط جمموعة مهارات يف ختصصني وجمالني للخربات املتنامية واملتغرية بركل ختصص نظم املعلومات احمل   
 سري ، مها احملاسبة وتكنولوجيا املعلومات.

  نظم إدارة املكتبة: مثة مسميات أخرى هلذا النوع من التخصص مثل نظام معلومات املكتبة، ويؤمن هذا
متعددة للمكتبات ومراكز املعلومات املراركة، واإلعارة النوع من النظم احملوسبة خدمات تعاونية متقدمة و 

ومتابعة املواد املعارة، وإجراءات التزويد والسلسالت )الدورايت( كما ميكن أن يتم التعامل معها بسرعة، 
 وبكفاءة، وبسهولة

                                                           
 226، ص1113الطبعة األولى، األردن، زيد منور عبودي، نظم المعلومات التسويقية، دار الراية، 1 
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 مى نظم املعلومات احلاسوبية: لقد أخذ نظم املعلومات احلاسوبية طريقها كمفهوم تطبيقي مهين أو كمس
أكادميي علمي، لتركل لحوال طبيعيا يف خمتلف اجملتمعات الغربية والعربية، وذلك ملا شهدته احلواسيب بوجه 
خاص وتكنولوجيا املعلومات بركل عام من تطور وأتثري يف جممل حركة اجملتم . ويستخدم ومفهوم نظم 

ي على مستوى الدراسات اجلامعية املعلومات احلاسوبية بركل أساسي يف جمال التدريس والتعليم األكادمي
األولية، ويركز تدريس نظم املعلومات احلاسوبية عامليا على مواد ومفردات عدة، مثل عدد من مساقات 

 الرايضيات، مثل اإلحصاء الرايضي ونظام العدد العرري وغريها. 

 الصعوابت اليت تواجه نظم املعلومات

على التحكم املرن ابلتخطيط لبناء نظم املعلومات أو  الصعوابت واملعوقات اليت متن  أو لحد من قدرة املؤسسة تظهر
 1تطويرها. ومن بني هذه الصعوابت ما يلي:

  التنبؤ للفرص املمكنة وتقييمها من خالل االعتماد على نظم املعلومات: ففي بعض األحيان ال تكون
واضحة إال بعد أن يتم إجنازها . من الصعب التنبؤ بطريقة تطوير نظم جديدة اسرتاتيجية نظم املعلومات 

مات جديدة ولحسينات للنظام . ال ميكن اللمعلومات. وقد جرت العادة على أن جيد املستخدمون استخد
، كما ملعد النظام أن يتصورها مبدئيا، ونتيجة لذلك فإنه جيب أن تتم مراجعة خطط نظم املعلومات دوراي

 ب أن يكون النظام جران وقابال للتطويرجي
   ضمان التناغم م  خطط املؤسسة وأهدافها: من املركالت الرئيسة يف ختطيط النظم ، صعوبة عمل الدوائر

املختلفة يف املؤسسة ضمن خطة مررتكة، وتبدو هذه املركلة جلية يف الرركات الكبرية ، حيث إن لكل 
 دائرة أولوايهتا ونراطاهتا اخلاصة

  بناء النظم: تتطلب النظم عادة عمليات معقدة إلنرائها ، وابلتايل فإهنا لحتاج إىل سنوات لبنائها، وصعوبة
 بناء هذه النظم هو أحد األسباب اليت تتطلب اإلشراف املباشر من اإلدارة العليا

 الت كثرية أثناء مرك وب: قد تتعرض نظم املعلومات إىليف الدعم املطل احلفاظ على أداء النظام لالستمرار
عملها، مما يؤدي إىل تعطيل األعمال، لذا جيب أن خيطط لكل نوع من أنواع  املركالت اليت قد يتعرض هلا 

 النظام، مما يتطلب جهدا وكلفة إضافيتني وفقدان املرونة يف النظام.

                                                           
 211، ص1122سيد صابر تعلب، نظام المعلومات االدارية، دار الفكر، الطبعة األولى، االردن،  1 
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 : نظام املعلومات التسويقيةاملبحث الرابع

 مفهوم نظام املعلومات التسويقية-0

نظام املعلومات التسويقية أبنه: "اهليكلة من االفراد  واملعدات واإلجراءات املصممة جلم ، تصنيف، لحليل، يعرف 
تقييم وتوزي  يف الوقت املناسب للمعلومات احلديثة والدقيقة املستقاة من املصادر الداخلية واخلارجية للمؤسسة، 

 1واملوجهة أساسا خلدمة القرارات التسويقية"

أبنه: "عملية مستمرة ومنظمة جلم  وتسجيل وتبويب وحفظ ولحليل  ا تعريف نظام املعلومات التسويقيةكما ميكنن
البياانت السابقة واحلالية واملستقبلية املتعلقة أبعمال املنرأة والعناصر املؤثرة فيها، والعمل على اسرتجاعها للحصول 

وقت املناسب وابلركل املناسب وابلدقة املناسبة ومبا حيقق على املعلومات االزمة الختاذ القرارات التسويقية يف ال
 2". أهداف املنرأة

ويعرف نظام املعلومات التسويقية على أنه: " ذلك اهليكل )الرتكيب( املتداخل من األفراد واإلجراءات واألدوات 
بل متخذي القرارات املصمم جلم  ولحليل وختزين وتقييم وتدفق املعلومات الصحيحة واحلديثة لالستخدام من ق

 3(Keller 2006  kotler &لتحسني وتطوير ختطيطهم ومتابعتهم ورقابتهم على الربامج التسويقية)

 : خصائص نظام املعلومات-9

إن املقصود خبصائص نظام املعلومات التسويقية هو التعامل م  مجي  أجزائه ومكوانته بركل متكامل، وليس األمر 
 4فحسب بل يتعلق خبصائص النظام ككل واليت ميكن لحديدها مبا يلي:يتعلق خبصائص املعلومات 

  :مستوى التناسب يف خمرجاته املعلوماتية 

تعكس مدى مالئمة خمرجات النظام م  احتياجات صان  القرار، حيث ميكن لحديد مستوى التناسب من  وهي
خالل بعض اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف املعلومات وهي)تكامل املعلومات املقدمة، دقتها، موضوعيتها، سهولة 

 فهمها، ووضوحها...اخل(
                                                           

1 Jean Jacques lambin, Ruben Chumpitaz, Chantal de Moerloose, Marketing Strategique et operationnel, Dunod, 
6éme édition, Paris, 2005, p162 

 212،ص1113زيد منور عبودي، نظم المعلومات التسويقية، دار الراية، الطبعة األولى، األردن،  2 

 221، ص1113تسويق الخدمات، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، األردن، هاني حامد الضمور، 3 

للمنظمات الفندقية، الملتقى الدولي حول صناعة السياحة في الوطن العربي  حسن علي الزغبي، نظم المعلومات وأثرها في تحديد الخيار االستراتيجي4 

 231-231، تونس، ص1116يوليو  6-1من منظور استراتيجي وإداري وتنموي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )أعمال المؤتمرات(، 
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 1الرمولية: 

نظام املعلومات اجليد جيب أن يليب احتياجات صانعي القرار يف خمتلف مواقعهم الوظيفية، ومهما اختلفت أمناطهم 
 شاملة، عامة،...اخل(الرخصية، من حيث طبيعة ونوع املعلومات املقدمة)وصفية، كمية، موجزة، 

 :الدعم واإلسناد يف لحليل املعلومات 

سي  اآلفاق والقدرات الرخصية لصانعي القرارات يف التعامل م  املعلومات، وهي أن يساعد نظام املعلومات يف تو 
وذلك من خالل االستعانة ابلنماذج اإلحصائية والكمية والرايضية، أو من خالل الربامج اجلاهزة اليت ميكن 

 استخدامها م  املراكل الصعبة واملعقدة

 :املرونة 

يل أية عملية أو معلومة عند الضرورة ملواجهة التنوع يف متطلبات وهي أن يتمت  نظام املعلومات ابلقدرة على تعد
 صانعي القرار، على اختالف مواقعهم الوظيفية وطبيعة املراكل اليت يتعاملون معها

 :سرعة االسرتجاع 

     الفرتةوهي الوقت املستغرق يف جتهيز صان  القرار ابملعلومات املطلوبة واملتاحة يف قاعدة البياانت، واليت متثل 
  الواقعة بني وقت طلب املعلومات ووقت استالمها لغرض استخدامها يف عملية صن  القرار، ألن توفري املخرجات 
من املعلومات ابلتوقيت املناسب يؤدي إىل ختفيض نسبة اخلطأ يف إعداد التنبؤات، مما يساعد على تقليص تكلفة 

 الفرص البديلة

 :االعتمادية واملوثوقية 

ري إىل درجة االعتماد الوثوق مبخرجات نظام املعلومات التسويقية ابلنظر إىل درجة دقة وانتظام عملية مج  وهي تر
ومعاجلة ولحليل البياانت وموضوعيتها أي خلوها من التحريف الذي يؤدي إىل طمس وضياع جزء من حقيقة املوضوع 

 2الذي تتعلق به املعلومات

 
                                                           

 حسن علي الزغبي، مرجع سابق 1 

 نفس المرجع2 
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 :1التصفية 

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

وب هو تصفية تلك املعلومات وضمان وصول املهم منها إىل مضموهنا إمنا هو نظام يقدم خدمات سيئة، إذ أن املطل
 فقط إىل هؤالء املديرين

 :2التنوع 

وهو القدرة على تقدمي معلومات متتاز ابلتنوع يف جماالت عديدة كالتنوع يف مصادرها مثال، فاملستوايت اإلدارية 
االسرتاتيجية لحتاج إىل معلومات من املصادر اخلارجية، نظرا حلاجتها الختاذ قرارات اسرتاتيجية مقارنة ابملستوايت 

 نظرا لتعلق نراطاهتا ابألمور التنفيذيةمصادرها الداخلية،  اإلدارية الترغيلية اليت لحتاج إىل معلومات من

 أمهية نظام املعلومات التسويقية ومكوانته-4

 :أمهية نظام املعلومات التسويقية-4-0

  تكمن أمهية نظام املعلومات التسويقية يف قدرته على توفري حاجيات اإلدارة من املعلومات املتلقة ابلبيئة اخلارجية 
املنظمة يف موق  أفضل لتقييم الفرص املتاحة ولحقيق اختيارها لألسواق املستهدفة، خاصة يف ظل واليت جتعل 

     التكنولوجيات احلديثة املتجددة، اليت من شأهنا أن جتعل هذا النظام أكثر فاعلية ودقة، فاملعلومات اإلحصائية 
االطالع على مجي  املعطيات املتعلقة بوسائل  ، وأصبح ابإلمكاناليت يوفرها قطاع السياحة أصبحت دقيقة ومتعددة

وفيما  (،OMT النقل، أماكن اإلقامة أو الفنادق، أجهزة الرتفيه والرايضة...اخل فحسب املنظمة العاملية للسياحة )
خيص اإليواء ابلنسبة لدولة معينة أو منطقة أو وجهة سياحية داخل هذه الدولة هناك ثالثة معطيات تستعمل لتحديد 

  3خيار الفرد السائح وهي:

 عدد الغرف أي الطاقة اإلمجالية املتاحة لإليواء اليت توفرها املنظمة الفندقية، طيلة فرتة املوسم السياحي، -

 أي الطاقة اإلمجالية املتاحة )بعدد األسرة( خالل فرتة الرواج السياحي -األسرة-عدد املقاعد-

                                                           
 حسن علي الزغبي، مرجع سابق 1 

 نفس المرجع 2 
3 Robert Lanquar et Robert hollier, Le Marketing touristique, Puf, 7éme édition, France, 2002, P21-22  
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 ة بني الطاقة اإلمجالية املتاحة ودرجة استغالهلامستوى اإلشغال الفندقي الذي ميثل العالق-

 1وعليه ميكن أن جنمل أمهية نظام املعلومات التسويقية يف أنه يؤدي إىل:

  الوصول امليسر للمعلومات، إذ أن التطبيق العلمي واملتطور لنظام املعلومات التسويقي، حسب ما توفره
 أبقل التكاليفحصوله على املعلومات املطلوبة التكنولوجيات احلديثة، يسهل مهمة صان  القرار يف 

  توفري املعلومات املتكاملة واملنسقة املتعلقة ابألنرطة التسويقية، واملسامهة يف التخطيط اجليد للقرارات
 االسرتاتيجية وتنفيذها بطريقة فعالة

  التسويقي، حيث تتاح الفرصة التقييم الدقيق لألداء من خالل التغذية العكسية اليت يوفرها نظام املعلومات
للتعبري عن الكفاءة واألداء بركل كمي هذا م  األخذ بعني االعتبار كل املعلومات املتعلقة خبطط 

 املنافسني
   إمكانية التوجيه املستقبلي، حيث يتيح نظام املعلومات التسويقي البياانت الالزمة للتنبؤ ابملستقبل ووض

 اخلطط التسويقية طويلة املدى

 :مكوانت نظام املعلومات التسويقية-4-9

    نظام املعلومات عموما من جمموعة من األنظمة الفرعية اليت تركل مدخالت النظام يف صورة معلومات يتكون 
من الرغبة  عن البيئة اخلارجية، حيث تتم معاجلتها، تبويبها وختزينها يف شكل معلومات مفيدة، كما يسمح ابالنتقال

 .  احلصول على معلومات مفيدة الختاذ القرار يف املعلومات إىل

ويعترب نظام املعلومات التسويقية جزء فرعي من نظام معلومات التسيري للمنظمة ويتكون بدوره من جمموعة من 
 2:مبينة يف الركل التايل األنظمة الفرعية وهي

 

 

 

                                                           
 222-213، ص1111خالد مقابلة وعالء السرابي، التسويق السياحي الحديث، دار وائل للنشر، عمان، 1 

2 Ugo Brassart, Jean-Marie Panazol, Parcours Marketing, Hachette éducation, Paris, 1996, p247 
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 ( مكوانت نظام املعلومات التسويقية14الركل)

 

 
 
 
 

 
 002، مرج  سبق ذكره، صتسويق اخلدماتهاين حامد الضمور،املصدر : 

 
 الداخلية: )السجالت( التقارير نظام 

  ومتثل قاعدة املعلومات الداخلية أو كما يسميها بعض الكتاب نظام احملاسبة الداخلية اليت تساعد على مج 
املعطيات املرتبطة بعدد الغرف احملجوزة، مستوى اإلشغال الفندقي، عدد األجانب الذين زاروا الفندق، عدد املقيمني 

           ف اخلدمات واإلشهار، إىل غري ذلك من املعلومات اليت يتم جتميعها من الداخلتكاليمن داخل الوطن، 
       يف شكل يوميات وتقارير كتابية يتم إجنازها بصفة منتظمة ودورية وعلى فرتات خمتلفة: أسبوعية، شهرية، 

 من املدراء التنفيذيني عند احلاجة.   سنوية، أو بناء على طلب 

 املخابرات التسويقية: نظام 

     إذا كان نظام التقارير الداخلية يوفر املعلومات املتعلقة بنتائج املنظمة داخليا، فإن نظام املخابرات        
      يزودها ابملعلومات عن األحداث اليت جتري يف البيئة اخلارجية، للتعرف على ما تقوم به الفنادق  التسويقية

                  مات اليت تقدمها، وسائل الرتفيه والتسلية ، األسعار الرتوجيية، التسهيالتاملنافسة من حيث اخلد
              على هذا النظام اسم الذكاء التسويقي حيث يقصد به "جمموع الوسائل اليت تسمح للمسؤولني  املمنوحة...اخل. ويطلق

   ومن هذه الوسائل املمكنة: الصحف  1ئة التسويقية"على علم مستمر ابلتطورات احلاصلة يف البي أبن يكونوا
           املتخصصة يف السياحة والفندقة احلصور إىل الندوات واملؤمترات اليت تنظمها الفنادق األخرى  واجملالت

                                                           
1 Philip Kotler et autres, Marketing Management, OP cité, p84 

 

 البيئة التسويقية

)الداخلية 

 والخارجية(

  

 القرارات التسويقية:

 التخطيط

 التوجيه

 الرقابة...الخ

 نظام السجالت الداخلية

 نظام بحوث السوق

 نظام االستخبارات التسويقي

 نظام التحليل التسويقي
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     بغرض االطالع املباشر على نوعية اخلدمات املقدمة، إجراء اتصاالت مباشرة م  بعض العاملني فيها ورجال
 وكالت السفر، ...اخلالبي ، اإلذاعات و 

 نظام التحليل التسويقي( النماذج التحليلية(: 

     ويقصد هبا تلك النماذج اإلحصائية اليت تستخدم يف لحليل البياانت وحل املركالت التسويقية هبدف 
عبارة " عن جمموع استخالص معلومات ذات معىن من املعطيات العامة، كما تعرف النماذج اإلحصائية أبهنا 

   1األساليب اليت تساعد على لحليل العالقات ينب متغريات معينة يف جمموعة من البياانت واختبار معنوايهتا "

وتعترب تلك النماذج أساليب متقدمة وفنية مكلفة ومعقدة لحتاج إىل مهارات وكفاءات خاصة، إال أهنا أصبحت     
ا سهل مهمة صان  القرار يف احلصول على املعلومات املطلوبة بدون        يف وقتنا احلايل مبنية على احلاسوب مم

 جهد خاص.

 :حبوث التسويق 

        حيتاج مسؤويل التسويق يف الفنادق أحياان إىل معلومات خاصة ونوعية ملواجهة بعض املراكل التسويقية
   املعقدة، ألجل ذلك يقومون ببحوث ودراسات قصد احلصول على معلومات واقعية تتصل ابلرغبات املتغرية 
                 للسياح، عادات السياحة والسفر، النقل واالتصاالت وغريها. وقد عرف كريس ريترارد حبوث

سة احلقائق املتعلقة أبي مركلة يف ميدان التسويق على أهنا "البحث املنظم املوضوعي واملتعمق للوصول إىل درا
 . 2التسويق"

كما تعرف حبوث التسويق أبهنا" مج  ولحليل البياانت املتعلقة مبراكل انسياب السل  واخلدمات من املنتج إىل 
 3املستهلك األخري أو املستهلك الصناعي ".

ة يف جتمي  وتسجيل ولحليل االحصاءات عن وقد عرفت اجلمعية األمريكية للتسويق حبوث التسويق " الطريقة العلمي
هنا " عملية منتظمة يف تصميم و جتمي  ولحليل  كما عرفها كوتلر)( على أ  املراكل املتعلقة بتسويق السل  واخلدمات"،

  1ابرز للبياانت والنتائج املتعلقة بوض  تسويقي معني يواجه املنرأة"

                                                           
 .231، ص1111عصام أبو علفة، التسويق" المفاهيم واالستراتيجيات" ، مؤسسة حورس الدولية، الجزء األول، الطبعة األولى، مصر،  1 

 216، ص1116ابراهيم حداد، التسويق  مفاهيم معاصرة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، األردن، نظام موسى سويدان، شفيق  2 

 11هـ، ص2211بحوث التسويق، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج(، طبعة 3 
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عملية خمططة ومنظمة بطريقة موضوعية و وفق املناهج العلمية، ويتضح من هذه التعاريف أن حبوث التسويق هي : 
التسويقية املناسبة  جلم  وتسجيل املعلومات وتفسريها بغرض مساعدة رجال التسويق على تصميم وتنفيذ الربامج

 وإمدادهم ابحللول املناسبة ملختلف املراكل احلالية واملستقبلية.

 :أنواع البحوث التسويقية 

 2بحوث التسويقية إىل األنواع التالية:ميكن تقسيم ال

  من حيث املنهج العام للبحث: تنقسم البحوث التسويقية من حيث املنهج العام إىل نوعني مها البحوث
 القياسية والبحوث االستقرائية.

      على أساس استخدام النتائج الكلية أو العامة للوصول البحوث القياسية: تقوم البحوث القياسية -0
 نتائج جزئية أو خاصة.إىل 

اجلزئية أو اخلاصة  البحوث االستقرائية: تقوم البحوث االستقرائية على أساس استخدام النتائج -9
 للوصول إىل النتائج الكلية أو عامة.

  من حيث هدف البحث: تنقسم البحوث التسويقية من حيث هدف البحث إىل نوعني مها حبوث
 استنتاجية.استكرافية أو استطالعية وحبوث 

: تقوم البحوث االستكرافية بتقدمي فهم أويل وحمدود عن (االستطالعيةالبحوث االستكرافية ) -0
 مركلة البحث حمل الدراسة وكذلك تكوين بعض الفروض اليت قد تفسر الظاهرة موضوع البحث. وتبدو أمهية 

ني قبل الرروع مباشرة يف إجراء البحوث، البحوث االستكرافية يف أهنا تعترب غري مكلفة وتنري الطريق أمام الباحث
 فالبحوث االستكرافية تدل على وجود جوانب أخرى للمركلة خمتلفة عما هو متصور بداية من قبل الباحثني.

البحوث االستنتاجية: تقوم البحوث االستنتاجية بدراسة مركلة البحث و وض  واختبار الفروض  -9
ملعاجلة املركلة. وتنقسم البحوث االستنتاجية إىل حبوث وصفية وحبوث املتعلقة هبا واخلروج بنتائج وتوصيات 

 جتريبية.
البحوث الوصفية: تعتمد البحوث الوصفية على كل من دراسة احلاالت والطريقة اإلحصائية. حيث تقوم  -أ

    ةدراسة احلاالت بدراسة متعمقة لعدد من مفردات جمتم  البحث، فمثال دراسة حالة منتج من منتجات الررك
                                                                                                                                                                                           

 .212هاني حامد الضمور، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 11بحوث التسويق، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج(، مرجع سبق ذكره ،ص 2 
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والبي  الرخصي، وتنريط  عالنأو عدد حمدود من املنتجات أو دراسة حالة نراط معني من أنرطة الرتويج )اإل
    املبيعات ( أما الطريقة اإلحصائية فتقوم على أساس دراسة عدد كبري نسبيا من احلاالت أو املفردات وذلك 

االستبيان )االستقصاء( ومعاجلة البياانت إحصائيا أبخذ عينة من جمتم  البحث ومج  البياانت عنها ابستخدام 
            ابستخدام األساليب اإلحصائية املعروفة، مثل مقاييس النزعة املركزية ومقاييس الترتت واالرتباط 
                 وغريها. فمثال يتم مج  بياانت عن العمالء فيما يتعلق مجودة املنتج ومدى رضاهم عن األسعار أو شروط

 االئتمان وغريها.
فمثال ما أتثري البحوث التجريبية: هتدف البحوث التجريبية إىل قياس أثر متغري أو عدة متغريات أخرى.  -ب

حجم املنتج على مبيعات  أتثريالسعر على مبيعات منتج معني؟ ما أتثري اإلعالن على مبيعات منتج معني؟ ما 
  م  السلوك البرري واليت تعد من أصعب البحوث التسويقية.منتج معني؟ وهكذا. وتتعامل البحوث التجريبية 

 تنقسم البحوث التسويقية من حيث نوع البياانت إىل نوعني مها البحوث املكتبية من حيث نوع البياانت :
 والبحوث امليدانية.

 البحوث املكتبية: وتقوم على أساس مج  البياانت الثانوية من مصادرها املختلفة داخليا وخارجيا. -0
البحوث امليدانية: وتقوم على أساس مج  البياانت األولية من خالل االستبيان واملالحظة والتجارب  -9

 التسويقية.
 جماالت حبوث التسويق 

     يستخدم البحث التسويقي كأداة لتقليل اخلطر الذي يصاحب مكوانت املزيج التسويقي )املنتج، السعر، التوزي  
املستهدفة. وهذه بعض التطبيقات لبحوث التسويق و الرتويج  (، واحلد من التهديدات التواجه املنظمة يف أسواقها 

 1من قبل املنظمات السياحية:

دراسة ولحليل القطاعات السوقية احلالية  -قياس والتنبؤ ابلطلب -البحوث املرتبطة ابلسوق: دراسة احلوافز -أ
 لحليل املنافسة،...اخل. –لحليل تفضيالت العمالء  –دراسة رحبية كل قطاع  –واحملتملة 
تصميم منتجات جديدة ولحسني املنتجات احلالية   أو  -البحوث املرتبطة بسياسة املنتج: اختيار اسم العالمة -ب
 لحليل العائد من املنتج  –لحليل مقارن للمنتجات املنافسة  –إلغاؤها 

                                                           
عنابة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تسويق، -العايب أحسن، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية)دراسة حالة فندق السيبوس الدولي1 

 21، ص1113/1111 جامعة سكيكدة،
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 –اختيار خمطط التكوين  –سياسة مكافأة رجال البي  واختبار كفاءهتم  1ة الرتويج:البحوث املرتبطة بسياس -ت
خمطط الوسائل االشهارية –االختبار القبلي والبعدي للرسالة االشهارية  –اختبار أتثريات )منبهات( ودواف  الرراء 

لحديد ميزانية  –إلشهار املنافسني لحليل مدقق  –قياس فعالية احلملة االشهارية  –اختبار شهرة الفندق  –املعتمدة 
 اإلشهار.
دراسة  –تكاليف النقل والتوزي  املادي  –البحوث املرتبطة بسياسة التوزي : اختيار وتصميم مواق  املنتج  -ث

 دراسة اختيار الوسطاء. –التخزين 
لحليل  –لحليل التكاليف  –ادراك األسعار  –: دراسة مروانت الطلب  2البحوث املرتبطة بسياسة التسعري -ج

 طرق التسعري
 : موضحة يف الركل التايل ومتر عملية البحث بعدة خطوات متتابعة مرتبة ترتيبا منطقيا وهذه اخلطوات هي 

 ( خطوات البحوث التسويقية13الركل )

 

 

 

 
 

 

     

 
 .099،ص ذكره سبق ،مرج  الضمور حامد هايناملصدر: 

 
 

                                                           
 العايب أحسن، مرجع سابق 1 

 نفس المرجع 2 

 الدراسة األولية

 خطة البحث

 صياغة المشكلة

 مصادر المعلومات

 البياناتجمع 

 تحليل البيانات

 كتابة التقرير والتوصيات
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 التسويقية البياانت مج  أساليب: 

ل وأق أبحسن الوسائل مدلول وذات واضحة نتائج إىل الوصول هو التسويق لباحث األساسي اهلدف كان إذا
 اإلطار توفري شأهنا من اإلجراءات اليت و الطرق من جمموعة على تنطوي األدوات هذه تصميم عملية فإن ، التكاليف
 1:يف الطرق. وتتمثل هذه العملية هلذه السليم

 :املقابلة الرخصية 

   طريقة املقابلة الرخصية هي وسيلة اتصال مباشر بني شخص يطلب بياانت تسويقية، يسمى املقابل أو الباحث 
أو املستجوب، وشخص آخر يفرتض أن تتوفر لديه هذه البياانت، ويسمى املستقصى منه أو اجمليب أو مفردة العينة. 

يتم توجيه أسئلة االستقصاء من املقابل إىل املستقصى منه مباشرة لليتم توجيه أسئلة ويف طريقة املقابلة الرخصية 
 عليها وهي متثل اتصاال ذا اجتاهني بني الطرفني.جابة ىل املستقصى منه مباشرة لإلاالستقصاء من املقابل إ

 :الربيد 

يف احلصول على البياانت اليت تتطلبها قائمة االستقصاء، حيث يتم إرسال قائمة  mailميكن استخدام الربيد 
      االستقصاء عل عنوان املستقصى منه عن طريق الربيد الذي يقوم ابستالمها واإلجابة عنها بنفسه جون تدخل 
من أحد، مث يقوم بدوره إبرسال الربيد إىل عنوان الرركة إىل أو مركز حبوث التسويق الذي أرسل إليه قائمة 

  االستقصاء.

 :اهلاتف 

يستخدم االتصال اهلاتفي بني املستقصي واملستقصى منه يف االجابة على أسئلة قائمة االستقصاء. وتربه طريقة 
الرخصية إال أن هذه االخرية تتم وجها لوجه أو بطريقة مباشرة، أما طريقة اهلاتف االستقصاء ابلتلفون طريقة املقابلة 

فتتم بطريقة غري مباشرة. ومن األسباب اليت أدت إىل انترار استخدام اهلاتف كوسيلة جلم  البياانت امليدانية ارتفاع 
يزورون املنازل هبدف  معدالت امتالك خطوط اهلاتف وتزايد اإلحساس ابخلوف والرك يف الباحثني الذين

 . ، واخنفاض تكلفتها مقارنة بطريقة املقابلة الرخصيةاالستقصاء

 

                                                           
 23بحوث التسويق، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج(، مرجع سبق ذكره ،ص 1 



 املعلومات و النظام حول مدخل الفصل األول                                                               

 

29 
 

 

 :احلاسب اآليل 

  يعد احلاسب اآليل من الوسائل احلديثة يف االستقصاء. وقد بدأ استخدامه يف الوالايت املتحدة والدول األوروبية. 
لالستقصاء بتثبيت أجهزة احلاسب اآليل يف املراكز التجارية اليت يرد ويف هذه الطريقة تقوم الرركة أو املركز املنفذ 

عليها املستهدفون من البحث التسويقي ويطلب منهم اإلجابة على أسئلة االستقصاء املوجودة غلى احلاسب اآليل، 
 حيث يقوم أحد أفراد الرركة املنفذة للبحث بررح كيفية اإلجابة على األسئلة.

 :الربيد االلكرتوين 

هو وسيلة اتصال من خالل الرركة االلكرتونية عرب أجهزة احلاسب. ويف هذه الطريقة  e-mailالربيد االلكرتوين 
تقوم الرركة املنفذة لالستقصاء ابحلصول على العناوين االلكرتونية ملفردات عينة الدراسة وإرسال قائمة االستقصاء 

على عنوان املستقصى منه الدي يقوم بدوره ابإلجابة على هذه األسئلة عرب جهاز احلاسب  e-mailعرب ال 
 وإرساهلا عرب الربيد االلكرتوين على عنوان الرركة املنفذة لالستقصاء.

 :االنرتنت 

  يستخدم االنرتنت كوسيلة اتصال كتابية و/أو صوتية و/أو مرئية بني شخصني. وميكن استخدام هذه امليزة يف مج
 البياانت يف جمال البحوث التسويقية. 

بعد التعرف على الطرق املختلفة اليت ميكن استعماهلا مللء بياانت استمارة االستبيان "االستقصاء"، عليه فإن   -
          كل طريقة من هذه الطرق تتطلب استمارة استبيان ذات تصميم خاص هبا، وعليه ميكن تعريف االستبيان 

طريقة جلم  البياانت األولية عن طريق توجيه جمموعة من األسئلة إىل املستقصى منهم ويتطلب  أو االستقصاء هو
 اإلجابة عليها، ويتم توجيه االستقصاء إىل املستقصي منهم عن طريق الوسائل سابقة الذكر.منهم 

االستبيان أبنه "جمموعة من األسئلة املصممة جلم  أكرب قدر من البياانت الالزمة عن املركلة أو الظاهرة حمل  ويعرف
 1الدراسة لتحقيق األهداف األساسية للبحث".

                                                           
 211، ص1116ناجي معال، بحوث التسويق )مدخل منهجي تحليلي(، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، عمان،  1 
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    يوجد يف الواق  العملي قائمة استقصاء منوذجية تصلح لكافة البحوث التسويقية. وإمنا هناك قائمة ال      
    السئلة( لكل حبث على حدى حسب طبيعة املعلومات املطلوبة ووسيلة مج  البياانت وأمهية التعمق استقصاء )ا

يف االستجواب ومدى حرص الباحث على عدم توجيه املستجوب )التحيز( ومتطلبات التبويب والتحليل. ونتناول 
 1أنواع األسئلة كما يلي:

حدودا لنطاق اإلجابة حيث يرتك للمستجوب  السؤال املفتوح: وهو السؤال املطلق الذي ال يض  -0
     )املستقصى منه( حرية اإلجابة على السؤال بطريقته دون التقيد إبجاابت حمددة تكتب يف قائمة االستقصاء. 
   ومن مزااي األسئلة املفتوحة إاتحة الفرصة كاملة للمستجوب يف أن يذكر كل ما يف فكره أو علمه. ولكن يؤخذ 

مما قد لة صعوبة تفسري ما يذكره املستجوب وكذلك صعوبة تبويب ولحليل البياانت نظرا لتنوعها على هذه األسئ
يضطر احملللني إىل تبويب اإلجاابت داخل عدد كبري من فئات اإلجابة أو دمج يعض اإلجاابت املتباينة داخل عدد 

   لل يف تفسري اإلجاابت.  من فئات اإلجابة. وقد يؤدي هذا النوع من األسئلة إىل لحيز املقابل واحمل
السؤال املغلق: وهو السؤال الذي حيدد عددا من اإلجاابت على أن خيتار املستجوب اإلجابة أو اإلجاابت  -9

 املناسبة اليت يراها. وأيخذ السؤال املغلق عدد من األشكال هي:
مغلق أحادي اإلجابة: السؤال املغلق ذو اإلجابة الواحدة هو الذي يطلب فيه املستقصى منه  سؤال -0- 9

 فقط من بني اإلجاابت املتاحة.اختيار إجابة واحدة 
سؤال يطلب من الباحث  سؤال مغلق متعدد اإلجاابت: السؤال املغلق ذو اإلجاابت املتعددة هو -9-9

فيه اختيار اإلجابة أو اإلجاابت اليت تناسبه. وتتميز هذه األسئلة املغلقة متعددة اإلجاابت بسهولة ترميز 
اإلجاابت، سهولة تبويبها ودقة لحليل البياانت وكذا عدم لحيز املقابل و استخدام مساحة مناسبة يف قائمة 

 االستقصاء.
       لقة إمكانية عدم ذكر كافة اإلجاابت احملتملة، وعدم إمكانية احلصولويعاب على هذه األسئلة املغ

 .على إجاابت إضافية قد تدور يف فكر أو علم املستقصى منه
أسئلة السلم: وهي أسئلة تقيس قوة اجتاهات وآراء املستقصى منه حنو موضوع معني )سلعة أو  -9-4

 ملغلقة أحادي اإلجابة.خدمة أو سياسة تسويقية(، وهي نوع من األسئلة ا
أسئلة الرتتيب: وهي أسئلة يطلب فيها من املستقصى منه أن يقوم برتتيب اإلجاابت وفقا لتفضيله  -9-3

 أو أمهيتها ابلنسبة له. وقد أيخذ الرتتيب شكال تصاعداي أو شكال تنازليا.
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ا، وخيتار املستقصى منه ما يراه وهي االسئلة يتم فيها لحديد إجاابت معينة مسبق : األسئلة املغلقة املفتوحة -4
 مناسبا منها، كما يكتب يف هناية اإلجاابت كلمة أخرى ......... ليكتب املستقصى منه بنفسه ما يراه من إجاابت.

جيب على الباحث أن يعتين عناية جيدة بوض  األسئلة وصياغتها مدركا احلاالت اليت يواجهها املستقصى  وعليه
منه بسبب قصور األسئلة يف أساسها أو صياغتها وما قد يرتتب على ذلك من مركالت. ويف هذا الصدد نرري 

 1إىل ما يلي:
 لل املستقصى منه.جيب أن يكون السؤال قصريا ألن األسئلة الطويلة تؤدي إىل م 
 .جيب أن يكون السؤال واضحا، ومن األسباب اليت تؤدي إىل عدم الوضح تعقيد العبارة 
 .جيب أال يتناول السؤال الواحد أكثر من مسألة واحدة 
 .يفضل جتنب األسئلة اجملهدة لذاكرة املستقصى منه 
 .جيب جتنب األسئلة اليت تطلب إجابة التعميم 
 ملصطلحات العلمية والفنية غري املعتادة للمستقصى منهجيب أن خيلو السؤال من ا . 
  جيب أن ترمل استمارة االستقصاء على أسئلة متكن من التعرف على مدى دقة إجاابت املستقصى منه

 .على أسئلة سابقة يف االستمارة

                                                           
 31المهني )االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج(، مرجع سبق ذكره ،صبحوث التسويق، المؤسسة العامة للتدريب التقني و1 



 خامتة الفصل األول

ميكن أن خنلص من هذا الفصل إىل أن أنظمة املعلومات وخاصة نظام املعلومات التسويقية له دورا ال 
يستهان به يف حياة املؤسسات وابلتايل البد من أن تؤخذ اخلطوات الضرورية للتأكد من صحة 

ات حىت املعلومات ومدى االعتماد عليها وضمان سريتها، وهلذا البد من أن يتم تصميم أنظمة معلوم
تؤدي الوظائف كما هو خمطط هلا ويستطيع األفراد مراقبة عملياهتا والبد من مراعاة أتثري هذه األنظمة 

 على خمتلف النواحي للمنشأة 

 



 
 

 الفصل الثاين
 
 



 
 



 مقدمة الفصل الثاين

تعترب صناعة الفنادق ركنا أساسيا من أركان السياحة وجناحها إذا توفرت االدارة فيها اليت تطبق األسس 
العلمية الصحيحة لإلدارة والتنظيم، فهي تستحوذ على نصيب األسد من ميزانية الضيف ، حيث أن 

 من ميزانيته على الفنادق. %99,33 الدراسات واألحباث تبني أن الفرد الذي يزور دولة ما ينفق

و أصبحت اخلدمات الفندقية يف تطور دائم كما أن الفنادق تسعى جاهدة إىل رفع األداء الفندقي عن  
طريق تطوير خدماهتا بصورة مستمرة يف سوق تسوده املنافسة وابلتايل فإن الفنادق هي جزء من عاملنا 

 . ونتطرق يف هذا الفصل إىل:تطورات سريعة يف جماالت اخلدمات الذي يشهد

 : مدخل عام للخدمة الفندقيةاملبحث األول

 .مبادئ الفندقةاملبحث الثاين: 

 التسويق الفندقياملبحث الثالث: 
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 : مدخل عام للخدمة الفندقيةاملبحث األول

 :مفهوم اخلدمة واخلدمة الفندقية -1

 مفهوم اخلدمة: -1-1

هي نشاط أو سلسة من األنشطة واليت تكون إىل حد ما  أن اخلدمة يعرفها حممد توفيق املاضي ويقول"-
 .1طبيعة غري ملموسة" ذات 

                   أما كوتلر وأرمسرتونج فقد عرفا اخلدمة أبهنا "نشاط أو منفعة يقدمها طرف إىل طرف-
         آخر، وتكون يف األساس غري ملموسة وال يرتتب عنها أية ملكية، فتقدمي اخلدمة قد يكون مرتبطا

 . 2مبنتوج مادي أو ال يكون

معية األمريكية للتسويق أبهنا منتاات غري ملموسة يت  تباداها مبارر  من املنتج إىل املستهل  كما عرفتها اجل-
                   وال يت  نقلها أو ختزينها، واخلدمات يصعب يف الغالب حتديدها أو معرفتها ألهنا تستهل 

مقدمها( وغالبا ما تتضمن فهي تتكون من عناصر غري ملموسة متالزمة )يتعذر فصلها عن فور ررائها، 
 .3مشاركة الزبون يف انتاجها

          تليب حاجيات  اطات اليتمن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن اخلدمة هي جمموعة من النش
الزبون، فهي ذات طبيعة غري ملموسة، آنية االستهالك وال يرتتب عنها انتقال ملكية، عاد  ما يرتبط تقدميها 

 بسلعة أو خدمة.

 مفهوم اخلدمة الفندقية: -1-2

اخلدمة الفندقية هي األنشطة غري املادية واليت ميكن تقدميها بشكل منفصل وتوفر ارباع لرغبات  -
وحاجات الضيوف، وليست ابلضرور  أن ترتبط مع بيع منتج آخر وعند تقدمي اخلدمة ال يتطلب نقل 

 4(1991امللكية.)توفيق ماهر عبد العزيز

                                                           
 00،ص6002الشاملة في المؤسسات الخدمية، العدد الرابع، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،مجلة الباحث، أحمد بن عيشاوي، ادار الجودة -1

 15،ص6002محمد محمود مصطفى، التسويق االستراتيجي للخدمات، الطبعة األولى ، دار المناهج، عمان، -2 

 662،ص6002نظام موسى سويدان، شفيق ابراهيم حداد، التسويق مفاهيم معاصرة، دار حامد، األردن، -3 

محمود علي الروسان، العوامل المؤثر في جودة الخدمة الفندقية، الملتقى الدولي الثالث حول الجودة والتميز في منظمة األعمال، جامعة -4 

 6007ماي  0-7سكيكدة، الجزائر،
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هي جمموعة من األعمال اليت تؤمن للضيوف الراحة والتسهيالت عند رراء واستهالك  اخلدمة الفندقية-
  1(.1991اخلدمات والسلع الفندقية خالل إقامته  يف الفندق.)العدوان مروان حمسن

هي عبار  عن األنشطة غري امللموسة بقصد إحداث التبادل ومصممة لتقدمي وارباع رغبة وحاجة -
 2(.1991مسار  عبد هللا حلميهاين ،و  الضيف.)الضمور

ذل  النشاط املرتبط إبقامة وإيواء وإعارة النزالء  وطبقا اهذه التعاريف ميكن أن نقول أبن اخلدمة الفندقية هي
ويتشكل هذا  بصرف النظر عن وسيلة هذه اإلقامة و اإلعارة، هبدف ارباع رغباهت  و حتقيق رضاه  ،

، حبيث هذا األخري يسعى   من أجل حتقيق جمموعة من املنافع  اخلدمة وفربني الزبون ومتداخل النشاط من ال
 للزبون.

  فعندما يشرتي الزبون غرفة يف فندق فإنه يشرتي سلعا ملموسة كالسرير واألاثث ملد  حمدود متثل فرت  إقامته
عاملني و القائمني وال ينتج عن ذل  متلكه اها ، كما أنه يشرتي جتربة الفندق كمعرفة طريقة معاملة وأداء ال

مثل الراحة يف سرير  ابخلدمة ومهاراهت ، كما حيصل على حزمة من املنافع و اليت يكون البعض منها طبيعيا
  .كاالستمتاع والسعاد الفندق والبعض اآلخر يكون نفسيا  

 :خصائص اخلدمات، أمهيتها، وتصنيفاهتا -2
 :خصائص اخلدمات -2-1-1
      مليات التسويقية أن اخلدمة تتميز أبربعة خصائص أساسية تؤثر على إعداد الع p. kotlerيرى   

  ومتغري  وهي : عدم ملموسية اخلدمة، غري قابلة للقسمة، قابلية التلف )غري قابلة للتخزين(  3هبا اخلاصة 
 )غري متاانسة(.

 (اخلدمة غري ملموسةintangible:) 
، اإلحساس هبا وال حىت ملسها مثل السلع   ويف الواقع ال ميكن رؤيتهااخلدمة ليست عبار  عن ريء مادي    

إدراك منفعتها قبل ررائها واالستفاد  منها، فاملسافر يف رحلة سياحية مثال ال ميكنه كما ال ميكن تذوقها أو 
، ومنه مفهوم عدم امللموسية حيقق بعدين أساسيني تتصف هبما اخلدمة  احلك  على اخلدمات قبل هناية الرحلة

األول بعد مادي يتمثل يف استحالة رؤية وملس اخلدمة وبعد آخر معنوي يتمثل يف صعوبة إدراك أو تصور 
 اخلدمة.

                                                           
 محمد علي الروسان ،مرجع سابق-1 

 نفس المرجع-2 
3 -p. Kotler, Dubois, OPCTi, P465 
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 ا (" الررتاك " التالزمية وعدم االنفصالindivisibilité:) 

دمة تنتج يف نفس وقت استهالكها ومنه  ال ميكن إنتاجها وختزينها على عكس السلع املادية فإن اخل         
        مث بيعها يف أوقات خمتلفة وهذا راجع إىل درجة ارتباط اخلدمة ومنتاها أي أنه يصعب فصل اخلدمة 

هذا ما يربر وجوب 1)مقدمها(، كما أنه "دون العميل املؤسسة اخلدمية ال تنتج ريئا "عن رخصية البائع
العميل أثناء إنتاج اخلدمة ألن التفاعل بني مقدم اخلدمة والعميل يعترب عنصر مفتاحي لتسويق  حضور

       ابلضرور  حضور املستفيد رخصيا مثل صيانة األجهز اخلدمات وإن كانت هناك خدمات ال تتطلب 
إال أنه بشكل عام فإن احلصول على اخلدمات يستوجب حضور املشرتي وإقامة عالقة اتصال بينه وبني مقدم 

 اخلدمة .

نتاج إلومنه فإن تالزمية اخلدمة يف إنتاجها واستهالكها يشرتط توفر عنصرين أساسني ، األول هو تزامن ا    
يف         فقط وقت إنتاج اخلدمة وإمنا املشاركة  ليس مع االستهالك أما الثاين فهو احلضور الشخصي للعميل

يف      يد و املطلوب ما مل يساه  العميلفاملؤسسة اخلدمية ال تستطيع تقدمي خدمات ابلشكل اجل ،إنتاجها
اليت      إنتاج اخلدمة اليت يريد االنتفاع منها ويف الوقت املناسب لذل  عليها جماهبة املشاكل التسويقيةعملية 
أن تواجهها عن طريق تدريب العاملني على االتصال ابجلمهور وتثقيف وإعالم املستهل ، إضافة إىل ميكن 

 مضاعفة وزايد  مواقع تقدمي اخلدمة.

 " قابلة للتغيري( "عدم التاانسvariabilité:) 

جود  وطبيعة اخلدمة حسب طبيعة الظروف اليت تدير تقدميها وتتمثل هذه الظروف يف طبيعة مقدم  ختتلف   
اخلدمة، طبيعة املستفيد منها ووقت تقدميها، حيث يصعب احلك  على أن اخلدمة جيد  أم ال قبل أن يستفيد 

 .منها العميل

ف حسب حالة مقدم اخلدمة فاخلدمة املقدمة من طرف نفس املؤسسة أو حىت نفس الشخص ختتل    
وخاصة اجلسمانية والنفسية ووقت تقدميها ألنه مثال أداء الشخص خيتلف يف الفرت  املسائية عن الفرت  

 الصباحية.

 
                                                           

1 -Monique Zollinger ,Eric Lamarque ,OPCIT ,P11 
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 ( " الفنائية " غري قابلة للتخزينpérissabilité:) 

   فمقعد خصائص اخلدمة أنه ال ميكن ختزينها إلعاد  استعمااها واالستفاد  منها يف وقت الحق.  من    
         يعترب فرصة ضائعة وخسار  ال ميكن تعويضها مر  أخرى نتياة اهذه اخلاصية  فارغ يف رحلة سياحية

          من امكانياهتا فإن املؤسسات اخلدمية قد تتكبد خسائر كبري  نتياة عدم االستفاد  الكاملة 
 روضة، فعلى املؤسسة اخلدمية أن تواجه هذا التقلب يف الطلب والسعي إىل تكيفه مع ما ميكن عرضه املع

     وذل  عن طريق استخدام الطرق واألساليب الرتوجيية أو عن طريق التغيري يف األسعار لكن جيب االنتباه 
من رأنه أن يؤثر على والء العمالء املفضلني يف السعر  غيري التإىل أنه عند مواجهة هذه املشاكل عن طريق 

  .هذا ما دفع بعض املؤسسات اخلدمية للاوء إىل جتزئة العمالء إىل فئات خمتلفة

 خصائص اخلدمات الفندقية:-2-1-2

إىل اخلصائص العامة اليت تشرتك فيها اخلدمات الفندقية مع ابقي اخلدمات األخرى، هناك بعض  إضافة
  1املميزات اخلاصة هبا تتمثل فيما يلي:

 :مومسية النشاط 
نتياة الختالف درجة وحا  النشاط السياحي من فرت  زمنية إىل أخر طوال العام، وارتباط ذل  ابلظروف    
على اإلقامة ابلفنادق يف فرتات معينة ومواس   االجتماعية بكل دولة، وإقبال السائحنيو ناخية والطبيعية امل

 حمدد ، خصوصا يف املناطق السياحية النائية.
  نسبة االصول الثابتة:ارتفاع 

           إن العنصر املادي يف النشاط الفندقي هو ذل  اجلزء من املال املستثمر يف اإلنشاءات    
          التاهيزات الفندقية، وهذا اجلزء يدخل يف جانب األصول واملوجودات الثابتة اليت متثل جانبا كبريا و 

من رأس املال، أما ابقي النسبة  %99حيث تصل نسبته إىل من رأس املال املستثمر يف املشروعات الفندقية 
 فإهنا توجه إىل نفقات أخرى كالتشغيل والعمالة وغريها.

 

                                                           
صبري عبد السميع، التسويق السياحي والفندقي، أسس علمية وتجارب عربية، المنظمة العربية للتنمية االدارية)بحوث ودراسات(، مصر، -1 

 602، ص6002
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 ية النشاط:إنسان 
 يتوقف جناحهحيث يقوم النشاط الفندقي أساسا على استخدام العنصر البشري يف حتقيق األهداف العامة،    

كفاء  وقدر  هذا العنصر على تقدمي اخلدمات بطريقة جتلب الزائر، كحسن معاملة السائحني  على مدى  
شخصية كاألمانة واإلخالص يف العمل وأتدية األعمال املطلوبة منه بروح عالية، مع توافر مقومات ال

لتفضيل  والصدق...إىل غري ذل ، وبذل  يعترب العنصر البشري عامال مهما جبانب العناصر املادية األخرى
 فندق على آخر.

 :اختالف طبيعة املنتج الفندقي 
يتكون املنتج الفندقي من عناصر رئيسية هي اإلقامة واإلعارة والرتفيه، ابإلضافة إىل اخلدمات األخرى،    

وهو يف ركله هذا ال خيتلف عن أي منتوج ملموس، ألن املنتاات املادية امللموسة اها من الصفات 
معنوية حتتاج  ندقي يتميز خبصائصواخلصائص اليت متيزها كالشكل واحلا  واملساحة وغريها، إال أن املنتج الف

 إىل لباقة يف األداء ولطف يف املعاملة لتقدميه إىل مجهور السائحني يف أفضل صور  ممكنة.
وابلنظر إىل هذه اخلصائص املميز ، فإن اخلدمة الفندقية يف حاجة إىل إدار  فعالة وتنظي  جيد ملواجهة     

ل األمثل يف بعض األحيان، والعمل على تقدميها مبستوى مشكلة عدم استغالل الطاقة الفندقية االستغال
 أفضل ميكنها من حتقيق األهداف املرجو .

 1أمهية اخلدمات:– 2-2
أصبحت اخلدمات ذات أمهية ابلغة يف الوقت احلاضر كوهنا حتتل أمهية كبري  يف جماالت متعدد ، وتظهر أمهية 

ملاضية حيث عرفت منوا هائال بسبب التطورات اخلدمات من خالل التطور الذي رهدته يف السنوات ا
التكنولوجية اليت رهدها العامل مما وجه اهتمام دول العامل هبا، كما أن اهتمام دول العامل ابخلدمات نتياة تطور 

فضال عن تزايد عدد العاملني يف هذا القطاع، إضافة إىل ذل  أصبحت اخلدمات  اجملتمع وزايد  قوته الشرائية
احمللي اخلام يف   من الناتج %09من الناتج احمللي اخلام و %19إىل 19دايت املتقدمة يشكل من يف االقتصا

واستقراره، فاجلميع            االقتصادايت النامية، كما أهنا حتتل دورا هاما يف اجملتمع وتساه  يف رفاهيته
يف احليا  اليومية من: صحة، مواصالت، بريد، تعلي ،  يعتمد وحيتاج إىل اخلدمات أبي ركل من األركال

 خدمات مالية.
 

                                                           
 72ن الصورة الذهنية للمؤسسة. ص+أحمد الكردي، العالقات العامة وتكوي6002فريد كورتل، تسويق الخدمات، دار الكنوز، األردن، -1 
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 تصنيف اخلدمات:2-1
 1تصنف اخلدمات وفق املعايري التالية إىل:

 :حسب نوع الزبون 
 خدمات استهالكية: وهي اليت تقدم إلرباع حاجيات رخصية صرفة مثل: السياحة، النقل، احلالقة-
 حاجيات املؤسسات: االستشارات االدارية ،صيانة املباين واملعداتخدمات املؤسسات: تقدم إلرباع -

 حسب االعتمادية(:حسب درجة كثافة قو  العمل(. 
 .رعاية األطفال، التدريس، الصحة()احلالقة، خدمات تعتمد على قو  عمل كثيفة -
 .النقل، غسل السيارات آليا مثل:خدمات تعتمد على مستلزمات مادية )معدات(: -
 :حسب األمهية: تصنف إىل 

 .اخلدمة اجلوهر: هي االنشطة األساسية اليت يؤديها مقدم اخلدمة-
 .اخلدمة التكميلية: أنشطة فرعية متثل دع  للخدمة اجلوهر وليس أساسا اها-

 :حسب دافع مقدم اخلدمة)تصنيف كوتلر وأرمسرتونج( تنقس  إىل 

 .التشغيل، البلدايت، مستشفيات حكومية، الشرطة، املدارس واجلامعات احلكومية احلكومية: مكاتب-

 اخلدمات اخلاصة غري الرحبية: اجلمعيات اخلريية، املساجد، الكنائس.-

 اخلدمات الرحبية: النقل بكل أنواعه، رركات التأمني، مراكز التسلية والرتفيه-

 :أنواع اخلدمات الفندقية-1

احة األخرى كاإلطعام والشراب والنقل واخلدمات التكميلية، جند أن الفنادق تتصف مقارنة بعناصر السي
ابلتنويع يف اخلدمات املطروحة للعمالء وخاصة يف الفنادق الكبري  ونسبيا يف الفنادق الصغري ، حيث تقدم 

 2الفنادق اخلدمات التالية:

 

                                                           
 62-60، ص6002حميد الطائي، بشير العالق، إدارة عمليات الخدمة، الطبعة العربية، دار اليازوري، األردن، -1 

حسن علي الزغبي، نظم المعلومات وأثرها في تحديد الخيار االستراتيجي للمنظمات الفندقية، الملتقى الدولي حول صناعة السياحة في  2 

، تونس، 6002يوليو  2-6الوطن العربي من منظور استراتيجي واداري وتنموي، المنظمة العربية للتنمية االدارية)أعمال المؤتمرات(، 

   526ص
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 :خدمة اإليواء 
ومتثل جوهر اخلدمة الفندقية ملختلف الدرجات وغريها من أنواع اإليواء األخرى كالشقق الفندقية 

من ميزانيته  %09وينفق الضيف على هذه اخلدمة حوايل والقرى السياحية واملوتيالت وغريها، 
 السياحية

  :خدمات الطعام والشراب 
كاملطع  اللبناين وااليطايل والصيين وغريها، حيتوي الفندق على العديد من أنواع املطاع  املتخصصة  

 من انفاقات الضيف %29وتشكل حوايل
 :اخلدمة اإلضافية 

وهي اخلدمات املساعد  اليت تقدمها الفنادق كخدمات أتجري السيارات واخلدمات البنكية، خدمات 
من         واملؤمترات واحلفالت وغريها   النادي الصحي، خدمات املسابح، خدمات رجال األعمال 

 اخلدمات األخرى.

 .مبادئ الفندقةاملبحث الثاين: 

 :مفهوم الفندقة-1

الفندقة هي عبار  عن صناعة سياحية ملؤسسة جتارية تشكل مزجيا من اخلدمات املتاانسة أو ابملفهوم 
  الكالسيكي فإن صناعة الفنادق عبار  عن املنشآت واملؤسسات السياحية اليت تقدم جمموعة من اخلدمات

 1اليت يت  من خالاها عرض غرف النوم ومنازل جاهز  وذل  بعقد إجيار لفرت  مؤقتة.

كما ميكن القول أبن الفندق هو " املكان الذي يستطيع املكوث فيه مجيع أولئ   الذي حيسنون التصرف   
، بيت بعيد ويستطيعون دفع أجور إقامته  وتسليته  واخلدمات األخرى كالطعام فيكون اه  مبثابة بيت مؤقت

 2تتوفر فيه مجيع مستلزمات الراحة لكنه مقابل أجور حمدد "عن البيت 

 كما توجد عد  تعاريف للفندق منها ما يلي:     

                                                           
أيمن، الخدمات السياحية وأثرها على سلوك المستهلك)دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية(، مذكرة مقدمة لنيل درجة  برنجي 1 

 20، ص6000/6002الماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة بومرداس، 

  511عبد العزيز أبو نبعة، دراسات في تسويق الخدمات المتخصصة )منهج تطبيقي(، ص 2 
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الغرب يعرف الفندق أبنه " بناية أو بيت كبري يوفر اإلقامة والطعام واخلدمات األخرى للمسافرين        
 1وطاليب اإليواء "

الفندق أبنه "عبار  عن مكان لإليواء يوفر للنزيل املأوى واملأكل واخلدمة، ملد  معينة لقاء الكاتب العريب يعرف 
 2أجر معلوم"

وميكن تعريف الفندق أبنه" مبىن عام ينشأ بغرض توفري اإلقامة ابلدرجة األوىل للنزالء وكذا تقدمي األطعمة 
 3واملشروابت وخدمات أخرى لعامة الناس لقاء أجر معني"

الفندق أبنه "بناية أو بيت كبري يوفر اإلقامة والطعام والشراب واخلدمات األخرى  Websterبسرت عرف وي
 4للمسافرين واآلخرين"

الفندق السياحي أبنه "عبار  عن نزل يعد طبقا 1912عرفت جملة السياحة العربية يف عددها الصادر عام 
 5النزيل املأوى واملأكل واخلدمة مد  معينة لقاء أجر معلوم" ألحكام القانون لياد فيه 

إن التعاريف الوارد  أعاله توضح أبن الفندق مكان عام تتوفر فيه مجيع مستلزمات الراحة للشخص أو 
األرخاص الذين يقيمون فيه، وبذل  تصبح املستلزمات مثل وسائل التسلية، الوجبات الغذائية، اإلقامة...اخل 

 أو مبىن عام.  منتوج الفندق، وكما ينظر إىل الفندق على أنه منزل كبري يف مدينة كبري 

 نشأة وتطور الفندقة2-

ظهور بيف العصور القدمية ارتبط ارتباطا وثيقا  تعد صناعة الفنادق من الصناعات القدمية جدا. فظهور الفنادق
الضيافة نفسها ونشوئها. سواء كانت هذه احلاجة لزاير  أم لتاار . بيد أن توثيق العالقات وتزايدها بني املدن. 

من كثر  األسفار وتعدد احلاجات اليت تتطلب إنشاء النزل السكنية العامة لتفي هبذه األغراض استتبع ذل  وما 
إن حتليل التطور التارخيي لصناعة الفنادق يبني أن الفندقة  والسيما يف املدن اليت أصبحت مراكز جتارية هامة.

 6ت وهي:قبل أن تصل إىل هذا املستوى من التطور يف الوقت احلايل مرت بثالث فرتا

                                                           
 01، ص5220اسين الكحلي، إدارة الفنادق و القرى السياحية، دار الوفاء للطباعة و النشر والتوزيع، مصر، ي 1 

 01نفس المرجع ، ص 2 

 01نفس المرجع ه، ص 3 

 22تصنيف الفنادق، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني)اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج(، ص ادارة فندقية، 4 

 مرجع نفس ال5 

 06صناعة الفنادق، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني)اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج(، ص ادارة فندقية، 6 
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 :1الفندقة يف العصور القدمية 
 :الفندقة يف الشرق القدمي 

صصت الستضافة املسافرين، ولعل ما يؤيد هذا هو االصطالح الالتيين الفنادق ليست يف الواقع سوى نزل خ
"اليت تعرب حاليا عن الفندق يف اللغة الفرنسية. كما Hotel "الذي ارتقت كلمة" hospitalللفندق وهو" 

" الفرنسية Hote"احلديثة وكلمة"Ospiteقدمية ومن مث ""االيطالية الHospiteمنه كذل  كلمة"ارتقت 
 وكالمها تعين الضيف وهي تطلق على نزيل الفندق.

الضيافة أصال كانت من أعظ  مآثر احلضار  القدمية وال سيما يف الشرق القدمي ولعل هذا هو السبب يف أتخر 
ية لبلدان الشرق القدمي أن البلدان العربية ابلغت يف إكرام الدراسات التارخيظهور الفنادق يف بالده، وتبني 

الضيف حىت أصبحت الضيافة العربية يف العامل كلمة مضرب األمثال. كان علية القوم عند العرب يوقدون 
واملأكل دون فيتاه حنوها لياد الدفء واملأوى النريان ليال فوق قم  اجلبال العالية لرياها املسافر من بعيد 

مقابل، ومثة رأي يرى أن الفندقة ظهرت يف الشرق القدمي قبل ظهورها يف القار  األوروبية بزمن طويل وليس 
 معىن هذا أن انتشارها كان عاما وطبيعيا ابملعىن الذي رأيناه يف غريها من ابقي الشعوب القدمية.

 :الفندقة عند اإلغريق 

بكرم الضيافة رف عند اإلغريق القدماء يف ابدئ األمر. ألهن  كانوا يشتهرون إن الفندقة العامة أي الضيافة مل تع
مثله  مثل ابقي الشعوب الشرقية املتامخة اه ، ذل  ألن اإلغريق القدامى كانوا على اتصال وثيق أبهل الشرق 

كانت أساسا   القدمي ومصر بصفة خاصة حيث تبادلوا العلوم واملعارف. نرى أن الفندقة القدمية عند اإلغريق
 للفندقة العالجية إىل حد ما

 :الفندقة عند الرومان 

الفندقة عند الرومان مل أتت جبديد على ما أتت به الفندقة اإلغريقية من الناحية النوعية إال أننا نرى أهنا فاقت 
 هذه األخري  أبن صقلتها ونظمتها من الناحيتني الشكلية والقانونية.

                                                                                                                                                                                
 

 51، ص5200أبوبكر عمر الحميدي وأحمد عبد الوهاب مصطفى، ادارة الفنادق)شؤون فندقية(، المتحدة للطباعة الفنية،  1 
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وبقانوهنا، فزال الغزو العسكري وبقي القانوين، فالقانون فاملعروف أن روما غزت العامل القدمي جبيورها    
الروماين غزا العامل القدمي واحلديث بنظمه وأحكامه، وهو يف هذه الناحية مل يغفل الفندقة ذل  أن أغلب 

ثة يرجع أصلها إىل القانون الروماين، إذ القانون األحكام القانونية اليت تضمنتها القوانني املدنية للدول احلدي
 الروماين هو القانون القدمي الوحيد الذي نظ  صناعة الفنادق بصفة خاصة.

من      إن الفندقة مل تعرف يف الشرق القدمي إال عندما كانت اجلنود حتتاج خالل سريها إىل مالجئ أتويها ليال
طريقه  مبان مجاعية يف فكان احلكام والسالطني يقيمون اه  يف الضواري وحتميها هنارا من حرار  الشمس، 

قلب الصحاري على مسافات متباعد  وبقدر اإلمكان خيتاروهنا قرب منابع املياه وكان يطلق على هذا النزل 
. هذه النزل مل تكن سوى اسرتاحات تتكون من فناء كبري حماط من مجيع جوانبه بغرف  " cauponaeلفظ"

أن أييت     صة إليواء األغراب دون مقابل فهي خالية من الفراش والزاد. وكان لزاما على املسافرمفرورة. خمص
أم  سواء أكانوا أفرادوأصبحت تستعمل من قبل املسافرين هبا معه، وقد انتشرت هذه النزل بعد الفتوحات 

فرس وسائر البلدان العربية أبم قوافل، فعرفت يف بالد ررق البحر األبيض املتوسط مثال القسطنطينية وبالد ال
. أما يف بالد مشال افريقيا )جنوب البحر األبيض املتوسط( فقد عرفت ابس  منزل            أو كرفان خان
 . ألهنا أصبحت بعد الفتوحات الرومانية تعد إليواء القوافل واملسافرين سراي

وقد أنشئت بعد ذل  خاانت على مشارف املدن وداخلها، أيوي إليها اجلند العائدون والتاار واملسافرون. 
     هذه النزل كانت عبار  عن نزل للمواطنني حيولوهنا إىل خاانت يستقبلون فيها اجلنود املنتصرين العائدين 

بقصد ابتزز أموااه . كان  ن طعام وررابمن ميدان احلرب واحململني ابلغنائ . فيقدمون اه  ما لذ وطاب م
  ". يف هناية هذا العرض املوجز للفندقة يف العصور القدمية البد diverticulaيطلق على هذا النزل لفظ"

 من اإلرار  إىل أن اخلان يتكون يف تل  العصور من غرف نوم وخمزن وبئر ماء وإسطبل للحيواانت.

 :1الفندقة يف العصور الوسطى 

 العصور الوسطى هي بداية تطور صناعة الفنادق حيث كانت تل  الفرت  طويلة ورافقتها ظروف تعترب    
  وأخذت الفنادق تغزو املدن الكربى وحتل حمل اخلاانتاقتصادية وجتارية وصناعية عديد  أثرت عليها كثريا. 

 يف املدن الصغرى.

                                                           
 02صناعة الفنادق، مرجع سابق، ص قية،ادارة فند1 
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وقتئذ مبا وروبية ومتيزت التقاليد الدينية ففي العصور الوسطى كانت املسيحية قد انتشرت وعمت القار  األ
 عرفت به من حب للمستقبل بكرم الضيافة واعتربته أحد الواجبات الدينية

بيد أن هذه الضيافات اخلاصة مل تستمر طويال نظرا لتزايد األسفار سواء أكانت لتاار  أم لتأدية فرض احلج 
يف املدن تبعا لتطور طرق املواصالت ووسائل النقل نتياة ....اخل األمر الذي أدى إىل انتشار الفندقة العامة 

 الخرتاع اآلالت البخارية والسيار  والدجات النارية والسك  احلديدية.

وأه  ما متتاز به العصور الوسطى هو تطور وحتول اخلان البدائي الذي كان يتكون من غرف نوم درجة أوىل 
إسطبل تني كبريتني( وحانة وفسحة يف الوسط وكذل  وغرف نوم خمصصة لطاق  السائقني )غرفة او غرف

للحيواانت إىل فندق كبري وانتشاره داخل املدن. وكانت هذه الفنادق األولية مقسمة إىل غرف صغري  وبسيطة 
إليواء الفقراء وغرف جيد  إليواء األغنياء وكانت غرف األغنياء كبري  وذو أاثث فاخر  ويف بعض األحيان 

 إضافية لتقدمي الطعامتوجد فيها فسحة 

وهكذا أنشئت الفنادق الكبري  يف العواص . وألول مر  ظهر اس  الفندق على الفتات كبري  معلقة على ررفتها 
مثل فندق "سك  احلديد" وهنا بدأ هذا البناء اجلديد أيخذ طرازا معينا يتفق مع متطلبات اخلدمة وسهولتها. 

 ضي ويف األدوار العليا أصبحت الغرف عبار  عن وحدات متشاهبة.األر وأصبحت الصالة العمومية يف الطابق 

وتشري املراجع النظرية املتخصصة إىل أن الفنادق يف العصور الوسطى كانت تتكون من عدد كبري من الغرف 
رخصا ومل يكن ابستطاعة الفندقي وأسرته الصغري  أن يقوم خبدمة هذا  109 -199تستوعب أحياان ما بني 

واملطع  وخدمة الطوابق بعد أن كان  ري من الضيوف فلاأ إىل مساعد  آخرين ليعملون يف املطبخ العدد الكب
 اخلان وأفراد أسرته وهكذا ظهر التخصص املهين يف صناعة الفنادق ونشأته األوىل لعل  الفنادق.

 :1الفندقة يف العصور احلديثة 

ز  اها خصائصها وأنظمتها وثقافتها وقوانينها أصبحت صناعة الفنادق يف العصر احلايل صناعة فريد  ومتمي
وسياستها. فالواقع التطبيقي يبني أن الكثري من رجال األعمال والشركات يف معظ  بلدان العامل أخذت 
تتهافت على االستثمار يف القطاع الفندقي. إذ قامت بتأسيس رركات عاملية هتدف إىل إدار  السالسل 

 مل على إدخال أحدث وسائل البناء واإلنشاء والتكنولوجيا واإلدار  احلديثة فيها.الفندقية والفنادق الكبري  وتع
                                                           

 01صناعة الفنادق، مرجع سابق، ص ادارة فندقية، 1 
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وتشري دراسات صناعة الفنادق يف الوالايت املتحد  األمريكية إىل أن صناعة الفنادق فيها رهدت منوا 
   مي  الفنادق من املفاهي  املتعلقة بتصملحوظا يف العشرينيات من القرن املاضي. كما مت فيها تطوير الكثري 

من خالل العمل الدؤوب واملتواصل لتقابل رغبات املسافرين والسائحني املتغري  ابستمرار، فالفنادق املوحد  
ذات األحاام املتوسطة والقائمة يف مراكز املدن التاارية مث استبدااها بفنادق أخرى متيز بناؤها بفن معماري 

وإببداعات أخرى أصبحت مسة ية جذابة خالق وجديد. وبقاعات مركزية ذات سطوح عالية ومبصاعد خارج
 Regencyيف لوس أجنلس وكذل  فنادق"  "century plazaمالزمة لكثري من الفنادق منها "

Hyatt يف أطلنطا.  كما مت إنشاء فنادق املؤمترات الضخمة اليت تتميز بكرب حامها ومساحات واسعة "
 New Yorkري  ابستمرار. وخري مثال على ذل  "إلقامة احلفالت لتقابل متطلبات السوق املتزايد  واملتغ

Hilton".1 

م( 1999والبد من اإلرار  هنا إىل أن هناك تغريات كثري  حدثت يف مواقع الفنادق ففي الوقت )بداية عام 
    الذي كان يت  فيه إنشاء الفنادق ابلقرب من حمطات السك  احلديدية وذل  ألن معظ  املسافرين كانوا 

       يسافرون وينتقلون من مكان إىل آخر ابلقطارات أصبح إنشاء الفنادق األكثر حداثة  يف ذل  الوقت
   يت  خارج املدن ابلقرب من املطارات واملوانئ وعلى طرق الربية السريعة ويف املناطق الطبيعية كالغاابت 

      والطائرات واجلبال والبحريات والسواحل...اخل بسبب ظهور وسائل نقل جديد  وهي : السيارات
             جديد  مل تكن لتطور والسفن، فالنفط املتزايد يف استخدام القطارات كوسيلة نقل فتح آفاقا 

              صناعة الفنادق، كما أن الطلب املتزايد على السفر يف السيارات أدى إىل ظهور ظاهر  جديد 
            "، ففي أواخر القرن The motels Industryيف حقل الضيافة هي صناعة املوتيالت "

          الثامن عشر متكن رجال األعمال املسافرين ابلسيارات من إجياد أماكن خاصة ) منازل ومزارع قريبة
                  من الطرق الربية السريعة( يقيمون فيها، غري أن عدد املسافرين منه  بعد ذل  الوقت فاق

          والقريبة من الطرق الربية السريعة، مما أدى ذل  إىل ظهور املوتيل كطريقة عدد األماكن اخلاصة 
                للمسافرين من رجال األعمال وغريه  بتكلفة منخفضة حلل هذهوحيد  يقدم السكن  

                       " Douglas Arizonaاملشكلة. تشري الدراسات إىل أن أول موتيل مت إنشائه يف"
          . وتشري املراجع النظرية املتخصصة   "Askins Cottage Campوكان يسمى بـــــ" 1991يف عام 

           إىل أن اإلقامة يف الفنادق يف القار  األوروبية منتشر  بشكل كبري والسيما يف املدن الكربى غري أهنا 
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فنادق األمريكية من حيث اإلدار  و التكنولوجيا مل تصل إىل ذل  املستوى من التطور الذي وصلت إليه ال
 واحلا ....اخل.

 :تصنيف املنشآت الفندقية-3

تصنيف الفنادق وفقا للخصائص املادية: طبقا ملعيار اخلصائص املادية يت  تصنيف الفنادق إىل األنواع  :أوال
 :التالية

وهي متثل الشكل التقليدي من الفنادق املتعارف عليها بدرجاهتا املختلفة)فنادق مخس  1الفنادق التقليدية: -1
 جنوم وحىت جنمة واحد (.

 : سنتناول ررحها عند احلديث عن تصنيف الفنادق وفقا ملعيار املوقع2فنادق الطرق -2
 

لدرجة األوىل على جذب تتمثل فنادق املؤمترات يف تل  اليت تركز جهودها التسويقية يف ا 3فنادق املؤمترات: -1
العمالء من ااهيئات واملنظمات ورجال األعمال الراغبني يف عقد ندواهت ، ومؤمتراهت ، واجتماعاهت ، وإقامة 
دور  تدريبة داخل الفندق. ويستخلص مما تقدم أن فنادق املؤمترات ال تويل اهتماما ابخلدمات الفندقية 

التسهيالت الالزمة لعقد تل  املؤمترات والدورات التدريبية،  التقليدية، قدر اهتمامها بتوفري اخلدمات و 
 كالقاعات والوسائل التعليمية واإليضاحية.

وقد كان تزايد االجتاه حنو إقامة املؤمترات والندوات يف الفنادق عامال هاما لتوجه الكثري من الفنادق التقليدية 
 رحبية وارتباطا ابلفندق من العميل الفرد.اهذا النمط، ابعتبار أن العميل ااهيئة أو الشركة أكثر 

: تتصف فنادق األجنحة أبن النسبة الغالبة من املبىن تتكون من أجنحة تض  غرفا للنوم 4فنادق األجنحة -0
إقامة األسر اليت ترغب يف املبيت داخل مكان واحد واالستقبال ومطبخا، ويناسب هذا النوع من الفنادق 

 الفندقية.مستقل، وهو ما توفره األجنحة 
 يت  تناواها وررح مواصفاهتا عند احلديث عن تصنيف الفنادق وفقا ملعيار املوقع. 5املنتاعات: -0
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يتمثل وجه االختالف بني الشقق الفندقية وفنادق األجنحة، يف أن النوع األول يوفر  1الشقق الفندقية: -1
سر العربية تفضل اإلقامة      أجنحة أتخذ ركل الشقة الكاملة ومزود  عاد  مبطبخ كامل التاهيز، واأل

يف هذه النوعية من الفنادق لتوفر عنصر اخلصوصية، ورغبتها يف طهي االطعمة الوطنية اليت اعتادت عليها 
 يف بالدها.

يقصد ابلنزل تل  الفنادق اليت تقصر اهتمامها على توفري خدمة النوم واإلفطار للنزالء، وابلتايل  2النزل: -1
  ع األخرى من الفنادق.اد  ما تكون أقل من أسعار األنوا عفأسعار اإلقامة فيها 

 اثنيا: تصنيف الفنادق وفقا ملدى اخلدمات:

يقصد مبدى اخلدمات : نطاق اخلدمة الذي يقدمه الفندق لعمالئه أو نزالئه، ووفقا اهذا املعيار ميكن تصنيف  
 الفنادق على النحو التايل :

من خالل وتتمثل يف تل  الفنادق اليت تقدم املأكوالت واملشروابت سواء  3فنادق اخلدمة الكاملة:  -1
مطاعمها املتوفر  داخل مبانيها، أو من خالل تقدميها داخل الغرف )خدمة الغرف(، بواسطة موظفي 

للنزالء  اخلدمة الفندقية، وتتوفر غالبا فروع لبعض البنوك داخل مبىن الفندق، لتلبية االحتياجات األساسية
ن اخلدمات املصرفية، كخدمات حتويل العمالت) الصرف األجنيب(، صرف الشيكات السياحية وغريها. م

ويوفر هذا النوع من الفنادق أيضا تسهيالت انتظار سيارات العمالء سواء على ركل ساحات خارجية 
 أمام أو خلف املبىن، أو داخلية يف أسفل مبىن الفندق.

د اسرتاتياية هذا النوع من الفنادق على تركيز االهتمام على خدمة نوم تعتم 4فنادق اخلدمات احملدود :  -2
عن فنادق اخلدمات الكاملة،  %00النزالء فقط، وابلتايل فإن أسعار اإلقامة فيها تقل يف املتوسط بنسبة 

وهو ما جيذب قطاع  سوقي معني ال يهت  بغري احلصول على تل  اخلدمة. ولتعويض أتثري فرق السعر 
ض على معدل رحبية تل  الفنادق تلاأ إىل ختفيض نفقات التشغيل الفندقي، من خالل ختفيض املنخف

 العمالة، وتوفري النفقات املصاحبة لتقدمي الطعام للنزالء.

 

                                                           
 27نفس المرجع ، ص1 

 27انفس لمرجع ، ص2 

 72عصام حسن الصعيدي، مرجع سابق، ص 3 

 72نفس المرجع ، ص4 



ةالفصل الثاني                                                                         الخدمات الفندقي  
 

46 
 

 اثلثا: تقسي  الفنادق من حيث املوقع

يقع هذا النوع من الفنادق يف املدن الكربى واملتوسطة وتقع دائما داخل حدود البلد  1فنادق املدن الكربى: -1
وترتاوح درجاهتا من املمتاز  إىل الدرجة الثالثة، وبعض منها يقدم كافة أنواع اخلدمات اليت حيتاجها السياح 

ة، ترتاوح اإلقامة هبا ورجال األعمال. تتنوع اخلدمات اليت تقدمها حسب درجة الفندق وموقعه داخل املدين
من عد  ساعات إىل أايم عديد . يكون قس  من هذه الفنادق متخصص إليواء السياح والقس  اآلخر 
متخصص إليواء رجال األعمال حيث يوفر اه  كافة اخلدمات التاارية اليت يطلبوهنا وكافة أنواع املأكوالت 

 09ات، أما أحاامها ترتاوح من الفندق الصغري كبري  والصغري  لغرفة االجتماعواملشروابت والقاعات ال
 غرفة، وملكيتها متفاوتة بني أهلية ورركات خمتلطة.1999غرفة إىل الفنادق الضخمة 

يقع هذا النوع من الفنادق يف ضواحي املدن، نظرا الرتفاع تكلفة األراضي إلقامة  2فنادق الضواحي: -2
ت تقي  مثريا من الفنادق يف الضواحي املختلفة للمدن الفنادق يف مراكز املدن فإن كثري من الشركات بدأ
- 209أسعارها مرتفعة نسبيا وأحاامها ترتاوح ما بني اليت ميكن أن يكون سعر األرض فيها منخفضا. 

غرفة خمصصة بصور  رئيسية إليواء رجال األعمال والسائحني العاديني إذ تقدم اه  كافة اخلدمات  099
واملشروابت والنادي الصحي وخدمات الكي والتنظيف...اخل ويتوقع زايد  التوسع  اليت يطلبوهنا: املأكوالت

 يف هذا النوع من الفنادق يف املستقبل.
نشأت املنتاعات السياحية يف هناية القرن التاسع عشر وتوسعت وتطورت بعد توسع  3فنادق املنتاعات: -1

ابلقرب من املناظر الطبيعية أو قرب وتطور طرق املواصالت. موقع املنتاعات السياحية عاد  تكون 
الغاابت أو اجلبال أو قرب ينابيع املياه املعدنية أو قرب البحريات أو الشالالت، من الطبيعي أن تقع 

 .املنتاعات قرب األماكن املرغوبة من قبل الناس

نتاعات اليت تقع تقليداي كانت املنتاعات تعمل يف فصل واحد أي تدار مومسيا وتغلق يف بقية الفصول ، فامل
ولكن يف وقتنا احلاضر نرى أن  يف املناطق اجلبلية تعمل يف موس  الصيف فقط وتغلق أبواهبا يف فصل الشتاء 

غلق  عمل املنتاعات أصبح على مدار السنة واندرا ما نرى منتاع ما يغلق أبوابه يف فصل معني ألن تكاليف 
صول على العمال أعلى من تكاليف بقاء املنتاع مفتوح على املنتاع وتسريح العمال وإعاد  فتح املنتاع واحل
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. وميكن تصنيف املنتاعات إىل مدار السنة، واهذا السبب نرى أن كل املنتاعات اآلن تدار على مدار السنة 
 أربع تصنيفات وهي:

 منتاع صيفي: يقع ابلقرب من السواحل والبحريات 
 منتاع رتوي دافئ: يقع ابلقرب من املياه املعدنية والغاابت 
  منتاع رتوي ابرد: يقع ابلقرب من اجلبال واملناطق البارد 
 منتاع اعمل على مدار السنة: يقع يف املناطق اليت يكون مناخها معتدل 

تتوافر فيها كافة اخلدمات اليت اعتياداي ترتكز املنتاعات قرب املناطق الطبيعية وتكون مساحتها حمدود ، و 
 يطلبها السائح من مسابح ومالعب رايضية وخدمات بريد ااهاتف ومصرف وأسواق ومطاع ...اخل 

فرت  بقاء الضيف يف املنتاع ترتاوح بني يومني إىل موس  كامل اهذا جيب عل املنتاعات أن توفر كافة اخلدمات 
السياح الذين نتاع ملد  طويلة. املنتاعات دائما يقصدها املمكنة للضيوف حىت يتمكنوا من البقاء يف امل

يبحثون عن الراحة النفسية واإلقامة الطويلة بعيدا عن ضايج وزمحة املدينة، كما تتميز بتوجهها يف العامل إىل 
فئة أو طبقة معينة من الناس فمثال توجد منتاعات متخصصة لكبار السن فقط حيث يت  الرتكيز هبا على 

ألطعمة اليت تقدم من حيث خلوها من الدهون واألمالح وتوفر اخلدمات الطبية وتوجد منتاعات نوعية ا
 متخصصة للشباب حيث توفر اه  القاعات الرايضية واملسابح

، كثريا ما تعتمد على اجلو وتقلباته  عمل املنتاعات يكون متقلب ونسبة تشغيله تتوقف على خماطر كثري  
   أو هبوب العواصف وتكون بطبيعة احلال مأسا  ابلنسبة إىل املنتاعمثل سقوط األمطار الغزير 

ملحوظا مع تزايد حركة السفر ابلطائرات وارتفاع عدد  رهدت تل  الفنادق منوا 1فنادق املطارات: -0
املسافرين. ونظرا ألن موقع املطارات يف معظ  دول العامل تكون بعيد  نوعا ما عن املناطق السكنية       يف 
املدن الكربى، وعاد  ما يت  ترحيل أو أتجيل بعض الرحالت اجلوية، لذا تضطر رركة الطريان إىل توفري 

ة وإطعام هؤالء املسافرين خالل فرت  التأخري، ومن مث تلاأ إىل تل  النوعية من الفنادق األكثر أماكن إلقام
قراب من املطار. فضال عن أن بعض املسافرين العابرين يفضلون اإلقامة ابختياره  ملد  يوم أو أكثر يف تل  
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يدا عن الزحام والتأخري الذي ميكن الفنادق حىت ميكنه  مواصلة الرحلة إىل البلد اليت يقصدوهنا بسهولة وبع
 أن يتعرضوا له يف حالة إقامته  داخل املدن الكربى.

وملواجهة املتطلبات السابقة حتتوي فنادق املطارات عاد  على عدد من الغرف ال يقل يف معظ  الفنادق عن  
ليا بتوفري قاعات غرفة ومطع  كامل لتناول املشروابت. ولتنشيط حا  أعمااها تقوم معظ  الفنادق حا199

لالجتماعات جلذب رجال األعمال لعقد اجتماعاهت  فيها أثناء رحالهت  اجلوية أو استقبااه  للمستثمرين جتنبا 
يف الذهاب إىل املدينة، كما توفر تل  الفنادق سيارات منتظمة تنقل النزالء بصفة دورية من مبىن  إلهدار الوقت

 من املشكلة الرئيسية اليت تواجه فنادق املطارات يف الضوضاء الصادر  الفندق إىل املطار والعكس. وبينما تك
 من حركة هبوط وصعود الطائرات، إال أن التطورات التقنية مكنت الفنادق من معاجلة تل  املشكلة، وذل  

 من خالل استخدام احلوائط العازلة املانعة للصوت واحلرار  يف عملية البناء.

يقع هذا النوع من الفنادق على الطرق الربية السريعة وضواحي املدن  1ملوتيالت(:فنادق العبور أو الطرق)ا -0
الكربى بصور  رئيسية ، الغرض الرئيسي من إنشائها إيواء املسافرين ابلسيارات اخلاصة الذين يقطعون مئات 

لذل  تسمى . الكيلومرتات حيث حيتاجون إىل مكان للراحة واألكل وخدمات حمدد  لصيانة سياراهت ...اخل
 .هذه الفنادق بفنادق راكيب السيارات 

تتميز فنادق السواحل حبك  موقعها ابلقرب من السواحل املهمة ابلعامل وترتاوح درجاهتا  2فنادق السواحل: -1
من املمتاز  إىل الدرجة الثالثة ومتتاز دائما بكرب حامها وتنوع اخلدمات اليت تقدمها للضيوف إذ ال تشتمل 

وختتلف فقط من حيث على كافة اخلدمات اليت يطلبها الضيف. من ادارهتا ال ختتلف عن الفنادق األخرى 
املوقع املواجه دائما للسواحل الكبري  ويف الغالب أن عملها مومسي وحياول أصحاب هذه الفنادق رفع 

 رمزية ومثينة للسياح خالل فرت  الكساد.األسعار يف موس  الذرو  وخفضها يف موس  الكساد وتقدمي جوائز 

 رابعا: تقسي  الفنادق من حيث الناوم:

هذا النوع من الفنادق يعترب من أرقى أنواع الفنادق ويقدم خدمات متكاملة  3جنوم: فنادق ذات مخسة -1
 للضيوف وأبسعار مرتفعة تتناسب مع نوع وحا  هذه اخلدمات.

 فنادق اخلمسة جنومبطبيعة احلال تكون مستوى خدماهتا وأسعارها أقل من  1جنوم: ةفنادق ذات أربع -2
                                                           

 16ادارة الفنادق، نفس المرجع ، ص 1 

 12ادارة الفنادق، نفس المرجع ، 2 

 20نفس المرجع ، ص 3 
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مستوى اخلدمة املقدمة يف هذه النوعية من الفنادق تكون حمدود  نسبيا حيث  2فنادق ذات ثالثة جنوم: -1
 يقل عدد الغرف هبا واخلدمات املقدمة ابلغرف وكذل  عدد املطاع .

وهذه النوعية من الفنادق صغري  احلا  ال تقدم أي خدمة خبالف أتجري  3فنادق ذات جنمتني: -0
ل ولكن محام مشرتك لكل أربعة أو مخسة غرف، وال الغرف، وعاد  ال توجد بغرف الفندق محام مستق

 يوجد هبا مطاع 
 وتكون متواضعة جدا ابلنسبة خلدماهتا وعدد غرفها وأسعارها.  4فنادق ذات النامة الواحد : -0

 الفندقي تسويقاملبحث الثالث: ال

 ماهية التسويق الفندقي:-1

لقد مر التسويق املعاصر مبراحل تطور متعاقبة وواجه الكثري من املتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
وغريها، اليت أثرت على املفاهي  التسويقية وانتهى ذل  بظهور املفهوم احلديث الذي يركز على املستهل ، ومل 

امتد إىل صناعة السياحة ابعتبارها متثل مصدرا يقتصر النشاط التسويقي على السلع واخلدمات النمطية، بل 
هاما من مصادر الدخل يف اجملتمعات احلديثة، ومن هنا برز دور كل من التسويق السياحي والفندقي يف هذه 
الدول، حيث اهتمت هبذه الصناعة اهتمام كبريا لتنويع مصادر الدخل لديها واستغالل ثرواهتا الطبيعية 

 حيقق اها أكرب عائد اقتصاديثل والتارخيية استغالال أم

ويعترب التسويق السياحي جزءا من التسويق العادي ، وقد عرف" أبنه كافة اجلهود واألنشطة املنظمة        
واليت يت  أتديتها بتناغ  مدروس من قبل كافة مقدمي اخلدمة السياحية بعناصرها أو أجزائها املختلفة واليت 

 .5 أو الراغبني يف السياحة بشىت صورها"هتدف إىل إرباع أذواق املتلقني

  مفهوم التسويق الفندقي: "ميثل التسويق الفندقي تل  اجلهود اليت تبذاها املنشآت الفندقية من أجل
فيها هبدف زايد  احلركة الفندقية وارتفاع التعرف على األسواق السياحية الداخلية واخلارجية والتأثري 

 . 1نسبة اإلرغال الفندقي هبا"

                                                                                                                                                                                
 20ادارة الفنادق، نفس المرجع، ص  1 

 نفس المرجع ، 2 

 25نفس المرجع ، ص 3 

 نفس المرجع  4 

 50، ص600محمد عبيدات، التسويق السياحي)مدخل سلوكي(، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان،  5 
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ويتنب من هذا التعريف أن التسويق الفندقي يتضمن كافة ركائز املفهوم احلديث للتسويق والتسويق السياحي 
املتمثلة يف دراسة احلاجات والرغبات واألذواق املتصلة ابملستهلكني يف األسواق املستهدفة، مث توجيه كافة 

والرغبات، مبا يؤدي إىل تكرار  اجاتلتحقيق أقصى إرباع ممكن لتل  احل اجلهود واألنشطة داخل املنظمة
 الزاير  وزايد  تدفق السياح والزائرين.

 :2أهداف التسويق الفندقي: تتلخص هذه األهداف فيما يلي 
 يؤدي التسويق الفندقي إىل تنشيط حركية املبيعات الفندقية خالل فرت  زمنية معينة -
التسويق الفندقي إىل دراسة األسواق السياحية العاملية وحتديد األسواق احملتملة وذل  لغزو هذه  يهدف -

 وفتح أسواق جديد  من خمتلف الدول لزايد  عدد النزالء من السائحنياألسواق 
عالقات عامة بني الفندق وخمتلف األجهز  احلكومية وااهيئات والشركات السياحية وغري السياحية  إجياد -

 العامة واخلاصة، مما ينعكس على زايد  احلركة الفندقية
دراسة األسواق السياحية املنافسة )القطاع الفندقي( للتعرف على االسرتاتياية التسويقية، اليت تستخدمها  -

 وكذل  اخلدمات الفندقية اليت تقدمها للسائحنيفة الفنادق املختل
حبث ودراسة ركاوى نزالء الفندق بشكل فوري والعمل على حلها مبختلف الوسائل والسبل حفاظا على  -

 مسعة الفندق ومسعة الدولة السياحية.
  :على إن تطبيق املبادئ األساسية للتسويق يلعب دورا هاما يف إجياد والتعرف أمهية التسويق الفندقي

وأوضاع السياح أو العمالء احملتملني، ومن مث حتويل املستهل  املستهدف إىل مستهل  حقيقي، حاجات 
وهو ما جيعل املنظمة يف وضع جيد لتقدمي اخلدمات املناسبة ويف الوقت املناسب وابلطريقة املالئمة، 

 وتتالى أمهية التسويق الفندقي فيما يلي:
فة اجلوانب السلوكية للمستهل )دراسة سلوك املستهل (، وتقدير درجة يساعد التسويق الفندقي على معر  -

 أو مستوى توقعاته، وابلتايل حتديد نوعية اخلدمات املناسبة للتوقع واليت حتقق رضا العميل
يساعد التسويق الفندقي على إعداد االسرتاتيايات والربامج ملقابلة حاجات األسواق املستهدفة، وابلتايل  -

 د  الفعالية التنظيمية للمنظمة الفندقيةيساه  يف زاي

                                                                                                                                                                                
، 6002صبري عبد السميع، التسويق السياحي والفندقي )أسس علمية وتجارب عربية(، منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر،  1 

 626ص

 626صبري عبد السميع، مرجع سابق، ص 2 
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    يساعد التسويق الفندقي على االبتكار والتاديد، فهو ينشط الطلب على السلع واخلدمات اجلديد   -
التسهيالت املقدمة، خدمات اإليواء، خدمات  من خالل الصور  الذهنية اليت حيملها الزائر عن الفندق ،

 الطعام، الرتفيه ابإلضافة إىل موقع الفندق وتصميمه.
يساه  التسويق الفندقي يف التأثري املبارر على الزائر من خالل عناصر الرتويج املختلفة، اليت توفر له مجيع  -

ذل  بكل أمانة ومصداقية حىت يؤدي املعلومات املتعلقة ابخلدمات اليت يقدمها الفندق، إذ البد أن يت  
إىل جلب االنتباه، إاثر  االهتمام، تعزيز الرغبة، وحث السائح على تفضيل اإلقامة فيه بدل أماكن اإلقامة 

  األخرى. 

 املزيج التسويقي للخدمة الفندقية-2

سويقية اليت تعدها يعترب املزيج التسويقي بصفة عامة عن خمتلف القرارات املتعلقة ابلربامج والسياسات الت -
املنظمة هبدف ارباع حاجات ورغبات املستهلكني وحتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها، وال خيتلف 
األمر كثريا عند احلديث عن املزيج التسويقي يف اخلدمات السياحية على اعتبار أن اخلدمات الفندقية 

ي للخدمات السياحية "أبنه عبار  عن تشكل جزءا هاما من مقومات جناحها، حيث يعرف املزيج التسويق
املتغريات اليت ميكن السيطر  عليها وتنظيمها والتحك  هبا، واليت تسعى أية منظمة إىل تنسيقها وتعديلها 

. وبناءا عليه ميكن تعريف املزيج التسويقي الفندقي أبنه "عبار  1إلرباع حاجات ورغبات السياح والزوار"
ريات اليت ميكن التحك  فيها والسيطر  عليها وتنظيمها من جانب الفندق، عن جمموعة من العناصر واملتغ

مع العمل على تعديلها وتكييفها مىت تطلب األمر ذل ، قصد إرباع حاجات ورغبات املقيمني والزوار 
 . 2وحتقيق أهداف الفندق"

 :عناصر املزيج التسويقي الفندقي2-1

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

وهي: املنتج، السعر، Macarthey 3 1119التسويق للسلع يض  أربع عناصر أساسية مثلما حددها 

                                                           
 55أسعد حامد أبو رمان وآخرون، التسويق السياحي والفندقي، ص 1 

عنابة(، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، -العايب أحسن، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية)دراسة حالة فندق السيبوس الدولي 2 

 ، ص6000/6002جامعة سكيكدة، 

 501امد الضمور، مرجع سابق، صهاني ح 3 
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فإنه ونظرا للخصوصية املعنوية للخدمة فقد أمجع العديد من الباحثني واخلرباء يف جمال التوزيع والرتويج، 
 (Steven , Harris, Bitner , Kotler, Turner, Boons, Zeithamlالتسويق أمثال: )

على إضافة عنصرين آخرين )الدالئل املادية واملشاركون( وهناك من يضيف عنصر اثلث إىل هذين العنصرين 
ويتمثل يف اإلجراءات أو العمليات املتعلقة بنمط تقدمي اخلدمة، وتعد هذه العناصر السبعة أساس الربامج 

 .1ر سيؤثر على فشل الربامج كلياالتسويقية ملختلف املنظمات اخلدمية، حيث أن جتاهل أي من هذه العناص

ويعد الطرح األخري األكثر مشوال واألقرب إىل الواقع، ألنه لوال وجد البنيان)الفندق( ملا ظهرت اخلدمة أصال 
ويف حالة وجوده فإن ذل  يتطلب التفاعل بني العاملني وطاليب اخلدمة )الزوار واملقيمني(، انهي  على أنه 

عرض اخلدمة وتقدمي التسهيالت املمكنة ألجل إرباع حاجات ورغبات عمالئه  لكل فندق طريقته اخلاصة يف
 وفيما يلي عرض موجز لعناصر املزيج التسويقي الفندقي:

احمليط املادي: يعترب احمليط املادي أحد عناصر املزيج التسويقي الفندقي الذي يشتمل على عوامل  -1
ندق، األاثث، الديكورات تمثلة يف املبىن )تصمي  الفاحمليط البيئي ومجيع الدالئل املادية امللموسة، م

اخل(، كلها عوامل هامة يف إبراز صور  حسنة للمنظمة الفندقية وإعطاء ، األلوان واحلدائق...والزخارف
تصور جيد لدى الزائر حول نوعية اخلدمات املقدمة، فالعديد من الفنادق الدولية الكبري  تويل أمهية خاصة 

حبيث حتتوي غرفها على ديكورات بتصميمات منسامة مع  الستائر وغريها من األرياء للدليل املادي، 
األخرى، دليل معلومات عن البلد، أقالم ودفاتر وأوراق، هدااي ترحيبية، مشروابت وصور فوتوغرافية عن 

ملمتاز  ذات ، استخدام االدوات االفندق، ابإلضافة إىل توفري أماكن االنتظار واالستقبال، مواقف السيارات
كما تتميز املنظمات الفندقية احلديثة العناية مبدخل الفندق وغريها،   العالمات املشهور  يف طاوالت الطعام،

بتصميماهتا املتطور  وهندستها املعمارية الراقية، ومواقعها املتميز  اليت تعكس مجال املنظر واإلحساس ابلراحة 
 وابلتايل تزداد نسبة إرغااها ويرتفع معدل احلركة الفندقية فيها.واملتعة واألمن واألمان جلميع نزالئها 

ومن جهة أخرى يلعب احمليط البيئي دورا هاما يف التأثري على قرار ارتياد الزائرين حبيث على إدار  الفندق 
االهتمام بنظافة البيئة احمليطة ابخلدمة داخل الفندق وخارجه، فالزجاج جيب أن يكون خال من بصمات 

صبع، والنحاس المع، واألرضيات خالية من أي روائب ودورات املياه واحلمامات نظيفة ومعطر  مع األ
. فكل العوامل اليت تؤدي إىل االحتفاظ هبذا املظهر النظيف واملنظ ، تنتج توفري املياه دون انقطاع...اخل 

                                                           
 526نفس المرجع، ص 1 
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قامة ملد  طويلة وتكرار الزاير ، إحساسا لدى الزائر واملقي  ابألمن والثقة وتؤثر معنواي على سلوكه يف اإل
" In and out Burgerفمثال تستخدم سلسة مطاع  ااهامبورجر يف جنوب كاليفورنيا املعروفة ابس "

فراغا المع ااهواء أبسقف مرتفعة ، وملناطق اإلنتاج نوافذ ضخمة لتوفري الكثري من اإلضاء  الطبيعية، ويوفر 
فراغ مفتوح كبري          فة الرائعة، والعاملني وه  يؤدون عمله  يف الفراغ للعمالء الفرصة ملالحظة النظا

 . 1مع اإلضاء  الطبيعية واملنظر اخلارجي
املشاركون: إن صفة التالزم اليت تتميز هبا اخلدمة الفندقية تتطلب مسامهة عد  أطراف يف إنتاجها وهو ما  -2

ل هذه األطراف من العاملني ابلفندق حيث تتشكيطلق عليه اس  املشاركون أو اجلمهور أو الناس، 
والعمالء ابإلضافة إىل ادار  الفندق، إذ أن إجناز اخلدمة يتطلب وإىل حد كبري االتصال املبارر بني العامل 
والضيف، لذل  يعترب اجلمهور أحد عناصر املزيج التسويقي الفندقي اليت تعىن أبمهية كبري لتحقيق رغبات 

أعلى مستوايت الرضا والراحة، مع تعزيز مسعة الفندق وصورته الذهنية لديه . السائحني والنزالء وتقدمي 
الفنية واملؤهلة واملدربة تدريبا جيدا على عاتق االدار ، مع توفري املناخ وتقع مسؤولية اختيار العناصر البشرية 

غاية مغادرته الفندق املناسب ألداء اخلدمة بدرجة عالية من الكفاء  واملهار  منذ حلظة وصول النزيل إىل 
)االستقبال اجليد، املظهر الالئق، الكالم بلطف، األمانة، الصدق...(، حىت يساه  هؤالء العاملون يف 
الرتويج لنشاط الفندق وزايد  اإلرغال الفندقي، حيث لدى "ماريوث" فلسفة بسيطة يف معاملة العاملني 

 2مالئ " إذ يقول "ق  برعاية العاملني لدي  ليقوموا برعاية ع
العمليات) االجراءات(: يقصد ابلعمليات خمتلف التصرفات والسلوكيات والتقنيات اليت حتدث أثناء  -1

التفاعل االتصال بني مقدم اخلدمة والعميل، جباية من املكتب األمامي حىت دخول الغرفة، فعملية تقدمي 
اليت هتدف إىل حتقيق رضا الزائر واملقي ، وتعكس ثقافة  اخلدمة تتطلب جمموعة من الوظائف واإلجراءات

الفندق وفلسفته التنظيمية من خالل خمتلف األدوار اليت يؤديها العاملون والتكنولوجيا املستعملة يف حتسني 
اخلدمات كاملصاعد اآللية، تقنيات انتاج الطعام، البطاقات الذكية للدخول للغرفة وغريها، لذل  جيب ان 

هام موزعة بشكل متناسق وواضحة ومعروفة لكل رخص حىت يعي العاملون دوره  الوظيفي، وما تكون امل
جيب عليه  إجنازه ليت  تسلي  اخلدمة بصفة مطابقة نسبيا لتوقعات العميل، وبكيفية متيز الفندق عن غريه 

 من الفنادق املنافسة وتكسبه ميز  تنافسية خاصة.

                                                           
  526جاي كاكا ندا مبولي وآخرون، تعريب علي إبراهيم سرور، ص 1 

  550نفس المرجع ، ص 2 
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خمتلف اخلدمات واألفكار اليت تعرضها الفنادق لتلبية حاجات ورغبات  املنتج)اخلدمة(: يتمثل املنتج يف -0
املتمثلة يف املبىن والتاهيزات الشرائح املختلفة من السياح والزائرين، إضافة إىل اجلوانب املادية امللموسة  

ابلتسعري وغريها. ويعترب املنتج قلب املزيج التسويقي الفندقي الذي تدور حوله ابقي القرارات املتعلقة 
بتسويق منتااته آخذا يف االعتبار حزمة املنافع املتوقعة، حىت تكون والتوزيع والرتويج، حيث يقوم الفندق 

التغذية العكسية إجيابية، وقد يركز عل تقدمي خدمة واحد  يف حني فنادق أخرى تقدم جمموعة متنوعة من 
تعترب خدمات مساعد  أو مكملة)  اخلدمات، إذ أن اخلدمة األساسية هي املبيت وابقي اخلدمات

االستقبال، الطعام والشراب، األمن ، خدمة الغرف، تلفزيون مع امداده مبحطات فضائية، مركز لرجال 
األعمال جمهز بكافة اخلدمات مبا فيها االنرتنت، ااهاتف، مسابح...اخل(، مثل هذه اخلدمات االضافية متيز 

ق اها ميز  تنافسية وترس  صور  إجيابية عنها يف ذهنية الزائرين، املنظمات الفندقية عن بعضها البعض وختل
وابلتايل على ادار  الفندق التخطيط اجليد لعرض منتااهتا )خدماهتا( وتطويرها واعدادها ابملستوى املالئ  

 ، مث حتديد جمموعة التسهيالت املمنوحة مبا يتفق مع االمكاانت املتاحة.لرغبات وأذواق عمالئها
: تعترب قرارات التسعري من العوامل املهمة يف تسويق اخلدمات الفندقية، نظرا ملا تتصف به من التسعري -0

التعقيد والتدخل بني تشكيالت متنوعة من اخلدمات، اليت يصعب يف بعض األحيان الفصل بينها وقياس 
ف املستهل  تكلفتها وحتديد سعرها بدقة، حبيث جيب أن يغطي تكاليف إنتاجها ويكون مقبوال من طر 

  1النزيل، وفيما يلي أه  الطرق املستعملة يف تسعري بعض اخلدمات الفندقية األساسية:
 :)تسعري خدمة اإليواء)الغرف 
  قاعد  األلف: تشري أدبيات التسويق الفندقي والسياحي أن املنظمات الفندقية استخدمت لسنوات

طويلة أسلواب تسعرياي يدعى قاعد  األلف، حيث توصل الباحثون من دراسات متعدد  أجريت على فنادق  
ية بصرف النظر عن كبري ، أن هناك عالقة حمدد  بني حا  االستثمار يف الفندق ومتوسط أجر  الغرفة الفندق

 موقع الفندق، ووفق هذه القاعد  حيسب سعر الغرفة من خالل املعادلة اآلتية : 

 1999أجر الغرفة الفندقية= حا  االستثمار التقديري يف الغرفة + 

 وحيسب حا  االستثمار التقديري يف الغرفة يف ضوء املعادلة اآلتية:

 عدد الغرف ÷ستثمارات ا يف الفندقحا  االستثمار التقديري يف الغرفة= = حا  اال
                                                           

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

 52/02/6001-51جامعة فيالدلفيا)أمريكا(، 
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ولكن االدارات الفندقية احلديثة أصبحت تعتمد هذه القاعد  بصور  انر ، بسبب أهنا تعتمد على توجه رحبي 
 حبت وهتمل عناصر أخرى يف السوق الفندقية والسياحية.

  حبي غري أنه مدخل التحليل من أسفل ألعلى: ابلرغ  من اعتماد هذا املدخل على فلسفة التوجه الر
، إذ أسلوب تسعريي واسع االنتشار يف الفنادق، حيث ظهر منذ سنوات، وتعتمده الفنادق بصور  جزئية

تسعى من خالله إىل الدمج بني فلسفة التوجه الرحبي وفلسفة التوجه السوقي، ويرتكز هذا األسلوب على 
صايف الربح املطلوب بعد  عملية حتليل عكسي لقائمة الدخل، إذ تكون اخلطو  األوىل هي حتديد

الضريبة، وصوال إىل حتديد حا  اإليرادات املطلوب حتقيقها من بيع خدمات اإليواء يف الغرف مقابل 
 سعر حمدد، وجيري حتديد سعر الغرفة من خالل املعادلة التالية:

 نسبة اإلرغال× عدد غرف الفندق  ÷ أجر  الغرفة الفندقية= حا  إيرادات الغرف املطلوب

هنائيا إذ جيري تعديله هبوطا وصعودا حسب عدد أسر  الغرفة)فيما إذا كانت مفرد  وهنا وهذا السعر ال يكون 
يكون سعرها أقل من السعر الناتج من املعادلة، أو إذا كانت مزدوجة، وهنا يكون سعرها أعلى من السعر 

 الناتج من املعادلة(

 ضل من املداخل األخرى اليت تعتمد على حا  االستثمار مدخل ادار  نسبة الناتج: يعترب هذا املدخل أف
الفندقي أو على أساس التكلفة، فهو حيدد سعر الغرفة يف ضوء طلب السوق الفندقية بصور  أساسية، 
وابالسرتراد بعناصر التكلفة، وهذا املدخل تتبناه اليوم عدد كبري من املنظمات الفندقية وغريها، وقد نقلته 

اليت تستخدمه بصور  انجحة، إذ ختفض رركات الطريان أسعار رحالهتا يف موس   عن اخلطوط اجلوية
يف  حيث أن استخدام هذا املدخل يناح بصور  كبري  االنتعاش، و الكساد، وتعود وترفعها يف مواس  الذرو  

نتائج مثال( فإن 10-09املنظمات الفندقية الكبري ، أما الفنادق الصغري  )اليت يرتاوح عدد غرفها بني 
استخدامه تكون حمدود ، كما أن جناح هذا األسلوب يتطلب توفري بياانت دقيقة ومفصلة حول الطلب 
الفندقي، من خالل إجراء عمليات التنبؤ ملد  متتد من ستة إىل تسعة أرهر على األقل، ويرتكز هذا املدخل 

أساس يومي للغرفة الفندقية، على استخدام احلوسبة، وجيري من خالل حتليل الطلب حتديد األسعار على 
فقد يتغري سعر الغرفة الفندقية من يوم آلخر، حيث تسعى االدار  الفندقية إىل صناعة قرار تسعريي حيقق 

 تج.أعلى نسبة ان
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إن آلية عمل هذا املدخل ترتكز على حتديد سعر الغرفة ألوقات االنتعاش، إذ تتحقق املبيعات اليومية املتوقعة 
ب هذا السعر )أجر  الغرفة يف أوقات االنتعاش( يف عدد غرف الفندق. وتتحقق املبيعات لغرف الفندق بضر 

اليومية الفعلية لغرف الفندق بضرب سعر الغرفة يف ذل  اليوم يف عدد الغرف املشغولة، وعليه احسب نسبة 
 الناتج من املعادلة التالية:

 مبيعات الغرف املتوقعة ÷نسبة الناتج= مبيعات الغرف الفعلية 

  :كثري من الفنادق تستخدم أسلوب التكلفة يف حتديد أسعار األطعمة واملشروابت 1تسعري األطعمة ابلفندق
غري أن هذا األسلوب يواجه انتقادات كثري  بسبب القصور الذي يعانيه يف مواجهة اليت تقدمها مطاعمها، 

رائعا يف صناعة املطاع  املستقلة ومطاع  الفنادق وهو حاالت سوقية خمتلفة، حيث أن هناك أسلوب أصبح 
أسلوب هندسة القائمة)هندسة قائمة األطعمة(، إذ أنه يعد أدا  رقابية وتسعريية فاعلة على قائمة األطعمة، 

 ويتطلب تنفيذه القيام مبا أييت:
مة األطعمة، إجراء حتليل دوري )غالبا بشكل أسبوعي( لتحديد مستوى رحبية كل صنف من أصناف قائ -1

لتحديد مستوى رواج كل صنف من أصناف القائمة. حيث  -أيضا أسبوعي–وإجراء حتليل دوري 
 حتسب رحبية الصنف من خالل حتديد مستوى مسامهته يف أرابح القائمة الكلية

إجراء حتليل دوري لتحديد مستوى انتشار ورواج كل صنف، وحيدد االنتشار والرواج من خالل معرفة  -2
 اليت تباع أكثراألصناف 

املراجعة الدورية ملكوانت قائمة األطعمة لتحديد مستوى رضا اإلدار  عن كل صنف يف هذه القائمة، وقد  -1
كان حتسني جتد أصنافا غري رائاة وغري مرحبة، وهذه األصناف ينبغي حتليلها بصور  تفصيلية، وإذا  

صناف يتوقع أن حتقق مستوايت رواج مستواها غري ممكن فإنه يفضل حذفها من القائمة واستبدااها أب
 ورحبية مقبولة.

 :تشري أدبيات التسويق واالدار  الفندقية إىل أن ادار  املطاع )املطاع  املستقلة  2تسعري املشروابت ابلفندق
ومطاع  الفنادق( أجرت تغيريات جوهرية يف أسلوب تسعري املشروابت، وقد أصبح األسلوب اجلديد 

                                                           
 يوسف أبو فارة وجاسر عبد الرزاق النسور، مرجع سابق1   

 نسور، مرجع سابقيوسف أبو فارة وجاسر عبد الرزاق ال 2 
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حمدد على تكلفة الوحد  بصرف النظر عن هذه تكلفة ، وقد لقي هذا األسلوب  للتسعري هو إضافة مبلغ
 اجلديد جناحا أفضل من األساليب السابقة.

جتدر اإلرار  إىل أن أرهر أساليب تسعري املشروابت السابقة هو أسلوب النسبة املئوية، إذ كانت تسعر 
ريبة، على سبيل املثال، إذا كانت كلفة الوحد  مث إضافة قيمة الضالوحد  على أساس ضرب تكلفتها يف ثالثة 

 ، فإن سعر البيع حيسب كما يلي:%10مخسة داننري ونسبة الضريبة

 %10×(1×0+)1×0+قيمة الضريبة= 1×كلفة الوحد  

 دينار11,20سعر البيع=

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

 بذل  أسعارا جذابة وقادر  على حتقيق امليز  التنافسية

عري أن تراعي يف التس اإلدار إن قضية التسعري من القضااي احلامسة يف اسرتاتياية التسويق الفندقي، إذ على 
 ثالثة أطراف أساسية هي: التكاليف واملنافسة والقيمة املدركة للمستهل .خدماهتا 

يعترب التوزيع من أه  العناصر السبعة للمزيج التسويقي الفندقي، ملا له من دور كبري يف تصريف  1التوزيع:  -1
جل استهالكها، حيث وبيع منتاات الفندق، نظرا خلاصية التالزم اليت تقتضي تنقل السائح إىل املوقع أل

أن الغرف الفندقية الشاغر  متثل خسار  تتحملها املنظمة الفندقية وال ميكنها ختزينها، لذل  فإن الفنادق 
تعتمد على بعض املنافذ املالئمة لبيع خدماهتا مثل وكاالت السياحة والسفر، مساسر  الفنادق، وااهيئات 

ية ودورها يف تعزيز نظام التوزيع، خاصة يف وقتنا احلاضر ، فضال عن أمهية التطورات التكنولوج والشركات
من خالل استخدام الكمبيوتر واالنرتنت بشكل متزايد يف أنظمة احلاوزات، سواء من قبل وكاالت 

 السياحة والسفر أو من قبل العمالء مبارر .

                                                           
 العايب أحسن، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية، مرجع سابق، ص 1 



ةالفصل الثاني                                                                         الخدمات الفندقي  
 

58 
 

يعترب الرتويج العنصر السابع من املزيج التسويقي الفندقي ، حيث يقوم جبذب املستهل  الذي  1الرتويج: -1
لديه حيو من الوالء ، أو الذي ميكن أن يرتدد يف اقتناء السلعة أو احلصول على اخلدمة املروج اها، وذل  

    .اليت جينيها من الشراءمن خالل تقدمي املعلومات املالئمة عن الفندق وخدماته أو األسعار، والفائد  

 :البيئة التسويقية الفندقية-1

إن النشاط الفندقي كغريه من النشاطات االقتصادية األخرى، يتأثر ابملضامني البيئية احمليطة اخلارجية وحىت 
الداخلية منها، فإذا كانت العوامل الداخلية يسهل التحك  فيها وتوجيهها، فإن العوامل اخلارجية يصعب عل 
املنظمة مواجهتها والتعامل معها، نظرا ملا تتميز به من الديناميكية وعدم االستقرار وبشكل ال ميكن التنبؤ به 

 يف البلدان اليت تفتقر للتخطيط السلي  والتنظي  االداري الفعال كحال بلدان اجلزائر .

ود  داخل املنظمة ويف احمليط مفهوم البيئة التسويقية: تعرف البيئة التسويقية أبهنا " كافة القوى املوج -
اخلارجي الذي تزاول فيه أعمااها، وتؤثر على القدر  التسويقية اها ومدى فاعلية االدار  يف اختاذ قرارات انجعة 

انجحة من السوق، كما أهنا تتضمن عناصر دفع للمنظمة أو عناصر تعطيل بشأن بناء وتطوير عالقات 
 2وإعاقة ملسريهتا".

   التسويقية الفندقية" هي كل العناصر من خارج الفندق ومن داخله واليت تؤثر على حنو مباررفالبيئة         
أو غري مبارر على األنشطة التسويقية، نتياة التفاعالت اليت ميكن أن حتدث بينها، وأثر ذل  على استمرارية 
نشاط الفندق عن طريق توظيف قدراته وإمكاانته املادية والبشرية وتكييفها مع التطورات واملتغريات املختلفة 

        ختاذ القرارات يف املنظمات املختلفة مبدى . وعاد  تقاس القدر  على ايف البيئة الداخلية واخلارجية"
 3قدرهتا على:
 التكيف مع املتغريات اخلارجية احمليطة -أ

 التنبؤ ابجتاه وقو  هذه املتغريات مستقبال -ب
 ادار  املتغريات البيئية الداخلية والسيطر  عليها بكفاء  -ت

                                                           
 العايب أحسن، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية، مرجع سابق، ص1 

 27،ص 6001ناجي معال ورائف توفيق، أصول التسويق)مدخل تحليلي(، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، عمان،  2 

 27،ص 6002ربحي مصطفى عليان وايمان فاضل السامرائي، تسويق المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،  3 
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واضح يف حتديد سويقية تسه  بشكل أن هذه املؤثرات والقوى اخلارجية اليت تدخل ضمن مفهوم البيئة الت
االسرتاتياية التسويقية للفندق، خاصة وأن تعددها ودرجة أتثريها تتباين من جمتمع آلخر. وبشكل عام تقس  

 1وهي كاآليت: عناصر البيئة التسويقية الفندقية إىل خارجية وداخلية

  وأه *بيئة املهمة وعناصر البيئة العامة عناصر البيئة اخلارجية: تتكون البيئة الفندقية اخلارجية من عناصر . 
عناصر بيئة املهمة لصناعة الفنادق: الفنادق املنافسة )فنادق السلسة أو فنادق مستقلة( والضيوف )العمالء( 
والوسطاء ووكاالت السياحة والسفر ورركات الطريان واملصارف واملقرضون واجلمهور ومحلة األسه  

بيئة االقتصادية والبيئة السياسية والقانونية والنقاابت العمالية وغريها. وأما عناصر البيئة الفندقية العامة فهي ال
 .والبيئة الثقافية واالجتماعية والدميغرافية والبيئة التكنولوجية والبيئة الطبيعية

  البيئة االقتصادية: إن البيئة االقتصادية يف بلد ما تؤثر على توجه سكاهنا حنو البحث عن اخلدمات السياحية
يئة متثل خمتلف القوى املؤثر  يف االقتصاد واليت ميكن أن تؤثر على قدرات والفندقية يف دول أخرى، فهذه الب

املؤسسات الفندقية وعلى رغبة العمالء ومقدرهت  لشراء السلع واخلدمات، ومن العوامل االقتصادية اليت تؤثر 
 يف حا  االستهالك السياحي والفندقي ما يلي:

القدر  الشرائية لألسر يؤدي إىل تعديل سلوكها يف قضاء القدر  الشرائية للمستهل  حبيث أن اخنفاض  -
 أوقات الفراغ والعطل وهو ما ينا  عنه تقلص يف مد  اإلقامة واخنفاض يف نسب اإلرغال الفندقي

 الدور  االقتصادية: حبيث ينخفض الطلب على اخلدمات الفندقية والقطاع السياحي يشكل عام خالل -
زداد الطلب على هذه اخلدمات خالل فرتات الرخاء واالزدهار، حيث فرتات االنكماش والكساد بينما ي

تشهد السياحة معدالت عالية وهو ما سياعل الفنادق تكثف من عرضها للسلع واخلدمات، أو تطور 
 وتنوع من خدماهتا املتاحة والبحث عن أسواق جديد 

معينة أو بلد ما يتقلص حا  مستوايت األسعار والتضخ : فعندما ترتفع األسعار الفندقية يف منطقة  -
الطلب على اخلدمات املقدمة مقارنة ابملنافسة، وكذل  احلال عند حدوث التضخ ، لذل  يتعني على 
رجل التسويق معرفة ما إذا كان للتغيري يف السعر أية آاثر على املبيعات، أو على احلصة السوقية للمنظمة، 

 اد الفندق.وما مدى أتثري ذل  على قرار املستهل  يف ارتي

                                                           
يوسف أبو فارة وسمير أبو زيد، النشاط الترويجي في البيئة الفندقية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف،  1 

 600،ص 6001الجزائر، ديسمبر،
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 :تلعب البيئة التكنولوجية دورا مهما يف حتديد طبيعة العمل الفندقي، إذ مكنت  1البيئة التكنولوجية
العاملني يف الفنادق من أن يكونوا أكثر انتاجية يف عمله  وببذل جهود بدنية أقل، فالتكنولوجيا السائد  

هو يتوقع أن حيصل على خدمات فندقية يف موطن السائح الضيف تبين لديه مستوى معني من احليا ، و 
ال تقل يف مستواها  التكنولوجي عن اليت اعتاد عليها. ولقد سامهت التكنولوجيا احلديثة يف جمال النقل 

اهائل الذي حصل يف جمال اجلوي بشكل كبري يف تنمية القطاع السياحي عرب العامل، كما أن التطور ا
وسائل احلاز اجلوي والفندقي عن طريق االنرتنت وغريها من  إىل تطور االعالم اآليل االتصاالت أدى

أدوات احلاز اآليل، وأصبح إبمكان السائح الضيف احلصول مبارر  ويف أقصى وقت ممكن على 
 املعلومات الالزمة حول الفندق واخلدمات اليت يقدمها وطلب اإلقامة مبارر  دون احلاجة إىل وسيط

 :إن ااهيكل االجتماعي والثقايف ألي دولة من عادات وتقاليد ولغة ومستوى  2البيئة االجتماعية والثقافية
ثقايف ومتغريات أخرى عديد ، يؤثر وبصور  فاعلة يف العادات الشرائية وأمناط السلوك االستهالكي للفرد 
 واجتاهاته حنو قضاء عكلته وأوقات فراغه، لذل  ينبغي على املنظمة الفندقية أن تدرس وبعناية البيئة

البيئة االجتماعية والثقافية اليت أييت منها السائح الضيف،  اليت تعمل يف اطارها، و االجتماعية والثقافية
ألن هذا يساعدها يف تقدمي اخلدمات الفندقية اليت تليب حاجاته ورغباهتن كما ينبغي عليها كذل  حتليل 

 ته السياحية إىل بلد آخر.ودراسة املظاهر الكامنة اليت قد تكون الدافع األساسي وراء جول
 :تعد البيئة السياسية والقانونية من احملددات األساسية حلا  الطلب الفندقي،  3البيئة السياسية والقانونية

إذ أن االستقرار السياسي عامل هام غب اختيار السائح وتفضيله لبلد ما على حساب بلد آخر يشهد 
ن الظروف السياسية املستقر  تساعد على زايد  حا  اضطراب سياسي وحالة ال استقرار، وابلتايل فإ

ومن جانب آخر فإن التشريعات والقوانني اليت تصدرها الدول مثل أترريات الطلب السياحي والفندقي. 
الدخول لكل أو بعض السائحني، إلزام الفنادق ابستخدام مواد معينة أو منعها من تقدمي خدمات أخرى 

دعي  سياحة رجال األعمال، نظام اجلود  اخلاص ابلفنادق، كل هذه العتبارات خاصة ابملستهل ، ت
العوامل القانونية وغريها تلعب دورا هاما غب تفعيل حا  الطلب السياحي والفندقي، لذل  ينبغي على 
املنظمة الفندقية دراسة وحتليل البيئة السياسية والقانونية للدول اليت تنوي الدخول إليها وخاصة ما يتعلق 

 ا ابلنشاط الفندقي.منه

                                                           
 العايب أحسن، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية، مرجع سابق، ص1 
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 :تواجه املنظمات الفندقية عاد  عددا كبريا من املنافسني، فهي تتأثر بطبيعة احلالة  1املنافسة الفندقية
قو  ومتانة املنافسة السائد  فيها، لذل  عليها تقدمي سلع وخدمات تشيع القائمة يف السوق، ومدى 

وتطييف سياساهتا وخططها تبعا لشكل املنافسة حاجات ورغبات مجهورها بشكل أفضل من منافسيها، 
 السائد الذي ينقس  إىل أربعة أنواع وهي موضحة يف اجلدول التايل:

 (: صفات وخصائص األنواع األربعة من املنافسة91اجلدول رق )
 خصائص السلعة واخلدمة عدد الفنادق املقدمة للخدمة نوع املنافسة

 ينعدم البديلغالبا ما  واحد  االحتكار  التام-1
 متماثلة أو منوعة قليلة احتكار القلة-2
 السلعة منوعة مع العديد من البدائل عديد  املنافسة االحتكارية-1
 منتاات متماثلة غري حمدود  املنافسة الكاملة-0
 

العلمية(، الحامد للنشر المصدر: أسعد حامد أبو رمان وأبي السعيد الديوجي، التسويق السياحي والفندقي)المفاهيم واألسس   

 020، ص0222والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، 

 

 :)تعمل املنظمات الفندقية من أجل زايد  معدالت اإلرغال الفندقي  2السائح/ الضيف )البيئة الدميغرافية
 ورفع احلصة السوقية، من خالل كسب املزيد من السائحني واحملافظة على الضيوف احلاليني، لذل  جيب

ادار  الفنادق إعداد دراسة حول عدد السياح والتنبؤ ابلزايد  أو النقصان يف املستقبل، كما جيب  على
عليها التعرف على التوزيع اجلغرايف والرتكيبة الدميغرافية للسكان من حيث فئات العمر واجلنس واملستوى 

والسياحة حسب السن التعليمي والثقايف، والدخل األسري لكل فئة، حيث ختتلف الرغبة يف السفر 
 والنمط املعيشي لكل أسر .

 :وأه  هؤالء الوسطاء وكاالت السياحة والسفر ورركات الطريان ورركات النقل الربي والبحري  3الوسطاء
ومنظمو املعارض التاارية واملؤمترات ومنظمو اجلوالت السياحية...اخل، وه  يؤثرون يف السائح الضيف 

الفندق أو ذاك، ولذل  ينبغي على املنظمة الفندقية معرفة األسس اليت بصور  مبارر ، وينصحون هبذا 
ينطلق منها الوسيط يف الرتويج لفندق ما، والسعي إىل توفري هذه املنطلقات لتصبح من ضمن الفنادق 

 يلي: املفضلة لديه. ومن بني اخلصائص اليت يبين عليها الوسيط اختياره للتعامل مع فندق بدل آخر ما

                                                           
 العايب أحسن، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية، مرجع سابق، ص 1 
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واخلصائص اليت يطلبها ويرغب السائح الضيف توفرها يف الفندق، وهنا جيب إمداد الوسيط الصفات  -
بكافة البياانت واملعلومات الالزمة عن الفندق، واخلدمات اليت يقدمها، العالمة التاارية، مستوى رهرته 

 ومسعته، موقع الفندق،...اخل.
 لوسطاء.مدى قدر  املنظمة الفندقية واستاابتها لتحقيق أهداف ا -
مدى توفر التسهيالت واخلدمات اخلاصة اليت حتتاجها بعض اجملموعات السياحية مثل التاهيزات الالزمة  -

 لعقد املؤمترات.
 مستوى جود  االتصاالت والتعامالت بني املنظمة الفندقية والوسطاء. -
 الفندقية للوسطاء من أجل استقطاهب  وجذهب  للتعامل معها. مستوى احلوافز املختلفة اليت تقدمها املنظمة -
  :ومتثل جمموعة العوامل الداخلية واملتغريات اليت ميكن التحك  فيها والسيطر  عليها عناصر البيئة الداخلية

وتنظيمها من قبل املنظمة الفندقية، وتستطيع أن تغريها وتوجهها حسب املستادات والتحوالت اليت 
سواق املستهدفة، وهذه العناصر هي ااهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية والوظائف املختلفة حتدث يف اال

 للمنظمة ابإلضافة إىل املزيج التسويقي .
  ااهيكل التنظيمي للفندق: "ميثل ااهيكل التنظيمي جمموع العالقات بني خمتلف الوحدات ويرتبط بنشاط

 .1ظي  بداخلها"وأهداف املنشأ  كما يكيف تناسق جممل التن
ورغ  اختالف الباحثني حول طبيعة العالقة بني ااهيكل التنظيمي واالسرتاتياية، أيهما يتبع اآلخر ااهيكل 
يتبع االسرتاتياية، أم أن االسرتاتياية تتبع ااهيكل، غري أهن  ال خيتلفون على ضرور  حتقيق التوافق 

ا  عناصر البيئة اخلارجية، وقد أجرى واالنساام بينهما كضرور  من ضرورات النااح مع مراع
(1990)Schaffer  دراسة تناول فيها فنادقHyatt   وفنادقBest Western أظهرت أبن ،

هذه الفنادق تقوم إبعداد ااهيكل املناسب بعد أن حتدد خططها االسرتاتياية، ويؤكد على ضرور  مراعا  
 االسرتاتياية، وهذه اجلوانب هي: اخلططثالث جوانب أساسية يف بناء هيكل تنظيمي قادر على دع  

 الرمسية: درجة أتثري القواعد واالجراءات يف املنظمة  -
 التعقيد: درجة ختصص وتنوع املهام -
 املركزية: توزيع السلطات عرب ااهيكل التنظيمي -

                                                           
 27،ص 6002/6002متنوري، قسنطينة، الجزائر،  عبد الكريم بن أعرب، تسيير المنشأة، منشورات جامعة 1 



ةالفصل الثاني                                                                         الخدمات الفندقي  
 

63 
 

  :إن الثقافة " هي نسيج متكامل من اللغة والعادات واملعتقدات والقي  املتفق عليها اليت الثقافة التنظيمية
تنظ  قواعد ووسائل السلوك املقبول، ومبرور الوقت تصبح هذه القي  رموزا مألوفة ومعاين مشرتكة، وجزء 

 .1من رخصية املنظمة "

للعاملني من أجل حتقيق رسالة الفندق فلكل منظمة فندقية ثقافة خاصة هبا حتدد معامل السلوك السلي  
مدخال لتفسري معىن الثقافة يقسمها من خالله إىل ثالثة  Lundberg( 1990)وأهدافه، ويقدم 

 :2مستوايت تسمى مبستوايت املعىن وهي

املستوى الظاهر  للثقافة التنظيمية: ويتضمن املظاهر املادية الرمزية اليت تتالى بوضوح يف تصمي  البناية  -
ديكور الداخلي للفندق، وترتيب مرافقه وأجنحته ولباس طاقمه....اخل، ابإلضافة إىل أمناط السلوك وال

 املرئي واملسموع وتتمثل يف اللغات والعادات والتقاليد واملراسي  اخلاصة بكل فندق
    املستوى االسرتاتياي للثقافة التنظيمية: ويعرب عن اخلربات واملعرفة املرتاكمة لدى املنظمة عن نفسها  -

من خالل جمموعة القرارات واألساليب االدارية اليت تعتمدها يف ممارسة أعمااها، كما جيسد املعتقدات 
  دراهتا اخلاصة ومواردها املتاحة لتتميز االسرتاتياية اليت تعرب عن سلوك املنظمة يف حتقيق املواءمة بني ق

 عن الثقافات األخرى
مستوى املعىن العميق: ويعرب عن القي  واالفرتاضات اليت توضح بصور  فعلية آليات االستاابة واإلدراك    -

والتفكري والتعل  لدى طاق  املنظمة، وحتدد األفعال والتصرفات الالزمة ألداء اخلدمة              ومستوى 
جودهتا. والثقافة تنطلق من هذا املستوى لرتس  مؤررات العناصر الثقافية يف املستويني االسرتاتياي 

 والظاهر
 :وتعترب أحد العناصر األساسية للبيئة الداخلية اليت تؤثر يف بعضها البعض، وينبغي أن  3الوظائف الفندقية

 هذه الوظائف ما يلي:تعمل بصور  متكاملة حىت تتحقق تداؤبية العمل الفندقي وأه  
 وظيفة الشراء : وختتص بشراء ما حتتاجه املنظمة الفندقية من سلع وخدمات 
 وظيفة التأمني: وختتص ابلتأمني على أعمال الفندق ومجيع أو بعض نشاطاته 

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

 15الوطن العربي من منظور استراتيجي واداري وتنموي، ص

 656-650يوسف أبو فارة و آخرون، النشاط الترويجي في البيئة الفندقية، مرجع سابق، ص 2 

 العايب أحسن، دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية، مرجع سابق، ص 3 
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  وظيفة املوارد البشرية: وتعاجل هذه الوظيفة كل ما يتعلق بطاق  العمل كاالستقطاب واالختبار والتدريب
 والتحفيز والرتقيات ونظ  األجور

 وظيفة احلاز 
 الوظيفة القانونية: وختتص مبعاجلة ما ينشأ بني املنظمة الفندقية واألطراف األخرى من نزاعات 
 )الوظيفة املالية: وتعاجل مجيع املسائل املالية ) احملاسبة، االقرتاض، سياسة االئتمان...اخل 
 الغرف واإليواء: وتركز هذه الوظيفة على توفري كل ما يلزم الغرف لتقدمي خدمة اإليواء بشكلها  وظيفة

 األفضل للصيف
  وظيفة السالمة واألمن: وهتت  بتوفري السالمة واألمن لضيوف الفندق وطاقمه وتسهيالته املادية 
 ملالئمة واملتميز  لضيوف الفندق األطعمة واملشروابت ا وظيفة تقدمي األطعمة واملشروابت: وهتت  بتوفري

 وعمالء مطاعمه
  وظيفة االستقبال )املكتب األمامي(: وهتت  ابستقبال الضيوف واالتصال املبارر معه  عند القدوم وعند

 املغادر  وأثناء إقامته ، وهي من الوظائف احليوية يف الفندق
 رف النوم وأجنحة وقاعات الفندق،  وظيفة الغسل والكي: وهي وظيفة تكميلية تعىن بغسيل وكي لوازم غ

 كما توفر هذه اخلدمة للضيوف
  وظيفة التسويق: وهي أحد أه  الوظائف احليوية للمنظمة الفندقية اليت تعىن بوضع وختطيط

االسرتاتيايات التسويقية املناسبة بناءا على ما توفره من معلومات ومعطيات عن األسواق املستهدفة، 
 بتنسيق وتكامل مع بقية الوظائف الفندقية األخرىاعليتها ينبغي أن تعمل وحىت حتقق هذه الوظيفة ف

 

   



 خامتة الفصل الثاين

يتسم النشاط الفندقي مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن املنتجات املادية امللموسة واعتماده بصورة 
أساسية على كفاءة العنصر البشري، ابإلضافة إىل املومسية اليت تؤثر عليه أتثريا سلبيا، األمر الذي يقتضي 

التسويق واليت أصبح هلا دور فعال يف تنشيط حركة املبيعات االهتمام ابالجتاهات احلديثة يف جمال 
السياحية، وتتمثل يف التسويق الفندقي الذي يرتكز على حتليل أذواق ورغبات العمالء احلالني واحملتملني   

على معلومات دقيقة  صولبيئة التسويقية الفندقية هبدف احلمن خالل املسح السوقي ودراسة مكوانت ال
من الوصول إىل اسرتاتيجية تسويقية فاعلة للخدمات الفندقية من حيث التخطيط هلا  ومفيدة متكن

 وتوزيعها. وتطويرها ،تسعريها ،تروجيها 



 
 

 الفصل الثالث



 مقدمة الفصل الثالث

         تطرقنا يف الفصول النظرية إىل مدخل حول النظام واملعلومات يف الفصل األول والفصل الثاين 
إىل اخلدمات الفندقية أما الفصل الثالث فكان عبارة عن دراسة تطبيقية فاقتصرت على ثالث مباحث، 

املبحث الثاين احلضرية الفندقية يف والية مستغامن وكان أما  احلضرية الفندقية يف اجلزائرففي املبحث األول 
 .املبحث الثالث حول عرض وحتليل نتائج االستبيان
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  املبحث األول: احلضرية الفندقية يف اجلزائر

  املوقع اجلغرايف للجزائر -1

وبني دائريت  شرقه 21ºغرب خط غرينتش و 9ºتقع اجلزائر يف مشال إفريقيا بني خطي طول         
كم،   2111تقدر بـــــــــ:  ، وهلا واجهة حبر ²كم187.283.2مشاال، تبلغ مساحتها  73ºو 29ºعرض

وحبكم موقعها اجلغرايف املتميز كانت اجلزائر دوما حمطة التقاء وتفاعل بني العامل العريب والقارة اإلفريقية 
ومنطقة البحر األبيض املتوسط، وكانت اجلزائر على امتداد اترخيها الطويل واحلافل ابألجماد بؤرة احتكاك 

 1قافات اليت عرفتها منطقة مشال إفريقياوتواصل للحضارات والفنون والث

تتشكل تضاريسها من أربع جمموعات طبيعية متميزة وهي: السلسلة الساحلية والسهول، واهلضاب    
كما حيتوي الساحل اجلزائري على العليا، وسلسلة اجلبال الداخلية، ومنطقة الصحراء الكربى وجباهلا8  

 2أما مناخها فيمتاز بثالثة أنواع: أنظمة بيئية وحبرية ساحلية قرب الغاابت8

 مناخ متوسطي يف الشمال -
 مناخ شيه جاف يف منطقة اهلضاب العليا -
  أو صحراوي خيص اجلنوب مناخ جاف -

 لجزائرية لاملقومات السياح -2

 : املقومات السياحية الطبيعية 

تتتابع من الشمال         ترتبع اجلزائر على أربع أنواع من التضاريس املتباينة من انحية االمتداد، وهي 
إىل اجلنوب8 ففي الشمال متتد سهول التل اجلزائري، مثل سهول متيجة، وهران عنابة، وأييت بعدها حزام 

مرت، قمة .171جبلي حيتوي على سالسل جبلية، منها جبال "شيليا" ابألوراس ابلشرق ابرتفاع قدره 
   هبا وغريها من اجلبال اليت تتميز 3مرت71.1"الال خدجية" جببال جرجرة مبنطقة القبائل ابرتفاع 

                                                           
حيزية حاج هللا، االستثمارات السياحية في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة سعد دحلب، البليدة،  1 

 561، ص6002

بحوث اقتصادية عربية، العدد  بوبكر بداش، صناعة السياحة في الجزائر بين المؤهالت والسياسات: رؤية استكشافية واحصائية،  2 

 00ص، 6052/ ربيع 22

 www.ar.wikipédia.org/wiki، الموقع اإللكتروني: 05جغرافيا الجزائر، ص3 
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            تضاريس اجلزائر اليت ميكن استغالهلا يف تطوير السياحة اجلبلية وما ينطوي عن هذا النمط السياحي 
  من متعة وترفيه وممارسة بعض الرايضات والتزحلق، وخاصة وأن هذه اجلبال تتوفر على مقومات 

      بيعة، غاابت وثلوج مثل الشريعة بوالية البليدة تيكجدا بوالية السياحي من مجال الط اجلذب
          واتغيالف بوالية  تيزي وزو، وهي تعترب حمطات للتزحلق وجمهزة ملمارسة هذه اهلواية8  1البويرة

         كما تتخلل هذه اجلبال وغريها شعااب ومنابع مائية وحيواانت وطيور مبختلف األشكال 
لريقى إىل مستوى الطلب عليه وتلبية رغبات هواة السياحة ، مما يؤهل هذا املنتوج السياحي واأللوان

 الرتفيهية واجلبلية8

  أما جنوب اجلزائر فيمثله األطلس الصحراوي، ويظهر يف الصحراء اجلزائرية املمتدة على مساحة 
 كبري من الواحات من املساحة الكلية للبالد، وحتتوي على عدد   %1.شاسعة تشكل أحثر من 

 املتناثرة عرب الصحراء، تتميز بغاابت النخيل وتربة خصبة وكثبان رملية وهضاب صخرية وسهول 
حجرية، ومن هذه املناطق بسكرة، غرداية، أدرار، واد سوف، عني صاحل، ورقلة، تقرت، جانت 

          سي أمهية كبرية ومتنراست8 وأكثر ما مييز صحاء اجلزائر منطقة "األهقار" بتمنراست واليت تكت
هذه  حتمل الكثري من خصوصيات يف الرتاث الطبيعي للبالد، نظرا ملا يتوفر عليه من كنوز وشواهد

ابلرمال  املنطقة املتميزة بتنوع تضاريسها ومناخها وبسلسلة جباهلا الشاهقة اليت صقلتها الرايح احململة 
ونباتية تدل  مرت8 كما حتتوي صخورها على بقااي حيوانية .192قدره اليت متيزها قمة "اتهات" ابرتفاع 

آالف سنة،   على وجود احلياة هبذه املنطقة منذ العصور اجليولوجية القدمية تعود إىل أكثر من عشرة 
كالزرافة، وحيد القرن والفيلة، ويشهد على ذلك تلك الرسوم والنقوش الصخرية املنتشرة يف معظم مناطق 

ثراي ومتنوعا جيب محايته واستغالله سياحيا حف الطبيعي والتارخيي، وتعترب صحراء اجلزائر منتوجا هذا املت
للنهوض ابلسياحة الصحراوية، لتصبح موردا لتحقيق إيرادات سياحية خلزينة الدولة إذا حظي ابهتمام يف 

 التوجهات االقتصادية املستقبلية للجزائر8

 

 

                                                           
 829، ص5090الدليل االقتصادي واالجتماعي، المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، الجزائر،  1 
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 لتارخيية:املقومات السياحية احلضارية وا 

      مرورا تعترب اجلزائر من الدول اليت متلك إراث اترخييا وحضاراي، متتد جذوره إىل أعماق التاريخ 
مبختلف املراحل التارخيية هلذا البلد، الذي يتميز بتنوع حضاراته ومواقعه األثرية اليت تعكس اإلرث 

 18الثمني

أهم املواقع التارخيية واحلضارية اليت تتويف عليها اجلزائر "موقع التاسيلي" ، الذي يعترب من أهم وأروع 
سنة قبل امليالد، وتتجلى 0111املواقع العاملية من حيث طبيعته اجليولوجية8 ويعود اتريخ هذا املوقع إىل 

هبذه املنطقة ومثة "حي  كانت تعيش عظمته من حفرايته اليت كشفت عن بقااي احليواانت والنبااتت اليت
القصبة" يف اجلزائر العاصمة واليت شيدها العثمانيون يف القرن السادس عشر، متثل إحدى أمجل املعامل 
اهلندسية يف املنطقة املتوسطية، وتطل على جزيرة صغرية كانت موقعا جتاراي للقرطاجيني خالل القرن 

 الرابع قبل امليالد8

" غرداية الذي يعود اتريخ بنائه إىل القرن العاشر ميالدي ، وما مييز هذا املوقع قيمته وأيضا "واد ميزاب
اجلمالية، إذ حييط به مخسة قصور ذات تصاميم بطابع صحراوي، وهي عبارة عن قرى حمصنة ذات 

ف "موقع تيمقاد" ، الذي كان يعر هندسة بسيطة متناسبة مع طبيعة البيئة يف هذه املنطقة8 إضافة إىل 
كيلومرت من مدينة ابتنة   73ويوجد هذا املوقع األثري على بعد  ''Thamugadiابسم "اثموقاديو"  ''

" Tifastعلى طريق "روماين"، يصل بني مدينيت "المباز" و"تبسة"، اليت كانت تعرف ابسم "تيفست" "
من املواقع   محاد سنة ميالدية، كما تعترب قلعة بين2111ويعود اتريخ بناء هذه املدينة إىل أكثر من 

قبور القدمية، وعلى األثرية اهلامة يف الرتاث التارخيي للجزائر، فهي تتوفر على آاثر رومانية كاألسوار وال
آاثر اسالمية، وآاثر للدولة احلمادية ودولة املوحدين خالل فرتة تواجدهم هبذه املنطقة8 ويوجد بوالية 

" وهي تسمية ذات أصل Cuiculسم "كويكول"  "سطيف "موقع مجيلة" الذي مان يعرف قدميا اب
نوميدي ملدينة رومانية، ويتشابه تصميم هذه املدينة مع نظريه ملدينة "تيمقاد" األثرية8 أما اجلزائر العاصمة 

8 ومن هذه املعامل التارخيية فهي تتوفر على العديد من املعامل التارخيية، اليت تشهد عن اتريخ هذه املنطقة
وهي عبارة عن قصر بين يف العهد العثماين الستقبال بعض ضيوف القصر8 ومثة "مسجد   "دار عزيزة"،

                                                           
لسياحي في الجزائر، حميمدات صالح، قميحة فيصل، تنافسية القطاع السياحي الجزائري، الملتقى الوطني حول السياحة والتسويق ا 1 

  02، جامعة قالمة، ص6000أكتوبر 62/69االمكانيات والتحديات التنافسية، 
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كتشاوة" الذي مت بنائه يف عهد "الباي الرابي" الرتكي ابجلزائر العاصمة منذ أكثر من أربعة قرون 
 يف   مضت8 وأيضا "اجلامع الكبري" الذي يعترب أكرب مساجد العاصمة، مت بنائه من طرف املرابطني 

 هناية القرن احلادي عشر8

كما يشمل الرتاث احلضاري والثقايف للجزائر رصيدا هاما من املتاحف منها "املتحف الوطين سريات" 
م جلمع 2.81بقسنطينة ويعترب من أقدم املتاحف يف اجلزائر، جاءت فكرة إنشاء هذا املتحف سنة 

نة وعلى مستوى منطقة الشرق اجلزائري ككل8 األعداد الكبرية من احلفرايت اليت مت اكتشافها هبذه املدي
إىل      من املتاحف8 خر إضافة إىل هذا املتحف فإن الرتاث احلضاري والتارخيي للجزائر يتوفر على كم آ

يف    متلك ترااث ثقافيا شعبيا، يتمثل  هذا الرتاث احلضاري والثقايف الذي تتوفر عليه اجلزائر فإهناجانب 
اليد احمللية، ومنتجات متنوعة للصناعة التقليدية، مثل صناعة الزرايب اليت تشتهر إرث من العادات والتق

اليت تعرف هبا مدينة  اجللفة، األوراس، وصناعة النحاس هبا بعض مناطق البالد، مثل منطقة غرداية،
 1قسنطينة، وصناعة الفخار املتواجدة يف عدد من مناطق البالد السيما منطقة القبائل8

رصيد من االمكانيات الطبيعية والتارخيية واحلضارية للجزائر ال يستهان به، مما جيب احملافظة إن هذا ال
        عليه واستغالله وتثمينه، للنهوض وتطوير السياحة املرتبطة هبذا املنتوج السياحي، وجعله قادرا 

 لدولية8  على املنافسة يف سوق السياحة العربية واإلفريقية، لرفع حصتها من السياحة ا

 الطاقة الفندقية يف اجلزائر -3

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

وكذلك لكوهنا متثل قدرة املنظمة على امتصاص السياح والتطورات ، 2إىل الدولة السياحية املضيفة
 38السياحية املصاحبة هلا

حيث أن الفنادق بصفة عامة تقوم بتحضري املزيج التسويقي الفندقي السياحي املناسب للسياح ابلشكل 
وابلتايل جذهبم إىل املنطقة السياحية املستهدفة، من انحية، كما السياحية  ورغباهتمي يالئم حاجاهتم الذ

                                                           
بوفليح نبيل، تقرت محمد، دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة في دول شمال إفريقيا )حالة الجزائر، تونس، المغرب(، الملتقى  1 

 02، ص6050ماي ، 55/56، الوطني األول حول السياحة في الجزائر ، الواقع واآلفاق

  08، ص5002ماهر عبد العزيز توفيق، صناعة السياحة ، زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  2 

 290، ص6008يسرى دعبس، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق، البيطاش سنتر للتوزيع، االسكندرية،  3 
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تقوم الفنادق من انحية أخرى ، بطباعة وتوزيع النشرات واملطبوعات اخلاصة هبا وابملواقع اليت هتتم هبا، 
خمتلف وسائل االعالن واملعارض بل أن األمر قد يتعدى ذلك ليصل إىل االعالن الدوري واملربمج يف 

 ، وذلك هبدف استقطاب السياح مبختلف أنواعهم18السياحية والندوات واملؤمترات

كان بطيئا جدا، وهذا لعدم   –وأبكثر دقة عدد األسرة فيها  –وجتدر اإلشارة إىل تطور قطاع الفنادق 
ع اخلاص، وبعد التخلي عن عطائه أمهيته املستحقة وذلك بسبب سيطرة القطاع العام مقابل القطا إ

النظام االشرتاكي ودخول اجلزائر مرحلة اقتصاد السوق، فسح هذا التغري اجملال للقطاع اخلاص الوطين 
واألجنيب لالستثمار بشكل واسع يف كل القطاعات األخرى، ومن ضمنها قطاع السياحة مبا فيها اجلانب 

 8 2الفندقي

، كان تطور الطاقة الفندقية يف اجلزائر على 1122إىل غاية  1113حيث أنه يف الفرتة املمتدة من سنة 
 النحو التايل:

 1122_ 1113( تطور عدد األسرة يف املؤسسات الفندقية للجزائر خالل الفرتة 12اجلدول رقم)

 اجملموع 1122 1121 1119 .111 1113 السنوات
 1,737.. 918373 918733 087.7. 88.30. 88111. عدد األسرة

  %.1,7 %0,97 %1,89 %2817 / التغري معدل
 املصدر: بياانت مقدمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء

 وميكن تسجيل املالحظات التالية من خالل بياانت اجلدول السابق:

شهدت منوا ضعيفا، حيث أن عدد األسرة خالل  1122_ 1113الطاقة الفندقية للفرتة  أن -
، أي 1112سرير يف سنة 918373إىل  1113سرير يف سنة  88111.هذه الفرتة من 

 8% 19,21مبعدل منو يقدر بـــــ: 

 وميكن التعبري عن األسرة يف الفنادق وتطورها الزمين ابلشكل التايل:

                                                           
 552، ص6000ائل للنشر، األردن، محمد عبيدات، التسويق السياحي مدخل سلوكي، دار و 1 

، 6055سميرة عميش، أثر تطور الطاقة الفندقية في الجزائر على ايراداتها المالية، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  2 

 620، ص55العدد
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 1122-1113تطور عدد األسرة يف املؤسسات الفندقية للجزائر خالل الفرتة ( .1الشكل رقم)

 املصدر : من إعداد الباحثة8

يف اجلزائر  كما ميكن ابراز توزيع الطاقة الفندقية، مبعيار عدد األسرة ، حسب تصنيف الوحدات الفندقية
 ، من خالل اجلدول التايل:1122- 1113للفرتة 

-1113 اجلزائر خالل الفرتة لطاقات الفندقية حسب تصنيف الفنادق يف( توزيع ا11اجلدول رقم )
1122 

 السنوات     
20  الفنادقأصناف 

07
 

 11
1.

 

 11
19

 

 11
21

 

 
11

22
 

 ..9. ..9. 8.88 8.88 8.88 جنوم 8 
 7381 7801 7981 73.7 73.7 جنوم .
 272.1 27191 22311 22012 22118 جنوم 7
 131. 131. ..01 7..8 7..8 جنمة 1
 .7.1 .7.1 .173 .173 .173 جنمة 2

 8.9.8 8.918 80.80 80.80 80780 بدون جنمة
 91373 91733 07.7. 8.30. 8111. اجملموع

 الوحدة: عدد األسرة                                                                                           

 8طرف الديوان الوطين لإلحصاء املصدر: بياانت مقدمة من
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 ويتضح من بياانت اجلدول السابق أن:

من إمجايل هذه الطاقة، وهي  %91,.7تقريبا نسبة  عدد األسرة يف الفنادق املصنفة متثل -
نصف نسبة نصيب الوحدات الفندقية غري املصنفة من عدد األسرة واليت تقدر  تقريبا نسبة متثل

 %08,19بــــ: 

 املنتوج السياحي، فإن الطاقة الفندقية للجزائر مبينة يف اجلدول التايل:وحسب نوع 

-1119خالل الفرتة ( توزيع طاقات اإليواء حسب نوع املنتوج السياحي يف اجلزائر 17اجلدول رقم)
1122 

 السنوات     
 طاقات
 اإليواء

 
1119 

 
1121 

 
1122 

 

 
 اجملموع

 
 %النسبة املئوية

 55.04 149435 52445 52085 44905 حضري
 31.84 86448 31322 31322 23804 ساحلي

 7.06 19189 3770 3770 11649 صحراوي
 4.83 13128 4111 4111 4906 محوي
 1.21 3297 1089 1089 1119 جبلي

 100 271497 92737 92377 86383 اجملموع
 الوحدة: عدد األسرة                                                                      

 املصدر بياانت مقدمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء

 من خالل اجلدول أعاله، ميكن استنتاج ما يلي:

توجات أن الطاقة اإليوائية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر حسب توزيعها عل خمتلف املن -
 متفاوتة 1112-1119السياحية للفرتة 

من إمجايل الطاقة االستيعابية هلذه  %.88,1أن املنتوج احلضاري ميثل أعلى حصة بنسبة   -
الفنادق، على اعتبار أن أغلبها تتواجد ابملدن الرئيسية للبالد مثل اجلزائر العاصمة، وهران، 
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، مث يليه املنتوج %..,72بسعةعنابة، سكيكدة، قسنطينة، ويليها املنتوج الساحلي 
النمط السياحي حيظى ابهتمام من قبل ، فعلى الرغم من أن هذا %3,10الصحراوي بنسبة 

السياح األجانب الوافدين إىل اجلزائر، إال أنه يعاين عجزا يف قدرات االستقبال وال يتماشى مع 
حتسن الظروف األمنية سيما بعد انتعاش السياحة األجنبية نتيجة  مستوى الطلب عليه، ال

، ويف املركز األخري املنتوج  %7.,.للبالد واستقرار أوضاعها، مث جند املنتوج احلموي بنسبة 
 من إمجايل هذه الطاقة الفندقية %2,12اجلبلي الذي تقدر طاقته اإليوائية بنسبة

يت كما نسجل من خالل هذه األرقام ضعف طاقات اإليواء ملختلف املنتوجات السياحية ال -
تتوفر عليها البالد، حيث ال حيظى املنتوج الصحراوي واحلموي واجلبلي ابهلياكل الكافية 

 8الستقبال وتلبية حاجات الطلب

 وميكن توضيح اجلدول السابق يف الشكل التايل 

 1122-1119( توزيع طاقات اإليواء حسب نوع املنتوج السياحي يف اجلزائر خالل 18الشكل رقم)

 
 إعداد الباحثة املصدر: من

         أما من حيث توزيع الطاقة اإليوائية مبعيار عدد الفنادق حسب تصنيفها يف اجلزائر نورد     
 اجلدول التايل:

 

%(55.04)حضري

%(31,84)ساحلي

%(7,06)صحراوي

%(4,83)حموي

%(1,21)جبلي
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 1122-1113( توزيع الفنادق املصنفة يف اجلزائر خالل الفرتة.1اجلدول رقم)

 السنوات       
أصناف    

 الفنادق

   
1113 

 
111. 

 
1119 

 
1121 

 
1122 

 27 27 27 27 27 جنوم 8
 .0 79 83 87 .8 جنوم .
 01 33 281 2.1 2.8 جنوم 7
 .3 31 ..2 201 283 جنمة 1
 .8 .8 212 99 93 جنمة 2

 109 189 32. 03. 00. اجملموع
 928 97. 0.1 0.1 .03 بدون جنمة

 ..22 2281 2282 22.3 22.1 اجملموع اإلمجايل
 الوحدة: عدد الفنادق                                                                                   

 املصدر: بياانت مقدمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء

 (:.1نالحظ من اجلدول رقم)

ؤسسات وحدة من إمجايل الفنادق وامل 109بـــــ  1122لعام أبن الفنادق املصنفة قدر عددها  -
وحدة يف نفس العام، وهي متثل ما  ..22املعدة الستقبال السياح يف اجلزائر، اليت قدرت بــــ 

 فقط هي حصة الفنادق املصنفة % 11,31يعادل 
جنوم مل يكن أي منو فيها حبيث كان عددها مستقرا والذي قدر  8كما تبني أبن الفنادق ذات  -

من حصة الفنادق املصنفة  %7.,.يعادل  وحدة خالل هذه اخلمس سنوات أي ما 27بـــ
 من حصة إمجايل الفنادق %2,19و

إن تناقص الفنادق املصنفة هبذا القدر أمر ملفت لالنتباه، مما جيب التأكد على توفري الشروط  -
املعتمدة دوليا يف حمال الفندقية، من حيث التوجهات العامة والدولية لزايدة نوعية اخلدمات 

 1السياحية
                                                           

 15، ص5002مروان السكر، مختارات من االقتصاد السياحي، مجدالوي للنشر والتوزيع، األردن،  1 
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 الثاين: احلضرية الفندقية بوالية مستغامناملبحث 

 التعريف بوالية مستغامن -1

تتميز والية "مستغامن" مبناخ متوسطي، وتتنوع تضاريسها إىل سهول منخفضة ابملنطقة الغربية وهضاب 
وسهول يف املنطقة الشرقية وامتداد جبال الظهرة، حيث تعترب منطقة املقطع من أهم املناطق الرطبة يف 

 غربية تعد مالجئ الستقبال الطيور املهاجرة8اجلهة ال

منها غاابت، وبطول شريطها الساحلي %.2، أكثر من ²كم1109كما تغطي الوالية مساحة قدرها 
شاطئ مفتوح للسباحة، وأخرى ال تزال على حالتها الطبيعية ابلتناوب مع  12الذي يضم كم، .21

للناظر والزائر، جعلت منها قبلة للمصطافني، كما املنحدرات الصخرية والغاابت الساحلية، تشكل روعة 
( ستة عشر منطقة توسع سياحي، ما زاد من إقبال املتعاملني واملستثمرين من أجل تنمية 20تضم) 

املقصد املستغامني8 إضافة إىل اهلياكل القاعدية املتمثلة يف ميناءين للصيد وميناء جتاري وشبكة طرقات، 
ميدان للفروسية وعدد من املواقع  ما يف التنمية االقتصادية، ابإلضافة إىلاليت ميكن أن تلعب دورا ها

 1التارخيية واألثرية وإرث اسالمي مغاريب وتراث مادي وروحي واتريخ يدل على عراقتها

 أنواع السياحة يف الوالية -2

ا ومجال رماهلا السياحة الشاطئية: هي أكثر األنواع انتشارا حبكم العدد الكبري لشواطئ الوالية وشساعته
 شاطئ ممنوع للسباحة13شاطئ مفتوح للسباحة و12الذهبية، منها 

املتواجدة عرب تراث الوالية يربر تناوب عدة حضارات يف أبعادها السياحة الثقافية: إن املعامل االثرية    
، أدى إىل تطور هذا الزمنية، وكذا املهرجاانت الدينية والشعائرية والنشاطات الثقافية اليت تزخر هبا الوالية

 النوع من السياحة يف الوالية، نذمر منها:

 اليت تظم جمموعة من النحوت مغارة ماسرة -
 مهرجان سيدي خلضر بن خلوف  -

                                                           
وي مباركة، الخدمات السياحية والفندقية وتأثيرها على سلوك المستهلك)دراسة حالة مجموعة من الفنادق لوالية مستغانم(، مسا  1 

 608، ص 6055/6056شهادة ماجستير، تسويق دولي، جامعة تلمسان، 
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 امليناء القدمي من عهد الرومان املتواجد ببحارة "بلدية أوالد بوغامل" -
 املهرجان الوطين للرتاث العيساوي ومهرجان الشعر واملوسيقى البدوية -

 السياحة احلموية: يرتكز هذا النوع من السياحة على استعمال املياه املعدنية ألغراض عالجية

o  احلمام املعدين لعني النويصي: يقع يف بلدية عني النويصي، يستعمل هذا احلمام مياه
 احلموي سيدي املخفي

o  18منبع مكربت: يقع يف بلدية سريات، حيث تصل درجة حرارة مياههº ،درجة مئوية
 غم سهولة الوصول إليه، فهو قليل االستعمال، ويعترب ماؤه انفع لألمراض اجللديةر 
o  منبع سيدي بشاعة: يقع يف بلدية سيدي علي والوصول إليه صعب، ويعترب منبع غري

 مستغل

السياحة املناخية والعلمية: إن تنوع الثروات الطبيعية يف الوالية كالسالسل اجلبلية والغاابت الشاسعة، 
ستنقعات الرطبة اليت تستقبل الطيور املهاجرة، وشبكة معترب من الوداين والسدود ستسمح مستقبال وامل

 1نذكر منها: بتطوير هذا النوع من السياحة يف الوالية

 غابة زريفة، غابة استيداي، غابة عبد املالك رمضان -
 جبل الديس -
 واد ومغارات سداوة ببلدية سيدي خلضر -
 حظرية "املقطع" -
 كراميسسد   -

 الطاقة الفندقية يف والية مستغامن -3

سياحية وكذا  ات( مثانية إقام.1)وفندق ثالثة عشر  (27)يوجد حاليا على مستوى والية مستغامن
 :حسب موقع تواجدها هي مبينة يف اجلدول التايلثالثة نزل و (17)

 

                                                           
 مديرية السياحة والصناعة التقليدية 1 
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 (املؤسسات الفندقية يف والية مستغامن18اجلدول رقم)

املؤسسة 
 الفندقية

املؤسسة  العنوان
 الفندقية

 العنوان

 السفري حي خبدة طيب بلدية مستغامن الساحل
منطقة التوسع السياحي بن عبد املالك 

 رمضان
 صبالت بلدية مزغران 87قطعة أرض رقم  أوالد بن الزين حي بن سي قدور بلدية مستغامن .1 بالسيو
 بلدية مزغران 1.أرض رقم قطعة  املنتزه ساحة الثقافة .2بلدية مستغامن  النخيل

 صبالت بلدية مزغران 92قطعة أرض رقم  األمراء بلدية مستغامن حي صالمندر السانوسية

 املنتزه
صبالت بلدية  1.قطعة أرض رقم 

 صبالت بلدية مزغران 8.قطعة أرض رقم  رحيل مزغران 

 موريستاغا
صبالت بلدية  8.قطعة أرض رقم 

 مزغرانصبالت بلدية  الواحة مزغران

 الساحل الغريب
صبالت بلدية  78قطعة أرض رقم 

 صبالت بلدية مزغران 9.قطعة أرض رقم  داير البحر مزغران

 كيزا )الفتح سابقا(
صبالت بلدية  .1قطعة أرض رقم 

 مزغران

اإلقامة 
السياحية 

 صبالت بلدية مزغران    للوكالة العقارية

 الشمس
املالك  منطقة التوسع السياحي بن عبد

 طريق وهران أوريعة  بلدية مزغران الباهية رمضان
املؤسسة املعدة 
 طريق وهران أوريعة بلدية  مزغران الدوفان ، حي شريك سعيد بلدية مستغامن81 للفندقة الرواايل
املؤسسة املعدة 

 ، حي خليفة حممد بلدية مستغامن12 للفندقة دار املعلم
املؤسسة املعدة 

 ، شارع خمتاري الغايل بلدية مستغامن17 للفندقة البدر
املؤسسة املعدة 
 للفندقة اجلزائر

بلدية  .8، حي أول نوفمرب   10
 مستغامن 

املؤسسة املعدة 
 للفندقة الرايض

مكان اإلخوة الثالثة بن شيخ بلدية 
 مستغامن

                 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية                                                                                                     
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-1113( توزيع الطاقات الفندقية حسب تصنيف الفنادق يف اجلزائر خالل الفرتة 10اجلدول رقم )
1122 

     
 السنوات
أصناف 
  الفنادق

11
19

 

 
11

21
 

 
11

22
 

11
21

 

11
27

 

11
2.

 

11
28

 

11
20

 

 11 11 11 11 11 11 11 11 جنوم 8 
 11 11 11 11 11 11 11 11 جنوم .
 11 11 11 11 11 11 11 11 جنوم 7
 12 12 12 12 12 12 12 12 جنمة 1
 12 12 12 12 12 12 12 12 جنمة 2

 11 11 12 12 11 11 11 29 بدون جنمة
 .1 .1 17 17 11 11 11 12 اجملموع

 فنادقالوحدة: عدد ال                                                                                           

 8مديرية السياحة والصناعة التقليديةاملصدر: بياانت مقدمة من طرف 

 ويتضح من بياانت اجلدول السابق أن:

ضئيلة من إمجايل هذه الطاقة، وهي نسبة  %77,.تقريبا نسبة  يف الفنادق املصنفة متثل عدد  -
واليت تقدر بــــ:  الفنادقنسبة نصيب الوحدات الفندقية غري املصنفة من عدد  جدا أما
92,00% 

 وحسب نوع املنتوج السياحي، فإن الطاقة الفندقية للجزائر مبينة يف اجلدول التايل:
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-1119( توزيع طاقات اإليواء حسب نوع املنتوج السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة 13رقم)اجلدول 
1122 

    
 السنوات
 طاقات
 اإليواء

 
2002 

 
2010 

 
2011 

 

 
2012 

 

 
2013 

 

 
2012 

 

 
2012 

 

 
2012 

 
النسبة 
 %املئوية

 10,20 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 791 حضري

 ..,37 .271 .271 .219 .219 2171 2171 2171 2171 ساحلي

 / 11 11 11 11 11 11 11 11 محوي

 / 11 11 11 11 11 11 11 11 جبلي

 100 2300 2300 2880 2880 .2.9 .2.9 .2.9 2.11 اجملموع

 الوحدة: عدد األسرة                                                                      

 مديرية السياحة والصناعة التقليديةاملصدر بياانت مقدمة من طرف 

 من خالل اجلدول أعاله، ميكن استنتاج ما يلي:

حسب توزيعها عل خمتلف املنتوجات  مستغامنأن الطاقة اإليوائية للمؤسسات الفندقية يف  -
 متفاوتة 1120-1119السياحية للفرتة 

ذه من إمجايل الطاقة االستيعابية هل %..,37ميثل أعلى حصة بنسبة  لساحليأن املنتوج ا  -
 8%3,10، %10,20بسعة ضاري، ويليها املنتوج احلالفنادق،
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 نتائج االستقصاء ليلاملبحث الثالث: عرض وحت

اعتماد الدراسة االستكشافية يف هذه الدراسة امليدانية، وذلك عن طريق ترك بعض االستمارات لدى  مت
فنادق وهي على  10بعض املؤسسات الفندقية لإلجابة عنها الحقا8 حيث متثلت عينة الدراسة يف 

فندق الساحل، فندق الروايل، فندق بالسيو،  فندق دار املعلم، فندق الرايض  وفندق اجلزائر  التوايل:
معرفة مدى واقع نظام  بغيةنتائج االستقصاء املوجودة على مستوى مدينة مستغامن، وهذا لتحليل 

 املعلومات التسويقية يف املؤسسة الفندقية8 
ور حول واقع نظام املعلومات التسويقية ومدى سؤاال وهي تتمح 28تتكون قائمة االستقصاء من 

 جدية العمل به8
اعتمادا على األشكال اليت مت التوصل إليها قمنا بتحليل ودراسة نتائجها وحتديد معناها ابلنسبة 
لألهداف املوضوعة وعلى ضوء هذه الدراسة مت التوصل إىل بعض االستنتاجات واليت نتطرق إليها 

 يت:ابلشرح مع البياانت كاآل
 :البياانت األولية 

 :تصنيف الفندق 
 يوضح تصنيف الفندق( 10رقم )الشكل 

 املصدر : من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبيان

فنادق غري مصنفة بنسبة  سبعة( نالحظ أن عينة الدراسة كانت مكونة من 10من خالل الشكل رقم)
211% 8 

خمسة نجوم

أربعة نجوم

ثالثة نجوم

نجمتين

نجمة واحدة

%(100)غير مصنف

 النسبة املئوية التكرارات صنف الفندق
8 11 / 
. 11 / 
7 11 / 
1 11 / 
2 00 / 

 211 07 غري مصنف
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 :نوع الفندق 
 ( يوضح نوع الفندق13الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

( نالحظ أن عينة الدراسة كانت مكونة من مخسة فنادق خاص بنسبة 13خالل الشكل رقم)من 
 8%19,.2وفندق حكومي بنسبة  8,32%.

وخاصة من صنف أربعة ومخسة يف الفنادق املصنفة  كبري  من خالل هذه النتائج نستنتج أن هناك نقص
 خم الذي يكون فيها8جنوم واليت عادة تكون اتبعة للقطاع العام ونظرا لالستثمار الض

 :أسئلة االستبيان 
   لدى االدارة قناعة أبن نظام املعلومات التسويقية يؤدي إىل الرفع من أداء املؤسسة 

 ( يوضح مدى اقتناع اإلدارة بنظام املعلومات التسويقية.1الشكل رقم)

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

%(85,71)خاص

%(14,29)حكومي

مختلط

غير موافق بشدة

غير موافق

%(14,29)محايد

%(85,71)موافق

موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرارات نوع الفندق

 8,32. 10 خاص
 19,.2 12 حكومي

 / 11 خمتلط

النسبة  التكرار االختيارات
 املئوية

 / 11 غري موافق بشدة
 / 11 غري موافق

 19,.2 12 حمايد
 8,32. 10 موافق

 / 11 موافق بشدة
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لدى االدارة قناعة أبن نظام املعلومات  ( تبني أن نسبة الفنادق الذين يرون أن.1نتائج الشكل رقم)
كانت حمايدة %19,.2بينما نسبة  %8,32.التسويقية يؤدي إىل الرفع من أداء املؤسسة كانت 

 وهذا رمبا راجع إىل أن هذه الفنادق ال تدرك ما هو نظام املعلومات التسويقية

 يدركون العاملون يف االدارة مفهوم نظام املعلومات التسويقية 
 مفهوم نظام املعلومات التسويقية للعاملني يف االدارة ( يوضح19الشكل رقم)

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

( نالحظ أن أغلبية العاملون يف ادارة الفنادق يدركون مفهوم نظام املعلومات 19من خالل الشكل رقم)
يدركون بشدة مفهوم هذا النظام، إال أن نسبة  %.1,.2يف حني نسبة  %7.,32التسويقية بنسبة 

 حمايدون ومل يبينوا ما مفهومهم هلذا النظام8 %.1,.2

 ملعلومات التسويقيةضمن اختيار املوردين تعتمد ادارة املؤسسة على نظام ا 
 اعتماد نظام املعلومات التسويقية يف اختيار املوردين ( يوضح21الشكل رقم)

 إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبيان مناملصدر: 

غير موافق بشدة

غير موافق

%(14,28)محايد

%(71.43)موافق

%(14,28)موافق بشدة

%(14,28)غير موافق بشدة

%(28.57)غير موافق

%(57.14)محايد

موافق

موافق بشدة

 املئوية النسبة التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 / 11 غري موافق
 .1,.2 12 حمايد
 7.,32 18 موافق

 .1,.2 12 موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 .1,.2 12 غري موافق بشدة

 83,.1 11 غري موافق
 .83,2 .1 حمايد
 / 11 موافق

 / 11 موافق بشدة
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كانت حمايدة يف ما إذا كانت تعتمد على نظام املعلومات   %.83,2( يوضح أن نسبة 21الشكل رقم)
  %83,.1كانت غري موافقة بشدة ونسبة    %.1,.2التسويقية يف اختيار املوردين يف حني أن نسبة 

كانت أيضا غري موافقة، وابلتايل ميكن القول أن يف اختيار املوردين ال تعتمد االدارة الفندقية على نظام 
 املعلومات التسويقية ابلنسبة هلذه العينة8

 إن اهليكل التنظيمي احلايل للمؤسسة الفندقية يتبىن نظام املعلومات التسويقية 
يف اهليكل التنظيمي احلايل للمؤسسة  تسويقيةتبين نظام املعلومات ال ( يوضح22الشكل رقم)

 الفندقية

 
 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

ال تتبىن نظام املعلومات التسويقية يف هيكلها التنظيمي  %.83,2( يوضح أنه نسبة 22الشكل رقم)
 8%83,.1وموافق وقدرت بــــــ  %.1,.2يف حني كانت نسبة حمايد

 

 

 

 

 

 

غير موافق بشدة

%(57,14)غير موافق

%(14,28)محايد

%(28,57)موافق

موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 .83,2 .1 غري موافق
 .1,.2 12 حمايد
 83,.1 11 موافق

 / 11 موافق بشدة
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 تبذل املؤسسة الفندقية جهودا للتغيري الالزم وتبيين نظام املعلومات التسويقية 
للتغيري الالزم وتبيين نظام املعلومات اجلهود املبذولة  ( يوضح21الشكل رقم)

 التسويقية

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 
من الفنادق تبذل املؤسسة الفندقية جهودا  %.83,2( نالحظ أن نسبة 21من خالل الشكل رقم)

حمايدة ونسبة  %.1,.2للتغيري الالزم وتبين نظام املعلومات التسويقية، يف حني كانت نسبة 
 ال حتاول أن تسعى لتبين هذا النظام8  83%,.1

 يةختصص االدارة موارد مالية معتربة لدعم جمهودات نظام املعلومات التسويق 

 دعم جمهودات نظام املعلومات التسويقية من خالل ختصيص موارد مالية ( يوضح27الشكل رقم)

 إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبيان مناملصدر: 

غير موافق بشدة

%(28,57)غير موافق

%(14,28)محايد

%(57,14)موافق

موافق بشدة

%(14,28)غير موافق بشدة

%(28,57)غير موافق

%(57,14)محايد

موافق

موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
  11 غري موافق بشدة

 83,.1 11 غري موافق
 .1,.2 12 حمايد
 .83,2 .1 موافق

  11 موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 .1,.2 12 غري موافق بشدة

 83,.1 11 غري موافق
 .83,2 .1 حمايد
  11 موافق

  11 موافق بشدة
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غري موافق على  %83,.1غري موافق بشدة ونسبة  %.1,.2( نالحظ أن نسبة 27من الشكل رقم)
يف حني أن ابقي  أن اإلدارة ختصص االدارة موارد مالية معتربة لدعم جمهودات نظام املعلومات التسويقية

 كانت حمايدة8  %.83,2النسبة األخرى واليت تقدر بـــــــــ 

  تقوم املؤسسة الفندقية ابستقصاء العمالء )الضيوف( أو إجراء مقابالت معهم
 ملعرفة آرائهم وتطلعاهتم حول خمتلف اخلدمات اليت تقدمها

مقابالت معهم ملعرفة آرائهم وتطلعاهتم  ابستقصاء العمالء )الضيوف( أو إجراء ( يوضح.2الشكل رقم)
 حول خمتلف اخلدمات اليت تقدمها

 

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

ال تقوم ابستقصاء العمالء )الضيوف( أو إجراء  %83,.1( نالحظ أن نسبة .2الشكل رقم)من 
  %8.,1.يف حني أن نسبة  مقابالت معهم ملعرفة آرائهم وتطلعاهتم حول خمتلف اخلدمات اليت تقدمها

 8%.1,.2ابلتساوي بني موافق وموافق بشدة واليت قدرت بــــ نسبة كانت الكانت حمايدة و 

 

 

 

 

 

غير موافق بشدة

%(28,57)غير موافق

%(57,14)محايد

%(14,28)موافق

%(14,28)موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 83,.1 11 غري موافق
 8.,1. 17 حمايد
 .1,.2 12 موافق

 .1,.2 12 موافق بشدة
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 استعمال الطرق االحصائية لفحص وتدقيق كل النشاطات ابملؤسسة الفندقية يتم 

 استعمال الطرق االحصائية لفحص وتدقيق كل النشاطات ابملؤسسة الفندقية ( يوضح28الشكل رقم)
 

 
 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

تستعمل الطرق االحصائية لفحص وتدقيق كل  األغلبيةه كانت نسبة ( نالحظ أن28من الشكل رقم)
أما نسبة حمايد كانت ضئيلة وقدرت بــــ  %8,32.النشاطات ابملؤسسة الفندقية واليت قدرت بــــ 

2.,1.%8 

  يتم التخطيط خلدمات املؤسسة الفندقية بناءا على حتديد احتياجات وتوقعات
 العمالء )الضيوف(

اعتماد احتياجات وتوقعات العمالء )الضيوف( يف التخطيط خلدمات املؤسسة  ( يوضح20الشكل رقم)
 الفندقية

 

غير موافق بشدة

غير موافق

%(14,28)محايد

%(85,71)موافق

موافق بشدة

غير موافق بشدة

غير موافق

%(28,57)محايد

%(57,14)موافق

موافق 
%(14,28)بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 / 11 غري موافق
 .1,.2 12 حمايد
 8,32. 10 موافق

 / 11 موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 / 11 غري موافق
 83,.1 11 حمايد
 .83,2 .1 موافق

 .1,.2 12 موافق بشدة
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 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

موافقة بشدة على أنه يتم  %.1,.2موافقة ونسبة  %.83,2( نالحظ أن نسبة 20من الشكل رقم)
، يف حني  التخطيط خلدمات املؤسسة الفندقية بناءا على حتديد احتياجات وتوقعات العمالء )الضيوف(

 حمايدة8 %83,.1كانت نسبة 

 يتم تسجيل شكاوي واقرتاحات العمالء ويعمل على معاجلتها 

اعتماد تسجيل شكاوي واقرتاحات العمالء ويعمل على  ( يوضح23الشكل رقم)
 معاجلتها

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

موافقة  %.1,.2موافقة ونسبة  %8,32.نسبة األغلبية واليت قدرت بـــ  أن ( يوضح23الشكل رقم)
بشدة على أنه يتم تسجيل شكاوي واقرتاحات العمالء ويعمل على معاجلتها وهذا راجع إىل أن هذا 

 قانون مفروض على كل االدارات مبا فيها ادارة املؤسسة الفندقية8 

 

 

 

 

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

%(85,71)موافق

%(14,28)موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 / 11 غري موافق
 / 11 حمايد
 8,32. 10 موافق

 .1,.2 12 موافق بشدة
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  العمالء)الضيوف(تدرك االدارة ضرورة االهتمام آبراء كافة 
ادراك االدارة ضرورة االهتمام آبراء كافة  ( يوضح.2الشكل رقم)

 العمالء)الضيوف(

 إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبيان مناملصدر: 

موافق بشدة على أن  %83,.1موافق ونسبة  %.83,2 ( نالحظ أن نسبة.2من الشكل رقم)
 8 %.1,.2أما نسبة حمايد كانت متثلاالدارة تدرك ضرورة االهتمام آبراء كافة العمالء)الضيوف( 

 يتم التعامل مع االقرتاحات جبدية 
 مدى التعامل مع االقرتاحات جبدية يوضح( 29الشكل رقم)

 
 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر:  

موافق  %.1,.2موافق ونسبة  %8,32.واليت تقدر بــــ( يتبني أن نسبة األغلبية 29رقم )من الشكل 
 بشدة على أن يتم التعامل مع االقرتاحات جبدية8

غير موافق بشدة

غير موافق

%(14,28)محايد

%(57,14)موافق

%(28,57)موافق بشدة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

%(85,71)موافق

%(14,28)موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 / 11 غري موافق
 .1,.2 12 حمايد
 .83,2 .1 موافق

 83,.1 11 موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 / 11 غري موافق
 / 11 حمايد
 8,32. 10 موافق

 .1,.2 12 موافق بشدة
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 يتم إجراء  التدريب حول نظام املعلومات التسويقية 
 التدريب حول نظام املعلومات التسويقية ( يوضح11الشكل رقم)

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

على أنه  يتم إجراء  التدريب حول نظام موافق  %.1,.2( يوضح أن نسبة 11الشكل رقم)
حمايد حول  %7.,32غري موافق ونسبة  %.1,.2يف حني نفس النسبة وهي  املعلومات التسويقية

 اجراء التدريبات حول هذا النظام8

 تلجأ ادارة املؤسسة الفندقية إىل اجلامعة حلل بعض التحدايت اليت تواجهها 

 جلوء املؤسسة الفندقية إىل اجلامعة حلل بعض التحدايت اليت تواجهها ( يوضح12الشكل رقم)

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

( نالحظ أن األغلبية غري موافقة بشدة أبن تلجأ ادارة املؤسسة الفندقية إىل 12من خالل الشكل رقم)
يف حني كانت النسبة  %7.,32وقدرت النسبة بــــــ  التحدايت اليت تواجههااجلامعة حلل بعض 

 8%.1,.2متساوية بني حمايد وموافق وقدرت بــــــ 

غير موافق بشدة

%(14,28)غير موافق

%(71,43)محايد

موافق

%(14,28)موافق بشدة

غير موافق 
%(71,43)بشدة

غير موافق

%(14,28)محايد

%(14,28)موافق

موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 .1,.2 12 موافق غري
 7.,32 18 حمايد
 / 11 موافق

 .1,.2 12 موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 7.,32 18 غري موافق بشدة

 / 11 غري موافق
 .1,.2 12 حمايد
 .1,.2 12 موافق

 / 11 موافق بشدة
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 يتم اختاذ القرارات بناءا على خمرجات نظام املعلومات التسويقية 

على خمرجات نظام املعلومات التسويقية يف اختاذ  اعتماد ( يوضح11الشكل رقم)
 القرارات 

 من إعداد الباحثة واعتمادا على نتائج االستبياناملصدر: 

         غري موافق على أن يتم اختاذ القرارات بناءا  %.83,2( أن نسبة 11الواضح من الشكل رقم)

  موافق %.1,.2، ونسبة حمايد %83,.1وكانت نسبة  على خمرجات نظام املعلومات التسويقية

 8ذلك على أن يتم اختاذ القرارات بناءا

   

غير موافق بشدة

%(57,14)غير موافق

%(28,57)محايد

%(14,28)موافق

موافق بشدة

 النسبة املئوية التكرار االختيارات
 / 11 غري موافق بشدة

 .83,2 .1 غري موافق
 83,.1 11 حمايد
 .1,.2 12 موافق

 / 11 موافق بشدة



 خامتة الفصل الثالث

كان هدفنا من هذا البحث هو معرفة واقع نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسات الفندقية وما هو 
فمن خالل تقييم نتائج الدراسة امليدانية مت استنتاج أبن املؤسسات الفندقية ال  الدور الذي يلعبه فيها .

هذه املؤسسات إعطاء أمهية  تطبق أساسا نظام املعلومات التسويقية يف والية مستغامن، وابلتايل فعلى 
باع رغباهتم كبرية هلذا النظام لرتقية خدماهتا الفندقية وحىت تتمكن من حتقيق الرضا لزابئنها من خالل إش

 وتلبية حاجياهتم. 
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 قائمة األشكال واجلداول



 عامة خامتة

تعترب نظم املعلومات أحد أهم الوسائل اليت تستعني هبا منظمات اليوم ملواجهة خمتلف التحدايت، فهي   
حتتل أمهية كبرية فتجعل املؤسسة يف حالة يقظة و موظفيها يف تطور مستمر، واملؤسسة مطالبة بتوفري 

يخرية موردا اساراتيجيا أنظمة معلومات كفؤة تتميز إبنتاج معلومات دقيقة وانفعة حيث أصبحت هذه األ
 وبثها ملن حيتاجها لصناعة القرار.

أما نظام معلومات التسويقية هو نظام مصمم لدعم وظيفة التسويق، يسعى أساسا إىل توفري معلومات 
والرفع من  قرارات ذات عالقة ابيختيار املزيج التسويقي املناسب ، الختاذالتسويقية ملدراء التسويق  

 حتقيق أهدافه وأهداف املؤسسة. لضمان أدائهمستوى 
و ليس من املستغرب أن يكون هلذه  ركنا أساسيا و مهما من أركان السياحة. فندقةمتثل صناعة ال

التسويقي، و يعترب مديخل  الصناعة فلسفتها التسويقية و مدايخلها املتعلقة بكل عنصر من عناصر مزجيها
اإلطالق. و من هذا املنطلق أظهرت املؤسسات الفندقية واحدا من أهم هذه املدايخل على  اخلدمات

الفندقية اهتمامها الكبري من يخالل حتديد حاجات و رغبات األفراد غري املشبعة و دراسة سلوكهم، و 
اخلدمات  دور نظام املعلومات التسويقية يف  من هنا طرحنا إشكالية هذا البحث حيث دارت حول

 :للنتائج التالية من يخالل فصول البحث مت التوصلالفندقية و 
 نتائج الدراسة النظرية: 

نظام املعلومات التسويقية عموما هو جمموعة من األنظمة الفرعية اليت تشكل مديخالت النظام  -1

يف صورة معلومات عن البيئة اخلارجية، حيث تتم معاجلتها، تبويبها وختزينها يف شكل معلومات 

مات إىل احلصول على معلومات مفيدة الختاذ مفيدة، كما يسمح ابالنتقال من الرغبة يف املعلو 

  .القرار  

تعترب اخلدمات السياحية و الفندقية يخدمات متكاملة و جتذب السياح لغرض املشاهدة  و  -2

الفنادق مؤسسات حتتوي على صناعة  أصبحت لقداالستمتاع كما حتقق مردودات اقتصادية، 

يخدمات الطعام والشراب واإليواء فقط وإمنا الضيافة بطريقة جديدة من نوعها، ال تقتصر على 

 و االستجمام...اخل. ةحتتوي على وسائل التسلي



هلا دورة حياة فهي معرضة للتقدم و أحيااًن لالنداثر عندما حتدث متغريات  فندقيةاخلدمات ال -3

منها بسبب قدمها،  نزيليف البيئة سواء كانت متغريات دايخلية أو يخارجية، أو عندما ميل ال

  .فندقيالسوق ال يفذ يلجأ املسوقون إىل طرح و تقدمي يخدمات جديدة حينئ

يتطلب أن أنيخذ يخدمة بعد أيخرى و نقوم بدراستها على حدة من  فندقيةإن دراسة اخلدمات ال -4

وصوال إىل هبا سوقها ن ميكن أناليت  لكيفيةحيث مصادرها و حالة الطلب والعرض عليها وا

نفعة النهائية فضال عن بيان صفات و يخصائص و مكوانت دورة حياهتا لغرض معرفة درجة امل

إال أنه حيتاج  فندقيةوهذا يوفر جماال رحبًا للتعمق يف فهم اخلدمات ال زابئناخلدمات املقدمة لل

  إىل يخربات متعمقة وأساليب احارافية.

تليب إن مهمة االنتفاع ابخلدمات ليس يخداع الزبون و إمنا توفر يخدمة حقيقة حتفز الشراء و  -5

االحتياجات احلقيقية للزابئن، إذ أن مهمة العاملني يف املنشآت اخلدمية تتجسد يف معرفة و 

األمر الذي جيعل من اخلدمة تبيع نفسها بنفسها عن طريق معرفة مستوايت  ضيففهم سلوك ال

 .فندقيةاجلودة للخدمات ال

 :نتائج الدراسة امليدانية 

تطبيقي يف شكل دراسة استكشافية حول جمموعة من الفصل الثالث كان عبارة عن فصل 

الفنادق لوالية "مستغامن"، و ذلك من أجل التعرف على  دور نظام املعلومات التسويقية يف  

اخلدمات الفندقية ، و يف األيخري مت طرح جمموعة من االقاراحات و التوصيات حول يخدمات 

ل إىل جمموعة من النتائج سوف ندرج املؤسسات الفندقية، ومن يخالل هذه الدراسة مت التوص

 أمّهها كالتايل:

 . %111عينة الدراسة كانت مكونة من سبعة فنادق غري مصنفة بنسبة  -1



وفندق حكومي  %17,51عينة الدراسة كانت مكونة من مخسة فنادق يخاص بنسبة  -2
نستنتج أن هناك نقص كبري يف الفنادق املصنفة ويخاصة من . %12,21بنسبة 

سة جنوم واليت عادة تكون اتبعة للقطاع العام ونظرا لالستثمار الضخم صنف أربعة ومخ
 الذي يكون فيها

لدى االدارة قناعة أبن نظام املعلومات التسويقية يؤدي  نسبة الفنادق الذين يرون أن -3
وهذا رمبا راجع إىل أن هذه ادارة  ،%17,51إىل الرفع من أداء املؤسسة كانت 

 املعلومات التسويقيةالفنادق  تدرك ما هو نظام 
 %51,23العاملون يف ادارة الفنادق يدركون مفهوم نظام املعلومات التسويقية بنسبة  -2
 .يف ايختيار املوردين ال تعتمد االدارات الفندقية على نظام املعلومات التسويقية  -7
 ال تتبىن نظام املعلومات التسويقية يف هيكلها التنظيمي -6
لتغيري الالزم وتبين نظام املعلومات التسويقية بنسبة تبذل املؤسسة الفندقية جهودا ل -5

75,12 % 
ال ختصص االدارة موارد مالية معتربة لدعم جمهودات نظام املعلومات التسويقية بنسبة  -1

 يف حني ابقي النسبة كانت حمايدة 23%
ابستقصاء العمالء )الضيوف( أو إجراء مقابالت معهم املؤسسات الفندقية ال تقوم  -1

 %17,52بنسبة  آرائهم وتطلعاهتم حول خمتلف اخلدمات اليت تقدمهاملعرفة 
تستعمل الطرق االحصائية لفحص  كانت نسبة األغلبية من املؤسسات الفندقية -11

 %17,51وتدقيق كل النشاطات ابملؤسسة الفندقية واليت قدرت بــــ 
ت العمالء يتم التخطيط خلدمات املؤسسة الفندقية بناءا على حتديد احتياجات وتوقعا -11

 %51,23بنسبة  )الضيوف(
وهذا %111بنسبة يتم تسجيل شكاوي واقاراحات العمالء ويعمل على معاجلتها  -12

 راجع إىل أن هذا قانون مفروض على كل االدارات مبا فيها ادارة املؤسسة الفندقية. 
تدرك املؤسسات الفندقية ضرورة االهتمام آبراء كافة العمالء)الضيوف( بنسبة  -13

17,52% 
 %111املؤسسات الفندقية واليت تصل نسبتها  يتم التعامل مع االقاراحات جبدية يف -12
 %17ال يتم إجراء  التدريب حول نظام املعلومات التسويقية بنسبة فاقت  -17



ال تلجأ ادارة املؤسسة الفندقية إىل اجلامعة حلل بعض التحدايت اليت تواجهها وقدرت   -16
 %51,23النسبة بــــــ 

 %17,52القرارات بناءا على خمرجات نظام املعلومات التسويقية بنسبة ال يتم اختاذ  -15
صحة الفرضية األوىل  تما يثب الستكشافيةاعلى ضوء النتائج املتحصل عليها يف الدراسة 

 ويخطأ الفرضية الثانية والثالثة 

 



 

 

 

 املالحق



 املوضوع: استبيان

 

مدى توفر متطلبات تطبيق نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسات     إن هذا االستبيان يهدف إىل          
فهوم وم  مننها مؤسستم  املوقر.                  الفندقية وابلتايل مدى جاهزية هذه املؤسسات لتبين هذا امل

 االدارية العليا والوسطى  وهو موجه إىل املسؤولني يف املستوايت

 

حيث أنمل يف تعاونم  معنا م  خالل تعبئة هذا االستبيان وهذا يعترب مسامهة منم  يف إجناز                      
تساه  بدورها م  دون أدىن شك يف انتشار وترقية البحث العلني يف بلدان عنوما، كذا هذه الدراسة، اليت  

ملتعلقة بتحسني مستوى اخلدمات الفندقية بشمل خاص، شاكري  لم  حس  املسامهة يف تقدمي احللول ا
 االستجابة والتعاون 

 

 فارس مرمي                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ع العالمة )( يف املمان  هذا االستبيان بوميرجى م  سيادتم  املوقر. التفضل ابإلجابة على األسئلة الوارد. يف    
 املناسب 

 املؤسسة الفندقية:

 سة جنوممخ          ثالثة جنوم         أربعة جنوم        جننتني       جننة       غري مصنفتصنيف الفندق: 

 خمتلط  حمومي                         نوع الفندق: خاص 

 الوظيفة:

غري موافق  أسئلة االستبيان الرق 
 بشد.

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشد.

لدى االدار. قناعة أبن نظام املعلومات التسويقية يؤدي إىل  10
 الرفع م  أداء املؤسسة 

     

      يدركون العاملون يف االدار. مفهوم نظام املعلومات التسويقية 10
املوردي  تعتند ادار. املؤسسة على نظام  من  اختيار 10

 املعلومات التسويقية
     

إن اهليمل التنظيني احلايل للنؤسسة الفندقية يتبىن نظام  10
 املعلومات التسويقية

     

تبذل املؤسسة الفندقية جهودا للتغيري الالزم وتبيين نظام  10
 املعلومات التسويقية

     

مالية معترب. لدع  جمهودات نظام ختصص االدار. موارد  10
 املعلومات التسويقية

     

تقوم املؤسسة الفندقية ابستقصاء العنالء )الضيوف(         10
أو إجراء مقابالت معه  ملعرفة آرائه  وتطلعاهت  حول 

 خمتلف اخلدمات اليت تقدمها

     

يت  استعنال الطرق االحصائية لفحص وتدقيق             10
 النشاطات ابملؤسسة الفندقيةكل 

     

يت  التخطيط خلدمات املؤسسة الفندقية بناءا على حتديد  10
 احتياجات وتوقعات العنالء )الضيوف(

     

      

   



 

 

يت  تسجيل شماوي واقرتاحات العنالء ويعنل            01
 على معاجلتها

     

      العنالء)الضيوف(تدرك االدار. مرور. االهتنام آبراء كافة  00
      يت  التعامل مع االقرتاحات جبدية 00
      يت  إجراء  التدريب حول نظام املعلومات التسويقية 00
تلجأ ادار. املؤسسة الفندقية إىل اجلامعة حلل بعض  00

 التحدايت اليت تواجهها
     

القرارات بناءا على خمرجات نظام املعلومات  يت  اختاذ 00
 التسويقية 
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