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  : تحديد اإلشكالية 

تعد السياحة واحدة من أكرب الصناعات منوا يف العامل فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات فـــــــــــي   

قطاعا إنتاجيا يكتسي أمهية كبرية يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميــــــــــــــــزان  باعتبارهاالتجارة الدولية 

العاملة ومن هذا تطمح اجلزائر إىل  األياديو إتاحة فرص تشغيل و مصدرا للعمالت الصعبة  املنتجات

  .اليت تقوم البلد عليها  األوىلدخول السوق السياحية و جعلها واحدة من األولويات 

عليه فاالتصال السياحي ضروري الي مؤسسة سياحية ، اذ جيعلها قادرة على حتديد حاجات و غبات  
دراسة سلوكهم ، و خلق احلاجة لديهم ، و كذا العمل على اشباعها بانتاج سلع و خدمات  السياح و

كما يسمح . سياحية حسب املواصفات و اجلودة املناسبة و تقدميها للسياح يف احسن الظروف 
  .االتصال السياحي ايضا مبعرفة و التنبؤ بنوعية و طبيعة التطورات اليت تطرا على احمليط

  
تنشيط اخلدمات السياحية من بني اهم انشطة االتصال السياحي اليت يهتم ا رجال التسويق كما يعترب 

للتعريف بقدرات و مكونات العرض السياحي و نشر صورة املؤسسة السياحية مع جذب اكرب عدد 
خيية و الفرص املتاحة يف اجلزائر من مقومات تار  ممكن من السياح اجلدد و احلفاظ على السياح احلاليني 

باالعتماد على وسائل ترقوية كاالعالم و من اجل التأثري على الرأي العام  و ثقافية و دينية  اجتماعيةو 
  .االتصال الشخصي و العالقات العامة و الدعاية السياحية و االعالن السياحي 

  

  .السياحي أن يساهم في عملية تنشيط الخدمة السياحية ؟كيف يمكن لالتصال     

   :الفرعيةالتساؤالت 

  .ـــ هل خمتلف الوسائل و التقنيات اليت يعتمد عليها الفندق تعمل على جلب السياح ؟

  . يف تنشيط اخلدمة السياحية ؟ ايكون مصدر مهم السياحي لإلعالنـــ هل ميكن 

  .؟ الفندقيةـــ هل يهتم الفندق بالعالقات العامة كأسلوب جيد لتنشيط اخلدمة 
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  :الفرضيات 

  .ايب يف تنشيط اخلدمة السياحية جيـــ لإلتصال السياحي  دور إ

  .مصدر مهم يف تنشيط اخلدمة الفندقية السياحي  اإلعالنــــ 

  .قسم العالقات العامة يف الفندق  وجود  ـــ

  .ـــــ يهتم الفندق بعملية و كيفية تقدمي اخلدمة السياحية بالشكل اجليد إلرضاء الزبون 
  

  : تحديد الموضوع 

يندرج موضوع حبثنا حول دور االتصال السياحي يف تنشيط اخلدمة السياحية حيث يلعب االتصال 

اليت هلا مقومات جد رائعة السياحي دور كبري وذو أمهية بالغة يف رسم الصورة الصحيحة عن اجلزائر 

و ت السياحية داخل الفندق وأيضا يعمل على تبيني و توضيح كيفية االتصال من اجل التنشيط للخدما

هذا ما سوف نتطرق إليه يف حبثنا هذا مبعرفة كيفية االتصال و كيفية اإلعالن عن مجيع املنتجات املقدمة 

  .من طرف فندق موريس تاعا لزبائنه 

  أسباب إختيار الموضوع 

  .هذا املوضوع  اختياراليت كانت دافع أساسي وراء  األسباب ن العوامل ومجلة م إجيازميكن 

  .ـــ قلة الدراسات و ندرة البحوث اليت تطرقت هلذا املوضوع  1

ـــ حاجة املؤسسات السياحية بشكل عام و الفنادق بشكل خاص للتعرف على دور االتصال  2

  .السياحي يف تنشيط خدماا 

  .الغموض حول وسائل االتصال املستخدمة يف قطاع السياحة  إزالةـــ  3

  .نوع اخلدمات الفندقية املقدمة بوالية مستغامن  ــ إبراز 4
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  : أهمية الدراسة

  :تكمن أمهية الدراسة بالنسبة لــ 

ـــ لصاحب الفندق الذي يسعى بدوره إىل استقطاب أكرب عدد ممكن من املقيمني يغطي تكاليف  1

  .اخلدمات املقدمة على مدار املوسم ومن حتقيق األرباح 

  .ث عن ظروف إقامة مرحية ـــ املستهلك الذي يبح 2

  .ـــ إثراء املكتبة اجلامعية ببحوث و مواضيع مضافة اىل البحث العلمي 3

  :   باإلضافة أيضاً    

  .ــ إبراز دور و أمهية االتصال يف جمال اخلدمات السياحية  

و تلبية ــ مساعدة إدارة املؤسسة السياحية على وضع إسرتاتيجيات إتصالية مناسبة لتطوير أدائها   

  .حاجيات الزبائن و كسب والئهم 

  : أهداف الدراسة

  :التالية  األهدافمن كونه حماولةً  لتحقيق  األمرإن الغرض من هذا البحث ال خيلو حقيقة 

  .ــــ إبراز أمهية و دور االتصال يف تنشيط اخلدمة السياحية  1

  .الرتكيز على االتصال السياحي على ضرورة ) الفنادق ( ـــ تنبيه املؤسسات السياحية  2

  .ــ التعرف على وسائل االتصال املستخدمة اليت تؤثر على سلوكيات و قرارات السياح  3

  .ــ توضيح و تبيان و حتديد مفهوم االتصال السياحي كوسيلة لتنشيط اخلدمة السياحية  4
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  : منهج الدراسة

يعترب املنهج من العناصر األساسية اليت ينبغي توفرها  يف أي دراسة ، فال ميكن أن خيلو أي حبث علمي 

  .من منهج يتبعه الباحث للوصول إىل حتقيق موضوعي من الفرضيات و تأكيد صحتها 

إىل الطريق أو السبيل للبحث الذي يستند : "حيث يعرف الدكتور مصطفى عمر البشري املنهج على أنه 

عدد من املميزات الرئيسية أمهها الظواهر و املكونات و العالقات بينها املوجودة بشكل مستقبل عن الفرد 

  1."و عن أرائه و إجتاهاته و تطوراته 

على منهج وصفي و املنهج التحليلي  حيث انتهجنا على املنهج الوصفي يف هذه الدراسة  اعتمدت      

حول السياحة و االتصال السياحي و اخلدمات السياحية ، و املنهج  يف إعطاء شرح ملختلف املفاهيم

  .التحليلي يف حتليل املقابالت اليت مت إعدادها حول املوضوع 

  :تعريف المنهج الوصفي 

يعرف الوصف يف البحوث االجتماعية على أنه أسلوب يهدف لتقرير احلقائق يتعلق خبصائص ظاهرة 

  2.، إذ يعمل على مجع احلقائق و تصنيفها  معينة أو موقف يكون حمددا مسبقا

  :  تعريف المنهج التحليلي

يعرف املنهج التحليلي على انه عملية عقلية يقوم ا الباحث إلجياد العالقات اجلزئية اليت تربط املتغريات 

  3.و االنتقال من اهول إىل املعلوم 

  
  
  

                                                   

.25،ص2005،بريوت،ار الكتب العلميةد ،1ط،مناهج البحث في العلوم االنسانيةمصطفى حلمي، ــ   1  

.   98ص  2004دار ا���ر و ا��وز�� ، ا���ھرة ، ،1، ط  ، ا��
	م ا�����ــ 	�	د 	��ر ���ب   2  
��ھرة ، ، أ�ول ا���ث ا�
��ــ ���ن ��د ا�وھ�ب ر�وان   ، �� ���ب ا���	���. 193،ص  2003، 	ؤ 3  
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  :  مجتمع البحث

أو غري منتهية هو مجيع املفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث إما تكون جمموعة منتهية :جمتمع البحث 

  1. من العناصر احملددة مسبقا و اليت ترتكز عليها املالحظات 

  2.املعرفة بصورة واضحة و اليت يراد منها احلصول على بيانات  اإلحصائيةأيضا هو جمموعة من الوحدات 

  حيث يشمل جمتمع حبثنا على فندق موريس تاغا املتواجد بوالية مستغامن 

نعين باملعاينة بأا جمموعة من العمليات اليت تسمح بإنتقاء جمموعة من جمتمع البحث دف :المعاينة 

  3.تكوين عينة  أي هي املرحلة اليت يتم من خالهلا إختيار العينة من جمتمع البحث 

و يقصد ا هو إختيار عينة حبيث يتحقق يف كل منهم شروط ) : دية العم( القصدية  قد قمنا باملعاينةو 
أي أا متثل اتمع أفضل متثيل أي خيتار الوحدة أو الوحدات اليت تكون مقياسا مماثلة أو مشاة معينة 

  4.ملقياس اتمع االصلي 

  :عينة البحث 
خيتارها الباحث إلجراء دراسته عليه على وفق قواعد خاصة هي جزء من اتمع الذي جتري عليه الدراسة 

  5.لكي متثل اتمع متثيال صحيحا 
و تعرف أيضا العينة بأا جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة و إجراء الدراسة 

   6.استخدام تلك النتائج و تعميمها على كامل جمتمع الدراسة عليها ومن مث 

                                                   
.160، ص  2005ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  2، ط مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصالأمحد بن مرسلي ، ـ  1  

  2 . 161، ص  2007دار دجلة ، عمان ، 1، ط ، منهج البحث العلميرحيم يونس كرو الغزايل ــ  

.  206، ص2006،دار القصبة للنشر و التوزيع ،اجلزائر  2، ط ، منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانيةــ موريس أجنرس ــ  3  

  4        . 173، املرجع نفسه ، ص  منهج البحث العلميرحيم يونس كرو الغزايل ، ــ    
. 161رحيم يونس ، نفس املرجع ، ص ــ   5  

.  80، املرجع نفسه ، ص  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةــ موريس أجنرس ، ــ  6  
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فندق موريس تاغا بوالية مستغامن كمجتمع ب عمال 08البحث من تتكون العينة  دراستنا هذه ويف
  .للدراسة 

  :  أدوات الدراسة

سوف نعتمد يف اجلزء النظري من هذا البحث على جمموعة من الكتب و املذكرات و االت و أيضا 
اخلدمة بصفة عامة مث اخلدمة  السياحي،االتصال  السياحة،تناولت مواضيع  االنرتنيت اليتمواقع شبكة 

  .الفندقيةالسياحية مث اخلدمة 
أما يف اجلانب التطبيقي فسنعتمد على املقابالت الشخصية مع مسريي املؤسسة السياحية اليت تتمثل يف 

فندق موريس تاغا و ذلك من أجل التعرف على خمتلف الوثائق املتاحة لديهم واليت تسمح بالتعريف 
 .خمتلف أنشطته بالفندق و 

  .كما اعتمدنا على املالحظة املباشرة يف الفندق

املهمة اليت يستخدمها الباحثون يف مجع املعلومات م البيانات  األدواتعلى أا إحدى  المقابلةفتعرف 

 باعتمادها األدواتأدوات أخرى ، حيث إا متتاز عن غريها من  باستخدامميكن احلصول عليها  اليت ال

  .على االتصال املباشر و احلديث املتبادل يف مجع املعلومات 

  :نيالمكاو  مانيالز  اإلطار

النظري يف كل املكتبات  باإلطاراملكاين فقمنا جبمع ما يلزمنا من املعلومات اخلاصة  اإلطارفيما خيص 

 األصدقاءأيضا بعض  األساتذةاملتواجدة جبامعات والية مستغامن و كذا الواليات ااورة مبساعدة بعض 

املتحصل  املعلوماتعملية مجع  على اعتمدناالتطبيقي أو الدراسة امليدانية فقد  اإلطارأما فيما خيص 

  . و ذالك كان يف فندق موريس تاغا مبستغامن   عليها من قبل املبحوثني عن طريق املقابلة

  .الزماين للدراسة فدام من شهر نوفمرب اىل غاية شهر افريل  اإلطارو أيضا فيما خيص 

  : الدراسة االستطالعية  

من املتعارف عليه أن الدراسة االستطالعية هي أول خطوة يقوم ا الباحث ، أو هي الدراسة اليت 

ة و مجع البيانات اخلاص اإلشكاليةسبقت النزول إىل امليدان وهي تساعد الباحث يف عملية حتديد 

جمتمع البحث لتكون الدراسة  اختيارباملوضوع وتوجيه الباحث يف الدراسة و حتديد أدوات الدراسة و 

  .ملمة جبميع اجلوانب 
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  :نتائج الدراسة االستطالعية 

  :يلي  اتضح لن ماموريس تاغا مبستغامن  لفندقاليت قمنا  األوليةت من خالل اللقاءا

من حيث جتهيزه  أومن خالل اهلندسة املعمارية   لالنتباهالفندق يأخذ شكل معماري ملفت :  أوال

إىل املنطقة املتواجد ا  باإلضافةوهو جمهز جتهيزا كامال ال يوجد به أي نقص  بشكل رائع  باألثاث

  .أا مطلة على البحر  حبكمصابالت اليت تعد منطقة سياحية 

هي طريقة العمل جد  انتباهي، وما لفت  حيتوي الفندق على عدد كايف من العمال و املوظفني:  ثانيا

  .رائعة مما جيعل من العمل باالنسياب بسهولة 

و ما مت مالحظته من خالل هذه الدراسة أن معظم املوظفني متخرجني من معهد التكوين الفندقي : ثالثا

 جمال يوجد خربات يف الباقي لديه ليسانس االجنليزية و غريها من التخصصات لكن ما توصلنا إليه ال

  .و االتصال معروف لديهم  اإلعالمالسياحة مع العلم جمال 
  

  : تحديد المفاهيم 

  : مفهوم السياحة 

ويف االجنليزية  األرضعلى وجه  يعين ذهب و سار األرضيعين لفظ السياحة التجوال  و عبارة ساح يف 

لفظ مستحدث يف اللغات الالتينية فهو   Tourisme        .جيول و يدور يأ    

فروع العالقات  أاللسياحة على  أخرفقد قدم تعريف   1935 السويسري يف عام جال كسمان أما 

ذا  يقيمونالذين  األشخاصاملتبادلة و اليت تنشا بني الشخص الذي يوجد بصفة مؤقتة يف مكان و بني 

   . املكان

املقصود بالسياحة هو أي نوع من احلركة اليت مبقتضاها يقيم  إن  1939جولدن عام  أوضحو 

  .الكسب الدائم و املؤقت  إلغراض اإلقامةيف مكان خارج بالدهم بشرط عدم اعتبار هذه  األشخاص
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انتقال مؤقت من  بأاياحة حيث عرف الس   1910و يتفق ترويزي يف تعريفه مع جولدن يف عام   

1.لتحقيق الربح  و ليست غاية  أخر إىلكان م  

  : مفهوم االتصال السياحي 

و احلقائق السياحية بني طريف العملية االتصالية باستخدام  اآلراءو  األفكارهو تلك عملية نقل و تبادل 

املتبادل من اجل  موقفي جيمع بينها بغرض حتقيق التفاعل و التفاهم الوسائل و الرموز احملددة خالل اطار

الفندقية و مبجمل فان جناح االتصال السياحي يقاس مبدى قدرته  االستغاللياتزيادة عدد السائحني و 

  2. على حتقيق التفاهم و التقارب بني الشعوب

  

  :التنشيط السياحي 

املبذولة اليت دف إىل توضيح الصورة السياحية للدولة للتأثري على السائحني و إثارة هو تلك اجلهود 

اجلوانب املختلفة يف  إيقاظدوافعهم وخماطبة إحساسهم و مشاعرهم لتوجيه الدوافع الغريزية يف نفوسهم و 

3.الكامل بشراء الربنامج السياحي  اإلقناع إىلشخصيام للوصول   

  :احيالسي اإلعالنـــ  4

و مدركات السياح و توجيه  والعواطفهو تلك  اجلهود الغري الشخصية اليت تعمل على تأثري يف الوجدان 

4.سلوكهم السياحي حنو التعاقد على برنامج سياحي معني أو على خدمات سياحية حمددة   

  :ــ االتصال الشخصي 5

5.كافة الوسائل الرتوجيية   اماستخدهو ذلك اجلهود املبذولة من خالل احلديث مع الزبون عرب   

                                                   

48، ص 2006ط ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، .، ب دور السياحة في التنمية االجتماعية :وفاء زكي إبراهيم  ــ  1  

.، ويكيبديا ، املوسوعة احلرة  االتصال الجمعيــ   2  

. 23،ص 2003،دار للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  1، ط السياحي اإلعالم، حممد منري حجاب ــ    3  
،دار أسامة للنشر و التوزيع ،  1،ط السياحي مفاهيمه و تطبيقاته اإلعالم، السهلي  السيف سعودهاجر بن رجاء احلريب ، هباس   ـــ  2

. 50، ص  2011،  األردن   

128.، اجلامعة املستنصرية ، بغداد ، ص التسويق السياحي و الفندقي، طائي محيد ـــ    5.  
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  :ــ المنتج السياحي 6

، االستعمال أو االستهالك الذي قد يؤدي  لالهتمامهي أي شيء ميكن تقدميه إىل السوق ) سلعة ( 
  1. إىل إشباع حاجة أو رغبة 

  : السياحي  اإلشهارــ 7

تعريف اجلمهور املستهدف باخلدمات مراد  إىليعرف على انه مزيج من اجلهود غري الشخصية اليت دف 
  2.على سلوك السائح التأثريالرتويج هلا من خالل 

  :لفندق ــ ا8
يف املوانئ  يت كانت تطلق على النزل اليت أنشأتال  اليونانية pokdoketaلفظ فندق من كلمة  أصل 

 اإلغريقيةى تلك النزل عل األصلو املدن املشتهرة باملراكز التجارية يف ذلك الوقت و هي تعرب يف 
  3.القدمية

   :السائح ــ 9
سبب غري السعي وراء عمل جيزى  أليفيها  اإلقامةغري الدولة اليت اعتاد  أخرىشخص يزور دولة  أي

  4.منه الدولة اليت يزورها

  : فندق سياحي ــ 10

، كما املبىن  املؤقتة لإلقامةجزء من مبىن له مدخل مستقل به عدد من الغرف اهزة  أوهو مبىن مستقل 
 5اخلدمات اليت حيتاجها النزيل ، و وفقا ملقدار اخلدمات اليت يوفرها الفندق للنزالء  ببعض

 
 

                                                   
 األردنندار النشر و التوزيع ، عمان 2001، 1،ط التسويق و المبيعات السياحية و الفندقيةــ عبد احملسن عبد اهللا احلجيب ، 4

.110،ص   
بكر بلقايد ،  أىب، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة  المزيج التسويقي في ترقية الخدمات السياحية أهمية، فؤاد حاج عبد القادر ـ5

.118ص،2010ـــ   2009 اجلزائرتلمسان ،    
، املتحدة للطباعة الفنية ، حممد عبد احلميد  ) شؤون فندقية( الفنادق  إدارةبكر عمر احلميدي و امحد عبد الوهاب،مصطفى ،  أبوــ س1

. 38، ص 1980طلية ،  
  ، البيطاش للنشر و التوزيع ، مصر ،  1،طالسلوك االستهالكي للسائح في ضوء واقع الدول المتقدمة و النامية، يسرى دعبس  ـــ ـ2

  . 20ص  2002
يل شهادة املاجستري ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات ن تطوير المنتج السياحي الجزائري في ظل تحقيق تنمية سياحية، فاطمة شافعي  ــــ3

. 20 ص 2011 ــــ  ــ2010، اجلزائر 03، جامعة اجلزائر قتصادية يف العلوم اال  
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  : العالقات العامةــ 11

و تطوير و احلفاظ على  إعداد إىلو املتبعة اليت دف  املخططةهي جمموعة اهودات الواعية و 
  .عالقات التفاهم املزدوجة بني املنظمة و مجهورها املختلف

  :السياحي اإلعالمــ 12

و مسريا ، للمؤسسة السياحية  اخلارجيةهو عملية توصيل املعلومات اليت ختص السياسة الداخلية و 
كما .اتمع و تثقيفهم  أفرادفهو نشاط اتصايل ضروري للتعريف بالسياحة و نشر الوعي السياحي بني 

انه يعمل على التعريف بعناصر اجلذب السياحية على املستوى الداخلي و اخلارجي من اجل احلفاظ على 
  1.الطلب الداخلي و اجتذاب الطلب اخلارجي

  :المشابهة أوالدراسات السابقة 

، دور عناصر االتصال التسويقي يف تنشيط اخلدمة السياحية، دراسة  مسعودة دادو: األولىالدراسة 

، جامعة أكادمييماسرت  مذكرة الستكمال متطلبات شهادة) بوالية ورقلة( حالة وكالتني سياحيتني 

  .2014قاصدي مرباح ، ورقلة ، اجلزائر ، 

  .لسياحية؟كيف ميكن لالتصال التسويقي ان يساهم يف عملية تنشيط اخلدمة ا  : اإلشكال

  :الفرعية  األسئلة

ــ هل خمتلف الوسائل و تقنيات االتصال التسويقي اليت تعتمد عليها الوكاالت السياحية تعمل على 

  .جذب انتباه السياح ؟

  .خاصة لوسائل االتصال التسويقي داخل هذه الوكاالت و كيف يتم االستفادة منها؟ أمهيةــ هل هناك 

هم يف عملية تنشيط اخلدمة السياحية داخل الوكاالت السياحية حمل ــ هل االتصال التسويقي يسا

  .الدراسة؟

دور السياسة الرتوجيية يف حتقيق فعالية تنشيط اخلدمات السياحية  إبراز إىلهدف هذه الدراسة ــتـــ 

  .دور وسائل االتصال التسويقي يف تنشيط اخلدمة السياحية  إبراز إىل باإلضافة

                                                   

.118،صا�	ر�� ��ق ذ$ره  المزيج التسويقي في ترقية الخدمات السياحية ، أهمية، ـ "ؤاد ��ج ��د ا���در 1  
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ارتباط و تالزم بني اجلانب النظري و الواقع  حيققكما اعتمدت هذه الدراسة على املنهج متكامل لكونه 

التطبيقي كاملنهج التارخيي يف حتقيق العمق و املنهج الوصفي التحليلي يف وصف معطيات الدراسة و 

  .مجع البيانات متثلت يف االستبيان و املالحظة و املقابلة بأدواتحتليلها 

حيث تعمق صاحب املذكرة يف االطار النظري للموضوع بالرتكيز على عناصر االتصال التسويقي و  ــ

  .اخلدمات الفندقية بصفة اساسية مع اشارات بسيطة للخدمات السياحية

  :الدراسة الثانية 

الزيانيني  املزيج التسويقي يف ترقية اخلدمات السياحية ، دراسة حالة فندق أمهية، احلاج عبد القادر فؤاد 

بكر بلقايد ، تلمسان ، اجلزائر ،  أيبمبدينة تلمسان ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، جامعة 

2009/2010.  

  

  على الزبون؟ أثرهما هو دور المزيج التسويقي في ترقية الخدمات السياحية ؟ و ما  :اإلشكال

  :الفرعية األسئلة

  و االجتماعية؟ االقتصادية أمهيتهاــ ما مفهوم السياحة ؟ و ما 

  الزبائن يف املؤسسات اخلدمات السياحية؟ احتياجاتــ ما مدى توفر اخلدمات السياحية اليت تليب 

  ــ ما مدى مالئمة املزيج الرتوجيي الذي تستخدمه مؤسسات اخلدمات السياحية لزبائنها ؟

  اخلدمات السياحية ؟ــ ما مدى تلبية قنوات التوزيع الحتياجات الزبائن يف املؤسسات 

دور املزيج التسويقي الذي  إبرازتوضيح و تبيان و حتديد مفهوم السياحة و  إىلدف هذه الدراسة 

عناصر املزيج التسويقي على  تأثريمؤسسة سياحية و توضيح مدى ارتباط و  أليضرورة  أكثر أصبح

  .درجة والء الزبائن 

) ني يفندق الزيان( الشخصية مع مسريي املؤسسة السياحية حيث اعتمدت هذه الدراسة على القابالت 

من خالل طريقة االستقصاء املتمثلة يف استمارة االستقصاء  األوليةعملية مجع البيانات  إىل باإلضافة

  .عينة من اجلماهري اخلارجية املتعاملة مع الفندق إىلاملوجهة 
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ية او تنشيط اخلدمات السياحية حيث انه امهل يف ــ ركز صاحب املذكرة على دور املزيج التسويقي يف ترق

  .اجلانب النظري او انه مل يتطرق اىل اخلدمات السياحية بشكل معمق

  :صعوبات الدراسة 

ال خيلو من عقبات فقد واجهنا يف سبيل إمتامنا هلذا البحث العديد من الصعوبات و ككل حبث علمي 

  : املعوقات ميكن إجيازها فيما يلي 

  .املصادر اليت تناولت دور االتصال يف تنشيط اخلدمة السياحية بشكل مفصل و مباشر ــــ قلة 

  .ـــ حتفظ املؤسسة ببعض املعلومات و البيانات اليت حنتاجها يف املذكرة 

  .ــــ عدم توفر اإلمكانيات املادية 

  .ــ عدم توفر وسائل النقل اليت تؤدي إىل مكان الدراسة التطبيقية

  

  



  

  

  المنهجي اإلطار

  

 



 

 

النظري اإلطار  

 

 



 

 

 اإلطار التطبيقي

 

 



 

 

 قائمة المراجع

 

 



 

 

 المالحق

 

 



 شكر و تقدير 

هدانا اهللا ،  أناحلمد اهللا الذي هدانا هلذا و ما كنا لنهتدي لوال 

على فضله و كرمه و بركته  أخرياو  أوالفاحلمد هللا و الشكر 

ميادين  إىلالذي انعم علي بالتوفيق باجناز هذا العمل ليضاف 

 إمامالبحث العلمي ، و الصالة و السالم على سيد املرسلني و 

. أمجعني أصحابهاملتقني سيدنا حممد و على اله و   

 إىلالشكر و العرفان جبزيل  أتقدم إنو يطيب يل عرفانا باجلميل 

بربار على نصائحها و  مليكةاملشرفة بن علي  األستاذة

.مالحظاا  

بوافر التقدير و عظيم االمتنان للجنة املناقشة االفاضل  أتقدمو 

.املذكرةالذين شرفوين بقبول مناقشة   

 

 

.طهاري حليمة  

 



 االهداء

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

:اهدي مثرة جهدي اىل   

 ايب احلبيب نورالدين

 امي الغالية خرية 

زهرة ، فتيحة ، رشيدة ، خضرة ، سعاد ، :( اخويت الطيبات 

.)فاطمة  

.)عبد النور ، اسراء ، هواري:( الكتاكيت الصغار  

حياة ، هجرية :( باديس صديقايت جبامعة عبد احلميد بن 

).،عائشة ، فتيحة  

.و اىل كافة طلبة ختصص اتصال سياحي  

.و اىل كل من علمين حرفا ، و اىل كل طالب علم  

.و اىل االهل و االحباب  

.طهاري حليمة  
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:تمهيد   

ا و ذلك ملا هل العامل  لدى شعوب تعكس السياحة مدى التقدم احلضاري و االجتماعي و العلمي

ةـــــــــــــتتصف باحلرك إنسانيةظاهرة و هي كذلك ،و ثقافية و سياسية و اجتماعية  اقتصادية أبعادمن   

السياحية يف  أضحتو قد بالعامل اخلارجي و باتمع احمللي داخل الدولة  اتصاال وثيقال صو تت 

. إنسانعصرنا احلايل غذاء الروح و الرتفيه على نفس كل   

 لــــمدا خيو ديناميكية يف العامل فهي قادرة على جلب  أمهية األكثرفالسياحة تعد احد القطاعات 

و هلذا فالكثري من الدول جعلت  بأكملهاهامة من العملة الصعبة وامتصاص البطالة و ترقية املناطق 

لى ــــــــــشكل كبري عبناجتها الداخلي اخلام يرتكز  أصبحقتصاد وطنها و ال األساسهذا القطاع حجر 

.شبكاا السياحية  مدا خيلالنشاط السياحي عرب   

ـــــــــهلغرض التسلية و الرتفي دلق بالسفر و البقاء لفرتة خارج املكان املعتاو عليه فالسياحة نشاط يتع  

ومن هنا أصبحت  إخل ......ينية ، الرياضية ، عالجية ، كما هلا أركان و أسباب و أنواع منها الد

.السياحة تكتسي أمهية يف خمتلف ااالت   
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مفهوم السياحة : المبحث االول   

السياق التاريخي للسياحة :المطلب االول       

لقد تطور مفهوم السياحة و معناها مع تطور اتمعات و سوف نعرض ثالث مراحل من مراحل 

:تطور السياحة   

  :ـــــ السياحة في العصور القديمة 1

انساإلنوسائله الن السفر كان ظاهرة طبيعية مرتبطة بوجود  أومل يفكر احد يف تطوير السفر   

.حاجاته الشخصية  إشباع إىلو يهدف    

: ة ــــــــــــــــــــــــــــالتالي ألغراضيف العصور ما قبل امليالد فكانت  اإلنسانالرحالت اليت قام ا  أنواع أما   

األمنلطعام و املسكن و الشراب و كان السفر يتعلق دف احلصول على ا  :أــــ تحقيق الفائدة   

للبحثدوافع جديدة للسفر مثل التجارة اليت كانت حافزا  تأنشأ، مث مييز حياة البداوةهذا ما كان   

.عليها البعض مرحلة االستكشاف و السفر أطلقعن السلع النادرة   

حيث   ،املتوسط تعرف باسم مرسيليا  األبيضاليونانيون مستعمرات على الشواطئ البحر  انشأقد و 

 كانت جتارم نشطة مع الشعوب ااورة و عرف العرب السفر الطويل للهجرة و التجارة على شكل

1.بالد الشام  أومصر  إىلقوافل تنطلق من اجلزيرة العربية    

 

 

                                                           

.54ص  1997، دار زهران ، عمان ،  صناعة السياحةــ توقيق ماهر عبد العزيز ،   1  
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القيام برحالت طويلة ملعرفة عادات و تقاليد  إىلهذا الدافع لدى الناس  أدى: ب ــــ حب االستطالع 

من قام  أولم و هو .ق 424مثل مؤرخ هريودوت عام  األوائلو تعترب روايات السياح  األخرىالشعوب 

بابل و فلسطني و مصر مث الصقلية و جنوب  إىلالشرق  إىلالصغرى و جزر اليونان مث  سياأبرحلة مشلت 

لومات عن مصدر للمع أقدمطبيعة هذه الدول و صنفها يف كتابه الكبري الذي يعترب  إىلايطاليا تعرف 

1.احلضارات القدمية   

 الكيلو اآلالفبودا الذين كانوا يقطعون  إتباعمن  بالصينينيهذا الشعور دفع  :ج ـــ الدافع الديني 

يقومون برحلة الشتاء و الصيف مث جاءت القرشيونكان   اإلسالمو مع فجر  اإلهلةمرتات لزيارة   

احلبشة و يوجد يف القران عدد من الشواهد الدالة على الرتحال و السياحة كرحلة  إىلهجرة املسلمني  

2.موسى و خروجه من قومه خوفا من فرعون   

: ـــ السياحة في العصور الوسطى  2  

السفر و االنتقال  أنسادت هذه املرحلة يف الفرتة املمتدة بني حوايل القرن اخلامس عشر و ايته ، كما 

يف  اإلسالميةمع تطور يسري يف هذه احلقبة التارخيية فكانت احلضارة  األوىلما كان يف العصور بقي بدائيا ك

البالد  أحناءو العمارة و زادت حركة الناس يف خمتلف  اآلدابازدهارها فاهتمت بالعلوم و الفنون و  أوج

ة للسياح من كل بقاع قبل أصبحتعدد من املدن  إنشاءيف  اإلسالمية، و قد سامهت احلضارة  اإلسالمية

مثل جامعة سربون  وربابألة بتطور بعض اجلامعات العربية العامل كبغداد و قرطبة  ، كما متيزت هذه املرح

خالل هذه الفرتة مل تكن  أنباجنلرتا ، مما جعل البلدين قبلة لطالب العلم ، غري  أكسفوردبفرنسا و جامعة 

3.متطورة نقل  هناك قوانني منظمة لالنتقال وال وسائل  

  

                                                           

  . 14 صنفس املرجع ،،  صناعة السياحة توفيق ماهر عبد العزيز،ــ    1 

. 54ـ ص  2001دار الرضا للنشر دمشق  ، ، 1ط ، الحديثة للمؤسسات السياحية و الفندقية اإلدارة، سهيل احلمدان  ــ   2  
السياحية  اإلستراتيجيةفي ضل  2025ــ  2000و المعوقات  اإلمكانيات، السياحة في الجزائر عبد القادر عوينات ــ3

اه يف العلوم االقتصادية ، جامعة دكتور  أطروحة،  السياحية لمخطط التوجيهي للتهيئة الجديدة
.05ص2012/2013،اجلزائر،جلزائرا  
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:ــ في عصر النهضة 3   

 إىلبدا املسافرون بني القرن الرابع عشر و السابع عشر تدفعهم الرغبة يف زيادة اخلربة و املعرفة بالسفر  

شكل السفر بعربات اخليل للسياسيني و طالب  األوىلايليزابيت  أقرتو التارخيية ففي بريطانيا  األثريةاملواقع 

و كامربيدج و لقد عمت الرحالت ايليزابيتية و عرفت بالرحالت الكربى يف منتصف  أكسفورداجلامعات مثل 

. 1778القرن السادس عشر و صدر دليل للمسافرين يف عام   

: ــ في عصر الثورة الصناعية  4  

و هذا مرده  ألخرو عرفت هذه املرحلة زيادة انتقال البشر من مكان  1850ـــ  1750كانت بني   

خرتاعات و التطورات التكنولوجية احلاصلة يف هذه الفرتة باخرتاع القطار و السيارة و السفن املرحيةاال إىل  

بالسياحة و التنقل و عموما تعد  يهتم فعال اإلنسانالسريعة يف نفس الوقت ، كل هذا جعل من  و 

1.عرب العامل السياحيهذه املرحلة هي البداية الفعلية للنشاط   

 رحلة سياحية مجاعية عن طريق القطار داخل اجنلرتا مث قادها  أولو قد ظفر توماس كيد و هو بريطاين بتنظيم 

ها ــــــــــــــفي grand tourب هذه الرحالت اليت مسيت أطولو  أهممن حيث تعترب  أمريكامث  أوروبادول إىل 

  . تهر اليت يتم زيا األماكنو كذا  قامةاإل أماكناختيار وسائل النقل و 

:ــــ العصور الحديثة 5  

 ) اإليواءالطريان و جمال ( و مع بداية القرن العشرين دخلت تكنولوجيا جديدة يف جمال النقل  

فنادق دولية خبدمات شاملة و وسائل النقل الربي و البحري و وسائل االتصاالت السريعة و تغريت حياة 

2.التلذذ بالسياحة و السفر إىلما دفع به  اإلنسان  

 

 

                                                           

. 35، ص  2009دار رسالن ، دمشق ، سوريا ، ، السياحي واألمنصناعة السياحة ، مصطفى يوسف كايف   1  

. 21، ص  2002دمشق ، ، ، دار حازم  السياحة صناعة العصرخربوطويل ،  ــ صالح الدين 2  
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مفهوم السياحة و السائح :المطلب الثاني       

ـــ مفهوم السياحة  1  

كلمة السياحة من الفعل الثالثي ساح و يدل على مجلة من املعاين هي السيولة  اشتقت :لغوياً   

.و السري ، لزوم املسجد ، مداومة الصوم الرجوع من مكان إىل مكان اجلريان ، الذهاب   

1.اً للتنزه أو االستطالع و الكشف فهي تعين التنقل من بلد إىل بلد آخر طلب:  اصطالحا  

و يعرف السياحة  1905عام  جون ببرفرديلر األلمانيتعريف للسياحة فقد كان للباحث  أولأن ــ 

جبمال الطبيعة  اإلحساستغيري اهلواء و تنبثق احلاجة املتزايدة للراحة و ظاهرة من الظواهر عصرنا  بأا  

منو االتصاالت على  إىل أيضايف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة و  اإلقامةو الشعور بالبهجة و املتعة من 

و هي االتصاالت اليت كانت مثرة التساع نطاق اإلنسانيةبني شعوب خمتلفة من اجلماعات  األخص  

.و الصناعة التجارة   

باا جمموع كل الظواهر ذات  طابع 1910فقد عرفها عام  النمساوي شوليرناالقتصاد  أماــ  

فيها و رحيلهم عنها  إقامتهمدولة معينة و  أومنطقة ما  إىلاقتصادي اليت ترتتب على وصول املسافرين 

.و هي الظواهر اليت ترتابط بالتبعية   

 بأا" 1959رئيس اجلمعية الدولية خلرباء السياحة العلميني " السويسري  هونزيميريعرفها العامل ــ 

يف مكان ما حبيث ال أجنيبمؤقتة لشخص  إقامةجمموع العالقات و الظواهر اليت ترتتب على سفر و   

2. نيبأجدائمة و ال ترتبط بنشاط حيقق رحبا لشخص  إقامة إىلتتحول    

 

                                                           

. 484ص  ، املعجم الوسيط ـ       1  

22ــ  21ص . ص  ، األوىل، دار الفجر للنشر و التوزيع الطبعة  السياحي اإلعالم، حممد منري حجاب  ـــــ 2  
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االعتيادية و  أعماهلم أوخارج سكنهم  أماكن إىلالسياحة عبارة عن انتقال الناس بشكل مؤقت " ــ 

1."حاجام إشباعو الوسائل اليت توفر  األماكنيف تلك  اإلقامةالنشاطات اليت يقوم ا خالل   

ظاهرة  أاالسياحة على 1963و قد عرف مؤمتر األمم املتحدة للسياحة و السفر الدويل يف روما ـ 

لفرتة مؤقتة ال تقل عن  أخرمكان  إىل إقامتهتقوم على انتقال الفرد من مكان  إنسانيةاجتماعية و 

هي تنقسم  التارخيية و أوالعالجية  أوشهرا دف السياحة الرتفيهية 12ساعة ، و ال تزيد عن 24

2. اخلارجيةنوعني السياحة الداخلية و السياحة  إىل  

ــ تعريف السائح  2  

.هو الشخص الرئيسي املعين بالسياحة ، لذا تعددت التعاريف اخلاصة به ــ   

:فمن بني التعاريف الواردة جند    

أو االعتيادي ألي سبب غري  األصليهو الشخص الذي يسافر خارج حمل إقامته  السائحــ 

أو خارج ) السائح الوطين ( الكسب املادي ، أو للدراسة سواء كان داخل البلد الذي يعيش فيه 

3.ساعة و أن تقل على ذلك فهو يعترب قاصد للنزهة  24لفرتة تزيد عن ) األجنيبالسائح ( بلده   

: و عليه ميكن أن منيز بني   

:لألغراض التالية ساعة  24الد أو مدينة ألكثر من الذين يزورون ب:  ــــ السياح    

.....ــ الرتفيه ، التمتع ، العطلة ، الصحة ، الديانة ، الرياضة  ، الثقافة ، التاريخ     

4.و املؤمترات ، الزيارات االجتماعية ، االجتماعات ، و أسباب أخرى  األعمالـــ    

                                                           

. 214، ص  2005،  األردندار املناهج ،  ، تسويق الخدمات و تطبيقاتهزكي خليل املساعد ، ــ    1  

. 61، ص املكتب العريب احلديث ، مصر ، القانوني للنشاط السياحي و الفندقي اإلطار، حمي حممد مسعد  ــ  2  

. 25،ص 2007، كنوز املعرفة ، 1ط، صناعة السياحة، ــ أمحد حممود مقابلة   3  

. 24،صاملرجع سبق ذكره،  صناعة السياحة، ــ ماهر عبد العزيز   4  
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يدخلون ضمن تقسيم  ساعة و هؤالء ال 24ألقل من هم الذين يزرون مناطق : المنتزهون  ـــــ  

. السياح و إمنا يعتربون منتزهني   

: ينطق عليهم تعريف السائح هم  الذين ال األشخاصوعليه فإن   

.ـــ أعضاء اهليئات الدبلوماسية   1  

. األجنبيةـــ أفراد القوات املسلحة  2  

دولة أجنبية كأن يكونوا خرباء أو موظفون أو ممن يرتبطون بعقود عمل يف  املؤقتنيـــ العاملون  3

.عمال أو عمل آخر بشكل مؤقت   

.املقيمني عند احلدود و يعملون يف أراضي دولة أخرى  األشخاصـــ  4  

ـــ من يفد إىل بلد بقصد التوطن كالالجئني السياسيني أو طاليب االستقرار و املسكن يف بلد ما  5

.ول على إقامة دائمة الذين يرغبون يف احلص األشخاصأو   

كمسافرين العبور ، طاقم الطائرة، طاقم الباخرة ،سائقي القطارات ، : ـــ املسافرون العابرون  6

1.ساعة  24سائقي الشاحنات ممن يعربون البلد و يبقون لفرتة تقل عن   

) :1963روما (المتحدة للسفر و السياحة الدوليين  األممتعريف مؤتمر   

فيها  اإلقامة اعتادأي شخص يزور دولة أخرى غري الدولة اليت : "على أنه  السائححيث عرف ــ 

2. "ولة اليت يزورها دألي سبب غري السعي وراء عمل جيزى منه يف ال  

 

 

                                                           

. 24، ص ذكره سبق، املرجع  صناعة السياحة،ــ  ماهر عبد العزيز   1  

. 23،ص 2002، البيطاش للنشر و التوزيع ،مصر،1،ط ، السلوك االستهالكي للسائحــ يسرى دعبس   2  
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.و بناء اً عليه جند أن هذا التعريف قد مشل فئتني من الزائرين مها السائحني و املنتزهني   

الدولة  ساعة يف  24ملدة  األقلالذين يقيمون على  املؤقتنيوهم الزائرون :  أ ـــ السائحين     

.التــــــــي يزروا   

1.ساعة يف الدولة اليت يزوروا 24ملدة تقل عن  املؤقتنيو هم الزائرون :  ب ـــ المنتزهون      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 27،ص املرجع سبق ذكره، صناعة السياحةر عيد العزيز توفيق ، هماــ   1
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، أنواعها  انتشارهاعوامل أركان السياحة ، : المبحث الثاني   

  انتشارهاعوامل أركان السياحة و :  األولالمطلب   

:ميكن تقسيم أركان السياحية إىل : ـــ أركان السياحة  1  

 و السياحة تنشأ نأ كنمي ال هأن إذ النقل بقطاع وثيقا ارتباطا مرتبط السياحي النشاط نإ:النقل

  .خدماا و واصالتو توفر طرق امل النقل تطور وسائلن دو  تتطور

 .إخل....النارية ،القطارات،الدراجاتاخلاصة و املؤجرة  السيارات تشمل و :البري النقل -أ

 . اخل.... الزوارق راكب،يشمل امل و :البحري النقل - ب

 .بأنواعها الطائرات يشمل و :الجوي النقل - ت

 ىل أي إ  هوصول ني ح السائحه عن يبحث ما فأول اإليواء كنا أمن بدو  سياحة توجد ال :اإليواء

 قبل اإلقامة عن يبحث إذ لإلقامة مناسب نمكا عن و البحثه ن مكا أو دولة

  : يف اإليواء يتمثل و ،هفيالرتً  عن البحث

  1.  ،اخليماتالسياحية ،الشققالفنادق  

زيارات  يف الربامج ذهه تتمثل و السائح، هب يتمتع نيمع برنامج نبدو  سياحة أي تنجح ال:البرامج

 و املناطق العالجية هفيالرتً  أماكن و التارخيية و األثرية واألماكناملتاحف 

، احملالت األخرى مثل السياحيةإىل اخلدمات  باإلضافة ،خلا...الرياضية أو الطبيعية أو الدينية أو

  2. اخل...... ،املنتزهات   األسواق

  

  

                                                           

. 29صــ  28ص ،، 2007،دار النشر و التوزيع ،  1،ط صناعة السياحة، أمحد حممود مقابلة  ــ  1  
جامعة بومرداس التسويقية، اإلدارة، فرع ريماجست، مذكرة  الخدمات السياحية و أثرها على سلوك المستهلك، برجني  أمين ــ 2

. 47،ص 2009،  اجلزائر 
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:السياحة  انتشارـــ عوامل  2  

: اليت أدت إىل انتشار السياحة منها  األسبابهناك جمموعة من   

ــــ االنتقال من الريف إىل املدينة أدى إىل زيادة الطلب على اخلدمات باإلضافة إىل تعرضهم   

.للروتني أدى إىل ضرورة التمتع بإجازة سنوية و اهلروب من زخم املدينة   

زيادة أوقات الفراغ و أصبحت هناك  ــ تقليل ساعات العمل نتيجة دخول اآلالت احلديثة أدى إىل 

.احلاجة إىل السفر   

املدفوعة الثمن بعد إحداث العديد من قوانني العمل و التنظيم و التشريعات  باإلجازاتـــ التمتع   

.املدفوعة الثمن  اإلجبارية اإلجراءاتاليت حتدد   

و بدء التجار و الصناعيني يف البحث  اإلنتاج أدى إىل حصول فائض يف إنتاجوحدات ـــ زيادة    

.عن أسواق جديدة لتصريف بضائعهم و هذا حيتاج إىل السفر   

خاصة بعد احلرب العاملية الثانية حيث تطورت الطائرات احلربية إىل  نقل ـــ تطور وسائل و طرق ال  

.مدينة أدى بدوره إلغاء املسافات   

عية الكربى أدى غلى هروب الناس لفرتة من الزمن إىل ــــ تلوث البيئة و خاصة جو املدن الصنا   

. األخرىاملناطق   

ـــ تطور و تقدم وسائل االتصاالت احلديثة و اليت سامهت بشكل فعال يف السياحة و السفر     

.....، الفاكس اهلاتف كاحلاسوب ،   

ساعد  األوبئةو القضاء على  األمراضو معاجلة  األدويةو ــ التقدم العلمي يف جماالت الطب    

1. باإلمراض اإلصابةعلى زيادة السياحة و عدم خوف السياح من تعرضهم إىل   

                                                           

، دراسة حالة اجلزائر ،  دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، محيدة بوعموشة  ــــ 1
. 24،ص  2012، ، اجلزائر ملستدامة ، جامعة سطيف التنميةدويل و  اقتصاداملاجستري ، فرع   مذكرة    
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أنواع السياحة : المطلب الثاني   

السياحة تبعا للدوافع و الرغبات املختلفة اليت متكن خلفها و حتركها و االحتياجات اليت  أنواعتتعدد 

املختلفة للسياحة طبقا للمعايري املختلفة  األنواعحندد  أنتشبعها ، و على هذا ضوء ميكننا 

:للتصنيف على النحو التايل   

:المسافرين  األشخاصأــ طبقا لعدد   

.عائلة  أواثنني  أوو هي اليت تتضمن سفر شخص واحد  :ـــ سياحة فردية   

سة ، جامعة نادي مدر ( و هي سفر جمموعة اليت عادة ما يربطها رباط معني  :ــ سياحة جماعية   

.يف السياحة  األفرادالسياحة الشاملة ، و تعين مشاركة عدد كبري من  أيضاو تسمى ) ، شركة   

تتضمن الشمول يف النقل  الراهنو هي مسة متيز حركة السياحة الدولية يف الدول املتقدمة يف الوقت  

.و مجيعها يقدم يف نظام خاص و بسعر اجلملة  األخرىو رمبا بعض اخلدمات  اإلضافةو   

: ب ــ طبقا لوسائل المواصالت   

.رية  أوسياحة حبرية ــ   

.)الطائرات املختلفة( ــ سياحة جوية   

1.)السيارات اخلاصة ، السكك احلديدية ( ــ سياحة برية   

 

 

 

                                                           

.48ص ـــ47ص ،سبق ذكره  املرجع، السياحي اإلعالمــ حممد منري حجاب ،    1  
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: اإلقامةج ـــ حسب مدة   

:و اليت جند من بينها   

، فغالبا ما  أسبوع األكثرعلى  أويومني  أون هذا النوع من السياحة يف يوم يكو :  األيامـــ سياحة 

. األسبوعو عطلة اية  األعيادون يف املناسبات و كت  

يرتبط هذا النوع من السياحة مبوسم و مكان معني يقضي فيه السائح فرتة  :ـــ سياحة موسمية 

.أشهرثالثة  إىلترتاوح من شهر  إقامة  

العبور  أوالسياح للمرور  يضطررحلة حيث  أثناءحيدث هذا النوع من السياحة : ـــ سياحة عابرة 

كانت هذه   إذالطائرة يف مطار ما ، خاصة  االضطرارياهلبوط  أو األقللوقت قصري ببلد معني على 

.ة تستغرق مدة زمنية طويلة فبهذا مير السائح عرب مدن و مناطق سياحية غري مقصود األخرية  

: د ــ حسب الجنس   

 ـــ سياحة رجال 

 سياحة نساء 

:ه ـــ وفقا للنطاق الجغرافي   

كربى   بأمهيةتكون داخل البلد نفسه ، فهذا النوع من السياحة حيظى : ـــ السياحة الداخلية 

1.لتشجيع السياحة الداخلية بتقدمي خدمات متنوعة يف متناول كل الشرائح االجتماعية   

 

                                                           

.112، ص 1995،  اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية ،  صناعة السياحة من المنظور الجغرافيحممد مخيس الزوكة ،  ــ  1  
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و ذلك بتقدمي  األجانبيعتمد هذا النوع من السياحة على جلب السياح  :الخارجيةـــ السياحة 

 إجراءاتو االستقرار و كذلك تسهيل  األمنخدمات متنوعة خاصة البىن التحتية و الفوقية و 

1.الدخول  تأشريةعملية كسهولة احلصول على   

:و ــ حسب الهدف   

: إىلتنقسم السياحة حسب اهلدف   

 أشهرالسياحة و تتمثل يف زيارة املواقع الدينية ، و من  أنواع أقدمو تعترب من  :الدينية ـــ السياحة 

يف اململكة العربية السعودية و هذا النوع من  املنورةاملواقع الدينية يف العامل جند مكة املكرمة و املدينة 

السفر  أولديين و الثقايف ا التأمل، و بالتايل فهي مزيج من  لإلنسانالسياحة يهتم باجلانب الروحي 

.من اجل القيام بعمل خريي   

النفس و اجلسد معا بعالج ، و تعتمد على استخدام  إلمتاعو هي سياحة :ــ السياحة العالجية 

املراكز و املستشفيات احلديثة مبا فيها من جتهيزات طبية و كوادر بشرية لديها من الكفاءة ما 

.هذه املراكز  إىل يلجئونالذين  اإلفرادتساهم يف عالج   

و هي زيارة املنتجعات السياحية اليت خصصت هلذا الغرض و تعتمد  :ـــ السياحة االستشفائية 

مثل الينابيع املعدنية و  اإلمراضعلى العناصر الطبيعية يف عالج املرضى و شفائهم من بعض 

2.اإلمراضالكربيتية و الرمال و الشمس بغرض االستشفاء من بعض   

بغرض االستمتاع و الدراسة  ألخرمكان  إىلو هي السفر و االنتقال من مكان  :السياحة البيئية  ـــ

 أخرو التقدير بروح املسؤولية للمناطق الطبيعية و ما يصاحبها من مظاهر ثقافية تقليدية و بتعبري 

3.هي السفر من اجل زيارة احملميات الطبيعية   

                                                           

.  112املرجع ، ص  نفس،صناعة السياحة من المنظور الجغرافيحممد مخيس الزوكة ،ــ  1  

.13ص 1994،  األردن، سلسلة االقتصاد السياحي ،  أهدافهاالسياحة مضمونها و ، مروان حممد السكر  ـــــ 2  
ّ، 2009،  األردنيةشر و التوزيع ، اململكة دار الراية للن ،1ط، التسويق و الترويج السياحي الفندقيعصام حسن الصعيدي ،  ــــــ3

.131ص  
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كبرية من   أفواجالسياحة حيث جتذب  أنواع أحسنالنوع من يعد هذا  :ــــ السياحة التاريخية 

 لآلثار إنالتارخيية على مراكز الراحة و الرتفيه ، كما  اآلثار توفرت هذه إذاالسياح ، خاصة 

.دور مهم يف حتقيق التفاهم و تقوية العالقات  السياحية  

يهتم هذا النوع من السياحة بشرحية معينة من السائحني على مستويات :  ــــ السياحة الثقافية

خمتلفة من الثقافة و التعليم ، حيث يتم الرتكيز على زيارة الدول اليت تتمتع مبقومات تارخيية و 

من حركة السياحة العاملية ، و جند هذا النوع من %10حضرية كثرية ، و ميثل هذا النوع نسبة 

احلضارة الفرعونية املصرية القدمية و  أشهرهايف االستمتاع باحلضارات القدمية و السياحة متمثل 

  .و املسيحية على مر التاريخ و العصور  اإلسالميةو الرومانية و احلضارات  اإلغريقيةاحلضارات 

و السبب يف تواجد يف  اإلجازاتسياحة  أوالسياحة الشعبية  أيضاتسمى  :ـــ السياحة االجتماعية 

  .السياحة كانت مقتصرة يف القدمي على طبقات الثرية فقط أنل هذا النوع هو مث

 األبيضانتشارا ، حيث يعترب حوض البحر  أكثرهاالسياحة و  أنواع أقدممن :  ـــ السياحة الترفيهية

املناطق اجتذابا حلركة سياحة الرتفيهية ملا يتمتع به من مقومات كثرية كاعتدال  أكثراملتوسط من 

الشواطئ اجلذابة للسياح ، و تكون السياحة الرتفيهية بغرض االستمتاع و  إىل باإلضافةناخ امل

 إىلالرتفيهية عن النفس و يطلق عليها باهلوايات مثل صيد السمك ، الغوص و التزجل و الذهاب 

  .املناطق اجلبلية و الصحراوية 

ارتبط هذا النوع من السياحة بالعالقات بني اغلب دول العامل و يعتمد  :ـــ سياحة المؤتمرات 

اعتدال املناخ و وجود الفنادق و : النهوض ذا النوع من السياحة على توفر عوامل عدة منها 

  1.القاعات جمهزة لعقد االجتماعات و املطارات 

  

                                                           

. 12، ص2007، دار التنوير ، اجلزائر ،  1، ط أنواعها، و  أركانهاالسياحة مفهومها ، ، ــ خالد كواش  1  
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لفرتة  أخرىيف دولة  أخرمكان  إىل اإلقامةيقصد ا االنتقال من مكان  :ـــ السياحة الرياضية 

جند  األنواعاالستمتاع مبشاهدا و مثل هذه  أوالرياضية املختلفة  األنشطةمؤقتة دف ممارسة 

  1.االوملبية و بطوالت العامل املختلفة  األلعابدورات 

  :ح ـــ حسب السن 

سنة و هي مرحلة  14 إىل 7من عمر  باألطفالتتعلق هذه السياحة و ترتبط  :ـــ سياحة الطالئع 

الالزمة و هلذا  السلوكياتتعليمية يتم من خالهلا اكتساب الطفل جمموعة من املعارف و املهارات و 

تثقيفية و سلوكية مثل  أوشكل معسكرات طبقية تعليمية  تأخذتنجح الربامج السياحة اليت 

  .معسكرات تعليم الكمبيوتر و الكشافة 

سنة و تتسم  21 إىلسنة  15لشباب خالل املرحلة العمرية من و تتعلق با :ـــ سياحة الشباب 

  .و احلياة االجتماعية و تكوين معارف و صداقات و خلق الروابط االجتماعية اإلثارةبالبحث عن 

 إرهاقهسنة و هي سياحة االسرتخاء من عناء العمل و  20 إىلسنة  12من :  سياحة الناضجين

احي هذا يرتبط بسياحة الشواطئ و الصحراء و اجلبال و الريف خالل العام و لذلك فالربنامج السي

  . االسرتخاءو غري ذلك من مناطق االستجمام و الراحة و 

  السياحة التقليدية انتعاشا أنواع أكثرو هي  :الشيوخ  أوالمتعاقدين  أوـــــ سياحة كبار السن 

برامج ترفيهية متطورة  أوهيلية و تعويضية أا للمتعاقدين و تتضمن  برامج التو تصمم خصيص 

  2.خيالية 

  

 

                                                           

. 12صاملرجع ،  ،نفس أنواعها،  أركانها االسياحة مفهومها ،و  خالد كواش ،ـ  1  

. 49ـــ 48 ص،سبق ذكره املرجع ،  السياحي اإلعالم، ـ حممد منري حجاب  2  



مفاهيم حول السياحة:الفصل األول   

 

~ 32 ~ 

 

السياحة ما بين الخصائص و المقومات : المبحث الثالث   

خصائص السياحة:  األولالمطلب   

الفنادق ،  يف تتمثل مادية سلع من يتشكل هأن إالقطاع اخلدمات  من جزء السياحي القطاع يعترب

 و ريهاغ و ....اإلدارية كاإلجراءات مادية ريغ سلع من نيتكو  كمااخل ،....املطاعم  واملقاهي 

  :فبما يلي  السياحي القطاع خصائص تتمثل

 األنشطة األخرى من ريبالكث ارتباطها و السياحي النشاط مكونات تعدد -

 )...صناعية،خدمية(االقتصادية

 واملقومات و اخلدمات  تنوع وتوافر املوارد  مدى على فقط يتوقف ال السياحي العرض -

 أو األساسية السياحة خدمات كأسعار العوامل من ريها غ على و السياحية بل التجهيزات

 .التكميلية

 ىل إ نمكا منه نقل كنمب مادي ناتج يف تتمثل ال فهي منظورةري غ صادرات السياحة تعترب -

املستهلك باحلصول على املنتج بنفسه من  فيهاوم يق اليت القليلة الصناعات واحدة من فهي آخر،

 هاخارج حدود نقل تتحمل نفقات ال السياحي للمنتجاملصدرة  الدولة نفإ هعلي ،وهإنتاجمكان 

 .انقله إنتاجها،تكاليف تكاليف ىلإ باإلضافة تتطلب اليت للمنتجات األخرى بالنسبةكما هو 

 السياحي الطلب نأ خاصة للسائح،املالية  القدرة على ريَ كب حد ىلإ يتوقف السياحي الطلب نأ -

  .الكمالية جاتحلاا غالبا بإشباع يرتبط بل الضرورية احلاجات  بإشباع ال يرتبطيف مجلته 

 وسائل يف التكنولوجي مالتقد و للدولة االقتصادية يةهالرفا ستوىمب السياحي الطلب يتأثر -

 عوامل ىلباإلضافة إ )الكساد و الرواج(االقتصادية  التقلبات و والتصاالتاملواصالت 

  1.فيها ريالتأث و التحكم الدولة يصعب على اليت سياسية و ثقافية

  

                                                           

. 47ص ،سبق ذكره ، املرجع الخدمات السياحية و أثرها على سلوك المستهلك، ــ برجني أمين  1   
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 يفني السائحمجهور  لدى ذاتية بدوافع ما بدولة السياحيةاملوارد و اخلدمات  على الطلب ارتباط -

 .من املرونة عالية بدرجة يتصفاحلاالت  معظم

 .النادرة يشكل صعوبة لدول أخرى يف إنتاج سلع بديلة متتع بعض الدول ببعض املوارد  -

التكنولوجيا املتطورة  الستخداماالجتماعي و جماال و  الثقايف لإلبداع حافزا ثلمب السياحة صناعة -

 . دولية منافسة وجود ظل يف لهيالتأ و الكفاءة من أكرب مستوى تتطلب فهي  لذا 

 الصناعات من العديد يف كما آخر ن إىل مكا من النقل أو للتخزين السياحيم قابلية املنتج  عد -

 ةـــــــخاص و األسعار و العرض حجم و يتفق بدا زمنية لفًتات للتخزين منتجاا تصلح اليت األخرى

 مستويات ثبات معد ىل إ يؤدي امم األحوال معظم يفيتصف باملومسية  السياحي الطلب نأ و

 أرباح قيقحب ضرورة ىل إ الفندقية و السياحيةاملؤسسات  تسعى لذا السياحة، صناعة يف التشغيل

ملواجهة الرتاجع خالل الفرتات الباقية من  السياحي العائد من جزء ادخار وخالل املوسم  كافية

 1.السنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.22ص ،سبق ذكره املرجع ،  السياحيةدور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية ،محيدة بوعموشة  ــ  1   
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  مقومات السياحة : المطلب الثاني 

:ما يلي  أمههاتعتمد السياحة على مقومات   

و تشمل كافة الظروف اليت تشكل مقصدا للسياح من مجال الطبيعة و  :أـــ المقومات الطبيعية

:احلياة احلضرية و جند  تأثرياتاالبتعاد عن كل   

يفضل السياح اجلو املعتدل اجلاف ، حيث  إذو هو ذلك اجلو السائد يف بلد معني ،  :ــ المناخ

1.املناطق اجلبلية و الساحلية يف فصل الصيف  إىلينتقل السياح   

و يربز من خالل التضاريس و السالسل اجلبلية و املسطحات املائية هذا  : األرضسطح  أشكالــ 

يشجع الدول املتخلفة على استغالل هذه اإلمكانيات الطبيعية و إقامة عليها منتجعات سياحية مما 

.حيفز على جذب السياح   

دد كبري من السياح ملا هلا وضع خاص يف نفوس و خواطر ع :ـــ الشواطئ و المسطحات المائية 

.هلا من متعة و هدوء لألعصاب ، و هي تعترب من أهم مكونات السياحة لعدد من الدول   

تعد أشعة الشمس من املطالب املهمة للسياح نظرا لفائدا الصحية و حاجة  :ـــ الشمس 

.ا ــــــــــــــــــــــــــاس إليهــــــــــــــــــــالن  

إن للغابات و النباتات الطبيعية و احلشائش أثرا عظيما يف نفوس السياح و :  الطبيعيةــ النباتات 

تعترب من وسائل اجلذب الكبرية اليت تثري إعجاب حميب الطبيعة مما ساعد يف احلفاظ عليها كثروة 

قومية تقلل من املخاطر و التغريات املناخية فضال عن تشكيل حمميات حتافظ على احلياة الربية 

2.لنسل احليوانات النادرة   

 

                                                           

. 104ص سبق ذكره، ، املرجعدور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية السياحيةمحيدة بوعموشة ، ـ  1
  

،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم ظل تحقيق تنمية سياحيةتطوير المنتج السياحي الجزائري في ـ شافعي فاطمة، 2
.58، ص2010/2011، اجلزائر 03االقتصادية، جامعة اجلزائر   
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تعد من وسائل اجلذب السياحي اليت تلعب دورا كبريا يف  :ـــ الشعاب المرجانية و رياضة الغوص 

تطوير السياحة و هي متوفر يف الكثري من الدول العربية خاصة يف منطقة خليج العقبة و منطقة 

.شرم الشيخ على خليج العرب   

:ريخية و التا األثريةب ــ المقومات   

 اإلنسانيةو هي متثل عمق املعرفة  : النحتيةـــ الحضارات القديمة و المراكز العلمية و الثقافية و 

و ربط املاضي و احلاضر و من ضمن هذه احلضارات الفرعونية و مقابر امللوك يف مصر و احلضارة 

 األردنيف  األقباط أثاريف سوريا و  األمويني أثارالكنعانيني يف فلسطني و  أثارالنوبية يف السودان و 

.املسلمني و الرومان يف الكثري من دول العامل أثاريف لبنان و  ينيقالفيني أثارو   

الثقافية اليت ميارسها الزوار املتمثلة يف الرقصات الشعبية  األنشطةو هي متثل  :ـــ المقومات الثقافية 

ت و التقاليد و احمللية اليت تعكس العادا السينمائية ماألفالو  األثريةو الفنون التشكيلية و املتاحف 

.الفلكلور للسكان   

التطور احلضاري مثل املشروعات الضخمة  إىلو هي املقومات اليت تشري  :ـــ المقومات الحديثة 

اقتصادي و منها السدود العمالقة اليت حتافظ على الثروات املختلفة كالثروة السمكية و  تأثريذات 

الثروة الغابية و الطاقة و كذلك املطارات العاملية اليت جتذب السياح و اجلسور  املعلقة و القنوات 

.اليت تربط البحار و اخللجان و خطوط السكك احلديدية و املوانئ البحرية و النهرية   

 إليهو هي متثل جانبا مهما يف جذب السياح و ذلك للتطور الذي وصل :  اإلنسانيةــ المقومات ـ

يف هذا العصر من منو يف الفكر و الثقافة و ما يعكس من مشاركة شعبية لكل فئات الناس  اإلنسان

1.ليات اخلاصة يف التعبري عن ثقافتهم و تقاليدهم احمللية يف املناسبات املختلفة ويف املعارض و الفعا  

 

                                                           

 إدارةاملاجسرت ، مذكرة خترج لنيل شهادة ،  في التنمية االقتصادية و االجتماعية في الجزائر دورا لسياحةمساعيين ، نسيبة   ـــــ1
.29،ص 28ص 2014ـ ــــ 2013هران ، ز ، جامعة  أعمال  



مفاهيم حول السياحة:الفصل األول   

 

~ 36 ~ 

 

كاملساجد و املزارات و الكنائس املوجودة يف   اآلثاراملقدسة و  األماكنوهي  :ـــ المقومات الدينية 

بعض املدن املقدسة مثل مكة املكرمة و املدينة املنورة و القدس ، و قد متيز الوطن العريب ذه 

. اإلسالميةاليهودية و املسيحية و : اخلصائص نسبة ملهبط الديانات السماوية الثالث   

و التذكارية و مراكز النشاطات  األثريةقطع و تشمل بيع ال :ـــ مقومات الجذب االصطناعية 

.املختلفة ، كالرياضية و الثقافية و املنتجعات اخلضراء يف املناطق الصحراوية و على سفوح اجلبال   

النظام السياسي يف الدولة هو احملرك الرئيسي لكافة  أنمن املؤكد  :ــ مقومات الجذب السياسية 

اهتمام الساسة من خالل  إىلاليت حتتاج  األنشطةهذه  فيها ، و السياحة واحدة من األنشطة

حركة السياح و االهتمام بالبنية التحتية  أمامو فتح احلدود  األجانبللمستثمرين  اإلجراءاتتبسيط 

1.للسياحة من فنادق و منتجعات و قرى سياحية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 29ص، نفس املرجع  ،دور السياحة في التنمية االقتصادية و االجتماعية ،نسيبة مساعيين ـــــ   1  
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:خالصة   

: أنمما سبق يتضح   

الصناعات  أكثرو الظواهر االقتصادية و االجتماعية يف عامل اليوم  أهماكرب و  أصبحتالسياحة  

قطاعات االقتصاد العاملي ملا تؤديه من دورا مهما يف زيادة الدخل  أهممنوا يف العامل و هي من 

القومي و حتسني ميزان املدفوعات و مصدرا للعمالت الصعبة ، و توفري فرص العمل و هدفــــــــــــــا 

و بدائية يف  األثرياءكانت نشاطا يقتصر على فئة قليلة من   أنفبعد   ،لتحقيق الربامج السياحية 

  أنواعهلا  مجاهرييةظاهرة  أصبحتيف مستهل القرن العشرين تطورت و   أن إال أساليبهاو وسائلها 

و تارخيية و زاد االهتمام ا  أثرية، خصائص  ، مقومات منها طبيعية ،  أركان،  أسس  ،وإغراض

.من قبل الكثري من الدول من أجل جلب العملة الصعبة للبالد   
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   :تمهيد

تداوهلا و كثرة الطلب عليها  انتشارصناعة اخلدمية و ذلك من خالل حوظا يف اليشهد العامل منوا مل

  .من قبل الزبائن أو املستفيدين 

خاصة يف الدول املتطورة و  لالنتباهوقد عرفت اخلدمات السياحية و الفندقية توسعا كبريا و ملفت 

العامل و من  اقتصادو الفعال يف  األساسيالدول و احملرك  اقتصادياتأصبحت كقطاع جوهري يف 

الدول على بعضها البعض  انفتاحاحية و خاصة الفندقية تتزايد بتزايد هذا فإن فرص املؤسسات السي

اخلارجية ، مما يؤدي إىل منو  و تزايد عمليات التصنيع و التجارة  األفرادو زيادة أنشطة السفر و حركة 

 اإليواءو تزايد الطلب عليها أي على خمتلف اخلدمات الفندقية من بينها خدمات  اخلدمة الفندقية

  .البعض  بعضها مرتبطة أخرىو  خدمات  اإلطعام

و من هذا ظهر ما يسمى بالتنافس يف هذا اال من قبل الكثري من املؤسسات السياحية من أجل 

  .تقدمي خدمة فندقية جيدة للسياح 

   :إىلسنحاول التطرق يف هذا الفصل حتت عنوان اخلدمات السياحية لذلك     
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  حول الخدمة  مفاهيم:  األولالمبحث 

  مفهوم الخدمة :  األولالمطلب 

  .قبل أن نتطرق إىل مفهوم اخلدمة البد من وضع تعريف ملا يصطلح علية باملنتج 

بع حاجة و يليب رغبة ، وقد يكون املنتج ــــ حسب كوتلر املنتج هو كل ميمكن عرضه يف السوق ويش

  1. أفكارسلع مادية ، خدمات ،أفراد ، مناطق ، منظمات ،

املنافع املادية و الغري املادية  نجمموعة مخليطا من اخلصائص امللموسة و " و يعرف املنتج على أنه ــ 

  2".املستهلكباع حاجات و رغبات اليت دف إىل إش

  .ومن خالل التعريفني السابقني نالحظ أن مصطلح املنتج واسع و يشمل يف معناه اخلدمة 

منتجات غري ملموسة يتم تبادهلا مباشرة " اخلدمة على أا للتسويق  األمريكيةحيث عرفت اجلمعية ــ 

من املنتج إىل املستعمل ، و ال يتم نقلها أو خزا وهي تقربا تفىن بسرعة ،و هي أيضا النشاطات أو 

  . "بسلعة معينة  الرتباطهااملنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض 

إجناز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر و تكون أي نشاط أو " أما كوتلر فقد عرفها على أا ــ 

إنتاجها أو تقدميها قد يكون مرتبط أو غري ينتج عنها غري ملكية ، و أن  أساسا غري ملموسة و ال

   ."مرتبط مبنتج مادي غري ملموس 

 لتعامل اهلدف متثل و حمسوسة غري لكن و معرفة نشاطات " أا على اخلدمات اعترب من هناك وـــ 

،3."  الزائر رضا حتقيق غرضه ا  

  

  

  

                                                   
، جامعة بومرداس ،التسويقية  اإلدارةمذكرة ماجستري ،فرع ،الخدمات السياحية و أثرها على سلوك المستهلك ــــ برجني أمين ،  1

. 65ص 2009،اجلزائر   
دار النشر و التوزيع ،االردن ،)المفاهيم ،االسس،الوظائف(إستراتيجيات التسويق ، ـــــ نزار عبد ايد الرباوري ،أمحد فهمي الربجني  2

.153،ص2004،   

.153،ص 2004،دار للنشر و التوزيع ، االردن  التسويق مفاهيم معاصرةـــ نظام موسى سويدان ،شفيق إبراهيم حداد ،  3  
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  خصائص الخدمات : ب الثاني المطل

 :هي اخلصائص هذه و املادية السلع عن متيزها مميزات أو خصائص بعدة اخلدمات تتميز

  الخدمات الغير ملموسة ـــ  1

 أو معاينة صعوبة مبعىن شرائها، قبل اخلدمة إلدراك اخلمسة حواسه استخدام املشرتي يستطيع ال أي

 قرارات إصدار على قادرا يكون لن اخلدمة من املستفيد أن كما شرائها، قبل اخلدمة جتربة أو فحص

 لو حيصل مثلما اخلدمة شرائه قبل حواسه خالل من حمسوس تقييم إىل استنادا باخلدمة الرأي إبداء أو

 .مادية سلعة اشرتى أنه

 شرحها أو التجزئة حمالت يف عرضها أو التجارية املعارض يف توضيحها و شرحها يصعب فإنه هلذا و

 .السلعة شراء قرار من أصعب اخلدمة شراء قرار فإن مث ومن اإلعالن، خالل من

 أو املستعمل مع لالتصال اإلعالن و الشخصي البيع استخدام من بد ال الصعوبة هذه لتاليف و

 عليها سيحصل اليت املنافع توضح كان اخلدمات، عن امللموسة الصورة تطوير خالل من املشرتي

 . إخل...السينما دور و املطاعم، و الفنادق إعالنات يف كما للخدمة استخدامه جراء املستفيد

   االنفصال عدم و التالزمية :ـــ  2

 درجة أن فنقول تقدميها يتوىل الذي الشخص بني و ذاا اخلدمة بني االرتباط درجة ا نعين و 

 جود و إىل التالزمية خاصية تشري كما املادية، السلع إىل قياسا اخلدمات يف بكثري أعلى الرتابط

 عند اخلدمة من املستفيد حضور األمر يتطلب ما فغالبا املستفيد، و اخلدمة مزود بني مباشرة عالقة

 و إنتاجها يتم مث أوال تباع و تسوق فاخلدمة إنتاجها، يف مشاركته أو مسامهته ضرورة إىل و بل تقدميها

 إجناز أن يعين للخدمة االستهالك و اإلنتاج عملية يف التزامن هذا اللحظة، نفس يف استهالكها

  :طريق عن1  به املتواجد احمليط و اإلنساين بالعامل يتأثر قد اخلدمات

  

  

 

                                                   

. 199،ص  املرجع سبق ذكره ،الحديث للتسويقالعلمية  األسس، ـــ محيد الطائي ،حممود الصميدعي و آخرون   1  
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 .االستهالك و اإلنتاج عملية فيها حتدث اليت البيئة 1-

 .للمستفيد اخلدمة إنتاج و التسويق عملية يف املشاركني األشخاص 2-

 .اخلدمة إنتاج عملية يف املشرتكة اجلوانب بكافة املستهلك أو العميل املستفيد تأثر 3-

 .اخلدمة جودة و اخلدمة مقدم سلوك على املستفيد تأثري إمكانية 4-

 .هلا استعداده و مهارته و نفسيته ناحية من اخلدمة تقدمي وقت مبقدمها اخلدمة جودة تأثر 5-

 1.اخلدمة جمهز أو مقدم بإمكانيات يرتبط هذا و اخلدمة تغطيه الذي النطاق حمدودية 6-

  الخدمة تقديم طريقة في التماثل عدم أو المخرجات في التجانس عدمـــ  3

 أو مهارة على تعتمد أا طاملا التجانس عدم أو التماثل عدم أو التباين خباصية اخلدمات تتميز

 منطية معايري إجياد الصعب من أنه جند كما تقدميها، مكان و زمان و مزودها كفاءة أو أسلوب

 جند و بل قياسها، كيفية يف خمتلفة طرق هلا اخلدمات أنواع من نوع فكل اخلدمات حالة يف لإلنتاج

 اعتمادا خمتلفة بطرق خدماته يقدم اخلدمة مزود أن كما منها بكل اخلاصة اإلنتاجية قياس يف صعوبة

 .أحيانا الشخص نفس قبل من املقدمة اخلدمة تتباين بذلك و معينة ظروف على

 الشراء عملية قبل اجلودة على حيكم أن عليه الصعب من فإنه املستهلك نظر وجهة من كذلك و

 سيتعامل اليت اجلهة اختيار قبل اخلدمة بشراء قاموا أشخاص اآلخرين مع التحدث إىل يدفعه ما هذا

 .معها

  ة الخدم هالمية و فناء صفة ) المخزون(ـــ  4

 هذا و للتخزين، قابلة غري هالمية طبيعة ذات فهي استخدامها عند الفناء و للزوال اخلدمات تتعرض

 هذا و اخلدمية، املؤسسات يف كامل بشكل أو نسبيا منخفضة اإليداع و التخزين تكلفة جيعل ما

  2.الفنائية خلاصية إجيابية كنتيجة إليه النظر ميكن

  

 

                                                   

.271ص ـــ 270، ص2002، األردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، التسويق الحديث أسس ـ عبد اجلبار منديل ،ــــ    

.  31ص ـــــ 29،ص 2005ر وائل للنشر و التوزيع ،دا ، 1ط  ، تسويق الخدماتـــ هاين حامد الضمور ،  2  
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 غرف فوجود ، اخلدمة من االستفادة عدم حالة يف كبرية خبسائر متىن اخلدمية املؤسسات فإن لذا

 ختزينها ميكن ال فإنه ، معينة رحلة يف طائرة منت على مشغولة غري مقاعد أو مثال، الفندق يف شاغرة

 أية اخلاصية هذه تشكل ال و معطلة، طاقات باعتبارها خسارة يشكل كله فهذا ، أخر لوقت

 واحدة بوترية استمراره عدم و الطلب يف التذبذب أو التباين أن إال مستمر، الطلب أن طاملا مشكلة

 فرتات يف ازدحاما تواجه اليت النقل شركات يف كماالصعوبات   بعض تواجه اخلدمة مؤسسات جيعل

 بعض طريق عن اخلاصية هذه آثار من التخفيف ميكن ذلك رغم و ايته و العمل ساعات بداية

 : اإلجراءات

 .الطلب مستوى يف التغري مواجهة و إدارة دف ذلك و املسبق احلجز أنظمة استخدام 1-

 .اخلدمة طلب على التزايد حالة ملواجهة مؤقتة معدات و )عاملة يد( عمل قوة تشكيل 2-

 .اموعات و لألسر )اخلدمة تقدمي(املشرتكة اخلدمات أساليب تطوير 3-

 .املستقبلي التوسع ألغراض تسهيالت و منشآت إضافة 4-

  1.الركود حالة يف زيادته و الندرة، حالة يف الطلب تقليص على يشجع الذي التمييزي التسعري 5-

 بالسلع مقارنة للخدمات مميزة خاصية و صفة متثل امللكية انتقال عدم إن: ة  الملكيــ  5

 استهالكها و استخدامها ،امتالكها ا، التصرف حق ملستخدمها فإن األخرية، هلذه فالنسبة املادية،

 ميتلك املستهلك فإن مثنها يدفع عندما و الحق، وقت يف بيعها أو ختزينها بإمكانه و كامل، بشكل

 و معينة لفرتة اخلدمة استخدام أو باستعمال احلق فقط له املستفيد فإن للخدمة، بالنسبة أما السلعة،

 أو منزل استئجار أو طائرة، يف مقعد أو فندق يف غرفة تأجري مثل األحيان من كثري يف حمدد لوقت

 من مباشرة منفعة على احلصول أو االستئجار أو االستعمال لقاء إال يكون ال يدفعه ما أن و سيارة

 املستهلك ألن تسويقية مشكلة يسبب مما املادية، السلع يف كما ميتلكها ال فهو إليه املقدمة اخلدمة

 ذه يشعره حىت اخلدمة تسويق رجل على كبري بعبء يلقي مما للسلعة متلكه عند بالسعادة يشعر

 2.اخلاصية

                                                   

. 31، نفس املرجع ، ص  تسويق الخدماتـــ هاين حامد الضمور ،   1  

. 202، ص سبق ذكره ،املرجع  العلمية للتسويق الحديث األسســــ محيد الطائي ، حممود الصميدعي ،وآخرون ،   2  
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 :الجودة قياس صعوبةــ  6

 :  للخدمة الثالثة األبعاد بني التمييز ضرورة األمر يتطلب اخلدمة جلودة حمدد تعريف لوضع و

 التعبري ميكن اليت اجلوانب مبعىن للخدمة، الكمية اجلوانب إىل تشري :)الفنية اجلودة( الفين البعد 1-

 .معينة ملشكلة التكنولوجيا و العلم تطبيق إىل تشري كما كمي، بشكل عنها

 الفنية اجلودة نقل عملية فيها تتم اليت الكيفية إىل تشري فهي ):  الوظيفية اجلودة (الوظيفي البعد 2-

 و اخلدمة مقدم بني االجتماعي و النفسي التفاعل ذلك متثل و ،)العميل( اخلدمة من املستفيد إىل

 ).العميل(

 الوسائل كافة كذا و اخلدمة فيه تؤدى الذي املكان هي و ) :املادية اجلودة  (املادي البعد 3-

 قياس و حتديد يف شيوعا األكثر املدخل إن .اخلدمة مقدم طرف من املستعملة املادية اإلمكانيات و

 . املستهلك حكم على يعتمد الذي املدخل هو اخلدمة جودة

 املدركة أو الفعلية اجلودة (املقدمة اجلودة مستوى تطابق ملدى قياس " إال هي ما إذن اخلدمة فجودة

 1")املتوقعة اجلودة  (املستفيد توقعات مع )املستفيد قبل من

 كذا و ملموسة غري لكوا قياسها، يف صعوبة اخلدمة عمليات أكثر من اجلودة أن نستخلص منه

 الذي الزبون، مع االتصال من عالية بدرجة متتاز اخلدمة عمليات أن مبا و إنتاجها، يف الزبون مشاركة

 جيعل ذلك فإن يتأثر، و يؤثر أنه كما ألخر، شخص من خمتلفة و متغرية رغبات و حاجات ميلك

  :مثل قياسها ميكن ال اخلدمة خصائص من الكثري

 .للزبون منها املرجوة الفائدة حتقيق يف اخلدمة معلومة -

 .ا الوفاء مدى و الزبون رغبات و حاجات فهم -

 .الزبون قبل من طلبها حلظة اخلدمة تسيري -

 2.توافرها تتطلب اليت الزبون و اهز بني املتبادلة الثقة -

   

                                                   

. 231،ص  سبق ذكره ،املرجع التسويق مفاهيم معاصرةـــــ نظام موسى سويدان ،شفيق إبراهيم حداد ،   1  
2
  ، 2005، األردن، دار الشروق ،  مفاهيم و عمليات وتطبيقات إدارة الجودة في الخدماتقاسم نايب علوان احملياوي ،ـــــ  

.60ص  
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  مفاهيم حول الخدمات السياحية : المبحث الثاني 

   و خصائصها مفهوم الخدمة السياحية :  األولالمطلب 

  :المفهومــ  1

و النشاطات توفر للسياح الراحة و  األعمالجمموعة من " تعرف اخلدمات السياحية على أا 

املنتجات السياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم يف املرافق  استهالكالتسهيالت عند الشراء و 

  ." األصليالسياحية بعيدا عن مكان سكنهم 

مزيج من العناصر املادية و املعنوية ، اليت " كما ميكن تعريف اخلدمة السياحية على أيضا على أا   

للعرض السياحي  ، بغرض إشباع حاجات و رغبات املستهلك يف  األساسيةختتم بتقدمي املكونات 

  1. األمنالثقافية ، األنشطة،  اإلطعامالنقل ، : امليدان السياحي مبسامهة جمموعة من العناصر 

السياحية الخدمة خصائصـــــــ  2  

 بقية بني و بينه تباين و اختالف هناك إن اخلدمات،إال قطاع ضمن السياحي القطاع يصنف

قطاع لكونه األخرى اخلدمية األنشطة  هنالك إن كما مادية غري عناصر و مادية عناصر بني مركب 

:متيز أخرى عناصر  

. ختزينه أو السياحي جاملنت نقل ستحالةاـــــ     

 . السياحية اخلدمة استهالك أو تقدمي عند السائح حضور شروطــــ  

. املكان و الزمان نفس يف استهالكها و ـــ أنتاجها    

. بالباخرة الطائرة بأخر منتج استبدال إي:إحالهلا إمكانية  ــــ  

  .السياح و رغبام وتوقعام نظر بسبب تباين وجهت سياحية نتجات ــــ تباين امل 

  

                                                   

. 39،ص  1999، األردن، 1، دار جمدالوي ،ط مختارات من االقتصاد السياحي،ــــ مروان السكر   1  
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المزيج التسويقي للخدمة السياحية:المطلب الثاني  

 بغية البعض بعضها مع العناصر و األجزاء و األنشطة من مزيج أم خليط بأنه التسويقي املزيج يعرف

 املناسب السعر حتديد و دراسة مث للسوق، املقدم املنتج دراسة خالهلا من يتم توليفة، على احلصول

 إشباع أجل من املناسب الزمان يف و املكان إىل إيصاله و توزيعه مث من و له، الرتويج مث التنافسي و

 1."املنظمة وجود مربر حتقيق و ممكن مستوى بأعلى للمستهلك منفعة تقدمي أو رغبة تلبية أو حاجة

 املنطقة يف املوجودة السياحية للمنظمة ميكن اليت و للسيطرة القابلة املتغريات جمموعة أنه يعترب كما

 2"مسبقا احملددة و املستهدفة األسواق يف السياحية األهداف لبلوغ تستخدمها اليت

لتكون املزيج التسويقي يف الصناعة السياحية و   7pلسبعة عناصر  األمهيةو يف هذا السياق سنعطي 

،   place)  التوزيع( ،املكان  Price، السعر   Product)السلع و اخلدمات ( املنتج : هي 

    phisical   environnement) الدليل املادي ( ، البيئة املادية   promotionالرتويج 

  .  process،عملية تقدمي اخلدمة    people)  األفراد( ، الناس 

 :السياحية الخدمةج المنت

 غابات، صحاري، وديان، سهول، جبال، الطبيعية املناظر من يقدم ما كل " يعين السياحي المنتج

 الدينية، اآلثار و التارخيية، اآلثار و التذكارية، النصب و الشعبية، الفنون و املسابح، و حبريات و أار

 و النقاهة أماكن و املسارح املنتزهات، احلدائق، املالعب، الرتفيه و التسلية و الرياضة أماكن و

 هلا يراد خام كمواد هذه تعترب و الطبيعية احلمامات الصحية، املنتجعات الصحية، املرافق االستجمام

  "املختلفة األسواق احتياجات تلبية أجل من خمتلفة بطرق تطور أن

 اخلدمات بأنه إياه واصفني السياحي املنتج طبيعة حول الباحثني و الكتاب خمتلف بني إمجاع هناك و

 و ليةــــــــــــــــــــــالتس و األخرى املصادر و الطبيعية األماكن و املبيت، السكن و اإلقامة مثل، يقدمها اليت

  3...النفس عن الرتويح و الرتفيه، و املشرب، و املأكل و ،االتصاالت و النقل،

  

                                                   

. 250ص  1998، مصر ،  اجلامعية،الدار  ) المفاهيم و االستراتيجيات(، التسويق ـــــ حممد فريد الصحن   1  

. 217ص  ،1997 ، األردن،دار زهران التسويق في المفهوم الشامل ،، ــــ زكي خليل املساعد   2  

. 220،ص سبق ذكره ، املرجع  المستهلكالخدمات السياحية و أثرها على سلوك ، ــــ أمين برجني   3
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 يف و خاصة بصفة السياحة جمال يف املرنة و املهمة املتغريات أهم من التسعري يعترب :التسعير   

 فقد مرادفات، و استخدامات و معان له اخلدمات قطاع يف السعر و " عامة، بصفة اخلدمات صناعة

 خدمات ) العمولة و (البنوك خدمات) الفائدة و (النقل خدمة األجور يعين السعر أحيانا جند

 التسميات هذه من الرغم فعلى ، التعليم خدمات الرسوم و التأمني خدمات  القسط و السمسرة

 مقابل دفعه املستفيد على جيب املال من مقدار منه يفهم التسعري يبقى احلقيقة يف لكن املختلفة

 1.  "اخلدمة على احلصول

 املنظمات كون ذلك بالتعقيد، تتصف جندها فإننا السياحية اخلدمات أسعار إىل ينظر عندما و

 و فردي بشكل تعرضه ما أسعار حتدد فهي البعض، بعضها عن مبعزل أسعارا تضع ما غالبا السياحية

 .مستقل

 وقت من األسعار لتغري معارضة هناك أن حيث السياحة جمال يف للتسعري آخر مشكل هناك أن كما

 .مستمر بشكل و ألخر

  2 :الترويج

 يتمثل اليت و السوق حنو املوجهة و اخلدمة ملقدم املتاح أإلقناعي االتصال صور كل به يقصد و 

 تعريف أو فيه الرتغيب و باملنتج االهتمام بفرض اجلمهور إىل الرسالة يقم أنه أي اإلقناع، يف دورها

 .بوجوده تذكريه أو للمستهلك

 أو احلاليني (السياح املستفيدين لتوجيه مباشر غري و مباشر اتصال عملية هو إذن فالرتويج "

 إىل تعيدهم أن شأا من اليت السياحية اخلدمات على للحصول حثهم و إقناعهم و ،)املرتقبني

 .هسلوك يغري مؤثر ألي تعرضهم احتمال من محايتهم و الطبيعية حالتهم

 سيتلقى الذي املستهدف اجلمهور حتديد هي السياحة يف الرتويج سياسة لتطوير األساسية اخلطوة إن

 اتــــــــــــــــالسفري وكالء مثل السياحة طاءــــــــــــــــوس من للتثبت القرارات اختاذ و الرتوجيية املعلوماتالرسالة 

  .الرتوجيية الرسائل أو الرسالة ستصلهم الذي السياح و الرحالت منظمي و

                                                   

. 247ص سبق ذكره ، ، املرجع  تسويق الخدمات، هاين حامد الضمور ــ   1
  

. 237ص سبق ذكره ، املرجع  ،التسويق في المفهوم الشامل ،كي خليل املساعد ـــــ ز  2  
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 يرصد أن جيب املال من كم املالئمة املوازنة حتديد بشأن قرار اختاذ الصعب من يكون ما غالبا لكن

 عالقة هلا اليت و الرتويج ميزانية حتديد بواسطتها ميكن خمتلفة طرقا هناك  كان إذا إال للرتويج،

 :بالسياحة

 .معينة زمنية فرتة يف توفريه تستطيع ما حسب تروجيية ميزانية حتديد :توفريه ميكن ما طريقة 1-

 .املنافسني مصروفات إىل الرتويج مصاريف الطريقة هذه تستمد :التنافسي التكافؤ طريقة 2-

 أن حبيث للتشغيل قابلة و حمددة بصورة الرتوجيية األهداف وضع :املهمة و اهلدف طريقة 3-

 أداء يتضمنها اليت التكاليف ختمني جيري مث من و تقرر، أن ميكن األهداف لتحقيق الالزمة املهمات

   .املهمات تلك

 :هي العناصر هذه أهم و األخر حمل بعضها حيل أن ميكن الرتويج عناصر نإ

 وسائل طريق عن املستفيد إىل املعلومات لنقل شخصي غري و مباشر غري اتصال هو :اإلعالن -أ

 : يف اإلعالن أغراض تتمثل و .املعلن شخصية عن اإلفصاح مع معني أجر مقابل للغري مملوكة

 . السياحية اخلدمة من يستفيدوا أن احملتمل من الذين السياح املستفيدين بني الثقافة و الوعي نشرــــ  

 .له املقدمة اخلدمات أنواع إىل اهتمامه و املستفيد انتباه توجيهـــ 

 جلب و إرشادهم و املقدمة، السياحية اخلدمات جتاه املستفيدين نظر وجهات على التعرفـــ 

 .اهتمامهم

 موظفيها بعض بتخصيص املستهدف السوق مع املنظمة قبل من يتم :الشخصي االتصال -ب

 .منتجاا من املستهدفني مع التحديد وجه على للتعامل

 و العينات و املسابقات يف و السياحي التسويق يف دور للتنشيط ):التحفيز( التنشيط -ت

 1.احلفالت

 شهادات كاستخدام النشاطات من عديدة أنواع السياحي التسويق جمال يف و ...املهرجانات و

 : 2 مثال التنشيط استخدام من اهلدف يكون قد و ،اخل...اجلوائز و الصور، و امليداليات و التقدير

                                                   

 
. 85صرجع سبق ذكره ،امل،  على سلوك المستهلك أثرها، الخدمات السياحية و برجني أمين ــــ ـ1  
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 .الشهرة لكسب و سلوكية استجابة خللق التنشيط يستخدمــــ  

 .لتجربته معني جلمهور املنتج نشر لتشجيع التنشيط يستخدمـــ  

 .فعال املنتفعني األفراد أو املستهدفني و األفراد إما ليشمل التنشيط يستخدمــــ  

 تتميز و فكرة، أو شخص أو مكان أو اخلدمة حول تروجها و أخبارا الدعاية ختلق :الدعاية -ث

 .تذكر تكلفة دون للغرض حتقيق متثل أا مبعىن جمانية كوا على املنظمات من العديد لدى الدعاية

 و السياحية املنظمة بني وثيقة عالقات تنمية السياحي التسويق أهداف من :العامة العالقات -ج

 العمل و املنظمة معها تتعامل اليت اجلماهري و املستفيدين من كل بني جيدة عالقات خلق و السياح

 .اتمع يف البارزة و املهمة الشخصيات بعض و القيادات و العام، الرأي ثقة كسب على

   : التوزيعه ــ  

 التوزيع قرارات أن من الرغم على و املستهدفة، للسوق السياحية اخلدمات إيصال على يعمل التقدمي 

 أن جيب فإنه معينة سياحية منظمات قبل من توضع أا و مرنة غري تكون أن إىل متيل السياحة يف

 أحدى فإن التقدمي إىل اإلشارة عند و .ألهدافها وفقا تنفيذها جيرى أن و الالزمة البيانات هلا توضع

 من السائح لتمكني التكميلية السياحية املنتجات من جمموعة تقدمي هو للوسطاء الرئيسية املهام

 . املعرفة و اخلربة على احلصول

 إشباع بغرض املستفيدين إىل املنتجات بإيصال املتعلقة اإلدارة تتخذها اليت النشاطات هي التقدمي و

 من مرتابطة و متداخلة جمموعة بأا تعرف اليت و التقدمي منافذ خالل من رغبام و حاجام

  .املنظمات

 مشرتكة تسويقية فرص من االستفادة لغرض التسويقية التدفقات من أكثر أو تدفق خالهلا من يتحرك

 التقدمي منافذ من سلسلة يف بالتجزئة البيع قطاع السفر وكالء يشكل و .للجميع منفعة حتقق

  1.األسواق أحد الحتياجات تلبية التقدمي منافذ من مناسبة شبكة يشغلون كما ، السياحي

  

 

                                                   

.239سبق ذكره ، ص املرجع ،، التسويق في المفهوم الشاملكي خليل املساعد ــــ ز  1  
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  : ةالمادي البيئةو ــ  

 على قدرة أكثر جتعله و اخلدمة مع بتجربته املتعلقة املستفيد إدراكي على للخدمة املادي البيئة تؤثر 

 البيئية األبعاد تتضمن و األصل، يف ملموسة غري خلدمة ملموسة مالمح إضافة طريق عن تقييمها،

 و إخل،...اللون املوسيقى، الضوضاء، اهلواء، نوعية احلرارة، درجة مثل احمليطة الظروف للخدمة

 اخلدمة، لتقدمي الداعمة السلع النظافة، الديكور، التأثيث، املعدات و األجهزة مثل) احليز استثمار

 من أو اإلنسان صنع من األشياء و الرموز و العالمات إىل باإلضافة (األخرى املادية التسهيالت كافة

 .براعته ناتج

   :الناسو ــ  

 بينهم، التفاعل إىل باإلضافة (مزوديها) مقدميها كذلك و باخلدمة، املنتفعني عن عبارة هم و 

 و التقدمي طريقة حيث من اخلدمة من مهما جزءا يشكلون اخلدمة يقدمون الذي فاألشخاص

 و اخلدمة مزود بني القائمة التفاعلية العالقة أي اخلدمة، من املستفيدين مع التفاعلية العالقات

 أن حيث ذام اخلدمة من املستفيدين بني التفاعلية العالقات الناس عنصر يتضمن كما املستفيد،

 1.اآلخرين املستفيدين قناعات و أراء بفعل تتأثر و تتشكل قد ما خدمة جودة حول املستفيد إدراك

    :الخدمة تقديمــ  

 مزود قبل من املتبعة األساليب و السياسات و الطرق و اإلجراءات كافة اخلدمة تقدمي عملية تضم

 و نشاطات على العمليات هذه تشمل كما املستفيدين، إىل اخلدمة تقدمي لضمان اخلدمة

 تقدمي على للقائمني املمنوحة التصرف حرية و النشاطات تدفق و امليكنة مثل أخرى بروتوكوالت

 مع العالقة تسويق أساليب و معاملتهم و املستفيدين توجيه كيفية و مثال الصالحيات  اخلدمة

  .تقدميها و اخلدمة إنتاج عملية يف الفاعلة املشاركة على حفزهم أساليب و املستفيدين

  

  

                                                   
ــــ 1   .86ص،سبق ذكره املرجع ،  السياحية و اثرها على سلوك المستهلك الخدمات برجني،ـ امين ـ
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  . مفاهيم حول الخدمة الفندقية: المبحث الثالث 

   الفندقية الخدمةمفهوم :  األولالمطلب  

 :ــ مفهوم الخدمة الفندقية  1

 شراء عند والتسهيالت الراحة للضيوف تؤمن اليت األعمال من جمموعة هي الفندقية اخلدمة"ـــ 

 " . واستهالك

 ." رغبة وإشباع لتقدمي ومصممة التبادل إحداث بقصد امللموسة غري األنشطة عن عبارة هي"ــــ 

 اإلقامة هذه وسيلة عن النظر بصرف الءالنز  وإعاشة وإيواء بإقامة يرتبط الذي النشاط ذلك هي" ـــ 

 نشاطات استمرارية لضمان طريقة أفضل ذلك باعتبار رضاهم وحتقيقام رغب إشباع مع اإلعاشة، أو

  1." عائداته وتنمية القطاع

  : تعريف الفندق ــ  2   

املكان الذي يستطيع املكوث فيه مجيع الذي حيسون التصرف و يستطيعون دفع " ميكن تعريفة بأنه 

مجيع كالطعام فيكون هلم مبثابة بيت مؤقت ، تتوفر فيه   األخرىأجور إقامتهم و تسليتهم و اخلدمات 

  ".مستلزمات الراحة لكنه مقابل أجور حمددة 

 األخرىو اخلدمات  اإلقامة و اإلطعامكما ميكن تعريفه أيضا على أنه بناية أو بيت كبري يوفر 

  2" . اإليواءللمسافرين و طاليب 

  

  

  

  

 

                                                   

، امللتقى الدويل الثالث حول اجلودة و التميز يف منظمات  ، العوامل المؤثرة في جودة الخدمة الفندقيةــ حممود علي الروسان 1 

.2007،  8ـــ  7جامعة سكيكدة ، اجلزائر ،  األعمال   

.05، ص 1998، دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع ، مصر ، الفنادق و القرى السياحية إدارة، ــ ياسني الكحلي  2  
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  أنواعهاو  الفندقية الخدمة خصائص :المطلب الثاني 

 ــ خصائص الخدمة الفندقية  1

 من العديد خلدمات الوقت نفس يف ومنافسا السياحة صناعة يف متميزا موقعا الفندقية اخلدمات حتتل

 باإلضافة فهي والصناعة، كالنفط للدول االقتصادي اهليكل تكون اليت األخرى االقتصادية القطاعات

 :يلي فيما تلخيصها ميكن خاصة مبواصفات تتميز عامة بصفة اخلدمة خصوصيات إىل

  : ملموسة غير خدماتـــ 

 على اختيارها يتم لذلك ، الشراء عملية قبل ملسها أو االشعور  أو تذوقها أو رؤيتها ميكن فال 

 توضيح عملية يصعب ما ،وهو املادي االختبار أساس على منه أكثر والتجربة والشهرة السمعة أساس

 موقع عن املنافسني إبعاد ميكن ال ألنه االخرتاع براءة طريق عن محايتها ميكن ال كما اخلدمة، ووصف

 .ذلك يف رغبوا كلما واستهالكها ايستطيعون زيار  فهم إنتاجها

   ) :للتلف القابلية( التالشي سريعةـــ 

 ورود عدم عند يوميا الكثري خيسر قد الفندق صاحب فإن وبالتايل ،يف املخزنا  االحتفاظ ميكن فال

 ليلة يف واستخدامها املستخدمة غري الفندق غرفة ختزين يستطيع فال هلم، أعدت غرف إىل الءالنز 

  .الحقة، وهو ما جيعل اخلدمة الفندقية قصرية العمر

 مكان يف الفندقية اخلدمة إنتاج ميكن فال) :االستهالك عن اإلنتاج فصل قابلية عدم( التالزمــ 

 أثناء اخلدمة وموفر للعميل الوقت نفس يف تواجد إىل حتتاج فهي آخر، مكان يف واستهالكها معني

 .اإلنتاج موقع عن فصلها إمكانية لعدم لنز امل إىل نقلها للعميل ميكن ال كما واستهالكها، إنتاجها

 بأدائها يقوم الذي أن بسبب الوقت مرور مع واجلودة النمطية يف ختتلف فهي :التجانس عدمــ 

 اخلدمة مقدم حلالة وفقا آخر إىل وقت من عليها احلصول خيتلف وبالتايل أفراد، هم وتسليمها

  1 .وإرهاق تعب من عليه كون قد وما

  

 

                                                   
، دراسة حالة فندق السيبوس الدويل ، عنابة ، مذكرة لنيل شهادة  دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقيةالعايب ،  أحسنــ 1

.05صاجلزائر ، ،، سكيكدة 1995 أوت 20جامعة  ،املاجستري  
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 :النشاط موسميةـــ  أ

 ذلك وارتباط العام، طوال أخرى إىل زمنية فرتة من السياحي النشاط وحجم درجة الختالف نتيجة

 فرتات يف بالفنادق اإلقامة على السائحني وإقبال دولة، بكل واالجتماعية والطبيعية املناخية بالظروف

 مما النائية، السياحية املناطق يف خصوصا باملومسية، الفندقي النشاط اتصف حمددة، ومواسم معينة

 :مثل السلبية اآلثار بعض أوجد

 ·  املستقبل يف الفندقية للحركة بالنسبة التأكد عدم من درجة وجودـــ  

 اليت الفرتات خالل معطلة، طاقة لوجود نتيجة الفندقية والتسهيالت للموارد األمثل االستغالل عدمــ  

 . السياحية احلركة فيها· ضتنخف

 · .األحيان بعض يف الفندقي اإلشغال نسبة اخنفاض نتيجة واملتغرية الثابتة التكاليف زيادةــ  

 : الثابتة األصول نسبة ارتفاع ـــــ ب

 والتجهيزات اإلنشاءات يف املستثمر املال من اجلزء ذلك هو الفندقي النشاط يف املادي العنصر إن

 املال رأس من كبريا جانبا متثل اليت الثابتة واملوجودات األصول جانب يف يدخل اجلزء الفندقية،وهذا

 نفإ النسبة باقي أما املال، رأس من % 90 إىل نسبته تصل حيث الفندقية املشروعات يف املستثمر

 .وغريها والعمالة كالتشغيل أخرى نفقات إىل توجه

 :النشاط إنسانيةــ ث 

 يتوقف حيث العامة، األهداف حتقيق يف البشري العنصر استخدام على أساسا الفندقي النشاط يقوم

 كحسن الزائر، جتذب بطريقة اخلدمات تقدمي على العنصر هذا وقدرة كفاءة مدى على جناحه

 كاألمانة الشخصية مقومات توافر عالية،مع بروح منه املطلوبة األعمال وتأدية السائحني معاملة

 ...والصدق العمل يف واإلخالص

 فندق لتفضيل األخرى املادية العناصر جبانب مهما عامال البشري العنصر يعترب وبذلك ذلك، غري إىل

 1.آخر على

  

  

  

  

                                                   

. 15 ص ،املرجع سبق ذكره ،دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقيةالعايب ،  أحسنــ  1  



الخدمات السياحية: الفصل الثالث   

 

~ 66 ~ 

 

  :الفندقيةالخدمة  أنواعـــ  2

 الفنادق أن جند التكميلية، واخلدمات والنقل والشراب كالطعام األخرى السياحة بعناصر مقارنة

 الصغرية، الفنادق يف ونسبيا الكبرية الفنادق يف وخاصة للعمالء املطروحة اخلدمات يف بالتنويع تتصف

 :التالية اخلدمات الفنادق تقدم حيث

 األخرى اإليواء أنواع من وغريها الدرجات ملختلف الفندقية اخلدمة جوهر متثل و :اإليواء خدمات

  . وغريها السياحية والقرى الفندقية كالشقق

 كاملطعم املتخصصة املطاعم أنواع من العديد على الفندق حيتوي : والشراب الطعام خدمات

 .الضيف إنفاقات من (% 29 ) حوايل وتشكل وغريها، والصيين واإليطايل اللبناين

 السيارات تأجري كخدمات الفنادق تقدمها اليت املساعدة اخلدمات وهي : اإلضافية الخدمة

و  واملؤمترات األعمال رجال خدمات املسابح، خدمات الصحي، النادي خدمات البنكية، واخلدمات

 1.األخرىاحلفالت و غريها من اخلدمات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
ملتقى دويل حول صناعة  في تحديد الخيار االستراتيجي للمنظمات الفندقية ، أثرهانظم المعلومات و ،  لزغيباــ حسن علي 1

يوليو  6ــ  2، ) املؤمترات  أعمال(  اإلداريةالعربية للتنمية  املنظمةو تنموي ،  إداريالسياحة يف الوطن العريب من املنظور اسرتاتيجي و 

.132، تونس، ص 2006،   
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   :خالصة

  : من خالل ما تطرقنا إليه يف فصل اخلدمات السياحية نستنتج أن 

أن اخلدمات اليوم أصبحت تشكل مكانة هامة عند الكثري من الدول من بينها اجلزائر و ذلك 

تطوير االقتصاد و مع ذلك شهدت منو متزايد هلذا النشاط الرتباطه الوثيق بالسياحة و ملسامهتها يف 

أو أجانب و من بني هذه اخلدمات تشمل كل  االسياحية للسياح حمليني كانو يف كيفية تقدمي اخلدمة 

من خدمات النقل و االتصال و اإليواء و هذه ما تسمى اخلدمة الفندقية و هذه جوهر اخلدمات 

و الرتفيه و االستقبال و غريها  كاإلطعاماملقدمة من طرف الفندق ل زبائنه مث تليه اخلدمات األخرى  

  .اليت تكون السبب يف جلب السياح إىل البالد  ألخرىامن اخلدمات 
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:تمهيد   

 استمراربدوره البارز يف  اإلحساسأدرك البشر أمهية االتصال منذ فجر التاريخ ومن تتابع العصور زاد 

حيام و حتقيق مصاحلهم املختلفة و توحيد جهودهم و ترابط جمموعام و تنظيم أنشطتهم و تطور أمناط 

.حيام  

لتحقيق متطلبات االجتماع و اتمع و اموعات االجتماعية املختلفة ضروري  األفرادفاالتصال بني 

.وهو شرط مـــــــــــن شروط بقاء الكائن احلي  يناالنسا  

و احلقائق  اآلراءو  األفكارو منه فإن االتصال السياحي هــو تلك العملية اليت دف إىل نقل وتبادل    

وسائل و رموز حمددة من خالل إطار موقفي جيمع بينهما  باستخدامصالية االت العمليةالسياحية بني طريف 

بغرض حتقيق التفاعل و التفاهم املتبادل مـــــــــن أجل زيادة الوعي السياحي و زيادة عدد السائحني ،و زيادة 

التفاهم و الفندقية ، و مبجمل فإن جناح االتصال السياحي يقاس مبدى قدرته عــــلى حتقيق  االستغالليات

.التقارب بــــــــــــــــــني الشعوب   
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حول االتصال  اهيممف : األولالمبحث   

مفهوم االتصال :  األولالمطلب   

 يعين العربية باللغة والتواصل؛والتبادل؛وهو االنفتاح إىل كثرية،تشري معاين إىل يبعث االتصال مفهوم إن

 الفرنسية،كلمة اللغة بالشيء،ويف communication املشتق الشيء عالقة شيئني،أي بني الوسط

 communis، بالفرنسية يقابلها ما أي commun " شخص مع مشرتكة مصطلح يقابلها اتصال

 :يعين االتصال فإن لذلك آخر،وطبقا شخص مع مشرتكة رسالة إقامة ،مفاده"آخر الالتينية الكلمة من

 . واحدة رسالة يف معا يشرتكان واملستقبل املرسل جعل

 شكل يف يكون اإلعالم،ألنه مفهوم من وأمشل أوسع أنه املعلومات،أي تدفق جمال يتعدى االتصال ومفهوم

 املستهدف،إىل واجلمهور النقل ووسيلة التباديل املضمون عناصر مكوناته يف يتعدى أنه ورد،كما أخذ

  1.واحلضارة البشرية؛واإلنسان وجمموعته وذاته؛واإلنسان والطبيعة؛واإلنسان باإلنسان تتعلق أخرى عناصر

عناصر العملية االتصالية : المطلب الثاني   

وهو املصدر أو صاحب الرسالة املصاغة إما يف شكل كلمات أو حركات أو إشارات :المرسل - 1

لألفراد وقد يكون املرسل إنسان أو آلة ،فهو عنصر فعال يف عملية االتصال واملصدر األساسي يف عملية 

ا من و هذا انطالق2التعلم والتعليم  وجناح االتصال يتوقف علي جناح كل عناصره يف أداء الدور املطلوب 

  :شروط ومن الشروط اليت تتعلق باملرسل نذكر 

  .أن يكون املرسل ملم برسالته متمكن من املعرف املتعلقة ا  - 

  .أن يكون علي علم بكيفية تصميم هذه الرسالة بطريقة جتذب انتباه املتلقي وتساعده علي إدراكها - 

  3. تقبل لرسالتهجيب أن يهتم بالتغذية الراجعة ألا تبني مدى استجابة املس - 

                                                   

. 18ـ  17ص  1999، ، مصر ، دار املعرفة اجلامعية  لو االتصا اإلعالمسيكولوجية ، ــ عبد الفتاح دويدار  1  

. 28،ص 2000، اجلزائر ، دار الفكر للطباعة و النشر ، الوسائل التعليمية و المنهج، ـ عبد احلافظ سالمة   2  

. 12،ص1997، احلديث،املكتب اجلامعي  اإلسكندرية،  ، االتصال و وسائله في المجتمع الحديثــ خريي خليل اجلربي   3  
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هو الشخص الذي توجه له الرسالة يقوم حبل رموزها وتفسري حمتواها و فهم معناها و قد :المستقبلــ  2 

يكون شخصا واحدا أو جمموعة من األشخاص، فهو اجلهة املستهدفة يف عملية االتصال من بني الشروط 

  :املتعلقة به ما يلي

  .ص املتلقي كلما كانت عملية االتصال أكثر جناحاكلما ارتفع مستوى معرفة املرسل خبصائ  - 

 إن مهارة املستقبل يف تلقى الرموز الغري لغوية كاإلشارات واحلركات و تفسريها تفسريا صحيحا يعينه - 

  .علي فهم عدد كبري من الرسائل 

رسلها تتمثل يف هدف االتصال وهي تلك اموعة من الرموز و اإلشارات املرتبة اليت ي :الرسالة -3

  :املرسل إيل املستقبل تتمثل يف معلومات فكرية تكون مناسبة ملستوى الفئة املستهدفة من شروطها

  .أن يكون تصميمها مناسبا ملستوى الفئات املستهدفة- 

أن تكون لغتها اليت صيغت ا مناسبة حبيث يفهمها بسهولة املتلقي و كذالك أن تشتمل عناصر اإلثارة - 

  .ضهاو التشويق إثناء عر 

وهي القناة اليت متر من خالهلا الرسالة بني املرسل واملستقبل وتتمثل يف الصوت العادي :قناة االتصال -4

اخل وتبقي ....للمرسل و الصحف و الكتب و اخلرائط والصور واألفالم واملسجالت الصوتية واحلاسوب

  .توجيهه  ل ليعرب عن ما يرغب يفالقناة هي الرمز أو الشكل الذي يستخدمه املرس

  : ومن بني الشروط املتعلقة بالوسيلة أو القناة هي أن

  .الوسيلة اجليدة هي اليت تنقل حمتوى الرسالة بأمانة و دقة ووضوح - 

  1.إن اختيار الوسيلة يؤثر علي فهم الرسالة وإدراك مضموا وبالتايل جناح عملية االتصال - 

  

                                                   

. 71،ص1998، اجلزائر دار الفكر للطباعة و النشر ، وسائل االتصال و التكنولوجيا في التعليم، ــ عبد احلافظ سالمة   1  
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هي عملية تبني مدى تأثر املستقبل بإحدى وسائل املعرفة أو مدي ): رجع الصدى( التغذية الراجعة -5

تأثري تلك الرسائل علي املستقبل أو هي قياس مدى فعالية القناة اليت استخدمت وهل استطاع املرسل خلق 

الوحيدة اليت  جو من التفاعل و املشاركة مع املستقبل لدفعه الستيعاب الرسالة والتأثر ا ، إذن هي الطريقة

كس فتعترب يتعرف ا املرسل علي التأثري املقصود و الغري مقصود إن حتقق التأثري تعترب اجيابية وإذا كان الع

  1.التغذية الراجعة سلبية

  

                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

.20ـ ص  19، نفس املرجع،ص االتصال و التكنولوجيا في التعليموسائل ، ــ عبد احلافظ سالمة ــ  1  
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مفاهيم حول االتصال السياحي : المبحث الثاني   

مفهوم االتصال السياحي :  األولالمطلب   

تلك العملية  بأنهانه بالنسبة لالتصال السياحي فيمكننا تعريفه  إالو رغم التعريفات العديدة لالتصال 

.السياحية بني طريف عملية االتصال احلقائقو  األفكارنقل و تبادل املعلومات و  إىلاهلادفة   

موقفي جيمع بينهما بغرض حتقيق التفاعل و التفاهم  إطارفاستخدام وسائل معينة و رموز حمددة يتم خالل 

الفندقية من  األشغالو املسامهة يف تدفق السائحني و زيادة من اجل زيادة الوعي السياحي من ناحية 

. أخرىناحية   

 أجل السياحية،من الصناعة يف ،واإلعالماالتصال وسائل استخدام":السياحي،هو االتصالــ 

 ،فإناتصالية البيع،والتجارة،وبنظرة تقنيات خالل من بيعها السياحية،وضمان للمنتجات التعريف،الرتويج

 املنتجات يف غالبا تكمن السياحية،اليت الرسالة يستقبل الذي هو املستقبل و ،االتصال مصدر هو املرسل

 املستقبل هو فيعد السياحي االتصال مرسل واحد،أما آن يف املرسلة،واملستقبلة الدول تقدمها اليت السياحية

  1."السياحة يف املرسل هو يعد السياحي االتصال نشاط السياحة،ومستقبل يف

العالقة بين االتصال و السياحة: الثاني طلب الم  

ــــ يرتبط االتصال و السياحة بعالقة وثيقة ، فكالمها ينبعان من اإلنسان يوجهان إليه و يعربان عن رغباته و 

املعنوية ، و يعد االتصال بأشكاله و مستوياته املختلفة الوسيلة األساسية يف جمال الرتويج حاجاته املادية و 

للمنتجعات و األنشطة السياحية ، بل إن السياحة يف جوانب كثرية من عملياا وأنشطتها عبارة عن 

2.عمليات اتصالية خمتلفة   

 

 

                                                   

.44ص  2006و االتصال و اتمع ،  اإلعالم،مذكرة ماجستري ، فرع وسائل  ، االتصال السياحي في الجزائرــ أمال عبد العزيز   1  

.56ص ،  2011للنشر و التوزيع ، عمان ، دار اسامة 1السياحي، ط اإلعالم، ـ هباس بن رجاء احلريب، سعود السيف السهلي 2  
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الشيوع لفكرة أو قضية فانه يتفق مع السياحة يف ــ و مبا أن االتصال نشاط يستهدف حتقيق العمومية أو 

سعيها لتحقيق األهداف السابقة عرب سعي القائمني على السياحة يف خمتلف البلدان يف نشر و ترويج 

.السياحة و املقومات السياحية لبلدام  

 إىلجند اما يف النهاية يتطابقان يف السعي  األخرىعالقة السياحة و االتصال بالعلوم  إىلـــ و بالنظر 

السياحة من منظور اجتماعي   إىلما مت النظر  فإذامن التشابه  ،  أوجهفيها عدد من  أهدافحتقيق 

 إىلصال يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا االجتماعية تن االإاتمع و يستهلكوا ، ف أفرادكصناعة ينتجها 

يركز يف النهاية على  أنكل حتليل للتغري االجتماعي ال بد و   أن التأكيد ىلإدرجة دفعت بعض الباحثني 

.عملية االتصال   

 يفتدقيق مستمر  إىلـــ كما يتداخل االتصال مع االقتصاد السياحي ، و ذلك حلاجة اقتصاديات السياحة 

.املعلومات اليت تبثها وسائل االتصال كالندوات و املؤمترات و املعارض  

ممتازة لنشر الثقافة السياحية و  أدواتجمال الثقافة تشكل وسائل االتصال يف اتمع احلديث ــ و يف 

التعريف بالعادات و التقاليد و احلرف و هي مقومات ثقافية مهمة يف جمال السياحة  ، و يرى الباحثني أن 

تصال و السياحة مثل االتصال الثقايف يف العديد من عملياته يعد احد أشكال جتسيد العالقة بني اال

أحاديث السياح مع املرشدين السياحيني عن اآلثار يف بلد ما ، أو مع مدير الفندق أو االتصال مع أفراد 

.اتمع املضيف للسياح و غريها من أشكال االتصال الثقايف   

هم املقومات ــ و يف جمال البيئة تعد املوارد البيئية كالغابات و السواحل و الصحاري و احملميات من أ

السياحية يف أي دولة ، و تساهم وسائل االتصال يف توعية اتمع و السياح بأمهية احملافظة على البيئة و 

1.مواردها  

 

 

                                                   

.57، صسبق ذكره  املرجع السياحي ، اإلعالم، احلريب، سعود السيف السهلي  ءـ هباس بن رجا 1  
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اهميتهو وسائل االتصال السياحي : المبحث الثالث  

وسائل االتصال السياحي :  األولالمطلب   

ابسط االتصال بني البشر ، يكون بني شخص أو أشخاص قليلني ، مثل املرشد  :أ ــ االتصال الشخصي 

مع السياح ، و موظف االستقبال يف الفندق مع النزيل ، و تعترب وسائل االتصال الشخصية من الطرق 

إىل فرد االتصالية اليت يتوىل خالهلا احد أفراد العاملني يف املنشاة السياحية تقدمي املنتج أو النشاط السياحي 

أو أفراد قليلني دف إقناعهم مبزايا املنتج أو دف إمدادهم مبعلومات عنه و ترغيبهم يف اإلقبال عليه عرب 

.حمادثة املباشرة و احلوار  

ـــ و يدخل يف ذلك األفراد العاملني يف تسويق املنتجات و اخلدمات السياحية و األفراد العاملني يف اإلرشاد 

تخدام االتصال املباشر من قبل شركات و املنشات السياحية عرب ما يقوم به مسوقي السياحي ، و يتم اس

املنتج السياحي و رحال البيع الشخصي من االتصال بالسياح لعرض برنامج السياحي أو الرحلة السياحية 

كل شخص يعمل يف شركة " عليهم ، و يعرف اخلضريي رجل البيع الشخصي يف اال السياحي بأنه

ية يقوم باالتصال بالسائح ، أو يقوم بتأدية خدمة له ، أو يساعد يف تأدية هذه اخلدمة من خالل سياح

.اتصال مباشر أو تعامل مع السائح   

بالتعامل على الربامج  وإقناعهـــ كما تفيد االتصاالت الشخصية يف االتصال بالسائح بشكل مباشر 

حوار مثمر معه و الرد على كل استفساراته و أسئلته و يف  إدارةالسياحية اليت تقدمها الشركة من خالل 

الوقت نفسه التعرف على رغباته و دوافعه السياحية و قدراته املادية مث عرض برامج سياحية اليت تتناسب 

1.مع هذه الرغبات و القدرات و ذلك للحصول على اقتناعه ورضاه عن التعامل مع الشركة  

 

 

                                                   
  . 244ص،سبق ذكره  املرجع ،السياحي مفاهيمه و تطبيقاته اإلعالمــ هباس بن رجاء احلريب ، سعود السيف السهلي ، 1
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 اآلثارالشخصية االتصاالت اليت يقوم ا املرشد السياحي حني يشرح  تاالتصااليف نطاق  يأيتــ و 

 األماكنيف مجيع  إليهالتارخيية و املعامل السياحية  املوجودة للسائحني و يرد على استفسارام اليت يوجهوا 

. األثريةناطق اليت يزروا مثل املتاحف و امل  

:السياحي  اإلعالمب ــــ   

املوضوعية و غري الشخصية و املبذولة من  اإلعالميةكافة اجلهود "  بأنهالسياحي  اإلعالمــ تعرف نوفل 

و نقل رسالة أو جمموعة من الرسائل دف  إعداد إىلاجلهات الرمسية لتحسني صورة السياحة و الداعية 

عينة باستخدام و مجاهري م أسواقخلق وعي سياحي أو تنمية الصورة السياحية لدولة ما أو منطقة ما لدى 

داخل البالد أو خارجها  سواء األسواقبغرض جذب اهتمام السائحني املرتقبني يف تلك  اإلعالميةالوسائل 

.ممارسة النشاط السياحي  إىلو دفعهم   

النشاط اليت تقوم  أوجهجمموعة : انه  إىل أشارتالسياحي وضعته وفاء اليت  لإلعالم أخرــ و يوجد تعريف 

، و من  أفكارهيف اجتاهاته و  للتأثريلتكوين قاعدة معرفية سياحية لدى اجلمهور  إلعالميةاا املؤسسات 

يف سلوكياته حنو السياحة الجتذاب اكرب عدد ممكن من السائحني من داخل البالد و خارجها  التأثريمث 

1.داخلها أو خارجها  وساءااملختلفة  اإلعالمعن طريق وسائل   

النشاط االتصالية املخططة و  أوجهكافة "  بأنهاملتخصص ، و ميكننا تعريفه  اإلعالم أشكالـــ هو احد 

الصحيحة و  اإلخبارمتخصصون دف تزويد اجلمهور بكافة احلقائق و   إعالميوناملستمرة اليت ميارسها 

بطريقة  املتعلقة بالسياحة األموراملعلومات السليمة عن القضايا و املوضوعات و املشكالت و جمريات 

موضوعية و بدون حتريف عن طريق وسائل و أشكال االتصال املختلفة و بكافة األساليب الفنية لإلقناع و 

 أفرادمن اجل تنمية الوعي السياحي لدى اجلمهور من ناحية و من اجل اجتذاب اكرب عدد من   التأثري

2. أخرىية البالد أو خارجها من ناحداخل  سواء إقامتهمبعيدا عن موطن  لإلقامة  

 

                                                   

. 43ص ، سبق ذكره  املرجع ،السياحي  مفاهيمه و تطبيقاته اإلعالم، ــ هباس بن رجاء احلريب ، سعود السيف السهلي  1  

. 63ص ،سبق ذكره املرجع  ،السياحي اإلعالم، ــ حممد منري حجاب  2  
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:ج ـــ الدعاية السياحية   

عرض احلقائق بدون خمادعة أو زيادة مفتعلة "  بأاجانب املوضوعية  إىلـــ يعرفها جورج اندريال مشريا 

"ب مشاعره الودية سمن اجلمهور و حتويل انتباهه مث كمؤثر دف التقرب  بأسلوب  

 إىلاستجالب السائحني و جذب اهتمامهم  إىل أساسااجلهود اليت تنصرف :" ــ و يرى ليكو ريش أا 

حبيث تستهويه ذه  إمكانياتبلد أو منطقة من املناطق بعرض ما فيها من مغريات و ما يتوافر لديها من 

" أهدافهاملغريات و تيسر له شؤون معاشه و حتقيق   

يف اجلماهري و توجيه سلوكهم  أثريالتاجلهود اليت تبذل دف العمل على : "  بأاـــ يعرفها علي العنتيل 

".حنو وجهة معينة خالل فرتة زمنية حمددة   

يف اجتاهات  للتأثريالنشاط اليت تبذل من جانب الدولة  أوجهجمموعة : "  بأاامحد زيدان يعرفها  أماـــ 

من ناحية ، و دفع حركة  إليهامن اجل اجتذاب اكرب عدد ممكن من السائحني  أفكارهااجلماهري و 

النشر ووسائل  أجهزة، و يتحقق هذا من خالل  أخرىمن ناحية  أحنائهاالسياحة الداخلية يف معظم 

1".املختلفة داخل البالد و خارجها  اإلعالم  

 

 

 

 

 

 

                                                   

. 47ص ،سبق ذكره  املرجع ،مفاهيمه و تطبيقاته السياحي اإلعالمهباس بن رجاء احلريب ، سعود السيف السهلي ، ــ  1
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:السياحي اإلعالنــ  د  

 إىلالسياحية  األجهزةفنون االتصال اليت يلجا القائمون على املنشات و  أهمالسياحي احد  اإلعالنــ يعد 

 التأثرياستخدامها بغرض تعريف السياح املرتقبني و احلاليني باملنتجات و اخلدمات و املقومات السياحية و 

.يف سلوكهم مبا يتواءم مع املتطلبات التسويقية للمشروع أو املنتج السياحي   

من  كأحدكفن اتصايل سريع و مؤثر صنفه الكثري من الباحثني يف جمال التسويق    اإلعالن ألمهيةـــ و نظرا 

باتساق مع بقية  أهدافهوظائفه و حيقق  اإلعالنيؤدي :  اإلطار، و يف هذا   األساسيةعناصر الرتويج  أهم

.التسويقية من خالل تكامل كافة املكونات املزيج التسويقي  أهدافعناصر الرتويج لتحقيق   

على اجتاهات  التأثريــ عملية اتصالية مدفوعة الثمن يستخدمها القائمون على املنتج السياحي بغرض 

.على املنتج السياحي املعلن عنه لإلقبالاجلمهور و دفعه   

 الوجدان و العواطف و مدركات السياح و يف التأثريـــ هو تلك اجلهود غري الشخصية اليت تعمل على 

توجيه سلوكهم السياحي حنو التعاقد على برنامج سياحي معني أو على اخلدمات السياحية لشركة سياحية 

1.حمددة   

 

 

 

 

 

 

                                                   

. 94، صسبق ذكره ، املرجع  السياحي اإلعالم، ــ حممد منري حجاب  1  
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  أهميتهاالتصال السياحي و  أهداف:المطلب الثاني

  :إىلاالتصال السياحي على مستوى اهلدف  أهدافتتمثل : االتصال السياحي أهدافــ 1

.و االجتاهات  و املواقف  اآلراءلتكوين  إلية: ـــــ االتصال االقناعي 1  

.اجلماهري املستهدفة إىل أفكارهعملية توصيل الفعالة للمعلومات املنتج و  هو: ــــــ االتصال التسويقي2  

:خطوات االتصال التسويقي  

ـــــــ حمتوى الرسالة األهدافد ــــــــ حتدي املستهدفةــــــــ اختيار الفئة    

  1.ــــــ مصدر الرسالة و هو القائم باالتصال التسويقي ـــــــ حتديد املوازنة

  :االتصال السياحي أهميةــ  2

  :أ ــ تحقيق التوعية السياحية

اتمع و فهمهم لواقع  أفراد اإلدراكمن ابرز ما يعيق السياحة هو اخنفاض الوعي السياحي فزيادة  

الدور  بأمهيةاملوجودة و تنمية الوعي  اآلثارعلى املعامل السياحية و السياحة لبلدهم مع العمل على احلفاظ 

و الدخل القومي عامة و هذا ما جيعل من  اإلفرادالذي تلعبه السياحة كبضاعة تصديرية ملموسة يف دخل 

  .تصال السياحي من نشره يف اتمع يساهم اال أنتوعية السياحية ابرز ما ميكن 

حد كبري على مدى اهتمام بالوعي السياحي لدى  إىلـ فتنمية احلركة السياحية الداخلية و اخلارجية تتوقف 

  2.السياحي يف هذا اال اإلعالماجلماهري داخل البلد الواحد و االهتمام بتنمية 

  :تحفيز الطلب على المضمون السياحيب ــ 

                                                   

.188،ص2003العربية ، القاهرة،  األفاق، دار 1، ط مدخل لدراسة السياحةــ حممود حممود هويدي،  1  
2 ـــ    http://www.nileballeyedu .sd/nuve/gsdet614.htm le 09/05/2016 11 :06 
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 إىلعناصر اجلذب السياحي اليت جتذب السائح  إمجايل إالمنطقة ما هو  أواملضمون السياحي بدولة ما 

  .زيارا و االستمتاع بالسياحة إىلدولة و تدفعهم  أومنطقة 

  احملدودة  األهدافكبرية لتحفيز الطلب السياحي و االرتفاع مبعدالت للتقرب من   أمهيةالسياحي  فلإلعالم

  :للجوانب التالية األساسيةسامهات و تتمثل امل

  .ــ عرض اخلطط التنمية السياحية و املشروعات االستثمارية يف املناطق السياحية اجلديدة

  .عناصر اجلذب املتعددة و املتوفرة باملناطق السياحية اجلديدة إبرازــ 

  .يو الثقافية املومسية يف اجلذب السياح  األثريةاملناسبات  أجندةــ استخدام 

  .عليه  للتأثريالدولية  اإلعالمباستخدام الوسائل  األجنيبالسائح  إىلــ الوصول 

  :ج ــ الترويج للخدمات السياحية

على وجه  أمهية أكثرهاتقل  إنعناصر املزيج تسويقي السياحي  أهميعد الرتويج للخدمات السياحية احد  

 أنبرنامج سياحي هي قدرة الشركة السياحية على الرتويج هلذا الربنامج حيث  أيجناح  إنبل  اإلطالق

و الربامج بني السائح  اإلجيابالتفاعل  إحداثالرتويج عملية معرفة هلذا السائح عن الشركة و برجمتها و 

  .اليت حصل عليها عن طريق اجلهود الرتوجيية 

االتصال السياحي  أمهيةربامج السياحية و من مت تنبع ال إلجناحاجلهود الرتوجيية  أمهيةو من هنا تظهر 

  .باعتباره احملور الفعال داخل مكونات املزيج الرتوجيي 

  :د ــ نشر املعرفة السياحية 

يعترب اإلعالم احد الوسائل األساسية لنشر املعرفة من خالل املعلومات اليت تنشر عن طريق اآلثار و املعامل  

   1.ربامج املختلفة و عن أوجه اجلذب و االستثمار السياحية و اخلدمات و ال

                                                   
1 http://www.nileballeyedu .sd/nuve/gsdet614.htm le 09/05/2016 11 :06 
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  الخالصة

  :إنكخالصة قول نستنتج 

  االتصال الشخصي ( سياحية عرب وسائل االتصالية  احلقائقهو عملية نقل و تبادل  االتصال السياحي

حتقيق التوعية  يف أمهيتهحيث تكمن ) السياحي ، و الدعاية السياحية  اإلعالنالسياحي ،  اإلعالم، 

 ةــــــــــــالسياحية و التحفيز على املضمون السياحي و الرتويج للخدمات السياحية و نشر املعرفة السياحي

  عالية نوعية ذات خبدمات سياحية برامج وتقدميو بقاء املؤسسة السياحية  استمرارية و املسامهة لضمان

  وبعد شراء  أثناءعنصر يف صناعة السياحة ملا يلعبه من دور فعال قبل و  أهمهو  السياحي  فاالتصال

   املستثمرينو وسائله يف جلب عدد اكرب من  أشكالهحيث يعتمد عليه و على  املنتج السياحي

 .و تشجيع االستثمار
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:تمهيـــد   

ارتبط ظهور الفندقة بالسفر و التطورات بتطور السياحة حتوهلا إىل صناعة ،خاصة عندما أصبحت 

السياحي ،كوا متثل األماكن املفضلة إليواء السائحني و  املنتجالفنادق عنصراً أساسيا من عناصر 

استضافتهم أو ابتعادهم املؤقت عن حمالت إقامتهم ،إذ أصبحت  الفندقة توفر شروط الراحة و الرفاهية 

.فهي مهنة جتارية تستضيف نزالئها مقابل مثن إقامة حمدد لنزالئها  

متها و ثقافتها و قوانينها و هلا خصائصها و أنظحيث أصبحت الفندقة يف العصر احلايل صناعة فريدة 

بلدان العامل أخذت  معظمسياستها ، فالواقع التطبيقي يبني أن كثري من رجال األعمال و الشركات يف 

على االستثمار يف القطاع الفندقي ،حيث قامت بتأسيس شركات عاملية دف إىل إدارة  تتهافت

و تعمل على إدخال أحدث وسائل البناء و اإلنشاء و التكنولوجيا السالسل الفندقية و الفنادق الكبرية 

.احلديثة فيها   
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   بطاقة فنية لوالية مستغانم ـــــ     

تعريف بمدينة مستغانمـــ  1  

الذي مير تعترب مستغامن واحدة من املعامل اليت مير ا خط غرينتش يف اجلزائر و تعترب اجلزائر البلد الوحيد 

.به خط غرينتش   

من الغرب والييت فيحدها تقع مستغامن يف الشمال الغريب من الوطن تطل على البحر املتوسط مشاال  

شلف و غيليزان و من اجلنوب والييت غيليزان و معسكر و من الغرب معسكر و وهران و تغطي 

  150بنحو  إالحيث ال تبعد  أوروبااقرب مدينة جغرافيا من  أاو يقال  2كلم  2269مساحة قدرها 

.كلم عن الشواطئ االسبانية   

، و يف القرن احلادي عشر "كارتينا " ماين و كانت تسمى الرو مستغامن اىل العهد  إنشاءو يعود تاريخ 

املدينة حتت السيطرة القائد البحري الرتكي الشهري  أصبحت 1516ويف . موروستاغ  إىلغري امسها 

جتاريا   املتوسط و يف الوقت نفسه مرفأ األبيضالذي اختذها مركزا لعملياته يف البحر  خري الدين بربروس

 .املدينة حتت سيطرة العثمانيني أصبحت 1700و حبلول 
 واطئ عذراء ومناظر طبيعية خالبة،من املدن الساحلية املعروفة ملا تزخر به من ش تعد والية مستغامن

سيدي منصور غربا إىل شاطئ البحارة ببلدية أوالد بوغامل شرقا، فشريطها الساحلي املمتد من شاطئ 

يفتح ذراعيه يف كل صائفة الستقبال ضيوفه على مدار فصل كامل، فعشاق الطبيعة وزرقة البحر جيدون 

ضالتهم ذه الشواطئ الساحرة، شواطئ امتزجت مبياه نقية صاخبة، رمال ذهبية وخضرة نتيجة الغابات 

  الساحرة اجلارية اليت تتخلل هذه املناطق لى ضفاف املتوسط، هذا باإلضافة إىل األوديةالكثيفة املطلة ع

سم ني من املصطافني منذ بداية املو مالي ناهيك عن جبال الظهرة املمتدة على كامل هذه الشواطئ

  1.تشهد شواطئ حيث يصل عددهم إىل أربعة ماليني منذ بداية موسم االصطياف، تأيت هذه الوفود

                                                   
ـــــ 1  http://www.djazairess.comm /city / le 09/05/2016 10 :52ـ 
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اعتبار هذه الشواطئ هي األقرب إليهم من جهة ونظرا جلماله الساحر ورماله الذهبية من جهة ب 

أخرى، ويزداد هذا الوفود البشري مع اية األسبوع أين تفضل معظم العائالت أخذ قسطا من الراحة 

ولن جتد مكانا أفضل من صابالت، صالمندر، أوريعة وغريها من الشواطئ اليت تستقطب مجيع 

ملواطنني من خمتلف األعمار، خاصة أن كل الشواطئ تعرف قدرا كبريا من األمن والنظام مما جيعل ا

العائالت تشعر بالطمأنينة واالرتياح وهذا ما يتجلى يف رؤية األطفال مع عائالم يستمتعون بروعة 

.ومجال الشواطئ  

 في مستغانم   السياحة ـــ  2     

  :جندمستغامن  تتميز امن بني أنواع السياحة اليت 

العدد الكبري لشواطئ الوالية وشساعتها وصفاء رماهلا الذهبية  إقباالهي األكثر :السياحة الشاطئية  

شاطئ مفتوح ونذكر األهم منها وهو شاطئ الرمال صابالت سابقا واملعروف وطنيا وجهويا،  23منها 

ألن املصطافني يقصدونه حىت من خارج الوطن مبا فيهم املهاجرون الذين يقضون عطلتهم برحاب 

وامليناء الصغري الواقعان ببلدية سيدي خلضر جند  إبراهيموالشاطئان األخريان مها عني  مستغامن والية

  :هي مبستغامن معظم العائالت تقضي مومسها الصيفي ما والنوع الثاين من السياحة

فمجموعة املعامل األثرية املتواجدة عرب تراب الوالية، واليت برز مرور عدة حضارات  : السياحة الثقافية 

  1. املهرجانات الثقافية اليت تنظم سنويا و لك التظاهرات الدينية والشعائريةيف أبعادها الزمنية وكذا ت

  

  

  

                                                   
//www.djazairess.com /city / le 09/05/2016 10 :52 :http    1ــ  
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كاب "ومن بني املواقع األثرية التارخيية واليت حتولت إىل مزار للعديد من السياح الوافدين للوالية منارة 

  مرتا، وتصل اإلشارات  18كيلومرتا مشال شرق مقر الوالية حيث يبلغ علوها   25اليت تبعد ب " ليفي

  ميال حبريا، حيث كانت تستغل خالل احلقبة العثمانية  22دقائق إىل بعد  5الضوئية اليت ترسلها كل 

يف توجيه البواخر حنو ميناء الغزوات وال تزال لغاية اليوم تقوم بنفس املهمة، يف الوقت الذي يشهد فيه 

ئية اليت املوقع زيارة العديد من السواح لالطالع على طابعها العثماين القدمي واالستمتاع باإلشارات الضو 

 .ترسلها يف الليل، واليت تعكس األضواء لتعطي جوا خاصا مفعما باجلمال وسط نسيم البحر

 300يف حني تفضل فئة معينة من زوار الوالية التنقل إىل أضرحة األولياء الصاحلني وهي اليت تضم 

تشتهر  مستغامن واليةضريح ألعالم ضاع صيت العديد منهم يف أرجاء العامل اإلسالمي، وهو ما جعل 

بتنظيم العديد من الوعدات واملهرجانات منها وعدة سيدي خلضر بن خلوف اليت متتد خالل ثالثة أيام 

قراءة بعض القصائد خالل شهر أوت من كل سنة، تتسم بتنظيم تظاهرات لركوب اخليل وجلسات ل

املوعد لدعوة األحباب  املستغامنية العائالتالشعرية وسهرات ألغنية الشعيب، يف الوقت الذي ختتار فيه 

  1 . واألصدقاء إىل األفراح اليت تدوم هي األخرى أسبوعا كامال

  

  

  

  

  

                                                   
 http://www.djazairess.comm /city /  le 09/05/2016 11:52  ــ1
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  تاغا تعريف بفندق موريسال

 :ـــ التعريف 1

 االستغالل حتت ،وضع جنومثالث ) 03( صنف من مؤسسة عن عبارة هومبستغامن تاغا موريس  فندق

 على حتتوي بناية شكل على مصممباملنطقة السياحية صابالت بلدية مزغران  يقع 2008 سنة

 .  طابقني

 للفيديو بشبكة مزود ملون تلفاز ، املياه دورات و محام على كلها حتتوي غرفة 26 من  الفندق يتكون

 من هذا السفلي  بالطابق يقع مطعم على كذلك حيتوي ،كما املباشر لالتصال هاتفي خط اهلوائي، و

 تسمحالسفلي  بالطابقتقع  كذلك للمحاضرات قاعةموريس تاغا  فندق يضم أخرى جهة من و جهة

 . عامال 30 الدويلموريس تاغا  فندق يشغل فيها للمشاركني الراحة ضمان مع امللتقيات بتنظيم

  : ــ آليات االتصال في الفندق  2

  : حيث يوجد 

.مستغامن  واليةصابالت ببلدية مزغران منطقة يتمثل يف :  ــــ العنوان العادي  

: ـــ العنوان االلكتروني   

E-mail :murustaga.Hotel@gemail.com  

www.hotel murustaga.groupe_aboura.com 1 

: ــــ رقم الهاتف   

       045 42 01 24   
                                                   

. 2016ــــ  01ــــ  03  يوم مقابلة معهيف ، نبيل خرويب  ، رئيس مصلحة  ، فندق موريس تاغا ، مستغامن   ــ  1  
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: ـــ رقم الفاكس   

045 42 01 25 

 :الخدمات بفندق موريس تاغا

   : اإليواء1-

 :اخلدمات من الفندق حيث ينطوي منه جمموعة يقوم ا اليت النشاطات جوهر يعترب

 اخلدمة، هذه حتسني يستدعي ما هو و ، بأنفسهم األمتعة حبمل الزبائن معظم يتكفل :األمتعة حفظ-

   .العمالء طلبات تلبية على السهر و العملية ذه للقيام عونني الفندق إدارة تسخر حيث

  :االستقبال 2-

 .أكثر م االهتمام جيب حيث الفندق مدخل عند الضيوف استقبال يتم

 :الغرف 3-

 متصل ملون تلفاز جهاز على كذلك غرفة كل حتتوي كما ، كاملة حبمامات جمهزة مجيعها الغرف

 : من الغرفة أثاث يتكونحيث  مباشر خبط مزود هاتف فيديو، فضائية، قنوات لتسع هوائية بشبكة

  .فرديني سريرين أو كبري سرير و زجاجية طاولة و أرائك  أدراج، ذو ،مكتب خزانة

 :االتصاالت

  1. االستقبال مركز مستوى على عادية بصفة عموما تتم التلكسات و الفاكسات استقبال و إرسال

 : المطعم

  النصف و التاسعة الساعة من بداية القاعة حتضري عملية تنطلق ، لزائريه متنوعة أطباقا املطعم يقدم

 لتستمر الوجبات، لتقدمي الضرورية املعدات و املستلزمات مجيع وضع يتم حيث صباحا، سا  09.30

 حول املطبخ، رئيس مع بالتشاور القاعة رئيس يقوم أين صباحا، سا 11.45 الساعة غاية إىل العملية

 عند و العمالء، طلبات على بسرعة اإلجابة له يتسىن لكي اليوم، لذلك املقرتحة الوجبات نوعية

                                                   
.  2016ــــ  01ـــــ  17يف مقابلة معه يوم  نبيل خرويب ، رئيس مصلحة ، فندق موريس تاغا ، مستغامن ــ  1   
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 طاب ما تناول و بالدخول، للعمالء للسماح املطعم باب فتح يتم سا 12.00 النهار منتصف الساعة

 توقيت بينما زواال، سا 14.00 الثانية الساعة غاية إىل الغذاء فرتة تستمر و املقرتحة، الوجبات من

 .ليال سا 23.00  عشر احلادية غاية إىل سا19.00  السابعة الساعة من يكون العشاء وجبة

 :المحاضرات قاعة3-

 و احملاضرات بتنظيم يسمح ما هو و بالصوت خاصة أجهزة على تتوفر ،السفلي الطابق يف تقع

 .مقبولة بصفة الندوات

 :الحظيرةـــ 4

 الغرف عدد إىل بالنظر السيارات من حمدود لعدد تتسع و الفندق، ملدخل اليسرى باجلهة احلظرية تقع
  .الذروة حاالت يف صعبة املغادرة أو التوقف عملية جيعل ما وهو الفندق، يف الطوابق و

 :العاملونــــ 5  
 جتديد و تدعيم قصد و ، خمتلفة علمية مستويات ذووا عامال، 30 الدويل موريس تاغاا بفندق يعمل

  . املهنية و الفنية راممها و معارفهم

 :التسعير ــــ 6
 لألطعمة بالنسبة األسعار ختتلف حيث التكلفة، أساس على التسعري طريقةموريس تاغا  فندق يطبق

  1. أخرى إىل فرتة من تغيريه جيري و تقديريا يكون الغرف أسعار حتديد بينما ،الوجبات لنوعية تبعا

:الموارد البشرية و الهيكل التنظيمي لفندق موريس تاغا ـــ  3    

: أ ــ الموارد البشرية   

عامل  30تاغا مبستغامن  يف فندق موريس اإلمجايليبلغ عدد العمال   

: ــــ عدد العمال حسب التقسيمات اآلتية   

عامل من بينهم  30كما سبق الذكر العدد اإلمجايل للعمال يف الفندق هو   

                                                   
. 2016ـــ  02ـــ  07يف مقابلة معه يوم .نبيل خرويب ، رئيس مصلحة ، فندق موريس تاغا ، مستغامن ــ   1  
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1.عامالت  10عامل و  20  

)1(رقم :ـــــ الجدول   

 

ـــ اجلدول يوضح عدد العمال 

املتواجدون بالفندق من حيث العدد 

اإلمجايل و من حيث التقسيمات 

.ذكور ، إناث   

       

                                   

:ـــ الشهادات العلمية و الكفاءات المهنية   

تاغا ذوي شهادات علمية و مهنية و خرجي اجلامعات يف  إن جل العاملني و املوظفني بفندق موريس

خمتلف التخصصات ،هذا ما  يسمح للمؤسسة من تنوع خدماا و نشاطاا سواء يف تقدمي اخلدمات 

  أو كيفية التعامل مع املوظفني مع الزبائن بطريقة الئقة أساسها التكوين و التعليم الناجح ،حيث جند 

اللغة االجنليزية  :ات لسانس يف خمتلف التخصصات منهاتحصلي على شهادالعاملني و املوظفني م    

. خرجيي معاهد التكوين يف جمال الفندقة  وخمتلف التخصصات  األخرىاللغة العربية و  أيضا  و  

 

 

 

                                                   
. 2016ـــ  02ـــــ  14 يف مقابلة معها يوم ــ موظفة ، املكلفة باالستقبال ، فندق موريس تاغا ، مستغامن  1  

30 

 عـــــامــــــــــــــــــــــل

العدد اإلمجايل 

 للعمال

 اجلنس ذكور 20

 إناث 10 
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:ب ــ الهيكل التنظيمي للفندق   

و واجباته على ممارسة جمموعة من اإلجراءات و  هيف إدارة و تنفيذ مهامفندق موريس تاغا عتمد ي - 

سؤوليات و إدارا و املهام و املاألساليب اإلدارية و الفنية من خالل اهليكل التنظيمي الذي حيدد 

و على  سياسات وغايات و األهداف االسرتاتيجة للمؤسسة  أقسامها و فروعها املختلفة مبا حيقق

:النحو التايل   

هر على السري اجليد للفندق ، فهو يطلع على العمليت اليت جتري يف املؤسسة مهمته الس :المدير 

...بإعطاء االوامر للموظفني و إسناد املهام هلم   

:بحيث يقوم المدير باالشراف على االقسام االتية       

بتحديد امليزانيات و مقارنتها باملخرجات و املدخالت ، حيث  يقوم هذا القسم:ــ قسم المحاسبة  1

: االتية  االقسام يضم   

و قسم التوجيه  ــــ مسؤول االستقبال   

1.يتوىل مسؤولية استقبال الزبائن وتوجيههم :   ـــ مستقبل   

قسم من يتواى هذا القسم مبراقة مجيع االجراءات و التعامالت سواء يف كل :ـــ قسم المراقبة  2

:االقسام أو مع املوظفني ككل و الزبائن يف كيفية تقدمي اخلدمة حيث يضم ما يلي   

و غريها من االقسام .ــــ عون أمن ــ مسؤول احلضور ـــ مسؤول االمن ــ رئيس الفوجــــ نائب املراقب 

. االخرى  

مة االطعام للزبائن حيث يشرف هذا القسم على السري اجليد يف عملية تقدمي خد:  ـــ رئيس المطعم 3

: يضم كل من   

                                                   
. 2016ـــ  03ـــــ  06يوم  يف مقابلة معها ــ موظفة ، مكلفة باالستقبال ، فندق موريس تاغا ، مستغامن  1  
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.على قائمة الطعام اإلشرافيتوىل مسؤولية : ــــ رئيس املطبخ   

.يقوم باملراقبة املستمرة للجناح اخلاص به :ـــ رئيس الرواق   

.يقوم بتقدمي الوجبات إىل الزبائن :ـــ نادل    

.لفة و التسعري الك بضبطله املهام :ـــ مكلف باالقتصاد   

1.و مرتبص بالطبخ ــ مرتبص باملطعم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
. 2016ـــ  03ــــ  06 يف مقابلة معها يومغامن ــ موظفة ، مكلفة باالستقبال ، فندق موريس تاغا ، مست  1  
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 تحليل نتائج المقابالت ـــ  4

  عرض دليل المقابلة ـــ  1  

  السمات العامة محور ـــ                   

  ـــ اجلنس  1

  ــ السن  2

  التخصصـــ  3

  ـــ الوظيفة  4

  وسائل االتصال :  األولالمحور        

  .و االتصال ؟  باإلعالمـــ هل توجد لديكم مصلحة خاصة  1

  .ـــ كيف يتصل املوظفون فيما بيتهم ؟  2

  .بني الفندق و زبائنه ؟  اتصالــ هل هناك  3

  .يتم التواصل باجلمهور خلارجي للتعريف مبنتجاتكم ؟ ـــ كيف  4

  .ـــ هل يعتمد الفندق على عنصر االتصال الشخصي ؟  5

  و العالقات العامة  السياحي اإلعالن:الثاني المحور     

  .عن منتجاا ؟  باإلعالنـــ هل تقوم مؤسستكم  1

  .عن خدماتكم  ؟  اإلعالنـــ ما هي الوسائل املستخدمة يف  2
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  .ـــ هل هناك قسم خاص بالعالقات العامة  ؟  3

  .دولية ؟ ـــ هل يشارك الفندق يف معارض سياحية سواء حملية أو  4

  الخدمات السياحية :  لثالثالمحور ا                

  .ـــ ما هي اخلدمات اليت يقدمها الفندق ؟  1

  .؟  األسعارـــ هل تقومون بتخفيضات عن  2

 .؟  األخرىــ هل يقدم الفندق خدمات خمتلفة عن باقي الفنادق  3
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  تحليل النتائج المتحصل عليها ــــــ  2

  :  وسائل االتصال:  األولالمحور 

  .و االتصال ؟  باإلعالمــ هل توجد لديكم مصلحة خاصة  1

على هذا السؤال من طرف أغلبية املبحوثني حيث أجاب املبحوث رقم  اإلجابةكانت : األولاالتجاه 

للخدمات دف التعريف و الرتويج بأن هذه املصلحة هي من أولويات اليت يقوم عليها الفندق ") 1(

و االتصال  باإلعالمفندق موريس تاغا له من أولوياته اليت يقوم عليها هي االهتمام  أنأي " .الفندقية 

واالتصال على حتقيق التفاعل و  اإلعالمفيعمل و ذلك من أجل حتقيق مجيع أهدف الفندق و مصاحله 

  .من أجل زيادة الوعي يف طلب اخلدمات الفندقية  املتبادلالتفاهم 

واالتصال إال أن فندق  اإلعالمالكثري عن علما إين ال أعلم ) "3(يف حني أضاف املبحوث رقم 

موريس تاغا يهتم كثريا ذا اال من أجل التعريف باملنتجات يف خضم التطورات احلاصلة يف هذا 

  " .اال و ذلك الستهداف اكرب عدد ممكن من الزبائن

و  اإلعالميتضح أن فندق موريس تاغا يهتم بدرجة كبرية بعنصر ) 3(من خالل إجابة املبحوث رقم 

  .االتصال مع العلم أن املبحوث ليس على دراية كافية عن هذه املصلحة 

و االتصال هو  اإلعالم إن"بالقول  اآلخرينبتدعيم إجابة املبحوثني ) 5(و أيضا قام املبحوث رقم 

  " .خاصة يف جمال السياحة اليوم العنصر الرئيسي و الفعال لتنشيط اخلدمة و 

من الضروري "فكانت إجابتهما على هذا السؤال بأنه )  8ـــ  7( رقم  املبحوثني أما :االتجاه الثاني 

  ."و االتصال  اإلعالموجود مصلحة تم ذا اال أي 

هذه  أن إالمبنتجاته و تنشيط خلدمات لتعريف  وذلك لمع العلم أن الفندق يقوم حبمالت إعالمية  

  .األخرىاملصلحة ليس هلا قسم خاص ا يف اهليكل التنظيمي فهي مدرجة ضمن األقسام 
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  .ا بينهم ؟ ــــ كيف يتصل الموظفون فيم 2

  هنا اتفقت اآلراء 

مل كبأنه من أجل السري اجليد للعمل على أ")  3و 2و  1( يرى كل من املبحوث : االتجاه األول

وتواصل مع املوظفني بني بعضهم البعض يف الفندق و ذلك من أجل  اتصالوجه البــــــــــد من وجود 

  ."العمل بدقة ومرونة  انسيابالتشاور و أخذ القرار الصائب و 

البعض و ذلك أن عنصر االتصال  يبعضهمعملية االتصال بني املوظفني  انسيابيركز الفندق هنا على 

بني عناصر العملية االتصالية هذا ما أشار إليه الكاتب عبد الفتاح دويدار  و رد يكون يف شكل أخذ

  .و االتصال  اإلعالميف كتابه سيكولوجية 

نه يتم بأ األوىل اإلجابةبتدعيم )  8و  7و  5و  4( حيث قام كل من املبحوثني : االتجاه الثاني

حة تسهل هذه العملية من بينها اهلاتف ، و عن وسائل متافني يف فندق موريس تاغا االتصال بني املوظ

  .العمل أمورالبعض يف  ببعضهم فنياملوظاالتصال الشخصي مع 

يهتم الفندق بعملية االتصال بني املوظفني ببعضهم البعض و ذلك باالعتماد على وسائل معروفة منه 

 اتصاليف الفندق و موظفيه كما يوجد وسيلة أخرى اليت تعترب أبسط  اتصالاهلاتف الذي يعترب أداة 

  .بني املوظفني و هي االتصال الشخصي الذي يكون بني شخص أو أشخاص قليلني 

  .بين الفندق و زبائنه ؟  اتصالـــ هل هناك  3

أساسيات الفندق أن حيدث هذا  منيرى أصحاب هذا االجتاه أنه من الضروري و :  األولاالتجاه 

  .االتصال مع الزبائن 
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بني الفندق و زبائنه  اتصالبأنه من املهم أن يكون "و يرون ) 5، 3، 2( حيث يديل املبحوثني رقم 

إىل أن وجود  أي فندق من الفنادق على  باإلشارةمن أجل تنشيط جممل اخلدمات املقدمة من طرفه 

مع الزبائن تكون مقنعة من أجل لفت نظر أكرب  اتصاليةله سياسات  أن يكون إال والساحة التنافسية 

  ").حمتملني ( من املتلقني حبيث يصبح لدينا زبائن دائمني و مرتقبني  ممكن عدد

من أجل الرتويج للخدمات اليت   لزبائنهبني الفندق و  اتصالإحداث   ضرورةيؤكد املبحوثني على 

يقدمها و إن مل حتدث هذه العملية فال ميكن للفندق أن يعرف مبنتجاته ويروج هلا و من هنا فإن 

  .اليت يقوم عليها الفندق  األساسيةمن الركائز  يعتربال ميكن االستغناء عليه فهو  االتصال عنصر مهم

بأنه يتم االتصال بني الفندق و زبائنه عن طريق جمموعة من الوسائل ، : االتجاه الثانييف حني يرى 

فندق موريس تاغا له أولويات أساسية يسري عليها  إن"بالقول )  8، 7، 1( وهذا ما أكده املبحوثني 

أوهلا إرضاء الزبائن عن طريق اخلدمات املقدمة و للتعريف ذه اخلدمات البد من وسائل منها التعريف 

و إحداث تغيري كل بوك  يساكامل للفندق واخلدمات املقدمة وإدراجه على صفحة الفتمل و املالشا

  .... يوم أو يومني 

  .؟  ـــ كيف تتصلون بالجمهور الخارجي للتعريف بمنتجاتكم 4

بني الفندق و اجلمهور  اتصاليرى أصحاب هذا االجتاه بأنه من الضروري إحداث :  األولاالتجاه 

  .اخلارجي من أجل التنشيط اخلدمات 

بأنه يتم االتصال مع اجلمهور اخلارجي من اجل )  6،  4،  2، 1( فأجاب كل من املبحوثني 

بوك بإدراج صور  نشر كل ما هو جديد عن الفندق عرب صفحة الفايس  اللخالتعريف باملنتجات من 

  .دة و هذا كله من أجل الوصول إىل أكرب شعبية ومعلومات عن خدمة جديجديدة للفندق 

رجي بأي طريقة حبيث تكون ايرى هذا االجتاه بأنه البد من االتصال باجلمهور اخل:  ه الثانياالتجا

  .ناجحة 
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بأنه يتم االتصال عن طريق امللصقات املصممة بطريقة )  8،  7،  5،  3( فأجاب كل من املبحوث 

ا االتصال وجها لوجه بإقامة يوم مفتوح الستقبال اجلمهور و االستفسار عن رائعة جاذبة لالنتباه و أيض

  . و أيضا عن طريق اهلاتف  أي غموض 

   .ـــ هل يعتمد الفندق على عنصر االتصال الشخصي ؟  5

بكافة املنتجات و يرى أصحاب هذا االجتاه بأن االتصال الشخصي هو التعريف :  االتجاه األول

  .من قبل الفندق للزبائن اخلدمات املقدمة 

من أجل الرتويج ألي خدمة أو  منتج البد من االعتماد ) 5، 3، 1( حبيث يرى كل من  املبحوث 

على عنصر االتصال الشخصي من أجل شرح و التعريف باخلدمات  املتاحة داخل الفندق بطريقة 

  .مباشرة 

فندق موريس تاغا يعتمد  أنإىل بالشارة  األوىل اإلجابةبتدعيم  ) 4، 2( و قد قام كل من املبحوثني 

على عنصر االتصال الشخصي ألجل التنشيط و الرتويج ألي خدمة سياحية بالطريقة الشخصية 

  .املباشرة لغرض زيادة الطلب السياحي و يصبح لفندق شعبية كبرية 

يرى أصحاب هذا االجتاه بأنه يتم االعتماد على عنصر االتصال الشخصي  : االتجاه الثاني  أما

  . األخرىبالتعريف باخلدمات املقدمة من طرف الفندق لكن دون إمهال العناصر 

على عنصر االتصال الشخصي للتعريف  العتمدبأن الفندق ) 8، 7،  6(ريى كل من املبحوث ف

و امللصقات و ذلك من  اإلعالناتو  اإلشهاريضا على خبدماته و التنشيط هلا فهو يعتمد يف ذلك أ

  ..شرحية من الزبائن  أكرب استهدافأجل 
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قليلني ،  أشخاصو هنا فإن االتصال الشخصي هو أبسط االتصال بني البشر و يكون بني شخص أو 

إىل فرد أو أفراد قليلني العاملني يف الفندق من أجل تقدمي املنتج أو اخلدمة  األفرادويتوىل هذا أحد 

عليه و هذا يكون عرب حمادثة  اإلقبالو إمدادهم مبعلومات عن املنتج و دفعهم إىل  إقناعهمدف 

 1.مباشرة 

 :  الخالصة

لوصول إىل شخصي لالفندق يهتم بدرجة كبرية بعنصر االتصال  إنمن خالل هذا احملور  استخلصنا

يف عملية تنشيط اخلدمات و  شرحية من اجلمهور املستهدف بإدخال عنصر اجلذب و التشويق  أكرب

  . كيفية الرتويج هلا 

توجد مصلحة أو  بصفة عامة إال أنه ال) و االتصال  اإلعالم( الفندق ذا اال  اهتمامبالرغم من 

للفندق ، وذا الشكل يبقى  )املدير ( ا ينحدر هذا القسم من املصلحة العليا قسم خاص به و إمن

  .مبهما عند البعض عنصر االتصال و وسائله 

  

  

  

  

  

  

                                                   
 2012دار أسامة للنشر و التوزيع ، االردن ،  1، ط االعالم السياحي و تطبيقاتهــ هباس بن رجاء احلريب ، سعود السيف السهلي ، 1
بالتصرف . 244ص    
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  و العالقات العامة  السياحي اإلعالن: الثاني  المحور

  . عن منتجاتها ؟ باإلعالنـــ هل تقوم مؤسستكم  1

على  سياحية كانتأي مؤسسة  اعتماديرى أصحاب هذا االجتاه أنه من الضروري : األولاالتجاه 

  . السياحي للتعريف مبنتجها السياحي اإلعالنعنصر 

فندق موريس تاغا يعتمد على عنصر  أنبالقول )4،  6، 1( هذا ما أشار إليه كل من املبحوثني 

و تنشيط املراد الرتويج هلا   نتجاتو ذلك من أجل تعريف اجلمهور املستهدف بامل السياحي اإلعالن

  .أجل إرضاء الزبائن  وهذا كله مندماا السياحية خل

فندق موريس تاغا له خدمات متعددة و لكي  أن "يرى  أصحاب هذا االجتاه:  االتجاه الثانيأما 

  ."يف عملية الرتويج هلا  السياحي  اإلعالنيتعرف عليها اجلمهور البد من إتباع عنصر 

مل خدماته باالعتماد التنشيط إن فندق موريس من أولوياته ) " 7،8، 2( وهذا ما أكده املبحوثني 

على أي طريقة كانت املهم أن تستهدف كل شرائح اتمع  احمللي و الدويل و من هذا البد من عنصر 

الذي يعترب مزيج من اجلهود الغري شخصية من عملية تنشيط للخدمات املقدمة من  السياحي  اإلعالن

  ."طرف الفندق 

  .عن خدماتكم ؟  عالناإلــ ما هي الوسائل المستخدمة  في  2

 اإلعالنيعتمد على عنصر  األصلس تاغا يف يرى أصحاب هذا االجتاه أن فندق موري:  األولاالتجاه 

  .وعن منتجاته مستخدمني وسائل يف ذلك 

لإلشهار عن خدماته  وسائلعدة  الفندق يعتمد على إن ) 4،  3،  1( يرى كل من املبحوث 

 les panos و اللوحات االشهارية   الالفتات:  ومنتجاته من بني هذه الوسائل نذكر منها 



الجانب  التطبيقي                     دراسة ميدانية لفندق موريس تاغا بمستغانم: الفصل الرابع 

                               

 

~ 87 ~ 

 

publicitaire عن منتجاته و خدماته  لإلعالنعرب صفحة الفايس بوك  اإلعالنات  واستخدام

  .السياحية 

نون كن يظلو  اإلعالنيقوم عليها  يرى هذا االجتاه أنه من الضروري ان يوجد وسائل : اتجاه الثاني أما

االتصال إتباع عنصر للوصول إىل اجلمهور بالطريقة املباشرة هو  و املناسبة األفضلالوسيلة  أن

  .عن منتجاته عالن لإلالشخصي 

عن منتجاته  عالن وسائل متعددة لإليعتمد موريس تاغا الفندق  إن) 5،  2( يرى كل من املبحوث  

 النـــــــــــــــــــــــــــــــاإلعمن أجل االتصال الشخصي  و التنشيط خلدماته بالطريقة املباشرة باالعتماد على عنصر

  .املوجودة عن خدماته  لإلشهارو 

  ـــ هل يوجد قسم خاص بالعالقات العامة ؟3

  : هنا اختلفت اآلراء 

بان العالقات العامة هي من )  8،  7،  5،  2،  1(يرى كل مبحوثني رقم :   األولاالتجاه 

اليت يقوم عليها فندق موريس تاغا لتحسني العالقات بني املوظفني ببعضهم البعض و الفندق  أولويات

  .و املهم أكثر هو رسم سورة حمببة عن الفندق و اجلمهور اخلارجي 

  ا االجتاه بأم ليسو على دراية كافية مبعىن العالقات العامة ،يرى أصحاب هذ:  االتجاه الثاني أما 

بأنه ليس لديه أي فكرة عن العالقات العامة ألنه بعيد البعد عن هذا اال ) 3(فريى كل من املبحوث

على حسب ما أعرفه أن العالقات العامة مهمة داخل أي مؤسسة  "  )4(يف حني يرى املبحوث رقم 

  "معناها متاما كانت إىل إين اجهل 

 أنا" بأن العالقات العامة بالنسبة له جمهولة متاما على حسيب قوله ) 6(حني يرى املبحوث رقم يف 

  .داخل املؤسسة  استخدامهاها بالعالقات العامة ال من حيث املفهوم أو كيفية و أجهل متاما ما مسيتم
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  دولية ؟ أومحلية  سواءـــ هل يشارك الفندق في معارض سياحية 4

   اآلراء اتفقتهنا 

يولد فرص للتعريف و احمللية  ةاملشاركة يف املعارض الدولي إنيرى أصحاب هذا االجتاه : األولاالتجاه 

  .بالفندق ليس على الصعيد احمللي فقط بل على الصعيد الدويل 

فندق موريس تاغا ال يشارك يف أي معارض سياحية ال  إن) 3،  5، 1( فريى كل من املبحوثني 

  .ليــــــة منها و ال دولية حم

أننا يف املستقبل سيشارك  األكيدمل تأتينا عروض كهذه لكن من ) "6(حيث أضاف املبحوث رقم 

  .فندق موريس تاغا يف هذه املعارض بداية باحمللية وصوال إىل الدولية 

هذه املعارض شارك يف أي معرض من ي أنه مل يسبق له أنيرى أصحاب هذا االجتاه  :االتجاه الثاني 

  .سواء على الصعيد احمللي أو الدويل 

بالقول فندق موريس تاغا مل  تكن له الفرص ألن يشارك يف هذه ) 7،8(و هذا ما أكده املبحوثني 

املعارض مسبقا لكن نضرا لألمهية اليت تلعبها املعارض البد من املشاركة يف املستقبل لكي تكون لنا 

  .لة الصعبة للبالد و العم األجانب السياحفرص جلب 

  :خالصـــــــــــــة 

 اإلعالنما توصلنا إليه من خالل هذا احملور بأن أي مؤسسة من املؤسسات إال و تعتمد على عنصر 

ناجحا و ذو تأثري قوي على الزبائن يف  اإلعالن من أجل التنشيط مل اخلدمات ، ولكي يكون 

من أجل بلوغ أكرب عدد وذلك  اإلعالن مة يف فندق موريس تاغا جيب أن يكون له وسائل مستخد

  ) .الدائمني و احملتملني ( ممكن من الزبائن 
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توصلنا ما حيث  األخرجيهلها البعض و معروفة عند البعض  إيتبقى العالقات العامة مبهمة  أن إال

جيد يف تنشيط  أسلوبفندق موريس تاغا يهتم بالعالقات العامة و يراها  أن إليه يف دراستنا هذه

  .انه ال يوجد قسم خاص ا إالاخلدمة الفندقية 

  الخدمات السياحية: المحور الثالث 

  . دمات التي يقدمها الفندق ؟ــ ما هي الخ1

  :  اآلراء اتفقت

يرى أصحاب هذا االجتاه وجود أي مؤسسة البد و أن يكون هلا جمموعة من اخلدمات : األولاالتجاه 

  .املقدمة 

أن فندق موريس تاغا يقدم جمموعة من اخلدمات اجلوهرية )  8،  5، 1(فريى كل من املبحوثني رقم 

و حفظ األمتعة و غيها من تليها خدمات أخرى كاإلطعام   اإليواءخدمة  األوىلمن بينها ويف الدرجة 

  .اخلدمات 

  .موريس تاغا لزبائنه  يقدمها فندق اليتتوجد العديد من اخلدمات :  االتجاه الثانييف حني يرى 

أي مؤسسة من املؤسسات ال بد و أن يكون هلا خدمات للزبائن و ) " 2،4(فريى كل من املبحوثني 

خدمة االستقبال و حجز الغرف خدمة : مات نذكر منها دق موريس تاغا له العديد من اخلدفن

  . اليت تسمح بالفندق بالرقي األخرىالتنظيف و الرتفيه و غيها من اخلدمات 

  . ؟ لألسعارــ هل تقومون بتخفيضات 2 

يرى أصحاب هذا االجتاه أن فندق موريس تاغا يقوم بتخفيضات لألسعار يف أوقات : األولاالتجاه 

  .معينة 
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و  األسعاربطبيعة احلال تقوم بتخفيضات يف ) "  5، 1(رقم إليه كل من املبحوثني  أشارو هذا ما 

  .و اهلجرية  امليالديةالسنة  رأسخصوصا يف فصل الشتاء و أيضا مع حلول 

بتخفيض السعر للزبائن الدين تفوق مدة إقامتهم عن  امتيازاتهناك ) 2(حيث أضاف املبحوث رقم 

  .األسبوع 

  .أيضا يف أوقت معينة  األسعاروم بالزيادة يف أن فندق موريس تاغا يق:  االتجاه الثانييف حني يرى 

الواحدة و هي أسعار  بالليلةيف فندق موريس تاغا يقدر  اإلقامةسعر ) "6( هذا ما أكده املبحوث رقم 

  :و هي على النحو التايل  األخرىغري ثابتة ترتفع يف فصل الصيف م تنخفض يف الفصول 

Chambre Single ……………………….. 6000.00 

Chambre Double ……………………... 7500.00 

Chambre Spécial Nuit de Noce……….. 8000.00 

Suit Junior …………………………….8000.00 

Suit Senior …………………………...10500.00 

Suit Panoramique …………………….13500.00 

Suit Royale …………………………..15100.00 "  

  .لكن هذه األسعار ترتفع يف فصل الصيف ال تبقى كما هي   
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  .الفندق خدمات مختلفة عن باقي فنادق األخرى ؟ــ هل يقدم 3

  : اآلراء اتفقت

فندق موريس تاغا بطبيعة احلال يقدم خدمات لكن ال  أنيرى أصحاب هذا االجتاه  : األولاالتجاه 

، إيواء ،إطعام ، ترفيه و غريها  استقبالمن   األخرىالفنادق  هذه اخلدمات عن باقي خدماتختتلف 

  .و رغبات الزبون حاجياتاليت تعمل على تلبية من اخلدمات 

فندق موريس تاغا حلد الساعة يقوم بتقدمي خدمات مماثلة  أنبالقول ")  1(هذا ما أكده املبحوث رقم 

  ." األخرىخلدمات الفنادق 

إىل كيفية تقدمي اخلدمة و  باإلشارة، لكن قام  األولفقام بتأكيد رأي االجتاه :  االتجاه الثاني أما

  .يكمن االختالف 

 األخرىعلما أن فندق موريس تاغا ال يقدم أي خدمة خمتلفة عن الفنادق ) " 4(فريى املبحوث رقم 

  .و التعامل معهم  لكن االختالف اجلوهري يكمن يف كيفية تقدمي اخلدمة للزبائن 

  :الخالصـــــــــــــــــــة

  :  إناخلدمات السياحية  استنتجنا من خالل احملور

فهو يسعى   اإلقامةو  اإلطعامو  اإليواءتتمثل يف  فندق موريس تاغا له جمموعة من اخلدمات اجلوهرية

  . إقناعهو جلبه و  إلرضائه و حسن التعامل معه  تقدميها بشكل جيد يليق بالزبون إىل

 سعر الطعام  سواءا يف سعر الليلة او األسعارو ذلك بتخفيض و تنشيطها زيادة الطلب عليها و هذا ل

  . أسبوعملدة  الزبون يف الفندق  إقامةمن  ابتداءو تقدمي خدمات جمانية  أخرفصل  إىلمن فصل 
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  :النتائج الدراسة

يف إطار إحاطة شاملة جلوانب املوضوع ، توصلنا إىل جمموعة من النتائج و ذلك على مستوى النظري 

  :و التطبيقي متثلت يف

فهي تساهم يف الناتج  هلا مقومات طبيعية و تارخيية  لسياحة ظاهرة اجتماعية و اقتصادية و ثقافيةاـــ 

  .احمللي الوطين باإلضافة إىل حتسني املستوى االقتصادي

ــ لالتصال السياحي وخمتلف وسائله دور خدمة السياحية يف مسامهة التنشيط اخلدمة السياحية بصفة 

  .بصفة خاصةعامة و اخلدمة الفندقية 

  .من أهم عوامل اجلذب السياحيهي ــ املنظمات السياحية الفندقية 

  .ـــ يعتمد فندق موريس تاغا على االعالن السياحي يف تنشيط خدماته السياحية

  .ــ ترتكز املنظمات الفندقية على وسائل االتصال السياحي يف تنشيط خدماا

  .صورة حسنة عن الفندق و كسب والء الزبائنـــ للعالقات العامة دور اجيايب يف رسم 

على إنشاء قسم العالقات العامة يف الفندق لبناء مسعة طيبة ) الفنادق( ــ تعمل املؤسسات السياحية 

  .عن الفندق

  .ــ يهتم الفندق بكيفية تقدمي اخلدمة السياحية الزيادة الطلب السياحي

  ا.حملية أو دولية للتعريف به أو خبدماتهــ ال يشارك الفندق يف معارض سياحية سوءا كانت 

ــ بعض إعالنات الفندق تتميز بالوضوح و اجلاذبية و يعود السبب إىل اهتمام الفندق جبودة و نوعية 

  .هذه اإلعالنات

  .ــ يتمتع موظفو فندق موريس تاغا يئة حسنة االنضباط و االعتدال و السرية احلسنة و طريقة الكالم 

  .ق بزبائنه السياح و ذلك من خالل تلبية مجيع رغبام بصورة حسنةــ اهتمام الفند

  :اختبار الفرضيات

  :بالفندق موريس تاغا مبستغامن تبني لنا ما يلي أجريناهاالدراسة امليدانية اليت من خالل 
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تعترب فرضية صحيحة "السياحي دور اجيايب يف تنشيط اخلدمة السياحية  لالتصال" :األولىالفرضية 

نظرا لنتائج املتحصل عليها من خالل املقابالت اليت قمنا ا مع مسريي الفندق حيث تعمل وسائل 

  )السياحي اإلعالنالسياحي ، الدعاية السياحية و  اإلعالماالتصال الشخصي ، ( االتصال السياحي 

  .و التعريف باخلدمات السياحية و تنشيطها و زيادة الطلب السياحي  على جلب السياح

تعترب فرضية صحيحة حيث يعتمد " مصدر مهم يف تنشيط اخلدمة الفندقية اإلعالن"  :الفرضية الثانية

الذي يصمم يف اجلريدة احمللية لوالية مستغامن و عرب صفحة الفايس  اإلعالنفندق موريس تاغا على 

تعريف و الخدماته لتنشيط و الالفتات و امللصقات االشهارية  ، االنرتنيت لفندق بوك اخلاصة با

و زيادة على سلوكه ، و بناء صورة حسنة له و خلدماته  التأثريمجهوره و إلقناع مبنتجاته بالفندق و 

يف الرتويج للمنتجات و اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة  أساسيةحيث يعترب وسيلة  الطلب عليها

  .فهو ميثل سالح تسويقي الذي تواجه به املؤسسة منافسيها ) الفندق(

عدم ثبات صحة هذه الفرضية حيث ال يوجد  "وجود قسم العالقات العامة بالفندق" :الفرضية الثالثة

ي تقوم به من كسب الثقة و التفاهم و قسم العالقات العامة يف فندق على الرغم من الدور الذ

العام لضمان  الرأياالجيايب و ذلك من خالل قياس اجتاهات  تأثريهااجلماهري و  تأييدالتعاطف و 

و أيضا تقوم العالقات العامة على رسم أو بناء صورة حمببة  أنشطتهتوافقه مع سياسة الفندق و 

يدة من أجل كسب ثقة اجلمهور و تأييده و هذا للجمهور عن املنشئة و يكون هذا عن طريق أعمال جم

بتقدمي نصائح للمؤسسات بالعمل بالعالقات العامة يف  زيي يل و إدوارد بري ما جاء به كل من إيف

  .ميكن االستغناء عنها  املؤسسة باعتبارها وظيفة من الوظائف اليت ال

تعترب فرضية  "الزبون إلرضاءيهتم الفندق بعملية تقدمي اخلدمة السياحية بشكل جيد  :"الفرضية الرابعة

جيد و الئق و ذلك من خالل  بأسلوبزبائنه  إىلتقدمي خدماته  إىلصحيحة حيث يسعى الفندق 

السرية احلسنة ملقدمي  أيالبعض و عالمات الرتحيب و االستقبال احلسن  بعضهمسلوك املوظفني 
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تساهم  إاحيث  يف بناءا اسرتاتيجياا التسويقية الفندق اهتماماتكلها عناصر تعد من .....اخلدمة 

  .فاء الزبوناجليد يف تقدمي اخلدمة ، و بالتايل كسب رضا و و  األداءيف تفعيل 

  : خالصة 

ما مت استنتاجه من هذا الفصل أن مستغامن تعترب من بني الواليات اجلزائرية اليت تعرف بالعديد من 

املقومات السياحية  منها الثقافية و االجتماعية و الدينية و غريها من املقومات األخرى  و أيضا 

هلذه الوالية لكن بطبيعة األجانب و احملليني امتالكها لشريط ساحلي ممتاز هذا كله جيعلها قبلة للسياح 

احلال البد من وجود اإلطار املادي من نقل و اتصال و اإليواء حيث تندرج هذه اخلدمة ضمن 

  .اخلدمات املقدمة من طرف الفندق 

حيث قمنا يف هذه الدراسة امليدانية بتسليط الضوء على فندق موريس تاغا  متواجد مبدينه مستغامن  

يف ذلك كاالعالن وسائل املستخدمة و أهم  و التواصل مع الزبائن من أجل معرفة كيفية االتصال

السياحي و االتصال الشخصي فهو يسعى اىل انشاء قسم االعالم و االتصال العالقات العامة لرسم 

السياسات يتطرق إليها من اجل التأثري فيهم و دفعهم لالستجابة  اتباع  وصورة حسنة عن املؤسسة 

  . تج السياحي للرسالة باقتناء املن
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 الهيكل التنظيمي لفندق موريس تاغا ــ مستغانم ــ

 المدير

 المراقب المالي 
 مراقب

رئيس المطعم  

مسؤول االستقبال   

 مستقبل

 مسؤول االمن 

 رئيس المجموعة  

 نائب المراقب   عون أمن   

 خدمة الغرف

 مكلف باالقتصاد

 سائق 

 رئيس المطبخ 
 رئيس الرواق 

 معاون  

 متربص بالمطبخ

 بتزيرية  

 مثاجات  

 نادل    

 متربص بالمطعم   

 التوجيه      



  إهداء  

  يطيب العيش إال م و بينهم  إىل ناسي وأحبيت    إىل من ال

 إىل من يبادلين املودة باملودة 

 إىل نبع احلنان وكل احلنان إىل من تفرح لفرحيت وحتزن حلزين 

 إىل من جعل اهللا حتت أقدامها اجلنة 

 أمي العزيزة

يضيء يل درب احلياة  أن إىل الذي حيرتق من اجل  

الذي متنيت أن يكون معي طيلة مشواري الدراسي و اجلامعي  إىل  

 إىل من يف رضاه رضا اهللا 

 أبي الغالي رحمه اهللا 

 عفيف و اخص الذكر إىل الذي ساندين طيلة حيايت- ودميل -حممد:مجيع إخويت  إىل 

  أخي عبد القادر
وال أنسى  تةخب–خضرة –حليمة –فاطمية –عائشة :وأيضا ال أنسى مساندة أخوايت

   .  ـــــــ غفران   نسرين-حبيب -حواء –رقية ــــ  إكرام– -إسالم–الكتاكيت الصغرية ريتاج 

                                                                  حياة      



  شكر و تقدير

اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر اجتهاده  من  

الذي وهبنا نعمة العقل سبحانه والشكر له على كل نعمة و فضل هللاحلمد   

.و كرمه  

.ذو اجلالل و اإلكرام اهللاتبارك   

ص إىل الذين بذلوا كل جهٍد و عطاء لكـــــــي أصل إىل هذه اللحظة بالشكر اخلا أتقدم

اليت مل ) ة المشرف(االستاذة بن علـــــــــــــــي الكرام ال سيما أخص الذكر  أساتذتـــــــي

.تبخل علينا بالنصح والتوجيه يف إمتام هذه  املذكرة   

و المسبق ألعضاء الجنة المناقشة   كما أتقدم بالشكر الخاص   

  –حليمة فؤاد ــ    :وال أنسى اصدقائى الذين ساندوين طيلة مشواري الدراسي واجلامعي 

  بالذكر كل أصدقائي يف قسم إتصال سياحي حواء   حليمة ــــ عائشة ـــ فتيحة و ال انسى

 واشكر يف األخري كل من قدم يل يد املساعدة،

.سواء من بعيد أو قريب  

.فالحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات  

 حياة
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  :خاتمة

 عدد أو املداخلحيث  من سواء األخرية  العقود مدى على متواصال منوا  السياحة شهدت لقد

 االقتصادية اآلثارخالل  من للسياحاملستضيفة  نالبلداكبرية على    منافع تدر فهي السياح

 .مل العا يف بقعة كل طالت اليت البيئية أو االجتماعية

 يف امهتها مس و ين الوط الدخل يفيف مسامهتها  بدايةالسياحة هلا أبعادها و أهدافها   لصناعة

 نيزاـــــــــــــــــــم من الرفع و موال أ رؤوس و عملة منالوطين من خالل ما جتنيه  االقتصاد دعم

احلكوميــــــــــــــــة  اإليرادات يف ماإلسها بذلك و العاملة اليد بتشغيل البطالة من التقليل و دفوعاتامل

و حتسني مستوى املعيشة حافزا أساسيا لكل بلد و خصوصا  املزيد من فرص العمل  خلقو 

  .البلدان النامية 

بالكثري  ارتبطحيث أصبح من الواضح أن العامل الذي نعيش فيه اليوم هو عامل اخلدمات ،لكونه 

لسياحية واحدة من أبرز  اخلدمات اليت من املفردات احلياة اليومية للفرد ،و لعل اخلدمات ا

ازدادت احلاجة إليها عما سبق ،لذا ظهر االهتمام الواضح و املتزايد من قبل املؤسسات 

السلع و  بإنتاجو كذا العمل على إشباعها  األفرادالسياحية لتحديد حاجات و رغبات 

 اخلدمات السياحية و تقدميها للزبائن يف أحسن الظروف 

و  السياحة على الكبري ،وأثرهاالتصايل بالتطور االهتمام العامل،إىل يف الدول معظم جتهتفا

 إىل أدت واإلعالم،اليت االتصال تقنيات يف الكبري التطور فرضه اجتاه ،وهواخلدمات السياحية 

يلعب االتصال السياحي دور مهم و حيوي يف ، فللمعارف كبري وزخم املعلومات يف تفجر

التكميلية  األساسيةمنها اخلدمة الفندقية اليت توفر جمموعة من اخلدمات تنشيط اخلدمة السياحية 

و الضرورية على إرضاء السائح ، و يعتمد أي جناح أي مؤسسة فندقية يف إدارة أعماله على 

فعالية البيئة احمليطة ا ، و هذه الفعالية  وضع و تنفيذ إسرتاتيجية فندقية قادرة على حتقيق

  :تتحقق من خالل 

إسرتاتيجيات االتصال السياحي شاملة للخدمات الفندقية تسعى إىل حتقيق  أهداف املؤســــسة 

  .و حتسني خدماا الفندقية والرتويج هلا مع مراعاة  أهداف الضيف أو النزيل
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لواقع ببلدية مزغران بوالية مستغامن حيث يهتم هذا و هذا ما مت دراسته يف فندق موريس تاغا ا

الفندق بتوفري ما حيبه الزبون وما حيتاج إليه مستعمال يف ذلك و سائل تساعد على معـــــــــــرفة 

  .ذلك   

و كيفية دق ـفيلعب االتصال  السياحي و وسائله  دور التعريف باخلدمات املقدمة من طرف الفن

و من أجل توفري أكثر عدد من اخلدمات بشرط أن تكون املتواجة به التنشيط مل اخلدمات 

  .اخلدمات املقدمة يف فندق موريس تاغا بطريقة جد رائعة 

حيث يهتم  فندق موريس تاغا أكثر بكيفية االتصال مع الزبائن و تعريفهم بأي جديد عن  

ب السياح ذه املنطقة باملنتجات  أو اخلدمات املتواجدة بالفندق من أجل التنشيط هلا و جل

 .السياحية و بالضبط يف فندق موريس تاغا 

عدد من املقرتحات اليت من  إىلميكن الوصول  إليهاخالل هذه الدراسة و النتائج املتوصل فمن 

  :شاا العمل على حتسني و تنشيط اخلدمات السياحية تقوم على ما يلي

  .جلب االستثمارات و حتقيق التنمية االقتصاديةــ االهتمام بالقطاع السياحي لكونه يعمل على 

  .ــ االهتمام بوسائل االتصال السياحي لتنشيط اخلدمة السياحية

  .ــ تقدمي احدث اخلدمات السياحية خصوصا املرتبطة بتقنيات االتصال

  .للرتويج خلدمات الفندق اإلشهاراكرب عدد من  إقامةــ العمل على 

مبا يتوافق مع  اإلطعاماملبيت و  أسعارالنظر يف  إعادةدقية و ـــ حتسني مستوى اخلدمات الفن

  .الطبقة االجتماعية املتوسطة الدخل

  .جملة خاصة بالفندق للتعريف به و خبدماته إصدارــ العمل على 

  .الفندق بإعالناتــ احملافظة على مستوى الوضوح و اجلاذبية 

  .قسم العالقات العامة داخل الفندق بإنشاءــ خلق مسعة طيبة لفندق موريس تاغا و ذلك 

  .اكرب لعنصر التسعري ملا له اثر على الزبائن أمهية إعطاءــ 
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  .ـــ ضرورة استعانة الفندق بكوادر متخصصة يف العمل الفندقي و من خرجيي املعاهد الفندقية 

  .و احدث التغريات اخلاصة بالفندق عري صفحة الفايس بوك  األنشطةــ نشر خمتلف 

  

  ــ 

 



HOTAL MRUSTAGA  

Prix des chambres basse saison  

Petit déjeuner inclus  

 

 

Chambre Single ………………………6000.00  

Chambre Double ……………….………7500.00 

Chambres Spéciale Nuit de Noce ………8000.00 

Suite Junior ………………………….….8000.00 

Suite Senior…………………………….10500.00 

Suite Panoramique ………………….…13500.00 

Suite Royale ……………………..…..15100.00 

 

 

 

 

 



  جدول السمات العامة للمبحوثين 

  

  الوظيفة        التخصص  السن      الجنس     العينة   

1   

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  ذكر 

  ذكر 

  ذكر 

  أنثى 

  أنثى 

  ذكر 

  ذكر  

  ذكر 

50    

30   

44  

25  

28  

24  

27  

25  

  تدقيق حماسيب

  خريج معهد الفندقة 

  إدارة و تسيري مؤسسة 

  ليسانس يف االجنليزية 

  ليسانس يف اللغة الفرنسية  

  مستوى ثانوي

  خريج من معهد التكوين املهين

  خريج من معهد الفندقة 

  حماسب 

  رئيس مصلحة 

  مكلف باالقتصاد

  مستقبلة  

  مرتبصة

  نادل

  رئيس املطبخ

  مستقبل

 

  إستنادا على دليل املقابلة  من إعداد الطالبتني: مصدر 
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:مقدمة عامة   

لقد عرفت السياحة مند القدم بوصفها ظاهرة طبيعية حتتم على االنسان االنتقال من مكان آلخر 

ألسباب متعددة،فقد كانت يف فجر التاريخ بسيطة و بدائية يف مظاهرها،أسباا و وسائلها مث 

ه،  ـــــــــــــــــــــــمبادئتطورت هذه الظاهرة حىت أصبحت يف هذا العصر احلايل  تشكل نشاطا له أسسه و 

فالسياحة أحد األنشطة االقتصادية  اليت تتمتع بأمهية كبرية يف العامل  تقوم عليها اقتصاديات كثري من 

الدول ، و اليت تنطلق من مكانة  اليت وصلت إليها كصناعة قائمة بذاا هلا خمرجاا و مدخالا ،  

غريه من املردودات املرافق االنتاجية بأنه مردود متفرغ و متشعب  كما يتميز املردود املادي لصناعة عن

.تستفيد منه خمتلف األنشطة سواء اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية   

سات ــــــــــــــــيف خضم التغريات و التطورات اجلديدة و املتنامية لظاهرة السياحة ، اصبحت املؤسو  

نافسي ، مما تولد عن ذلك نوع من الصراع بينها دف البقاء السياحية تعمل يف بيئة تتميز مبحيط ت

. و التوسع ، و جذب اكرب عدد من الزبائن او املستهلكني   

حيث بات من الضروري إجياد وسيلة تربط بني املؤسسة و املستهلك وذلك لتنشيط وتفعيل اخلدمات 

.تنشط اخلدمات السياحية العناصر اليت  أكثراليت تقدمها ،حيث ميثل االتصال السياحي أحد   

و منه فإن االتصال السياحي هــو تلك العملية اليت دف إىل نقل وتبادل االفكار و االراء و   

االتصالية بإستخدام وسائل و رموز حمددة من خالل إطار موقفي  العمليةاحلقائق السياحية بني طريف 

ــــــــن أجل زيادة الوعي السياحي و زيادة عدد جيمع بينهما بغرض حتقيق التفاعل و التفاهم املتبادل مـ

السائحني ،و زيادة االستغالالت الفندقية ، و مبجمل فإن جناح االتصال السياحي يقاس مبدى قدرته 

. عــــلى حتقيق التفاهم و التقارب بــــــــــــــــــني الشعوب   

على  املميزات اليت تتوقف ا املؤسسةتعكس ومن مت نربز أمهية االتصال السياحي يف بناء صورة 

غريها من املنافسني و تصل بواسطته اىل احلصول على موقع متميز يف السوق و االستمرار فيه من 

وايضا بناء صورة للمنطقة اليت تتواجد ا املؤسسة  من  خمتلفةخالل اظهار منتجاا بصورة متميزة و 

. جهة   
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الفعال يف عملية تشيط اخلدمات و إبراز كل املقومات  فيعمل االتصال السياحي دور العنصر

السياحية للمنطقة اليت تشمل على العادات و التقاليد والثقافة و غريها لكل منطقة سياحية من 

املواقع السياحية اخلالبة كوالية مستغامن اليت توجد العديد من املناطق السياحية باملناطق االثرية الغنية 

للوالية و اليتم إضهار هذا إال  ول الساحلي طال أثرية  و تعدد شواطئها على اليت تشمل على معامل

عن طريق االتصال السياحي ، لذلك سنعتمد يف هذا البحث على كيفية االتصال اليت تتم على 

.مستوى الفندق و كيفية االتصال مع اجلمهور اخلارجي لتنشيط اخلدمات السياحية   

إىل أربعة فصول ، ثالثة منها فصول نظرية ،و فصل آخر خاص  و منه قمنا بتقسيم هذا البحث

.باجلانب التطبيقي ،باإلضافة إىل مقدمة و خامتة   

إشكالية البحث ، الفرضيات ،األهداف ، أمهية  اليت مت عرض فيهاإلطار المنهجي مت التطرق يف 

املستعملة يف  واألساليب األدواتاملوضوع و أسباب االختيار مث توضيح منهج البحث و خمتلف 

.البحث مث تلي بعدها الدراسة االستطالعية و  الدراسات السابقة   

الجانب التطبيقي لدينا ثالثة فصول وكل فصل مقسم إىل ثالث مباحث ، أما لجانب النظري ا

.فقمنا بتحليل جمموع املقابالت اليت قمنا ا مع عمال فندق موريس تاغا مبستغامن   

املعنون بــــــــــــــــ مفاهيم حول السياحة بدراسة كل السياق التارخيي للسياحة و  لفصل االولافتناولنا يف 

مفهوم السياحة و السائح و ايضا من حيث االركان  و االسس و االنواع مث تطرقنا السياحة ما بني 

.املقومات و اخلصائص   

اىل االتصال و عناصر العملية االتصالية بعنوان االتصال السياحي فقمنا بالتطرق  الفصل الثانياما 

بصورة وجيزة و كما تناولنا مفاهيم حول االتصال السياحي و العالقة بني االتصال و السياحة ويلي 

.بعدها وسائل االتصال السياحي و قنواته   
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يف هذا الفصل قمنا بدراسة كل من مفاهيم : حتت عنوان اخلدمات السياحية الفصل الثالث مث يلي 

ل اخلدمة و خصائصها و مفاهيم حول اخلدمة السياحية مع اخلصائص و املزيج التسويقي للخدمة حو 

.السياحية مث قمنا بدراسة اخلدمة الفندقية من حيث املفهوم و اخلصائص و الوظائف   

دراسة ميدانية لفندق موريس تاغا مبستغامن و يف هذا الفصل مت دراسة دور :  الفصل الرابع أما

.السياحي و وسائله يف تنشيط اخلدمة الفندقية االتصال   

التعريف بفندق ( فقمنا بتعريف مبدينة مستغامن و املناطق السياحية ا مث الدراسة امليدانية بالفندق 

)موريس تاغا و خدماته ، املوارد البشرية و اهليكل التنظيمي   

عمــــــــــــــــــــال يف  8عرض دليل املقابلة و حتليلها و عرض نتائجها  اليت قد كنا أجريناها مع  أخرياو 

.الفندق   

.اليت يتم عرض فيها جممل النتائج املتحصل عليها باالضافة إىل التوصيات : خاتمة  مث  

 

 

 

 


