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أثىجه بالحمد والشكس إلى املىلى القدًس على جميع وعمه الظاَسة والباطىة والحمد هلل كما 

ًيبغي لجالل وجهه وعظيم سلطاهه ، فالحمد هلل الري وفقني بالىجاح للىصىل إلى َرا 

 طسوحةاملستىي وثىفيقي له على إثمام ألا

 أن أثىجه بأسمى اعترافا
ّ
 بالفضل والجميل ال ٌسعني وأها أهتهي مً إعداد َرا البحث إال

 على َرا العمل ٌ إلشساف"شييني حسين " البروفيسىز عبازات الشكس والتقدًس والامتىان إلى 

كىن ي إهجاش َرا العمل والتي كان بمثابة أخ لي قبل أن داللوعلى التىجيهات والىصائح القيمة 

 حفظه هللا وسّدد دطاٍ يأستاذ

ل إلى  جميع ألاساثرة املشسف املساعد الدكتىز ثيماوي عبد املجيد وكما أثقّدم بالشكس الجٍص

  مىلىد عبد السحيم لحسش،:  الرًً قابلتهم في مشىازي الدزاس ي وعلى سبيل املثال ال الحصس 

ل، علماوي أحمد،  عبد اللطيف أوالد  ،شييني عبد السحيم   مصيطفى عبد اللطيف،غٍص

طي مصطفى   علي بً ساحة، بىمدًً بىداود، عبد الحميد مساكش ي، بلعىز ،حيمىدة، طٍى

ان هىزالدًً ،  ألاستاذة القدًسة بهاش سليمان، دحى سليمان، لعمىز زميلة، زواوي بىحفص، بَس

صة  ، كما ال ًفىثني اًضا أن أثىجه بالشكس إلى ألاساثرة الكسام أعضاء لجىة املىاقشة ....لٍى

 .الرًً قبلىا مىاقشة ألاطسوحة 

ة وعلىم التسيير  وعلى زأسهم كما أثقدم بالشكس إلى طاقم كلية العلىم الاقتصادًة والتجاٍز

.......  الجعنيمىةآ ألاميىة العامة للكلية 

 والسيد مسؤول ألامً بالجامعة  للجامعةًفىثني أن أثىجه بالشكس إلى الطاقم  دازي  كما ال

 "بيدة بىبكس  " 

 

 

 كلمة شكر وتقدير
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 *إهداء*
 كم عبعرات االأتنعن وااحب  ، شكر اا تتعال االذ  أددن  عاققة  تمعا هلا ااتمم  

واالحتراا،  
:  إال كم قدسية ااكلمة وصف عتهع،  كم دبضة ق لب وتردد  دف عس،  هدذ ثمرة جهدذ هلا

 "   ن"اامنعرة ااتن اهتديي  نقرهع إال اامدرسة،ااتن تتلمي أنهع أقاجهة ااحيعة  
إال  أن  

و اعز أع  ألك  ااممبعا االذ  أعء ان  لمة در ن، أنبب ااتعط وااحنعن  
أع ادذ فن ااقجقد   ألل  و

و قرب اانعس إال ق لبن  طعل اا فن عمرهع  
كم  فراد ااتعالة   إال   و عسمهإال إإقتن و إقاتن كم  

 إال كم ااصدق عء وااحبة فردا فردا  
 إال أن تترّفي عليهم  ثنعء أشقارذ ااجعأتن وكعدقا  مثع ة سند و إإقة ان كم  عضعء

 "ا تحعد ااتعا العلبة ااجزااريين  " 
إال كم أن كعن سببع فن دجعحن  سعتلتن ااكراا أن اال تداان إال ااجعأتة  

إال كم أن ام ييتنن  كرر  
إال كم أن وستهم ق لبن وام يكتبهم ق لمن  

 حبنن   إال كم أن  حببي وأن  
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 : الملخص 

ىدفت الدراسة إىل حتديد ومعرفة تأثري عناصر البيئة التسويقية على انتعاش السياحة الصحراوية يف اجلزائر مع الرتكيز على تأثري 
عناصر البيئة التسويقية اخلارجية الكلية، حيث مت اختيار والية غارداية كدراسة حالة وذلذا قمنا بصميم استبيان موجو للسياح الوافدين 

 سائح، حبيث اعتمدنا على برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم 250 عبارة، ووصلت عينة الدراسة إىل 42لوالية غارداية يتكون من 
 .للقيام بعملية التحليل اإلحصائي من خالل استعمال بعض األدوات اإلحصائية اليت يتضمنها الربنامج   SPSS V.26االجتماعية 

جلميع عناصر البيئة التسويقية  (α0،05≥)توصلنا من خالل الدراسة إىل وجود تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
البيئة الطبيعية، البيئة السياسية والقانونية، البيئة : اخلارجية الكلية على انتعاش السياحة الصحراوية يف والية غارداية وادلتمثلة يف كل من

االجتماعية والثقافية، البيئة الدميغرافية، البيئة االقتصادية، البيئة التكنولوجية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة تعزى للبيانات الشخصية (α0،05≥)عند مستوى معنوية 

كما أوصت الدراسة بضرورة الرفع من القدرات االستيعابية للفنادق وكذا توظيف الكفاءات اليت تلقت تكوينات خاصة يف 
العمل السياحي ضمن ىذه الفنادق، إضافة إىل ضرورة الرتميم الدوري لألماكن السياحية وكذا وضع خارطة سياحية يف مداخل الوالية 

 .تظهر من خالذلا الفنادق واألماكن السياحية يف والية غارداية

 :الكلمات المفتاحية

 غارداية-  سياحة صحراوية – سياحة – بيئة تسويقية خارجية كلية –بيئة تسويقية 

Abstract: 

The study aimed to determine and know out the impact of the elements of the 

marketing environment on the recovery of desert tourism in Algeria with a focuson 

the impact of the elements of the total external marketing environment, where 

Ghardaïa was chosen as the study and for that we made a survey targeting the 

incoming tourists to Ghardaïa consists of 42 sentences. And the study sample 

arrived at 250 tourists. So, we relied on the statistical package programme for 

social sciences (SPSS V.26) to carry out statistical analysis using some of the 

statistical tools included in the programme. 

Through the study, we found a statistically significant effect at moral level 

≤α(0،05)  for all elements of the total external marketing environment on the 

recovery of desert tourism in Ghardaïa province. Consisting of the natural 

environment, the political and legal environment, the social and cultural 

environment, emographic environment, economic environment, technological 

environment. The results also showed that there were no statistically significant 
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differences at moral level ≤α(0،05)  The study sample answers have the direction of 

study variables attributed to personal data. 

The study also recommended that hotel capacity should be increased and the 

recruitment of competencies that have received critical tourism internships within 

these hotels. In addition to the need for periodic restoration of tourist areas. So is 

putting a tourist map at the entrances of Ghardaïa, through which hotels and tourist 

spots appear. 

 

Keywords:  

Marketing Environment - Total External Marketing Environment - Tourism, 

Desert Tourism  - Ghardaia 
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 :مقدمة

يشهد العامل تطورات مستمرة مست رتيع اجملاالت تطورت وتغريت من خالذلا بعض ادلفاىيم وظهر البعض اآلخر منها 
على غرار ما يسمى بالعودلة واليت تعد أحد ادلؤثرات ادلعاصرة على بيئة األعمال، حيث ظهرت بصورة واضحة يف ذتانينيات القرن 

العشرين وجتلت على صورىا على الصعيد االقتصادي من خالل حترير األسواق العادلية وتسهيل عملية التبادل التجاري 
واالستثمارات اخلارجية ادلتنوعة بعيدا عن القيود ادلفروضة سابقا، كما تعززت العودلة وازداد انتشارىا نتيجة التطورات التكنولوجية 

اذلائلة اليت صاحبت فرتة ظهورىا واستمرت إىل يومنا ىذا واليت أصبح من خالذلا العامل مبثابة قرية صغرية نتيجة تنوع وسائل 
االتصال احلديثة، وعملت على إزالة احلواجز اليت كانت تقف يف وجو التبادالت والتدفقات ادلالية وادلعلوماتية والبشرية بني سلتلف 

 .دول العامل

إن التغريات اليت طرأت على سلتلف اجملاالت جعلت من الدول وادلؤسسات تتكاثف لدراسة و متابعة نتائج ىذه 
التحوالت وىو ما جتلى من خالل التحليل ادلستمر لبيئة األعمال ادلصاحبة لألنشطة االقتصادية جبميع مكوناهتا، وشلا ال شك فيو 

أن ادلؤسسات تعمل على وضع اسرتاتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة ادلدى لنشاطاهتا يتم وضعها بناءا على أىدافها احلالية 
وادلستقبلية وكذا من خالل دراسة البيئة التسويقية اليت تعمل ضمنها، ىذه األخرية أي البيئة التسويقية تتميز بالتغري ادلستمر وعدم 

االستقرار علما أهنا تتشكل من رلموعة من األفراد وادلتغريات والعوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر يف ادلؤسسة وحتدد سلوكها، 
وحسب العامل فيليب كوتلر فإن صلاح ادلؤسسة يظهر من خالل مدى انسجامها وتكيف مزغلها التسويقي مبا يتناسب مع 

التطورات ادلختلفة يف بيئتها إضافة خللق بيئة تسويقية مشجعة وفعالة، وتعد عملية فهم التغريات ادلستمرة يف بيئة ادلؤسسة مبثابة 
مرحلة أساسية يف التسويق ووسيلة جد مهمة يف مسار صلاح ادلؤسسات، واذلدف الرئيسي من ذلك معرفة كيفية تأثري ىذه العوامل 
على األنشطة التسويقية باإلضافة إىل اكتشاف الفرص واقتناصها ومعرفة التهديدات اليت قد تعيق سريورة نشاطها والتغلب عليها 

 .من خالل حتليل ىذه العوامل

من بني اجملاالت األكثر تفاعال مع العودلة لدينا السياحة، حيث تعترب أحد مظاىر العودلة األساسية كون أنشطتها عادلية 
 وتعدبطبيعتها من خالل انتقال األفراد واجلماعات وما ينتج عن ذلك من تبادل للثقافات سواء داخل لبلد الواحد أو خارجو، 

السياحة عصبا مهما للنهوض باالقتصاد وحتقيق العائد ادلادي وخلق الثروة، لكن ختتلف النظرة االقتصادية للسياحة بني ادلفهوم 
وادلوروث، فقطاع حساس مثل ىذا ويف ظل التنافسية الشرسة بني عديد دول العامل اليت تراىن على ىذا اجملال كمصدر رزق، 

فاألكيد أن البيئة اجلمالية والطبيعة اخلالبة للبلدان لن تكون كافية لوحدىا الستقطاب الكم اذلائل من السياح عرب العامل إذا مل 
تتحقق معها االستثمارات والبىن التحتية وجتسيد ميزة متفردة حسب الثقافة والبيئة والطابع البشري وادلوروث الثقايف لكل دولة من 

ىذا  وادلنشآت والقواعد التحتية، ادلرافق، وأىم شيء اإلعالم“أجل سحر السائح قبل الزيارة، وىذه اخلطوة تتطلب ثالثة عوامل 
ساىم يف ظلو وانتشار األنشطة السياحية وجعل الدول تتسابق على اكتساب حصة سوقية معتربة يف ىذا اجملال من خالل تقدمي 

 وحسب ادلنظمة العادلية للسياحة ، وإبراز منتجاهتا السياحية والرتويج لعناصر اجلذب السياحي فيها
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تعترب ادلقومات ادلادية والالمادية والطبيعية من أىم عناصر اجلذب السياحي واجلزائر حتتوي على ىذه ادلقومات من مناخ 
وموقع اسرتاتيجي ومعامل تارخيية وحضارية تؤىلها لتكون وجهة سياحية بامتياز وطلص بالذكر جانب السياحة الصحراوية حيث 

 من ادلساحة اإلرتالية للجزائر حتتوي على إمكانيات ومقومات سياحية ىامة ومتنوعة، على غرار %80دتثل الصحراء أكثر من 
الواحات والقصور والكثبان واآلثار القدمية وادلصنفة ضمن الرتاث العادلي من طرف منظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، 
ومن بني ابرز ادلقاصد السياحية يف اجلزائر لدينا والية غارداية  حيث تتميز ىذه ادلنطقة باحتوائها على أبرز ادلقومات السياحية 
الصحراوية على غرار ادلقومات التارخيية والثقافية واالجتماعية والطبيعية واحلضارية واليت تؤىلها ألن تكون قطبا سياحيا بامتياز، 

إضافة لكوهنا منطقة مصنفة ضمن الرتاث العادلي حسب منظمة اليونسكو نظرا للطابع ادلعماري الفريد من نوعو شلا غلعلها مقصدا 
سياحيا يكثر عليو الطلب، ومن ىذا ادلنطلق بإمكان اجلزائر االستفادة من جتارب دول اجلوار واالستثمار يف اجملال السياحي 

والعمل على انتعاشو وجعلو مصدر مهم خللق الثروة وبعث التنمية االقتصادية واالجتماعية والتقليل من التبعية للنفط مع مراعاة 
 .   اجلوانب ادلؤثرة يف السياحة على غرار العوامل ادلتنوعة للبيئة التسويقية اليت ضلن يف صدد دراستها

 :اإلشكالية

 :على ضوء ما سبق تربز اإلشكالية الرئيسية لبحثنا ىذا وىي

 مدى تأثير عناصر البيئة التسويقية الخارجية الكلية على انتعاش السياحة الصحراوية في غارداية؟  ما

 : كما تنبثق من خالل اإلشكالية الرئيسية لبحثنا عدة أسئلة فرعية ىي كالتايل

للبيئة الطبيعية على انتعاش السياحة الصحراوية  (α0،05≥)ىل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
  ؟يف غارداية

للبيئة السياسية والقانونية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)ىل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -
 ؟الصحراوية يف غارداية

للبيئة االجتماعية والثقافية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)ىل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 ؟الصحراوية يف غارداية

للبيئة الدميغرافية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)ىل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 ؟الصحراوية يف غارداية

للبيئة االقتصادية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)ىل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 ؟الصحراوية يف غارداية
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للبيئة التكنولوجية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)ىل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 ؟الصحراوية يف غارداية

إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات  (α0،05≥)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 ؟(الدخل/ ادلستوى الدراسي/ احلالة االجتماعية / السن/ اجلنس )الدراسة تعزى للبيانات الشخصية 

 :الفرضيات

 : من أجل حتليل ومعاجلة ادلوضوع مت االنطالق من فرضية رئيسية ىي

 .يتباين تأثير عناصر البيئة التسويقية الخارجية الكلية على انتعاش السياحة الصحراوية في الجزائر من عنصر إلى آخر

 : يف حني تتمثل الفرضيات الفرعية يف ما يلي

للبيئة السياسية والقانونية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -
 . الصحراوية يف غارداية

للبيئة السياسية والقانونية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 .الصحراوية يف غارداية

للبيئة االجتماعية والثقافية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 .الصحراوية يف غارداية

للبيئة الدميغرافية على انتعاش السياحة الصحراوية يف  (α0،05≥)يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 .غارداية

للبيئة االقتصادية على انتعاش السياحة الصحراوية  (α0،05≥)يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 .يف غارداية

للبيئة التكنولوجية على انتعاش السياحة الصحراوية  (α0،05≥)يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 .  يف غارداية

إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة  (α0،05≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 .(الدخل/ ادلستوى الدراسي/ احلالة االجتماعية / السن/ اجلنس )تعزى للبيانات الشخصية 

 :أىداف الدراسة

 :هتدف ىذه الدراسة إىل
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 زلاولة اإلدلام بكل ما لو عالقة مبتغريات البحث النظرية؛ -
 دراسة البيئة التسويقية بشكل عام مع الرتكيز على عوامل البيئة التسويقية الكلية يف الدراسة التطبيقية؛ -
 معرفة ودراسة آراء السياح الوافدبن إىل والية غارداية حول السياحة الصحراوية؛ -
 معرفة حجم التدفق السياحي لوالية غارداية؛ -
 إبراز أعلية تطوير قطاع السياحة الصحراوية؛  -
 إبراز دور وتأثري عناصر البيئة التسويقية على انتعاش السياحة الصحراوية باجلزائر من خالل دراسة حالة والية غارداية؛ -
 .اخلروج بنتائج وتوصيات من شأهنا الرفع من كفاءة ومردودية قطاع السياحة -

 
 :أىمية الدراسة

 :تتجلى أعلية الدراسة يف
 كمصدر مهم يف اقتصاديات الدول عامة واجلزائر خاصة؛ حتسني وتطوير النظرة إىل السياحة الصحراوية -
 إبراز اجلوانب اليت من ادلمكن أن يكون ذلا األثر الفعال على انتعاش السياحة الصحراوية يف اجلزائر؛  -
البيئة التسويقية وكيفية استفادة اجلزائر منها من خالل استغالذلا يف اجلانب االقتصادي وباخلصوص يف السياحة  -

 الصحراوية بالنظر للمقومات وادلؤىالت السياحية اذلائلة اليت تتمتع هبا اجلزائر؛
 استفادة الفاعلني يف قطاع السياحة منها؛ -
 أعلية القطاع السياحي يف الدفع بالتنمية احمللية؛ -
 اإلضافة العلمية اليت قد توفرىا الدراسة من مفاىيم نظرية وتطبيقية؛ -

 
 :أسباب اختيار الموضوع

 :يعود سبب اختيارنا ذلذا ادلوضوع لعدة اعتبارا منها 
 الرغبة يف دراسة قطاع السياحة الصحراوية باعتبار أن الباحث يقيم مبنطقة سياحية صحراوية؛- 
 حاجة ادلنطقة دلساعلات يف تطوير السياحة الصحراوية؛- 
 زلاولة تقدمي إضافة نوعية يف ىذا اجملال؛- 
 .تبيان أعلية السياحة الصحراوية يف الدفع بعجلة التنمية احمللية- 
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 : حدود الدراسة

 :الحدود الموضوعية

سيتم التطرق يف ىذه الدراسة إىل سلتلف اجلوانب واألدبيات النظرية اخلاصة بالسياحة بشكل عام والسياحة الصحراوية 
بشكل خاص من خالل ادلفاىيم واآلثار وادلقومات باإلضافة إىل أساسيات التسويق السياحي، كما سيتم التطرق أيضا إىل أىم 

 .ادلفاىيم وادلكونات اخلاصة بالبيئة التسويقية وأبرز أدوات التحليل ادلستعملة فيها

أما فيما خيص الدراسة ادليدانية ستكون من خالل دراسة احلالة، حيث سنحاول معرفة تأثري عناصر البيئة التسويقية اخلارجية الكلية 
على انتعاش السياحة الصحراوية يف اجلزائر، وذلك بإعداد استبيان موجو للسياح الوافدين إىل والية غارداية إضافة لتحليل بعض 

  .ادلعطيات اخلاصة بالسياحة يف الوالية

 الحدود الزمنية

، حيث كانت البداية باجلانب النظري عامة لننطلق 2021 إىل غاية سنة 2018دتثلت احلدود الزمنية للدراسة من سنة 
 . 2020يف الدراسة ادليدانية يف أواخر سنة 

 :الحدود المكانية

 .دتثلت احلدود ادلكانية يف والية غارداية اليت مت اختيارىا ألن تكون دراسة حالة خاصة مبوضوعنا

 :منهجية الدراسة

من أجل معاجلة ىذا ادلوضوع مت إتباع ادلنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمنا ادلنهج الوصفي يف اجلانب ادلتعلق باإلطار 
النظري للدراسة من خالل استعراض مفاىيم نظرية ختص البيئة التسويقية والسياحة، يف حني استخدمنا ادلنهج التحليلي يف الدراسة 

ادليدانية وذلك باستعمال بعض الطرق واألدوات اإلحصائية  من خالل االستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
SPSS v.26. 
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 :نموذج الدراسة المقترح

 :من خالل حتليلنا دلختلف العناصر الواردة يف البحث نقرتح ظلوذج الدراسة التايل

 

    

 

 

 

 

 

 سرور، وإبراىيم فيليب كوتلر، جاري ارمسرتونج، تررتة علي سرور من إعداد الباحث بناء على: ادلصدر
. 2007، 1أساسيات التسويق، دار ادلريخ للنشر، الطبعة 

  

 : الدراسات السابقة

 :ىناك العديد من الدراسات اليت تناولت أحد متغريات الدراسة ولعل من أبرزىا ما يلي

دور السياحة الصحراوية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة بالجزائر حالة الحظيرة الوطنية : دراسة بسمة كحول بعنوان 
 .2018، 1األىقار بتمنراست، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 

تطرقت الدراسة إىل معرفة مدى مساعلة السياحة الصحراوية يف اجلزائر يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة وذلك بدراسة 
حالة حظرية األىقار بتمنراست باعتبار أن ىذه ادلنطقة تعد من أبرز ادلناطق السياحية الصحراوية، ولعل من أبرز ما توصلت إليو 
ىذه الدراسة من اجلانب االقتصادي ىو ضعف مساعلة األنشطة السياحية بادلنطقة يف التنمية احمللية ادلستدامة رغم احتوائها على 
مقومات وعناصر جذب سياحية متميزة، وىذا ناتج عن ضعف اىتمام الدولة هبذا القطاع وما يؤكد ذلك عزوف السلطات عن 

البيئة الطبيعية 
البيئة السياسية والقانونية 
البيئة االجتماعية والثقافية 

البيئة الديمغرافية 
البيئة االقتصادية 
 البيئة التكنولوجية

  الخارجية الكلية البيئة التسويقية

 انتعاش
السياحة  
 الصحراوية
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منح التأشريات رغم الطلبات الكثرية، أما فيما خيص اجلانب االجتماعي خلصت الدراسة إىل أن األنشطة السياحية حتوز على 
 .رضا السكان احملليني رغم امكانية تطويرىا وتنميتها بشكل أفضل وأكثر مردودية عن ما ىي عليو حاليا

دور تحليل البيئة التسويقية في اختيار استراتيجية الدخول إلى األسواق الدولية دراسة : دراسة نوح فروجي بعنوان
 .  2017حالة مجمع سيفيتال، أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية، جامعة بسكرة، 

تناولت الدراسة سلتلف ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بالبيئة التسويقية واالسرتاتيجيات ادلتنوعة لدخول األسواق الدولية، اضافة 
إىل معرفة مدى تواجد ادلؤسسات اجلزائرية باألسواق الدولية من خالل دراسة ميدانية جملمع سيفيتال، حيث توصلت الدراسة إىل 
أنو بقدر ما ختفيو األسواق الدولية من سلاطر إال أهنا حتوي فرص كبرية تساعد ادلؤسسات على تدويل نشاطها، وىذا باعتبار أن 
عوامل البيئة التسويقية مرتابطة مع بعضها البعض حبكم التداخل والتأثريات اليت حتدثها فيما بينها، حبيث ال توجد مؤسسة مهما 

كان نوعها أو حجمها تعمل ضمن بيئة تسويقية خالية من الفرص والتهديدات، عالوة على ذلك أكدت الدراسة على أن عوامل 
 .البيئة التسويقية اخلارجية ىي بيئة يصعب السيطرة عليها على عكس البيئة التسويقية الداخلية

تجارب بعض -دور التسويق السياحي في تنمية السياحة الصحراوية : دراسة أبو بكر سالم وأحمد رشاد مرداسي بعنوان
 .2017، جامعة البويرة، 13، مقال منشور في مجلة معارف، العدد -الدول

حاول الباحثان يف ىذه الدراسة إبراز أعلية ودور التسويق السياحي يف تنمية السياحة الصحراوية من خالل أخذ جتارب 
، حيث مت التطرق أبرز ادلفاىيم اخلاصة بالسياحة الصحراوية والتسويق السياحي مع (قطر/ األردن/ سلطنة عمان )بعض الدول 

ذكر عناصر ادلزيج التسويقي السياحي اليت تندرج من ميدان السياحة، وقد توصلت الدراسة إىل أن التسويق السياحي لو أعلية 
كبرية يف تنمية السياحة الصحراوية نظرا لقدرتو يف التأثري على السائح من خالل إبراز ادلقومات واخلدمات السياحية ضمن برامج 

معتمدة، وتبني أيضا من خالل الدراسة أن اجلزائر تعاين من غياب سياسة تسويقية للرتويج إىل السياحة الصحراوية على الرغم من 
 . توفرىا على مقومات وعناصر جذب مهمة ذلذا النوع من السياحة

أثر متغيرات البيئة التسويقية الخارجية على االستراتيجيات الترويجية : دراسة لخضر ديلمي وعبدو عيشوش بعنوان
لإللكترونيك ببرج بوعريريج، مقال منشور في مجلة الباحث   Cristorللمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة 

 . 2014، جامعة برج بوعريريج، 01االقتصادي،العدد 

مت التطرق يف ىذه الدراسة إىل متغريات البيئة التسويقية اخلارجية ومعرفة أثرىا على االسرتاتيجية الرتوغلية وحتديد أكثر 
ادلتغريات تأثريا على ادلؤسسة من خالل استبيان يضم عبارات ضمن زلاور دتثل عوامل البيئة التسويقية اخلارجية، مت التوصل يف ىذه 

البحث إىل أن دراسة البيئة التسويقية اخلارجية تعد ضرورة حتمية لتوفري فرص لنجاح ادلؤسسات والتغلب على ادلنافسني، ومن 
 .     خالل عينة الدراسة تبني أن ىناك إدراك متقارب دلختلف العوامل ومدى تأثريىا يف التخطيط االسرتاتيجي للتسويق
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تنمية وتطوير السياحة الصحراوية دراسة حالة تمنراست، رسالة ماجستير، جامعة : دراسة عبد الكريم دحموني بعنوان
 .  2007الجزائر، 

ىدفت الدراسة إىل التعريف بالسياحة الصحراوية وأىم مواردىا وخصائصها باإلضافة إىل واقع النشاط السياحي مبنطقة 
دتنراست ومعرفة العراقيل اليت تقف يف طريق ظلوىا، عالوة على ذلك معرفة مكانة السياحة الصحراوية ضمن االسرتاتيجيات 

والربامج التنموية ادلختلفة اليت وضعتها الدولة لرتقية الوجهة السياحية اجلزائرية، حيث مت التوصل إىل أن السياسات االقتصادية 
ادلتعاقبة مل تويل االىتمام ادلطلوب لقطاع السياحة الصحراوية وىذا ما جتسد من خالل ضعف اخلدمات السياحية ادلقدمة وعدم 

 .  أخذ جتارب الدول الرائدة يف السياحة بعني االعتبار

دور البيئة التسويقية الدولية في توجيو استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي دراسة حالة شركة : دراسة فيصل دالل بعنوان
 .2010، 3تويوتا الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 

تطرقت ىذه الدراسة إىل أساسيات التسويق الدويل ومتغريات البيئة التسويقية اخلاصة بو، اضافة إىل اسرتاتيجيات ادلزيج 
التسويقي الدويل، حيث حاول الطالب معرفة تأثري ودور البيئة التسويقية الدولية يف اعداد اسرتاتيجيات ادلزيج التسويقي الدويل من 

خالل دراسة حالة شركة تويوتا باجلزائر، خلصت الدراسة إىل أن ادلسوقون يف الشركات الدولية يستخدمون متغريات البيئة 
التسويقية مبا يتيح ذلم اقتناص الفرص والتغلب على التهديدات احملتملة يف األسواق ادلستهدفة، ومن بني ما توصلت الدراسة إليو 
أيضا أن تكامل وانسجام ادلكونات ادلختلفة للمزيج الرتوغلي من شأنو إصلاح باقي مكونات اسرتاتيجية ادلزيج التسويقي الدويل إذا 

ما استطاع ادلسوق الدويل تقدمي واختيار االسرتاتيجية الرتوغلية ادلالئمة، وتكييفها مع سلتلف األسواق الدولية يف إطار البيئة 
 .   التسويقية الدولية ادلتغرية من سوق أجنيب مستهدف إىل آخر

 Marketing environment and environmental:  بعنوان Maruti Sawadkarدراسة  

scanning, International journal of research in marketing managment and 

sales, N°1, 2019.  

تطرقت ىذه الدراسة إىل سلتلف العوامل الداخلية واخلارجية للبيئة التسويقية واليت تؤثر على بيئة األعمال يف الشركة وكيفية 
تعاملها معها من خالل عملية ادلسح البيئي الستغالل الفرص السائدة يف السوق والتغلب على التهديدات والتجاوب معها، من 

أبرز ما توصلت إليو الدراسة أن األنشطة التسويقية تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية للبيئة التسويقية، حيث ميكن 
السيطرة على بعضها يف حني ال ميكن السيطرة على البعض اآلخر، وعلى الشركات مراجعة البيئة التسويقية باستمرار لضمان 

 .بقائها يف السوق وإحداث تغيريات دورية يف االسرتاتيجيات لكي تتكيف مع عوامل البيئة التسويقية

 The analyse of envirnmental impact on desert:  وآخرون بعنوان Longtang Li دراسة

tourism resources exploration , international conference on remote sensing 

,environment and transportation, engineering. 
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تطرق الباحثون يف ىذه الدراسة إىل العالقة بني السفر والسياحة البيئية ومن مث حتليل السياحة الصحراوية يف صحراء 
شابوتو كمثال لتحليل األثر البيئي لتنمية ادلوارد السياحية باعتبار أن ادلناطق الصحراوية شهدت يف اآلونة األخرية اىتمام واستغالل 

متزايد للموارد السياحية فيها، حيث توصلت الدراسة إىل أن ىناك آثار إغلابية وسلبية على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية 
واإليكولوجية، كما استكشف ادلؤلفون الطريقة اليت ضلتاج إىل استخدامها إلجراء تغيريات يف تنمية السياحة الصحراوية وكذا حتقيق 

 .            تنمية مستدامة للموارد الصحراوية من خالل اختاذ بعض التدابري اليت تقلل من حجم اآلثار السلبية

 تقسيمات الدراسة

قمنا بتقسيم الدراسة إىل مقدمة وفصلني نظريني إضافة لفصل تطبيقي مث اخلادتة، حيث تضمنت ادلقدمة دتهيد وإشكاليات 
 .أسباب اختيارىا، إضافة للدراسات السابقة اخلاصة بادلوضوع،وفرضيات كما تضمنت أيضا أىداف وأعلية الدراسة وحدودىا 

تطرقنا يف الفصل األول إىل ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة بالبيئة التسويقية، حيث تناولنا ماىية البيئة التسويقية مث تطرقنا إىل 
، أما يف الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل (اجلزئية والكلية  )مكونات البيئة التسويقية متمثلة يف البيئة التسويقية الداخلية وكذا اخلارجية 

نظرة عامة عن السياحة وأعليتها وآثارىا ادلختلفة كما حتدثنا عن مفاىيم نظرية خاصة بالتسويق السياحي والسياحة الصحراوية، يف 
حني تطرقنا يف الفصل الثالث واألخري إىل جوانب الدراسة ادليدانية من خالل عرض وحتليل نتائجها، لتأيت بعدىا اخلادتة متضمنة 

 .   النتائج والتوصيات ادلنبثقة من ىذه الدراسة
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 : تمهيد 

شهد العادل عدة تغَتات يف العصر احلديث وطبعا ىذا التغَت مس مجيع رلاالت احلياة سواء كاف اجملاؿ االقتصادي أو 
اخل، وازدادت حّدة ىاتو التغَتات خبلؿ الفًتة اليت تلت احلرب العادلية الثانية حيث بدأت احلدود ...السياسي أو االجتماعي 

اجلمركية يف االضلصار وتساقطت احلواجز وازداد التقدـ التكنولوجي واختلفت اخلرائط االقتصادية والسياسية والتكنولوجية والسوقية 
وتوجو العادل ضلو ما يسمى بعودلة االقتصاد والتكامل االقتصادي، صار العادل بعدىا عبارة عن قرية صغَتة نتيجة التقدـ والتطور 
العلمي الذي شهدتو عديد القطاعات، وصاحب ىذا التغَت عدة ظواىر وأحداث ملموسة على غرار ظهور ادلؤسسات بشكل 

كثيف حبيث اعتربت ادلؤسسة دبثابة الدعامة األساسية أو نواة االقتصاد تشكلت من سلتلف العبلقات االجتماعية حيث أهنا تضم 
 .رلموعة من العناصر ادلادية والبشرية وادلعنوية ادلتعاملة فيما بينها من جهة واحمليط من جهة أخرى

تعد ادلؤسسة مكوف أساسي للمجتمع وجزء ال يتجزأ منو حيث تؤثر وتتأثّر بصورة واضحة وجلية كوهنا زلاطة بعديد 
العوامل الداخلية واخلارجية اليت قد يكوف ذلا األثر البارز على نشاطها من خبلؿ تفاعلها ادلستمر مع البيئة احمليطة هبا، لذا إذا 

أرادت مؤسسة ما أف تعزز مكانتها ترفع حصتها السوقية وجب عليها أوال دراسة ما يسمى بالبيئة التسويقية احمليطة هبا وأخذىا 
بعُت االعتبار قبل ازباذ أي قرار حبيث تستخدـ ادلؤسسة بعض الطرؽ واألدوات التحليلية تنتج من خبلذلا عدة معطيات وبيانات 

 .تكوف دبثابة احملدد األساسي الزباذ أي قرار أو تبٍت إسًتاتيجية ما للدخوؿ إذل األسواؽ

يعكس السلوؾ العاـ ادلمارس من قبل ادلؤسسات يف سلتلف البيئات اليت سبارس نشاطها فيها قدرهتا على إدراؾ وفهم 
العوامل وادلتغَتات اليت قد تؤثر عليها وعلى طبيعة أعماذلا، لذلك فإف اإلدلاـ هبا يعزز فرص صلاح ادلؤسسة وفرض وجودىا يف 

 .سلتلف األسواؽ 

وبناء على ما سبق سنتناوؿ يف ىذا الفصل كل اجلوانب وادلفاىيم النظرية ادلتعلقة بالبيئة التسويقية على اختبلؼ عناصرىا 
 :ومكوناهتا حيث قسمنا الفصل إذل أربعة مباحث على الشكل اآليت

 ماىية البيئة التسويقية : ادلبحث األوؿ

 البيئة التسويقية الداخلية : ادلبحث الثاين

 (اخلاصة  )البيئة التسويقية اخلارجية اجلزئية : ادلبحث الثالث

 (العامة  )البيئة التسويقية اخلارجية الكلية : ادلبحث الرابع

 

 



 اإلطبر النظري للبيئة التسويقية
 

3 
 

 ماىية البيئة التسويقية: المبحث األول

تعمل ادلؤسسات يف بيئة متحركة ومتغَتة زبلق من خبلذلا الفرص التسويقية وتواكبها كما تواجو من خبلذلا ادلخاطر 
والتهديدات اليت قد تعيق سَتورة نشاطها، حيث تؤّكد النظريات التسويقية ادلعاصرة على أف سبيل صلاح أي مؤسسة لو ارتباط 

وثيق بقابليتها لبلنسجاـ مع التغَتات البيئية احمليطة هبا، وىذا االنسجاـ ال ػلدث إال إذا كانت إلدارة التسويق القدرة على ربليل 
 .الفرص والتهديدات ومعرفة نقاط الضعف للقضاء عليها ونقاط القوة لتطويرىا والرفع من كفاءهتا

 مفاىيم حول البيئة : المطلب األول

تعترب البيئة من ادلواضيع أو ادلصطلحات اليت يتنوع مفهومها بتنوع ادلواضيع ادلرتبطة هبا، حيث زبتلف مفاىيمها باختبلؼ 
زبصص  الباحث الذي يريد التطرؽ إليها، وبناء على ذلك فمن الصعب ربديد مفهـو دقيق وشامل ذلا وفيما يلي سنحاوؿ 

 .التطرؽ إذل مفهـو البيئة استنادا إذل بعض الدراسات السابقة يف ىذا اجملاؿ

 تعريف البيئة: أوال

تعود كلمة البيئة يف اللغة العربية إذل الفعل بوأ يف ادلاضي و يبوأ يف ادلضارع، كما نقوؿ باء الشيء أو يبوء دبعٌت رجع، : البيئة لغة/ أ
ومت إطبلؽ ىذا اللفظ على ادلنزؿ الذي ينزؿ فيو اإلنساف فأخذ معٌت النزوؿ يف ادلكاف لكثرة الرجوع إليو، والقصد من البيئة أوسع 

 يف حُت وضع ابن منظور معنيُت كلمة تبوأ يف 1وأمشل من ادلنزؿ أو ادلسكن إذ أنو يقصد بو ما ػليط بادلنزؿ وادلكاف بصفة عامة،
كتابو لساف العرب حيث قاؿ يف األوؿ أهنا إصبلح ادلكاف وهتيئتو للمبيت فيو فيقاؿ تبوأه أي أصلحو وىيأه وجعلو مبلئما للمبيت 

 2.فيو، أما ادلعٌت الثاين فيقصد بو النزوؿ واإلقامة فيقاؿ تبوأ ادلكاف أي نزؿ وأقاـ فيو

إف مفهـو البيئة واسع ومتشعب نظرا الرتباطو بعديد العلـو اإلنسانية، حيث يستعمل ىذا ادلصطلح يف : البيئة اصطالحا/ ب
سلتلف اجملاالت وعليو فإف التعريف يكوف مرتبط بادلوضوع ادلستخدـ فيو وال ؽلكن أف نقدـ مفهـو شامل وواسع للبيئة وقد عرؼ 

 بأهنا كل شيء ػليط باإلنساف وبتوضيح أكثر ىي احمليط أو اإلطار الذي يعيش بو 1972ادلؤسبر العادلي للبيئة ادلقاـ بالسويد سنة 
 3.اإلنساف وػلصل من خبللو على ادلقومات واألمور األساسية للمعيشة على السكن واألكل ويبٍت فيو عبلقاتو االجتماعية

                                                           
1
، 2017، 18، مجلة المعٌار، العدد 16/01 بموجب القانون 2016تكرٌس الدستور الجزائري للحق فً البٌئة فً تعدٌل  نصٌرة بن تركٌة،  

 .49ص
2
 .18، صنفس المرجع السابق  

3
، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونٌة والسٌاسٌة، دور السٌاسة الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة من التلوث أحمد عبد الصبور الدلجاوي،  

 . 88و87، ص2018، 7العدد



 اإلطبر النظري للبيئة التسويقية
 

4 
 

ويف تعريف آخر فإف البيئة ىي ذلك الوسط الذي ػليط باإلنساف من تضاريس وظواىر وحيواف ونبات ومناخ وغَتىا من 
الظواىر اليت ربيط باإلنساف، حيث أهنا رلموع العوامل البيولوجية والكيميائية وادلناخية واجلغرافية والطبيعية احمليطة باإلنساف واليت 

 1.ربدد اذباىاتو ونشاطو وتؤثر على نظاـ حياتو وسلوكو

وعرؼ اإلرباد األورويب البيئة بأهنا سلتلف األشياء احمليطة دبعيشة اإلنساف وذلا تأثَت واضح وجلي على األفراد واجملتمعات، 
وأيضا بيئة العمل أي ،وتشمل بيئة طبيعية متمثلة يف ادلاء واذلواء والًتبة، كما تشمل بيئة حضرية متمثلة يف ادلباين احلضرية، 

   2.الظروؼ احمليطة دبكاف العمل، باإلضافة إذل سلتلف الكائنات احلية من نبات وحيواف

وعرفت البيئة يف الفكر ادلعاصر بأهنا ذلك احليز ادلكاين دبختلف ظواىره الطبيعية والبشرية الذي يعيش فيو اإلنساف ويؤثر 
ويتأثر بو، أو ؽلكن القوؿ بأهنا رلموع الظروؼ والعوامل اخلارجية اليت تعيش فيها الكائنات احلية وتؤثر يف العمليات احليوية اليت 

    3.تقـو هبا

إذف من خبلؿ سلتلف التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ عن البيئة أهنا كل الظروؼ والظواىر وادلتغَتات والكائنات اليت ربيط 
 .بادلكاف الذي يعيش فيو اإلنساف وتؤثر يف طريقة حياتو بصورة واضحة وجلية سواء بشكل سليب أـ اغلايب

 مفاىيم حول البيئة التسويقية: المطلب الثاني

تؤثر البيئة دبا ربتويو من متغَتات عديدة بشكل كبَت على ادلؤسسات وعلى القرارات اليت تتخذىا سواء تأثَت مباشر أـ غَت 
مباشر، ىذا األمر حتم على ادلؤسسات أخذ أبعاد البيئة بعُت االعتبار خاصة من خبلؿ االسًتاتيجيات ادلعموؿ هبا يف سلتلف 

 نشاطاهتا من خبلؿ وضع خطط تورل اىتماـ مباشر دلتغَتات البيئة التسويقية

 تعريف البيئة التسويقية/ أوال

تعد البيئة التسويقية ادلورد الرئيسي لعمليات ادلؤسسة وأنشطتها األساسية، حيث أف عوامل اإلنتاج كرأس ادلاؿ وادلواد 
األولية واليد العاملة ما ىي إال نواتج للبيئة التسويقية اليت سبارس فيها ادلؤسسة نشاطها، ومنو فادلؤسسة عبارة عن نظاـ مفتوح 

 :تستفيد من مدخبلت البيئة ويفيدىا من سلرجاتو، وفيما يلي سنتطرؽ لبعض التعريفات اخلاصة بالبيئة التسويقية

تعرؼ البيئة التسويقية بأهنا سلتلف القوى وادلتغَتات ادلوجودة داخل ادلؤسسة ويف احمليط اخلارجي الذي تعمل ضمنو وسبارس  -
أعماذلا فيو، وتلعب ىاتو البيئة دورا جد مهم يف التأثَت على القدرة التسويقية للمؤسسة ومدى فاعلية ازباذ القرار التسويقي 

                                                           
1
، مجلة االجتهاد للدراسات القانونٌة واالقتصادٌة، التطور التارٌخً لقوانٌن حماٌة البٌئة فً دولة قطر عبد القادر بن حمود القحطانً،  

 .246، ص2020، 01، العدد09المجلد
2
 .4، ص2013، مذكرة ماجستٌر، جامعة سطٌف، دور نظام اإلدارة البٌئٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للمؤسسة االقتصادٌة عبد الكرٌم مشان،  

3
، مذكرة ماجستٌر، جامعة  فً توجٌه السلوك البٌئً للمؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌةISO 14001دور نظام اإلدارة البٌئٌة  عبد الكرٌم لحٌلح،  

 .13، ص2017، 1سطٌف
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الناجح، والذي يتعلق بتطوير وصيانة العبلقات األكثر رحبية مع السوؽ والزبائن، كما تتضمن ىذه البيئة العناصر اليت من 
     1.شأهنا دفع أو إعاقة أعماذلا

بأهنا رلموعة القوى اخلارجية لوظيفة إدارة التسويق يف ادلؤسسة واليت ذلا القدرة على " فيليب كوتلر"ويعرفها عادل التسويق  -
 2.التأثَت يف فعالية اإلدارة التسويقية يف التطوير واحلفاظ على عمليات التبادؿ من العمبلء ادلستهدفُت

ىي العوامل ادلؤثرة بطريقة مباشرة دبدى قدرة ادلؤسسة يف احلصوؿ على ادلدخبلت ومدى قدرهتا على توليد ادلخرجات،  -
 )وتشمل ادلدخبلت كل من ادلصادر البشرية وادلالية وادلواد األولية وادلعلومات، أما ادلخرجات فتشمل عناصر ادلزيج التسويقي

  3.(السلعة واخلدمة، التوزيع، الًتويج، التسعَت
ىي رلموعة من القوى اليت تؤثر بشكل مباشر أو غَت مباشر على صلاح التسويق وفاعليتو، وبعض ىذه القوى ؽلكن إلدارة  -

، أو ال يكوف لئلدارة سيطرة (وىي ما اصطلح عليها بقوى البيئة الداخلية للتسويق)التسويق أف تسيطر عليها وتتحكم هبا 
وىو ما اصطلح عليها بقوى البيئة اخلارجية  )على ىذه القوى وال قدرة على التحكم هبا، وليس أمامها سوى التكيف معها 

  4.(للتسويق
سبثل البيئة التسويقية اإلطار الذي تعمل فيو ادلؤسسة، والذي ػلتوي على رلموعة من القوى الفاعلة سواء كانت داخلية أو  -

  5.خارجية، تشكل فرصا أو هتديدات من شأهنا أف تساعد أو تعيق عمل إدارة التسويق يف ىذه ادلؤسسة

إذف من خبلؿ اطبلعنا ودراستنا دلختلف التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ عن البيئة التسويقية بأهنا ىي رلموع العوامل 
والقوى وادلتغَتات ادلختلفة اليت تكوف داخل أو خارج ادلؤسسة واليت يكوف ذلا تأثَت مباشر وغَت مباشر على األداء التسويقي 
 .للمؤسسة وقدرهتا على اكتشاؼ الفرص اليت ؽلكن استغبلذلا ورلاهبة ادلخاطر التسويقية وبالتارل على صلاح ادلؤسسة يف السوؽ

 خصائص البيئة التسويقية/ ثانيا

تتميز البيئة التسويقية بعدة خصائص وزلددات وجب اإلدلاـ هبا من قبل ادلؤسسة ودراستها، وقد امجع سلتلف الباحثُت يف 
   6:ىذا اجملاؿ على اخلصائص التالية

فمنها ما ىو مؤثر مباشر .  من شليزات البيئة التسويقية أهنا مركبة، ومتداخلة حبيث يصعب الفصل بُت األجزاء ادلكونة ذلا:التعقد
كالبيئة التنافسية، أو غَت مباشر كادلؤثرات ادلتعلقة بادلتغَتات الوطنية والدولية، وىذا التداخل ػلدث عدة مستويات من التأثَتات، 
قد تكوف متزامنة، مثل زيادة الضرائب وعبلقتها هبيكل التكلفة، وزيادة حدة الصراع التنافسي، أو قد تكوف متسلسلة كتوجهات 

                                                           
1
  127، ص2015،عمان، األردن، 2، دار صفاء للنشر والتوزٌع، طإدارة التسوٌق إٌاد عبد الفتاح النسور،  

2
  Philipe Kotler ,Marketing Management : Analyse Planning, Implementation and contrôle,9 ed, Prentice-

hall ,New yourk ,1997,p104. 
3
 .68، ص2009، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، بٌن النظرٌة والتطبٌق: ، مبادئ التسوٌق الحدٌث زكرٌاء أحمد عزام وآخرون 

4
 .59، ص2011، مصر، 2،دار المكتبة العصرٌة، طعالم من اإلبداع:إدارة التسوٌق عبد القادر محمد عبد القادر،  

5
،مجلة الباحث أثر متغٌرات البٌئة التسوٌقٌة الخارجٌة على االستراتٌجٌات التروٌجٌة للمؤسسة االقتصادٌة لخضر دٌلمً، عبدو عٌشوش،  

 .63، ص2014، 01االقتصادي، العدد 
6
 .9و8، ص2008، رسالة ماجستٌر، جامعة المدٌة، أثر البٌئة التسوٌقٌة على أداء المؤسسة عبد الحق القنٌعً،  
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احلكومة ضلو اإلصبلح الضرييب، اليت تؤدي إذل التأثَت سلباً أو إغلاباً على بعض القطاعات دوف غَتىا، قد تكوف مرتبطة بالقطاع 
 الذي تنشط بو ادلؤسسة

 ، إالّ أهناادلفاىيم تعددت حيث، عديد الباحثُت اليت اىتم هبا األساسية خاصية عدـ التأكد من ادلتغَتات تعد :عدم التأكد- 
 ادلعلومات عن العوامل وادلتغَتات لغياب القرار ربديد احتمالية وقوع احلدث من يتخذ احلالة اليت يصعب فيها على يقصد هبا

، وىو ما يزيد من احتمالية أخطار الفشل والتكاليف (الطلب والعرض أو كليهما)ظروؼ سلتلف اؿ يف ادلمكن حدوثهاالبيئية 
عدـ خاصية صر وؽلكن حادلصاحبة للمؤسسات اليت تعمل يف البيئة ادلعقدة أو الديناميكية، أين يكوف إدراؾ عدـ التأكد عارل 

 :التأكد يف ثبلث جوانب

  عن العوامل البيئية ادلتعلقة دبوضوع القرارأو انعدامها يف بعض األحياف نقص ادلعلومات. 
 عدـ القدرة على توقع تأثَت ادلتغَتات البيئية على مستقبل ادلؤسسة. 
 استحالة ربديد درجة احتمالية احلدث . 

 يوضح االستقرار البيئي معدؿ التغَت يف مكونات وعوامل البيئة من عمبلء وموردوف، باإلضافة إذل درجة :االستقرار البيئي- 
التنوع والتغَت يف ميوالهتم وتفضيبلهتم، ويستعمل مفهـو االستقرار البيئي لئلشارة إذل ديناميكية ادلتغَتات أو العناصر اليت تتعامل 

 . معها ادلؤسسة ومدى قابلية ىذه العناصر للتغَت

سلرجات ادلؤسسة، حيث تشتد عن  العمبلء رضا ادلوارد وعدـ نقص البيئة العدائية  اليت تتصف هباصفاتاؿ  بُت من:العدائية- 
، كما تقل  سهل جدا عليهاويعد احلصوؿ ادلوارد، بكثرة سبيز تاليتعكس البيئة اذلادئة على ، اؿ يف ىذه ادلجعاملُتادلنافسة بُت اؿ

 .فيهاادلنافسة 

 ويعتمد كأساس ،تشَت االعتمادية إذل أف اشًتاؾ ادلؤسسات يف ادلوارد النادرة يًتتب عنو عبلقة االعتماد ادلتبادؿ :االعتمادية- 
للتمييز بُت ادلؤسسات الفّعالة من منظور ربصيل ادلوارد النادرة واستغبلذلا واحملافظة على االستقبللية، أو زلاولة ادلؤسسة ذبنب 

 .تبعيتها لآلخرين

 وادلوردوف وىذا ما يدفع ادلؤسسة يشَت تنوع العوامل البيئية إذل وجود تفضيبلت ومطالب متمايزة لكثَت من العمبلء :التنوع- 
  . ألخذىا بعُت االعتبار

أو تنوع خصائص ،  تشَت ىذه احلالة إذل التشابو والتماثل بُت العناصر البيئية على عكس عدـ التجانس :حالة التجانس- 
  .ادلكونات البيئية

إذف من خبلؿ ما سبق نستطيع القوؿ بأف البيئة التسويقية تتميز بعدة خصائص وشليزات وجب تشخيصها ودراستها وفهم 
 .  متغَتاهتا لتجنب صعوبة التعامل معها

 تصنيفات البيئة التسويقية/ ثالثا
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 1: ؽلكن وضع عدة تصنيفات سلتلفة للبيئة التسويقية اليت تعمل ضمنها ادلؤسسة وىي  على الشكل التارل

 تصنيفات البيئة التسويقية: 01الشكل رقم 

 

 من إعداد الباحث استنادا للمراجع السابقة: المصدر

، االقوانُت، التكنولوجي (العرض و الطلب) أو قوى السوؽ االقتصادية األقطاب  سلتلف حيث تكوف:البيئة المستقرة -
 . وال يوجد ما يعيقها أو يتسبب يف عدـ استقرارىا وتقلبها دائم يف كل سنةاستقرارالعادات و التقاليد ذات 

اليت قد ربدث خبلؿ نشاط ادلؤسسة   والتقلبات بدرجة كبَتة من التغَتاتيف ىذه البيئة نستطيع التنبؤ :البيئة البطيئة التطور -
 .سواء ما تعلق منها بالعرض أو الطلب أو مستوى التقدـ التكنولوجي

 ربديد  أيضاربديد مكوناهتا و متغَتاهتا، كما يصعبمعرفة ويصعب كثَتا ما  ىي البيئة اليت :البيئة الساكنة و العشوائية -
 يف حالة حدوث تغَتات يف عدة بدائل واحتياطاتتوفَت العمل على  اإلدارة ى علوعليو وجب، سلتلف اذباىاهتاوتوصيف 

 .البيئة
 تغَت أمر جد صعب على غرار التنبؤ بالتغَتات احلاصلة سواء ظاىرية أو جوىرية عترب يوىنا يف ىاتو البيئة :البيئة المضطربة -

 قد ينجر عنو بروز هتديدات أو أخطار أو تعقيدات قد ذبرب وىذا األمرالطاقة ادلفاجئ، تغَت التكنولوجيا، تغَت القوانُت، 
 : ما يليعمل بعض النقاط تتمحور يف اإلدارة ىعلجدا  من ادلهم لك إذل مواجهتها، لذؤسسةادل
 ربليل ودراسة وفحص منتظم و دوري للبيئة التسويقية. 
 دراسة سبل ذبنبهاوالقياـ بربديد التهديدات البيئية و معرفة و. 
  استغبلذلاربديد الفرص احلالية و ادلرتقبة و. 
 التكيف مع ادلتغَتات البيئية بدرجة عالية من الذكاء و احلذر. 

 بقوة ضلو مستوى عاؿ من االذباهامتداد طبيعي للبيئة ادلضطربة، حيث سبثل ىذه البيئة سبثل و :(ديناميكية)البيئة الصاخبة -
 زبصيص وجب على ادلؤسسة منو، و ؤسسة تتعدد و تتزايد ادلخاطر اليت تعًتض ادل، حيثالتداخلوعقيد تالديناميكية و اؿ

 . والتغلب عليها لتدقيق و متابعة مجيع متغَتاهتاجهد كبَت

                                                           
1
، https://abderrazagbenali.blogspot.com/2014/08/blog-post_2.html، الجزء األول: البٌئة التسوٌقٌةعبد الرزاق بن علً،  

20/03/2020. 

بيئة غَت  بيئة مستقرة
 ديناميكية

بيئة 
 ديناميكية

بيئة بطيئة  بيئة ساكنة بيئة مضطربة
 التطور

 تصنيفات البيئة التسويقية

https://abderrazagbenali.blogspot.com/2014/08/blog-post_2.html
https://abderrazagbenali.blogspot.com/2014/08/blog-post_2.html
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 البيئة تنخفض معدالت التغَت إذل أقل حد شلكن، كما أهنا تتضمن عدد زلدود من ادلتغَتات أو يف ىذه :بيئة غير ديناميكية -
 . ويسهل التغلب عليهاالعناصر البيئية

 :أسباب دراسة البيئة التسويقية/ رابعا

تأخذ دراسة البيئة التسويقية حيزا جد مهم يف سلتلف نشاطات ادلؤسسة حبيث أهنا تلعب دور كبَت يف بناء االسًتاتيجيات 
 1: التسويقية وطريقة أداء ادلؤسسة وتتلخص أعلية دراسة البيئة التسويقية يف ما يلي

 تعمل مجيع ادلؤسسات يف وسط رلموعة من ادلتغَتات البيئية؛ -
 كل مؤسسة ىي عبارة عن نظاـ مفتػوح، أي ذلا تأثَت على البيئة احمليطة هبا كما تتأثر هبا؛ -
 إف مدى التأثَت الذي زبلفو ادلتغَتات البيئية على تنفيذ وظائف ادلؤسسات وربقيق أىدافها ؼلتلف يف الدرجة وليس يف النوع؛ -
إف اختبلؼ درجة السيطرة على السوؽ أو احملافظة على ادلركز التنافسي قد ؼلتلف باختبلؼ قدرة ادلؤسسة على التكيف مع  -

 متغَتات البيئة ادلختلفة؛
 مجيع ادلؤسسات تتأثر بادلتغَتات البيئية بدرجات متفاوتة سواء على ادلستوى الدورل أو القطري؛  -
 يعتمد التخطيط التسويقي على ربليل الفرص التسويقية احلالية وادلرتقبة يف البيئة اليت تعمل فيها ادلؤسسة؛ -
ضرورة التعرؼ على العوامل البيئية احمليطة وتشخيصها والتنبؤ هبا وربديد آثارىا على األداء التسويقي وعلى التصميم واختيار  -

 .اإلسًتاتيجية التسويقية

 :أىمية دراسة البيئة التسويقية/ خامسا

تلعب دراسة البيئة التسويقية دور جد مهم يف تبياف طريقة سَت ادلؤسسة ومن خبلذلا يتم وضع اخلطط واالسًتاتيجيات 
التسويقية ادلناسبة للدخوؿ إذل األسواؽ، حيث تؤدي إذل ربسُت قدرات ادلؤسسة يف التعامل والتكيف مع سلتلف ادلتغَتات الدورية 

 2: يف البيئة، ويف ما يلي أعلية دراسة البيئة التسويقية

 تساعد ادلؤسسة على اكتشاؼ الفرص واالستثمار فيها بشكل سريع وأخذ ميزة تنافسية عن سلتلف ادلنافسُت؛ -
 تساعد يف معرفة التهديدات اليت ؽلكن أف ربدث للمؤسسة وتتسبب يف عرقلة نشاطها؛ -
 تساىم يف احلصوؿ على سلتلف ادلعلومات اخلاصة بالزبائن من حاجات ورغبات سلتلفة وتوفَتىا؛ -
من خبلؿ دراسة البيئة التسويقية ربصل ادلؤسسة على قاعدة معلومات وبيانات نوعية وموضوعية عن البيئة تبٍت من خبلذلا  -

 ادلؤسسة سلتلف اسًتاتيجياهتا؛
 تساىم يف ربسُت صورة ادلؤسسة وتقريبها من الزبائن؛  -
 ربديد نقاط القوة والضعف يف ادلؤسسة؛ -
 .   والتوجو العاـ ذلاتساعد يف تسطَت أىداؼ ادلؤسسة -

                                                           
1
 .17و16، ص2007، رسالة  ماجستٌر، جامعة بومرداس، ، دور التحلٌل التسوٌقً فً اختٌار اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة أمٌنة قداٌفة 

2
 Jain Subhash C, Marketing planning and strategy, 6 edi, New York, 2000, P129.  
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 تحليل البيئة التسويقية: المطلب الثالث 

يعترب السوؽ ادلعيار األساسي الذي ؽلكن من خبللو احلكم على صلاح ادلؤسسة يف ربقيق أىدافها أـ فشلها يف ذلك، ويف 
كل احلاالت فإف التحليل الصحيح دلتغَتات وعوامل البيئة التسويقية يلعب دور جد مهم يف احلصوؿ على نتائج جيدة لنشاط 

ادلؤسسة ويساىم يف ربقيق أىدافها، واإلدلاـ هباتو ادلعلومات وادلتغَتات ال يقتصر على ادلنافسُت فقط بل يتعداه إذل عديد العناصر 
 .األخرى

 تعريف تحليل البيئة التسويقية/ أوال

يعرؼ ربليل البيئة التسويقية بأنو سلتلف الوسائل اليت تستعملها اإلدارة يف ربديد حجم التغَت يف البيئة اخلارجية وربديد 
ومعرفة ادليزة التنافسية والكفاءة اليت تتميز هبا ادلؤسسة للسيطرة على بيئتها الداخلية، حبيث يساعد يف زيادة قدرات اإلدارة العليا 

   1.على ربديد أىدافها وبناء اسًتاتيجياهتا

ويف تعريف آخر، ىو إخضاع البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة لتحليل شامل تستمد من خبللو سلتلف البيانات 
  2.وادلعلومات اليت يتم أخذىا بعُت االعتبار بالنظر حلجم التأثَتات ادلنتظرة منها على ادلؤسسة سواء بشكل مباشر أـ غَت مباشر

ويف تعريف آخر أيضا، ىو ربليل بيئة العمل بوجو عاـ يورل أعلية كبَتة للسوؽ والظروؼ االقتصادية والتنافسية واذلدؼ من 
ىذا التحليل ىو الوصوؿ إذل معرفة الفرص والتهديدات بالسوؽ سواء تلك اليت تأيت من داخل ادلؤسسة حبد ذاهتا أـ القادمة من 

 3.خارجها نتيجة التغَتات احلاصلة يف سلتلف الظروؼ والعوامل اخلارجية على اختبلؼ أنواعها

من خبلؿ التعريفات السابقة فإف ربليل البيئة التسويقية ىو استعماؿ سلتلف األدوات والوسائل اليت تساعد يف احلصوؿ على 
ادلعلومات والبيانات وادلعطيات ادلتعلقة بالبيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ودراستها وتشخيصها دلساعدة ادلؤسسة يف وضع 

 .خططها واسًتاتيجياهتا دلمارسة نشاطها بسبلسة وربقيق أىدافها

 أدوات تحليل البيئة التسويقية/ ثانيا

من خبلؿ ما تأخذه من  (سلرجات)تعمل ادلؤسسة يف ظل نظاـ ربويل القيم، أي أهنا تعمل على إعداد سلع وخدمات 
ادلدخبلت وبناء على ػلدث يف بيئة ادلؤسسة من تغَتات دورية وجب على إدارة التسويق القياـ بعملية ادلبلحظة والتحليل 

باستعماؿ أساليب وأدوات تساىم بشكل كبَت يف الوصل إذل نتائج تساعد ادلؤسسة يف نشاطها، ويف ما يلي سنتطرؽ إذل بعض 
 .األدوات األكثر استعماال يف ربليل البيئة التسويقية للمؤسسة

  :S.W.O.Tأداة التحليل / أ

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه فً العلوم التجارٌة، جامعة دور تحلٌل البٌئة التسوٌقٌة فً اختٌار استراتٌجٌة الدخول إلى األسواق الدولٌة نوح فرجً،  

 . 90، ص2017بسكرة،
2
 Paul M Swamidass, Encyclopedia of Production and Manufacturing Management, Kluwer Academic, 

Publishers, Boston, 2000, P197. 
3
 Kamel Hamdi , Diagnostic et redressement d’entreprise, Edition Es-salam, Algerie, 2002, P34.  
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 Philip اليت هتدؼ لتحليل واقع بيئة ادلؤسسة تعود فكرهتا باألساس إذل الكاتب SWOTإف أداة التحليل 
Sielznich حيث تقـو على أساس وجود موائمة بُت نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية للمؤسسة 1957 وىذا عاـ ،

والفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية ذلا، كما تركز ىاتو األداة على ادلواقف اليت ذلا تأثَتات كبَتة ومهمة على ادلؤسسة، ويعترب 
 كما 1ىذا التحليل أكثر جدوى السيما عندما يكوف عامل الوقت ضيقا أو عندما تتعامل ادلؤسسة مع موقف اسًتاتيجي معقد،

أنو ظلوذج يساعد ادلؤسسات على وضع وربديد الرؤية والرسالة ووضع الغايات واألىداؼ ادلستقبلية اليت تعمل ىاتو ادلؤسسات من 
  وقد اىتم العديد من 2أجل ربقيقها وىذا من خبلؿ دراسة الواقع احلقيقي ذلا وعبلقتها مع العوامل والقوى الداخلية واخلارجية،

 : حيث مت تعريفو بأنو SWOTالباحثُت بتحليل 

عملية يقـو هبا فريق عمل معُت لتحديد جوانب القوة والضعف ضمن البيئة الداخلية للمؤسسة، وكذا الفرص والتهديدات " -
يف البيئة اخلارجية اليت تؤثر على الفاعلية احملتملة ذلا، شلا يساىم ويساعد يف تطوير االسًتاتيجيات وتنمية نقاط القوة 

     3.واستغبلؿ الفرص ادلتاحة، والتغلب على نقاط الضعف وإزالة التهديدات
نقاط القوة : يطلق على ىذا النموذج ظلوذج التحليل الثنائي ويتم استخدامو لتوضيح العبلقة بُت أربع متغَتات أساسية ىي -

نقاط :  وىي اختصار ألربع مكونات ىي SWOTونقاط الضعف باإلضافة إذل الفرص والتهديدات ومنها جاءت كلمة  
، حيث Threats، التهديدات Opportunuties، الفرص  Weakness، نقاط الضعف Strengthsالقوة 

األوؿ خارجي رّكز على ربليل بيئة األعماؿ التنافسية لتشخيص فرص النمو والتفوؽ والتغلب : تضمن ىذا التحليل بعدين
على التهديدات احملتملة، أما البعد الثاين رّكز على ربليل ادلوارد والقدرات ادلميزة اليت تساىم يف بناء وتطوير ادليزة التنافسية 

 4.والتغلب على نقاط الضعف
 SWOTأداة : 02الشكل رقم  -

                                                           
1
، 41، مجلة جامعة تشرٌن، المجلد SWOTتحلٌل أبعاد رأس المال الفكري فً المصارف التجارٌة باستخدام أداة  سامر أحمد قاسم وآخرون،  

 .   353، ص2019، سورٌا، 6العدد 
2
، مجلة كلٌة التربٌة، SWOT، خطة إستراتٌجٌة لتطوٌر التعلٌم الفنً لتحقٌق متطلبات سوق العمل باستخدام تحلٌل  أحمد حسٌن، عبد المعطً 

 .264، ص2010، مصر، 1، العدد 26المجلد 
3
، مجلة العلوم (مفهومه وآلٌات تطبٌقه) فً التعلٌم SWOTالتحلٌل البٌئً باستخدام نموذج  أحمد علً السٌد، زكرٌاء هٌبة زكرٌاء محمد،  

 .124، ص2016، السعودٌة، 4التربوٌة، جامعة الملك سعود، العدد 
4
 .94و93 ، ص2018، أطروحة دكتوراه ، جامعة بسكرة،دور اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة فً اقتحام األسواق الدولٌة أسماء فرداس،  
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 .153، ص2018، األردن،1حمود سعدون الربعاوي، اإلدارة اإلستراتيجية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط: المصدر

 1:من خبلؿ الشكل السابق نوضح النقاط اآلتية

 ىي ادلزايا واإلمكانات اليت تتمتع هبا ادلؤسسة بادلقارنة بإمكانات ادلؤسسات ادلنافسة: نقاط القوة. 
 ىي رلاالت للقصور يف موارد ادلؤسسة أو مهارات مديريها وجب على ادلؤسسة تصحيحها وتقوؽلها لتقليل :نقاط الضعف 

 .آثارىا السلبية
 وىي التغيَتات ادلواتية يف البيئة اخلارجية للمؤسسة واليت قد تستفيد منها ادلؤسسة وتؤثر اغلابيا عليها:الفرص . 
 وىي سلتلف التغَتات اليت ربدث يف البيئة اخلارجية للمؤسسة واليت قد تتسبب يف أضرار للمؤسسة وتؤثر بشكل :التهديدات 

 .  سليب عليها
  أىمية تحليلSWOT: 

 واحد من أىم األدوات ادلستعملة يف التحليل االسًتاتيجي لبيئة ادلؤسسة باعتباره يساعد يف عملية SWOTيعترب ربليل 
ازباذ القرارات ويعمل على توفَت قاعدة معطيات ورلموعة بيانات تؤثر بشكل كبَت يف نشاط ادلؤسسة وتتجلي أعلية ىذا التحليل 

 2: يف النقاط التالية

 يساعد يف معرفة نقاط القوة اليت تتمتع هبا ادلؤسسة وبإمكاهنا استخدامها للتغلب على التهديدات؛ -
 يوفر الوسائل ادلناسبة الستغبلؿ الفرص ادلتاحة ويشخص نقاط الضعف اليت قد تؤثر على ادلؤسسة؛ -

                                                           
1

 ..64 و63، ص2013، جامعة الجلفة، 23 ، العدد 1، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانٌة، المجلدالبٌئة التسوٌقٌة الدولٌة سامٌة رحمانً، 
2

، SWOT محمد صفوان الشرباتً، تحلٌل 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_swot#.D8.A3.D9.87.D9.85.D9.8A.D8.A9_.
D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_SWOT ،30/03/2020. 

 S نقاط القوة  

w  التهديدات O  ضعفنقاط ال
 

O الفرص  
 

SWOT 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_swot#.D8.A3.D9.87.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_SWOT
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_swot#.D8.A3.D9.87.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_SWOT
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 يساىم يف تطوير عملية ازباذ القرارات والتغلب على احلاالت اإلسًتاتيجية اليت تتميز بالتعقيد؛ -
 يساعد ادلؤسسة على اختيار أحسن النظم وادلراجعة السلسة للمعلومات والبيانات؛ -
 يلعب دور كبَت يف وضع اخلطط اإلسًتاتيجية للمؤسسة؛ -
 يقدـ معلومات شاملة جلميع العناصر اليت تشمل التهديدات والفرص إضافة إذل نقاط القوة والضعف؛ -
 يساعد يف احلصوؿ على حلوؿ سلتلفة للمشكبلت ويعزز التواصل بُت األفراد؛ -
 . يقدـ التوصيات ادلناسبة إلعداد دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع -

 :BCGمصفوفة مجموعة بوسطن االستشارية / ب

 حيث قامت (BCG)تعترب احد أىم مصفوفات التحليل االسًتاتيجي واليت قدمتها رلموعة بوسطن االستشارية 
باستحداث أسلوب ؽلكن من خبللو ألي مؤسسة أف تقـو بعملية تقييم مجيع ميادين أنشطتها اإلسًتاتيجية وىذا بواسطة مصفوفة 

على األداء عرب  (التعلم)، وتقـو ادلصفوفة أو النموذج على افًتاض أساسي ىو أثر اخلربة (حصة السوؽ/ النمو)تسمى مصفوفة 
 1.الزمن

 BCGمصفوفة بوسطن االستشارية : 03الشكل رقم 

 
،جدارا للكتاب التحديات-األىمية-اإلدارة اإلستراتيجية المفهومنعيم الظاىر، : من إعداد الباحث بناء على : المصدر

 .14، ص2009، عماف،1العادلي، الطبعة 

 : حيث يتضمنBCGؽلثل الشكل أعبله مصفوفة بوسطن االستشارية 

                                                           
1
 .90، صمرجع سبق ذكره أسماء فرداس،  

  Question marksعالمات االستفهام 

 

 

 

 DOGSالوضع المضطرب 

               STARS               النجوم             

 

 

 

 Cash Cows (البقرة الحلوب)إدرار النقد 

 
ق

ســـــــــــــو
ل نمو ال

 معد

 الحصة السوقٌة

 مرتفعـــة منخفضة

 منخفض

 مرتفع
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   النجومSTARS:   وىي ادلنتجات اليت تتمتع دبعدؿ ظلو عارل وتستحوذ على حصة كبَتة من السوؽ، وادلنتج
النجمة تتولد من خبللو الكثَت من التدفقات ادلالية نظرا حلصتو الكبَتة يف السوؽ، علما أنو تصبح النجمة عبارة عن 

بقرة حلوب والقصد من ىنا إدرارىا الكبَت للنقد عند اطلفاض معدؿ ظلو السوؽ وبالتارل توليد أمواؿ أكثر شلا 
 1.تستهلك

  (البقرة الحلوب)إدرار النقد Cash Cows : وىي ادلنتجات والسلع اليت تتمتع حبصة عالية يف السوؽ أي موقع
تنافسي شليز يقابلو معدؿ ظلو منخفض نسبيا يف السوؽ، وتعترب ىاتو ادلنتجات مصدر مهم جدا للكتلة النقدية نظرا 

  2.للعائدات ادلتحصل عليها من االستثمار فيها
  عالمة االستفهامQuestion marks : وىي ادلنتجات اليت ال تتمتع حبصة كبَتة يف السوؽ وبادلقابل تتمتع

دبعدؿ ظلو عارل كوف السوؽ يشهد ظلو سريع، حبيث قد تستهلك الكثَت من النقد لبلستثمار اإلضايف مقابل توليدىا 
عند  (بقرة حلوب)القليل منو، كما أف لديها القدرة على كسب حصة يف السوؽ لتصبح منتج صلمة مث منتج مدر للنقد 

  3.تباطؤ معدؿ النمو يف السوؽ
   الوضع المضطرب(DOGS) : تعترب ىاتو ادلنتجات اضعف منتجات ادلصفوفة حبيث تتصف بضعف ظلوىا يف

السوؽ واستحواذىا على حصة ضعيفة فيو، وقد تؤوؿ إذل التصفية واالستغناء عنها بعد احلصوؿ على أقصى فائدة منها 
لكوهنا تستنزؼ موارد ادلؤسسة، ويف بعض األحياف قد تضاؼ ذلا ربسينات وتغيَتات اغلابية إلعادة بعثها بشكل 

  4.سلتلف
  أىمية مصفوفة بوسطن االستشاريةBCG: 

تعمل مصفوفة بوسطن االستشارية على مساعدة ادلؤسسة يف ربديد اإلسًتاتيجية ادلناسبة للدخوؿ يف األسواؽ واحلصوؿ 
 5: على عائدات وفوائد كبَتة ذلا، ويف ما يلي أعليتها للمؤسسة

 هتتم دبختلف ادلستلزمات اليت تساعد ادلؤسسة يف توليد تدفقات نقدية مستمرة؛ -
 تساعد ادلؤسسة على معرفة فيما إذا كانت حباجة إذل وحدات أعماؿ أو منتجات إضافية مكملة؛ -
قدرهتا على تصنيف مجيع وحدات األعماؿ أو ادلنتجات يف مصفوفة واحدة ذات بعدين أساسيُت يتمثبلف يف معدؿ النمو يف  -

 الصناعة واحلصة السوقية النسبية؛ 
 .  ذلا دور كبَت يف اختيار اإلسًتاتيجية ادلناسبة حلصة السوؽ يف ظل معدالت النمو -

 :Porterنموذج تحليل القوى التنافسية لبورتر / ج

                                                           
1
، BCG Matrixمصفوفة مجموعة بوسطن االستشارٌة  بشٌر الحافً،  

https://bashier.org/%D9%85%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D8%A9-
%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87-bcg-matrix/ ،

02/04/2020. 
2
 .139 و 138، ص 2002، دار الٌازوري العلمٌة للنشر، عمان، األردن، اإلدارة اإلستراتٌجٌة ٌاسٌن سعد غالب،  

3
 .04/04/2020، مرجع سبق ذكره بشٌر الحافً،  

4
 .140، ص مرجع سبق ذكره ٌاسٌن سعد غالب،  

5
 .04/04/2020، مرجع سبق ذكره بشٌر الحافً،  

https://bashier.org/%D9%85%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87-bcg-matrix/
https://bashier.org/%D9%85%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87-bcg-matrix/
https://bashier.org/%D9%85%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87-bcg-matrix/
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يف إطار ربليل ىيكل الصناعة ودراسة مؤشرات البيئة التنافسية قدـ العادل األمريكي مايكل بورتر ظلوذج مكوف من مخسة 
 :عناصر أساسية ضمن البيئة التنافسية ذلا تأثَت واضح وكبَت على نشاط ادلؤسسة، ويعّرؼ ىذا النموذج بأنو

رلموعة من الوسائل واألدوات ادلستخدمة يف ذبميع وربليل وفرز واستنتاج مؤشرات مهمة من البيانات وادلعلومات ادلتاحة " -
      1.عن القوى التنافسية، حيث تعطي ىذه البيانات مؤشرات لئلدارة عن جوانب الفرص والتهديدات

ىو عبارة عن رلموعة من األدوات هتدؼ إذل قياس احلدة التنافسية يف قطاع ما، ؽلكن من خبلذلا إعطاء وأخذ صورة عامة  -
 2.حوؿ سلتلف القوى وادلتغَتات اليت تواجهها ادلؤسسة ومعرفة أي القوى أكثر تأثَتا عليها

من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ عن ظلوذج ربليل القوى التنافسية لبورتر بأنو يستخدـ أدوات وأساليب لئلدلاـ بالبيئة 
 .التنافسية للمؤسسة ؽلكن من خبلذلا ذبميع معطيات وبيانات تساعدىا على ربسُت وضعيتها يف السوؽ

 نموذج تحليل القوى التنافسية لبورتر: 04الشكل رقم 

 

 Michael Porter, L’avantage Concurrentiel, Dunod,  Paris, 1999, P17: ادلصدر

                                                           
1
 . 50، ص2011 دار وائل، األردن، ،(المفاهٌم والعملٌات)اإلدارة االستراتٌجٌة ادرٌس محمد وائل، محسن طاهر منصور الغالبً،  

2
 Bruno bachy, Christine Harache, Tout la fonction Management,Dunod, Paris, 2010 , P55. 

 منافسي القطاع
 

 حدة المنافسة

الداخلٌن 

 الجدد

 الموردٌن

دخول 

منتجات 

 بدٌلة

 العمالء

 محددات المنافسة

 زٌادة القطاع -

 تكالٌف ثابتة -

 تمٌز المنتج -

 تكالٌف اإلحالل -

 حواجز الدخول

 اقتصاد سلمً -

 احتٌاجات رأس المال -

 تكلفة اإلحالل -

 تمٌز المنتج -

 قنوات التوزٌع -

 محددات قوة العمالء

تركٌز العمالء  -

بالنسبة لتركٌز 

 المنظمات

 الكمٌة المشتراة -

 منتجات بدٌلة -

 حساسٌة السعر  -

 االختالف فً المنتج -

 محددات قوة الموردٌن

التمٌز فً وسائل  -
 اإلنتاج

تكلفة إحالل الموردٌن  -
 والمنظمات للقطاع

أهمٌة الجودة بالنسبة  -
 للموردٌن

نسبة التكالٌف إلى  -
إجمالً المشترٌات فً 

 القطاع

 تهدٌد الداخلٌن الجدد

 تهدٌد المنتجات الجدٌدة

القوة 

التفاوضٌة 

 للعمالء

القوة 

التفاوضٌة 

 للموردٌن

 محددات تهدٌد المنتجات البدٌلة

 مستوى األسعار -
 تكالٌف تغٌر رغبة العمالء -
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 :ؽلثل الشكل السابق ظلوذج القوى التنافسية لبورتر حيث يتضمن مخسة عناصر أساسية متمثلة يف 

 تعد ادلنافسة بُت ادلؤسسات يف نفس القطاع دبثابة العنصر األساسي الذي ػلدد مستوى ربقيق : منافسي القطاع
األرباح، كوهنا سبثل ادلركز القوي الذي يساىم يف ربديد مدى جاذبية القطاع، وتنشأ بعد شعور ادلنافسُت بضرورة ربسُت 
أداء مؤسساهتم من خبلؿ تطوير وضعياهتم التنافسية كوف ىاتو العمليات تؤثر على بقية ادلنافسُت سواء إغلابيا فتحسن 

ادلنافس ادلتجاوز، االختياري، )من وضعية القطاع أو سلبيا فتؤدي إذل التدىور ويوجد أربعة أنواع من ادلنافسُت ىم
 كما أف ىدؼ الصراع التنافسي ىو احلصوؿ على أكرب حصة سوقية شلكنة ويتم ذلك باستخداـ 1،(ادلفًتس، العشوائي

اخل، حيث تعد كثافة ...عدة أدوات على غرار الًتكيز على األداء والسعر والتصميم، اجلودة، خدمات ما بعد البيع
وحدة ادلنافسة يف صناعة ما دبثابة زلدد مهم جلاذبية ورحبية تلك الصناعة باعتبار أهنا تتطلب التخفيض يف األسعار 

  2.والزيادة يف النفقات وبذلك فهي تشكل هتديدا قويا للرحبية
 غللب الداخلوف اجلدد إذل الصناعة طاقات جديدة وموارد مالية ىامة ويتملكوف رغبة يف امتبلؾ :الداخلين الجدد 

حصة يف السوؽ، كما أف جدية هتديد دخوؿ منافسُت جدد يعتمد بدرجة كبَتة  على بعض احلواجز ادلوجودة يف 
القطاع ادلراد دخولو وأيضا على توقعات ادلنافس اجلديد حوؿ ردود فعل ادلنافسُت اآلخرين ادلتواجدين سابقا يف القطاع، 

، ...وتوجد عدة مصادر حلواجز دخوؿ ادلنافسُت اجلدد نذكر من بينها السياسات احلكومية كالرسـو وغَتىا
والتخفيضات يف التكلفة الوحدوية لئلنتاج أو ما يطلق عليها اقتصاديات السلم واليت تتحقق عندما تكوف الكمية 

ادلطلقة ادلنتجة مرتفعة يف الفًتة، ولدينا أيضا من بُت حواجز دخوؿ ادلنافسُت اجلدد سبييز ادلنتج باإلضافة إذل احتياجات 
رؤوس األمواؿ كوف أف دخوؿ ادلؤسسات اجلديدة تتطلب إمكانيات مالية كبَتة، باإلضافة أيضا إذل تكاليف التبديل 
والتحويل والناذبة عن انتقاؿ الزبوف من منتج إذل آخر، كما أف النفوذ إذل قنوات التوزيع يعترب ىو اآلخر دبثابة حاجز 

  3.لدخوؿ ادلنافسُت اجلدد كونو ػلتاج جهد كبَت إلقناع ادلوزعُت بتوزيع منتجاهتم والتعريف هبا
 ادلنتجات البديلة أو االحبللية ؽلكن التعرؼ عليها من خبلؿ البحث عن ادلنتجات اليت ؽلكنها :دخول منتجات بديلة 

القياـ بنفس وظيفة منتج القطاع، علما أف احلكمة مطلوبة يف ىاتو ادلهمة لتفادي االبتعاد عن قطاع النشاط ادلستهدؼ، 
مقارنة دبنتج القطاع، أو  (سعر/جودة)وادلنتجات اليت وجب وضعها زلل مراقبة ىي اليت يتجو تطورىا ضلو ربسُت العبلقة 

 4.بتلك ادلنتجات اليت تصّنع من قبل قطاعات تكوف الرحبية فيها معتربة
 5: ؽلكن للعمبلء أف ؽلارسوا ضغوط على ادلؤسسات يف احلاالت التالية: القوة التفاوضية للعمالء 

 معرفتهم بأحواؿ السوؽ من طلب وعرض و أسعار وتكاليف؛ -
 عند قيامهم بشراء كميات كبَتة وبذلك يكونوف أكثر حساسية للسعر؛ -
إذا كانت مشًتياهتم من منتجات القطاع ظلطية أو غَت متميزة، حيث يدرؾ العمبلء أف بإمكاهنم احلصوؿ على  -

 منتجات من موردين آخرين؛
                                                           

1
 .69، ص2006، رسالة ماجستٌر، جامعة تلمسان، دور المٌزة التنافسٌة فً تحسٌن أداء المؤسسات عبد العزٌز عبدوس،  

2
، رسالة ماجستٌر، جامعة مقاربة الموارد الداخلٌة والكفاءات كمدخل للمٌزة التنافسٌة فً المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة وسٌلة بوازٌد،  

 .26، ص2012سطٌف، 
3
، رسالة ماجستٌر، جامعة بومرداس، االستراتٌجٌات التنافسٌة ودورها فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للمؤسسات االقتصادٌة بن علٌة بن جدو،  

 .24، ص2015
4
  نفس المرجع السابق 

5
 . 29و28، ص مرجع سبق ذكره وسٌلة بوازٌد،  



 اإلطبر النظري للبيئة التسويقية
 

16 
 

 إذا كانت أرباح العمبلء قليلة؛ -
 إذا كاف منتج القطاع ال يؤثر على نوعية ادلنتجات أو اخلدمات اخلاصة بالزبوف؛ -
  يؤثر ادلوردوف على الصناعة من خبلؿ قدرهتم على رفع األسعار أو زبفيض جودة السلع أو : القوة التفاوضية للموردين

  1: اخلدمات، ويكتسب ادلوردوف قوهتم يف السوؽ عندما تتوافر ذلم الظروؼ التالية
 سيطرة واحتكار عدد زلدود من ادلوردين على الصناعة بالرغم من كرب حجم مبيعاهتا؛ -
 ضعف ادلنتجات البديلة وعدـ قدرهتا على إحبلؿ ادلنتجات األصلية؛ -
 .إمكانية التكامل األمامي بُت ادلوردين والتنافس مباشرة مع عمبلئهم احلاليُت -
  أىمية نموذج تحليل القوى التنافسية لبورترPORTER 

تتجلى أعلية ظلوذج ربليل القوى التنافسية لبورتر يف كونو قد يعطي صورة مستقبلية مصغرة للمؤسسة وليس احلاضر فقط، 
وىذا األمر الذي قد يساعد ادلؤسسة على وضع خطط وبدائل إسًتاتيجية تورل أعلية للتغَتات البيئية احملتملة ومدى قدرة تأثَتىا 

 2:على أنشطة ادلؤسسة وأىدافها، وتكمن أعلية ىذا النموذج يف ما يلي

 يساعد على صياغة أىداؼ ادلؤسسة حبيث زبضع ىاتو األىداؼ إذل نتائج دراسة احمليط اخلارجي؛ -
 يساىم فهم القوى التنافسية ادلتنوعة يف بياف ادلوارد ادلتاحة وكيفية االستفادة منها؛ -
 توفَت ادلعلومات وربليلها دلساعدة ادلؤسسة على وضع اسًتاتيجيات نشاطها يف السوؽ؛ -
يساىم يف ربديد نطاؽ السوؽ ادلرتقب ورلاؿ ادلعامبلت ادلتاحة أماـ ادلؤسسة سواء تعلق األمر بالسلع واخلدمات أو طرؽ  -

 التوزيع والدفع؛
 .  يساعد على اكتشاؼ الفرص واستغبلذلا وكذا معرفة التهديدات والتغلب عليها -

 :نماذج وأدوات تحليل أخرى/ د

هتتم ادلؤسسة اىتماـ كبَت بتحليل وتشخيص سلتلف العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر يف نشاطها، وذلك باستخداـ 
 :  عديد األدوات واألساليب، وإضافة إذل النماذج ادلذكورة سلفا لدينا النماذج التالية

  نموذج(A.D.L) Arthur D.Little : 

 وتعمل ىذه Arthur D.Littleوىو ظلوذج من ظلاذج التحليل حيث مت اقًتاحو بواسطة مكتب الدراسات األمريكية  
    3:ادلصفوفة بتحليل رلموعة من األنشطة تقم على بعدين أساسيُت علا

يستند إذل ربديد نقاط القوة يف الشركة وعامل النجاح الرئيسي يف رلاالت النشاط  :(أصول الشركات)الوضع التنافسي  -
 االسًتاتيجي؛

                                                           
1
، مجلة التحلٌل التنافسً باستخدام النموذج الخماسً لبورتر بالتطبٌق على شركة كوندور للصناعات االلكترونٌة ببرج بوعرٌرٌج إلٌاس سالم،  

 .295، ص 2016، جامعة المسٌلة، 15العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة، العدد 
2
 .42و41، ص 2007، جامعة ورقلة، 05، مجلة الباحث، العدد أثر تحلٌل البٌئة الخارجٌة والداخلٌة فً صٌاغة اإلستراتٌجٌة الطٌب داودي،  

3
 .12، ص 2018، أطروحة دكتوراه، جامعة مستغانم، أهمٌة التحلٌل االستراتٌجً الداخلً فً تحسٌن األداء التنظٌمً بختة بطاهر،  
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 وىو ادلؤشر ادلستخدـ لتقييم جاذبية القطاع وإمكانات الشركة حيث أف مفهـو النضج ىو :(نضج السوق)جاذبية القطاع  -
 .(تبديل دلفهـو دورة حياة ادلنتج اليت سبر بأربع مراحل التقدًن، النمو، النضج، التقهقر

  نموذج ماكينزيSeven S: 

، حيث مت تطويره من طرؼ ادلستشارين  روبرت /ماكينزي تـو)ظهر ىذا النموذج يف بداية الثمانينيات من القرف ادلنصـر
، ومت استخداـ ىذا النموذج على نطاؽ واسع ويعترب أحد أدوات التحليل األكثر شهرة، ويعّرؼ بأنو أداة لتحليل التصميم (واترماف

 1:  التنظيمي للمؤسسة من خبلؿ النظر لسبعة عناصر داخلية رئيسية ىي

  وىي اخلطة اليت وضعتها ادلؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة وتنافس بنجاح يف السوؽ؛  :اإلستراتيجية -
 وىو اذليكل التنظيمي للمؤسسة والشكل اليت تأخذه أقساـ األعماؿ والوحدات؛ :الهيكل -
  وىي سلتلف العمليات واإلجراءات اليت تقـو هبا ادلؤسسة من أنشطة يومية وكيفية ازباذ القرارات فيها؛:األنظمة -
  وىي القدرات اليت يتمتع هبا ادلوظفُت يف ادلؤسسة واليت تساىم يف تعزيز وربسُت اسًتاتيجيات ادلؤسسة؛:المهارات -
 وىو نوع وعدد ادلوظفُت الذين ربتاجهم ادلؤسسة وكيفية تدريبهم وإعدادىم ودفعهم ومكافأهتم؛ :الموظفين -
 وىو أسلوب القادة وادلديرين يف كيفية إدارة ادلؤسسة؛ :األسلوب -
 .  ىي صميم ظلوذج ماكينزي باعتبارىا ادلعايَت األساسية اليت توجو سلوؾ ادلوظف وإجراءات ادلؤسسة :القيم المشتركة -

 نموذج سلسلة القيمة: 

تكمن الفكرة الرئيسية لنموذج سلسلة القيمة يف الوصوؿ إذل ادلصادر األساسية للميزة التنافسية، حبيث يقـو النموذج 
بتجزئة ادلؤسسة إذل رلموعة من األنشطة بغرض فهم سلوؾ التكلفة لديها باإلضافة إذل مصادرىا احلالية واحملتملة لتحقيق ميزة 

 3:وىناؾ نوعُت من األنشطة يتمثبلف يف2تنافسية خاصة هبا كتقليل التكلفة أو سبييز ادلنتج،

 وىي األنشطة اليت تدخل مباشرة يف إنشاء القيمة، وتشمل األنشطة كل من اإلمداد الداخلي :(األولية)األنشطة األساسية -
 واخلارجي، اإلنتاج، التوزيع، البيع واخلدمات؛

 وىي األنشطة اليت تدعم وتسهل استمرارية األنشطة األساسية وتتمثل يف كل من البٌت :(المساعدة)األنشطة الثانوية  -
 .  التحتية، إدارة ادلوارد البشرية، التجهيزات، التطوير التكنولوجي

  نموذج بيستل(PESTEL):  

وىو أداة ربليلية تستخدـ لتحديد وتقوًن البيئة اخلارجية اليت تؤثر على أداء ادلؤسسة هبدؼ مجع ادلعلومات اليت توجو 
اختصار للعوامل االقتصادية والتكنولوجية والسياسية  ىي (PESTEL)عملية ازباذ القرارات اإلسًتاتيجية وكلمة بيستل 

واالجتماعية والبيئية والقانونية، ويتميز ىذا النموذج بكونو أداة سهلة الفهم واالستخداـ تساعد على فهم بيئة ادلؤسسة بشكل 

                                                           
1
، 12، مجلة القلم، العدد أدوات التحلٌل البٌئً االستراتٌجً فً المؤسسات التعلٌمٌةمحمد عبد الجلٌل ناجً الملٌكً، فهد ٌحً محمد الجحافً،   

 .326و325، ص 2019الٌمن، 
2
 Michel Porter, L’avantage concurrentiel :Comment devencer ses concurrents et maintenir son avance, 1ere 

éd, Dunod, Paris, 2003, P53. 
3
 .154، صمرجع سبق ذكره نوح فروجً،  



 اإلطبر النظري للبيئة التسويقية
 

18 
 

أفضل، كما يشجع على تطوير التفكَت االسًتاتيجي ويساعد على توقع الصعوبات ادلستقبلية وازباذ اإلجراءات لتجنبها أو احلد 
منها باإلضافة إذل أنو يتيح للمؤسسة اكتشاؼ الفرص واستغبلذلا عبلوة على ذلك مساعلتو الفعالة يف دعم التخطيط االسًتاتيجي 

    1.الفعاؿ وازباذ القرارات، وعادة ما يستخدـ ىذا النموذج يف ادلؤسسات كجزء من التطوير االسًتاتيجي خلطة األعماؿ والتسويق

 البيئة التسويقية الداخلية: المبحث الثاني

إف اذلدؼ الرئيسي دلختلف ادلؤسسات ىو تلبية حاجات ورغبات ادلستهلكُت من خبلؿ توفَت السلع واخلدمات اليت 
ػلتاجها يف حياتو اليومية، ولعل من بُت أىم األساسيات اليت وجب على ادلؤسسة مراعاهتا ىو توفَت بيئة داخلية جيدة ذلا القدرة 

للتغلب على سلتلف ادلخاطر والتهديدات من خبلؿ وجود ىيكل تنظيمي يساعد على سبلسة عملية االتصاؿ بُت ادلستويات 
اإلدارية، باإلضافة إذل كفاءة بعض العوامل األخرى اليت تقع داخل ادلؤسسة على غرار ادلوارد البشرية سواء كانت القيادة العليا أـ 

 اخل  ..موظفي سلتلف ادلصاحل، ادلوارد ادلالية، الثقافة التنظيمية 

 تعريف البيئة التسويقية الداخلية : المطلب األول 

 :تناوؿ سلتلف الباحثُت موضوع البيئة الداخلية واتفقوا يف احليز العاـ ذلا واختلفوا يف مكوناهتا ومضموهنا، حيث تعرؼ بأهنا

  2. رلموعة من العوامل وادلكونات وادلتغَتات ادلادية وادلعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة باحلدود الداخلية للمؤسسة -
ويف تعريف آخر ىي العوامل واخلصائص الداخلية للمؤسسة اليت يعمل هبا ادلوظف مثل األنظمة وإجراءات العمل والرواتب  -

 3.واجلزاءات واحلوافز ادلعنوية وادلادية والعبلقات السائدة وظروؼ العمل
كما تعرؼ أيضا بأهنا نتائج العوامل وادلتغَتات داخل ادلؤسسة واليت باإلمكاف السيطرة عليها وتؤدي إذل نتائج جيدة يف حالة  -

   4.السيطرة عليها

ويف تعريف آخر أيضا ىي إمكانات وقدرات ادلؤسسة االقتصادية وادلالية واإلنسانية وادلادية احلالية وادلستقبلية إضافة إذل قيم   -
األفراد العاملُت هبا واليت تؤثر إذل حد كبَت يف اسًتاتيجيات ادلؤسسة وأىدافها، ؽلكن أف تكوف ىذه العوامل دبثابة أوجو قوة 

 5.ذلا، كما ؽلكن أف تكوف قيودا ذلا وجب العمل على ذبنبها والتقليل من آثارىا السلبية

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن أف نعرؼ البيئة الداخلية بأهنا ذلك اإلطار الداخلي العاـ للمؤسسة والذي يتضمن 
سلتلف العوامل والتنظيمات واإلمكانات اخلاصة بادلؤسسة واليت بإمكاهنا التحكم فيها واالستفادة منها وجعلها ميزة تنافسية من 

 .خبلؿ تنظيمها ووضع األطر األساسية لكيفية سَتىا وتطويرىا دبا يتناسب مع أىداؼ ادلؤسسة

 مكونات البيئة التسويقية الداخلية : المطلب الثاني

                                                           
1
 .320، ص مرجع سبق ذكره محمد عبد الجلٌل ناجً الملٌكً، فهد ٌحً محمد الجحافً،  

2
، 70، العدد 19، مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة، المجلد تأثٌر تحلٌل البٌئة الداخلٌة فً جودة الخدمة الصحٌة ٌوسف عبد اإلله أحمد،  

 . 157، ص 2013العراق، 
3
، مجلة الباحث فً العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، البٌئة الداخلٌة مدخل لتطبٌق ثقافة الجودة فً المؤسسات التعلٌمٌة عبد الرحمان بوفارس،  

 .710، ص 2016، جامعة ورقلة، 27العدد 
4
 Thomas L Wheelen, J David Hunger, Strategic Management and Business Policy, Pearson Education inc, 11 

ed, New jersey, 2008. 
5
 .  61، ص 2008، المكتب العربً الحدٌث، اإلسكندرٌة، التخطٌط االستراتٌجً نبٌل حامد مرسً صقر،  
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من أجل صلاح أي مؤسسة يف ربقيق أىدافها من خبلؿ تطبيق اسًتاتيجياهتا مرتبط بشكل كبَت بقدرهتا على ربصُت بيئتها 
الداخلية وتطويرىا بالشكل الذي يناسب توجهاهتا وذلك بتعظيم وإبراز نقاط قوهتا ومعاجلة وربسُت نقاط ضعفها وقد يًتتب عن 

ذلك سبكنها من احلصوؿ على ميزة تنافسية تستطيع من خبلذلا التغلب على منافسيها، وقد مت وضع وتقسيم البيئة الداخلية إذل 
 : ادلكونات التالية

 :الهيكل التنظيمي/ أوال

يشغل اذليكل التنظيمي حيزا كبَتا يف الفكر اإلداري والتنظيمي باعتباره وسيلة جد مهمة دلساعدة ادلؤسسات يف تطبيق 
واصلاز سلتلف الوظائف والعمليات ويعترب أحد ادلتغَتات ادلؤثرين يف ادلؤسسة، فبعد أف كاف أداة لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة أصبح 

 .غاية حبد ذاتو

 : تعريف الهيكل التنظيمي/ 1

 : تطرؽ عديد الباحثُت إذل مفهـو اذليكل التنظيمي حيث مت تعريفو بأنو

نظاـ رمسي لعبلقات ادلهاـ وتقارير ادلهمة ادلوضحة لكيفية استخداـ العاملُت سلتلف موارد وإمكانيات ادلؤسسة لتحقيق  -
  1.األىداؼ الرئيسية ذلا

ىو البناء احملدد للًتكيب الداخلي للمؤسسة، حبيث يبُّت سلتلف التنظيمات والتقسيمات، إضافة إذل الوحدات الفرعية  -
ادلسؤولة عن تأدية األعماؿ وسلتلف األنشطة لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة، باإلضافة إذل أنو يعكس نوعية وطبيعة ادلسؤوليات 

   2.الصبلحيات لكل منها، عبلوة على ذلك ربديد ادلستويات اإلدارية يف ادلؤسسة وضماف انسيابية ادلعلومات بينها
ىو عبارة عن رسم توضيحي يرمز إذل شبكة سبثل مواقع ادلسؤولية ادلختلفة وطرؽ سَت ادلعلومات الرمسية ومستويات ازباذ  -

  3.القرار، إضافة إذل توضيح عمليات االتصاؿ داخل ادلؤسسة

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ بأف اذليكل التنظيمي ىو عبارة عن سلطط يتضمن سلتلف ادلصاحل يف ادلؤسسة 
وترتيبها وتقسيماهتا، يوضح من خبللو كيفية توزيع ادلهاـ وطرؽ تدفق ادلعلومات بُت ادلستويات اإلدارية، كما ػلدد صبلحيات 

 .ادلوظفُت يف ادلؤسسة

 :أىمية الهيكل التنظيمي/ 2

  4: يعد اذليكل التنظيمي دبثابة احملدد الرئيسي لسَت األعماؿ يف ادلؤسسة وتكمن أعليتو فيما يلي

 يساعد اذليكل التنظيمي على توزيع األعماؿ والوظائف وادلهاـ بالنسبة لؤلفراد على أساس علمي؛ -
 يساىم يف تفادي االزدواجية يف العمل، خصوصا عند تشكيل العمل بشكل واضح وربديد مهاـ كل إدارة؛    -

                                                           
1
 Jennifer.M.George, Jones.R Gareth, Understanding and Making Organizational Behavior, 6 ed, Pearson 

education, 2012, P474. 
2
، ص 2007، عدن، 2، ،دار المسٌرة للطباعة والنشر، الطبعة (إدارة جدٌدة فً عالم متغٌر)اإلدارة اإلستراتٌجٌة  عبد العزٌز صالح بن حبتور،  

125. 
3
 .93، ص2009، دار الشروق للنشر، عمان، إدارة المؤسسات العامة وأسس تطبٌق الوظائف اإلدارٌة علٌها منٌر زٌد عبوي،  

4
، 6، مجلة رؤى اقتصادٌة، العدد أثر عوامل البٌئة الداخلٌة على الوالء التنظٌمً من وجهة نظر الموظفٌن منصور عبد القادر محمد منصور،  

 .80، ص2014جامعة الوادي، 



 اإلطبر النظري للبيئة التسويقية
 

20 
 

 يوضح العبلقة بُت العاملُت يف ادلؤسسة وػلدد ادلوقع اإلداري ذلم ونوع األعماؿ ادلوكلة ذلم؛ -
 ػلدد السلطة ادلمنوحة لكل فرد يف ادلؤسسة وحدودىا وأوجو شلارستها؛ -
  يهدؼ إذل التنسيق اجليد بُت سلتلف الفاعلُت يف ادلؤسسة؛ -
 يساعد ادلؤسسة على االستجابة للمتغَتات الداخلية واخلارجية والتكيف معها؛ -
 لو دور جد مهم يف ربديد إجراءات العمل ورسم السياسات الرئيسية للمؤسسة؛ -
 . يساىم يف تدريب وتنمية القدرات البشرية يف ادلؤسسة لتمكينهم من عملية ازباذ القرارات بشكل جيد -

 :أنواع الهيكل التنظيمي/ 3

ال يأيت اذليكل التنظيمي من فراغ وإظلا وضع لتلبية سلتلف احتياجات ادلؤسسة، فمثبل عند احلاجة إذل وسائل وطرؽ أكثر 
انسيابية للتوزيع وجب وضع مصلحة أو إدارة خاصة بالتوزيع وادلثاؿ قابل للتعميم، كما أف اذلياكل التنظيمية تتنوع حسب كل 

 :  مؤسسة وحجمها ووظائفها، وتتمحور أبرز أنواع اذلياكل التنظيمية فيما يلي

 : الهيكل القطاعي/ أ

يساعد ىذا التقسيم اإلدارة العليا على االستثمار يف الكثَت من طاقاهتا واالستفادة من اخلربات وذوي التخصص يف حل 
ادلشاكل ادلتعلقة بتقدًن أفضل ادلنتجات واخلدمات، ويتم اعتماد ىذا اذليكل يف الغالب لدى ادلؤسسات ذات خطوط اإلنتاج 

ادلتعددة، كما يضم ىذا التنظيم فرعُت رئيسيُت وكل فرع لديو مدير ويتكوف من ثبلث إدارات ىي اإلنتاج والتسويق وادلالية، علما 
أف لكل من ىاتو اإلدارات مدراء سلتصُت وجب أف يكوف بينهم تنسيق يف اجلهود لتحقيق األىداؼ ادلأمولة منو، والشكل التارل 

 1.يوضح ظلوذج اذليكل القطاعي

 نموذج الهيكل القطاعي: 05الشكل رقم 

 

                                                           
1
 .40، صمرجع سبق ذكره بختة بطاهر،  

 المدٌر العام

1الفرع  2الفرع    

 اإلنتاج المالٌة التسوٌق اإلنتاج المالٌة التسوٌق



 اإلطبر النظري للبيئة التسويقية
 

21 
 

 40بختة بطاىر، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 الهيكل الوظيفي/ ب

يتم وضع ىذا اذليكل وفق الوظائف األساسية بادلؤسسة، كما يتناسب مع ادلؤسسات البسيطة، حيث يوضح ىذا اذليكل 
 وما ؽليز حبيث زبتص كل وحدة تنظيمية بأداء وظيفة معينة للمؤسسة وىو أكثر أنواع اذلياكل شيوعا،الوظائف ويبُت ادلسؤوليات، 

ىذا النوع أف ادلدير التنفيذي يكوف على صلة مباشرة مع دبختلف العمليات يف ادلؤسسة، إضافة إذل أنو يبسط عملية الرقابة ويربز 
 : والشكل التارل يبُت ظلوذج اذليكل الوظيفي1حدود ادلسؤولية لكل مدير،

 الهيكل الوظيفي: 06الشكل رقم 

 
 262، ص مرجع سبق ذكرهحسن زلمد أمحد زلمد سلتار، : المصدر

 الهيكل التنفيذي االستشاري/ ج

يعترب ىذا النوع أحد أكثر اذلياكل استعماال يف ادلؤسسات، حيث يعتمد اذليكل التنفيذي على مستشارين متعددي 
اخل، أو إنشاء وحدات إدارية مثل وحدة البحوث والدراسات اذلدؼ ...التخصصات على غرار ادلستشار القانوين وادلارل والتقٍت 

 ما ؽليزه توفَته للمعلومات ادلساعدة على 2منهم تقدًن النصائح باإلضافة إذل سلتلف االستشارات للقياـ بادلهاـ على أحسن وجو،
 .ازباذ القرار إضافة إذل اشتمالو على مبدأ التخصصية يف العمل، والشكل التارل يوضح سلطط اذليكل التنفيذي االستشاري

 الهيكل التنفيذي االستشاري: 07الشكل رقم 

                                                           
1
، 2009، الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌدات، القاهرة، (المفاهٌم والنماذج )اإلدارة اإلستراتٌجٌة  حسن محمد أحمد محمد مختار،  

 .262ص
2
 . 252، ص2004، عمان، 2، ، دار وائل للنشر والتوزٌع، ، الطبعة السلوك التنظٌمً فً منظمات األعمال سلٌمان محمود العمٌان،  

 المدير التنفيذي

إدارة التسويق  إدارة التمويل إدارة شؤون األفراد إدارة اإلنتاج
 والمبيعات
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، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوذل، ، نظرية المنظمةخليل زلمد حسُت الشماع، خضَت كاظم محود: المصدر
 .169، ص 2000عماف، 

 :الهيكل المصفوفي/ د

يف ىذا النوع من اذلياكل يوجد مدير واحد ومستقل لكل مشروع إضافة إذل فريق عمل يتوزع على سلتلف الوظائف يف 
اخل، وؼلضع األفراد يف ىذا اذليكل إذل أخذ التعليمات ...ادلؤسسة على غرار التسويق، العمليات، التمويل، البحث، ادلوارد البشرية

: من ادلدير الوظيفي لئلدارة األصلية ومدير ادلشروع أو الربنامج يف نفس الوقت، حيث يعتمد اذليكل ىنا على فكرتُت علا
التخصص الوظيفي والتخصص على أساس ادلشروع، أما اختبلفو عن باقي اذلياكل يتمحور يف سلالفتو دلبدأ السلطة اآلمرة باعتبار 

 )مع خطوط السلطة العمودية  (سلطة مدير ادلشروع أو الربنامج)أف السلطة ىنا مزدوجة بالنظر لتقاطع خطوط السلطة األفقية 
 :  والشكل التارل يوضح ظلوذج اذليكل ادلصفويف1،(سلطة ادلدير الوظيفي

 الهيكل المصفوفي: 08الشكل رقم 

                                                           
1
 .158، ص 2006، دار المكتب الجامعً الحدٌث، القاهرة، (كٌف تنمً مهاراتك اإلدارٌة)المهارات والوظائف اإلدارٌة  محمد نبٌل مرسً،  

 المدٌر العام

 مدٌر المصنع مدٌر األفراد مدٌر المالٌة

خط اإلنتاج 

1 

خط اإلنتاج 

2 

خط اإلنتاج 

3 

 مستشار قانونً



 اإلطبر النظري للبيئة التسويقية
 

23 
 

 
. 289، صمرجع سبق ذكره زلمد وائل، زلسن طاىر منصور الغاليب، إدريس :المصدر

 : أبعاد الهيكل التنظيمي/ 4

إف التباين يف نظرة الباحثُت وادلؤلفُت إذل جوانب اذليكل التنظيمي ترّتب عنو تباين واختبلؼ واضح يف وضع أبعاد اذليكل 
 :التنظيمي، غَت أف القاسم ادلشًتؾ بينهم ىو تضمُت ثبلث أبعاد رئيسية للهيكل التنظيمي ىي

 إف الرمسية ىي الدرجة اليت يكوف فيها العمل رمسيا وزلميا دبوجب قواعد وإجراءات وسلوكيات زلددة حبيث ال :الرسمية/ أ
 كما تشَت الرمسية من حيث ادلفهـو إذل مستوى القواعد والسياسات ادلوضوعة لؤلعماؿ 1يستطيع الفرد ذباوزىا أو اخلروج عنها،

واستخدامها يف عملياهتا، علما أف أساليب عمل الوظائف تكوف زلددة بدقة، يف حُت مت ربط الرمسية حبجم الوثائق ادلكتوبة يف 
    2.ادلؤسسة وادلتضمنة إجراءات وتوصيف الوظائف واللوائح والسياسات، حبيث تصف ىاتو الوثائق ادلكتوبة السلوؾ واألنشطة

 تشَت ادلركزية إذل الدرجة اليت يكوف فيها ازباذ القرار مًتكزا يف نقطة واحدة من ادلؤسسة، حيث يف ادلؤسسات ذات :المركزية/ ب
 وبالتارل 3الطابع ادلركزي يقـو ادلدراء يف قمة ىيكل ادلؤسسة بصياغة وازباذ القرارات، بينما يقـو ادلدراء يف ادلستوى األدىن بتنفيذىا،

سلطة ازباذ القرار تبقى بيد شخص واحد أو ىيئة واحدة يف اذليكل التنظيمي وبذلك فهي تستطيع ربقيق درجة مرتفعة من 
 4.التنسيق بُت سلتلف ادلصاحل واألقساـ ضمن ادلؤسسة

 يشَت التعقيد إذل التخصص وتقسيم العمل وعدد ادلستويات يف اذلـر التنظيمي، كما يقسم إذل قسمُت أساسيُت علا :التعقيد/ ج
التمايز األفقي ويقصد بو العملية اليت يتم دبوجبها توزيع األفراد وادلهاـ على الوظائف وأقساـ ادلؤسسة لزيادة وتعزيز قدراهتم على 

                                                           
1
 .24، ص2012، عمان، 1، دار الٌازوري العلمٌة، الطبعة (وظائف المنظمة)، إدارة األعمال الحدٌثة  أحمد ٌوسف دودٌن 

2
، دور الهٌكل التنظٌمً كمتغٌر وسٌط فً العالقة بٌن تكنولوجٌا المعلومات وكل من صنع القرار  عبد الوهاب هادي االبرو، وسام بدر كاظم 

 .84، ص2018، مصر، 1، العدد 38، المجلة العربٌة لإلدارة، المجلد واالتصاالت التنظٌمٌة
3
 .84 نفس المرجع السابق، ص 

4
 .198، ص2011، عمان، 1، ، دار وائل للنشر والتوزٌع، الطبعة األساسٌات فً اإلدارة المعاصرة عبد الباري درة، محفوظ جودة،  

 المدٌر العام

 البحث والتطوٌر االنتاج والعملٌات التسوٌق التموٌل

03مشروع   

02مشروع   

01مشروع   
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خلق القيمة، والتمايز العمودي الذي يتم من خبللو توزيع سلطة ازباذ القرارات يف ادلؤسسة للتحكم يف األنشطة، وسبثل ىذه 
العملية خيارات التمايز العمودي، وادلتعلقة حبجم السلطة اليت يعتزموف تفويضها للمدراء يف األقساـ أو على مدراء ادلستوى 

     1.الوظيفي

 الثقافة التنظيمية/ ثانيا

تسعى سلتلف ادلؤسسات لتطوير كفاءهتا وفاعليتها اإلدارية كشرط من الشروط الرئيسية لتحقيق أىدافها، حيث يلقى 
مستوى األداء اىتماما كبَت لدى ادلؤسسات ونتيجة لذلك أخذت الثقافة التنظيمية حيزا كبَتا من اىتمامات اإلدارة احلديثة كوهنا 

 .    تعد من أىم مبلزلها إضافة العتبارىا عنصرا رئيسيا يف بنية ادلؤسسات

  :تعريف الثقافة التنظيمية/ 1

تعترب الثقافة التنظيمية من ادلفاىيم احلديثة نسبيا يف اإلدارة، حيث تعددت مفاىيمها والتعاريف الشاملة ذلا حسب 
 :  وجهات نظر الباحثُت وادلؤلفُت ومن بُت أىم والتعاريف ما يلي

ىي رلموعة من القيم وادلعتقدات والعادات والتقاليد واألساليب ادلستقرة اليت ينقلها العاملوف يف ادلؤسسة، إضافة إذل أهنا تعرّب  -
  2.عن التصور ادلشًتؾ ألعضاء ادلؤسسة حبيث يؤثر على السلوؾ العاـ ذلم

و تعّرؼ أيضا بأهنا القيم اليت تأخذ هبا إدارة ادلؤسسة واليت ربدد ظلط النشاط واإلجراء والسلوؾ، فادلفكروف يغرسوف ذلك  -
   3.النمط الفكري يف ادلوظفُت من خبلؿ تصرفاهتم، كما تتسرب ىذه األفكار إذل األجياؿ البلحقة من العاملُت

ويف تعريف آخر ىي ظلوذج السلوؾ الذي ينمو يف ادلؤسسة من خبلؿ تعلمها التكيف والتعامل مع ادلشكبلت، التأقلم  -
اخلارجي والتكامل الداخلي والذي أثبت فعاليتو بدرجة كافية حبيث ؽلكن اعتباره صحيح وتعليمو لؤلعضاء اجلدد حبكم 

   4.الطريقة الصحيحة لئلدراؾ والتفكَت والشعور

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ عن الثقافة التنظيمية بأهنا ذلك التوجو العاـ يف إدارة ادلؤسسة ادلبٍت على قواعد وسلوكات 
وقيم تنظيمية إضافة إذل اإلجراءات ادلتبعة عند القياـ بأي وظيفة، علما أف ىاتو الثقافة التنظيمية يتبناىا و يسَت هبا مجيع العاملُت 

 . يف ادلؤسسة

 : أبعاد الثقافة التنظيمية/ 2

 5:ىناؾ عدة وجهات نظر لؤلبعاد الرئيسية للثقافة التنظيمية سبحورت أغلبها يف األبعاد التالية

  وسبثل درجة ادلسؤولية واحلرية واالستقبلؿ لدى األفراد؛:المبادرة الفردية -
                                                           

1
 .84، صمرجع سبق ذكره عبد الوهاب هادي االبرو، وسام بدر كاظم،  

2
 Gholam Ali Ahmady and others, Effect of organizational culture on knowledge management based on 

dension model, 3éme interntional conference on new challenges in management and organization: 
Organization and leadership, Dubai, May 2016, P388.   

3
 .218، ص2015، عمان، 1، ، زمزم ناشرون وموزعون، الطبعة إدارة التغٌر فً عالم متغٌر فرٌد كورتل، أمال كحٌلة،  

4
، جامعة المسٌلة، 5، العدد3، مجلة آفاق علوم اإلدارة واالقتصاد، المجلدالثقافة التنظٌمٌة وعالقتها بالفعالٌة التنظٌمٌة رٌم بالل، ٌمٌنة حطاب،  

 . 52، ص2019
5
، جامعة المسٌلة، 2، العدد 9، مجلة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، المجلد التغٌر فً الثقافة التنظٌمٌة وأهمٌته فً المؤسسة جمٌلة خٌذر،  

 .188، ص 2020
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  وىو مدى تشجيع ادلؤسسة دلوظفيها لكي يكونوا جريئُت ومبدعُت وسلاطرين؛:التسامح مع المخاطر -
  ويقصد بو مدى قياـ ادلؤسسة بوضع أىداؼ وتوقعات أدائية واضحة؛:التوجيو -
  أي تشجيع ادلؤسسة لؤلفراد العاملُت فيها على العمل اجلماعي؛:التكامل -
  اإلجراءات واجملهودات اليت يقـو هبا ادلدراء لدعم ومساعدة ادلوظفُت وتوضيح طرؽ االتصاالت؛:دعم اإلدارة -
  ويقصد هبا مدى استخداـ القواعد واألنظمة والتعليمات ومقدار اإلشراؼ ادلباشر على ادلوظفُت وضبط سلوكاهتم؛:الرقابة -
  وىي انتماء ادلوظفُت للمؤسسة ككل بدال من انتمائهم للوحدات اليت يعملوف فيها أو لتخصصهم ادلهٍت؛ :الهوية -
  ويقصد بو ادلعايَت ادلعموؿ هبا يف توزيع ادلكافآت والرواتب، الًتقيات:نظام المكافأة -
  مدى تشجيع ادلؤسسة دلوظفيها على إظهار الصراعات واالنتقادات بصراحة؛:(النزاع)التسامح مع الصراع  -
 . مدى وجود اتصاالت يف ادلؤسسة تقتصر على السلطة الرمسية بُت سلتلف ادلصاحل:أنماط االتصال -

 :أىمية الثقافة التنظيمية/ 3

تزايد اىتماـ سلتلف ادلؤسسات بالثقافة التنظيمية نظرا للدور الذي تلعبو يف ربقيق ادلؤسسة ألىدافها وتطبيقها 
   1:السًتاتيجياهتا، حيث تؤثر على سلتلف الوظائف والقرارات داخل ادلؤسسة وتتجلى أعليتها يف ما يلي

زيادة التفاعل بُت األفراد ويأيت ىذا من خبلؿ ادلشاركة بالقرارات وتطوير فرؽ العمل والتنسيق بُت اإلدارات واألفراد، فالثقافة  -
 تعزز اإلحساس باالنتماء؛

 ربدد السلوؾ التنظيمي للعاملُت يف ادلؤسسة وطبيعة العبلقة بينهم يف الداخل و بُت عمبلئها يف اخلارج؛ -
 تشكل األساس لكيفية أداء العمل بالنسبة لؤلفراد يف إطار ادلؤسسة، والطريقة الصحيحة لتصرؼ اجلماعة والفرد؛ -
 تعد الثقافة التنظيمية ميزة خاصة بكل مؤسسة، فهي تعرب عن مبلمح ادلؤسسة وشليزاهتا؛ -
إف الثقافة التنظيمية للمؤسسة وظيفية ذلا رلموعة من الوظائف واألىداؼ تعمل من جهة على تفسَت سلوؾ العاملُت وتقدـ  -

 من جهة أخرى تفسَتا لتنظيم العمل الذي يشكل بواسطة عناصر ثقافية؛
 ذلا أثر قوي على أداء وفعالية ادلؤسسات على ادلدى الطويل؛ -
 تساىم بشكل كبَت يف دعم اسًتاتيجيات ادلؤسسة، حيث تتطلب اإلسًتاتيجية وجود ثقافة تنظيمية جيدة؛ -
تعد وسيلة إلدراؾ وفهم األىداؼ ادلتعددة من خبلؿ مباشرة العامل دلهامو وعملو، ويلعب إدراكو دورا مؤثرا يف عملية تقييم  -

 .     البدائل ادلطروحة أمامو عند ازباذه للقرار ادلناسب

 :عناصر الثقافة التنظيمية/ 4

تعد الثقافة التنظيمية نظاما ػلتوي على رلموعة من العناصر تعكس التوجو العاـ لتفكَت أعضاء ادلؤسسة ومن بُت أىم 
  2:العناصر ادلشكلة للثقافة التنظيمية ما يلي

                                                           
1
 63، ص 2016، أطروحة دكتوراه، جامعة سطٌف، الثقافة التنظٌمٌة على المسؤولٌة االجتماعٌة للمؤسسة االقتصادٌة سارة بهلولً، تأثٌر  

 . 64و
2
، 20، مجلة دراسات اقتصادٌة، المجلد قٌاس أثر محددات الثقافة التنظٌمٌة على األداء الوظٌفً محمد جبوري، عبد اللطٌف محمد بوصالح،  

 .118 و117، ص 2019، جامعة الجلفة، 02العدد 
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 وتتمثل يف القيم اليت تنعكس وتظهر يف مكاف أو بيئة العمل، حبيث تعمل ىذه القيم على توجيو سلوؾ : القيم التنظيمية
 .ادلوظفُت ضمن الظروؼ التنظيمية ادلختلفة على غرار ادلساواة بُت العاملُت واالىتماـ باألداء وإدارة الوقت

 ىي األفكار ادلشًتكة حوؿ طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل وكيفية اصلاز سلتلف : ادلعتقدات التنظيمية
 .ادلهاـ التنظيمية ومن بُت ادلعتقدات أعلية العمل اجلماعي ومشاركة ادلوظفُت يف صنع القرارات

 تتمثل ىاتو التوقعات بالتعاقد البسيكولوجي غَت ادلكتوب والذي يعٍت رلموعة من التوقعات اليت : التوقعات التنظيمية
ػلددىا أو يتوقعها الفرد أو ادلؤسسة كل منهما من اآلخر خبلؿ فًتة عمل الفرد يف ادلؤسسات، أي توقعات الرؤساء من 

 . ادلرؤوسُت والعكس على غرار االحًتاـ ادلتبادؿ وتوفَت ادلناخ ادلساعد على األداء اجليد

 وىي معايَت يلتـز هبا ادلوظفُت يف ادلؤسسة باعتبار أهنا مفيدة ذلا ويفًتض أف تكوف ىذه األعراؼ : األعراؼ التنظيمية
 .      غَت مكتوبة وواجبة التطبيق واإلتباع

 : موارد المؤسسة/ ثالثا

اخل، حيث تسمح ىذه ادلوارد ...تشمل موارد ادلؤسسة كل ما سبتلكو من إمكانيات متنوعة على غرار ادلالية والبشرية 
 .للمؤسسة هبيكلة نفسها وتفعيل اسًتاتيجياهتا كما تساىم يف ربقيق سلتلف أىدافها

 : تعريف موارد المؤسسة/ 1

 :تعرؼ موارد ادلؤسسة بأهنا

ىي األنظمة والعمليات اخلاصة بادلؤسسة واليت تشمل االسًتاتيجيات واذليكل التنظيمية إضافة إذل ثقافة ادلؤسسة وإدارة ادلوارد  -
 1.البشرية وادلشًتيات والعمليات واإلنتاج وادلوارد ادلالية، التطوير والبحث، نظم ادلعلومات والتسويق وأنظمة الرقابة

ىي مدخبلت عوامل تسيطر عليها ادلؤسسة ويتم استعماذلا لغرض تطوير قدرات ادلؤسسة وتنفيذ اسًتاتيجياهتا بوصفها  -
  2.طاقات موجهة ضلو تنسيق ونشر ادلوارد وإصلاز ادلهاـ ادلساعدة على ربقيق أىدافها

ىي كل ما ؽلكن استخدامو من إمكانيات ادلؤسسة دلمارسة سلتلف األنشطة االقتصادية وربقيق األىداؼ، وؼلتلف تأثَتىا يف  -
  3.أنشطة ادلؤسسة باختبلؼ طبيعتها ومدى ارتباطها هبا

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ عن موارد ادلؤسسة بأهنا سلتلف اإلمكانيات ادلوضوعة ربت تصرؼ ادلؤسسة من 
اخل، حيث وجب ...أجل توظيفها يف بناء وتطوير اسًتاتيجياهتا وربقيق أىدافها، وتشمل اإلمكانيات ادلالية والبشرية والتكنولوجية 

 . على ادلؤسسة استغبلؿ ىذه اإلمكانيات وربقيق أقصى استفادة شلكنة منها واستثمارىا دبا يتناسب وتوجو ادلؤسسة

 تصنيف موارد المؤسسة/ 2

                                                           
1
 .100، ص2006، عمان،2، دار وائل والنشر والتوزٌع، الطبعة (عملٌاتها- مداخلها- مفاهٌمها)اإلدارة اإلستراتٌجٌة  فالح الحسٌنً،  

2
 مجلة اقتصاد ،(VRIO)الموارد ودورها فً تحقٌق المزاٌا التنافسٌة وفقا للنظرٌة القائمة على أساس الموارد  رقٌة حسانً، لوٌزة فرحاتً،  

 .56، ص 2016، جامعة الوادي، 2، العدد 1المال واألعمال، المجلد 
3
 .124، ص 2011، عمان، 1، ، دار وائل للنشر والتوزٌع، الطبعة الخٌارات اإلستراتٌجٌة لنمو المؤسسة إلٌاس بن ساسً،  
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إف من بُت األمور األساسية اليت تتطلبها اإلدارة الناجحة وجود موارد تتناسب مع اخلطط اإلسًتاتيجية للمؤسسة وتتكوف 
موارد ادلؤسسة من موارد ملموسة وغَت ملموسة تتضمن قدرات مادية وبشرية وتكنولوجية، وتتمثل تصنيفات موارد ادلؤسسة يف 

 :  الشكل التارل

 تصنيف موارد المؤسسة: 09الشكل رقم 

 
، رللة كلية دور الموارد غير الملموسة في تعزيز أداء مكاتب المفتشين العامين سعد العنزي، محيد سادل الكعيب، :المصدر

 .133، ص2013، العراؽ، 35بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة، العدد 

 :   نبلحظ أف موارد ادلؤسسة تتكوف من صنفُت أساسيُت علا 09من خبلؿ الشكل رقم 

 وتشكل كل من ادلوارد ادلادية وادلالية والتنظيمية والتكنولوجية للمؤسسة؛: الموارد الملموسة -
 وتشمل على وجو اخلصوص كل من ادلوارد البشرية وموارد السمعة والشهرة، إضافة إذل الروتينيات :الموارد غير الملموسة -

 . التنظيمية ادلختلفة

 : وتتجلى أىم االختالفات بين الموارد الملموسة وغير الملموسة في الجدول التالي

 

 

 تصنٌف موارد المؤسسة

 الموارد المالٌة
 قدرة المؤسسة على كسب القرض -1
قدرة المؤسسة على تولٌد األموال  -2

 .من مواردها الداخلٌة
 الموارد التنظٌمٌة 

 نظام التخطٌط والهٌكل التنظٌمً -1
 .نظام الرقابة واإلشراف والتنسٌق -2

 الموارد المادٌة
موقع المصانع والمعدات والتسهٌالت  -1

 اإلنتاجٌة األخرى
 المواد الخام -2

 الموارد التكنولوجٌة
 الموارد التكنولوجٌة المتاحة -1
 التكنولوجٌا مثل االختراعات -2
الموجودات الثابتة المتعلقة بالبحث  -3

 والتطوٌر

 الموارد البشرٌة
 المعرفة الخفٌة والضمنٌة والمشتركة -1
 الثقة والمسؤولٌة اتجاه اآلخرٌن -2
 قدرات اإلدارة ومهارات المدٌرٌن -3

 الروتٌنٌات التنظٌمٌة 
 موارد اإلبداع -1
 المخاطر -2
 القدرة على اإلبداع -3
 القابلٌات العلمٌة والبحثٌة -4

 موارد السمعة والشهرة
 السمعة لدى الزبون -1
 إدراك النوعٌة والمعولٌة -2
 السمعة لدى المجهزٌن -3
العالقات والتفاعالت المتبادلة المفٌدة  -4

 .والداعمة
 

 موارد غٌر ملموسة موارد ملموسة
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 أىم االختالفات بين الموارد الملموسة وغير الملموسة: 01الجدول رقم 

 الموارد غير الملموسة  الموارد الملموسة

 مرئية 

 ؽلكن قياسها بسهولة 

 تعترب جزء أساسي من ادليزانية العمومية 

 عوائد استثمارىا معروفة 

  ؽلكن مضاعفتها بسهولة 

 تقل قيمتها باالستخداـ 

 تطبيقاهتا زلدودة 

 تدار من منطلق الندرة 

 تدار من خبلؿ نظم الرقابة والتحكم 

 سهلة الًتاكم والتخزين 

 غَت مرئية 

 يصعب قياسها 

 ال ؽلكن تتبع آثارىا من خبلؿ نظم احملاسبة 

 عوائد استثمارىا افًتاضية 

 ال ؽلكن شراؤىا أو تقليدىا 

 تزداد قيمتها باالستخداـ اجليد 

 تطبيقاهتا متعددة بدوف التقليل من قيمتها 

 تدار بعقلية الوفرة 

 تدار من خبلؿ منظومة القوى العاملة 

 متحركة تتناقص مع عدـ االستخداـ 
، (قياس القيمة االقتصادية للعاملين)يوسف عالء الدين، محمد عبد اهلل، عائد االستثمار في رأس المال البشري : المصدر

 .85، ص2004، مصر، 1ايتراك للنشر والتوزيع، ط

 : خصائص موارد المؤسسة/ 3

تورل ادلؤسسة اىتماما بالغا دلواردىا كوهنا من متطلبات االستمرارية يف النشاط، وؽلكن القوؿ عن ادلورد أنو ضروري 
 1: للمؤسسة إذا توفرت فيو بعض الصفات واخلصائص األساسية نذكر منها ما يلي

 . حيث يكوف ادلورد ذو قيمة تنافسية يقدـ اإلضافة للمؤسسة:القيمة -
 . حيث وجب أف يتصف ادلورد بالندرة وذلك يف إطار عدـ استطاعة ادلنافسُت اآلخرين احلصوؿ على نفس ادلورد:الندرة -
 .   ال ؽلكن للمنافسُت تقليد ادلورد، ويف حالة قدرهتم على ذلك تكوف تكاليف التقليد كبَتة:التقليد -
 .   ويقصد هبا القدرة االدارية والتنظيمية للمؤسسة على أفضل استغبلؿ شلكن للموارد:القدرة على التنظيم -

ؽلكن للمؤسسة تقييم مواردىا ومعرفة مدى فاعليتها من خبلؿ بعض االختبارات ادلهمة على غرار معرفة قابلية ادلورد للتقليد الكلي 
أو النسيب،وكذا قابليتو للدؽلومة واالستمرارية، إضافة إذل مدى مبلئمتو دلن يستحوذ على قيمتو من خبلؿ سلتلف الفاعلُت 

                                                           
1
 .47، ص ، مرجع سبق ذكره عبد الحق القنٌعً 
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، ومن بُت االختبارات أيضا قابليتو لبلستبداؿ وكذا مدى القيمة اإلضافية (اخل...ادلؤسسة، الزبائن، ادلوزعُت، اجملهزين، ادلوظفُت)
    1.اليت يقدمها للمؤسسة واليت ينتج عنو ميزة وتفوؽ يف ادلنافسة

 (الخاصة)البيئة التسويقية الخارجية الجزئية : المبحث الثالث

تعد عملية دراسة وربليل البيئة احمليطة بادلؤسسة من الوظائف األساسية عند اختيار اإلسًتاتيجية ادلبلئمة للمؤسسة كوف 
ىاتو األخَتة تعمل يف ظل سوؽ تنافسية مًتتبة عن انفتاح األسواؽ العادلية يف ظل العودلة وما واكبها من ربرير للتجارة العادلية 

وتطور تكنولوجي ىائل، وىذا ما جعل العوامل البيئية احمليطة بادلؤسسة تتعقد وتتشعب على اختبلؼ أنواعها ومكوناهتا على غرار 
 .البيئة التسويقية اخلارجية اجلزئية وقد يسميها البعض البيئة التنافسية أو البيئة الصناعية

 تعريف البيئة التسويقية الخارجية الجزئية : المطلب األول

إف عملية دراسة البيئة التسويقية اجلزئية ذلا دور كبَت يف ربديد اذباه عمل ادلؤسسة مستقببل، حيث ؽلكن من خبلذلا 
 :  اكتشاؼ الفرص و استغبلذلا كما ؽلكن من خبلذلا معرفة التهديدات وادلخاطر والتغلب عليها، وتعّرؼ كما يلي

ىي العوامل ادلرتبطة كثَتا مع ادلؤسسة واليت تؤثر مباشرة على عبلقاهتا مع الزبائن وىي ادلؤسسة نفسها والوسطاء وادلوردوف  -
 2.وادلنافسوف وادلستهلكوف واألشخاص ذوو االتصاؿ ادلباشر مع ادلؤسسة

ىي البيئة ادلتكونة من عدد من العوامل ادلؤثرة بشكل مباشر على قدرة ادلؤسسة على إنتاج واتصاؿ وتسليم قيمة للزبائن لنيل  -
رضاىم واحملافظة عليهم وال يتم ذلك من خبلؿ جهود إدارة التسويق دبفردىا فهناؾ العديد من القوى ادلؤثرة على ادلؤسسة 

 3.والنشاط التسويقي قد تكوف معرقلة أو مساعلة يف نظاـ تسليم القيمة للزبائن
وتعّرؼ أيضا بأهنا رلموعة من اجلماعات واألفراد والشركات اليت تربطها بادلؤسسة عبلقات ثنائية االذباه، ؽلكنها التأثَت  -

  4.والتحكم يف ىذه ادلؤسسات باختبلؼ تأثَتىا على ادلؤسسة

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ عن البيئة التسويقية اخلارجية اجلزئية بأهنا تلك العوامل والقوى اليت ذلا عبلقة مباشرة 
 .بادلؤسسة من خبلؿ سلتلف التعامبلت النابعة من نشاطاهتا وؼلتلف تأثَتىا من مؤسسة إذل أخرى

 مكونات البيئة التسويقية الخارجية الجزئية : المطلب الثاني

إف صلاح أي مؤسسة يف ترسيخ وضماف مكانتها يف السوؽ مرتبط بصورة كبَتة بفعالية إدارة التسويق فيها، حيث تعمل 
ىاتو األخَتة على وضع عروض متميزة للسلع واخلدمات ادلنتجة من طرفها تساىم يف جذب ادلستهلكُت، وتوجد عدة عوامل 

وقوى تؤثر بشكل مباشر يف ىاتو العملية، لذلك وجب على ادلؤسسة التعامل معها باحًتافية و تتمثل ىذه العوامل يف الشكل 
 :    التارل

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه، جامعة ، دور رأس المال الفكري فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للمؤسسات االقتصادٌة فً ظل اقتصاد المعرفة لوٌزة فرحاتً 

 . 190، ص 2016بسكرة، 
2
، منشورات دار عالء الدٌن، دمشق، 1 الجزء ،(المعلومات-البٌئة-األسواق-السلوك)التسوٌق  فٌلٌب كوتلر وآخرون، ترجمة مازن نفاع،  

 . 16، ص 2002
3
 .37 و36، ص2016، عمان، 1، دار الجنان للنشر والتوزٌع، الطبعةإدارة التسوٌق وفق منظور قٌمة الزبون أنٌس أحمد عبد هللا،  

4
، عمان، 1 دار المسٌرة للطباعة والنشر، الطبعة ،(مدخل منهجً إداري)، مناهج وأسالٌب البحث العلمً فً مٌدان التسوٌق  علً فالح الزعبً 

 .269، ص2010
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 مكونات البيئة التسويقية الخارجية الجزئية: 10الشكل رقم 

 
، أطروحة دكتوراه، دور نظام المعلومات التسويقية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصاديةالعيد فراحتية، : المصدر

 .50، ص2015، 1جامعة سطيف 

 : ؽلثل الشكل السابق مكونات البيئة التسويقية اخلارجية اجلزئية حيث تضمن ستة عناصر أساسية تتمثل يف

 : المؤسسة/ أوال

إف الوظيفة الرئيسية للمؤسسات تتمثل يف إنتاج السلع واخلدمات وتوفَتىا واليت من خبلذلا تقـو بتلبية احلاجات والرغبات 
للمستهلكُت، يقابلها ربقيق األىداؼ ادلتعلقة بتحقيق الربح والنمو واالستمرار، كما إف ادلواقف والقرارات اليت تتخذىا ادلؤسسة 

 1: تعد أحد أىم العناصر األساسية لنجاح خطتها التسويقية ويشمل ذلك

  وضع اخلطط والربامج اليت تتناسب مع أىداؼ ادلؤسسة وأنشطتها ادلختلفة؛ -
 اىتماـ ومشاركة كل موظف يف النشاط التسويقي للمؤسسة؛ -
 قياـ اإلدارة العليا يف ادلؤسسة باستخداـ التسويق دبثابة إسًتاتيجية تعمل على ربقيق األىداؼ والغايات اليت تريدىا؛ -
 االلتزاـ بالقواعد العامة واللوائح واألنظمة اليت ربكم عمل ادلؤسسة؛    -
 .اإلدارة ادلالية واإلنتاج والبحث: القياـ بوظيفة التسويق جنبا إذل جنب مع اإلدارات األخرى يف ادلؤسسة مثل -

حيث تتشكل ادلؤسسة يف األساس من عدة إدارات متكاملة ومًتابطة مع بعضها البعض، وعلى سبيل ادلثاؿ تؤثر إدارة اإلنتاج 
بشكل واضح ومباشر على إدارة التسويق حبكم أف ىاتو األخَتة تقـو بتسويق السلع واخلدمات ادلنتجة من طرؼ إدارة اإلنتاج، 

                                                           
1

 .130، ص، مرجع سبق ذكره إٌاد عبد الفتاح النسور

 التسوٌــق

 الجمهور

 المنافسون

 المستهلكون
وسطاء 

التسوٌق 

(الوسطاء)  

 الموردون

الشركة أو 

 المؤسسة
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كما أف اإلدارة ادلالية ىي اليت تقـو بتزويد إدارة التسويق دبختلف ادلوارد ادلالية اليت تساعد على القياـ خبطة تسويقية فعالة، إضافة 
إذل ذلك تساىم اإلدارة العليا للمؤسسة يف دعم اخلطط التسويقية للمؤسسة من خبلؿ مصادقتها على الربامج ادلقدمة من قبل 

     1.إدارة التسويق، لذلك فإف صلاح أي مؤسسة مرتبط دبدى قدرهتا على خلق التفاىم والتفاعل بُت إداراهتا ادلختلفة

 :  الموردون/ ثانيا

وىم الشركات واألشخاص الذين يوفروف للمؤسسة ادلصادر ادلادية الضرورية إلنتاج السلع واخلدمات، وؽلكن اعتبارىم 
دبثابة احللقة األىم يف نظاـ تشكيل وتوزيع القيمة االستهبلكية لكل مؤسسة، وذلذا وجب على مدراء التسويق مراقبة توفر ىذه 
ادلصادر كوف العجز والتأخَت يف استبلمها سوؼ يتسبب يف تضرر مسعة ادلؤسسة لدى ادلستهلكُت على ادلدى البعيد وبالتارل 

االنعكاس السليب على حجم ادلبيعات، كذلك البد من معرفة ومتابعة تأثَت معدالت األسعار على العناصر األساسية ادلستخدمة 
يف اإلنتاج وادلراقبة الدورية ألسعار ادلوردين حبيث أف ارتفاع تكاليفهم سيؤّدي حتما إذل زيادة قيمة السلعة أو اخلدمة وىذا ما 

     2.ينعكس سلبيا على حجم ادلبيعات

إف العبلقة بُت ادلؤسسة وادلوردين تعكس اعًتافا من كليهما بأف التعاوف مفيد للطرفُت أكثر من التنافس، وحسب وجهات 
االستمرارية وااللتزاـ واالذباه طويل : نظر الباحثُت فإف العبلقات بعيدة األمد بُت ادلؤسسات وادلوردين تتضمن جوانب أساسية ىي

األمد والثقة والتعاوف، وىذه اجلوانب سبهد لبناء عبلقات جيدة بُت ادلؤسسات ومورديها وتتطلب العبلقات ادلبنية على النظرة بعيدة 
األمد من ادلؤسسات التضحية بادلكاسب قصَتة األمد هبدؼ احلصوؿ على أرباح ومنافع متبادلة لكبل الطرفُت على ادلدى البعيد 

  3.ومع مرور الوقت يصبح ادلوردوف جزءا من سلسلة التوريد اجليدة شلا سيؤثر يف القدرة التنافسية للمؤسسة

 الوسطاء/ ثالثا

يتمثل الوسطاء يف رلموعة من ادلؤسسات اليت تتحمل أعباء عمليات توزيع سلرجات ادلؤسسة من سلع وخدمات حىت 
تضمن وصوذلا للمستهلك النهائي، وينقسم الوسطاء إذل نوعُت أوذلما الوسطاء التجاريوف مثل ذبار اجلملة و ثانيهما الوكبلء، كما 

أف ىناؾ رلموعة من ادلؤسسات تعمل على تسهيل عملية التبادؿ مثل شركات النقل والتخزين والتأمُت وكذا وكاالت اإلعبلف 
والبنوؾ إضافة إذل مؤسسات تسهيل العمليات التسويقية ودور النشر واإلعبلـ، حيث تقـو ىذه ادلؤسسات بالعديد من الوظائف 

اليت تسهل عمل ادلؤسسة يف مقدمتها وكاالت ومكاتب البحوث والًتويج والتمويل والتوزيع ادلادي، إضافة إذل ربمل ادلخاطر ونقل 
ادلعلومات بالصورة اإلدراكية ادلطلوبة إذل العمبلء ادلرتقبُت، يف حُت يقع على عاتق إدارة التسويق أف ربلل نشاط ىذه ادلؤسسات 

   4.ودراسة العوامل ادلؤثرة يف نشاط كل منها واآلثار ادلًتتبة عنها على نشاط ادلؤسسة

إف الوسطاء التسويقيُت ال يقتصر عملهم بُت ادلؤسسة والسوؽ فقط بل ؽلتد إذل العمل بُت ادلوردين وادلؤسسة أيضا ولذلك 
فهم يعتربوف العنصر األساسي يف عملية التوزيع ويف بعض احلاالت ذبد ادلؤسسة قد تقـو بتأدية ىذه العملية بنفسها واالستغناء 
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 دار المناهج للنشر والتوزٌع، عمان، ،(الرقابة-التخطٌط-التحلٌل)إدارة التسوٌق  محمود جاسم الصمٌدعً، رشاد محمد ٌوسف الساعد، 
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عن الوسطاء التسويقيُت حبيث تقـو ادلؤسسة بالتعامل بشكل مباشر مع ادلوردين ونفس األمر مع الزبائن يف السوؽ من خبلؿ 
قيامها بعملية الشحن والتمويل وغَتىا من العمليات دوف احلاجة إذل مساعدة مؤسسات أخرى، غَت أف الوسطاء التسويقيُت 

      1.يعتربوف األفضل واألكثر فعالية حبكم زبصصهم يف رلاؿ عملهم

 : (الزبائن)المستهلكون / رابعا

من أكثر عوامل البيئة وضوحا وأعلية وتأثَتا على النشاط التسويقي، فهدؼ ادلؤسسة األساسي  (ادلستهلكُت)يعد الزبائن 
ىو إعداد نظاـ تسليم القيمة إلرضاء الزبائن ادلستهدفُت وتكوين عبلقة قوية معهم واالحتفاظ هبم باعتبار أف الزبوف ؽلثل مركز 

الصدارة يف البيئة التسويقية، لذلك ينبغي على التسويقيُت مراقبة وربليل التغَتات يف أذواؽ وتفضيبلت الزبائن وعاداهتم الشرائية 
وماىية ادلنافع اليت يبحثوف عنها، ويشمل الزبائن أيضا متاجر اجلملة والتجزئة اليت تشًتي السلع إلعادة بيعها وربقيق األرباح، 

وتشمل أيضا سلتلف ادلؤسسات احلكومية اليت تشًتي السلع واخلدمات هبدؼ إنتاج اخلدمات العامة للمواطنُت، ذلذا وجب على 
ادلؤسسة أخذ حاجات ورغبات الزبائن ادلستهدفُت بعُت االعتبار عند قيامها بتصميم عروض القيمة ادلقدمة ذلم من أجل إشباع 

 2.حاجاهتم ورغباهتم وتقوية العبلقات معهم

طبعا ؼلتلف طبع كل زبوف عن اآلخر واألسواؽ  تشكل رلموعة من ادلشًتين الفعليُت احملتملُت وادلرتقبُت لذلك وجب 
على ادلؤسسة توجيو نشاطها التسويقي إليهم وخدمتهم بشكل أفضل كوف الزبوف يف هناية األمر ىو الذي يقرر شراء أو عدـ شراء 

منتجات وخدمات ادلؤسسة، وىو ما يؤثر بشكل مباشر على مستويات ادلبيعات واألرباح وبالتارل قدرة ادلؤسسة على االستمرار 
 وىذا ما يتناسب مع ادلدخل احلديث للتسويق ادلبٍت على جلب الزبائن واستقطاهبم واالحتفاظ هبم وتطوير عبلقات 3والنمو،

 4.بعيدة األمد مع الزبائن احلاليُت وتقدًن منتجات خدمات ومنتجات راقية ومتميزة تليب رغباهتم وتسعدىم

 :المنافسون/ خامسا

وىم رلموعة من ادلؤسسات تقـو بنفس النشاط اإلنتاجي والتسويقي للمؤسسة ادلعنية وتطرح منتجات شبيهة أو بديلة 
حبيث تشكل هتديدا مباشر للمؤسسة وحصتها السوقية، ىذا األمر يفرض على إدارة التسويق عرض منتجات دبزايا أفضل شلا 

 كما أف ادلنافسُت ليسو فقط 5يعرضو ادلنافسوف من حيث اجلودة وخدمات ما قبل وبعد البيع، أو عرض ادلنتجات بأسعار منافسة،
ادلؤسسات األخرى اليت تنشط يف نفس السوؽ وتنتج نفس ادلنتجات ورباوؿ استقطاب شرػلة من الزبائن الذين اعتادوا التعامل 

     6.مع ادلؤسسة، بل يشمل أيضا كل من يساـو ادلؤسسة وػلاوؿ أف يقتطع جانبا من أرباحها
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حسب نظرية التسويق فإف ادلؤسسة اليت ربقق الفوز والنجاح ىي ادلؤسسة اليت زبلق قيمة استهبلكية عالية ترضي حاجة 
ادلستهلك أفضل منافسيها، وال توجد إسًتاتيجية شاملة للصراع مع ادلنافسُت ؽلكن أف تكوف جيدة ومتشاهبة جلميع ادلؤسسات 

 1حبيث وجب على كل مؤسسة أف تأخذ بعُت االعتبار رلاالت نشاطها وأوضاع فروعها مقارنة بادلنافسُت،

 : الجمهور/ سادسا

وىم كل األطراؼ اليت ربقق مصاحل للمؤسسة أو أوجو نفع متبادؿ على غرار البنوؾ وادلؤسسات اإلعبلمية والدوائر 
اخل، ومن أعلها مجعيات محاية البيئة ومحاية ادلستهلك احمللية ...احلكومية والوزارات واذليئات اخلاصة والعامة وشركات التأمُت 

واألجنبية وىي رلموعة ادلنظمات ادلعنية دبصاحل ادلستهلكُت وسبثيل آرائهم والدفاع عن حقوقهم، حيث أف إدارة التسويق الذكية ىي 
اليت تستفيد من رلموعة ادلعلومات الواردة من طرؼ ىذه اجلمعيات وتعتربىا أحد أىم مدخبلهتا يف العمليات اإلنتاجية واإلدارية 

 :  وىناؾ ستة أنواع من اجلماىَت ىي2البلحقة، وتعد مثل ىذه ادلعلومات ذبسيدا مثاليا للتغذية العكسية اخلارجية،

تؤثر األوساط ادلالية على قدرات ادلؤسسة يف احلصوؿ على الوسائل ادلادية البلزمة مثل البنوؾ وشركات : اجلمهور ادلارل/ أ
 . االستثمار وشركات التأمُت يف ربقيق أىدافها

وىم أشخاص وسائل االتصاؿ اجلماىَتي مثل الصحف واجملبلت، اإلذاعة والتلفزيوف إضافة إذل وسائل  :اجلمهور اإلعبلمي/ ب
التواصل االجتماعي اليت ذاع صيتها مؤخرا، حيث تعمل ادلؤسسة على اختيار الوسيلة األفضل من ناحية التغطية اجلماىَتية 

 .الواسعة

وجب على ادلؤسسة ومسؤورل التسويق استشارة رجاؿ القانوف فيما ؼلص سبلمة السلع ومطابقتها دلعايَت : اجلمهور احلكومي/ ج
 .السبلمة واألماف ومصداقية ادلعلومات ادلعروضة يف الوسائل اإلعبلنية

 .قد تواجو ادلؤسسة محلة من طرؼ اجلمعيات وادلنظمات اخلاصة بالدفاع عن حقوؽ ادلستهلك والبيئة: اجلمهور ادلدين/ د

وجب على ادلؤسسة االطبلع على مواقف سلتلف فئات اجلمهور العاـ ذباه منتجاهتا والصورة الذىنية ادلًتتبة : اجلماىَت اخلارجية/ ىػ
عنها واليت تؤثر بصورة مباشرة على اختيار ادلستهلكُت، لذلك تقـو ادلؤسسة بادلشاركة يف النشاطات االجتماعية واخلَتية من أجل 

 .إقامة عبلقات عامة مع اجلمهور وتوطيدىا

ويقصد هبم مجيع ادلوظفُت يف ادلؤسسة من القيادة إذل أبسط موظف، حيث تقـو ادلؤسسة بطرح نشرات : اجلماىَت الداخلية/ و
 .  إعبلمية إلعبلـ وتشجيع العاملُت فيها لكسب رضا ووالء ىذه الفئات للمؤسسة ألف ذلك ينعكس على مجاىَتىا

 (العامة)البيئة التسويقية الخارجية الكلية : المبحث الرابع

إف من أسباب صلاح اخلطط والعمليات التسويقية مدى قوة ادلؤسسة يف مواجهة سلتلف التغَتات والعوامل ادلتعلقة بالبيئة 
احمليطة هبا واليت أصبحت آثارىا تتزايد بشكل ملحوظ، حيث أف ادلؤسسة الناجحة ىي تستفيد من ىذه ادلتغَتات أقصى استفادة 
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2
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شلكنة وذبعل منها نقطة قوة، وتربز عوامل البيئة اخلارجية الكلية جليا يف نشاط ادلؤسسة حيث تتميز ىذه العوامل بكوهنا بعيدة 
 .ادلدى غَت زلددة وغَت مرئية يصعب ربديد معادلها بشكل كامل إضافة لكوهنا قابلة للتغَت ادلتواصل

 تعريف البيئة التسويقية الخارجية الكلية              : المطلب األول

تعد البيئة التسويقية اخلارجية الكلية من أبرز القوى واليت تقع خارج سيطرة ادلؤسسة، ولقد تطرؽ الباحثوف ذلا بشكل كبَت، 
 : حيث مت تعريفها كالتارل

     1.ىي رلموع العوامل وادلتغَتات اليت تنشأ خارج ادلؤسسة وتؤثر عليها، كما ؽلكن أف تتأثر هبذه ادلؤسسة ولو نسبيا -
ىي العوامل وادلتغَتات اخلارجية اليت تؤثر على ادلؤسسات واألعماؿ بصفة عامة وال يتوقف تأثَتىا على نوع معُت من  -

األعماؿ أو مكاف معُت من الدولة وتسمى عوامل البيئة العامة كالظروؼ االقتصادية ادلناخ السياسي، ادلتغَتات االجتماعية 
    2.والثقافية

ويف تعريف آخر يقصد بالبيئة التسويقية اخلارجية الكلية جبميع األحداث والتقلبات اليت ربدث خارج ادلؤسسة ولديها القدرة  -
 3.على التأثَت عليها

وتعرؼ أيضا بأهنا تلك العوامل اليت ال زبضع لسيطرة ادلؤسسة إذل حد بعيد وبالتارل فإف رجاؿ التسويق يهتموف هبا دلعرفة   -
 4.اذباىاهتا ادلتوقعة وآثارىا على ادلؤسسة كما تؤثر عناصر البيئة اخلارجية على أوجو النشاط التسويقي

استنادا إذل التعريفات السابقة ومن خبلذلا ؽلكن تعريف البيئة التسويقية اخلارجية الكلية بأهنا تلك القوى والعوامل 
وادلتغَتات اليت تقع خارج زليط ادلؤسسة واليت تؤثر بصورة مباشرة على سلتلف أنشطة ووظائف ادلؤسسة وال ؽلكن السيطرة عليها 

 .على غرار العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والتكنولوجية

 مكونات البيئة التسويقية الخارجية الكلية: المطلب الثاني

يشهد العادل تطور كبَت ومتواصل على كافة ادلستويات جعل من مفهـو البيئة التسويقية اخلارجية مفهوما معقدا وجب على 
اإلدارة العليا للمؤسسات التعامل معو حبكمة من خبلؿ تطوير أساليب وآليات تساىم يف تبسيط ىذا التعقيد لتحسُت عملية 

 .ازباذ القرارات وانعكاس ذلك على مردودية ادلؤسسة

 وتشمل مكونات البيئة التسويقية اخلارجية الكلية تلك العناصر اليت تقع خارج سيطرة ادلؤسسة وليس ذلا عبلقة مباشرة 
دبوقفها التشغيلي أو نوع الصناعة اليت تنتمي إليها أو النشاط الذي تتخصص فيو وتتضمن رلموعة ىذه العوامل كل من العوامل 
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 وؽلكن إضافة حىت العوامل الطبيعية لكوهنا تؤثر 1والتكنولوجية الدؽلغرافية،(الثقافية)واالجتماعية  (القانونية)االقتصادية والسياسية 
  :بشكل كبَت يف أنشطة ادلؤسسة والشكل التارل يوضح مكونات البيئة التسويقية اخلارجية الكلية

 مكونات البيئة التسويقية الخارجية الكلية: 11الشكل رقم 

     

، 1، دار ادلريخ للنشر، الطبعة أساسيات التسويقفيليب كوتلر، جاري ارمسًتونج، ترمجة علي سرور وإبراىيم سرور، : المصدر
 .89، ص2007

 :  البيئة الديمغرافية/ أوال

يقصد بالبيئة الدؽلغرافية رلموعة ادلتغَتات احلاصلة يف الًتكيبة السكانية من حيث حجم السكاف والنمو السكاين والكثافة 
 وتعترب العوامل الدؽلغرافية خارجة عن 2السكانية، ونسبة الذكور إذل اإلناث، ونسب الفئات العمرية واذلجرات الداخلية واخلارجية،

سيطرة ادلؤسسة باعتبارىا تؤثر فيها وليس ذلا القدرة على التحكم يف عواملها، لذلك على ادلؤسسات األخذ بعُت االعتبار مدى 
 :  وتضم البيئة الدؽلغرافية العناصر التالية3تأثَت البيئة الدؽلغرافية على أنشطتها التسويقية ألهنا ذات صلة مباشرة بالسلوؾ الشرائي،
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2
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 171، ص2007، لٌبٌا، 14، مجلة العلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌة، العددأثر المستهلك والبٌئة على النشاط التسوٌقً حٌدر رمضان عبد السالم، 

 . 172و
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  ويقصد بو العدد احلقيقي دلواطٍت بلد معُت، كما يتم أخذ العاملُت وادلقيمُت األجانب بعُت االعتبار يف :حجم السكان -
التعدد الكلي للسكاف من أجل ربقيق بعض احلسابات االقتصادية والتسويقية كوهنا فئات عاملة وتدفع الضرائب، كما أف 

العبلقة بُت حجم السكاف وصلاح العمليات التسويقية تكوف طردية بشكل عاـ، حبيث ترتفع نسبة صلاح العمليات التسويقية 
ادلوجهة إذل ادلناطق األكثر كثافة سكانية، وىناؾ بعض االستثناءات يف ىذه القاعدة وذلك الرتباط حجم السكاف بالعامل 
االقتصادي من حيث رلموع الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد، وعوامل أخرى حسب القطاع الذي تعمل فيو ادلؤسسة 

    1.على غرار الوعي الصحي ونسبة األمية
 يقصد بالنمو السكاين تلك الزيادة ادلستمرة يف عدد السكاف يف مكاف أو رلتمع ما خبلؿ فًتات :نسبة النمو السكاني -

 كما أف حدوث النمو السكاين قد 2زمنية معينة، وػلدث نتيجة الزيادة يف نسبة ادلواليد مقارنة بنسبة الوفيات بُت السكاف،
يكوف طبيعيا أو مكانيا، حبيث ػلدث النمو الطبيعي نتيجة الفرؽ بُت الوالدات والوفيات، يف حُت أف النمو ادلكاين يكوف 

بسبب اذلجرة اليت تؤدي إذل تغَت موطن األفراد زلليا أو دوليا وتتمثل نتائجها يف الزيادة من خبلؿ الوافدين أو النقصاف من 
   3.خبلؿ ادلهاجرين

 ويقصد هبا تقسيم الفئات العمرية اليت يتشكل منها ىيكل السكاف فإذا كانت مثبل نسبة :الفئات والتركيبة السكانية -
الشباب كبَتة، ربتاج ىذه الفئة العمرية إذل سلع وخدمات زبتلف بطبعتها عن تلك اليت ػلتاجها رلتمع متميز باحتبلؿ 

ادلعمرين فيو أكرب فئة عمرية، إذا ػلتاج رلتمع الشباب إذل نشاطات ترفيهية من نوادي ومدارس وجامعات يف حُت ػلتاج كبار 
 حيث ربتاج ادلؤسسة إذل معرفة الًتكيبة السكانية لغرض تكييف 4السن إذل خدمات من نوع آخر على غرار الرعاية الصحية،

 .  نشاطاهتا ومنتجاهتا وفق الفئات العمرية وكذا نسبة الذكور إذل اإلناث

 : البيئة االقتصادية/ ثانيا

تلعب احلالة االقتصادية للحيز الذي تنشط فيو ادلؤسسة دورا مهما يف تبٍت األنشطة واالسًتاتيجيات التسويقية حيث 
ترتبط عملية اختيار اإلسًتاتيجية التسويقية باحلالة االقتصادية للدولة على غرار النظاـ االقتصادي ومعدالت التضخم والفائدة 

 . اخل....والبطالة إضافة إذل معدؿ النمو االقتصادي ومستويات الدخل 

يقصد بالبيئة االقتصادية مجيع العوامل ادلؤثرة على القوة الشرائية للمستهلكُت وظلاذج اإلنفاؽ لديهم، لذلك فقد أصبح 
توافر القوة الشرائية لدى األفراد من الشروط األساسية لقياـ األسواؽ، علما أف قياـ ادلؤسسة بالتعرؼ على طبيعة األوضاع 

االقتصادية وتطوراهتا احلالية وادلستقبلية غلعلها أكثر قدرة على ربديد مدى صبلبة أو ىشاشة البيئة االقتصادية ومدى مبلئمتها 

                                                           
1

 ..104 و103، صمرجع سبق ذكره فتحً الشرع، باسم عناقرة، 
2

 . 36، ص2011، األردن، 1، دار البداٌة ناشرون وموزعون، الطبعةاالقتصاد السكانً إبراهٌم فٌاض عرفات، 
3

 مجلة االقتصاد والتنمٌة ،2016-1985النمو الدٌمغرافً فً الجزائر وأثره على معدالت الفقر خالل الفترة  عبد القادر فلفول، خالد بن جلول، 

 .118، ص2019، 2، جامعة البلٌدة 1، العدد10البشرٌة، المجلد
4

 .45 و44، صمرجع سبق ذكره أنٌس أحمد عبد هللا، 
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دلمارسة نشاطات ذبارية أو استثمارية من خبلؿ مؤشرات النمو االقتصادي والدخل القومي ومتوسط دخل الفرد السنوي وأوضاع 
 :  ومن بُت العوامل االقتصادية ادلؤثرة يف نشاط ادلؤسسة نذكر ما يلي1ميزاف ادلدفوعات وحجم التدفقات االستثمارية اخلارجية،

 :   الدخل/ أ

ؽلكن تعريف الدخل بأنو كل ثروة جديدة قابلة للتسويق ػلصل عليها الشخص خبلؿ مدة زمنية معينة ويتم ىذا مقابل 
   3: وؽلكن سبييز أربعة أنواع من ادلداخيل اليت هتتم ادلؤسسة بدراستها ىي2إسهامو يف العملية اإلنتاجية وفقا للنظاـ ادلتبع يف اجملتمع،

 ىو إمجارل ادلوارد ادلالية للفرد يف فًتة زمنية زلددة وؼلصص ىذا الدخل عادة ألغراض اإلنفاؽ واالدخار :الدخل اإلجمالي -
 .واالستثمار

 .  وىو رلموعة القيمة السوقية لكل السلع واخلدمات اليت ينتجها اجملتمع ككل يف فًتة زمنية زلددة:الدخل القومي -
 ىو تلك ادلوارد ادلالية اليت تتبقى لدى الفرد بعد دفعو للضرائب، أي أنو الدخل اإلمجارل ناقص الضرائب :الدخل الصافي -

 .ادلدفوعة
 ىو تلك ادلوارد ادلالية اليت تتبقى لدى الفرد بعد قيامو بشراء السلع واخلدمات الضرورية مثل األكل :الدخل الفائض -

والسكن، وعادة ما يتم زبصيص ىذا الدخل إذل االدخار أو اإلنفاؽ على بعض السلع واخلدمات غَت األساسية على غرار 
 . السيارات واالستثمار

زبتلف مستويات الدخل ألفراد اجملتمع حسب درجة التقدـ االقتصادي لكل دولة، حيث إف معرفة إدارة التسويق لتوزيع 
الدخل يف اجملتمع ؽلكنهم من القياـ بعدة أمور على غرار موقع ادلتجر وجودة السلع وأسعارىا، حيث تكوف جودة السلع منخفضة 

ونفس األمر بالنسبة للسعر يف األماكن اليت ربتوي مستهلكُت منخفضي الدخل والعكس صحيح، وىنا توجد إشارة إذل ارتباط 
الدخل دبستوى ادلعيشة والقدرة الشرائية، فكلما زاد الدخل قابلو ربسن يف ادلستوى ادلعيشي لؤلفراد والعوائل وبالتارل انعكاس ذلك 

على زيادة القوة الشرائية، وؽلكن النظر إذل القدرة الشرائية بطريقة أخرى من خبلؿ العبلقة بُت الدخل وتكاليف ادلعيشة، فعند 
زيادة الدخل نسبة إذل التكاليف ادلعيشية يقـو األفراد والعوائل بعمليات اإلنفاؽ على الكماليات أي زبطي مرحلة احلاجات إذل 

      4.مرحلة الرغبات

 :التضخم/ ب

                                                           
1

، جامعة سٌدي بلعباس، 1، العدد01، مجلة االبتكار والتسوٌق، المجلدالبٌئة االقتصادٌة والسٌاسٌة وأثرها على التسوٌق الدولً عطٌة الجٌار، 

 .182، ص2014
2

، أطروحة (دراسة مقارنة بٌن عٌنة من الدول المتقدمة ومجموع الدول الناتئة)أثر اإلنتاج غٌر المادي فً الدخل الوطنً أسماء نمدٌلً، 

 .96، ص2017، 2دكتوراه، جامعة قسنطٌنة 
3

  .65 و64، صمرجع سبق ذكرهالعٌد فراحتٌة،  
4

 .45، صمرجع سبق ذكره أنٌس أحمد عبد هللا، 
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وىو االرتفاع السريع يف معدؿ األسعار مقارنة مع ارتفاع دخل األفراد شلا غلعل القدرة الشرائية للمستهلك تنخفض، 
والتضخم يؤثر بصورة مباشرة على سياسات احلكومة وادلستهلك وبالتارل يؤثر على الربامج التسويقية، كما يعد دبثابة ربدي لرجاؿ 

  فمثبل 1التسويق يف رلاؿ الكلفة وتسعَت ادلنتجات ومدى قدرهتم يف إقناع الناس بالشراء حاليا خوفا من ارتفاع األسعار مستقببل،
 لشراء نفس %5 يعٍت أف الفرد حباجة إذل زيادة يف وحدات النقد ادلطلوبة دبقدار %5إذا كانت نسبة التضخم ذلذا العاـ 

ادلنتجات اليت كاف الفرد يشًتيها يف العاـ ادلاضي وذلك الرتفاع األسعار واطلفاض القدرة الشرائية للمستهلكُت يف ىذا العاـ، 
وخبلؿ فًتات التضخم تبحث ادلؤسسات عن زيادة األرباح من خبلؿ زيادة كفاءهتا عن طريق زبفيض تكلفة اإلنتاج حبيث 

     2.تتجنب زيادة األسعار لكوف ىذا األمر يلقى رفضا لدى ادلستهلكُت

 الدورة االقتصادية/ ج

سبثل الدورة االقتصادية سلسلة من العمليات اليت زبص أمور االقتصاد وتتصف ىذه الدورات بًتتيب منظم يعود هبا إذل 
حالة قد كانت عليها، وكأهنا تسَت يف دائرة زلكمة تكوف نقطة النهاية فيها قريبة من نقطة البداية أو ىي نفسها وقد جاء يف 

تعريف االقتصاديُت ذلا بأهنا تقلبات منتظمة بصورة دورية يف مستوى النشاط االقتصادي، حيث يتبُت لنا من خبلؿ ىذا التعريف 
، حيث تبدأ ىذه الدورات االقتصادية باالنتعاش (الكساد- التدىور- الرواج- االنتعاش)أف النشاط االقتصادي ؽلر بعدة مراحل 

والرواج وقد يصحبها تضخم يف النهاية كلما اقًتب ىذا النشاط من مستوى العمالة الكاملة، تليها فًتات ركود يف النشاط قد 
 وتؤثر ىذه ادلراحل بصورة مباشرة يف اخلطط 3يصل إذل حد الكساد، وقد تصحبها ارتفاع ملحوظ يف نسب البطالة،

واالسًتاتيجيات التسويقية للمؤسسات، حيث وجب إلدارة التسويق أف تضع لكل مرحلة خطة تسويقية معينة تتصف بادلرونة 
    4:وذبد القبوؿ لدى ادلستهلكُت، وادلراحل اليت سبر عليها الدورة االقتصادية ىي كالتارل

ويطلق عليها أيضا االستعادة، حيث ؽليل فيها ادلستوى العاـ لؤلسعار للثبات، أما النشاط االقتصادي يف : مرحلة االنتعاش -
رلملو فيتزايد تدرغليا وينخفض سعر الفائدة إضافة إذل تضاؤؿ ادلخزوف السلعي نظرا لزيادة الطلب وػلصل توسع ملحوظ يف 

 .النشاط ادلصريف من خبلؿ اإليداعات غَتىا من العمليات ادلصرفية
لكوهنا سبثل النقطة ادلرتفعة يف الدورة االقتصادية، وتتميز  (الذروة)يطلق عليها أيضا التوسع واالزدىار أو القمة : مرحلة الرواج -

بارتفاع مطرد يف األسعار وتزايد حجم اإلنتاج الكلي دبعدؿ سريع، إضافة إذل تزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف وتصبح 
 .الطاقة اإلنتاجية مستغلة بالكامل، تصاحبو نقص يف العمالة وبعض ادلواد اخلاـ األساسية

ويطلق عليها االنكماش أو األزمة، حيث ػلصل فيها ىبوط تدرغلي يف مستوى األسعار وينتشر الذعر : مرحلة الركود -
التجاري وتستعيد البنوؾ قروضها من العمبلء، تصاحبها ارتفاع أسعار الفائدة واطلفاض حلجم اإلنتاج والدخل وتزايد ملحوظ 

                                                           
1

 .63، ص، مرجع سبق ذكره عبد العزٌز مصطفى أبو نبعة
2

 . 46، صمرجع سبق ذكره أنٌس أحمد عبد هللا، 
3

 مجلة ،(ٌوسف علٌه السالم نموذجا) دور القٌادة فً إدارة الحٌاة االقتصادٌة واألزمات  عبد الرحٌم عبده محمد الحوري، تقً الدٌن بن محمد،

 .316 و315، ص2019، الٌمن، 14القلم، العدد
4

، مداخلة ضمن الملتقى الدولً كفاءة صٌغ وأسالٌب التموٌل اإلسالمً فً احتواء األزمات والتقلبات الدورٌة صالح صالحً، عبد الحلٌم غربً، 

 .13، ص2009، 1حول األزمة المالٌة واالقتصادٌة الدولٌة والحوكمة العالمٌة، جامعة سطٌف
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للبطالة وحجم ادلخزوف السلعي، كما تنخفض التسهيبلت ادلصرفية مقابل ارتفاع يف حجم االحتياطي النقدي لدى البنوؾ 
 . وضعف التسويات واإليداعات ادلصرفية

وىو الركود الكبَت الذي تطوؿ فًتتو، وتتميز ىذه ادلرحلة باطلفاض دلستوى األسعار وانتشار البطالة وكساد : مرحلة الكساد -
، وتعترب أسوأ مرحلة يف النشاط االقتصادي، وسبثل النقطة ادلنخفضة يف الدورة  التجارة والنشاط االقتصادي على العمـو

 .  االقتصادية

       :  البيئة الطبيعية/ ثالثا

يقصد بالطبيعة بشكل سلتصر احمليط الذي يعيش بو اإلنساف من موارد متاحة على األرض وكائنات حية ونظاـ للتعامل 
مع ىذه ادلفردات عرب تكييف ما يستطيع منها لصاحل بقائو وتعلقو باحلياة، لذلك فإف اإلنساف ومجيع ما ػليط بو من كائنات حية 

ىي جزء من الطبيعة اليت يعيش هبا وليس بدخيل عليها، وأف العبلقة القائمة ما بُت الكائنات احلية وادلوارد الطبيعية ادلتاحة على 
األرض واجلو ىي جزء من النظاـ البيئي الطبيعي، ومنو ؽلكن أف نقوؿ على البيئة الطبيعية على أهنا احمليط البيولوجي الفيزيائي 

الكيميائي وادلتكوف من الكائنات احلية وادلوارد الطبيعية احمليطة باإلنساف واليت تربطهما عبلقات متشابكة ومتكاملة لتكوين النظاـ 
 1.البيئي الطبيعي العاـ

لقد تزايد االىتماـ بعناصر البيئة الطبيعية يف السنوات ادلاضية ويطلق احملللوف على عقد التسعينات من القرف ادلاضي أنو 
عقد األرض، حبيث أصبحت البيئة الطبيعية دبثابة قضية أساسية تواجو األنشطة واألعماؿ يف كل أضلاء العادل، يف حُت تشهد 
العدد من الدوؿ مستويات خطَتة من التلوث البيئي، حيث يرى الكثَت من العلماء أف ادلوارد الطبيعية قد تأثرت باالستخداـ 

 2.اإلنساين والتكنولوجي

وتشمل البيئة الطبيعية كل الظروؼ الطبيعية اليت ربيط بادلؤسسة على غرار العوامل ادلناخية اجلغرافية إضافة إذل التلوث 
البيئي وندرة ادلواد األولية واالرتفاع ادلتواصل يف كلفة الطاقة، لذلك وجب على ادلؤسسة ومن خبلذلا إدارة التسويق وضع خطط 

 حيث تؤثر التغَتات الطبيعية على ادلؤسسة باعتبارىا 3وسياسات تسويقية تتصف بادلرونة حبيث يسهل عليها مواجهة ىذه العوامل،
نظاما مفتوحا وعلى أنشطتها ادلختلفة احلالية والقادمة وذلك إما بشكل مباشر بواسطة مكونات ىذا النظاـ، أو بشكل غَت مباشر 

بواسطة السياسة اإليكولوجية احلالية أو ادلستقبلية جملاهبة ىذه التغَتات مثل فرض ادلعايَت القياسية للبيئة أو حىت فرض ضرائب 
   4.ورسـو بيئية على األنشطة االقتصادية

 :البيئة السياسية والقانونية/ رابعا

                                                           
1

 260،  ص2014، عمان، 1، دار الحامد للنشر والتوزٌع، الطبعة قضاٌا معاصرة فً التسوٌق ثامر البكري، 
2

 .67 و66، ص، مرجع سبق ذكره عبد القادر محمد عبد القادر
3

 .178، ص2010، عمان، 1 دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، الطبعة ،(تطبٌقً- مدخل منهجً)االتصاالت التسوٌقٌة المتكاملة  علً فالح الزعبً، 

4
 Stéphanie Monjon , Julien Hamoteau, Développement , Croissance et Environnement , Cahier Français, n°337, 2007, P36. 
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تعد ادلتغَتات السياسية والقانونية من ضمن ادلتغَتات البيئية اخلارجية اليت تؤثر على ادلؤسسة، حيث تتكوف ىذه البيئة من 
النظاـ احلاكم واألحزاب السياسية والعبلقات الدولية والرأي العاـ والنقابات العامة، إضافة إذل السياسات ادلالية للدولة وسياسات 
 1الدولة بالنسبة لبلستثمار اخلارجي، كما تشمل التشريعات والقرارات اإلدارية وآراء احملاكم واللوائح واإلجراءات ادلنظمة للعمليات،

     2.ويتم تعريفها بأهنا القوانُت واذليئات وادلؤسسات احلكومية اليت تؤثر وتقيد عمل ادلؤسسات واألشخاص يف رلتمع ما

إف ادلؤسسات ال تعمل يف معزؿ عن تأثَتات سلتلف القوى السياسية والقانونية للدولة، فنجد مثبل إصدار الدولة لبعض 
القرارات كحضر استَتاد بعض ادلنتجات األجنبية واليت ينتج عنها توسيع يف الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات احمللية لعدـ وجود منافسة 
أجنبية، وقد تنتج عن ىذه القرارات بعض األمور السلبية على غرار صعوبة احلصوؿ على مدخبلت العمليات اإلنتاجية ادلتوفرة يف 
بلداف أجنبية، كما صلد القرارات ادلتعلقة بزيادة الضرائب والرسـو على بعض الواردات شلا يؤدي إذل ارتفاع تكاليف اإلنتاج وبالتارل 
ارتفاع أسعار السلع واخلدمات وتأثَت ذلك على القدرة الشرائية للمستهلكُت، فضبل عن بعض العوامل السياسية األخرى ادلتعلقة 
بتشجيع ادلستثمرين ورجاؿ األعماؿ على إنشاء مؤسسات جديدة وذلك عن طريق االمتيازات واإلعفاءات الضريبية وكذا تسهيل 

احلصوؿ على موارد اإلنتاج، ولعل من أكثر العوامل السياسية تأثَتا على نشاط ادلؤسسات ىو مدى االستقرار السياسي يف الدولة، 
حيث قد يؤدي عدـ االستقرار إذل زبوؼ ادلستثمرين وبالتارل انسحاهبم أو تقليل حجم استثماراهتم، أما فيما ؼلص العوامل 

القانونية فتؤثر بصورة مباشرة على عمل ادلؤسسة وذلك من خبلؿ بعض القوانُت على غرار تلك ادلتعلقة حبماية البيئة واالستعماؿ 
ادلقنن للموارد الطبيعية إضافة إذل القوانُت اليت تنظم عبلقة العمل بُت مبلؾ ادلؤسسات وادلوظفُت، فضبل عن القوانُت اليت توضح 
كيفية إنشاء ادلؤسسات وتنظيم العمليات التجارية فيها، وخاصة تلك اليت تتعلق حبماية ادلستهلك من بعض التصرفات اليت تقـو 

    3.هبا بعض ادلؤسسات على غرار الغش التجاري والتدليس

 : البيئة الثقافية واالجتماعية/ خامسا

اىتم رواد األعماؿ بشكل متزايد باالذباىات والتغَتات احلاصلة يف البيئة االجتماعية معتمدين يف ذلك على مؤشرات 
اجتماعية من شأهنا ربديد مدى التقارب أو التعارض مع القرارات ادلختلفة حياؿ العمليات ادلختلفة يف ادلؤسسة وادلؤشرات 
االجتماعية يعرب عنها باإلحصائيات ادلباشرة واليت ربقق السهولة واالختصار وادلقارنة يف إعطاء أحكاـ متوازنة عن احلاالت 

 4الرئيسية اليت تتوقعها يف اجملتمع، ويف كل األحواؿ ترتبط بشكل موضوعي يف تفسَت وقياس مستوى الرفاىية والسعادة للمجتمع،
فالبيئة االجتماعية سبثل رلموعة العوامل وادلتغَتات اليت تؤثر بدرجة ملموسة يف جانب الطلب على منتجات ادلؤسسة، وكذلك على 

، أما فيما ؼلص ادلتغَتات الثقافية فهي رلموعة القيم والعادات وادلفاىيم السائدة 5القيم والقواعد وشلارسة العاملُت داخل ادلؤسسات
باجملتمع، ويلعب ادلستوى الثقايف دورا بارزا يف العمل التسويقي كوف أف الثقافة ىي حصيلة ادلعرفة اليت ؽلتلكها الفرد داخل 

                                                           
1

 . 140، ص2009، مصر، 1، المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع، الطبعة التسوٌق مدخل التحلٌل المتكامل أحمد محمد غنٌم، 
2

 .46، ص، مرجع سبق ذكره فٌلٌب كوتلر وآخرون
3

، المجلة الجزائرٌة لالقتصاد والمالٌة،  تموقع المنظمات بٌن ضرورة التوجه نحو االبتكار وحتمٌة تجاوب البٌئة التسوٌقٌة عبد الغانً مرابطً،

 .59 و58، ص2015، جامعة المدٌة، 04العدد 
4

 .65، ص2009، عمان،2، دار وائل للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة ، التسوٌق والمسؤولٌة االجتماعٌة ثامر ٌاسر البكري
5

 .45، ص، مرجع سبق ذكره الهاشمً بن واضح
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 حيث تتضمن مجلة من العناصر على غرار الدين والقيم واللذاف يؤثراف بصورة مباشرة على سلوؾ األفراد وؼلتلف ىذا 1اجملتمع،
التأثَت باختبلؼ الدين ادلتبع ودرجة التدين، كما أف اللغة والعادات والتقاليد تلعب دورا كبَتا يف سلوكيات األفراد، فاللغة ىي أداة 
تواصل تعكس وتبُت االصلازات الفكرية وتعززىا، يف حُت أف العادات والتقاليد تعرب عن رلموعة من القواعد السلوكية اليت يلتـز هبا 
األفراد يف اجلماعة واجملتمع الذين ينتموف إليو، ولدينا من بُت العناصر أيضا ادلستوى التعليمي وادلعارؼ ادلكتسبة إضافة إذل وسائل 

    2.اإلعبلـ كوهنا تؤثر بدرجة كبَتة على اخلصائص الثقافية الرئيسية للفرد

 البيئة التكنولوجية/ سادسا

إف التطورات التكنولوجية أصبحت متغَتا ىاما بإمكانو التحكم يف أداء ادلؤسسة وؽلكن أف تعتمد عليو يف بناء ادليزة 
 فالبيئة التكنولوجية تعد 3التنافسية لذلك وجب عليها البقاء على إطبلع دائم جبميع ادلتغَتات التكنولوجية اليت ربدث يف زليطها،

من العناصر اذلامة اليت ذلا تأثَت مباشر على سياسة اإلبداع لدى ادلؤسسة، حيث تتكوف من البنية األساسية للعلم والتكنولوجيا 
ومستوى التقدـ العلمي والتكنولوجي السائد يف اجملتمع والقدرة الوطنية لئلبداع واالبتكار،  (ادلؤسسات، األفراد، اإلمكانيات)

إضافة إذل مدى القدرة على نقل التكنولوجيا األجنبية وتطويرىا وربقيق االستفادة منها، ويدخل ضمن سياؽ البيئة التكنولوجية 
   4.أيضا مدى توفر وسائل الربط واالتصاؿ بُت ادلؤسسات العلمية والتكنولوجية ادلختلفة

إف التنبؤ التكنولوجي يساعد يف تقريب درجة احتمالية ظهور تكنولوجيا جديدة يف صناعة معينة وتوقع التأثَتات ادلباشرة 
وغَت ادلباشرة ذلذه التكنولوجيا على ادلؤسسات واجملتمع بصورة عامة ألف شرط صلاح أي إسًتاتيجية وبغض النظر عن حجم وقوة 

ادلؤسسة ىو قدرة صانعي اإلسًتاتيجية والقادة اإلداريُت على التنبؤ التكنولوجي واستكشاؼ متغَتات ادلستقبل، إضافة إذل التساؤؿ 
باستمرار عن أي مدى ؽلكن للتكنولوجيا احلالية ادلستخدمة من طرؼ ادلؤسسة أف تساعدىا يف احلفاظ على موقعها التنافسي يف 

        5.السوؽ، على أف يكوف ىذا التساؤؿ يف إطار عملية البحث ادلتواصل من أجل التطوير والتحسُت التكنولوجي دلنتجات ادلؤسسة

        5.ادلؤسسة
 

 

 

                                                           
1

 .67، ص2015، عمان، 2، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، الطبعة إدارة التوزٌع مدخل تطبٌقً متكامل علً فالح الزعبً، 
2

، أطروحة دكتوراه، انعكاسات تحلٌل البٌئة الخارجٌة الدولٌة على التسٌٌر االستراتٌجً للمؤسسة االقتصادٌة فً ظل العولمة شرٌف بوقصبة، 

 . 68، ص2016جامعة بسكرة، 
3

، اإلمارات العربٌة المتحدة، 1، دار الكتاب الجامعً، الطبعة (رؤى وتحدٌات)التسوٌق فً عصر االضطراب  أحمد مرسً أحمد إبراهٌم، 

 .223، ص2015
4

، أطروحة دكتوراه، جامعة دراسة تحلٌلٌة لدور الٌقظة التنافسٌة والتكنولوجٌة فً تدعٌم المٌزة التنافسٌة للمؤسسة الجزائرٌة سمٌر بركانً، 

 .21، ص2015، 3الجزائر 
5

 .20، ص2014، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر دور الٌقظة التكنولوجٌة فً رفع القدرة التنافسٌة للمؤسسة االقتصادٌة مروان بوزٌد، 
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 خاتمة الفصل األول 

تعد البيئة التسويقية باختبلؼ مكوناهتا دبثابة شطر أو جزء وجب على ادلؤسسة التعامل معو بذكاء وحذر شديدين 
باعتبارىا تتكوف من أقساـ ؽلكن السيطرة على بعضها وتستحيل السيطرة على بعضها اآلخر، وتؤثر بشكل مباشر وغَت مباشر 
على سلتلف األنشطة واخلطط واالسًتاتيجيات التسويقية اليت تنتهجها ادلؤسسة، كما أف إدارة التسويق الناجحة ىي اليت تقـو 

بتصميم خطط وسياسات تسويقية مرنة تتماشى مع التغَتات احملتملة يف البيئة، واليت قد تتوقعها من خبلؿ أحباث التسويق 
باستعماؿ بعض األدوات ادلستخدمة يف ربليل البيئة التسويقية دلعرفة نقاط القوة لتعزيزىا وتطويرىا وكذا نقاط الضعف للقضاء 
عليها، إضافة إذل معرفة الفرص التسويقية القتناصها وكذا التهديدات احملتملة لتجنبها واالستعداد ذلا، وبالتارل توفَت ادلتطلبات 

 .البيئية البلزمة لكي ربقق ادلؤسسة أىدافها

وقد تطرقنا يف ىذا الفصل إذل ماىية البيئة التسويقية على العمـو من خبلؿ استعراض ادلفاىيم واإلطار العاـ والنظري ذلا، 
كما مت دراسة مكوناهتا وتفريعاهتا حيث تنقسم البيئة التسويقية إذل ثبلثة أقساـ رئيسية بداية بالبيئة التسويقية الداخلية واليت 

تضمنت اذليكل التنظيمي للمؤسسة وثقافتها التنظيمية ومواردىا، مث البيئة التسويقية اخلارجية اجلزئية أو ما يطلق عليها باخلاصة 
وادلتضمنة كل من ادلؤسسة يف حد ذاهتا وادلوردوف وادلنافسوف، إضافة إذل وسطاء التسويق وادلستهلكوف وكذا اجلمهور، مث تطرقنا إذل 
البيئة التسويقية اخلارجية الكلية أو ما يطلق عليها بالعامة واليت تضمنت سلتلف العوامل ادلؤثرة يف ادلؤسسة وال ؽلكن السيطرة عليها 

 .      على غرار البيئة الدؽلغرافية، الطبيعية، االقتصادية، السياسية والقانونية، إضافة إذل البيئة االجتماعية والثقافية، مث البيئة التكنولوجية
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 :تمهيد

ىي كلها كلمات مًتادفة تدور يف سياؽ واحد يقصد بو التنقل من مكاف إىل مكاف ... السياحة، االررباؿ، التجوؿ، السفر
آخر ألغراض سلتلفة ومتنوعة بغية احلصوؿ على نوع من اإلشباع النفسي وادلادي الذي يتولد من احلاجات ادلختلفة وادلتنوعة 

 .لئلنساف

تعد ظاىرة السياحة من أكثر الظواىر اإلنسانية قدما وعراقة، وتعكس مدى التواجد واحلضاري والعلمي للشعوب بوضعها 
ظاىرة ذلا أبعادىا وخصائصها العلمية واالجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية، باعتبار أف اإلنساف منذ أف خلق وىو يف تنقل 

وسفر دائم باحثا عن األمن واالستقرار والرزؽ وإرضاء الذات ،كما أهنا دبثابة ادلرآة اليت تعكس صورة حضارة البلداف وتظهر 
وجهها احلقيقي يف العامل، حيث أف مع مرور األزماف واحلقبات تطورت وتنامت ىذه الظاىرة وتنوعت أىدافها فصارت ظاىرة 

 .اقتصادية ثقافية سياسية واجتماعية زادهتا التطورات التكنولوجية احلاصلة وادلتجددة يف عصرنا ىذا

يشهد العامل حاليا تغَتات جذرية يف كافة اجملاالت سببتها ظاىرة العودلة اليت أذابت العوائق أماـ حركة رؤوس األمواؿ 
واالستثمارات وىذا ما ساىم يف تنامي ظاىرة السياحة اليت أصبحت سلتلف البلداف تركز عليها كقطاع أساسي للدفع بعجلة النمو 
االقتصادي خاصة وأنو قطاع يشهد ظلوا سريعا بادلوازاة مع النمو الدؽلغرايف الكبَت، لذلك تعد السياحة من منظور اقتصادي قطاع 

إنتاجي يأخذ دورا مهما يف زيادة الدخل القومي وربسُت ميزاف ادلدفوعات كما أهنا أحد أىم مصادر العملة الصعبة اليت ربقق 
 .التنمية االقتصادية ادلنشودة وما يصاحبها من تنمية اجتماعية وثقافية سلتلفة

 : ومن أجل اإلدلاـ أكثر دبوضوع السياحة ودراسة سلتلف مفاىيمو قمنا بتقسيم الفصل إىل ما يلي

 نظرة عامة عن السياحة : المبحث األول 

 األهمية واآلثار المختلفة للسياحة : المبحث الثاني 

 التسويق السياحي : المبحث الثالث 

 السياحة الصحراوية: المبحث الرابع
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 نظرة عامة عن السياحة : المبحث األول 

تعترب السياحة ظاىرة جد قدؽلة مرتبطة بتواجد اإلنساف وتنقبلتو يف العصور ادلاضية حبثا عن األماكن اليت توفر معيشة أفضل 
وكذا رغبة يف االحتكاؾ والتواصل مع شعوب ومناطق أخرى ينتج من خبلذلا عبلقات اجتماعية وذبارية وسياسية تغذيها رغبات 
وحاجيات اإلنساف ادلتنوعة ، مع مرور الزمن تطورت ىذه الظاىرة وتطورت أىدافها لتصبح ظاىرة اجتماعية وثقافية هتدؼ إىل 

احلصوؿ على الراحة واالستجماـ واالستمتاع ، ىذا ما أجرب سلتلف الدوؿ على االىتماـ هبذا القطاع كونو فرصة كبَتة تساىم يف 
 .الرفع من حجم اقتصادياهتا

 نشأة السياحة وتطورها التاريخي : المطلب األول 

ال ؽلكن اإلدلاـ بأي ظاىرة دوف استنباط فكرة عامة عن تارؼلها ونشأهتا عرب سلتلف العصور ، وشلا الشك فيو أف نشأة 
السياحة ترتبط ارتباطا وثيقا بنشأة اإلنساف حيث كاف التنقل والًتحاؿ أمرا أساسيا لتأمُت الطعاـ واإلقامة وكذا التواصل 

االجتماعي بُت سلتلف الشعوب رغم بدائية الوسائل وطرؽ التنقل إال أف ىاتو الظاىرة تطورت من حقبة زمنية إىل أخرى إىل أف 
صارت يف يومنا ىذا ركيزة أساسية يف اقتصاديات الدوؿ وأصبح الكثَت منهم يسعوف إىل فهم الظاىرة وتنميتها والرفع من مردوديتها 

 :فمن خبلؿ ما سبق سنستعرض سلتلف ادلراحل والتطورات اليت شهدهتا السياحة يف ما يلي 

 : مرحلة العصور القديمة/ أوال

وتشمل ىذه ادلرحلة الفًتة األوىل من حياة اإلنساف أي من العصر البدائي أين كاف سفر اإلنساف مربوط باستقراره والبحث 
عن وسائل العيش اذلٍتء من توفر األكل واألمن، ومل تكن ىناؾ قوانُت ربكم تصرؼ اإلنساف وربدد حقوقو وواجباتو وال ربد من 

ترحالو سوى قوانُت الطبيعة ومل تكن ىناؾ جيوش ربميو من الغزو واالعتداء عليو، ومل تكن العلـو متطورة فتخدـ اإلنساف وتوفر لو 
ما ػلميو من احلر والقر وال وسائل نقل تسهل السفر، فقد كاف يتنقل اإلنساف من األرض القاحلة إىل األرض اخلصبة ومن ادلكاف 

الذي ؼلاؼ فيو إىل ادلكاف اآلمن فلم يكن السفر ؼلضع للتعقيدات التالية من ضرورة توفر وسيلة نقل، تأشَتة دخوؿ بلد ما، 
 .1اخل...مصاريف نقل، جواز سفر

ويعتقد أف ما يعرؼ بالسفر ادلنظم ظهر يف فًتة اإلمرباطوريات الكربى كالفارسية واليونانية واآلشورية والرومانية وادلصرية يف 
فًتة ما قبل ادليبلد بآالؼ السنُت ودامت عدة قرونا وصوال إىل فًتة ما بعد ادليبلد بسنوات، حيث كاف السفر خبلؿ ىاتو الفًتة 
، 2لغرض التجارة والقياـ باحلمبلت واحلروب العسكرية، وتلك ادلهمات ادلتعلقة بشؤوف الدولة يف إدارة ادلناطق الواقعة ربت السيطرة
ومع ظهور طرؽ التجارة وربسن النقل الربي والبحري ازدادت إمكانيات الًتحاؿ واالنتقاؿ عند الشعوب ذات احلضارات القدؽلة 
خاصة الفينيقيُت واليوناف والروماف، حيث أف الفينيقيُت انطلقوا من الساحل اللبناين غلوبوف حوض البحر األبيض ادلتوسط حىت 

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه فً العلوم إستراتٌجٌة تسوٌق المنتج السٌاحً الجزائري من خالل المخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة عبد الحفٌظ مسكٌن،  

 .25، ص2016االقتصادٌة، جامعة بسكرة، 
2
 .، بتصرف16، ص2007، دار الفكر الجامعً، مصر، مدخل إلى علم السٌاحة أحمد فوزي ملوخٌة،  
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وصلوا حبر الشماؿ والبحر األضبر والبحر األسود وذىبوا بعيدا إىل أف وصلوا الشاطئ الغريب إلفريقيا، ومل تقتصر رحبلهتم على 
أىداؼ التجارة بل تعدت إىل أىداؼ توسعية واستكشافية إلشباع رغبة السفر وادلتعة لديهم، وبالتايل كانوا الرواد األوائل 

 .1للسياحة

وكاف للعرب حضورا يف ىذه ادلرحلة حيث تفردوا بنشاط رحبلهتم وتعددىا إىل إقليمي آسيا وشرقي إفريقيا بصورة خاصة، 
وسبيزت بقطعها دلسافات طويلة، وشكلت الرغبة يف تعلم أسرار العلـو احلديثة واآلداب والفنوف العربية عامل جذب للزوار من 

خارج الببلد اإلسبلمية يف حُت كانت التجارة والرغبة يف الكسب، باإلضافة إىل الشجاعة وحب ادلغامرة والكشف والبحث عن 
الشهرة واجملد من دوافع اتساع دائرة الرحبلت العربية لتتجاوز الدولة وخاصة يف قاريت آسيا وإفريقيا، شلا أثرى ادلعرفة اجلغرافية لدى 

العرب والعامل ورسخ القواعد األولية دلفهـو السياحة عن طريق الرحالة الذين شكلت كتاباهتم الرائدة يف العديد من أقاليم العامل وما 
 2.حوهتا من معلومات دقيقة ومتنوعة وثائق سياحية ال ؽلكن التقليل من شأهنا عند تاريخ بدايات علم السياحة

من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ بأف ظاىرة السياحة كانت معروفة وواضحة للعياف من ظهور اإلنساف، وكاف االختبلؼ فقط 
يف كوهنا غَت منظمة يف ذلك الوقت حيث كاف التنقل إجباريا وتفرضو الظروؼ ادلعيشية حبثا عن القوت واألماف وضماف معيشة 

 .أفضل من خبلؿ الوصوؿ إىل مناطق تساعد على استقرار البشر

 : مرحلة العصور الوسطى/ ثانيا

امتدت ىذه الفًتة مابُت القرف اخلامس واخلامس عشر حيث كاف اذباه السياحة يف تلك العصور إىل التجارة، احلج، رحبلت 
ودراسة، ولقد انفرد العرب يف تطوير مبادئ السياحة بوضع األسس األوىل دلعظم فروع السياحة، فمن الوقائع الثابثة أف معظم 

الببلد اإلسبلمية كانت أكثر تقدما من بلداف أوروبا وآسيا، حيث بغداد وقرطبة أكثر ادلدف ثراء، فكانت ذبارة العامل ذبري إليها، 
حيث كانت التجارة نشيطة والصناعات ناجحة، وكانت مركزا حلياة ثقافية وحضارية إىل احلد الذي جذبت إليها العلماء وادلثقفُت 

من ربوع أضلاء العامل، ومن ىنا بدأت حركة االزدىار يف العلـو وسلتلف رلاالت احلياة ومن خبلؿ ذلك انطلقت حركة الرحالة 
 ومن أبرز الرحالة العرب يف تلك العصور ىو الرحالة ابن بطوطة الذي قاـ برحلة دامت ما يقارب 3العرب ضلو صبيع أضلاء العامل،

الذي وضع ضمنو رحبلتو إىل آسيا و إفريقيا، " ربفة األنظار يف غرائب األمصار وعجائب السفر "  سنة، حيث أّلف كتاب 30
وال تزاؿ ىاتو الكتب " ادلسالك وادلمالك" باإلضافة أيضا اىل الرحالة أبو عبيدة البكري الذي وضع كتاب عن غرب افريقيا بعنواف 

 4.تصلح لئلرشاد السياحي يف تلك ادلناطق

                                                           
1
 .11، ص 1993، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، لبنان، الجغرافٌا السٌاحٌة أحمد فضل ٌونس،  

2
 .17، ص 2015، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن، التسوٌق السٌاحً فً المنشآت السٌاحٌة هباس رجاء الحربً،  

3
  .16، ص 2008، دار زهران للنشر والتوزٌع، األردن، صناعة السٌاحة توفٌق ماهر عبد العزٌز،  
1

، 2، رسالة ماجستٌر، جامعة الجزائرالسٌاحة الجزائرٌة ودورها فً كشف معوقات التنمٌة اإلجتماعٌة للبناء السوسٌوثقافً عالٌة بشٌرة، 

 .84، ص 2010
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أما عن الرحالة األوروبيُت فهناؾ الرحالة ادلعروؼ ماركو بولو يف قارة آسيا وكذا رحبلت الفايكينج إىل أيسلندا وغرينبلند 
أضحت الحقا كتب الرحالة من كتب اإلرشاد السياحي اذلامة عن البلداف ،ورحلة شاردلاف إىل بغداد يف عصر ىاروف الرشيد، 

والطرؽ وادلواقع وادلسارات ادلختلفة، ومع هنايات العصور الوسطى ازدادت أعداد السياح، وأخذت السياحة زبرج عن كوهنا حكرا 
 1.على الطبقات األرستقراطية

بناء على ما سبق ؽلكن القوؿ أف ظاىرة السياحة يف العصور الوسطى باتت أكثر وضوحا وتنظيما بالنظر إىل ما كانت عليو 
يف العصور القدؽلة ازدىرت احلياة وتشكلت احلضارات وظهر العلماء وادلثقفوف وزادت حركة الرحالة العرب وغَتىم من خبلؿ 

 .اكتشاؼ العديد من ادلناطق القابلة للعيش إضافة إىل توثيقهم  لكل مغامراهتم ورحبلهتم من خبلؿ تأليف الكتب

 : مرحلة العصور الحديثة/ ثالثا

امتدت ىذه ادلرحلة ما بُت القرنُت السادس عشر والتاسع عشر، حيث بدأت مباشرة بعد ظهور حركة االكتشافات اجلغرافية 
اليت أدت إىل زيادة األسفار والتنقبلت ليشهد العامل تغَتا يف نوع الرحبلت على غرار الرحبلت القارية داخل األقاليم اجملهولة فيما 

، وقد اتسمت ىذه ادلرحلة بتطور اآللة وتقدـ وسائل النقل وادلواصبلت من بواخر، سيارات، سكك 2يعرؼ بقارات العامل اجلديد
،حيث توسع االستثمار يف صناعات النقل وأدى إىل تقدمي 3حديدية، كل ىذه الوسائل ساعلت يف زيادة الرفاىية للسفر والًتحاؿ

اخلدمة السياحية، وكلما كانت وسائل النقل متنوعة ومرػلة وسريعة كلما ساعد ذلك على ظلو احلركة السياحية، وخبلؿ ىذه الفًتة 
، وما ميز ىذه الفًتة التزايد الكبَت يف عدد السكاف 4يبلحظ وجود ارتباط قوي بُت التطور السياحي وتطور وسائل ادلواصبلت

وتطور العبلقات بُت سلتلف الدوؿ، فأصبحت ظاىرة السفر والسياحة ظاىرة مؤثرة يف اقتصاديات البلداف دلا ربقق من مكاسب 
 .5مادية كبَتة، واعتربت السياحة فن تقدمي اخلدمة

كما أسهم الرواج االقتصادي الذي شهدتو أوروبا خبلؿ ىذه ادلرحلة نتيجة لنشاطها االستعماري الواسع، وتطور كل من 
العلـو والفنوف، والثورة الصناعية يف ظهور ظاىرة جديدة يف رلاؿ السفر والسياحة، سبثلت يف قياـ األفراد برحبلت خاصة هتدؼ 

إىل ادلتعة والًتويح عن النفس وال تسعى إىل الكسب ادلادي، وىذا ما أدى إىل ظهور السياحة دبعناىا ادلعاصر وبالتايل بدء 
  6.استخداـ تعبَت السائح لئلشارة إىل الشخص الذي يقـو برحلة من أجل ادلتعة والًتويح أو ألسباب صحية ودينية

، حيث شرع يف تنظيم الرحبلت اجلماعية، "توماس كوؾ"شهدت ىذه ادلرحلة تأسيس أوؿ وكالة للسفر يف العامل من طرؼ 
بتحقيق صلاحات يف رلاؿ الطَتاف من صناعتهم " رايت"وتشكلت الطبقة الوسطى يف الواليات ادلتحدة األمريكية، كما قاـ اإلخوة 
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 .73، ص 2011، رسالة ماجستٌر، جامعة الشلف، أثر تحرٌر تجارة الخدمات على السٌاحة العربٌة علً زٌان بروجة، 
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يف مشاؿ كارولينا، مث بدأت رحبلت الطَتاف ادلنتظمة بالعمل بشكل جدي بُت لندف وباريس نظرا للتطورات " كييت ىاوؾ"لطائرة 
 1.التكنولوجية اذلائلة اليت حصلت خبلؿ فًتة احلرب العادلية الثانية

إذف ؽلكن القوؿ أف مرحلة العصور احلديثة ىي ادلرحلة اليت بدأت فيها ظاىرة السياحة تتنظم أكثر فأكثر وارتبط ىذا التنظيم 
بصورة مباشرة مع ما يسمى بالثورة الصناعية حيث شهدت ىاتو ادلرحلة هنضة كبَتة يف شىت اجملاالت على غرار اجملاالت ادلرتبطة 

بصناعة السياحة، وطلص بالذكر ىنا التطور احلاصل يف وسائل النقل اجلماعية والفردية مثل السيارات والطائرات والبواخر 
 .والقطارات، وتطورت السياحة من احلاجة إىل العبلج والدراسة والطقوس الدينية إىل احلاجة إىل الًتفيو والًتويح عن النفس

 :المرحلة المعاصرة / رابعا

تبدأ ىذه ادلرحلة مع بداية القرف العشرين الذي تطورت خبللو السياحة بصورة مل تشهدىا يف أية فًتة زمنية سابقة، خاصة 
بعد احلرب العادلية الثانية، بسبب زيادة أوقات الفراغ وارتفاع مستويات ادلعيشة والتعليم والتوسع يف وسائل النقل وادلواصبلت 

حيث شهد تطور ىائل يف النشاط السياحي أو ما يعرؼ باالقتصاد السياحي " قرف السياحة"السريعة، إذ يعترب القرف العشرين 
،  2وبالتايل حدث تطور يف ادلنشآت السياحية والفنادؽ العمبلقة، وظهور كذلك ادلنظمات السياحية وأعلها ادلنظمة العادلية للسياحة

ومل يعد اقتصار السفر والسياحة على طبقة األغنياء، وأصبحت األجهزة السياحية يف سلتلف البلداف هتتم باستقطاب الطبقة 
 : ، إضافة إىل ما يلي3العاملة إليها ألهنا طبقة غَت زلدودة العدد أصبحت تشكل اجلزء األكرب من الطلب السياحي احمللي والعادلي

 أصبحت صناعة السياحة اقتصادا قائما حبد ذاتو شلا يؤشر أعلية دور السياحة يف دعم اقتصاديات الدوؿ السياحية ؛ -
 دولة سياحية نامية يف صبيع أرجاء العامل، ولوال السياحة الهنارت 33ساعلت السياحة يف إنقاذ اقتصاديات أكثر من  -

 ىذه االقتصاديات سباما، دبعٌت أف السياحة بالنسبة ذلذه البلداف أصبحت ادلورد الوحيد والرئيسي لبقائها وظلوىا؛
بدأ االىتماـ ودراسة سلوؾ السائح للوقوؼ على احتياجاتو ورغباتو وصياغة اسًتاتيجيات تسويقية فعالة يف ىذا  -

 بينما أصبحت السياحة يف (sales orientation)االذباه، حيث كانت السياحة يف السبعينيات ذات توجو بيعي 
  وسوؼ تستمر يف ىذا االذباه؛(societal orientation)هناية القرف العشرين ذات توجو تسويقي رلتمعي 

دخوؿ صناعة السياحة مرحلة ادلنافسة احلادة بعد أف دخلت السوؽ السياحية منظمات ومؤسسات سياحية كبَتة،  -
 األمر الذي أدى إىل ربسن األداء السياحي وتنوع اخلدمات السياحية وتقليص تكاليف السفر؛
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زيادة وقت الفراغ لدى شعوب العامل أعطى لصناعة السياحة دفعا قويا، حيث تضاعفت مساعلة السياحة يف الدخل  -
القومي للعديد من بلداف العامل السياحية، كما انعكس التطور السياحي إغلابيا على رلاالت احلياة األخرى يف ىذه 

 1.البلداف

 مفاهيم عن السياحة والسائح: المطلب الثاني

يف وقت مضى كانت بداية السياحة بداية بسيطة جدا، حيث كانت نشاط إنساين طبيعي من خبلؿ تنقبلت اإلفراد إىل 
سلتلف ادلناطق حبثا عن األمن واألكل والشراب والراحة، أما يف وقتنا احلايل شهدت السياحة تطورات وتغَتات جوىرية يف ادلظاىر 
واألىداؼ واألسباب واألنواع اخلاصة هبا، حبيث أصبحت منظومة تتداخل فيها عديد ادلعطيات لكوهنا صارت ركيزة أساسية يف 
ظلو اقتصاديات البلداف واألقاليم، إضافة لدورىا الكبَت يف االتصاؿ الفكري والثقايف واالجتماعي بُت سلتلف شرائح اجملتمعات، 

 : وفيما يلي سنتطرؽ إىل أبرز مفاىيم السياحة والسائح من سلتلف اجلوانب

 :مفاهيم حول السياحة/ أوال

لكوهنا كلمة ذات مفهـو واسع ومرتبط ارتباطا وثيقا مع عديد األنشطة  أعطى سلتلف الباحثُت عدة مفاىيم متنوعة للسياحة
على غرار السفر واإليواء واإلطعاـ وحب االستطبلع واالنتفاع من العوامل الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للمناطق 
والبلداف اليت يزورىا السائح، لذلك تنوع أىداؼ السياحة وتعدد رلاالهتا شكل نوع من الصعوبة يف ربديد مفهـو موحد ودقيق 

 :للسياحة، وفيما يلي سنستعرض أبرز ادلفاىيم 

 :السياحة لغة/ 1

أي جرى، وتأيت دبعٌت الذىاب يف األرض، وذلا معاف عديدة من : اجلرياف، يقاؿ ساح ادلاء: إف كلمة السياحة يف اللغة ىي
 2.ذلك التدبر والسَت يف األرض لئلطبلع على من أودع اهلل يف كونو الفسيح من مظاىر اإلعجاز واحلكم البالغة

ومن بُت التعاريف اللغوية للسياحة أهنا تعٍت الضرب يف األرض فيقصد هبا السَت واالنتقاؿ من مكاف إىل مكاف آخر داخل 
 3.الدولة أو اإلقليم أو العامل بغرض ربقيق إشباع معُت ال يدخل فيها العمل أو احلرب أو اإلقامة الدائمة واإلقامة بغرض العبور

 4. أي السياحة فمعناىا االنتقاؿ والدورافtourism تعٍت غلوؿ أو يدور أما كلمة to tourويف االصلليزية صلد أف 

 .إذف من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ أف لفظ السياحة يعٍت جرياف ودوراف الشيء يف األرض 

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه فً مساهمة التسوٌق السٌاحً فً تطوٌر السٌاحة فً الوطن العربً دراسة مقارنة الجزائر تونس اإلمارات رٌان زٌر،  

 .14، ص2018العلوم التجارٌة، جامعة بسكرة، 
2

 .42، ص2004، السعودٌة، (ب،ن)،1، طاألمن السٌاحً علً بن فاٌز الجحنً وآخرون، 
3

 .63،ص2014، 3، رسالة ماجستٌر، جامعة الجزائرالتطورات الحدٌثة فً التسوٌق السٌاحً ودورها فً خلق الجٌوسٌاحة صلٌحة حواسنً، 
4

 .22مرجع سبق ذكره، صأنواعها، -أركانها-مفهومها: السٌاحة خالد كواش، 



 اإلطار النظري للسياحة والسياحة الصحراوية
 

50 
 

 :السياحة اصطالحا/ 2

نظرا لكوف السياحة نشاط لو عبلقة بعديد النشاطات األخرى، تنوعت التعاريف وادلفاىيم االصطبلحية اخلاصة هبا، ويف ما 
 : يلي نعرض أبرز مفاىيم السياحة

السياحة : ، والذي عرفها كما يلي1905 عاـ Guyer Freulerإف أوؿ تعريف قدـ دلفهـو السياحة كاف لؤلدلاين 
ظاىرة من ظواىر عصرنا تنبثق من احلاجة ادلتزايدة إىل الراحة وتغيَت اذلواء، وإىل مولد اإلحساس جبماؿ الطبيعة وظلو ىذا اإلحساس 

والشعور بالبهجة وادلتعة، واإلقامة يف مناطق ذلا طبيعتها اخلاصة، وأيضا ظلو االتصاالت خاصة بُت الشعوب وأوساط سلتلفة من 
اجلماعات اإلنسانية وىي االتصاالت اليت كانت شبرة اتساع نطاؽ التجارة والصناعة سواء أكانت كبَتة أو متوسطة أو صغَتة وشبرة 

 1.تقدـ وسائل النقل

 بأهنا رلموع العمليات ذات الطبيعة االقتصادية واليت ترتبط مباشرة بالدخوؿ والبقاء والتحرؾ Schullardكما عرّفها 
 2.الذي يقـو بو األجانب داخل أو خارج دولة معينة أو مدينة أو إقليم

ولدينا أيضا مفهـو السياحة مفهـو مركب يتألف من عدة عناصر تًتاوح من حيث األصل بُت العناصر الطبيعية والبشرية 
واحلضارية، كما أف بعضها متداخلي التأثَت وبعضها اآلخر منفرد التأثَت، ونعٍت بالسياحة انتقاؿ أي شخص من مكاف إقامتو إىل 

أي مكاف آخر دلدة قصَتة نسبيا واالتفاؽ على إقامتو من مدخراتو وليس من العمل، وبناءا عليو ينتقل السائحوف بصفتهم 
مستهلكُت ال منتجُت وكلمة السياحة ترتبط بعدد كبَت من األنشطة كاإليواء واإلطعاـ والنقل ولذلك فنشاطها يطاؿ جوانب 

 3.االقتصاد كافة

يف حُت يعرفها نائل موسى زلمود سرحاف بأهنا عبارة عن ظاىرة فردية أو صباعية هتدؼ إىل ربقيق وإشباع الرغبات 
داخل البلد )واحلاجات ادلختلفة، وذلك من خبلؿ عملية االنتقاؿ من مكاف اإلقامة الدائمة إىل أماكن أخرى سواء كانت داخلية 

 4.أو خارجو إىل دوؿ أخرى واإلقامة فيها دوف ربديد فًتة من الزمن (نفسو

تشمل صبيع األنشطة االستهبلكية واإلنتاجية الناذبة عن "أّما اجمللس الفرنسي األعلى للسياحة فقد قاؿ عن السياحة بأهنا 
التنقل خارج مكاف اإلقامة ليلة واحدة على األقل، وذلك بغرض الًتويح عن النفس، واألعماؿ، والعبلج وادلشاركة يف أنشطة 

 5.مهنية ورياضية أو دينية

                                                           
1

إبراز العالقة بٌن السٌاحة والتنمٌة المستدامة مع محاولة نمذجة البعد االقتصادي للسٌاحة المستدامة فً  محمد ساحل، عبد الحق بن تفات، 

 .131، ص 2018، 30، مجلة دراسات وأبحاث، العدد (2016-1995)الجزائر للفترة 
2

 .139، ص 2018، (2)30، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانٌة، العدد آفاق ترقٌة قطاع السٌاحة فً االقتصاد الجزائري عائشة بوثلجة، 
3

، 05، المجلداإلعالم المتخصص ودوره فً تنمٌة السٌاحة البٌئٌة فً الجزائر، مجلة البحوث فً التشرٌعات البٌئٌة أمٌنة بكار، سمٌرة كتفً، 

 .455، ص 2018، 02العدد 
4

 .11، ص2011، دار عٌداء للنشر والتوزٌع، األردن، مبادئ السٌاحة نائل موسى محمود سرحان، 
5
 Christine Roux, Le Tourisme, publication universitaires, d’études europiènnes, Genéve, 1985, P190. 
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االنتقاؿ من ادلوطن األصلي إىل أي مكاف آخر ليس بسبب العمل أو اذلجرة " ويعرؼ زلسن ميبلد الًتىوين السياحة بأهنا
ولكن ألسباب أخرى عديدة منها الًتفيو أو الدراسة أو العبلج أو الثقافة وال ػلصل السائح على أي دخل مادي من ادلكاف 

 1.ادلنتقل إليو

حركة يؤديها الفرد أو رلموعة من األفراد بغرض االنتقاؿ من مكاف آلخر ألسباب " كما يعرؼ كفايف حسُت السياحة بأهنا
اجتماعية أو للًتفيو أو لقضاء اإلجازات أو حلضور ادلؤسبرات وادلهرجانات أو للعبلج واالستشفاء، وليس لغرض العمل ادلؤقت، 

 2".وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي

نشاط من األنشطة اليت تتعلق خبروج الفرد عن الوسط الذي يقيم فيو " منظمة السياحة العادلية بدورىا عرفت السياحة بأهنا
 3.ودلدة ال تتجاوز السنة من أجل الًتفيو واالستمتاع وغَتعلاػ على أف ال تكوف مرتبطة دبمارسة نشاط يهدؼ احلصوؿ على دخل

نشاط سفر هبدؼ الًتفيو وتوفَت اخلدمات ادلتعلقة هبذا النشاط، كما تشَت إىل " أما زلمود أضبد مقابلة يعرؼ السياحة بأهنا
 4. ساعة وتقل عن سنة24التجواؿ من مكاف آلخر ومن زماف آلخر ألغراض متعددة لفًتة زمنية تزيد عن 

اإلصبلح الذي يطلق على كل العمليات "  السياحة بأهناHerman Von Sholleronبدوره عرؼ العامل النمساوي 
ادلتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية ادلتعلقة بدخوؿ األجانب وإقامتهم ادلؤقتة وانتشارىم داخل حدود منطقة أو والية أو 

 5.دولة معينة

رلموعة من العبلقات ادلتبادلة اليت تنشأ بُت الشخص الذي "  بأهنا1935 السياحة عاـ Gluck Smanيف حُت عرؼ 
يتواجد بصفة مؤقتة يف مكاف ما، وبُت األشخاص الذين يقيموف يف ىذا ادلكاف، وىذه العبلقات واخلدمات تكوف ناصبة عن 

 6.التغيَت ادلؤقت واإلرادي دلكاف اإلقامة دوف أف يكوف الباعث على ذلك أسباب العمل أو ادلهنة

ذلك النشاط احلضاري واالقتصادي والتنظيمي بانتقاؿ األفراد إىل بلد غَت بلدىم " من بُت التعريفات ادلختلفة للسياحة أهنا 
 7. ساعة ألي غرض ما عدا العمل الذي يدفع أجره داخل البلد ادلزار24وإقامتهم فيو دلدة ال تقل عن 

 فإف السياحة ىي عبارة عن رلموع األنشطة البشرية اليت تتعلق بالسفر، وصناعة هتدؼ Robert lanquardوحسب 
 1.إىل إشباع حاجات السائح

                                                           
1

 .21، ص2008، دار الحرم للتراث، مصر، 1، طدراسة نموذج المجتمع اللٌبً: السٌاحة البٌئٌة والتنمٌة المستدامة محسن مٌالد الترهونً، 
2

 .15، ص1991، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، مصر، رإٌة عصرٌة للتنمٌة السٌاحٌة فً الدول النامٌة حسٌن كفافً، 
3
  Jean Jouis Barma, Marketing du tourisme et l’hotellerie, 3éme éditio, édition d’organisation,paris, 2004, p3. 

4
 .24، ص 2007، األردن، 1، دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر والتوزٌع، ط، صناعة السٌاحة أحمد محمود مقابلة

5
 Ahmed tessa, Economie touristique et aménagement de territoire, OPU, Alger, 1993, p 21. 

6
، المجلة الجزائرٌة للتنمٌة السٌاحة كمقوم للتنوٌع االقتصادي فً الجزائر فً ظل تذبذبات أسعار النفط إلٌاس شاهد، عبد النعٌم دفرور، 

 .114، ص 2017االقتصادٌة، جامعة ورقلة، 
7

، 1، مجلة الباحث، العدد، السٌاحة وأثرها فً التنمٌة االقتصادٌة العالمٌة حالة االقتصاد الجزائري معراج هواري، محمد سلٌمان جرادات

 .22، ص 2004
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لدينا أيضا السياحة نشاط إنساين ينتج عنو االتصاؿ بُت األشخاص الذين يزوروف مكاف ما والسكاف األصليُت ذلذا ادلكاف 
 2.فالسياحة ىي عامل مساعد على االتصاؿ والتواصل الثقايف واحلضاري بُت الشعوب

إذف من خبلؿ االطبلع وفهم التعريفات السابقة ادلتنوعة للسياحة ؽلكن االستنتاج أف السياحة ىي تلك احلركة والتجواؿ 
واالنتقاؿ من مكاف اإلقامة الدائم إىل أماكن أخرى ألسباب متنوعة وسلتلفة أبرزىا االستجماـ والًتويح عن النفس ينتج عنها 

 .عبلقات اقتصادية واجتماعية وثقافية تساىم يف ربسُت معيشة الفرد

 : مفاهيم عن السائح/ ثانيا

السائح ىو ذلك الشخص الذي يسافر خارج زلل إقامتو األصلي أو االعتيادي وألي سبب غَت الكسب ادلادي أو للدراسة 
 ساعة وأف تقل 24ولفًتة تزيد عن  (السائح األجنيب)أو يف خارج بلده (السائح الوطٍت)سواء كاف داخل البلد الذي يعيش فيو 

 3.عن ذلك فهو يعترب قاصد للنزىة

خارج مسكنو األصلي أو مكاف عملو  (عطلتو)ولدينا أيضا السائح ىو ذلك اإلنساف الذي يسافر أو ينتقل لقضاء إجازتو
 ساعة وال تزيد عن سنة، وقد يكوف سائحا من غادر وطنو للمشاركة يف مؤسبر أو لقاء علمي، 24لفًتة معينة ال تقل عن 

اجتماعي أو ثقايف، وكذا ادلهرجانات واأللعاب األودلبية، أو قاصدا منطقة معينة تتميز دبناخها الصحي الذي يشفي من بعض 
 4.األمراض ادلزمنة أو للعبلج واالستشفاء وال يكوف سائحا من كاف سفره للعمل من أجل صبع األمواؿ

 فإف السائح ىو من يزور بلدا غَت بلده الذي يقيم 1963وحسب مؤسبر روما بإيطاليا اخلاص بالسياحة والذي انعقد سنة 
 5.فيو بصورة دائمة ومعتادة ألي سبب من األسباب عدا قبوؿ وظيفة بأجر يف البلد الذي يزوره

الشخص الذي يقيم برغبتو خارج مكاف سكنو األصلي، دوف أف يهدؼ إىل " ويعرؼ مصطفى يوسف كايف السائح بأنو
مكتسبات اقتصادية وعليو أف يصرؼ أمواال وفرىا يف مكاف آخر حيث يقـو بوظيفة استهبلكية ينتج عنها زيادة يف دخل ىذا 
البلد وربدث ىذه الزيادة عن طريق االنتفاع باخلدمات وشراء بعض ادلنتجات احمللية واذلدايا من البلد السياحي كي تكوف رمزا 

 6.تذكاريا باقيا لزيارتو ذلذا البلد

 بأنو كل 1968كما يعرؼ السائح أيضا حسب ادلنظمة السياحية العادلية والذي أقرتو اللجنة اإلحصائية لؤلمم ادلتحدة عاـ 
شخص يقيم خارج موطنو ادلعتاد لفًتة تزيد عن أربع وعشرين ساعة وال تتحوؿ ىذه اإلقامة إىل إقامة دائمة، وأف ال يكوف ىدفو 
                                                                                                                                                                                     

1
، مداخلة ضمن الملتقى الدولً حول التنمٌة السٌاحٌة فً الدول تحدٌات تنمٌة السٌاحة المستدامة فً مناطق التراث العمرانً رمٌلة لعمور، 

 .3، ص 2013العربٌة تقٌٌم واستشراف، جامعة غرداٌة، 
2

، جامعة 1، العدد 8، مجلة التراث، المجلد دراسة حالة شاطىء ماماٌا برومانٌا"المشاكل البٌئٌة وتؤثٌرها على السٌاحة  ماهر عودة الشماٌلة، 

 .152، ص 2018الجلفة، 
3

 .25، صمرجع سبق ذكره أحمد محمود مقابلة، 
4

، رسالة ماجستٌر، جامعة "دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرٌة"الخدمات السٌاحٌة وأثرها على سلوك المستهلك أٌمن برنجً، 

 .37، ص 2009بومرداس، 
5

 .6، ص 2006، دار الوراق للنشر والتوزٌع، األردن، اإلرشاد السٌاحً ما بٌن النظرٌة والتطبٌق صبحً أسامة الفاغوري، 
6

 .15، ص2009، 1، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزٌع، طصناعة السٌاحة واألمن السٌاحً مصطفى ٌوسف كافً، 
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من الزيارة احلصوؿ على مكافأة أو أجر يف البلد الذي يزوره، وال يدخل يف ىذا التعريف ادلهاجروف والبعثات الدبلوماسية، ركاب 
 1.العبور والًتانزيت، وأطقم الطائرات، ويعد ىذا التعريف األكثر استعماال يف اإلحصائيات السياحية

كل شخص يًتؾ مكاف إقامتو ادلعتادة إىل أماكن أخرى، طلبا إلشباع " ولدينا أيضا من بُت التعاريف اخلاصة بالسائح أنو 
حاجات نفسية وروحية من أجل ذبديد نشاطو، أو ألغراض أخرى كتوسيع معارفو والًتفيو عن النفس، زيارة األىل واألصدقاء 

 2.وغَتىا من احلاجات اليت يسعى السائح إلشباعها من خبلؿ قيامو بالرحلة السياحية سواء داخل بلده أو خارجو

 يعترب السائح الشخص الذي يدخل بلدا أجنبيا ألي غرض من األغراض،  Nourfalويف تعريف آخر للباحث االصلليزي 
عدا ازباذ ىذا البلد زلل إقامة دائمة، أو العمل يف ىذا البلد عمبل منتظما ومستمرا والذي ينفقو يف ىذا البلد ادلقيم فيو إقامة 

 3.دائمة تؤمن لو ماال يكسبو يف مكاف آخر

 :إذف ومن خبلؿ اطبلعنا على بعض التعريفات وادلفاىيم ادلهمة اخلاصة بالسائح ؽلكن أف نستنتج التعريف اآليت

السائح أو السواح ىو ذلك الفرد أو اجلماعات الذين يتنقلوف من ادلكاف الذين يعيشوف فيو إىل أماكن ومناطق أخرى تبعد 
 ساعة بغية تلبية احتياجاهتم ادلتنوعة على غرار احلصوؿ على الراحة النفسية وتغيَت 24عن مقر سكناىم األصلي دلدة تزيد عن 

 .األجواء واالحتكاؾ والتواصل مع سلتلف الشعوب والشخصيات

 (الخصائص / الدوافع / األنواع  )السياحة : المطلب الثالث

تتعدد أنواع السياحة وزبتلف تبعا لتنوع االحتياجات والرغبات واألىداؼ، وما ساىم يف ىذا التنوع ىو التطور التكنولوجي 
يف شىت اجملاالت وما صاحبو من تطور اقتصادي واجتماعي على صبيع األصعدة، ىذا ما توّلد عنو دوافع وأسباب جعلت من 

السياحة مطلب الكثَت من أفراد اجملتمع، باإلضافة إىل األعلية اليت صارت ربظى هبا يف اآلونة األخَتة شلا جعلها زلط أنظار الدوؿ 
 كوهنا مصدر مهم لئليرادات وادلداخيل بالعملة الصعبة وفيما يلي سنتطرؽ إىل أنواع السياحة ودوافعها وأعليتها

 :أنواع السياحة/ أوال

 :للسياحة عدة أنواع وتصنيفات سلتلفة ومتنوعة وىذا ما سنستعرضو فيما يلي

  

                                                           
1

، أطروحة دكتوراه فً "دراسة حالة تٌمقاد " التنمٌة السٌاحٌة المستدامة تطبٌقات على مواقع السٌاحة الثقافٌة فً الجزائر ربٌع عٌسانً، 

 .9، ص 2018علوم التسٌٌر، جامعة بومرداس، 
2

، أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، جامعة األداء واألثر االقتصادي واالجتماعً للسٌاحة فً الجزائر وتونس والمغرب صلٌحة عشً، 

 .18، ص 2011باتنة، 
3
 .19، ص 2014، دار اإلعصار العلمً للنشر والتوزٌع، األردن، مبادئ السٌاحة عبد الحلٌم حمزة دراركة وآخرٌن،  
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 :حسب الغرض أو الهدف/ أ

وىي السياحة اليت يتوفر فيها للسائح الراحة واالستجماـ، وقد تسمى سياحة قضاء اإلجازات، : السياحة الترفيهية/ 1
وىي اليت زبرج اإلنساف من ظلط ادلعيشة احلالية وادلعتادة يف بيئتو واالنتقاؿ إىل موقع آخر بغرض استعادة النشاط والتمتع وإراحة 

الذىن من التفكَت الدائم باألمور احلياتية اليومية والعملية، وتعد ىذه السياحة من أقدـ األشكاؿ اليت عرفتها دوؿ العامل، ذلذا 
صلدىا تستحوذ على النصيب األكرب من حركة السياحة الدولية ودائما ما توضع يف احلسباف عند رسم السياسات ووضع اخلطط 

واالسًتاتيجيات ادلتعلقة بالتنمية السياحية يف أي بلد، كما أف الدراسات يف ىذا اجملاؿ تؤكد على أف ىذه السياحة اجلزء الثابت يف 
العرض السياحي، وتعد ادلناطق اليت تتوفر فيها مواقع للًتويح واالصطياؼ واالستجماـ ىي ادلناطق اليت يرتادىا السياح بكثرة، ويف 

 أشارت اذباىات حركة السياحة العادلية إىل أف ادلستقبل يف العامل سياحة الًتفيو واالستجماـ والراحة 1999بورصة برلُت عاـ 
 1.واالسًتخاء، وأصبح العامل مثقبل بادلشكبلت واذلمـو وأعباء العمل وضغوط احلياة والصراع ادلادي ولذلك فهو يبحث عن الراحة

 تنقبلت األشخاص احملفزة بالدوافع الثقافية مثل الدراسات و » تعرفها ادلنظمة العادلية للسياحة بأهنا: السياحة الثقافية/ 2
، كما أهنا هتدؼ إىل التعرؼ على 2«الدورات الفنية والتنقبلت من أجل ادلشاركة يف التظاىرات الثقافية وزيارة ادلواقع وادلعامل األثرية 

احلضارات القدؽلة وزيارة ادلناطق األثرية ذات ادلاضي والتاريخ، فهي ذبذب نوعيات من السائحُت الذين يرغبوف يف إشباع رغبة 
ادلعرفة وزيادة معلوماهتم احلضارية ومعايشة الشعوب ادلختلفة بعاداهتا وتقاليدىا وفنوهنا وقيمها، وؽلثل ىذا النوع من السياحة ما 

 من حركة السياحة الدولية كما يتميز ىذا النوع من السياحة بأف السائح عادة ما يقبل عليها بغرض ادلعرفة وال يكرر 10%يعادؿ 
 3.الزيارة لنفس ادلكاف

ظاىرة طبيعية من ظواىر العصر » فإف السياحة الصحراوية عبارة عن Fraulerحسب األدلاين : السياحة الصحراوية/ 3
احلديث، والغاية منها احلصوؿ على االستجماـ وتغيَت البيئة اليت يعيش فيها اإلنساف، واكتساب الوعي الثقايف وتذوؽ صباؿ 

، كما أف السياحة الصحراوية رحلة إىل ادلناطق الصحراوية اليت تتميز خبصائص طبيعية 4«ادلشاىد الطبيعية واالستمتاع جبماذلا
، وتعترب السياحة الصحراوية نوع من أنواع السياحة 5واجتماعية وثقافية ومعامل تارؼلية شلا غلعلها زلل جذب واستقطاب للسياح

اليت هتدؼ إىل زيارة ادلناطق الصحراوية واألثرية والتعرؼ على ادلسائر القدؽلة ادلتواجدة يف الصحراء ويف عنق الرماؿ، أي ما يرتبط 
 6.جوىرىا بالذىن والفكر بصورة مباشرة لذلك صلدىا ذبذب فئات معينة من السائحُت الذين يودوف زيادة ادلعلومات احلضرية

                                                           
1
 .30-29، ص مرجع سبق ذكره هباس رجاء الحربً،  

2
 .108، ص2010، رسالة ماجستٌر، جامعة وهران، السٌاحة الثقافٌة وتثمٌن التراث من خالل البرامج التلفزٌونٌة فً الجزائر نسٌمة جمٌل،  

3
 .12-11، ص2011،رسالة ماجستٌر،جامعة الشلف،انعكاسات الجغرافٌا السٌاحٌة على التنمٌة االقتصادٌة باستخدام معطٌات بانل مفٌدة نادي، 

4
 Daw Graham, The sociology of tourism: European origins and development, Tourism social, Science series , 

Emerald group publishing limited, LONDON, 2009, P39. 
5
، مجلة التنمٌة االقتصادٌة، "والٌة بسكرة نموذج"مقومات السٌاحة الصحراوٌة بالجزائر ومتطلبات تنشٌطها إلٌاس قشوط، صورٌة كحول،  

 .57، ص2016، جامعة الوادي، 1العدد
6
، مجلة التنمٌة االقتصادٌة، "دراسة حالة إقلٌم األهقار تمنراست " السٌاحة الصحراوٌة فً الجزائر  ملٌك محمودي، زروخً صباح، مقومات  

 .117، ص 2016، جامعة الوادي، 1العدد
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ىي ذلك التدفق ادلنتظم من السياح القادمُت من الداخل أو اخلارج هبدؼ التعرؼ على األماكن : السياحة الدينية/ 4
الدينية وتارؼلها ودبا سبثلو من قيم روحية ذلذا الدين أو ادلعتقد أو ذاؾ، ويف القياـ بالنشاط السياحي الروحي تعبَت على مدى احًتاـ 

تنقل السياح من أماكن إقامتهم الدائمة إىل ادلعامل الدينية هبدؼ القياـ " ، كما ؽلكن القوؿ عنها أهنا 1السائح دلعتقداتو ولدينو
، ويقـو ىذا النوع من السياحة 2"بزيارات ورحبلت وطقوس دينية من أجل احلصوؿ على نوع من اإلشباع الديٍت والروحي والنفسي

على ادلعتقدات أو االذباىات الدينية، حيث يقـو هبا الناس من أتباع دين معُت إىل أماكن مقدسة عندىم خبلؿ فًتات زلددة من 
، كما أف ىناؾ عنصرين أساسيُت العتبار السياحة سياحة دينية، 3السنة دلمارسة بعض الشعائر أو تنفيذ بعض التعاليم الدينية

الوجهة والقصد، حيث يكوف توجو السائح ضلو مكاف من األماكن ادلقدسة ادلعروؼ عنها ذلك لدى فئة من الفئات أو ديانة من 
 .4الديانات، مث أف الغرض من الزيارة ؼلدـ اعتبارات دينية وروحية

يقصد بالسياحة الرياضية ادلشاركة يف األلعاب الرياضية ادلختلفة أو شلارسة نوع زلدد من الرياضة وقد : السياحة الرياضية/ 5
يكوف ادلشارؾ العبا أو مشاىدا، ويشمل ىذا النوع من السياحة الذين يسافروف دلشاىدة ادلباريات الرياضية الدولية، والذين 

يكونوف قطاعا مهما من رلموع السياح، كما يدخل يف نطاؽ ىذه السياحة شلارسة الرياضة يف مثل رحبلت الصيد يف أماكن 
زلددة وخبلؿ فًتات معينة من السنة، أو دلمارسة الرياضات البحرية أو التزحلق على اجلليد أو لتسلق ادلرتفعات أو لبلشًتاؾ أو 

، وتعترب السياحة الرياضية أحد األظلاط السياحية احلديثة اليت أصبحت تساىم بصفة 5مشاىدة البطوالت وادلهرجانات الرياضية
معتربة يف ادلداخل العامة للنشاط السياحي بأنواعو ادلختلفة، كما أصبحت الرياضة وسيلة للجذب السياحي وعامل ترويج فعاؿ 

 .6للمنتج السياحي لدوؿ عديدة يف العامل

ىي ذلك النوع السياحي الذي غلعل احمليط البيئي الطبيعي ادلقصد األساسي للزائر أو للسائح، وذلك : .السياحة البيئية/ 6
وثقافية، بغرض  (مادية، حيوانية، نباتية)هبدؼ التعرؼ على ما ػلتويو ذلك احمليط البيئي من أنواع وأنظمة ومظاىر وعناصر طبيعية 

التمتع الراقي دبجاالت ومعاف وتعبَتات عناصر اجلذب تلك، بوسائل وأشكاؿ ودرجة انتفاع ال تؤدي إىل تدمَت العناصر تلك، أو 
، كما 7ربوؿ دوف بقائها وتطورىا وذبددىا وانتقاذلا إىل األجياؿ القادمة، مع ضرورة اشًتاؾ اجملتمع احمللي يف االنتفاع وادلسؤولية

تعترب السياحة على الصعيد البيئي عامبل جاذبا للسياح وإشباع رغباهتم من حيث زيارة األماكن الطبيعية ادلختلفة والتعرؼ على 

                                                           
1
، مجلة العلوم "طبٌعة االتصال السائد بالزاوٌة التجانٌة أنموذجا"أهمٌة االتصال فً تطوٌر السٌاحة الدٌنٌة عبد القادر عالل، رشٌد بكاي،  

 .238، ص2018، جامعة الجلفة، 11القانونٌة واالجتماعٌة، العدد 
2
 بتصرف. 50، ص2003، مطابع الوالء الحدٌثة، مصر، صناعة السٌاحة األساسٌات والمبادئ ماهرعبد الخالق السٌسً،  
3

 .127، ص 2002، سورٌا، 1، دار حازم للنشر، طالسٌاحة صناعة العصر صالح الدٌن خربوطلً، 
4

، جامعة 20، مجلة دراسات، العدد ، فرصة تسوٌق صناعة السٌاحة الروحٌة الدٌنٌة وإمكانٌاتها بالجزائر مٌلود زٌد الخٌر، محمد الطاهر قادري

 .194، ص 2013األغواط، 
5

، 2017، جامعة الوادي،1،مجلة العلوم االدارٌة والمالٌة، العدد السٌاحة الرٌاضٌة رافد لتنشٌط السٌاحة الداخلٌة فً الجزائر نجاة بن تركٌة، 

 .285ص
6

، 16، مجلة علوم وتقنٌات النشاط البدنً والرٌاضً، العدد السٌاحة الرٌاضٌة تخطٌط استراتٌجً لتنمٌة االقتصاد الجزائري سعاد أولبانً، 

 .63، ص 2018، 3جامعة الجزائر 
7

 .68، ص 2015، األردن، 1، دار صفاء للنشر والتوزٌع، ط السٌاحة البٌئٌة المستدامة بٌن النظرٌة والتطبٌق فؤاد بن غضبان، 
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تضاريسها وعلى نباتاهتا واحلياة الفطرية باإلضافة إىل زيارة اجملتمعات احمللية للتعرؼ على عاداهتا وتقاليدىا، ولقد برز مفهـو 
 .1السياحة البيئية كاختيار عملي لبلستمتاع بالطبيعة والًتاث الثقايف احمللي واحلفاظ عليهم يف آف واحد

تشمل انتقاؿ وإقامة األشخاص خارج أوطاهنم لدوافع مهنية ويعترب ىذا النمط السياحي : سياحة األعمال والمؤتمرات/ 7
، ظهر 2أحد ادلنتجات السياحية اجلديدة، وزبص بالتحديد فئات معينة من أفراد اجملتمعات وىم الباحثوف واألدباء ورجاؿ األعماؿ

ىذا النوع من السياحة يف أواخر القرف العشرين، وارتبط ذلك بالتطور يف العبلقات الدولية االقتصادية، الثقافية واالجتماعية بُت 
، ويعتمد ىذا النوع من السياحة على توفر 3سلتلف الدوؿ، ولو عبلقة بأنواع أخرى من السياحة كسياحة احلوافز وسياحة ادلعارض

 .4عدة عوامل منها اعتداؿ ادلناخ، ووجود الفنادؽ والقاعات اجملهزة لعقد االجتماعات وادلطارات الدولية

انتقاؿ األشخاص بغرض العبلج دلدة أكثر من يـو وقد تقل أو تفوؽ السنة، أو على شكل » ىي :السياحة العالجية/ 8
فًتات منظمة طويلة نسبيا، من خبلؿ العبلج يف ادلستشفيات ذات الشهرة الرفيعة والكفاءات العالية وادلعدات التقنية، أو بواسطة 

، أو بزيارة احلمامات، ادلياه ادلعدنية الكربيتية، أو طباء ادلختصُت يف العبلج باألعشاباألالعبلج الشعيب باستخداـ األعشاب أو 
بالردـ يف احلمامات الرملية أو الطينية للبحَتات الفاسدة أو الربكانية، أو دبياه البحر ادلاحلة، أو يف الطبيعة اذلادئة النقية ومعتدلة 
 .5«اجلو والرطوبة للعبلج من ضيق الصدر والنفس وتوتر األعصاب، وغرض السائح الشفاء التاـ أو التخفيف من األوجاع واآلالـ

 .5«واآلالـ
ويقصد هبا زيارة ادلتاحف اليت تركز على إبراز عظمة ادلاضي كما يف روما ومصر واليوناف، وتشمل : السياحة التاريخية/ 9

األنشطة ادلفضلة يف ىذه األماكن السياحية القياـ جبوالت بصحبة مرشدين إىل مواقع اآلثار وزيارة ادلساجد القدؽلة والكنائس 
ومواقع العبادة يف الديانات األخرى، وإقامة العروض ادلسرحية اليت تعكس أظلاط احلياة اخلاصة باألحداث ادلهمة يف العصور 

، ويستقطب ىذا النوع من السياحة كبار السن وادلثقفُت والعلماء، وىؤالء بالتأكيد يكوف مستواىم ادلادي مرتفع، وكثَت 6ادلاضية
 . 7منهم يفضلوف اإلقامة يف الفنادؽ ادلمتازة واحلصوؿ على أعلى مستوى من اخلدمات األخرى

 يقوؿ عنها البعض أهنا رلموع العبلقات والظواىر السياحية اليت تنمو نتيجة اشًتاؾ الطبقات :السياحة االجتماعية/ 10
اليت سبثل الغالبية العظمى من اجملتمع يف رحبلت سياحية خارج مكاف اإلقامة األصلي لفًتة معينة من الزمن قصد ربقيق أىداؼ 

، يف حُت يسميها البعض اآلخر سياحة االنتماء إىل الوطن أو السياحة 8زلددة، أي أف ىذا النوع فيو نوع من التكافل االجتماعي

                                                           
1

، 3، جامعة الجزائر28، العدد 2 مجلة علوم االقتصاد والتسٌٌر والتجارة، المجلدالسٌاحة البٌئٌة كآلٌة للحفاظ على البٌئة، بدٌعة بوعقلٌن، 

 .166، ص 2013
2

 .27، صمرجع سبق ذكره صلٌحة عشً، 
3

 17، صمرجع سبق ذكره ربٌع عٌسانً، 
4

 .23، صمرجع سبق ذكره عبد القادر عوٌنان، 
5

، 2، مجلة علوم االقتصاد والتسٌٌر والتجارة، المجلدالتروٌجً وأهمٌته فً تنشٌط السٌاحة العالجٌة بالجزائر مراد زاٌد، بلقاسم توٌزة، المزٌج 

 .173-172، ص 3،2014، جامعة الجزائر29العدد 
6
 .33، صمرجع سبق ذكره هباس رجاء الحربً،  
7

 .44، صمرجع سبق ذكره رٌان زٌر،
8

 .35،صسبق ذكره مرجععبد الحفٌظ مسكٌن،  



 اإلطار النظري للسياحة والسياحة الصحراوية
 

58 
 

السياحة العرقية وكذا سياحة العائبلت، حيث تتم عن طريق وصوؿ السائح إىل بلده األـ مع عائلتو وىذا النوع يتطلب خدمات 
 .1اخل....متعددة ومتنوعة مثل وسائل الًتفيو لؤلطفاؿ

تسعى الكثَت من الدوؿ إىل أف تصبح سوقا رائجا تعرض فيو أحسن ادلنتجات والسلع وبأسعار : سياحة التسوق/ 11
تنافسية هبدؼ استقطاب أكرب عدد شلكن من السياح، وقد ظهر ىذا النوع من السياحة يف القرف الثامن عشر حيث كاف اإلصلليز 

واذلولنديوف يسافروف إىل باريس للتسوؽ، وتطور ىذا النوع ليصبح من أبرز أصناؼ السياحة شلارسة، ومن أبرز التجارب يف ىذا 
 .2اخل....باريس، نيويورؾ، تايلندا، الصُت: اجملاؿ

 : (العمر)حسب السن / ب

 سنة، حيث يتم تلقُت وتعليم األطفاؿ 14 إىل 7يشمل ىذا النوع من السياحة ادلراحل العمرية من : سياحة الطالئع/ 1
 .، يتم تنظيم ىذا النوع من الرحبلت بواسطة ادلدارس واجلمعيات وادلؤسسات اخلَتية3معارؼ ومهارات وسلوكيات معينة

وتكوف للشباب من أجل ادلغامرة والًتفيو واستكشاؼ ادلناطق األثرية اجلميلة والتعرؼ على األماكن : سياحة الشباب/ 2
 .4السياحية إما ساحلية أو جبلية أو صحراوية

تسمى سياحة الناضجُت كوهنا يقـو هبا األشخاص متوسطي العمر، وىي سياحة اسًتخاء ومتعة : سياحة الناضجين/ 3
 .، أما أماكنها فيستهدفوف ادلناطق اذلادئة البعيدة عن الصخب5وىروب من ضغط العمل ويغلب عليها طابع الراحة واالستجماـ

يعترب ىذا النوع من السياحة تقليدي وغالبا ما يشارؾ فيو ادلتقاعدين وكبار السن، وتقـو الشركات : سياحة المتقاعدين/ 4
السياحية بتنظيم ىذا النوع من السياحة خصيصا ذلاتو اجملموعة، كما سبتاز بارتفاع األسعار مقابل خدمات سياحية ذات جودة 

 .6رفيعة

 :حسب الحيز الجغرافي/ ج

وتعرؼ أيضا بالسياحة احمللية ويقصد هبا انتقاؿ ادلقيمُت يف الدولة من أماكن إقامتهم إىل أماكن : السياحة الداخلية/ 1
 .7أخرى لغرض السياحة بشرط عدـ ذباوز حدود الدولة، وتتمثل يف الرحبلت القصَتة وزيارة األرياؼ وغَتىا

                                                           
1

 .44،صمرجع سبق ذكره رٌان زٌر،

 
2

 أطروحة دكتوراه فً العلوم ،"دراسة حالة الجزائر"التسوٌق السٌاحً وأثره على الصورة المدركة للوجهة السٌاحٌة سامً بلبخاري، 

 .27، ص2016التجارٌة، جامعة عنابة، 
3

 .64، ص2003، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، األردن، 1،ط، دور اإلعالن فً الترحال السٌاحً مصطفى عبد القادر
4

 .45، مرجع سبق ذكره، صالسٌاحة البٌئٌة المستدامة بٌن النظرٌة والتطبٌقفؤاد بن غضبان،  
5

 .254، ص1997، مركز الكتاب للنشر، مصر، رإٌة عصرٌة للتروٌح وأوقات الفراغ كمال دروٌش، محمد الحماحمً، 
6

 .29، ص2008 رسالة ماجستٌر، جامعة ورقلة، ، مساهمة القطاع السٌاحً فً تحقٌق التنمٌة المستدامة، جٌاللً بهاز
7

الملتقى الدولً األول حول التسوٌق السٌاحً وتثمٌن مداخلة ضمن ، تنمٌة السٌاحة الداخلٌة فً الجزائر آفاق وتحدٌات نور الهدى بوطبة، 

 .5، ص2013صورة الجزائر، جامعة عنابة، نوفمبر
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وىي تلك العملية ادلتعلقة باالنتقاؿ أو السفر عرب احلدود بُت الدوؿ ادلختلفة يف العامل : (الدولية)السياحة الخارجية / 2
دوف األخذ يف االعتبار تقارب أو تباعد احلدود، فالشرط األساسي للسياحة الدولية ىو عبور احلدود الوطنية والتنقل إىل بلد 

 .1آخر

 : حسب العدد/ د

وىي عبارة عن سياحة فردية ويف كثَت من األحياف تكوف غَت منظمة، يقـو هبا الشخص أو رلموعة : السياحة الفردية/ 1
 2.من أشخاص لغرض زيارة بلد أو مكاف، وتًتاوح مدة إقامتهم حسب سبتعهم بادلكاف أو حسب وقت الفراغ لديهم

وىي عبارة عن سياحة منظمة ويطلق عليها سياحة األفواج أو اجملموعات، حيث تقـو الشركات : السياحة الجماعية/ 2
السياحية بتنظيم وترتيب مثل ىذا النوع من السياحة، وكل سفر أو رحلة ذلا برنامج خاص وزلدد وسعر زلدد وتعتمد على ربقيق 

 3.رغبات اجملموعة

 : حسب مدة اإلقامة/ ه

وىي خاصة بالسياح الذين يقضوف عطلة تزيد مدهتا عن شهر يف مكاف واحد معُت وىذا النمط من : سياحة اإلقامة/ 1
 4.السياح يتسموف بسمات واضحة على غرار أهنم اعتزلوا أعماذلم ويتقاضوف معاشات ويفضلوف ادلناطق اليت تتصف باذلدوء

 وىي خاصة بالسياح الذين يقضوف عطلة ال تتجاوز مدهتا شهرا واحدا يف مكاف واحد وزبتلف :السياحة الموسمية/ 2
 5.عن سياحة اإلقامة يف ادلدة ونوعية السياح

 :حسب الجنسية/ و

يتضمن ىذا النوع صبيع األجانب ما عدا مواطٍت البلد، وتنظم الشركات السياحية برامج خاصة : سياحة األجانب/ 1
 6.جلذب السياح األجانب دبا يتبلءـ مع أذواقهم ورغباهتم واليت زبتلف باختبلؼ العادات والتقاليد واجلنسيات

ىي سياحة ذلجرة ادلواطنُت لغرض الدراسة والعمل، فقد تنظم ذلم رحبلت سياحية : سياحة المقيمين خارج البلد/ 2
 7.لغرض زيارة بلدىم األـ

                                                           
1

، الجزائر، 8، مجلة جدٌد االقتصاد، العدد أهمٌة السٌاحة الدولٌة فً االقتصاد العالمً وأثرها على الجزائر خالد كواش، صالح موهوب، 

 .244، ص 2013
2

 .191، ص 2007، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع، األردن، فن إدارة الفنادق والنشاط السٌاحً منٌر زٌد عبوي، 
3

 .43، ص 2004، أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، جامعة الجزائر، أهمٌة السٌاحة فً ظل التحوالت االقتصادٌة خالد كواش، 
4

 .79، ص2007، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، مصر، 1، طالجغرافٌا السٌاحٌة محمد عبد الفتاح أحمد، طاٌع عبد اللطٌف طه، 
5

 .80، ص نفس المرجع السابق 
6

 .46مرجع سبق ذكره، صأهمٌة السٌاحة فً ظل التحوالت االقتصادٌة،  خالد كواش، 
7

 .93، مرجع سبق ذكره، ص(2016-1983)مساهمة االستثمار السٌاحً فً التنمٌة االقتصادٌة بالجزائر فً الفترة ما بٌن  عائشة دواح، مدى 
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 وىي سياحة داخلية، حيث يقـو مواطٍت الدولة ادلقيمُت بزيارات ورحبلت إىل سلتلف ادلناطق :سياحة مواطني الدولة/ 3
 1.السياحية اليت تكوف داخل حدود الدولة

 : دوافع السياحة/ ثانيا

طبعا للسياحة دوافع سلتلفة ومتنوعة تولد الرغبة واحلاجة للسائح من أجل القياـ هبا وفق األىداؼ ادلرجوة منها، وعليو 
 : سنتطرؽ يف ما يلي إىل أىم الدوافع اخلاصة بالسياحة

 : دوافع الراحة واالستجمام واالستمتاع/ 1

يرتبط ىذا الدافع دبحاولة اذلروب ادلؤقت من اجلو الروتيٍت للعمل واالبتعاد عن ضجة ادلدف ادلزدضبة بالسكاف، واللجوء إىل 
 2.األماكن اذلادئة من أجل االستمتاع بأوقات الفراغ والًتفيو عن النفس بتوفَت الوقت وادلاؿ

 : دوافع تاريخية وثقافية وتعليمية/ 2

تكوف دلشاىدة بعض األحداث ادلهمة يف العامل أو للمهرجانات أو حفبلت ثقافية أو معارض، وأيضا دلشاىدة اآلثار 
التارؼلية القدؽلة وادلواقع األثرية مثل زيارة األىرامات يف مصر والبًتاء وجرش يف األردف أو لبلطبلع على حياة الناس يف البلداف 

 3.األخرى وظلط حياهتم االجتماعية والثقافية واحلضارة أو لغرض ادلعرفة والعلم

 : دوافع صحية/ 3

تكوف الدوافع صحية عند السفر ألجل العبلج أو ألغرض احلصوؿ على فًتة نقاىة واالسًتخاء بعد الشفاء من مرض معُت 
 4.أو لغرض البحث الراحة النفسية بعد التعرض ألزمة نفسية، ضف إىل ذلك يوجد من يسافر ابتعادا عن األجواء الباردة أو احلارة

 4.احلارة
 : دوافع عرقية/ 4

ويقصد بدوافع السياحة العرقية زيارة البلد األـ بالنسبة لؤلشخاص ادلغًتبُت عن بلدىم، وىذا لتجديد الروابط األسرية كزيارة 
 5.اخل...أماكن ادليبلد وأماكن النشأة وقضاء الطفولة أو أماكن سكن األىل واألقرباء واألصدقاء

 : دوافع اقتصادية/ 5
                                                           

1
 .43مرجع سبق ذكره، ص، صناعة السٌاحة، أحمد محمود مقابلة 
2

 .24، ص 2014، رسالة ماجستٌر، جامعة وهران، دور السٌاحة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة نسٌبة سماعٌنً، 
3

،أطروحة دكتوراه فً العلوم دراسة مٌدانٌة على السٌاحة المحلٌة"تحسٌن جودة الخدمة السٌاحٌة كمدخل لبناء والء العمالء نادٌة بوشاشٌة،

 .19 –18،ص2018التجارٌة، جامعة الشلف، 
4

 .61،ص 2013، 3، أطروحة دكتوراه فً العلوم التجارٌة، جامعة الجزائرالتسوٌق السٌاحً فً الجزائر دراسة نظرٌة ومٌدانٌة إلٌاس الشاهد، 

5
 .60، ص نفس المرجع السابق  
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وىي اليت تتعلق بتميز بلد عن اآلخر يف أسعار االحتياجات الضرورية حلياة اإلنساف، أو العمل على ذبهيز اإلمكانات 
 1.دلشاريع اقتصادية

 : دوافع دينية/ 6

تكوف دوافع السياحة دينية عندما يكوف القصد منها القياـ بشعائر دينية يف أماكن مقدسة باختبلؼ األدياف وادلعتقدات 
 2.على غرار زيارة مكة ادلكرمة ألداء شعائر احلج والعمرة

 : دوافع رياضية/ 7

وتكوف ىذه الدوافع بغرض مشاىدة مباراة رياضية أو تشجيع فريق معُت، أو من خبلؿ ادلشاركة يف دورة رياضية أو السفر 
 3.لغرض شلارسة ألعاب مثل التزجل على اجلليد أو ادلياه

 : دوافع اعتبارية/ 8

وتتعلق باالحتياجات الذاتية واالرتقاء دبنزلة الشخص، ويف ىذا الصدد توجد رحبلت تتعلق بالعمل والعادات والتقاليد 
 4.والدراسة وإشباع اذلوايات ومتابعة التعليم، كما ؽلكن ربقيق رغبة احلصوؿ على التقدير واالحًتاـ وادلعرفة من خبلؿ السياحة

 دوافع السياحة : 13الشكل رقم 

                                                           
1
 .39، ص مرجع سبق ذكره هباس رجاء الحربً،  

2
 .80 مرجع سبق ذكره، صأثر تحرٌر تجارة الخدمات على السٌاحة العربٌة، علً زٌان بروجة،  

3
 .80، ص نفس المرجع السابق  

4
 .39 ص ، مرجع سبق ذكره، هباس رجاء الحربً 
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 من إعداد الطالب استنادا للمراجع السابقة: المصدر

من الشكل الوارد أعبله ؽلكن القوؿ بأف دوافع السياحة زبتلف على حسب رغبة السائح ورغباتو ادلختلفة، فيمكن أف يكوف 
الدافع ىو احلاجة للراحة واالستجماـ يف ادلناطق اليت توفر الراحة واذلدوء بعيدا عن زخم احلياة وضوضائها، كما قد يكوف الدافع 

صحيا عبلجيا من أجل االستشفاء من األمراض حيث يتم التنقل إىل األماكن اليت تضمن احلصوؿ على وسائل عبلج ربظى بثقة 
ادلريض، كما قد يكوف الدافع دينيا من خبلؿ قصد األماكن وادلزارات ادلقدسة، يف حُت يكوف الدافع اقتصاديا حبثا عن ادلناطق 
وادلساحات التجارية اليت توفر منتجات ذات جودة بسعر منخفض نسبيا، وىناؾ دوافع عرقية تدفع ادلغًتبُت إىل زيارة أوطاهنم 

وأماكن مولدىم، أما الدوافع الرياضية للسياحة فتكوف من خبلؿ حضور سلتلف الفعاليات الرياضية سواء للمشاىدة أو ادلشاركة 
فيها، وتكوف كذلك دوافع السياحة علمية ثقافية لبلطبلع على ثقافات العامل وزيارة بعض األماكن التارؼلية وحضور بعض 

 .الفعاليات ادلتنوعة باإلضافة إىل الدراسة والدورات التدريبية، ويف األخَت قد تكوف الدوافع اعتبارية حبثا عن تقدير الذات

 : خصائص السياحة/ ثالثا

 :للسياحة عدة شليزات وخصائص سبيزه عن سلتلف األنشطة والعمليات واالقتصادية األخرى على غرار التايل

 اعتبارية

 اقتصادية صحية رياضية

 عرقية

تاريخية علمية  دينية
 ثقافية

الراحة 
 واالستجمام

دوافع 
 السياحة
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صنف االقتصاديوف النشاط السياحي ضمن القطاع الثالث ادلعروؼ بقطاع اخلدمات لكنو ؼلتلف عن بقية األنشطة / 1
اخل، وسلع غَت مادية على غرار ...اخلدمية األخرى، كوف النشاط السياحي منتج مركب يتشكل من سلع مادية كالفنادؽ وادلطاعم

 : 1ادلناخ واإلجراءات اإلدارية ويف ما يلي نذكر أىم خصائص ادلنتج السياحي

 استحالة نقل أو زبزين ادلنتج السياحي حيث يتنقل ادلستهلك إىل مكاف ادلنتج وليس العكس 
 تشًتط اخلدمات السياحية وجود الزبوف 
  عمليات اإلنتاج واالستهبلؾ ربدثاف يف نفس الوقت وادلكاف 
  عدـ مرونة العرض السياحي يف ادلدى القصَت 
 يتأثر العرض والطلب يف السوؽ السياحية دبواسم الذروة حيث زبتلف من مكاف آلخر 
  التباين الواضح يف قطاعات ادلنتج السياحي 
  تنوع ادلنتجُت السياحيُت باعتبار أف صناعة السياحة تتدخل فيها أطراؼ متعددة 
 إمكانية اإلحبلؿ يف بعض األحياف على غرار استبداؿ بعض وسائل النقل كوهنا جزء من ادلنتج السياحي 

هتدؼ السياحة إىل استثمار ادلوارد الطبيعية والبشرية ادلتاحة يف ادلنطقة على غرار األماكن التارؼلية واألثرية وادلناظر / 2
الطبيعية، كما أف السوؽ ادلستهدفة لقطاع السياحة ؽلتد من السياح احملليُت إىل السياح األجانب وىذا ما يعٍت تنوع احلمبلت 

التسويقية ادلوجهة لكل طرؼ باعتبار أف ادلنافسة يف ىذا القطاع تصل إىل خارج النطاؽ اإلقليمي للدولة وىذا ما يعٍت أف ادلنافسة 
 2.ىنا عادلية

السياحة قطاع من القطاعات اخلدمية اليت صارت مصدر جد مهم القتصاديات الدوؿ كما أف ذلا تأثَت كبَت على / 3
القطاعات األخرى باعتبارىا تشكل منظومة متكاملة من األنشطة اليت ترتبط بالنظاـ االقتصادي واالجتماعي والثقايف واحلضاري 

 3.للمجتمع

تعترب السياحة نشاط اقتصادي متزايد أو متضاعف الطبيعة وبصورة مطردة خاصة فيما يتعلق بالدخل واالستخداـ / 4
السياحيُت، ويعود تفسَت ذلك حبجم اإلنفاؽ الذي يقـو بو بالسياح من أجل تسديد تكاليف اخلدمات من خبلؿ ربويل 

العمبلت األجنبية إىل عملة الدولة اليت يقوموف بزيارهتا، وكذا ما ينتج عنو من توفَت دلناصب الشغل والعمالة السياحية ادلتزايدة 
 4.سواء ادلباشرة أـ غَت ادلباشرة باعتبار أف صناعة السياحة تتداخل فيها كثَت من القطاعات

                                                           
1

، ص 2006، جامعة سطٌف،04، مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، العدد سوق الخدمات السٌاحٌة مبارك باللطة، خالد كواش، 

 .155و154
2

 .97 و96، مرجع سبق ذكره، صالسٌاحة الجزائرٌة ودورها فً كشف معوقات التنمٌة االجتماعٌة للبناء السوسٌوثقافً عالٌة بشٌرة، 
3

 .15 مرجع سبق ذكره، صانعكاسات الجغرافٌا السٌاحٌة على التنمٌة االقتصادٌة باستخدام معطٌات بانل، مفٌدة نادي،
4

 أطروحة دكتوراه فً علوم التسٌٌر، جامعة ،-دراسة حالة الجزائر-النمذجة اإلحصائٌة لقٌاس أثر السٌاحة على التنمٌة المستدامة ربٌعة مالل، 

 .41و40، ص2015تلمسان، 
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مقومات العرض السياحي تتميز بالندرة الشديدة واحلساسية نظرا للتغَتات اليت تطرأ على القطاعات األخرى الناشطة، / 5
سواء كانت ادلوارد الطبيعية للدولة على غرار ادلوروثات احلضارية القدؽلة أو ما تعلق بادلكتسبات احلديثة على غرار البٌت وادلنشآت 

التحتية واخلدمات التكميلية، كما أف ما ؽليز قطاع السياحة كوف كل فئات اجملتمع ذلا دور يف تشكيل وترسيخ الصورة الذىنية 
 1.للسائح من خبلؿ مزيج اخلدمات السياحية ادلعد من طرؼ القائمُت على السياحة

ال ؽلكن زبزين اخلدمات السياحية حبيث تتطلب اخلدمة حضور الزبوف وال ؽلكن نقلها أو إرساذلا أو ربويل ملكيتها وىذا / 6
 2.ما ؽليزىا عن بعض اخلدمات األخرى، كما أف جودهتا مرىونة جبودة اذلياكل وادلرافق السياحية وكذا نوعية ادلقومات الطبيعية

يتميز الطلب السياحي بادلرونة حيث كلما اطلفضت األسعار زاد تدفق السياح، كما يتصف باحلساسية والتوسع حيث / 7
يعترب الطلب السياحي عايل احلساسية اذباه االستقرار على كافة ادلستويات باإلضافة إىل توسعو سنويا نظرا للتطور التكنولوجي 
احلاصل، كما يتميز أيضا بادلومسية وادلنافسة وعدـ التكرار حيث يزيد حجمو يف أوقات معينة تسمى مواسم الذروة وتكوف فيو 

ادلنافسة شديدة بُت سلتلف األقطاب السياحية، ويقصد خباصية عدـ التكرار كوف السياح يف حالة حصوذلم على درجة عالية من 
اإلشباع ال يعٍت بالضرورة قيامهم بتكرار الزيارة، كوف السياح عادة ما يفضلوف استكشاؼ وزيارة مناطق أخرى مل يسبق ذلم زيارهتا 

 3.من قبل

من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ أف السياحة قطاع اقتصادي لو من اخلصائص وادلميزات ما غلعلو ؼلتلف عن باقي األنشطة 
االقتصادية األخرى، حيث ػلتوي ىذا القطاع على مكونات ومقومات متكاملة فيما بينها يساىم يف الرفع من كفاءهتا صبيع أفراد 
اجملتمع كوف ىاتو اخلصائص منها ما ىو اقتصادي ومنها ما ىو سياسي وتدخل يف مكوناهتا بعض اخلصائص االجتماعية والثقافية 

 .واليت ذبعل من السياحة قطاع ىاـ يساىم يف التنمية على صبيع األصعدة وادلستويات

 األهمية واآلثار المختلفة للسياحة : المبحث الثاني 

احتلت ظاىرة السياحة مراتب متقدمة يف تصنيف القطاعات ادلنتجة واليت تساىم بدرجة كبَتة يف الرفع من كفاءة 
اقتصاديات سلتلف الدوؿ، حيث مل تعد رلرد وسيلة للًتفيو مثلما كانت يف ادلاضي بل أصبحت من العلـو احلديثة اليت ترتبط 

بعديد اجملاالت دلا ذلا من آثار على كافة ادلستويات، حيث نبلحظ يف الفًتة األخَتة تزايد كبَت حلركة السياحة العادلية يقابلو تزايد 
ملحوظ يف حجم الشركات وادلنشآت السياحية باإلضافة إىل ظلو اإليرادات الناذبة عن ىذا القطاع، وؽلكن القوؿ بأف السياحة 

                                                           
1

، 02، العدد 03 مجلة البشائر االقتصادٌة، المجلد،-دراسة حالة الجزائر - أهمٌة االستثمار السٌاحً فً التنمٌة االقتصادٌة رشٌد سعٌدانً، 

 .4، ص2017جامعة بشار،
2

، جامعة 07مجلة المؤسسة، العدد عادل مستوي، الخدمات السٌاحٌة والنمو االقتصادي فً الجزائر واقع ومساهمات،  العربً غوٌنً، 

 .97 و96، ص 2018، 03الجزائر
3

محاولة اقتراح نموذج قٌاسً ألثر المتغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة المإثرة فً الطلب السٌاحً فً الجزائر  ساعد بن فرحات، سمٌر شٌبان، 

الملتقى الدولً الثانً حول دور السٌاحة الصحراوٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة بسكرة،  مداخلة ضمن ،(2009-1995)للفترة

 .5، ص2012مارس 
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اخل وفيما يلي سنتطرؽ بالتفصيل إىل األعلية واآلثار ادلتنوعة للسياحة على ....تعود على البلد دبزايا اقتصادية واجتماعية وثقافية 
 .عدة جوانب

 اآلثار االقتصادية للسياحة: المطلب األول

باتت السياحة زلط اىتماـ السلطات واألنظمة يف عديد الدوؿ نظرا دلا أصبحت تدره من فوائد ومداخيل متنوعة بالعملة 
 : الصعبة و ما يصاحبها من تأثَتات على ادلتغَتات االقتصادية بصفة عامة، وىذا ما سنتناولو فيما يلي

 : آثار السياحة على ميزان المدفوعات/ أوال

 ىو سجل زلاسيب يشتمل على صبيع ادلقبوضات اليت ربصل عليها الدولة من الدوؿ األخرى : ميزان المدفوعات
ويوضح صبيع مدفوعاهتا لتلك الدوؿ خبلؿ فًتة زمنية زلددة قد تكوف سنة أو ستة أشهر أو ربع سنة، وىذا 

 1.احلساب يعطي وصفا دقيقا ومنتظما لتسلسل عمليات القبض والدفع بُت دولة ما ودوؿ العامل اخلارجي

تظهر مساعلة السياحة يف ميزاف ادلدفوعات ضمن بنود ميزانية اخلدمات، حيث يظهر جليا حجم مساعلة قطاع السياحة من 
خبلؿ اإليرادات وادلداخيل السياحية واليت تتمثل يف اإلنفاؽ أو الدخل السياحي وىو ما ؽلثل األثر االغلايب ذلذا النشاط، علما أف 
جانب ادلدفوعات يتأثر باإلنفاؽ السياحي يف اخلارج، وذبدر اإلشارة إىل أف النشاط السياحي ال يقتصر على حركة انتقاؿ السياح 
دوليا وما يرافقها من استهبلؾ و إنفاؽ مباشر على السلع واخلدمات السياحية، بل يتعدى ذلك إىل نشاط ادلنتجُت من أصحاب 

ادلشاريع السياحية وما يتطلبو ىذا النشاط من انتقاؿ للسلع االستهبلكية واإلنتاجية إضافة إىل القوى العاملة و انتقاؿ رؤوس 
، وعليو تساىم السياحة باعتبارىا صناعة تصديرية يف ربسُت ميزاف ادلدفوعات اخلاص بالدولة من خبلؿ 2األمواؿ عرب احلدود

ادلداخيل واإليرادات اليت تستفيد منها الدولة نتيجة إنفاؽ السياح وتدفق األمواؿ الناذبة من االستثمارات السياحية ادلباشرة وغَت 
ادلباشرة األجنبية واحمللية، باإلضافة إىل خلق استخدامات جديدة ومتنوعة للموارد الطبيعية والفوائد اليت ؽلكن ربقيقها بعد خلق 

، ورغم ادلنافسة الكبَتة يف ىذا القطاع إال أنو ؽلكن اعتباره من 3عبلقات اقتصادية بُت قطاع السياحة والقطاعات األخرى
القطاعات ادلنشودة لدعم وربسُت ميزاف ادلدفوعات للدوؿ النامية عكس القطاعات األخرى اليت تتطلب توفر تكنولوجيات متطورة 

ضف إىل ذلك أف األسعار يف الدوؿ النامية تنافسية خببلؼ السلع ادلصنعة، كما أف حجم التحوالت يف صناعة السياحة أقل 
 :، واجلدوؿ التايل يوضح ادليزاف السياحي4نسبيا من الصناعات األخرى وىذا ما غلعلو عامل مهم لدعم ادليزاف التجاري ذلاتو الدوؿ

 الميزان السياحي: 02الجدول رقم 

                                                           
1

، رسالة ماجستٌر، جامعة تلمسان، (1990/2014)آثار تقلبات أسعار الصرف على مٌزان المدفوعات دراسة قٌاسٌة حالة الجزائر محمد زراقة، 

 .35، ص2016
2

، مجلة االقتصاد واألعمال العربٌة، جامعة الكسلٌك، (1990/2011)اقتصادٌات السٌاحة فً األردن دراسة إحصائٌة للفترة فؤاد كرٌشان، 

 .42، ص2014لبنان،
3

، رسالة ماجستٌر، جامعة دور القطاع السٌاحً فً تموٌل االقتصاد الوطنً لتحقٌق التنمٌة المستدامة دراسة حالة الجزائر حمٌدة بوعموشة، 

 .37، ص2012سطٌف، 
4
 .20، ص2013، 3، رسالة ماجستٌر، جامعة الجزائرواقع االستثمار السٌاحً دراسة مقارنة بٌن الجزائر وتونس العربً ترٌكً،  
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 القيمة اجلانب ادلدين القيمة اجلانب الدائن

 إنفاؽ السائحُت بالدولة)اإليرادات السياحية -
السلع السياحية، البضائع  )الصادرات -

 (واآلالت السياحية، القطع األثرية
 دلؤسسات  عائدات النقل السياحي)النقل  -

 (النقل احمللية
 العائد من االستثمارات السياحية باخلارج -
التحويبلت من العاملُت الوطنيُت بقطاع  -

 السياحة باخلارج
ادلصروفات على الدعاية السياحية  -

واإلعبلنات األجنبية السياحية يف البلد 
 ادلضيف

 

 ادلصروفات السياحية للمواطنُت باخلارج - 
مأكوالت وآالت )البضائع ادلستوردة -

 (وغَتىا لقطاع السياحة
نصيب الشركات األجنبية من سفر )النقل -

 (ادلواطنُت للسياحة باخلارج
التحويبلت من العاملُت األجانب من  -

 عملهم بالبلد ادلضيف للخارج
ادلصروفات على الدعاية السياحية الوطنية  -

 واإلعبلنات السياحية باخلارج 

 

، أطروحة دكتوراه، ، أثر االستراتيجيات التسويقية في الطلب على المنتج السياحي في الجزائررشيدة عداد: ادلصدر
 .30، ص2018، 03جامعة اجلزائر

تساىم اإليرادات السياحية يف التأثَت على ميزاف ادلدفوعات بصورة مباشرة، وتتجلى ىاتو ادلساعلة من خبلؿ القيمة الصافية 
 .للميزاف السياحي ونسبتها إىل القيمة الصافية للميزاف التجاري سواء بالعجز أو الفائض

 :آثار السياحة على التوظيف والتخفيض من نسب البطالة/  ثانيا

 مليوف شخص يف العامل، أي دبعدؿ عامل لكل تسعة عماؿ 200تقدـ السياحة فرص عمل مباشرة وغَت مباشرة ألكثر من 
 مليوف وظيفة، باإلضافة إىل أف 350ينشطوف يف القطاعات األخرى وتصل عدد الوظائف اليت ذلا عبلقة باألنشطة السياحية إىل 

، كما أف فرص العمل اليت ينتجها قطاع السياحة تأيت من خبلؿ ترابطها 1 من صبلة األجور العادلية%10,3السياحة تولد 
وتكاملها مع القطاعات األخرى مثل الصناعات الغذائية وادلشروبات وصناعة األثاث الفندقي وقطاع ادلصارؼ والتأمُت، وعليو 

فإف ظلو الطلب على ىذه ادلنتجات ينجم عنو زيادة االستثمارات يف الصناعات سالفة الذكر وىذا ما يؤدي إىل زيادة العمالة فيها 
حُت أّكد على أف قطاع صناعة السياحة ىي الطريق حلل مشكلة " جوفري لييماف"وىذا ما أكده رئيس رللس السياحة العادلي 

، ومن جهتها منظمة العمل الدولية أكدت على أف السياحة تعترب قطاع اقتصادي حيوي يوفر أفضل الفرص الستيعاب 2البطالة
مئات ادلبليُت من العاطلُت عن العمل، األمر الذي يستدعي إعطاء دفعة إلسًتاتيجية صناعة السياحة لتعزيز االقتصاد القومي من 

خبلؿ إقامة البٌت التحتية البلزمة ذلذا النشاط، حيث أف أثر مضاعف السياحة أو مضاعف التجارة اخلارجية يساىم يف ربفيز 
                                                           

1
 .124، ص2010، المكتب الجامعً الحدٌث،مشكالت التسوٌق السٌاحً دراسة مٌدانٌة طه أحمد عبٌد،  
2

 .257، ص2012، جامعة الوادي، 03، مجلة رؤى اقتصادٌة، العددالسٌاحة والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة عواطف خلوط، 
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 أنواع من العمالة وىي ما 3، وادلعلـو أف ىذا النشاط يعمل على توفَت 1خلق الفرص للعمل يف صبيع القطاعات ادلرتبطة بالسياحة
 : سنذكره فيما يلي

ويقصد هبا سلتلف فرص العمل والوظائف ادلتوفرة يف اذلياكل السياحية والفندقية على غرار الفنادؽ : العمالة المباشرة/ 1
اخل، وأكدت أغلب ...ووكاالت السفر وشركات النقل والتسويق السياحي، وكذا زلبلت التحف والتذكارات والصناعات التقليدية

 2.الدراسات أف وحدة واحدة من اإلنفاؽ يف القطاع السياحي سبثل ضعف العمالة ادلتولدة عن نظَتهتا من أي قطاع آخر

والقصد منها العمالة اليت ليس ذلا عبلقة مباشرة مع السائح لكنها توفر وتليب احتياجاتو من : العمالة غير المباشرة/ 2
 3.اخل...السلع واخلدمات بطريقة غَت مباشرة مثل ادلمونُت للفنادؽ وخدمات االتصاالت

وتشمل العمالة اليت تتولد يف االقتصاد نتيجة اإلنفاؽ السياحي، على خبلؼ العمالة ادلباشرة وغَت : العمالة المحفوزة/ 3
 4.ادلباشرة تظهر يف اجملتمع نوع ثالث من العمالة ػلفزه اإلنفاؽ السياحي

 آليات خلق السياحة لفرص العمل : 14الشكل رقم 

                                                           
1

، جامعة 04، مجلة اآلفاق للدراسات االقتصادٌة، العدددور السٌاحة الجزائرٌة فً تحقٌق التنوٌع االقتصادي صباح براجً، الزٌن عمران، 

 .141و140، ص2018تبسة، 
2

، أطروحة تقٌٌم اثر البٌئة المستحدثة على نمو القطاع السٌاحً من أجل تحقٌق التنمٌة المستدامة حالة القطاع السٌاحً الجزائري مفٌدة نادي، 

 .29و28، ص2018دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، جامعة الشلف، 
3

 .21، صمرجع سبق ذكرهالعربً ترٌكً،  
4

 .29، صمرجع سبق ذكره مفٌدة نادي، 
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 222، ص2009، دار الوراؽ للنشر والتوزيع، األردف، 1، طالجغرافيا والمعالم السياحيةخليل إبراىيم بظاظو، : ادلصدر

يتبُت لنا من خبلؿ الشكل الوارد أعبله أف خلق فرص العمل ادلباشرة يكوف من خبلؿ الفنادؽ وشركات النقل السياحي 
على اختبلؼ أنواعها باإلضافة إىل مكاتب السفر ومدف التسلية، أما فيما ؼلص فرص العمل غَت ادلباشرة فتكوف من خبلؿ 

 .القطاعات األخرى اليت ذلا عبلقة بصناعات السياحة على غرار القطاعات الزراعية والصناعية واخلدمية وقطاع اإلنشاءات

 :آثار السياحة على الدخل وإعادة توزيعه/ ثالثا

مساهمة السياحة في توفير فرص 
 العمل

فرص عمل غَت  فرص عمل مباشرة
 مباشرة

 الفنادؽ

 النقل السياحي

 مكاتب السفر

 اإلنشاءات مدف التسلية

 القطاعات اخلدمية

 القطاعات الصناعية

بناء غرؼ  القطاعات الزراعية
فندقية جديدة 
ؼللق ثبلثة 
فرص عمل 
مباشرة وغَت 

 مباشرة
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تعد السياحة من أىم ادلصادر للدخل حيث أف احلركة والنشاط السياحي سواء احمللي أـ األجنيب تدر على الدولة العملة 
اخل، فتح اجملاؿ أماـ األفراد القاطنُت بتلك ادلناطق ...الصعبة كما أف تنوع السياحة من سياحة ترفيهية إىل سياحة بيئية وصحراوية 

السياحية للحصوؿ على مداخيل وإيرادات منها وبالتايل إعادة توزيع الدخل داخل االقتصاد بعد أف كانت السياحة تنحصر يف 
، حيث تساىم السياحة يف دعم تنمية ادلناطق األقل حظا يف التنمية إذ أف التنمية السياحية غالبا ما تكوف يف 1مناطق معينة

ادلناطق اليت تتوفر فيها مزايا طبيعية ومناخية أقرب إىل الطبيعة منها إىل العمراف ادلدين على غرار الشواطئ واجلباؿ والبحَتات واليت 
كثَتا ما تكوف زلرومة من العمراف، علما أف امتداد السياحة إىل ادلناطق البعيدة يعيد التوازف إليها بالنظر إىل االستثمارات اليت تأيت 

، وقد ثبت أف ىذه ادلوارد السياحية تعم صبيع قطاعات االقتصاد من خبلؿ حلقة توزيع الدخل على 2من ادلشاريع السياحية
عناصر اإلنتاج، باعتبار أف السائح عند تسديد شبن اخلدمات إىل الفندؽ فإف ىذا األخَت يقـو بتسديد مستحقات عوامل اإلنتاج 

 .3اليت تتحوؿ إىل طلب داخل االقتصاد الوطٍت، ومن خبلؿ قدرة االقتصاد على تلبية ىذا الطلب يزيد اإلنتاج الوطٍت

 : آثار السياحة على المستوى العام لألسعار/ رابعا

كلما زاد رواح صناعة السياحة يف مناطق معينة كلما زاد معدؿ اإلنفاؽ السياحي فيها، ىذا ما ينتج عنو ارتفاع متباين يف 
مستوى أسعار السلع واخلدمات ادلتوفرة يف تلك ادلناطق، حيث أف السلع وادلنتجات ادلعروضة يف أسواؽ ادلناطق السياحية غالبا ما 

ترتفع يف ادلواسم اليت تشهد إقباؿ كبَت للسياح كما أف ذبار التجزئة ىناؾ يطمحوف إىل ربقيق ىوامش ربح معتربة خبلؿ فًتات 
الذروة وىذا لتعويض تدين ادلبيعات خبلؿ الفًتات اليت تشهد نقص يف إقباؿ السياح، علما أف ىذا االرتفاع يف األسعار يتأثر بو 

السكاف احملليُت بصورة كبَتة حيث يكوف يف االرتفاع يف صبيع اخلدمات اليت ذلا عبلقة بالسياح مثل النقل وإغلار السكنات 
واحملبلت، لذلك فإف ادلواجهة البلزمة ىي ضرورة وجود زبطيط دقيق يساىم يف التوازف بُت العرض والطلب يف ظل سياسة سياحية 

جيدة مبنية على النظر والتقييم وادلتواصل لآلثار ادلًتتبة على دخوؿ متغَتات اقتصادية وسوقية يف حركة السياحة العادلية واحمللية، 
وفضبل عن ذلك فإنو غلب التصدي لدراسة اآلثار ادلًتتبة على تنمية السياحة وآثار النمو االقتصادي على ادلستوى العاـ 

، ومن ادلمكن أيضا أف يؤّدي إىل ىيمنة األجانب على سوؽ األراضي واذلجرة الداخلية اليت تأكل الفرص االقتصادية 4لؤلسعار
ادلتاحة لسكاف البلد، شلا ينتج عنو استياء السكاف احملليُت من غبلء األسعار بسبب إقباؿ السياح والفرؽ يف ادلستوى ادلادي بينهم 

 .5وبُت السياح

 آثار السياحة على تدفق رؤوس األموال األجنبية/ خامسا

                                                           
1
 .23، ص، مرجع سبق ذكره ربٌع عٌسانً 

2
 .50و49، صمرجع سبق ذكره مفٌدة نادي،  

3
 .115إلٌاس شاهد، عبد النعٌم دفرور، مرجع سبق ذكره، ص  

4
 .32، ص، مرجع سبق ذكره رشٌدة عداد 
5

، 2014، أطروحة دكتوراه فً علوم التسٌٌر، جامعة األغواط، آلٌات ترقٌة السٌاحة فً الجزائر وآثارها على التنمٌة المستدامة سعاد دولً، 

 .195ص



 اإلطار النظري للسياحة والسياحة الصحراوية
 

70 
 

تشكل السياحة على اختبلؼ أشكاذلا وأنواعها مصدر جد مهم دلداخيل العملة الصعبة نظرا حلجم اإلنفاؽ من العمبلت 
األجنبية الذي ينفقو السياح على السلع واخلدمات، كما أف الدخل من العمبلت األجنبية ليس الدخل الوحيد الذي يأيت من 
قطاع السياحة بل أف دخل النقد األجنيب ؽلثل اجلولة األوىل للدخوؿ ادلتولدة من ىذا القطاع واليت يكوف أحد أطرافها السائح، 

حيث أف ىناؾ جوالت أخرى متتالية لتوليد الدخل الذي يكوف أحد أطرافو من بلد السياحة وتعود إىل ما أنفقو السائح يف اجلولة 
، وتكوف مساعلة السياحة يف تدفق وجدب رؤوس األمواؿ األجنيب بعدة طرؽ ومن بينها عن طريق االستثمارات األجنبية 1األوىل

ادلباشرة يف القطاع وكذا عن طريق ما تتحصل عليو الدولة من مداخيل وإيرادات سياحية نظَت منح تأشَتات الدخوؿ وإقامة 
 % 38السياح داخل الفنادؽ ضف إىل ذلك فروؽ التحويبلت يف العمبلت، وتعترب السياحة ادلصدر األوؿ للعمبلت األجنبية ؿ

 مليار 204من دوؿ العامل حيث تتصدر الواليات ادلتحدة األمريكية قائمة الدوؿ من حيث اإليرادات السياحية البالغة أكثر من 
 .2دوالر

كانت ىذه أبرز اآلثار اليت ؽلكن أف ربدثها السياحة على اجلانب االقتصادي للدوؿ واليت تظهر بصورة واضحة على 
االقتصاديات اليت تويل أعلية ذلذه القطاع، كما قد تكوف ىناؾ بعض اآلثار األخرى على غرار اآلثار على الناتج احمللي 

اإلصبايل وترويج بعض ادلنتجات زللية الصنع يف الدوؿ األخرى عن طريق السياح شلا يفتح ذلا باب للتصدير مستقببل باإلضافة إىل 
 .أثر مضاعف اإلنفاؽ السياحي الذي تتعدد دوراتو من خبلؿ تأثَتاتو على تنشيط القطاعات االقتصادية األخرى

 اآلثار االجتماعية والثقافية للسياحة: المطلب الثاني

ساىم التوسع يف سلتلف النشاطات اليت تصاحب السياحة يف نقل وتبادؿ احلضارات والثقافات والعوامل االجتماعية بُت 
سلتلف ادلناطق والدوؿ، حيث تعمل السياحة على توطيد العبلقات بُت الشعوب وتثمينها وتقريب وجهات النظر الثقافية 

واالجتماعية، كما ؽلكن القوؿ عنها أهنا دبثابة النافذة اليت تطل منها سلتلف الشعوب على بعضها البعض وما ينتج عنها من 
 : احتكاؾ وتعامبلت مباشرة، وعليو سنذكر يف ما يلي أبرز اآلثار االجتماعية والثقافية للسياحة

 اآلثار اإليجابية/ أ

ػلوز موضوع نشر التوعية بُت أفراد اجملتمع مركزا ودور مهم يف اسًتاتيجيات التنمية : الوعي والتطور االجتماعي/ أوال
السياحية وذلك من خبلؿ ترسيخ قبوؿ األفراد ادلكونة للمجتمع احمللي بالتغيَت الذي قد يأيت عن السياحة وىذا ما يعترب أمرا 

ضروريا لنجاح السياحة، ومنو فإف السياحة تساعد على جعل اجملتمعات أكثر ربضَتا لقبوؿ التغَتات الثقافية وتنمية الوعي الثقايف 
لدى الشعوب واجملتمعات نتيجة االحتكاؾ ادلتواصل بُت السياح والسكاف احملليُت، وكذلك من خبلؿ اكتساب أفراد اجملتمع 

                                                           
1

، أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، دور االستثمار األجنبً المباشر فً ترقٌة القطاع السٌاحً فً دول المغرب العربً المخطارٌة حري، 

 .94، ص 2018جامعة الشلف، 
2

، مجلة اآلفاق 2017واقع وآفاق السٌاحة فً الجزائر وتنافسٌتها بناء على تقرٌر تنافسٌة السٌاحة العالمً حمزة بوكسفة، عمار زودة، 

 .44، ص05،2018للدراسات االقتصادٌة، العدد
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، ألف ادلورد البشري لو دور مهم ألي عملية إظلاء مهما كاف نوعها، وخاصة 1آلداب الضيافة واالستقباؿ والتواصل اجليد مع السياح
يف رلاؿ اخلدمات باعتبار أف ىذا األخَت يعتمد بصورة مباشرة على العنصر البشري، سواء تعلق األمر بتكوين األفراد القائمُت على 

القطاع السياحي أـ تعلق بأفراد اجملتمع، حيث يتم بعث الثقافة السياحية لديو وتشجيعو على تقبل اآلخر، وىذا ما يطلق عليو 
بالوعي السياحي الذي يعترب أحد مكونات الوعي االجتماعي وىو مدى إدراؾ الفرد وفهمو للسياحة وأعليتها والتحلي جبملة من 

اآلداب يف السلوؾ والتعامل مع السائح باحًتاـ مع عدـ استغبللو والنظر إليو على أنو مصدر للربح فقط، وتعد زيادة معرفة 
ادلواطنُت بكل ادلعلومات السياحية من مقومات اجلذب السياحي وكذا األنشطة السياحية دبثابة بداية الطريق لبناء قاعدة قوية من 

 .2الوعي السياحي ويظهر ىذا من خبلؿ اآلثار االغلابية يف التنمية السياحية اليت يظهرىا أفراد اجملتمع

يشكل التفاىم وتعزيز القيم األخبلقية ادلتعارؼ عليها بُت البشر، : دعم الترابط االجتماعي والثقافي بين الشعوب/ ثانيا
إضافة إىل التسامح واحًتاـ تنوع العقائد الدينية والفلسفية واألخبلقية أساسا للسياحة ونتيجة ذلا، حيث يتقارب ادلبليُت من الناس 

، كما أف للسياحة دور مهم يف تذليل العوائق القائمة بُت الثقافات باعتبار أف تنمية  عن طريق السياحة والعدد يتزايد كل يـو
السياحة الداخلية تؤدي إىل زيادة الًتابط االجتماعي والثقايف بُت السكاف وزيادة ادلعرفة، بينما تعمل تنمية السياحة الدولية على 

، كما يعد الوعي بالتبادؿ الثقايف أحد أىم التأثَتات 3تشجيع التبادؿ الثقايف واحلضاري وتدعيم أواصر الصداقة بُت الشعوب
االغلابية للسياحة حيث يعمل على تنمية التفاىم بُت الشعوب والذي أصبح اآلف فرصة متاحة لتبادؿ ادلعرفة واألفكار كما أف 

أبناء ىذه الشعوب ادلضيفة يتعرفوف على عادات وتقاليد وسلوكيات السياح وينتج عن ذلك تقارب يف ادلسافات االجتماعية وىذا 
بدوره يعمل على دعم الًتاث اإلنساين واتساع احللقة احلضارية على مستوى العامل، كما مل تعد السياحة رلرد إشباع للفضوؿ فقط 

 .4بل صارت تعمل على اكتساب االحًتاـ والتعاوف وتبادؿ معارؼ والقيم الثقافية واجملتمعية

توفر وتساعد السياحة للمحافظة على ادلوروثات التارؼلية الثقافية لؤلظلاط ادلعمارية ادلعاصرة وادلميزة : تثمين التراث/ ثالثا
باإلضافة إىل إحياء الفنوف وادلناسبات التقليدية وبعض مظاىر احلياة احمللية كما تساعد على دفع تكاليف احملافظة على ادلواقع 

، وبالتايل فإف 5األثرية والتارؼلية، واليت إذا مل يتم احلفاظ عليها ستتعرض للدمار والتدىور وبالتايل ضياع الًتاث التارؼلي للمنطقة
الًتويج للسياحة وخاصة الدولية يؤدي إىل إعادة بعث الًتاث ألف السياح يولوف اىتماما كبَتا لئلطبلع على عادات وثقافات 

الشعوب اليت زبتلف عنهم، لذلك صلد أحيانا أف العادات والتقاليد ىي من ذبذب السياح وخاصة األجانب واألغنياء وادلتقاعدين 

                                                           
1

 .258، صمرجع سبق ذكره عواطف خلوط، 
2

، جامعة 08، مجلة دفاتر بوداكس، العدد، بلورة الوعً السٌاحً كؤحد السبل لتنمٌة السٌاحة المستدامة حكٌمً نعٌمة، حٌاة براهٌمً بن حراث

 .59و57، ص2017مستغانم، 
3

، 3،2014، رسالة ماجستٌر، جامعة الجزائر(2012-1999)أهمٌة النقل ودوره فً التنمٌة السٌاحٌة بالجزائر خالل الفترة  زهرة طهراوي، 

 .29ص
4

 .40 صمرجع سبق ذكره، حمٌدة بوعموشة، 
5

، أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، جامعة ورقلة، استراتٌجٌات تنمٌة السٌاحة البٌئٌة فً الجزائر من منظور االستدامة عبد هللا عٌاشً، 

 .54، ص2016
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الذين تستهويهم السياحة الثقافية وىذا ما يشجع الدوؿ على االىتماـ دبثل ىذه ادلقومات وادلوروثات وتدفعهم إلقامة مهرجانات 
 1.دورية للتعريف هبذا الًتاث وجذب السياح ذلا على غرار مهرجانات الفلكلور والرقص الشعيب والصناعات التقليدية وغَتىا

ىناؾ عبلقة وطيدة بُت السياحة والتكافل االجتماعي ال غلب ذباىلها فمن الصعب تصور إمكانية : التكافل االجتماعي/ رابعا
ضباية التدفق السياحي واستمراره دوف أف نضع يف اعتبارنا ظروؼ الناس ومصاحلهم واحتياجاهتم احليوية، حيث أف الناس الذين 

يعيشوف ربت خط الفقر يف جوانب ادلدف السياحية بفنادقها الفاخرة ومزاراهتا ادلشهورة ويشاىدوف أفواج السياح األجانب القادمُت 
يتنقلوف يف رفاىية كبَتة يف حُت أف ىؤالء إضافة إىل فقرىم ادلدقع يتظللوف ربت مشس الصيف احلارقة أو ترتعد مفاصلهم من برد 
الشتاء، وألف سم احلقد والكراىية ال يكسره شي بقدر الًتاحم فإف الدور على مستثمري السياحة أف يعيدوا جزء من أرباحهم يف 

 2.صور التكافل االجتماعي على أف يبدأ ىؤالء ادلستثمرين دبناطق استثماراهتم

إذف من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ أف للسياحة عدة تأثَتات إغلابية على اجلانب االجتماعي والثقايف للبلداف واجملتمعات 
تنتج من خبلؿ االحتكاؾ ادلباشر وغَت ادلباشر بُت السياح وأفراد اجملتمع تساعد على االىتماـ باحلياة الثقافية واالجتماعية كما أف 

ىناؾ تأثَتات أخرى على غرار ربقيق التوازف االجتماعي بُت سلتلف ادلناطق ضف إىل ذلك النمو احلضاري والتحوؿ الطبقي 
لفئات اجملتمع الذين ذلم عبلقة مباشرة باألنشطة السياحية باإلضافة أيضا ربسُت اخلدمات واذلياكل الصحية يف ادلناطق السياحية 

 .واليت تنعكس إغلابا على السكاف احملليُت

 :اآلثار السلبية/ ب

ويكوف ذلك من خبلؿ حجم الفجوة االقتصادية اليت تتكوف يف اجملتمع : شعور السكان المحليين بالضيق واالستياء/ أوال
إضافة إىل ادلبلبس والسلوكيات ادلختلفة اليت يتصف هبا السياح األجانب واليت زبتلف عن عادات وسلوكيات ادلنطقة، حيث 

يتسبب ىذا األمر يف شعور السكاف احملليُت بنوع من االستياء، كما أف إقباؿ السياح الكبَت يؤّدي إىل ارتفاع أسعار سلتلف السلع 
نظرا حلجم الطلب ما يدفع بالسكاف احملليُت إىل سوء معاملة السياح والتصرؼ ضلوىم بعدائية لكوهنم يف نظرىم ادلتسبب الرئيسي 

 3.يف تدين ادلستوى ادلعيشي ذلم وىذا ما قد يؤثر سلبيا على توافد السياح

 قد تنجم عن ظاىرة السياحة فقداف للهوية والقيم االجتماعية أو قد ربدث تغيَتات :تغيير الهوية والقيم المحلية/ ثانيا
فيها خاصة يف ظل مشهد العودلة، حيث قد تتحوؿ ىذه القيم إىل سلعة زبتزؿ العادات والتقاليد الدينية واالحتفاالت وادلهرجانات 

احمللية يف صور بعيدة عن شكلها األصلي زلاولُت جعلها تتسق مع توقعات وميوؿ السياح إلرضاء رغباهتم وتطلعاهتم وبالتايل 
ػلدث ىنا تغيَت يف مبلمح اخلصوصية الثقافية للمجتمعات ادلضيفة، كما أف استعماؿ التكنولوجيات احلديثة يسهم يف ربوؿ 

                                                           
1

 أطروحة دكتوراه فً علوم التسٌٌر، جامعة السٌاحة الجزائرٌة بٌن متطلبات االقتصاد الوطنً والمتغٌرات االقتصادٌة الدولٌة، عائشة شرفاوي، 

 .46، ص2015، 3الجزائر
2

، 2012، رسالة ماجستٌر، جامعة منتوري قسنطٌنة،التسوٌق السٌاحً ودوره فً تفعٌل قطاع السٌاحة دراسة حالة الجزائر زهٌر بوعكرٌف، 

 .30ص
3
 .46، صمرجع سبق ذكره عائشة شرفاوي،  
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اجملتمعات احمللية من شكلها التقليدي البسيط إىل رلتمعات حديثة، وىذا ما ينتج عنو ربوالت تدرغلية يف النظم والقيم االجتماعية 
 1.األصيلة ادلوروثة تؤدي إىل طمس واندثار ادلبلمح العامة للمجتمع

تعاين بعض الدوؿ السياحية من اطلفاض مستوى الدخل ألفراد اجملتمع وكذا النقص ادللحوظ يف : تنامي الجريمة/ ثالثا
اإلمكانيات ادلادية ويقابلو يف نفس الوقت إمكانيات مادية معتربة للسياح، وىو ما غلعل عدد من السكاف احملليُت إىل زلاولة ربقيق 

مكاسب مادية سريعة حىت وإف كانت بطرؽ غَت شرعية، ىنا تظهر فئة يف اجملتمع تستغل السائح يف سلتلف اجملاالت بداعي 
، كما أف يف اآلونة األخَتة 2التسلية والًتفيو وادلتعة واحلصوؿ على الراحة، واجلرؽلة بالطبع تؤدي إىل نتائج سلبية لقطاع السياحة

عانت عدة دوؿ سياحية من زيادة حجم اجلرائم ادلقًتفة ضد السياح بسبب التفاوت يف ادلستوى ادلعيشي أو بسبب اجلماعات 
ادلتطرفة اليت كثَتا ما تدعو إىل العنف وزلاربة االنفتاح والتعايش بُت الناس إضافة إىل رفضهم احلوار وتقبل اآلخر باإلضافة إىل 

 .3نظرهتم للسياحة بأهنا رلرد وسيلة للغزو الثقايف

ينتج عن تطوير وتكثيف النشاطات السياحة تنمية سياحية واضحة، ومنو : اختالل التوازن في المجتمعات المحلية/ رابعا
يتم ربقيق مكاسب اقتصادية متنوعة يكوف توزيعها غَت متكافئ بُت فئات اجملتمع، حبيث أف عناؾ دالئل ومؤشرات توحي بأف 

ادلستفيدين منها فئات زلدودة كانت ذلم ميزات اقتصادية منذ البداية على غرار مبلؾ األراضي الواقعة يف ادلناطق السياحية الذين 
يستثمروف فيها، لذلك فإف السياحة قد تؤّدي فعبل إىل تفاقم اختبلؿ التوازف يف اجملتمعات وكذا زيادة الطلب احمللي على السلع 

 4.واخلدمات شلا ينتج عنو الفقر النسيب بسبب ارتفاع األسعار

بالرجوع إىل ما مت ذكره سالفا نستنتج أف مثلما للسياحة آثار اغلابية غلى اجلانب االجتماعي والثقايف ىناؾ أيضا آثار سلبية 
ؽلكن حصرىا يف التغيَتات اليت قد تطرأ على القيم الثقافية واجملتمعية ألفراد اجملتمع وما ينتج عنها عن تدىور وانتشار لعوامل 
الفساد لدى فئات معينة كاجلرؽلة وغَتىا، لكن ؽلكن القضاء عليها نسبيا عن طريق تقوية ىذه القيم وترسيخها بواسطة نشر 

 .الثقافة السياحية وإبرازىا باستعماؿ كافة الوسائل ادلتاحة على غرار وسائل اإلعبلـ

 : اآلثار البيئية واإليكولوجية للسياحة: المطلب الثالث

للسياحة القدرة على جلب منافع عظيمة للبلداف كما أهنا يف الوقت ذاتو ذلا بعض اآلثار السلبية على الطبيعة، ذلذا فإف 
التنمية السياحية غلب أف تراعي ادلوارد احملدودة واليت ىي عامل من عوامل اجلذب السياحي باعتبار أف البيئة ىي ادلادة األولية 

للنشاط السياحي أو ىي السبب يف هنوض ىذا النشاط، حيث أف التأثَت متبادؿ بُت اإلنساف والبيئة وأصبحت عبلقة ذلا جوانبها 

                                                           
1
 .193و192، صمرجع سبق ذكره صلٌحة عشً،  

2
 .103، صمرجع سبق ذكره عالٌة بشٌرة،  

3
 .47، صمرجع سبق ذكره عائشة شرفاوي،  

4
 118، ص2010، دار الراٌة، األردن، 1، طنظم المعلومات السٌاحٌة حسن عصام الصعٌدي،  
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، وعليو 1االغلابية والسلبية وىذه العبلقة أّدت إىل ظهور ادلشكبلت البيئية اليت أحاطت بعناصر البيئة الطبيعية والثقافية والعمرانية
 : سنربز بعض اآلثار االغلابية والسلبية للسياحة فيما يلي

 : اآلثار اإليجابية/ أ

 2: تتمثل اآلثار االغلابية للسياحة على البيئة يف

تعود السياحة بادلنفعة على البيئة من خبلؿ التدابَت اليت ربفز على ضباية مكونات البيئة وادلواقع التارؼلية واألثرية ومسات  -
 احلياة الربية؛

توفر الًتاث التارؼلي والثقايف يف البلداف ػلدد جاذبية السياح ذلا كما يدفع بالسلطات للمحافظة على معادلو ولذلك  -
تبذؿ العديد من الدوؿ جهود كبَتة لتوفَت ضباية منتظمة للمدف والقرى وادلناطق األثرية اجلمالية ذات األعلية التارؼلية 

 والفنية؛
يساىم النشاط السياحي يف الرفع من الوعي بأعلية الطبيعة ونشر التوعية بُت السياح وأصحاب االستثمارات السياحية  -

 والسلطات والسكاف احملليُت؛
 تساىم ادلداخيل السياحية يف احملافظة على الطبيعة والبيئة وبذلك ربقيق االستغبلؿ األمثل للموارد السياحية؛  -

كما أف ىناؾ آثار اغلابية أخرى للسياحة على البيئة على غرار كوهنا تساىم يف ربسُت الصورة اجلمالية للبيئة من خبلؿ 
برامج تنسيق ادلواقع والتصاميم اإلنشائية ادلناسبة  تتناسب ودعم الطابع الريفي واحلضري للمواقع السياحية واستخداـ 

اللوحات التوجيهية وصيانة ادلباين، كما أهنا تساعد على ربسُت نوعيات ومستويات البيئة ألف النظافة ونقاء البيئة والبنية 
 3.التحتية اجليدة من أىم شروط البيئة السياحية

 :اآلثار السلبية/ ب

 4: تتمثل اآلثار السلبية للسياحة على البيئة يف

التلوث البيئي حيث أف التصميم غَت ادلناسب للمرافق السياحية واالختيار السيء دلواقعها يؤّدي إىل حدوث مشاكل  -
 وأضرار بيئية عديدة؛

 إحلاؽ الضرر بادلواقع التارؼلية واألثرية خاصة إذا مل تتوفر الصيانة ادلستمرة والرقابة الدائمة للسياح؛ -
 االستعماؿ غَت العقبلين لؤلرض من خبلؿ بناء ادلرافق السياحية على األراضي الفبلحية؛ -

                                                           
1

 .32و31، صمرجع سبق ذكره زهٌر بوعكرٌف، 
2
 Sounh manivong, Somxay  sipaaseuth, environnemental impacs of trade liberalisation in the tourism sector 

of the lao PDR, commissioned for the rapid trade and environnement assessment project, 2OO7 , p2 et 3. 
3

، أطروحة دكتوراه فً العلوم التجارٌة، جامعة التنمٌة السٌاحٌة المستدامة بٌن اإلمكانات واآلفاق دراسة حالة والٌة قالمة خدٌجة عزوزي، 

 .109، ص2015قالمة، 
4

 .37 و 36، صمرجع سبق ذكره مفٌدة نادي ، 
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 .القضاء على مستوى اجلودة البيئية للمنطقة بسبب زيادة الطاقة االستيعابية للمشروعات -

كما ؽلكن إضافة بعض اآلثار السلبية األخرى للسياحة على البيئة على غرار حجم القمامة اليت ؽلكن أف ؼللفها السياح 
، مث إف السياحة تستهلك ادلوارد 1باإلضافة إىل هتديد بعض الطيور واألمساؾ باالنقراض نتيجة للصيد اجلائر من طرؼ السياح

الطبيعية ويصدر عنها سللفات صلبة سائلة وغازية وىي حباجة إىل بنية ربتية زلددة، كما أهنا تتنافس على ادلوارد احملدودة من أجل 
، وقد تؤثر السياحة على 2البقاء خاصة وأف السياحة صناعة يسيطر عليها القطاع اخلاص الذي يغلب عليو البعد ادلادي الرحبي

مصادر ادلياه العذبة كوهنا زلدودة يف بعض ادلناطق ويتم استنفاذىا يف ادلشاريع السياحية إضافة إىل السلوؾ غَت العقبلين للسائح 
كوف أنو يستعمل مرتُت ادلاء أكثر من ادلقيم حسب التقديرات، وأيضا احتياجات األنشطة الًتفيهية مثل ادلسابح وادلبلعب، فإذا 

 3.كانت السياحة تؤّدي إىل ندرة ادلياه فهي كذلك تؤّدي إىل اإلفراط يف استغبلؿ ادلوارد احمللية

 التسويق السياحي : المبحث الثالث

احتل قطاع السياحة مكانة جد شليزة يف اقتصاديات الدوؿ، كيف ال وىو يعترب من أكثر القطاعات اليت تدر مداخيل ىامة 
من العملة الصعبة ولو دور كبَت يف التنمية بشىت رلاالهتا، كما أف االستغبلؿ االغلايب ذلذا القطاع لن يكوف إالّ بإبراز شليزاتو 

ومقوماتو وىذا باستعماؿ ما يسمى بالتسويق السياحي والذي يعمل على إظهار مناطق اجلذب السياحي يف البلد مع ما يصاحبها 
من خدمات وعروض سياحية بغية خلق طلب سياحي متزايد واالستحواذ على أكرب عدد شلكن من السياح وترسيخ صورة اغلابية 

 .يف أذىاهنم

 ماهية التسويق السياحي: المطلب األول

مع مرور الزمن زاد االىتماـ بالسياحة وأصبحت الدوؿ زبصص ذلا ميزانيات ضخمة لتطويرىا والرفع من كفاءهتا خاصة وأف 
ىذا القطاع ػلتوي على أسس ومقومات متنوعة وجب الًتويج ذلا وإبراز معادلها األساسية من خبلؿ ضببلت التسويق السياحي 

 .واليت تعترب جزء من تسويق اخلدمات، حيث تسعى الدوؿ إىل احلصوؿ على أكرب قدر شلكن من الطلب يف السوؽ السياحية

 :مفاهيم حول التسويق السياحي/ أوال

التسويق السياحي ىو ذلك النشاط الفٍت واإلداري الذي تؤّديو ادلنظمات واألطراؼ الفاعلة يف السياحة سواء داخل  -
الدولة أو خارجها دلعرفة وربديد األسواؽ السياحية ودراستها والتأثَت عليها هبدؼ زيادة وتنمية احلركة السياحية ادلنتظرة 

 4.منها وربقيق ما يسمى بالتوافق بُت ادلنتج السياحي ورغبات السياح وادلستهلكُت

                                                           
1

 .23، صمرجع سبق ذكره العربً ترٌكً، 
2

 .32 زهٌر بوعكرٌف، مرجع سبق ذكره، ص
3
 Jeane cherles, Briquet laugier, le tourisme durable dans les pays méditerranéens : état des lieux et 

nouveaux cadre d’analyse, communication pour le cinqième colloque international « Energies, changements 
climatique et développement durable Hammamet , Tunisie ,2009, p09. 

4
 .14، ص2007، عالم الكتب للنشر والتوزٌع، القاهرة، مصر،التسوٌق السٌاحً وتخطٌط الحمالت التروٌجٌة عبد المنعم فؤادة البكري، 
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التسويق السياحي ىو التنفيذ العلمي وادلنسق لسياسة األعماؿ من قبل ادلشاريع السياحية " كريد باندروؼ"حسب  -
سواء كانت ىذه ادلشاريع خاصة أـ عامة أو على مستوى زلّلي، إقليمي، وطٍت أو عادلي، بغرض ربقيق اإلشباع 

 1.جملموعات ادلستهلكُت احملددين وما ػلقق عائدا مبلئما
التسويق السياحي ىو العملية اليت يتم من خبلذلا التنبؤ هبيكل الطلب السياحي ومن مث العمل على إرضائو من خبلؿ  -

تصميم منتج أو خدمة وتوزيعو، مع ربديد قيمة لتبادلو وكذا اتصالو ادلنظمة بسوقها هبدؼ تعظيم الفائدة لدى ادلنظمة 
 2.وادلستهلكُت

يعرؼ التسويق السياحي بأنو كافة اجملهودات واألنشطة ادلنظمة واليت يتم تأديتها بتناغم وانسيابية مدروسة من طرؼ  -
 3.كافة مؤّدي اخلدمات السياحية بعناصرىا ادلختلفة واليت هتدؼ إىل إشباع حاجات ادلستهلكُت السياحيُت

وحسب بارتليس فإف التسويق السياحي ىو عملية موجهة ضلو السائحُت هتدؼ إىل تأمُت وتلبية احتياجاهتم  -
االستهبلكية وذلك عن طريق سلتلف القنوات التوزيعية للمؤسسات السياحية، واليت تتفاعل مع ىؤالء السائحُت ربت 

 4 .ضغط وقيود البيئة اخلارجية اليت تنشط فيها ىاتو ادلؤسسات السياحية
 : 5 وظائف أساسية للتسويق السياحي وىي كما يلي3 فًتى أف ىناؾ O.M.Tأما ادلنظمة العادلية للسياحة  -

  وىي وظيفة ىدفها استقطاب الزبائن الذين يتوفروف على قدرة للدفع وإقناعهم باستهبلؾ ادلنتج السياحي :االتصال
  وتتمثل ىاتو الوظيفة يف تنمية ادلنتجات ادلستحدثة واليت قد تسمح بًتقية اخلدمات السياحية وتطوير جاذبيتها:التنمية

  ىدؼ ىاتو الوظيفة ربليل األوضاع باستعماؿ طرؽ تقنية متنوعة والبحث عن النتائج :المراقبة
 6:يقـو تعريف التسويق السياحي على عدة أسس نذكر من أعلها  -

  التسويق السياحي عملية فنية وإدارية يف نفس الوقت باعتبار أهنا تقـو على التنظيم والتخطيط والرقابة والتنسيق
والتوجيو ووضع السياسات التسويقية ألهنا تعترب الوظائف اإلدارية الرئيسية ألي نشاط من أنشطة ادلشروع، إضافة 

إىل ذلك ربديد ادلنهج ادلستعمل يف العملية التسويقية وسلتلف ادلمارسات اليت تتم يف إطارىا من الناحية الفنية 
لذلك فإف النشاط التسويقي السياحي ليس منعزؿ يف ذاتو ولكنو نشاط متكامل ومًتابط ىدفو ربقيق عدة 

 .أىداؼ زلددة وواضحة
  التسويق السياحي نشاط مشًتؾ تتداخل فيو عدة جهات وىيئات حىت ولو اختلفت أىداؼ كل منها ليس

 نشاط تقـو بو ادلؤسسات السياحية فقط 

                                                           
1

 رسالة ماجستٌر، جامعة دور التسوٌق السٌاحً فً إنعاش الصناعة التقلٌدٌة والحرفٌة دراسة مٌدانٌة حالة مدٌنة غرداٌة، عبد الرحٌم شنٌنً، 

 .59، ص2010تلمسان، 
2

، جامعة 19، مجلة األبحاث االقتصادٌة، العدد التسوٌق السٌاحً آلٌة لصناعة السٌاحة فً الجزائر باإلشارة إلى التجربة المالٌزٌة بالل بلحسن، 

 .61، ص2018، 2البلٌدة
3

 .16، ص2008، دار وائل للنشر والتوزٌع، األردن، 03، الطبعة التسوٌق السٌاحً مدخل سلوكً محمد عبٌدات، 
4

 .68، ص2018، 03، أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، جامعة الجزائرتصمٌم مزٌج تسوٌقً خدمً للترقٌة السٌاحٌة بالل بغدادي، 
5

اقتصادٌات السٌاحة : ، مداخلة فً الملتقى الدولً حولدور التسوٌق االلكترونً للسٌاحة فً تنشٌط صناعة السٌاحة مٌلود تومً، نادٌة خرٌف، 

 .5، ص2010ودورها فً التنمٌة المستدامة، جامعة بسكرة، 
6
 .66 و65، مرجع سبق ذكره إلٌاس الشاهد،  
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  التسويق السياحي نابع أساسا من داخل الدولة اليت تعترب ادلصدر الرئيسي ذلذا النشاط، حيث تقـو بتوفَت سلتلف
اإلمكانيات ادلادية والبشرية اليت تضمن استمراره وصلاحو، وعليو ؽلكن القوؿ أف التسويق السياحي نشاط متعدد 

 .اجلوانب وال يقتصر فيو العمل التسويقي يف اخلارج فقط
  يهدؼ النشاط التسويقي السياحي بشكل عاـ إىل زيادة احلركة السياحية الوافدة، ولكنو ؼلتلف مع ادلؤسسات

السياحية العامة واخلاصة من حيث األىداؼ القريبة اليت تسعى إىل ربقيقها، ضف إىل ذلك أف التنوع يف ىاتو 
األىداؼ جعل النشاط التسويقي السياحي ال يقتصر على عملية بيع ادلنتج السياحي فقط ولكن أصبح يعمل 

 .على ربقيق اإلشباع الكامل لرغبات السياح احلالية وادلستقبلية

من خبلؿ ما مت ذكره أعبله ؽلكن القوؿ أف التسويق السياحي ىو سلتلف األنشطة والعمليات واخلطط اليت يضعها الفاعلُت 
يف قطاع السياحة بغرض التعريف والًتويج للخدمات واألماكن السياحية ادلتوفرة باستعماؿ عدة وسائل تسويقية، كل ىذا 

يأيت لتحقيق اذلدؼ الرئيسي وىو استقطاب أكرب عدد شلكن من السياح وتلبية احتياجاهتم ورغباهتم وما ينتج عن ذلك من 
 .ظلو على كافة األصعدة

 : أهداف التسويق السياحي/ ثانيا

 1: تنوعت أىداؼ التسويق السياحي، ولعل من أبرز أىدافو ما يلي

  يعمل على استقطاب نسبة معينة من السائحُت وزيادة الليايل واإليرادات السياحية خبلؿ فًتة معينة؛ -
 يهدؼ إىل ربقيق رضا السياح وإشباع حاجاهتم ورغباهتم من خبلؿ ربسُت مستوى اخلدمات السياحية؛ -
 إنعاش احلركة السياحية وبالتايل زيادة الدخل السياحي؛ -
 التوسع السياحي من خبلؿ اقتحاـ أسواؽ سياحية جديدة؛ -
 ربسُت الصورة الذىنية للسياح من خبلؿ تقدمي خدمات سياحية تتصف باجلودة؛ -
من بُت األىداؼ اخلاصة أيضا احتكار بعض األسواؽ السياحية ادلعينة باستعماؿ ميزة تنافسية معينة مثل اخلدمات  -

   .ادلمتازة والسعر ادلعتدؿ نسبيا

 :المزيج التسويقي السياحي: المطلب الثاني

يطلق على ادلزيج التسويقي بأنو رلموعة من ادلتغَتات التسويقية القابلة للتحكم واليت سبزجها ادلؤسسة لتلبية احتياجات 
 : وتتمثل عناصر ادلزيج التسويقي السياحي فيما يلي 2الزبائن يف ادلستهدفة،

 : المنتج السياحي/ أوال
                                                           

1
 .100، ص2013، األردن، 1، دار المسٌرة للطباعة والنشر، الطبعة التسوٌق السٌاحً والفندقً علً فالح الزغبً،  

2
 Veronika Brancikova, Katerina Matusinska, Marketing mix of financial services from the customers 

prespective, Forume Scientiae Oeconomia, Vol 5, N°4, 2017, P37. 
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 :وىو أوؿ عناصر ادلزيج التسويقي السياحي، ويعرؼ ادلنتج السياحي بأنو

 عبارة عن تشكيلة أو مزيج من العناصر ادللموسة وغَت ادللموسة ادلعروضة يف السوؽ السياحي، هتدؼ إىل إشباع  -
رغبات وحاجات السياح، وتشمل األماكن والنشاطات، األفكار والتسهيبلت والقيم أو مزغلا شلا سبق، إضافة إىل 

   1.األشخاص الذين يقدموف اخلدمات
  2.عبارة عن رلموع العناصر ادللموسة وغَت ادللموسة اليت ربقق ادلنفعة ادلرجوة من قبل زبوف أو رلموعة من الزبائن -
اخل ، وكذا معطيات ...كل ما يتم استهبلكو يف إطار العملية السياحية يف شكل خدمات نقل، إيواء، مواضيع ترفيهية  -

اخل، غَت أف ىذه العناصر يف شكلها الفردي ال ؽلكن أف زبلق طلب ...طبيعية وجغرافية من الشواطئ واجلباؿ واآلثار 
 3.سياحي لذا يسمى ادلنتج السياحي بادلزيج

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ عن ادلنتج السياحي بأنو رلموعة من السلع واخلدمات ادلادية وغَت ادلادية اليت 
 . يستهلكها السياح خبلؿ فًتة نشاطهم السياحي إلشباع حاجاهتم وتلبية رغباهتم

 4:ويعتمد تشكيل ادلنتج السياحي ادلبلئم على عدد من ادلطالب أعلها

 عمل مسح شامل لعناصر اجلذب السياحي بالدولة يوضح ما مت استغبللو منها وما مل يستغل؛ -
إجراء دراسة علمية للسوؽ السياحي تبُت حجم الطلب السياحي ادلتوقع من حيث عدد السائحُت وإصبايل الليايل  -

 السياحية؛
 .  تصنيف السائحُت تبعا للهدؼ من الزيارة، حيث زبتلف ادلتطلبات باختبلؼ أنواع السياحة -

 : التسعير السياحي/ ثانيا

يعترب التسعَت السياحي أحد العناصر ادلهمة يف ادلزيج التسويقي السياحي دلا لو من أدوار يف جذب السياح، ويعّرؼ السعر 
بأنو ادلقابل الذي يتم دفعو أثناء عملية ادلبادلة بغرض احلصوؿ على سلعة أو خدمة ما، وبالتايل فإف السعر قد يكوف ىو النقود 

 وعليو فإف التسعَت السياحي ىو كل ما ينفقو السائح ويدفعو من وحدات 5اليت يتم دفعها إلسباـ عملية تبادؿ السلع واخلدمات،
  6:نقدية من أجل احلصوؿ على خدمات سياحية معينة، ويظهر ذلك من خبلؿ خدمات اإلقامة واإليواء والنقل السياحي حبيث

                                                           
1

، مجلة آفاق علوم اإلدارة واالقتصاد، دور المنتج السٌاحً فً تنشٌط السٌاحة الداخلٌة بوالٌة المسٌلة نصر الدٌن بن اعمارة، محمد سلٌمانً، 

 .   416، ص2018، جامعة المسٌلة، 2، العدد2المجلد
2

، مجلة اإلدارة والتنمٌة للبحوث والدراسات، محاولة تقٌٌم سلوك مقدمً الخدمة السٌاحٌة تجاه المنتج السٌاحً المحلً حمزة بن لشهب، 

 .270، ص2018، 2، جامعة البلٌدة 8العدد
3

 .71، ص2017، الجزائر، 1، ألفا للوثائق والنشر والتوزٌع، الطبعةالتنمٌة والتسوٌق السٌاحً مصطفى ٌوسف كافً، 
4

، 2019، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرواقع وآفاق التسوٌق السٌاحً اإللكترونً بالمإسسات السٌاحٌة الجزائرٌة نونة بن حمالوي، 

 .80ص
5

 . 303، ص2011، مصر، 1، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعةأسس التسوٌق الحدٌث محمد عبد العظٌم أبو المجا، 
6

، مجلة المنتدى دور التسوٌق السٌاحً عبر مواقع التواصل االجتماعً فً تنشٌط السٌاحة بالجزائر خالد بن الولٌد نهار، فطوم لحول، 

 . 114، ص2019، جامعة الجلفة، 1، العدد3للدراسات واألبحاث االقتصادٌة، المجلد
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 من تكلفة الرحلة اليت يقـو هبا، وكلما كاف مستوى اخلدمات يف ىذه %15يف اإليواء ينفق السائح ما يقارب  -
 ادلؤسسات السياحية راقيا كلما زاد ذلك من رغبة السائح يف اإلنفاؽ دوف تردد؛

 من ادلصاريف السياحية والذي ؽلثل أىم اخلدمات اليت تقدـ %35ينفق السائح يف النقل السياحي ما يقارب  -
للسائح، كما أف ىناؾ تأثَت متبادؿ بُت السياحة والنقل، حبيث إف زيادة احلركة السياحية البد أف يقابلها زيادة يف 

 .   وسائل النقل، إضافة إىل أف التطور يف وسائل النقل يؤدي إىل ظلو وازدىار احلركة السياحية يف العديد من الدوؿ

 1:وتتباين أسعار اخلدمات وادلنتجات السياحية من سوؽ إىل آخر بناء على العديد من العوامل األساسية، ومن بينها

 ادلستوى ادلعيشي االقتصادي واالجتماعي السائد، حيث يفرض ظلطا معينا عند القياـ بعملية التسعَت السياحي؛ -
 مومسية احلركة السياحية، حيث تؤثر ىذه ادلومسية يف استخداـ معُت لتسعَت سلتلف اخلدمات السياحية؛    -
طبيعة ادلنافسة ومستوياهتا اليت تسيطر على السوؽ السياحي وقدرة كل دولة أو مؤسسة سياحية على ربمل أعباء ىذه  -

 ادلنافسة، وذلذا فإف األسعار تتحدد بناء على درجة ادلنافسة؛
 .قد تتأثر عملية التسعَت يف بعض الدوؿ بالضغوط السياسية ادلمارسة عليها -

 2: وىناؾ أيضا من يعتمد ثبلثة طرؽ وأساليب أساسية تتبناىا أغلب ادلؤسسات يف عملية تسعَت اخلدمات السياحية وىي

 حبيث عندما تعتمد ادلؤسسات السياحية منهج التكاليف والنفقات فإهنا ربدد : التسعير على أساس التكاليف
 .مصاريف وتكاليف ادلواد األولية والقوى العاملة مث تضيف مبالغ معينة أو نسب مئوية ثابتة من األرباح عليها

 وىو الذي يركز على الزبوف، حيث أف عملية ربديد األسعار ىنا غلب أف تكوف بشكل : التسعير على أساس الطلب
 .مبلئم مع تصورات الزبائن عن قيمة اخلدمة

 ويرتكز ىذا ادلنهج على األسعار اليت تتقاضاىا وتفرضها ادلؤسسات السياحية األخرى : التسعير على أساس التنافس
 .  العاملة يف نفس السوؽ السياحي، وذلك باعتماد أسعار ادلنافسُت كقاعدة أساسية ألسعار ادلؤسسات ادلعنية

 :الترويج السياحي/ ثالثا

يعد الًتويج السياحي أحد عناصر ادلزيج التسويقي السياحي، حيث يلعب دور كبَت يف عملية استقطاب السياح وقد مت 
 : تعريفو بأنو

أحد فروع االتصاؿ التسويقي الذي تسعى من خبللو ادلؤسسة السياحية إىل إمداد السياح بادلعلومات، هبدؼ تعريفهم  -
دبنتجاهتم السياحية وتذكَتىم هبا وإقناعهم والتأثَت يف سلوكهم الزباذ قرار الشراء وتكراره، إضافة إىل كسب والئهم 

       1.باستخداـ وسائل االتصاؿ ادلناسبة
                                                           

1
، 2007، مصر، 1، المنظمة العربٌة للطبعة اإلدارٌة، الطبعة(أسس علمٌة وتجارب عربٌة)التسوٌق السٌاحً والفندقً  عبد السمٌع صبري، 

 .227ص
2

 .68، ص2009، األردن، 1، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، الطبعةالتسوٌق والتروٌج السٌاحً والفندقً عصام حسن الصعٌدي، 
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ىو عملية إحداث ادلعرفة لدى السائح عن ادلؤسسة وبرارلها وإحداث تفاعل إغلايب بُت السائح وادلعلومات احملصل  -
عليها من طرفو عن طريق سلتلف اجلهود الًتوغلية، إضافة إىل تشجيع السائح وربفيزه على القياـ بسلوؾ إغلايب زلوره 
التعاقد على أحد الربامج السياحية ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسة، أو خلق طلب كامن لديو يظل يشعره بالقلق والتوتر 

  2.حىت يقـو بإشباعو
ىو عملية اتصاؿ تسويقي مباشرة وغَت مباشرة تعمل على توصيل البيانات وادلعلومات للسائح عن الفكرة أو اخلدمة  -

السياحية ادلراد الًتويج ذلا، وإقناعو وحثو على احلصوؿ على اخلدمات السياحية عن طريق وكبلء السياحة والسفر ، 
 3.إضافة إىل سلتلف وسائل الًتويج ادلقنعة واليت تسمى بادلزيج الًتوغلي السياحي

من خبلؿ التعريفات السابقة نستنتج بأف الًتويج السياحي ىو استخداـ سلتلف الوسائل واإلمكانيات وطلص بالذكر 
وسائل االتصاؿ اليت ربوز على شعبية كبَتة، بقصد التعريف بادلقاصد السياحية وإبراز عناصر اجلذب السياحي فيها، هتدؼ من 

خبللو ادلؤسسات والكيانات السياحية إىل استقطاب أكرب عدد شلكن من السياح وحثهم على استهبلؾ خدماهتم ومنتجاهتم 
 .السياحية

 4: ومن أجل أف تكوف عملية الًتويج السياحي فعالة وجب توفر بعض النقاط والعناصر ادلهمة وىي

 رؤية واضحة وربديد الفئة ادلستهدفة من الناس؛ -
 سهولة الوصوؿ إىل ادلعلومات ادلطلوبة، شريطة أف تكوف ىذه ادلعلومات دقيقة وواضحة، موثقة وزلدثة ومفيدة للسياح؛  -
 إظهار اإلبداع واالبتكار يف صياغة الرسالة الًتوغلية وطريقة إيصاذلا للفئة ادلستهدفة؛ -
 .التمسك باألخبلقيات وذبنب ادلبالغة يف الدعاية، إضافة إىل ذبنب التضليل واخلداع يف عملية تقدمي ادلعلومات -

 : التوزيع السياحي/ رابعا

يعد التوزيع السياحي أحد أىم عناصر ادلزيج التسويقي السياحي كونو يوضح ويربز طريقة وصوؿ ادلنتج واخلدمات 
السياحية إىل ادلستهلكُت يف الوقت وادلكاف ادلناسبُت، والتوزيع بصفة عامة يقصد بو قياـ ادلنتجُت دبجموعة من الوظائف من أجل 

نقل ادلنتج النهائي إىل ادلستهلك النهائي يف ادلكاف والوقت وادلناسبُت بالشكل والكميات اليت ػلتاجها ادلستهلكُت وقد يستعُت 
 وبالتايل فإف التوزيع السياحي يشمل سلتلف العمليات واألنشطة 5ادلنتجُت يف بعض األحياف دبؤسسات خاصة تقـو هبذه الوظيفة،

                                                                                                                                                                                     
1

، جامعة 1، العدد6مجلة ألٌف، المجلد ،التروٌج السٌاحً عبر وسائل التواصل االجتماعً الفاٌسبوك نموذجا جهاد براهٌمً، عبد المجٌد سالمً، 

 .215، ص2015، 2الجزائر
2

 .409، ص2018، جامعة الجلفة، 9، مجلة العلوم القانونٌة واالجتماعٌة، العددالتروٌج السٌاحً واإلعالم السٌاحً فً الجزائر إٌمان كحٌط، 
3

، جامعة 3، مجلة المؤسسة، العدددور استراتٌجٌات التروٌج السٌاحً فً ترقٌة القطاع السٌاحً الجزائري الشٌخ الداوي، نوال قمراوي، 

 .31، ص2014، 3الجزائر
4
 Hamid Aldebi, Noreyah Aljboory, The impact of the tourism promotion-mix elements on the Foreign tourists, 

Canadian centre of science and education, Vol11, N°1, Canada, 2018, P78. 
5
 Marc Vandercammen, Marketing ( l’essentiel pour comprendre,décider,agir), De Boeck, Belgique, 2002, 

P384.  
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اليت تقـو هبا ادلؤسسات الناشطة يف قطاع السياحة وادلتمثلة يف نقل وتوفَت السلع واخلدمات والتسهيبلت ادلرتبطة بذلك من أماكن 
 وتشتمل قنوات ادلنتج واخلدمة السياحية على طريقتُت رئيسيتُت 1إنتاجها إىل أماكن استهبلكها واستخدامها من طرؼ السياح،

  2:علا

 ترتكز ىذه الطريقة على االتصاؿ ادلباشر بُت ادلستفيد ومقدـ اخلدمة، فمثبل يتم بيع خدمة اإليواء أو أي : البيع ادلباشر
خدمات فندقية أخرى للضيف بشكل مباشر دوف وساطة أي طرؼ ثالث، وبسبب صلاح أسلوب البيع ادلباشر خاصة 

 ....بعد انتشار االنًتنت، بدأت اجلهات الرمسية وغَت الرمسية بعرض برامج سياحية متنوعة بتصنيفها ودرجة جاذبيتها
 ترتكز ىذه الطريقة على وجود طرؼ ثالث مساعد يف بيع اخلدمات الفندقية، وعادة ما يكوف ىذا : البيع غَت ادلباشر

الطرؼ مكاتب أو وكاالت السفر والسياحة والوسطاء اآلخرين، وعلى الرغم من قلة تكاليف الًتويج اليت سبتاز هبا 
ىذه الطريقة إال أف ذلا بعض ادلساوئ منها عدـ مقدرة الفندؽ على إرضاء صبيع الضيوؼ ألف البيع يتم عن طريق 

 . وسطاء تتفق معهم إدارة الفندؽ خبصوص نوع وحجم اخلدمات الفندقية اليت سوؼ تقدـ للوافدين مع الوسطاء

وبالنظر ألعلية إسًتاتيجية التوزيع السياحي يف عملية ربقيق ادلقصد السياحي ألىدافو والوصوؿ إىل السوؽ ادلستهدؼ، 
السيما فيما يتعلق باختيار أفضل قنوات التوزيع لغرض تسويق ادلنتجات السياحية يف السوؽ السياحي، حبيث أف ىناؾ ثبلث 

  3:اسًتاتيجيات للتوزيع السياحي ىي

 عن طريق عرض ادلنتجات السياحية من خبلؿ أكرب عدد شلكن من منافذ التوزيع : إستراتيجية التوزيع المكثف
 السياحي، أي ربقيق أكرب تغطية شلكنة للمنتج السياحي؛

 من خبلؿ استخداـ عدد زلدود من الوسطاء لغرض توزيع ادلنتجات السياحية؛: إستراتيجية التوزيع االنتقائي 
  أي اختيار أحد ادلوزعُت السياحيُت لتوزيع ادلنتج السياحي يف سوؽ زلدد أو : (الوحيد)إستراتيجية التوزيع الحصري

منطقة معينة، وتستخدـ ىذه اإلسًتاتيجية من قبل ادلنتج لغرض فرض السيطرة على األسعار أو اخلدمات اليت تقدـ 
 .من خبلؿ القناة التوزيعية

 :(مقدمو الخدمة السياحية)العنصر البشري / خامسا

خببلؼ معظم السلع واخلدمات األخرى وعلى الرغم من التطور التكنولوجي يبقى قطاع اخلدمات السياحية يعتمد بدرجة 
كبَتة على العنصر البشري، بل ويعترب دبثابة عصب العملية السياحية نظرا ألعليتو ودوره الفعاؿ يف العملية التسويقية، كما أف 

العمالة السياحية ال تقل أعلية عن أي عناصر ادلزيج التسويقي السياحي األخرى، فهي يف حد ذاهتا ىدؼ من أىداؼ التنمية 

                                                           
1

 .97، ص2005، األردن، 2، دار وائل للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة التسوٌق السٌاحً محمد عبٌدات، 
2

، أطروحة دكتوراه، جامعة المدٌة، التنمٌة المستدامة من خالل االستراتٌجٌات التسوٌقٌة المطبقة فً القطاع السٌاحً الجزائري محمد بدرانً، 

 86 و85، ص2018
3

، أطروحة دور إستراتٌجٌات التسوٌق السٌاحً فً تطوٌر القطاع السٌاحً دراسة مقارنة بٌن الجزائر المغرب وتونس فوزٌة بوصفصاف، 

 . 79، ص2017، 1دكتوراه، جامعة سطٌف 
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السياحية، لذلك نرى معظم سياسات الدوؿ تنطلق من أعلية العنصر البشري وتقـو بتنظيم عملية اختيار العاملُت يف القطاع 
    1.السياحي نظرا دلا يتطلبو ىذا القطاع من مهارات وقدرات وخربات معينة ال تتوافر يف عدد كبَت من العاملُت يف اجملاؿ السياحي

 :الدليل المادي/ سادسا

إف زبائن وعمبلء ادلؤسسات اخلدمية يتأثروف بالعديد من العوامل يف عملية ازباذ قرار الشراء أو استخداـ خدمة معينة، 
ولعل من بُت أبرز ىذه العوامل ما يسمى بالدليل ادلادي حيث أف ىذا األخَت يساعد على توفَت وخلق اجلو النفسي عند شراء 
واستهبلؾ اخلدمة السياحية، كما يساعد أيضا على تكوين االنطباعات عن ادلؤسسة وخدماهتا لدى العمبلء كوف أف العمبلء 

تتشكل لديهم انطباعات عن مؤسسات اخلدمات من خبلؿ الدليل ادلادي مثل األثاث وادلباين واأللواف ادلستخدمة والسلع، إضافة 
   2.إىل وسائل العرض

 عملية تقديم الخدمة السياحية/ سابعا

وىي سلتلف اإلجراءات والقواعد ادلتبعة يف عملية تقدمي اخلدمة السياحية، حيث أف الطريقة اليت يتم من خبلذلا تقدمي 
اخلدمة السياحية والعبلقة التفاعلية بُت اخلدمة والسائح تعد حامسة وذات أعلية كبَتة للمؤسسة، خاصة وأف طبيعة اخلدمات 

السياحية تتطلب االتصاؿ ادلباشر واحلضور الشخصي للسائح إىل ادلوقع السياحي والتفاعل مع مقدـ اخلدمة، ويف حاؿ ما مت 
 3.تقدمي اخلدمة بشكل شليز فإف ذلك لو تأثَت مباشر على االنطباعات والصورة الذىنية ادلكونة لدى السائح

 اإلستراتيجية التسويقية السياحية: المطلب الثالث

تعد اإلسًتاتيجية التسويقية دبثابة أساس ازباذ القرار التسويقي يف ادلؤسسة السياحية، حبيث تساعدىا على التكيف مع 
زليطها على ادلدى ادلتوسط والطويل، ويسمح التحليل االسًتاتيجي دبعرفة الفرص ادلوجودة يف السوؽ، إضافة إىل التهديدات 

وذلك بواسطة ربليل الوضعية التنافسية وكذا التحليل الداخلي والذي يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف من خبلؿ معرفة 
قدراهتا من حيث ادلوارد البشرية وادلالية والتكنولوجية، والذي يقود إىل معرفة رلاالت النشاط اإلسًتاتيجية شلا يسمح للمؤسسة 

  4.السياحية بتحديد التموقع ادلناسب خلدماهتا

 تعريف اإلستراتيجية التسويقية السياحية/ أوال

 : تعرؼ اإلسًتاتيجية التسويقية السياحية على أهنا

                                                           
1

 .77، صمرجع سبق ذكره مفٌدة نادي، 
2

 . 369، ص2005، األردن، 3، دار وائل للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة ، تسوٌق الخدمات هانً حامد الضمور
3

 .84، صمرجع سبق ذكره سامً بلبخاري، 
4

 272، ص2015، جامعة الوادي، 8، مجلة رؤى اقتصادٌة، العددتشخٌص إستراتٌجٌة التسوٌق السٌاحً فً الجزائر فوزٌة بوصفصاف، 

 .273و
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 تلك النماذج األساسية اليت تستعملها ادلؤسسة يف زبطيط األىداؼ وادلوارد والعاملُت دبا يتوافق مع توجهها ضلو السوؽ  -
 1.وادلنافسُت والعوامل البيئية األخرى احمليطة هبا

تلك األدوات اليت سبكن ادلؤسسة من التوصل إىل األىداؼ ادلوضوعة يف األجل الطويل، وتعتمد اإلسًتاتيجية التسويقية  -
على رلموعة من العناصر أعلها ربديد السوؽ ادلرتقبة وكذا ربديد شرائح السوؽ ادلستهدفة، إضافة إىل ربديد ادلركز 

السوقي اليت هتدؼ ادلؤسسة إىل احتبللو يف أذىاف العمبلء مقارنة بادلنافسُت، وعليو ؽلكن ربديد مبلمح ادلنافع اليت يتم 
   2.الًتكيز عليها للوصوؿ إىل العمبلء ادلرتقبُت

رلمل القرارات ادلتعلقة بالنشاط التسويقي للمؤسسة، حيث هتدؼ إىل تكييف ادلؤسسة مع كل تغيَت حاصل من أجل  -
  3.الوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرة، كما أهنا تعد دبثابة أداة ربط بُت ادلؤسسة والبيئة

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ بأف اإلسًتاتيجية التسويقية السياحية ىي سلتلف اخلطط والقرارات اليت تنظم 
الوظيفة التسويقية يف ادلؤسسة السياحية واليت هتدؼ إىل سبكينها من الوصوؿ إىل األسواؽ السياحية واحلصوؿ على حصة سوقية 

 .منها باستعماؿ عدة أدوات تسويقية فعالة

 :مقومات نجاح اإلستراتيجية التسويقية ومزاياها/ ثانيا

  4:يعتمد صلاح اإلسًتاتيجية التسويقية يف اجملاؿ السياحي على العديد من ادلقومات أعلها

 حوؿ كل ما ىو متعلق باألسواؽ السياحية سواء كانت زللية أو إقليمية أو دولية؛: توافر المعلومات 
 حيث غلب أف تتضمن اإلسًتاتيجية التسويقية كل اجلوانب وادلراحل ادلتعلقة بالنشاط التسويقي السياحي؛: الشمول 
 فالوقت والزمن ادلناسب لتنفيذ إسًتاتيجية التسويق السياحي يعد ضروري لنجاح وربقيق األىداؼ : البعد الزمني

 ادلسطرة؛
 فالقرارات الصادرة عن اإلدارة العليا للمؤسسات السياحية تكوف أكثر فاعلية واغلابية يف تطبيق : سلطة اتخاذ القرار

 .وتنفيذ اإلسًتاتيجية التسويقية

وىذا إىل جانب االختيار السليم إلسًتاتيجية التسويق السياحي مع التطبيق اجليد ذلا، وكذا أخذ بعض االعتبارات األخرى 
 بعُت االعتبار وىي 

                                                           
1

 مرجع سبق دور إستراتٌجٌات التسوٌق السٌاحً فً تطوٌر القطاع السٌاحً دراسة مقارنة بٌن الجزائر المغرب وتونس، فوزٌة بوصفصاف، 

 .49ذكره، ص
2

دور التحلٌل الموقفً االستراتٌجً فً نجاح اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لدى المإسسات الصغٌرة والمتوسطة،  بغداد كربالً، خالد بن الولٌد نهار، 

 .148، ص2017، جامعة بشار، 1، العدد1مجلة الدراسات التسوٌقٌة وإدارة األعمال، المجلد
3

، مجلة فً الوكاالت السٌاحً (الموقع/ االستهداف/ التجزئة)واقع تطبٌق عملٌات اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة  راضٌة بن نوي، إٌمان بن زٌان، 

 .242، ص2018، 1، جامعة باتنة 14االقتصاد الصناعً، العدد 
4

، 2018، أطروحة دكتوراه، جامعة المسٌلة، (المغرب/تونس/الجزائر: دراسة مقارنة)دور التسوٌق فً تطوٌر القطاع السٌاحً  علً ماي، 

 .72ص
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 اسًتاتيجيات ادلنافسُت يف األسواؽ السياحية؛ -
 االسًتاتيجيات البديلة اليت ؽلكن االعتماد عليها يف حالة حدوث تغَتات أو ظروؼ طارئة؛ -
التكامل اجليد بُت عناصر اإلسًتاتيجية التسويقية للمؤسسات السياحية حىت تتمكن من التفوؽ على اسًتاتيجيات  -

 . ادلنافسُت

  1:كما أف تطبيق االسًتاتيجيات التسويقية ػلقق للمؤسسة عدة مزايا أعلها

يساعدىا على اكتشاؼ العوامل اخلارجية والتعامل معها، فوضع اإلسًتاتيجية يؤدي إىل ربليل رلاالت تسويقية عديدة  -
 كادلنافسُت وادلستهلكُت، وما كاف أف تتجو األنظار إىل ربليل ىذه اجملاالت إال يف مرحلة إعداد اإلسًتاتيجية؛

سبكن اإلسًتاتيجية من توقع التغَتات احملتملة يف البيئة واالستعداد للتعامل معها بكفاءة، وبالتايل ال تكوف أعماؿ  -
 ادلؤسسة رلرد ردود أفعاؿ؛

 تعمل اإلسًتاتيجية على االىتماـ بتوجيو النظر لؤلجل الطويل بدال من حصره يف الزمن القصَت فقط؛ -
 .   تساعد اإلسًتاتيجية ادلؤسسات خاصة الكربى منها على االىتماـ بالسوؽ العادلية وأخذىا يف احلسباف -

 :خطوات إعداد اإلستراتيجية التسويقية/ ثالثا

 2:سبر عملية إعداد اإلسًتاتيجية التسويقية باخلطوات التالية

ويقصد هبا مراجعة الربنامج التسويقي احلايل للمؤسسة، أي ماذا تقدمو؟ كيف : موقف المؤسسة وفرصها التسويقية/ أ
وما ىو موضوعو؟ ما ىو مدى فعاليتو؟ من مث ربديد كيف ؽلكن أف يكوف الربنامج مستقببل؟، ويتم ذلك من خبلؿ ربليل 

 .ادلوقف وربليل الفرص التسويقية للمؤسسة بواسطة صبع وربليل البيانات عن السوؽ ادلستهدفة

بعد ربديد اخلطوة األوىل يبدأ تصميم األىداؼ طويلة األجل وربديد : تصميم األهداف التسويقية اإلستراتيجية/ ب
ىذه األىداؼ يأيت من خبلؿ ادلتغَتات البيئية وربديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وذلك حىت ال تكوف 

 .األىداؼ أكرب من طاقتها أو متواضعة أقل شلا ؽلكنها ربقيقو

بعد ربديد ادلؤسسة للسوؽ الذي هتدؼ ادلؤسسة للدخوؿ إليو، تبدأ يف اختيار األسواؽ : تحليل السوق المستهدفة/ ج
والقطاعات اليت تراىا واعدة، أي أنو من ادلتوقع أف يتحقق أكفأ توظيف دلوارد ادلؤسسة عندما تستهدؼ ىذه القطاعات 

 .السوقية

بعد ربديد األسواؽ ادلستهدفة تأيت عملية تصميم إسًتاتيجية لكل عنصر من عناصر : تصميم اإلستراتيجية التسويقية/ د
 .ادلزيج التسويقي، وتتضمن ىذه اإلسًتاتيجية للتعامل مع ادلتغَتات اليت ربد من إقباؿ األسواؽ على ىذه العناصر

                                                           
1

 .225 و224، ص2014، 1، دار اإلعصار العلمً للنشر والتوزٌع، الطبعة مبادئ التسوٌق السٌاحً والفندقً مروان أبو رحمه وآخرون، 
2

 .167 و166، ص2016، األردن، 1، دار الجنان للنشر والتوزٌع، الطبعة تسوٌق خدمات السٌاحة محمد الفتح محمود بشٌر المغربً، 
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ؽلكن إعداد خطة األداء التسويقية لقنوات أقل وتشمل عملية تسويقية دلنتج أو : تصميم خطة التسويق السنوية/ هـ
 .خدمة معينة ؽليزىا عن صنف آخر منافس

وىي ادلرحلة األخَتة وتتمثل يف تصميم نظاـ دلتابعة األداء وضماف توجيو اخلطة : متابعة وتقييم األداء التسويقي/ و
 . التسويقية لتحقيق األىداؼ التسويقية ادلسطرة

 السياحة الصحراوية: المبحث الرابع

تعد السياحة الصحراوية أحد أىم أنواع السياحة اليت تزايد االىتماـ هبا يف اآلونة األخَتة، حبيث أصبحت الدوؿ اليت 
ربتوي على مقومات السياحة الصحراوية تركز عليها وتعمل على تطويرىا واستغبلذلا نظرا دلا ذلا من خصائص اقتصادية بالدرجة 

 .  األوىل من حيث ادلوارد ادلالية اليت تدعم التنمية احمللية يف ادلناطق الصحراوية

 مفاهيم حول السياحة الصحراوية: المطلب األول

تبلورت مفاىيم السياحة الصحراوية بشكل واضح يف ادلاضي القريب بعد أف أخذ ىذا النوع من السياحة حيزا كبَتا من 
 .اىتماـ السياح وسلتلف الفاعلُت يف القطاع

 :تعريف السياحة الصحراوية والسائح الصحراوي/ أوال

 السياحة الصحراوية 

 : تنوعت نظرة الباحثُت وادلهتمُت للسياحة الصحراوية حيث مت تعريفها بأهنا

كل إقامة سياحية يف زليط صحراوي تقـو على استغبلؿ سلتلف القدرات الطبيعية والتارؼلية والثقافية، مرفقة بأنشطة  -
  1.مرتبطة هبذا احمليط من تسلية وترفيو واستكشاؼ

ىي نوع من السياحة القائمة على الطبيعة واليت تشمل ادلغامرة يف األماكن غَت ادلستغلة وتتميز ببعض السمات  -
اجليولوجية على غرار النباتات واحليوانات وادلناخ والواحات وادلناطق احملمية، يقصدىا السائح رغبة يف االبتعاد عن 

  2.التلوث والضغوط
ىي نوع من أنواع السياحة البيئية يًتكز رلاذلا يف ادلناطق الصحراوية دبا ربتويو من مظاىر طبيعية على غرار الكثباف  -

الرملية واجلباؿ اجلرداء واألودية اجلافة والواحات الطبيعية، إضافة إىل ادلظاىر البشرية ادلتمثلة يف أسلوب حياة وثقافة 

                                                           
1

، 8، مجلة االجتهاد للدراسات القانونٌة واالقتصادٌة، المجلد، ممارسة المقاولة كؤسلوب لتنمٌة السٌاحة الصحراوٌة فاطمة الزهراء قاسمً

 .181، ص2019، جامعة تمنراست، 3العدد
2
 Nesreen Khairy, Assessing the responsible tourism principles applied on desert tours in Hurghada, Minia 

journal of tourism and hospitality, Vol 3, no 1, Minia University, Egypt, 2018, P90. 
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الشعوب الصحراوية ادلتناغمة وادلنسجمة سباما مع طبيعة الصحراء لتشكل يف تفاعلها الطبيعي والبشري ىذا ظلطا غريبا 
  1.من أظلاط احلياة ادلألوفة يف ادلدف واألرياؼ

 ساعة وأقل 24ىي كل النشاطات اليت ربدث خبلؿ تنقل وإقامة األشخاص يف منطقة صحراوية معينة دلدة أكثر من  -
  2.من سنة، حبيث تشمل كل النشاطات اخلاصة بزيارة الواحات واألماكن األثرية والثقافية يف تلك ادلنطقة الصحراوية

إف السياحة الصحراوية تعترب مفهـو جديد دلنتج جديد برز يف سياؽ ما يشهده قطاع السياحة من تطور وظلو ملحوظ، 
كما أهنا أحد أبرز أنواع السياحة نظرا لتنوعها الطبيعي من جهة واإلقباؿ ادلتزايد عليها من جهة أخرى، حيث سبثل فيها ادلناطق 

الصحراوية مصدر جذب للسياح بتباين تضاريسها بُت جباؿ وىضاب ومرتفعات بالرماؿ والصخور إضافة إىل األودية والشعاب، 
عبلوة على ذلك فإف ىذه ادلناطق ال تساعد كثَتا على انتشار احلياة النباتية إال يف حدود ضيقة بسبب جفاؼ الًتبة وقلة 

 3.األمطار

من خبلؿ ما سبق نستنتج أف السياحة الصحراوية ىي ذلك النوع من السياحة الذي يعٍت التنقل إىل أماكن تتميز 
اخل، هتدؼ يف األساس ...باحتوائها على عناصر جذب سياحي صحراوية متمثلة يف الواحات والودياف واجلباؿ والكثباف الرملية 

إىل استغبلؿ واكتشاؼ ادلقومات احلضارية والثقافية والطبيعية والبحث فيها إضافة إىل التسلية والًتفيو واذلدوء واالبتعاد عن 
 .  ساعة وال تزيد عن السنة24ضغوطات ادلدف من خبلؿ اإلقامة يف ادلناطق الصحراوية دلدة ال تقل عن 

 السائح الصحراوي: 

يعد السائح الصحراوي كل شخص ينوي السفر إىل ادلناطق الصحراوية لقضاء عطلتو خارج مكاف إقامتو األصلية لفًتة 
 ساعة وأف ال تتحوؿ إىل إقامة دائمة وال تزيد عن سنة كاملة، وذلك من أجل االستمتاع بالطبيعة الصحراوية 24تزيد عن 

ومشاىدة ادلناطق الطبيعية وادلعامل التارؼلية والتعرؼ على األبعاد الثقافية واالجتماعية لسكاف ادلنطقة، وعادة ما يتصف السائح 
 4:الصحراوي بعدة صفات نذكر من بينها

 يسعى للحصوؿ على اخلربة احلقيقية؛ -
 وجود رغبة كبَتة يف للتعرؼ على األماكن الطبيعية واألثرية؛ -
 ال يرغب بزيارة ادلناطق اليت يتواجد هبا أعداد كبَتة من السياح؛ -
 يسعى للحصوؿ على اخلربة الشخصية واالجتماعية؛ -
 يتحمل ادلشقة والصعوبات ويقبل التحدي؛ -

                                                           
1

 مجلة اقتصاد المال واألعمال، ، السٌاحة الصحراوٌة المستدامة كؤسلوب لترقٌة السٌاحة الداخلٌة فً الجزائر، خٌرة مجدوب، مصطفى طوٌطً

 . 554، ص2019، جامعة مٌلة، 3، العدد3المجلد
2

 .593، ص2017، جامعة أدرار، 41، مجلة الحقٌقة، العددالموروث الثقافً والتنمٌة السٌاحة الصحراوٌة أسماء باشٌخ، 
3

 مجلة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التروٌج السٌاحً رافد لتنشٌط حركة السٌاحة الصحراوٌة، حاٌف سً حاٌف شٌراز، دلٌلة بركان، 

 .73، ص2013، جامعة المسٌلة، 10التجارٌة، العدد
4

 .57، صمرجع سبق ذكره إلٌاس قشوط، صورٌة كحول، 
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 .  يتكيف مع ظروؼ الرحلة حىت يف ظل وجود اخلدمات السياحية البسيطة -

 : دوافع السياحة الصحراوية/ ثانيا

 1:زبتلف الدوافع احلقيقية للسياحة الصحراوية من شخص آلخر، ولعل من أبرزىا ما يلي

وتكوف دلشاىدة اآلثار التارؼلية القدؽلة وادلواقع األثرية، وكذا االطبلع على حياة الناس يف : دوافع تاريخية وثقافية -
 الصحراء وظلط حياهتم؛

وتكوف هبدؼ االستمتاع يف األماكن اذلادئة واذلروب من الروتُت اليومي للعمل : دوافع الراحة واالستجمام والترفيه -
 واالبتعاد عن صخب ادلدينة؛

تكوف هبدؼ االبتعاد عن األجواء الباردة والتوجو إىل أماكن دافئة، أو لغرض العبلج والنقاىة : دوافع صحية -
 واالسًتخاء؛

من خبلؿ ذبديد الروابط األسرية أو الرغبة يف زيارة أماكن سبق " الصحراء"وتكوف لزيارة البلد األصلي : دوافع عرقية -
 زيارهتا وتركت انطباعا معينا لديهم؛

 تكوف بغرض مشاىدة مباراة رياضية أو تشجيع فريق معُت مثل مسابقات اإلبل واخليوؿ؛: دوافع رياضية -
وتكوف لغرض اكتساب معارؼ جديدة أو التأكد من معلومات مشكوؾ يف صحتها أو : دوافع استكشافية -

 .استكشاؼ ادلواقع وادلناطق األثرية والتعرؼ على عادات وتقاليد أىل ادلنطقة

 خصائص ومبادئ السياحة الصحراوية/ ثالثا

 خصائص السياحة الصحراوية: 

 2:للسياحة الصحراوية خصائص سبيزىا عن باقي أنواع السياحة، نذكر من بينها

 تعتمد على وسائل جذب طبيعية يف ادلقاـ األوؿ، وبالتايل ال تتطلب استمارات ضخمة وفنادؽ فخمة؛ -
 تعترب عناصر ادلغامرة واالكتشاؼ وخوض ذبارب جديدة من أىم شليزات ادلنتج السياحي الصحراوي؛ -
تتميز اجملتمعات الصحراوية بعادات وتقاليد وخصائص ثقافية نتيجة زلافظتهم على النمط التقليدي البسيط يف العيش،  -

 إذ تعد من أىم مقومات اجلذب السياحي للمناطق الصحراوية، 
تزخر ادلناطق الصحراوية دبعامل أثرية وتارؼلية متنوعة منتشرة يف الطبيعة، تعكس حياة الشعوب القدؽلة اليت استقرت يف  -

 الصحراء وتركت إرثا تعاقب على سلتلف األجياؿ؛

                                                           
1

 .58، صمرجع سبق ذكره إلٌاس قشوط، صورٌة كحول، 
2

، 2018، جامعة الجلفة، 33، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانٌة، العدداإلمكانٌات وفرص االستدامة: السٌاحة الصحراوٌة فً الجزائر بسمة كحول، 

 .207 و206ص
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يشمل ادلنتج الصحراوي على العديد من األنشطة واليت ترتبط يف رلملها باحمليط الصحراوي وخصائصو الطبيعية  -
 .  والثقافية والبشرية

 مبادئ السياحة الصحراوية 

   1:تقـو السياحة الصحراوية على بعض ادلبادئ البلـز توفرىا لضماف انعكاسها االغلايب على التنمية نذكر منها

 دمج السكاف احملليُت بادلناطق الصحراوية وتوعيتهم وتثقيفهم سياحيا وبيئيا؛ -
بناء إدارة سياحية سليمة من خبلؿ استغبلؿ ادلوارد الطبيعية البشرية يف الصحراء واحملافظة عليها الستغبلذلا من طرؼ  -

 األجياؿ القادمة؛
 ضرورة توفَت جهاز معلومايت يوفر كل اإلرشادات والتوجيهات البلزمة للسياح؛ -
ربديد طاقة االستيعاب للهياكل يف ادلناطق السياحية الصحراوية من أجل تفادي االزدحاـ وتفادي ضرر البيئة الطبيعة  -

 .واالجتماعية وتقدمي خدمات ذات جودة تلقى القبوؿ والرضا لدى السياح

 أبرز عناصر الجذب السياحي في المناطق الصحراوية: المطلب الثاني

تقـو السياحة الصحراوية على عدة مقومات ومظاىر وجب توفرىا يف ادلناطق الصحراوية للمساعلة يف عملية جذب 
 :السياح، حيث يتم من خبلذلا توفَت اجلو ادلبلئم للقياـ دبختلف النشاطات السياحية وتتمثل أىم ىذه ادلظاىر يف

 : الصحراء/ أوال

تعد كلمة الصحراء لفظ متداوؿ يف العديد من الدراسات ادلتخصصة، ويقوؿ البعض أف كلمة الصحراء تطلق على ادلناطق 
ذات احلرارة ادلرتفعة وما ينتج عنها من جفاؼ وقلة يف األمطار، يف حُت أف البعض يتجاوز ىذا ادلعٌت ويرى أف الصحراء أكرب من 
ذلك، حيث تقوؿ بعض الدراسات أف معظم ادلناطق الصحراوية ربتوي على العديد من ادلوارد الطبيعية ادلتجددة دوريا على الرغم 
من قلة تواجد احلياة النباتية واحليوانية، واليت تتأقلم مع ادلناخ الصحراوي السائد يف ىذه ادلناطق، وتناوؿ العديد من الباحثُت معٌت 

، يف حُت أف " سم سنويا25كل منطقة ال يتجاوز فيها معدؿ سقوط األمطار أكثر من "الصحراء حيث عرّفها البعض بأهنا 
البعض نظر إليها من زاوية أخرى تتجلى يف نوعية الًتبة وأصناؼ النباتات اليت تتحمل ادلناخ الصحراوي، كما أف البعض صبع بُت 

 وؽلكن حصر أىم 2العناصر السابقة وأطلقوا اسم الصحراء على كل منطقة قليلة النباتات نتيجة قلة األمطار وجفاؼ الًتبة،
 3:خصائص الصحراء يف النقاط التالية

                                                           
1

، مجلة الحقوق والعلوم ، آفاق ترقٌة السٌاحة الصحراوٌة فً الجزائر كرافد للتنمٌة السٌاحٌة المحلٌة فً والٌات الجنوب ابتسام طوبال

 .259، ص2018، جامعة الجلفة، 35اإلنسانٌة، العدد
2

، مداخلة ضمن فعالٌات الملتقى الدولً الثانً المقومات األثرٌة الصحراوٌة فً الجزائر ومكانتها فً القطاع السٌاحً حدة راٌس، مروة كرامة، 

 . 2، ص2012حول دور السٌاحة الصحراوٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة بسكرة، 
3

، مداخلة ضمن فعالٌات الملتقى الدولً الثانً حول دور دور البنوك فً دعم السٌاحة الصحراوٌة فً الجزائر كمال رزٌق، مرٌم بوكابوس، 

 . 4، ص2012السٌاحة الصحراوٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة بسكرة، 
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الصحراء منطقة من الكوكب تتميز باجلفاؼ، أين تكوف فيها الثروة النباتية زلدودة أو منعدمة إضافة لندرة الثروة  -
 احليوانية؛

 تعترب الًتسبات من أحد اخلصائص األساسية اليت تتميز هبا الصحراء؛ -
  مل يف السنة؛500 مل إىل 120تًتاوح كمية تساقط األمطار فيها من  -
 ؛²كلم / نسمة10 إىل 1تتميز بكثافة سكانية قليلة من  -
 .تعترب درجات احلرارة أحد خصائص العوامل اليت تتميز هبا الصحراء -

 1:وتتمثل أىم مكونات الطبيعة الصحراوية يف

 وىو عبارة عن مساحة واسعة من احلصى والتجارة؛: الرؽ -
 وىو عبارة عن رماؿ شاسعة سبثل الصحراء؛: العرؽ -
 ىي مساحة كبَتة للحجارة الكلسية؛: احلمادة -
 وىي ذات ادلصدر البلوري ذات التكوين الربكاين؛: اجلباؿ -
 .   ويطلق عليها األحواض ادلغلقة اليت تنمو حوذلا النباتات: السبخات -

 :القصور/ ثانيا

ؼلتلف مفهـو القصور يف ادلناطق الصحراوية اختبلفا كليا عن القصور يف ادلدينة وادلناطق احلضرية، وؽلكن معرفة ىذا 
ادلفهـو ادلغاير من خبلؿ ما اتفقت عليو سلتلف الدراسات احلديثة، حبيث يعّرؼ القصر بأنو ذلك الفضاء ادلشًتؾ ادلغلق وادلقسم 

إىل مساحات موزعة توزيعا نوعيا، والذي زبزف فيو رلموعة بشرية ذات ادلصلحة الواحدة زلصوذلا الزراعي ادلومسي، وتستعملو وقت 
السلم دلمارسة نشاطاهتا الًتبوية واالجتماعية والتجارية، إضافة الحتمائها بو وقت احلروب، عبلوة على ذلك يف صبيع ادلناطق 

تلك اجملموعات السكنية اليت تشغل أحيانا مساحات " القصر"أو كما يطلق عليو باللهجة احمللية " القصر"الصحراوية تعٍت تسمية 
    2.صغَتة وأخرى كبَتة وتكوف زلصنة أو على األقل تقع فوؽ أماكن مرتفعة باإلضافة إىل قرهبا من األودية والواحات

نظرا لؤلعلية الكبَتة اليت تكتسيها القصور يف الًتاث الثقايف اجلزائري، قاـ القانوف اجلزائري بتعريفها على أهنا تلك 
اجملموعات العقارية الريفية والتجمعات السكنية التقليدية، واليت سبتاز بغلبة ادلنطقة السكنية فيها، وتكتسي بتجانسها ووحدهتا 

                                                                                                                                                                                     
 
1

، مداخلة ضمن فعالٌات الملتقى السٌاحة الصحراوٌة فً الجزائر استراتٌجٌات التنمٌة وأسس االستدامة إلٌاس شاهد، محمد مولود غزٌل، 

 ..332، ص2016الدولً حول الصناعة السٌاحٌة فً الجزائر بٌن الواقع والمأمول، جامعة جٌجل، 
2

، 2، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر آلٌات المحافظة على القصور والقصبات الصحراوٌة وإعادة إدماجها فً الواقع المادي أمٌنة بامون، 

 .38 و37، ص2015
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 حبيث ؽلكن استغبلؿ ىذه القصور يف أنشطة استثمارية متعددة 1ادلعمارية واجلمالية أعلية تارؼلية أو معمارية أو فنية أو تقليدية،
 .   على غرار ربويلها إىل متاحف أو فنادؽ جللب أكرب قدر شلكن من السياح

 : التراث العمراني/ ثالثا

ؽلثل الًتاث العمراين اجلانب ادلادي من الًتاث احلضاري الذي يعد شاىدا حيا على العمراف ولو ارتباط وثيق بالبيئة احمللية 
والعادات والتقاليد ادلتوازنة، كما أنو يعرب بصدؽ عن اإلرث االجتماعي والثقايف واحلضاري، ويعكس عمق التفاعل االغلايب مع 

الظروؼ ادلناخية والبيئة السائدة ومواد البناء احمللية، فالًتاث العمراين ىو تتابع لتجربة وقيم حضارية واجتماعية ودينية بُت األجياؿ 
وتولدت عنها معاف وقيم وىوية عمرانية، أو ىو رلموع ادلباين والتشكيبلت والتكوينات العمرانية اليت استمرت وأثبتت أصالتها 

  2.وقيمتها يف مواجهة التغَت ادلستمر، وتوفر ذلا نتيجة ذلذا القبوؿ العاـ واالحًتاـ

ويشمل الًتاث ادلعماري ادلعامل التارؼلية اليت تعرؼ بأهنا أي إنشاء ىندسي منفرد أو رلموع يقـو شاىدا على حضارة معينة 
أو على تطور ىاـ أو حادثة تارؼلية، كما أف ادلواقع األثرية تدخل ضمن الًتاث العمراين أيضا، حبيث ىي ادلساحات ادلبنية أو غَت 
ادلبنية دوظلا وظيفة نشطة وتشهد بأعماؿ اإلنساف أو بتفاعلو مع الطبيعة، دبا يف ذلك باطن األراضي ادلتصلة هبا وذلا قيمة من عدة 

 3.وجهات

أصبحت مناطق الًتاث العمراين عنصر جذب مهم للسياح للًتفيو والتنزه واالستجماـ، وكذا لقدرهتا على استيعاب بعض 
النشاطات اليت فقدهتا ادلدف احلديثة، وبذلك أصبحت مباين ومواقع الًتاث ادلعماري جزءا مكمبل للًتفيو والتنزه يف ادلدف احلديثة، 

عبلوة على ذلك فاألعلية االقتصادية ربتاج إىل ربويل ىذا الًتاث من قيمة ثقافية تراثية إىل قيمة اقتصادية عن طريق االستخدامات 
اجلديدة لو كالفنادؽ وادلتاحف وادلطاعم الًتاثية، ىذا األمر يؤسس لتنمية مستدامة تنعكس إغلابيا على اجملتمعات احمللية وزيادة 

    4.وتنويع مصادر الدخل الوطٍت

 :الواحات/ رابعا

ىي احليز احملتوي على رلموعة البساتُت ادلرورية ادلزروعة بالنخيل وعلى شريط ترايب رلاور ػليط حبقوؿ النخيل غَت ادلسقية 
 والواحة ىي بيئة إحيائية زلدودة ومتداخلة يف انسجاـ فسيح وسط الصحراء وذلا أعلية اقتصادية واجتماعية 5ػلمل اسم بور،

                                                           
1

، أطروحة ، سبل المحافظة على القصور الصحراوٌة الجزائرٌة وترمٌمها من خالل دراسة مواد وتقنٌات بناء قصر الغاسول سامٌة بن قوٌدر

 . 32، ص2017، 2دكتوراه، جامعة الجزائر 
2

، 2017، العراق، 2، العدد 23، مجلة الهندسة، المجلداالستثمار المستدام فً مبانً التراث العمرانً دنٌا نصٌر طارق، شذى فالح حسٌن، 

 .41ص
3

، 2018، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطٌنةمقاربة لترمٌم القصور الصحراوٌة بمنطقة األغواط دراسة حالة قصر تاوٌالة بلقاسم التخً، 

 .19ص
4

 .60، صمرجع سبق ذكره أمٌنة بامون، 
5

 . 36، صمرجع سبق ذكره سامٌة بن قوٌدر، 
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 علما أف لكل قصر من قصور الصحراء واحة متفاوتة االتساع حسب كرب 1وبيئية، وىي الركيزة األساسية الستقرار وعيش السكاف،
ادلدينة وصغرىا، حيث تعد دبثابة األكسجُت الذي تتنفس منو وتعكس اىتماـ رلتمع القصور بالنشاط الفبلحي الذي يعد ادلورد 

االقتصادي اذلاـ للسكاف، حيث استطاع سكاف القصور بالصحراء غرس آالؼ النخيل وحفر عديد اآلبار يف ظل ظروؼ مناخية 
قاسية، كما أف ىذه الواحات على مساكن تأوي إليها العائبلت لقضاء فصل الصيف والتمتع بلطافة اجلو ىناؾ نظرا دلوقعها 

داخل البساتُت، كما أف تصميم ادلساكن ىناؾ ال ؼلتلف كثَتا عن تصميم ادلساكن داخل القصر إال أف طابقها األوؿ معظمو 
   2.سطح يستعملو السكاف للنـو ليبل

تتعدد األسباب اليت ذبعل من الواحة موردا سياحيا، حيث تشكل رقعة خضراء وسط زليط شاسع من الرماؿ وينظر إليها 
على أهنا مبلذ للباحثُت عن السكينة وزلطة يستحقها كل من خاض غمار الصحراء، كما أف الواحة ربظى بالتقدير من حيث 
الًتاث والتقاليد اليت يتوارثها السكاف احملليوف، أما طليل البلح دعامة ادلشهد الصحراوية فهو مصدر أساسي للغذاء التقليدي، 

يضفي على الواحة صفات شليزة لناحية اللوف وادلنظر الطبيعي، حيث ذبتمع ىذه العناصر كلها لتضم الواحات إىل قائمة األماكن 
   3.السياحية الشديدة اجلاذبية

 : الصناعات التقليدية/ خامسا

يقصد بالصناعات التقليدية كل نشاط أو إبداع أو ربويل أو ترميم فٍت أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها 
العمل اليدوي وسبارس بصفة رئيسية ودائمة، ويف شكل مستقر أو متنقل أو معرضي، وبكيفية فردية أو ضمن تعاونية للصناعة 

 وتعد الصناعات التقليدية يف ادلناطق الصحراوية دبثابة منتج سياحي رائج 4التقليدية واحلرؼ أو مقاولة للصناعة التقليدية واحلرؼ،
كونو سلعة متداولة بُت الدوؿ ادلصدرة للسياحة والدوؿ ادلصدرة للسياح يف سوؽ السياحة العادلية، ومت تصنيف ادلنتج السياحي 

حسب منظمة السياحة العادلية إىل عدة عناصر من بينها ذلك الًتاث البشري ادلتضمن لعادات وتقاليد الشعوب، لذلك تعد 
الصناعات التقليدية من العناصر البارزة اليت ذبلب السياح ضلو ادلناطق الصحراوية نظرا للقيمة اجلمالية واإلبداعية اليت سبيز ادلنتجات 

  5.ادلعروضة خاصة يف األسواؽ الشعبية

 :عناصر جذب أخرى/ سادسا

                                                           
1

، مداخلة ضمن فعالٌات الملتقى الدولً حول التنمٌة المستدامة والكفاءة االستخدامٌة التصحر وآثاره على اقتصاد الواحة بالمغرب نوحً الخلٌل، 

 .، بدون صفحة2008، 1للموارد المتاحة، جامعة سطٌف
2

تقاطع المقاربات - ، مداخلة ضمن فعالٌات الملتقى الدولً حول تحوالت المدٌنة الصحراوٌةمجتمع القصور شاهد حً لهوٌة أمة أمٌنة بامون، 

 .85، ص2015، جامعة ورقلة، -حول التحول االجتماعً والممارسات الحضرٌة
3

، UNWTO، النسخة العربٌة، مبادئ توجٌهٌة لصناع القرار–التنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً المناطق الصحراوٌة  منظمة السٌاحة العالمٌة، 

 .27، ص2012مدرٌد، 
4

 .26، ص2016، 2، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرالحرف والصناعات التقلٌدٌة بمنطقة الجلفة زٌنب بدٌرٌنة، 
5

، مداخلة ضمن فعالٌات الملتقى الدولً الثانً حول دور السٌاحة السٌاحة الصحراوٌة المستدامة بالدول العربٌة نورالدٌن حامد، فطٌمة ساسً، 

 .3، ص2012الصحراوٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة بسكرة، 
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تتنوع عناصر اجلذب السياحي يف ادلناطق الصحراوية، فباإلضافة إىل ما ذكرناه سلفا ىناؾ بعض العناصر األخرى على 
 :غرار ما يلي

 والذي يتمتع خبصائص وشليزات تدفع السياح الكتشافها والتعرؼ عليها، علما أف السياحة :المجتمع الصحراوي -
الصحراوية تتأثر بشكل واضح باجملتمع الذي تنبع منو، فإذا كاف ىذا اجملتمع على درجة عالية من الوعي ؽلكنو ضباية 

  1.ىذا النوع من السياحة من خبلؿ احملافظة على تراثو وتعميق ىذه اخلصوصية دبا ؼلدـ النشاط السياحي
وىي الفنادؽ اليت يراعى يف تصميمها البساطة والنمط العمراين السائد يف ادلنطقة : الفنادق التقليدية الصحراوية -

باإلضافة إىل كوهنا مبلئمة للمحيط الطبيعي والثقايف، وغالبا ما تستخدـ فيو مواد بناء زللية، حيث تساىم ىذه 
 .الفنادؽ وادلركبات السياحية الصحراوية يف استقطاب عدد كبَت من السياح

وىي عبارة عن رلموعة من األنشطة الًتوغلية والفعاليات الثقافية، حيث تشهد عديد ادلناطق الصحراوية : المهرجانات -
  2.إقامة تظاىرات ومهرجانات سنوية ذبذب من خبلذلا اىتماـ السياح وبالتايل تنشيط السياحة الصحراوية

 اآلثار المترتبة عن السياحة الصحراوية : المطلب الثالث

بعد أف كانت السياحة الصحراوية مطلبا فرديا وصباعيا يتم اللجوء إليها بغرض الًتفيو واالستكشاؼ وما إىل ذلك من 
أسباب، صارت حاليا قطاع جد مهم يساىم دبقدار كبَت يف ربسُت احلياة ادلعيشية بطريقة مباشرة وغَت مباشرة نظرا لنموىا ادلتزايد، 

ومن جانب آخر ؽلكن حلركة السياحة الصحراوية أف تتسبب يف أضرار من خبلؿ بعض ادلظاىر السلبية اليت قد يتسبب فيها 
 .السياح وادلستثمرين يف السياحة

 :اآلثار االيجابية للسياحة الصحراوية/ أوال

ال زبتلف أعلية السياحة الصحراوية بصورة كبَتة عن نفس أعلية األنواع األخرى من السياحة، حيث ذلا عدة آثار إغلابية 
 3:على احلياة ادلعيشية لؤلفراد واجملتمعات وتتمثل ىذه اآلثار اإلغلابية يف

تعد مصدر مهم من مصادر الدخل الوطٍت كوهنا تساىم يف تدفق رؤوس األمواؿ األجنبية والعملة الصعبة من خبلؿ  -
 توافد السياح األجانب؛

 فك العزلة عن ادلناطق الصحراوية النائية وتنشيط احلركة االقتصادية فيها؛ -

                                                           
1

، مداخلة ضمن فعالٌات الملتقى الدولً الثانً حول مجتمع الصحراء كمقوم أساسً للسٌاحة الصحراوٌة فً الجزائر نجوى حبة، ودٌعة جبة، 

 .، بدون صفحة2012دور السٌاحة الصحراوٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة بسكرة، 

 
2
 Skoultsos , S.G. &tsartas , Music as tourist motive and groupes of attendees festival audiences: The case of 

three music festivals in Greece, The international scientific  conference on tourism, island of Rhodes, Greece, 
2012, p7. 
 

3
، جامعة المدٌة، 7، مجلة االقتصاد والتنمٌة، العددواقع وتحدٌات االستثمار المحلً فً السٌاحة الصحراوٌة لعال رمضانً، عبد القادر شارف، 

 .8 و7، ص2017
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 زيادة التوسع العمراين يف ادلناطق الصحراوية وربطها باألقطاب احلضرية الكربى؛ -
 اخل؛ ...التحسُت من البٌت التحتية مثل الطرقات وادلواصبلت وشبكات االتصاؿ -
 توفَت مناصب شغل والتقليل من نسب البطالة يف ىذه ادلناطق؛ -
تساعد على ظلو االستثمارات يف جانب ادلشاريع ادلساندة للمنتج السياحي األساسي من خبلؿ توفَت ادلطاعم وادلقاىي  -

 اخل؛...والفنادؽ وادلراكز التجارية
 إبراز ادلوروث الثقايف ذلذه ادلناطق من خبلؿ الصناعات التقليدية؛ -
 .قد تساىم يف احلفاظ على البيئة من خبلؿ إقامة زلميات طبيعية حلماية الثروة احليوانية وادلناطق األثرية -

من خبلؿ النقاط السابقة ؽلكن القوؿ بأف للسياحة الصحراوية آثار جد إغلابية على الدوؿ اليت تتمتع بعناصر اجلذب السياحي 
 .الصحراوي، وىذا لو مت استغبلذلا بالشكل األمثل نظرا لتزايد عدد السياح ادلهتمُت هبذا النوع من السياحة

 اآلثار السلبية للسياحة الصحراوية/ ثانيا

إىل جانب اآلثار االغلابية للسياحة الصحراوية، وجب أيضا مراعاة اآلثار السلبية ذلا والسيما يف ادلناطق الصحراوية اليت 
   1:ربتوي على كثافة سكانية كبَتة، ومن بُت اآلثار السلبية ما يلي

  عدـ احًتاـ طرؽ احلياة التقليدية؛ -
 األسعار التنافسية العالية والتوزيع غَت العادؿ لعائدات السياحة؛ -
 هنب ادلواقع األثرية وتدىور ادلنحوتات واللوحات الفنية الصخرية؛ -
 االكتظاظ الناتج عن حركة ادلرور الزائدة؛ -
 تدمَت النباتات النادرة من خبلؿ االستخداـ ادلفرط ذلا ولؤلخشاب؛ -
 االستنزاؼ الكبَت للموارد ادلائية؛ -
 تدىور احملميات الطبيعية بسبب سلوكات بعض السياح؛ -
 .التأثَت على عادات وتقاليد السكاف احملليُت -

مثلما للسياحة الصحراوية إغلابيات لديها بعض السلبيات الناذبة عن احلركة السياحية ادلتزايدة فيها واليت يتسبب فيها 
سلتلف الفاعلُت يف ىذا القطاع، لذلك وجب على القائمُت عليو مراعاهتا والعمل على استدامة السياحة الصحراوية من خبلؿ 

 .احملافظة على أبرز مقوماهتا وعناصر اجلذب فيها

 

                                                           
1
 Mahdi Eshraghi & others, Sustainable ecotourism in desert areas in Iran, Jurnal e-Bangi, Vol5, n°1, Université 

Kebangsaan, Malaysia, 2010, P46 & 47. 
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 :خاتمة الفصل الثاني

شهدت ظاىرة السياحة تطورات وتغَتات على مدى العصور باعتبارىا ليست حديثة العهد، حيث أصبحت قطاع قائم 
حبد ذاتو يساىم يف سبويل ميزانيات الدوؿ، خاصة إذا توفرت ادلقومات والعناصر األساسية اليت ترفع من كفاءة ىذا القطاع، خاصة 
وأف أغلب ادلناطق اليت تشهد حركة سياحية كبَتة أصبحت تعتمد على السياحة لدفع مستوى النمو االقتصادي واالجتماعي، كما 

تسعى سلتلف الدوؿ إلبراز اإلمكانيات السياحية من خبلؿ التسويق السياحي الذي يعد دبثابة نشاط متكامل يهدؼ بالدرجة 
األوىل إىل استقطاب أكرب قدر شلكن من السياح باستعماؿ سلتلف الوسائل واألدوات الًتوغلية اليت ؽلكن من خبلذلا معرفة 

 .حاجات ورغبات السياح وتلبيتها و تقدؽلها بالصورة األمثل

يف خضم التطورات اليت شهدهتا السياحة ظهرت السياحة الصحراوية اليت برزت كأحد أىم الصناعات السياحية اليت ربوز 
على سوؽ واعدة مع االنتشار الكبَت ذلا، وىذا ما تطرقنا لو ضمن ىذا الفصل، حيث نتج عنها مداخيل ىامة من خبلؿ اإلنفاؽ 

السياحي ادلتزايد على سلتلف ادلنتجات السياحية الصحراوية، كما عملت عديد الدوؿ على وضع خطط واسًتاتيجيات تتناسب 
مع ادلقومات السياحية الصحراوية اليت تتميز هبا من خبلؿ ضببلت تسويقية كبَتة هتدؼ إىل احلصوؿ على حصة سوقية كبَتة يف 

ىذا النوع من السياحة، وىذا من خبلؿ إبراز عناصر اجلذب السياحي فيها و االىتماـ ادلتواصل هبا لضماف فاعليتها والتقليل من 
 .         اآلثار السلبية اليت قد تًتتب عنها

    

 

 

 

 



 
 الفصل الثالث 

اإلطار التطبيقي 

 للدراسة
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 : تمهيد 

بعد ما تطرقنا يف الفصلني األكؿ كالثاين إذل عديد األسس كادلفاىيم النظرية ادلتعلقة مبتغريات الدراسة، سنتناكؿ يف ىذا 
الفصل منهجية كإجراءات الدراسة ادليدانية، كىذا من خالؿ معرفة تأثري عناصر البيئة التسويقية الكلية على انتعاش السياحة 

الصحراكية يف اجلزائر مع التطبيق على كالية غارداية كدراسة حالة، كذلك باالعتماد على االستبياف ادلصمم ذلذا الغرض كادلخصص 
للسياح الوافدين إذل كالية غارداية جلمع ادلعلومات كالبيانات كادلعطيات كتفسريىا كفقا لفرضيات الدراسة، حيث قمنا بتقسيم ىذا 

الفصل إذل مبحثني،  يتضمن ادلبحث األكؿ اإلطار ادلنهجي كاألدكات ادلستخدمة يف الدراسة، يف حني يتضمن ادلبحث الثاين 
 .عرض النتائج كتفسريىا
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 اإلطار المنهجي واألدوات المستخدمة:   المبحث األول

 استعراض منهجية الدراسة ادلستخدمة إذل تقدًن عاـ لوالية غارداية اليت ىي زلل الدراسةسيتم من خالؿ ىذا ادلبحث 
كتقدًن رلتمع الدراسة كعينتو، كأدكات الدراسة كمصادر احلصوؿ على ادلعلومات كادلعاجلة اإلحصائية ادلستخدمة كصدؽ أداة 

 .الدراسة

 تقديم عام لوالية غارداية : المطلب األول

 مشاال  o20 23°ك o33 ك80°العرض خطي بني كتقع ،اجلزائر صحراء مشاؿ يف ردايةاغ كالية تقع: اإلطار الجغرافي/ أوال
 : من ػلدىا ،ـ 468 ب ادلتوسط يف البحر سطح مستول عن شرقا كترتفع °2 ك oك  40 °ك 20 °الطوؿ  خطي كبني

  . كالية ادلنيعة :اجلنوب البيض، كالية ، كمن الغرب كرقلة كالية :الشرؽ كاجللفة كمن األغواط كالية الشماؿ
 ك كلم 200األغواط مدينة عن ك كلم 300 اجللفة مدينة عن ك كلم 600 مسافة اجلزائر مدينة عن ردايةاغ مدينة تبعد

 مناخ، كلم 1200 دتنراست مدينة عن ك  كلم270 كعن مدينة ادلنيعة كلم 800 أدرار عن ك كلم 200 كرقلة مدينة عن
 25 ك 1 بني شتاءا احلرارة درجة تًتاكح ، الصيف ك الشتاء بني ك النهار ك الليل بني كاسع احلرارم ادلدل جاؼ صحراكم ادلنطقة
 معدؿ أف كما السنة، أياـ غالب السماء تصفو ك اخلريف ك الربيع فصلي يف اجلو يعتدؿ صيفا، درجة 48 ك 18 بني ك درجة

 غربية كجنوبية الشتاء يف باردة غربية مشالية رياح ادلنطقة على بتو ك الشتاء فصل يف غالبها سنويا ملم 60 حوارل األمطار سقوط
 برياف، ، ردايةاغ : ىي اتبلدم 10 من ردايةاغ كالية تتشكل .ككويربالس تعرؼ حارة جنوبية الصيف يف ك الربيع يف بالرماؿ زلملة

 .زلفانة سبسب، الشعانبة، متليلي ، العطف، نصورة،ادل ، نورةكب القرارة، الضاية،
: رداية ا في والية غالمقومات واألماكن السياحية/ ثانيا
 الفخار، اجللود كصناعة كاخلشب النحاس على كالنقش كاألنسجة التقليدية بالصناعات كتشتهر الكربل الصحراء مشاؿ بوابة تعترب

 صناعاتلل ادلتميز البيئي كادلعمار كالواحات الرملية الكثباف حيث الصحراء يف شعبية السياحية ادلواقع أكثر أحدل ردايةاغ كتعترب
 .اليدكية التقليدية

 أف حيث دكلة أم يف السياحي للعرض األساسية الركائز الدينية، الطبيعية، أحد ، التارؼلية،السياحية ادلوارد ك ادلقومات تعترب
 كثري يف السياحي للطلب للتأثري الرئيسية احملددات أحد تكوف حبيث كادلقومات ادلوارد ىذه توافر مدل يف يكمن الدكؿ بني التمييز

 .األحياف من
 انوسكا ككـر ديناميكية إذل إضافة الكبري، اجلنوب ضلو ادلنافذ كملتقى ىاما كمعربا الصحراء كبوابة اجلنوب عركس ردايةاغ كالية تعترب

 شلا انوسكا يف متأصال أضحى الذم العريق كبًتاثها سياحية كمناطق كمعادل خالبة طبيعية مناظر من حتتويو مبا غنية الوالية فإف ،
 .عادلي بعد ذك سياحيا قطبا تكوف ألف أىلها

  المقومات الحضارية/ أ
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 ىجرم حيث تتميز ىذه القصور بسورىا 5 ميالدم ادلوافق للقرف 11الشركع يف بناء القصور بداية من القرف  مت: القصور / 1
 .الدفاعي كمساجدىا العتيقة كأزقتها الضيقة كساحة السوؽ اليت تتوسط كل قصر

 لقضاء العائالت إليها تأكم مساكن ابو أكدية ضفاؼ على دتتد االتساع متفاكتة كاحة ردايةاغ قصور من قصر لكل: الواحة/ 2
 . الشعانبةمتليلي كاحة ، ضاية كاحة ، ميزاب كادم سهل قزل كاحات صلد الواحات ىذه بني كمن .احلار الصيف فصل

  .احلديث ك الوسيط العصر فًتيت إذل تارؼلها يعود متنوعة تارؼلية معادل على ردايةاغ كالية تشتمل : التاريخية المعالم/ 3
. ادلقابر مصليات للقصور، العتيقة ادلساجد يف تتمثل :الدينية المعالم/4
 .الساحات ك األزقة ك الشوارع ك كاألسواؽ :المدنية المعالم/ 5
 .بالواحات أك السور يف ادلندرلة ادلراقبة أبراج ك كمداخلها القصور أسوار ىي ك :الدفاعية المعالم/ 6
 ك ادلتجانسة ااتوكحد حيث من ادلتميز ادلعمارم بنمطها ميزاب كادم يف العتيقة القصور ىذه أغلب تتميز :المعمارية لهندسةا/ 7

 .ضمح دفاعي لغرض جبل قمة أعلى على بين قد قصر فكل احملكم، ختطيطها
تتألف من طابقني كينفتح على اخلارج بواسطة فتحة كاسعة مركزية يتلقى منها اذلواء كالضوء على ظلط : المساكن التقليدية/ 8

 .السكن ادلتوسطي مع إضافة بعض العناصر اليت أملتها طبيعة ادلنطقة
 ك الدباغة، ك اجللود صناعة ك النسيج ك كالغزؿ متنوعة، فنية ك تقليدية بصناعات ردايةاغ كالية تشتهر: التقليدية الصناعات/9

 مقدمتها يف يأيت ك .كىراتدلجا صياغة ك النسيج على التطريز ك السالؿ صناعة ك التجارة ك احلدادة أعماؿ ك النحاس على النقش
 تتصدر ك ، الزخرفية العناصر حيث من ادلتميزة ك الصوؼ، مادة من العالية اجلودة ذات األلبسة بعض ك الزرايب ك الفرش إنتاج

 ك للوالية التارؼلية القيمة من تزيد اليت ادلعربة الرسومات ك األشكاؿ ك الزاىية األلواف ذات الزرايب صناعة الفنية ىذه الصناعات
 .بو خاصة دالالت ك رسـو ردايةاغ قصور من قصر لكل أف كما تقليدم، ثقايف بعد ذلا دالالت حتتويو ما خالؿ من ذلك
على غرار عيد الزربية بغارداية يف شهر مارس من كل سنة عيد ادلهرم يف متليلي الشعانبة يف شهر : التظاهرات المحلية/ 10

 فيفرم من كل سنة
 :األماكن والمواقع السياحية/ ب
 عن مقر الوالية تعد ىذه احملطة مقصدا ىاما للسياح اجلزائريني نظرا دلا دتتاز بو كلم 65 حبوارل تبعد :محطة زلفانة الحموية/ 1

 .مياىها احلموية الغنية بادلعادف كقدرهتا على عالج العديد من األمراض
 النخيل كاحة ننسى أف دكف العتيق كمسجدىا القدًن بقصرىا تتميزـ ك كل 120 حبوارل الوالية مقر على كتبعد  : القرارة/ 2

  .جذابا طبيعياا منظر كتوفر بادلدينة حتيط اليت الشاسعة
 الرملية كاجلباؿ النخيل بساتني عليها أضفت رائعة طبيعية مبناظر الفالحي الطابع ذات ناطقادل ىذه تتميز: المنصورة وسبسب/ 3

 . مستقبلية رياضية سياحة تعد قد ، كمجاال ركنقا األطراؼ ادلًتامية
 من يعترب الذم الشعانبة متليلي قصر بينها من تارؼلية معادل كذلا ردايةاغ جنوب كل 42.5 حبوارل تبعد :  الشعانبةمتليلي/ 4

  .اخل...حبوص أمحد احلاج سيدم كضريح اىددلجا متحف جانب إذل ىذا اخلاص، ادلعمارم بطابعو يتميز حيث القدؽلة القصور
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 ،كما الزكخ ،برج عالؿ بن ،برج اخلبزم برج الثالثة األبراج بو حتيط ىاما تارؼليا معلما يعد الذم بقصرىا ادلدينة تتميز : بريان /5
 .التقليدية اآلبار إذل باإلضافة السوؽ كساحة مساحي سيدم كمسجد بارزة تارؼلية كمعادل دفاعي سور ذلا أف

 سهل صنف إذ ـ 11 ؿ ادلوافق ق5 القرف من ابتداء ميزاب كادم سهل تأسيس يف  شرع:(غارداية)سهل وادي ميزاب / 6
 يتميز بقصوره اخلمسة 1982 سنة يف اليونسكو منظمة طرؼ من اإلنسانية للحضارة مكسب ك تارؼلي كمعلم ميزاب كادم

 .(قصر غارداية، قصر العطف، قصر مليكة، قصر بين يزقن، قصر بونورة)
 كلم عن مقر الوالية كتتميز بواحاهتا كبساتينها اجلذابة إضافة لقصرىا القدًن كالنقوش احلجرية، 11 تبعد :ضاية بن ضحوة/ 7

 . كما تشتهر بصناعتها التقليدية
 (2020 و 2015بين  )التدفق السياحي لوالية غارداية / ثالثا

 2020 ك 2015 يوضح التدفق السياحي لوالية غارداية بني 03اجلدكؿ رقم 
 التدفق   

 السنة
 

 النػزالء
 

       احملليني               األجانب

 الليارل
 

       احملليني                األجانب
2015 37561            782 79578            2155 
2016 50901            1521 96292            4371 
2017 57886            2752  83104            5014 
2018 68891            3884 102041          5422 
2019 65353            3654  105255          5951 
2020 38714            1273 58226            2391 

 من إعداد الباحث بناء على إحصائيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية غرداية

، حيث يتبني 2020 ك 2015يوضح اجلدكؿ أعاله تطور حجم التدفق السياحي الذم شهدتو كالية غارداية بني سنيت 
لنا من خالؿ اجلدكؿ أف عدد السياح تزايد بشكل ملحوظ سواء كانوا سياح زلليني أـ أجانب فقد كاف عدد السياح احملليني سنة 

، أّما 102041 سائح كعدد الليارل 68891 إذل 2018 ليصل سنة 79578 سائح كعدد الليارل 37561 حوارل 2015
 سائح 3884 إذل 2018 ليصل سنة 2155 سائح كعدد الليارل 782 حوارل 2015عدد السياح األجانب فقد بلغ سنة 

، كؽلكن تفسري ىذا األمر بتحسن احلالة األمنية يف كالية غارداية باعتبار أف ادلنطقة قد شهدت أحداث 5422كعدد الليارل 
 أثرت على السياحة بصورة كبرية، كما ؽلكن إرجاع األمر إذل نشاط سلتلف الفاعلني يف الًتكيج إذل 2014 ك2013مؤسفة سنيت 

 شهد عدد السياح احملليني كاألجانب اطلفاض نسيب لكن بادلقابل ارتفع عدد 2019الوجهة السياحية لوالية غارداية، كيف سنة 
 فشهد عدد السياح احملليني كاألجانب اطلفاض كبري 2020الليارل اليت شغلها السياح يف ادلؤسسات الفندقية، أما خالؿ سنة 

 الذم أثر على السياحة العادلية نتيجة حالة اإلغالؽ العاـ اليت 19-كنفس األمر لعدد الليارل كىذا بسبب انتشار كباء كوفيد
 .رافقت انتشار ىذا الوباء إضافة إذل التدابري االحًتازية كالوقائية اليت مت اختاذىا هبذا الشأف
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 (     2020 و2015بين )تطور عدد المؤسسات الفندقية ووكاالت السياحة في والية غارداية / رابعا

2020 إلى غاية 2015 يوضح تطور عدد المؤسسات الفندقية من سنة 04الجدول رقم   

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد  24 24 27 32 33 33

المؤسسات 
 الفندقية

عدد وكاالت  22 27 28 32 35 35
السياحة 
 واألسفار

 من إعداد الباحث بناء على إحصائيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية غرداية

 حيث 2020 ك2015يتوضح من خالؿ اجلدكؿ أعاله تطور عدد ادلؤسسات الفندقية يف كالية غارداية بني سنيت 
، كىو ما يدؿ على أف ىناؾ كعي بوجود %26نالحظ أف عدد ادلؤسسات الفندقية تزايد بشكل ملحوظ كبنسبة تقدر حبوارل 

عجز نسيب يف القدرات االستيعابية للفنادؽ كجب تغطيتو، كما يتبني لنا من خالؿ اجلدكؿ تطور عدد ككاالت السياحة كاألسفار 
 حيث نالحظ أف عدد الوكاالت يف تزايد نتيجة الطلب السياحي على ادلنطقة كىو ما كجب 2020 ك2015بني سنيت 

استغاللو كاالستثمار فيو من خالؿ تأطري السياح يف رحالت كزيارات منظمة كمتكاملة باعتبار أف السوؽ السياحي يف غارداية ىو 
 .  سوؽ كاعد كيف تطور مستمر

 : لقطاع السياحة في غاردايةSWOTتحليل / خامسا

 :نقاط القوة/ 1

 تنوع مقومات كعناصر اجلذب السياحي؛ -
 التنوع احلضارم كمن خاللو تنوع ادلوركث الثقايف ادلادم كالالمادم؛ -
 الًتاث ادلعمارم األصيل كالفريد من نوعو؛  -
 تعد غارداية كالية زلافظة كيتميز سكاهنا بالكـر كاحًتاـ السائح؛ -
 اعتدالية اجلو نسبيا ماعدا فصل الصيف؛ -
 تنوع األنشطة التجارية يف ادلنطقة؛ -
 تعدد الصناعات التقليدية كادلنتجات السياحية؛ -
 الفنادؽ التقليدية احملافظة على البيئة؛ -
 كجود مرشدين سياحيني مؤىلني كذكك خربة؛ -
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 كثرة ادلعادل األثرية كالتارؼلية كالدينية؛ -
 .احملطات احلموية اليت تعد مقصد سياحي متميز -

 :نقاط الضعف/ 2

 نقص كسائل الًتفيو؛ -
 نقص ادلساحات العائلية كاحلدائق العمومية؛ -
 ضعف الًتكيج السياحي مقارنة بوفرة عناصر اجلذب السياحي؛   -
 نقص اذلياكل السياحية؛  -
 ارتفاع أسعار الفنادؽ مقارنة باخلدمات السياحية ادلقدمة؛ -
 بعض الفنادؽ مهًتئة كحتتاج إذل ترميم؛ -
 أغلب احملالت التجارية تغلق أبواهبا يف الفًتة ادلسائية إضافة إذل توقف خطوط النقل؛ -
 نقص التكوين لدل شرػلة كبرية من مقدمي اخلدمات السياحية؛ -
 غياب النشاطات الًتفيهية يف أغلب الفنادؽ؛ -
ضعف التنسيق بني قطاع السياحة كالثقافة كىذا يظهر جليا من خالؿ الغياب شبو التاـ للنشاطات الثقافية خالؿ  -

 أياـ الذركة اليت يكثر فيها الطلب السياحي على ادلنطقة؛
شبو انعداـ القاعات الكربل للمؤدترات كاليت قد يتم استغالذلا يف حاؿ كجودىا لعقد كإقامة ادللتقيات كالندكات  -

 كبالتارل تنشيط سياحة األعماؿ؛
 .نقص ادلطاعم التقليدية اليت تليب حاجات كرغبات السياح -

 :الفرص/ 3

 توجو العديد من السياح إذل السياحة الصحراكية بشكل متزايد مقارنة باألنواع األخرل للسياحة؛ -
تعد كالية غارداية سوؽ سياحي كاعد كلكن حجم ادلنشآت كاألنشطة السياحية زلدكد كبالتارل ؽلكن اعتبارىا فرصة  -

 للمستثمرين يف اجملاؿ السياحي؛
 توفر ادلساحات الشاسعة كالكافية إلنشاء منتجعات سياحية متكاملة؛ -
/ العالجية / احلموية / الصحراكية / البيئية / الثقافية / األثرية  )قابلية احتضاف كالية غارداية لعدة أنواع من السياحة  -

 .(اخل....سياحة ادلغامرات

 :التهديدات/ 4

 الضغط على بعض ادلواقع السياحية شلا قد يتسبب يف تدىورىا؛  -
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 اذلاجس األمين الناتج عن بعض األحداث التخريبية اليت شهدهتا الوالية سابقا؛ -
الركود التنموم الذم تشهده الوالية مقارنة ببعض الواليات اجملاكرة كالذم قد يتسبب يف تقهقر الطلب السياحي على  -

 ادلنطقة؛
السلوكيات ادلنعزلة الصادرة من بعض السياح كاليت قد تتسبب يف تكوين نظرة عدائية للسكاف احملليني اجتاه السياح  -

 كبالتارل إعاقة نشاطهم السياحي؛ 
اإلجراءات ادلعقدة دلنح التأشريات لألجانب كىذا ما غلعل اجلزائر تفقد حصتها يف السوؽ السياحي العادلي لصاحل  -

 .   بلداف أخرل كبالتارل تأثر كالية غارداية اليت يقصدىا عديد السياح األجانب

 منهج وأدوات الدراسة : المطلب الثاني

 :منهج الدراسة/ أوال

دتاشيا مع طبيعة الدراسة كبناء على طبيعة ادلوضوع كاألىداؼ اليت نسعى لتحقيقها من خالؿ دراسة اإلشكالية ادلطركحة 
كاإلجابة على التساؤالت ، قمنا باستخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي كذلك عرب مجع البيانات كادلعلومات كتصنيفها كزلاكلة 

 .تفسريىا كحتليلها

 مصادر جمع البيانات والمعلومات/ ثانيا

استندنا يف معاجلة اإلطار النظرم للدراسة إذل مصادر البيانات الثانوية كاليت دتثلت يف الكتب كادلراجع العربية كاألجنبية 
ككذا ادلقاالت كالتقارير اليت ذلا عالقة بادلوضوع باإلضافة إذل الدراسات كاألحباث السابقة اليت تناكلت ىذا ادلوضوع أك جزء منو، 

عرب ادلطالعة كالبحث يف ادلواقع  االلكًتكنية كذلك هبدؼ اإلحاطة مبختلف جوانب موضوع الدراسة كبناء إطاره النظرم، كما قمنا 
 .بتصميم كاستخداـ أداة االستبياف جلمع البيانات األكلية ادلطلوبة من رلتمع الدراسة

 مجتمع الدراسة/ ثالثا

دتثل رلتمع الدراسة يف السياح القادمني إذل كالية غارداية حيث حاكلنا الوصوؿ إذل أكرب قدر شلكن من السياح كاستقر 
 . سائح250عدد العينة يف 

 عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة: 05 الجدول رقم

 االستبيانات
 ادلوّزعة

 االستبيانات
 ادلسًتجعة

 االستبيانات
 غري ادلسًتجعة

 االستبيانات
 ادللغاة

280 250 21 
 

09 
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100% 89،29% 
 

7،5 %3،21 %

 من إعداد الباحث : المصدر 

 : أدوات الدراسة/ رابعا

من أجل اختبار فرضيات الدراسة قمنا بتصميم استبياف سلصص ذلذا الغرض كالذم يعد أحد األدكات األكثر استعماال 
يضم عدة زلاكر مستنبطة من األسئلة ادلطركحة كفرضياهتا ككذا انطالقا من بعض االستبيانات اليت تضمنتها بعض الدراسات 

السابقة كذلك لتجميع البيانات األكلية من العينة، حيث تضمن االستبياف قسم خاص بالبيانات الشخصية كقسم آخر متكوف من 
 : زلورين ىي

 احملور األكؿ يضم عناصر البيئة التسويقية الكلية؛  -
 احملور الثاين يضم أىم عناصر اجلذب السياحي الصحراكم؛ -

 :  ىذا كقد مت تصميم االستبانة على أساس مقياس لكارت اخلماسي كقد بينت الفقرات كأعطيت األكزاف كما يلي

 يوضح تقسيمات درجة األهمية حسب تقسيمات ليكرت الخماسي  : 06الجدول رقم 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 النقاط

مجال المتوسط 
 الحسابي المرجح

 إذل 4,21من 
5 

 إذل 3,41من 
4,20 

 إذل 2,61من 
3,40 

 إذل 1,81من 
2,60 

 1,80 إذل 1من 

أهمية النسبة  
 (الدرجة)

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

 من إعداد الباحث : المصدر

كقد كانت إجابات كل فقرة كفق مقياس لكارت اخلماسي كما ىو موضح يف اجلدكؿ رقم  حيث مت حتديد رلاؿ ادلتوسط 
مث نقسمو على أكرب قيمة يف ادلقياس للحصوؿ على طوؿ  (4 =1-5 ) (أكرب قيمة ناقص أصغر قيمة )احلسايب من خالؿ ادلدل 

كذلك لتحديد احلد األدىن ذلذه اخللية حىت أصبح طوؿ  (01)مث إضافة ىذه القيمة إذل أقل قيمة يف ادلقياس كىي  ( 0,8 )اخللية 
 .0,8اخللية الواحدة 

 :األساليب واالختبارات اإلحصائية المستعملة في الدراسة/ خامسا

من أجل دراسة ادلوضوع كمعاجلتو اإلحصائية كالتحليلية قمنا باستعماؿ عديد االختبارات اليت يتضمنها الربنامج 
 :  كىي كاآليتSPSS V26اإلحصائي 
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 معامل الفا كركنباخ 
  اختبار التجزئة النصفية 

  معامل ارتباط بريسوف 

  ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم 

  (كودلوجرؼ مسرينوؼ )اختبار التوزيع الطبيعي 

  (معاملي االلتواء كالتفرطح)اختبار التوزيع الطبيعي 

  حتليل االضلدار البسيط 

 حتليل االضلدار ادلتعدد القياسي 

  اختبارT للعينات ادلستقلة  

  اختبار التباين األحادمAnova   

 :صدق وثبات االستبيان/ سادسا

 :صدق االستبانة الظاهري/ أ

مت التحقق من الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة كىذا طبعا من خالؿ عرضها على رلموعة من الدكاترة كاألساتذة 
، كبعد األخذ بتلك ادلالحظات ( 02انظر ادللحق  )ادلختصني يف رلاؿ الدراسة لألخذ مبالحظاهتم كاقًتاحاهتم يف بناء االستبياف 

 (.03انظر ادللحق  )بعني االعتبار، مت صياغة العبارات مبا يتناسب كموضوع الدراسة لتظهر يف شكلها النهائي

 :قياس ثبات وصدق االستبانة/ ب

الثبات يشري إذل االستقرار أم أنو لو مت تكرار عمليات القياس للفرد الواحد فإف درجتو تظهر شيئا من االستقرار عما أف 
الثبات يفيدنا يف معرفة إذا كانت أداة الدراسة تعطي نفس النتائج عند إعادة اختبارىا على نفس أفراد العينة كيف ظل نفس 

 :     الظركؼ، كىذا األمر ؽلكن التحقق منو بواسطة عدة أساليب إحصائية استعملنا منها ما يلي

 معامل آلفاكرونباخ: 

للتأكد من ثبات أداة القياس ادلستخدمة يف الدراسة مت احتساب معامل ألفا كركنباخ للدراسة، حيث أظهرت نتائج 
 كىو مستول مرتفع كفقا للمعايري 0,850التحليل اإلحصائي أف مستول ثبات احملور األكؿ ادلتعلق بالبيئة التسويقية الكلية كاف 

 كىو مستول 0,681اإلحصائية ادلتعارؼ عليها، أما مستول ثبات احملور الثاين ادلتعلق بانتعاش السياحة الصحراكية فقد بلغ 
 كما يعد مستول مرتفع  كيف ما 0,874مقبوؿ كفقا للمعايري اإلحصائية ادلتفق عليها، يف حني بلغ معامل ألفا كركنباخ اإلمجارل 

 :يلي اجلدكؿ التارل يبني ذلك 
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 يوضح قيمة ألفا كرو نباخ  : 70الجدول رقم 

 
 المحور

 

 
عدد البنود 

 
 كرونباخمعامل ألفا

 
 1المحور 

 

 
33 

 
0.850 

 
 0,681 09 2المحور 

 
 المجموع

 
42 0,874 

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على مخرجات برنامج : المصدر

 اختبار التجزئة النصفية : 

يف ىذه الطريقة نقـو بتجزئة الفقرات كالعبارات إذل جزئني، القسم األكؿ ؽلثل األسئلة ذات الًتتيب الفردم كالقسم الثاين 
 بني درجات األسئلة ذات الرتب الفردية كدرجات األسئلة Rؽلثل األسئلة ذات الًتتيب الزكجي، مث نقـو حبساب معامل االرتباط 

ذات الرتب الزكجية، بعد ذلك يتم تصحيح معامل االرتباط ادلتحصل عليو مبعامل سبريماف براكف أك مبعامل جيثماف كىذا على 
 .SPSS.26حسب نتائج االختبار اإلحصائي بربنامج 

  يوضح ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية08الجدول رقم 

 
الثبات 

 

معامل التجزئة النصفية بعد التصحيح  معامل التجزئة النصفية قبل التصحيح
 باستعمال معامل جيثمان

 
 التجزئة النصفية

 

 
0,836 

 

 
0.908 

 
 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على مخرجات برنامج : المصدر

بعد قيامنا باالختبار اإلحصائي كانت النتيجة قبل يوضح لنا اجلدكؿ أعاله ثبات االستبياف بطريقة التجزئة النصفية 
 كىو ما يدؿ 0,908صارت النتيجة   SPSS كبعد التصحيح باستعماؿ معامل جثماف كحسب برنامج 0,836التصحيح 



 اإلطار التطبيقي للدراسة
 

106 
 

، كادلعادلة التالية توضح كيفية حساب معامل جثماف باستعماؿ برنامج (أنظر ادللحق)على كجود ثبات قوم ألداة الدراسة 
Excel  للتأكد من سلرجات برنامج SPSS 

  

Guttman formula = 2 1 −
𝜎 +1

2 𝜎 .2
2

𝜎 .2   

𝜎 .2
2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡2 تباين اجلزء الثاين 

𝜎 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡11
2  تباين الجزء األول 

𝜎 .2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 2 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 تباين اجلزئني  

Guttman formula = 2  1 −
59920 + 47815

197230
 = 0.908 

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان  : 

قمنا بالتحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي لالستبياف كذلك حبساب معامل ارتباط بريسوف بني درجات كل عبارة من 
 ،حيث كانت معامالت SPSSعبارات احملاكر مع الدرجة الكلية للمحور الذم تنتمي إليو العبارة كذلك باستخداـ برنامج 

 :  االرتباط كما يلي

  (البيئة التسويقية الكلية)صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول  

اجلدكؿ التارل يوضح اختبار صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات احملور األكؿ من خالؿ حساب معامالت االرتباط بني كل 
 فقرة كزلور البيئة التسويقية الكلية

 اختبار صدق االتساق الداخلي لفقرات محور البيئة التسويقية الكلية  : 09الجدول رقم 

 
 الرقم

 
 الفقرة

 
 معامل االرتباط

 
 قيمة الداللة

 
 الطبيعية البيئة

 0.000 **415. 0 سياحية كوجهة ذلا اختيارم يف غارداية يف السائدة ادلناخية العوامل أثرت 1
 0.000 **0.234 بغارداية السياحية ادلناطق يف النقي اذلواء يتوفر 2

 0.000 **0.475 زياريت يف اغلابيا ساعلت غارداية كالية يف السائدة البيئية الثقافة 3
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 0.000 **0.266 ذلا السائح جتذب البيئة على زلافظة سياحية ىياكل على غارداية كالية تتوفر 4

 0.000 **0.297 البيئي التلوث مظاىر من خالية غارداية يف السياحية ادلناطق 5

 البيئة السياسية والقانونية
 برنارلي على غارداية يف السياحة عن احملليني ادلسؤكلني شلارسات أثرت 6

 السياحي
0.312** 0.000 

 0.000 **0.432 غارداية لوالية السياحية زياريت يف مهم عامل السياسي االستقرار 7

 بعض خالؿ من غارداية كالية يف السياح على مفركضة كضرائب رسـو ىناؾ 8
 السياحية ادلعامالت

-0.037 0.564 

 0.000 **0.523 غارداية كالية زيارة على حفزين األخرية اآلكنة يف األمين االستقرار 9

 0.000 **0.403 غارداية يف السياحة على كتشجع تسهل السائدة القوانني 10

 0.000 **0.465 غارداية يف السياحية األماكن يف األمن يتوفر 11

 البيئة االجتماعية والثقافية
 0.000 **0.409 سياحيا مقصدا اختيارىا على شجعين زلافظ مبجتمع غارداية تتميز 12

 يف السياحة من كحاجايت رغبايت إشباع على اجملتمع يف السائد السلوؾ أثر 13
 غارداية

0.399** 0.000 

 0.000 **0.434 سياحية كوجهة ذلا اختيارم يف ساىم غارداية يف كاللغوم الثقايف التنوع 14

 يشجع( ادلعمارم الفن الشعبية، الفنوف الفلكلور، )زللي ثقايف تراث يوجد 15
 غارداية يف السياحة على

0.350** 0.000 

 0.000 **0.447 غارداية زيارة على احملليني السكاف كتقاليد عادات شجعتين 16

 0.000 **0.545 غارداية يف السياحة على تشجع احمللي للمجتمع السياحية الثقافة 17

 البيئة الديمغرافية
 0.000 **0.575 السياحي برنارلي يف أثرت غارداية يف السكانية الكثافة 18

 0.000 **0.451 السياحي برنارلي على غارداية كالية يف السائد السكاين التوزيع أثر 19

 0.000 **0.420 السياحية رغبايت على غارداية لوالية السكانية الًتكيبة أثرت 20

 برنارلي تسهيل يف ساىم غارداية يف احملليني للسكاف التعليمي ادلستول 21
 السياحي

0.381** 0.000 

 0.000 **0.531 غارداية لوالية السياحية ادلناطق يف مقبولة صحية رعاية توجد 22

 البيئة االقتصادية
 0.000 **0.530 مقبولة غارداية يف السياحية كاخلدمات السلع أسعار 23

 0.000 **0.558 السياحة على تشجع  اقتصادية حبركية غارداية كالية تتميز 24

 سلتلف السياح على تسهل حديثة مصرفية خدمات على غارداية كالية تتوفر 25
 عملياهتم

0.485** 0.000 
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 0.000 **0.331 السياحة على تشجع بغارداية السياحية ادلناطق سلتلف يف التحتية البنية 26

 0.000 **0.454 سياحية كوجهة غارداية كالية اختيار يف الشخصي دخلي ساىم 27

 0.000 **0.537 غارداية كالية يف متنوعة سياحية كفنادؽ مركبات ىناؾ 28

 البيئة التكنولوجية
 0.000 **0.449 السياحة كختدـ غارداية كالية يف جيدة االتصاالت خدمات جودة 29

 يف حديثة تكنولوجية كسائل غارداية يف السياحة على القائمني يستعمل 30
 العمليات سلتلف

0.547** 0.000 

 0.000 **0.592 سياحية كوجهة غارداية كالية اختيارم يف االلكًتكنية اإلعالنات ساعلت 31

 على يشجع شلا األكقات أغلب يف متوفرة غارداية كالية يف االنًتنت خدمة 32
 زيارهتا

0.392** 0.000 

 يف السياحية نشاطايت سلتلف يف احلديثة التكنولوجية الوسائل استخداـ أفّضل 33
 غارداية

0.374** 0.000 

 0,01دالة عند مستول معنوية  **

 0,05دالة عند مستول معنوية *

 SPSS.V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج  

من خالؿ اجلدكؿ السابق يتبني لنا معامالت االرتباط بني فقرات احملور األكؿ كالدرجة الكلية للمحور حيث أف مستول 
 يف حني كاف احلد 0,234، كىذا ما يعين أهنا دالة إحصائيا حيث كاف احلد األدىن دلعامالت االرتباط 0,05الداللة أقل من 

 كىو داللة على كجود ارتباط متوسط يف الغالب كبالتارل تعد فقرات احملور األكؿ صادقة دلا كضعت لقياسو، 0,592األعلى عند 
 كىذا ما يعين أهنا غري مرتبطة كغري دالة 0,05 اليت كانت عالقة االرتباط سلبية فيها كمستول الداللة أكثر 08ما عدا الفقرة رقم 

 .إحصائيا

  (انتعاش السياحة الصحراوية) صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني 

اجلدكؿ التارل يوضح اختبار صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات احملور الثاين من خالؿ حساب معامالت االرتباط بني كل 
 .فقرة كزلور انتعاش السياحة الصحراكية
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 اختبار صدق االتساق الداخلي لفقرات محور انتعاش السياحة الصحراوية : 10الجدول رقم 

 
 الرقم

 
 الفقرة

 
 معامل االرتباط

 
 قيمة الداللة

 
 0.000 0,394** غارداية كالية إذل زياريت تكرار يف أرغب 34
 الوجهات بعض من أفضل صحراكية سياحية مبقومات غارداية كالية تتميز 35

 األخرل السياحية
**0,467 0.000 

 0.000 0,300** متنوعة السياحية كالربامج العركض 36

 0.000 0,405** غارداية يف السياحية األماكن عن كافية معلومات تتوفر 37

 0.000 0,258** كمرنة سهلة غارداية يف السياحية اإلجراءات 38

 0.000 0,569** إعجايب لقيت غارداية يف احمللية السياحية ادلنتجات 39

 0.000 0,513** مقبولة جودة ذات غارداية كالية يف السياحية اخلدمات 40

 0.000 0,389** غارداية كالية بزيارة أصدقائي أنصح 41

 0,000 0,661**  غارداية كالية يف السياحية األماكن تتنوع 42

 0,01دالة عند مستول معنوية **

 0,05دالة عند مستول معنوية *

 SPSS.V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج  

من خالؿ اجلدكؿ السابق يتبني لنا معامالت االرتباط بني فقرات احملور الثاين كالدرجة الكلية للمحور حيث أف مستول 
 يف حني كاف احلد 0,258، كىذا ما يعين أهنا دالة إحصائيا حيث كاف احلد األدىن دلعامالت االرتباط 0,05الداللة أقل من 

 . كىو داللة على كجود ارتباط متوسط يف الغالب كبالتارل تعد فقرات احملور الثاين صادقة دلا كضعت لقياسو0,661األعلى عند 

 عينة الدراسة وتقييم األهمية النسبية للمحاور: المبحث الثاني

 خصائص عينة الدراسة: المطلب األول

بعد ترتيب كتصنيف  االستمارات ادلسًتجعة كالقابلة للدراسة، قمنا مبعاجلة كحتليل خصائص عينة الدراسة كىذا باستعماؿ 
 من أجل كضعها ضمن جداكؿ كأشكاؿ بيانية توضيحية يسهل قراءهتا كاستخالص ادلعلومات ادلعربة عن Excelبرنامج 

 .خصائص أفراد العينة

 :التوزيع حسب الجنس/ أوال
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 :   جاء توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس من خالؿ اجلدكؿ اآليت

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس11الجدول رقم 

  الجنس التكرار النسبة 

 ذكر  161 4%, 64

  أنثى 89 6%, 35

 المجموع 250 100%

 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس15الشكل رقم 

 

 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على االستبيان وبرنامج  

 أنثى من 89  ذكر ك161 فرد مقسمة إذل 250نالحظ من اجلدكؿ كالشكل البياين أعاله أف العينة اإلمجالية تتكوف من 
 إناث، أم أف أغلبية السياح ادلستجوبني ىم من الذكور %36,6 ذكور ك  %64,4عينة الدراسة كذلك بالنسب اآلتية تواليا 

 .كىذا راجع إذل أف أغلبية السياح يف غارداية ىم من الذكور إضافة إذل سهولة تواصل الباحث معهم نسبيا

64 ,4%

36;6%

ذكر أنثى
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 :التوزيع حسب السن/ ثانيا

 : جاء توزيع عينة الدراسة حسب السن من خالؿ اجلدكؿ التارل 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب السن12الجدول رقم 

 سن ال التكرار النسبة 

  سنة25أقل من  46 18,4%

  سنة35 إلى 25من  110 44%

  سنة45 إلى 36من  66 4%, 26

  سنة فما فوق46من  28 11,2%

 المجموع 250 100%

 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب السن16الشكل رقم 

 

السن

سنة 25أقل من  

سنة 35إلى  25من 

سنة  45إلى  36من 

سنة فما فوق 46من 
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 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على االستبيان وبرنامج  

فيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن نالحظ من خالؿ اجلدكؿ كالشكل البياين أعاله أف الفئة العمرية األكثر 
 كىو ما يقارب %44 سائح من ادلستجوبني بنسبة مئوية تقدر ب 110حيث بلغت  ( سنة36 ك 25بني )تكرار ىي الفئة 

، لتأيت بعد الفئة %26,4 سائح بنسبة مئوية تقدر ب66كاليت بلغ تكرارىا  ( سنة45 إذل 36من )النصف، تليها الفئة العمرية 
 46)، مث تأين يف األخري الفئة العمرية %18,4 سائح بنسبة مئوية تقدر ب 46اليت بلغ تكرارىا  ( سنة25أقل من )العمرية 

، كعليو ؽلكن أف نستنتج من خالؿ ىذا التوزيع أف فئة %11,2 سائح بنسبة مئوية تقدر ب28كاليت بلغ تكرارىا  (سنة فما فوؽ
الشباب ىم أكثر فئات السياح زيارة إذل غارداية كىذا من خالؿ رلموعات شبانية منظمة كىذا ما دلسناه خالؿ دراستنا ادليدانية، 
لذلك كجب على القائمني على السياحة يف غارداية استقطاب ادلزيد منهم من خالؿ توفري متطلبات ىذه الفئة كىذا طبعا دكف 

 .   إعلاؿ الفئات األخرل باعتبارىم فئات قابلة للزيادة مستقبال

 :التوزيع حسب الحالة االجتماعية/ ثالثا

 : جاء توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية من خالؿ اجلدكؿ التارل 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية13الجدول رقم 

 الحالة االجتماعية  التكرار النسبة 

 أعزب 129 51.6%

 متزوج 121 48.4%

 المجموع 250 100%

 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية17الشكل رقم 
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 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على االستبيان وبرنامج  

يتبني لنا من خالؿ اجلدكؿ كالشكل البياين أعاله كادلتعلقني بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية أف النسبة 
 بتكرار بلغ %48,4، لتأيت بعدىا نسبة العزاب ب %51,6 سائح بنسبة مئوية تقدر ب 129األعلى للمتزكجني بتكرار بلغ 

 سائح، حيث نالحظ أف النسب متقاربة كيتضح لنا من خالؿ ىذه األرقاـ أف السياحة يف غارداية تعترب مقصدا للعائالت 121
 . كاألفراد

 :التوزيع حسب المستوى الدراسي/ رابعا

 : جاء توزيع عينة الدراسة حسب ادلستول الدراسي من خالؿ اجلدكؿ التارل 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي14الجدول رقم 

 المستوى الدراسي  التكرار النسبة 

 أساسي 02 %0,8

 ثانوي 39 %15,6

 جامعي 209 %83,6

الحالة االجتماعية

متزوج

أعزب 
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 المجموع 250 100%

 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي18الشكل رقم 

 

 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على االستبيان وبرنامج  

فيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ادلستول الدراسي نالحظ من خالؿ اجلدكؿ كالشكل البياين أعاله أف السياح 
 ، %83,6 سائح من ادلستجوبني بنسبة مئوية تقدر ب 209الذين لديهم مستول جامعي ىم األكثر تكرار حيث بلغ عددىم 

 ، ليأيت بعدىا السياح الذين 15,6 سائح بنسبة مئوية تقدر ب39يليهم السياح الذين لديهم مستول ثانوم كالذم بلغ تكرارىم 
، كعليو ؽلكن أف نستنتج من خالؿ %0,8 سائحني فقط بنسبة مئوية تقدر ب 02لديهم مستول أساسي الذم بلغ تكرارىم 

ىذا التوزيع أف فئة السياح اجلامعيني كادلثقفني ىم أكثر فئات السياح زيارة إذل غارداية كبالتارل قد تستفيد منها الوالية سياحيا 
 . كتنمويا من خالؿ مالحظاهتم كاقًتاحاهتم لتطوير القطاع السياحي

 :التوزيع حسب الدخل/ خامسا

 : جاء توزيع عينة الدراسة حسب الدخل من خالؿ اجلدكؿ التارل 

 

 

المستوى الدراسي

أساسً

ثانوي

جامعً
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  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الدخل15الجدول رقم 

 المستوى الدراسي  التكرار النسبة 

  دج18000أقل من  66 %26,4

 دج إلى 18000من  44 %17,6
  دج30000

 دج إلى 30001من  98 %39,2
  دج60000

  دج فما فوق60001من  42 %16,8

 المجموع 250 100%

 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الدخل19الشكل رقم 

 

 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على االستبيان وبرنامج  

فيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدخل نالحظ من خالؿ اجلدكؿ كالشكل البياين أعاله أف السياح الذين يقدر 
 سائح من ادلستجوبني بنسبة مئوية تقدر 98 ىم األكثر تكرار حيث كاف عددىم  دج60000 دج إلى 30001من دخلهم 

الدخل 

دج 18000أقل من 

دج 30000دج إلى  18000من 

دج 60000دج إلى  30001من 

دج فما فوق 60001من 
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 سائح بنسبة مئوية تقدر 66كالذم بلغ عددىم  دج 18000أقل من  ، مث يليهم السياح الذين يقدر دخلهم %39,2ب 
 سائح 44 كالذم بلغ عددىم  دج30000 دج إلى 18000من ، ليأيت بعد ذلك السياح الذين يقدر دخلهم %26,4ب

 42 الذين بلغ عددىم  دج فما فوق60001من ، مث يأيت بعد ذلك السياح ادلقدر دخلهم  %17,6بنسبة مئوية تقدر ب 
، كعليو يتبني لنا من خالؿ ىذا التوزيع أف  الدخل يلعب دكر كبري يف السياحة فبواسطة الدخل %16,8سائح بنسبة مئوية تقدر 

 .يستطيع الفرد السفر كالتجواؿ كمن خاللو يقـو السائح بشراء حاجاتو كمستلزماتو ادلختلفة من اخلدمات السياحية

 تقييم األهمية النسبية لمحاور الدراسة: المطلب الثاني

سيتم حتليل إجابات أفراد العينة حوؿ سلتلف عبارات االستبياف، كذلك باستخداـ ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم 
 .لكل عبارة من أجل حتديد كترتيب األعلية النسبية لعبارات االستبياف

 تقييم األهمية النسبية لعبارات محور البيئة التسويقية الخارجية الكلية / أوال

 تقييم األهمية النسبية لعبارات البيئة الطبيعية : 16الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة األهمية

 ذلا اختيارم يف غارداية يف السائدة ادلناخية العوامل أثرت 1
 سياحية كوجهة

 1 مرتفعة جدا 0.812 4.316

 2 مرتفعة 0.478 4.092 بغارداية السياحية ادلناطق يف النقي اذلواء يتوفر 2
 يف اغلابيا ساعلت غارداية كالية يف السائدة البيئية الثقافة 3

 زياريت
 3 مرتفعة 0.903 3.876

 البيئة على زلافظة سياحية ىياكل على غارداية كالية تتوفر 4
 ذلا السائح جتذب

 4 مرتفعة 0.745 3.784

 5 مرتفعة 1.038 3.344 البيئي التلوث مظاىر من خالية غارداية يف السياحية ادلناطق 5
  مرتفعة 0.795 3.882 البيئة الطبيعية 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف أغلب العبارات الواردة يف احملور األكؿ كادلتعلقة بالبيئة الطبيعية كانت درجة األعلية 
، كقد جاءت العبارة 0,795يف حني بلغ االضلراؼ ادلعيارم  3.882فيها مرتفعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجارل العبارات 

 كاضلراؼ 4,316سياحية يف ادلرتبة األكذل مبتوسط حسايب بلغ  كوجهة ذلا اختيارم يف غارداية يف السائدة ادلناخية العوامل أثرت
 يف النقي اذلواء  كىذا ما يدّؿ على أعلية ادلناخ يف اختيار الوجهة السياحية لدل السائحني ، تليها عبارة يتوفر0,812معيارم 
 البيئية ، كتأيت يف ادلرتبة الثالثة عبارة الثقافة0,478 كاضلراؼ معيارم 4,092بغارداية مبتوسط حسايب بلغ  السياحية ادلناطق
 كىذا ما يعين 0,903 كاضلراؼ معيارم قّدر ب 3,876زياريت مبتوسط حسايب بلغ  يف اغلابيا ساعلت غارداية كالية يف السائدة

 ىياكل على غارداية كالية أف الثقافة البيئية تلعب دكر زلورم يف جذب السائح كترسيخ صورة ذىنية جيدة لديو، أّما عبارة تتوفر
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 0,745 كاضلراؼ معيارم 3,784ذلا فقد جاءت يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  السائح جتذب البيئة على زلافظة سياحية
 غارداية يف السياحية ما يدؿ على أعلية احملافظة على البيئة خلدمة السياحة ادلستدامة، لتأيت أخري يف ادلرتبة اخلامسة عبارة ادلناطق

 . 1,038 كاضلراؼ معيارم قّدر ب 3,344البيئي مبتوسط حسايب بلغ  التلوث مظاىر من خالية

 تقييم األهمية النسبية لعبارات البيئة السياسية والقانونية : 17الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة األهمية

 على غارداية يف السياحة عن احملليني ادلسؤكلني شلارسات أثرت 6
 السياحي برنارلي

 4 مرتفعة  0.920 3.676

 لوالية السياحية زياريت يف مهم عامل السياسي االستقرار 7
 غارداية

 1 مرتفعة جدا 0.657 4.644

 غارداية كالية يف السياح على مفركضة كضرائب رسـو ىناؾ 8
 السياحية ادلعامالت بعض خالؿ من

 6 منخفضة 1.014 2.024

 كالية زيارة على حفزين األخرية اآلكنة يف األمين االستقرار 9
 غارداية

 2 مرتفعة جدا 0.686 4.577

 5 مرتفعة 0.817 3.660 غارداية يف السياحة على كتشجع تسهل السائدة القوانني 10
 3 مرتفعة 0.661 3.980 غارداية يف السياحية األماكن يف األمن يتوفر 11
  مرتفعة 0.793 3.760 البيئة السياسية كالقانونية 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف أغلب العبارات الواردة يف احملور األكؿ كادلتعلقة بالبيئة السياسية كالقانونية كانت درجة 
، كقد جاءت عبارة 0,793 يف حني بلغ االضلراؼ ادلعيارم 3,760األعلية فيها مرتفعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب اإلمجارل 

 كاضلراؼ معيارم 4,644غارداية يف ادلرتبة األكذل مبتوسط حسايب بلغ  لوالية السياحية زياريت يف مهم عامل السياسي االستقرار
 يف األمين  كىذا ما يربز أعلية االستقرار السياسي يف اختيار السائح لوجهتو، أما يف ادلرتبة الثانية جاءت عبارة االستقرار0,657

 حيث أكدت ىذه 0,686 كاضلراؼ معيارم قّدر ب4,577غارداية مبتوسط حسايب بلغ  كالية زيارة على حفزين األخرية اآلكنة
األرقاـ دكر االستقرار األمين يف جذب السياح كىذا بعد ما شهدتو غارداية من أحداث مؤسفة يف سنوات سابقة أثرت بصورة 

غارداية مبتوسط حسايب  يف السياحية األماكن يف األمن كبرية على النشاط السياحي فيها، أما يف ادلرتبة الثالثة جاءت عبارة يتوفر
 على غارداية يف السياحة عن احملليني ادلسؤكلني شلارسات ، يف حني كانت عبارة أثرت0,661 كاضلراؼ معيارم 3,980بلغ 

 السائدة ، لتأيت خامسا عبارة القوانني0,920 كاضلراؼ معيارم 3,676السياحي يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  برنارلي
 حيث ؽلكن القوؿ من 0,817 كاضلراؼ معيارم قّدر ب3,660غارداية مبتوسط حسايب بلغ  يف السياحة على كتشجع تسهل

خالؿ ذلك أف كلما كانت القوانني سلسة كمرنة كلما زاد ذلك يف حجم الطلب السياحي، كجاءت يف ادلرتبة السادسة عبارة 



 اإلطار التطبيقي للدراسة
 

118 
 

 2,024السياحية مبتوسط حسايب بلغ  ادلعامالت بعض خالؿ من غارداية كالية يف السياح على مفركضة كضرائب رسـو ىناؾ
 حيث تدؿ ىذه النتيجة على عدـ موافقة السياح على كجود ضرائب عليهم من خالؿ بعض ادلعامالت 1,014كاضلراؼ معيارم 

 .السياحية كىذا أمر جيد كيشجع على السياحة يف غارداية

 تقييم األهمية النسبية لعبارات البيئة االجتماعية والثقافية : 18الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة األهمية

 مقصدا اختيارىا على شجعين زلافظ مبجتمع غارداية تتميز 12
 سياحيا

 4 مرتفعة جدا 0.713 4.484

 من كحاجايت رغبايت إشباع على اجملتمع يف السائد السلوؾ أثر 13
 غارداية يف السياحة

 6 مرتفعة  0.803 4.044

 ذلا اختيارم يف ساىم غارداية يف كاللغوم الثقايف التنوع 14
 سياحية كوجهة

 3 مرتفعة جدا 0.639 4.552

 الفن الشعبية، الفنوف الفلكلور، )زللي ثقايف تراث يوجد 15
 غارداية يف السياحة على يشجع( ادلعمارم

 1 مرتفعة جدا 0.452 4.780

 2 مرتفعة جدا 0.540 4.700 غارداية زيارة على احملليني السكاف كتقاليد عادات شجعتين 16
 يف السياحة على تشجع احمللي للمجتمع السياحية الثقافة 17

 غارداية
 5 مرتفعة جدا 0.817 4.216

  مرتفعة جدا 0.661 4.463 البيئة االجتماعية كالثقافية 
 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف أغلب العبارات الواردة يف احملور األكؿ كادلتعلقة بالبيئة االجتماعية كالثقافية كانت 
، حيث جاءت يف 0.661 كاالضلراؼ ادلعيارم 4.463درجة األعلية فيها مرتفعة جدا حيث بلغ ادلتوسط احلسايب اإلمجارل 

غارداية مبتوسط  يف السياحة على يشجع( ادلعمارم الفن الشعبية، الفنوف الفلكلور، )زللي ثقايف تراث ادلرتبة األكذل عبارة يوجد
 كىذا داللة على القيمة اليت ػلوزىا الًتاث الثقايف احمللي يف نظر السياح، 0.452 كاضلراؼ معيارم قّدر ب 4.780حسايب بلغ 

 4.700غارداية يف ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  زيارة على احملليني السكاف كتقاليد عادات يف حني جاءت عبارة شجعتين
 يف كاللغوم الثقايف  ما يدؿ على اىتماـ السياح بعادات كتقاليد السكاف احملليني، أما عبارة التنوع0.540كاضلراؼ معيارم 

 كاضلراؼ معيارم 4.552سياحية فقد جاءت يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  كوجهة ذلا اختيارم يف ساىم غارداية
سياحيا يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  مقصدا اختيارىا على شجعين زلافظ مبجتمع غارداية ، كجاءت عبارة تتميز0.639
غارداية يف  يف السياحة على تشجع احمللي للمجتمع السياحية ، يف حني جاءت عبارة الثقافة0.713 كاضلراؼ معيارم 4.484

 كىذا ما يدؿ على أعلية حتلي الفرد بثقافة سياحية تسهل 0.817 كاضلراؼ معيارم 4.216ادلرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ 
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 إشباع على اجملتمع يف السائد السلوؾ على السائح القياـ مبختلف األنشطة السياحية دكف كجود عراقيل أك مشاكل، أما عبارة أثر
 0.803 كاضلراؼ معيارم 4.044غارداية فقد جاءت يف ادلرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ  يف السياحة من كحاجايت رغبايت

 .ما يدؿ على تأثر السائح مبختلف السلوكيات اليت يتصف هبا اجملتمع

 تقييم األهمية النسبية لعبارات البيئة الديمغرافية : 19الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة األهمية

 3 مرتفعة  0.963 3.732 السياحي برنارلي يف أثرت غارداية يف السكانية الكثافة 18
 برنارلي على غارداية كالية يف السائد السكاين التوزيع أثر 19

 السياحي
 4 مرتفعة 1.025 3.444

 5 متوسطة 1.062 3.236 السياحية رغبايت على غارداية لوالية السكانية الًتكيبة أثرت 20
 يف ساىم غارداية يف احملليني للسكاف التعليمي ادلستول 21

 السياحي برنارلي تسهيل
 1 مرتفعة 0.641 3.836

 2 مرتفعة 0.729 3.784 غارداية لوالية السياحية ادلناطق يف مقبولة صحية رعاية توجد 22
  مرتفعة 0.884 3.606 البيئة الدؽلغرافية 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف أغلب العبارات الواردة يف احملور األكؿ كادلتعلقة بالبيئة الدؽلغرافية كانت درجة األعلية 
 للسكاف التعليمي ، كجاءت عبارة ادلستول0.884 كاالضلراؼ ادلعيارم 3.606فيها مرتفعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب اإلمجارل 

 ما يربز أعلية 0.641 كاضلراؼ معيارم 3.836السياحي مبتوسط حسايب بلغ  برنارلي تسهيل يف ساىم غارداية يف احملليني
غارداية يف ادلرتبة  لوالية السياحية ادلناطق يف مقبولة صحية رعاية التعليم يف تسهيل احلركة السياحية، يف حني جاءت عبارة توجد

 كىذا دليل اىتماـ السائح باخلدمات الصحية ادلتوفرة يف األماكن 0.729 كاضلراؼ معيارم 3.784الثانية مبتوسط حسايب بلغ 
 يف أثرت غارداية يف السكانية السياحية كاليت من شأهنا تعزيز الثقة لدل السياح اجتاه مقدمي اخلدمات السياحية، أما عبارة الكثافة

 كىذا ما ينبغي على 0.963 كاضلراؼ معيارم 3.732السياحي فقد جاءت يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  برنارلي
 السكاين التوزيع ادلسؤكلني عن السياحة مراعاتو كإغلاد حلوؿ لو من أجل ضماف سالسة احلركة السياحية، كقد جاءت عبارة أثر

، لتأيت 1.025 كاضلراؼ معيارم 3.444السياحي يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  برنارلي على غارداية كالية يف السائد
 .1.062 كاضلراؼ معيارم 3.236السياحية مبتوسط حسايب بلغ  رغبايت على غارداية لوالية السكانية الًتكيبة بعدىا عبارة أثرت
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 تقييم األهمية النسبية لعبارات البيئة االقتصادية : 20الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة األهمية

 2 مرتفعة  0.854 4.116 مقبولة غارداية يف السياحية كاخلدمات السلع أسعار 23
 3 مرتفعة  0.854 3.904 السياحة على تشجع  اقتصادية حبركية غارداية كالية تتميز 24
 على تسهل حديثة مصرفية خدمات على غارداية كالية تتوفر 25

 عملياهتم سلتلف السياح
 6 متوسطة 1.081 2.980

 على تشجع بغارداية السياحية ادلناطق سلتلف يف التحتية البنية 26
 السياحة

 5 متوسطة 1.090 3.096

 كوجهة غارداية كالية اختيار يف الشخصي دخلي ساىم 27
 سياحية

 1 مرتفعة  0.711 4.200

 4 مرتفعة  0.726 3.804 غارداية كالية يف متنوعة سياحية كفنادؽ مركبات ىناؾ 28
  مرتفعة  0.887 3.683 البيئة االقتصادية 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف أغلب العبارات الواردة يف احملور األكؿ كادلتعلقة بالبيئة االقتصادية كانت درجة األعلية 
 دخلي ، كقد جاءت عبارة ساىم0.887 كاالضلراؼ ادلعيارم 3.683فيها مرتفعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجارل العبارات 

 ما 0.711 كاضلراؼ معيارم 4.200سياحية يف ادلرتبة األكذل مبتوسط حسايب بلغ  كوجهة غارداية كالية اختيار يف الشخصي
يربز أعلية الدخل يف الطلب السياحي حبيث كلما ارتفع الدخل كلما زاد الطلب السياحي كالعكس صحيح، يف حني جاءت عبارة 

 ما 0.854 كاضلراؼ معيارم 4.116مقبولة يف ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  غارداية يف السياحية كاخلدمات السلع أسعار
 حبركية غارداية كالية يدؿ على اجتاه أغلب السياح ضلو ادلناطق اليت يكوف فيها سعر اخلدمات السياحية يف متناكذلم، أما عبارة تتميز

، يف حني 0.854 كاضلراؼ معيارم 3.904السياحة فقد جاءت يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  على تشجع  اقتصادية
 كاضلراؼ 3.804غارداية يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  كالية يف متنوعة سياحية كفنادؽ مركبات جاءت عبارة ىناؾ

 ما يؤّكد على أعلية توفر ادلركبات كالفنادؽ السياحية يف بعث النشاط السياحي كىذا ينتج منافسة بينها 0.726معيارم 
 تشجع بغارداية السياحية ادلناطق سلتلف يف التحتية الستقطاب أكرب عدد من السياح، أما يف ادلرتبة اخلامسة جاءت عبارة البنية

 ما يؤكد على أف النشاط السياحي مرتبط بعديد األمور 1.090 كاضلراؼ معيارم 3.096السياحة مبتوسط حسايب بلغ  على
 خدمات على غارداية كالية على غرار كجود الطرقات كاذلياكل اليت من شأهنا توفري اجلو ادلناسب للسياحة، كجاءت عبارة تتوفر

 كاضلراؼ معيارم 2.980عملياهتم يف ادلرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ  سلتلف السياح على تسهل حديثة مصرفية
حيث أف توفر اخلدمات ادلصرفية احلديثة من شأنو مساعدة السياح يف القياـ مبختلف تعامالهتم بطريقة سهلة كبسيطة 1.081

 .ختتصر عليهم الوقت كاجلهد
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 تقييم األهمية النسبية لعبارات البيئة التكنولوجية : 21الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة األهمية

 كختدـ غارداية كالية يف جيدة االتصاالت خدمات جودة 29
 السياحة

 4 مرتفعة  0.967 3.580

 تكنولوجية كسائل غارداية يف السياحة على القائمني يستعمل 30
 العمليات سلتلف يف حديثة

 5 متوسطة 1.021 3.032

 غارداية كالية اختيارم يف االلكًتكنية اإلعالنات ساعلت 31
 سياحية كوجهة

 2 مرتفعة 1.035 3.856

 شلا األكقات أغلب يف متوفرة غارداية كالية يف االنًتنت خدمة 32
 زيارهتا على يشجع

 3 مرتفعة 0.861 3.624

 سلتلف يف احلديثة التكنولوجية الوسائل استخداـ أفّضل 33
 غارداية يف السياحية نشاطايت

 1 مرتفعة  0.654 3.880

  مرتفعة  0.908 3.594 البيئة التكنولوجية 
 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف أغلب العبارات الواردة يف احملور األكؿ كادلتعلقة بالبيئة االقتصادية كانت درجة األعلية 
، كجاءت يف ادلرتبة األكذل عبارة 0.908 كاضلراؼ معيارم 3.594فيها مرتفعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجارل العبارات 

 كاضلراؼ 3.880غارداية مبتوسط حسايب بلغ  يف السياحية نشاطايت سلتلف يف احلديثة التكنولوجية الوسائل استخداـ أفّضل
  ما يدؿ على األعلية اليت يوليها السائح للوسائل التكنولوجية يف سلتلف األنشطة السياحية، أما عبارة ساعلت0.654معيارم 

 3.856سياحية فقد جاءت يف ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  كوجهة غارداية كالية اختيارم يف االلكًتكنية اإلعالنات
 االنًتنت  ما يربز أعلية التسويق االلكًتكين يف الًتكيج للسياحة يف غارداية، يف حني جاءت عبارة خدمة1.035كاضلراؼ معيارم 

 كاضلراؼ معيارم 3.624زيارهتا يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  على يشجع شلا األكقات أغلب يف متوفرة غارداية كالية يف
 يف جيدة االتصاالت خدمات  كىذا يؤّكد على أعلية كجود تدفق عاؿ لالنًتنت يف نيل رضا السائح، أما عبارة جودة0.861

 ، لتأيت بعدىا عبارة يستعمل0.967 كاضلراؼ معيارم 3.580السياحة يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  كختدـ غارداية كالية
 3.032العمليات يف ادلرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ  سلتلف يف حديثة تكنولوجية كسائل غارداية يف السياحة على القائمني

 كىذا يؤكد على ضركرة حتديث الوسائل العامة ادلستعملة يف التعامالت كاألنشطة السياحية مبا يتماشى 1.021كاضلراؼ معيارم 
 .كالتطور التكنولوجي احلاصل
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 تقييم األهمية النسبية لعبارات محور انتعاش السياحة الصحراوية /      ثانيا

 تقييم األهمية النسبية لعبارات محور انتعاش السياحة الصحراوية : 22الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة األهمية

 3 مرتفعة جدا 0.520 4.572 غارداية كالية إذل زياريت تكرار يف أرغب 34
 من أفضل صحراكية سياحية مبقومات غارداية كالية تتميز 35

 األخرل السياحية الوجهات بعض
 8 مرتفعة  1.010 3.464

 2 مرتفعة جدا 0.500 4.728 متنوعة السياحية كالربامج العركض 36
 5 مرتفعة 0.665 3.848 غارداية يف السياحية األماكن عن كافية معلومات تتوفر 37
 1 مرتفعة جدا 0.430 4.800 كمرنة سهلة غارداية يف السياحية اإلجراءات 38
 9 متوسطة 1.085 3.004 إعجايب لقيت غارداية يف احمللية السياحية ادلنتجات 39
 6 مرتفعة 0.837 3.720 مقبولة جودة ذات غارداية كالية يف السياحية اخلدمات 40
 7 مرتفعة 0.887 3.556 غارداية كالية بزيارة أصدقائي أنصح 41
 4 مرتفعة 1.003 3.928  غارداية كالية يف السياحية األماكن تتنوع 42
  مرتفعة  0.771  3.958 انتعاش السياحة الصحراكية 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف أغلب العبارات الواردة يف احملور الثاين كادلتعلقة بانتعاش السياحة الصحراكية كانت 
 كجاءت يف ادلرتبة 0.771 كاالضلراؼ ادلعيارم 3.958درجة األعلية فيها مرتفعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجارل العبارات 

 كىذا دليل على 0.430 كاضلراؼ معيارم 4.800كمرنة مبتوسط حسايب بلغ  سهلة غارداية يف السياحية األكذل عبارة اإلجراءات
 كالربامج كجود تسهيالت للسياح القادمني لوالية غارداية حتقق رضاىم كتطلعاهتم، أما يف ادلرتبة الثانية جاءت عبارة العركض

 ما يدؿ على التنافس احلاصل بني سلتلف الوكاالت 0.500 كاضلراؼ معيارم 4.728متنوعة مبتوسط حسايب بلغ  السياحية
غارداية  كالية إذل زياريت تكرار يف السياحية كمقدمي اخلدمة الستقطاب أكرب عدد شلكن من السياح، يف حني جاءت عبارة أرغب

 ىذا إف دّؿ على شيء فإنو يدؿ على أف السائح 0.520 كاضلراؼ معيارم 4.572يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ 
 السياحية األماكن ترسخت لديو صورة ذىنية جيدة عن كالية غارداية كبالتارل يكرر زيارهتا يف أقرب فرصة شلكنة، أما عبارة تتنوع

 ما يدؿ على كجود عدة 1.003 كاضلراؼ معيارم 3.928غارداية فقد جاءت يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  كالية يف
غارداية يف ادلرتبة  يف السياحية األماكن عن كافية معلومات مناطق سياحية يف كالية غارداية جتذب السائح،كجاءت عبارة تتوفر

 يف السياحية ، لتأيت بعدىا يف ادلرتبة السادسة عبارة اخلدمات0.665 كاضلراؼ معيارم 3.848اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ 
 كمن خالذلا ؽلكن القوؿ أف اخلدمات 0.837 كاضلراؼ معيارم 3.720مقبولة مبتوسط حسايب بلغ  جودة ذات غارداية كالية

 أصدقائي السياحية يف كالية غارداية جيدة لكن كجب العمل على حتسينها كتطويرىا أكثر فأكثر، بعد ذلك جاءت عبارة أنصح
 حيث أف السائح ىنا قد يتم 0.887 كاضلراؼ معيارم 3.556غارداية يف ادلرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ  كالية بزيارة

 غارداية كالية استغالؿ السائح يف التسويق للسياحة يف كالية غارداية بعد أف لقيت اخلدمات السياحية رضاه، أما عبارة تتميز
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األخرل فقد جاءت يف ادلرتبة الثامنة مبتوسط حسايب بلغ  السياحية الوجهات بعض من أفضل صحراكية سياحية مبقومات
 كىذا دليل على احتواء كالية غارداية على مقومات جذب سياحي متميزة عن باقي ادلناطق 1.010 كاضلراؼ معيارم 3.464

 3.004إعجايب مبتوسط حسايب بلغ  لقيت غارداية يف احمللية السياحية األخرل، يف حني جاءت يف ادلرتبة التاسعة عبارة ادلنتجات
 .    ما يؤّكد على كجود منتجات سياحية زللية كجب إبرازىا كالًتكيج ذلا أكثر1.085كاضلراؼ معيارم 

 اختبار الفرضيات ومناقشتها : المبحث الثالث

 اختبار التوزيع الطبيعي: المطلب األول

من خالؿ استعماؿ ىذا االختبار سيتم التعرؼ على طبيعة توزيع بيانات الدراسة، كىذا من أجل معرفة نوع االختبارات 
اليت سيتم تطبيقها معلمية كانت أك المعلمية، حيث سيتم استعماؿ كال من معاملي االلتواء كالتفرطح إضافة إذل استخداـ اختبار 

 .كوجملركؼ مسرينوؼ كىو أكثر االختبارات اإلحصائية ادلستعملة يف ىذا اخلصوص

 (كولموجرف سميرنوف )اختبار التوزيع الطبيعي : 23الجدول رقم 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 sigمستول ادلعنوية  محاور االستبيان
 0.12 المحور األول

 0.30 المحور الثاني

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كىذا ما <0,05sigيبني كيوضح لنا اجلدكؿ أعاله نتائج اختبار كوجملركؼ مسرينوؼ حيث نالحظ أف مستول ادلعنوية  
  . الفرضياتالختبارختبارات ادلعلمية االيعين إحصائيا أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي كبالتارل سيتم 

 (معاملي االلتواء والتفرطح)اختبار التوزيع الطبيعي : 24الجدول رقم 

 االنحراف المعياري معامل التفرطح معامل االلتواء محاور االستبيان
 11،455 0,934 -0,537 المحور األول
 3،260 0,585 -0,086 المحور الثاني

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج   

 كقيم معامل [3،-3]نقوؿ عن بيانات الدراسة أهنا ختضع للتوزيع الطبيعي إذا كانت قيم معامل االلتواء زلصورة يف اجملاؿ 
 كما ؽلكن القوؿ أيضا عن البيانات أهنا اعتدالية كختضع للتوزيع الطبيعي إذا كانت النسبة 1،[7،-7 ]التفرطح زلصور يف اجملاؿ 

                                                           
1
  295، صمرجع سبق ذكره أسماء فرداس،  
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، إضافة إذل كوف (االضلراؼ ادلعيارم÷ معامل االلتواء = النسبة احلرجة لاللتواء ) 1،96ك- 1,96احلرجة لاللتواء تًتاكح بني 
   1.(االضلراؼ ادلعيارم÷ معامل التفرطح= النسبة احلرجة للتفرطح ) 1،96ك- 1,96النسبة احلرجة للتفرطح تًتاكح بني 

للمحور الثاين أما قيم - 0,086للمحور األكؿ ك- 0,537لدينا من خالؿ نتائج اجلدكؿ أعاله قيم معامل االلتواء ىي 
 للمحور الثاين، يف حني كانت قيمة النسبة احلرجة لاللتواء للمحور 0,585 للمحور األكؿ ك0,934معامل التفرطح كانت 

 للمحور الثاين، 0،18 ك0،082 للمحور الثاين، أما قيمة النسبة احلرجة للتفرطح للمحور األكؿ 0،026- ك0،047-األكؿ 
كبالتارل ؽلكن االستنتاج من خالؿ ىذه النتائج أف بيانات الدراسة ختضع للتوزيع الطبيعي كبالتارل نقـو باستخداـ اختبارات 

 .  معلمية الختبار فرضيات الدراسة

 اختبار الفرضيات ومناقشتها: المطلب الثاني

 بعد اختبار بيانات الدراسة باستعماؿ معاملي االلتواء كالتفرطح ككذا اختبار كوجملركؼ مسرينوؼ حيث تأكدنا من أف 
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، سنقـو باختبار فرضيات الدراسة كذلك باستعماؿ بعض االختبارات ادلعلمية على غرار االضلدار 

 الذم يهدؼ دلعرفة مدل معنوية تأثري ادلتغريات ادلستقلة على ادلتغري التابع ككذا حتليل F-Statisticsادلتعدد حلساب قيمة 
 .التباين دلعرفة الفركقات

 اختبار فرضيات التأثير/ أ

 اختبار الفرضية الفرعية األولى/ أوال

H0 : ال يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة الطبيعية على انتعاش السياحة الصحراكية
 .يف غارداية

H1 :  يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة الطبيعية على انتعاش السياحة الصحراكية
 .    يف غارداية

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية األولى: 25الجدول رقم 

معامل  المتغير
 االرتباط

R 

معامل 
 R²التحديد

القيمة 
  B0الثابتة

معامل 
  B1االنحدار

 ANOVAتحليل التباين 
 T Sigقيمة  F Sig    قيمة

البيئة 
 الطبيعية

0,562 0,316 0,818 0,562 114,317 0,000 10,692 0,000 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

                                                           
1

طرق التأكد من التوزيع الطبيعي للبيانات باستخدام بعض القوانين اإلحصائية وبرامج  عبد الحفٌظ قادري، محمد مرتات، 

(Excel/Spss/Liserel)66، ص2019، جامعة ورقلة،1، العدد8، مجلة دراسات نفسٌة وتربوٌة، المجلد . 
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 كىذا ما يدؿ على كجود عالقة ارتباطيو طردية 0،562 بلغ Rمن خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ أف نعامل االرتباط 
،  كىو R² 0,316موجبة بدرجة متوسطة بني البيئة الطبيعية كانتعاش السياحة الصحراكية، يف حني بلغت قيمة معامل التحديد 

انتعاش السياحة ) من التباين احلاصل يف ادلتغري التابع %32يفسر ما نسبتو  (البيئة الطبيعية  )ما يشري إذل أف ادلتغري ادلستقل 
 أم أقل من 0،000 كمستول الداللة لكل منهما ىو T 10,692 كقيمة F  114,317، فيما بلغت قيمة (الصحراكية

  كمنو فإف النموذج ذك داللة معنوية إحصائية؛0،05

كاليت دتثل معامل ادلتغري B1 0،562، يف حني بلغت قيمة معامل االضلدار0،818فقد بلغت  B0أما القيمة الثابتة
 .%56ادلستقل، كىذا ما يعين أف التغري بوحدة كاحدة يف البيئة الطبيعية يؤدم إذل التغري يف انتعاش السياحة الصحراكية مبقدار 

من خالؿ ادلعطيات السابقة ؽلكن دتثيل ظلوذج االضلدار البسيط بني البيئة الطبيعية كانتعاش السياحة الصحراكية كىو 
 :كاآليت

        0,818+0,562x Y= 
 حيث أن حيث

- X = البيئة الطبيعية 
- Y =انتعاش السياحة الصحراوية 

 : كاليت تقوؿ H1كعليو بالرجوع إذل ما سبق من حتليل لنتائج االختبارات اليت مت عرضها يف اجلدكؿ نقبل الفرضية البديلة 

للبيئة الطبيعية على انتعاش السياحة الصحراكية يف  (α0،05≥)يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية  -
 .غارداية

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية/ ثانيا

H0 : ال يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة السياسية كالقانونية على انتعاش السياحة
 .الصحراكية يف غارداية

H1 :  يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة السياسية كالقانونية على انتعاش السياحة
 .    الصحراكية يف غارداية

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثانية: 26الجدول رقم 

معامل  المتغير
 االرتباط

R 

معامل 
 R²التحديد

القيمة 
  B0الثابتة

معامل 
  B1االنحدار

 ANOVAتحليل التباين 
 T Sigقيمة  F Sig    قيمة

 0,000 9,601 0,000 92,173 0,521 0,756 0,271 0,521البيئة 
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السياسية 
 والقانونية

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كىذا ما يدؿ على كجود عالقة ارتباطية طردية 0،521 بلغ Rمن خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ أف نعامل االرتباط 
 R²موجبة بدرجة متوسطة بني البيئة السياسية كالقانونية كانتعاش السياحة الصحراكية، يف حني بلغت قيمة معامل التحديد 

 من التباين احلاصل يف ادلتغري %27يفسر ما نسبتو  (البيئة السياسية كالقانونية  )،  كىو ما يشري إذل أف ادلتغري ادلستقل 0,271
 كمستول الداللة لكل منهما ىو T 9،601 كقيمة F 92،173، فيما بلغت قيمة (انتعاش السياحة الصحراكية)التابع 

  كمنو فإف النموذج ذك داللة معنوية إحصائية؛0،05 أم أقل من 0،000

كاليت دتثل معامل ادلتغري B1 0,521، يف حني بلغت قيمة معامل االضلدار0,756فقد بلغت  B0أما القيمة الثابتة
ادلستقل، كىذا ما يعين أف التغري بوحدة كاحدة يف البيئة السياسية كالقانونية يؤدم إذل التغري يف انتعاش السياحة الصحراكية مبقدار 

52%. 

من خالؿ ادلعطيات السابقة ؽلكن دتثيل ظلوذج االضلدار البسيط بني البيئة الطبيعية كانتعاش السياحة الصحراكية كىو 
 :كاآليت

        0,756+0,521x Y= 
 :حيث أن 

X =البيئة السياسية والقانونية 

Y =انتعاش السياحة الصحراوية 

 : كاليت تقوؿ H1كعليو بالرجوع إذل ما سبق من حتليل لنتائج االختبارات اليت مت عرضها يف اجلدكؿ نقبل الفرضية البديلة 

للبيئة السياسية كالقانونية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية  -
 .الصحراكية يف غارداية

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة/ ثالثا

H0 : ال يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة االجتماعية كالثقافية على انتعاش
 .السياحة الصحراكية يف غارداية

H1 :  يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة االجتماعية كالثقافية على انتعاش السياحة
 .    الصحراكية يف غارداية
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 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 27الجدول رقم 

معامل  المتغير
 االرتباط

R 

معامل 
 R²التحديد

القيمة 
  B0الثابتة

معامل 
  B1االنحدار

 ANOVAتحليل التباين 
 T Sigقيمة  F Sig    قيمة

البيئة 
االجتماعية 

 والثقافية

0,496 0,246 0,618 0,496 81,053 0,000 9,003 0,000 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كىذا ما يدؿ على كجود عالقة ارتباطية طردية 0،496 بلغ Rمن خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ أف نعامل االرتباط 
 R²موجبة بدرجة متوسطة بني البيئة االجتماعية كالثقافية كانتعاش السياحة الصحراكية، يف حني بلغت قيمة معامل التحديد 

 من التباين احلاصل يف ادلتغري %25يفسر ما نسبتو  (البيئة االجتماعية كالثقافية  )،  كىو ما يشري إذل أف ادلتغري ادلستقل 0,246
 0،000 كمستول الداللة لكل منهما ىو T 9،003كقيمة F 81،053، فيما بلغت قيمة (انتعاش السياحة الصحراكية)التابع 

  كمنو فإف النموذج ذك داللة معنوية إحصائية؛0،05أم أقل من 

كاليت دتثل معامل ادلتغري B1 0،496، يف حني بلغت قيمة معامل االضلدار0،618فقد بلغت  B0أما القيمة الثابتة
ادلستقل، كىذا ما يعين أف التغري بوحدة كاحدة يف البيئة االجتماعية كالثقافية يؤدم إذل التغري يف انتعاش السياحة الصحراكية مبقدار 

50%. 

من خالؿ ادلعطيات السابقة ؽلكن دتثيل ظلوذج االضلدار البسيط بني البيئة االجتماعية كالثقافية كانتعاش السياحة الصحراكية 
 :كىو كاآليت

        0,618+0,496x Y= 
 :حيث أن 

- X =البيئة االجتماعية والثقافية 
- Y =انتعاش السياحة الصحراوية 

 : كاليت تقوؿ H1كعليو بالرجوع إذل ما سبق من حتليل لنتائج االختبارات اليت مت عرضها يف اجلدكؿ نقبل الفرضية البديلة 

للبيئة االجتماعية كالثقافية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية  -
 .الصحراكية يف غارداية

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة/ رابعا
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H0 : ال يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة الدؽلغرافية على انتعاش السياحة
 .الصحراكية يف غارداية

H1 :  يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة الدؽلغرافية على انتعاش السياحة الصحراكية
 .    يف غارداية

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 28الجدول رقم 

معامل  المتغير
 االرتباط

R 

معامل 
 R²التحديد

القيمة 
  B0الثابتة

معامل 
  B1االنحدار

 ANOVAتحليل التباين 
 T Sigقيمة  F Sig    قيمة

البيئة 
 الديمغرافية

0,605 0,367 0,691 0,605 143,517 0,000 11,980 0,000 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كىذا ما يدؿ على كجود عالقة ارتباطية طردية 0،605 بلغ Rمن خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ أف نعامل االرتباط 
،  R² 0،367موجبة بدرجة متوسطة بني البيئة الدؽلغرافية كانتعاش السياحة الصحراكية، يف حني بلغت قيمة معامل التحديد 

انتعاش ) من التباين احلاصل يف ادلتغري التابع %37يفسر ما نسبتو  (البيئة الدؽلغرافية  )كىو ما يشري إذل أف ادلتغري ادلستقل 
 أم أقل 0،000 كمستول الداللة لكل منهما ىو T 11،980كقيمة F 143،517، فيما بلغت قيمة (السياحة الصحراكية

  كمنو فإف النموذج ذك داللة معنوية إحصائية؛0،05من 

 كاليت دتثل معامل ادلتغري B1 0،605، يف حني بلغت قيمة معامل االضلدار0،691فقد بلغت  B0أما القيمة الثابتة
 .%61ادلستقل، كىذا ما يعين أف التغري بوحدة كاحدة يف البيئة الدؽلغرافية يؤدم إذل التغري يف انتعاش السياحة الصحراكية مبقدار 

من خالؿ ادلعطيات السابقة ؽلكن دتثيل ظلوذج االضلدار البسيط بني البيئة الدؽلغرافية كانتعاش السياحة الصحراكية كىو 
 :كاآليت

        0,691+0,605x Y= 
 :حيث أن 

- X =البيئة الديمغرافية 
- Y =انتعاش السياحة الصحراوية 

 : كاليت تقوؿ H1كعليو بالرجوع إذل ما سبق من حتليل لنتائج االختبارات اليت مت عرضها يف اجلدكؿ نقبل الفرضية البديلة 

للبيئة الدؽلغرافية على انتعاش السياحة الصحراكية يف  (α0،05≥)يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية  -
 .غارداية
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 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة/ خامسا

H0 : ال يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة االقتصادية على انتعاش السياحة
 .الصحراكية يف غارداية

H1 :  يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة االقتصادية على انتعاش السياحة
 .    الصحراكية يف غارداية

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الخامسة: 29الجدول رقم 

معامل  المتغير
 االرتباط

R 

معامل 
 R²التحديد

القيمة 
  B0الثابتة

معامل 
  B1االنحدار

 ANOVAتحليل التباين 
 T Sigقيمة  F Sig    قيمة

البيئة 
 االقتصادية

0،576 0،332 0،596 0،576 123،274 0,000 11،103 0,000 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كىذا ما يدؿ على كجود عالقة ارتباطية طردية 0،576 بلغ Rمن خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ أف معامل االرتباط 
،  R² 0،332موجبة بدرجة متوسطة بني البيئة االقتصادية كانتعاش السياحة الصحراكية، يف حني بلغت قيمة معامل التحديد 

انتعاش ) من التباين احلاصل يف ادلتغري التابع %33يفسر ما نسبتو  (البيئة االقتصادية  )كىو ما يشري إذل أف ادلتغري ادلستقل 
 أم أقل 0،000 كمستول الداللة لكل منهما ىو T 11،103كقيمة F 123،274، فيما بلغت قيمة (السياحة الصحراكية

  كمنو فإف النموذج ذك داللة معنوية إحصائية؛0،05من 

 كاليت دتثل معامل ادلتغري B1 0،576، يف حني بلغت قيمة معامل االضلدار0،596فقد بلغت  B0أما القيمة الثابتة
 .%58ادلستقل، كىذا ما يعين أف التغري بوحدة كاحدة يف البيئة االقتصادية يؤدم إذل التغري يف انتعاش السياحة الصحراكية مبقدار 

من خالؿ ادلعطيات السابقة ؽلكن دتثيل ظلوذج االضلدار البسيط بني البيئة االقتصادية كانتعاش السياحة الصحراكية كىو 
 :كاآليت

        0,596+0,576x Y= 
 :حيث أن 

- X =البيئة االقتصادية 
- Y =انتعاش السياحة الصحراوية 

 : كاليت تقوؿ H1كعليو بالرجوع إذل ما سبق من حتليل لنتائج االختبارات اليت مت عرضها يف اجلدكؿ نقبل الفرضية البديلة 
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للبيئة االقتصادية على انتعاش السياحة الصحراكية  (α0،05≥)يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية  -
 .يف غارداية

 اختبار الفرضية الفرعية السادسة/ سادسا

H0 : ال يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة التكنولوجية على انتعاش السياحة
 .الصحراكية يف غارداية

H1 :  يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  للبيئة التكنولوجية على انتعاش السياحة
 .    الصحراكية يف غارداية

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية السادسة: 30الجدول رقم 

معامل  المتغير
 االرتباط

R 

معامل 
 R²التحديد

القيمة 
  B0الثابتة

معامل 
  B1االنحدار

 ANOVAتحليل التباين 
 T Sigقيمة  F Sig    قيمة

البيئة 
 االقتصادية

0،387 0،150 0،400 0،387 43،711 0,000 25،780 0,000 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كىذا ما يدؿ على كجود عالقة ارتباطية طردية 0،387 بلغ Rمن خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ أف معامل االرتباط 
 R²موجبة بدرجة ضعيفة نسبيا بني البيئة التكنولوجية كانتعاش السياحة الصحراكية، يف حني بلغت قيمة معامل التحديد 

 من التباين احلاصل يف ادلتغري التابع %15يفسر ما نسبتو  (البيئة التكنولوجية  )،  كىو ما يشري إذل أف ادلتغري ادلستقل 0،150
 أم 0،000 كمستول الداللة لكل منهما ىو T 25،780كقيمة F 43،711، فيما بلغت قيمة (انتعاش السياحة الصحراكية)

  كمنو فإف النموذج ذك داللة معنوية إحصائية؛0،05أقل من 

 كاليت دتثل معامل ادلتغري B1 0،387، يف حني بلغت قيمة معامل االضلدار0،400فقد بلغت  B0أما القيمة الثابتة
 .%39ادلستقل، كىذا ما يعين أف التغري بوحدة كاحدة يف البيئة التكنولوجية يؤدم إذل التغري يف انتعاش السياحة الصحراكية مبقدار 

من خالؿ ادلعطيات السابقة ؽلكن دتثيل ظلوذج االضلدار البسيط بني البيئة التكنولوجية كانتعاش السياحة الصحراكية كىو 
 :كاآليت

        0,400+0,387x Y= 
 :حيث أن 

- X =البيئة التكنولوجية 
- Y =انتعاش السياحة الصحراوية 
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 : كاليت تقوؿ H1كعليو بالرجوع إذل ما سبق من حتليل لنتائج االختبارات اليت مت عرضها يف اجلدكؿ نقبل الفرضية البديلة 

للبيئة التكنولوجية على انتعاش السياحة الصحراكية  (α0،05≥)يوجد تأثري ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية  -
 .يف غارداية

 اختبار االنحدار المتعدد القياسي: 

من خالؿ النتائج اليت حتصلنا عليها من دراسة الفرضيات الفرعية تبني لدينا اختالؼ نسب التفسري لكل متغري من 
ادلتغريات ادلستقلة، كمن أجل تبياف األثر اإلحصائي بني ادلتغري ادلستمر متمثال يف البيئة التسويقية الكلية كادلتغري التابع متمثال يف 
انتعاش السياحة الصحراكية سنقـو باستعماؿ اختبار حتليل االضلدار ادلتعدد القياسي حيث سندخل مجيع ادلتغريات ادلستقلة دفعة 

 .كاحدة لنحصل على ادلعادلة اليت تصف العالقة بني كل ادلتغريات ادلستقلة كادلتغري التابع

 تحليل االنحدار المتعدد القياسي: 31الجدول رقم 

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R² 

معامل  T Sigقيمة  ßبيتا  F Sig    قيمة
تضخم 
التباين 
VIF 

 B     7.314 4.275 0.000 / 
 
 
 
 
 
انتعاش 
السياحة 
 الصحراوية

 البيئة الطبيعية
X1 

 
 
 
 
 
 

0،771 

 
 
 
 
 
 

0،595 

 
 
 
 
 
 

59،408 

 
 
 
 
 
 

0،000 

0،417 6،153 0،000 1،296 

البيئة 
السياسية 
كالقانونية

X2 

0،231 3،232 0،001 1،446 

البيئة 
االجتماعية 

 X3كالثقافية

0،182 3،053 0،003 1،370 

البيئة 
الدؽلغرافية

X4 

0،320 5،480 0،000 1،565 

البيئة 
االقتصادية

X5 

0،186 3،254 0،001 1،819 

البيئة 
التكنولوجية

0،016 0،323 0.007 1،406 
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X6 
 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

من أجل معرفة تأثري ادلتغريات ادلستقلة على ادلتغري التابع مت استخداـ ظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد القياسي كالذم اعتربت 
البيئة الطبيعية، البيئة السياسية كالقانونية، البيئة االجتماعية كالثقافية، البيئة الدؽلغرافية، البيئة االقتصادية، البيئة  )فيو متغريات 
كمتغريات تفسريية كمتغري انتعاش السياحة الصحراكية كمتغري تابع، حيث أظهرت النتائج أف ظلوذج االضلدار ذك  (التكنولوجية

، يف حني بلغت قيمة معامل 0،05  أم أقل من 0،000 بداللة 59،408 اليت بلغت Fداللة إحصائية كذلك من خالؿ قيمة 
 من التباين احلاصل يف ادلتغري التابع %60،  كىو ما يشري إذل أف ادلتغريات ادلستقلة تفسر ما نسبتو R² 0،595التحديد 

 . (انتعاش السياحة الصحراكية)

 جلميع ادلتغريات VIFكما يوضح اجلدكؿ نتائج اختبار التعددية اخلطية حيث كشفت النتيجة أف معامل تضخم التباين 
 شلا يشري إذل عدـ كجود مشكلة التعددية اخلطية بني متغريات النموذج، 3 أم أصغر من 1،819 ك1،296ادلستقلة كاف بني 

 :كعليو من خالؿ ادلعطيات السابقة ؽلكن دتثيل ظلوذج االضلدار ادلتعدد بني ادلتغريات ادلستقلة كادلتغري التابع كىو كاآليت

Y= b+(a1)X1+ (a2)X2+........(an)Xn+ei 

 :حيث

  b= (constant) قيمة ادلتغري التابع عند انعداـ قيم ادلتغريات ادلستقلة

  =eiبقية ادلتغريات اليت قد تدخل يف تشكيل النموذج كدل يتم إدراجها يف الدراسة

  = X1 ادلتغري ادلستقل األكؿ 

  = X2ادلتغري ادلستقل الثاين 
  = X3ادلتغري ادلستقل الثالث 
  = X4ادلتغري ادلستقل الرابع 
  = X5ادلتغري ادلستقل اخلامس 
  = X6ادلتغري ادلستقل السادس 

 :كعليو تكتب معادلة ظلوذج االضلدار ادلتعدد كما يلي

( 0.182+ )البيئة السياسية كالقانونية (0.231+)البيئة الطبيعية  (0.417+)7.314 = انتعاش السياحة الصحراوية
 ei+ البيئة التكنولوجية  (0.016+)البيئة االقتصادية  (0.186+)البيئة الدؽلغرافية  (0.320)+البيئة االجتماعية كالثقافية
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 :اختبار فرضيات الفروق/ب

من أجل حتليل كمعرفة إف كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية إلجابات عينة الدراسة تعزل للخصائص الشخصية، قمنا 
 : بوضع فرضية رئيسية تتفرع من خالذلا رلموعة من الفرضيات الفرعية على الشكل التارل

H0 : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات
 .(الدخل/ ادلستول الدراسي/ احلالة االجتماعية / السن/ اجلنس )الدراسة تعزل للبيانات الشخصية 

H1 :  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة
 .(الدخل/ ادلستول الدراسي/ احلالة االجتماعية / السن/ اجلنس )تعزل للبيانات الشخصية 

 : الفرضية الفرعية األولى/ أوال

H0 : : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≥α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات
 .الدراسة تعزل للجنس

H1 :  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة
 .تعزل للجنس

 (متغير الجنس) للعينات المستقلة Tاختبار : 32الجدول رقم 

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  Tقيمة 
االحتمالية 

sig  
 0.212 1.250 3.320 35.429 161 ذكر
 3.139 35.966 89 أنثى

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كبالتارل 0.05 كىو أكرب من 0.212 مبستول داللة بلغ 1.250 بلغت Tنالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف قيمة 
إلجابات  (α0،05≤)ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية :  اليت تنص على أنو H0نقبل الفرضية الصفرية 

 .عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة تعزل للجنس

 : الفرضية الفرعية الثانية/ ثانيا

H0 : : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≥α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات
 .الدراسة تعزل للسن

H1 :  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة
 .تعزل للسن
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 (متغير السن)  Anovaنتائج اختبار التباين األحادي : 33 الجدول رقم 

المتوسط  التكرار السن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  Fقيمة 
االحتمالية 

sig  
 25أقل من 

 سنة
46 35.957 3.386  

 
 

0.428 
 
 
 
 

 
 
 

0.733 
 
 
 

 إلى 25من 
  سنة35

110 35.600 3.522 

 إلى 36من 
  سنة45

66 35.652 2.953 

 سنة 46من 
 فما فوق

28 35.071 2.707 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كبالتارل 0.05 كىو أكرب من 0.733 مبستول داللة بلغ 0.428 بلغت Fنالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف قيمة 
إلجابات  (α0،05≤)ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية :  اليت تنص على أنو H0نقبل الفرضية الصفرية 

 .عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة تعزل للسن

 : الفرضية الفرعية الثالثة/ ثالثا

H0 : : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≥α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات
 .الدراسة تعزل للحالة االجتماعية

H1 :  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة
 .تعزل للحالة االجتماعية

 (متغير الحالة االجتماعية) للعينات المستقلة Tاختبار : 34الجدول رقم 

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  Tقيمة 
االحتمالية 

sig  
 0.787 0.270 3.588 35.678 121 أعزب
 2.934 35.565 129 متزوج

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 
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 كبالتارل 0.05 كىو أكرب من 0.787 مبستول داللة بلغ 0.270 بلغت Tنالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف قيمة 
إلجابات  (α0،05≤)ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية :  اليت تنص على أنو H0نقبل الفرضية الصفرية 

 .عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة تعزل للحالة االجتماعية

 : الفرضية الفرعية الرابعة/ رابعا

H0 : : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≥α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات
 .الدراسة تعزل للمستول التعليمي

H1 :  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة
 .تعزل للمستول التعليمي

 (متغير المستوى التعليمي)  Anovaنتائج اختبار التباين األحادي : 35 الجدول رقم 

المستوى 
 التعليمي

المتوسط  التكرار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  Fقيمة 
االحتمالية 

sig  
  4.950 35.500 02 أساسي

0.504 
 

0.605 
 

 3.315 36.103 39 ثانوي
 209 جامعي

 
35.531 3.248 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كبالتارل 0.05 كىو أكرب من 0.605 مبستول داللة بلغ 0.504 بلغت Fنالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف قيمة 
إلجابات  (α0،05≤)ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية :  اليت تنص على أنو H0نقبل الفرضية الصفرية 

 .عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة تعزل للمستول التعليمي

 : الفرضية الفرعية الخامسة/ خامسا

H0 : : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≥α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات
 .الدراسة تعزل للدخل

H1 :  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية(≤α0،05)  إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة
 .تعزل للدخل
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 (متغير الدخل)  Anovaنتائج اختبار التباين األحادي : 36 الجدول رقم 

المتوسط  التكرار السن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  Fقيمة 
االحتمالية 

sig  
أقل من 

  دج18000
66 35.819 3.386  

 
 

0.541 
 
 
 
 

 
 
 

0.654 
 
 
 

 18000من 
إلى 

 دج30000

44 35.114 3.522 

 30001من 
 60000إلى 
 دج

98 35.592 2.953 

 60001من 
 دج فما فوق

42 35.905 2.707 

 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

 كبالتارل 0.05 كىو أكرب من 0.654 مبستول داللة بلغ 0.541 بلغت Fنالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف قيمة 
إلجابات  (α0،05≤)ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية :  اليت تنص على أنو H0نقبل الفرضية الصفرية 

 .عينة الدراسة اجتاه متغريات الدراسة تعزل للدخل

 : النموذج النهائي للدراسة/ج

من خالؿ نتائج التحليل اإلحصائي ؽلكننا كضع كتقدًن ظلوذج يتضمن أىم النتائج ادلتحصل عليها كىذا ضمن الشكل 
أدناه الذم يوضح حجم تأثري ادلتغري ادلستقل متمثال يف البيئة التسويقية اخلارجية الكلية كادلتضمن رلموعة من ادلتغريات ادلستقلة 
الفرعية متمثلة يف البيئة الطبيعية، البيئة السياسية كالقانونية، البيئة االجتماعية كالثقافية، البيئة الدؽلغرافية، البيئة االقتصادية، البيئة 

 .التكنولوجية، على ادلتغري التابع كادلتمثل يف انتعاش السياحة الصحراكية
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 يوضح النموذج النهائي للدراسة : 20الشكل رقم 

 
 SPSS V26من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج  

 

 

 

 

 

 البيئة الطبيعية

 البيئة السياسية والقانونية

 البيئة االجتماعية والثقافية

 البيئة الديمغرافية

 البيئة االقتصادية

 البيئة التكنولوجية

 البيئة التسويقية الخارجية الكلية

 
 
 

 انتعاش
 السياحة

 الصحراوية

      BX1= 0.417 

       BX2= 0.231 

 

      BX3= 0.182 

 

      BX4= 0.320 

 

      BX5= 0.182 

 

      BX6= 0.016 

 

R²= 0.595 
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 :خالصة الفصل الثالث

تطرقنا يف ىذا الفصل إذل تقدًن عاـ لوالية غارداية كاليت مت اختيارىا كدراسة حالة، بعدىا حاكلنا إبراز ادلنهجية كاألدكات 
كاألساليب اإلحصائية ادلستعملة يف الدراسة، حيث قمنا بتبياف صدؽ كثبات االستبياف من خالؿ بعض االختبارات اإلحصائية 

 على غرار معامل ألفا كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية إضافة إذل صدؽ االتساؽ الداخلي، SPSS V.26اليت يتضمنها برنامج  
كما قمنا بتحليل اخلصائص الدؽلغرافية لعينة الدراسة كاختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، لنقـو بعد ذلك باختبار الفرضيات 
 . كمناقشتها ككذا اقًتاح النموذج النهائي للدراسة الذم كضحنا من خاللو حجم تأثريات ادلتغريات ادلستقلة على ادلتغري التابع

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة
 



 خاتمة
 

140 
 

 : خاتمة 

شهدت العقود األخَتة منو متسارع للحركة السياحية سواء كان ذلك على ادلستوى اجلغرايف أو على مستوى القطاعات 
وادلنتجات السياحية وقد برز ىذا األمر من خالل توجو العديد من السياح حنو ادلقاصد السياحية الصحراوية حيث تكتنف 

السياحة يف الصحاري أمهية كبَتة ، فبإمكان السياحة أن تساىم يف التنمية احمللية بشىت أنواعها إذا ما مت استغالذلا بالشكل األمثل 
وىذا من خالل هتيئة الظروف وجعلها مواتية للقيام مبختلف األنشطة السياحية على غرار البيئة ادلصاحبة للحركة السياحية مثل 

عناصر البيئة التسويقية اليت تلعب دور جد مهم يف اختيار الوجهة لدى السياح، ىذه األخَتة اليت تتكون من عناصر داخلية 
وخارجية وجب حتليلها دلعرفة نقاط القوة والضعف من جهة واكتشاف الفرص والتهديدات من جهة أخرى، لذلك جند أن العديد 

من البلدان قامت باستثمارات ضخمة يف رلال الصناعة السياحية نظرا للمردودية اليت قد يأيت هبا ىذا القطاع، وتعد اجلزائر من 
أبرز الدول اليت تتنوع فيها ادلنتجات السياحية الصحراوية، حيث تتميز الصحراء اجلزائرية باحتوائها على مقومات ثقافية وحضارية 
وطبيعية جتعل منها من أفضل ادلقاصد السياحية، ولعل والية غارداية اليت كانت زلل دراستنا تعد أحد أىم ىذه ادلقاصد السياحية 

الصحراوية يف اجلزائر نظرا لكوهنا تتمتع بعناصر ومقومات جذب سياحي متميزة، وما الحظناه من توافد سياحي كثيف أثناء 
 .القيام بدراستنا التطبيقية خَت دليل على ذلك

تطرقنا يف دراستنا ىذه إىل تأثَت عناصر البيئة التسويقية على انتعاش السياحة الصحراوية يف اجلزائر من خالل دراسة حالة 
والية غارداية ومت تقسيم الدراسة إىل جانب نظري حتدثنا فيو عن متغَتات البحث متمثلة يف البيئة التسويقية والسياحة الصحراوية 
وجانب تطبيقي استعملنا فيو أدوات وأساليب وحتليالت إحصائية ساعدتنا يف اإلجابة على إشكالية الدراسة مع الًتكيز على تأثَت 

 .عناصر البيئة التسويقية اخلارجية الكلية على انتعاش السياحة الصحراوية

 :النتائج

 وذلك من خالل رلموعات؛ (الذكور)أغلب السياح الزائرين لوالية غارداية ىم من فئة الشباب  -
 أغلب السياح الزائرين لوالية غارداية ذوو مستوى جامعي؛ -
 أغلب السياح الزائرين لوالية غارداية يعدون من الطبقة ادلتوسطة؛ -
 مستوى االستجابة لفقرات متغَت البيئة الطبيعية كانت بدرجة أمهية مرتفعة؛   -
 مستوى االستجابة لفقرات متغَت البيئة السياسية والقانونية كانت بدرجة أمهية مرتفعة؛ -
 مستوى االستجابة لفقرات متغَت البيئة االجتماعية والثقافية كانت بدرجة أمهية مرتفعة جدا؛ -
 مستوى االستجابة لفقرات متغَت البيئة الدميغرافية كانت بدرجة أمهية مرتفعة؛ -
 مستوى االستجابة لفقرات متغَت البيئة االقتصادية كانت بدرجة أمهية مرتفعة؛ -
 مستوى االستجابة لفقرات متغَت البيئة التكنولوجية كانت بدرجة أمهية مرتفعة؛ -
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 حتتوي والية غارداية على مقومات سياحية متنوعة جتذب السياح على غرار التنوع S.W.O.Tمن خالل حتليل  -
احلضاري الذي يعكس ادلوروث الثقايف ادلادي والالمادي وكذا الًتاث ادلعماري األصيل الذي يربز خصوصية ادلنطقة، 
لكن يف نفس الوقت ال توجد خدمات سياحية تتناسب مع حجم ىذه ادلقومات رغم قابلية الوالية الحتضان عديد 

 أنواع السياحة وىذا ما قد يؤدي إىل تقهقر الطلب السياحي على ادلنطقة؛
للبيئة الطبيعية على انتعاش السياحة الصحراوية يف  (α0،05≥)يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

 ؛0،56غارداية أن التغَت بوحدة واحدة يف البيئة الطبيعية يؤدي إىل التغَت يف انتعاش السياحة الصحراوية بقيمة 
للبيئة السياسية والقانونية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

الصحراوية يف غارداية حيث أن التغَت بوحدة واحدة يف البيئة السياسية والقانونية يؤدي إىل التغَت يف انتعاش السياحة 
 ؛0،52الصحراوية بقيمة 

للبيئة االجتماعية والثقافية على انتعاش السياحة  (α0،05≥)يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
الصحراوية يف غارداية حيث أن التغَت بوحدة واحدة يف البيئة االجتماعية والثقافية يؤدي إىل التغَت يف انتعاش 

 ؛  0،5السياحة الصحراوية بقيمة 
للبيئة الدميغرافية على انتعاش السياحة الصحراوية يف  (α0،05≥)يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

غارداية حيث أن التغَت بوحدة واحدة يف البيئة الدميغرافية يؤدي إىل التغَت يف انتعاش السياحة الصحراوية بقيمة 
 ؛0،61

للبيئة االقتصادية على انتعاش السياحة الصحراوية  (α0،05≥)يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
يف غارداية حيث أن التغَت بوحدة واحدة يف البيئة االقتصادية يؤدي إىل التغَت يف انتعاش السياحة الصحراوية بقيمة 

 ؛0،58
للبيئة التكنولوجية على انتعاش السياحة الصحراوية  (α0،05≥)يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

يف غارداية حيث أن التغَت بوحدة واحدة يف البيئة التكنولوجية يؤدي إىل التغَت يف انتعاش السياحة الصحراوية بقيمة 
 ؛0،39

 من %60،  وىو ما يشَت إىل أن ادلتغَتات ادلستقلة تفسر ما نسبتو R² 0،595بلغت قيمة معامل التحديد  -
 ؛(انتعاش السياحة الصحراوية)التباين احلاصل يف ادلتغَت التابع 

إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغَتات  (α0،05≤)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 الدراسة تعزى للجنس؛

إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغَتات  (α0،05≤)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 الدراسة تعزى للسن؛

إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغَتات  (α0،05≤)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 الدراسة تعزى للحالة االجتماعية؛
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إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغَتات  (α0،05≤)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 الدراسة تعزى للمستوى التعليمي؛

إلجابات عينة الدراسة اجتاه متغَتات  (α0،05≤)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 . الدراسة تعزى للدخل

 : التوصيات

 :بالعودة إىل اإلطار النظري للدراسة ومن خالل اإلطار التطبيقي ذلا ميكن اخلروج بالتوصيات واالقًتاحات التالية

 تكثيف وتنويع العروض والربامج السياحية بشكل أكثر دتاشيا مع تنوع عناصر اجلذب السياحي يف ادلنطقة؛ -
الرفع من القدرات االستيعابية للفنادق ادلوجودة حاليا مع إنشاء مركبات سياحية متكاملة يف ادلناطق الصحراوية خارج  -

 التجمعات السكانية؛
 استحداث ما يسمى بالعناقيد السياحية من خالل توفَت خدمات سياحية متكاملة؛ -
 ختفيف اإلجراءات اإلدارية للراغبُت يف االستثمار السياحي يف ادلنطقة وتقدمي امتيازات وحتفيزات جبائية ذلم؛ -
 إضافة خطوط نقل جوي استثنائية يف الفًتة اليت يكثر فيها الطلب السياحي على ادلنطقة وباألخص شهري مارس  -

 وديسمرب من كل عام؛
 فتح ختصصات يف معاىد التكوين ادلهٍت تعٌت بالتكوين يف اجملال السياحي؛ -
توظيف الكفاءات اليت تلقت تكوينات خاصة يف العمل السياحي خاصة يف ادلركبات والفنادق التابعة للخواص،  -

 حيث الحظنا أن التوظيف فيها يكون على أساس القرابة واحملاباة وليس على أساس الكفاءة؛
 االستغالل ادلكثف لوسائل التواصل االجتماعي يف إبراز عناصر اجلذب السياحي يف ادلنطقة؛ -
 إشراك مجيع الفاعلُت يف السياحة عند إعداد االسًتاتيجيات التسويقية السياحية؛ -
 استحداث مناسبات ثقافية ومعارض للمنتجات احمللية خاصة يف الفًتة اليت تشهد إقبال كثيف للسياح؛ -
 وضع دليل سياحي الكًتوين متعدد اللغات الستقطاب السياح من كافة اجلنسيات؛ -
تطوير ودعم قطاع الصناعات التقليدية من خالل التقرب من احلرفيُت وتوفَت احتياجاهتم والتسويق دلنتجاهتم  -

السياحية نظرا لقدرهتا على ادلسامهة يف الدفع بعجلة التنمية احمللية وكذا حتسُت الصورة الذىنية لدى السياح حول 
 القطاع السياحي بادلنطقة؛

الًتميم الدوري لألماكن السياحية وخاصة بعض القصور وادلعابد القدمية اليت تعاين من التهميش على غرار القصر  -
 القدمي مبدينة متليلي الشعانبة وادلعبد اليهودي حبي قدماء اجملاىدين مبدينة غارداية؛

 وضع خارطة سياحية يف مداخل الوالية تربز من خالذلا مجيع األماكن السياحية والفنادق؛ -
 إنشاء أرضية رقمية دتكن السياح من إبداء مالحظاهتم واقًتاحاهتم حول السياحة الصحراوية يف والية غارداية؛ -



 خاتمة
 

143 
 

إلزام بعض احملالت وادلراكز التجارية بفتح أبواهبا يف الفًتة ادلسائية خالل األيام اليت يزيد فيها الطلب السياحي على  -
 ادلنطقة؛

 تشجيع وحتفيز الوكاالت وادلرشدين السياحيُت من خالل وضع امتيازات ومكافآت ألكثرىم مسامهة وخدمة للسياح؛  -
القضاء على ظاىرة الرمي العشوائي للنفايات واليت تشكل ىاجسا أمام كسب رضا ووالء السائح وكذا راحة السكان  -

 احملليُت؛
 وضع سلططات قريبة ومتوسطة وبعيدة ادلدى جلعل والية غارداية قطب سياحي بامتياز؛ -
 ادلراجعة الدورية ألسعار اخلدمات وادلنتجات السياحية؛ -
 .القضاء على االختناق ادلروري يف بعض ادلناطق السياحية -

 :آفاق الدراسة

حاولنا من خالل ىذا العمل دراسة تأثَت عناصر البيئة التسويقية على انتعاش السياحة الصحراوية مع الًتكيز على عناصر 
البيئة التسويقية اخلارجية الكلية، وبناء على النتائج ادلتحصل عليها تكونت لدينا بعض اإلشكاليات اليت قد ميكن الغوص فيها 

 :واعتبارىا مشاريع حبث مستقبلية على غرار ما يلي

 تأثَت التخطيط االسًتاتيجي على منو السياحة الصحراوية؛ -
 تأثَت عناصر البيئة التسويقية الداخلية على انتعاش السياحة الصحراوية؛ -
 مسامهة التحليل االسًتاتيجي يف إعداد اإلسًتاتيجية التسويقية السياحية؛ -
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 01الملحق رقم 

:  أخي الكرمي ، أخيت الكرمية حتية طيبة وبعد 

إدارة  يف العلوم التجارية ،ختصص الدكتوراه إلصلاز حبث علمي بغرض احلصول على شهادة االستبيانأضع بني أيديكم هذا 
 - "دراسة حالة –تأثري عناصر البيئة التسويقية على انتعاش السياحة الصحراوية يف اجلزائر  " حول موضوع تسويقية، وذلك

.  بصراحة وموضوعية  عن العباراتآملني مشاركتكم باإلجابة،

. كما أحيطكم علما أن كل ادلعلومات اليت تقدموهنا ستحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال بغرض البحث العلمي وشكرا 

 : بيانات شخصية 
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 أساسي          ثانوي         جامعي         : ادلستوى الدراسي / 4
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 دج فما فوق 60001من 

 

 

 

 

 

 

 



الفقرات  المقاييس
 

 الرقم

 البيئة التسويقية الخارجية الكلية: المحور األول 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 
 البيئة الطبيعية
 

 

 كوجهة ذلا اختياري يف غارداية يف السائدة ادلناخية العوامل أثرت     
 سياحية

1 

 2 بغارداية السياحية ادلناطق يف النقي اذلواء يتوفر     
 3 زياريت يف اجيابيا سامهت غارداية والية يف السائدة البيئية الثقافة     
 جتذب البيئة على زلافظة سياحية هياكل على غارداية والية تتوفر     

 ذلا السائح
4 

 5 البيئي التلوث مظاهر من خالية غارداية يف السياحية ادلناطق     
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 
 البيئة السياسية والقانونية

 

 

 على غارداية يف السياحة عن احملليني ادلسؤولني شلارسات أثرت     
 السياحي برنارلي

6 

 7 غارداية لوالية السياحية زياريت يف مهم عامل السياسي االستقرار     
 من غارداية والية يف السياح على مفروضة وضرائب رسوم هناك     

 السياحية ادلعامالت بعض خالل
8 

 9 غارداية والية زيارة على حفزين األخرية اآلونة يف األمين االستقرار     
هناك رسوم وضرائب مفروضة على السياح يف والية غرداية من      

 خالل بعض ادلعامالت السياحية
10 

 11 غارداية يف السياحة على وتشجع تسهل السائدة القوانني     
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 
 البيئة االجتماعية والثقافية : لثالمحور الثا

 



 مقصدا اختيارها على شجعين زلافظ مبجتمع غارداية تتميز     
 سياحيا

12 

 من وحاجايت رغبايت اشباع على اجملتمع يف السائد السلوك أثر     
 غارداية يف السياحة

13 

 كوجهة ذلا اختياري يف ساهم غارداية يف واللغوي الثقايف التنوع     
 سياحية

14 

( ادلعماري الفن الشعبية، الفنون الفلكلور، )زللي ثقايف تراث يوجد     
 غارداية يف السياحة على يشجع

15 

 16 غارداية زيارة على احملليني السكان وتقاليد عادات شجعتين     
 17 غارداية يف السياحة على تشجع احمللي للمجتمع السياحية الثقافة     

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 البيئة الديمغرافية: المحور الرابع
 

 

 18 السياحي برنارلي يف أثرت غارداية يف السكانية الكثافة     

 19 السياحي برنارلي على غارداية والية يف السائد السكاين التوزيع أثر     

 20 السياحية رغبايت على غارداية لوالية السكانية الرتكيبة أثرت     
 تسهيل يف ساهم غارداية يف احملليني للسكان التعليمي ادلستوى     

 السياحي برنارلي
21 

 22 غارداية لوالية السياحية ادلناطق يف مقبولة صحية رعاية توجد     
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 
 البيئة االقتصادية: المحور الخامس

 

 

 23 مقبولة غارداية يف السياحية واخلدمات السلع أسعار     
 24 السياحة على تشجع  اقتصادية حبركية غارداية والية تتميز     
 على تسهل حديثة مصرفية خدمات على غارداية والية تتوفر     

 عملياهتم سلتلف السياح
25 

 على تشجع بغارداية السياحية ادلناطق سلتلف يف التحتية البنية     
 السياحة

26 



 27 سياحية كوجهة غارداية والية اختيار يف الشخصي دخلي ساهم     
 28 غارداية والية يف متنوعة سياحية وفنادق مركبات هناك     

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 
 البيئة التكنولوجية

 
 

 29 السياحة وختدم غارداية والية يف جيدة االتصاالت خدمات جودة     
 تكنولوجية وسائل غارداية يف السياحة على القائمني يستعمل     

 العمليات سلتلف يف حديثة
30 

 كوجهة غارداية والية اختياري يف االلكرتونية االعالنات سامهت     
 سياحية

31 

 شلا األوقات أغلب يف متوفرة غارداية والية يف االنرتنت خدمة     
 زيارهتا على يشجع

32 

 نشاطايت سلتلف يف احلديثة التكنولوجية الوسائل استخدام أفّضل     
 غارداية يف السياحية

33 

 
 انتعاش السياحة الصحراوية: المحور الثاني 

 
 34 غارداية والية إىل زياريت تكرار يف أرغب     
 بعض من أفضل صحراوية سياحية مبقومات غارداية والية تتميز     

 األخرى السياحية الوجهات
35 

 36 متنوعة السياحية والربامج العروض     
 37 غارداية يف السياحية األماكن عن كافية معلومات تتوفر     
 38 ومرنة سهلة غارداية يف السياحية االجراءات     
 39 اعجايب لقيت غارداية يف احمللية السياحية ادلنتجات     
 40 مقبولة جودة ذات غارداية والية يف السياحية اخلدمات     
 41 غارداية والية بزيارة أصدقائي أنصح     
 42  غارداية والية يف السياحية األماكن تتنوع     

 شكرا على حسن تعاونكم
 

 



 02الملحق 

المحكمين األساتذة قائمة 

 اللقب واالسم  الصفة اجلامعة 
 بلعور سليمان أستاذ التعليم العايل جامعة غرداية
 شنيين عبد الرحيم - أ –أستاذ حماضر  جامعة غرداية
 دحو سليمان - أ –أستاذ حماضر  جامعة غرداية
 علماوي أمحد - أ –أستاذ حماضر  جامعة غرداية
  حيمودة عبد اللطيفأوالد - أ –أستاذ حماضر  جامعة غرداية

 خري عبد الناصر - أ –أستاذ حماضر  -القليعة–املدرسة العليا للتجارة 
 بن ساحة علي - أ –أستاذ حماضر  جامعة غرداية
 بوداود بومدين - ب –أستاذ حماضر  جامعة غرداية

 

 

 



 SPSSمخرجات برنامج :  03الملحق 
 قيمة الفا كرونباخ المحور األول

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,850 33 

 

 قيمة الفا كرونباخ المحور الثاني

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,681 10 

 

 قيمة الفا كرونباخ االجمالي

 

 

 اختبار التجزئة النصفية

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,785 

Nombre d'éléments 21
a
 

Partie 2 Valeur ,748 

Nombre d'éléments 21
b
 

Nombre total d'éléments 42 

Corrélation entre les sous-échelles ,836 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,911 

Longueur inégale ,911 

Coefficient de Guttman ,908 

 

 التباين تابع الختبار التجزئة النصفية

Statistiques d'échelle 

 Moyenne Variance Ecart type 

Nombre 

d'éléments 

Partie 1 81,5400 59,920 7,74081 21
a
 

Partie 2 80,9320 47,815 6,91481 21
b
 

Deux parties 162,4720 197,230 14,04386 42 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,874 42 



 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 غرداٌة فً السائدة المناخٌة العوامل أثرت

 سٌاحٌة كوجهة لها اختٌاري فً

250 4,3160 ,81165 

 السٌاحٌة المناطق فً النقً الهواء ٌتوفر

 بغرداٌة

250 4,0920 ,47796 

 غرداٌة والٌة فً السائدة البٌئٌة الثقافة

 زٌارتً فً اٌجابٌا ساهمت

250 3,8760 ,90326 

 سٌاحٌة هٌاكل على غرداٌة والٌة تتوفر

 البٌئة على محافظة

250 3,7840 ,74536 

 من خالٌة غرداٌة فً السٌاحٌة المناطق

 البٌئً التلوث مظاهر

250 3,3440 1,03826 

N valide (liste) 250   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 عن المحلٌٌن المسؤولٌن ممارسات أثرت

 برنامجً على غرداٌة فً السٌاحة

 السٌاحً

250 3,6760 ,92001 

 زٌارتً فً مهم عامل السٌاسً االستقرار

 غرداٌة لوالٌة السٌاحٌة

250 4,6440 ,65650 

 على مفروضة وضرائب رسوم هناك

 بعض خالل من غرداٌة والٌة فً السٌاح

 السٌاحٌة المعامالت

250 2,0240 1,01367 

 األخٌرة اآلونة فً األمنً االستقرار

 غرداٌة والٌة زٌارة على حفزنً

250 4,5760 ,68564 

 على وتشجع تسهل السائدة القوانٌن

 غرداٌة فً السٌاحة

250 3,6600 ,81674 

 فً السٌاحٌة األماكن فً األمن ٌتوفر

 غرداٌة

250 3,9800 ,66132 

N valide (liste) 250   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 شجعنً محافظ بمجتمع غرداٌة تتمٌز

 سٌاحٌا مقصدا اختٌارها على

250 4,4840 ,71258 

 اشباع على المجتمع فً السائد السلوك أثر

 غرداٌة فً السٌاحة من وحاجاتً رغباتً

250 4,0440 ,80290 

 ساهم غرداٌة فً واللغوي الثقافً التنوع

 سٌاحٌة كوجهة لها اختٌاري فً

250 4,5520 ,63948 



 الفنون الفلكلور،) محلً ثقافً تراث ٌوجد

 على ٌشجع (المعماري الفن الشعبٌة،

 غرداٌة فً السٌاحة

250 4,7800 ,45213 

 المحلٌٌن السكان وتقالٌد عادات شجعتنً

 غرداٌة زٌارة على

250 4,7000 ,53960 

 تشجع المحلً للمجتمع السٌاحٌة الثقافة

 غرداٌة فً السٌاحة على

250 4,2160 ,81732 

N valide (liste) 250   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 فً أثرت غرداٌة فً السكانٌة الكثافة

 السٌاحً برنامجً

250 3,7320 ,96327 

 والٌة فً السائد السكانً التوزٌع أثر

 السٌاحً برنامجً على غرداٌة

250 3,4440 1,02522 

 غرداٌة لوالٌة السكانٌة التركٌبة أثرت

 السٌاحٌة رغباتً على

250 3,2360 1,06246 

 فً المحلٌٌن للسكان التعلٌمً المستوى

 برنامجً تسهٌل فً ساهم غرداٌة

 السٌاحً

250 3,8360 ,64090 

 المناطق فً مقبولة صحٌة رعاٌة توجد

 غرداٌة لوالٌة السٌاحٌة

250 3,7840 ,72902 

N valide (liste) 250   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 فً السٌاحٌة والخدمات السلع أسعار

 مقبولة غرداٌة

250 4,1160 ,85409 

  اقتصادٌة بحركٌة غرداٌة والٌة تتمٌز

 السٌاحة على تشجع

250 3,9040 ,85423 

 مصرفٌة خدمات على غرداٌة والٌة تتوفر

 عملٌاتهم مختلف السٌاح على تسهل حدٌثة

250 2,9800 1,08087 

 السٌاحٌة المناطق مختلف فً التحتٌة البنٌة

 السٌاحة على تشجع بغرداٌة

250 3,0960 1,08974 

 والٌة اختٌار فً الشخصً دخلً ساهم

 سٌاحٌة كوجهة غرداٌة

250 4,2000 ,71135 

 فً متنوعة سٌاحٌة وفنادق مركبات هناك

 غرداٌة والٌة

250 3,8040 ,72643 

N valide (liste) 250   

 

Statistiques descriptives 



 N Moyenne Ecart type 

 والٌة فً جٌدة االتصاالت خدمات جودة

 السٌاحة وتخدم غرداٌة

250 3,5800 ,96713 

 غرداٌة فً السٌاحة على القائمٌن ٌستعمل

 مختلف فً حدٌثة تكنولوجٌة وسائل

 العملٌات

250 3,0320 1,02135 

 فً االلكترونٌة االعالنات ساهمت

 سٌاحٌة كوجهة غرداٌة والٌة اختٌاري

250 3,8560 1,03516 

 متوفرة غرداٌة والٌة فً االنترنت خدمة

 زٌارتها على ٌشجع مما األوقات أغلب فً

250 3,6240 ,86116 

 التكنولوجٌة الوسائل استخدام أفّضل

 فً السٌاحٌة نشاطاتً مختلف فً الحدٌثة

 غرداٌة

250 3,8800 ,65369 

N valide (liste) 250   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 والٌة إلى زٌارتً تكرار فً أرغب

 غرداٌة

250 4,5720 ,51951 

 سٌاحٌة بمقومات غرداٌة والٌة تتمٌز

 الوجهات بعض من أفضل صحراوٌة

 األخرى السٌاحٌة

250 3,4640 1,01034 

 49699, 4,7280 250 متنوعة السٌاحٌة والبرامج العروض

 األماكن عن كافٌة معلومات تتوفر

 غرداٌة فً السٌاحٌة

250 3,8480 ,66533 

 سهلة غرداٌة فً السٌاحٌة االجراءات

 ومرنة

250 4,8000 ,42981 

 غرداٌة فً المحلٌة السٌاحٌة المنتجات

 اعجابً لقٌت

250 3,0040 1,08475 

 ذات غرداٌة والٌة فً السٌاحٌة الخدمات

 مقبولة جودة

250 3,7200 ,83690 

 88657, 3,5560 250 غرداٌة والٌة بزٌارة أصدقائً أنصح

 1,00342 3,9280 250 غرداٌة والٌة فً السٌاحٌة األماكن تتنوع

N valide (liste) 250   

 

 اختبار التفرطح وااللتواء 

 

Statistiques 

 2المحور 1المحور 

N Valide 250 250 

Manquant 0 0 



Ecart type 11,45508 3,26039 

Asymétrie -,537 -,086 

Erreur standard d'asymétrie ,154 ,154 

Kurtosis ,934 ,585 

Erreur standard de Kurtosis ,307 ,307 

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية األولى

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,562
a
 ,316 ,313 2,70287 

a. Prédicteurs : (Constante), الطبٌعٌة_البٌئة 

b. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 835,141 1 835,141 114,317 ,000
b
 

de Student 1811,759 248 7,305   

Total 2646,900 249    

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

b. Prédicteurs : (Constante), الطبٌعٌة_البٌئة 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 19,744 1,495  13,209 ,000   

 1,000 1,000 000, 10,692 562, 076, 818, الطبٌعٌة_البٌئة

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثانية

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,521
a
 ,271 ,268 2,78945 

a. Prédicteurs : (Constante), القانونٌة_السٌاسٌة_البٌئة 

b. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

ANOVAa 



Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 717,201 1 717,201 92,173 ,000
b
 

de Student 1929,699 248 7,781   

Total 2646,900 249    

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

b. Prédicteurs : (Constante), القانونٌة_السٌاسٌة_البٌئة 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 18,556 1,786  10,389 ,000   

 1,000 1,000 000, 9,601 521, 079, 756, القانونٌة_السٌاسٌة_البٌئة

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,496
a
 ,246 ,243 2,83619 

a. Prédicteurs : (Constante), االجتماعٌة_الثقافٌة_البٌئة 

b. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 651,988 1 651,988 81,053 ,000
b
 

de Student 1994,912 248 8,044   

Total 2646,900 249    

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

b. Prédicteurs : (Constante), االجتماعٌة_الثقافٌة_البٌئة 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 19,084 1,845  10,341 ,000   



 1,000 1,000 000, 9,003 496, 069, 618, االجتماعٌة_الثقافٌة_البٌئة

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الرابعة

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,605
a
 ,367 ,364 2,60012 

a. Prédicteurs : (Constante), الدٌمغرافٌة_البٌئة 

b. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 970,264 1 970,264 143,517 ,000
b
 

de Student 1676,636 248 6,761   

Total 2646,900 249    

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

b. Prédicteurs : (Constante), الدٌمغرافٌة_البٌئة 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 23,159 1,053  21,992 ,000   

 1,000 1,000 000, 11,980 605, 058, 691, الدٌمغرافٌة_البٌئة

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الخامسة

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,576
a
 ,332 ,329 2,67006 

a. Prédicteurs : (Constante), االقتصادٌة_البٌئة 

b. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 878,851 1 878,851 123,274 ,000
b
 



de Student 1768,049 248 7,129   

Total 2646,900 249    

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

b. Prédicteurs : (Constante), االقتصادٌة_البٌئة 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 22,439 1,199  18,712 ,000   

 1,000 1,000 000, 11,103 576, 054, 596, االقتصادٌة_البٌئة

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

 تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية السادسة

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,387
a
 ,150 ,146 3,01226 

a. Prédicteurs : (Constante), التكنولوجٌة_البٌئة 

b. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 396,624 1 396,624 43,711 ,000
b
 

de Student 2250,276 248 9,074   

Total 2646,900 249    

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

b. Prédicteurs : (Constante), التكنولوجٌة_البٌئة 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 28,437 1,103  25,780 ,000   

 1,000 1,000 000, 6,611 387, 060, 400, التكنولوجٌة_البٌئة

a. Variable dépendante : الصحراوٌة_السٌاحة_انتعاش 

 

 



 الدخل

ANOVA 

   2المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17.357 3 5.786 .541 .654 

Within Groups 2629.543 246 10.689   

Total 2646.900 249    

 

 السن

ANOVA 

   2المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13.745 3 4.582 .428 .733 

Within Groups 2633.155 246 10.704   

Total 2646.900 249    

 

 المستوى التعليمي

ANOVA 

   2المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.762 2 5.381 .504 .605 

Within Groups 2636.138 247 10.673   

Total 2646.900 249    

 

 


