
 

 

 

 
 

 

-1- 

 
 

  تأثري االبتكار يف الصناعة السياحية على سلوك السائح اجلزائري

-حماولة بناء منوذج على ضوء جتارب عاملية رائدة  –

    
      

 

    
 رئيسا 1جامعة سطيف  أستاذ التعليم العايل اهرـطـقوب الـعـن يـب

 مشرفا ومقررا 1جامعة سطيف  أستاذ حماضر قسم أ ارســـاش فـبـــه
 مناقشا رداسـومـجامعة ب أستاذ التعليم العايل بد الوهابـويسي عـــس
 مناقشا 1جامعة سطيف  أستاذ حماضر قسم أ انـيـفـة سـتـالـسـم
 مناقشا املركز اجلامعي ميلة أستاذ حماضر قسم أ ارقــاج طـحــلــب

 

 
2021-2020 

 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 

 
  



 

 

 

 هداءاإل
 ك ل ك فراا ك ائلت يك اصغيرةإىل

 واصكبرة
 زمالليك وزمياليتك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

 فهديك مثاةك جهديك ك 
 

 عنون حنان
 

 



 

 

 لتمةك شكا

 
اصتهمك صكك احلمدك اد ك ختقكك ورضئك نفسكك وزينةك ااشكك ومدا ك لتمئتكك اتىك ل ك اصنعمك مئك ظهاك 

ك منهئك ومئك بطن.
اصشكاك اجلزي ك واصعارئنك إىلك اصذيك لئنك يلك اونئك يفك اجنئزك هذاك اصبحث،ك صعظيمك رضتهك اتىك إمتئمك هذاك 

ك باش فارس.هك الدكتورةك ونغئلحهك اصثمينة،ك وجيهئتهك اصسديداصبحثك وإخااجهك يفك فحسنك صورة،ك بت
اارهك اتىك إلشك ساعدك األستاذ الدكتور بن فرحاتلمئك فتقدمك بأمسىك معئينك اصشكاك واصتقدياك إىلك 

ك خاللك مااحتهك األوىل.اك اصبحثك هذ
ةك هذهك صتوصيهك رلئسك بن يعقوب الطاهرك أ.دفاضئءك اصتجنةك األرئض :ك اصسئ ةك إىلك واصشكاك موصولك 

 اجلتسةك اصعتمية.

 د. بلحاج طارقو د. مسالتة سفيان،ك أ.د سويسي عبد الوهابواألسئتذةك اصكاام:ك ك 

ك وحتمتهمك انئءك قااءتهك ومااجعته.ك اصبحثصقبوهلمك منئقشةك هذاك ك 
ك اصذيك حتم ك انئءك قااءةك وتدقيقك هذاك اصبحث.ك غرمول ميلودوف ينك بئصشكاك فيضئك إىلك األستئذك 

ك تيةك منك فسئتذةك وإ ارينيك وامئلك ولذصكك طتبتنئك األازاء.ول ك موظفيك اصك
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484 

صتفاوقئتك بنيك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك ك ANOVA One-way(:ك نتئلجك اختبئرك فنورئك 35متحقك رقمك )
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صتياضك منك اصسفا

485 
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 486ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صوجهةك اصسفا



 

 

 

ك 
ك 
ك 
ك 

 فهرس الجداول
 



 

XIX 
 

 فهرس الجداول
ك  

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 Hall( 4(األبعئ ك اصثالثةك وانئصاك نظئمك اصسيئحةك ورقئك صتبئحثك هئلك  1-1

 7 مكونئتك صنئاةك اصسيئحةك ورقئك ملختتفك اصتغنيفئت 1-2

 11 االبتكئرك يفك قطئعك اخلدمئتتعايفئتك  1-3

 28 صالبتكئراخلغئلصك اصبيئيةك صغنئاةك اصسيئحةك اص يك توصِّدك حواجزك  1-4

 30 اخلغئلصك اصتنظيميةك اخلئصةك بئملؤسسئتك اصسيئحةك واص يك توصِّدك حواجزك صالبتكئر 1-5

 32 املميزاتك اخلئصةك بعمتيةك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة 1-6

 51 اصفئاتونك وف وارهمك يفك اصسيئحةك املستدامة 1-7

 

 76 2013-1986تعايفئتك ستوكك املستهتكك  2-1

2-2 
ك املنتجئت،ك املستهتكنيك املستهدرنيك واصربنئمجك اصتسويقيك ملنظمك رحالتحمفظةك 
 106ك سيئحية

 107 االقةك اصسعاك بئ راكك املستهتكك صتجو ةك يفك إحدىك شالئتك اصطرانك اصعئملية 2-3

2-4 
ك اتى وتأثره اصسيئحة صنئاة يف االبتكئر موضوع تنئوصت اص ي اصدراسئت فهم

 135ك اصسيئحي اصستوك

 

 161ك اصعشاةك صتسيئحةك املستدامةك يفك اصناويجك املبئ ئ 3-1

3-2 
ك مؤشااتوك ك  رجةك اصتغنيفك واصشققك اصفندقيةك ومتوسطك اإلشيئلك حسبك اصفنئ ق
ك بإمئرةك  يب 2019وك 2018اصاليسيةك صسن يك ك األ اء

186 

 

 209 (%95حجمك اصعينةك تبعئك ملستويئتك اصدقةك )مستوىك اصثقةك  4-1

 216 ئصيهإمعك فهمك اصدراسئتك اص يك تطاقتك رقااتك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك  4-2

 217ك رقااتك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك معك فهمك اصدراسئتك اص يك تطاقتك إصيهئ 4-3

 219 رقااتك تكييفك اخلدمةك معك فهمك اصدراسئتك اص يك تطاقتك إصيهئ 4-4

 221 معك فهمك اصدراسئتك اص يك تطاقتك إصيهئصإلقئمةك ك رقااتك االستعدا  4-5

 222 معك فهمك اصدراسئتك اص يك تطاقتك إصيهئصتدرعك ك االستعدا رقااتك  4-6

4-7 
ك اصعينةك  ك اتى ك اصدراسة ك ملتيرات ك صتثبئت ك لاونبئخ ك فصفئ ك معئمالت ك حتتي  نتئلج

 االستطالاية
226 



 

XX 
 

 فهرس الجداول
 227ك نتئلجك حتتي ك معئمالتك فصفئك صتثبئتك اتىك اصعينةك اصكتيةك صتدراسة 4-8 

 228ك ولواصدرجةك اصكتيةك صتمحورك األنتئلجك معئمالتك االرتبئطك بنيك  رجةك ل ك رقاةك  4-9

 229ك نتئلجك معئمالتك االرتبئطك بنيك  رجةك ل ك رقاةك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصثئين 4-10

 230ك نتئلجك معئمالتك االرتبئطك بنيك  رجةك ل ك رقاةك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصثئصث 4-11

 231ك رك اصاابعصتمحوك نتئلجك معئمالتك االرتبئطك بنيك  رجةك ل ك رقاةك واصدرجةك اصكتيةك  4-12

 231ك نتئلجك معئمالتك االرتبئطك بنيك  رجةك ل ك رقاةك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اخلئمس 4-13

 232 توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتجنس 4-14

 233ك توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتسن 4-15

 233 توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتمستوىك اصتعتيمي 4-16

 234ك توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتمهنة 4-17

 234ك توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتدخ ك اصشهاي 4-18

 235ك توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتحئصةك االجتمئاية 4-19

 235ك توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتجنسية 4-20

 235ك توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صبتدك اإلقئمة 4-21

 236ك اإلقئمةك يفك رندقك خاللك اصثالثك سنواتك األخرةك ألراا ك اصعينة 4-22

 237ك فصحئبك اصقاارك اندك اختيئرك اصفندقك ضمنك فراا ك اصعينة 4-23

4-24 
ك اصعينةك  ك فراا  ك ضمن ك اصفندق ك اختيئر ك اند ك اصقاار فصحئب

ك اصزوج/اصزوجة(*)املستجَوب
238 

 238ك اصعينةتغنيفك اصفندقك خاللك آخاك إقئمةك ألراا ك  4-25

 239ك نوعك اصيارةك اصفندقيةك خاللك آخاك إقئمةك ألراا ك اصعينة 4-26

 239ك اصياضك منك اصسفاك واإلقئمةك يفك اصفنئ ق 4-27

 240ك مغئ رك املعتومئتك حولك اصفنئ قك ضمنك فراا ك اصعينة 4-28

4-29 
ك اصعينة ك اصفنئ قك ضمنك فراا  ك املعتومئتك حول ك يفك مغئ ر ك املتخغغة ك )املواقع

 241ك اصتواص ك االجتمئاي(وسئل ك *اصسفا

 241ك فهمك مغدرك صتمعتومئتك حولك اصفنئ قك ضمنك فراا ك اصعينة 4-30

 242ك فسئصيبك  رعك مثنك احلجزك ضمنك فراا ك اصعينة 4-31

4-32 
مبئشاةك يفك *فسئصيبك  رعك مثنك احلجزك ضمنك فراا ك اصعينةك )اصولئالتك اصسيئحية

ك اصفندق(
243 



 

XXI 
 

 فهرس الجداول
 243ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك ورقئك صوجهةك اصسفا 4-33 

 245ك اإلحغئليئتك اصوصفيةك ألمهيةك اصعنئصاك املتعتقةك بئبتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق 4-34

 247ك (point Likert scale-6)ميزانك تقديايك ورقئك ملقيئسك صيكاتك اصسداسيك  4-35

 249ك اإلحغئليئتك اصوصفيةك ألمهيةك اصعنئصاك املتعتقةك بئستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت 4-36

 254ك اصوصفيةك ألمهيةك انئصاك تكييفك اخلدمةاإلحغئليئتك  4-37

 257ك اإلحغئليئتك اصوصفيةك صالستعدا ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا 4-38

 258ك (point Likert scale-6)ميزانك تقديايك ورقئك ملقيئسك صيكاتك اصسداسيك  4-39

 259ك اإلحغئليئتك اصوصفيةك صالستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا 4-40

 261ك معئمالتك االرتبئطك بنيك االستعدا ك صإلقئمةك وفبعئ ك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقة 4-41

 262ك نتئلجك االحندارك املتعد ك بنيك االستعدا ك صإلقئمةك واالبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقة 4-42

 263ك معئمالتك االرتبئطك بنيك االستعدا ك صتدرعك وفبعئ ك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقة 4-43

 264ك االحندارك املتعد ك بنيك االستعدا ك صتدرعك واالبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقةنتئلجك  4-44

 266ك متخصك نتئلجك حتتي ك االحندارك وحتتي ك اصتبئينك الختبئرك اصفاضيةك األوىل 4-45

 267ك متخصك نتئلجك حتتي ك االحندارك وحتتي ك اصتبئينك الختبئرك اصفاضيةك اصثئنية 4-46

 268ك ئصثةاصتبئينك الختبئرك اصفاضيةك اصثمتخصك نتئلجك حتتي ك االحندارك وحتتي ك  4-47

 269ك متخصك نتئلجك حتتي ك االحندارك وحتتي ك اصتبئينك الختبئرك اصفاضيةك اصاابعة 4-48

 270ك متخصك نتئلجك حتتي ك االحندارك وحتتي ك اصتبئينك الختبئرك اصفاضيةك اخلئمسة 4-49

 272ك متخصك نتئلجك حتتي ك االحندارك وحتتي ك اصتبئينك الختبئرك اصفاضيةك اصسئ سة 4-50

4-51 
متخصك نتئلجك اختبئرك تك صتفاوقك بنيك ستوكك اصسيئحك منك حيثك االستعدا ك 

 273ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صتجنس

4-52 
متخصك نتئلجك اختبئرك تك صتفاوقك بنيك ستوكك اصسيئحك منك حيثك االستعدا ك 

 273ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صبتدك اإلقئمة

4-53 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزالاينيك ك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صسنهم
274 

4-54 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزالاينيك ك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملستويئهتمك اصتعتيمية
275 

4-55 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزالاينيك ك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملهنتهم
276 



 

XXII 
 

 فهرس الجداول
 

4-56 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزالاينيك ك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك حلئصتهمك اصعئلتية
277 

4-57 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزالاينيك ك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صدختهم
278 

4-58 
متخصك نتئلجك اختبئرك تك صتفاوقك بنيك ستوكك اصسيئحك منك حيثك االستعدا ك 

ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صتجنس
280 

4-59 
متخصك نتئلجك اختبئرك تك صتفاوقك بنيك ستوكك اصسيئحك منك حيثك االستعدا ك 

ك نك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صبتدك اإلقئمةصتدرعك م
280 

4-60 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صسنهم
281 

4-61 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملستويئهتمك اصتعتيمية
282 

4-62 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملهنتهم
283 

4-63 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك حلئصتهمك اصعئلتية
284 

4-64 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صدختهم
285 

4-65 
ا ك اصسيئحك منك حيثك االستعدمتخصك نتئلجك اختبئرك تك صتفاوقك بنيك ستوكك 
ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صنوعك اصيارةك اصفندقية

287 

4-66 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزالاينيك ك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتغنيفك اصفندق
288 

4-67 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزاك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح لاينيك الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتياضك منك اصسفا
289 

4-68 
ك  ك األحئ ي ك اصتبئين ك اختبئر ك اجلزالاينيك ك (ANOVA)نتئلج ك اصسيئح الستعدا 

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صوجهةك اصسفا
290 

4-69 
متخصك نتئلجك اختبئرك تك صتفاوقك بنيك ستوكك اصسيئحك منك حيثك االستعدا ك 

ك رندقك مبتكاك تبعئك صنوعك اصيارةك اصفندقيةصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
291 



 

XXIII 
 

 فهرس الجداول
 

4-70 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

 292ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتغنيفك اصفندق

4-71 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

 293ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتياضك منك اصسفا

4-72 
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك (ANOVA)نتئلجك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك 

ك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صوجهةك اصسفا
294 

 

 356ك استهدارهئاألسواقك ذاتك األوصويةك املقرتحك  5-1

 375ك مثئلك انك جممعك سيئحيك ميكنك تطوياهك يفك اصوجهةك اجلزالاية 5-2



 

 

 

ك 
ك 
ك 
ك 

 فهرس األشكال
 



 

XXV 
 

 فهرس األشكال
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل 

1-1 
ك اصبتدانك  ك يف ك واملتوسطة ك اصغيرة ك صتمؤسسئت ك واصنمو ك اإلنتئجية مشئل 

 اصسيئحيةك املتقدمة
17 

1-2 
هنئيةك اصدورةك ونقصك اصفاصك إلائ ةك - وراتك االبتكئرك صتوجهئتك اصسيئحيةك 

 -اصتموقعك يفك األسواق
18 

 25 صغنئاةك اصسيئحةك )Abernathy & Clark(تطبيقك منوذجك فبرنئثيك ولالركك  1-3

 39ك فهمك اجلهئتك اصفئاتةك يفك اجملمعئت 1-4

1-5 
ك اجملمعئتك ومستوىك تسجي ك بااءاتك االخرتاعك يفك املنئطقك  ك بنيك قوة اصعالقة

 األوروبية
41 

 47 مااح ك إادا ك جممعك سيئحيك ومؤشااتك األ اء 1-6

 64ك اصتوزيعك يفك صنئاةك اصسيئحة 1-7

 67ك اصثالثةك احملتمتةك صالبتكئرك يفك صنئاةك اصطراناجملئالتك  1-8

 

 85ك املهتمونك بدراسةك ستوكك اصسئل  2-1

 95ك فبعئ ك اهلاوبك واصبحثك صدوارعك اصرتريهك  2-2

 98ك تغنيفك اصدوارعك يفك اصسيئحةك  2-3

 101ك احملد اتك اصشخغيةك صستوكك اصسئل ك  2-4

 103ك احملد اتك اخلئرجيةك صستوكك اصسئل ك  2-5

 105ك اصتموقعك صتغنئاةك اصفندقيةك اصربيطئنيةخايطةك  2-6

 108ك بعضك اصقنواتك اصتوزيعيةك صشالئتك اصطران 2-7

 109ك اصبعضك منك وسئل ك االتغئلك يفك املؤسسئتك اصسيئحية 2-8

 110ك اصعوام ك املؤثاةك اتىك قاارك اختيئرك اصعطتة 2-9

 114ك (Wahab et al., 1976)وآخاينك  وهئب صتبئحث اصسئل  شااء قاار منوذج 2-10

2-11 
 ,Mathieson & Wall) ووال مئثيسون صتبئحثني اصسفا قاار اختئذ امتية

ك (1982
117 

 119ك (Moutinho, 1987)موتينهوك  صتبئحث اصسيئحة يف اصسئل  ستوك منوذج 2-12

 121ك (Gilbert, 1991)جيتربتك  صتبئحث اصسئل  صدى اصقاار اختئذ إطئر 2-13

 123ك 2001ك إصدارك املشرتي صستوك واالستجئبة اصتحفيز منوذج 2-14

 123ك 2009ك إصداراملشرتيك  صستوك واالستجئبة اصتحفيز منوذج 2-15



 

XXVI 
 

 فهرس األشكال
 127ك اصسئل  صدى اصقاار اختئذ ملااح  اصزمين اصتستس  2-16 

 128ك اصتعقيد صدرجة ورقئ اصقاار اختئذ امتية 2-17

 129ك (Fotis, 2015)روتيسك  صتبئحث ورقئ اطتة صقضئء اصسفا امتية 2-18

 130ك مااح ك اختئذك اصقاارك صدىك اصسئل ك يفك اغاك اصاقمنة 2-19

 142ك تغنيفك فسئصيبك قيئسك االستعدا ك صتدرع 2-20

 

3-1 
املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اتىك املستوىك 

ك 2029-2009اصعئمليك بنيك 
148 

3-2 
ك بنيك  ك اصعئملي ك املستوى ك اتى ك اصعمئصة ك يف ك اصسيئحة ك صغنئاة ك املبئشاة املسئمهة

ك 2009-2029
149 

3-3 
ك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اتىك املستوىك  ك صغنئاة ك اصكتية املسئمهة

ك 2029-2009اصعئمليك بنيك 
150 

3-4 
-2009املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصعمئصةك اتىك املستوىك اصعئمليك بنيك 

ك 2029
151 

 152ك اهليك ك اصتنظيميك صتسيئحةك يفك اصناويج 3-5

3-6 
ك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بئصناويجك  ك اصسيئحة ك صغنئاة ك املبئشاة نيك باملسئمهة

ك 1995-2029
154 

 155ك 2029-1995املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصعمئصةك بئصناويجك بنيك  3-7

3-8 
ك بنيك  ك بئصناويج ك اإلمجئيل ك احملتي ك اصنئتج ك يف ك اصسيئحة ك صغنئاة ك اصكتية املسئمهة

ك 1995-2029
156 

 157ك 2029-1995املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصعمئصةك بئصناويجك بنيك  3-9

 158ك 2029-1995صئ راتك اصزوارك )اصنفقئتك األجنبية(ك بئصناويجك بنيك  3-10

 158ك 2029-1995االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك بنيك  3-11

3-12 
ك سنة بئصناويج اإلمجئيل احملتي يفك اصنئتج واألامئل اصرتريه سيئحة مسئمهة
ك 2019

159 

3-13 
ك اإلمجئيلك  ك احملتي ك اصنئتج ك يف ك اخلئرجية ك واصسيئحة ك اصداختية ك اصسيئحة مسئمهة

ك 2019بئصناويجك سنةك 
160 

 172ك املضئافةك صغنئاةك اصسيئحةاآلثئرك  3-14

3-15 
املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بئإلمئراتك اصعابيةك 

ك 2029-1995املتحدةك بنيك 
173 



 

XXVII 
 

 فهرس األشكال
 

3-16 
املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصعمئصةك بئإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بنيك 

 173ك 1995-2029

3-17 
املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بئإلمئراتك اصعابيةك 

ك 2029-1995املتحدةك بنيك 
174 

3-18 
املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصعمئصةك بئإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بنيك 

ك 1995-2029
175 

3-19 
-1995صئ راتك اصزوارك )اصنفقئتك األجنبية(ك بئإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بنيك 

ك 2029
175 

3-20 
ك بنيك  ك املتحدة ك بئإلمئراتك اصعابية ك اصسيئحة -1995االستثمئراتك يفك صنئاة

 176ك 2029

3-21 
مسئمهةك سيئحةك اصرتريهك واألامئلك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بئإلمئراتك اصعابيةك 

ك 2019املتحدةك سنةك 
177 

3-22 
ك  ك اخلئرجية ك واصسيئحة ك اصداختية ك اصسيئحة ك اإلمجئيلمسئمهة ك احملتي ك اصنئتج ك يف

ك 2019بئإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك سنةك 
177 

 179ك )اد ك اصسيئحك اصدوصينيك بئملاليني(ك 2018املدنك األلثاك زيئرةك اربك اصعئملك سنةك  3-23

3-24 
فوك اصزوارك حسبك زوار(ك  000'فسواقك املغدرك اصاليسيةك صتزوارك يفك إمئرةك  يبك )

ك 2019-2018صسن يك  اجلنسية
180 

3-25 
ك  يف اصزوار إنفئق حجم حيث من اصسيئحية اصوجهئت تاتيب ك 2018ائم
 181ك )  والر )متيئر

 197ك  ينئميكيةك اجملمعك اصسيئحيك إلمئرةك  يب 3-26

 

 202ك منوذجك اصدراسة 4-1

 214ك دمك املوارقةامقيئسك صيكاتك اصسداسيك صتعبئراتك اص يك تتطتبك املوارقةك فوك  4-2

 236 توزيعك مفا اتك اينةك اصدراسةك ورقئك صتخغئلصك اصدميياارية 4-3

 247 متوسطئتك استجئبئتك فراا ك اصعينةك حولك فمهيةك نوعك اصفندق 4-4

 252 متوسطئتك استجئبئتك فراا ك اصعينةك حولك فمهيةك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت 4-5

 256ك فمهيةك تكييفك اخلدمةمتوسطئتك استجئبئتك فراا ك اصعينةك حولك  4-6

 258ك متوسطئتك استجئبئتك فراا ك اصعينةك حولك االستعدا ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا 4-7

4-8 
متوسطئتك استجئبئتك فراا ك اصعينةك حولك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 

 260ك يفك رندقك مبتكا



 

XXVIII 
 

 فهرس األشكال
 307ك نتئلجك اختبئرك منوذجك اصدراسة 4-9 

 

5-1 
ك بنيك  ك اإلمجئيلك بئجلزالا ك احملتي ك اصنئتج ك يف ك اصسيئحة ك صغنئاة ك املبئشاة املسئمهة

ك 1995-2030
314 

 315 2030-1995املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصعمئصةك بئجلزالاك بنيك  5-2

5-3 
ك بنيك  ك بئجلزالا ك اإلمجئيل ك احملتي ك اصنئتج ك يف ك اصسيئحة ك صغنئاة ك اصكتية املسئمهة

 316ك 1995-2030

 317ك 2030-1995املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصعمئصةك بئجلزالاك بنيك  5-4

 318ك 2030-1995صئ راتك اصزوارك )اصنفقئتك األجنبية(ك يفك اجلزالاك بنيك  5-5

 319ك 2030-1995االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك بنيك  5-6

 319ك 2030-1995حغةك صنئاةك اصسيئحةك منك إمجئيلك االستثمئرك يفك اجلزالاك بنيك  5-7

 320ك 2019مسئمهةك سيئحةك اصرتريهك واألامئلك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بئجلزالاك سنةك  5-8

5-9 
مسئمهةك اصسيئحةك اصداختيةك واخلئرجيةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بئجلزالاك سنةك 

ك 2019
321 

5-10 
خلئرجيةك ااملنئطقك اجلزالايةك حسبك  رجةك خطورهتئك ورقئك صوزارةك فوروبئك واصشؤونك 

ك )اصديبتومئسيةك اصفانسية(
340 

 377ك موقعك اجلزالاك بئصنسبةك ألهمك األسواقك مغدرك اصسيئحك واألسواقك املستهدرة 5-11

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فهرس المختصرات



 

XXX 
 

 فهرس المختصرات
 الترجمة المعتمدة المصطلحات األصلية المختصرات 

3Ss Sun, Sea and Sand  اصبحا،ك واصشمسك واصام 
B to B Business to Business ك إىلك املؤسسةك منك املؤسسة
B to C Business to Consumer ك منك املؤسسةك إىلك املستهتك
B&B Bed & Breakfast ك املبيتك واإلرطئر
BI Business Intelligence ك ذلئءك األامئل
COP Conference Of Parties ك مؤمتاك األطااف
CRM Customer Relationship Management إ ارةك اصعالقةك معك اصزبون 
CRS Computer Reservation System فنظمةك احلجزك اإلصكرتونية 
CUSS Common Use Self-Service ك اخلدمةك اصذاتيةك املشرتلة
DSS Decision Support Sytems ك فنظمةك  امك اصقاار

DTCM 
Department of Tourism and 

Commerce Marketing 

ك واصتسويقك  ك اصسيئحة  الاة
ك اصتجئري

EIA Environmental Impact Assessment ك تقييمك األثاك اصبيئي

eWOM Electronic Word Of Mouth 

ك اصكتمةك  ك فو ك املنقوصة اصكتمة
ك صكرتونيةاملنطوقةك اإل

FIT Fully Inclusive Tour  ك رحتةك شئمتةك بئصكئم

GATS 
General Agreement on Trade in 

Services 

ك يفك  ك صتتجئرة ك اصعئمة االتفئقية
ك اخلدمئت

GDP Gross Domestic Product اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل 
GPS Global Positioning System ك نظئمك اصتموضعك اصعئملي

ICT 
Information and Communication 

Technologies 

ك املعتومئتك  تكنوصوجيئ
ك واالتغئالت

ISIC 
International Standard Industrial 

Classification 

ك اصدويلك  ك اصغنئاي اصتغنيف
 املوحد



 

XXXI 
 

 فهرس المختصرات
 

IT Information Technologies تكنوصوجيئك املعتومئت 

ITU 
International Telecommunication 

Union 
ك تتغئالحتئ ك اصدويلك صالاال

MCS Multiple Case Studies ك  راسةك احلئالتك املتعد ة

MOD Music On Demand ك املوسيقىك حتتك اصطتب

MSMTEs 
Micro, Small and Medium-sized 

Tourist Enterprises 

ك  ك املؤسسئت ،ك املغياةاصسيئحية
 واصغيرةك واملتوسطة

NGOs Non-Governmental Organizations املنظمئتك غرك احلكومية 
OTA’s Online Travel Agent’s  ك االنرتنتولالءك اصسفاك اتىك

PIECE 

Problem recognition ; 

Information search ; 

Evaluation of alternatives; 

Choice of purchase ; 

Evaluation of post-purchase 

experience 

 

ك اصتعافك اتىك املشكتة؛
ك اصبحثك انك املعتومئت؛

ك تقييمك اصبدال ؛
ك قاارك اصشااء؛ك اختئذ

ك وتقييمك جتابةك مئك بعدك اصشااء
PR Public Relations ك اصعالقئتك اصعئمة
Ps4 Product; Price; Place; Promotion  ك صرتويجااملنتوج؛ك اصسعا؛ك اصتوزيع؛ك
ROI Revenue On Investment ك اصعئلدك اتىك االستثمئر
SLD State Led Development اصتنميةك اص يك تقو هئك اصدوصة 
SMEs Small and Medium Enterprises املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطة 
SSTJ Safe & Seamless Traveller Journey ك رحتةك املسئراك اآلمنةك واصستسة
TA Travel Agents ك ولالءك اصسفا
TCC Tourism Carrying Capacity ك اصقدرةك االستيعئبيةك صتسيئحة
TCL Travel Career Ladder  ك اصستمك اصوظيفيك صتحئجئتك
TO Tour Operators اصاحالتك اصسيئحيةك ومنظم 
TQM Total Quality Management إ ارةك اجلو ةك اصشئمتة 



 

XXXII 
 

 فهرس المختصرات
 

TSAs Tourism Satellite Accounts احلسئبئتك اصفاايةك صتسيئحة 

UNCTAD 
United Nations Conference on Trade 

and Development 

ك صتتجئرةك  ك املتحدة ك األمم مؤمتا
 واصتنمية

UNO United Nation Organization ك منظمةك األممك املتحدة
UNWTO World Tourism Organisation ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةم
VFR Visiting Friends and Relatives ك زيئرةك األصدقئءك واصعالقئت
VOD Video On Demand اصفيديوهئتك حتتك اصطتب 
WOM Word Of Mouth  ك اصكتمةك املنطوقةك
WTP Willingness To Pay ك االستعدا ك صتدرع
WTPM Willingness To Pay More االستعدا ك صتدرعك فلثا 
WTS Willingness To Stay ك االستعدا ك صإلقئمة
WTTC World Travel & Tourism Council اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا 

ZMOT Zero Moment Of Truth ك حلظةك اصغفاك صتحقيقة
ك 

ك 
ك 



 

 

 

 

ك 
ك 
ك 
ك 

ك 

 الملخص
 



 

XXXIV 
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 ملخص: 

ك تسعىك هذهك اصدراسةك إىلك حتقيقك هدرنيك رليسني،ك يتمث ك اهلدفك األولك يفك رهمك تـأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقة
اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالايني،ك وذصكك منك خاللك قيئسك فثاك األبعئ ك اصثالثةك صالبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املتمثتةك 

ك انهك ك عتومئتك وتكييفك اخلدمةك اتىك فبعئ ك اصستوكيفك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك امل املعربَّ
بئالستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع.ك يفك حني،ك يتمث ك اهلدفك اصثئينك منك اصدراسةك يفك بنئءك منوذجك متكئم ك وقئلمك 

ك بييةك تعزيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسية.ك وذصكك اتىك االبتكئرك صتوجهةك اصسيئحيةك اجلزالايةك 

بك اصكميةك زجك بنيك األسئصياصدراسة،ك متك االاتمئ ك اتىك األستوبك املختتطك منك خاللك املك فهدافك يفك إطئرك حتقيق
(ك مفا ة.ك 601توزيعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك اينةك ميَّساةك منك اصسيئحك اجلزالاينيك بتغك حجمهئك )ك حيثك متَّك ك واصنواية.

واصسيئسئتك ك السرتاتيجيئت،ك انك طايقك  راسةك وحتتي ك اىك فستوبك  راسةك احلئالتك املتعد ةلمئك متك االاتمئ ك اتهذاك وك 
ك متك اختياصسيئحيةك املتبعةك منك طافك وجه يك اصناويجك و يبك )اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة(،ك  ئرمهئك بطايقةك هئ رةك واصتتَـنين

ك نظاًاك صكوهنمئك رالدتنيك يفك جمئلك تطبيقك االبتكئرك ضمنك صنئاةك اصسيئحة.ك 

ك االبتكئرك  ك زالايك بئختيئرك رندقك إقئمته،ك حيفمهيةك اندمئك يقومك اصسئل ك اجلك ذوتوصتتك اصدراسةك إىلك فنَّ ثك تبنيَّ
وجو ك فثاك إجيئيبك البتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك اتىك استعدا ك 

ك  تعتمدك و يبك ك اصناويجاصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمة،ك واستعدا همك صتدرع.ك منك نئحيةك فخاى،ك توصتتك اصدراسةك إىلك فنَّ
اصعوام ك ك ،ك لمئك تعتربهك منك مؤشااتك اصنجئحك ومنصسيئحيةك واتىك خمتتفك املستويئتصنئاتهئك اك اتىك االبتكئرك ضمن

ك .ك صتوجهةك اصاليسيةك اص يك تسئهمك يفك تعزيزك اجلئذبيةك واصقدرةك اصتنئرسية

ك ملسريك املؤسسئتك  ك االقرتاحئتك اصعمتية ك من ك جممواة ك تقدمي ك اصدراسة، ك نتئلج ك اتى ك بئالاتمئ  صسيئحيةك امت
ك متك توك  ةك ،ك واصذيك ميكنك ااتمئ هك منك ِقب ك مسريك اصوجهكئم ك وقئلمك اتىك االبتكئرطوياك منوذجك متاصفندقية.ك لمئ

ك .اجلزالايةك واصستطئتك اصعئمةك لإطئرك ماجعيك صتعزيزك تنئرسيةك اصوجهةك اجلزالاية

،ك اصقدرةك كئرقئلمك اتىك االبتك تجئربك اصاالدة،ك منوذجاصسئل ،ك اصك صنئاةك اصفندقة،ك ستوك االبتكئر،الكلمات الدالة: 
اصتنئرسية.
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 األجنبيةالملخص باللغة 
 Abstract: 

This study aims to achieve two main objectives; the first is to understand the impact 
innovation in the hotel industry has on Algerians tourist’ behaviour, by measuring the 
impact of hotel type/design innovations, use of information technology and customization 
of service, on the willingness to stay and the willingness to pay by tourists. The second 
objective is to develop an integrated and innovation-based model for the Algerian 
destination to enhance its attractiveness and competitiveness. 

To achieve the study objectives, the mixed method was adopted, using both quantitative 
and qualitative methods. Data were collected through a self-administered online survey. 
In total, 601 samples were obtained. On the other hand, a multiple case studies method 
was conducted, through the study and analysis of the tourism strategies and policies 
followed by Norway and Dubai (UAE), which were selected using the purposive sampling, 
because of their pioneering role in the application of innovation within the tourism 
industry. 

The study finds that innovation does matter when Algerian tourists are selecting a 
hotel, and that hotel type/design innovations, use of information technology and 
customization of service positively affect the Algerian tourists’ willingness to stay and 
willingness to pay. On the other hand, the study reveals that Norway and Dubai (UAE) use 
innovation within their tourism industry at multiple levels. Moreover, they consider 
innovation as one of the main success factors enhancing destination attractiveness and 
competitiveness. 

Based on the study results, several practical suggestions are presented to tourism and 
hotel managers. Besides, an integrated and innovation-based model is developed. The 
Algerian authorities and destination managers could use it to enhance destination 
competitiveness. 

Keywords: Innovation, Hotel Industry, Tourist Behaviour, Leading Experiences, 
Innovation-based Model, Competitiveness. 
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 مقدمة
*يقولك اصكئتبك اصشهرك جونك نيسبيت 

1
John Naisbitt, 1994)( ك مؤصفك اصعديدك منك اصكتبك اصشهرةك مث ك ك،

ئتك يهنئكك ثالثك صنئائتك خدميةك ستقو ك االقتغئ ك ”"ك فنَّه:ك Global Paradox"ك و"Megatrends 2000لتئبك "
.ك يبدوك “االتغئالتك وتكنوصوجيئك املعتومئتك و)...(ك اصسيئحة–احلئ يك واصعشاينك اصقئلمةك اتىك اخلدمئتك يفك اصقانك 

حغئليئتك اصسيئحةك إك يفاصنظاك اندك واصعشاينك مربرةك ك احلئ يفنَّك هذهك اإلشئرةك إىلك اصسيئحةك لقوةك  ارعةك رليسيةك صتقانك 
**اصغئ رةك انك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا

2
(WTTC, 2020) تغئ يك صغنئاةك القاصذيك قئمك بقيئسك األثاك ا

ك استنئً ا ك صتسيئحةك اصسيئحة ***إىلك حمئلئةك احلسئبئتك اصفااية
3

)TSA( ك ك ك بــ منطقةك اربك ك 25 وصة،ك وك 185اخلئصة
منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اصعئمليك ك %10,3اصعئمل.ك إذك تشرك هذهك اإلحغئليئتك إىلك استحواذك صنئاةك اصسيئحةك اتىك 

.ك ك 2019منك إمجئيلك اصعمئصةك يفك ائمك ك %10,4متيونك منغبك ام ،ك فيك ك 330متيئرك  والر(ك وحوايلك  9126,7)حوايلك 
****ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةمحغئليئتك لمئك تشرك إ

4
(UNWTO, 2020) إىلك وصولك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك ك

متيئرك ك 1,8(،ك يفك حنيك تتنبأك بوصوصهك إىلك %4ك ـ)منوك مقدَّرك بك 2019متيئرك سئل ك سنةك ك 1,5اصواردينك اربك اصعئملك إىلك 
ك .ك 2030ك سئل ك سنة

ك منك فلربك وفهمك ك  ك واصسفاك واحدة ك اصسيئحة ك  ارًعئوبئصتئيلك تعتربك صنئاة ةك تتنميصك اصغنئائتك يفك اصعئمل،ك لوهنئ
الز هئر،ك صيسك يفك اجتةك اك ينئميكًيئك صفاصك اصعم .ك لمئك فهنئك تتعبك  ورًاك فسئسًيئ ك االجتمئايةك واالقتغئ يةك وحماًلئ

رقطك آلثئرهئك املبئشاةك اتىك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك وإمنئك وقب ك ل ك شيءك بسببك تأثرهئك غرك املبئشاك اتىك 
هئك املستحثةك ثئرك إضئرةك إىلك آاصقطئائتك االقتغئ يةك األخاىك مث ك قطئعك اصزرااة،ك واصنق ،ك واصبنئء،ك واصبيعك بئصتجزلة،ك 

(Induced). ك
رغمك ذصك،ك الك ميكنك ألصحئبك املؤسسئتك ومسريك اصوجهئتك اصسيئحيةك إغفئلك جممواةك اصتحديئتك اص يك تواجهك 
وهتد ك صنئاةك اصسيئحةك ومستقبتهئ،ك وصع َّك منك فمههئك اصعوملةك املتزايدة.ك رتقدك سئمهتك هذهك األخرةك يفك إزاصةك اصقيو ك 

                                                 
» Megatrends: Ten Newيفك جمئلك اصدراسئتك املستقبتية.ك ُنشاك لتئبهك األولك ك )Public speaker(مك فمايكيك ومتحدثك ائ هوك لئتبك فوك مؤصف1*

Directions Transforming Our Lives» ك ولئنك نتيجةك مئك يقئربك اشاك سنواتك منك اصبحثك 1982سنةك ك،(Wikipedia). 

وهيك مؤصفةك منك فاضئءك منك جمتمعك األامئلك اصعئمليك وتعم ك معك احلكومئتك صزيئ ةك اصوايك حولك صنئاةك اصسفاك ك .منتدىك صغنئاةك اصسفاك واصسيئحة2**
اصبحثك يفك اصتأثرك ك وتشم ك فنشطتهك .ومنك املعاوفك فنهك املنتدىك اصوحيدك صتمثي ك اصقطئعك اخلئصك يفك مجيعك فحنئءك اصغنئاةك يفك مجيعك فحنئءك اصعئملك .واصسيئحة

 .(Wikipedia)ك االقتغئ يك واالجتمئايك صتغنئاةك وتنظيمك مؤمتااتك اصقمةك اصعئمليةك واإلقتيميةك اص يك تالزك اتىك اصقضئيئك واصتطوراتك ذاتك اصغتةك بئصغنئاة

إطئرًاك إحغئلًيئك قيئسًيئك واأل اةك اصاليسيةك صتقيئسك االقتغئ يك صتسيئحة.ك وقدك متك تطوياهك منك قب ك منظمةك ك )TSA(احلسئبك اصفاايك صتسيئحةك ك يعترب *** 3
إضئرةك إىلك ك (Eurostat)،ك واملكتبك اإلحغئليك صتجمئائتك األوروبيةك (OECD)،ك ومنظمةك اصتعئونك االقتغئ يك واصتنميةك (UNWTO)اصسيئحةك اصعئمليةك 

 .(United Nations, 2008)شعبةك اإلحغئءاتك يفك األممك املتحدةك 

اصسيئحية،ك وتغدرك اإلحغئليئتك املتعتقةك بئصطتبك واصعاضك اصسيئحيك اتىك هتتمك بشؤونك اصدولك منك اصنئحيةك  صألممك املتحدةك هيك منظمةك تئبعةك 4****
 .(Wikipedia)ك مدريدك مستوىك اصعئمل،ك ومقاهئك يف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 مقدمة
هورك شك ك خمتتفك اصوجهئتك اصعئملية،ك ويفك ظك وارتفئعك شديدك يفك حدَّةك املنئرسةك ضمنك مؤسسئتك اصوجهةك اصواحدةك وبني 

،ك اص يك تالزك اتىك (New tourism)بئصسيئحةك اجلديدةك ك (Poon, 1993)جديدك منك اصسيئحةك يشرك إصيهك اصبئحثك بونك 
ئحك جنك منك تنميطك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية.ك وبئصتئيل،ك ياتبطك امقك اصتجئربك واصاضئك اصشخغيك صتسيئحك بداًلك 

ك ةك يفك األسواقك اصعئمليةك واإلقتيميةك جبئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسية.ك املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحي
ك ونظاكً  ك اصسيئق، ك وك يفك هذا ك وتيُرهئ، ك اصبيئة ك صدينئميكية ك اتىك بسببك االنتقئلك واصتحولك إىلك املنتجئتك اصقا ئلمة

ك  ضمنك املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحيةك منك فهمك ك االبتكئرفصب ك ك ،(Experience-based products)اصتجابة
يسك رقطك صبقئءك املؤسسئتك ضاورةك صك االبتكئرإذك فصب ك اصعوام ك املسئمهةك يفك تعزيزك جئذبيتهئك ومنك مثَّك قدرهتئك اصتنئرسية.ك 

ك .(OECD, 2010)اصسيئحيةك ك واصوجهئترحسب،ك وإمنئك صبقئءك االقتغئ ك اصكتيك صتدولك 
صسيئحةك الك تزالك يفك صنئاةك اك ئالبتكئراصقئلمةك اتىك اصبحوثك املتعتقةك بك ومعك ذصك،ك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّك املعئرف

مئك يشم ك جمئلك اصسيئحة.ك لمئك فنَّك ك نئ ًراك االبتكئرنَّك تيئرك حبوثك ذك إ،ك إ(Alsos, Eide, & Madsen, 2014)نئ رةك 
نَّك اصنظايئتك اصسئلدةك ألضمنك املؤسسئتك ويفك حدو ك ضيقة،ك ك االبتكئراصبحوثك املتعتقةك بئصسيئحةك ملك تقمك إالك بفحصك 

 & Djellal)اخلدمئتك ك يفك قطئعك ئالبتكئربئك بإنتئجك اصستعك واصتكنوصوجيئك وإىلك حدٍّك قتي ك ماتبطةك فوصيكً ك االبتكئرحولك 

Gallouj, 2010) ك .ك
يةك اتىك وجهك يفك اصقطئائتك اخلدمك ئالبتكئرحئل،ك ارتفئعك مستماك يفك اد ك اصبحوثك املتعتقةك بك يالحظك اتىك فية

يفك ك فمهيةك يذوبسااةك ينتشاك ويظهاك لموضوعك ك االبتكئراصعمومك وصنئاةك اصسيئحةك اتىك وجهك اخلغوص،ك حيثك بدفك 
ك واصتنميةصك ئتك اصعئمةسيئساص ك تسيئحة ك ، ك اصبئحثونك األلئ مييونك يتوجهونك حنوك  راسة ك اصغنئائتك يفك كئراالبتوبدف

 ; Hjalager, 2018, 2011, 2010, 2002 ; Carvalho, 2008)نك وك اصقئلمةك اتىك اصتجابة،ك وصع َّك منك فبازهمك اصبئحث

Cooper, 2006 ; Weiermair, 2006; Buhalis, 2003 ; OECD, 2003) ك .ك
ك تيُرك فالك وهوك اصمنك اصضاوريك لذصك،ك االهتمئمك بأحدك فهمك اصتحديئتك األخاىك اص يك تواجهك صنئاةك اصسيئحة،ك 

عتقةك باحالهتمك ئك ومعارةك مبختتفك املعتومئتك املتاصكبرك واصسايعك يفك ستوليئتك اصسيئح.ك إذك فصب ك اصسيئحك فلثاك وايكً 
اصسيئحيةك وفلثاك استقالصيةك منك حيثك امتيئتك اصتخطيطك واصشااءك والك سيمئك بعدك اصثورةك اص يك فحدثتهئك تكنوصوجيئتك 

ك اصشك (ICT)املعتومئتك واالتغئالتك  ك اإلبكوظهور ك احلجز ك وفنظمة ك منك ئتك االجتمئاية ك اص يك مكنتهم صكرتونية،
اصوصولك اصسه ك واصسايعك إىلك املعتومئتك وبئصتئيلك سئمهتك يفك اصارعك منك اصطتبك اتىك املنتجئتك واصتجئربك اصبديتةك 

ك األلثاك فصئصةك وحداثةك وإبدااية.
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 الدراسة مشكلةأوال:  

اىلك ك اصدراسةتةك مشكئ،ك ومنك فج ك حتقيقك األهدافك املاجوة،ك رتقدك متك تقسيمك يفك إطئرك اصسيئقك املشئرك إصيهك ستفكً 
حجاك ئك صتحقيقك اصنجئحك يفك صنئاةك اصسيئحةك وك اك حئمسكً ،ك تعُدك  راسةك ورهمك ستوكك اصسئل ك فماكً أواًل  جزفينك فسئسيني.

مك اصطايقةك ورهك فاألسئسك أليةك اسرتاتيجيةك تسويقية.ك حيثك فصب ك منك اصضاوريك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصتعاكُ 
اص يك يتخذك هبئك اصسيئحك خمتتفك اصقااراتك واصعوام ك اص يك تؤثاك اتيهمك وتدرعهمك إىلك اختيئرك وجهئتك فوك منتجئتك سيئحيةك 

مك  همك لذصكك صتقغفك املستماك منك خاللك ااوضك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك ك معاَّضونمعينة،ك خئصةك وفهنَّ
نك فهمك اصغنئائتك ة.ك يفك هذاك اصغد ،ك تعتربك صنئاةك اصفندقةك ماملتنواة،ك مئك جعتهمك ياغبونك ويبحثونك انك اصبدال ك املبتكاك 

ة،ك ،ك وذصكك صكوهنئك منك فهمك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحاالبتكئراص يك ميكنك فنك تستفيدك منك تطبيقك 
ابتهمك وقدرهتئك اتىك جذبك اصسيئحك إىلك اصوجهةك وتأثرهئك اتىك جتاك الرتبئطك بقئلهئك ووجو هئك بئصنشئطك اصسيئحيك نظاكً 
 ك يةك منك خاللك توصيدك اصقيمةك املضئرة.اصكت

عتومئت،ك وتزايدك ئك بسببك اصتسئرعك يفك تكنوصوجيئتك املاك سايعكً إضئرةك إىلك ذصك،ك يشهدك سوقك صنئاةك اصفندقةك تييركً 
كنك استبداهلئك ئك مئك ميخربةك اصسيئحك واشتدا ك املنئرسة،ك إذك يسو هك اصعديدك منك اصعاوضك اخلدميةك املتمئثتة،ك اص يك غئصبكً 

مواةك منك اصتحديئتك ملسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اندك حمئوصتهمك صتمييزك مؤسسئهتم.ك صذا،ك بسهوصة،ك مئك شكَّ ك جم
ك يفك مث ك هذهك اصبيئةك اصدينئميكيةك واصتنئرسيةك فلثاك فمهيةك منك فيك وقتك مضى.ك ك االبتكئرفصب ك 

تىك ستوكك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اك االبتكئراصتعافك اتىك تأثرك ك اصدراسةك وبئصتئيل،ك ارتأينئك منك خاللك هذه
 Willingness To)واستعدا هك صتدرعك ك (Willingness To Stay)ئل ك اجلزالاي،ك منك حيثك استعدا هك صإلقئمةك اصس

Pay) ئصنسبةك إصيهك اتك ومدىك فمهيتهئك باالبتكئرك منك فج ك اإلقئمةك يفك تتكك اصفنئ ق،ك واصتعافك اتىك استجئبتهك هلذهك ك
ك مزايئك وروالدك راتك واختيئرهك صفندقك اإلقئمة.ك إذك إاندك اختئذهك صتقاا ةك ومتك تبيينهئك يفك صنئاةك اصفندقةك واضحك االبتكئرنَّ

 ,Nhepera & Onojaefe, 2017 ; Khuong & Giang)منك طافك جممواةك منك اصبئحثنيك يفك بيئئتك فجنبيةك 

2014 ; Tigu et al., 2013 ; Bilgihan, 2012; Victorino et al., 2005) ك صكنك مئك هوك غرك واض ك هوك ليفك،
ئك اصسيئحك والك سيمئك هئك ويبحثك انهريك اتك اص يك ياغباالبتكئرك تيئرك فوك حتديدك ميكنك ملسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اخ

ك يفك اصبيئةك اجلزالاية،ك واص يك ستمكنهمك منك حتقيقك اصتمئيزك وتعزيزك قدرهتمك اصتنئرسية،ك ومنك مثَّك حتقيقك اصاب .ك 
مك اصكتيك ،ك فوك لجزءك الك يتجزفك منك اصنظئ(Systemic)اتىك فنهك نظئميك ك االبتكئر،ك منك املهمك فنك ننظاك إىلك اثانيً 

ج،ك فوك لئنك ذصكك اتىك مستوىك املنتوك مستويئتك اصنظئمك اصسيئحي،ك سواًءك ك مجيعك فرلئنك فك االبتكئرصتسيئحة.ك إذك يسو ك 
.ك ويفك هذاك اصغد ،ك نالحظك إ مئجك (National tourism system)املؤسسئتك فوك اصوجهةك فوك نظئمك اصسيئحةك اصوطينك 
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يئحيةك اصسيئحيةك اصوطنيةك وااتمئ هئك اتىك سيئسئتك سك اصعديدك منك اصوجهئتك اصعئمليةك صالبتكئرك ضمنك اسرتاتيجيئهتئ 

ك اصتنئرسية،منك فج ك تعزيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك ك (Innovation-oriented tourism policy)ك االبتكئرموجهةك حنوك 
ك اصناويجك و يبك )اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة(.ك وصع َّك منك فمههئك وجهتئ

نك ذصكك ضمنك سيئسئهتئك اصسيئحيةك اصوطنية،ك واصدصي ك اك االبتكئراك اتىك ااتمئ كً ك اصوجهئتاصناويجك منك فلثاك ك عدك تكُ 
ك صربنئمجك  ك صالبتكئرك بعنوانك "اصناويجتغميمهئ "(Innovation Norway) ك اصذيك يهدفك إىلك حتوي ك اصناويجك إىلك ،

ك .ك لمئك تعتربك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك اتىك وجهك اصعموم،ك وإمئرةك  يبك اتىاالبتكئروجهةك سيئحيةك رالدةك وقئلمةك اتىك 
ضمنك صنئاتهئك اصسيئحية،ك إذك تعتقدك هذهك ك االبتكئرئك ألمهيةك جهك اخلغوصك هيك لذصكك منك فهمك اصوجهئتك إ رالك وك 

مستقب ك االستثمئرك اصبشايك وتؤلدك فمهيتهك يفك مجيعك اصغنئائتك مبئك يفك ذصكك صنئاةك اصسيئحة،ك ك االبتكئراألخرةك فنك 
ك وتعتربهك لعئم ك مفتئحيك ومنك فوصويئتك احلكومة.

نَّك هنئكك حئجةك إ،ك إذك ئك اصطبيعيةك وتااثهئك اصثقئيففنك تبقىك وتكتفيك هببئهتةك  وصةك فوك منطقةك وبئصتئيل،ك الك ميكنك أليك 
صذا،ك نسعىك منك خاللك ك .صالسرتاتيجيئتك املداِّمةك صالبتكئرك صتظ ك قئ رةك اتىك املنئرسةك يفك اصسوقك اصسيئحيةك اصعئملية

حتتي ك خمتتفك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املعتمدةك منك ِقب ك هئتهك اصوجهئتك اصاالدةك منك هذاك اصعم ،ك إىلك 
ك إسقئطهئك  ك حمئوصة ك مثَّ ك ومن ك صتنئرسيتهئ، ك املمئرسئتك واستخالصك مؤشااتك اصنجئحك األسئسية ك فرض  ك حتديد فج 

ك املكئنةك اص يك تستحقهئ،ك وذص ك وإاطئلهئ بنئءك منوذجك ايقك كك انك طوتكييفهئك اتىك اصوجهةك اجلزالايةك بياضك تطوياهئ
ئاتبئرهك منك ِقب ك احلكومئتك وصنئاةك اصسيئحةك بصتوجهةك اجلزالاية،ك واصذيك ميكنك ااتمئ هك ك االبتكئروقئلمك اتىك ك متكئم 

ئك سعيكً وك يهدفك إىلك تنميةك اصوجهةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئك واستدامتهئك ضمنك خايطةك اصسيئحةك اصعئملية.ك ك ئماجعيكً ك اإطئركً 
ك :اصتئيلاصاليسك ك اصسؤالك منك خاللك اصدراسةك مشكتة،ك ميكنك طاحك اتىك مئك سبقك نئءكً صتأليدك هذهك األمهيةك وب

لتعزيز ح ما هو النموذج المقتر و ؟ الجزائري سلوك السائحفي صناعة الفندقة على  االبتكار هل يؤثر
 ؟الجزائريةالسياحية الوجهة  استدامةتنافسية و 

ك األسئتةك اصفاايةك اصتئصية:ك ميكنك إ راج،ك اإلشكئصيةوك اصسؤالك اصاليسك وقغدك اإلملئمك مبختتفك جوانبك 

ك ؟صفندقااصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك ك /تغميمنوعابتكئراتك ؤثاك ه ك ت السؤال األول:
جلزالايك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك ااملعتومئتك تكنوصوجيئك يؤثاك استعمئلك ه ك ك السؤال الثاني:

ك ؟اصفندقصإلقئمةك يفك 



 

 ه

 

 مقدمة
ايك صإلقئمةك يفك اجلزالك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك ةيؤثاك تكييفك اخلدمه ك ك الثالث: السؤال 

ك ؟فندقاص
عك منك فج ك اإلقئمةك راصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدابتكئراتك نوع/تغميمك ؤثاك ته ك ك السؤال الرابع:

ك ؟فندقاصيفك 
جلزالايك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك ااملعتومئتك تكنوصوجيئك يؤثاك استعمئلك ه ك ك السؤال الخامس:

ك ؟فندقاصصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
يك صتدرعك منك اك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالك ةيؤثاك تكييفك اخلدمه ك ك السؤال السادس:
ك ؟فندقاصفج ك اإلقئمةك يفك 
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك ه ك توجدك راوك ك السؤال السابع:

ك خغئلغهمك اصدميياارية؟بئختالفك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟بئختالفك جنسهمك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟بئختالفك بتدك إقئمتهمك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟سنهمك بئختالفك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك حغئليةك اندك مستوىك قك ذاتك  الصةك إتوجدك راوك ه ك

 ؟ةاصتعتيميك مستويئهتمك بئختالفك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟مهنتهمك بئختالفك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟حئصتهمك اصعئلتيةك بئختالفك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

ك  ؟بئختالفك  ختهمك يفك رندقك مبتكا



 

 و

 

 مقدمة
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك ه ك توجدك راوك ك السؤال الثامن: 

ك خغئلغهمك اصدميياارية؟بئختالفك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟جنسهمك بئختالفك يفك رندقك مبتكاك إلقئمةمنك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟بتدك إقئمتهمك بئختالفك يفك رندقك مبتكاإلقئمةك منك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟سنهمك بئختالفك يفك رندقك مبتكاإلقئمةك منك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟مستويئهتمك اصتعتيميةك بئختالفك يفك رندقك مبتكاإلقئمةك منك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟مهنتهمك بئختالفك يفك رندقك مبتكاإلقئمةك منك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟حئصتهمك اصعئلتيةك بئختالفك يفك رندقك مبتكاإلقئمةك منك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟ ختهمك بئختالفك يفك رندقك مبتكاإلقئمةك منك فج ك ا
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05ه ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك السؤال التاسع: 

ك صك اصسفا؟صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئل
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟ارةك اصفندقيةبئختالفك نوعك اصيك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟بئختالفك تغنيفك اصفندقك يفك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك راوك توجدك ه ك

 ؟بئختالفك اصياضك منك اصسفاك يفك رندقك مبتكا



 

 ز

 

 مقدمة
   ك صإلقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟اصسفاك وجهةبئختالفك ك يفك رندقك مبتكا
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05ه ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك السؤال العاشر: 

 ؟صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟ارةك اصفندقيةبئختالفك نوعك اصيك يفك رندقك مبتكاإلقئمةك منك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟بئختالفك تغنيفك اصفندقك إلقئمةك يفك رندقك مبتكامنك فج ك ا
  عك تدرصك اجلزالاينياصسيئحك بنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 بئختالفك اصياضك منك اصسفا؟ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكامنك فج ك ا
  عك تدرصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك قك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راوك ه ك

 ؟اصسفاك وجهةبئختالفك ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكامنك فج ك ا

 الدراسةفرضيات ثانيا: 
تةك اصفاضيئتك مجك متك ااتمئ ك ،صتدراسةك واألسئتةك اصفاايةك املنبثقةك انهك اصاليساتىك اصسؤالك ك اإلجئبةقغدك 

ك اصتئصية:
ك فندق.صااصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك ك /تغميمنوعابتكئراتك ؤثاك تك الفرضية األولى:
ك استعمئلك ك الفرضية الثانية: ك يؤثا ك اصسئل ك ااملعتومئتك تكنوصوجيئ ك اتىك استعدا  جلزالايك يفك املؤسسئتك اصفندقية

ك فندق.اصصإلقئمةك يفك 
ك فندق.اصك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك ةيؤثاك تكييفك اخلدمك الفرضية الثالثة:
ئمةك يفك اصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك منك فج ك اإلقك /تغميمنوعابتكئراتك ؤثاك تك الفرضية الرابعة:

ك فندق.اص
جلزالايك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك ااملعتومئتك تكنوصوجيئك يؤثاك استعمئلك ك الفرضية الخامسة:

ك فندق.اصصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 



 

 ح

 

 مقدمة
ج ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك منك فك ةخلدميؤثاك تكييفك اك الفرضية السادسة: 

ك فندق.اصاإلقئمةك يفك 
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك الفرضية السابعة:

ك .خغئلغهمك اصدمييااريةبئختالفك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
  ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 .همنسبئختالفك جك رندقك مبتكا
 ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05وجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ت

 بئختالفك بتدك إقئمتهم.ك رندقك مبتكا
 ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05ةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك توجدك راوقك ذاتك  الص

 .همسنبئختالفك ك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية.ك ك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك مهنتهم.ك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية.ك رندقك مبتكا
 ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك توجدك راوقك ذات

 بئختالفك  ختهم.ك رندقك مبتكا
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك ك 0,05 الصةك وقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك توجدك راك ك الفرضية الثامنة:

ك .اصدمييااريةغئلغهمك بئختالفك خمنك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك جنسهم.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا
 ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05وجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ت

 بئختالفك بتدك إقئمتهم.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا



 

 ط

 

 مقدمة
   ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك سنهم.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية.ك ك مبتكاك إلقئمةك يفك رندقفج ك ا
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك مهنتهم.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاج ك اف
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك  ختهم.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك الفرضية التاسعة:

ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا.
  ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية.ك رندقك مبتكا
 ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05وجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ت

 بئختالفك تغنيفك اصفندق.ك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك اصياضك منك اصسفا.ك رندقك مبتكا
  ك صإلقئمةك يفك اصسيئحك اجلزالاينيدا ك بنيك استع 0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك وجهةك اصسفا.ك ك رندقك مبتكا
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك :العاشرةالفرضية 

ك .خغئلصك اصسفاصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك 
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا



 

 ي

 

 مقدمة
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05وجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ت

 بئختالفك تغنيفك اصفندق.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك اصياضك منك اصسفا.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكافج ك ا
  ك تدرعك منصك اصسيئحك اجلزالاينيبنيك استعدا ك  0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك

 بئختالفك وجهةك اصسفا.ك ك قئمةك يفك رندقك مبتكاإلفج ك ا

 الدراسةأهداف غاية و : ثالثا
ةك اتىك ستوكك اصسيئحك يفك املؤسسئتك اصفندقيك االبتكئرواملتمثتةك يفك تبينيك فثاك ك  راستنئمنك ك بييةك حتقيقك اصيئية

ك منوذجك  ك إىلك بنئء ك إضئرة ك هباستنئ كً اجلزالايني، ك اصاالدة ك إىلك اصتجئربك اصعئملية ك وك ا ك تنئرسية جهةك اصوك ك استدامةدفك تعزيز
 اصتئصية:ك صيئغةك األهدافك تاجلزالاية،ك مت

ك تكنوصوجيئاستعمئلك وك اصفندقك ك /تغميمنوعابتكئراتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك ك االبتكئررهمك تأثرك  .1
 اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك منك حيثك االستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع.ك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة

ك (Hotel Type/Design)يفك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك نوعك اصفندقك وتغميمهك ك االبتكئرتقييمك تأثرك  .2
تك ااالبتكئرك ك هندفك إىلك معارةك ه يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك ك (WTS)اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 

جلزالايك ااص يك تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك تغميمهئك ونواهئك تدرعك وتثرك اصاغبةك صدىك اصسئل ك 
 إلقئمةك ريهئ.ختيئرهئك واال

ك تأثرك  .3 ك اصسيئحك ك االبتكئرتقييم ك اتىك استعدا  ك منك حيثك نوعك اصفندقك وتغميمه يفك املؤسسئتك اصفندقية
ك اتك اص ياالبتكئرك ه ك هندفك إىلك معارةك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك ك (WTP)اجلزالاينيك صتدرعك 

ك ومستعًداك رعك وجتع ك اصسئل ك اجلزالايك موارًقئتداهئك تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك تغميمهئك ونوك 
 هئ.اتك اص يك تقدِّماالبتكئرك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ قك واالستفئ ةك منك ك (WTPM)اتىك اصدرعك فلثاك 

ك  .4 ك تأثر ك املؤسك االبتكئرتقييم ك صيف ك استعمئهلئ ك حيث ك من ك اصفندقية  Use of)ك ومئتاملعتك تكنوصوجيئسئت

Information Technology) اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك ك(WTS) يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك ك
ك ه ك  ك املؤسساالبتكئرك هندفك إىلك معارة ك صاتك اص يك تعتمدهئ ك منك خاللك استعمئهلئ كنوصوجيئك تئتك اصفندقية
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 مقدمة
إلقئمةك ختيئرهئك واوتقدميهئك خلدمئتك تعتمدك اتيهئك تدرعك وتثرك اصاغبةك صدىك اصسئل ك اجلزالايك الاملعتومئتك  

 ريهئ.
ك صيفك املؤسك االبتكئرييمك تأثرك تق .5 اتىك استعدا ك ك ومئتاملعتك تكنوصوجيئسئتك اصفندقيةك منك حيثك استعمئهلئ

تك ااالبتكئرك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك ك (WTP)اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك 
ك املعتومئتك كنوصوجيئتئهلئك وتقدميهئك خلدمئتك تعتمدك اتىك استعماص يك تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك 

منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك ك (WTPM)اتىك اصدرعك فلثاك ك وجتع ك اصسئل ك اجلزالايك موارًقئك ومستعًداك ستدرع
 .اصتكنوصوجيةك اص يك تورِّاهئاتك االبتكئرك اصفنئ قك واالستفئ ةك منك 

ك  .6 ك تأثر ك ك االبتكئرتقييم ك حيث ك من ك اصفندقية ك املؤسسئت  Customization of)ك صتخدمئتك تكييفهئيف

Services) اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك ك(WTS) يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك ك
عك وتثرك اصاغبةك تدرك تكييفهئك صتخدمئتك املقدمةاتك اص يك تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك خاللك االبتكئرك 

 إلقئمةك ريهئ.ختيئرهئك واصدىك اصسئل ك اجلزالايك ال
دا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اتىك استعك تكييفهئك صتخدمئتيفك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك ك االبتكئرتقييمك تأثرك  .7

دهئك اتك اص يك تعتماالبتكئرك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك ك (WTP)صتدرعك 
ك ايك موارًقئك ومستعًدالرعك وجتع ك اصسئل ك اجلزاستدك تكييفهئك صتخدمئتك املقدمةاملؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك 

ك اص يك املكيَّفةاخلدمئتك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ قك واالستفئ ةك منك ك (WTPM)اتىك اصدرعك فلثاك 
 تورِّاهئ.

منك ك (WTS)صتدرعك ك مهواستعدا ك (WTS)التشئفك االختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك  .8
ؤسسئتك خلغئلغهمك اصدميياارية،ك ممئك يسئادنئك اتىك توجيهك مسريك املك تبًعئفج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك 

 اصفندقيةك واقرتاحك اصتوصيئتك اص يك تتوارقك معك ل ك شاحيةك سوقية.ك 
منك ك (WTS)مك صتدرعك هواستعدا ك (WTS)التشئفك االختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك  .9

ك تبًعئفج ك ا ك يفك اصفنئ قك املبتكاة ك مسريك املؤسخلغئلصك اصسفاك إلقئمة ك اتىك توجيه ك يسئادنئ ك ممئ سئتك ،
 اصفندقيةك واقرتاحك اصتوصيئتك اص يك تتوارقك معك ل ك شاحيةك سوقية.

اتك االبتكئرك منك حيثك ك (Business)وسيئحك األامئلك ك (Leisure)اصتعافك اتىك تفضيالتك سيئحك اصرتريهك  .10
ك املعتمدةك يفك املؤسسئتك اصفندقية نسبةك صتشاحيتنيك ئصبك اتك تكونك ذاتك فمهيةاالبتكئرك ،ك فيك اصتعافك اتىك فيِّ
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 مقدمة
اتك اصواجبك البتكئرك اختيئرمهئك صتفنئ ق،ك ومنك مثَّك توجيهك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك حولك اصسوقيتنيك اندك ا 

 ااتمئ هئك وتنفيذهئك منك فج ك استهدافك ل ك شاحية.ك 
ينيك واص يك اتك تؤثاك اتىك خيئراتك اصسيئحك اجلزالاك االبتكئرك ك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حتديدك في ك ك نيك مسريمتك .11

نهئك إذاك لئنتك الك متكِّك ك اك صتكتفتهئ،ك خئصةاتك نظاكً االبتكئرك ستعو ك اتيهئك بئملنفعة،ك ألنهك الك ميكنهئك تنفيذك مجيعك 
 منك حتقيقك اصاب ك فوك مكئسبك مئصية.

صعاوضهمك ك نإمكئنيةك اصتغميمك األحسك اجلزالاينيك ملسريك املؤسسئتك اصفندقيةك يتي ك رهمك خيئراتك اصسيئح .12
 تشييتيةك تتوارقك معك احتيئجئتك وتفضيالتك اصشاال ك املختتفة.ك ك اخلدميةك وصيئغةك اسرتاتيجيئت

استخالصك حمالئتك ومؤشااتك اصنجئحك األسئسيةك صتنئرسيةك وجه يك اصناويجك و يبك )اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة(ك  .13
ك اصيوذصكك منك خاللك حتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئح ك ِقب  ك من ك املعتمدة ربك ك تص يك تعوجهتنيك اة

 ،ك ومنك مثَّك إسقئطهئك وتكييفهئك اتىك اصوجهةك اجلزالاية.االبتكئرلوجهئتك رالدةك يفك جمئلك 
ةك صتوجهةك اتيهئك منك فج ك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيك االاتمئ اصتعافك اتىك حمالئتك اصنجئحك األسئسيةك اص يك ميكنك  .14

 اجلزالاية.
ك منك خاللك تطوي .15 ك اجلزالاية ك اصوجهة ك واستدامة ك تنئرسية ميكنك ك تكئراالباك منوذجك متكئم ك وقئلمك اتىك تعزيز

اتيهك لإطئرك ماجعيك منك ِقب ك اصستطئتك اصعئمةك ومسريك اصوجهةك اجلزالايةك منك فج ك تنميةك صنئاةك ك االاتمئ 
 قهئ.الايةك وإاطئلهئك املكئنةك اص يك تستحاصسيئحةك اجلزك 

 الدراسةرابعا: أهمية 
 مئك يتي:واصعَمتية،ك واص يك ميكنك توضيحهئك ريك منك اصنئحيتنيك اصعتميةك ئإىلك فمهيتهك اصدراسةك تاجعك فمهيةك هذه

 العلميةهمية األ .1

 ريمئك يتي:ك اصدراسةك ميكنك توضي ك األمهيةك اصعتميةك هلذه
 فهمك يفك صنئاةك اصسيئحةك ويفك توررك إطئرك نظايك صك االبتكئريفك إثااءك األ بيئتك حولك ك اصدراسةك تسئهمك هذه

ك اصدراسئتك حولك ك االبتكئر ك واصفندقةك حمدو ةك مقئرنةك ك االبتكئراصسيئحي.ك حيثك تعُد يفك جمئلك اصسيئحة
والك سيمئك ك اصفجواتهذهك م ءك إىلك ك اصدراسةك التك األخاى،ك صذاك نسعىك منك خاللك هذهبتتكك املتوراةك يفك اجملئ

ك بئصبحوثك اصعاب ك نسعىك إىلك فنك تتتكك املتعتقة صالبتكئرك يفك ك  صياًلك ك اصدراسةك هذهكونك يةك واجلزالاية،ك لمئ
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 مقدمة
ئاةك صبئحثنيك يفك جمئالتك اصسيئحة،ك ولذصكك خمتتفك اصفئاتنيك يفك صنصنئاةك اصسيئحةك بئصنسبةك صتطتبةك وا 

 أصحئبك املؤسسئتك ومسريك اصوجهئتك اصسيئحية.لك ك اصسيئحة

 متعد ك اصتخغغئتك ك اتبئعك هنجك اصدراسةك حئوصنئك منك خاللك هذه(Interdisciplinary) واملستويئتك منك ك
واصتسيرك ك األخاىك )مث ك اصتسويقمبجئالتك اصعتومك االجتمئايةك ك االبتكئرخاللك اصابطك بنيك جمئلك اصسيئحةك وك 

ك إضئرةك إىلك تنئوهلئك اتىك مستوىك املنتجئتك املئ يةك واملؤسسئتك واصوجهئتك ،واالقتغئ ك واصعتومك اصنفسية(
ك يسئهمك يفك إاطئءك نظاةك متكئمتةك حولك فسئصيبك تطبيقك  يفك ك تكئراالباصسيئحيةك واصستطئتك اصعئمة،ك ممئ

 خمتتفك املستويئتك واجملئالت.

 يفك إثااءك األ بيئتك حولك ستوكك اصسئل ،ك إذك الك بدك فالك ننسىك فنَّهك بدونك اصسيئحك ك اصدراسةك لمئك تسئهمك هذه
ةك وهذاك حالك وجو ك صتسيئحة،ك وبئصتئيلك الك بدك منك رهمك اصسيئحك وستوليئهتمك منك فج ك اصتسيرك اصفعئلك صتسيئ

 راسةك اصعمتيئتك واملؤثااتك وشاحك املفئهيمك ك اصدراسةك اص يك متك منك خالهئك مئك نسعىك إصيهك منك خاللك هذه
نطم ك فنك ك ئحي.ك وبئصتئيل،نظايئتك واصنمئذجك األسئسيةك اص يك تكمنك وراءك اختئذك اصقااراتك واصستوكك اصسيواص

ك متينةك حولك املوضوعك وك يفك ك اصدراسةك تسئهمك هذه لئ ميينيك تطوياك اصفهمك وحتفيزك اصطتبةك واألتوررك قئادة
اتك م ءك اصفجوك وصئنعيك اصقااراتك واصسيئسئتك اتىك إجااءك املزيدك منك األحبئثك يفك هذاك اجملئلك منك فج ك 

ك اص يك تكئ ك  ك بئصدراسئتك اصعابية ك املتعتقة منعدمة،ك وإنك ونك تكاملتعتقةك مبوضوعك ستوكك اصسئل ك والك سيمئ
ك تعئجلك موضوعك ستوكك اصسئل ك بشموصيةك  ونك حتديدك خغوصيئتهك مقئرنةك بستوكك املستهتكرهيك جدتك وكُ 

ك .ك ك اصشئم 
 عمليةالهمية األ .2

 مستوينيك رليسيني:اتىك ك اصدراسةك نك توضي ك األمهيةك اصعمتيةك هلذهميك
 يري المؤسسات السياحية والفندقيةبالنسبة لمس .1.2

 يفك متكنيك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك منك تغميمك ااوضهمك وخدمئهتمك بشك ك ك اصدراسةك تسئهمك هذه
تتوارقك معك احتيئجئتك وتفضيالتك ك (Operational strategies)فرض ك وصيئغةك اسرتاتيجيئتك تشييتيةك 

 اصسيئحك اجلزالايني.ك 

 ك منك رهمك ليفمتكنيك مس ك اصفنئ قك قيئمك يةريك املؤسسئتك اصفندقية ك هيك ك اصسيئحك اجلزالاينيك بئختيئر ومئ
ج ك احلغولك عك فلثاك منك فاتك اص يك تؤثاك اتىك قااراهتمك وجتعتهمك يستعدونك إىلك اصدراالبتكئرك اخلدمئتك وك 
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 مقدمة
منك اصتسيرك اجليدك ك ناصفهمك اجليدك صعمتيةك اختيئرك اصسيئحك بنيك خمتتفك املؤسسئتك اصفندقيةك ميكِّك ك نَّك اتيهئ.ك إذك إ 

 واصفعئلك صغنئاةك اصفندقةك وذصكك منك جوانبك خمتتفة.ك 

  خيئراتك ك اتك واخلدمئتك اصواجبك توررهئك واص يك تؤثاك اتىاالبتكئرك توجيهك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك حولك
 اصسيئحك اجلزالاينيك وتتمئشىك معك تفضيالهتم،ك ومنك مثَّك متكنيك املؤسسئتك منك حتقيقك مكئسبك مئصية.

 يئحةك ومتكنيك يفك صنئاةك اصسك االبتكئريفك إباازك األمهيةك االسرتاتيجيةك صالاتمئ ك اتىك ك اسةاصدرك ك تسئهمك هذه
املسوقنيك ومسريك املؤسسئتك اصسيئحيةك واصفندقيةك منك تغميمك وتكييفك سيئسئهتمك واسرتاتيجيئهتمك مبئك 

 يتمئشىك معك احتيئجئتك وتفضيالتك اصسيئح.

 لوجهات السياحية والسلطات العامةبالنسبة لمسيري ا .2.2
 ئنك ذصكك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك سواًءك لك االبتكئريفك إرئ ةك وتوايةك اصستطئتك اصعئمةك بأمهيةك ك اصدراسةسئهمك ت

ك صسيئحيةوإ ارةك اصوجهةك اك تسيرمنك حيثك طاقك ك وفاصسيئحيةك ك /املؤسسئتاملنتجئت/اخلدمئتك اتىك مستوى
 اصوجهةك اجلزالاية.ك واستدامةك تعزيزك تنئرسيةك و ورهك يفك 

 يفك حتديدك فرض ك املمئرسئت،ك والتشئفك األخطئءك واصتجئوزاتك واستخالصك مؤشااتك ك اصدراسةسئهمك ت
اصنجئحك األسئسيةك صتنئرسيةك اصوجهئتك األجنبيةك حم ك اصدراسة،ك مئك ميكِّنك منك توجيهك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك 

 وتفئ يك ارتكئبك نفسك األخطئءك وحتسنيك املمئرسئتك اصشخغية.ك 

 اصستطئتك ميكنك ملسريك اصوجهةك اجلزالايةك وك ك االبتكئرقئلمك اتىك وك ذجك متكئم ك يفك تقدميك منوك ك اصدراسةسئهمك ت
ك ةك اجلزالايةوتعزيزك تنئرسيةك اصوجهاتيهك لإطئرك ماجعيك هبدفك تطوياك اصغنئاةك اصسيئحيةك ك االاتمئ اصعئمةك 

ك ضمنك خايطةك اصسيئحةك اصعئملية.ك 

 الدراسةحدود خامسا: 
الحدود مئك فاحلدو ك املكئنيةك واحلدو ك اصزمنية،ك وك تتمث ك حدو ك اصدراسةك احلئصيةك يفك ل ك منك احلدو ك املفئهيمية،ك 

ستوكك ك سئتك اصفندقيةك اتىيفك املؤسك االبتكئرك راتىك  راسةك تأثك االستقغئليةتمث ك يفك اقتغئرك اصدراسةك رتالمفاهيمية 
ك االستعدا ك صإلقئمةاصسيئحك اجلزالاينيك منك حيثك  ك صتدرعك (WTS)ك فبعئ  ك بيضك اصنظاك انك (WTP)ك واالستعدا  ،

اتىك ئليةك لمئك اقتغاتك اصدراسةك االستقغك ك .اص يك يعارهئك اصسيئحك انك تتكك املؤسسئتك اصفندقيةاملعتومئتك األخاىك 
ة،ك ،ك  ونك اصتطاقك إىلك اصغنئائتك اجلزليةك األخاىك املكونةك صغنئاةك اصسيئحيفك صنئاةك اصفندقةك االبتكئر راسةك تأثرك 

حك يفك هنئيةك نموذجك اصسيئحيك املقرتك هك وبفض ك اصفنَّك .ك غرك ةواحدك  راسةضمنك اك صكربك نطئقك اصدراسةك واستحئصةك  جمهئك نظاكً 
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 مقدمة
إرشئ اتك واقرتاحئتك تشم ك مجيعك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحة.ك فمئك وك اصدراسة،ك متك تقدميك توصيئت،ك  

اية،ك بيضك اصنظاك صكرتوينك صألراا ك ذويك اجلنسيةك اجلزالحتديدهئك لونهك متك توجيهك استبيئنك إك ،ك رتمك يتمالحدود المكانية
ةك بنيك صتدراسةك االستقغئليةك مقتغاةك اتىك اصفرتةك اصزمنيةك املمتدك الحدود الزمنيةيفك حنيك لئنتك ك ،إقئمتهمانك بتدك 

ك .2020شهايك جويتيةك وسبتمربك 

ك سادسا: صعوبات الدراسة
ك ميكنك إجيئزك فهمك اصغعوبئتك ريمئك يتي:ك 

ك  .1 تميةك املااجعك املعتمدةك ابئرةك انك مقئالتك اتميةك متك نشاهئك يفك جمالتك افغتبيةك تشتتك املااجع:ك حيثك فنَّ
ك ختغغهئك يفك اجلزليئتك جيع ك منك حمكَّمة .ك ربئصاغمك منك اصقيمةك اصعتميةك اصكبرةك ملث ك هذهك املااجع،ك إالك فنَّ

ك ملك  ك فنَّنئ ك األطاوحة.ك لمئ ك اصبحثك وحتايا ك ماجعيك يسئهمك يفك تسهي ك امتية اصغعبك احلغولك اتىك إطئر
تيةك اصعابيةك فوك احلئصيةك سواًءك بئصفطاوحةك  لتوراهك قئمتك بئصابطك بنيك متيراتك  راستنئك ك فيَّةنتمكنك منك إجيئ ك 

 بئصتيئتك األجنبيةك )اصفانسيةك واالجنتيزية(.

يمئك بشك ك لبرك اتىك اصدراسئتك بئصتيئتك األجنبيةك )الك سك االاتمئ قتةك املااجعك بئصتيةك اصعابية:ك حيثك متك  .2
،ك %)5(اتىك املااجعك بئصتيةك اصعابيةك بنسبةك ك االاتمئ ،ك يفك حنيك متك %) 95(بئصتيةك اإلجنتيزية(ك وذصكك بنسبةك 

 ممئك ف َّىك إىلك استنزافك اصكثرك منك اصوقتك واجلهدك يفك امتيئتك اصقااءةك واصتحتي ك واصرتمجة.

ك :ك ممئك جع ك اصطئصبةك تتطاقك وتبحثك يفك اصعديدك منك اصتخغغئتك األخاىاالبتكئراصسيئحةك وك ك بك موضوعتشعكُ  .3
 ذاتك اصغتةك مبوضوعك اصدراسة.ك 

اتىك استبيئنك ك االاتمئ :ك مئك  رعنئك إىلك 19-لوريدك ك جئلحةتزامنك ررتةك توزيعك استبيئنك اصدراسةك بفرتةك تفشيك  .4
ك .(Self-administered online survey)ك االنرتنتذايتك اإل ارةك اربك 

 وأدوات جمع البيانات البحثمنهج : سابعا
 Research Purposeالغرض من البحث  .1

فنَّهك ميكنك تغنيفك ك (Yin, 1994)ياىك اصبئحثك ينيك ك حيثصك ك بئحثك  وارعهك إلجااءك  راسةك اتميةك معينة،ك 
،ك واصبحثك (Exploratory research)تتمث ك يف:ك اصبحثك االستكشئيفك فسئسيةك اصياضك اصبحثيك إىلك ثالثك رئئتك 

 .(Explanatory or causal research)ك واصبحثك اصتوضيحيك فوك اصسبيبك (Descriptive research)اصوصفيك 
ك ك 
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 مقدمة
ك حتقيق  ك وك ك بياض ك انك اصدراسة فهدافغئية ك اصوصفي اتى االاتمئ  مت ،ئفسئتته واإلجئبة *اصبحث

ك 1
(Descriptive research)ك اصرتالمك املعايفك حولك موضوعك  (1ل:ك )خال من املنهج هذا استخدامك مت .ك إذ استقااء

املقئالتك اصعتمية،ك ك يف ئفسئسك ك متمثتة مااجع من توراك ملئ مكتيب مبس  اصقيئم طايق انك  (Literature study) اصبحث
 منوذج بنئء فج  من اصطئصبةك صيهئإ استندت واص ي اصسئبقة، صتدراسئت املتضمنة واملتتقيئت صدوريئتاوك  اصكتب،وك 

انك طايقك توزيعك استبيئنك اتىك اينةك ك (Survey)(ك استعمئلك فستوبك املس ك 2و)،ك راضيئت شك  يف وتامجته صدراسةا
 راسةك وحتتي ك االسرتاتيجيئتك انك طايقك ك (Case study)(ك استعمئلك فستوبك  راسةك احلئصةك 3منك اصسيئحك اجلزالاينيك و)

ك (.اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة) يبك اويجك وك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املتبعةك منك طافك وجه يك اصن
 .Research Approach and Data Collection Methodsنهج البحث وطرق جمع البيانات م .2

 ئارتبئطكً  وياتبط ،بئصية فمهيةك ذا افماكً  واملختتطة اصكمية،ك واصنواية، األسئصيب بني من،ك اصبحث نهجم اختيئر يعترب
 مت فسئتتهئ ان اإلجئبةك وبياض ،وفهدارهئ اصدراسة طبيعة إىل انظاكً  صذا،.ك وفسئتتهئ وفهدارهئ اصدراسة بيئية ئوثيقكً 

 Quantitative)ك األستوبك اصكميوذصكك منك خاللك املزجك بنيك ك (Mixed method)املختتطك  األستوب اختيئر

method) ك واألستوبك اصنوايك(Qualitative method) ك .ك
 اصعالقئت إنشئء هبدف مةصئرك ك حتئصي  إىل إخضئاهئ مث لمي، شك  يف اصبيئنئت جبمع يسم ك اصبحثك اصكمي 

 اصبحث فشكئل من شكاًلك  بئاتبئرهك (Survey research) املسحيك  اصبحث اتى االاتمئ  مت حيث،ك متيراهتئ بني

 مث اصدراسة، قيد اجملتمع / اصعينة منك املعتومئت مجع فج  من وتوزيعه االستبيئن تغميم بئملعئينة، يهتم اصذي اصكمي
إصكرتوينك يتكونك بشك ك ك استبيئن توزيعك طايق ان وذصك املستجَوبني، خغئلص / ستوليئت صفهم اصتحئصي  إجااء

 اتى ،يومقيئسك صيكاتك اصسداسك (Multiple choice questions)فسئسيك منك فسئتةك ذاتك اخليئراتك املتعد ةك 

 اصبحث اتىك االاتمئ  مت لمئ .ستوليئهتم ورهم خغئلغهم اتى فاصتعاك  هبدف اجلزالايني اصسيئح من اينة

 بني االقةك هنئك لئنت إذا مئ صتحديد ُتستخدم لمية منهجية بئاتبئره (Correlational research) االرتبئطي

ك اصعالقةك التشئف فج  من وذصك اصعالقة، هذه تكمن  رجة في وإىل(ك اينة فو)مئك  جمتمع  اخ  فلثا فو متيرين
                                                 

سئسك يفك هذاك اصبحث.ك قدك يكونك "اصشيء"ك حدثًئك فوك ظئهاةك )رسيوصوجيةك فوك يعتربك اصوصفك اصدقيقك واملنتظمك صـك "شيءك مئ"ك فوك "شخصك مئ"ك حجاك األ * 1
اجتمئايةك فوك ثقئرية(،ك فوك خغئلصك )مث ك املشئااك واالجتئهئت(،ك يفك حنيك قدك يكونك "اصشخص"ك راً اك فوك جممواةك فوك جمتمًعئ.ك قدك يكونك هنئكك -نفسية

.ك لمئك جتدرك (Dulock, 1993, p. 154)بنيك متيرينك فوك فلثاك ك (Correlation)متيرك واحدك فوك قدك يهتمك اصبحثك بتحديدك مئك إذاك لئنك هنئكك ارتبئطك 
املتوسطك ك كاإلشئرةك إىلك فنهك قدك يكونك اصبحثك اصوصفيك لمًيئك فوك نواًيئ.ك حيثك يقدمك اصبحثك اصوصفيك بيئنئتك موجزةك مث ك مقئييسك اصنزاةك املالزيةك مبئك يفك ذص

حناافك املعيئريك واصتبئينك واصنسبك املئويةك واالرتبئطك بنيك املتيرات.ك لمئك قدك يتمك يفك شك ك  راسئتك نوايةك منك خاللك  راسئتك احلئصةك احلسئيبك واصوسيطك واال
(Case studies) ك ك واملالحظة ،(Observation) ك ك واملقئبالت ،(Interviews) ك ك إخل ،(The Association for Educational 

Communications and Technology, 2001). ك
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 ثالث خالل منك انهئ املعربَّك  اصفندقة صنئاة يف االبتكئر تأثر فمههئ من وصع َّك  املتيرات، من جممواة بني واالرتبئط 

 ستعمئلاك (2)؛ك  (Hotel type/design innovations)اصفندق نوع/تغميمابتكئراتك (ك 1)ك :يف متمثتةكً  متيرات

 Customization of) دمةاخل تكييفك (3)و ؛(Use of information technology)ك املعتومئتك تكنوصوجيئ

service) ، ةصإلقئم االستعدا  (1) يف: متمثتني متيرين خالل من انهئ املعربَّك  اجلزالاي اصسئل  ستوليئت اتىك 
(WTS)  عك صتدر االستعدا ك (2)وك(WTP). حيثك متك تاميزك بيئنئتك االستبئنئتك ومعئجلتهئك بئستخدامك بانئمجك احلزمك ك

ك  ك االجتمئاية ك صتعتوم ك واختبئرك ك (IBM SPSS Statistics 26)اإلحغئلية ك اصدراسة ك انك فسئتة منك فج ك اإلجئبة
  راضيئهتئ.ك 

اصذيك وك ك (Case study)فستوبك  راسةك احلئصةك ك منك خاللك استعمئلاصنوايك ك األستوبك اتىك االاتمئ لمئك متك 
حتقيقك جتاييبك يبحثك بعمقك يفك ظئهاةك معئصاةك وضمنك ك ”اتىك فنَّ:ك ك (Yin, 2009)يتمك وصفهك منك ِقب ك اصبئحثك ينيك 

سةك موضوعك .ك مبعىنك آخا،ك يتمك  را“سيئقهئك اصواقعي،ك والك سيمئك ملئك تكونك احلدو ك بنيك اصظئهاةك واصسيئقك غرك واضحةك 
 ,Yin)نيك حيثك ينغ ك اصبئحثك يك حتدثك ريه.اصبحثك بشك ك شئم ك لمثئلك صظئهاةك حقيقية،ك وضمنك اصسيئقك اصذيك 

ئتةك منك واصتوضيحيةك اص يك جتيبك انك األسبئستعمئلك هذاك اصنوعك منك اصدراسئتك يفك حئصةك اصدراسئتك اصوصفيةك ك (2006
 Unit of)اصشك :ك مئذاك حدثك وليفك وملئذا؟ك لمئك يعتربك هذاك األستوبك مفيدك صتيئيةك ملئك تكونك وحدةك اصتحتي ك 

analysis) ك ك قيد ك املوضوع ك فو ك ليئنكً ، ك ان ك ابئرة ك مجئايكً اصدراسة ك ئ ك منظمةك (Collective entity)ئ ك مث  ،
(Organisation) ك ك ك جمتمع ك بانئجمكً ك (Community)فو ك ك ئفو ك االقتغئ ية  Economic development)صتتنمية

program) بك  راسةك احلئالتك املتعد ةك اتىك فستوك ك االاتمئ صذا،ك متك دينةك فوك بتدك معني.ك مبك اخلئصك(Multiple 

case studies) منك فج ك  راسةك وحتتي ك جتابةك اصوجهتنيك اصاالدتنيك املتمثتتنيك يف:ك اصناويجك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك ك
ك ) ىك يتمئشك وهذاك مئك (Purposive sampling)ك متك اختيئرمهئك بطايقةك هئ رةك إمئرةك  يبك اتىك وجهك اخلغوص(ك واصتتَـنين

نك يقرتحئنك فخذك اصعينئتك اهلئ رةك اصتََّذينك ك (Seawright & Gerring, 2008)رايتك وجرينجك ك سيوك معك توصيئتك اصبئحَثني
توراك اصبيئنئتك معك غئيةك وفهدافك اصبحثك وك ك صتوارقهمئاك لمئك متك اختيئرك هئتنيك اصوجهتنيك نظاكً اك صكوهنئك فلثاك مالءمة.ك ك نظاكً 

يئسئهتئك اصتنموية،ك ضمنك سك البتكئرارالدةك يفك جمئلك تطبيقك ك واملعتومئتك حولك بااجمهمئك اصسيئحية.ك إذك تعتربك اصناويج
إحدىك األ واتك األسئسيةك ك عدك اص يك تكُ ك (Innovation Norway)"ك صالبتكئرك ذصكك تطوياهئك أل اةك "اصناويجك اتىواصدصي ك 

حة.ك يفك حنيك متك اةك اصسيئضمنك خمتتفك اصغنئائتك والك سيمئك صنئك االبتكئرصتحكومةك اصناوجييةك واهلئ رةك إىلك تعزيزك 
رايقيئك واملاتبةك إئلك ضمنك بتدانك اصشاقك األوسطك ومشاك صتغنيفهئك يفك املاتبةك األوىلك املتحدةك نظاكً ك مئراتك اصعابيةاختيئرك اإل

ك ك 140اتىك املستوىك اصعئمليك )ك 33 ك سنة ك اصسيئحية ك املنتدىك ورقكً ك 2019بتد(ك منك حيثك تنئرسيةك صنئاتهئ ك صتقايا ئ
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*االقتغئ يك اصعئملي 

ك (World Economic Forum, 2019)ك 1 ك اتىك ، ك نتيجةك الاتمئ هئ يفك ك االبتكئروالك سيمئ
وبنيتهئك اصتحتيةك ك (ICT)جئهزيتهئك منك حيثك تكنوصوجيئتك املعتومئتك واالتغئالتك منك خاللك صنئاتهئك اصسيئحيةك 

ك املتطورة.
عك يمجتمتك 2.**تمغئ رك املعتومئنوانيك منك إىلك اصوجهئتك ك هئتهاستندك جتميعك اصبيئنئتك اخلئصةك بتجئربك لمئك 

يفك حنيك ك ئحة.يوغرهئك منك اهليئئتك األخاىك اص يك تقومك بنشاك اصبيئنئتك املتعتقةك بغنئاةك اصسفمعظمك اصبيئنئتك اصكميةك 
اصسجالتك ضمنك ك املدونَّةمنك خاللك مااجعةك األ بيئتك ك (Qualitative data)عك معظمك اصبيئنئتك اصنوايةك يمجتمتك 

سيئحيةك ،ك إضئرةك إىلك املقئالتك اصغحفيةك واملواقعك اصامسيةك اخلئصةك بئصوجهئتك اصاصوثئلقك واصتقئرياك احلكوميةاألرشيفيةك وك 
(ك وغرهئك منك املااجعك املتعتقةك بئصدراسئتك اصسئبقةك منك مقئالتك visitnorway.comوك visitdubai.com)مث :ك 
ك ك إخل.،ك ولتباتميةك 

ك  الدراسات السابقة: ثامنا
اآلونةك األخرة،ك وحسبك همك يفك خئصةك األجئنبك منحظيك موضوعك اصدراسةك بئهتمئمك جممواةك منك اصبئحثنيك 

ةك مبوضوعك اصدراسةك بئشاك بعضك اصدراسئتك ذاتك اصغتةك املك إ راجواصدراسةك املكتبيةك اص يك قئمتك هبئ،ك ميكنك ك اصطئصبةطالعك ا
اك ألنك هذهك اصدراسةك تتنئولك ادةك متيراتك فسئسية،ك متك تغنيفك اصدراسئتك اصسئبقةك اتىك فسئسهئ.ك ريمئك .ك ونظاكً احلئصية

ك ك ألبازك اصدراسئتك اصسئبقة:ك يتيك ااض
ك ك 

                                                 
مئلك ابتطوياك اصعئملك انك طايقك تشجيعك األك مستقتةك منوطة غرك رحبيةك هيك منظمةك  وصيةك  )World Economic Forum(ك املنتدىك االقتغئ يك اصعئملي1*

ك اجملتمعينيك ك يواصسيئسئتك واصنواح ك اصقئ ة ك ول  ك اصعتمية ك وك فمن ك اصعئملية، ك تشكي  ك فستيضكً فج  ك يد ك تأسستك اتى ك واصغنئاية. ك األجنداتك اإلقتيمية ئذك ئ
ك شوابك األامئل ك  .سويسااك يف جلنيفك اصتئبعة لوصوجينك يفك  1971ك ائم لالوس ك فلمئ ك ائم ك يف ك يفك ك 2006رتتحت ك إقتيمية مكئتب
 .(Wikipedia)ك األمايكيةك اصواليئتك املتحدةك يف ونيويورك بكني اصغينيةك اصعئصمة

تتمث ك ك )Qualitative case studies(فنَّك هنئكك ستةك مغئ رك صتمعتومئتك اندك إجااءك  راسئتك احلئصةك اصنوايةك ك )Yin, 2012(يايك اصبئحثك ينيك  **2
ك  ك ك :يف ك ك (Interviews)املقئبالت ك املبئشاة ك ك (Direct observation)واملالحظة ك األرشيفية واصوثئلقك ك (Archival records)واصسجالت

(Documents) ومالحظةك املشئرلنيك ك(Participant observation) واملغنوائتك املئ يةك ك(Physical artefacts) ك(Adeyinka-Ojo, Nair, 

& Khoo-Lattimore, 2014, p. 2). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 مقدمة
 /السياح(اإلنساني )المستهلكينوقامت بربطه بالسلوك  االبتكارموضوع الدراسات التي تناولت  .1 

  ك ك اصبئحثك ريكرتوينوك وزمالله سنةك ك (Victorino, L., Verma, R., Plashka, G & Dev, C) راسة
 Managing Service Quality : An)واص يك متك نشاهئك يفك اجملتةك اصدوصيةك إل ارةك جو ةك اخلدمةك ك 2005

International Journal) ك ك في الخدمات وخيارات العمالء في صناعة  االبتكار"حتتك انوان:
. (Service innovation and customer choices in the hospitality industry)ك الفندقة"

ةك اصفندقة،ك صعمالءك ضمنك صنئايفك اخلدمئتك اتىك خيئراتك اك االبتكئرهدرتك هذهك اصدراسةك إىلك حتديدك تأثرك 
ك صتمؤسسئتك اصفندقية.ك  ك اصتشييتية ك واالسرتاتيجية ك اخلدمة ك تطويا ك اتى ك إطالقك اخلدمئتك اجلديدة وتأثر

مسئراك بئصواليئتك ك 930صتحقيقك هذهك األهدافك قئمك اصبئحثونك بتوزيعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك اينةك مكونةك منك 
ك االاتمئ متك )منك فج ك اصعم /اصرتريه(،ك وك ك ضك منك اصسفااملتحدةك األمايكية.ك متك تقسيمك املسئراينك ورقئك صتياك 

ك ملختتفك ك (Discrete Choice Analysis)اتىك فستوبك  ك اصتعافك اتىك تفضيالتك اصعمالء ك فج  من
ك االبتكئرك   فمهية ذات اصفندقية املؤسسئت يف االبتكئر فنَّك  اصدراسة نتئلج مناتك يفك صنئاةك اصفندقة.ك تبنيَّ

 اصرتريه بياض اصسيئح خيئرات اتى األلرب اصتأثر اصفندق صنوع يكون حيث اصفندق، اختيئرك امتية اند

ك  .اصسيئح من اصفئتني بني راوقئت وجو  فثبتت فهنئ ر.ك غ(Leisure & business) ك واصعم  سبي  اتى تبنيَّ

ك امتية اتى فلرب اأثركً تك واصتكييف( اصتكنوصوجية اصتحسينئت مث )ك ةاخلدمي املاارقك يف صالبتكئر فنَّك  املثئل
 األامئل رجئل من اصسيئح فنَّك وك ك  .اصعم  بياض بئصسيئح مقئرنة اإلقئمة صفنئ قك اصرتريه بياض اصسيئح اختيئر

 اصيارة يف االنرتنت ىلإ اصوصول بإمكئنية بدًءا اصفندق يف املتوراة اصتكنوصوجيةك بئصعاوض لبر بشك  يتأثاون

ك  ذصك، إىل إضئرة .االنرتنت ارب احلجز إمكئنية اوفخركً  اصفندقك  اخ  فامئل مالز تورا اصفندقية،  فنَّك  تبنيَّ

 (Child care) األطفئل رائية خدمئت مث  املبتكاة اصااحة بوسئل ك اتأثاكً  األلثا هم اصرتريه هبدف اصسيئح

 .(Kitchenette)ك اصيارة  اخ  اصغيرة واملطئبخ

  راسةك اصبئحثتنيك رارئرك ويورقوصيسكوك (Ravar, A & Iorgulescu, M.C) واص يك متك نشاهئك يفك ك 2013سنةك ك
ك  ك االقتغئ ية ك اصعتوم ك ستسة ك ك (Economic Science Series)جمتة "إدراك المستهلك حتتك انوان:

 Consumer’s perception on innovation in the)ك لالبتكار في سلسلة القيمة السياحية"

tourism value chain)ةك هتكيك اخلدمئتك اصسيئحي.ك هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك حتديدك ليفيةك إ راكك مست
صالبتكئرك يفك اصشاال ك املختتفةك صستستةك اصقيمةك اصسيئحيةك يفك رومئنيئ.ك منك فج ك حتقيقك هذاك اهلدف،ك قئمتك 

سئل ك رومئين.ك تشرك اصنتئلجك إىلك وجو ك ك 120اصبئحثتئنك بتوزيعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك اينةك مكونةك منك 
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تستةك اصقيمةك ستوىك اصفعتيك املدركك صالبتكئرك ضمنك ستنئقضك بنيك األمهيةك اص يك يوصيهئك اصسيئحك صالبتكئرك وامل 

صستسةك اصقيمةك ك يفك اصشاال ك املختتفةك االبتكئراصسيئحيةك يفك رومئنيئ.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك بينتك اصدراسةك فمهيةك 
ك  ك اصسيئحيةك وتأثرهئك اتىك قاارك شااءك املنتجئتك اصسيئحية.ك إذك تبنيَّ ئاةك اصفندقة،ك واصرتريهك يفك صنك االبتكئرك فنَّ

فمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اندك اختئذهمك صتقااراتك فثنئءك اصسفا.ك غرك فنَّه،ك فشئرتك نتئلجك اصدراسةك ك واملطئامك ذات
ك بئملؤسسئتك  ك منخفضك مقئرنة ك اصاومئنية ك اصسيئحية ك املؤسسئت ك ضمن ك صالبتكئر ك اصسيئح ك إ راك ك فنَّ إىل

 اصسيئحيةك األجنبية.ك 

 ك خيونقك وجيونقك  راسةك اصبئحَثني(Khuong & Giang) واص يك متك نشاهئك يفك اجملتةك اصدوصيةك ك 2014سنةك ك
حتتك ك (International Journal of Trade, Economics and Finance)صتتجئرةك واالقتغئ ك واملئصيةك 

فاخرة دراسة الفنادق ال–الخدمي على القيمة المدركة ونية العميل للعودة  االبتكار"آثار انوان:ك 
 The effects of service innovation on perceived value)ك في مدينة هوشي منه، الفيتنام" 

and guest’s return intention –A study of luxury hotels in Ho Chi Minh city, 

Vietnam) املدرلة اصقيمة اتى اصفندقية املؤسسئت يف االبتكئر تأثر.ك هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك حتديدك 

ك وباألستقيقك هذاك اهلدف،ك قئمك اصبئحثئنك بئتبئعك منك فج ك حتاصفنئ ق.ك  يف اإلقئمة إلائ ة صتسيئحك ونيتهم
ثالثك ك اتذاصكميك منك خاللك توزيعك استبيئنك اتىك اينةك ميساةك منك اصسيئحك األجئنبك املقيمنيك يفك رنئ قك 

رتبئطك مفا ة.ك تشرك اصنتئلجك إىلك االك 300وفربعك ومخسك جنومك يفك مدينةك هوشيك منه،ك إذك تكونتك اصعينةك منك 
 اصتكنوصوجيئك بنيَّة واستعمئل اخلدمئت اصفنئ ق،ك وتكييف نوعوك  اصسعاية،وك  اصتسويقية البتكئراتاإلجيئيبك ص

ك فشئرتك نتئلجك اصدراسةك إىلك اصتأثرك املبئشاك وغرك املبئشاك صعوام ك ك ك .اصفندق يف اإلقئمة إائ ة ك البتكئرالمئ
 .ك (Return intention)اصسعايك وفنواعك اصفنئ قك اتىك نيةك اصعو ةك 

  ك اصبئحثك ك وزماللهك  راسة  & De La Pena, M., Núnez-Serrano, J.A., Turrion, J) وك الك بينئ

Velazquez, F.J) ك إ راةك اصسيئحةك واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك 2016سنةك ك(Tourism Management) حتتك ك
نادق ؟ النهج المتعي للفالفندقةات ذات أهمية للمستهلكين في صناعة االبتكار "هل انوان:ك 

 Are innovations relevant for consumers in the hospitality industry ? A)الكوبية" 

hedonic approach for Cuban hotels). نئاةك يفك اصغك االبتكئرهدرتك هذهك اصدراسةك إىلك تقييمك فثاك ك
ك اتيهئك منك (WTP)اصفندقيةك اتىك استعدا ك املستهتكنيك صتدرعك  نك مك خاللك فسعئرك اصيافك اصفندقية.ك واملعربَّ

فينك متك ك ،(Hedonic price function)فج ك حتقيقك هذاك اهلدف،ك قئمك اصبئحثونك بتقدياك  اصةك صسعاك املتعةك 
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بطهئك اص يك قئمتك األ بيئتك اصسئبقةك باك مبئشاك منك خاللك جممواةك منك اصسمئتك ك بشك ك غرك االبتكئرحتديدك  

صفك غارةك رندقيةك مأخوذةك فك 40حويلك .ك متك إجااءك اصتقدياك بئستخدامك قئادةك بيئنئتك متث ك اصفندقيك ئالبتكئرب
ك ك 334منك  ك بـ ك صتيافك واملتعتقة ك خمغغكً ئك لوبيكً رندقكً ك 176فسعئرك خمتتفة ك ئ ك اصدوصية. ك صتسيئحة متك استكمئلك ئ

اصبيئنئتك مبعتومئتك حولك رضئك اصعمالءك وشعبيةك اصفنئ ق،ك لمئك متك إ مئجك حوايلك مئلةك ميزةك خمتتفةك يفك اصداصة.ك 
ك  ك اصتبئين ك حتتي  ك ذصكك إجااء ك بعد ك صتبئحثك ك (Variance decomposition)مت ك اصقيمة ك امتية بئستخدام

ك يفو ورهئك منك فج ك اصتعافك اتىك األمهيةك اصنسبيةك صك ك ميزةك ك (Sharpley value procedure)شئربتيك 
اصتدوي ك يفك حتديدك وك ك ئالبتكئرتشرك نتئلجك اصدراسةك إىلك فمهيةك اصسمئتك املاتبطةك بتقتبك فوك تبئينك األسعئر.ك 

ك فسعئ ك اإلجيئيبك اتيهئوتأثرهك اصفنئ قك اصكوبيةغافك ر ك اصسمئتك يف:ئ ك حيثك تتمث ك هذه ك يفك اك ، صعضوية
عك االحتيئجئتك مك املتنواةك واصقدرةك اتىك اصتكيفسالس ك اصفنئ قك اصدوصية،ك واصعاوضك ائصيةك اجلو ة،ك واصيافك 

فوال،ك ك خطوطك اصعم ك اصتئصية:تبئعك إاملؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك لمئك تقرتحك اصدراسةك ك ك .اخلئصةك صك ك امي 
 قك اصغيرةك ائصيةك اصفنئك تطوياك اصكبرةك معك جممواةك لبرةك ومتنواةك منك اصيافك اصفندقيةك فوتطوياك اصفنئ قك 

منك فج ك ك تكئراالباتىك ك االاتمئ الك بدك منك منهئ،ك ك اجلو ةك واص يك تالزك اتىك شاال ك سوقيةك معينة.ك يفك ل ٍّك 
وروالدك اصنشئطك ك ةتقتي ك منك اصتكئصيفك وتنظيمك اصعاضك املتنوعك مبزيدك منك اصنجئح.ك ثئنيئ،ك تظهاك اصنتئلجك فمهياص

يك يفك صنئاةك اصفندقة.ك صذصك،ك رإنك اصرتويجك هلذهك األنشطةك املبتكاةك منك ِقب ك اصشالئتك واحلكومئتك االبتكئرك 
 يتطتبك حتسنيك اصوضعك احلئيلك واصتحضرك األرض ك صتمستقب ك ضمنك صنئاةك اصفندقة.ك 

  راسةك اصبئحثك صديقك روزسنيئك (Sadik-Rozsnyai, O) تةك األوروبيةك اجملواص يك متك نشاهئك يفك ك 2016سنةك ك
ك  ك ك (European Journal of Innovation Management)ك االبتكئرإل ارة ستعداد اال"حتتك انوان:

 Willingness To Pay for) "االبتكارات: سلوك أوروبي ناشئ لتبني االبتكار للدفع من أجل 

Innovations : An emerging European innovation adoption behaviour) . هدرتك
هذهك اصدراسةك إىلك رحصك تأثرك اصثقئرةك اصوطنيةك واصعوملةك اتىك قيمةك املستهتكك واالستعدا ك صتدرعك منك فج ك 

اتك اصتكنوصوجية.ك منك فج ك حتقيقك هذاك اهلدف،ك قئمك اصبئحثك بتوزيعك استبيئنك يفك بتدينك خمتتفنيك االبتكئرك 
اتىك ك االاتمئ مفا ة.ك لمئك متك ك 642صكنك متمئثتنيك اقتغئ يئك )رانسئك وفملئنيئ(ك اتىك اينةك ممثتةك مكونةك منك 

منك فج ك حتتي ك بيئنئتك اصدراسة.ك تشرك نتئلجك اصدراسةك ك (Choice-based conjoint analysis)فستوبك 
ك  ك مإىل ك تأثر ك وجو  ك مقئب  ك صتدرع ك املستهتكك واالستعدا  ك قيمة ك اتى ك اصوطنية ك صتثقئرة اتك البتكئرك اعنوي

 ةك بئاتبئرهك متيرك وسيط.اصعئلدك اتىك هذهك اصعالقتأثرك لمئك تشرك إىلك اصتكنوصوجية،ك ك 
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 االبتكاردراسة حالة الوجهات السياحية الرائدة في مجال ب قامتالدراسات التي  .2 

  راسةك اصبئحثك شئربتيك (Sharpley, R) واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك ختطيطك وتنميةك اصسيئحةك ك 2008سنةك ك
ك  ك ك (Tourism and Hospitality Planning & Development)واصضيئرة ك انوان: "تخطيط حتت

هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك . (Planning for tourism: The case of Dubai)السياحة: حالة دبي" 
ك  ك اصسيئحةك شهمااجعةك واستكشئفك اصتخطيطك اصسيئحيك يفك إمئرةك  يب.ك تبنيَّ دتك ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّ

ئك اك وسايعكً ستماكً ماك ئك يفك إمئرةك  يبك منذك منتغفك اصثمئنينئت.ك االوةك اتىك ذصك،ك شهدتك  يبك منوكً تطورك متحوظكً 
ك صإلمئرةك اصقتي ك منك اوام ك  يفك اد ك اصسيئحك اصواردين،ك واصذيك جتئوزك معدالتك اصنموك اصعئملية،ك يفك حنيك فنَّ
ك منك خاللك مااجعةك اصسيئسئتك واصعمتيئتك اصسيئحيةك يفك  اجلذب،ك إنك وجدت،ك خبالفك املنئخ.ك لمئك تبنيَّ

ك اتىك منوذجك هجنيك  ك اإلمئرة ك ااتمئ  ك  يب، ك واصذيك يقومك صتك (Hybrid model)إمئرة تخطيطك اصسيئحي،
ك شيواكً  ك فلثا ك وهُنج ك صتدوصة ك املالزي ك اصتخطيط ك بني ك بئجلمع ك يف  Marketled)ك اصسوقك اقتغئ يئتئ

economies).ك اتىك اصاغمك منك فنَّك قوةك اصدوصةك ونفوذهئك الك يزاالنك مهيمنني، 

  ك ك وزمالله ك اصبئحثك فرلو يئ ك ك (Arcodia, C, Ruhanen, L & Mei, X.Y) راسة واص يك متك ك 2011سنة
 Council)نك جملتسك اجلئمعةك األسرتاصيةك صتعتيمك اصسيئحةك واصضيئرةك ينشاهئك ضمنك وقئلعك املؤمتاك احلئ يك واصعشاك 

of Australian University Tourism and Hospitality Education 21st conference) واص يك ك
ياحة في سات تنمية السالسياحي للحكومة الوطنية: مراجعة لسيا االبتكار"مبادرات حتم ك انوان:ك 

 A national government’s tourism innovation initiatives: A review of)النرويج" 

tourism development policies in Norway) .اصتحقيقك يفك مدىك تاليزك  هدرتك هذهك اصدراسةك إىل
نك اصدورك اصذيك ئيتهئ،ك وتبياصسيئحيةك وتعزيزك تنئرسك لوسيتةك صتطوياك صنئاتهئك ك االبتكئراحلكومةك اصناوجييةك اتىك 

ك اصبئحثونك بئستعااضك ك االبتكئريتعبهك  ك قئم ك اهلدف، ك صتحقيقك هذا ك اصوجهئتك اصسيئحية. يفك تعزيزك تنئرسية
ك ب ك املتعتقة ك اصسيئحية ك واص يك ئالبتكئرسيئسئتك وباامجك اصتنمية ك يفك اصناويج، متك حتتيتهئك ك اصسيئحيك املعتمدة

ك احلكومةك اصناوجييةك (Content analysis)بئستخدامك فستوبك حتتي ك احملتوىك  .ك تشرك نتئلجك اصدراسةك إىلك فنَّ
يفك اصسيئحةك وتعم ك اتىك تشجيعه،ك لمئك لشفتك املااجعةك اصشئمتةك صتسيئسئتك ك االبتكئرقدك ف رلتك فمهيةك 

 صالقتغئ ك اصناوجيي.ك ك ك فمٌاك حئسمك ك االبتكئرطوياك اصسيئحةك فنَّك املتعتقةك بت

  راسةك اصبئحثك سوصفئلك (Sölvell, O) واص يك متك نشاهئك يفك شك ك رغ ك ضمنك لتئبك موسومك ك 2012سنةك ك
 Global Economic Crisis)بـ:ك "األزمةك االقتغئ يةك اصعئمليةك وتداايئهتئك اتىك االسرتاتيجيةك اصتنمويةك صديب"ك 
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 and Consequences for Development Strategy in Dubai) ك حيثك حتم ك  راسةك اصبئحثك انوان:ك،

 A long-term strategy)والمجمعات لدبي"  االبتكار "استراتيجية طويلة المدى قائمة على

for Dubai building on innovation and clusters). هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك منئقشةك واقرتاحك ك
ئتك طويتةك املدىك إلمئرةك  يب.ك منك اقرتاحئتك اصدراسةك بنئءك سيئسك االبتكئراسرتاتيجيةك اقتغئ يةك قئلمةك اتىك 

 (Investment-driven economy)واالنتقئلك منك اقتغئ ك حيالهك االستثمئرك ك االبتكئرهئ رةك إىلك تعزيزك بيئةك 

ك االبتكئر.ك لمئك قئمك اصبئحثك بشاحك طبيعةك (Innovation-driven economy)ك االبتكئرإىلك اقتغئ ك حيالهك 
،ك حيثك قئمك مبنئقشةك اقتغئ يئتك اجملمعئتك معك اإلشئرةك إىلك (Clusters)ك معك اصرتليزك اتىك  ورك اجملمعئت

ك املؤسسئتك واصفئاتنيك املئصينيفهمك اجلهئتك  ك واملتمثتةك يف: ك اصفئاتةك ضمنهئ اجلئمعئت،ك ك ،اهليئئتك اصعئمة،
توحك استرا ك االقتغئ ك اصغيرك املفك قدرةزك اصبئحثك اتىك يالِّك ك ىك ذصك؛املنظمئتك اصتعئونيةك واإلاالم.ك االوةك ات

ك االبتكئرك  ك مطورة ك منتجئتك وخدمئتك جديدة ك صكيك يغب ك ك مناتك يفك شك  ك ذصك، ك ومع مكئنك آخا.
.ك البتكئرا،ك اتىك املؤسسئتك واملستخدمنيك احملتينيك املشئرلةك يفك امتيةك االبتكئراتىك ك ئئك قئلمك االقتغئ ك حقك 

ك اجلزليك صديبك  ك االقتغئ  ك اتىك جدولك فامئلك سيئسة ك ياىك اصبئحثك فنَّ  Macroeconomic)وبئصتئيل،

policy agenda) واجملمعئت.ك ك فنك يشتم ك اتىك اسرتاتيجيةك صالبتكئرك 

  ك اصبئحثك فوولك ك ك (Aall, C) راسة ك ك 2014سنة ك االستدامة ك يفك جمتة  Sustainability)واص يك متك نشاهئ

Journal) السياحة المستدامة في الممارسة العملية: تشجيع أو تحريف السعي حتتك انوان:ك ك"
 Sustainable tourism in practice: Promoting or)لتحقيق التنمية المستدامة؟" 

perverting the quest for a sustainable development?) .نك اصدورك تبيئك هدرتك اصدراسةك إىل
اسةك حئصةك منك  هئك لدرك ئوااتمك اصذيك تتعبهك اصسيئحةك املستدامةك يفك اصسيئسةك اصسيئحيةك صتحكومةك اصناوجيية

تدامةك اصسيئسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك املسك جنئحك مدىإىلك معارةك ك اصدراسةك لمئك هدرتك ك فج ك منئقشةك املوضوع.
واملفئهيمك ذاتك اصغتةك يفك جع ك اصسيئحةك فلثاك استدامة.ك منك فج ك حتقيقك هذهك األهداف،ك قئمك اصبئحثك 

ك وبتحتي ك تأثرك اصنهجك اصثالثيك  ك واملفئهيمك ذاتك اصغتة، ك املستدامة  Triple)فوالك بعاضك تئريخك اصسيئحة

Bottom Line) ةك الجتمئايك واصبيئيك اتىك اصفهمك اصسئلدك ملفهومك اصسيئحواملتعتقك بئصبعدك االقتغئ يك واك
ئتك اصوطنيةك حتئ ك األورويبك ولذصكك اصسيئسإىلك فنَّك اصسيئسئتك اصسئلدةك يفك االاملستدامة.ك تشرك نتئلجك اصدراسةك 

ئحة"ك فلثاك األرج ك إىلك "استدامةك اصسيك اتىاصناوجييةك اص يك هتدفك إىلك جع ك اصسيئحةك فلثاك استدامةك ستؤ يك 
 فلثاك استدامة.ك منك جع ك اصسيئحةك 
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  راسةك اصبئحثك هيثك (Heath, E) واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك اإل ارةك اصعئمةك ك 2002سنةك ك(Journal of 

Public Administration) ة في للسياحالتنافسية المستدامة "نحو نموذج لتعزيز حتتك انوان:ك ك
 Towards a Model to Enhance Africa’s Sustainable Tourism)فريقيا" إ

Competitiveness) . ك وموقعك ك اصدوصية، ك صتسيئحة ك املتير ك واالجتئه ك اصشك  ك اتى ك اصدراسة ك هذه تالز
ك مواجهةك  ك يف ك اصسيئحة ك صغنئاة ك اصاليسي ك واصدور ك إرايقيئ، ك يف ك واملستقبتية ك احلئصية ك اصسيئحة وإمكئنئت

يئتك اصاليسيةك يفك إرايقيئ،ك مبئك يفك ذصكك اصتخفيفك منك حدةك اصفقا.ك تقرتحك اصدراسةك بعدك ذصكك منوذجئك اصتحد
ك اصتنئرسيةك صتسيئحةك يفك  ك اصتنئرسيةك صتوجهةك واصذيك ميكنك استخدامهك لإطئرك ماجعيك صتعزيزك اصقدرة صتقدرة

قيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك يإرايقيئ.ك يعتمدك منوذجك اصتنئرسيةك املقرتحك اتىك حتتي ك االسرتاتيجيئتك اصتنمويةك واصتسوك 
اصدوصيةك اصاالدةك هبدفك حتديدك "ك فرض ك املمئرسئتك "ك ومؤشااتك اصنجئحك صتنئرسيةك اصوجهة.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك 

ك ك اصبئحثنيك جك احلديثةك املطورةك منك طافمتك تقييمك اصنمئذجك األسئسيةك صتنئرسيةك اصوجهة،ك مبئك يفك ذصكك اصنمئذك 
ك  ك واصبئحث(Crouch & Ritchie, 2000)لااوتشك وريتشي ك ك ك ، واصبئحثك  واياك ك (Kim, 2000)ليم
(Dwyer, 2001) لمئك متَّك تضمنيك بعضك انئصاك هذهك اصنمئذجك حيثمئك لئنك ذصكك منئسبئ.ك تتمث ك فهمك ك ك

اصعوام ك غرك اصسعايةك اص يك تؤثاك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك ورقئك هلذهك اصدراسةك يف:ك االستقاارك 
ك منك ؤثاك اتىك جئذبيةك اصوجهةك اصسيئحية؛ك اصقابك اجلياايفاصسيئسيك صتدوصةك فوك صتمنطقةك احمليطةك واص يك ست

ك اصكثئرة؛ ك وائصية ك اصثاية ك )اصبتدان( ك )مثاًلك ك األسواق ك صتوجهة ك اصسيئسية ك اصسمئءاصبيئة ك سيئسة املفتوحة،ك ك :
يكونك هلئك تأثرك ك رايقيئ(ك واص يك قدإومتطتبئتك احلغولك اتىك اصتأشرة(؛ك تأثرك األحداثك اصعئمليةك )مث ك لأسك 

اد ك اصزوار،ك فوك طوي ك املدىك منك خاللك اصتأثرك اصرتوجيي؛ك اصسِّمئتك اصطبيعيةك واملغنَّعةك قغرك املدىك اتىك 
منك ِقب ك األشخئصك )مث ك جو ةك ومتُيزك املنتجئتك اصسيئحية(،ك واص يك تؤثاك اتىك جئذبيةك اصوجهةك اصسيئحية؛ك 

سئسيةك حبكمك فك واصتسويقك اصفعئلك صتوجهةك اصسيئحيةك منك خاللك األنشطةك اإلاالنيةك واصرتوجيية،ك لوهنئك حمفزات
ك بئصسفاك إىلك اصوجهة.ك  نك فبازك ماصدورك اصذيك تتعبهك يفك تنشيطك وايك األسواقك اخلئرجيةك وحتفيزك اهتمئمهئ

روالدك هذاك اصنموذج،ك إمكئنيةك استخدامهك منك ِقب ك احلكومئتك واصغنئاةك بشك ك ائمك منك فج ك اصارعك منك 
 صبيئيةك اإلجيئبية.ك فادا ك اصسيئحة،ك واإلنفئقك ولذصكك اصتأثراتك االجتمئاية،ك واالقتغئ يةك وا

  راسةك اصبئحثك  واياك وليمك (Dwyer & Kim, 2003) واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك اصقضئيئك ك 2003سنةك ك
"تنافسية الوجهة: المحددات حتتك انوان:ك ك (Current Issues in Tourism)اصااهنةك يفك اصسيئحةك 
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هدرتك ك .(Destination Competitiveness: Determinants and Indicators)ك والمؤشرات" 

فهدافك رليسية.ك فوال،ك تطوياك منوذجك صتنئرسيةك اصوجهةك واصذيك حيد ك اوام ك ك ةهذهك اصدراسةك إىلك حتقيقك فربع
اصنجئحك األسئسيةك يفك حتديدك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة؛ك ثئنيئ،ك تطوياك جممواةك منئسبةك منك مؤشااتك تنئرسيةك 

ك وقيو ك اصنموذج؛ك وفخرا،ك حتديدك جمئالتك صتبحوثك املفئهيميةك اصوجهة؛ك ثئصثئ،ك تستيطك اصضوءك اتىك م زايئ
واصتجايبيةك املستقبتية.ك يسم ك تطوياك منوذجك صتنئرسيةك اصوجهةك إضئرةك إىلك جممواةك املؤشااتك ذاتك اصعالقةك 
منك حتديدك نقئطك اصقوةك واصضعفك اصنسبيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك املختتفة،ك لمئك ميكنك استخدامهئك منك قب ك 

ك واحلكوم ك االجتمئايك اصغنئاة ك االز هئر ك تعزيز ك ولذصك ك اصسيئحية، ك اصنفقئت ك من ك اصارع ك فج  ك من ئت
واالقتغئ ي.ك حيثك توصَّ ك اصبئحثك إىلك جممواةك منك املؤشااتك اص يك حتدِّ ك تنئرسيةك اصوجهة،ك واص يك ميكنك 

ك  ك املوروثة ك املوار  ك يتي: ك ريمئ ك إ(Endowed Resources)إجيئزهئ ك اص يك يتم ك واملوار  ك ،  Created)نشئلهئ

Resources) ك ك املداِّمة ك واصعوام  ،(Supporting Factors) ك ك اصوجهة ك وإ ارة ،(Destination 

Management) ك ك املوقفية ك واصعوام  ،(Situational Conditions) ك ك اصطتب ك واوام  ،(Demand 

Factors) ك ومؤشااتك ف اءك اصسوقك،(Market Performance Indicators). 
 ك ولااوتشريتشيك ك ئن راسةك اصبئحث(Ritchie & Crouch, 2010) جمتةك واص يك متك نشاهئك يفك ك 2010سنةك ك

"نموذج لتنافسية/استدامة حتتك انوان:ك ك (Revista De Administracao Publica)ك اإل ارةك اصعئمة
 :A Model of Destination Competitiveness/Sustainability)الوجهة: آفاق برازيلية" 

Brazilian Perspectives) . ك منوذجك ك إىلك تطويا ك تنئرسيصهدرتك اصدراسة ك اصربازك ة/استدامة  ،ك يوجهة
ىك سبعك ر.ك إذك قئمك اصبئحثئنك بتطوياك منوذجك قئلمك اتصتنموذجك املطوَّك ك  مفغَّك ك إضئرةك إىلك تقدميك مااجعةك وشاح

ئك تتعبك  وركً  يئحية.ك سئك يفك حتديدك اصقدرةك اصتنئرسية/االستدامةك صتوجهةك اصاك فسئسيكً مكونئتك رليسية،ك ُوجدك فهنَّ
ك  ك املكونئتك يف: ك واجلئذبةتتمث ك هذه ك األسئسية ك وك (Core resources & attractors)ك املوار  اصعوام ك ،

ك اصداامةوك  ك اصوجهة(Supporting factors & resources)ك املوار  ك وإ راة  Destination)ك ،

management)ك اصوجهة ك وتطويا ك وختطيط ك وسيئسة  & Destination policy, planning)ك ،

development)ك وامل ك املضخمة ك واحملد ات ك ،(Qualifying & amplifying determinants)ك ؤهتة،
إضئرةك إىلك ذصك،ك .ك (Macro environment)ك واصبيئةك اصكتيةك (Micro environment)واصبيئةك اجلزليةك 

.ك ةاك اصعنئصاك احملد ةك صك ك مكونك رليسيك إرشئ اتك فلثاك رئلدة/امتيةك صتمسؤوصنيك يفك صنئاةك اصسيئحتورِّك 
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نك األلئ ميينيك اك صك ك مثبتك فنهك مفيدك جدك اك إىلك اصعاوضك اصتقدمييةك هلذاك اصنموذجك اربك اصعئمل،ك رقداستنئ كً  

 نك إىلك رهمك اصطبيعةك املعقدةك صتنئرسية/استدامةك اصوجهةك اصسيئحية.ونك واملمئرسنيك اصذينك يسعكَ 
 ةمن الدراسات السابق اسة الحاليةدر الموقع   .4

ختغنئك إىلك إباازك فوجهك االختالفك معك  راستنئك احلئصيةك واص يك ك ي ك اصدراسئتك اصسئبقةبعدك قااءةك وحتت
 ميكنك توضيحهئك ريمئك يتي:

 ك  اصسئبقة اصدراسئت جمم  إن ك بنيك اص يك قئمتك بدراسة يك مستهتكك وفستوكك اصسيئحك وك ك االبتكئراصعالقة
 ,Victorino, Verma)اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك  مث  فجنبية ئتبيئ يف اخلدمئتك اصسيئحيةك لئنت

Plaschka, & Dev, 2005) ك ورومئنيئك،(Răvar & Iorgulescu, 2013)ك ،ك واصفيتنئم(Khuong & 

Giang, 2014)ك ولوبئ ،ك (De La Pena, Nunez-Serrano, Turrion, & Velázquez, 2016)ك ،
ك وفملئنيئ ك ائمك (Sadik-Rozsnyai, 2016)ك ورانسئ ك ستوليئتك املستهتكنيك بشك  ك املعاوفك فنَّ ك ومن ،
 ,Zhang, Gerdes Jr, & Meng)وجهك اخلغوصك ختتتفك بئختالفك اجلنسيئتك واصثقئرئتك واصسيئحك اتىك 

2020 ; Soldatenko & Backer, 2019) راستنئك بئصسيئحك ك اهتمئمك نك االختالفك يفمكوبئصتئيل،ك ي.ك 
 ذويك اجلنسيةك اجلزالاية.ك 

  نئاةك يفك صنئاةك اصسيئحةك بشك ك ائمك وصك االبتكئرقئمتك اصدراسئتك اصسئبقةك اص يك اهتمتك بدراسةك تأثرك
بي ك اتىك فبعئ ك خمتتفةك منك اصستوك.ك اتىك سك ئالاتمئ اصفندقةك اتىك وجهك اخلغوصك اتىك ستوكك اصسيئحك ب

ك  ك املثئل، ك من ك ك اهتمهنئك ك االختيئر ك فوك (Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005)بعمتية ،
،ك يفك حنيك متك (Khuong & Giang, 2014)،ك فوك نيةك اصعو ةك (Răvar & Iorgulescu, 2013)بئإل راكك 
ك ك االاتمئ  ك صإلقئمة ك بعديك االستعدا  ك اتى ك صتدرعك ك (Willingness To Stay)يفك  راستنئ واالستعدا 

(Willingness To Pay). 

  ك متك ك اتىك األسئصيبك املختك االاتمئ اتىك اكسك اصدراسئتك اصسئبقة ك احلئصية  Mixed)ك ةتطيفك  راستنئ

methods) ك ك ك املزجك بنيك األسئصيبك اصكمية منك حيثك ك (Quantitative methods)وذصكك منك خالل
ك االاتمئ منك حيثك ك (Qualitative methods)واألسئصيبك اصنوايةك ك (Survey)اتىك املس ك ك االاتمئ 

  .ك (MCS)اتىك فستوبك  راسةك احلئالتك املتعد ةك 

 بدراسةك ك تمهت.ك رئصبعضك منهئك ايفك جمئلك معنيك اهتمتك اصدراسئتك اصسئبقةك مبجئالتك متخغغةك وحمدو ة
ك  ك واصفندقيةك ك االبتكئرتأثر ك اصسيئحية ك صتمؤسسئت ك توصيئت ك تقدمي ك بيية ك اصسيئحي ك اصستوك اتى
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 (Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005 ; Răvar & Iorgulescu, 2013 ; Khuong & 

Giang, 2014 ; De La Pena, Nunez-Serrano, Turrion, & Velázquez, 2016) ك يفك حنيك،
تك اصسيئحيةك اصاالدةك )اصناويجك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدة(ك هبدفك اهتمك اصبعضك منهئك بدراسةك حئصةك اصوجهئ

ك  ك وك  راسة ك اصتوصيئتك اخلطط ك من ك جممواة ك واقرتاح ك اصوجهئت ك هذه ك يف ك املعتمدة ك اصسيئحية اصسيئسئت
(Sharpley, 2008; Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011 ; Sölvell, 2012 ; Aall, 2014) ك بينمئك،

وجهئتك اصسيئحيةك ص/استدامةك اإىلك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك ةهئ رسيئحيةك ذجك بتطوياك منئاهتمك اصبعضك اآلخاك 
(Heath, 2002 ; Dwyer & Kim, 2003; Ritchie & Crouch, 2010) ك وهذاك مئك جع ك منك اصدراسةك،

ك نظاكً  ك بدراسةك اصستوكك اصسيئحي،ك وجتئربك اصوجهئتك اصسيئحيةك احلئصيةك ختتتفك انك سئبقئهتئ ك الهتمئمهئ ا
ك يف ك تطويا ك بيية ك منوذجك اصاالدة ك املطئف ك متكئماًلك ك هنئية ك مك ك وقئلئ ك اتى ك تك االبتكئرئ ك إىل عزيزك يهدف

 تنئرسية/استدامةك اصوجهةك اجلزالاية.ك 

 ك اكس ك اصتخغغئتك ك اتى ك متعد  ك هنج ك بئتبئع ك احلئصية ك اصدراسة ك قئمت ك اصسئبقة، اصدراسئت
(Interdisciplinary) ك وك ك منك ك اصسيئحة ك اصايطك بنيك جمئل ك االجك االبتكئرخالل ةك تمئايمبجئالتك اصعتوم

ةك ،ك واالقتغئ ك منك حيثك  راساجلزالايك األخاىك )مث ك اصعتومك اصنفسيةك منك حيثك  راسةك ستوكك اصسئل 
ك اصسيئحةك مهئسم اإلمئراتك اصناويجك وك ]ك حم ك اصدراسةك اصبتدانئتك يفك االقتغئ ك اصعئمليك واقتغئ يةك صنئاة

صربنئمجك اصسيئحيك اك حيثك منك وغرهئك منك اجملئالتك األخاىك ،ك واصتسويقك واصتسير[اصعابيةك املتحدةك واجلزالا
سيئحيك اتىك لئرةك اصك االبتكئر.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك اهتمتك اصدراسةك احلئصيةك بدراسةك املقرتحك صتوجهةك اجلزالاية(
وك ك إىلك مئك جيبك فنك يقومك بهاًلك وصوك ئتك واخلدمئتك واملؤسسئتك اصسيئحيةك املستويئت،ك بدًءاك بئملنتج ك مسرِّ

 اصوجهئتك اصسيئحيةك واصستطئتك اصعئمة.ك ك ك ك 

 دامةك اصوجهئتك تعزيزك تنئرسية/استك هبدفدراسئتك اصسئبقةك اص يك امتتك اتىك تطوياك منوذجك سيئحيك قئمتك اص
 ,Heath)رايقيئك بشك ك ائمك إ،ك فوك (Ritchie & Crouch, 2010)بئالهتمئمك بئصوجهةك اصربازيتيةك اصسيئحيةك 

ةك لاليزك ك ك االبتكئرلمئك فهنئك ملك تعتمدك اتىك ك ك ،(Dwyer & Kim, 2003)فوك ادمك حتديدك وجهةك معينةك ك (2002
صتوجهةك ك ئصتطوياك هذهك اصنمئذج.ك يفك حنيك متك منك خاللك  راستنئك اقرتاحك منوذجك سيئحيك متك تغميمهك خغيغكً 

ك  ك ورقكً اجلزالاية ك تكييفه ك متك مع ك خلغوصيئهتئ،ك لمئ ك االك ك االبتكئراتىك ك االاتمئ ئ ك رلئلز سرتاتيجيئتك لأحد
 واصسيئسئتك اصسيئحيةك املقرتحة.
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ك الدراسة : هيكلتاسعا 

 ة،يرليس رغول مخس إىل اصدراسةك احلئصية تقسيم متوحتقيقك غئيتهك وفهداره،ك  اصبحث موضوع ةجلمعئ قغد
ك اصفغولك ريمئك يتي:إذك ميكنك توضي ك مئك سيتمك تنئوصهك منك خاللك هذهك  ،ةتطبيقي رغولك وثالث نظايني رغتني

مك  قك إىلك مئهيةك اصتطاك ك أواليفك صنئاةك اصسيئحة.ك إذك سيتمك ك االبتكئرك ملوضوعك ئك شئماًلك رهمك ك الفصل األوليقدِّ
منك اصبئحثنيك ك ئك جملمواةصنئاةك اصسيئحة،ك منك خاللك حتديدك حجمهئك ونطئقهئك وفبعئ هئك مثك تقدميك تعايفئتك هلئك ورقكً 

اك اصتطاقك إىلك املشئل ك اص يك تواجهك اصسيئحةك اصتقتيديةك وفخركً ك ،(Bull)بولك وك ك (Smith)،ك ومسيثك (Leiper)فمثئلك اليربك 
(Conventional tourism) إىلك مئهيةك ك اصتطاقك ؛ثانيا.ك االبتكئراتىك ك االاتمئ واص يك تدرعهئك إىلك إائ ةك اهليكتةك وك ك

بئ صة،ك اك الستعمئهلمئك ائ ةك بطايقةك متمنك خاللك اصتمييزك بينهك وبنيك مغطت ك االخرتاعك نظاكً ك (Innovation)ك االبتكئر
نئاةك اصسيئحةك اصتطاقك إىلك املضئمنيك األسئسيةك صالبتكئرك يفك صك ؛ثالثامثك تعايفهك يفك قطئعك اخلدمئتك وحتديدك فنوااه.ك 

صنهجك اصبئحثك ك ئمنك خاللك تعايفهك وحتديدك خغوصيئتهك ضمنك هذهك اصغنئاة،ك مثك توضي ك فمهيته،ك ورئئتهك وفنوااهك ورقكً 
توضي ك تطبيقئتك هذهك اصفئئتك اتىك صنئاةك اصسيئحة.ك ك مع (Abernathy & Clark Approach) ولالركك فبرنئثي

اصسيئحيةك اتىك تنئرسيةك ك يفك اصغنئاةك االبتكئرفهمك اصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك هدرتك إىلك تبينيك تأثرك ك يتيك ذصكك ااض
،ك واحلواجزك املاتبطةك بعمتيةك ةوف اءك املؤسسئتك مثك توضي ك خمتتفك احلواجزك )احلواجزك املاتبطةك بئصبيئة،ك واحلواجزك اصتنظيمي

ك االبتكئرك اصتطاقك إىلك اصقوىك اصدارعةك واسرتاتيجيةك ؛رابعاضمنك هذهك اصغنئاة.ك ك االبتكئر(ك اص يك قدك تواجهك االبتكئر
ك بتكئراالئك اتىك سيئقك اسرتاتيجيةك اص يك قدك تؤثاك إجيئبكً ك (Driving forces)وذصكك منك خاللك حتتي ك اصقوىك اصدارعةك 

اتك املبنيةك االبتكئرك ،ك وك (Customer-driven innovations)اتك املبنيةك اتىك اصزبئلنك بتكئرك االواص يك ميكنك إجيئزهئك يفك 
-Price and cost)ةك واصتكتفاتك املبنيةك اتىك اصسعاك االبتكئرك (ك وك Employee-driven innovationsاتىك املوظفنيك )

driven innovations) اصتطاقك إىلك اجملمعئتك اصسيئحيةك ك ؛خامسا.ك(Tourism clusters) ك االبتكئرلآصيةك صتعزيزك ك ك
يفك صنئاةك اصسيئحة،ك حيثك سيتمك بدايةك تعايفك اجملمعئتك وحتديدك فهمك اجلهئتك اصفئاتةك ضمنهئ،ك مثك توضي ك فمهيتهئك 

يتهئ،ك اك سيتمك اصرتليزك اتىك تطبيقئهتئك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك منك خاللك حتديدك فمه.ك وفخركً االبتكئرو ورهئك يفك حتفيزك 
يفك صنئاةك ك بتكئراالصتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك بئاتبئرهئك فحدك توجهئتك اك ؛سادساومتطتبئتك ومااح ك تطوياهئ.ك 

اصتعمقك ك ؛ابعاساصسيئحة،ك حيثك سيتمك توضي ك فسبئبك اصتوجهك حنوهئك وف وارك واالقئتك خمتتفك اصفئاتنيك يفك تنميتهئ.ك 
ك نظاكً ك االبتكئريفك  ك اصفندقة ك إضمنك صنئاة ك اصسيئحية، ك بئألنشطة ك واصتئم ك املبئشا ك وارتبئطهئ ك ألمهيتهئ ك اصبدءك ك ذا سيتم

ك  ك مئهية ك إىلك ك االبتكئربتحديد ك تقسيمهئ ك اص يك مت ك اصاليسية ك اصتطاقك إىلك فبعئ ه ك مث ك اصفندقية، بتكئراتك ايفك اصغنئاة
ك ك /تغميمنوع ك ت(Hotel Type/Design Innovations)اصفندق ك واستعمئل  Use of)ك املعتومئتك كنوصوجيئ،
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 Information Technology) وتكييفك اخلدمةك ك(Customization of Service) اك الاتمئ هئك وشاحهئك بدقةك نظاكً ك

يةك األخاىك املكونةك اجلزلك يفك اصغنئائتك االبتكئراصتطاقك إىلك ك ثامنايفك اصدراسةك االستقغئليةك )اصفغ ك اصاابع(.ك مثك سيتمك 
اك ةك واملتمثتةك يفك صنئاةك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحية،ك وصنئاةك اصنق ك معك اصرتليزك اتىك صنئاةك اصطرانك نظاكً صغنئاةك اصسيئح

 اك صنئاةك اصرتريه.ك مهيتهئ،ك وصنئاةك املطئامك وفخركً أل

توكك اصسيئح،ك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصفندقةك اتىك سك االبتكئراك صكونك اصدراسةك احلئصيةك هتدفك إىلك حتديدك تأثرك نظاكً 
إىلك تقدميك منظورك ميكنك منك خالصهك  راسةك ستوكك اصسئل .ك صكنك قب ك اصتطاقك إىلك املفئهيمك ك الفصل الثانييسعىك 

ةك واألص ك جلميعك حملةك انك ستوكك املستهتكك لونهك نقطةك اصبدايك تقدميك أوالك حتيطك بستوكك اصسئل ،ك سيتمك واصنظايئتك اص ي
اصدراسئتك املتعتقةك بستوكك اصسئل .ك حيثك يبدفك هذاك اصفغ ك بتقدميك مااجعةك ألهمك تعايفئتك ستوكك املستهتكك واقرتاحك 

تهتكنيك فمهيةك  راستهك بئصنسبةك صتغنئاةك واأللئ ميينيك واملسك إيضئحإىلك تعايفك شئم ك يضمك هذهك اصتعئريف،ك إضئرةك 
ك  ك ذاهتم. ك وحتديك ؛ثانياحبدِّ ك بتعايفه، ك بدًءا ك وستوله، ك بئصسئل  ك املتعتقة ك األسئسية ك واملضئمني ك املبئ ئ ك إىل دك اصتطاق

ك منك جملمواةك منك اصبئحثنيك ئتغنيفك اصسيئحك ورقكً ك ؛ثالثاخغوصيئته،ك وفمهيةك  راستهك بئصنسبةك صتمسوقنيك واملسرين.ك 
ك اصبئحثك ك  ك وك (Cohen, 1972)لوهنيك فمثئل ك (Plog, 1977)بتوجك ، ك وآخاين ك وبرو ،(Perreault, Dorden & 

Dorden, 1979) ك وواستفالمسك ،(Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1986) ك ك وبتوج ،(Plog, 

اصنقطةك ك صنختتمك هذهك (Gallup & American Express, 1989)،ك وجئصوبك وشالةك فمريكئنك إلسربسك (1987
يئحةك لوهنئك منك اصتطاقك إىلك  وارعك امتيةك اختئذك اصقاارك يفك جمئلك اصسك ؛رابعابئصتطبيقئتك اصتسويقيةك هلذهك اصتغنيفئت.ك 

فهمك املواضيعك يفك اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك واصرتريه،ك إذك سيتمك حتديدك فهمك اصنظايئتك فوك اصنمئذجك اص يك هدرتك إىلك 
 Iso-Ahola’s Push and)وام ك اصدرعك واجلذبك صتبئحثك ايزوك فهوالك (ك ا1تفسرك وشاحك اصدوارعك واملتمثتةك يف:ك )

Pull Factors)((ك هنجك اصستمك اصوظيفيك صتسفاك صتبئحثك برسك )2،ك وThe Travel Career Ladder Approach ك،)
ك وراغوبك )3و) ك صتبئحثنيك بر  ك اصرتريه ك  وارع ك ستم )The Leisure Motivation Scale(ك و ك ورقكً 4(، ك اصدوارع ئك (

اصتطاقك إىلك حمد اتك امتيةك اختئذك اصقاارك ك ؛خامسا.ك (Swarbrooke & Horner, 2007)صتبئحثنيك سوارباوكك وهورناك 
إىلك احملد اتك اصشخغيةك ك (Swarbrooke & Horner, 2007)سوارباوكك وهورناك نك مهئك اصبئحثئيفك اصسيئحةك واص يك قسَّك 

(Personal determinants) واحملد اتك اخلئرجيةك ك(External determinants) ك مثك تقدميك فمثتةك انك اصدورك اصذيك،
صفك امتيةك اصتطاقك إىلك اصنمئذجك اص يك هدرتك إىلك وك ك ؛سادساتتعبهك صنئاةك اصسيئحةك يفك اصتأثرك اتىك هذهك احملد ات.ك 

،ك واملتمثتةك يفك منوذجك اصبئحثك وهئبك 2009-1976اصشااءك صتخدمئتك اصسيئحيةك وستوكك اصسئل ك يفك اصفرتةك املمتدةك بنيك 
ك ومن(Mathieson & Wall, 1982)وذجك مئثيسونك ووالك ومن ،(Wahab et al., 1976)وآخاينك  وذجك موتينهوك ،
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 (Moutinho, 1987) ك ك جيتربت ك ومنوذج ،(Gilbert, 1991) ًك وفخرك ك من، ك وآخاينك ا ك ميدصتون ك اصبئحث وذج

(Middleton et al., 2001 ; 2009) اصتطاقك إىلك امتيةك اختئذك اصقاارك يفك اصسيئحةك بئاتبئرهئك امتيةك خطيةك ك ؛سابعا.ك
ئذك ئك جملمواةك منك اصبئحثني،ك يتمك ريهئك  راسةك األحداثك اص يك تسبقك وتتبعك امتيةك اصشااءك واص يك تقومك بتفسرك طاقك اختورقكً 

ك منك اصبئ ك منك ِقب ك جممواة ك  ورية ك امتية ك بئاتبئرهئ ك اصسفا ك اصتطاقك إىلك امتية ك سيتم ثنيك اآلخاينك حاصقاارات،ك لمئ
(Krippendorf, 1986 ; Goodall, 1988 ; Werthner & Klein, 1999 ; Hall, 2005 ; Fotis, 2015) ك.

اصتطاقك إىلك خغوصيئتك ستوكك اصسئل ك يفك اغاك اصاقمنةك وذصكك منك خاللك حتديدك مااح ك اختئذك اصقاارك صتسئل ك ك ؛ثامنا
ك  ك اإلصكرتونية ك املنقوصة ك وتأثرك اصكتمة ك اصعغا ك ك (eWOM)يفك هذا ك اصتطاقك إىلك فهمك اوأخيرً اتىك ستوليئته. ك سيتم ،
صغنئاةك اصسيئحةك ك يفك خمتتفك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك االبتكئراصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك هدرتك إىلك حتديدك تأثرك 

ندقةك اتىك االستعدا ك صنئاةك اصفضمنك ك االبتكئراتىك ستوكك اصسيئح،ك مثك اصرتليزك اتىك تتكك اص يك اهتمتك بدراسةك تأثرك 
ك معك حتديدك فسئصيبك قيئسك هذاك األخر.ك (WTP)واالستعدا ك صتدرعك ك (WTS)صإلقئمةك 

ك ريمئك خيصك  ك مك الفصل الثالثفمَّئ نك رهوك يهتمك بدراسةك حئص يك اصناويجك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بئاتبئرمهئ
ئمهةك صتطاقك إىلك مساك أوَّالضمنك صنئاةك اصسيئحة.ك حيثك سيتمك ك االبتكئراصتجئربك اصعئمليةك اصاالدةك يفك جمئلك تطبيقك 

ةك واصسفاك حغئليئتك املتوراةك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحاتىك آخاك اإلك ئالاتمئ ئ ك اصعئمليك بصنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغ
(WTTC, 2020) تبينيك مسئمهةك انك اصسيئحةك ضمنهئك وك نبذةك اصتطاقك إىلك جتابةك اصناويجك منك خاللك تقدميك ك ثانيا.ك سيتمك

ك املبئشاك  ك مسئمهتهئ ك حيث ك من ك اقتغئ هئ ك يف ك اصسيئحة ك صنئاة ك ك (Direct contribution)ة  Total)واصكتية

contribution) صنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك وصئ راتك اصزوارك يفك اك(Visitor exports) ك واالستثمئراتك يفك ،
ك اصسيئح ك احملتيك صنئاة ك اصنئتج ك يف ك ومسئمهتهئ ك واألامئل( ك اصرتريه ك )سيئحة ك ولذصكك مكونئتك اصغنئاة ك اصناوجيية ة

صتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك يفك اصناويجك ومبئ لهئك بئاتبئرهئك فحدك اصتوجهئتك االسرتاتيجيةك اإلمجئيل.ك لمئك سيتمك ا
اصاليسيةك واحلديثةك صتوجهة.ك سيتمك بعدك ذصكك حتديدك اصعاوضك اصسيئحيةك األسئسيةك يفك اصوجهةك اصناوجييةك واملتمثتةك يفك 

سيئحةك اصقئلمةك ،ك واص(Blue tourism)سيئحةك اصزرقئءك فوك اصسئحتيةك (،ك واصAdventure tourismسيئحةك امليئمااتك )
اك سيتمك اصتطاقك إىلك تطبيقك (.ك وفخركً Ecotourismةك اصبيئيةك )سيئح(،ك واصNature-based tourismاتىك اصطبيعةك )

سيتمك ك ؛ثالثا.ك 2020-2014اصناوجييةك صالبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك منك خاللك حتتي ك االسرتاتيجيةك ك االبتكئر
ك اصتطاقك إىلك جتابةك اإلم ك وتبينيك مسئمهةك نبذةمنك خاللك تقدميك ئراتك اصعابيةك املتحدة صنئاةك ك انك اصسيئحةك ضمنهئ

يفك ك (Total contribution)واصكتيةك ك (Direct contribution)اصسيئحةك يفك اقتغئ هئك منك حيثك مسئمهتهئك املبئشاةك 
ك ةك اإلمئراتيةيفك صنئاةك اصسيئح،ك واالستثمئراتك (Visitor exports)صنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك وصئ راتك اصزوارك ا
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ولذصكك مكونئتك اصغنئاةك )سيئحةك اصرتريهك واألامئل(ك ومسئمهتهئك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك سيتمك بعدك ذصكك اصرتليزك  

ئرك خطتهئك بتوضي ك اصدورك االسرتاتيجيك صغنئاةك اصسيئحةك يفك إطاتىك إمئرةك  يبك بئاتبئرهئك وجهةك سيئحيةك ائمليةك قئمتك 
،ك فينك متَّك حتديدك صنئاةك اصسيئحةك لإحدىك اصالئلزك األسئسيةك اصستةك صتتنميةك املستقبتية.ك 2015-2007االسرتاتيجيةك صـك 

ملتعتقةك هبئ،ك حغئليئتك اصسيئحيةك ا يبك منك خاللك ااضك وحتتي ك خمتتفك اإلتمك  راسةك صنئاةك اصسيئحةك يفك سيحيثك 
ذاك اصفغ ك بتغميمك رالدة،ك صنختتمك هك نتهئك منك اصتحولك إىلك وجهةك سيئحيةك ائمليةمثك تبينيك اصعوام ك األسئسيةك اص يك مكَّك 

ك صتمجمَّعك اصسيئحيك إلمئرةك  يب.ك (Diamond)منوذجك "املئسة"ك 
ك االبتكئرفثاك ك يئسقمنئقشةك مفغَّتةك ملنهجيةك ونتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك اص يك هدرتك إىلك ك الفصل الرابعيقدِّمك 

ك األولاصشقك ك ذك يهتمإتقسيمك هذاك اصفغ ك إىلك شقنيك رليسيني،ك ك يفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي.ك متَّك 
صعمتيةك ك ق ك معمَّك ك ف ك جلميعك اصقااراتك املتخذةك ووصك منئسب ك ك عاضك ومنئقشةك مفغَّتةك صتمنهجيةك املتبعة،ك معك تقدميك تربيا ك ب

ك األسئصيبالختيئرك اصنهجك اصكميك وك وتوضي ك األسئسك املنطقيك ك اصدراسةاصبحث.ك سيتمك بدءك هذاك اصشقك ببنئءك منوذجك 
نك خاللك اصتطاقك ك انك حتديدك جمتمعك اصبحثك واينتهك ماصبحثيةك املعتمدة.ك لمئك سيتمك توضي ك طاقك مجعك اصبيئنئتك رضاًلك 

إىلك حتديدك فستوبك املعئينةك وطاقك حسئبك حجمك اصعينةك ومتثيتهئك جملتمعك اصبحث.ك سيتمك بعدك ذصكك توضي ك طايقةك 
ك واملقئييسك  ك فنواعك األسئتة ك اصعئمة، قيئسك ك املستخدمةك إضئرةك إىلك فسئصيبتغميمك االستبيئنك منك حيثك خغئلغه

صيةك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك اصدراسةك االستطالايةك األوك ك يتيهئاتىك اصدراسئتك اصسئبقة.ك ك ئالاتمئ متيراتك اصدراسةك ب
(Pilot study) مفا ةك هبدفك اختبئرك استبيئنك اصدراسةك وحتديدك اجلوانبك ك 33ادا هئك اتىك اينةك مكونةك منك اص يك متك إك

ك سيتمك حتديدك األسئصيبوفخركً اص يك تتطتبك اصتحسني،ك ولذصكك احلمئيةك فوك جتنبك األخطئءك احملتمتة.ك  اإلحغئليةك ك ا
غ ،ك رسيتمك هلذاك اصفك الثانيئك يفك اصشقك املستخدمةك منك فج ك اختبئرك راضيئتك اصدراسةك واإلجئبةك انك فسئتتهئ.ك فمَّك 

ك بتحتي ك ثبئتك حتتي ك ومن تك فصفئك لاونبئخك االستبئنةك بئستعمئلك معئم ك ثبئئقشةك نتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك بدًءا
(Reliability Analysis Cronbach’s Alpha) حتتي ك صدقك املقيئسك مثك ك(Validity) اتىك ك ئالاتمئ بك املستخدمك

مفا ة،ك منك حيثك ك 601.ك سيتمك بعدك ذصكك إجااءك اصتحتي ك اصوصفيك صعينةك اصدراسةك املكونةك منك معئم ك ارتبئطك برسون
خغئلغهئك اصدمييااريةك واملتعتقةك بئصسفا،ك مثك حتتي ك اصعالقئتك بنيك متيراتك اصدراسة،ك واختبئرك راضيئهتئك انك طايقك 

ك إصيهئ.ك ك املتوص ك اك منئقشةك تفغيتيةك صتنتئلجوفخركً ك ،استعمئلك جممواةك واسعةك منك اصتحتيالتك اإلحغئلية
منك فج ك ك تكئراالبواألخر،ك رهوك يهدفك إىلك تطوياك منوذجك متكئم ك تنئرسيك وقئلمك اتىك ك الفصل الخامسئك فمَّك 

منك اصوجهةك تقدميك مدخ ك انك اصسيئحةك ضك أوالاستدامةك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلزالاية.ك حيثك سيتمك تعزيزك تنئرسيةك وك 
يفك ئشاةك واصكتيةك منك حيثك مسئمهتهئك املبمسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اجلزالايك ك توضي ك ثانيااجلزالاية،ك مثك 
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،ك واالستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك ولذصكك مكونئتك مجئيلك واصعمئصة،ك وصئ راتك اصزوارصنئتجك احملتيك اإلا 

سيتمك ك اوأخيرً ئيل.ك ئتجك احملتيك اإلمجاصغنئاةك )سيئحةك اصرتريه/األامئلك واصسيئحةك اصداختية/اخلئرجية(ك ومسئمهتهئك يفك اصن
ك منوذجك  ك ك متكئم تطويا ك اتى ك ك االبتكئروقئلم ك اجلزالايةك ك االاتمئ ميكن ك طافك مسريك اصوجهة ك من اتيهك لماجع

تويك هذاك حيواصستطئتك احملتيةك منك فج ك تعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهةك اجلزالايةك وإاطئلهئك املكئنةك اص يك تستحقهئ.ك 
منك ك ضإذك سيتمك اقرتاحك جممواةك منك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك واإلجااءاتك سئسية،ك األخرك اتىك مثئينك مكونئتك ف

اص يك اتىك مسريك اصوجهةك واصستطئتك اصعئمةك اتبئاهئ.ك يتعتقك املكونك األولك بئملزايئك اصنسبيةك اصفايدةك اص يك ل ِّك مكوِّنك 
تتمتعك هبئك اجلزالاك )املوروثةك واص يك يتمك إنشئؤهئ(،ك يفك حنيك يتعتقك املكونك اصثئينك بئصعوام ك األسئسيةك ضمنك اصوجهةك 

نئرسيةك رهوك يتعتقك بئصعوام ك واملوار ك اصداامةك صتقدرةك اصتك )خمئوفك األمنك واصسالمةك اصشخغية،ك إخل(.ك فمَّئك املكونك اصثئصث
)اصبنيةك اصتحتيةك اصعئمةك صتبتد،ك إخل(،ك يفك حنيك يتعتقك املكونك اصاابعك بتحديدك اإلطئرك االسرتاتيجيك صتعم .ك فمَّئك املكونك 

تك ئاخلئمس،ك رسيتمك منك خالصهك تستيطك اصضوءك اتىك فمهيةك إ ارةك اصوجهةك اربك تطوياك باامجك وهيئل ك وفنظمةك وامتي
ك املوار ك األسئسيةك واجلئذبة،ك وتقويةك اصعوام ك  خاللك ك املوار ك اصداامة،ك يفك حنيك سيتمك منوك متكِّنك منك تعزيزك جئذبية

ار ك اصطبيعيةك وك صتزامك مببئ ئك اصسيئحةك املستدامةك منك فج ك احلفئظك اتىك املكونك اصسئ سك اصتأليدك اتىك ضاورةك االامل
ونك اصسئبعك ىك املدىك اصبعيد.ك مثك سيتمك اصتطاقك منك خاللك املكيك هبئك اجلزالاك وضمئنك استدامتهئك اتواصبشايةك اص يك حتظ

حملد اتك املؤهتةك ا،ك اصتطاقك إىلك ا.ك وفخركً االبتكئرإىلك حمالئتك اصنجئحك األسئسيةك املتعتقةك بئإلرا ةك اصسيئسيةك اصقويةك وك 
ك قدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اجلزالاية.اصك تعزيزاص يك منك شأهنئك فنك تسئهمك يفك واملضخمةك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 تمهيد: 
ك فحيثك ك واحدةك منك فلربك اصغنئائتك وفلثاهئك  ينئميكيةك يفك االقتغئ ك اصعئملي.تعتربك اصسيئحةك  ك ف تك اصعوملةنَّ

ةك املنئرسةك ضمنك مؤسسئتك اصوجهةك اصواحدةك  ك تفك اصوجهئتوبنيك خمتمنك جهةك إىلك إزاصةك اصقيو ك وارتفئعك شديدك يفك حدَّ
لمئك ك ك قية. ك حغتهئك اصسوك فصبحتك اصوجهئتك اصسيئحيةك اجلديدةك تنئرسك اصتقتيديةك منهئك وهتدِّك ك إذ،ك منك جهةك فخاى

ك خت ك حئصيكً ك صنئاةضع ك اصتجابةك اصسيئحة ك اتى ك اصقئلمة ك املنتجئت ك إىل ك واصتحول ك االنتقئل ك بسبب ك تييرك لبر ك إىل ئ
(Experience-based products) تطورك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك ،ك وك(ICT) تييرك فذواقك ك ف َّتك إىلك اص يك
ك .ئحيةك املتئحةفك اتىك مجيعك اصوجهئتك واملنتجئتك اصسياصتعاكُ وررعتك منك قدرهتمك اتىك مستهتكيك املنتجئتك اصسيئحية،ك 

يئحيةك اتىك اصوجهئتك واملؤسسئتك اصسك ئتك اإلنتئجيةك واخلدميةك األخاى،بئصتئيل،ك ولمئك هوك احلئلك بئصنسبةك صتغنئا
ك حتقيقك موجةك جديدةك منك اصنمو.ك و تىك االبتكئرك منك فج ك ضمئنك بقئلهئواصعم ك اك فك معك اصواقعك اجلديداصتكيكُ 

ك ،هذاك اصفغ ك إىلك املفئهيمك واملبئ ئك األسئسيةك صالبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك ضمنيفك هذاك اصسيئقك متك اصتطاقك 
إذك متك اصبدءك بتعايفك صنئاةك اصسيئحةك منك خاللك حتديدك حجمهئك ونطئقهئك وفبعئ هئك مثك حتديدك املشئل ك اص يك تواجههئك 

هئك إىلك إائ ةك اهليكتةك واالاتمئ ك اتىك االبتكئر.ك متك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك مئهيةك االبتكئرك بشك ك ائمك ويفك تدرعواص يك 
ك اصسيئحةك منك خاللك حتديدك صك وصواًلك قطئعك اخلدمئتك بشك ك خئص،ك  تتطاقك إىلك مضئمينهك األسئسيةك يفك صنئاة

ىلك تبينيك تأثرك اصدراسئتك اصتجايبيةك اهلئ رةك إخغوصيئته،ك وتوضي ك فمهيته،ك ورئئتهك وفنوااه.ك يتيك ذصكك ااضك ألهمك 
واجههك ضمنك مثك حتديدك خمتتفك احلواجزك اص يك قدك تك ،االبتكئرك يفك اصغنئاةك اصسيئحيةك اتىك تنئرسيةك وف اءك املؤسسئت

ك هذهك اصغنئاة.ك 
ص يك تؤثاك إجيئبًئك اك هذهك اصقوىمتك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك اصقوىك اصدارعةك واسرتاتيجيةك االبتكئرك منك خاللك حتتي ك 

تىك سيئقك اسرتاتيجيةك االبتكئر،ك مثك اصتطاقك إىلك اجملمعئتك اصسيئحيةك لآصيةك صتعزيزك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك منك ا
خاللك تعايفهئك وتوضي ك فمهيتهئك و ورهئك يفك حتفيزك االبتكئر،ك ولذصكك متطتبئهتئك ومااح ك تطوياهئ.ك االوةك اتىك ذصك،ك 

ك تك االبتكئرك يفك اصغنئاةك اصسيئحية.ك متك اصتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك بئاتبئرهئك فحدك توجهئ
وفخًر،ك متك اصتطاقك إىلك االبتكئرك يفك خمتتفك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحة،ك حيثك متَّك فواًلك اصتعُمقك 

ك ألمهيتهئك  دك فبعئ ك وارتبئطهئك املبئشاك واصتئمك بئألنشطةك اصسيئحية،ك معك حتدييفك االبتكئرك ضمنك صنئاةك اصفندقةك نظاًا
انك االبتكئرك ضمنك صنئاةك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحية،ك وصنئاةك اصطرك ك اصتطاقوشاحهئك بدقة.ك لمئك متك ك االبتكئرك ضمنهئ

ك غنئاةك اصرتريه.ويفك اخلتئمك اصتطاقك صنظاًاك ألمهيتهئ،ك وصنئاةك املطئامك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

 The Tourism Industry ماهية صناعة السياحة 

 Size and Scope of the Contemporary جم ونطاق صناعة السياحة المعاصرةح 1.1.1

Tourism Industry. 
ك تقنيئتك بئستخدامك اصسيئحةك صنئاةك ونطئقك حجمك بتقدياك (WTTC)اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك قئمك 
غئ ك واحدةك منك فلربك اصغنئائتك وفلثاهئك  ينئميكيةك يفك االقتاصسيئحةك واصسفاك لك وااتربك صنئاة.ك متطورةك اقتغئ ية
ك .(Cooper & Hall, 2008, p. 252) اصعئملي
ك [SMEs]منك حيثك حجمك املؤسسئتك )منك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك –صنئاةك اصسيئحةك جدك متنواةك ك إنَّك 
دمئت(؛ك اصقطئعك )منك اصنق ك إىلك توررك اخلك [IT](؛ك نوعك اصعم ك )منك تكنوصوجيئتك املعتومئتك اصكبرةك تاملؤسسئإىلك 

مواةك منك جمصنئاةك فوك ىلك اإلقئمة(؛ك اصتنظيمك )اصقطئعك اصعئمك واخلئص(ك واصعمتيئت.ك رهيك بذصكك ابئرةك انك اجلويك إ
تةك ريمئك بينهئ،ك املتفئاك واخلدمئتك املنتجئتك منك متنواةك جممواةك ئوإمنَّك ك واحًداك منتًجئك صيستك اصسيئحةك لوناصغنئائتك ك 

ك يكتنفهئد،ك إذك زك صنئاةك اصسيئحةك بدرجةك ائصيةك منك اصتعقيوبئصتئيلك تتميَّك ك انئصاك مئ يةك وفخاىك غرك مئ ية.ك تضمكُ ك واص ي
دفك اجلزءك املوايلك يهك صذاك ئ،استكشئركً عتهئك منك اصغنئائتك األق ك ئك جممَّك ك اصدقيقةك غرك واملغطتحئتك املفئهيميك اصيموض

ك منك اصدراسةك إىلك حمئوصةك رهمك وحتديدك نطئقك وحجمك صنئاةك اصسيئحةك املعئصاة.
ك نشئطًئك ئحةاصسيك تعدك ذصك،ك ومعك فنك اصسيئحةك ابئرةك انك صنئاة.ك نييمنك اصبئحثنيك واأللئ ميك يعتربك اصعديد

ك وبئصتئيل،ك .نظئمك ك اتىك شك املاتبطةوك ك املختتفةك االقتغئ يةك األنشطةك منك اصعديدك ميسك ،األوجهك ومتعد ك األبعئ ك متعد 
 ,Varvaressos)ك حمد ةك فغااضك الستكمئلك مًعئك تعم ك مرتابطةك انئصاك يتضمنك نظئمك فهنئك اتىك اصسيئحةك رهمك جيب

2018, p. 20) ك .ك
وذجك اصبئحثك ىلك منإك  راستنئصقدك متك تطوياك اصعديدك منك اصنمئذجك صوصفك نظئمك اصسيئحة.ك سيتمك اصتطاقك منك خاللك 

ك .اصذيك يعتربك فلثاك تفغياًلك ، (Hall, 2008)لك ئه

 Hall’s Tourism Systemل حة حسب الباحث هانظام السيا 2.1.1
ك هئاقرتحك اصبئحثك  ك امنوذجك ك (Hall, 2008)ل ك صنظئم ك ئ ك اصسيئحة ك من ك بئملزيد ك بئصبئحثنييتميز ك مقئرنة ك صتفغي 

 يك صاتىك نظئمك اصسيئحةك فنك يغفك اصعالقئتك املتبئ صةك بنيك خمتتفك املكونئتك اك لك فنَّك يعتقدك اصبئحثك هئإذك ك ،اآلخاين
نئصاك اجليااريةك اص يك ئإلضئرةك صتعلذاك اصعنئصاك اجليااريةك وااوضك اصوجهةك اصسيئحية.ك ربجتع ك جتابةك اصسيئحةك ممكنة،ك وك 

انك ك ذصكك منك فبعدك (Hall, 2008)ك لهئاصبئحثك ك يذهبك ،(Leiper)منك طافك اصبئحثك اليربك ك ئإصيهمتك اصتطاقك 
يئح،ك بينمئك .ك تضمك اصعنئصاك اصنفسيةك ستوكك اصساصغنئاةك مكونئتىلك بئإلضئرةك إك اصنفسيةك اصعنئصاك إىلك إلشئرةطايقك ا
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك اصسيواملنظمئتك اص يك تقدِّك تتمث ك انئصاك اصغنئاة،ك يفك املؤسسئتك   ك املنتجئتك واخلدمئتك اص يك حيتئجهئ ئحك صتتبيةك م

ك (.1-1رقمك ).ك ميكنك تتخيصك هذهك اصعنئصاك يفك اجلدولك  (Varvaressos, 2018, p. 23) جتابتهمك اصكتية
 وفقا للباحث هال األبعاد الثالثة وعناصر نظام السياحة (:1-1رقم )جدول 

 العناصر النفسية
Psychological Elements 

 

 العناصر الجغرافية
Geographical Elements 

 

 العناصر الصناعية
Industrial Elements 

 

 قرار تنظيم رحلة
 قرار الشراء

 دةاملنطقةك املوصِّك 
(Generating region) 

ك  ك اصسيئحية ك ومنظمواصولئالت
ك اصاحالتك اصسيئحية

ك اصتسويق
ك صتنق اصبنيةك اصتحتيةك 

 طايقك اصعبور السفر للوجهة السياحية
(Transit route) ك

ك اصتح ك اصتاصبىن ك وطايق ك صتنق  عبورك ية
ك  ك اصفنئ ق)مثال: ك اتىك ، واملطئام

ك خدمئتك فخاى(وك ك اصطايقك اصسايع

 األنشطة في الوجهة السياحية
الترفيه والتفاعل االجتماعي مع 

 المجتمعات المحلية

 منطقةك اصوجهةك اصسيئحية
(Destination region) ك

ك اإلقئمة،ك  ك فمئلن ك احملتي، اصنق 
ك جذبك اإل ك منئطق ك واصرتريه، طعئم

ك بئصتجزلة،ك  ك اصبيع ك حمالت اصزوار،
ك األحداثك واملهاجئنئت

 طايقك اصعبور السفر من الوجهة السياحية
(Transit route) ك

ك اصعبوك  ك وطايق ك صتنق  ك اصتحتية رك اصبىن
ك  ك اصفنئ ق)مثال: ك اتىك ، واملطئام

ك ى(خدمئتك فخاك وك ك اصطايقك اصسايع

 رمرحلة التذك  
 عند والسلوكيات األنشطة

 المنزل إلى العودة

 دةاملنطقةك املوصِّك 
(Generating region) ك

ك  قبك منك اجلئريةك اصتسويقك فنشطة
ك يئحةاصسك وجتئرةك اصسيئحيةك اصوجهئت
ك اصاحالتك منظمو)ك اخلئرجية

ك ولئالت ك اصسفاك اصسيئحية،
ك (االنرتنتك اربك واصوسطئء

Source: Varvaressos, S. (2018), Framework for Tourism Industries: Tourism System and Tourism Value 

Chain, The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Tourism, Travel and Hospitality. Emerald 

Publishing Limited, p. 23 (Adapted from Hall, 2008, p. 77). 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

 Definitions of the Contemporary Tourism المعاصرةصناعة السياحة تعريفات  3.1.1

Industry. 
ك ببيعك فوك خدمةك اصسيئح.ك رتتكونك صنئاةك اصسيئحةك منك جممواةك حمد ةك منك املؤسسئتك اص يك تقومك فوصيكً  تعتربك ئ

 ك صنئاةك كِّك فنواعك املؤسسئتك اص يك تشك انواملؤسسئتك اصرتريهيةك بعضك األمثتةك ك ووسئل ك اصنق املطئام،ك وك اصفنئ ق،ك 
ك (ك 7)ك ةبتحديدك سبعك (UNO)ك األممك املتحدةمنظمةك قئمتك ئحة.ك اصسي مالزك بيئنئتك ك قئمجمئالتك صنئاية،ك بينمئ

ئك منك املؤسسئتك نواكً (ك 14فربعةك اشاك )ك حوايلبتحديدك ك (U.S. Travel Data Center)اصسفاك صتواليئتك املتحدةك 
ك .(Davidson, 2012, p. 26)ك (SIC)ك دنظئمك اصتغنيفك اصغنئايك املوحَّك دهئك منك طافك متك حتديك مثتمئ

ك مئيتي:ك ك ك ئه،ك نذلاك منك بينيدك جمئالهتئجممواةك منك اصبئحثنيك بتعايفك صنئاةك اصسيئحةك وحتدك لذصكك قئمت

 (Leiper, 1979)صناعة السياحة وفًقا للباحث اليبر  .أ
تتكك املؤسسئت،ك ك ل  ”:صنئاةك اصسيئحةك لعنغاك منك اصنظئمك اتىك فهنئك (Leiper, 1979)اصبئحثك اليربك ك ااَّف

ك ك .(Leiper, 1979, p. 400)ك “ املنظمئتك واملاارقك اص يك هتدفك إىلك تتبيةك االحتيئجئتك واصاغبئتك اخلئصةك بئصسيئحوك 
ك معينةك يفةوظك يفك ومتخغصك ماتبطك منهئك ل ك ك ،فوك صنئائتك جزليةك قطئائتك ستةك إىلاصسيئحةك ك صنئاةك مقسَّك ك لمئ

ك تتمث ك ريمئك يتي:
  تسويقك اصسيئحةك(Tourism marketing)؛ 

  اصشالئتك اصسيئحيةك(Tourist carriers)؛ 

  فمئلنك اإلقئمةك اصسيئحيةك(Tourist accommodation)؛ 

 ك منئطقك اجلذبك اصسيئحي(Tourist attractions)؛ 

  اخلدمئتك اصسيئحيةك املتنواةك مث ك سيئراتك األجاةك(Miscellaneous tourism services)؛ 

 ك ك ،اصتشايعئتك اصسيئحية ك واصرتبية ك يفك ذصكك احلكومة  ,Cooper & Hall)ك (Tourism regulation)مبئ

2008, pp. 254-255). ك
 ك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 (Smith, 1988)صناعة السياحة وفًقا للباحث سميث  .ب 

،ك منك توريدك املنتجئتانغاك ك اتىك تالزك اصسيئحةك صنئاةك تعايفئتك فن(ك Smith, 1988)ك مسيثاصبئحثك ك يوض 
*مؤمتاك األممك املتحدةك صتتجئرةك واصتنميةبينهئك تعايفك 

1
)(UNCTAD: ك يفك اصسيئحةك صنئاةك فوك قطئعك تغورك ميكنك ”ك

ك يستهتكهئك اص يك تواخلدمئك اصستعك تنتجك اص يك واصتجئريةك اصغنئايةك األنشطةك تتكك جمموعك فهنئك متث ك اتىك واسعك نطئق
ك .(Cooper & Hall, 2008, p. 256)ك “ احملتيونك اصسيئحك فوك األجئنبك اصزوار

مجيعك املؤسسئتك ك صنئاةك اصسيئحةك هيك ”ك :واقرتاحك تعايفهك اخلئصهذاك اصتعايفك مسيثك بتعدي ك ك اصبئحثك قئمصكنك 
ك “ك انك اصبيئةك املنزصيةك ااصتجئريةك واصرتريهيةك بعيدكً ك اص يك توراك بطايقةك مبئشاةك اصستعك واخلدمئتك منك فج ك تسهي ك األنشطة

(Smith S. L., 1988, p. 183). ك
ك اصتعايفك مسيثاصبئحثك ك موقفوبئصتئيلك يتمثَّ ك  ك ك يفك ااتقئ هك منك هذا ك ميكنك نك صنئاةابئرةك اك اصسيئحةفنَّ

ذاتك ك مسأصةك ئحياصسيك وغرك اصسيئحيك االستهالكك تقسيمك تبقىك مسأصة،ك صكنك فخاىك صنئاةك لأيِّك ك ك وقيئسهئك مقئرنتهئ
ك يةك حبتة،تقدمك منتجئتك وخدمئتك سيئحك املؤسسئتك بعضر.ك رقطك اصسيئحك ختدمك املؤسسئتك منك اصقتي ك نَّك إك إذك ،فمهية
اصبئحثك ك يقتبسذاك ص.ك احملتينيك اصسكئنطافك ك منك ستعهمك اتىك اصطتبك منك لبرك ك جزءك صديهك اآلخاك اصبعضك فنَّك ك حنيك يف

ك :تئيلاصك اصنحوك اتىاصسيئحيةك ك تمؤسسئتصك هتغنيفك خاللك منك املسأصةك هذهك حولك اصكنديةك مسيثك اصطايقة
  ك ك وجو  ك ال ك اص ي ك وهي ك املؤسسئت، ك من ك األول ك املستوى ك واصسفا، ك غيئبك اصسيئحة ك يفك حئصة ك م وتشهلئ

 اصطران؛ك وشالئتك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةوك ك ،يةقاملؤسسئتك اصفند

 ك شك بك صكنوك ك اصسيئحةك واصسفا،ك حئصةك غيئبك يفك موجو ةك التزك ك املستوىك اصثئينك منك املؤسسئت،ك واص يك ال
 .Cooper & Hall, 2008, pp)ك واملطئامك اصسيئراتك تأجرك شالئتوك األجاة،ك ك سيئراتك وتشم .ك متنئقص

256-257). 

 (Bull, 1995)ا للباحث بول صناعة السياحة وفقً  .ج

ك (Bull, 1995ك اصبئحثك بولك صيتخِّك  ك جئنبك اصعاضك لئصتئيل( ك من ك تعايفهئ ك طايق ك ان ك اصسيئحة ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك  :صنئاة
ك خئصاألشك هلؤالءك واخلدمئتك اصستعك تقدمك منظمةك فيِّك ك منك تتكونك صنئاةك اصسيئحةك فوك اصغنئائتك اصسيئحية، ”

ك .(Bull, 1995, p. 3)ك “ اصسيئحيةك متطتبئهتمك منك لجزءك ك ،حبئصسيئك ك اآلنك يُعارونك اصذين
                                                 

ونكتئ ك اتىك إجيئ ك بيئةك ماللمةك الندمئجك اصدولك اصنئميةك يفك االقتغئ ك .ك ويعم ك األ1964تأسسك مؤمتاك األممك املتحدةك صتتجئرةك واصتنميةك )فونكتئ (ك ائمك  1*
ك صيغب ك مؤسسةك معاريةك موثوقكً اصعئملي.ك ومنئك االونكتئ ك تدرك  ك بشأنك هبئك مهمتهئك املسئادةك اتىك صيئغةك املنئقشئتك احلئصيةك صتسيئسئتك وطاقك اصتفكرك ئجييًئ

األممك املتحدة،ك )ك يةك متداامةك منك فج ك تنميةك مستدامةاصتنمية،ك معك اصرتليزك بغفةك خئصةك اتىك ضمئنك بأنك تكونك اصسيئسئتك اصداختية،ك واصقااراتك اصدوص
ك .(2020
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
بئتك اصفاايةك ئك صتغنيفك احلسئورقكً ميكنك تتخيصك اصقطئائتك فوك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحةك  

*واصتغنيفك اصغنئايك اصدويلك املوحدك (TSAs)صتسيئحةك 
1

(ISIC) ك (.2-1يفك اجلدولك رقمك )ك
 مكونات صناعة السياحة وفقا لمختلف التصنيفات :(2-1رقم )جدول 

 القطاعات
الحسابات الفرعية  تصنيف

 TSAs للسياحة

التصنيف الصناعي الدولي 
 ISIC الموحد

المخيمات وأماكن و  الفنادق
 اإلقامة القصيرة األخرى

املخيمئتك وفمئلنك اإلقئمةك وك ك اصفنئ ق
ك اصقغرةك األخاى

ك ةاإلقئمك وفمئلنك املخيمئتوك ك اصفنئ ق
ك األخاىك اصقغرة

ك احلئنئتك واملقئصفوك ك املطئامك احلئنئتك واملقئصفوك ك املطئام المطاعم 
ك اصنق قطئعك ك ضمنمدرجةك ك ولالءك اصسفاك واصوسطئء وكالء السفر والوسطاء

ك واصرتريهيةك اصثقئريةك املعئمل المعالم الثقافية والترفيهية
ايئضيةك األنشطةك اصوك ك اصرتريهك )املتئحف

ك واصرتريهيةك األخاى(

ك نق ك اصالئب نقل الركاب

ك اصنق ك اصربي،
ك اصنق ك اصبحاي،

ك اجلوي،ك اصنق 
ك اصسيئحيةك  ك اصولئالت فنشطة

ك اصاحالتك اصسيئحيةك ومنظمو

ك ك املاارقك اصايئضيةك مور وفوك ك مشيتو المرافق الرياضية ك اصثقئريةك ك ضمنمدرجة املعئمل
ك واصرتريهية

Source: Cooper, C., & Hall, C. M. (2008), Contemporary tourism: An international approach, Elsevier, 

pp. 261-262. 

 Conventional Tourism in Troubleمشكلة السياحة التقليدية  4.1.1
واصسيئحةك ك (Conventional tourism)اصسيئحةك اصتقتيديةك ك نَّك إذك إك ،صنئاةك اصسيئحةك بإائ ةك هيكتةك لبرةك متاك 

الك حىتك اآلنك اجلزءك اصاليسيك صتاحالتك اصسيئحيةك املنظمة،ك منك جهةك فخاىك حئزتك مثَّك ك (Mass tourism)اجلمئهريةك 
ةك اصاحالتك اصسيئحية.ك اجلزءك األصياك منك حغَّك  (Non-mass alternative tourim)ك غرك اجلمئهريةك اصسيئحةك اصبديتة

                                                 
اصتغنيفك املاجعيك اصدويلك صألنشطةك اإلنتئجية.ك يتمث ك اصياضك اصاليسيك ك )ISIC(يعتربك اصتغنيفك اصغنئايك اصدويلك املوحدك جلميعك األنشطةك االقتغئ يةك 1*

 United Nations Statistics)منهك يفك توررك جممواةك منك رئئتك األنشطةك اص يك ميكنك استخدامهئك جلمعك اإلحغئءاتك واإلبالغك انهئك ورًقئك هلذهك األنشطةك 

Division, 2008). 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
شرك واص يك تإىلك نوعك األنشطةك اص يك يقومك هبئك اصسيئح،ك ك (Conventional tourism)يعو ك مغطت ك اصسيئحةك اصتقتيديةك  

مغطت ك ك يشربينمئك ك ،(Sun, Sea and Sand)اصشمسك واصام ك وك ك يفك اصبحاك واملتمث ك (3Ss)املزيجك اصثالثيك ك ائ ةك إىل
ئحك متي ك إىلك ئك مئ،ك لونك فذواقك اصسيإىلك اد ك اصسيئح.ك رمغطت ك اصسيئحةك اصتقتيديةك نسيبك نواكً ك اجلمئهريةاصسيئحةك 

ك .(Stamboulis & Skayannis, 2003, p. 36)ك معئيرك واجتئهئتك معينةك حنوصتقئربك زك وااصتميكُ 
ك ياىك همة،ك حيثالتك محتوكُ إىلك ملستهتك،ك فوك املوقعك اج،ك نتكِ اصسيئحةك املتمثتةك يفك اخلدمة،ك املختضعك حمد اتك 

اتىك اصوجهئتك جيبك ك ،(Post-tourism)هك يفك اغاك "اصسيئحةك احلديثة"ك فنَّك ك ،(Meethan, 1998)اصبئحثك ميثئنك 
 Coastal)ائ ةك اهليكتةك فوك مواجهةك االحندار،ك خئصةك يفك حئصةك سيئحةك املنتجعئتك اصسئحتيةك ةك اصتقتيديةك إياصسيئح

resort tourism) ك مستويئت:ك ةحيدثك اصتييرك اتىك ثالثك إذ.ك
ك املنتجئتك اصسيئحية(ك يفك اجتئهئتك خمتتفة.ك هذاك بطبيعةك احلئلك الك خيصك حك )مستهتكيئك ك فذواقك اصسيتيُرك  .أ

ونك انك "شيءك ،ك صكنك اد ك اصذينك يبحثاملنتجئتنفسك ك انيبحثونك ك ونلونك فغتبيتهمك الك يزاصك ك ،مجيعك اصسيئح
يفك اصسيئحةك ك صتختك بدفتك منك اصولئالتك اصسيئحيةك منوك مستما.ك بئملقئب ،ك اد ك متنئم ك ك "ك يفومميَّزك خمتتف

واد ك متزايدك منك  ،(Thematic packages)خمتتفةك ومتعتقةك مبجئالتك خمتتفةك ك ئاصبديتةك فوك تقدمك ااوضكً 
ك لذصكهيك ك ك حئك خغئلصك اصسيك اصتقتيدية.ك ومنك مثَّك ااوضهك ك ضمنهذاك اصنوعك منك اخليئراتك ك ضمكُ ياصولئالتك 
تتكونك بئصدرجةك األوىلك مياجلمئهريةك تونك اصسيئحةك يفضِّك ك حك اصذينك الك يزاصونئك ك مستما.ك ربينمئك اصسييفك تيُرك 

ويك ذاوالدك منخفضة،ك ينتميك هؤالءك اصذينك خيتئرونك ايشك جتئربك بديتةك إىلك فصحئبك اصعوالدك املاتفعةك )فوك 
 بقةك االجتمئاية.بئصطك ة ئك هلذاك اصتغنيف،ك حمدَّك اإلنفئقك املاتفع(.ك وبئصتئيلك ميكنك ااتبئرك اصسيئحةك ورقكً 

يراتك نئجتةك انك متاك اصوجهئتك اصسيئحيةك بتيك ،ك حيثئحيةاصسيك واملعئملك املنئطقك توريدك طايقةك يفك تييرك هنئك .ب
مواقعك وفنشطةك جديدة،ك اصشيءك اصذيك فجربك املؤسسئتك ك ئلتشئفبدفك اصسيئحك بلمئك اصعمتيئتك املعقدة.ك ك 

 اصدخولك إىلك ائملك شديدك املنئرسة.ك اصسيئحيةك اتى

ك ىلك فسواقك جديدةإل ك منك املنتوجك اصنهئليك واملنتوجك اصوسيطك يفك حمئوصةك صتوصولك ك ك  يمورِّك هنئكك تييرك يفك  .ج
 ,Stamboulis & Skayannis) املؤسسئتك اصسيئحيةك يفك لحتوكُ دوثك اصزبئلنك نتيجةك حلصتمنتجئتك وك ك نئشئة

2003, pp. 36-37). 

دميك صتتييرك منوذجك اصسيئحةك اصتقتيديةك يفك فزمة،ك لونك مجيعك صنئائتك اصقطئعك اخلك وضعتك هذهك املستويئتك اصثالث
نك ةك حتمية،ك متكِّك ضاورك ك االبتكئرئك جع ك ممَّك ك ،ك مبئك ريهئك صنئاةك اصسيئحة.تتبعك اصتييراتك اصنموذجيةك يفك االقتغئ ك اصعئم

ك ذهك اصتييرات.ك هلك اصتغديةك ومجيعك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك منك املؤسسئتك اصسيئحي
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

 What Is Innovation االبتكارماهية  

 Distinction between Innovation and Inventionع واالخترا  االبتكارالتمييز بين  1.2.1
ومغطت ك االخرتاعك ك ((Innovationك االبتكئراصتمييزك بنيك مغطت ك ك منك الك بدك فواًلك ك االبتكئرقب ك اصتطاقك ملفهومك 

(Invention) ك يفاالخرتاعك مث ك يتك متبئ صة.ك رمنك وجهةك نظاك اقتغئ ية؛ك بطايقةئك  المك ك نستعمالاملغطتحنيك يكُ ،ك لونك
تنفيذك صفكاةك جديدةك تطبيقك وك ك االبتكئرك يُعتربك ركاةك جديدةك قدك تكونك فوك الك تكونك مفيدةك منك نئحيةك اقتغئ ية،ك بينمئ

ج،ك فوك امتيةك جديدةك اك منك املنتوك ئك جديدك نواكً ك جك انهئك سواءكً تكَ نب ك واص يك يكُ فوك تطبيقك جديدك صفكاةك حئصيةك فوك موجو ةك منك قكَ 
ئ يةك القتغيشرك اصبئحثك جوزيفك شومبيرت،ك فبك اصنظايةك اك .(Schumpeter, 1934)منتوجك حئيلك ك نتئجإلك حمسَّنةفوك 

إذك .ك (Creative destruction)ي"ك اإلبدااك اصتدمراصبعدك األسئسيك صتتييرك االقتغئ يك و"ك ،ك اتىك فنهاالبتكئرحولك 
خالهلئك وضعك اصوحداتك ك منيتمك املستماةك صتمنتوجك واصعمتيئتك اص يك ك االبتكئريك إىلك آصيةك اإلبدااك اصتدمريشرك مفهومك 

ك .(Divisekera & Nguyen, 2018, p. 158) ك منك اصوحداتك اصقدميةيةك اجلديدةك بداًلك نتئجاإل
ك اص يك متكِّك ك االبتكئريعتربك  ك منك فهمك اخلغئلصك االسرتاتيجية ك اخلدمئتك اجلديدة نك ضمئنك اصنموك نك موتطويا
االختيئرك بنيك ك ئنيةإمكعة،ك واص يك يكونك ريهئك صتزبئلنك صكئرةك اصغنئائت،ك وخئصةك اص يك تكونك فسواقهئك مشبَّك املستدامك 

ك وهذاك هوك حئلك صنئاةك اصسيئحة.ك (Peters & Pikkemaat, 2005, p. 1) ك اصعديدك منك املنتجئتك املختتقةك اربك اصعئمل
تىك مجيعك اصوجهئتك فك ا،ك اصتعاكُ تواالتغئالك املعتومئتك وتكنوصوجيئك االنرتنتوبفض ك تطورك ك اصسئل ذك يستطيعك إ

ضي ك بنيك خمتتفك ،ك ممئك ميكنهك منك اصتفئحيةك املتئحةك  ونك اصتنق ك واصتحاكاصسيئحيةك املتوراةك وخمتتفك املنتجئتك اصسي
 ك ائمك ئك اتىك خمتتفك املؤسسئتك االقتغئ يةك بشكاك ضاوريكً فماكً ك االبتكئراصعاوضك املتوراة.ك اصشيءك اصذيك جيع ك منك 

ك ستقطئبك اصسيئح.زك واتتميكُ ف اةك صوجعتهك منك فوصويئهتئك ك إصيهاصتجوءك ك ،ك حيثك يُعتربواصسيئحيةك اتىك وجهك اخلغوص
ك نعينك ب ك االبتكئرهنئكك اصعديدك منك اصتعئريفك ملغطت ك "؟ك ئالبتكئرصكن،ك مئذا "(Innovation)، شتقك منك امل

ايفك اصبئحثك وشهاةك هوك تعك اقتبئًسئاصتعايفك األلثاك ك صع َّك وك واص يك تعينك ختقك شيءك جديد.ك  ،«innovatio»اصالتينيةك 
ك البتكئراجمئالتك ميكنك صتمؤسسةك إ خئلك انغاك ك بنيك مخسةك يقومك بئصتمييزاصذيك ك ،(Schumpeter, 1997)شومبيرتك 
ك :واملتمثتةك ريمئك يتيريهئ،ك 
 توصيدك منتجئتك جديدةك فوك منتجئتك متك حتسينهئ؛ 
  يةك جديدة؛إنتئجإ خئلك امتيئتك 
 تطوياك فسواقك بيعك جديدة؛ 
 تطوياك فسواقك توريدك جديدة؛ 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

  إائ ةك تنظيمك و/فوك إائ ةك هيكتةك املؤسسةك(Weiermair, 2006, p. 2) . 
حيثك ،ك (Hall & Williams, 2008)هئلك وويتيئمسك منك ِقب ك اصبئحثنيك ك االبتكئرلمئك متك اصتطاقك إىلك مفهومك 

اتك ئالبتكئرك رإىلك اصعمتيةك اص يك تعم ك اتىك تطبيقك ل ك ركاةك هتدفك إىلك ح ك مشكتةك معينة.ك ورًقئك هلمئك ك االبتكئريشرك 
ك فوك انيةك جديدةفنظمةك ميزك ك إادا ك فوك ختفيضك اصتكئصيفك فوك األركئرك اص يك تقومك بإائ ةك تنظيمك مجيعك انك لذصكابئرةك ك 

منتجئتك فوك ك فوك تيئتامك فوك املوارقةك وتطبيقك فركئرك فوك هوك توصيدك ئالبتكئرحتسنيك االتغئلك فوك جتميعك املنتجئت.ك ر
انغايك املوارقةك واصتطبيقك منك اصعنئصاك األسئسيةك يفك هذاك اصتعايف،ك لوهنمئك يتطتبئنك اصقدرةك ك نَّك خدمئتك جديدة.ك إذك إ

   .(Hjalager, 2010, p. 2)صتييرك واصتكييفك اتىك ا

امتيةك حتوي ك ركاةك ك ”ك :اتىك فنهك (Duygulu, 2007) ويقوصوك ك اصبئحثك منك طافك االبتكئرلمئك متك تعايفك 
فتوحةك مليزةك تنئرسيةك لأبوابك مك ك االبتكئرريمكننئك وصفك ك ئك فمش .ك ك وإذاك فر نئك تعايفكً “ك مبداةك إىلك منتوجك قئب ك صتتسويق

ص يك ابذصكك حواجزك اصدخولك ك دينموصِّك ائمةك و وصيةك انك طايقك توررك منتجئتك وخدمئتك جديدةك فوك رايدةك صتسوق؛ك 
املؤسسةك املبتكاةك منك ك نم؛ك ولذصكك ختقك قيمك جديدةك متكِّك اربك اصتعتكُ ك االبتكئرنك منك توررك املوار ك اصالزمةك صتطوياك متكِّك 

األماك اصذيك جيعتهئك ك ،(Doğan, Nebioğlu, Aydın, & Doğan, 2013, p. 702) رسيحتوي ك قواادك احمليطك اصتنئ
ك اصذيك تتواجدك ريه.رالدةك وقئ رةك اتىك اصتحكمك يفك اصسوقك 

 Innovation in the Service Sector في قطاع الخدمات االبتكار 2.2.1
صعديدك منك قئمك احيثك ك اصعئمل،اقتغئ يئتك ك يةك يفك فغتبنتئجوسعك اصقطئائتك اإليعتربك قطئعك اخلدمئتك منك ف

 ; Carvalho, 2008 ; Schianetz et al., 2007)اخلدمئتك قطئعك حولك و راسئتك حبوثك ك إادا اصبئحثنيك ب

Sundbo 2007 ; Sundbo et al., 2007 ; Miles 2005 ; Gallouj 2002 ; Hjalager, 2002)، تنوعك ،ك صكنَّك ك
اخلدمئتك لأنشطةك ك تغنيفيفك اصبدايةك متك تقدك ر.ك اخلدمئتك جع ك منك اصغعبك حتديدك اخلدمةك األنشطةك املنتميةك صقطئع

ك “ك تىك قدميكالك ميكنهك اصسقوطك اوك بئعك  ك شيءك يُك ل ”ك زك االقتغئ يونك املنتجئتك اخلدميةك بـحيثك ميَّك ك ،يةإنتئجغرك 
(Carvalho & Costa, 2011, p. 25) ك اصتعقيد،ك لئنك منك اصغعبك تعايفك ونظاكً .ك ،ك يفك اخلدمئتك االبتكئراك هلذا

ميكنك إذك ،ك وبتقدميك تعئريفك صالبتكئرك يفك اخلدمئتصكنك قئمك جممواةك منك اصبئحثنيك بئصتوجهك حنوك هذاك اجملئلك اجلديد،ك 
ك (.3-1اجلدولك رقمك )ك يفك توضي ك اصبعضك منهئ
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 الخدماتقطاع في  االبتكارتعريفات : (3-1) جدول رقم 

 التعاريف الباحثون

ك سئندبوك وقئصوج
(Sundbo and Gallouj, 1999) 

تك طفيفةك تعديالك اناتك يفك اخلدمئتك ابئرةك يفك غئصبك األحيئنك االبتكئرك  ”
اك ونئ ركً ك (Incremental)تدرجييةك ئك يفك ابتكئراتك تتمث ك غئصبكً ك ،يفك اصعمتيئت

ك  ك جذرية ك تكون ك .ك ك (Radical)مئ ك ائ ة ك تكون يفك ك االبتكئرامتيئتك لمئ
ك .“اخلدمئتك امتيةك 

 رئنك آركك وآخاين
(Van Ark et al., 2003) 

ك 

اصغنئاةك ك يفك اخلدمةك بطبيعتهك متعد ك األبعئ .ك مقئرنةك بقطئعك يعتربك االبتكئرك ”
بتكئرك يفك اخلدمةك بئصرتليزك اتىك اصبعدك اصتنظيميك صالك االبتكئرمثال،ك يتميزك 

(ك ة)مفئهيمك جديدةك صتخدمئت،ك واجهةك جديدةك صتزبونك وفنظمةك توزيعك جديد
ك .“بئصنسبةك صتخيئراتك اصتكنوصوجيةك 

 لئررئصو
(Carvalho, 2008) 

ك 

،ك (Incremental)يفك امتيةك تدرجييةك ئك فسئسك يفك اخلدمئتك ك االبتكئريتمث ك 
ك حيثك تضمك مكوننيك يتمثالنك يف:

  ك املتموسة،ك ك غر ك اصبشاية ك ماتبطك بئملوار  ك تكنوصوجي، ك غر مكون
ك تضوك  ك اص ي ك واصعوام  ك اصتنظيمي ك اهليك  ك اصقيمة ك ايف صزبونك خلدمة

 (؛قنواتك اصتوزيع،ك إخلوك ك )اصتسويق

  ك ك اصوقت ك يف ك ينفغ  ك ال ك واصذي ك تكنوصوجي، ك ناك اصااهنمكون
ك  ك يعتمد ك إذ ك األول، ك تكنوصوجيئاملكون ك خئصة ك اصتكنوصوجيئ، ك اتى

ك .(ICT)ك تواالتغئالك املعتومئت
Source: Carvalho, L., & Costa, T. (2011), Tourism innovation–a literature review complemented by case 

study research, Tourism & Management Studies, 23-33, p. 25. 

ضك األحيئنك يفك بعالك ميكنك ك إذيفك اخلدمئتك اتىك تييراتك يفك اصعديدك منك اجملئالت،ك ك االبتكئرينطويك إذنك 
اخلدمة،ك هئتهك وك توزيعك فك نتئجاصعمتيةك اجلديدةك إلفوك .ك رئخلدمةك املنتجك اخلدمييفك اصعمتيئتك ويفك ك االبتكئراصفغ ك بنيك 

ك غرك قئب ك صتتخزينك يفك فغتبك األحيئن،ك والك بدك منك ”جديدةك ك تفوك اصشك ك اجلديدك صتتنظيمك وإ خئلك تكنوصوجيئ
ك .(Carvalho & Costa, 2011, p. 25)ك “ك حلظةك استهاللهك هإنتئج

 ,Sundbo & Gallouj)يفك اخلدمئتك املقدمك منك طافك اصبئحثنيك سئندبوك وقئصوجك ك االبتكئرإذاك اتبعنئك تغنيفك 

يفك ك االبتكئروك ج،ك يفك املنتك االبتكئر:ك تتمث ك يفيفك اخلدمئتك إىلك فربعةك فنواعك ك االبتكئرريمكنك تقسيمك ك ”،ك (1999
وصفك .ك حيثك (Sundbo & Gallouj, 1999, p. 8)ك “ك يفك اصسوقك االبتكئريفك اصتنظيمك وك ك االبتكئروك اصعمتيئت،ك 

 ارةك اجلو ةك إك جديدةك صتتنظيمك فوك اصتسيرك مث ك إ خئلوك ك فشكئلك ائمةك ”اتك اصتنظيميةك اتىك فهنئك االبتكئرك ك ناصبئحثئ
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جتديداتك ك ”ك اتىك فنَّهيفك اصعمتيئتك ك االبتكئربينمئك وصفئك ك ،“ك جمموائتك اصتوجيهك اصذايت،ك إخل.(ك وك TQM)ك اصشئمتة 

.ك ميكنك تقسيمك هذهك األخرةك (Sundbo & Gallouj, 1999, p. 8)ك “ك يةك واصتوزيعيةك صتخدمئتنتئجصتعمتيئتك اإل
(ك فوك يفك امتيةك اصتستيمك فوك اصتوزيعك )اصغفك Back office)اصغفك اخلتفيك ك نتئجيفك امتيئتك اإلك االبتكئررئتني:ك إىلك 

احيةك سوقيةك شاصتوجهك إىلك ستوليئتك جديدةك يفك اصسوق،ك مث ك ك ويفك اصسوقك رهك االبتكئر(.ك فمئك Front officeاألمئميك 
ك .(Carvalho & Costa, 2011, p. 25)ك خولك صنئاةك جديدةك يفك ذصكك اصسوقجديدةك فوك  

اصقطئعك يفك ك بتكئراالصتطوياك نظايئتك حولك ك ئفوك فسئسك قئادةك ك اصقطئعك اصغنئاييفك ك االبتكئراك اصبحوثك حولك تورِّك 
ئحثك  وصفسمئك اصبك ،ك إذك يعتقدمااحتهئك األوىليفك اخلدمئتك يفك ك االبتكئرالك تزالك اصبحوثك حولك ك ،،ك ومعك ذصكاخلدمي

(Dolfsma, 2004) يفك زالك تك الواصتييرك يفك قطئعك اخلدمئتك ك االبتكئراتىك ك االاتمئ تغنيفك وك وك ك امتيةك حتديدك فنَّك ك
تحسنيك اصطبيعةك املعقدةك ملخاجئتك اخلدمةك جتع ك امتيةك قيئسك وحتديدك اصك فنَّك ك اصبئحثنيياىك بعضك لمئك ماحتةك اصطفوصة.ك ك 
ولك حاصبعضك اآلخاك قتقهمك بشأنك اصتمييزك بنيك ابتكئراتك املنتجئتك واصعمتيئتك ويتسئءصونك يُبديك ك ينمئفماًاك صعًبئ،ك ب

ئرك يفك اصقطئعك البتكنفسك اإلطئرك اصنظايك صانك طايقك استعمئلك ك اصقطئعك اخلدمييفك ك االبتكئرموضوعك ك رهمك إمكئنية
ك يفك قطئعك اصغنئاةك وقطئعك بتكئراالمتك  راسةك مقئرنةك بنيك ف اءك قدَّك يفك هذاك اإلطئر،ك .ك (Gallouj, 2002)ك اصغنئاي
ك اصبئحثك بااجوقوك ك نظاةك ائمةك حولك املوضوع،اخلدمئتك  بنيك بئملقئرنةك ك (Prajogo, 2006)حيثك قئمك منك خالهلئ
صدراسئتك ا ك اصدارعك األسئسيك وراءك هذهك اصدراسةك يفك قتةك متثَّك ك ك .اصقطئانيك معك ف اءك املؤسسئتك يفك ِلالكَ ك االبتكئرخماجئتك 

ك  ك واصبحوث ك ك االبتكئرحول ك اخلدمئت، ك قطئع ك يف ك يف ك خماجئواصاغبة ك بني احملد ةك )ك االبتكئرتك رحصك اصعالقئت
ئتك ومستوىك اصعدوانيةك يفك ااتمئ ك اصتييرات(ك معك ف اءك املؤسسك يةاالبتكئرك ومستوىك ك االبتكئروسااةك ك اتئالبتكئرك ب

ك األسرتك ك ةاحلغةك اصسوقيةك واصاحبية(ك يفك املؤسسئتك اصغنئايةك واملؤسسئتك اخلدميوك ك )احملد ةك بنموك املبيعئت اصية.ك إذك تبنيَّ
ؤسسئتك اصغنئايةك هوك يفك املك امَّئلثراك ك ك الك خيتتفيفك املؤسسئتك اخلدميةك ك االبتكئرف اءك ك منك خاللك نتئلجك اصدراسةك فنَّك 

(Sipe & Testa, 2009, pp. 2-3) . ك

 Innovation Types in the Service Sector الخدمات قطاعفي  االبتكارأنواع  3.2.1
يفك اصقطئعك اخلدميك وجو ك ادةك فشكئلك صالبتكئر،ك إذك يؤلدك اصبئحثك ك االبتكئرنتك اصدراسئتك احلديثةك حولك بيَّك 

ت:ك منك ااالبتكئرك هذهك معئيرك متكننئك منك اصتمييزك بنيك ك ةوجو ك ثالثاتىك ك (Adams et al., 2006)ك نوك آخاك آ مسك وك 
متك اصرتليزك اتىك معيئرك احلداثةك يفك اصعديدك ك .(Attributes)واخلغئلصك  (Focus)ك واصرتليزك (Newness)حيثك احلداثةك 

ك االبتكئروك ك (Radical innovation)اجلذريك ك االبتكئراصتفايقك اصكالسيكيك بنيك إذك يعو ك ك ،منك اصبحوثك األلئ ميية
ك ك (Schumpeter)إىلك ام ك اصبئحثك شومبيرتك ك (Incremental innovation)اصتدرجييك  ك 1934سنة واصذيك متك ،
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ك ئيكً ربئاك ئنك تغنيفكً اصبئحثئك .ك اقرتح1988سنةك ك (Abertnathy & Clark)منك طافك اصبئحثنيك فبرنئثيك ولالركك ك تطوياه 

ك حمدَّك ك ئالاتمئ ب ك احلداثة اتك احملئرظةك االبتكئرك وك ك (Disruptive innovations)ك اهلدامةاتك ئالبتكئرك بك ا اتىك معيئر
(Conserving innovations) اتىك طولك حمورين:ك اصتكنوصوجيئ/املعارةك واألسواقك (Williams, 2014, p. 169) ك .ك

اك ريئ ةك ك تورِّك -ئ ك مؤقتكً اتىك األق-اتك اجلذريةك بتييرك قواادك اصتعبك منك نئحيةك تنئرسيةك املؤسسئت،ك واالبتكئرك تقومك 
ك تفضيالتك وراءك مئك ىلإك اصوصولواص يك تتطتبك –اتك اجلذريةك االبتكئرك ،ك .ك غرك فنَّك اص يك تعتمدك اتيهئك لبرةك صتمؤسسئت

موضعك خالفك ك ك اتك الك يزالاالبتكئرك اصعالقةك بنيك احلداثةك وجنئحك ك لونفلثاك خطورة،ك ك ك هي-حئصًيئك انهئك املعربَّك ك اصعمالء
اتك االبتكئرك ك اتىك االاتمئ انك طايقك اصنجئحك صتحقيقك ك ك فلربهنئكك احتمئاًلك ك ك فنَّك إذك يؤلدك بعضك اصبئحثنيك لبر،

ك  ك حئصية–اصتدرجيية ك -استهدافك فسواق ك اصاالبتكئرك فو ك اجلذرية ك ك  يات ك جديدة ك فسواق ك املنختتق ك من ئرسنيك خئصية
(Kleinschmidt and Cooper, 1991). البتكئراتك اجلذريةك ص"ك ،ك فنَّك خايناآلبئحثنيك اد ك منك اصمعك ذصكك يؤلدك ك

الك ك لوهنئ (Avlonitis et al., 2001)صتنجئحك فلربك ك احتمئاًلك ك (Moderately radical innovations)املعتدصة"ك 
ك .(Williams, 2014, p. 169) نينئرساملصكيك تتميَّزك انك مبئك يكفيك تبتعدك ك بينمئتفضيالتك اصزبئلن،ك ك اك انتبتعدك لثركً 

ك اصسيئحة ك صنئاة ك ك ،تتميز ك اخلدمي، ك صتقطئع ك منتمية ك ئالبتكئرك ببئاتبئرهئ ك من ك فلثا اتك البتكئرك ااتك اصتدرجيية
منوذجك شالئتك ك اصسيئحةك مث ك إ خئلصنئاةك اتك اجلذريةك يفك االبتكئرك انك اجلذرية.ك بطبيعةك احلئل،ك هنئكك بعضك األمثتةك 

ك اصتكتفة ك منخفضة 1*اصطران
)cost-owL(،  ك  يموك ك زك نتزه ك اإلوك ك ،(Disney theme park)ين صكرتوينك اصتسويق

(Internet marketing)  فوك رنئ قك اصبوتيكك(Boutique hotels)تنخاطك اتىك تك اصسيئحيةك يةك املؤسسئ،ك صكنك فغتب
يفك ك ملعتمدةااتك اصتدرجيية،ك ويفك لثرك منك األحيئنك انك طايقك تقتيدك املنتجئتك واصعمتيئتك االبتكئرك اصنطئقك اصغيرك يفك 

اخلدميك يفك اصقطئعك ك االبتكئرمحئيةك ك وصعوبة (Barney, 1991)حيثك متث ك املوار ك احملدو ةك ك األخاى،املؤسسئتك 
ك إىلك توصيدك صتييراتك ذاتك اصنطئقك اصغيراتمئ ك ا.ك وقدك سئهمك هذاك امليولك اصكبرك الذاك اصتوجهسبئبك اصاليسيةك هلاأل

مجيعك اتىك فنهك ك كئراالبتإذاك رهمنئك ،ك يفك حنيك فنَّنئك االبتكئرك ةمنخفضك صنئاةك بئاتبئرهئك اصسيئحةك حولك تةمضتِّك رؤيةك 
وصفك ك بالك شكك نريمك-اصعمتيئتك فوك اصتسويقك مستوىك املنتجئتك فوك اتىك سواءكً –اصتييراتك احلئ ثةك يفك املؤسسةك 

جو ةك ك فك اصيافك فوطايقةك تنظيك ك يفمثاًلك –اصتييراتك اصغيرةك املتعد ةك تؤ يك ك .ك ةمبتكاك ك بغنئاةاصسيئحةك ك صنئاة
ك فوك طايقةك ختغيصك املقئادك اتىك اصاحالتك  صنئاةك مةك يفك تطويااتك مهك إىل-اجلويةتقدميك اصطعئمك يفك املنتزهئت،

-Williams, 2014, pp. 169) ،ك تكونك يفك لثرك منك األحيئنك فسئسيةك صبقئءك املؤسسئتاصسيئحة،ك إضئرةك إىلك ذصك

ك  .(170

                                                 
 طرانك تقدمك رحالتك منخفضةك اصتكئصيفك مقئب ك اصتقتي ك منك معظمك خدمئتك اصالئبك اصتقتيدية.ك ئتابئرةك انك شالك 1*
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ك (Focus)معيئرك "اصرتليز"ك اتىك  (Adams et al., 2006)ك نوك آخاك ااتمدك اصبئحثك آ مسك وك ك منك نئحيةك فخاى، 

اصتسويقك وك ك زك بنيك ابتكئراتك املنتوجك واصعمتيئتمأصوفك مييِّك ك ات،ك واصذيك نتجك انهك تقسيماالبتكئرك فج ك تقسيمك منك 
ك االبتكئرك وك  ك اصتنظيمية. ك متيرة،ك ك تنطويات ك فو ك جديدة ك منتجئت ك فو ك خدمئت ك إ خئل ك اتى ك املنتوج ابتكئرات

ك يفك ك إمكئنيةوصتمؤسسئتك  ك تنويعهئ. ك فو ك األسئسية ك اتىك منتجئهتئ ابتكئراتك تنطويك ك ،حنياصتفضي ك بنيك اصرتليز
عتمدةك اتىك مك اإل ارةك املنظاتىك ك االاتمئ ك اربك املنتجئتك فوك اخلدمئت،ك مثاًلك ك ك طايقةك إنتئجاتىك حتسنياصعمتيئتك 
 Self-service)فوك اخلدمةك اصذاتيةك صتسجي ك اصدخولك ك ،(Computerized Management Systems)احلئسوبك 

check-in) يفك اصفنئ قك واملطئرات (Williams, 2014, p. 170). 

 Basic Implications of Innovation in the البتكار في صناعة السياحةالمضامين األساسية ل 

Tourism Industry. 

 Defining Innovation in the Tourism Industry في صناعة السياحة االبتكارتعريف  1.3.1
ك  ك مفهوم ك اإلبدااك ئصتدمراملسمىك لذصكك بك ،(Innovation)ك االبتكئرفصب  ،ك (Creative destruction)ي

هبئك ل ك منك ك  ك صتمشئل ك االقتغئ يةك اص يك متالحك ك إصيهاصنظاك يتمك صتغنئاة،ك حيثك ك احلجاك األسئسك صتتحتي ك احلديث
ك ئمسبقكً ك ئشاطكً ك بتكئراالفصبحتك احلئجةك إىلك رتقدك خمتتفك اصقطئائت.ك ك يفاصبتدانك املتقدمةك واصسئلاةك يفك طايقك اصنموك 

ك ذاتك ك االستدامةوك ك صضمئنك اصبقئءك ئوفسئسيكً  ك اص يك تعم ك ضمنك سوقك ائملية ك املستقبتيك صتغنئائتك احلديثة واصنمو
تهك خاللك اصعقو ك اصنموك اهلئل ك اصذيك اارك لوناأللثاك تنئرسية،ك ك ك اصغنئائت.ك تعتربك اصسيئحةك منك بنيك ائصيةتنئرسيةك 

ك املئضيةك لئنك مغطحبكً  ك اصقتيتة ك مبنئرسة ك وبئصتئيلائصيةئ ك اصفعئصةك واك االبتكئرفنك جندك منك غرك املفئجئك ك ،. الستجئبة
ئتك اصسيئحية.ك ةك وحتقيقك االستدامةك صتمؤسسهلئ رةك إىلك مواجهةك حدَّةك املنئرسصتتيراتك املستماةك يفك قتبك اآلصيئتك ا
ك البتكئرااك يفك اصدراسئتك واصبحوثك حولك موضوعك اك مستماكً ،ك نالحظك منوكً االبتكئرولنتيجةك صالارتافك اصعئمليك بأمهيةك 

ك .(Divisekera & Nguyen, 2018, p. 157)يفك صنئاةك اصسيئحةك خاللك اصعشايةك اصسئبقةك 
 Anamaria)ك لبرك حىتك هنئيةك اصتسعينيئتك ك دٍّك صنئاةك اصسيئحةك إىلك حك يفك االبتكئرصقدك متك إمهئلك موضوعك صكن،ك 

& Maria-Cristina, 2013, p. 816) ،  ل ك منك هئلك وويتيئمسك ك ك حك بهولمئك صاَّك(Hall & Williams, 2008) ك،
حولك اص يك فُجايتك فغتبيةك اصدراسئتك زك تالِّك  لمئ. (Mayer, 2009, p. 124) تبقىك اصدراسئتك يفك هذاك اجملئلك نئ رة

ك صتموضوعك االبتكئر ك واصنظاية ك املفئهيمية ك اصقضئيئ ك اتى ك اصسيئحة ك وك يف ك احلئجة ك ريهئ ك مبئ ك وح، ك  وارع  االبتكئرواجز

(Birgit, Mike, & Chung-Shing, 2018; Najda Janoszka & Kopera, 2014) االبتكئرحمد اتك وك ك 

(Orfila-Sintes & Mattsson, 2009) ك وك ك ك ك االبتكئرمفهوم ك اصسيئحية ك واألنظمة ك صتسيئحة  & Hall)ورئلدته
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Williams, 2008) ك وك ك ك صالبتكئر ك اصتكئمتي ك وك ك (Omerzel, 2015)اصنموذج ك اصسيئحةك االبتكئرواصتدوي   يف

(Williams & Shaw, 2011). ئك وك ك املميزةك ك ورهمنئك صتخغئلصاصنظايةك ئك معارتنك توُسعسئمهتك يفك بئصاغمك منك فهنَّ
ئملقئرنةك معك اصقطئائتك االقتغئ يةك .ك ربوضوعاملك يفتبحوثك اصتجايبيةك فتقاك صك فنَّنئك نإالَّك ك ،يفك اصسيئحةك ئالبتكئراملاتبطةك بوك 

ك اخلغوصك  ك اتىك وجه ك واصتحئصي ك اصكمية ك ائمة، ك حولك املوضوعك بغفة ك اصتجايبية ك يفك املعارة ك هنئكك ندرة األخاى،
(Divisekera & Nguyen, 2018, pp. 157-158). قدك يعو ك ذصكك إىلك طبيعةك املنتجك اصسيئحيك اصذيك يعتربك لتوصيفةك ك

ك تعقيدك ك بني ك فلثا ك اصدراسئتك اصتجايبية ك اصذيك جيع  ك األما ك اصعنئصا، ك من ك صتجممواة ك ميكن ك يفك اصواقع، منتجئتك ا.
،ك ميكنك حتديدك وجهةك سيئحيةك بئصعديدك منك املور ينك اًلك ثاصسيئحيةك فنك تضمك انئصاك متموسةك و/فوك غرك متموسة.ك م

هةك فخاى،ك إخل.ك منك ج،ك األ صةك اصسيئحيةوك ك ومؤسسئتك تأجرك اصسيئراتك ومؤسسئتك اصرتريهك واملطئامنئ قك مث ك اصف
،ك صك غرك املتموسةك تتجسدك يفك األشخئصمنتجئتك فوك خدمئت،ك اصعديدك منك اخلغئلك إنتئجاصسيئحةك صيستك رقطك 

ك يئحك اتىك اصتجابةك اصسيئحيةصسستوليئتك اتأثرك اخلغئلصك االجتمئايةك واصثقئريةك صتسكئنك احملتيني،ك بئإلضئرةك إىلك ك مث 
(Tourism experience) . ك مث ك نتئجاإلك تزامنك امتي يك تتعتقك اصغعوبئتك األخاىك خبغئلصك املنتجك اصسيئحي،

ك .(Carvalho & Costa, 2011, p. 25) واالستهالك

 Importance of Innovation in the Tourism في صناعة السياحة االبتكارأهمية  2.3.1

Industry. 
ك نتيجة،ك وشديدةك اتىك حنوك متزايدك ائمةمؤسسئهتئك منئرسةك ك تواجهك ،ك إذتعتربك اصسيئحةك صنئاةك جدك  ينئميكية

ك واصنطئقك اصذيك وص ك ك (Global scan)تمس ك اصعئمليك ص  ,Williams)ك اصافمسئلك اصسيئحيك إصيهاملتزايدك صتسيئح،

2014, p. 168). تييراتك جذرية،ك إذك فصبحتك اصوجهئتك اصسيئحيةك اجلديدةك تنئرسك لمئك واجهتك اصسيئحةك اصدوصيةك ك ك
ك منهئ. ك صتغنئائتك اإلك اصتقتيدية ك بئصنسبة ك احلئل ك هو ك ولمئ ك املؤسنتئجبئصتئيل، ك اتى ك األخاى، ك اخلدمية ك فو سئتك ية

 (Yüzbaşıoğlu, Çelik, & Topsakal, 2014, p. 736) منك فج ك ضمئنك بقئلهئك االبتكئراصسيئحيةك اصعم ك اتىك 

 حتقيقك موجةك جديدةك منك اصنمو.ك و

صعئمك يفك اصعديدك منك يةك واصتنئرسية،ك وميث ك نسبةك لبرةك منك اصنموك انتئجاصدارعك صتتييراتك يفك اإلك إذنك االبتكئريعتربك 
ضاوريةك صيسك رقطك صبقئءك املؤسسئتك رحسب،ك وإمنئك لذصكك صبقئءك االقتغئ ك ك االبتكئررئصقدرةك اتىك .ك االقتغئ يئت

منك فربئحك  %80ميث ك ك االبتكئرك فنَّك ك (Sternberg & Arndt, 2001)سترنربغك وفرندتك نك اصبئحثئك ياىاصكتيك صتدول.ك 
صيسك اغئك ك االبتكئرغرك فنَّك ك .(GDP)ك اإلمجئيلمنك منوك اصنئتجك احملتيك ك %80يةك يفك فوروبئ،ك واصذيك ميث ك بدورهك نتئجاإل
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
كبرينك يفك اصنموك واالحندارك اصمنك ك مغدرك صك ٍّك ك ،ك وإمنئنك منك حتسنيك األ اءك وحتوي ك تنئرسيةك املؤسسئتسحايةك متكِّك  

ك .(Williams, 2014, p. 168)ف اءك املؤسسةك 
ك إصزاميًّئك ئراالبتكرة،ك واص يك جعتتك فهمك اصعوام ك املؤثاةك اتىك صنئاةك اصسيئحةك خاللك اآلونةك األخك إجيئزميكنك 

ك صالقتغئ يئتك اصسيئحيةك اصنئضجةك واصنئشئةك يفك اصعنئصاك اصتئصية:

 Shock of Globalization صدمة العولمة .أ

إىلك إزاصةك اصقيو ك وارتفئعك شديدك يفك املنئرسةك ضمنك صنئاةك ،ك (Weiermair)حسبك اصبئحثك وايامرك ف تك اصعوملةك 
صوصولك إىلك اك إمكئنيةبسهوصةك ك إذك يتميزك اصسيئحالحظك فنك اد ك اصسيئحك يفك ارتفئعك مستما،ك اصسيئحة.ك رمنك جهةك يكُ 

املنئطقك واألسواق.ك ومنك جهةك فخاى،ك يتميزك استهالكك املنتجئتك اصسيئحيةك بئرتفئعك شديد،ك وتطورك اصقطئعك ك خمتتف
اتىك ك فك معك اصواقعك اجلديد،ك واصعم إىلك اقتغئ يئتك جديدة.ك صذصك،ك اتىك املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحيةك اصتكيكُ 

 ,Carvalho & Costa, 2011)تطوياك اسرتاتيجيئتك جديدةك هتدفك إىلك حتسنيك فوك احلفئظك اتىك ميزهتمك اصتنئرسيةك 

p. 26).  

والسيمئك ك ،صسوقيةاخسئلاك غرك متوقعةك يفك احلغةك حتقيقك تك اصعوملةك وتوسيعك سوقك اصسيئحةك اصدوصيةك إىلك ف َّك لمئك 
اتىك ك ئ رةاصوجهئتك اصسيئحيةك اصنئشئةك قئك مئك تكونك اتىك اكسك هذهك األخرة،ك غئصبكً .ك يفك اصوجهئتك اصسيئحيةك املتقدمة

اتىك ك ئتك بئصقدرةاصوجههذهك إذك تتسمك ك .جئذبيةك رايدةك ،ك واص يك تعطيهئئعاورةك نسبيكً اتىك موار هئك غرك املك االاتمئ 
زايئك اصتختف"ك م"ك بـك مبئك يسمىك مستفيدةك ،صتنئرسك يفك اصسوقك اصدوصيةإ خئلك منتجئتك وخدمئتك جديدةك قئ رةك اتىك ا

(Advantages of backwardness) ك(Keller, 2006, pp. 18-19).  يةك واصنموك نتئجمشئل ك اإلك تتخيصميكنك
 (.1-1رقمك )اصسيئحيةك املتقدمةك يفك اصشك ك ك اصوجهئتاص يك تواجههئك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك يفك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 ية والنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان السياحية المتقدمةنتاج: مشاكل اإل(1-1) شكل رقم 

ك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Keller, P (2006),  Innovation and Tourism Policy, In Innovation and Growth in Tourism, OECD 

Publishing, p. 19. 

 Change in the Tourist Profile ر شخصية السائحتغي   .ب

 (ICT)ك املعتومئتك واالتغئالتتكنوصوجيئك قئمتك إذك ك ،فلثاك خربةك ومعارةيفك اآلونةك األخرةك فصب ك اصسئل ك 

ا.ك ك اك تطوركً اصارعك منك اصطتبك اتىك املنتجئتك اصبديتةك واأللثمنك نتك بذصكك امتيةك اصوصولك إىلك املعتومئتك ومكَّك  بتسهي 
 ,Carvalho & Costa)قئ رينك اتىك تنظيمك اطالهتمك اصشخغيةك بأنفسهمك وك فصب ك اصسيئحك فلثاك استقالصيةك لمئك 

2011, p. 26). ك فخاى ك ك نتك اصدراسئتك فنَّك بيَّك ك ،منك جهة ك اصسيئحة ك اصسيئحك اصذينك يفضتون  Mass)اجلمئهرية

tourism) اوالدك ماتفعةك نك ميتتكوك بديتةك اصتجئربك اصاصذينك يتوجهونك إىلك ك ،ك يفك حنيك فنَّك ميتتكونك اوالدك منخفضةك
(Stamboulis & Skayannis, 2003, p. 36). ك

 Saturation of Products المنتجات عتشب   .ج

 ورةك حيئةك تأخذك شك ك ك متتتك،ك إذك (Natural growth law)ك اتك إىلك قئنونك اصنموك اصطبيعياالبتكئرك ختضعك 
ئعك ك بإطالقك املنتوجك يفك اصسوق،ك تتيهئك ماحتةك منوك سايعةك وارتفك االبتكئر.ك تبدفك  ورةك حيئةك (Bell curve)ك اسمنحىنك اجل

ك .(Keller, 2006, p. 21)قمك األامئل،ك قب ك اصوصولك إىلك ذروةك قيمةك املنتوجك يفك ماحتةك اصنضجك يفك رك لبرك 

 األسواق الموارد
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك نك مثئل ك صةك "منطقةك جبئلك األصب"ك فحسعتربك حئإذك تكُ ،ك االبتكئرختضعك صدوراتك هيك لذصكك رئصوجهئتك اصسيئحيةك  

هئتك جديدةك يفك وإثاك ظهورك اجتئك ،اك خاللك اصستينيئتك واصسبعينيئت،ك مثئك لبركً اارتك هذهك األخرةك رواجك ك .اتىك ذصك
اصطتب،ك بدفك اد ك هواةك اصتزجلك يفك االهنيئر.ك منك فج ك مواجهةك ذصك،ك قئمتك املؤسسئتك اصسيئحيةك بإ خئلك منتجئتك 

قئبتةك صالستعمئلك منك طافك مجهورك فلثاك واصك ،(Snowboards)اصثتجك ك اتىك اصتزحتقك جديدةك مث ك فصواحك وخدمئت
 .  (Keller, 2006, p. 21) (Niche market)ك اجديدك ك ئمتخغغكً ك ئبذصكك سوقكً ك خئصقنيك ئ،اتسئاكً 

الدورة ونقص الفرص إلعادة التموقع في نهاية - للوجهات السياحية االبتكاردورات : (2-1) شكل رقم
 -األسواق

 
Source: Keller, P (2006), Innovation and Tourism Policy, In Innovation and Growth in Tourism, OECD 

Publishing, p. 21. 

 Sustainability االستدامة .د

ئك ك ورقكً سرَّك نك تكُ اتىك املؤسسئتك اصسيئحيةك فصذا،ك نك منك التسئبك ميزةك تنئرسية.ك ئك ميكِّك اك ضاوريكً تعتربك االستدامةك فماكً 
 .(Carvalho & Costa, 2011, p. 26) االجتمئايك واصبيئيوك ك نميةك املستدامة:ك اصبعدك االقتغئ يصألبعئ ك اصثالثك صتت

 Categories of Innovation in the Tourism في صناعة السياحة االبتكارفئات  3.3.1

Industry. 
ك اصبحوثك اتىك ،مئك إىلك حدٍّك ك ،االبتكئرحولك رئئتك ك (Schumpeterian approach)متك تطبيقك اصنهجك اصشومبتريك 

ك دهئحتديمعك اصفئئتك األربعةك صالبتكئرك اص يك متك ك (Hall, 2009)هئلك ك يتوارقك تغنيفك اصبئحثإذك جمئلك اصسيئحة.ك ك يف
ك (Hjalager)هيئالجاك ك لمئك يقرتبك تغنيفك اصبئحثةك ك ،(OECD)1*واصتنميةك منك طافك منظمةك اصتعئونك االقتغئ ي

،ك .ك تعتربك ابتكئراتك املنتوجبتعديتهك قتياًلك ك (Weirmair)بينمئك يقومك وايامرك  ،(Schumpeter)منك تغنيفك شومبيرتك 
                                                 

ك 1* ك من ك منك جممواة ك املنظمة ك تتكون ك إنعئشك اصتبئ التك اصتجئرية. ك وإىل ك االقتغئ ية ك اصتنمية ك هتدفك إىل ك  وصية ك منظمة ك املتقدمهي ك اص يك تقب ك اصبتدان ة
 .)Wikipedia(ك اصسوقك احلاك اصتمثيتيةك واقتغئ  اصدميقااطيةك مبئ ئ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
.ك بينمئك االبتكئرفئئتك صك األسئسياصتسويقيةك اجلزءك اتك االبتكئرك اصتنظيمية/اإل اريةك وك اتك االبتكئرك ك ،اصعمتيئتابتكئراتك  

ك وك ك هتدف ك خغوصيئتك االبتكئرك ابتكئراتك اصتوزيع ك بعنيك االاتبئر ك إىلك األخذ صنئاةك يفك ك تكئراالباتك املؤسسئتية
1*ومديايةك اصيوروستئتك (OECD)ك االقتغئ يك واصتنميةمنظمةك اصتعئونك ك إصيهفشئرتك ك وورقك مئاصسيئحة.ك 

(Eurostat) ك،
ك االبتكئروك عضهئك اصبعض،ك اتك ماتبطةك بببتكئرك االلونك ك ك ،اتك صيسك بئألماك اصسه االبتكئرك اصتمييزك بنيك خمتتفك فنواعك يعتربك 

 .(Hjalager, 2010, p. 2) ابتكئراتك يفك اجملئالتك األخاىئك إىلك توصيدك حتمك يفك جمئلك معنيك يؤ يك 

ك اتىك تغنيفك ك االاتمئ سيتمك  ك اصبئحثة ك اصبئحثنيك حولك موضوعك ك بئاتبئرهئك ،(Hjalager)هيئالجا منك فباز
 Mohd Bukhari) يفك اصسيئحةك االبتكئربتعايفك ووصفك هذهك األخرةك قئمتك حيثك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك ك االبتكئر

& Faiz Hilmi, 2012, p. 133)، ك ابتكئراتك املنتجئتك فوك اخلدمئت،ك ابتكئراتك رليسيةرئئتك ك وقسمتهك إىلك مخس:
اص يك ميكنك توضيحهئك ك اتك املؤسسئتيةك وك االبتكئرك تسويقية،ك وك اتك اصاالبتكئرك اتك اإل اريةك فوك اصتنظيمية،ك االبتكئرك اصعمتيئت،ك 
ك لمئك يتي:

 Product or Service Innovationsابتكارات المنتجات أو الخدمات  .أ
ك اصزبون ك طاف ك من ك لجديدة ك ااتبئرهئ ك ويتم ك مبئشاة ك بطايقة ك مالحظتهئ ك ميكن ك تييرات ك إىل  تشر

(Macerinskiene & Mikaliuniene, 2014, p. 233)،  ةك مثي ك منك قب ك فوك جديدةك بئصنسبك صهك يسبقك ملك ئك مبعىنإمَّك
ك ،نك طافك اصزبئلنلبرك مدرلةك بقدرك ك صتمؤسسةك فوك اصوجهةك اصسيئحيةك املعنية.ك تكونك ابتكئراتك املنتجئتك فوك اخلدمئتك مكُ 

 .(Hjalager, 2010, p. 2) اتىك قاارك اصشااءك ااكً مؤثِـّك ك جيعتهئك يفك اصعديدك منك األحيئنك ائماًلك ممَّئك 

اصذيك متك إ خئصهك منك طافك ستستةك اصفنئ قك ك »ormule 1F**2«رفيك صنئاةك اصفندقةك مثال،ك يعتربك مفهومك 
بدفتك هذهك اصفنئ قك بتقدميك خدمئتك منخفضةك حيثك ك .(Generic innovation)لئبتكئرك ائمك  (Accor)"آلور"ك 
اصنظئرةك وك ك ث ك سهوصةك اصوصولمك  ونك املسئسك بئملعئيرك األسئسيةك واصضاوريةك يفك جمئلك اصفندقة، (Low-cost)اصتكتفةك 
اصفندقةك اتىك نطئقك صيرك ك صنئاة،ك تنويعك (Reiwoldt, 2006)متك بعدك ذصكك لمئك وضحهك رايووصتك ةك املاحية.ك واألساَّك 
و ةك جحتسنيك ك إضئرةك إىل ،(Design and niche hotels)اصفنئ قك املتخغغةك وذاتك اصتغئميمك اصفايدةك تطوياك اربك 

                                                 
بئملعتومئتك اإلحغئليةك اتىك املستوىك  االحتئ ك األورويبك مسؤوصيئهتئك اصاليسيةك هيك تزويدك .صولسمبورغك يفإ ارهتئك  صتمفوضيةك األوروبيةك هيك مديايةك ائمةك 1*

اصاابطةك األوروبيةك صتتجئرةك ك واصبتدانك املاشحةك صالنضمئمك و ول اصدولك األاضئءك يفك االحتئ ك األورويبك األورويب،ك وتعزيزك املواءمةك بنيك األسئصيبك اإلحغئليةك يف
 .)Wikipedia(ك احلاة

يفك اصثمئنينئت،ك فينك فحدثك ثورةك يفك قطئعك اصفندقةك يفك ل ك منك رانسئك وفوروبئ.ك إذك يقرتبك منوذجهك منك اصنمئذجك ك » Formule 1 «نشأك مفهومك رنئ قك  2**
.ك استندك تنفيذك هذاك اصنموذجك اتىك جممواةك منك اصدراسئتك األوصية،ك واص يك مكَّنتك منك «Low cost»املطورةك اصيومك منك طافك شالئتك اصتكتفةك املنخفضةك 

رانكك )يفك ذصكك اصوقت(ك واصنظئرةك وساياك ماي ك وغارةك ائزصةك صتغوتك وتتفزيونك متوَّنك يفك ك 100ية:ك سعاك فق ك منك حتديدك املفهومك اربك مخسك نقئطك فسئس
ك .(Motot, 2003)اصيارةك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك يفك اصفنئ ق  ك ك طايقانك ك اخلدمئتك املبتكاة ،ك املبيعئتك تنشيطوك  ،مثاًلك  (Gastronomy)رنك اصطبخك إ خئلك مفهوم

ك ،كئراتك املنتجئتاإلشئرةك إىلك ابتلذصكك فوك ماارقك اصااحةك واالستجمئم.ك وبئصتئيلك ميكنك ك ك اصبىنك اصتحتيةيفك ك االبتكئروك 
 .(Hjalager, 2010, p. 2) ملئك تكونك مدجمةك بذلئءك ومطبقةك اتىك شاال ك سوقيةك جديدة

 Process Innovationsابتكارات العمليات  .ب
 ,Cherrett, 2011) بشك ك لئف ك ك ةنئك مئك فوك حمسَّك نواكً ك يةك فوك توزيعيةك جديدةإنتئجتتعتقك بإ خئلك وتنفيذك امتيةك 

p. 10) يةنتئجاصفعئصيةك واإلك مندفك اصارعك هبك (Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011, p. 3)،  تعتربك االستثمئراتك  إذ
ك اتك يفك اصعمتيئت.االبتكئرك اصتكنوصوجيةك منك فهمك 

اصعمو ك اصفقايك صتعديدك منك ابتكئراتك اصعمتيئتك خاللك ك (ICT)ك تتتك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالصقدك مثَّك 
ك  ك إذك بنيَّ إ خئلك ك فنَّك  (Blake, Sinclair & Soria, 2006)سئنكالرك وسوريئك وك ك ل ك منك باليك،ك اصعقو ك األخرة.

اصتأثراتك إجيئبيةك ك تكونك هذهك يةك املؤسسئتك اصسيئحية.إنتئجقدك يؤثاك اتىك ك تجديدك صتكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئال
ك اصتكنوصوجيئتك مشرتلةك فوك مدجمةك معك تدابرك اسرتاتيجيةك وإ اريةك فخاىك مث ك تعزيزك  بشك ك خئصك ملئك تكونك هذه

 .(Hjalager, 2010, p. 3) اصبشايةك املهئراتك وتسيرك املوار 

ك خدمئتك املطئامك تطبيقك اصتكنوصوجيئتك يفك ميكِّنحيثك ةك فمثتةك البتكئراتك اصعمتيئت.ك اك مطئبخك اصفنئ قك ادَّك تورِّك 
ك فسئصيبك متكِّك  ك اتى ك احلغول ك من ك فساعك وفرض نك من ك اصوجبئتك بطايقة ك اقتغئ يئتك يفوك ك ،حتضر اصطئقةك ك حتقيق

مئتك فساعك وحتقيقك توررك خدوك ك واصارعك منك مستوىك اصنظئرةك يفك لميةك اصنفئيئتوختفيضك ك ،املستهتكةك واصيدك اصعئمتة
إىلك ااتبئرك فنَّك استخدامك اصتكنوصوجيئك يفك اصغنئاةك  (Empirical studies)إذك متي ك اصدراسئتك اصتجايبيةك ك ماونةك فلرب.

صكك تشكيتةك واسعةك ذتك املطئراتك هيك لتبنَّك لمئك ك ك اصفندقيةك يسئهمك يفك حتسنيك إنتئجيةك املوظفنيك واصارعك منك اصعوالد.
منك صعوبئتك ك منك فج ك اصتخفيفك املنتجئتك واملعتومئت،وك ك واألمتعةك وصوجيئتك اص يك تضمنك حاليةك األشخئصمنك اصتكن
بغمةك اصعنيك ك بازهئفخمتتفةك صتتكنوصوجيئتك يفك املطئرات،ك ك سننيك وألسبئبك خمتتفة،ك ظهاتك فشكئلك اربك اصوك ك اصنق ،

ك .(Hjalager, 2010, p. 2)واألشعةك اصسينيةك 
 Managerial or Organizational Innovationsابتكارات إدارية أو تنظيمية  .ج

تنظيمك وك ك ،سة اخ ك املؤسلبرك هتدفك إىلك تنظيمك اصعالقئتك ك ك نةك إىلك حدٍّك هيك ابئرةك انك فسئصيبك جديدةك فوك حمسَّك 
تسيرك وتأهي ك املوظفني،ك وك ،ك (Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011, p. 3) مكئنك اصعم ك فوك اصعالقئتك اخلئرجية

حديك  ك اصتلك وجممواةك منك املزايئك األخاى.ك يتمثَّك ئمكئرأةك اصعمَّك طايقةك وك ك (Building carrers)بئإلضئرةك إىلك بنئءك املهنك 
ك واصتحك هئناألسئسيك صتعديدك منك املؤسسئتك اصسيئحيةك يفك تطوياك فسئصيبك متكِّك  كمك يفك منك احلفئظك اتىك موظفيهئ
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
هئراتك إىلك حتسنيك اصاضئك يفك مكئنك اصعم ك وإثااءك املعارةك اصداختيةك واملك لذصكاتك اإل اريةك ك االبتكئرك قدك هتدفك .ك تكئصيفهئ 

 .(Hjalager, 2010, p. 3) اصفئاتة

يفك هذاك  (McDonald’s)اتك مؤسسةك مئكك  ونئصدزك إجنئزك حملةك انك ك (Leidner, 1993)مك اصبئحثك اليدناك قدَّك 
ك تكوين ك بشك ك جيد؛ك اجملئل: ك اجتمئايةك خمططة ك قيمك وك ك اتىك فسئصيبك اصتسويقك اصداختي؛ك االاتمئ ك وتنشئة تعزيز

ينك زك الةك  يشك اتىك غاارقئمتك اصعديدك منك املؤسسئتك مبحئوصةك تكييفك وتطوياك هذهك األسئصيبك ك حيثاملؤسسة.ك 
(Disney Corporation). ك

ك االبتكئرك  ك بأجا، ك صتموظفني ك رقط ك خمغغة ك صيست ك اإل ارية ئوك ات ك ك ك إمنَّ ك توجيههئ املوظفنيك ك حنوك لذصكميكن
ك ادا إ،ك منك اصضاوريك اتىك املتئحفك واملهاجئنئتك اص يك تعتمدك ائ ةك اتىك املتطواني،ك اتىك سبي ك املثئلاملتطواني.ك 

فبعدك ك (Gupta & Vajiv, 2000)نك قوبتئك ورئييكك اصبئحثئك يذهبمنك فج ك مكئرأهتم.ك ك املزايئمنك ك (Packages)حزمك 
ك املثئلك اتىك سبي اتك اإل ارية.ك وهذاك االبتكئرك منك ك ستهدرةاملشاحيةك ضمنك اص"اصزبون"ك ك إ مئجانك طايقك ك منك ذصك

ك إنتئجينك تكونك مشئرلةك اصزبونك يفك امتيةك ف،ك (Adventure tourism)يفك سيئحةك امليئمااتك ك احلغولاتىك وشكك 
 .(Hjalager, 2010, p. 3) لبرك ك اخلدمةك ضاوريةك إىلك حدٍّك 

 Marketing Innovationsات التسويقية االبتكار  .د
 ,Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011) لبرك ك نةك إىلك حدٍّك فسئصيبك تسويقيةك جديدةك فوك حمسَّك ك انهيك ابئرةك 

p. 3) رحسبك اصبئحثك هئنكينتونك . ك(Hankinton, 2004)، ك فنك تتطورك إىلك يةك اجلديدةصتسويقمفئهيمك اتميكنك صك
واحلفئظك اتىك ك بنئءك ليفيةاصعمالء،ك وك ك معك اصتواص ك هبئك ابتكئرات،ك ملئك تقومك هذهك املفئهيمك بتييرك اصطايقةك اصعئمةك اص يك يتم

 .(Hjalager, 2010, p. 3) معهمك اصعالقئت

ك انتشاتك وإ خئلك باامجك اصوالء،ك اص يك إادا ك اتك اصتسويقيةاالبتكئرك اتىك ك اصسيئحةك صنئاةمنك األمثتةك اصبئرزةك يفك 
بنيك مور يك ك تييرك جذريك يفك اصعالقئتإحداثك اآلنك وفصبحتك متوراةك يفك اصعديدك منك اصغيغ.ك تقومك هذهك اصربامجك ب

خاىك األزايئك دك منك املاصعديوبسيطةك صتشااءك إىلك تبئ لك اصورئءك وك ك رايدةئك منك امتيةك انطالقكً ك وزبئلنهم،اخلدمئتك اصسيئحيةك 
 .(Hjalager, 2010, p. 3) إىلك االقةك اتىك املدىك اصبعيدامتيةك اصشااءك ك حتوي ك ئك ميكِّنك منممَّك تموسة،ك املغرك 

اص يك ك ،سويقيةاتك اصتاالبتكئرك ستستةك منك ك توصيدخاللك اصعقو ك املئضيةك إىلك ك االنرتنتشبكةك ك تطورك ىك لذصكف َّك 
ك ك اتك بدورهئفثَّك  ك فغتبية ك ااتى ك صك اصتقتيصك اصكبرك سئمهتك يفوك ملؤسسئتك اصسيئحية، صتقتيدينيك مث ك اك اصوسطئءعد 

واسعةك ك تشكيتةك اصوصولك إىلك إمكئنيةقدرةك اصزبئلنك اتىك خدمةك فنفسهم،ك بئإلضئرةك إىلك تعتربك إذك .ك اصولئالتك اصسيئحية
جذريةك يفك ثورةك ك لئتك اصبحثحماِّك لذصكك تخفيضك اصتكئصيف.ك فحدثك ك صك ئفستوبكً ك ،االنرتنتبفض ك شبكةك ك اصعاوضمنك 
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اةك مقئرنةك ماليةك سوقيةك فلثاك مسئوك ك املؤسسئتك اصسيئحيةك اصغيرةك منك احلغولك اتىك نتمكَّك لوهنئك صنئاةك اصسيئحةك ك  

فمهيةك ك (Xiang, Wöber, & Fesenmaier, 2008)وريسئمنئياك ك دة.ك تنئولك اصبئحثونك قزيئنق،ك ووبابئملؤسسئتك اصاال
ك  ك اتى ك اصسيئحية ك واملؤسسئت ك اصوجهئت ك متثي  ك يف ك اصتفكر ك وإائ ة ك وسئل االنرتنتمااقبة ك تداو ك إذ اصتواص ك ك .
ك  ك واصتعدي ك يفك امتيئتك اصبحث، ك االجتمئايك املستهتكنيك إىلك املسئمهة ك فسئصيبك إحداثك تييرك يفك سئهمك يفمئ

 ,Buhalis & Law, 2008; Schegg, Liebrich)اصتسويقك انك طايقك حتوي ك قدرك لبرك منك قوةك االتغئلك إىلك اصزبئلنك 

Scaglione, & Ahmad, 2008). ك ك
اصنشئطك اصذيك  ،(Hankinton, 2004)ك اتك اصتسويقيةك يفك اصعالمئتك اصتجئريةك املشرتلةاالبتكئرك لذصكك تتمث ك ك 

ك اجملئلك ك االبتكئر.ك يشم ك رنك اصطهيك واصسيئحةجمئلك ئك يفك ميكنك مالحظتهك غئصبكً  ئتك اصداختيةك تنميةك اصعالقيفك هذا
األحداثك وك حولك مسئبقئتك اصطعئمك واصطبخ،ك ك بئصتواص اصغحفيونك ك يقوماصدوصية،ك فينك ك اإلاالمواخلئرجيةك معك وسئل ك 

ك .(Hjalager, 2010, p. 3) طهئة،ك ممئك يسئهمك يفك اصرتويجك بذلئءك ملنئطقك اجلذبك يفك اصوجهئتك اصسيئحيةمعك فشهاك اص
 Institutional Innovationsات المؤسساتية االبتكار  .ه

توراك املؤسسئتك اإلطئرك اصذيك يتفئا ك ريهك األشخئص.ك رئملؤسسئتك صيستك رقطك مئ ية،ك صكنهئك متتتكك لذصكك 
زليةك فقسئمك اصعم ك املنشأةك بعمقك بنيك اصقطئائتك اجلوك ائ اتك وتقئصيدك مؤسسئتيةك )مث ك اصقنواتك اصتجئريةك املعتئ ة،ك 

ك املسئادةك صتغنئائتك وبني ك وخدمئهتئ ك إخلاصغنئاة ،) (Hjalager, 1997, p. 39) ك املؤسسئيتك ك االبتكئريتمث ك .
هيك ك تعئوين/تنظيميك جديدك فوك إطئرك قئنوينك يقومك بإائ ةك ك يفك (Morrison, 2007)حسبك اصبئحثك موريسونك 

ك (Networks)توجيهك فوك حتسنيك بطايقةك لفئةك املؤسسةك يفك بعضك جمئالتك اصسيئحة.ك رئصدراسئتك حولك اصشبكئتك 
ئك يفك اصدراسةك حولك اصسيئحة،ك إذك يتمك ااتبئرك اصشبكئتك لأسئسيةك ئك هئمكً تتك موضواكً مثَّك ك (Alliances)واصتحئصفئتك 

ك  .(Hjalager, 2010, p. 4) ات،ك خئصةك بنيك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةاالبتكئرك منك فج ك تاويجك 
عديدك منك املؤسسئتك اصا،ك ممئك يؤثاك اتىك طايقةك ام ك ومعك ذصكك قدك توصِّدك املؤسسئتك اجلديدةك تييراتك فلثاك انتشئركً 

يةك بنيك بطئقةك "فمريكئنك املدى.ك رئصعالقةك اصقوك ك طويتةك آثئر ك ك ذائك اك مؤسسئتيكً بطئقئتك االلتمئنك ابتكئركً ك مثاًلك ك وزبئلنهئ.ك ك تعترب
1*إلسربس"

(American Express) ك يفك ك واصفئاتنيك ك صنئاة ك يوض ك ذصك. ظمةك فنك إنشئءيعتربك لذصكك اصسيئحة

                                                 
،ك وهيك شالةك متعد ةك اجلنسيئتك صتخدمئتك )AMEX(سمك إئك تقومك بئصدارهئك شالةك فمايكئنك إلسربس،ك املعاورةك فيضئك بهيك بطئقةك  رعك مقبوصةك ائمليكً 1*

)اصبنكك األر ينك اصكوي ي،ك ك يكئتيينك انك استعمئلك اصنقدك فوك اصشصتمزايئك اص يك تتمتعك هبئك اصبطئقةك واص يك تك ائقةك صكبئرك اصعمالءك يفك اصبنكك نظاكً متن ك هذهك اصبطاملئصية.
2020). 
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1*اإلصكرتونيةاحلجزك  
)S(CR ك اتبتكئرك االمنك فهمك ،ك تذالاك اصطراناتىك مالزيةك اصوصولك إىلك ك االاتمئ ك ف َّتك إىلاص يك ،ك

ك اصك ذاتك ةياملؤسسئت ك ك اصكبرتأثر ك ك إمكئنيةاتى ك املختتفة، ك املنتجئت ك من ك صتعديد ك واألسعئراملنئروك اصوصول  سة

(Hjalager, 2010, p. 4). 

 Types of صناعة السياحةوتطبيقاتها على  أبيرناثي وكالرك ا لنهجوفقً ات االبتكار أنواع  4.3.1

Innovations according to the Abernathy & Clark Approach and their. 
Application in the Tourism Industry. 

قهك ميكنك تطبيك ئالبتكئربتطوياك منوذجك خئصك بك (Abernathy & Clark, 1985)نئثيك ولالركك نك فبرك قئمك اصبئحثئ
جئريةك موذجك إىلك مئك إذاك لئنتك ابتكئراتك معينةك جتع ك اصاوابطك اصتصتنك األرقييشرك احملورك ك اتىك اصعديدك منك اصقطئائت.

،ك فوك مئك إذاك لئنتك تؤ يك إىلك تعزيزك اصاوابطك اصقئلمةك بنيك املؤسسئت.ك بينمئك يشرك (Obsolete)اصقئلمةك ادميةك اجلدوىك 
األركئرك ك املنتجئتك فوك اخلدمئت.ك يفك بعضك احلئالتك تغب ك نتئجواصكفئءاتك املستخدمةك إلاحملورك اصعمو يك إىلك املعارةك 

واملؤهالتك اصسئبقةك قدميةك وضاوريةك االستبدال،ك بينمئك يفك حئالتك فخاى،ك يكونك تكييفك وتطوياك اهليئل ك اصقئلمةك 
ك (.3-1فلثاك فمهية.ك ميكنك توضي ك اصنموذجك يفك اصشك ك رقمك )

 Regular Innovationsات المنتظمة االبتكار  .أ
ك منك فمثتة.ك (Budeanu, 2012, p. 4) تعديالتك مهمةك اربك اصوقتك إىلك قدك تتطورابئرةك انك تعديالتك طفيفةك 

 :مئك يتيك اتك يفك صنئاةك اصسيئحةاالبتكئرك هذاك اصنوعك منك 

  منك ك تويك اتىك املزيدحتك لبرةرنئ قك ك ك اتىك سبي ك املثئلك االستثمئرك يفاستثمئراتك جديدةك يفك هيئل ك واسعة،ك
 املاارق؛

  ك مزايئك إضئريةك توررك ولذصك،ك وسايعةنةك حمسَّك ك ئتتوصيدك خدمك ممئك يسئهمك يفاصتكوينك اصداختيك صتموظفني،ك
 صتزبئلن.

  يةك مثاًلك يفك املؤسسئتك اصفندقك جنومك ثالثةإىلك ك منك جنمتنياصتطورك ك انك طايقحتسنيك معئيرك اجلو ة،ك. 
  نفسك األسئصيبك واملنتجئتك اتىك ئالاتمئ بفسواقك جديدةك ك مناالقرتابك (Hjalager, 2002, p. 466) 

                                                 
 ا.فصتسك يستخدمك صتخزينك واالستعالمك واصقيئمك بعمتيئتك احلجز حموسبك هوك نظئمك ( Reservation SystemComputer)ك ظئمك احلجزك اإلصكرتوينن1*

 .)Wikipedia(ك ولئالتك اصسفاك ،ك مثك امتدك ريمئك بعدك صتستخدمهشالئتك اصطرانك تهك يفك اصبدايةاستخدم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B3%D9%81%D8%B1


 

24 

 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 Niche Innovationsات المتخصصة االبتكار  .ب 

فصحئبك املغتحة،ك اصفئاتنيك وك اصعالقئتك بنيك خمتتفك ك ابئرةك انك حتسينئتك اتىك نطئقك صير،ك تؤ يك إىلك تيير
اصبئحثونك واملمئرسونك ائ ةك ك يالِّزك .ك (Budeanu, 2012, p. 5) املهئراتك اصالزمةك صتوزيعك فوك تستيمك اخلدمئتبدونك تييرك 

.ك ريمئك يتيك بعضك اتكئرك االبتمنك ك يفك هذهك اصفئةاملتعد ةك اتىك اصفاصك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك ك ئالبتكئرملئك يتعتقك األماك ب
ك األمثتة:
  يةك اصقئلمة،ك اصسيئحإ خئلك رئئتك جديدةك منك املؤسسئتك يفك صنئاةك اصسيئحةك بئاتبئرهئك مكمِّتةك صتمؤسسئتك

 ك منك قب ك فوك مستثماك فجنيب.ك ميكنك لذصكك إقنئعك مورِّ يك غرك مُمثَّك ك (Franchisor)،ك إ خئلك مئن ك امتيئزك مثاًلك 
فنشطتهم،ك مث ك بعضك فنواعك مورِّ يك اخلدمئتك ك يتوارقك معمنتجئتك مكمِّتةك فخاىك بأنك اصسيئحةك سوقك 

 اصغحية.
 معك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك ك إقئمةك حتئصفئتك تسويقية(Tour Operators)  املختغنيك يفك رئةك معينةك

 منك فج ك اصوصولك إىلك جمموائتك جديدةك منك اصزبئلن.ك ،مثاًلك 
  ًئك منك املنتجئتك احلئصية.تطوياك تشكيالتك جديدةك انطالقك 
  تشيي ك موار ك سيئحيةك اتىك نطئقك صير،ك واص يك تكونك هلئك االقةك معك اصزرااةك مثاًلك (Hjalager, 2002, 

pp. 466-467). 

 Revolutionary Innovationsاالبتكارات الجذرية  .ج
 ستيمك اخلدمةك بطايقةك جذريةك املهئراتك املعنيةك بتصكنهئك تيرِّك اصعئمةك تييراتك الك تؤثاك اتىك اهليئل ك ك ابئرةك ان

(Budeanu, 2012, p. 5) بتييرك ائمك يفك اصقدراتك واملهئراتك اصالزمةك خاللك ك يتأثاك قطئعك لئم ك ك فنمكئنك مثاًلك ئإلب. ك
دك اصنتئلجك صِّك وك ررتةك طويتةك منك اصوقت.ك اتىك مستوىك املؤسسةك فوك اصوجهةك اصسيئحية،ك ميكنك صالبتكئراتك اجلذريةك فنك تكُ 

ك اصتئصية:
  انتشئرك تكنوصوجيئك جديدةك يفك املؤسسئت،ك ممئك يدرعك املوظفنيك إىلك اصتوقفك امَّئك لئنواك يقومونك بهك فوك تييرك

قةك إجااءك تتكك اصعمتيئت.ك اتىك سبي ك املثئل،ك ف َّىك اصتطوياك املشرتكك ملستتزمئتك ومعداتك املطبخك معك طاي
ك  ك اجملهزة ك اصيذالية ك صتمنتجئت ك املورِّ ة ك يفك (Pre-cooked)املؤسسئت ك اصطبخ ك مهئرات ك شاط ك إصيئء ك إىل ،

 املطئام.
  نك اصتسويقك واصبيعك اإلصكرتوينك انك توزيعك املنشوراتك واصكتيبئت،ك صكنك يبقىك نفسك املور ينك واصزبئلخيتتفك

(Hjalager, 2002, p. 467). 
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 Architectural Innovationsاالبتكارات الهيكلية  .د 

ك  ك اصعئمة ك اهليئل  ك اتى ك تؤثا ك تييراتك جذرية ك ان ك اصسيك وتؤ يك إىلابئرة ك يفك نظئم ك قواننيك جديدة  ئحةإقئمة

(Budeanu, 2012, p. 5) .:ك ريمئك يتيك بعضك األمثتة
  ك بئستعمئلك ك رنئ قك ومنئطقك جذبك سيئحية ك بنئء ك فو ك اصقطبية، ك اصسيئحة ك مث : استياللك موار ك جديدة،

 اجلتيد،ك األماك اصذيك يتطتبك تورُاك مغممني،ك وبنئليني،ك وفجهزةك ومسوقنيك جد ،ك إخل.
  تيةك اصتحتية،ك لئستجئبةك صتقواننيك واصتشايعئتك اصبيئيةك مثاًل.ك رحظاك حولك بنئءك بىنك حتإائ ةك هيكتةك اصبىنك

 ,Hjalager) جديدةك اتىك طولك اصسواح ك يتطتبك إائ ةك حتديدك اإلمكئنئتك االقتغئ يةك يفك فمئلنك فخاى

2002, pp. 467-468). 
 السياحةلصناعة ك (Abernathy & Clark)(: تطبيق نموذج أبيرناثي وكالرك 3-1شكل رقم )

 
Source: Hjalager, A. M. (2002), Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism 

management, 23(5), p. 467. 
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 Impact of Innovation في صناعة السياحة على تنافسية وأداء المؤسسات االبتكارتأثير  5.3.1

in the Tourism Industry on Firm Competitiveness and Performance. 
ك ذصكك يعو ك ذإك ئك يفك األ بيئتك واصدراسئتك اصسئبقة،ئك مالزيكً األ اءك موضواكً وك ك االبتكئرتتك اصعالقةك بنيك ل ك منك مثَّك 

اصذيك لئنك ينظاك إىلك اصنموك االقتغئ يك اتىك فنهك امتيةك تييراتك ك ك (Schumpeter, 1934)إىلك اصبئحثك شومبيرتك 
قئمك مثالك ك ك ،ئراالبتكراسئتك األخاىك اتىك فمهيةك بعضك اصدلذصكك زتك ك رلَّك لمئك .ك ك االبتكئرلمية،ك يتمك قيئ هتئك منك طافك 
نك مك معك األ اءك اصتنظيميك ومتكنَّئك االبتكئربابطك  (Gronhuag & Kufmann, 1988)ل ك منك قاوهنوقك ولورمئنك 
ئ،ك اتيهئك فنك منوهوك ك التسئبك ميزةك تنئرسيةك وضمئنك بقئلهئك مناملؤسسئتك ك صكيك تتمكَّنك هخاللك  راستهمك إثبئتك فنَّك 

 ك .(Nybakk, Vennesland, & Hansen, 2008, p. 6) تبتكا

ك فنَّك  ك قيئسك نتئلجك اصسيئسئتك ك غر ك تاالبتكئرك امتية ك نتئلجك غرك متموسة، ك واص يك تكونك يفك فغتبيتهئ شك ك ية،
ك  ك يفك ستوكك ك ،(Diez, 2001)صعوبئتك لبرة ك وتييراتك نواية ك تييراتك مئ ية ك اتى ك واحد ك آن ك تنطويك يف ألهنئ

اصعالقئتك الك يوجدك لذصكك منوذجك خطيك بسيطك يدرسك ك .(Institutions)اجلهئتك اصفئاتةك واملنظمئتك وك املؤسسئت،ك 
ك  ك بني ك واصتأثر ك ك (Cause and effect)اصسبب ك واملخاجئت/اصنتئلجاملبني  ,Rodriguez) دخالت/األنشطة

Williams, & Hall, 2014, p. 80) ،  ؤسسئتك اتىك املك االبتكئرحمدو ةك حولك آثئرك ك جدك جتايبيةك معارةك ك هنئكصذصكك
ك .(Hjalager, 2010, p. 7) سيئحيةواصوجهئتك اص

املخاجئت،ك ك وجممواةك منك االبتكئرومعك ذصك،ك ميكنك ذلاك بعضك اصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك قئمتك بئصابطك بنيك 
قئمك ل ك منك  ك املثئلك اتىك سبياصتكتفةك وجئذبيةك اصسوق.ك وك اتىك اصتنئرسية،ك ك االبتكئرك تأثرك منهئبعضك اصتنئوصتك إذك 

. صسيئحيةاك املي ك إىلك اصبقئءك بئصنسبةك صتمؤسسئتمعك ك االبتكئربابطك ك (Hall & Williams, 2008)هئلك وويتيئمسك 

كئك يفك خمتتفك رئئتك اصفنئ قك يفك فمايك االبتكئربتقييمك فثاك  (Victorino et al., 2005)ك نوك آخاك ريكتورينوك وك ك قئملمئك 
ك اصزبئلنك اصشمئصية ك تنئرسيةك اتىك خيئر ك مبيزة ك تفوز ك املؤسسئتك املبتكاة ك إىلك فن ك االستقغئلية ك فشئرتك بيئنئهتم ك إذ ،

قئرنةك بئص يك الك تقومك بذصك،ك نجئحئتك ماملزيدك منك اصقك ئملؤسسئتك اص يك تقومك بتمييزك منتجئهتئك حتقِّك روبتفضي ك زبئلنهئ.ك 
ريمئك خيصك ختفيضك ك ئتطوياك رفمسئهلئك اصبشايك يفك نفسك اصوقت.ك فمَّك باملؤسسةك ك تقومملئك ك فلربصكنك يكونك هذاك اصتأثرك 

 ,Hjalager) تبإ خئلك فنظمةك تكنوصوجيةك صتستيمك اخلدمئك املؤسسئتك اصفندقيةقومك تملئك ك حتقيقك ذصكاصتكئصيف،ك ريتمك 

2010, p. 7).  

ةك لك ك نئ رة،ك يفك صنئاةك اصسيئحك االبتكئرإىلك ذصك،ك تعُدك اصدراسئتك واصبحوثك اصتطبيقيةك حولك تأثرك إضئرةك 
ك ك إادا يفك حنيك فنَّهك متك  ك اصفندقةك واصطران. ك  راسةك مبعضك اصدراسئتك يفك راوعك معينة،ك خئصةك يفك صنئاة نك بينهئ
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نشئطك ئك صتاك إجيئبيكً اص يك بيَّنتك وجو ك تأثركً ك (Sandvik, Duhan, & Sandvik, 2014)ك آخايناصبئحثك سئندريكك وك  

ك  ك ولئصيئبن ك هيتمئن ك اصبئحثئن ك وجد ك وبئملث ، ك اصناوجيية. ك اصفندقية ك املؤسسئت ك رحبية ك اتى  & Hilman)املبتكا

Kaliappen, 2015) خئصةك يفك حئصةك -ك ئراالبتكئك بنيك امتيةك ئك قويكً ملئصيزيةك ارتبئطكً اندك حتتيتهمك صتغنئاةك اصفندقيةك اك
مئك قئمك لك ك بئاتبئرهك اسرتاتيجيةك فسئسيةك صتمؤسسئت.ك االبتكئروف الهئ،ك حيثك قئمئك بتحديدك -ئاصفنئ قك األلربك حجمك 

ك وك اصبئحثك  ك ك (Blake et al., 2006)ك نوك آخاك باليك ك اصنجئحك وك ك اصسئبقةبئستعااضك اصبحوث استخالصك اوام 
لك اصبشايك معك اصافمسئوك :ك اصافمسئلك املئ ي،ك اصسيئحية،ك حيثك متثتتك هذهك اصعوام ك يفاملؤسسئتك يةك نتئجاألسئسيةك إل

كنهك يبقىك غرك لئفك يتواجدك يفك قتبك اصتنئرسية،ك صك االبتكئرفيك فنَّك ك .واصبيئةك اصتنئرسيةك االبتكئروك املهئراتك واصتكوين،ك 
ك تعتقك األماك بئملؤسسئتك فوك بئصوجهئتك اصسيئحية  ,Hall & Williams) صوحدهك منك فج ك ضمئنك ذصك،ك سواًء

2008, pp. 43-44). ك ك
يفك صنئاةك اصسيئحةك ك االبتكئرحولك ك (Cherrett, 2011)شريتك اصبئحثةك  راسةك منك فبازك اصدراسئتك لذصكك 

ك منك خاللك نتئلجهئك دومينيكئ،ك إذك ص "ادمك ارتفئع"ك فوك "ك الحظتك حم َّك اصدراسةفغتبيةك املؤسسئتك اصسيئحيةك ك فنَّك تبنيَّ
القئك منك اصتيذيةك انط)نتك اصنتئلجك بيَّك منك جهةك فخاى،ك .ك اص يك قئمتك هبئيةك االبتكئرك بعدك األنشطةك ك  الهئاصتيير"ك يفك ف

ك ،%78ملنتوجك بنسبةك امتييزك وك ك ،%83ارتفئعك يفك حتقيقك رضئك اصزبئلنك بنسبةك تعتيقئهتمك وتقييمئهتم(ك وك ك اصعكسيةك صتزبئلن
ك ك .%69بنسبةك ك املقدمةدمئتك اخلصورةك جو ةك وك وحتسنيك 
اص يك هدرتك ك (Jacob, Tintoré, Aguiló, & Mulet, 2003)نك األخاى،ك  راسةك جئلوبك وآخايك اصبحوثمنك 

ك  فنَّك نك نتئلجهئك مإىلك تقييمك فمهيةك األنواعك املختتفةك صالبتكئراتك يفك املؤسسئتك اصسيئحيةك جلزرك اصبتيئرك االسبئنية.ك تبنيَّ
اصسئبقةك ابتكئراتك خاللك اخلمسك سنواتك ك (7)توسطك سبعةك مبتبتكاك اتىك فسئسك منتظم،ك اصسيئحيةك املؤسسئتك 

.ك ك اتاالبتكئرك نك هذهك مك واصتييراتك اصتنظيميةك اجلزءك األلربك فسئصيبك اصتوزيعوك  ك ابتكئراتك اصعمتيئت،ك ،ك حيثك متثِّك صتدراسة
ك فنَّك  ك تبنيَّ اتك االبتكئرك ذهك هك ،ك وفنَّك اصتكنوصوجيةاتك االبتكئرك مغدرك فهمك هيك سبةك ونك املعتومئتك واحلكَ ك تكنوصوجيئك لمئ

ك .ك هئبئلنواصارعك منك رضئك زك ك وتعزيزك رحبيتهئك صورةك املؤسسئت،يفك حتسنيك ك سئمهت
ك توصتتك وفخركً  ك ا، ك بينهئ ك من ك اصدراسئت، ك من ك باليكك وك جممواة ك فنَّك  (Blake et al., 2006)ك آخاين راسة

منك حيثك ك ت،ك والك سيمئااالبتكئرك منك حيثك فغتبيةك فنواعك ك االبتكئراملؤسسئتك اصربيطئنيةك تتمتعك مبستويئتك ائصيةك منك 
 Tether) ومتكئمتةك ةمتزامن،ك متعد ةك اتاالبتكئرك ك فيك فنَّك صنئا يك اصرتريهك واإلطعئم.ك ك اصتسويقك واصرتويجك يفك ل ٍّك من

& Howells, 2007). ك ك ك ياتفعك ك هنَّك إذك إبئختالفك نوعك املؤسسة،ك ك االبتكئرلك معدَّك اصبعضك منهئك اختالفك ك لمئك بنيَّ
ك اختالرهوك ك ،;Jacob & Groizard, 2007) (Sundbo, Orfila-Sintes, & Sørensen, 2007بئرتفئعك حجمهئك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 Jacob)تيةك اك منك املؤسسئتك اصسيئحيةك احملفلثاك ابتكئركً األجنبيةك ك فنك املؤسسئتك اصسيئحية حيثك بئختالفك جنسيتهئ، 

& Groizard, 2007). ك

 Innovation Barriers in the Tourism Industry في صناعة السياحة االبتكارحواجز  6.3.1
اتيهئ.ك ك يتطتبك توراك موار ك معينةك منك فج ك اصتيتباصعديدك منك احلواجز،ك ك االبتكئريواجهك قدك بئصاغمك منك فمهيته،ك 

اتىك األق ك ك بقئءاصك طايقةة،ك تكونك بذصكك قدك وجدتك ؤك صك منك هذهك احلواجزك بطايقةك لفإنك متكنتك املؤسسةك منك اصتختكُ 
 .Williams, 2014, pp) رقمك فامئهلئك فوك رحبيتهئوك بغفةك مؤقتة،ك فوك فرض ك منك ذصك،ك اصزيئ ةك يفك حغتهئك اصسوقية،ك 

ك .(168-169
 Environnemental Obstaclesالحواجز المرتبطة بالبيئة  .أ

ك اصبئحثني ك فغتبية ك ك ك إىلك فنَّك يشر ك واهليكتية ك ك صغنئاةاخلغوصيئتك اصستولية ك وصِّك تك قداصسيئحة ك حواجز مهمةك د
 .(4-1رقمك )ميكنك توضي ك هذهك اخلغئلصك واحلواجزك يفك اجلدولك  ،صالبتكئرت

 لالبتكارحواجز  تولِّدصناعة السياحة التي البيئية لخصائص ال: (4-1)جدول رقم 
ك نو الباحثك  االبتكارحواجز  الخصائص

عدم تجانس نماذج األعمال 
(Business Models) 

ك ضعيفة ئتك صتسوقك وصعوبك شفئرية
ك يفك جتابةك املفهوم

(Ottenbarcher & Harrington, 

2010 ; Camison & Monfort-

Mir, 2012) 

صناعة مهيمنة بالمؤسسات 
الصغيرة و  المصغرةالسياحية 

 (MSMTEs)والمتوسطة 

ك استيعئبك ك قدرة ك اتى منخفضة
ك اتاالبتكئرك 

ك  ك حول ك حمدو ة ك اصكيفمعئرف
(Know how) ك إىلك ك ك تؤ ي اص ي

ك اتاالبتكئرك 
ك نئاةصيفك ك االبتكئرنظئمك ادمك تطُورك 
ك اصسيئحة

هلئ رةك اعئصيةك صتغفقئتك اصتكئصيفك اص
ك إىلك إقئمةك هيئل ك تعئونية

(Pivcevic & Petric, 2011 ; 

Hjalager, 2002 ; Camison & 

Monfort-Mir, 2012 ; 

Weiermair, 2006 ; Beritelli & 

Rome, 2006 ; Pompl & Buer, 

2006 ; Nordin, 2003 ; ECORYS, 

2009 ; Keller, 2006) 

 ديناميكيات التطوير متقلبة
(Volatile developmental 

dynamics) 

ك املؤسسئتك  ك صيتق ك ماتفع معدل
ك واملتوسطةك  ك اصغيرة اصسيئحية
ك املؤسسئتك  ك متكية وتقتب

طورك طك تاصذيك يثبِّك ك األمااصسيئحية،ك 

(Pechlaner, Fischer & 

Hammann ,2009; Hjalager 

,2002; Camison & Monfort-

Mir, 2012; Nordin, 2003; Jacob 

& Groizard, 2007; Decelle, 

2006) 



 

29 

 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك ا  ك اصتعئونية ك اتىاصعالقئت ك صقئلمة

ك اصثقةك وتاالمك املعارة
يئحةك بيةك صغنئاةك اصسصورةك ستتوصيدك 

ك يفك سوقك اصعم 
صعوبةك جذبك املوار ك اصبشايةك ذاتك 
ك  رجةك ائصيةك منك اصكفئءةك واصتأهي 

 الطلبالحساسية لتقلبات 
(Vulnerability to demand 

fluctuations) 

ك صتع ك اصكبرة ك وك املاونة تبئتك تقوك الد،
ومومسيةك اصطتبك تزيدك منك خطاك ادمك 

حئصةك ادمك اصيقنيك صسوقك االستقاارك وك 
ك اتاالبتكئرك 

ك ائل ك  ك اصافمسئلك ك معدل صتجديد
اصبشاي،ك اصشيءك اصذيك يعاق ك تاالمك 
ك بتثبيطك  ك ويقوم ك اجلديدة املعئرف

ك بك إمكئنية ك ذاتك جذبك موار  شاية
ك يكَـ اصكفئءةك واصتأهي ك اصعئصكِ  ك نين

(Tisdell, 2002; du Cluzeau, 

2006; Dwyer & Edwards, 2009; 

Hjalager, 2002, Sundbo et al., 

2007; Decelle, 2006; Camison & 

Monfort-Mir ,2012) 

 الثقة قلَّةثقافة 
 (Culture of little trust) 

ك حتوي ك غرك لفءك صتمعئرف
ك ضعيف ك جمئلك ك ميول ك يف صتتعئون

ك االبتكئر
ك 

(Hjalager, 2002; Pechlaner et 

al., 2009; Najda-Janoszka, 

2013) 

 متطورةالغير ة يالسياسة السياح
(Undeveloped tourism 

policy) 

 Institutional)ك ئيتاجلمو ك املؤسس

inertia) ك
ك حئجئتك  ك بني ك املطئبقة ادم

ك اصسيئحي ك واصعاوضك املؤسسئت ة
ك )احلكومية(املؤسسئتيةك 

ك صتمؤسسئتك  ك منخفض  ام
ك صسيئحيةا

ك األابئءك اإل ارية

(Hjalager, 2010; Keller, 2006; 

Weiermair, 2006; ECORYS, 

2009) 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

حماية قانونية محدودة 
 لالبتكارات

 (Limited legal protection 

of innovations) 

ك هيمنةك املقتِّدين
 ك ضعيفك صتتعئونك يفك جمئلك استعدا
ك االبتكئر

(Hjalager, 2002; Najda-

Janoszka, 2013; Decelle, 2006; 

Sundbo et al., 2007) 

Source: Najda-Janoszka, M. & Kopera, S (2010), Exploring barriers to innovation in tourism industry- 

the case of southern region of Poland, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, p. 191. 

 Organizational Obstaclesالحواجز التنظيمية  .ب
يفك ك ومعدلك اصدورانك اصعئيلك صتموظفني (European Commission, 2006)احلجمك اصغيرك صتمؤسسئتك يعتربك 

يفك املؤسسئتك اصسيئحية.ك ك االبتكئرفهمك املغئ رك اصداختيةك حلواجزك  (Hjalager, 2002, p. 470) صنئاةك اصسيئحة
ك (.5-1غئلصك واحلواجزك يفك اجلدولك رقمك )ميكنك توضي ك هذهك اخل

 كارحواجز لالبت تولِّدالتي ظيمية الخاصة بالمؤسسات السياحة : الخصائص التن(5-1)جدول رقم 
ك نالباحثو ك  االبتكارحواجز  الخصائص

ثقافة ضعيفة لالبتكار وإدارة 
 المعرفة

(Low innovation and 

knowledge management 

culture) 

ك نقصك يفك املاونة
ك معارةك ضئيتةك صتبيئة

ك نقصك احلئجةك صالبتكئر
ك االبتكئرنقصك املعارةك حولك 

ك ئطاةثقئرةك ادمك املخ
ك ف ك رهم ك ادم ك بك االبتكئرمهية نئءك يف
ك اصتنئرسية

(Cordeiro & Vieira, 2012), 

(Howells & Tether, 2004), 

(Cooper, 2006), (Mistilis & 

Gretzel, 2013), (ECORYS, 

2009), (M. C. Ottenbacher, 

2007), (M. Ottenbacher, Shaw, 

& Lockwood, 2006) 

 معدل دوران الموظفين جد  عال  
(High personnel turnover 

rate) 

ك مشئل ك املوار ك اصبشاية
ك تكوينك غرك لئف ك 

ك مؤهالتك رمسيةك منخفضة
ك ئراالبتكنقصك احلوارز،ك اصتعتمك وك 

صتكوينك اصتقنية،ك يفك اك نقصك يفك اخلربة
ك عك صتتقدماملاللمك واصدار

ك واملهئراتك  ك املوظفني ك يف اصنقص
ك األسئسية

(Howells & Tether, 2004), 

(Cooper, 2006), (Orfila-Sintes & 

Mattsson, 2009), (OECD, 2010), 

(Hjalager, 2002), (Cooper, 

2006), (Mistilis & Gretzel, 2013), 

(Scott et al., 2008), (ECORYS, 

2009),(Shaw & Williams, 2009) 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

 تسيير ضعيف للتغيير
(Weak change 

management) 

 امهئك منك ك مواقفك املدياينك وادم
ك طافك اهليئل ك اصتنظيمية

ك نقصك يفك روحك اصايئ ةك واصتيير
ك املوظفنيك صتتييراتمقئومةك 

(Pechlaner, Fischer & 

Hammann ,2009; Hjalager 

,2002; Camison & Monfort-Mir, 

2012; Nordin, 2003; Jacob & 

Groizard, 2007; Decelle, 2006) 

 الحجم الصغير للمؤسسات
(Small size) 

سئتك صتمؤساحلجمك اصغيرك يسبِّبك 
ك ئإلضئرةك ملشئل ك املوار ك اصبشاية()ب

ك الستيع ك ضعيفة ك املعئرك قدرة فك ئب
ك اتك اخلئرجيةاالبتكئرك وك 

قدرةك حمدو ةك اتىك توررك استمااريةك 
عدلك بتكاةك وبتوغك ماصنشئطئتك امليفك 

ك فمث ك صالبتكئر
ك خطاك  ك من ك تزيد ك حمدو ة موار 

صولك اصوك ك إمكئنيةمنك ك وحتدك ك االبتكئر
ك ماتفعةك  ك تكون ك اص ي صتتكنوصوجيئ،

ك  ك صتمؤسسئت اصسيئحيةك اصثمن
ك واملتوسطةك وك ك املغياة اصغيرة

(MSMTEs) ك
ك اصرتليزك اتىك اصعمتيئتك اصيومية

(European Commission,2006), 

(Orfila- Sintes & Mattsson, 

2009), (Cordeiro & Vieira, 

2012), (Mistilis & Gretzel, 2013), 

(Hjalager, 2002), (Shaw & 

Williams, 2009), (OECD, 2010), 

(Howells & Tether, 2004),(M. 

Ottenbacher et al., 2006), 

(Camison&Monfort-Mir, 2012) 

ي ف وموارد غير كافية فمعار 
 المعلومات تكنولوجيا

(Insufficient IT 

competencies and 

resources) 

ك قيو ك تقنية
ك نقصك اصتكئرؤك بنيك اصتكنوصوجيئت

ك مشئل ك اخلغوصيةخمئطاك فمنيةك وك 
ك مشئل ك قئنونية

ك نقصك يفك اصتكنوصوجيئ
ك تكنوصوجيئ ك يف ك حمدو ة ك مهئرات

ئصتعقيدك بك واملتعتقةك اإلاالم
ك جياصتكنوصوك 

(Mistilis & Gretzel, 2013), 

(European Commission, 2006), 

(Howells & Tether, 2004) 

Source: Najda-Janoszka, M. & Kopera, S (2010), Exploring barriers to innovation in tourism industry- 

the case of southern region of Poland, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, p. 193. 



 

32 

 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 Innovation Process Related Barriers االبتكارحواجز مرتبطة بعملية  .ج 

ئنئتك اص يك متك اصبيك ك فنَّك ة،ك إالَّك يفك صنئاةك اصسيئحك االبتكئريةك حولك اصدراسئتك اصتجايبمنك حداثةك نشأةك ك مبئصاغ
مك صسيئحةك واص يك تداِّك ااتك اص يك متك إ خئهلئك يفك صنئاةك االبتكئرك غئلصك نئك منك حتديدك بعضك خمتكنكُ جتميعهئك حلدك اآلنك 

اجلدولك ك ميكنك توضي ك هذهك اخلغئلصك يفيفك صنئاةك اصسيئحة.ك ك االبتكئرركاةك تطوياك هنجك متميزك منك فج ك  راسةك 
 (.6-1رقمك )

 في صناعة السياحة االبتكار: المميزات الخاصة بعملية (6-1)جدول رقم 
 الخصائص نو الباحث

(Camison & Monfort-Mir, 2012; 

Pivcevic & Petric, 2011) 
ك ك اتك غرك اصتكنوصوجيةاالبتكئرك هيمنةك 

(Camison & Monfort-Mir, 2012) ك ابتكئراتك هجينة(Hybrid innovations) 
(Hjalager, 2002; Camison&Monfort-

Mir, 2012; Sundbo et al., 2007) 
ك ابتكئراتك ااضةك صتتقتيدك بشك ك لبر

(Camison & Monfort-Mir, 2012; 

Beritelli & Romer, 2006; 

Weiermair,2006; Sundbo et al., 2007) 

ك  ك اتى ك اك اصتدرجيية،ك اتاالبتكئرك اصرتليز ك األحيئن ك فغتب تىك ويف
 اصتقتيد

(Hjalager, 2002; Camison & Monfort-

Mir, 2012; Peters & Pikkemaat,2006) 

ك اصعاض ك اتى ك متمالزة ك تكنوصوجية  Supply-driven)ك تييرات

technological changes) 
(Pechlaner et al., 2009; Ottenbacher & 

Gnoth, 2005; Sorensen, 2011) 
 (High customer involvement)ك مشئرلةك ائصيةك صتزبون

(Hjalager 2002; Camison & Monfort-

Mir 2012; Pompl & Buer 2006; 

Nordin 2003)  

شطةك املبتكاةك األنك نَّك إفةك معك وظيفةك اصبحثك واصتطويا،ك إذك روابطك ضعي
 حمققةك منك طافك خمتتفك اصوحداتك اصوظيفية

(Pompl & Buer 2006; Sorensen & 

Jensen 2012; Sorensen 2011) 

وانكسئرك سالس ك ك ،االبتكئراتك منك فج ك تسيرك جااءنقصك اإل
 املعئرفك اصداختية

Source: Najda-Janoszka, M. & Kopera, S (2010), Exploring barriers to innovation in tourism industry- 

the case of southern region of Poland, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, p. 194. 

  Driving Forces and Innovation Strategy االبتكارالقوى الدافعة واستراتيجية  
ة،ك ك االبتكئرااتبئرك ك يتم اإل ارةك ك طافنك مك حمدَّ ةاصربامجك واهليئل ك وك األهدافك فينك تكونك ريهئك ك لعمتيةك مسرَّ
اإل ارةك تقييمك املخئطاك ك اتىبطايقةك ممئثتة،ك . هلذهك اجملهو اتاصالزمةك ك بتخغيصك املوار ك تقومك هذهك األخرةك حيثاصعتيئ،ك 
ومثئباةك اصستطةك ك صاغمك منك قوة،ك وبئه.ك غرك فنَّك اصواقعإىلك فرضك ك االبتكئرإطالقك يفك اصنهئيةك بئصتييراتك املقرتحة،ك وك ك ةاملاتبط
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
سيتمك صذاك .ك (Hjalager, 2018, p. 108)ك االبتكئراإل ارية،ك هنئكك اوام ك خئرجيةك تؤثاك بشدةك اتىك طبيعةك واجتئهك  

ك .بتكئراالئك اتىك سيئقك اسرتاتيجيةك ثاك إجيئبكً اد ك منك اصقوىك اصدارعةك اص يك قدك تؤك ك حتتي ك اجلزءيفك هذاك 

 Customer-Driven Innovationsات المبنية على الزبائن االبتكار  1.4.1

انك طايقك ك واءكً همك يفك قتبك اصغااعك اصتنئرسي،ك سوف اله.ك رك ومنتجئتهك منك حيد ك طبيعةك فيك ام ك جتئريهمك اصزبئلنك 
اصسيئحك يعتربك ك.ك ،ك فوك ينبييك فنك يكونواك لذصاالبتكئروهذاك يعينك فهنمك يفك مالزك .ك اصتنويعك فوك تطوياك املنتجئتك األسئسية

املنتجنيك واملستهتكنيك ك ك اصعالقةك بنيلمئك فنَّك حتسنيك اصتجابةك اصسيئحية.ك ك ك يةمنك املعارةك اصضمنيةك حولك ليفك ئواسعكً ك ئخمزونكً 
وك االقتغئ ك اصاقميك ،ك ألنك مناالنرتنتك مستماك نتيجةك صتتييراتك اصتكنوصوجية،ك خئصةك اصقئلمةك اتىك ُرك لذصكك يفك تي

 ,Etgar)ك “بنيك املؤسسةك واملستهتكك اصنهئليك (Touch-points)اد ك غرك مسبوقك صنقئطك االتغئلك ك ”ك ظهورك ىك إىلف َّك 

2008, p. 99) .ذهك اصتييراتك اصتكنوصوجية،ك واص يك تشم ك تكثيفك وتوسيعك تبئ لك املعتومئتك واملعارةك بنيك ل ك منك هل
ك و ك واملستهتكني، ك االجتمئاي-املنتجني ك اصتواص  ك شبكئت ك ارب ك امل-خئصة ك بني ك تأثرينك واملستستهتكني هتكني،

كك اصضيطك اتىك ئ،ك رارعنيك بذصوفلثاك تطتبكً ك ومعارةكً ك ئ،ك منك احملتم ك فنك جتع ك املستهتكنيك فلثاك إطالاكً .ك فواًلك هئمني
قدرةك ك ئصارعك منبئ،ك قئمتك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةك ثئنيكً ك املؤسسئتك منك فج ك االستجئبةك صتتييراتك يفك تفضيالهتم.

،ك بئستطئاتهئك مةك صتمعارةقيِّك املعتومئتك حولك زبئلنهم.ك رئملؤسسئتك اص يك تعتربك زبئلنهئك مغئ رك ك اصتقئطاملؤسسئتك اتىك 
 ,Williams, 2014) االبتكئر،ك لمئك بإمكئهنئك ختفيضك خمئطاك االبتكئراتىك املعارةك اجلديدةك منك فج ك  رعك ك االاتمئ 

p. 173). ك
ملؤسسئت.ك ومعك منك طافك اك يتمك جتئهتهك يفك لثرك منك األحيئنك االبتكئرصإلهلئمك وك ك ايعتربك اصزبئلنك مغدركً صكن،ك 

ييراتك يفك قدك تؤ يك إىلك تبعنيك االاتبئرك رقدك يظهاك اصسيئحك لمنئجمك ذهبك صتمعتومئتك اص يك ك ذصك،ك إذاك متك فخذهم
نك األسئصيبك اصبسيطةك مك فمهيةك لبرةك صاحبيةك وجنئحك املؤسسئت.صهك تأثرك وك يكونك ك ممئك قدواخلدمئتك واصعمتيئت،ك ك املنتجئت

مك بطايقةك مبئشاةك فوك اص يك دَّك قهوك اصتمعنك يفك طبيعةك شكئوىك اصزبئلن.ك رئصتعتيقئتك اص يك تكُ تحغولك اتىك هذهك املعتومئتك ص
دك قضئرةك إىلك ذصك،ك إ.ك امتيئتك حتسينيةقدك تؤ يك إىلك ك (Travel websites)يفك املواقعك املتخغغةك بئصسفاك ك بثك تكُ 

رندقك يفك ك وظفوالحظك م،ك اتىك سبي ك املثئلنفعة.ك املالحظئتك املتعتقةك مبمئرسئتك وتغارئتك اصزبئلنك ذاتك متكونك 
ئك نطالقكً اك منك اصطعئمونك بطايقةك "ساية"ك اتبةك دك عكِ اصعديدك منك اصزبئلنك يكُ ك فنَّك ك ،(Hiking)منطقةك املشيك ملسئرئتك طويتةك 

اصتكئصيف.ك ك تفئعالرك دك اصكثرك منك اصقتقك نتيجةك وصَّك األماك اصذيك ك ،املدرجةك اتىك بوريهك اصفطوراصيذاليةك ك اصوجبئتمنك 
ك ك منخفض،سعاك رك اتبةك غداءك بتقدميك خدمةك جديدةك صتزبئلن:ك حتضك اصفندقرك مسؤولك قاَّك ك ،ئك منك هذهك املالحظئتانطالقكً 

ك .(Hjalager, 2018, pp. 111-112)ضك اصتكئصيفك وختفياخلدمةك جو ةك حتسنيك ك لنتيجةك هلذهك اخلدمةك اجلديدة،ك مت
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
صبعضك املسرينك يفك املؤسسئتك اصسيئحيةك طاقك غرك منئسبةك ملعئجلةك شكئوىك اصزبئلن.ك رح ك إضئرةك إىلك ذصك،ك  

(ك قدك يؤ يك إىلك ،ك ختفيضك اصسعا،ك إخل[Upgrading]مستوىك فاتىك ك ذاتاملشئل ك انك طايقك اصتعويضك )توررك غارةك 
ومتئبعةك ك بتكئراالإرضئءك اصزبونك يفك املوقفك ذاته،ك صكنك اجلهو ك اإل اريةك ضاوريةك منك فج ك صفتك االنتبئهك حنوك رسئصةك 

صبحثك انك لذصكك ائك ك رمنك اصتحديك صتمؤسسئتك اصسيئحيةك صيسك رقطك اصفهمك اصفوريك حلئجئتك اصزبئلن،ك وإمنَّك .ك ذصك
بئلنك اصقيئ ينيك إذاك استطئاتك املؤسسئتك اصسيئحيةك اصتعافك اتىك "اصزك وتطتعئهتمك وفحالمهمك اخلفية.ك ك رغبئهتمك املستقبتية

ك نه.ك رمقدمووك ئك ممئك يقوصونهك ويفعتاملعارةك انطالقكً منك ك لبرك ك لمٍّك ك ك التسئبربإمكئهنئك ك ،(Lead customers)فوك اصاالدين"ك 
 .Hjalager, 2018, p)شجئاةك وك اك جتهيزكً ك األلثااك منك االهتمئمك صتزبئلنك اك لبركً قدركً ك يعطون،ك مثاًلك ك اتسيئحةك امليئماك 

ك .(112
ك ئك من:اتك املبنيةك اتىك اصعمالءك انطالقكً االبتكئرك ميكنك احلغولك اتىك املعتومئتك حولك 

 إطالقك استبيئنئتك صتزبئلن؛ 
 قبتهئ؛املشئرلةك يفك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك وماا 
 اصعمالءك )اصقيئ ينيك فوك اصاالدين(؛الحظةك واالستفسئرك منك امل 
  ؛االبتكئرك إىلك اصتدخ ك يفك امتيئتك احملتمتني اوةك اصزبئلنك اصقيئ ينيك 
  زبئلنك اص اوةك(Test users) ك ساينياصشرتينك اتىك املك االاتمئ فوك املنتجئتك منك فج ك جتابةك ك(Mystery 

shoppers) (Hjalager, 2018, p. 112). 
 صتقئطك املستماك صألركئرك واصتتميحئت؛صنئ يقك االقرتاحك وفسئصيبك فخاىك صالك إنشئء 
  ك يفك وجهئتك سيئحيةك فخاىك يفك هيئل ك فخاىك صتفئئتك املشئهبة،ك مثاًلك استجوابك اصزبئلنك(Hjalager, 

2011, p. 137). 

 Employee-Driven Innovationsات المبنية على الموظفين االبتكار  2.4.1
ىك تتطتبك اخلدمئتك ملسةك إنسئنية،ك اتاخلدميك منك فهمك املوار ك صتمؤسسئت،ك إذك ائ ةك مئك اصقطئعك ك يعتربك موظفو

ك  ك مااح  ك إحدى ك يف ك صكنَّك هإنتئجاألق  ك وتستيمهئ. ك ك ئ ك املبئ ئ ك ختتتفك يفك لثر ك ااصنظاية ك األحيئن ك اصواقعك من ن
نئسبك ئك مئك تكونك راجعةك إىلك نقصك يفك اصتدريبك امليةك غئصبكً نتئجرئصقغورك يفك اخلدمئتك فوك اصفجواتك اإلك واملمئرسئت،

 ورانك املوظفنيك ك اك منجدًّك ك اصسيئحةك واصفندقةك يفك لثرك منك األحيئنك منك معدلك ائل ك صنئاةك تعئينك لمئك وإ ارةك املوظفني.ك ك 
(Employee turnover) نك ميعتربك امليولك صداوةك املوظفنيك ك صذصك،ك هئراتمنخفضك منك املك مستوىبئإلضئرةك إىلك ك

 .(Nieves, Quintana, & Osorio, 2016)حمدو ك صتيئيةك ك االبتكئرامتيةك ك فج ك املشئرلةك يف
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
–يملوظفنيك لمغدرك صالبتكئر،ك االخنفئضك اصنسيبك صتافمسئلك اصبشاك اتىك ااحملدو ك ك منك األسبئبك األخاىك صالاتمئ  

ك .(Hjalager, 2002)منك موظفيك اصسيئحةك ك صتعديد-نوك واصقدراتك اص يك ميتتكهئك املوظفك واملهئراتك جممواةك املعئرف
ينك اصنسيبك صتمسرِّك ك االبتكئرحولك  (Paraskevopoulou et al., 2002)ك آخاين راسةك بئراسكيفوبوصوك وك ك فلَّدتههذاك مئك 

ك إذك املهئجاينك مقئب ك غرك املهئجاينك يفك رنئ قك صندنك اصغيرةك واملتوسطة.ك  صتمسرينك ك فنَّك ك ،راسةاصدك نتئلجك منك تبنيَّ
ةك اربك جممواك البتكئراهمك يفك قدرهتمك اصكبرةك اتىك اصذيك سئك األمائلك اصبشاي،ك ئك صتافمسئجاينك مستويئتك ائصيةك نسبيكً امله

اك نك فلثاك ابتكئركً ئجاوك ونك املهك املسرِّك عترَبك اصعمتيئت.ك ومعك ذصك،ك يكُ منك حيثك املنتجئتك فوك ك منك اصعمتيئتك اصفندقية،ك سواءكً 
منك وهلمك ألنواعك خمتتفةك وصك إمكئنيةئك باملئلك اصبشاي،ك وهذاك ياتبطك جزليكً متك اصتحكمك يفك االختالرئتك يفك رفسك ك حىتك وصو

ك ميكِّك  ك ممئ ك جديدك نهمك مناملعارة، ك بنظاة ك اصعمتيئتك اصسيئحية ك يفك اصنهئية،ك لئنتةرؤية ك املسرينك نيبك االختالرئتك .
 املعارةك نق ك يفك يناملهئجاك ك ناملسريِّك ك  ورك فمهيةك اتىك اصبئحثونك دفلَّك ك صكنك نسبًيئ،ك حمدو ةك املهئجاينك وغرك املهئجاين

(Williams, 2014, p. 172). ك
ملوظفنيك اك .ك رمنك املعرتفك بهك اتىك نطئقك واسعك فنَّك يفك صنئاةك اصسيئحةك ذصك،ك هنئكك استثنئءاتاتىك اصاغمك منك 

نك ،ك همك ضاوريوك واقعيفك فرضك اصك ومالحظئهتمك خربهتماملتتزمنيك وذويك اصكفئءاتك اصعئصية،ك واصذينك يستطيعونك استعمئلك 
رةك يفك املمئرسةك الستفئ ةك منك املعاك إذك تعتربك امنك فج ك اصتحسنيك املستماك صتخدمئتك وصتحقيقك املكئسبك يفك اصكفئءة.ك 

ك منك خاللك بعضك .ك (Hjalager, 2018, p. 111)ك االبتكئروسيتةك متميزةك صضمئنك اصتطوياك وك  اصدراسئتك حيثك تبنيَّ
 ,López-Fernández, Serrano-Bedia)ك االبتكئرتأثرك إشااكك املوظفنيك يفك امتيةك اص يك  رستك اصتجايبيةك املتئحة،ك 

& Gómez-López, 2011 ; Orfila-Sintes & Mattsson, 2009 ; Ottenbacher & Gnoth, 2005)، ك نَّك ف
سئتك اصسيئحيةك يفك املؤسك االبتكئرئك أل اءك ك فسئسيكً ويشك ك ائماًلك ك االبتكئرئك يفك اك حموريكً رفسك املئلك اصبشايك يتعبك  وركً 

ك .(Grissemann, Plank, & Brunner-Sperdin, 2013 ; Orfila-Sintes & Mattsson, 2009)واصفندقيةك 
ك ،ك ألنك هذاك اصنوعك منك اصقوىك اصعئمتةك منك املاج ك فناالبتكئررئصقوىك اصعئمتةك املتعتمةك وذاتك املهئرةك ضاوريةك صنجئحك 
بئإلضئرةك إىلك ذصك،ك ك .ييراتك تنظيميةك وتكنوصوجيةك جديدةتكونك قئ رةك اتىك توصيدك وتطبيقك فركئرك جديدةك وتبينك ت

لك منتجئتك دمئتك املؤسسة؛ك وبئصتئيل،ك قدرةك املؤسسةك اتىك إ خئئك مبنتجئتك وخئك وثيقكً تاتبطك معارةك املوظفنيك ارتبئطكً 
ك . (Divisekera & Nguyen, 2018, p. 159) فوك خدمئتك جديدةك ماتبطةك بافمسئهلئك اصبشايك 

صتمسئمهةك ك املؤثاةك اتىك استعدا ك املوظفنيك ثقئرةك مكئنك اصعم ك وفستوبك اإل ارةك منك اصعنئصاك األسئسيةلمئك تعتربك 
،ك يكونك احتمئلك لبرةك ك بستطةاص يك تتميزك  (Autocratic)1*يةفمئلنك اصعم ك األوتوقااطفيك .ك راالبتكئريفك امتيةك 

                                                 
 .)Wikipedia(ك ءهئك شيزةك يفك يدك را ك واحدك ميتتكك وحَدهك ل ك اصستطةك اص يك الك حيدك مغطت ك يقغدك بهك نظئمك احلكمك اصذيك تكونك ريهك اصستطةك مالَّك ك 1*
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
فق ك اتىك شك ك بك تالزمقئرنةك بأمئلنك اصعم ك اص يك ك ئمنخفضكً ك االبتكئرمسئمهةك املوظفنيك بشك ك منئسبك يفك امتيةك  

نك إىلك االنفتئحك واصثقةك حيتئجك املوظفوك إذك ك .(Grissemann et al., 2013)اصتستس ك اهلاميك وإضفئءك اصطئبعك اصامسيك 
ك 1*تنييملؤسسةك ستئربولسك لوربوراوك غرك لئمتة.ك وك غئمضةك ك لئنتك ك همك ومقرتحئهتمك حىتك وصومنك فج ك تقدميك فركئرك 

(Starbucks Corporation) االبتكئرحولك مشئرلةك موظفيهئك يفك امتيةك جيدةك مسعةك ك (Hjalager, 2018, p. 

ك .ك (111
بفعئصيةك ك املبتكاةك إشااكك قواهئك اصعئمتةك اتىك املؤسسئتنك مغئ رك هئمةك صالبتكئر،ك وك قدك يكونك املوظفوك وبئصتئيل،ك 

بتحديدك إحدىك املزايئك ك (Bowen & Lawler, 2002).ك قئمك ل ك منك بوينك وصوصاك منك فج ك االستفئ ةك منك ذصك
مدينك يفك ذصكك اتىك اخلدمئت،ك معتيفك ركئرك ألئك صاك هئمكً متكنيك املوظفنيك مغدركً ك اصاليسيةك صتمؤسسئتك اص يك تعتربك فنَّك 

نيك ورقط،ك مكنيك الك يتطتبك وجو ك نظئمك مكئرآتك صتموظفبئصزبئلن.ك رئصتَّك -اصضمنيةك يفك لثرك منك األحيئن–معارتهمك 
فمهيةك ك ك األماك اصذيك يعُدك ذاك ،(Salis & Williams, 2010) اخ ك املؤسسةك ك راصةك إلبداءك رفيهممنحهمك ك وإمنئك لذصك

ك .(Williams, 2014, p. 172)املعارةك نق ك لبرةك منك فج ك 
ك منك خالل:ك املبينك اتىك املوظفنيك االبتكئرولك ميكنك احلغولك اتىك املعتومئتك ح

 تنظيمك مؤمتااتك واجتمئائتك صتموظفني؛ 
 نهجيك صألركئر؛املتجميعك اتىك اصك االاتمئ مدونئتك وك وك صنئ يقك اقرتاحك ك إنشئء 
  اتك اصعم ك واالستفسئرك حولك ثقئرئتك اصعم ؛إجااءمالحظةك 
 ب؛رك إشااكك املوظفنيك يفك تطوياك املشئريعك واصتجئ 
 بنئءك احلوارزك صتموظفنيك منك فج ك املسئمهةك بأركئرك مبتكاة؛ 
  احلاك صتموظفنيك "وقتك اصتفكر"إتئحةك (Hjalager, 2018, p. 111). ك

 Price and Cost-Driven Innovationsات المبنية على السعر والتكلفة االبتكار  3.4.1

ئك دينك اقتغئ يكً قيَّك شاال ك سوقيةك واسعةك منك اصزبئلنك املتسعىك جدك تنئرسية،ك حيثك ك بكوهنئاألسواقك اصسيئحيةك زك تتميَّك 
فغتبيةك ،ك إضئرةك إىلك ذصكاحلغولك اتىك صفقئتك ذاتك قيمةك مقئب ك املئلك املدروع.ك ك إىلاصعوالدك املنخفضة(ك ك وي)ذ

اصبتدانك اصغنئايةك تتعئم ك معك تكتفةك ائصيةك صتعمئصة،ك وهيك يفك منئرسةك حئ ةك معك اصوجهئتك اصسيئحيةك اخلئصةك بئصبتدانك 
املستماك ك ثلنتيجة،ك تعم ك املؤسسئتك اصسيئحيةك يفك اصعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك اربك اصعئملك اتىك اصبحك ك ،اصنئشئة

ك .(Hjalager, 2018, p. 110)انك اصتخفيضئتك اصسعايةك 
                                                 

 .)Wikipedia(ك اتىك يدك ثالثةك شالئء واشنطنك بوالية سيئت ك يف 1971 م،ك بدفتك ائفمايكيةك هيك شالةك مقئهي1*

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك اصعوالدك ك (Pricing policies)تعتربك اصسيئسئتك اصتسعريةك   ف واتك فسئسيةك  (Yield management)وإ ارة

اهلئ رةك األسئصيبك ك شئءإنلك املبئ رينك يفك شالئتك اخلطوطك اجلويةك فوَّك ك تعتربك إذات.ك االبتكئرك وجمئالتك ميكنك ريهئك إطالقك 
اال ك سيئحيةك متك تطبيقك فسئصيبك ممئثتةك يفك ش.ك اهناك اتىك متيراتك اصطتبك يفك اصوقتك اصاَّك ضبطك األسعئرك ااتمئ كً ك إىل

اربك باامجك ك (Subtle price systems)ك  قيقةك تطبيقك فنظمةك سعايةك ،ك فينك متفخاىك مث ك اصفنئ قك واصاحالتك اصبحاية
فنك تتضمنك شاالئتك معك اصعديدك منك ميكنك ملث ك هذهك اصربامجك .ك (Upgrading policies)اصوالءك وسيئسئتك اصرتقيةك 

 ,Hjalager, 2018)ك املؤسسئتك بنيتزبئلن،ك ولذصكك فاضئءك اصشاالةك صرعك منك فج ك تعزيزك املنئاملؤسسئتك األخاىك 

p. 110). ك
ك  ك األمهية ك اصسيئحك اصقغوىمن ك ستوك ك يستجيبك ك ،بدقةك رهم ك إذ ك األامئل ك (Business customers)زبئلن

ونك بشك ك موحدك صتمسئل ك رهمك الك يستجيبك .(Leisure customers)طايقةك خمتتفةك مقئرنةك بزبئلنك اصرتريهك صألسعئرك ب
-Self)اتيةك اخلدمةك اصذيتمك قبولك ،ك .ك مثاًلك واصتخفيضئتك اصسعايةاخلدمئتك اإلضئريةك وك ،ك (Upgrading)بئصرتقيةك املتعتقةك 

service) وجبئهتم،ك ك طهيهمك يقومونك باملتسعك منك اصوقت.ك رك اك المتاللهمنظاكً ،ك ب ك سيئحك اصرتريهمنك قكِ ك د ك بشك ك جيِّك ك
ئك صوجهك معك تغئلك وجهك  خوهلمك وخاوجهمك بدونك االك وتسجي سيئراهتمك ك قيئ ةوك نك إقئمتهم،ك ئلمففوك ك تنظيفك غارهموك 

سرتاتيجيةك املتعتقةك اصتطويااتك االتعتربك نطويك اتىك احلغولك اتىك مزايئك سعاية.ك وبئصتئيلك يلئنك ذصكك سك ك ا،ك إذاملوظفني
 .Hjalager , 2018, p)اتك اصقئلمةك اتىك اصسعاك واصتكتفةك ئالبتكئرك بئخلدمةك اصذاتيةك انئصاك ضاوريةك ريمئك يتعتقك ب

ك  .(110
مث ك –ك االبتكئراملستويئتك اصعئصيةك منك ك حديثك اصنشأةك وذوك (Shared economy)ك االقتغئ ك املشرتكياتكزك 
ك هذاك يفاملوار ك اصعئطتةك ك فصبحتإذك اتىك اصتغورك واملفئهيمك اجلديدةك صتتكتفة.ك - **2Uberو  *1Airbnb مؤسسئت
شخئصك "ائ يني"،ك فك متكيةك لوهنئ،ك ك تكتفةاستثمئراتك رفمسئصيةك يفك سوقك اصسيئحةك وبأق ك ك اجلديدك ابئرةك اناالقتغئ ك 

 .(Hjalager, 2018, pp. 110-111)تتكك املتعتقةك بئملؤسسئتك اصتجئريةك بك ختتتفك صديهمك متطتبئتك اصاحبيةك مقئرنة
ك ةك منك خالل:اتك املبنيةك اتىك اصسعاك واصتكتفاالبتكئرك ميكنك احلغولك اتىك املعتومئتك حولك 

  ك اصرتليزئائتك اتىك مجك ئالاتمئ استجوابئتك بك إادا وك ك اصسيئحمالحظةك واستجوابك(Focus groups)؛ 

                                                 
ك ئلئصيفورنيك ،راانسيسكوك سئنك ويقعك مكتبهك اصاليسيك يفك 2008جئرك فمئلنك سكن.ك تأسسك املوقعك يفك فغسطسك ئيتي ك صألشخئصك تأجرك واست موقعك *
)Wikipedia(. 

بتطوياك فسواقك ك قئمتك .لئصيفورنيئك بوالية سئنك راانسيسكوك ،ك مقاهئك يفك مدينةاالنرتنتاتىك شبكةك  متعد ةك اجلنسيئت فمايكيةك تكنوصوجيةهيك شالةك  **
اصسئلقونك مستخدمنيك ك عدك صتنق ،ك ويكُ اطتبك سئلقك معك سيئرتهك بياضك  اهلواتفك اصذليةك تعم ك اتىك تطبيقك فوباك صتهواتفك اصنقئصة،ك واصذيك يتي ك ملستخدمي

 .)Wikipedia(ك اصتطبيقك منك اصسئلقنيك اتىك ل ك رحتةخبغمك رسومك الستخدامك فوباك تقومك يقك وصكنك صالستفئ ةك منهك ئك صنفسك اصتطبيضكً ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
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  صتزبئلن؛ك صكرتونيةاإلحتتي ك اصبيئنئتك 
 منك فج ك اصتعافك اتىك االجتئهئتك احلئصيةك نرتنتاصتجوءك صال (Hjalager, 2018, p. 111). 
  ذاتية؛املعداتك اصالزمةك صتخدمةك اصك التشئفوك ك اصبحثزيئرةك املعئرضك اصتجئريةك منك فج ك 
  ك ك وتقتيد ك اصتكئصيفك املطورةك فسئصيبمالحظة ك اقتغئ  املنئرسنيك واملؤسسئتك اخلدميةك ك ِقب منك  توررك فو

 .(Hjalager, 2011, p. 136) األخاى
 Tourism Clusters asالسياحة البتكار في صناعة ل كاتر حكمالسياحية   اتالمجمَّع 

Innovation Engines in the Tourism Industry. 

 Introduction to Clusters اتعالمجممدخل إلى  1.5.1

طبك ق"ك منك بينهئبئصعديدك منك املغطتحئت،ك ك إصيهتئريخك لبر،ك إذك يتمك اإلشئرةك ك (Cluster)ع"ك ملغطت ك "جممَّك 
صوقتك هيك ا،ك املغطتحئتك اص يك راضتك نفسهئك اربك غرك فنَّك "تكت ك صنئاي".ك فوك "منطقةك صنئاية"،ك فوك ك تنئرسي"،

ك "جممَّع"ك وك "قطبك تنئرسي"  ,Mazilu & Sava) ع"ك هوك مغطت ك "جممَّك املغطت ك األلثاك استعمئاًلك ك فنَّك ك اتمئ،

2011, p. 72). ك
هنئكك جدلك ك  ،(Martin & Sunley, 2003)؟ك حسبك ل ك منك اصبئحثنيك مئرتنيك وسئنتيك ئتعاجملممئك هيك ك إذن

ك حتديدهئك منك صك منك حيثك املكئن،ك ئتاجملمَّعاصسه ك حتديدك ك منك يعتقدك اصبئحثئنك فنَّه.ك هبذاك املفهوملبرك حييطك  كنَّ
ك تأرج ك إىلك (Fernandes, 2008)ك زيعو ك هذاك اصيموضك حسبك اصبئحثك رئرنونداحيثك اصتعايفك الك يزالك غئمًضئ.ك 

بطايقةك ك (Swann & Prevezer, 1996)رهك ل ك منك سوانك وبايفيزياك بنيك تعئريفهك اصغنئايةك واجلياارية.ك ااَّك ك اجملمَّع
.ك قئمك ل ك منك “ك ؤسسئتك ضمنك صنئاةك يفك منطقةك جيااريةك معينةاملابئرةك انك جمموائتك منك ك ئتاجملمَّعك ”بسيطة:ك 
ك لمجمواةك منك ك ئتعاجملمبتعزيزك هذاك املفهوم،ك انك طايقك تعايفك ك (Bergman & Feser, 1999)وريزرك ك بئرقمئن
 نئرسيةك املؤسسةتحتقيقك ئك منك فج ك اك فسئسيكً املؤسسئتك فوك غرهئ،ك واص يك يكونك االنتمئءك صتمجمواةك انغاكً ك فوك اصشالئت

(Ferreira & Estevao, 2009, p. 39). اتىك وصفك اصعالقئتك مور فبسطك وصفك صتمجمعئتك حيثك يعتمدك ك-
ور ينك املكونئت(ك منك موك ك واخلدمئتك تشرتيك "مدخالت"ك )املوا ك األوصيةك زبونك وستستةك اصقيمة:ك فغتبيةك املؤسسئت

"ك توراك ئتعاجملموظيفةك املؤسسئتك ضمنك هذهك "رآخاينك وتدجمهئك يفك منتجئهتئ،ك اص يك يتمك بيعهئك بعدك ذصكك صتزبئلن.ك 
ك .(Mazilu & Sava, 2011, p. 72) حتتويك اتىك شبكةك لثيفةك منك املور ينك واصزبئلنك لوهنئهلمك ميزةك تنئرسية،ك ك 
،ك 1990ع"ك سنةك غطت ك "جممَّك ملرتويجك ئصبك فوَّلك منك قئمك (Michael Porter)اصربوريسورك مئيك ك بورتاك ك لمئك يُعترَبك 

 ,Mazilu & Sava) “ك واملنظمئتك املرتابطةك يفك جمئلك معنيتاليزك جياايفك صتمؤسسئتك ك ”إذك قئمك بتعايفهك لئصتئيل:ك 
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2011, p. 72) .  منك املؤسسئتك اتىك فنهك جممواةك ك وااَّره،ك (2003 ,2000)هذاك اصتعايفك ريمئك بعدك ك بتحسنيقئمك
ك واملواملنظمئتك ذاتك اصغتةك ك واملور ين ك تقئربةك جيااريكً املرتابطة ك صئ،ك واص يك تكونك ماتبطة ك (Analogy)ك تشئهبهئنتيجة
فك منك مكثَّك ك ك املؤسسئتك تتنئرسك بشك لونك ك زك املنئرسةك واصتعئون،تعزِّك ك ئتاجملمَّعمك بورتاك ركاةك فنك .ك يداِّك وتكئمتهئ

مئك عك حتقيقك اصنجئح.ك صكنك يفك نفسك اصوقت،ك يكونك اصتعئونك  الالك ميكنك أليك جممَّك ك ،،ك وإالَّك فج ك التسئبك والءك زبئلنهئ
 ئك اتىك مؤسسئتك اصقطئائتك ذاتك اصغتةك واملنظمئتك احملتيةئ،ك ومنطويكً يفك غئصبك األحيئنك امو يكً إذك يكونك ا،ك موجو كً 

(Ferreira & Estevao, 2009, pp. 39-40). ك
ك اجلهئتك اصفئاتةاصعديدك منك فنواعك املؤسسئتك واملنظمئتك جمموعك   تشكِّك  ،((Sölvell, 2009حسبك سوصفي ك 

متوسطةك وك فك لئنتك صيرةك ك سواءكً -ك فنواعك فسئسية:ك املؤسسئتك ةستبتحديدك هذهك األخرةك قئمتك ك إذ".ك عاجملمضمنك "
-Sölvell, 2012, pp. 156) اإلاالماصفئاتنيك املئصيني،ك اهليئئتك اصعئمة،ك اجلئمعئت،ك املنظمئتك اصتعئونيةك وك ك ،-فوك لبرة

ك (.4-1ميكنك توضيحهئك يفك اصشك ك رقمك )ك .(157
 اتعالمجمالجهات الفاعلة في  أهم (:4-1) شكل رقم

ك 
Source: Sölvell, Ö (2012), A Long-Term Strategy for Dubai Building on Innovation and Clusters, In The 

Global Economic Crisis and Consequences for Development Strategy in Dubai, (pp. 155-182), Palgrave 

Mcmillan, New York, p. 157. 
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 Importance of Tourism Clusters االبتكار تعزيزودورها في ات عالمجم أهمية 2.5.1
د.ك رأغتبيتنئك يعافك إثاك ذصكك صيسك بئصشيءك اجلديك يتمك حتقيقهئئك واملزايئك اص يك مفهومك املؤسسئتك اص يك تتجمعك معكً إنَّك 

ةك فينك تتجمعك احلديثك ئتعاجملماتىك ك يعتربك فحسنك مثئلئصيفورنيئك واصذيك يفك لك )Sillicon Valley(1*"سيتيكونك رئيل"
ك  ك اصعئصية ك ك (High-Tech)آالفك املؤسسئتك ذاتك اصتكنوصوجيئ ك مؤسسئتك رئيسبوك ك جوج ك (Facebook)مث  ،

(Google)بئيك -،ك إي(EBay) ك يوتيوبك،(YouTube) ك انت ك،(Intel) ك نك املؤسسئتك اصعئمليةك األخاى.مهئك وغرك ك
وخئصةك اصتسعينيئت،ك ك يفك اك إالَّك ئك لبركً اهتمئمكً ئتك عاجملماصتطوراتك االقتغئ يةك اصقئلمةك اتىك ك ملك تتتقَّك ،ك بئصاغمك منك ذصك

ك (Competitive Advantage of Nations)"امليزةك اصتنئرسيةك صتدولك ك ـبعدك نشاك ام ك اصربوريسورك بورتاك املسمىك ب
جيااريةك صيرةك ك اصتجمعك يفك منئطقاصغنئائتك اصاالدةك يفك مجيعك امليئ ين،ك متي ك إىلك ك ،ك فينك قئمك بتبينيك فنَّك 1990سنةك 
.(Nordin, 2003, pp. 10-11) فيك يفك جممعئتك تنئرسيةك –ئك نسبيكً 

هوك ك ئتعاجملممبوضوعك ك املتزايدرك االهتمئمك األسبئبك اص يك تربِّك ك منك ،(Rocha, 2004)اصبئحثك روشئك ك حسب
 ,Porter)يؤلدك بورتاك ك لمئاصتنميةك اإلقتيميةك وتنئرسيةك اصبتدان.ك ك وك ك املؤسسئتقعك فوك املفرتضك اتىك ف اءك املتوك ك ئتأثره

 ك اصعالقئتك معك تسهِّك وك ك ،االبتكئرماا رةك صتتنئرسية،ك ألهنئك تسئهمك بطايقةك إجيئبيةك يفك امتيئتك ك ئتعاجملمك بأنَّك  (2002
ك  ك األخاى، ك واملنظمئت ك ومتكِّك وك املؤسسئت ك املستهتكني، ك حلئجيئت ك فحسن ك بطايقة ك املجتيب ك ختزين ك من عئرفك ن

اك مئك يبتكاونك نك نئ ركً رئملبتكاوك .  (Ferreira & Estevao, 2009, p. 39) املعتومئتك منك فج ك اصتطوياك اصتكنوصوجيوك 
ئ،ك وك صوحدهم  االبتكئرمنك راصك ك واحلدِّك ك توصيدوك ك لثيفةك واالقئتك خئرجيةك تقومك بدرعك ك الك يتجزفك منك شبكئتك همك جزءك إمنَّ

(Dodgson, Mark, & Salter, 2008, p. 168).  

ك إىل:ك ئميي ك اصنشئطك االقتغئ يك إىلك اصتكت ك فوك تكوينك جممعئتك يفك بعضك املنئطق،ك وياجعك ذصكك فسئسك 
 ةنك منك توررك تكئصيفك منخفضة،ك مبئك يفك ذصكك تكئصيفك اصغفقكِّك  يك متمزايئك اصفئاتيةك واص. 
  منك توررك حاليةك لبرةك صتيدك اصعئمتةك واملوار ك األخاىك اص يك متكِّنمزايئك املاونة،ك. 
  املعارةك واصتعئونك اربك احلدو .،ك اص يك متكِّنك منك توررك االبتكئرومزايئك 

،ك بينمئك (City agglomerations)ك اصتكتالتك احلضايةك منك خالليتمك حتقيقك امليزتنيك األوىلك واصثئنيةك ائ ةك مئك 
 .(Sölvell, 2012, p. 157) االبتكئر،ك ذاتك فمهيةك لبرةك خئصةك لبيئةك حيدثك ريهئك ئتعاجملمتعتربك 

                                                 
هورةك بسببك وجو ك اد ك ك مشهذهك املنطقةك فصبحتك هيك املنطقةك اجلنوبيةك منك منطقةك ختيجك سئنك راانسيسكوك بواليةك لئصيفورنيئك يفك اصواليئتك املتحدة.ك 1*

سمك إنطقة،ك حيثك فصب ك ةك اصعئصيةك يفك املتضمك مجيعك فامئلك اصتقنيك ئنيةك )اصدالاةك املتكئمتة(،ك وحئصيكً لبرك منك مطوريك ومنتجيك اصشاال ك فوك اصاقئقئتك اصسيتيكوك 
 .(Wikipedia)ك ملغطت ك اصتقنيةك اصعئصيةك ئاملنطقةك ماا ركً 
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ك حولك ك لمئ  ك اصدراسئتك واصبحوثك اصتجايبية ك اصعديدك من ك نشا ك وك ك ئتعاجملممت ك اتىك األ اء .ك البتكئراوتأثرهئ

1*بيئنئتك املاصدك األورويبك صتمجمعئتك منك ئئنطالقكً ر
Cluster Observatory)(European  ك االطالعواص يك ميكنك ك

ك ك اتيهئ ك اإلمن ك املوقع ك خالل ك (www.clusterobservatory.eu)صكرتوين ك وجو ، ك مالحظة ك بنيك ك ميكن االقة
ك )مقئسك  ك املبتكا ك واأل اء ك اصتجمع( ك ) رجة ك بااءاتك اصتخغصك اإلقتيمي ك مبعدالتك تسجي  ك رئ ئملنئطقك االخرتاع(.

األوروبيةك بدونك جممعئتك )فيك اص يك تكونك ريهئك اصعمئصةك موزاةك بطايقةك متجئنسةك بنيك اصقطئائت(ك تتميزك بنتئلجك سيئةك 
ك ك تتميزاص يك ئتعاجملمئملنئطقك األوروبيةك احملتويةك اتىك اصعديدك منك بك (،ك مقئرنة5-1رقمك ك )اصنقئطك اتىك يسئرك اصشك 

 .(Sölvell, 2012, p. 160) (5-1ك رقمك بأ اءك فحسنك )اصنقئطك اتىك مينيك اصشك 

 ومستوى تسجيل براءات االختراع في المناطق األوروبية اتعالمجم: العالقة بين قوة (5-1) شكل رقم

 
Source: Sölvell, Ö (2012), A Long-Term Strategy for Dubai Building on Innovation and Clusters, In The 

Global Economic Crisis and Consequences for Development Strategy in Dubai, (pp. 155-182), Palgrave 

Mcmillan, New York, p. 161. 

كنك تتخيصك إذك ميك بئصنسبةك صتمؤسسئتك اصقئلمة.ك االبتكئرمبثئبةك حماكك صتحداثةك وك ك تتغافاصدينئميكيةك ك ئتعئجملمر
 :ةيفك اصنقئطك اصتئصيك ئتعاجملممزايئك 

 ك لمئك متكِّنك منك ك ،نيك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةبانك طايقك تبئ لك املعتومئتك ك االبتكئربتحفيزك ك ئتعاجملمك تقوم
 طولك ستستةك اصقيمة؛اتىك ئك معك اصقطئائتك املكمتةك اك قويكً تآزركً ك توصيد

  مؤسسئتك ومنئذجك اقتغئ يةك جديدة؛ك إنشئءوك ختفيضك حواجزك اصسوقك ك ئتعاجملمبإمكئنك 

                                                 
 .مكئنيةك اصوصولك إىلك اصبيئنئتك حولك اجملمعئتك يفك فوروبئإة،ك جمئنيةك وسهتةك االستخدامك توراك صكرتونيابئرةك انك منغةك إك 1*

http://www.clusterobservatory.eu/
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  ك ك املوار ،ك ك عاجملميعترب ك إجيئ  ك اتى ك املؤسسئت ك يسئاد ك حيث ك املقئوالتية، ك تعزيز ك فج  ك من ك رليسية ف اة
 ؛منك فج ك حتويتهئك إىلك راصك صتمؤسسئتاألركئرك ك التشئفاصتكنوصوجيئتك واملعئرفك وتسهي ك امتيةك وك 

 إلقتيمية؛زك اصتنئرسيةك واصتنميةك اك تعزِّك ابئرةك انك مكونئتك صتسيئسئتك واالسرتاتيجيئتك اص يك ئتعاجملم 
  ف واتك صتتدوي ك ئتعاجملم ك شبكئتك متثِّك (Mazilu & Sava, 2011, p. 76). 
  اصدينئميكيةك منك تطوياك اسرتاتيجيئتك وقدراتك جديدة؛ك ئتعاجملمك إىلك املنتميةاملؤسسئتك متكِّنك 
  إىلك تقئسمك فوك مشئرلةك اصعديدك منك األنشطةك انك طايقك اصتعئون،ك فوك متي ك املؤسسئتك املنتميةك صتمجمعئتك

 واصعمو يك يفك آنك واحد؛ك األرقيتسه ك اصتعئونك ك ئتعئجملمتبئ لك املنتجئت.ك ر
  نك ومشرتينك مور يوك ك نك طايقك االرتكئزك اتىك فصولك متخغغةبإمكئنك املؤسسئتك فنك تعم ك بألثاك رعئصيةك اك

غرك ك تكئراالبتكونك املوار ك واصقدراتك األسئسيةك منك فج ك اصنجئحك يفك امتيةك مئك ئك مبهالتك قغرة.ك ريئصبكً 
 ؛عاجملم اخ ك منك ئك إصيهمتوراةك  اخ ك املؤسسة،ك وإمنئك ميكنك اصوصولك 

  نتجئتك املك إطالقوك ك االبتكئروك ك منك املعئرفك ائصيةحتقيقك مستويئتك ك املنتميةك إىلك جممعئتبإمكئنك املؤسسئتك
ك اجل ك بنيك املشرتينواصتفئاالتك املعئرفك تؤ يك ديدة. سينئتك املور ينك واملنظمئتك إىلك حتقيقك حتوك ك اصيومية

 ؛االبتكئرواص يك تعتربك فسئسك ،ك تدرجيية
 االنتشئرك اصسايعك صالبتكئرات؛ 
  كنوصوجيئتك ورفسك  ك واصتتتفك املوار ك )األراامنك خالهلئك إائ ةك تنظيمك فوك هيكتةك خمبيئةك ميكنك ك ئتعاجملمتوراك

رفسك وك ك تشكيالتك جديدةك منك املهئراتك إنشئءنك منك ممئك ميكِّك نتيجةك حلاليةك اصيدك اصعئمتة،ك (ك بسااةك املئل،ك إخل
 ؛ئتعماجملاملئلك واصتكنوصوجيئ.ك رئحلئجةك إىلك تييرك اسرتاتيجيةك املؤسسةك فماك فلثاك سهوصةك يفك 

  ك معدَّك ك فاتىك يفك يكون ك مؤسسئتك جديدة ك تشكي  ك اصشالئتك اصنئشئةك ئتعاجململ ك رتعتمد ك اصدينئميكية.
(Start-ups)  فينك ك ئتعجملمااصفش ك ف ىنك يفك ك إذك يكونك معدَّلوثيقك معك املور ينك واملشرتين.ك ك اتىك تفئا

 تتواراك اصعديدك منك اصفاصك اصبديتة؛
  اصتطورك ك رالدةك فينك تقومك احلئجيئتك املتطورةك صتمشرتينك جبذبك ئفسواقكً ك ئتعاجملميفك اصعديدك منك األحيئن،ك توراك

 .Sölvell, 2012, pp) بئصتفئا ك بشك ك وثيقك معك املور يننك وك ،ك وفينك يقومك املشرتك االبتكئراصتكنوصوجيك وك 

169-170). 
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 Application of Clusters in the Tourism في صناعة السياحة اتعالمجمتطبيق  3.5.1

Industry. 
 Introduction to Tourism Clusters السياحية اتالمجمَّع مدخل إلى .أ

ك تدفئك يفك امتيةك ختطيطك اصتنميةك اصسيئحية،ك حيثك بئك فسئسيكً اصسيئحيةك موضواكً ك ئتعاجملمفصب ك مفهومك 
ئك فرض ك ك  رالهئإاصدولك ب جمئلك ك اتك يفك خمتتفك اجملئالتك االقتغئ ية،ك مبئك يفك ذصكاالبتكئرك شك ك إل خئلك اتىك فهنَّ
 .(Kachniewska, 2013, p. 33) اصسيئحة

ببسئطةك منك فج ك متثي ك تاليزاتك ك اجملمَّعيستعم ك ك ”:ك (Rosenfeld, 1997)روزينفيتدك اصبئحثك حسبك 
ملتبئ ل،ك حىتك ارةك اتىك توصيدك اصتآزرك نتيجةك صتقئرهبئك اجلياايف،ك ااتمئ هئك وتاابطهئك منك املؤسسئتك اص يك تكونك قئ 
ةك ك سيئحصغنئاةك ا.ك تعتربك هذهك اصقااءةك مكيفةك بشك ك خئصك ص“ك افوك لبًرك ك مهمًئوصوك لئنك حجمك اصعمئصةك صيسك 

نك طافك هيئل ك مك يفك غئصبك األحيئنيتمك تنفيذهئك اص يك منك جممواةك خمتتفةك منك األنشطةك ك متكونةك صنئاةك ئلوهن
اصغنئاية.ك ك ئتعمئجملئك مقئرنةك بئك فسئسيكً اصسيئحيةك اختالركً ك ئتعاجملمختتتفك صيرةك ومتوسطة.ك منك جهةك فخاى،ك 

هالكك اصسئل ك صكيك يتمكنك هذاك األخرك منك استك استقبئلحيثك يتمك "سحبه"ك منك قب ك األنشطةك اخلدميةك واتيهك 
-Fabry, 2009, pp. 60) ئك اجلياايفإىلك مجو هك ئاصسيئحيةك راسخةك يفك املنطقةك وتعو ك قوهتك ئتعمئجمل"منتجه".ك ر

61). 

ك تاليزك جياايفك جملمواةك منفنَّهك اصسيئحيك اتىك ك عاجملمإىلك ،ك (Capone, 2004)اصبئحثك لئبونك ك ينظالمئك 
ك اصبعضك اربك األنشاملؤسسئتك واملنظمئتك  ك ببعضهئ ك يشم ك املور يناملاتبطة ك وهذا ك اصسيئحية. اخلدمئتك وك ك طة

ك وك ك واملنظمئتك واحلكومئت ك اصبئحثك بيين ك يقوم ك بينمئ ك عاجملمبتعايفك ك (Beni, 2003)اجلئمعئتك واملنئرسني.
ماارقك وك زةك اتىك منطقةك جياارية،ك وموراةك خدمئتك ا،ك مالَّك اصسيئحيك اتىك فنهك جممواةك منك اوام ك اجلذب،ك فق ك متئيزكً 

تسيرك جيدك ك مجئايةك ورعئصةك وتبينِّك ك إنتئجذاتك جو ة،ك ومتئسكك سيئسيك واجتمئايك انك طايقك تنسيقك ستستةك 
 ,.Novell et al)ك ينآخاك  ك وك يئك بئصنسبةك صنورتوصيدك مزايئك نسبيةك وتنئرسية.ك فمك نك منصشبكةك املؤسسئت،ك ممئك ميكِّك 

بطايقةك ك ئجتميعك وربطك املؤسسئتك اصسيئحية،ك اص يك تعم ك غئصبكً ك يفاصسيئحيك ك عاجملماهلدفك منك يتمث ك ،ك (2006
 ,Iordache, Ciochină, & Asandei) إنعئشك وتاويجك منتجك سيئحيك يفك منطقةك معينةوك ك إنتئجمستقتةك اندك 

2010, p. 110). 

تنتميك الك صتمؤسسئتك املتكئمتة،ك اص يك قدك ك (Co-location)ملوقعك املشرتكك اك نئجتةك اناصسيئحيةك ك ئتعئجملمر
بإمكئهنئك االستفئ ةك منك ميزةك االنتمئءك إىلك شبكةك سئبقةك اصوجو ك ومنك  ينئميكيةك ك واص يئك إىلك نفسك اصقطئع،ك حتمك 



 

44 
 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
اصشبكئتك املعارةك فوك ك اتورِّك ك ”ك (Inkpen & Tsang, 2005)اصشاالئت.ك رحسبك اصبئحثنيك إينكبنيك وتسئنقك  
ميكنهئك اصعم ك لشاالةك  ،(Gulati, 1998)،ك وحسبك قواليتك “ك صتمؤسسئتك صوجيئتفوك اصتكنوك ك املوار ك فوك األسواق

جئتك فوك تةك صتمنفوك اصتنميةك املشرتلك اصشاالةصتتبئ ل،ك ك ئتاسرتاتيجيةك إذاك قئمتك املؤسسئتك املعنيةك بإباامك اتفئق
اامك حتوي ك املعارةك اص يك متك تعايفهئك منك طافك فرقوتك وإينقك اصسيئحيةك منك ئتعاجملمنك هذهك لمئك متكِّك اخلدمئت.ك ك 

(Argote & Ingram, 2000) ك متأثاكً ك ك اضوك منك اصشبكة ك يكونك ريهئ ك امتية ك بتجابةك اضو ك اتىك فهنئ  خاآك ا

(Novelli, Schmitz, & Spencer, 2006, p. 1143). ك
وجهةك :ك إائ ةك إنعئشك اصسيئحةك صفسئسينيك نوانيإىلك اصسيئحيةك ك ئتعاجملمحولك ميكنك تغنيفك اصدراسئتك 

مباحتةك ئصبئك غك ةك يفك وجهةك سيئحيةك جديدة،ك يفك بتدك مياك هئك إىلك االختفئءك فوك تطوياك اصسيئحسيئحيةك متي ك جئذبيت
يعتربك اصتزجلك اتىك اجلتيدك يفك جبئلك األصبك منك فبازك األمثتةك حولك حمئوصةك إنعئشك اصعاضك اصسيئحيك منك انتقئصية.ك 
نمسئك قئمتك منتجعئتك اصتزجلك اتىك اجلتيدك يفك اصاتىك سبي ك املثئل،ك تطوياك جتئربك ومنتجئتك جديدة.ك ك خالل

وسويسااك بئصتكُيفك معك االحتبئسك احلااريك وارتفئعك متوسطك سنك سكئهنئ،ك إذك قئمتك بتمديدك جئذبيتهئك جتئهك لبئرك 
فة"ك واملعئجلةك املئليةك ضةك "اصتطياصايئوك واصعنئيةك بئصنفس،ك اصسنك انك طايقك اقرتاحك اط ك سيئحيةك قئلمةك اتىك اصارئهيةك 

(SPAك مكن ك ك ت(. ك اصتموقع ك إائ ة ك ك (Repositionning)اسرتاتيجية ك ك ختتيصمن ائلقك املنتجعئتك منك هذه
عك اصعاضك اصسيئحيك سئك جممًعئك سيئحًيئ،ك إذك اتولذصكك تنويعك فرقيك وامو يك ألنشطتهئك مشكتنيك تدرجييكً ك املومسية

ك .(Fabry, 2009, p. 61)ك إىلك اجملئلك اصشبهك طيبك وإىلك اصعنئيةك اجلمئصية
ك اصعالقئتك بنيك املؤسسئت،ك (Rodrigues, 2001)رو ريقيسك ك ياىك اصبئحثلمئك  ك عاجملماملنظمئتك وك وك ك فنَّ
 بئصطايقتنيك اصتئصيتني:ك قدك تُفَهماصسيئحيك 

 ك حتئصفئتك اسرتاتيجيةك إنشئءانك طايقك -قيفر(Strategic alliances) االتفئقيئتك منك نواني:ك ك ينك تكونف،ك
،ك ةمنك جهة،ك االتفئقيئتك بنيك املؤسسئتك اص يك متتتكك نفسك اصنشئطك اصاليسي،ك فيك بنيك املؤسسئتك اصفندقي

ومؤسسئتك اإلطعئم.ك ومنك جهةك فخاى،ك اتفئقيئتك بنيك مؤسسئتك ك مؤسسئتك اصرتريه،ك مؤسسئتك اصنق 
 ئلن؛منتجئتك خمتتفةك صتزبمك تقدِّك نفسك اصشاحيةك اصسوقيةك منك اصزبئلن،ك وصكنك ك إشبئعتعم ك منك فج ك 

 ك شبكئتك اسرتاتيجيةك إنشئءانك طايقك -امو ي(Strategic networks)يتمك تأسيسك االقةك فحئ يةك ك ،ك فين
ك فحدك بعضك األنشطةك اصوار ةك يفك االتفئقك منك طافك إجنئزهك يتمك حبيثك فنَّك ك ،مور ك بنيك اصشالئء-اجلئنبك زبون

ك .(Cunha & Cunha, 2005, p. 51) اصطارنيك مقئب ك اموصة
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 Requirements for Developing Tourism Clusters السياحية اتالمجمَّعتطوير  متطلبات .ب 

اصسيئحية،ك بئإلضئرةك إىلك األنشطةك اخلئصةك ك ئتعاجملم،ك تضمنك (Ferreira, 2003)حسبك اصبئحثك رريااك 
مشيتيك وك اصرتريهك ومنئطقك اجلذبك اصسيئحيك املختتفة،ك وك اصنق ،ك وك اإلطعئم،ك وك اإلقئمة،ك خدمئتك ك بقطئعك اصسيئحة
ك  ك اصسفا، ك وك وولالء ك اصفنونك واحلافوك املاشدين، ك مث ك خدمئتك اصدامك وك ، ك اصداامة ك واألنشطة تأجرك اصسيئرات،

ك مئك ياىلخدمئتك االستشئرةك واخلدمئتك األخاىك صتمؤسسئت.ك ك وك اصتعتيمك واصتكوين،ك وك ،ك واصبىنك اصتحتيةاصتنظيمي،ك 
اصسيئحيةك الك بدك منك ك ئتعاجملمهك ومنك فج ك تطوياك فنَّك ،ك (Brown & Geddes, 2007)نك بااونك وقيديسك اصبئحثئ
شجيعك اتىك احلكومةك تك نك فنَّك إذك ياىك اصبئحثئاصسيئحية.ك ك ئتعاجملمجهئتك فخاىك غرك اخلئصةك بتطوياك إشااكك 

ةك اصسيئحية،ك تاويجك املنطقوك ك ئصيةك يفك اصبىنك اصتحتيةاالستثمئراتك املوك ك ئ رةك إىلك جذبك االستثمئراتك اخلئصةاصربامجك اهل
 & ,Iordache, Ciochină)هئتك اصسيئحيةك ضمئنك تنئرسيةك اصوجاصسيئحيةك هيك اص يك متكِّنك منك ك ئتعاجملمألنَّك 

Asandei, 2010, pp. 105-106). ك
ك اصسيئحيةك جممواةك منك اصشاوطك واملتطتبئتك ميكنك تتخيغهئك ريمئك يتي:ك ك ئتعاجملمصتطوياك ذصك،ك إىلك إضئرةك 

 .وجو ك مؤسسئتك تنئرسية 

 واالستقبئلك روحك اصضيئرةوك ك رنك اصطبخوك ك وتقئصيدك ثقئريةك طبيعيةاصتوراك اتىك إمكئنئتك وك ك املوقعك اجلياايفك املاللم. 

  ومتنواني.ك يفك فمئلنك قايبةنك متمالزينك فنك يكونك اصشالئءك األسئسيوك 

  اصسيئحيك عاجملمرمسيةك وغرك رمسيةك بنيك شالئءك تواجدك روابطك. 

 مثتةك يفك مؤسسئتك اإلقئمةك واإلطعئم.انئصاك ثئبتةك واملت 

  بيئنئتك اهلئتفك(Mobile Data) اصولئالتك اصسيئحيةك وشالئتك إ ارةك اجلوالتك وك ك خلدمئتك نق ك اصالئبك
 خدمئتك تأجرك اصسيئرات.وك  اصسيئحية

  ك وك ك تاريهية ك انئصا ك وريئضية ك ثقئرية ك  ينئميكية ك تعترب ك ك اصدارعواص ي ك من ك صتارع ك ماألول ك االستهالكستوى
(Iordache, Ciochină, & Asandei, 2010, p. 105). 

 Importance of Tourism Clusters السياحية اتعالمجمأهمية  .ج
ك اتىبئصدرجةك األوىلك تطورتك اصسيئحيةك ك ئتعاجملمك فنَّك ،ك (Novelli et al., 2006)ك نوك آخاك نوريتيك وك ك ياى

ك امتيةك اصتآزرك بنيك نإذك متكِّك ك .صورهتئك اجملدَّ ةك اتىك ئالاتمئ بوجهةك سيئحيةك صك اصرتويجك هبدفقئادةك تسويقيةك 
.ك (Fabry, 2009, p. 62)اصسيئحيةك منك حتقيقك اجلئذبيةك ك ئتعاجملمجممواةك اصفئاتنيك غرك املتجئنسنيك ضمنك 
ك تعتمدك والهئك اتىك اصعديدك منك اجلهئتك اصفئاتةك غرك املتجئنسةك واص يرفيك اصواقع،ك تتميزك اصوجهئتك اصسيئحيةك بئحت
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ئيفك صظهورك اصسيئحيةك اصدَّامك اصكك ئتعاجملماك صذصكك تورِّك ك ،بطايقةك مبئشاةك فوك غرك مبئشاةك اتىك صنئاةك اصسيئحة 
،ك يجياصتقئربك اجلياايفك واصوظيفيك هلذهك اجلهئتك اصفئاتةك إىلك تقئربك اسرتاتبفع ك ذصكك لك يتحوك ك .ستستةك اصقيمة

-Extra)واملستوىك اخلئرجيك ك (Intra-cluster)اصداختيك صتمجمعك ممئك ميكِّنك منك تطوياك روابطك اتىك املستوىك 

cluster) ك واصدويلك(Fabry & Zeghni, 2012, p. 101). ك ك
ينييسك اصبئحثك بئياوك س،ك  راسةك وتأثرهئك اتىك األ اءك اصسيئحيةك ئتعاجملممنك فبازك اصدراسئتك حولك فمهيةك 

اصتعُافك إىلك هدرتك ك اص يك (Peiró-Signes, Segarra-Oña, Miret-Pastor, & Verma, 2015)ك آخاينوك 
ك ختبئرا.ك متك منك فج ك ذصكك يةدقاملؤسسئتك اصفنف اءك جممواةك منك ك اتىعك سيئحيك جممك تأثرك اصتواجدك يفاتىك 

وذصكك يفك اصفرتةك ك عاجملم قك املتواجدةك خئرجك سيئحيك مثك مقئرنتهئك معك ف اءك اصفنئاصك عاجملمف اءك اصفنئ قك املتواجدةك يفك 
ك ك .2011وك 2007املمتدةك بنيك سن يك  يك تتميزك اصسيئحك عاجملمفنك اصفنئ قك املتواجدةك ضمنك ك منك نتئلجك اصدراسةك تبنيَّ

ك مئك يتفقك معك اصدراسئتك اصسئبقةك  ك ئك تلمئصغنئائتك اخلدمية.ك ك املتعتقةك ببأ اءك اقتغئ يك فحسن،ك وهذا ك فنَّك ك بنيَّ
ك إىلك  ك املنتمية ك واصااقية ك ك ئتعماجملاصعقئراتك اصفخمة ك حتقق ك بئصعقئراتك املميفك ل ك ماة ك مقئرنة ك فحسن ئثتةك ف اء

ك .اصسيئحيك عاجملمواملتواجدةك خئرجك 
 Tourism Cluster ومؤشرات األداء السياحية اتعالمجممراحل تطوير  .د

Development Stages and Performance Indicators. 
شااتك األ اءك يفك ااح ك ومؤك املك هذهك نك توضي ميك إذك مااح ك متتئصية.ك ألربعئك اصسيئحيةك ورقكً ك ئتعاجملمتُبىنك 

 (.6-1اصشك ك رقمك )
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 مجمع سياحي ومؤشرات األداء إعدادمراحل (: 6-1) شكل رقم 

 
Source : Fabry, N (2009), Clusters de tourisme, compétitivité des acteurs et attractivité des 

territoires, Revue internationale d'intelligence économique, 1(1), 55-66, p. 64. 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

 Sustainable Tourism as a في صناعة السياحة االبتكارالسياحة المستدامة كأحد توجهات  

one of the Directions of Innovation in the Tourism Industry. 

اعك وهنجك اإلبد–انئصاك فسئسيةك ك صكنك تتقئسمك هذهك األشكئلك ثالثةدة،ك يفك فشكئلك اديك االبتكئرقدك يأيتك 
يهدفك إىلك ح ك مشكتةك وطايقةك جديدةك يفك اصتفكر.ك تواجهك فسئصيبك اصسيئحةك واصتنميةك االقتغئ يةك احلئصيةك جممواةك 
منك املشئل ،ك وقدك تأيتك احلتولك اجلديدةك هلذهك املشئل ك منك خاللك استخدامك طاقك إبداايةك يفك اصتفكر.ك يعتقدك اصبعضك 

ك ياتبطك رقطك بتطوياك منتجئتك وتكنوصوجيئتك جديدة،ك صكنَّهك يفك احلقيقةك يعتمدك لذصكك اتىك طاقك جديدةك االبتكئرفنَّك 
.ك وهذاك هوك احلئلك بئصنسبةك صتسيئحةك املستدامة،ك اص يك تعتربك طايقةك جديدةك يفك (Moscardo, 2008, p. 4) يفك اصتفكر

يئةك ئحة،ك هبدفك اصتغديك إىلك مشكتةك اصسيئحةك اصتقتيديةك وآثئرهئك اصستبية،ك الك سيمئك اتىك اصباصتفكرك يفك صنئاةك اصسي
ك واصقيمك االجتمئاية.

رمنك اصسمئتك األسئسيةك صغنئاةك اصسيئحةك قدرهتئك اتىك اصابطك بنيك اجلوانبك االقتغئ يةك واالجتمئايةك واصثقئريةك 
واصبيئيةك صتتنميةك املستدامةك واصعم ك لقوةك  ارعةك إلثاالهمك املتبئ ل.ك ياجعك ذصكك إىلك حقيقةك فنَّك اصسيئحةك نشئطك اقتغئ يك 

 ,UNWTO, 2013)غينك وجمتمعئتك ماحِّبةك بئصسيئحك يعتمدك بشدةك اتىك احلفئظك اتىك ببيئةك ستيمةك وتااثك ثقئيفك 

p. 21) ك احملتيةك اجملتمعئتك قب ومستك واصثقئيفك اصطبيعيك اصرتاثك بنيك اصاابطك االبتكئرك ايورِّك ك فنك ميكنك اديدة،ك نواح ك ك من.ك
ك صعاضك جديدةك إمكئنيئتك ت رك ولذصكك واصثقئيفك اصطبيعيك اصتنوعك محئيةك مفتئحك االبتكئريعتربك ك ،ك حيثاصوطنيةك ظئلااحلوك 

ك .(Carlsen & Edwards, 2008, p. 54)ك مستدامةك سيئحةك شك ك يفك اصتنوعك هذا

 What is Sustainable tourism ماهية السياحة المستدامة 1.6.1
ك  ك فسئسي ك اصسيئحةك بشك  ك قطئع ك اتى ك املستدامة ك اصتنمية ك صفكاة ك املستدامةك لتطبيق ك اصسيئحة ك ااتبئر ميكن

(Weaver, 2006, p. 10) صتنميةك واصسيئحةك املستدامةك إىلك جممواةك متنواةك حولك اميكنك ارجئعك املفئهيمك اصعئمةك إذك .ك
اصدوصيةك األخرةك ك اصتقئرياك واملؤمتااتك ،ك إضئرةك إىلمنك اصسوابق،ك مبئك يفك ذصكك حالئتك احملئرظةك اص يك فجايتك يفك اصياب

 The United)زيئ ةك االهتمئمك هبذاك املوضوع،ك والك سيمئك مؤمتاك األممك املتحدةك حولك اصبيئةك اصبشايةك يفك اص يك سئمهتك 

Nations Conference on the Human Environment) ك 1972ك سنةاصذيك متك انعقئ هك يفك مدينةك ستولهوملك ك،
املستقتةك اصتئبعةك ك ةاصثالثاصتجئنك وك ،ك 1980صعئمك ك (World Conservation Strategy)اسرتاتيجيةك احلفظك اصعئمليةك وك 

ك  ك املتحدة ك صألمم ك بنيك جااؤك إاص يك مت ك وتك 1984وك 1977هئ ك املشرتك"قايا ك مستقبتنئ "(Our Common Future) ك،
اصذيك وك اصغئ رك انك اصتجنةك اصعئمليةك صتبيئةك واصتنمية،ك ك (Brundtland Report)ئك بئسمك "تقاياك باونتالند"ك املعاوفك فيضكً 

ك حينهئمتك ك اصثقئرية.-اصبيئيةك واالجتمئايةوك صتجوانبك االقتغئ يةك ك (Holistic integration)اتىك تكئم ك شئم ك يستندك 



 

49 
 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
سم ك بئحلفئظك اتىك واص يك تك ئتوازنكً وك منك فشكئلك اصتنميةك األلثاك مسؤوصيةك ك شكاًلك بئاتبئرهئك ك اصتنميةك املستدامةاقرتاحك  

 ,Burns & Novelli)املوار ك اصطبيعيةك واصبيئيةك معك اصسمئحك بئستيالهلئك منك فج ك ضمئنك اصنموك االقتغئ يك املستماك 

2006, pp. 159-160). ك
قتغئ يةك ك  مجك األهدافك االمجمواةك منك اصقيمك اصضمنيةك اص يك تسعىك إىللاصسيئحةك املستدامةك ك ك ميكنك ااتبئرصذاك 

ك وك  ك واصثقئرية ك متكِّك (Theobald, 2005, p. 174)االجتمئاية ك اصتنميةك . ك رعئصية ك منك ضمئن ك االقتغئ ية نك االستدامة
هتدفك االستدامةك بينمئك ك ،االقتغئ يةك واصتسيرك اصاشيدك صتموار ك حبيثك ميكنهئك تتبيةك احتيئجئتك األجيئلك املستقبتية

ك وار ك اصبيوصوجية،وصوجيك واملاصتنوعك اصبيوك اصبيئيةك إىلك ضمئنك تنميةك تتوارقك معك احلفئظك اتىك اصعمتيئتك اصبيئيةك األسئسية،ك 
ك توارقهئنك واصتألدك مسيطاةك األشخئصك اتىك حيئهتم،ك ك منك ضمئناالستدامةك االجتمئايةك واصثقئريةك ك ا،ك متكِّنوفخركً 
-Timur & Getz, 2009, pp. 221)ك وتعزيزهئهويةك اجملتمعك ك ولذصكك احملئرظةك اتىثقئرةك اجملتمعئتك املعنيةك قيمك وك معك 

ك .ك (222
تنطبقك املبئ ئك اصتوجيهيةك صتتنميةك املستدامةك وممئرسئتك ك ”:ك (UNWTO)ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةمرحسبك 

اتىك مجيعك فشكئلك اصسيئحةك ويفك مجيعك فنواعك اصوجهئتك اصسيئحية،ك مبئك يفك ذصكك اصسيئحةك ك اإل ارةك املستدامةك صتسيئحة
تتنميةك اصسيئحية.ك صضمئنك اصثقئريةك ص-االقتغئ يةك واالجتمئايةوك ك بئ ئك االستدامةك بئجلوانب:ك اصبيئيةاجلمئهرية.ك تتعتقك م

 ,Laliberté)ك “ةثهذهك اجلوانبك اصثالك استدامةك هذاك األخرك اتىك املدىك اصطوي ،ك الك بدك منك حتقيقك اصتوازنك املنئسبك بني

2005, p. 70). 
يفك  راستهئك اص يك حتم ك انوانك "اصسيئحةك اصبيئيةك ك (Tourisme Québec)ك اصسيئحةك يفك ليبكك قئمتك منظمةلمئك 

ك صيوماك تتيبك ”تعايفك اصسيئحةك املستدامةك لئآليت:ك "،ك ب2008-2003واصسيئحةك اصطبيعية،ك توجيهئتك وخطةك اصعم ك 
اصسيئحةك املستدامةك حئجيئتك اصسيئحك واملنئطقك اص يك تاحبك هبمك معك محئيةك وتعزيزك املوار ك صتمستقب .ك تؤ يك اصسيئحةك 

االجتمئايةك واجلمئصيةك وك ك نك منك تتبيةك االحتيئجئتك االقتغئ يةاملستدامةك إىلك إ ارةك متكئمتةك جلميعك املوار ،ك بطايقةك متكِّك 
حةك يشية.ك تتعتقك اصسيئاصتنوعك اصبيوصوجيك واصبيئةك املعوك اصعمتيئتك اصبيئيةك األسئسية،ك وك معك احلفئظك اتىك اصسالمةك اصثقئرية،ك 

 ,Laliberté)ك “ةيهئك وتطبيقهئك منك قب ك اصفئاتنيك يفك اصسيئحاإل ارةك واصتطوياك اص يك يتمك تبنِّك وك ك املستدامةك بطاقك اصعم 

2005, p. 70). ك
ك تكُ  ك هنجك ك عدك وبئصتئيل، ك املستدامة ك إجيئبيكً اصسيئحة ك ئ ك اصتوتااتك واالحتكئلئتك اصك حلدِّك يهدفك إىلك ائ ك انك من نئجتة

تنطويك اصسيئحةك مئك لاصبيئةك واجملتمعئتك احملتيةك املضيفةك صتسيئح.ك ك وك ك واصسيئحك ئاالتك املعقدةك بنيك صنئاةك اصسيئحةاصتف
ذا،ك صاملستدامةك اتىك اصعم ك منك فج ك استدامةك واحلفئظك اتىك نوايةك املوار ك اصطبيعيةك واصبشايةك اتىك املدىك اصطوي .ك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
برك إذك ختتتفك هذهك احلدو ك بشك ك لك اك صتنمو،هنئكك حدو كً ك اصسيئحةك املستدامةك صيستك ضدك اصنمو،ك صكنهئك تدركك فنَّك  
ك .ك (Bramwell & Lane, 1993, p. 2)منك مكئنك إىلك آخاك 

 Reasons for Heading Towards Sustainable أسباب التوجه نحو السياحة المستدامة 2.6.1

Tourism. 
ةك مث ك اصسيئحةك ئحبديتةك صتسيتطوياك فشكئلك بئقرتاحك اصعديدك منك احلكومئتك واصبئحثنيك يفك اآلونةك األخرة،ك قئمتك 

.ك إذك (Moscardo, 2008, p. 5) (Community-based tourism)واصسيئحةك اجملتمعيةك ك (Ecotourism)اصبيئيةك 
ك اصتيُرك شكتةك مبإ راكك اآلثئرك اصستبيةك صتسيئحةك اصتقتيديةك واالارتافك ك إىليعو ك اصسببك اصاليسيك وراءك هذاك اصتوجهك اجلديدك 

اصسيئحةك صنئاةك ،ك فصبحتك معدالتك منوك 1950ك ذك سنةألولك ماةك منرضئرة.ك ك يرتتبك اتيهك منك اواقبك ومئاملنئخي،ك 
ك فنَّك مهد ة،ك ك  ك لمئ ك ويفك بعضك املنئطق، ك فصب ك ه ك اصسيئحة ك صنئاة ك وجو  ك مهدَّك حبدِّ ك  كً ذاته  & ,Gössling, Hall)ا

Weaver, 2009, p. 27). ك
ضئ ةك صتسفاك بئصقضئيئك اصبيئية،ك لمئك بدفتك مجئائتك اصضيطك املاك ئك متزايدك اهتمئمكً ك اإلاالموسئل ك ك فظهاتك لذصك

هك اجلمئائت.ك نتيجةك ب ك هذئك منك قكِ عتربك اصسفاك بئستعمئلك اصنق ك اجلويك األلثاك استهداركً يكُ ك واصسيئحةك يفك اصتزايد،ك إذ
حولك ك ئصتسئؤلب،ك اصغنئاة،ك وحىتك بعضك املسئراينك اإلاالمصذصك،ك بدفتك احلكومئت،ك اهليئئتك اصتنظيمية،ك وسئل ك 

 ,Gössling, Hall, & Weaver)املستدامةك ك بئصسيئحةك بئالهتمئموك ،ك (Status quo)ك بقئءك اصوضعك اصااهنك ئنيةإمك

2009, p. 27). يتهئ،ك اك إل راكك اجلهئتك اصفئاتةك ملزايئهئك وفمهةك املستدامةك نظاكً اصسيئحإضئرةك إىلك ذصك،ك متك اصتوجهك حنوك ك
ك اصسيئحةك املستدامةك هيك شك ك منك فشكئلك اصسيئحةك اص ي:ك فنَّك ،ك (Faulkner, 2001)اصبئحثك روصكناك حيثك ياىك 

  بيعيةك واصثقئريةك صتوجهةك اصسيئحية.نك األصولك اصطتضمنك وحتسِّك 
  اصوجهةك اصسيئحية.ك نك نوايةك حيئةك اصسكئنك احملتينيك يفتضمنك وحتسِّك 
 تيبك احتيئجئتك وتوقعئتك سوقك اصسيئح.ت 
  ًاالستثمئرك صتفئاتنيك يفك اصسيئحة.ك اتىك اائلدك ك قحتقِّك وك ئك مستدامةك اقتغئ يك 
 نغئفك فوك اصعدلك يفك توزيعك تكئصيفك وفربئحك اصسيئحةك بنيك خمتتفك شاال ك اجملتمعك وبنيك األجيئلك وتضمنك اإل

احلئصيةك واملستقبتية.ك بعبئرةك فخاى،ك يتمك اصنظاك يفك اصنتئلجك بطايقةك تفوقك املدىك اصقغر،ك وتعم ك اصسيئحةك 
 ,UNWTO, 2013)بعنيك االاتبئرك ك فخذهاألجيئلك متك املستدامةك اتىك اصتألدك منك فنك اصعدلك بنيك و اخ ك 

p. 21). 



 

51 
 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
 

 The Roles and Relationships of أدوار وعالقات الفاعلين في تنمية السياحة المستدامة 3.6.1

Stakeholders in the Development of Sustainable Tourism. 
ذاك اصنشئط،ك تشئركك فوك تتأثاك هبك اصعديدك منك اجلهئتك نفسهئقدك جتدك ك ئك متعد ك األوجه،ك حيثاصسيئحةك نشئطكً ك تعدك 

اصفئئتك اصاليسيةك صتفئاتنيك فوك فصحئبك ك (7-1رقمك )لئنك ذصكك بطايقةك مبئشاةك فوك غرك مبئشاة.ك يعاضك اجلدولك ًءك ك سوا
 تدامة.املغتحةك وف وارهمك يفك جمئلك اصسيئحةك املس

ك وأدوارهم في السياحة المستدامة نو الفاعل (:7-1رقم ) جدول
 خدمات السياحة المستدامة دورهم في تقديم أنواع الفاعلين

 الوكاالت الدولية للدعم والتنمية
ك تعد ةك األطاافماملنظمئتك واصربامجك 

ك اصولئالتك ثنئليةك األطااف

ك  مجك اصسيئحةك يفك اصسيئسئتك واالتفئقيئتك اصتنموية
ك اصربامجك  ك املستدامة، ك صتسيئحة ك واصتقنية ك املئصية املسئادة

ك واملشئريعك اصفا ية
 الحكومة الوطنية

ك اصسيئحةوزارةك 
 اصوزاراتك األخاى

ك مديايةك اصسيئحةك :ولئالتك اصسيئحة،ك مثال
ك اهليئئتك احلكوميةك األخاى

ك صوطنيةاك ظئلااحلهيئئتك إ ارةك املوار ك مث ك هيئئتك إ ارةك 

ك تطوياك وتنفيذك االسرتاتيجيةوك ك ةيسيئسةك اصسيئحاص
ك  مجك اصسيئحةك يفك االسرتاتيجيئتك اصوطنية

ك طئعبئصقاملعئيرك واصتوال ك املتعتقةك وك ك اصتشايعئت
ك ختطيطك وتطوياك اصبىنك اصتحتية

ك تسيرك املوار 
ك االتغئلك واصتسويق

 اعات المحلية في الوجهة السياحيةالجم
ك احلكومةك اإلقتيمية
ك اصستطئتك احملتية

ك اصعئمةممنظ ك مث  ك اصوجهئت، ك وتسير ك إ ارة -ئت
ك اخلئصة

ك اصتوجيهك االسرتاتيجيك واصتخطيطك احملتي
ك تنفيذك اصسيئسئتك واصتشايعئت

ك اصبىنك اصتحتيةك احملتيةك واصتسيرتطوياك 
ك داماصتنسيقك واصوك ك إشااكك اصفئاتنيك فوك فصحئبك املغتحة

 مؤسسات القطاع الخاص
ك اجلمعيئتك املهنيةك صتسيئحةك اصوطنيةك واحملتية

ك ةمث ك املؤسسئتك اصفندقيك ،اخلدمئتك اصسيئحيةك ومقدم
ك اصدوصيةك واصوار ة-ك (TO)اصاحالتك اصسيئحيةك ك ومنظم
ك صنئاةك اصسيئحة،ك مث ك منتجيك املوا ك اصيذاليةك ومور 

ك احملتينيك واصدوصيني–املستثماينك 

ك اصسيئحةك صنئاةاصتمثي ك واصتأثرك اتىك 
ك تشيي ك اخلدمئتك اصسيئحية

ك اصاابطك حنوك األسواقك اصوطنيةك واصدوصية
ك واالستثمئرك تطوياك وحتسنيك اصعاض

ك ختقك منئصبك اصعم ك وتوصيدك اصعوالدك اتىك املستوىك احملتي
ك  ك االقتغئ يةتعكس ك االستدامة االجتمئايةك وك ك قضئيئ

ك واصبيئيةك صتتنميةك واألنشطة
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 ن والهيئات ذات الصلةو الموظف 

ك اصنقئبئت
ك اصعئمتونك يفك اصقطئع

ك متثي ك مغئحلك املوظفني
ك ختطيطك وتنميةك املوار ك اصبشاية

ك تقدميك خدمئتك موثوقةك مقئب ك اصعوالد
الوطنية - (NGOs)المنظمات غير الحكومية 

 والمحلية
ك املنظمئتك غرك احلكوميةك املعنيةك بئصتنميةك املستدامة
ك اصبيئة،ك احملئرظةك واملنظمئتك غرك احلكوميةك اصثقئرية
ك املنظمئتك غرك احلكوميةك االجتمئايةك واجملتمعية

ك متثي ك مغئحلك خمتتفك اصفئاتنيك يفك اصقطئع
ك االخنااطك يفك اصتخطيطك االسرتاتيجيك واصتطويا

ك اصتنسيقك بنيك خمتتفك اصفئاتنيك و امهم
ك زيزك وتقويةك اصقدراتك وتوررك اخلربةتع

ك ك منظمات التعليم والتدريب
ك املدارسك واملؤسسئتك اصتعتيميةوك ك اجلئمعئت

ك هيئئتك اصبحثك فوك املؤسسئتك اصبحثية
ك نك واهليئئتك االستشئريةوك اخلرباءك اصتقني

ك وبثِّهئمجعك املعارةك 
ك  امك سيئسةك واسرتاتيجيةك اصتنمية

ك تعزيزك اصقدراتك واصتدريب
ك واخلرباتك اخلئصةتقدميك اصنغئل ك 

 المجتمع المحلي
ك اجملئصسك اصشعبيةك واهليئئتك اصتمثيتية

ك اهليئل ك اصتقتيدية،ك مث ك رؤسئءك اصقبئل /املنظمئت
ك اجلمئائتك املنظمة،ك مث ك اصنسئءك واصشبئب
ك اصتجئرك احملتيني،ك اصامسينيك وغرك اصامسيني

ك اصعئلالت

ك اتىك  ك اصسيئحة ك واصقااراتك حول ك اصتخطيط االخنااطك يف
ك احملتياملستوىك 

ك تمثي ك واصتواص ك حولك مغئحلك اجملتمعئتك احملتيةاص
ك ضمنك  ك واألربئح ك صتمنئرع ك اصعئ ل ك اصتقئسم مواصتة

ك اجملتمعئتك احملتية
ك اصتفئا ك معك اصسيئحك منك فج ك حتقيقك املنفعةك املتبئ صة

ك احلغولك اتىك  خ ك نتيجةك صتعوالدك اصسيئحية

 المستهلكين / السياح
ك اصسيئح

ك واصشالئتاصنوا يك وك ك شبكئتك املستهتكني
اخلئصةك بئصسفاك ومستخدميك وسئل ك ك اإلاالموسئل ك 

ك اصتواص ك االجتمئاي

ك  ك بئصنسبة ك صتعوالد ك اصاليسي ك املغدر ك اصسيئح ك ذههلميث 
ك اصغنئاة

رك ستوكك مسؤولك جتئهك اجملتمعئتك احملتيةك واصبيئيةك يفك اختيئ
ك اصسفاك واألنشطة

ك واألسئتةك  ك اصوجهئت ك حول ك واآلراء ك املعتومئت توصي 
ك الستدامةاملتعتقةك بقضئيئك ا

Source : UNWTO (2013), Un Tourisme Durable pour le Développement Guide – Renforcement des 

capacités pour un tourisme durable pour le développement dans les pays en voie de développement, pp. 

21-22. 

ك 
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ئك فلربك ث ك ذصكك حتديكً ميإذك يعتمدك بقئءك اصنشئطك اصسيئحيك اتىك اصتنسيقك بنيك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتة.ك وبئصتئيل،ك  

ملزيدك منك اصتعئونك اوك ك نك يسرتشدك تطورهئك مبزيدك منك احلواروفلثاك فمهيةك يفك حتقيقك استدامةك صنئاةك اصسيئحة.ك جيبك ف
اصتعئونك بنيك خمتتفك فصحئبك ك يسم ،ك (Selin, 1999)ئك صتبئحثك ستنيك ورقكً وك واصشاالةك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئص.ك 
هذهك اصتعتيمك يفك اصتدريبك وك وك تطوياك املنتجئت،ك وك اصتسويق،ك وك اإل ارةك اصسيئحية،ك وك املغتحةك بنجئحك امتيةك اصتخطيط،ك 

كك تنميةك ئك يفك ختطيطك وإ ارةك املنتجئتك اصسيئحية،ك ولذصاك فسئسيكً تعتربك امتيةك اصتعئونك واصشاالةك انغاكً إذك .ك اصغنئاة
 .(Hadach & Tebbaa, 2015, p. 69)ك اصسيئحةك املستدامة

صذا،ك الك ينبييك اصنظاك إىلك اصفئاتنيك بطايقةك معزوصة،ك لمئك ينبييك تقايبك اصعالقئتك بينهم.ك منك املتطتبئتك األسئسيةك 
ك  ك محئيةك اصبيئةجفامئهلئك منك فك إجنئزصتحقيقك اصسيئحةك املستدامةك فنك تعم ك املؤسسئتك اصسيئحيةك بطايقةك مسؤوصةك اندك 

املوظفنيك واجملتمعك احملتي.ك منك جهةك فخاى،ك تقومك احلكومةك اتىك املستوينيك اصوطينك واحملتي،ك بتوررك اإلطئرك اصسيئسيك وك 
كوميةك هيك ك اتىك ف اءك مجيعك اصفئاتني.ك تتعبك املنظمئتك احلك واالسرتاتيجيك ولذصكك اصتشايعئت.ك إذك صتتشايعئتك تأثركٌ 

دميك صعالقئتك واصتنسيقك بنيك مجيعك اصفئاتنيك يفك اصسيئحة،ك الك سيمئك منك خاللك تقئك صتيئيةك يفك تعزيزك ااك مهمك لذصك،ك  وركً 
ك .(UNWTO, 2013, p. 23) ةربك املشورةك واخل

ك ك رعئلك يفك ختطيطك ئك بشيتطتبك تطوياك اصسيئحةك املستدامةك فنك تعم ك اجلهئتك اصفئاتةك املختتفةك معكً وبئصتئيل،ك 
اتىك ك واءكً اتىك تنسيقك رعئلك وتطوياك هيئل ك اصشاالة،ك سك ك تنفيذك املشئريعك واألنشطة،ك بنئءكً ولذصكك يفك اصغنئاةوإ ارةك 

ك ضمنك اصوجهئتك احملتية.ك وفاصغعيدك اصوطينك 
ك  ك تتطتبك امتية ك اجملتمعئتك احملتية،ك ك االبتكئرلمئ ك مث  ك واصفئاتني ك فصحئبك املغتحة ك من ك اصعديد مشئرلة

يهك منك املستحسنك تطوياك رؤيةك مشرتلةك منك شأهنئك توجصذا،ك وحىتك املنئرسني.ك ك واصستطئتك احلكوميةاملؤسسئت،ك وك 
تنشاك وتتواص ك وك ك تداِّمك (Networks)اصشبكئتك ك هنئكك اتفئقك اتىك فنَّك إذك امتيةك تنفيذك األركئرك واصعمتيئتك اجلديدة.ك 

،ك االبتكئردامك ببدامك االستدامة،ك تقومك اصشبكئتك بدورهئك ك االبتكئر.ك يفك اصواقع،ك مثتمئك يقومك االبتكئرحولك روالدك 
ك .(Carlsen & Edwards, 2008, p. 54)يفك اصسيئحةك املستدامةك ك االبتكئرينطبقك بشك ك خئصك اتىك مئك وهذاك 

ك ك 
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 Innovation in the Hotel Industryفي صناعة الفندقة  االبتكار 
ك  ك الرتبئطهئ ك نظاا ك اصسيئحة، ك صغنئاة ك املكونة ك اصفندقةك منك فهمك اصغنئائتك اجلزلية ك واصتئمك اتعتربك صنئاة ملبئشا

ةك اصرتريهك اصنق ك وصنئاوك ك بئألنشطةك اصسيئحيةك اتىك اكسك بعضك اصغنئائتك اجلزليةك األخاىك مث ك صنئاةك اإلطعئم،
ك .حاصسيئك حىتك يفك غيئبك ك ئاص يك يكونك وجو هئك مضمونكً 

 What is Innovation in the Hotel Industry في صناعة الفندقة االبتكارماهية  1.7.1
 ,Morrison, Carlsen)نك ريهئك إىلك جتنبك املخئطاةك وك دة،ك حيثك ميي ك اصعئمتمعقَّك تعتربك صنئاةك اصفندقةك صنئاةك 

& Weber, 2010)  بتحسينئتك تدرجييةك ريهئك اتك االبتكئرك وبئصتئيلك تاتبطك فغتبيةك(Incremental improvements) ك
 ,Meira, Dos Anjos)اصفعئصية،ك وإنك فمكنك حتسنيك اصاحبيةك وك ك حتسنيك األ اءك هبدففوك تعديالتك صألوضئعك اصقئلمة،ك 

& Falaster, 2019, p. 4). ك
مقئرنةك بئصغنئائتك األخاى،ك تعتربك نفقئتك اصبحثك واصتطوياك ولذصكك اد ك بااءاتك االخرتاعك املسجتةك منخفضةك 

ك هذاك الك يعينك فنَّك نسبيكً  ئلك األامئلك يفك فغتبيةك روا ك فوك رجك  ر.ك يفك احلقيقة،ك يبدوك فنَّك غئلبك فوك نئك االبتكئرك ئ.ك غرك فنَّ
ك صتعديدك منك اصعوام ،ك ئحدٍّك لبرك ورقكً ك يك خيتتفك إىلاالبتكئرك اصستوكك ك ك فنَّك إالَّك ك ،االبتكئرةك اصفندقةك يدرلونك فمهيةك صنئا

لبرك اتىك حجمك ك ك يةك إىلك حدٍّك االبتكئرك اصقدرةك ربئصفع ،ك تعتمدك ك وصع َّك منك فمههئك حجمك املؤسسئتك اصنئشطةك يفك اصسوق.
ك  ك املؤسسة، ك اتى ك األخر ك هذا ك يؤثا ك إذ ك وتنفيذ ك التسئب ك فو ك اصبحثية ك األنشطة ك مبئ رة ك اتى ك اتبتكئرك االقدرهتئ

(Anamaria & Maria-Cristina, 2013, p. 817). 

اك مئك تكونك ونئ ركً ك ،ينك خئرجينيمنك ِقب ك مور اتك يفك صنئاةك اصفندقةك االبتكئرك لمئك يتمك يفك غئصبك األحيئنك تطوياك 
اتك يفك صنئاةك االبتكئرك  (Orfila Sintes et al., 2005 ; Hjalager, 2002)ئ.ك يعاِّفك بعضك اصبئحثنيك مطورةك  اختيكً 

ك وصيستك قئلمةك اتىك فسئسك اتمي.ك هذاك اجلئنب (Supplier-driven)اصفندقةك اتىك فهنئك حماَّلةك منك طافك املور ينك 
ك ارةك املمتتكئتونظمك إ ك فنظمةك احلجزمث ك )ك تاملعتومئتك واالتغئالك بتكنوصوجيئك يتعتقك ريمئك خئصك بشك ك صحي 

والء،ك واص يك ةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك باامجك اصتشم ك بعضك املنتجئتك املبتكاك لمئك تطبيقئتك اصوسئلطك اجلديدة(.ك ك وك 
بقئءك واحلغولك صمئك تكونك مطورَّةك يفك املؤسسئتك املتكئمتةك مث ك اصسالس ك اصفندقية،ك واص يك تسم ك صتعمالءك بئك ائ ة

ك رندقك ينتميك إىلك ستستتهئك اصفندقيةك بأسعئرك تفضيتية.ك   Process)ك اصعمتيئتك اتك يفاالبتكئرك اتىك اإليواءك يفك فيِّ

innovations)  ك املتكيةك  Property Management)هيك لذصكك معتئ ةك يفك صنئاةك اصفندقة،ك لونك فنظمةك إ ارة

Systems) ك ُتطبَّقك يفك اصفنئ قك اصفا يةك ولذصكك اصسالس ك اصفندقيةك(Anamaria & Maria-Cristina, 2013, p. 

ك .(817
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ك متوقعهئك تىك حتسنيايفك اصعمتيئتك سئادك املؤسسئتك اصفندقيةك ك االبتكئربيَّنتك اصدراسئتك احلديثةك فنَّك استعمئلك  

إضئرةك إىلك ك .ةو اصارعك منك اجلحتقيقك اصنموك االقتغئ ي،ك وذصكك انك طايقك ختفيضك اصتكئصيفك وك ك واتىاالسرتاتيجيك 
فةك معك يسئهمك يفك حتسنيك األ اءك اصفندقي،ك ختقك ثقئرةك مؤسسئتيةك ُمكيَّك ك االبتكئرك فنَّك ياىك اصعديدك منك اصبئحثنيك ،ذصك

 Meira, Dos) زايدةرسيةك متاحتيئجئتك اصسوق،ك وبئصتئيلك ضمئنك اصاحبيةك اتىك املدىك اصطوي ،ك يفك سوقك تتسمك بتنئ

 Anjos, & Falaster, 2019, p. 4). ك ك
ك فلَّدتهك  ك مئ  ,Vila, Enz, & Costa)ك آخاينوك  راسةك اصبئحثك ريالك جممواةك منك اصدراسئتك منك بينهئ:ك هذا

ك اص يك فشئرتك ك (2012 اك فمهيةك لوهنئك األلثاتك االبتكئرك هيك منك ك اصعمتيةاتك االبتكئرك اصتسويقيةك وك اتك االبتكئرك إىلك فنَّ
 ,Anamaria & Maria-Cristina)ك تسهِّ ك وتنظِّمك اصعمتيئتك اصداختيةك واألهمك منك ذصكك اصعالقئتك معك زبئلنك اصفندق

2013, p. 817)ك اصبئحثك نيكوصوك وسئنتئ ك  راسة ك -؛ ينتك فنَّك بَّك اص يك ك (Nicolau & Santa-María, 2013)مئريئ
ئك ائصيكً ئك اك إجيئبيكً ثركً ئك اتىك املبيعئتك املستقبتيةك صتمؤسسة،ك وفنَّك صالبتكئراتك اصتسويقيةك واصعمتيةك تأإجيئبيكً ك تأثرًاالبتكئراتك ص

ك حتديدإىلك ك تاص يك هدرك (Ottenbacher M. C., 2007)اك فوتينبئلاتىك اصقيمةك اصسوقيةك صتفنئ ق؛ك  راسةك اصبئحثك 
ك االبتكئرك اوام ك جنئحك  ئك بئأل اءك جيئبيكً تطوياك خدمئتك جديدةك ماتبطك إاتك يفك صنئاةك اصفندقةك األملئنيةك واص يك بيَّنتك فنَّ
ك  ك املئيلك وتوك اصسوقي، ك ماأل اء ك اصعالقة ك اصبئحثنيعزيز ك  راسة ك اصعمئلك واصزبئلن؛ ك و اك ع  & Petrou)ك سكتوبوصوبيرتو

Daskalopoulou, 2009) صتمؤسسة؛ك ك مواصنك وآرئقك االبتكئرإجيئبيةك بنيك قاارك تبينك اص يك التشفتك وجو ك االقةك ك
اص يك هدرتك ك (Grissemann, Plank, & Brunner-Sperdin, 2013)ك آخايناك  راسةك اصبئحثك قايسمئنك وك وفخركً 

 Alpine)ك واأل اءك يفك صنئاةك اإليواءك يفك جبئلك األصبك االبتكئروك اصتوجهك بئصزبون،ك إىلك  راسةك اصعالقةك املتبئ صةك بنيك 

lodging industry) ك االحتفئظك بئصزبئلنوك ئك اتىك األ اءك املئيل،ك يك صتفنئ قك يؤثاك إجيئبيكً االبتكئرك اصستوكك واص يك بيَّنتك فنَّك ك
ك .املؤسسةك ومسعة

 Dimensions of Innovation in the Hotel Industry في صناعة الفندقة االبتكاربعاد أ 2.7.1
ك اصبئحثني ك من ك جممواة ك قئم ك هيك االبتكئرك بئصتطاقك إىلك فبعئ  ك اصبئحثة ك بينهم ك من ك اصفندقية، ئالجاك يفك اصغنئاة

(Hjalager, 2010) اتك االبتكئرك وك دقيةك اصغئ رةك منك تغميمك اصفندق،ك اتك اصفناالبتكئرك زتك يفك  راستهئك اتىك اص يك رلَّك ك
ك  ك اخلدمئت(االبتكئرك وك اصتكنوصوجية، ك وتستيم ك )اإل ارة ك اصبشاية ك وابتكئراتك املوار  لذصكك اصبئحثك وك ك ،اتك اصتسويقية

عك نوك ك ابتكئراتإىلك ك قئمواك بتقسيمهئك ناصذيك (Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005)وآخاونك ريكتورينوك 
ك  ك (Hotel Type Innovations)اصفندق ك اصوك ، ك (Use of Information Technology)ك تكنوصوجيئاستعمئل



 

56 
 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
،ك وزماللهك فك اصبئحثك ريكتورينونييفك حبثنئك اتىك تغك االاتمئ متك ك .(Customization of Service)ك اخلدمةوتكييفك  

ك دمئت.خلابتكئراتك املوار ك اصبشايةك ضمنك بعدك تكييفك اك إ مئجمعك 

  Hotel Type/Design Innovations الفندق تصميم /نوعابتكارات  .أ
*يعتربك ظهورك رنئ قك "بوتيك"

1
(Boutique hotels) ضك وك عاك اصك منك فبازك األمثتةك اتىخاللك اصسنواتك املئضيةك ك

ك وسئل ك منك اصعديدك تقدميك معك بسيطك فوك معئصاك بديكورك ائ ةك اصبوتيكك رندقك يتميزك .يفك صنئاةك اصفندقةك ةبتكاك امل
موقعك لك ك إصيه،ك ميي ك نزالءك هذاك اصنوعك منك اصفنئ قك إىلك اصنظاك (Binkley)ك إذك وحسبك اصبئحثك بينكتيك .اإلضئريةك اصااحة
يفك اآلونةك األخرة،ك بدفك ك صتحغولك اتىك غارة.ك (WTPM)درعك املزيدك منك املئلك صك اتىك استعدا ائ ةك ك ويكونونفنيق،ك 

منك اصرتليزك ك انك طايقك اصدخولك إىلك سوقك اصفنئ قك متوسطةك األسعئر.ك ربداًلك ك توجهههذاك اصنوعك منك اصفنئ قك بتييرك 
ك (Mid-price hotels)بدفتك اصفنئ قك متوسطةك األسعئرك  ،ااضك املنتجئتك (Functionality)ك وظيفيةغايك اتىك احل

غميمك غافك ىلك ذصك،ك تقومك اصفنئ قك بإائ ةك تإهليك ك املبىن.ك إضئرةك ك اصديكورك واملظهاك اجلمئيلبأخذك بعنيك االاتبئرك 
زك انك اصعاوضك األسئسيةك املقدمةك يفك بقيةك اصفنئ ق.ك رقدك منك فج ك اصتميكُ ك (Hotel lobby)اصنزالءك ولذصكك هبوك اصفندقك 

هئك يتمك ربطاص يك احةك اَّك اصك وسئل ك بِتبينِّك ك (Higher-priced)حدىك اصسالس ك اصفندقيةك ذاتك األسعئرك اصعئصيةك إقئمتك 
بوتيك"،ك يفك حنيك قئمتك بتسعرك غارهئك بطايقةك تنئرسيةك معك اصسوقك ذاتك األسعئرك املتوسطة.ك ومنك ائ ةك بفنئ قك "

تعتربك رنئ قك اصبوتيكك مئك لك ك .معدالتك اإلشيئلك مقئرنةك بئملنئرسنيك هذهك اصتييراتك املبتكاةك ستقومك بتعزيزك املتوقعك فنَّك 
فهومك فوك منوذجك اصفندقك اندك تغميمك مك إصيهظاك نك اصنَّك مك بدَّك ابًئك الاك جذاك مقئرنةك بئصفنئ قك اصتقتيديةك وخيئركً اصعغايةك ابتكئركً 

(Hotel concept)، يقومك خباقك احلدو ك اصتقتيديةك صغنئاةك اصفندقةك واصتوجهك حنوك اسرتاتيجيةك اصعالمئتك ك خئصةك ملئك
-Bulgari)مث ك حتئصفك ستستةك اصفنئ قك مئريوتك معك شالةك بوصيايك املختغةك يفك صنئاةك اجملوهااتك اصفئخاةك ك ،املشرتلة

Marriott alliance) ك(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005, p. 559). 

 Use of Information Technology استعمال تكنولوجيا المعلومات .ب
(،ك يفك ICTاصتكنوصوجيئتك اجلديدة،ك خئصةك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك )استعمئلك فصب ك منك املعتئ ك 

صتكنوصوجيئتك احلديثةك تطبيقك وتنفيذك اميكِّنك .ك اصفندقة.ك صذا،ك يتمك توقعك نفسك اصتطورك يفك صنئاةك اصقطئائتك اصعديدك من
 ,Waldhöra & Freidla, 2006)اك رعئصيةك خئصةك منك نئحيةك اصتكتفةك منك تسهي ك اصعمتيئتك اصتشييتيةك وجعتهئك فلث

                                                 
صبوتيكك بشدةك معك إذك يتعئرضك مفهومك رندقك ايتمك تعايفك رنئ قك بوتيكك منك حيثك اصطاقك اص يك تستعمتهئك منك فج ك اصتمُيزك انك فنواعك اصفنئ قك األخاى.ك 1*

ك تك احلجمك اصغير،ك اص يك تقعك يفك منئطقك ماموقة،ك مفاوشةك بأثئثك مميز،ك ومغممةك صتوررك جوك رومنسياصسالس ك اصفندقيةك اصكبرةك ألنهك يغفك اصفنئ قك ذا
لهئك وتقدميك و/فوك ائلتي.ك اتىك اكسك اصسالس ك اصفندقيةك اصكربى،ك تالزك رنئ قك اصبوتيكك اتىك توررك جتابةك رايدة.ك لمئك فهنئك قئ رةك اتىك اصتعافك اجليِّدك صعمال

 .(Hidzhelitska, 2013)يالهتمك خدمئتك مغممةك ورًقئك الحتيئجئهتمك وتفض
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p. 1). رحسبك اصعديدك منك اصدراسئتك اصنظايةك متعد ةك اصتخغغئتك ك(Vogel, 2005 ; Helfat & Peteraf, 

2003 ; Rindova & Kotha, 2001 ; Eisenhardt & Brown, 1998 ; Teece et al., 1997 ; Teece & 

Pisano, 1994 ; Bharadjwa et al., 1993 ; Sanchez, 1993 ; Stalk et al., 1992 ; Barney, 1991) ك،
دورهئك إىلك حتقيقك ،ك واص يك تؤ يك بك تطوياك قدراتك ومهئراتك  ينئميكيةاالستثمئرك يفك تكنوصوجيئك املعتومئتك إىلك يؤ ِّي

ك خماجئتك مرتابطةك بشك ك وثيقك وهيك لئصتئيل:ك 6
 (1 ك اصتكتفةك)ك املنخفضة(Low cost)؛ 

 (2 ك اصقيمةك)ةك املضئر(Value added)؛ 

 (3 ك)ةك اصساا(Speed)؛ 

 (4 ك) اخلفةك(Agility)؛ 

 (5 ك)ك االبتكئر(Innovation)ك ؛ 

 (6 ك) نك اصزبوك خدمةك(Customer service). 

مئك يسئادك املؤسسئتك اصفندقيةك ك ررك منتجئت/خدمئتك بأق ك اصتكئصيف،إىلك توك (ك 1)تشرك اصتكتفةك املنخفضةك 
بتثبيتك نظئمك منك ك (Vintage Inns)ك مؤسسةك اتىك توررك خدمئتك بأسعئرك منخفضة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك قئمت

قئادةك بيئنئتك ك صتفندقك وذصكك يفك اصتئبعةك شأنهك اجلمعك فوك اصدمجك بنيك اصسجالتك اصتئرخييةك صزبئلنك اصعقئراتك األربعة
هذاك اصنظئمك منك تسيرك اصعقئراتك بطايقةك مالزيةك وفاطىك ك ئهنرعئصيةك احلجز.ك مكَّك وك واحدةك منك فج ك اصارعك منك لفئءةك 

قئمةك اإلمكئنك ك تىاصتعُافك امنك ك لمئك مكَّنهمك ك رنئ قهئ،زك اصيافك اصفندقيةك اصتئبعةك جلميعك حجك يفصتموظفنيك اصقدرةك 
ك صزبئلنهم ك وتتبكُ ك اصسئبقة ك ضمنك رنئ قهمع ك اص يك ائشوهئ ك ك سئهمك هذاك لنتيجة،.ك ك اصتجابة لفئءةك ك ك ك اصاَّرعك منيفاصنظئم
ائ ةك ا خئلك معتومئتك معك اصقضئءك اتىك امتيةك إك %50ك ألثاك منوحتسنيك  قةك اصبيئنئتك بك %15املوظفنيك بنسبةك 

 & ,Bilgihan, Okumus)لبرك ك ك إىلك حدٍّك ملوظفنيك اتدريبك لمئك سئهمك يفك ختفيضك وقتك اصزبئلنك بنيك األنظمة،ك ك 

Kwun, 2011, pp. 146-147). ك
زةك منك واملتميمنك طافك اصزبئلنك اغوبةك بدرجةك ائصيةك املصعاضك املنتجئتك واخلدمئتك (ك 2تشرك اصقيمةك املضئرةك )

مئلك املبدعك واملبتكاك االستعك يسئهمك (Lee et al., 2003)ك آخاينحسبك اصبئحثك يلك وك وظئلف.ك اصغئلص/اخلك حيث
قيئمك املؤسسئتك ك وراءاحلئرزك األويلك ك (IT)تكنوصوجيئك املعتومئتك ك  متثِّك ك املنئرسني،ك لمئك منك يفك متييزك اصفنئ ق ،صتتكنوصوجيئ
اصفندقية،ك مث ك نظئمك اصطتبك ك يفك اصيافك ااوضهمك اخلدمية.ك رمثال،ك تعتربك اصتكنوصوجيئتك املتئحةيفك ك ئالبتكئراصفندقيةك ب
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(Ordering System)، تسجي ك اخلاوجك بئستعمئلك اصتتفئزك وك ك(Tv Check-Out)، ك اإلصكرتونيةوخدمئتك اصرتريهك ك
 .(Bilgihan, Okumus, & Kwun, 2011, p. 147)واملستعمتةك صتفيديو،ك خدمئتك ذاتك قيمةك مضئرةك 

،ك اك فساعك وفرض ك اخلدمئتك واملنتجئت.ك اتىك سبي ك املثئلتورِّك إىلك األنظمةك واصعمتيئتك اص يك (ك 3)تشرك اصسااةك 
استعمئلك مؤشااتك حئصةك انك طايقك ك (Housekeeping)تمكنك اصفنئ قك منك اصارعك يفك سااةك فقسئمك اصتدبرك املنزيلك ي

ك حينهئك يتمك فندقية،اصيارةك اصمتئحك ضمنك منك خاللك نظئمك ك إصيهيشرك تنظيفك غارته،ك يفك اصزبونك ك ياغبتمئك راصياف.ك 
ك (Self check-out)يتمكنك اصزبئلنك منك تسجي ك اخلاوجك بذاهتمك لمئك موظفيك اصفندق.ك ك ك منك طافاصاسئصةك ك استالم

 ,Bilgihan, Okumus, & Kwun)تسجي ك اخلاوجك ك تسهي ك وتسايعك امتيةك نك من،ك ممئك ميكِّك اربك جهئزهمك اصتتفزيوين

2011, p. 147). ك
،ك إىلك اصقدرةك اتىك تسيرك اصتييرك (Rus and Toader, 2009)ك روسك وتو رك تبئحثنيئك ص(ك ورقكً 4تشرك اخلفةك )

 Decison Support)طايقك استعمئلك فنظمةك  امك اصقاارك ك انئملنئرسني.ك ميكنك حتقيقك ذصكك بك مقئرنةبشك ك فساعك 

Systems) ذلئءك األامئلك وك ،ك(Business Intelligene) راتك يفك فنظمةك  امك اصقاارك منك بنيك آخاك اصتطوك اصذيك يُعتربك ك
(DSS) ميكنهمك ك ئحتتي ك وتقدميك اصبيئنئت،ك ممَّك يفك امتيةك يك اصفنئ قك سرِّك مك تسئاد واتك فسئسيةف هذاك األخرك اك .ك يورِّك

ئتك هئلتةك منك اصبيئنئتك لميك ك بيئنئهتئك دقوااك ضمنبئصفع ،ك ختزِّنك املؤسسئتك اصفندقيةك رك .تقااراتصك اصستيمختئذك االمنك 
ئك ك ،اصنئجتةك انك املعئمالتك اصيومية ك فهنَّ ونك معتومئتك لتيةك ومتخغإالَّ ةك منك فج ك تتسمك بئصتفغي ،ك يفك حنيك حيتئجك املسرِّ

مستو عك بيئنئت.ك ك إىلاصبيئنئتك منك فنظمةك منفغتةك ك نق منك ك (BI)اختئذك اصقاارات.ك وبئصتئيل،ك يسم ك ذلئءك األامئلك 
 ,Bilgihan)معتومئتك مفيدةك تسئهمك يفك حتقيقك اخلفَّةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك معارةك وك إىلك ك حتويتهئيتمك بعدك ذصكك 

Okumus, & Kwun, 2011, p. 147). ك
إىلك اصتدرقك املستماك صتمنتجئتك ك (Siguaw et al., 2000)ك آخاينتبئحثك سيقئوك وك صك ئورقكً ك (5)ك االبتكئريشرك 

وصوجيةك لوسيتةك اتك اصتكناالبتكئرك ك إ مئجنك إىلك نك ذاتك قيمةك صتزبئلن.ك يسعىك املسروك كوك تواخلدمئتك اجلديدة،ك واص يك 
ك  ك تنئرسية، ك ميزة ك اتى ك رباك وذصكصتحغول ك من ك اصارع ك وتإنتئجك حتسنيك خدمئتك اصزبون، ك املوظفني، ك توصيدك ية عزيز
ك  ك املثئل، ك سبي  ك اتى ك اإلرا ات. ك تعترب ك اصغويت ك األوك ك ،(Voicemail)تقنيئتك اصربيد ك اص صة  Interactive)تفئاتية

guides) ك ك ك املغمَّك ك اتاالبتكئرك من ك اصتكنوصوجية ك املوظفنيإنتئجك صتحسنيمة ك ية ك من ك متكِّن منك ابءك ك دِّك احل،ك لوهنئ
افك منك فحدثك األمثتةك لذصكك ظهورك مفهومك اصياالتغئالتك بئصزبونك وتوررك اصوقتك صترتليزك اتىك خدمئتك فخاى.ك 

X ك(X-Room) ك صـاصذيك يعتربك اختغئركً ك واص يك متك ك ،(Experimental Guestroom)"غارةك اصضيوفك اصتجايبية"ك ك ا
صزيئلنك بةك منك طافك اهذهك اصيافك اصتجايبيةك ابتكئراتك حمبَّك ك .ك تضمكُ (Mariott)تستةك رنئ قك املئريوتك تغميمهئك يفك س
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،ك إذك بئستطئاةك اصفنئ قك حتقيقك املزيدك منك اإلياا اتك انك طايقك تقئضيك اموصةك Nintendo Wii))مث ك صعبةك اصفيديوك  

ك   .Bilgihan, Okumus, & Kwun, 2011, p)مقئب ك االستفئ ةك منك هذهك اخلدمئتك واصتكنوصوجيئتك املبتكاة

ك .(148
املثئل،ك ك اتىك سبي ئجئتك اصزبئلن.ك تيحتفوقةك الاملعئصيةك فوك اصستجئبةك االإىلك ك (6)تشرك خدمةك اصزبونك ا،ك وفخركً 

ك فلثاك منك  اك هذاك اصنظئمك صستستةك املئريوتك راصةك الك يورِّك .ك غارةك رندقيةك 350000صفندقك املئريوتك نظئمك حجزك يسرِّ
ك آخاينبئحثك يلك وك ورًقئك صتك .وتفضيالتك زبئلنهئك ائ اتوك لك خغئلص،ك املعتومئتك حوك ك معلونهك يقومك جبرك بثمنك ك تُقدَّك 

(Lee et al., 2003) متيونك زبونك املخزنةك يفك بانئمجك اصزبئلنك املتكارينك ك (12)الثينك اشاك ص،ك متث ك املتفئتك اصشخغيةك
تسم ك هذهك املعتومئتك منك ،ك فلربك قئادةك بيئنئتك يفك صنئاةك اصفندقة.ك (Frequent-lodger program)صتمئريوتك 

توررك منتجئتك وخدمئتك تتوارقك معك تفضيالتك وحئجئتك خمتتفك اصزبئلن.ك بفض ك ذصك،ك فصب ك بئستطئاةك اصستستةك 
 .Bilgihan, Okumus, & Kwun, 2011, p)االختيئرك اصدقيقك صتعاوضك اصرتوجييةك وتوررك خدمةك مميزةك صتزبئلنك 

ك قدك واحدك جمئلك يفك ةاإلجيئبيك اصنتئلجك إحدىك فنَّك ك حيثك ،وثيًقئك طًئارتبئك فاالهك املذلورةك اصستةك اجملئالتك تاتبطك .(148
ك ك .فخاىك جمئالتك اتىك إجيئبًئك تؤثا

ك املزيدك منك اخلغئلصك يفك إىلك ذصكك إضئرة ك فصب ك تورا الستجئبةك منك فج ك اك ئضاوريكً ك افماكً ك يةدقاصيافك اصفن،
ةك مبتكاةك ومشخغةك منك توررك انئينك تطبيقك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةك ميكِّك ك نَّك إإذك ك ،صتوقعئتك وتتبيةك رغبئتك اصنزالء

ك حيثك ك ة،حتققك فلربك منفعاتك اصتكنوصوجيةك احلديثةك االبتكئرك منك ك إحدىك اصدراسئتك بتحديدك فيٍّك قئمتك ك صتنزالء. ك تبنيَّ
ك نظئمك االستيقئظك املنفعةك اتك اصتكنوصوجيةك ذاتك االبتكئرك ك فنَّك ك نتئلجهئمنك  ك ،(Wake up system)األاتىك تضم:

ك إ ك فبوابك تُقف  ك (Electronic door locks)صكرتونيئ ك ك إمكئنية، ك اصيارة ك يف ك ،(In-room pay-per-view)اصدرع
،ك (Personal computers)،ك فجهزةك اصكمبيوتاك اصشخغيةك (Multiple phone lines)خطوطك اهلئتفك املتعد ةك 

ك (Internet)ك االنرتنتوك ،ك (Electronic in-room safes)صكرتونيةك يفك اصيارةك إ،ك خزالنك (Voice mail)اصربيدك اصغويتك 
(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005, pp. 559-560). ك األخرك منك فهمك اخلغئلصك يعتربك ك هذا

يفك اصيافك اصفندقية،ك ك االنرتنتاصوصولك اجملئينك إىلك ك إمكئنيةاصواجبك توراهئ،ك إذك هتدفك املؤسسئتك اصفندقيةك اص يك توراك 
ك اصزبئلنك  .ك واحلفئظك اتيهمك لزبئلنك منتظمنيك (Business travelers)خئصةك سيئحك األامئلك وك إىلك اصارعك منك رضئ
دىك االقةك ذاتك املك إنشئءيفك ك االنرتنت،ك تكمنك املنفعةك منك توررك (Lagrosen, 2005)رحسبك اصبئحثك القاوسنك 

ك منك نتئلجك  راستهاصطوي ك معك زبئلنك اص سوقك فنَّهك صكيك تتمكنك املؤسسئتك منك اصنجئحك يفك هذاك اصك ،فندق.ك إذك تبنيَّ
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ك   ك تورر ك اتيهئ ك ائصية، ك بتنئرسية ك يتميز ك إك إمكئنيةاصذي ك اصوصول ك صسيك االنرتنتىل ك اصيافك خئصة ك األامئلك يف ئح

(Kassim, 2010, p. 18) ك ك .ك
جديدةك منك ك يقومونك بتجابةك فنواعك حرئصسيئك ك ،اجلديدةك فجهزةك اصتتفزيونك اصتكنوصوجيةك األخاىاتك االبتكئرك منك 

اصيافك اصفندقية.ك ك مك يتوقعونك تواجدك هذهك اصوسئل ك اصرتريهيةك يفاصتتفزيونئتك يفك منئزهلم،ك صذصكك صيسك منك املستيابك فهنَّك 
سجيالتك اصغوتيةك حتتك اصطتبك املوسيقىك فوك اصتك ،(VOD)تضمك هذهك اصوسئل ك املبتكاةك اصفيديوهئتك حتتك اصطتبك 

(MOD)ئك فوك احلجزك صتمطئامك فوك االجئتك اصسبك إمكئنيةضئريةك فوك اصتعزيزيةك مث ك ،ك فصعئبك اصفيديو،ك واخلدمئتك اإل
ك  ك اصتتفئز.ك (SPA)املنتجعئتك اصغحية ك األمايكية،ك ك هذهك تُعدك ك اربك شئشة ك اصفندقية ك يفك اصغنئاة اخلغئلصك شئلعة

 .Waldhöra & Freidla, 2006, p)تطبيقك هذهك اخلغئلصك املبتكاةك واصسوقك األوروبيةك هيك لذصكك يفك طايقهئك ص

ك .(2
اتك االبتكئرك يفك غافك اصفنئ قك منك ك (Sensorial marketing)استعمئلك تقنيئتك اصتسويقك احلسيك لذصكك يعتربك ك 

ك املنئخك انئصاك ضمك هذاك اجلوي.ك يعيشهئك اصنزالءاتىك اصتجابةك اص يك اجلوك اصعئمك صيارةك اصفندقك يؤثاك إذك ك اصفندقة،ك صنئاةيفك 
اك األلثاك ابتكئركً ك تقومك اصفنئ قك لمئ.ك ك اصنكهئتواستعمئلك ك األصواناصيارة،ك ك إضئءةتكييفك اهلواءك واصتهوية(،ك )اصتدرئةك وك 

ك  ك صتفضيالتك ورقكً ك اصعنئصابتكييفك هذه ك بشاطئ ك اصزبونك تواراك نزاللهئ، ك مع ك اصعالقة ك إل ارة ك رعئل ك (CRM)ك نظئم
(Waldhöra & Freidla, 2006, p. 2). ك

ئتي ك اصتقتيديةك املفك متك استبدالإذك ك ،هنئكك اصعديدك منك املنتجئتك املبتكاةرمنك نئحيةك حتديدك اهلويةك واألمن،ك ئك فم
لك ئهنئكك اصعديدك منك اصتكنوصوجيئتك احلديثةك األخاىك مث ك استعمك االوةك اتىك ذصكك .(Key cards)ببطئقئتك املفئتي ك 

 & Waldhöra)ك تهواتفك اصنقئصةاملبئشاك صك االستخدامانك طايقك ك (Bluetooth technology)تكنوصوجيئك اصبتوتوثك 

Freidla, 2006, pp. 2-3). ك
ك  ك اصيارةك تجهيزاتك ومئاصتعتربك لمئ ك  اخ  ك بئصية،ك ك ك (The interior)ك يوجد ك اجلوهايةك ذاتك فمهية ك املنفعة لون

ك تتمث ك يفك حتواًلك ك تجنياملنصذاك يوراك بعضك ك ،صتفنئ قك هيك اإلقئمةك اصتيتية.ك رقدك يكونك اصساياك غرك ماللمك جلميعك اصنزالء
ك متكِّك إمنتجئتك  ك تكييفك صكرتونية ك صتفضيالتك اصنزالء.ورقكً ك اصسايانك من ك صسيئحك األامئلك ئ  Business)ك بئصنسبة

tourists) ُمئك يعتربك توراك لك ك ئك مئك يضطاونك صتعم ك ريهئ.املهم،ك ألهنمك غئصبكً ثئثك اصيارةك اصفندقيةك منك األماك فعتربك ،ك يك
ك  ك املاللمة ك ك ذاتاألجهزة ك بينهئ ك من ك نذلا ك لبرة، ك وك ك اصكمبيوتاك فجهزةفمهية ك اصفيديو ك مؤمتاات  Video)نظئم

conferencing system). وسه ك ك ئك منك اصيارةك اصفندقيةك ااضك مميَّزملؤمتاك اربك اصفيديوك انطالقكً ك احلضورك إمكئنيةرك
ك .(Waldhöra & Freidla, 2006, p. 2)اصتطبيقك 
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بئصنسبةك ك نطقياملغرك منك نَّهك أل.ك فماك ضاوريك معارةك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرةك واحتيئجئهتمك اصفا يةتعتربك بئصتئيلك  

اتك اصتشييتيةك فوك اك صنقصك اصقدرك مجيعك اخلدمئتك اصتكنوصوجيةك املتئحةك نظاكً صفندقك فوك ستستةك رندقيةك ااتمئ ك فوك تبينك 
اتيهئك فئلدةك ئصو ك باتك اصتكنوصوجيةك اص يك ستعاالبتكئرك ك منك ذصك،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك حتديدك بداًلك املوار ك املتئحة.ك 

(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005, p. 560) ك هبدفك ك اصسيئحاتىك سبي ك املثئل،ك قدك ياغبك .
 Mini)ك ثالجةك صيرةك احلجمك ،ك مث (Bilgihan, 2011, p. 141)اصرتريهك اصااحةك وك املزيدك منك وسئل ك يفك توُراك اصرتريهك 

bar) هةك اصسيئحيةك خمتتفك املعتومئتك )حولك اصوجك إاطئءك فوك اصتتفزيونك مشئهدةك تتي ك اص يك احلمئم،ك يفك تفئاتيةك ماآةوك ك
ورُاك تهبدفك اقدك صقئءاتك قدك يتطتبونك ك اصسيئحيفك حنيك فنَّك ك .(Waldhöra & Freidla, 2006, p. 2)ك (اصفندقفوك 

خمتتفةك منك تطبيقئتك ك ئصقئءاهتمك واتفئقيئهتم.ك ببسئطة،ك تتطتبك ل ك شاحيةك منك اصزبئلنك فنوااكً ك إجااءك متكِّنهمك منتطبيقئتك 
اص يك هدرتك ك (Berezina & Cobanoglu, 2010)بريزينئك ولوبئنوقتوك  راسةك ك فلدتهك هذاك مئك تكنوصوجيئك املعتومئت.

ك منك خاللك نتئلجك اصدراسة،ك اإلنئثاالختالرئتك بنيك متطتبئتك اصذلورك وك ك التشئفإىلك  مك اصتكنوصوجيئتك فهك فنَّك .ك تبنيَّ
-Express check-in/Check)تسجي ك اصدخول/اخلاوجك اصسايعك ك إمكئنيةاصذلورك هيك ك صتسيئح اخ ك اصيارةك بئصنسبةك 

out) وصوحةك اصتحكمك ية،ك تعتربك املنئرذك اصكهابئلك ومنئرذك لهابئليةك سهتةك االستعمئل.ك يفك حنيك اصسااةك ةائصيك نرتنتوا،ك
 & ,Bilgihan, Okumus)ك اإلنئثك صتسيئحتكنوصوجيئتك بئصنسبةك اصائصيةك اصسااةك منك بنيك فهمك ك االنرتنتوك ك صتزبون

Kwun, 2011, p. 141). ك
ك خدمةك مفهومك ىلإك جديدةك تكنوصوجيةك ميزاتك إضئرةك رإنك صتتكنوصوجيئ،ك اصعمالءك تفضيالتك انك اصنظاك بِيضِّك وك 
ك خمتتفة،ك حيثك تتضمنك امتيةك تبينك اصتكنوصوجيئك مئك يتي:ك مااح ك صهك اصفندق
  إشئراتك اصزبئلنك(Customer signaling) رة؛اصياك ك يفك املو مك وفجهزةك االنرتنتك اربك احلجزك إمكئنية،ك مث ك 

  متكنيك اإل ارةك(Enabling management)، صكرتوين؛مث ك إ ارةك اصربيدك اإلك 

  متكنيك املوظفنيك(Enabling employees)، مث ك اصربيدك اصغويت؛ك 

 اصعمالءك ك خدمةك إلياا اتك اإلضئريةك اصوظئلف(Customer service revenue add-ons) ك مث ك فجهزةك،
 ؛(Interactive TVs)زيونك اصتفئاتيةك وفجهزةك اصتتفك (ATM)اصغاافك اآليلك 

  اصوظئلفك اإلضئريةك صقيمةك خدمةك اصعمالءك(Customer service value add-ons) اصوصولك ك إمكئنية،ك مث ك
 وفجهزةك اصفئلسك يفك اصيارة؛ك ك نرتنتصال
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  ك ك اصالستكية ك اصتعافك اتىك اصغوتك (Wireless technology)اصتكنوصوجيئ ك مث ك تكنوصوجيئ ،(Voice 

recognition) ك ك واصبطئقئتك اصذلية ،(Smart cards) ك(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 

2005, p. 560). 

 Customization of Service تكييف الخدمة .ج
نئرسيهئ،ك لمئك قدك انك مك اصتمُيزنك املؤسسةك منك يفك اخلدمةك منك فحدك اجلوانبك األسئسيةك اص يك متكِّك ك االبتكئريعتربك 

مانةك تنظيميةك ك استعمئلك امتيئتك وهيئل يفك اخلدمئتك ك االبتكئريتطتبك .ك اصارعك منك اوالدهئتسئهمك بشك ك لبرك يفك 
اخلدمةك يفك ك فتكييفةك بشك ك را يك وذصكك بأق ك تكتفة.ك منك فمثتةك منتجئتك وخدمئتك متنواةك ومكيَّك ك إنتئجمنك فج ك 
ك املاونةك يفك فوقئتك تسجي ك اةاصفندقيك اصغنئاة ك Flexible check in/check out)جك )صدخولك واخلاوك : تكييفك وك ،

اصسمئحك بئحليوانئتك األصيفةك اصغيرةك يفك وك ك (Child care)توررك خدمةك رائيةك األطفئلك وك  يكورك اصيافك اصفندقية،ك 
ك .(Khuong & Giang, 2014, p. 504)اصفنئ قك 
،ك قدك تؤ يك سيئسةك صقدراتك اصتنظيميةك صتمؤسسة.ك مثاًلك دو يةك ااك حملسهتةك نظاكً اصعمتيةك صيسك بئصك اصتكييفك صكنَّك 

منك هذاك اصنوعك ك صذاك يتطتبك جنئحصيدك اصعئمتة.ك يفك اك تنظيميةاملاونةك يفك فوقئتك تسجي ك اصدخولك واخلاوجك إىلك مشئل ك 
مثئلك ك (Skinner, 1974)مك اصبئحثك سكيناك اصسيئسئتك حمئذاةك امتيةك اصتسويقك صتفندقك معك األنشطةك اصتشييتية.ك قدَّك 

فنَّهك بئصاغمك ك دفلَّك حيثك ك بنيك اصتسويقك واألنشطةك اصتشييتية،ك ألمهيةك املوازنةك (Product-oriented)حنوك املنتوجك ك ئموجهك 
ك إضئرةك منتجئت/ميزاتك جديدةك ملزك  ك تنفيذك عةك اتىك املؤسسيجك املنتجئتك احلئيلك سيعو ك بئملنفمنك ااتقئ ك فنَّ ك فنَّ ة،ك إالَّ

 ,Victorino, Verma)اك صتقيو ك اصتشييتيةك ك نظاكً ئك فوك مستحياًلك اصواقعك قدك يكونك صعبكً اتك اتىك فرضك االبتكئرك هذهك 

Plaschka, & Dev, 2005, p. 560). ك
حيد ونك ك وهنملتعتربك املوار ك اصبشايةك )األشخئص(ك منك املكونئتك األسئسيةك صتمنتجك اصفندقيك غرك املتموسك ك لمئك 

مسئلك "اصافك ـنيك باملوظفك (Ottenbacher & Gnoth, 2005)ك نك فوتئنبئلاك وقوثاصبئحثئك يداوجو ةك تستيمك اخلدمة.ك 
ك يؤلدا ك صتمؤسسئت،ك لمئ ك اصبشاي" ك فهنَّك ن ك اتى ك م ك املكونئتك األسئسية ك امل–ك اصفندقيةك صتمنتجئتمن ك نوك وظفيقوم

ك يتمث .ك وبئصتئيل،ك -بتحايكك املنتجئتك املئ يةك صتفندقك وتستيمك خمتتفك اخلدمئتك اص يك تسئادك اتىك ختقك جتئرب
دقك بشك ك جتنبك شكئوىك اصزبئلنك املاتبطةك بئخلدمة.ك إذك يعتمدك جنئحك اصفنك يفاهلدفك اصاليسيك صتموار ك اصبشايةك املؤهتةك 

اصعديدك منك اصدراسئتك ك نتيفك اصواقع،ك بيَّك املوظفني.ك ك لئرةو وارعك ك ك اإلبداعوك املهئرات،ك وك متزايدك اتىك املعارةك املتنواة،ك 
ةك حنوك منك فج ك ضمئنك بيئةك خدميةك مبتكاةك وموجهبنيك جو ةك تستيمك اخلدمةك واملبيعئت،ك صذصكك وك اصعالقةك اإلجيئبيةك 

ك .(Chen & Lin, 2012, p. 1332)صتزامك بإرضئءك املوظفنيك اصزبئلن،ك اتىك املسرينك اال
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طك ثبِّك قك ويرالعة،ك رسوءك اخلدمةك اصشخغيةك قدك يعيك بطايقةك ئمك هك مهمئك لئنك اصفندقك مغمَّك وبئصتئيل،ك ميكنك اصقولك فنَّك  
ئءك صذاك تُعتربك جو ةك تستيمك اخلدمةك مبئك يفك ذصكك االبتسئمة،ك استدائءك اصزبئلنك بأمسئلهمك يفك ل ك صقك اصزبئلنك اتىك اصعو ة.

ك .(Nhepera & Onojaefe, 2017, p. 6)ك موواللهمنك فهمك اصعوام ك املؤثاةك اتىك رضئهمك خدميك 

 Innovation in the Other ة األخرى المكونة لصناعة السياحةالصناعات الجزئيفي  االبتكار 

Sub-Industries of the Tourism Industry. 
 Innovation in Tourism Distribution Channels في قنوات التوزيع السياحية االبتكار 1.8.1

ك  ك تاتبط ك اصدراسئتك حول ك متَّك ك االبتكئرمعظم ك اص ي ك اصسيئحية ك قنواتك اصتوزيع ك بتكنوصوجيئك اتيك االطالعك يف هئ
الك تينئك فوك اص.ك صكنك قب ك اصتطاقك إىلك تطبيقئهتئ،ك اتىك وجهك اخلغوك ك االنرتنتعتومئتك واالتغئالتك بغفةك ائمةك وك امل

ك هيك ك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحية.ك حتديدك بعضك املغطتحئتك ووضعك إطئرك واض ك ملنئقشة
ةك منك املنِتجك عاستعمئلك مغطت ك "قنئةك اصتوزيع"ك صتدالصةك اتىك اصطايقك اصذيك تستكهك املنتجئتك املغنَّك ائ ةك يتمك 

نك منظمةك إىلك مك زك نظاةك فخاىك اتىك اصتييراتك املغئحبةك يفك متكيةك املنتجئتك ملئك متاك تالِّك يفك حنيك إىلك املستهتك.ك 
نك حاليةك اصتدرقئتك ابئرةك اك ،ك مبئك فنَّك ئمهمك ك يفك صنئاةك اخلدمئتك مث ك اصسيئحة،ك املتكيةك صيستك ائماًلك ك فخاى،ك صكن

إذنك تتمث ك ك .(Buhalis & Laws, 2001, p. 53)ك منك اصعنئصاك املبئاةك عتومئتك واملوار ك املئصيةك بداًلك خدمئتك واملصت
ةك منك املور ينك واصتستيمك صتخدمئتك اصسيئحيك قنئةك اصتوزيعك اصسيئحيةك يفك نظئمك اصوسطئء،ك اصذينك يسهتونك امتيةك اصبيع

صقدك جذبتك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحيةك ك (Pearce & Schott, 2005)ك إىلك املستهتكني.ك رحسبك برسك وسكوت
ك نَّك وفك تتعبهك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك خئصةك اصذياك صتدورك املهمك نظاكً ك اصسنواتك املئضيةك منك االهتمئمك خاللك اك هئلاًلك قدركً 

تهتكني،ك لاابطةك بنيك مور يك اك صتمسقنواتك اصتوزيعك قدك تكونك مبثئبةك جزءك منك املزيجك اصتسويقيك اصذيك جيع ك املنتوجك متوراكً 
املنتجئتك اصسيئحيةك وزبئلنهم،ك ولذصكك اجلساك بنيك اصعاضك واصطتب.ك رهيك ك نظئمك اصتوزيعك صغنئاةك اصسيئحةك الك يؤثاك 

نك طافك عةك مكك اتىك منئذجك اصعم ك واالسرتاتيجيئتك اصتسويقيةك املتبمنئك لذصىك اخليئراتك املتوراةك صتمستهتك،ك وإرقطك ات
ك .(Kracht & Wang, 2010, pp. 736-737)ك يفك اصقنئةك خمتتفك املشئرلني

سئسيةك املبيعئتك املبئشاةك صتمستهتكنيك منك طافك اهليئئتك األاتىك اصسيئحةك صنئاةك قنواتك اصتوزيعك يفك ك تشم 
اص يك ك ةفنظمةك اصتوزيعك غرك املبئشاك لذصكك ،ك وك (TO)اصفنئ قك ومنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك وك مث ك مؤسسئتك اصنق ،ك 

صغفقة.ك رمنك اتىك إمتئمك اك تهختدمك اصزبونك وتوراك صهك معتومئتك منك فج ك مسئادواص يك تستعم ك وسئلطك متخغغة،ك 
ك فيك اضوك يف ك ك منظور ك اصقنئةاصقنئة ك يكونك بعضك شالئء ك وتورِّك ك «Upstream»ك اصتوزيعية، ك املنتوجك )مث ك اصفنئ ق( ا

(ك ويتعئمتونك مبئشاةك معك املستهتكك )خئصةك ولالءك اصسفاك «Downstream»اصسيئحي،ك بينمئك يكونك اصبعضك اآلخاك 
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املنظمئتك املتخغغةك واص يك يتمك اربهئك توزيعك ك جممواة،ك (7-1رقمك )اصشك ك  يوض اصنهئليك صتمنتجئتك اصسيئحية.ك  

ك .(Buhalis & Laws, 2001, pp. 53-54)املنتجئتك اصسيئحيةك منك اهليئئتك اصاليسيةك إىلك املستهتكنيك 
 1السياحة: التوزيع في صناعة (7-1رقم )شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Source: Buhalis, D., & Laws, E. (2001), Tourism distribution channels: Practices, issues and 

transformations, (D. Buhalis, & E. Laws, Eds.) UK : Continuum, p. 54. 

ييرك اصتييرك اصسايعك يفك اصطتبك واصتنوعك يفك اخليئراتك املتئحةك إىلك توك ك ىك إ خئلك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةصقدك ف َّك 
ورهك إىلك اصارعك منك حتديك بداصطايقةك اص يك ااتئ ك اصعمالءك اتىك اتبئاهئك اندك اختيئرك قنواهتمك اصتوزيعية.ك اصشيءك اصذيك ف ىك 

توررك خدمئتك متعد ةك وك ك ،طتبئتك اصزبئلنملتئك فك بئستماارك ورقكً سوقك اصولئالتك اصسيئحية،ك واص يك فصب ك اتيهئك اصتكيكُ 
ظهورك خدمئتك ومنتجئتك سيئحيةك جديدة،ك إىلك جئنبك لمئك ف َّىك خدمئتك املنئرسة.ك ك ك اتىك متفوقةوااضك خدمئتك 

صكرتوينك إلوسيطك ك ك االنرتنتاملعتومئتك بشك ك ائم،ك وك ك تينك تكنوصوجيئاصزيئ ةك اصسايعةك يفك اصطتبك اصسيئحي،ك إىلك تب
                                                 

ك .اصعئ ية شالةك اصطرانك بشك ك را ي،ك لمئك هوك املعتئ ك مع ملقعدك طئلاة تذلاةك طرانك لئمتة،ك خبالفك بيع طئلاةك هوك تأجر ااملؤجك فوك اصطرانك اصعئرض* 1
ك البةك اصطفاةك اصسيئحيةك اصعئمليةك بئألسئس.ك وقدك سئهمك يفك وضعك  ولك اديدةك اتىك خايطةك اصعئملك اصسيئحيةظهاك اصطرانك اصعئرضك يفك اصستينئت،ك منك فج ك موك 

(Wikipedia). 

 المؤسسات السياحية القائمة على الوجهةشركات الطيران العارض                     
(Charter airlines*)          (Destination based tourism enterprises)             

الرحالت  ومنظم
 (TO)السياحية 

 الزبائن 

 خدمة تقليدية كاملة
قيام وكالة سفر بحجز عناصر 
العطلة السياحية بطريقة مباشرة 

 مع المؤسسات األساسية

حجز 
مباشر 
 للعمالء

 نو المسافر 
 نو المستقل

 ووكاالت السفرمحالت العطل السياحية 
Holiday shops and retail travel agencies 

قناة 
 التوريد

قناة 
 التوزيع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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رةك لثك ك انرتنتك آثئركً إذك وصَّدك االنتشئرك اصواسعك صالك .(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 2)ك اتىك وجهك اخلغوص 

رحالتك وك بذصكك وبشك ك لبرك اصطايقةك اص يك يكتسبك هبئك اصزبئلنك املعارةك حولك اصفنئ ق،ك ةك اتىك صنئاةك اصسيئحة،ك ميرِّك 
رك اصكبرك يفك صتتطوك ك انظاكً ك اصولئالتك اصسيئحية،ك صنئاةك يفك فلثاك هذهك اآلثئرك ماليةك .اصطرانك وحىتك اصوجهئتك اصسيئحية

ك ك .(Grissemann & Stokburger-Sauer, 2012)ك فوك بوابئتك اصسفاك اإلصكرتونيةك االنرتنتولئالتك اصسفاك اربك 
ك تعتربك  ك ك االنرتنتبكتمئتك فخاى، ك اتغئصيةك وتوزيعيةك جديدة ك قنئة ك (E-travellers)نينيك صكرتوك اإلك صتمسئراينمبثئبة

ملؤسسئتك امنك حتسنيك تنئرسيةك وف اءك اصقنئةك اجلديدةك ك هذهك ،ك حيثك مكَّنتومور يك اخلدمئتك واملنتجئتك اصسيئحية
هلذهك فنَّك ك (Hughes, 2018)هيوقسك ك لمئك ياىك اصبئحثك ك .(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 2)اصسيئحيةك 
ئك اتىك صنئاةك اصسيئحةك وستوكك اصسيئح،ك إذك تكونك يفك غئصبك األحيئنك اتىك شك ك اك اميقكً تأثركً ك اصاقميةك اتاالبتكئرك 

ك إادا وتسئادك اصزبئلنك يفك ك (Online Travel Agent’s)ك االنرتنتخئصةك بولالءك اصسفاك اتىك ك (Apps)تطبيقئتك 
ك .(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 2)اصتخطيطك صسفاهمك وإبداءك رفيهمك حولك اصاحالتك وك حجوزاهتم،ك 

.ك وزيعك اصسيئحياصتك يفك نظئمجديدةك ك تاملعتومئتك واالتغئالتك تعقيداك تلمئك ف ختتك اصتطوراتك يفك تكنوصوجيئ
ك  ك بينهئ ك من ك ك مستويئتإضئرة ك وك صتوسئطة، اك نظاكً ك اصفئاتنيبعضك ك )isintermediationD*1(اصتختصك منك وسئطة

ك اصوسئطةك ك مكئنيةإل ك إائ ة ك امتيئت ك وظهور ك اصتكنوصوجيئ، ك بفض  ك واملستهتكني ك املور ين ك بني ك املبئشا اصتواص 
)2**eintermediationR( ك اصسوقيةك املتيرةك وتبينك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةفك معك اصبيئةك طايقك اصتكيكُ ك انك(Kracht 

& Wang, 2010, p. 737). ك ك
اصبئرزك ريهئ،ك لمئك ك ئراالبتكوسئمهتك بذصكك يفك تييراتك بئرزةك يفك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحيةك ك االنرتنتتك ثفحد

ك يتي:ك ريمئنتهئك منك احلغولك اتىك اصعديدك منك املزايئ،ك ميكنك تتخيغهئك مكَّك 
 ؛ختفيضك تكئصيفك اصتنظيمك واصتوزيع 

 ؛،ك إذك اتىك اصوسئلطك اصتقتيديةك تييرك مهئمهئاالنرتنتوسئلطك جديدةك اتىك ك توصيد 

 التسئبك زبئلنك جد ك وحتديدك رغبئهتم؛ 

                                                 
(ك منك فج ك اإلشئرةك إىلك االستبدالك اجلزليك فوك اصكتيك صوسيطك فوك صتمهئمك اص يك يقومك Disintermediationيتمك استعمئلك مغطت ك "نزعك اصوسئطة"ك ) * 1
 .(Kracht & Wang, 2010, p. 738)ك هبئ

(ك منك فج ك اإلشئرةك إىلك اصعمتيةك اص يك يتمك منك خالهلئك اسرتجئعك اصوسطئءك صوظيفتهم.ك Reintermediationيتمك استعمئلك مغطت ك "إائ ةك اصوسئطة"ك ) ** 2
ك صوصفك  خولك وسطئءك نيمثال،ك يستعم ك بعضك اصبئحثبئحثني.ك  راسئتك خمتتفك اص ،ك هنئكك بعضك االختالرئتك يفغرك فنَّك  ك مغطت ك "إائ ةك اصوسئطة"ك إالَّ

انهمك ولذصكك ك  خئلك اصوسطئءك اصذينك متك اصتختيإك بذصكك لتتئك احلئصتني،ك فيك إائ ةك جد ك صنظئمك اصتوزيعك اصسيئحي،ك بينمئك يستعمتهك اصبعضك اآلخاك شئمتني
 .(Kracht & Wang, 2010, p. 738)  خولك وسطئءك جد 
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  ك جيِّدوسئلطك اصتكنوصوجيةك منك تاك نك مشئهدةك اصعاوضك اصرتوجييةك اربك اصمتكِّك ىك اصزبئلنك احملتمتني،ك اتك كك انطبئع 
 ؛اصكتيبئتك واملنشوراتك اصورقيةوك مقئرنةك بوسئل ك اصرتويجك اصتقتيديةك مث ك اصكتئصوجئت،ك 

  اصولئالتك اصسيئحيةك ومنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك انك طايقك جو ةك خدمئتك منك حتسنيك ك االنرتنتنتك مكَّك
 ؛رعك منك سااةك االتغئالتك وتوررك املعتومئتك اصضاوريةاصاَّك 

  ك ،طبواةالك ياتبطك بعدك اآلنك بكميةك اصكتئصوجئتك املاصسيئحيةك فصب ك توزيعك املنتجئتك واخلدمئتك صتولئالتك
 ؛االنرتنتاملعتومئتك حولك اصولئالتك إىلك املالينيك منك مستعمتيك تغ ك ك االنرتنتإذك بفض ك 

 ك ك تورر ك ائصية، ك بئصسفاسوك معتومئتك ذاتك جو ة ك ااضك اخلدمئتك املتعتقة ك وك ك ااة ستيمك وتك إادا سااة
 .(Ivica, 2013, p. 120)ك اصطتبيئت

  اصسيئحيةك منك ك نتجئتاملك  وجممواةك اصقنواتك اص يك يستعمتهئك مورِّك اتك اصتكنوصوجيةك وتوسيعك االبتكئرك تسهي ك
 .(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 3)فج ك توزيعك منتجئهتمك 

 Innovation in the Aviation Industry في صناعة الطيران االبتكار 2.8.1
ك وسيتةشك ك متزايدك وبك االبتكئرفصب ك اصغنئاةك اصسيئحية،ك حيثك ك ئك يفك تدايماك مالزيكً تتعبك صنئاةك اصطرانك  وركً 

ك ااصشاوعك يفك ختفيضئتك هئلتةك يفك اصتكئصيفك وك ك حتقيقوك اصاحبية،ك ك مناصاَّرعك نك منك متكِّك   (Mergers)الندمئجك فنشطة

رحسبك اصبئحثك راانكيك ك .(Anamaria & Maria-Cristina, 2013, p. 818) (Acquisition)واالستحواذك 
(Franke, 2007) اصشك ك ك يففسئسيةك واص يك ميكنك تبيينهئك ك اربك ثالثةك جمئالتيفك صنئاةك اصطرانك ك االبتكئرحيدثك ك

ك (ك وريمئك يتي:8-1رقمك )
  ك منئذجك فامئلك جديدةاربك(New business models) ك شالئتك ك صتتحديئتك اص يك تفاضهئ :ك لئستجئبة

منك املنئطقك اصنئشئة،ك فوك ك ك (Intercontinental)اصعئباةك صتقئراتك اصنق ك منخفضةك اصتكتفةك وشالئتك اصنق ك 
 لتعدي ك فسئسيك صتموار ؛ك 

 ك صتعمالءك جتزلةك مبتكاةك ارب(Advanced segmentation) ك لا ك رع ك صتمتطتبئتك املتنواةك صتعمالء،ك اتىك:
مالءك غرك ملاللمة.ك فصب ك اصعاملؤسسئتك اصفحصك اصدقيقك صتشاال ك اصسوقيةك هبدفك تزويدهمك بئخلدمئتك ا

 نك صتدرعك منك فج ك احلغولك اتىك خدمئتك موحَّدةك حتتئجهئك وتقدِّرهئك فقتيَّةك منك اصعمالء؛مستعدي
  جديدةك ك تكنوصوجيئتإ خئلك واربك(New technologies) فئا ك فلثاك لفئءةك توذصكك منك فج ك تعزيزك :ك

-Self]فلشئكك اخلدمةك اصذاتيةك صتسجي ك اصدخولك ،ك [[CUSSاخلدمةك اصذاتيةك املشرتلةك ك معك اصعمالءك )مث 
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check-in kiosks] ك ااتطئل،ك فوك تطبيقئتك اصشبكةك اصالستكية(ك فوك امتيئتك فلثاك لفئءةك )مث ك فنواعك
ك .(Franke, 2007, pp. 25-26)ك (اجلي ك اجلديد

 لالبتكار في صناعة الطيران المحتملة (: المجاالت الثالثة 8-1شكل رقم )

 
 

ك 
ك 
ك 
ك 
ك 
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ك 
ك 
 

ك 
ك 

Source: Franke, M. (2007), Innovation: The winning formula to regain profitability in aviation?, Journal 

of air transport management, 13(1), p.25. 

ك ،(Regional jets)طئلااتك منك اجلي ك اجلديدك مث ك اصطئلااتك اإلقتيميةك ك تضمك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةلمئك 
ةك توزيعك جديدة،ك وفنظم-تكئمتةاملبيئنئتك اصشبكئتك املااقبةك اصالستكيةك وقواادك –تقدمةك املعتومئتك املتكنوصوجيئك وك 

ك فمئ يوسك  ك اصتوسك  .(Amadeus)مث ك نظئم ك منك جااء ك اصطرانك بشدة ك تأثاتك صنئاة ك اخلغوص، ك عك يفاتىك وجه
ة،ك فينك بدفتك يفك قطئعك اصتوزيعك اخلئصك بئخلطوطك اجلويك بألثاك وضوحاصتييراتك ك هك ميكنك مالحظة.ك حيثك فنَّك االنرتنت

 & Anamaria)منك فج ك توررك فق ك األسعئرك صتزبئلنك احلسئسنيك صتسعاك ك صكرتونيةاإلاملؤسسئتك بئستعمئلك املواقعك 

Maria-Cristina, 2013, p. 818). ك

 أساليب جديدة لتفاعل
العمالء/المعلومات وتسيير 

 المحطات؛

 قنوات/منصات توزيع
 جديدة؛

 تؤثر أنواع الطائرات
 الشبكة.الجديدة على أنماط 

تغيير سلوك/طلب العمالء؛ 

أرض في " إمكانيات تمييز ضعيفة
 خالية من الخطوط الجوية
(Airline’s No-Man’s Land) ؛ 

نماذج الشراكة الجديدة؛ 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ةاصارىك إىلك اصبعضك منك اصستبيئت،ك لونهك ف َّك ك االنرتنتصتتوسعك اصذيك شهدتهك شبكةك ك غرك فنَّك   املنئرسةك ك عك منك شدَّ

ك اإلصكرتونيةمئتك استعمئلك اخلد.ك إذك فصب ك منك فج ك اختئذك فرض ك قااراصزبئلنك منك املقئرنةك بنيك األسعئرك ك مكئنيةإلك نتيجة
 Anamaria)  املتعتقةك بئصسفاك اخليئرك األلثاك شعبيةك اندك شااءك تذالاك اصسفاك ومنتجئتك اصااحةك األخاىك ذاتك اصغتة

& Maria-Cristina, 2013, p. 818). ك

 Innovation in the Restaurant Industry المطاعمصناعة في  االبتكار 3.8.1
ك اتىكنوصوجيئك تأثرك اصتنَّك اتك يفك صنئاةك املطئام،ك إذك إاالبتكئرك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةك منك فهمك إ خئلك عتربك ي

لحةك املنتجئتك وصكنك لذصكك اتىك ليفيةك ااضك املنتجئتك يفك الك إنتئجصنئاةك املطئامك الك ياتكزك رقطك اتىك ليفيةك 
مئتك صتزبئلنك ألهنئك تنق ك املعتوك ك ةمطبواك وتاوجييةمتك ااتبئرك اللحةك اصطعئمك لأ اةك تسويقيةك .ك (Bitner, 2001)اصطعئمك 

تىك اك اليسيك صتمعتومئتك حولك املطعم،اصغدرك .ك وبئاتبئرهك امل(Kwong, 2005)مبئشاةك اتىك املبيعئتك بطايقةك ثاك ؤك وت
ئ مةك منك ،ك ضبطك توقعئتك اصزبونك صتوجبةك اصقاملسئمهةك يفك تعزيزك صورةك املطعمك ئك منك فج منئسبكً ك هك فنك يكونتغميم

ك  ك ك وتقدمينئحيةك جو ةك األل ك واخلدمة، ك اص يك فجايتك منك طافك اصبئحثنيك ك هدرتتيذيةك اكسيةك جيدة. اصدراسة
قك واصتغميمك ينستاصوك ك واخلطوطك اناألصوك ك مئك إذاك لئنتك التشئفإىلك ك (Reynolds et al., 2005)ك آخاينراينوصدزك وك 
ك اتىك ستوكك اصزبئلن،ك ك مؤثاةاوام ك  تتمكنك ك مك واص يك الصيةك صتغميمك اللحةك اصطعئاصتقنيئتك احلئك فنَّك ك منك نتئلجهئك إذك تبنيَّ

ك تييراتك فلثاك مشواًلك ك داثحإك ئناصبئحثلنتيجة،ك اقرتحك ك ك اتىك ف اءك املطعم.ئك ستبكً ثاك منك جذبك انتبئهك اصزبئلنك بفعئصيةك تؤك 
 ,Hsu & Wu, 2013)ك اتيهئك ك االطالعمنك فج ك زيئ ةك متوسطك تغميمك اللحةك اصطعئمك وتسويقك املنتجئتك ك اتى

p. 62). ك
ك إىلك فنَّك  (Piccoli, Spalding and Ives, 2001)سبئصدينغك وإيفك وك ك اصبئحثنيك بيكويلل ك منك لذصكك ك فشئرك ك 

ك إىلك جنب ك اصعوام ك اصداختيةك واخلئرجيةك جنبكً وك املنئرسني،ك وك اصتقييمك اصستيمك صتزبئلن،ك  ك سمعك اصتكنوك ك ئ نك منك مكِّك يصوجيئ
اصعديدك منك اصفاصك اص يك ميكنك استعمئهلئك منك فج ك اصارعك منك رضئك اصزبئلن.ك متك تدايمك ركاهتمك منك طافك ك التشئف

ك فنَّك (Dixon et al., 2009)ك آخايناصبئحثك  يكسونك وك  املطئامك بئصتسئؤلك ك هك اندمئك يقومك مشيتو،ك اصذينك اررتضوا
اصتكئصيفك واملنئرعك ك ،صيسك رقطك ،خذك بعنيك االاتبئراألحولك ضاورةك االستثمئرك يفك تكنوصوجيئك جديدةك معينة،ك اتيهمك 

ئات،ك وك االبتكئرك احملتمتةك هلذهك  اصتقييمك ك نَّك ،ك إذك إنوصوجيئنك اتىك تتكك اصتكئلاتيهمك لذصكك رهمك ر و ك اصفع ك احملتمتةك صتزبك إمنَّ
 Hsu)ئحيةك تنفيذك اصتكنوصوجيئك يسئادك املطئامك اتىك تطوياك االستدامةك وامليزةك اصتنئرسيةك اصستيمك صاضئك اصزبئلنك منك ن

& Wu, 2013, p. 62). ك



 

69 
 

 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك لمئك حئوصتك جممواةك منك اصبحوثك  راسةك إ راكك اصزبونك صالبتكئراتك اصتكنوصوجيةك يفك املطئام،ك منك بينهئك  راسة 

ستطالعك اينةك منك زبئلنك مطعمك ريهئك اك واص يك متَّك ك (Dixon, Kimes , & Verma, 2009)ك آخاين يكسونك وك ك اصبئحث
إىلك مخسك ك اتاالبتكئرك اتىك إحدىك اشاك ابتكئراتك تكنوصوجية.ك متك تقسيمك هذهك ةك رعتهمك ر َّك ك التشئفمنك فج ك 
ك االنرتنتاتىك ك االاتمئ (ك 2،ك )ألخذك اصطتبيئت(صكرتوينك استعمئلك جهئزك إ(ك إ ارةك قئلمةك االنتظئرك )مثال:ك 1رئئت:ك )

ك اإلصكرتوينك وك  ك احلجز ك )اصطتبك اإل)مثال: ك )3صكرتوين(، ك اصطعئم، ك اللحة ك 4( ك األلشئك )(Kiosks) ك ك طاقك 5)و، )
ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّك ل ك  اصتسديد. مااح ك ك سئهمك يفك توررك منئرعك خالليك املقرتحةك اتاالبتكئرك واحدك منك تبنيَّ

مث :ك اللحةك اصطعئمك معك اصتكنوصوجيئتك املبتكاةك )ك ئاك فلثاك ارتيئحك ونك دك لمئك صوحظك فنَّك املستجَوبنيك بكَ ،ك ك اصوجبةامتيةك تنئولك 
ك املااح ك مقئرنةك مبختتفك وسئل ك اصتسديدك يفك اصوجبةيفك جئنبك اصطئوصة(ك خاللك املااح ك األوىلك صتنئولك ك اإلصكرتونية
ابتكئرًاك ذاك متك ااتبئرهئك مئك ،ك لبنيفمهيةك لبرةك صتمستجوكَ ك ةاإلصكرتونيصاللحةك اصطعئمك ك فنَّك اصدراسةك نتك بيَّك اك وفخركً األخرة.ك ك 

ك اتك األخاى.ئالبتكئرك منفعةك وقيمةك فلربك مقئرنًةك ب
صكرتونيةك مقئرنةك  اءك اللحةك اصطعئمك اإلفبفحصك ك (Buchanan, 2011)ك تبئحثك بيكئنئنص راسةك فخاىك ك قئمت

ك من مةك املقدَّمة،ك وفنَّك دنتئلجهئك فنَّك استعمئلك اصتكنوصوجيئك يسئهمك يفك تعزيزك جو ةك اخلك بئصاللحةك اصورقيةك اصتقتيدية.ك تبنيَّ
 اصطتبية.ك إادا ابةك اصزبونك فثنئءك صكرتونيةك تسئهمك يفك حتسنيك جتاصاللحةك اإل

يفك ك اخلدميك االبتكئرك و ورخذك بعنيك االاتبئرك واالنتبئهك بشك ك لبرك صتجابةك اصزبونك األوبئصتئيلك اتىك املطئامك 
ك ويفك اصتأثرك اتىك اصنيةك اصشاال ئسيةك صغنئاةك فمهيةك لبرةك ومنك املكونئتك األسك ذاك االبتكئرحيثك فصب ك ك ،ةيتعزيزهئ

ك .(Su, 2011, p. 438)اصسيئحةك بشك ك ائمك وصنئاةك املطئامك اتىك وجهك اخلغوصك 

 Innovation in the Entertainment Industryفي صناعة الترفيه  االبتكار 4.8.1

شيءك يقومك جبذبك فوك إشااكك اجلمهورك منك  ”اصرتريهك اتىك فنَّه:ك ك (Moss, 2010, p. 1)ك وسفك اصبئحثك معاِّك يكُ 
اىك اصبئحثةك ت حيث. “ ذصكك اجلمهورك اندستجئبةك ائطفيةك اك قدك يؤ يك إىلك إحداثخاللك اصتحفيزك احلسي،ك واصذيك 

ث ك ك منك صنئاةك اصسيئحةك ومتفنَّك صنئاةك اصرتريهك تشكِّ ك جزًءاك متكئماًلك ك (Stankova et al., 2019)نك ستئنكورئك وآخاوك 
ك هئمكً مسئمهكً  ك ومعتربكً ئ ك ئ ك ونظاكً ك يفا ك اصعئمليك صتبتدان. ك صتدورك االقتغئ  ك ا يفك ختقك اصقيمةك ك االبتكئراحلئسمك اصذيك يتعبه

ك األخرك فماك مالزيك  ك فصب ك هذا ك اصدوصةك اتىك تعزيزك موقفوك االقتغئ يةك وتوصيدك اصثاوة، ك اصتنئرسيعسئسيك صقدرة ك ،هئ
ك اصدارعةك اصاليسيةك صتتييراتك اهليكك االبتكئريعتربك حيثك ك .وجذبك اصزوارك اإلقتيمينيك واصدوصيني تيةك احلئ ثةك يفك اصقوة

ئربك جديدةك وغرك تقتيدية.ك ك جتك انصنئاةك اصسيئحة،ك نتيجةك صتتطورك املستماك يفك متطتبئتك املستهتكنيك اصذينك يبحثونك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
يذك اسرتاتيجيئتك هذهك اصتييراتك اصسايعةك منك خاللك تنفك معك ئتكيفاصرتريهك فنك ييئحةك اصعئمليك وصنئاةك صذاك اتىك سوقك اصس 

ك .(Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020, pp. 323-324)اصفوالدك احلقيقيةك صالبتكئرك نك منك االستفئ ةك منك متكِّك 
واملاارقك اصرتريهيةك منك فشهاك اصوجهئتك اصرتريهيةك يفك مجيعك فحنئءك ك (Theme parks)تعتربك املنتزهئتك املواضيعيةك 

ك (Walt Disney)فنَّك املنتزهك اصرتريهيك واصتك  يزينك ك (Chytry, 2012)اصعئمل.ك اتىك سبي ك املثئل،ك ياىك اصبئحثك شيرتيك 
 يك تعتمدك اتىك اصك تكاةبتاريهيك يفك اصعئملك بسببك اسرتاتيجيتهك املعك فوك جمماحلفئظك اتىك مكئنتهك لألربك تكت ك متكَّنك منك 

ك ك .وتشجيعك املشئرلةك املستماةك ،صتقدميك فلثاك منك جما ك خدمةك ،(Immersive experience)مفهومك اصتجابةك اصيئماةك 
ثننيك منك اندك حتتيتهمك الك (Lillestol, Timothy, & Goodman, 2015)نك وك اك لمئك لشفك اصبئحثك صيتيستولك وآخ

انك مثئينك ك (Disney & Universal) يزينك ويونيفاسئلك االم يك امئصقةك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك واملتمثتنيك يفك 
ك  ك اصتطورا)منك حك االبتكئراسرتاتيجيئتك تنئرسيةك يفك قطئعك املنتزهئتك املواضيعية،ك واص يك يتعبك ريهئ تك يثك ااتمئ 

اىك اتىك اصتنويعك ئ.ك تشم ك االسرتاتيجيئتك األخاك مالزيكً تزهئت(ك  وركً مجئصيةك صزوارك املناصتكنوصوجيةك صتحسنيك اصتجابةك اإل
ك واصتفاكُ  ك وجتئربك اغاية(، ك )فيك فنشطة ك واصتجديد ك منك اخلدمئتك املقدمة(، ك واسعة ك )فيك منتجئت)فيك جممواة ك  

صك )فيك تتبيةك احتيئجئتك جمموائتك معينة(،ك واملالءمةك )فيك وخدمئتك غرك مقدمةك منك ِقب ك املنئرسني(،ك واصتخغكُ 
ك  ةك )منك حيثك األصعئبنئرسية(ك واجلوك اتىك تبسيطك اصبيئةك إىلك جتابةك ميكنك اصوصولك إصيهئ(،ك واصقيمةك )فيك فسعئرك تاصقدرةك 

ك واإلقئمةك واصنق (.
 ,Law & Au)فمهيةك لبرةك يفك صنئاةك اصسيئحةك ك ئك ذالمئك فصب ك اصتسُوقك بئاتبئرهك نشئطك تاريهيك مهم،ك جئنبكً 

2000, p. 241) ةك اصسيئحيةك يفك اصتجابك ئحيويكً ك ااصوجهةك اصسيئحية،ك وانغاكً ك اختيئريفك ك ئحئمسكً ك حيثك فصب ك ائمالكً ،ك
طك نك اصدارعك اصاليسيك وراءك سفاك بعضك اصسيئح.ك االوةك اتىك ذصك،ك فصب ك االرتبئطك بنيك ختطيئويفك بعضك األحيك ،اصكتية

 Shopping)ئك والك سيمئك معك اصزيئ ةك يفك االستثمئرك يفك جممعئتك اصتسوقك اصاحالتك وجتئربك اصتسُوقك فلثاك وضوحك 

complexes) وماالزك اصتسوقك اصكربىك ك(Mega malls) ك اصتسوقك فصب ك ك اربك مجيعك فحنئءك اصعئمل،ك ممئك يشرك إىلك فنَّ
يفك ك ريهقك واصرتك راصك اصتسوكُ ك جديدك صدمجك اجتئهئًءك اتىك ذصك،ك ظهاك فمهيةك بئصيةك يفك اصسيئحةك اصعئملية.ك بنك ئك ذاموضواكً 

صعئملية".ك يتمك قك اتطوياك اصوجهئتك اصسيئحيةك منك فج ك إغااءك اصسيئحك واصزوارك وربطهمك بشك ك ضمينك مبيئماةك "اصتسوكُ 
ك (Retail)ئصتجزلةك باصذيك جيمعك بنيك مفهوميك اصبيعك ك «Retailtainment»شئرةك إىلك هذاك اصتوجهك اجلديدك بـمغطت ك اإل

جئرك اسرتاتيجيةك مبتكاةك صتك هذاك اصتوجهك احلديثك عتربيحيثك ك .(Zaidan, 2016, p. 2)ك (Entertainment)واصرتريهك 
ك .(Rajagopal, 2007, p. 7)جع ك األراا ك يعيشونك جتابةك متعةك اصتسوقك يفك ك يتمث ك هدرهئاصتجزلة،ك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك مهاجئنئتك اصتسوقك   ك تطويا ك اصرتريه ك األخاىك صغنئاة مث ك ك (Shopping festivals)منك اصتوجهئتك املبتكاة

،ك واصكانفئالتك واحلفالتك املوسيقية،ك (Firework)،ك وااوضك األصعئبك اصنئريةك (Street shows)اصشوارعك ااوضك 
،ك تعم ك (Bernick & Boo, 2013)ك بانيكك وبوك وحسبك اصبئحَثنيك صتكوينك صورةك جيدةك وتعزيزك اصرتابطك األساي.

يدك مئ،ك وإحيئءك صنئاةك اصسيئحةك وجتدك فنشطةك املهاجئنئتك اصسيئحيةك اصنئجحةك اتىك اصارعك منك اد ك اصزوارك يفك بتد ك 
ك .(Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020, p. 325)املدرلئتك واصتغوراتك اصعئمليةك حولك اصوجهةك 

بتستيطك اصضوءك اتىك  ورك اصواقعك االررتاضيك ك (Najafipour et al., 2014)نك نئجئريبورك وآخاوك اصبئحثك لمئك قئمك 
(Virtual reality) ك صقدرتهك اتىك حتسنيك جتابةك اصزوارك منك خاللك زيئ ةك اإل راكك يفك ابتكئرك تسويقك اصوجهة،ك نظاكً ك ا

خييةك واصثقئريةك اهلشةك طعك اصتئرك احلسيك واصتعتيم.ك اتىك سبي ك املثئل،ك يتمك من ك اصسيئحك راصةك مشئهدةك واصتفئا ك معك اصق
منك احلفئظك اتىك اصرتاث.ك ك ن)يفك حئصةك بعدك مسئرةك وهشئشةك املواقعك اصتئرخيية(ك اربك تقنيئتك اصواقعك االررتاضيك اص يك متكِّك 

،ك اتىك املسوقنيك تطوياك (Huang et al., 2016)اك صكونك مستعمتيك اصواقعك االررتاضيك ميثتونك سيئحك حمتمتنيك ونظاكً 
 ,Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020)ك االنرتنتاربك ك اصسيئحبفعئصيةك ك األبعئ ك جتذباواملك اررتاضيةك ثالثيةك 

p. 325). ك
اص يك تتمث ك ك (In-depth tourism)اصسيئحةك املتعمقةك ك ظهوريفك صنئاةك اصرتريهك منك اصتوجهئتك املبتكاةك ا،ك وفخركً 

.ك منك اصعوام ك اص يك (Edutainment)مغطت ك اصتعتيمك اصرتريهيك ك فُطتقك اتيهئحيثك ك ،يفك املزجك بنيك اصرتريهك واصتعتيم
تؤ يك إىلك ابتكئرك اخلدمةك ضمنك اصسيئحةك املتعمقةك نذلاك قيمةك اصعمي ك )فيك احتيئجئتك اصسئل (،ك واملوار ك اإلقتيميةك 

ك )اص يك تسم ك ب خدمئتك رعئصة(ك ك مياصسيئحيك وتقدك ئالبتكئر)فيك تواراك املوار ك ولفئءةك املور ين(ك وتبينك اصتكنوصوجيئ
(Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020, p. 325). ك

ك 
ك 
ك 

ك ك 
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 االبتكار في صناعة السياحة الفصل األول:
ك :خالصة 

ك ك ،يفك هذاك اصفغ ك إصيهمنك خاللك مئك متك اصتطاقك  ئنك لك ك سواءك ،ئاكً صنئاةك اصسيئحةك منك فلثاك اصغنئائتك تنوكُ ك فنَّك تبنيَّ
 ك )منك (؛ك نوعك اصعماملؤسسئتك اصكبرةإىلك ك واملتوسطة)منك املؤسسئتك اصغيرةك ذصكك منك حيثك حجمك املؤسسئتك 

ك اصقطئعك )منك اصنق ك اجلويك إتكنوصوجيئتك املعتومئتك إىلك توررك اخل ك )اصقطئعك ادمئت(؛ ك اصتنظيم صعئمك ىلك اإلقئمة(؛
ك واصعمتيئت. ك منك حيثك اصتأثراتك اصكبرةك ك واخلئص( ك تييراتك جذرية،ك الك سيمئ ك اصسيئحة حيثك واجهتك صنئاة

ك شخغيةك اصسئل ك يُرك توك وبنيك اصوجهئت،ك ك نفسهئك إىلك إزاصةك اصقيو ك وارتفئعك املنئرسةك ضمنك اصغنئاةك تصتعوملةك اص يك ف َّك 
عك املنتجئت.ك تشبكُ فخرًاك وك ك (ICT)اصذيك فصب ك فلثاك خربةك ومعارةك نتيجةك النتشئرك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك 

،ك (New tourism)ئصسيئحةك اجلديدةك بك (Mass tourism)صذصكك اقرتحك بعضك اصبئحثنيك تعويضك اصسيئحةك اجلمئهريةك 
دمئتك ك منك تنميطك املنتجئتك واخلوذصكك انك طايقك اصرتليزك اتىك امقك اصتجئربك واصاضئك اصشخغيك صتسئل ك بداًلك 

ك اصسيئحية.
ك وبذصكك ك  ك الاتمئ اخدمئتك وجتئربك جديدةك وك وك ك واملؤسسئتك اصسيئحيةك تطوياك منتجئتك اتىك اصوجهئتك يتعنيَّ
اورةك صيسك رقطك صبقئءك فصب ك ضسية،ك واصذيك ملئك صهك منك آثئرك إجيئبيةك اتىك اصنموك االقتغئ يك وامليزةك اصتنئرك االبتكئراتىك 

ك .املؤسسئتك رحسب،ك وإمنئك صبقئءك االقتغئ ك اصكتيك صتدولك واصوجهئت
ك (Tourism clusters)اصسيئحيةك ك ئتعاجملميفك صنئاةك اصسيئحةك تطوياك ك االبتكئرك تعزيزحتفيزك وك فسئصيبك منك فهمك وك 
ك فسئسيكً بحتك موضواكً اص يك فص ك نظاكً ئ ك اصسيئحية ك يفك امتيةك ختطيطك اصتنمية ك شكاًلك ئ ك صكوهنئ إل خئلك ك ضاًلك فومك امميزكً ك ا
وك اصسيئحةك املستدامةك هك حناتك يفك خمتتفك اجملئالتك االقتغئ ية،ك مبئك يفك ذصكك جمئلك اصسيئحة.ك إضئرةك إىلك اصتوجك االبتكئرك 

تةك اصسيئحةك تتغديك إىلك مشكصهتدفك ك ،اصتفكرلوهنئك طايقةك جديدةك يفك ك ك ،بئاتبئرهئك شكاًلك منك فشكئلك االبتكئر
ك اصتقتيديةك وآثئرهئك اصستبية.ك 

ضاوريًئ،ك ك فمًااك -ةاصفندقصنئاةك خئصةك –اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحةك اصغنئائتك لمئك يعتربك االبتكئرك ضمنك 
ك منك ك حيثك .يفك اصتجابةك اصكتيةك صتسيئحك وتأثرهئك اتيهئك هلذهك األخرةك املبئشاةك صتمسئمهةك الك سيمئك نتيجةكً  نتئلجك تبنيَّ

ك اصدراسئتك  ك من ك واأل اءك جممواة ك االسرتاتيجي، ك يفك حتسنيك متوقعهئ ك يسئهم ك يفك املؤسسئتك اصفندقية ك االبتكئر فنَّ
تعزيزك اصعالقةك معك ك ممئك يسئهمك يففةك معك احتيئجئتك اصسوق،ك ختقك ثقئرةك مؤسسئتيةك ُمكيَّك اصفندقي،ك لمئك فنَّهك يسئهمك يفك 

ك .وبئصتئيلك ضمئنك اصاحبيةك اتىك املدىك اصطوي اصعمالءك واصزبئلنك وحتسنيك مسعةك املؤسسة،ك 
ك 
ك 



 

 

 

 

ك 
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 تمهيد:
اصفهمك املعمقك صستوكك املستهتكك بغفةك ائمةك وستوكك اصسئل ك اتىك وجهك اخلغوص،ك والك سيمئك امتيئتك ك عدك يكُ 

اختئذك قااراتك اصشااءك فوك استهالكك املنتجئتك اصسيئحية،ك ذاك فمهيةك قغوىك صك ك منك اصغنئاةك واصوسطك األلئ ميي.ك منك 
نك معارةك مكَ ضئرةك إىلك إ،ك حئك رئتك املستهتكنيك واصسياألسبئبك اصكئمنةك وراءك تغاكُ ك منك رهمك قنينك املسوِّك نئحية،ك رهوك ميكِّك 

ك خغيًغئتغميمهئك ك متَّك وليفيةك إقنئاهمك بئختيئرك منتجئتك معينةك ك معنيك اتيهمك استهدارهك يفك وقتك معنيك ومبنتجك سيئحيٍّك 
ك تتبيةك احتيئجئهتمك ورغبئهتمص دميك رؤىك حولك ليفيةك تقمنك ك ئحاملستهتكنيك واصسينك اصفهمك املعمقك صستوكك ميكِّك .ك لمئ

منك نئحيةك ك .اصتأثرك اتيهمك يفك مااح ك خمتتفةك منك امتيةك اصشااءك فوك االستهالكك منك فج ك احلغولك اتىك اصنتئلجك املاغوبة
سئهمك  راستهك ئك منك اصتسويقك بئصنسبةك صتبئحثنيك واأللئ مييني،ك تئك ورااكً ك فلئ مييكً فخاى،ك يعتربك ستوكك املستهتكك جمئاًلك 

ك ا.ك ك لك فحدك فشكئلك اصستوكك اصبشايك األلثاك تعقيدك يفك توصيدك املعارةك اصعتميةك حوك 
ك يضمكُ ك ئم  ك شك متك اصبدءك يفك هذاك اصفغ ك منك خاللك تقدميك مااجعةك ألهمك تعايفئتك ستوكك املستهتكك واقرتاحك تعايف ك 

ذاهتم.ك حيثك تعتربك ك دِّك األلئ ميينيك واملستهتكنيك حبوك ك نيك فمهيةك  راستهك بئصنسبةك صتغنئاةهذهك اصتعئريفك إضئرةك إىلك تبي
عدك ذصكك بك اصدراسئتك حولك ستوكك املستهتكك نقطةك اصبدايةك واألص ك جلميعك اصدراسئتك املتعتقةك بستوكك اصسئل .ك متَّك 

ك  ك بتعايفه، ك بدًءا ك بئصسئل ك وستوله، ك املتعتقة ك حتديوك اصتطاقك إىلك املبئ ئك واملضئمنيك األسئسية فمهيةك وك دك خغوصيئته،
هئك فحدك فهمك املواضيعك  اتك اصستوكك اصسيئحيك بئاتبئرك إىلك حتتي ك  وارعك وحمدِّك  راستهك وتغنيفئته.ك متك االنتقئلك بعدك ذصكك 

مكئنك فوك ك ىلك اختيئرك وجهةئحك إيك رهمك اصدوارعك اص يك تدرعك اصسييفك اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك واصرتريه.ك حيثك يؤ ِّك 
نك ك حنيك متكِّك يفإقئمةك و/فوك خدمئتك سيئحيةك إىلك حتسنيك اخلدمةك وتتبيةك االحتيئجئتك واصاغبئتك احلئصيةك صتسيئح،ك 

تطوياك منتجئت،ك ك نواك منك اصتأثرك اتيهئك انك طايق اتك منك توجيهك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك صكيك يتمكَّك  راسةك احملدِّك 
ك اصسيئحية.ك ك  اتك بعضك اصستوليئتمك معك حمدِّك نشطةك اصتسويقيةك األخاىك اص يك تتالءرسئل ك تاوجييةك وغرهئك منك األ

اتىك اصنظايئتك ك ئ ئالاتماةك صستوكك اصسيئحك واص يك متك تطوياهئك بفسِّك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك فهمك اصنمئذجك املك متَّك 
اصكربىك املتعتقةك بنمئذجك ستوكك املستهتك.ك وبئصاغمك منك اصنقصك يفك اصبحوثك اصتجايبيةك اص يك قئمتك بئختبئرك هذهك 

ختتفةك اص يك تؤثاك طةك اتىك املااح ك واصعوام ك املاصنمئذجك ومقئرنتهئك معك األمنئطك اصستوليةك احلئصية،ك إالَّك فهنئك توراك نظاةك مبسَّك 
ك اصتطاقك إىلك اصتحولك واصتطورك املتحوظك يفك ستوكك اصسيئحك نتيجةك صتدخولك يفك لمئك متَّك اتىك اصستوليئتك اصسيئحية.ك ك 

ك اندك اختيئرهك صتوجهئك اغاك اصاقمنة،ك وتبينيك خمتتفك املااح ك اص يك مياك  ااك ثِّك صسيئحيةك متأتك فوك شاالهك صتمنتجئتك اهبئ
ك صكرتونية.ك يفك ذصكك تأثرك اصكتمةك املنقوصةك اإلومواقعك اصتواص ك االجتمئاية،ك مبئك ك ئالنرتنتب
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ئاةك اصسيئحةك اتىك ستوكك يفك صنك االبتكئرا،ك متك اصتطاقك إىلك بعضك اصبحوثك اصتجايبيةك اص يك تنئوصتك تأثرك وفخركً 
ىك إحدىك اصغنئائتك تاصسيئح.ك ربئصاغمك منك ندرهتئ،ك حئوصنئك تتخيصك وحتتي ك فهمك نتئلجهئك والسيمئك تتكك اص يك رلَّزتك ا

يثك متك تستيطك اك الرتبئطهئك املبئشاك هبئك واملتمثتةك يفك اصغنئاةك اصفندقية.ك حاجلزليةك األلثاك فمهيةك يفك صنئاةك اصسيئحةك نظاكً 
دقيةك واستعدا ك يفك اصغنئاةك اصفنك االبتكئراصضوءك يفك هذاك اجلزءك اتىك اصدراسئتك واصبحوثك اص يك قئمتك بئصابطك بنيك 

 ات،ك إضئرةك إىلك فسئصيبك قيئسك هذاك االستعدا .ك االبتكئرك ك تتكك منك االستفئ ةحك صتدرعك منك فج ك ئك اصسي

ك 

 ك 
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 What is Consumer Behaviour ماهية سلوك المستهلك 
ئك فوالك اصتطاقك إىلك ستوكك اصسئل ك اتينةك صاصتسويقيتطبيقئتك اصاصنمئذجك وك وك ،ك األسئسيةقب ك اصتطاقك إىلك املفئهيمك 

ك اصنظايئتك حولك ستوكك نَّك ئ،ك إذك إئك وثيقكً وائنك ياتبطئنك ارتبئطكً املفئهيمك األسئسيةك املتعتقةك بستوكك املستهتك.ك رئملوض
ك تسوفك فرسطويقولك اصفيك حيثاملستهتك.ك ك يفك اصدراسئتك حولك ستوكاصسئل ك مشتقةك منك تتكك اص يك متك تطوياهئك 

(Aristotle) إذاك فر تك رهمك فيك شيء،ك اتيكك مالحظةك بدايتهك وتطورهك ”ك*
ك .“1

 Defining Consumer Behaviour سلوك المستهلك تعريف 1.1.2
صقدك بدفتك حمئوالتك تعايفك ستوكك املستهتكك يفك فواخاك اصستينئتك وفوال ك اصسبعينئت،ك صكنك الك يزالك حلدك اآلنك 

نظاك بنيك اك الختالفك اآلراءك وفوجهك اصنظاكً ك مفهومك ستوكك املستهتكحولك بنيك اصبئحثنيك واأللئ ميينيك غيئبك إمجئعك 
صفرتةك ئك صستوكك املستهتكك خاللك اواقتبئسك ك لثاك شهاةكً (ك بعضك اصتعايفئتك األ1-2خمتتفك اصبئحثني.ك يوراك اجلدولك رقمك )

ك .2013وك 1968املمتدةك بنيك 
 2013-1968(: تعريفات سلوك المستهلك 1-2جدول رقم )

 التعاريف نالباحثو 

ك (Engel et al., 1968)ك آخايناجن ك وك 
Cited in (Helgeson, Kluge, Mager, 

& Taylor, 1984, p. 450) 

اصستعك تىك ابشك ك مبئشاك يفك احلغولك املشئرلنيك فرعئلك األراا ك ك ”
ك ،ك مبئك يفك ذصكك امتيئتك اختئذواستخدامهئك واخلدمئتك االقتغئ ية

ك .“ هئك تسبقك هذهك األرعئلك وحتدِّك اصقاارك اص يك 

 (Walters & Paul, 1970)واصرتزك وبولك 

Cited in (Waguespack & Hyman, 

1993, p. 31) 

وجبهئك متيةك اص يك يقارك األراا ك مبتكك يفك اصعهيتمث ك ستوكك املستك ”
مئك لمئذا،ك مىت،ك فين،ك ليفك وِمنك َمنك يشرتونك اصستعك واخلدمئت.ك ك 

ك الختئذك  ك اصالزم ك واصبدين ك اصعقتي ك املستهتكك اصنشئط ك ستوك يشم 
ك .“اصقااراتك يفك اصسوقك 

 ك آخاينجئلويبك وك 

(Jacoby, Berning, & Dietvorst, 

1977, p. 22) 
 

ك اصوقتك ك ” ك اخلدمئت، ك بئصستع، ك واصتغاف ك استهالك التسئب،
التك اصعئلوك واألركئرك منك طافك وحداتك اختئذك اصقاارك )مث ك األراا ،ك 

ك .“واملنظمئت(ك 

 (Walters, 1978)واصرتزك 

Cited in (Waguespack & Hyman, 

1993, p. 32) 

ك ك ” ك اصغتة ك ذات ك واألنشطة ك اصقاارات ك بئألشخئصك تتك املتعتقة
ك واخلدمئت ك اصستع ك واستخدام ك شااء ك يف ةك االقتغئ يك املشئرلني

ك .“ك )املنتجئت(

                                                 
1* “If you would understand anything, observe its beginning and its development” Aristotle. 
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ك (Engel et al., 1985)ك آخايناجن ك وك 
Cited in (Fotis, 2015, p. 89) 

املنتجئتك ك اتىك ئحلغولاملاتبطةك بشك ك مبئشاك بتتكك األنشطةك ك ”
اختئذك ك ،ك مبئك يفك ذصكك امتيئتريهئك واصتغافك هئاستهاللواخلدمئتك وك 

ك .“ك اتجااءاصقاارك اص يك تسبقك وتتبعك هذهك اإل
،ك صفحةك 2001)اصغميدايك وك ر ينة،ك 

ك (18
ك اص يك ك ” ك اصتغارئتك واألرعئل ك فنَّه ك املستهتكك اتى يُعافك ستوك

ك .“ك هوشااءك املنتجك ومنك مَثَّك استهالليستكهئك األراا ك يفك ختطيطك 

 ك آخاينباللوي ك وك 

(Blackwell, DSouza, Taghian, 

Miniard, & Engel, 2006, p. 4) 

قومك هبئك فنَّهك األنشطةك اص يك ييتمك تعايفك ستوكك املستهتكك اتىك ك ”
ك هئلاستهالك وك ،ك اتىك املنتجئتك واخلدمئتك األشخئصك اندك احلغول

ك .“ك هئواصتختصك من

ك (60،ك صفحةك 2006)لئسا،ك 
اصنمطك اصذيك يتبعهك املستهتكك يفك ستولهك صتبحثك فوك اصشااءك فوك ك ”

وقعك منهئك تاص يك ياالستخدامك فوك اصتقييمك صتستعك واخلدمئتك واألركئرك 
ك .“ك فنك تشبعك حئجئتهك ورغبئته

ك سوصومونك 
(Solomon, 2013, p. 7) ك

ك يقومك األراا ك فوك اجملموائتك  ك ” ك اصعمتيئتك اص يك تتدخ ك ملئ راسة
بئختيئرك فوك شااءك فوك استعمئلك ستعةك فوك خدمةك فوك ركاةك فوك جتابةك 

ندك اصتختيك انك تتكك منك فج ك إرضئءك حئجةك فوك رغبةك فوك حىتك ا
ك .“ك ةصفكاةك فوك جتابةك معينك ررضهاصستعةك فوك اخلدمةك فوك اندك 

 الطالبة إعدادالمصدر: من 
ك تكك اربلك  راسئتك وتعايفك ستوكك املستهجملئك البركً ك ك ائ،ك تطوركً ئك ستفك إصيهاملشئرك ك اصتعئريفنالحظك منك خاللك 

(ك اصتحولك اصتدرجييك منك اصرتليزك اتىك املشرتينك إىلك املستهتكنيك ووحداتك 1نذلا:ك )ك اصتطوراتاصزمن.ك منك بنيك هذهك 
ئلتة(ك واملنظمئتك عاختئذك قاارك اصشااءك منك ِقب ك اجملموائتك )مث ك اصك إمكئنيةتشرك اصتعايفئتك احلديثةك إىلك صنعك اصقاار.ك إذك 

ك اصعمتية،ك ك (ك 2 ك را ك واحد؛ك )وصيسك رقطك منك ِقب ك يتعتقك مبدة ستهتكنيك  ك بنيك امللئنك يتمك اصرتليزك اتىك اصتفئاريمئ
ك ستوكك املستهتكك هوك يفك واصبئلعنيك فثنئءك رع ك اصشااء. احلقيقةك ك فمَّئك اصيومك ريعرتفك فغتبك املختغنيك يفك اصتسويقك بأنَّ

جممواةك واسعةك ك منئك تشم وإك مستهتكك مقئب ك ستعةك فوك خدمةك معينةامتيةك مستماةك الك تقتغاك اتىك حلظةك اصتسديدك صت
(ك 3االستخدام،ك إىلك امتيةك اصتختيك انك تتكك املنتجئت؛ك )وك ك ئك قب ك اصشااءشطةك بدًءاك بعمتيئتك ممنك اصعمتيئتك واألن
ك اآلنك فغتبيةك يفك حنيك يشراإلشئرةك إىلك امتيئتك اختيئرك وشااءك اصستعك واخلدمئتك االقتغئ ية.ك ك يفك اصبداية،ك متَّت

ك األركئرك واصتجئرب.ك وك اصبئحثنيك واأللئ مينيك إىلك املنتجئتك )اصستعك واخلدمئت(،ك 
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يةك واصعقتيةك اص يك هك األنشطةك اصبدناصتعئريفك احلئصية،ك ميكنك تعايفك ستوكك املستهتكك اتىك فنَّك لمحئوصةك صتجميعك 
اصشااء،ك وك االختيئر،ك وك اصتقييم،ك وك اصبحث،ك وك اجملموائتك فوك املنظمئتك اندك قيئمهمك بعمتيئتك اصتفكر،ك وك يقومك هبئك األراا ،ك 

ك نهئ.افوك اندك اصتختيك ك مرغبئهتوك ك ماألركئرك واصتجئربك هبدفك إرضئءك حئجئهتوك اخلدمئت،ك وك صتستع،ك ك واالستخدام

 Reasons for Studying Consumer Behaviour أسباب دراسة سلوك المستهلك 2.1.2
ألنهك منك ك يفك اصتسويقك إىلك  راسةك ستوكك املستهتك؟ك ببسئطةك نوك خاك نك اآلوك نك واملختغوك نك واملعتنوك ملئذاك يتجأك املسرك 

ك يةك حئجئتك املستهتكتتبك إىلاملؤسسئتك هتدفك املاب ك رهمك ستوكك املستهتك.ك رحسبك املفهومك اصقئاديك صتتسويق،ك 
ئصك فوك إالك انك طايقك رهمك األشخك واصاغبئتك .ك والك ميكنك صتمختغنيك يفك اصتسويقك إرضئءك هذهك احلئجئتورغبئته

ك املؤسسئتك اص يك تستعم ك ستعك وخدمئتك املؤسسة.
ك اصنهئليك  ك املستهتكنيك االختبئر ك اصذيك حيك صالسرتاتيجيةتعتربك استجئبة ك فيك اصشيء ك فوك اصتسويقية، دِّ ك جنئحهئ

اتىك املختصك يفك اصتسويقك  مجك مئك يعارهك انك املستهتكنيك يفك ل ك جئنبك منك خطتهك اصتسويقية.ك ك صذصكرشتهئ.ك 
حيثك متكِّنك اصبيئنئتك املتعتقةك بئملستهتكنيك مبسئادةك املؤسسئتك اتىك حتديدك األسواقك واصتعافك اتىك اصعااقي ك اص يك 

ك اصعالمة، ك اتى ك تؤثا ك املستهدرنيك ك قد ك اصزبئلن ك إرضئء ك يف ك سيستما ك املنتج ك فنَّ ك من ك اصتألد ك اتى ك تسئادهئ ك لمئ
(Solomon, 2013, p. 9). ك

بئإلضئرةك صذصكك وبألثاك تفغي ك رإنهك يتمك  راسةك ستوكك املستهتكك صتعديدك منك األسبئبك املختتفةك ويفك وضعيئتك 
ك خمتتفة.ك نذلاك منك بينهئك مئك يتي:

 Improving Firm Performance سين أداء المؤسسةتح .أ
ك  المك  ك املؤسسئتك اص يك تقوم ك ستوكك املستهتكك )اصستعك ك قتسوِّك ئ ك تستعم واخلدمئتك بدراسة اصنتئلجك ك فو

ك ئك يفك اصبحوثك األخاى(ك منك فج ك اصارعك منك ف الهئك انك طايقك اسرتاتيجيئتإصيه ك اص يك متك اصتوصكُ ك توصيئتواص
يستطيعك املسوقونك نتيجةك صدراسةك ستوكك املستهتكك (.ك Customer-focused strategiesمتمالزةك حولك اصزبئلنك )

ك خططك تسويقيةك ك األرض ك اصتغميم ك وتطويا ك رعئصية، ك بألثا ك وخدمئهتم ك منتجئهتم ك تاويج ك واخلدمئت، صتستع
تهتكك منك اصتنبؤك مبئك رهمك ستوكك املسك نميكِّك ك لمئك ك .امليزةك اصتنئرسيةك واحلفئظك اتيهئك واسرتاتيجيئتك تسم ك بتعزيز

ك اصتتبيةك اصنئجحةك وارع،ك وبئصتئيلمك املنتجئتك اص يك تستجيبك صتتكك اصديدرعك األشخئصك صتشااءك وبعدك ذصكك تستي
ك اصزمنصتوقعئتك اصزب  .(Kardes, Cronley, & Cline, 2008, p. 14)ك ئلنك وحىتك جتئوزهئك اتىك ماِّ
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 Influencing Public Policy لى السياسة العامةالتأثير ع .ب
اصتأثرك ك يفك هئمكٌ ك  ورك املنظمئتك غرك اهلئ رةك صتاب ك ك ألشخئصك اصذينك يعمتونك يفك اصولئالتك احلكوميةك فوك يفص

اتىك اصسيئسةك اصعئمةك واصارعك منك ررئهيةك اجملتمع.ك رئصسيئسةك اصعئمةك هيك وضعك اصقواننيك واألنظمةك اص يك تقو ك فنشطةك 
ك فجامل ك ؤسسئتك من ك املستهتكني. ك محئية ك   ك ستوكك ك اصذينيقوم ك بدراسة ك اصسيئسئتك اصعئمة ك بتشكي  يهتمون

املستهتكك منك فج ك رهمك حئجئتك اجلمهورك ورغبئته،ك ويفك اصوقتك نفسه،ك محئيةك اجلمهورك منك فنشطةك املؤسسئتك 
يفك ك ستمااملتزايدك ئصباستعمئلك املوا ك اصكيميئليةك واحلئرظةك ك يتَّسممثال:ك  صة،ك غرك األخالقيةك فوك اخلطرة.ك غرك اصعئ

.ك لئستجئبةك صذصك،ك فصب ك املستهتكونك يهتمونك فلثاك رألثاك بئملكونئتك اص يك تدخ ك يفك صنئاةك املوا ك اصيذالية
يةك اك صألخطئرك اصغحيةك احملتمتة.ك هلذاك اصسبب،ك تقومك إ ارةك اصتيذيةك واأل ويةك األمايكتاليبةك املنتجئتك املبئاةك نظاكً 

U.S. Food and Drug Administration)ك مبط ك بكتئبةك ك ( ك املنتجئتك اصيذالية ك مسوقي ئتك ماملعتوك ك ل ئصبة
ك .(Kardes, Cronley, & Cline, 2008, p. 14)ك اصيذاليةك اتىك فغتفةك املنتجئت

 Educating and Helping ين على اتخاذ القرارات بشكل أحسنتعليم ومساعدة المستهلك .ج

Consumers to Make Better Decisions. 
ك اصعديدك منك األشخئصك بدراسةك ستوكك املستهتكك منك فج ك تعتيمك املستهتكنيك ومسئادهتمك اتىك  يقوم

ومك إ ارةك قواننيك حولك اصتيتيفك منك فج ك محئيةك املستهتكني،ك تقك ك بئإلضئرةك إىلك َسنِّك اصتغافك مبسؤوصية.ك رمثاًلك 
ك تبتوررك نغئل ك مفغَّتةك حولك ليفيةك قاك ك (FDA)اصتيذيةك واأل ويةك األمايكيةك  عتربك اءةك املعتومئتك اصيذالية.ك صذا

ك منك فهمك مواضيعك اصبحثك اص يك هتتمك هبئك ك اصتقئطامتيةك  ك واستعمئهلئ ك بئملستهتكنيك وحتتيتهئ املعتومئتك اخلئصة
ك .(Kardes, Cronley, & Cline, 2008, p. 14)ك املعنيةك منك فج ك تعتيمك املستهتكك اجلهئت

 Basic Concepts of Tourist Behaviour سلوك السائحل سيةالمفاهيم األسا 
ك  .اصسئلسيتمك اصتطاقك منك خاللك هذاك اجلزءك إىلك املبئ ئك واألسسك اصنظايةك اص يك يقومك اتيهئك ستوكك 

 ? Who Are the Touristsمن هم السياح؟  1.2.2

صتتيرك اك نظاكً برةك لمستهتكنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك ذاتك فمهيةك ك يُعُدك اصتمكنك منك ختطيطك األمنئطك االستهالليةك صت
ك ك جممواةك واضحةك منك املغطتحئت.حتديدك ك اتينئاصكبرك احملتم ك يفك نظئمك اصسيئحة.ك منك فج ك اصقيئمك بذصك،ك 

 ,Mill & Morrison)ميكنك تفسرك اصسيئحةك يفك جوهاهئك اتىك فهنئك نشئطك ميئرسهك األشخئصك اصذينك يسئراونك 

1992, p. 7)، حنيك فنَّك ك ،ك يفهئصسيئح.ك غرك فنَّك مئك يعافك بواألشخئصك اصذينك يشئرلونك يفك مث ك هذهك األنشطةك همك ك
.ك (Burkart & Medlik, 1990, p. 42)هك صيسك ل ك سفاك ابئرةك انك سيئحةك اصسيئحةك تنطويك اتىك اصسفا،ك إالك فنَّك 
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غنيفك األراا ك اتىك فهنمك سيئح.ك يتمك ،ك ومىتك ميكنك تإمجئعك ائمك حولك مئ-ألغااضك إحغئليةاتىك األق ك –هنئكك 
ك هكُ ركُ ،ك واص يك تعاِّك (Visitor)صزالا"ك ا"ك ملغطت ك (UNWTO)ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةماصتعبرك انك ذصكك منك خاللك تعايفك 

يكونك غاضهك اشاك شهاًاك وك شخصك يسئراك إىلك مكئنك آخاك غرك بيئتهك املعتئ ةك ملدةك تق ك انك إثينك ك فيَّك  ”فنه:ك اتىك 
هذاك اصزالاك ك صكيك يغب . “ متتك زيئرتهك مدروعك األجاك منك  اخ ك املكئنك اصذيك اصاليسيك منك اصاحتةك غرك ممئرسةك نشئط

ئ،ك اتيهك قضئءك صيتةك واحدةك اتىك األق ك يفك املكئنك اصذيك متتك زيئرته.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك تتمث ك فهمك  وارعك هذاك سئلحك 
ك  ك ك (Leisure)اصنوعك منك اصسفاك يفك اصرتريه ك اصدينك واصايئضة(، ك اصدراسة، ك اصغحة، ك يفك ذصكك )اصعطالت، اصعم ك وك مبئ

(Business) ك زيئرةك اصعئلتةك واألقئربوك ،ك(VFR) واالجتمئائتك ك(Meetings) ك(Sørensen, 2004, p. 36). ك
:ك (UNWTO, 2006)ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةمذصكك اصذيك وضعتهك يفك ك ئصتعايفك األلثاك استخدامك لمئك يتمث ك ا

تشم ك اصسيئحةك األنشطةك اص يك يقومك هبئك األشخئصك فثنئءك رحتتهمك وإقئمتهمك يفك فمئلنك تقعك خئرجك بيئتهمك املعتئ ةك ك ”
تمعئيرك اصدوصيةك اص يك ئك صوورقكً .ك “صفرتةك متتئصيةك الك تزيدك انك سنةك واحدة،ك ألغااضك اصرتريهك فوك اصعم ك فوك ألسبئبك فخاىك 

اك انك "اصسئل "ك هوك اصشخصك اصذيك يسئراك بعيدك ك نَّك ،ك رإ(UN)اصتئبعةك صألممك ااملتحدةك ك تعتمدك اتيهئك جلنةك اإلحغئء
تعايفك منك هذاك اصك استخداموك حيثك متك قبولك واحدةك اتىك األلثا.ك ك  ك ملدةك صيتةك واحدةك اتىك األق ك وسنةمنزصهك املعتئ

ك .ك (Kercuku, 2009, pp. 33-34)ك األممك املتحدةاصدولك األاضئءك يفك منظمةك طافك 
صوصفك هؤالءك املستهتكنيك اصذينك يشئرلونك يفك امتيةك اصتنق ك ك (Tourist)ُيستخدمك مغطت ك "سئل "ك لمئك 

ك  ك املنزصية. ك بيئتهم ك املؤقتك واصطوايك من ك اصتعايفك يفك وبئصتئيل، ك منك خاللك هذا ك األسئسية ك املفئهيم جلئنبك اتتمث 
ك اص" ك امل،ك "(Voluntary)طواي" ك اصو"ك (Temporary)ؤقت" ك (Mobility)تنق " ك اكِ . ك انك بيئتهك رئذا بتعدك را ك معنيَّ

هك مغطت ك نتيجةك حلاب،ك لئرثةك طبيعيةك فوك فزمةك فخاى،ك يُطتقك اتيك مثاًلك املنزصيةك بغفةك مؤقتةك اتىك فسئسك غرك طواي،ك 
هبم"ك ك "األشخئصك املتجاك مبغطت ك إصيهاصعم ك يفك بتدك آخاك رقدك ُيشئرك اتىك ك ،ك فمَّئك إذاك ُفجرب(Refugee)"الجئ"ك 

(Trafficked persons) لمئك يشرك إىلك اصذيك يتنق ك منك مكئنك إىلك آخاك اتىك فسئسك  الم،ك مبغطت ك "مهئجا"ك .ك ك
(Migrant) ك(Cooper & Hall, 2008, pp. 13-14) ك .ك

صكيك وك ىلك آخا.ك إيشرك مغطت ك اصتنق ك يفك سيئقك اصدراسئتك اصسيئحيةك إىلك قدرةك األراا ك اتىك االنتقئلك منك موقعك 
تعتربك لقيو ك ك اصعوام ك اص يخمتتفك فنك يكونواك قئ رينك اتىك اصتيتبك اتىك ك اتيهميتمكنك األراا ك منك اصقيئمك بذصك،ك 
ك هئك ريمئك يتي:إجيئزك صتتنق ك املاتبطك بئصسيئحةك واص يك ميكنك 
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ك حيتئجك األراا ك إىلك  خ ك : (Income) الدخل .أ مبجا ك ك ياصنشئطك اصسيئحاالخنااطك يفك ك نهمك منميكِّك متئحك لئف 
ك تتبيتهمك صالحتيئجئتك األسئسيةك األخاى؛

جيبك فنك يكونك هنئكك وقتك متئحك منك فج ك اصسفا،ك بنفسك اصقدرك منك األمهية،ك سيكونك : (Time)الوقت  .ب
يئرك ئك ملدىك قدرةك األشخئصك اتىك اصسفاك وبئصتئيلك اصتأثرك اتىك امتيةك اختً اك رليسيكً مقدارك اصوقتك املتئحك حمدِّك 

ك اصوجهةك اصسيئحية؛

ئ،ك حيتئجك األشخئصك منك فج ك اصقدرةك اتىك اصسفا،ك الك سيمئك  وصيكً : (Political rights) الحقوق السياسية .ج
إىلك امتالكك احلقك اصسيئسيك منك فج ك اصسفاك إىلك وجهئتك معينة.ك يتمك من ك هذهك احلقوقك منك ِقب ك اصدوصةك 

يتمك متكنيك .ك حيثك (Destination)ك واصوجهةك (Generating region)اصقوميةك صك ك منك املنطقةك املوصدةك 
ك اصتأشراتك وتشايعئتك اصسفا؛وك منك خاللك اصقئنونك اصدويلك ولذصكك فنظمةك جوازاتك اصسفا،ك ذصكك 

ك احلئصةك اصغحيةك اصسيئة،ك اصضعفك فوك اإلائقةك إىلك تقييدك خيئراتك اصسفا؛ؤ يك تقدك ك :(Health)الصحة  .د

ك احملتمتوك ك :(Information and education)المعلومة والتعليم  .ه ك املسئراون ك معتومئتك حيتئج ك إىل ن
ك اصوجهئتك اصسيئحية؛وك منك اصوصولك إىلك نظئمك اصسيئحةك ك متكنهم

تؤثاك املخئوفك بشأنك املستوىك املدركك صتسالمةك واألمنك اتىك : (Safety and security)السالمة واألمن  .و
:ك من.ك تشم ك اوام ك اصسالمةك واألامتيةك اختيئرك اصوجهئتك ووسيتةك اصنق ،ك لمئك قدك تؤثاك اتىك قاارك اصسفا

ك االستقاارك اصسيئسيك واملخئطاك اصسيئحية؛ادمك وك اصتهديدك املدركك صتجاالم،ك 

ؤوصنيك انك صتمستؤثاك متطتبئتك رائيةك فراا ك األساةك اتىك اختئذك قااراتك اصسفا،ك خئصةك ك :(Family)العائلة  .ز
ك اصاائية؛ك تقدمي

ئك اتىك فمنئطك اصسفا.ك يكً يؤثاك تواراك اإلجئزاتك املقارةك رمسك :(Legislated holidays) القانونيةاإلجازات  .ح
يفك اصواليئتك املتحدةك ك (Christmas)اطتةك اصكايسمئسك وك ك (Thanksgiving)شكاك تعتربك حفالتك ايدك اص

ك اك انك منزهلم.ك ومعك ذصك،ك هنئكاألمايكيةك منك فهمك اصعط ك منك حيثك اد ك األشخئصك اصذينك يسئراونك بعيدك 
اختالرئتك لبرةك بنيك اصبتدانك منك حيثك متطتبئتك االجئزةك اصقئنونيةك واصعطالتك اصامسية.ك اتىك سبي ك املثئل،ك 

ك وك صيئ،ك ألسرتا ك صفانسئك مخسإجئزةك قئك ئ(ك يومكً 20اشاونك )ك وبايطئنيئهوصندا نك واشاوك ك ةنونيةك يفك اصسنةك بينمئ
ك ؛(ك فيئم10)ك ةئك واصغنيك اشاك (ك يومكً 25)

ك  
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ك بأهنمك متئحةك قئنونيةاصك اصعط وصوك لئنتك ك حىتك :(Work)العمل  .ط ك إىلك اصشعور ك الك يزالك األراا ك حبئجة ،
ك  ك إجئزات. ك قئ رونك اتىك فخذ ك توصَّك رتقد ك اصبئحثك ريتشئر ز  (Richards, 1999) منك خاللك  راسةك ك

دفك اصسيئحةك واصرتريهك هبتقتيصك سئائتك امتهمك ك يعتربونك بأنَّك ستجَوبنيك إىلك فنَّك ثتثيك األراا ك املاستقغئليةك 
ك ئك اتىك حيئهتمك املهنية؛يؤثاك ستبكً 

لمك واالقتهك ايُعتربك املوقعك اصنسيبك صتمكئنك اصذيك يعيشك ريهك شخصك مئك اتىك فسئسك  : (Location)الموقع  .ي
ك ًداك صستوكك سفاه؛ك مقيِّك اصنق ك ائماًلك وسئل ك ب

يك خئوفك بشأنك األمنك اصشخغملك نتيجةقدك يكونك اجلنسك مبثئبةك قيدك اتىك اصسفاك : (Gender)الجنس  .ك
ك مةك اصسفاك ألراا ك جنسك معني؛مبدىك مالءك املتعتقةفوك اصقضئيئك اصثقئريةك 

ك وحناألراا ك يفك اصثقئرئتك املختتفةك اختالرئتك ريمئك يتعتقك بئالجتئهئتك ك وضعدك يوصِّك ك :(Culture)الثقافة  .ل
ستوليئتك غرك فسئسية.ك  رالهك لوإك يتمك ااتبئرهاك انك املنزلك مبئك ياتبطك اصتنق ك املؤقتك بعيدك ك ملئاصسيئحة،ك خئصةك 

ك صذصكك ميكنك اصقولك إنك تطوياك ثقئرةك املستهتكك هوك فحدك اصعوام ك األسئسيةك يفك اصتأثرك اتىك منوك اصسيئحة
(Cooper & Hall, 2008, pp. 14-15).  

ك  ك هنئكك حتديئتك لبرة ك ذصك، ك تومع ك بئصتحتي  ك صذصكك ك اإلحغئليتعتق ك حتديدصتسيئح. امليزاتك عضك بك اتينئ
ك :األخاىك اص يك متيزك اصسئل ك انك بئقيك األراا األسئسيةك 

ك (VFR)اتىك سبي ك املثئلك زيئرةك األصدقئءك واصعالقئتك  :(The purpose of travel)من السفر  الغرض .أ
 .(Cooper & Hall, 2008, p. 16)ك اصرتريهفوك 

ك  اصبعدك اصزمينك املتضمنك يفك اصزيئرةك اصسيئحية،ك واصذيك قدك حيدِّك : (The time dimension)البعد الزمني  .ب
يقضيهك يفك ك لمةك واصوقتك اصذيقئمةك اصدامكئنك اإلاك انك بعيدك ىك صتوقتك اصذيك يقضيهك وك ررتاتك زمنيةك  نيئك وقغ

ك اصزمنيةك ورقكً ك .(Cooper & Hall, 2008, p. 16)اصوجهةك  ك ملحيثك ترتاوحك املدة يةك اصعئملصسيئحةك انظمةك ئ
(UNWTO) بنيك صيتةك واحدةك اتىك األق ك وسنةك واحدةك اتىك األلثاك ك(Kercuku, 2009, p. 34). ك

ملثئلك اصطبيعةك ،ك اتىك سبي ك اريهئك تعايفك املسئراينك بأهنمك سيئحاص يك قدك الك يتمك : (Situations)الحاالت  .ج
 .(Cooper & Hall, 2008, p. 16)اصطوايةك صسفاهمك 

،ك سيتمك (UNWTO)ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةموالك سيمئك تعايفك ك ئ،ئك ستفكً إصيهاملشئرك ئك صتتعايفئتك صذصك،ك وورقكً 
عتئ ةك ملدةك يتنقتونك منك بيئتهمك املسئل "ك صإلشئرةك إىلك مجيعك األشخئصك اصذينك اصمغطت ك "ك يفك هذاك اصعم كَ ك استخدامكَ 
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ك ذصكك قضئءك )مبئك يفك نك سئاةك والك تتجئوزك سنةك واحدة،ك بطايقةك طوايةك وبأغااضك اصرتريهالك تق ك انك فربعك واشاي
ك ك ك واالجتمئائت.ك ك زيئرةك اصعئلتةك واألصدقئءوك ،ك األامئلوك ،ك اصدينك واصايئضة(ممئرسةك اطتة،ك اصغحة،ك اصدراسة،ك 

 Analysis of Tourist Behaviours تحليل سلوكيات السائح 2.2.2
اىك اصبئحثةك ريزينقاك تبستوكك املستهتك.ك ك اتىك املواضيعك املاتبطةك ئالاتمئ بميكنك تفسرك مفهومك ستوكك اصسئل ك 

(Reisinger, 2009, p. 279) ك ك شااء،ك وك اصستوكك اصذيك يظهاهك املستهتكونك اندك اختيئر،ك ك هوستوكك املستهتكك فنَّ
إضئرةك رغبئهتم.ك يتوقعونك فهنئك ستتيبك احتيئجئهتمك وك األركئرك واصتجئربك اص يك وك اخلدمئت،ك وك استخدامك وتقييمك املنتجئت،ك وك 

صذصكك .ك هةك اصعديدك منك اصبدال ك واخليئراتستوكك اصذيك يظهاهك املستهتكونك يفك امتيةك اختئذك اصقاارك اندك مواجاصك إىل
ك صتبئحثةك ورقكً  راسةك ستوكك اصسئل ك ك هتتم ك اصسيئحك اندك دراسةك بئ استعمئلك وك شااء،ك وك ك ،اختيئراصطايقةك اص يك يقومك هبئ

منك ك ذك اصقااراتإىلك رهمك وتفسرك ليفيةك قيئمك اصسيئحك بئختئك .ك إضئرةاخلدمئتك واصتجئربك اصسيئحيةوك ك وتقييمك املنتجئت،
ك .اصسيئحيةنتجئتك واخلدمئتك املك اتىواجلهدك ك املئلوك فج ك إنفئقك املوار ك املتئحة،ك مث ك اصوقت،ك 

جممواةك األنشطةك املاتبطةك ك ”ك :هاتىك فنَّك ك اصستوكك اصسيئحيك (Stafford, 2001)فك اصبئحثك ستئرور ك لمئك يعاِّك 
ك .(Kercuku, 2009, p. 26) “ك اصستعك واخلدمئتك االقتغئ يةك يفك جمئلك اصسيئحةبطايقةك مبئشاةك بئستهالكك 

،ك اصفهم،ك ةراصتفكر،ك املعاك )اصبعدك املعايفك ك ذصكك ذهنك اصسيئح،ك مبئك يف(ك 1)اصسئل ك هيك  راسةك ك ردراسةك ستوك
،ك الجتئهئتااملشئاا،ك اصعواطف،ك )اصبعدك اصعئطفيك ك ،(اصتحتي ،ك واسرتجئعك املعتومئتك منك احمليطك اإل راك،ك اصتخزين،

؛ك (،ك اصاغبةك واإلرا ةمعينةك أشيئءبنيَّةك اصتغافك بطايقةك معينة،ك فسبئبك اصقيئمك )واصبعدك اصستوليك ك ،(املسبقةك االستعدا ات
(ك 5)يطك اصذيك يؤثاك اتىك ستوكك اصسئل ؛ك واحمل(ك 4)؛ك (Spirit)ك اصاوحك (3)اجلسمك منك حيثك اصستوكك اصعتين؛ك (ك 2)

ك .(Reisinger, 2009, p. 279)ك فيك مئك يستقبتهك اصسئل ك منك احمليطاصتيذيةك اصعكسية،ك 
 Casarin)بدفتك اصدراسئتك حولك اصستوكك اصسيئحيك بئصتزايدك بشك ك لبرك نتيجةك صتتطورك يفك اصقطئعك اصسيئحيك 

& Andreani 2002)ك ا ك فنَّ ك تبنيَّ صسيئحةك جمئلك خغبك صتطبيقك اصعديدك منك اصنمئذجك .ك ومنذك فوال ك اصتسعينيئت،
واصنظايئتك اص يك متك تغميمهئك يفك اصبدايةك صقطئائتك استهالليةك فخاى.ك ومعك ذصك،ك رقذك فبازتك اصتطبيقئتك اص يك متك 
تنفيذهئك بعضك اخلغئلصك املتعتقةك بستوكك اصسئل .ك تعو ك هذهك ااخلغئلصك فوك االختالرئتك إىلك تعقيدك وتنوعك اصسيئحةك 

خلدميةك ئ(.ك االوةك اتىك ذصك،ك اتىك املؤسسئتك تكييفك ااوضهئك ااك صعبكً تنبؤك ورهمك اصستوليئتك فماكً )ممئك جيع ك امتيةك اص
 .(Kercuku, 2009, p. 26)ئك صتستوليئتك منك فج ك مواجةك املنئرسةك املتزايدةك ورقكً 
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 ?Tourist Behaviour: To Whom Does it Matter : من الذي يهمه األمر؟سلوك السائح 3.2.2
.ك بتحتي ك ستوكك اصسيئحاملهتمةك ةك تاجلهئتك اصفئاك مناصعديدك ك هنئكفنَّك ك (Pearce, 2005)ياىك اصبئحثك برسك 

(ك صئنعوك اصقاارك يفك اصقطئعك اصعئم؛ك 2(ك اصسيئحك حبدك ذاهتم؛ك )1يف:ك )ك فسئسيةك تتمث مخسك رئئتك ك قسَّمهئك إىلحيثك 
(ك احملتتنيك )منك امليدانك األلئ مييك وميدانك األامئل(.ك 5)و؛ك اإلاالم(ك وسئل ك 4يفك اصقطئعك اخلئص؛ك )(ك صئنعوك اصقاارك 3)
ك (.1-2رقمك )ك كك اصسئل ك يفك اصشك ص يك تابطك هذهك اجلهئتك اصفئاتةك بستوك ميكنك تتخيصك االهتمئمئتك واصعالقئتك اإذك 

بتجئرهبمك ك صسيئحا.ك حيثك يهتمك ذاهتماصسيئحك ك يفئك صتبئحثك ورقكً انك اصسؤالك يتمث ك اجلوابك األولك وبئصتئيل،ك 
ئرةك انك زيئرةك حمتيةك بلئنتك اك ك منهئ،ك سواءكً ك ل ٍّك ك ك ليفيةك تعظيمك املنفعةك منوياغبونك يفك رهمهئك منك فج ك معارةك ك ك اصشخغية

لمئك يستطيعك اصسيئحك بفض ك نتئلجك اصدراسئتك حولك ستوليئهتمك اصتعتمك حولك ليفيةك حتديدك ك ك .ئةك  وصيكً فوك اطتةك ممتد
ك صقاارات.اصتعافك اتىك اصبدال ك املتئحةك واختئذك فحسنك اوك احتيئجئهتمك بشك ك فرض ،ك 

ئح.ك قدك صسياك بئصنسبةك صألشخئصك اصذينك يتخذونك اصقااراتك حولك ذاتك فمهيةستوكك اصسئل ك ك تعتربك  راسة،ك ثئنيئ
ك باخصك (TO)ك اصذينك يزو ونك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةهؤالءك مث ك ك صتقطئعك اصعئم،ك نيتئبعاألشخئصك ك هؤالءيكونك 

ك تتعتقيئسئتك سك اختيئرقااراتك فوك ك بئختئذاك الرتبئطك امتهمك نظاكً ك ،وك املؤسسئتك اصسيئحيةك اخلئصةرِّك اصعم ،ك فوك مس
صسئل ،ك ئك بدراسةك ستوكك امنك فلثاك اجلهئتك اصفئاتةك اهتمئمك ك اصقاارك يفك اصقطئعك اصعئمك وغئنعر.ك نشئطئتك اصسيئحب

ةك اصسيئحية.ك ستوكك اصسئل ك يفك اصوجه راسةك اتىك ك ئالاتمئ يتخذونك قااراتك متعتقةك بئصسيئسئتك واصتسيرك بك حيث
دراسةك اصعوام ك باملختغونك يفك اصتسويقك اصذينك يعمتونك ضمنك شاالئتك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك ك يهتميفك حنيك 

املؤسسئتك ك يهتمك صئنعوك اصقااراتك يفلمئك ك منك اآلخا.ك ك وجتعتهمك يتوجهونك حنوك مكئنك بداًلك ك اصسيئحاص يك تؤثاك اتىك 
صتحقيقك ك اصسيئح،ك تيئجئتك وتفضيالتاملئيلك وتغميمك املنتجئتك اصسيئحيةك اص يك تتمئشىك معك احاالقتغئ يةك بئصنجئحك 

وامتيئتك ك طايقةك اختئذهمك صتقااراتك املتعتقةك بئصسفاوك تقومك هذهك اجلهئتك اصفئاتةك بدراسةك تفضيالتك اصسيئح،ك ك ذصك
ك .ك (Pearce P. L., 2005, pp. 6-7)ك اصشااء
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 دراسة سلوك السائحب نالمهتمو (: 1-2شكل رقم )

 
Source: Pearce, P.L (2005), Tourist behaviour: Themes and conceptual schemes, Channel View 

Publications, England, p.7. 

اص يك ك (Lobby groups)منك اجلهئتك األخاىك اص يك قدك هتتمك بدراسةك ستوكك اصسئل ك نذلاك جمموائتك اصضيطك 
هتتمك مبواضيعك معينةك حولك ستوكك اصسئل ،ك الك سيمئك املواضيعك املتعتقةك بدرعك اصاسومك واصضاالبك اتىك األنشطةك مثال.ك ك 

اتىك سبي ك ك .واصسيئسينيك اإلاالمئك بستوكك اصسئل ،ك واملتمثتةك يفك وسئل ك تك فخاىك فق ك اهتمئمكً هنئكك جمموائلمئك 
ية،ك فوك ستبيةك منك اصتأثراتك االقتغئ ك لئنتك إجيئبيةك منك حيثمعينةك )سواًءك ك املثئل،ك إذاك قئمك اصسيئحك بتوصيدك تأثراتك 

احملتيةك فنك ستوكك ك االماإلاصثقئريةك واصبيئية(،ك قدك جيدك اجملتمعك احملتيك ومنك مثك وسئل ك -حيثك اصتأثراتك االجتمئاية
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 .Pearce P. L., 2005, p)ك ةسيئسيك استجئبئتاك بئملالحظة.ك يفك املقئب ،ك قدك يؤ يك ذصكك إىلك توصيدك اصسئل ك جدياكً 

ك .ك (7
ك األراا ك اصذيفخركً   ك همك بدراسةك ستوكك اصسئلك صديهمك اهتمئمك  المك وثئبتك نا،ك وبشك ك ائمك ميكنك اصقولك بأنَّ

عيك اصقااراتك حيثك تعتربك فامئهلمك ذاتك فمهيةك لبرةك صغئناصبئحثونك األلئ ميونك واحملتتونك يفك املؤسسئتك االقتغئ ية.ك 
نهمك منك اختئذك متكِّك ك اصقاارك حبئجةك مستماةك إىلك املعتومئتك واصتحتيالتك اصدقيقةك واملتطورةك اص يك متخذيواصسيئح،ك لونك 
ك .ك فرض ك اصقاارات

 The Importance of Studying رينبالنسبة للمسوقين والمسيِّ  أهمية دراسة سلوك السائح 4.2.2

Tourist Behaviour for Marketers and Managers. 
ك ،ك نذلاك منك بينهئ:اسةك ستوكك اصسئل ك ذاتك فمهيةك لبرةاص يك جتع ك  رك ك هنئكك اصعديدك منك األسبئب

  ك بشاالهك ئحيمك مئذاك يقومك اصساتىك املسوقنيك واملسرينك تعتكُ ك ،االسرتاتيجيةصقااراتك امنك فج ك اختئذك فحسنك
وسئل ك فشكئلك اإلقئمةك وك ،ك مئك هيك فنواعك اصوجهئتك اصسيئحيةك ؟شرتيئهتممك إادا ئذا،ك فين،ك وليفك يقومونك بومل

طهمك املنظمةك فوك األصتيةك املميزة؟ك مئك اصذيك يشجعهمك وحيبك نك بئصاحالتوك ه ك همك مهتمك ؟فضتوهنئياصااحةك اص يك 
سوقنيك ملإلنفئق؟ك اتىك اصنك وك ءك بعيداك انك منئزهلم؟ك لمك همك مستعدتبقئصنك وك مك مستعدانك اصسفا؟ك لمك ه
ملنتجئتك يقومونك بشااءك نوعك معنيك منك اك نفنواعك اصسيئحك اصذيك ياصسيئحيك معارةك مئك هك واملسرينك يفك اصقطئع

ك نوك وك نك فوك منطوك نك وميئماك وك وك ياغبونك يفك اصااحة؟ك ه ك همك منفتحنك فوك اصسيئحك نشطك هؤالءك اصسيئحية.ك ه 
ك عك اص يرمئك اصذيك يشجعهمك اتىك اصشااء؟ك ليفك يقومونك بئصبحثك انك املنتجئت؟ك مئك هيك املنئك ن؟وك وخجوص

يفك لك ك املعتومئتك اص يك يبحثونك انهئك حولك املنتج/اصوجهةك اصسيئحية؟يبحثونك انهئك وأليك فسبئب؟ك مئك هيك 
ك مدىك احتمئلمصبدال ؟ك منك اصذيك يؤثاك اتىك قااراهتبنيك اك بئصتفضي يقومونك  مك صنفسك إائ ةك زيئرهتك ؟ك مئ

هك األسئتةك اتىك ل ك هذك األجوبة ك تزوِّك اصوجهةك اصسيئحيةك واستعمئلك نفسك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية؟ك 
يك تستجيبك غميمك اسرتاتيجيئهتمك صكتك نك اصسيئحينيك مبعتومئتك مهمةك تسئادهمك اتىاملسوقنيك واملسري

 ؛اصسيئحئجيئتك حل

  اصسيئحك بهك ك يقومك ئمبئإلضئرةك إىلك  راسةك تقييمئتك اصسيئحك اتىك املنتجئتك اصسيئحية،ك اتىك املسوقنيك معارةك
،ك يسئراونك مثاًلك )ك مئصهبئستع،ك بعدمئك يقومك اصسيئحك بشااءك منتجك معني،ك ه ك يقومونك مبشرتيئهتمك اجلديدة.ك مثاًلك 

ك (رندقويقيمونك يفك ك Hawaiiإىلك  ك إجيئره ك فو ك فوك يقومونك ببيعه ك اإلجيئرمثاًلك )،  Timeك بوقتك مشرتكك ،

share؛) 
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  ك طايقةك تفئا بإذاك استطئعك املسوقونك رهمك ستوكك اصسيئحك وقااراهتمك اصشاالية،ك يستطيعونك بعدك ذصكك اصتنبؤك
كك اصستوك.ك انتهئجك ذصك ئهتم،ك واحمليطك اصذيك يدرعهمك إىلاصسيئحك معك منتجئهتمك وخدمئهتمك اجلديدة،ك معتوم

ةك تنئرسيةك لبرةك يفك ونك ميزك ميتتكك املسوقونك اصذينك يفهمونك طبيعةك ستوكك اصسئل ك وامتيةك قاارك اصشااءك صتسئل 
 .ك (Reisinger, 2009, pp. 282-283)ك اصسوق

 Tourist Typologies and its Marketing وتطبيقاتها التسويقية تصنيفات السائح 

Applications. 
،ك لمحئوصةك صشاحك يئحصتسمتنواةك ك تغنيفئتك بئقرتاحيفك اجملئلك اصسيئحيك ك واأللئ مينيك نياصبئحثاصعديدك منك قئمك 
 .Sanitmatcharo, 2006, p)ك ةمك اصسيئحييئهتستولك اختالفحولك ليفيةك وفسبئبك ك (Lifestyles)هتمك فمنئطك حيئ

ك اجلزءك إىلك .ك (131 ئك سيتمك تاتيبهئك تاتيبكً ك واص يبعضك اصتغنيفئتك األلئ مييةك املعاورةك صتسيئح،ك سيتمك اصتطاقك يفك هذا
ك ئ.زمنيكً 

 (Cohen, 1972)تصنيف الباحث كوهين  1.3.2
ك إىلك ام ك ائملك االجتمئعك إيايكك لوهنيك ك تمتَّك  ك ك (Eric Cohen)اإلشئرة ك اصبئحثـَنين ك هورناك منك خاللك  راسة

ك اصبئحثك صويكك ك (Swarbrooke & Horner, 1999, pp. 86-87)وسوارباوكك   ,Lowyck)ك وبوصرتو راسة

Langenhove, & Bollaert, 1993, pp. 16-18) ك صتسيئح(ك فنواعك فسئسيةك 4بعةك )بتحديدك فرك لوهنيك .ك حيثك قئمك ك
ك :واملتمثتةك يف

يعتمدك هؤالءك اصسيئحك اتىك احلمئيةك  :(Organized mass tourists)السياح الجماعيون المنظَّمون  .أ
يفضتونك وك .ك يقومك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بشااءك حزمةك سيئحيةك إىلك وجهةك مشهورة،ك بشك ك لبرك واصبيئةك املأصورة

ك ئ؛اآلخاين،ك بئتبئعك مسئرك غرك مانك وحمدَّ ك مسبقكً اصسفاك معك جممواةك لبرةك منك اصسيئحك 

ك اصنوعك منك اصسيئحك بشااءك  :(Individual mass tourists)السياح الجماعيون الفرديون  .ب يقومك هذا
حزمةك سيئحةك فلثاك ماونةك تتي ك هلمك املزيدك منك احلايةك واالستقالصية.ك همك فلثاك ااضةك صتبحثك انك اصتجئربك 

ك ،طاملسئرك املخطك اني ك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك إىلك االبتعئ ك اجلديدةك منك حنيك إىلك آخا.ك ومعك ذصك،ك مي
يعتمدونك اتىك صنئاةك اصسيئحةك اصتقتيدية.ك تكونك اصاغبةك يفك ايشك جتئربك جديدةك فلربك ك صكنهمك الك يزاصون

ك مقئرنةك معك اصفئةك األوىل؛
ك 
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يقومك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بتنظيمك رحتتهمك اصسيئحيةك بأنفسهم،ك جتنبك  :(Explorers)المستكشفون  .ج
املسئرك اصتقتيديك قدرك اإلمكئن.ك ياغبك املستكشفونك يفك ك انالتغئلك معك اصسيئحك اآلخاين،ك واالبتعئ ك ا

ك واألمئن؛ك ئك منك اصااحةاصتواص ك معك اصسكئنك احملتينيك يفك وجهةك اصسفا،ك صكنهمك يتوقعونك مستوىك معينكً 

حيئولك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك االتغئلك املبئشاك بئصثقئرئتك احملتيةك وحتقيقك اصقبولك  :(Drifters)التائهون  .د
ك اصنوعك  بئختيئرك اصوجهئتك وفمئلنك اإلقئمةك بدونك اصتخمنيك واصتخطيطك منك اصسيئحك منك ِقبتهم.ك يقومك هذا
،ك االتغئلك بغنئاةك اصسيئحةك اصامسية.ك يعتربك اصبحثك انك اصتجئربك اإلمكئناملسبق.ك لمئك يتجنبونك بقدرك 

 .(Sanitmatcharo, 2006, pp. 132-133) بئصنسبةك هلمك فمهيةك بئصيةك ذاك (Novelty)يدةك اجلد
 Institutionalized)ك صنيك منك اصسيئحك بئصسيئحك املؤسسئتينياصنوانيك األوك ك (Cohen)لوهنيك ك ك وصفك اصبئحث

tourists)ك األخرينك بئصسيئحك غرك املؤسسئتينيك ،ك يفك حنيك وصفك اصنواني(Non-institutionalized tourists) ك.
اصوجهئتك اصسيئحيةك ك ئستكشئفاصذينك يقومونك بك (Pionners)وا ك ك همك اصاكُ اصسيئحك غرك املؤسسئتينيياىك اصبئحثك فنَّك 

اةك وفلثاك راحةك يئممك يغب ك اصسفاك إىلك تتكك اصوجهئتك فق ك اجلديدة.ك بينمئك يقومك اصسيئحك املؤسسئتيونك بئتبئاهمك ملئ
ك ك .(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 85)اك صتطورك صنئاةك اصسيئحةك وبنيتهئك اصتحتيةك نظاكً 

اتىك فسئسك فنَّك ك (Cohen)تغنيفك اصبئحثك لوهنيك ك (Richard Sharpley)انتقدك اصبئحثك ريتشئر ك شئربتيك 
ك املؤسسئتيني ك متئمكً اصسيئح ك خيتتفون ك ك ال ك املؤسسئتينيئ ك غر ك اصسيئح ك "املستكان ك اصسيئح ك فنَّ ك ياى ك إذ شفون"ك .

(Explorers) نك اصنق ك وفمئلك مسئراتتخغغةك منك فج ك اختيئرك املرشئ يةك اإلكتيبئتك اصهمك لذصكك يستخدمونك ك
ك .(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 85)اإلقئمةك اخلئصةك هبمك 

 (Plog, 1977)تصنيف الباحث بلوج  2.3.2
ك 18تك اتىك متك جتايبيةبتطوياك امتهك حولك  وارعك اصسئل ك بنئًءك اتىك  راسةك ك (Plog, 1977)قئمك اصبئحثك بتوجك 

.ك Allocentrics(ك 2و)ك Psychocentrics(ك 1إىلك رئتني:ك )ك اصسيئحشالةك صتسفاك واصطران.ك قئمك هذاك األخرك بتقسيمك 
نفسهم.ك ك اءك اتىك فبئالنطوك يتسمونك واصذينك ك إىلك امليئماةك ق ك مياًلك األك اصسيئحإىلك ك (Psychocentrics)تشرك اصفئةك األوىلك 

نخفضة،ك يتمتعونك يتميزونك مبستويئتك نشئطك مك إىلك تفضي ك األشيئءك املأصورةك يفك وجهةك اصسفا،ك لمئك ميي ك هؤالءك اصسيئح
.ك يفك حني،ك تشرك اصفئةك اصثئنيةك (Tour packaging)اتىك اصاحالتك املنظمةك ك االاتمئ بئألجواءك املأصورةك ويفضتونك 

زك اهتمئمئهتمك اتىك فنشطةك متنواة.ك يتسمونك بئصتوجهك حنوك اآلخاين،ك إىلك اصذينك ترتلك (Allocentrics)منك اصسيئحك 
ك اصسيئحفنَّك هذاك اصنوعك منك ك (Plog)ياغبونك يفك املخئطاةك ويبحثونك انك رحالتك تتسمك بئمليئماة.ك يعتقدك اصبئحثك بتوجك 
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فوك ك قتةاملستا،ك واصاحالتك اصسيئحيةك املنئطقك اصسيئحيةك األق ك تطوركً وك ،ك (Exotic)يفضتونك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصيايبةك 
 .ك (Sanitmatcharo, 2006, p. 131)ك اصفا ية

 (Perreault, Dorden, & Dorden, 1979) آخرينو  بيرو نيتصنيف الباحث 3.3.2
فساةك وهيك ك ك 2000 راسةك استقغئليةك مشتتك ك إىلاك جمموائتك استنئ كً ك قئمك اصبئحثونك بتغنيفك اصسيئحك إىلك مخس

ك لئآليت:

يتميزك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بئمتاللهمك  :(Budget travellers)المسافرون ذوو الميزانية المحدودة  .أ
 ؛اتىك رحالتك فوك إجئزاتك منخفضةك اصتكتفةنك صتحغولك ونك مداخي ك متوسطة،ك صكنهمك يسعكَ 

يتسمونك مبستويئتك تعتيميةك جيدةك ومداخي ك ائصية،ك  :(Adventurous tourists)السياح المغامرون  .ب
 امليئماة؛تفضيتهمك صقضئءك اطالتك ك حيثك يبدون

ك اصنوعك منك اصسيئحك بتوخيهمك صتحذرك  :(Homebody tourists)ن للمنزل السياح المحبو  .ج يتسمك هذا
اك يفك غركً ئك قلمئك فهنمك يقضونك وقتكً معك اآلخاين،ك ك ك رحالهتمصكنهمك الك يتنئقشونك حولك ك ،وفخذهمك صتعطالت

 اصتخطيطك هلئ؛

ولك حيتسمك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بقضئءك اصكثرك منك اصوقتك يفك اصتفكرك  :(Vacationers)المصطافون  .د
 ئلفك منخفضةك األجا؛قبتة،ك لمئك مييتونك إىلك اصعم ك يفك وظاملك رحالهتم

لبرك صتسفاك وصكنهمك غرك مهتمنيك بإجئزاتك هنئيةك ك ك اصذينك صديهمك استعدا  :(Moderates)المعتدلون  .ه
 .(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 86)ك األسبوعك فوك اصايئضئت

 (Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1986)واستفالمس  ثتصنيف الباح 4.3.2
سئل ك بتجيكيك حيثك متك حتديدك سبعةك ك 3000اك اتىك  راسةك استقغئليةك مشتتك هذاك اصتغنيفك استنئ كً ك إادا متك 

ك فنواعك منك اصسيئحك هيك لئآليت:

ياغبونك يفك قضئءك إجئزاتك اتىك ك ناصذيك مك اصسيئحه :(Active sea lovers)البحر النشطين  محبو .أ
 شئطئك اصبحا؛

ك يقدِّك  :(Contact-minded holiday-makers)السياح المهتمون باالتصال  .ب ك تكوينك اصذين رون
ك فنك يتمك حسنك ضيئرتهمك منك ِقب ك اصسكئنك احملتيني؛صداقئتك جديدةك فثنئءك رحتتهمك وك 
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تينيك منك طافك اصسكئنك احملاصذينك ياغبونك يفك فنك يتمك استضئرتهمك : (Nature viewers)الطبيعة  مشاهدو .ج
 بينمئك يقومونك بئالستمتئعك بئملنئظاك اصطبيعيةك اجلميتة؛

 اصذينك ياغبونك يفك االسرتخئءك واصااحةك فثنئءك رحتتهم؛ :(Rest-seekers)الراحة  طالبو .د

نك بعضك امليئماات،ك لمئك فهنمك ياغبوك وك اصذينك يفضتونك اصاحالتك اصثقئريةك  :(Discoverers)المستكشفون  .ه
 ئصك جد ؛يفك اصتعافك اتىك فشخ

 :(Family-orientated sun and sea lovers)البحر والشمس  المتوجهون نحو العائلة ومحبو .و
وياغبونك يفك قضئءك اصوقتك معك فراا ك اصعئلتةك إضئرةك إىلك املشئرلةك يفك فنشطةك حيبهئك ميثتونك فوسعك جممواةك 

 ؛(Child friendly)األطفئلك 

اصذينك يقدرونك اصسالمةك واألمنك وحيئوصونك جتنبك املفئجآتك منك خاللك  :(Traditionalists)التقليديون  .ز
 .(Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 86-87)اصتمسكك بئصوجهئتك واصاحالتك املأصورةك 

 (Plog, 1987)تصنيف الباحث بلوج  5.3.2
مدك حيثك ياىك فنَّهك قدك يعتك فنواعك اصسيئح،بتطوياك تغنيفك شئم ك جلميعك ك (Plog, 1987)قئمك اصبئحثك بتوجك 

ياىك فنهك ميكنك ك مئليتوصتونك إىلك تغنيفئتك خمتتفة.ك ك ك صكنهمبئحثونك اتىك فبعئ ك متشئهبةك منك فج ك تغنيفك اصسيئح،ك اص
ك :واص يك حدَّ هئك لئصتئيلرئئتك ائمةك ك اتىك مثئينك ئالاتمئ هذهك األبعئ ك بتيطيةك 

كونك وميي ك إىلك فنك يك ،ستكشئفااليشرك إىلك اصسئل ك اصذيك يسعىك إىلك  :(Venturesomeness) ةالمغامر  .أ
 ريمئك خيصك وجهئتك اصسفا؛ك مستخدملك فوَّك 

ك البركً ك ك اقدركً ك ياغبك يفك احلغولك اتىاصسئل ك اصذيك ك يشرك إىل :(Pleasure-seeking)عن المتعة  لبحثا .ب
 ؛يةواصرتريهك ةيدمئتك اصفندقاخلوك جوانبك اصسفاك منك حيثك اصنق ،ك ك لئرةواصااحةك يفك ك ك (اصفخئمة)اصارئهيةك ك من

ايع،ك يفك سك بشك ك اذك هلذاك اصنوعك منك اصسيئح،ك يكونك قاارك اصسفاك متخَّك بئصنسبةك  :(Impassivity) لَّالمباالةا .ج
 ختطيط؛ك آخاك  قيقةك وبدونك فيَّك 

ك بياغبك  :(Self-confidence) الثقة بالنفس .د ك متئمكً ك إادا اصسئل ك اصواثقك بنفسه ك خمتتفة واص يك ك ،ئفشيئء
ك خمتتفةك يفك تتكك اصوجهئت؛ك نشئطئتئرك وجهئتك سيئحيةك غرك ائ يةك فوك يتنعكسك اتىك اخت

ك 
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صكنهك يبحثك ك ،صتسفاك قبتياصيدك وك بئصتخطيطك اجليفك هذهك اصفئةك يقومك اصسئل ك  :(Planfulness) التخطيط .ه
 ؛ةاصسئبقك بئصفئةئك مقئرنةك املربجمةك واجملهزةك مسبقكً ك اصاحالتك اصسيئحيةك انك فلثا

ك  :(Masculinity)الرجولية  .و ك اصسئل  ك ذايكون ك )ك هنئ ك امتي ويبحثك انك ك (Action-orientedتوجه
مئك تضطاك اصنسئءك ك اواصغيد.ك لثركً ك اصتخييموك األنشطةك يفك اهلواءك اصطتقك ويفك شك ك تقتيديك مث ك صيدك اصسمك،ك 

 رتلنك يفك املنزل؛إىلك املشئرلةك فوك تكُ 
هذاك اصنوعك منك اصسيئحك إىلك األراا ك اصذينك يهتمونك بئجلوانبك اصتئرخييةك يشرك  :(Intellectualism) ينالمثقف .ز

 ية؛واصثقئريةك صتوجهةك اصسيئح
ك اصنوعك منك اصسيئحك يفك احلغولياغبك ك :(People orientation)نحو األشخاص  التوجه .ح اتىك ك هذا

 تفك اصثقئرئتخمتك التشئفوك ك منك فج ك جتابةك يقومونك بزيئرهتماتغئلك مبئشاك ووثيقك معك األشخئصك اصذينك 

(Sanitmatcharo, 2006, p. 132). ك 

 ,Gallup & American Express)كسبرس وشركة أميريكان إ لوبالباحث جاتصنيف  6.3.2

1989). 
ك شخصك 6500 راسةك استقغئليةك اتىك ك إجااءبك (Gallup)جئصوبك اصبئحثك ك لتفتك شالةك فمريكئنك إلسربس

دراسةك تغنيفك اصسيئحك إىلك ذهك اصاك إىلك همتك استنئ كً ك وفملئنيئك اصيابيةك واصيئبئن.بايطئنيئ،ك وك يفك اصواليئتك املتحدةك األمايكية،ك 
ك جمموائتك هيك لئآليت:ك مخس

ك اصذينك يتمتعونك بئالستقالصيةك واصثقةك وياغبونك يفك جتابةك فنشطةهمك اصسيئحك  :(Adventurers)المغامرون  .أ
 جديدة؛

 المتهمك وفمنهمك اصشخغيك فثنئءك اصاحتة؛سيقتقونك منك ضيوطك اصسفاك وك اصذينك  :(Worriers)القلقون  .ب

ك اصسيئحيةك ماك انك جتئرهبونك ويتحدثونك لثركً ويقافاصذينك ينبهاونك بفكاةك اصسفاك  :(Dreamers)الحالمون  .ج
 وخمتتفك اصوجهئتك اصسيئحية؛

ك همماصذينك ينظاونك إىلك اصسفاك لفاصةك روتينيةك صالسرتخئءك وصيسك لجزءك  :(Economizers)المقتصدون  .د
ك منك حيئهتم،ك واتىك هذاك اصنحوك يايدونك االستمتئعك بئصعطالتك فوك اصاحالتك بأق ك سعاك ممكن؛
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 Swarbrooke)ك يايدونك تدصي ك فنفسهمك اندمئك يكونونك يفك اطتةاصذينك  :(Indulgers)المتساهلون  .ه

& Horner, 2007, p. 87). 
 (Smith, 1989)تصنيف الباحث سميث  7.3.2
ك فنواعك منك اصسيئح:ك بنيك سبعةك (Smith)اصبئحثك مسيثك ميَّزك 

 ؛ك كشئفستدفك االيسئراونك هبمنك اصسيئحك اصذينك ميثتونك جممواةك صيرةك  :(Explorers)المستكشفون  .أ

ك يكُ  :(Elite tourists)سياح النخبة  .ب ك يكُ اصذي ك واصذين ك ذويك اخلربة ك فضِّك عتربونك لمسئراين حالتك اصاك تون
  ؛هلمئك غممةك خغيغكً اصسيئحيةك املكتفةك وامل

 اصذيك يفضتونك االبتعئ ك انك بئقيك اصسيئح؛ :(Off-beat tourists)السياح غير المألوفين  .ج

مةك يقومونك باحالتك جئنبيةك منك اصاحالتك املنظاصذينك  :(Unusual tourists)ن السياح غير العاديو  .د
 بياضك جتابةك اصثقئرئتك احملتية؛

اصذينك يسئراونك إىلك اصوجهئتك اص يك تكونك  :(Incipient mass tourists)السياح الجماعيون الناشئون  .ه
 ريهئك اصسيئحةك غرك مهيمنةك بعد؛

ياغبونك يفك احلغولك اتىك نفسك األشيئءك اص يك ااتئ واك ك ناصذي :(Mass tourists)السياح الجماعيون  .و
 اتيهئك يفك املنزل؛

ئصوجهةك بئك هنئليكً فوك الك يهتمونك ك بغفةك قتيتةك اصذينك يهتمون :(Charter tourists)السياح المستأجرون  .ز
ك اصاحتةك ستوراك هلم  ,Vinerean)ك وقعوهنئيتاص يك ك واصطعئمك اإلقئمةك فسئصيبك اصرتريهك ومعئيرك نفسهئ،ك طئملئك فنَّ

2013, pp. 187-188) ك. 

 Some Marketing Applications of التطبيقات التسويقية لتصنيفات السياحبعض  8.3.2

Tourist Typologies. 
ك  وركً ك فنَّك ك Swarbrooke & Horner, 2007)ياىك اصبئحثك سوارباوكك  ك يفصفئئتك اصسيئحك اص يك متك تطوياهئ ك ا

اصسعا،ك وك طوياك املنتوج،ك توك املتعتقةك بتجزلةك اصسوق،ك ك ميكنهئك املسئمهةك يفك امتيةك اختئذك اصقااراتك إذاصتسويقك اصسيئحي.ك 
ئ،ك واص يك تكونك اص يك تابطهئك املنظمئتك اصسيئحيةك مبنتجئهتتغميمك اصاسئل ك ك وذصكك انك طايقك اصتوزيعك وخئصةك اصرتويج.وك 

ك منك فمثتةك هذهك اصتطبيقئت:وك ك احملتمتني.ك اصسيئحجملموائتك خمتتفةك منك موجهةك 
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  قدك يايدك "املسئرا"ك(Traveller) االقتنئعك بأنَّك اصاحتةك اص يك قئمك بشاالهئك ختتتفك انك "احلزمة"ك ك(Package) ك
ك ز،ك صذصكك اتىك املؤسسةك اصسيئحيةك اصرتليزك اتىك خئصيةك اصتميكُ (Tourist)اصتقتيديةك اص يك يشرتيهئك "اصسئل "ك 

 هتئ.منتجئتمكنك منك إقنئاهك بشااءك جييةك صكيك تيفك محالهتئك اصرتوك 

  ًك وآخاينك ك بروئك صتغنيفك اصبئحثنيورقك(Perreault, Dorden and Dorden)قنئعك "املسئراونك ،ك البدك منك إ
 ك املئلك  ك قيمةك جيدةك مقئببأنَّك اصاحتةك اص يك قئمواك بشاالهئك متثِّك ك (Budget travellers)ذووك امليزانيةك احملدو ة"ك 

(Value for money). 

  اصسيئحك حيتئجك صنفك«Allocentrics» صتبئحثك بتوجك ك(Plog) امليئمااتك يفك املنتوجك باازك جئنبك إىلك إك
 .املقدمك هلم

منك نئحيةك فخاى،ك قدك جيدك املمئرسونك صعوبةك اندك اصقيئمك بذصك،ك لونك املنهجيئتك احلئصيةك ستجع ك امتيةك 
ك .ئك صتيئيةفكً ومكتئك اك صعبكً حتديدك ل ك جممواةك منك هذهك اجملموائتك واستهدافك رسئل ك خمتتفةك صك ك جممواةك فماكً 

 Motivators in the Decision Making Process inدوافع عملية اتخاذ القرار في السياحة  

Tourism. 
 ; Galloway, 1998; Veal, 1997)ك اصدارعك منك فهمك املواضيعك يفك اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك واصرتريهك ربيعت

Dann, 1981 ; Crompton, 1979) ك ياىك اصبئحثك وهئبك .(Wahab, 1975) ك جمئلك اصدوارعك فسئسيك يفك ك فنَّ
هك منك فنَّك ك (Crompton, 1979)الحظك اصبئحثك لاامبتونك حيثك اصتنميةك اصسيئحية.ك وك اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك 

ك  ثِّك ميانك اصسؤالك "ملئذا"ك اصذيك ك اإلجئبةاملمكنك وصفك ستوكك اصسئل ك وتغنيفك اصسيئح،ك يفك حنيك منك اصغعبك 
اصدارعةك وراءك ك ك ك فنَّك اصدارعك هوك اصقوةاصعديدك منك اصبئحثنيك ياى.ك يةستوليئتك اصسيئحاصل ك ك ك وراءاصاليسيك اصعئم ك اصكئمنك 
يعتربك اصنقطةك األوصيةك يفك ك ،ك وبئصتئيل(Fodness, 1994 ; Iso-Ahola, 1982 ; Crompton, 1979)ل ك األامئلك 

ك .(Pearce P. L., 2005, pp. 50-51) راسةك اصستوكك اصسيئحيك ومئك وراءك ذصكك 
ك فمهيةكتسيهك منك اك ملئك ينظاكً منك ِقب ك األلئ ميينيك يفك جمئلك اصسيئحة،ك ك بئهتمئمك لبرارعك لذصكك موضوعك اصدوك حظيك ك 

ميكنك إذك ك (.Bieger & Laesser, 2002)اإلاالنك واصتموقعك وك تطوياك املنتوج،ك وك يفك اصقااراتك اصتسويقيةك مث ك اصتجزلة،ك 
هك رك وتوجِّك واصاغبئتك اصنفسية/اصبيوصوجية،ك مبئك يفك ذصكك اصقوىك املتكئمتةك اص يك تثك يئجئتاالحتك ”:ك اتىك فنهوصفك اصدارعك 

ك .(Yoon & Uysal, 2005, p. 46)ك “ك ستوكك اصفا ك ونشئطه
ك ةصعوبئتك لبرة،ك رعتىك اكسك اصياضك منك اصسفاك اصذيك يتمك قيئسهك بغفةك متكارك تواجهك ارعك وك  راسةك اصدك غرك فنَّك 

ئك تعكسك احتيئجئتك يةك لوهناألسبئبك األسئسيةك صتسفاك انئصاك ساك ك )مثال:ك "صترتريه"ك فوك "صتعم "(،ك تعتربك اصدوارعك فو
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ك اصنطئقك اصواسعك صالحتيئجئتك اصبشايةك واصغعوبئتك املنهجيةك يفك قيئسهئك جتع ك منك  اصفا ك ورغبئتهك اخلئصة.ك لمئك فنَّ
ايئتك اص يك ائمليةك املوضوعك مشئل ك يفك بنئءك اصنظك تطاحك ا.ك إضئرةك إىلك ذصك،ئك لبركً حتديكً األحبئثك حولك  وارعك اصسفاك 
ك .(Pearce P. L., 2005, p. 51)تنطبقك اتىك مجيعك اصثقئرئتك 

ارع،ك وك رك وشاحك اصدتفسك اص يك هتدفك إىلمتك تطوياك اصعديدك منك اصنظايئتك فوك اصنمئذجك بئصاغمك منك هذهك اصغعوبئت،ك 
واص يك متك ك (Allocentric-Psychocentric)حولك  وارعك اصسيئحك ك (Plog, 1974)اصبئحثك بتوجك ك منوذجمنك بينهئك 
-Push)اجلذب"ك -"اصدرعاوام ك حولك ك (Iso-Ahola, 1982)ك ايزوك فهوالاصبئحثك منوذجك ك ئ؛ئك سئبقكً إصيهاصتطاقك 

Pull)اصبئحثك برسك منوذجك ك ؛(Pearce,1988) حولك "اصستمك اصوظيفيك صتسفا"ك ك(Travel career ladder)ك ؛ك منوذج
؛ك (Leisure Motivation Scale)حولك "ستمك  وارعك اصرتريه"ك ك (Beard & Raghob, 1983)ك بر ك وراغوبك بئحثنياص

ك اصبئحثنيوفخركً  ك  راسة ك ا اص يك هدرتك إىلك تتخيصك فهمك ك (Swarbrooke & Horner, 2007)ك سوارباوكك وهورنا
 اصدوارع.ك 

  Iso-Ahola’s Push and Pull Factorsعوامل الدفع والجذب للباحث ايزو أهوال 1.4.2
ك حئمسكً فك اتىك اوام ك اصدرعك واجلذبك فماكً اكُ يعتربك اصتع رعك ئك يفك اصكثرك منك األ بيئت.ك حيثك حتد ك اوام ك اصدا

(Push factors) احلئجةك إىلك اصسفا،ك فوك تتكك اص يك جتع ك اصفا ك ياغبك يفك اصقيئمك باحتة،ك بينمئك متي ك اوام ك اجلذبك ك
(Pull factors) ك ك اتىك امتيةك اختيئرك اصوجهةك اصسيئحيةك فوك مكئنك اصسفاإىلك اصتأثرك(Sanitmatcharo, 2006, p. 

ك .(131
سرك ئك منك فج ك تفاجلذبك فلثاك املنئهجك تطبيقكً -فنَّك هنجك اصدرعك (Klenosky, 2002)ياىك اصبئحثك لتينوسكيك 

اك صبسئطته.ك إذك يتمك  رعك اصسيئحك منك طافك حئجيئهتمك احليويةك واصعئطفيةك صتسفاك ويتمك جذهبمك منك طافك اصدوارعك نظاكً 
ائ ةك مئك يتمك استخدامك هذاك اصنهجك ألغااضك جتزلةك اصسوقك هبدفك ك (.Yoon & Uysal, 2005)خغئلصك اصوجهةك 
ك .(Cohen, Prayag, & Moital, 2014, p. 882)تغنيفك اصسيئحك 

اوام ك اصدرعك نوانيك فسئسينيك منك ك (Mannel & Iso-Ahola, 1987)حد ك اصبئحثئنك مئنئلك وإيزوك فهوالك 
وبنيك األشخئصك ك (Personal)واملتمثتةك يفك اصعوام ك اصشخغيةك ك (Leisure travel)واجلذبك يفك اصسفاك بياضك اصرتريهك 

(Interpersonal) ك صألراا ك  ارعك اصسفاك منك فج.ك ئتهمك  ك اصتختيك انك املشئل ك اصشخغيةك يفك بييقرتحك اصبئحثئنك فنَّ
.ك حيثك فنَّك (Pizam, Chon, & Mansfeld, 1999, p. 9)واحلغولك اتىك مكئرآتك شخغيةك فوك بنيك األشخئصك 

منك ك (Escaping)عاضنيك ملستويئتك ائصيةك منك اصتحفيزك يفك حيئهتمك املهنيةك مييتونك إىلك اصاغبةك يفك اهلاوبك األراا ك امل
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ك (Seeking)بحثك عاضنيك ملستويئتك منخفضةك منك اصتحفيزك إىلك اص.ك ويفك املقئب ،ك ميي ك األراا ك املرحالهتماصتحفيزك فثنئءك 
 .ك (Shaw & Williams, 1994, pp. 77-78)ك رحالهتمانك املزيدك منك اصتجديدك واصتحفيزك فثنئءك 

ك املغرك تتمث ك املكئرآتك اصشخ ك بشك ك فسئسيك يفك تقايا ك بئصكفئءةك وك ك (Self-determination)غية اصشعور
(Sense of competence) ك واالسرتخئء.اصتوك ك ك واالستكشئف ك واصتعتم ك بنيك ك حدي ك املكئرآت ك تنشأ ك حني، يف

.ك ميكنك (Pizam, Chon, & Mansfeld, 1999, p. 9)منك اصتفئا ك االجتمئايك ك (Interpersonal)األشخئصك 
ك (.2-2تبينيك هذهك اصدوارعك يفك اصشك ك رقمك )
ك وآخاوك  ك اصبئحثك سنيبينجا ك قئم ك حيثك قئمواك ك (Snepenger et al., 2006)ن ك اصنظاية، ك هذه بئختبئرك صحة

ك صكنك ميكنك مالحظةك  ك صتستوكك اصسيئحي، ك اصنهجك تعم ك لدارعك جوهايك وبئرز ك هلذا ك اصعوام ك املكونة بئستنتئجك فنَّ
ئحك اختالرئتك بئرزةك يفك اصدارعك بنيك اصتجئربك اصسيئحيةك واصرتريهية.ك اتىك سبي ك املثئلك قدك يتمث ك اصدارعك اصاليسيك صتسي

ك .(Cohen, Prayag, & Moital, 2014, p. 882)ك (Altruism)يفك اإليثئرك ك (Volunteer tourists)املتطوانيك 
 (: أبعاد الهروب والبحث لدوافع الترفيه2-2شكل رقم )

 
Source: Pizam, A., Chon, K. S., & Mansfeld, Y. (1999), Consumer behavior in travel and tourism, New 

York: Haworth Hospitality Press, p. 10. (Based on Mannel and Iso-Ahola, 1987). 
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 The Travel Career Ladder Approachللباحث بيرس  نهج السلم الوظيفي للسفر 2.4.2
،ك برسك (Pearce, 1988 ; 1991 ; 1993)متك تطوياك هنجك اصستمك اصوظيفيك صتسفاك منك طافك اصبئحثك برسك 

استندك ك إذ،ك (Moscardo & Pearce, 1986)وموسكئر وك وبرسك ك (Pearce & Caltabiano, 1983)ولئصتئبيئنوك 
ك اصنهجك إىلجزليكً  ك هذا ك ك ئ ك مئستو ك اصوظيفيك ك (Maslow, 1970)نظاية ك يغفك اصستم صتتستس ك اهلاميك صتحئجئت.

ك نهك يتكونك منك مخسةك مستويئتك خمتتفة:اصدارعك اصسيئحيك اتىك فك (TCL)صتحئجئتك 
  احتيئجئتك االسرتخئءك(Relaxation needs)؛ 

  احتيئجئتك اصسالمة/األمئنك(Safety/Security needs)؛ 

  احلئجةك إىلك تكوينك اصعالقئتك(Relationship needs)؛ 

  احتيئجئتك احرتامك وتطوياك اصذاتك(Self-esteem and development needs)؛ 

  واحتيئجئتك حتقيقك اصذاتك(Self-actualisation/fulfilment needs) ك. 

نظايةك مئستو،ك يُنظاك إىلك احتيئجئتك املسئراينك اتىك فهنئك منظمةك اتىك شك ك تستس ك هاميك فوك ستم،ك إذاك اتبعنئك 
ك إىلك تكوينك  ك احلئجة ك احتيئجئتك اصسالمة/األمئن، ك تتيهئ ك يفك ف ىنك مستوى، ك احتيئجئتك االسرتخئء حيثك تكون

ذات.ك لمئك تشرك اصك اك يفك املستوىك األاتى،ك احتيئجئتك حتقيقاصعالقئت،ك احتيئجئتك احرتامك وتطوياك اصذات،ك وفخركً 
ك منك  ك معينة ك جممواة ك تكون ك يفك حنيك قد ك اصدوارع، ك من ك مستوىك واحد ك من ك بألثا ك املسئراين ك تأثا اصدراسئتك إىل

-Pearce P. L., 2005, pp. 52)االحتيئجئتك يفك مستويئتك اصستمك مهيمنةك مقئرنةك ببئقيك اصدوارعك فوك االحتيئجئتك 

ك .ك ك (53

 The Leisure Motivation Scaleوافع الترفيه سلم د 3.4.2
ك وراغوبك  ك اصبئحثئنك بر  ك منوذجك يسمىك بك (Beard & Raghob, 1983)قئم ك اصرتريه"ك ك ـبتطويا ك  وارع "ستم
(Leisure Motivation Scale)رئئت،ك بنئًءك اتىك ام ك اصبئحثك ك هدفك إىلك تغنيفك اصدوارعك إىلك فربعك ،ك واصذي

ك اصفئئتك األربعةك ريمئك يتي:.ك تتمث ك (Maslow, 1970)مئستوك 
  نك اصفكايك املكوِّك(Intellectual) منك مك مدىك حتفيزك األراا ك صتمشئرلةك يفك األنشطةك اصرتريهيةك اص يك تتضقيِّك اصذيك يك

اصتفكرك فوك وك ،ك (Discovery)ك لتشئفاالك وك ،ك (Exploring)ك ستكشئفاالوك األنشطةك اصعقتيةك مث ك اصتعتم،ك 
  ؛ك اصتخيكُ 
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  نك االجتمئايك املكوِّك(Social) جتمئاية.ك امك مدىك مشئرلةك األراا ك يفك األنشطةك اصرتريهيةك ألسبئبك يك يقيِّك اصذك
ك نيك فسئسيتنيك واملتمثتتنيك يفك احلئجةك إىلك اصغداقةك واصعالقئتك اصشخغية،ك واحلئجةيتضمنك هذاك املكونك حئجت

 إىلك احرتامك اآلخاين؛

  ك اصتمكنك منك اصكفئءةنك مكوِّك(Competence-mastery) مك مدىك مشئرلةك األراا ك يفك األنشطةك اصذيك يقيِّك ك
اصتحديك واملنئرسة.ك ائ ةك مئك تكونك األنشطةك ذاتك طبيعةك وك تقئن،ك اإلوك ،ك حتقيقك اصذاتاصرتريهيةك منك فج ك 

 بدنية؛

  ك املنبهئتنك جتنبك مكوِّك(Stimulis-avoidance) مك اصاغبةك يفك اهلاوبك واالبتعئ ك انك املواقفك ائصيةك اصذيك يقيِّك ك
اصبحثك انك وك األراا ك إىلك جتنبك االتغئلك االجتمئاي،ك ك املكونك انك حئجةك بعضك هذاك تئيلك يعربِّك اصتحفيز.ك وبئص

 ,Swarbrooke & Horner)ك ظاوفك اصعزصةك واهلدوء،ك واصسعيك صتااحةك واالسرتخئءك بئصنسبةك صتبعضك اآلخا

2007, pp. 54-55). 

 & Motivations according to Swarbrookن سواربروك وهورنر ا للباحثيالدوافع وفقً  4.4.2

Horner. 
نئكك جممواةك واسعةك منك املتيراتك اص يك تدرعك املستهتكنيك إىلك شااءك املنتجئتك اصسيئحيةك واختئذك بعضك اصقااراتك ه

(ك 1:ك )إىلك رئتنيك رليسيتنيك (Swarbrooke & Horner, 2007)اصشاالية.ك حيثك قسمهئك اصبئحثئنك سوارباوكك وهورناك 
(ك تتكك اص يك تدرعك اصشخصك إىلك اصقيئمك باحتةك معينةك صوجهةك معينةك 2زك اصشخصك اتىك قضئءك اطتةك و)تتكك اص يك حتفِّك 

ك (.3-2)ك يفك اصشك ك رقمورقئك صتبئحثنيك ميكنك توضي ك فهمك اصعوام ك اصدارعةك يفك اصسيئحةك ويفك وقتك معني.ك 
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 (: تصنيف الدوافع في السياحة3-2شكل رقم )

 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

54. 

ةك صتتأثاك بعد ك منئك هوك فلثاك ااضسئل ك بدارعك واحدك رقط،ك إاصفنَّهك منك غرك احملتم ك فنك يتأثاك ك ئنلمئك ياىك اصبئحث
ك منك اصدوارعك يفك وقتك واحد.ك ميكنك توضي ك اصبعضك منهئك ريمئك يتي:

  واحلغولك اتىك امساارك اصبشاة؛اصتمتعك بأشعةك اصشمسك وك اصاغبةك يفك االبتعئ ك منك جوك ممطا،ك 

  ك حيئتهك اصغحة،ك اتىك اكسك منطاصاغبةك يفك احلغولك اتىك راصةك ملمئرسةك بعضك اصايئضةك منك فج ك حتسنيك
 اخلئيلك منك احلالة؛

 اصاغبةك يفك ممئرسةك هوايةك معينةك سواًءك لئنتك ريئضةك رلوبك األمواجك فوك تنئولك اصطعئمك اإليطئيل؛ 
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 اصاغبةك يفك توسيعك  الاةك األصدقئء؛ 

  زيئرةك معئملك سيئحيةك معينة؛اصاغبةك يفك 

  اصاغبةك يفك االسرتخئءك(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 56). 

 Determinants in the Decision Making Processاتخاذ القرار في السياحة  عملية محددات 

in Tourism. 
ني:ك ك رليسيتبتقسيمك احملد اتك إىلك رئتنيك (Swarbrooke & Horner, 2007)قئمك اصبئحثئنك سوارباوكك وهورناك 

(ك تتكك اص يك حتد ك نوعك اصاحتة،ك 2 ك مئك إذاك لئنك صشخصك مئك اصقدرةك اتىك فخذك اطتة؛ك و)(ك تتكك اصعوام ك اص يك حتدِّك 1)
(ك 1يفك حئصةك مئك إذاك لئنتك اجملمواةك األوىلك منك احملد اتك تسم ك بأخذك اطتة.ك لمئك ميكنك تقسيمك احملد اتك إىل:ك )

ك (ك تتكك اص يك تكونك خئرجيةك بئصنسبةك صتسئل .ك 2تتكك اص يك تكونك شخغيةك بئصنسبةك صتسئل ؛ك و)

 Personal Determinants of Tourist Behaviourالمحددات الشخصية لسلوك السائح  1.5.2

اوكك ك سواربئك صتبئحثنيتتمث ك هذهك احملد اتك ورقكً ك (.ك حيث4-2ميكنك توضي ك هذهك احملد اتك يفك اصشك ك رقمك )
ك ريمئك يتي:ك (Swarbrooke & Horner, 2007)وهورناك 

 Circumstancesالظروف  .أ
ك واص يك تتكونك بدورهئك منك احملد اتك اصتئصية:

 اصغحة؛ 

 اصدخ ك املتئح؛ 

 فوقئتك اصفااغ؛ 

 االصتزامئتك اصعئلتية؛ 

 .االصتزامئتك املهنية 

 Knowledgeالمعرفة  .ب
ك :ـواص يك تتعتقك مبعارةك اصسيئحك ص

 اصوجهئتك اصسيئحية؛ 

 تواراك املنتجئتك اصسيئحيةك املختتفة؛ 

  املنئرسة.ك املؤسسئتاالختالرئتك اصسعايةك بنيك 
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 Attitudes and Perceptions والمدركاتاالتجاهات  .ج
ك واص يك تتكونك بدورهئك منك احملد اتك اصتئصية:

  اصسيئحية؛ك واملؤسسئتاملدرلئتك حولك اصوجهئتك 

 وجهئتك اصنظاك اصسيئسية؛ 

 اصتفضيالتك صبتدانك وثقئرئتك معينة؛ 

 اخلوفك منك بعضك وسئل ك اصسفا؛ 

 هتمك حولك مئك يشك ك اصقيمةك مقئب ك املئلك ادمعتق(Value for money)؛ 

 .اجتئهئتك اصسيئحك حنوك املعئيرك اصستولية 

 Experienceالتجربة  .د
ك :ـواص يك تتعتقك بتجابةك اصسئل ك ص

 فنواعك اصعط ك فوك اإلجئزات؛ 

 اصوجهئتك اصسيئحيةك املختتفة؛ 

  اصسيئحيةك املختتفة؛ك املؤسسئتاملنتجئتك املقدمةك منك طافك 

  باحتةك معك فراا ك فوك جمموائتك معينة؛اصقيئمك 

 .ك حمئوصةك احلغولك اتىك فسعئرك تاوجيية
ربك املشئل ك اصغحيةك تعت،ك وك ئك فنك متنعك اصفا ك منك اصقيئمك باحتةك معينةئك ستفكً إصيهميكنك صتبعضك منك احملد اتك املشئرك 

ك ئ.ك هبتؤثاك احملد اتك األخاىك اتىك نوعك اصاحتةك اص يك بئستطئاةك اصسئل ك اصقيئمك مثئلك انك ذصك.ك يفك حنيك فرض ك 
ك هذهك احملد اتك صنك يكونك هلئك نفسك اصوزنك معك مجيعك اصسيئحك ويفك ل ك األوقئت.ك وإمنئك  منك اصواض ك لذصكك فنَّ
ك اجتئهئهتم،ك  ك اتى ك بنئًء ك بئحملد اتك األخاى، ك مقئرنة ك ائصية ك ذاتك فمهية ك فهنئ ك بعضك احملد اتك اتى ك األراا  سيدرك

نك فوك اصقيمةك املقدمةك اصوزك ك نَّك تفا ك اصواحد،ك رإحىتك بئصنسبةك صقة.ك خمئورهمك وجتئرهبمك اصسئبوك مبئ لهم،ك وك شخغيتهم،ك وك 
 ك احملد اتك .ك قدك متثِّك ةحىتك اخلربك احلئصةك اصعئلتيةك وك وك  ك ستختتفك معك ماورك اصوقتك نتيجةك صتتيراتك يفك اصسن،ك صك ك حمدِّك 

فك صسكئنك راصةك سوقيةك صغنئاةك اصسيئحة،ك وذصكك منك خاللك استهدااصشخغيةك اص يك تشرتكك ريهئك نسبةك لبرةك منك ا
ك وقية.ك تتكك اصشاال ك اصس
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ك المحددات الشخصية لسلوك السائح(: 4-2شكل رقم )

 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

63. 

منذك اهنيئرك االقتغئ ،ك يشعاك املسرونك بئحلئجةك إىلك اصعم ك جبديةك فلربك وبضاورةك حتسنيك خدمئهتمك ومنتجئهتمك 
لوهنئك تتمئشىك معك احتيئجئتك ك ك (Weekend breaks)قدرك اإلمكئن.ك وهذاك مئك ف ىك إىلك زيئ ةك إجئزاتك هنئيةك األسبوعك 

:Circumstancesالظروف
اصغحة؛

اصدخ ك املتئح؛

فوقئتك اصفااغ؛

االصتزامئتك اصعئلتية؛

.االصتزامئتك املهنية

:Knowledge ofمعرفة
اصوجهئتك اصسيئحية؛

تواراك املنتجئتك اصسيئحيةك املختتفة؛

؛ئرسةاالختالرئتك اصسعايةك بنيك املنظمئتك املن

 Attitudes andاالتجاهات واالدراكات 

perceptions:
املدرلئتك حولك اصوجهئتك واملنظمئتك اصسيئحية؛

وجهئتك اصنظاك اصسيئسية؛

اصتفضيالتك صبتدانك وثقئرئتك معينة؛

اخلوفك منك بعضك وسئل ك اصسفا؛

.اجتئهئتك اصسيئحك حنوك املعئيرك اصستولية

:Experience ofتجربة
فنواعك اصاحالت؛

اصوجهئتك اصسيئحيةك املختتفة؛

ئحيةك املنتجئتك املقدمةك منك طافك املنظمئتك اصسي
املختتفة؛

اصقيئمك باحتةك معك فراا ك فوك جمموائتك معينة؛

.حمئوصةك احلغولك اتىك فسعئرك تاوجيية

السائح
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قيقك نظاك اقتغئ ية،ك سئهمك ذصكك يفك حتك رحالتك قغرةك واسرتاحةك منك اصعم .ك ومنك وجهةك اناصسيئحك اصذينك يبحثونك 
ك .ك (Vinerean, 2013, p. 193)ك منئرعك لبرةك صتوجهئتك اصسيئحية

يفك اصوقتك نفسه،ك قئمتك اصعديدك منك شالئتك اصطرانك بئستياللك فحدك احملد اتك اص يك قدك متنعك بعضك األشخئصك 
منك بئصتقتي ك ك  هذاك احملدِّك ك يقوم،ك واملتمث ك يفك اخلوفك منك اصطران.ك منك اختئذك فيك شك ك منك فشكئلك اصاحالتك األجنبية

ك ،ك قئمتك شالئتك اصطرانك بتقدميحجمك اصسوقهلذهك اصشالئت،ك صذصكك ومنك فج ك اصارعك منك ك حجمك اصسوقك احملتم 
 ,Swarbrooke & Horner) وراتك هتدفك إىلك مسئادةك األشخئصك اتىك اصتيتبك منك خمئورهمك املتعتقةك بئصطرانك 

2007, p. 64). ك
ك بإمكئنك صنئاةك اصسيئحةك استياللك حمد اتك معينةك فوك اصتأثرك اتيهئك منك فج ك  يتض ك منك املثئصنيك اصسئبقنيك فنَّ

صهك هوك مسأصةك  ك معنيك واستيالحتقيقك مغئحلهئك اخلئصة.ك وصع َّك فرض ك مثئلك حولك تأثرك صنئاةك اصسيئحةك اتىك حمدِّك 
"اصسعا".ك حيبك اصكثرك منك اصسيئحك اصشعورك بأهنمك حتغَّتوك اتىك رحتةك فوك إجئزةك بسعاك تاوجيي.ك صذصك،ك تالزك صنئاةك 

ك ينك ميكنك قااءةفاصسيئحةك اتىك بُعدك اصغفقةك يفك امتيةك اصبيع،ك وتعتمدك اتىك الرتئتك وااوضك يفك ولئالتك اصسفاك 
ك .(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 64)ك ك "تأمنيك جمئين"وك ك "%20خغمك "،ك "فمئلنك جمئنيةك صألطفئل"

 External Determinants of Tourist Behaviourالمحددات الخارجية لسلوك السائح  2.5.2
اوكك ك سواربئك صتبئحثنيتتمث ك هذهك احملد اتك ورقكً ك (.ك حيث5-2ميكنك توضي ك هذهك احملد اتك يفك اصشك ك رقمك )

ك ريمئك يتي:ك (Swarbrooke & Horner, 2007)وهورناك 

 Political, Economic, Social andاالجتماعية والتكنولوجيةو االقتصادية، و العوامل السياسية،  .أ

Technological Facotrs. 
ك ميكنك تقسيمك اصعوام ك اصسيئسيةك إىل:

 اصتشايعئتك واصسيئسئتك احلكومية؛ 

 قيو ك اهلجاةك ومتطتبئتك احلغولك اتىك اصتأشرة؛ 

 االضطاابئتك املدنيةك واإلرهئب؛ 

 طبيعةك اصنظئمك اصسيئسي؛ 

 سيئسةك اصضاالب،ك مث ك ضاالبك املطئر؛ 

 .ك اصضاالبك اصسيئحية



 

103 
 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري لسلوك السائح

 The Influence of the Media اإلعالمتأثير وسائل  .ب
ك واص يك ميكنك تقسيمهئك إىل:

  املتعتقةك بئصسفاك ك اإلاالموسئل ك(Travel media) ك خلغئلصك ومميزات،ك اتىك سبي ك املثئلك اصرتويجك
 اجلاالد،ك واصكتبك اإلرشئ يةك املتخغغة؛وك يون،ك اصسيئحيةك اتىك اصتتفزك ك اصاحالت

  غرك املتعتقةك بئصسفاك ك اإلاالموسئل ك(Non-travel media) ك اتىك سبي ك املثئلك اصربامجك اإلخبئريةك،
 اتىك اصتتفزيون.ك (Wildlife)وباامجك احليئةك اصربيةك 

 The Marketing Activities of the Tourismالنشاطات التسويقية لصناعة السياحة  .ج

Industry 

ك :منك فمههئ
 مالتك اإلاالنيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك األجنبية؛احل 

  لتيبئتك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك(TO)؛ 

  خل.اصرتوجييةك اخلئصةك بولالءك اصسفا،ك إاصعاوضك 

ك (: المحددات الخارجية لسلوك السائح5-2)شكل رقم 

 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

64. 
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ك مبئك يتوارقك معك ستوكك اصسيئحك (4Ps)بتكييفك مزجيهئك اصتسويقيك لمئك تقومك املؤسسئتك اصسيئحيةك ضمنك اصغنئاةك 
صتمنتجئتك ك .ك ميكنك توضي ك املزيجك اصتسويقياتيهك منك فج ك اصتأثرك اتيهمك و رعهمك إىلك شااءك منتجئهتئك االاتمئ وك 

ك :ريمئك يتيك اصسيئحية
  المنتج(Product): 

ك ص ك مغمَّمئ ك يكون ك فن ك اصسيئحي ك املنتج ك ياتى ك املستهتكني. ك ورغبئت ك حئجئت ك عكس املنتوجك ك متوقعيتمث 
(Product positionning) ك افهدافك ك منك فهمك  .Swarbrooke & Horner, 2007, p)ملؤسسئتك اصسيئحية

برتمجةك جوهاك اصتموقعك «ك Trout & Partners»شالةك مستشئرك يفك ك (Jack Trout)جئكك تاوتك ك حيثك قئمك .(162
ك :فسئسيةك تتمث ك يفمبئ ئك فربعةك يفك 

 ك اتىك املؤسسةك إقئمةك وضعك يفك ذهنك اصزبئلنك املستهدرني؛
  ك ،ك معك رسئصةك بسيطةك ومتنئسقة؛افنك يكونك رايدك ك اصتموقعاتىك
  ك متييزك املؤسسةك انك منئرسيهئ؛ك اصتموقعاتىك
 ك اتيهئك تاليزك جهو هئك ،ك صذايءك جلميعك األشخئصالك ميكنك صتمؤسسةك ااضك ل ك ش(Lovelock, Wirtz, 

Lapert, & Munos, 2008). ك
ك املستهتكك يستطيعك اصتعافك اتيهك بئاتبئرهك متميزكً  ألنهك ك منتجئتك املنئرسنيك انك ااصتموقعك اجليدك صتمنتجك يعينك فنَّ

 & Swarbrooke)ك منك متييزك ااوضهئك نك املؤسسةتوجدك انئصاك رايدةك وغرك متموسةك ماتبطةك بئملنتج،ك واص يك متكِّك 

Horner, 2007, p. 162). ك
نتجئهتئك ملنئسبك ملاتموقعك حتديدك وتنفيذك اصاتىك املؤسسةك رهمك حئجئتك ورغبئتك املستهتكنيك صكيك تستطيعك 

وق.ك تستعم ك فجوةك يفك اصسصك اصفعئلستياللك االمنك ك نهئمتكك وخدمئهتئ.ك اتيهئك لذصكك  راسةك اصسوقك واملنئرسةك قب ك 
راصةك يفك سوقك ك التشئفمسئادهتئك اتىك منك فج ك (ك Positionning mapsخاالطك اصتموقعك )ك املؤسسئتك ائ ة
ك (.6-2قمك )رك يفك اصشك ك اصربيطئنيةك خايطةك اصتموقعك يفك صنئاةك اصفندقةك ك اتىمثئلك ميكنك توضي ك ك معني.
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 البريطانية الفندقية(: خريطة التموقع للصناعة 6-2شكل رقم )

ك 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

161. 

ك صتالو ك اصذيك فصئبك احتديدك حنوك اصعقالنيةك يفك ك اصزبئلننالحظك توجهك تفضيالتك  ك نتيجة ك صبتدك خاللامليزانية
ك احلغولك  جمقئب ك مئك ينفقونهك منك مئلك منك فك اصتسعينيئت.ك لئنك املستهتكونك ياغبونك يفك احلغولك اتىك فحسنك قيمة

ستويئتك ائصيةك منك اخلدمةك منك فج ك احلغولك اتىك ذصك.ك مباتىك املنتجئت،ك لمئك لئنواك اتىك استعدا ك صتتضحيةك 
ك (ك حتتك ادةBudget hotelsاملؤسسئتك اصفندقيةك بتطوياك جممواةك منك اصفنئ قك ذاتك امليزانيةك املنخفضةك )ك قئمت

ك  ك اصطتب. ك االمئتك صتعكسك هذا ك يعترب ك يعكسك صذا ك اصذي ك اجليد ك ستوك اصتموقع ك اصسئل  ك ئضاوريكً وك ك ئفسئسيكً ك افماكً ك
ك .(Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 162-163)ك ئتك اصسيئحيةصتمؤسس

ك نواكً  ك ك املنتوج،ك وفنمنك املستهتكنيك سينجذبك إىلك ئمعينكً ك ئوضعيةك املنتوجك يفك  ورةك حيئةك املنتوجك يعينك فيضئك فنَّ
ألرج ،ك املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك اك متتتك.ك فنك يعكسك حئجئتك ورغبئتك املستهتكنياتىك اصربنئمجك اصتسويقيك 

نيك صك ك منك ةك منك املستهتكفجبذبك فنواعك خمتتك  ورةك حيئةك املنتوج.ك وستقومك مااح منتجئتك وخدمئتك يفك خمتتفك 
ك املنتجئت ك املفهومك منك خاللك مك حولك هذه،ك واتىك املزيجك اصتسويقيك فنك ُيغمهذه ك احلئجيئت.ك ميكنك تبينيك هذا
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ك نتجئتملك (Tour operator)ك منظمك رحالتك سيئحيةك انك طايقةك تسويقك يعطيك مثئاًلك ،ك واصذيك (2-2رقمك )اجلدولك 
ك املنت ك حيئة ك اصربنئمجك اصتسويقيك صك ك منتوجيفك ثالثك مااح ك خمتتفةك منك  ورة ك فنك يعكسك ك هخمتتفك ألنك وج. اتيه

ك .ملستهتكنيك يفك اصشاحيةك اصتسويقيةحئجئتك ورغبئتك جمموائتك ا
المستهدفين والبرنامج التسويقي لمنظم رحالت (: محفظة المنتجات، المستهلكين 2-2جدول رقم )

 سياحية

 المنتوج
المرحلة من دورة 

 حياة المنتوج
 البرنامج التسويقي المستهلك

أو رحلة  صيفية عطلة
 شاملة

Summer sun holiday 

or FIT’s 

ك انك ك اصنضج ك ابئرة ك اصزبئلن فغتبية
ك ائلالت

ك اتىك  تاويجك ُمَطمئنك يالز
ك اصعالمةك اصتجئرية

ك  ك معك استئنئف اصنشئط
ك وجهةك سيئحيةك جديدة

أو  طويلة المدى ةعطل
 رحلة شاملة

Long haul holiday or 

FIT’s 

ك املبتكاونك اصتقدمي

ك اصرتويجك صبنئءك اصواي
ك )معك ك تنشيط املبيعئت

ك املوزاني(
ك املنتوج ك إثئرة ك اتى ك اصرتليز

ك اصسيئحي

 عطلة بالطائرة إلى و.م.أ
Flydrive holiday to 

the USA 
ك اصنمو

ك  ك اصدخ ك ائلالت ذات
ك يسعكَ  ك واصذين نك ونك املتوسط

ك إىلك جتئربك جديدة

ك صبنئءك  ك اهلئ ف اصرتويج
ك اصعالمةك اصتجئرية

ك اصعم ك اتىك اصتوزيع
ك حولك طمأ ك اصسيئح نة

ك منك  ك واألمن اصسالمة
ك املنشوراتخاللك 

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

164. 

ك ك 
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  العالمة التجارية(Branding): 
اصتجئريةك اصعالمةك  (Armstrong, Adam, Denize, & Kotler, 2014, p. 211) نآخاوك فك فرمسرتونجك وك ااَّك 
ك بأهنئ  منتجئت اتى واصتعاف حتديد إىل هتدف سبق، مئ ل ك ك من تشكيتة فو تغميم فو رمز لتمة، سم،اك ”:

ك .“ املنئرسني وخدمئت منتجئت ان صتمييزهمك اصبئلعني من جممواة فو بئلع وخدمئت
ذاتك فمهيةك لبرةك خئصةك يفك قطئعك اخلدمئتك بغفةك ائمةك وصنئاةك اصسيئحةك اتىك وجهك  اصتجئريةك اصعالمة تعترب

ةك املخئطاك املدرل،ك مئك يسئهمك يفك تقتي ك املتموسية بعدم تتميز اص ي صتخدمئتك متموسة مالم  تضيف اخلغوص،ك لوهنئ
صقويةك منك ااستعمتتك االمئهتئك ك اصعئمليةك اص يشالئتك اصطرانك ك منك طافك اصسيئح.ك إذك يعتربك فحسنك مثئلك انك ذصك

ك ك واستقطئبك املسئراينك اتىك اصنحوك اصدويل.ك ،ك فنشطتهئفج ك تطوياك 
  السعر(Price): 

 من صعديدرئك .واخلدمئت اصستع من جممواة تقومك بتسويق مؤسسة صك  األسئسية املبئ ئ فحد اصتسعر يعترب

 تضع اص ي اصطران شالئت.ك منك فمثتتهئ،ك ملنتجئهتئ اخلئصة املميزات تعكس ماتفعةاك فسعئركً  تضع اصسيئحيةك املؤسسئت

  .(3-2رقمك ) اجلدول يف اصعالقةك هذه تبيني ميكن.ك اخلدمة من ةفخمتت ستويئتم تعكسك خمتتفة افسعئركً 

 العالميةدراك المستهلك للجودة في إحدى شركات الطيران (: عالقة السعر بإ3-2جدول رقم )
 توقعات الزبون الزبون المنتوج

 First classالدرجة األولى 

 السعر األعلى

ك املستوىك  ك ذات جممواة
ك االقتغئ يك اصعئيل-االجتمئاي

ك زبئلنك ذويك املكئنةك اصعئصية

ك مستويئتك ائصيةك منك اخلدمةك اصشخغية
 (Check-in)سااةك اصتسجي ك 

 لبرةك اتىك منتك اصطئلاةمسئحةك ك 

درجة رجال األعمال 
Business class 

 سعر متوسط

ك نك منك رجئلك األامئلاملسئراوك 
ك االجتمئاية ةك االقتغئ ي-اصطبقة

ك املتوسطة/اصعئصية

ك بعضك اخلدمئتك اصشخغية
ك سااةك وموثوقيةك اصتسجي 

ك مسئحةك جيدةك اتىك منتك اصطئلاة
ك خدمئتك األامئلك اتىك منتك اصطئلاة

درجة اقتصادية 
Economy class 
 السعر المنخفض

ك اصعئلالت
ك االجتمئاية ةك االقتغئ ي-اصطبقة
ك املنخفضة/املتوسطة

ك اصطتبة/اصعزاب

ك خدمةك شخغيةك قتيتة
ك قوالمك فل ك حمدو ة

ك مسئحةك قتيتةك اتىك منتك اصطئلاة
ك خدمئتك صألطفئل

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

166. 
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  التوزيع(Place): 
تطوياك بك (Swarbrooke & Horner, 2007)ك سوارباوكك وهورناك حسبك اصبئحثنياصسيئحيةك املؤسسئتك ك تقوم

دك منك اصقنواتك حيثك تعتمدك تتكك املؤسسئتك اتىك اصعديك هبئك نتيجةك صتطبيعةك اخلئصةك صتسيئحة.ك ك فنظمةك توزيعيةك خئصة
واصولئالتك ك (TO)ك اصسيئحيةك اصشالئتك املتخغغةك مث ك منظميك اصاحالتوك ك فنظمةك احلجزك املالزيةاصتوزيعية،ك منك بينهئك 

ك تعدك ك ك .اصسيئحية ك اتىمنك فلثاك اصغنئائتك ااتمئ كً صنئاةك اصسيئحةك ك لمئ ك ذصكك بفض وك ك ،امتيئتك اصبيعك املبئشاك ا
ك معك اصزبونك ئشاباملتغئلك اخلدميةك مث ك شالئتك اصطرانك واصفنئ قك منك االك املؤسسئتاص يك مكنتك ك احلجزك اآلصيةك فنظمة

ك تاصوسطئء.ك مكنك انك اصتختيواصتخفيضك فوك  ك اصعديدك منك املك هذهك االسرتاتيجيةك منك حتقيقهئ ،ك نتيجةك تنئرسيةاصزايئ
ك .واصزبونبنيك املور ك ك اصعالقئتك تعزيزك إمكئنيةصتتفئوضك املبئشاك معك اصزبئلنك وك 
ك ة.منك طافك شالئتك اصطرانك اصدوصيك ك انك خمتتفك اصقنواتك اصتوزيعيةك املعتمدة(ك مثئاًلك 7-2يوض ك اصشك ك رقمك )

 القنوات التوزيعية لشركات الطيرانبعض (: 7-2شكل رقم )

 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

169. 

  الترويج(Promotion): 
ك وخغئلصك يةاالتغئصفهدافك احلمتةك وك اتىك نوعك املنتوج،ك ضمنك املؤسسئتك اصسيئحيةك ك االتغئلتعتمدك فسئصيبك 

ك (.8-2قمك )رك ك اصشك يفك ك املستعمتةك يفك املؤسسئتك اصسيئحيةك االتغئلوسئل ك فهمك ميكنك تبينيك حيثك اصسوق.ك 
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 وسائل االتصال في المؤسسات السياحيةالبعض من (: 8-2شكل رقم )

 
Source: Adapted from: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), 

USA: Elsevier, p. 170. 

(ك منك فج ك اصتأثرك اتىك 8-2حةك يفك اصشك ك رقمك )وضتعتمدك املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك األسئصيبك االتغئصيةك امل
ك انطبئعغبك يفك ختقك تاك ك اصعالقئتك اصعئمةك ملئك ئستعمئلباملؤسسئتك اصسيئحيةك ك ستوكك اصسيئح.ك اتىك سبي ك املثئل،ك تقوم

املدىك صشالةك ةك يتمحتةك اصعالقئتك اصعئمةك طوك ك األنشطة.ك ومنك فمثتةك هذاك اصنوعك منك اصسيئحاملؤسسةك يفك ذهنك ك انإجيئيبك 
British Airways ك شعئرحتتك ك“World’s Favorite Airline” ك(Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 

ك .(170-172

 Views of Friends and Relativesارب آراء األصدقاء واألق .د
ئك ظئهاةك اجتمئايةك افويَّك واص يك ميكنك تعايفهئك ك (Word of Mouth)ةك ئصكتمةك املنطوقوهوك مئك يعافك ب ك ةاتىك فهنَّ

ينمئك بك .ك فوك هيك احلوارك اصطبيعيك بنيك فشخئصك حقيقيني.(Lendrevie & De Baynast, 2008, p. 52)ك فوك تتقئلية
ك .(Sernovitz, 2012, p. 28)ك قيةك وجتئريةيتمث ك تسويقك اصكتمةك املنطوقةك يفك استعمئلك هذهك األخرةك ألغااضك تسوي

خيتتفك مدىك حتديدك ستوكك اصسيئحك منك خاللك حمد اهتمك اصشخغيةك واخلئرجيةك بئختالفك شخغيتهمك ومنطك 
بشك ك إىلك مااائةك احملد اتك اخلئرجيةك ك (Extrovert) ك األشخئصك املنفتحونك حيئهتم.ك اتىك سبي ك املثئل،ك قدك ميي

ك االاتمئ إىلك ك (Introvert)خئصةك املتعتقةك بآراءك فصدقئلهمك وفقئرهبم.ك يفك حني،ك ميي ك األشخئصك االنطواليونك فلرب،ك 
ك .ك اختئذهمك صتقااراتك يفك اتىك جتئرهبمك اصشخغية

اإلعالن

المنشورات

الصحافة   
أو العالقات 

العامة
البيع 

الشخصي

االنترنت

نقاط البيع 
المادية

رعاية 
األحداث
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ك هذهك احملد اتك قدك تكون ئ يةك اجلذابة(ك رشبةك اوام ك ميساةك )مث ك اصكتيبئتك اإلمبثئك منك املهمك لذصكك معارةك فنَّ
ك فوك مبثئبةك قيو ك )مث ك امليزانيةك احملدو ة(ك بئصنسبةك صتسيئحك اصذينك ياغبونك يفك حتوي ك  وارعهمك ورغبئهتمك إىلك واقعك متموس

(Vinerean, 2013, p. 194) ك. 

ئل ك يفك اصشك ك ثاك اتىك ستوكك اصسد اتك اصداختيةك واخلئرجيةك اص يك تؤك واحملك وبئصتئيل،ك ميكنك تتخيصك فهمك اصدوارع
ك (ك املوايل:9-2رقمك )

ك (: العوامل المؤثرة على قرار اختيار العطلة9-2شكل رقم )

ك 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p. 

75. 
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 The Role of the Tourism Industryدور صناعة السياحة  3.5.2
صنئاةك ك ئك يفك اصتأثرك اتىك حمد اتك اصستوكك اصسيئحي.ك اتىك سبي ك املثئل،ك تقوماك رليسيكً تتعبك صنئاةك اصسيئحةك  وركً 

ك :ئك يتياصسيئحةك مب
 ك تتالء ك منتجئتك خئصة ك مثاًلك تطويا ك اصسيئحي. ك حمد اتك بعضك اصستوك ك مع ك حزك م ك تقدمي ك بإمكئهنئ مك :

(Packages) ئك صتسيئحك اصذينك يعئنونك منك مشئل ك صحيةك معينةك مث ك صعوبةك اصتنق ؛مغممةك خغيغكً ك 

  يئنئتك حولك املنئخك بوك متطتبئتك اصتأشرة،ك وك توررك ل ك املعتومئتك صتسيئحك احملتمتني،ك مث ك مشئل ك اصغحة،ك
 يفك اصوجهةك ومنئطقك اجلذبك اصثقئرية؛

 نك اصسيئح.ك سئسيةك صستوليئتك جمموائتك خمتتفةك متغميمك رسئلتهئك اصرتوجييةك صكيك تتوارقك معك احملد اتك األ
قدك يشم ك ذصكك اصرتليزك اتىك اصعاوضك اصرتوجييةك منك فج ك استهدافك اصسيئحك ذويك اصدخ ك احملدو ك فوك 

طمأنةك اصسيئحك حولك سالمةك اصوجهةك اصسيئحيةك فوك وك حتقيقك صفقئتك ماحبة،ك انك فوصئكك اصذينك يبحثونك 
 ؛صعئلالتااص يك حيتويك اتيهئك منك فج ك استهدافك ك اصرتويجك ملنتجعك سيئحيك منك حيثك تنوعك وجو ةك املاارق

  اصتسديدك ك إمكئنيةشااءك منتجئتك سيئحيةك معك ك إمكئنيةإتئحةك اصفاصةك صألشخئصك ذويك امليزانيئتك احملدو ةك
 .(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 67)ك بئصتقسيطك واتىك مدىك ررتةك زمنيةك حمدَّ ة

 Tourism Related Consumer Behaviour المستهلك المتعلقة بالسياحةنماذج سلوك  

Models. 

ك اتيهتؤثاك ك ستوكك املستهتكك يفك حمئوصةك تبينيك اصعالقةك بنيك اصعوام ك املختتفةك اص يصمنئذجك تطوياك يتمث ك اصياضك منك 
وصةك اصتحكمك يفك حمئوك وصفك ستوكك املستهتكك طوياك اصعديدك منك اصنمئذجك املختتفةك بياضك متك تك إذك .ةمبسطك بطايقة
اصذيك اارتفك بأمهيةك املعتومةك يفك امتيةك ك (Andreason, 1965)(ك منوذجك فندريسونك 1)ك :.ك منك فمههئيةاصستولك هفمنئط

اتىك قاارك ك زرلَّك اصذيك ك (Nicosia, 1966)(ك منوذجك نيكوسيئك 2)ك ؛اختئذك اصقاارك ورلَّزك اتىك فمهيةك اجتئهئتك املستهتك
غافك بطايقةك معينة،ك تهتكنيك صتحمئوالتك املنظمةك صتتواص ك معك املستهتك،ك وميولك املستوك اصشااءك صتمنتجئتك اجلديدة،ك 

 ,Zaltman)ك خضواهك إىلك اختبئرك جتاييبك عدمصك انظاكً ك اصنموذجك منك قب ك اصعديدك منك اصبئحثنيمتك انتقئ ك هذاك ك حيث

Pinson & Angelman, 1973) ً(ك منوذجك هووار ك شيثك 3)وك األخاى؛ك تعديدك منك املتيراتصك هاك صعدمك حتديد،ك ونظاك
(Howard-Sheth, 1969) ك اصنمئذجك اقتبئسك ك ك اصنموذجك إصستوكك املشرتيك واصذيك يعتربك فلثا ك تعو ك فمهيةك هذا ىلك ئ.

تستيطهك اصضوءك اتىك فمهيةك املدخالتك صعمتيةك شااءك املستهتكك واقرتاحهك صتطاقك اص يك يطتبك منك خالهلئك املستهتكك 
ك .(Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 40-44)ك هئليهذهك املدخالتك قب ك اختئذك قاارهك اصن
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القك منك املتعتقةك بنمئذجك ستوكك املستهتكك لنقطةك انطك اصايئ يةطويتةك اتىك هذهك اصنظايئتك ك صفرتةك اتمئ االمتك 
فج ك وصفك امتيةك اصشااءك صتخدمئتك اصسيئحية،ك اتىك اصاغمك منك ادمك تغميمهئك يفك اصبدايةك صتعكسك امتيةك شااءك 

متك استعئرةك ك ”فنَّه:ك ك (Gilbert, 1991, p. 79)حيثك ياىك اصبئحثك جيتربتك .ك (Fotis, 2015, p. 113) اخلدمئت
ك ،“ك األصتيك مغدرهئبدونك اإلشئرةك إىلك ك (The grand theories)ك فوك اصايئ يةك اصنظايئتك اصكربىهذهك بغفةك جزليةك 
اتىك االمتهئك ك اتمئ ئالمث ك مئك تقومك بهك حمالتك اصسوباك مئرلتك اصكبرةك اص يك تنشئك منتجئتك بك متئًمئك ”فوك اتىك األق ك 

بئصتئيلك قئمك وك ك مشاوبئتك اصشالئتك املنتجةك اصاالدة.اصتجئريةك اخلئصة،ك وذصكك بوضعك االمتهئك اتىك املنتجئتك اصيذاليةك وك 
ك ك .“ك اونك يفك جمئلك اصسيئحةك بئستخدامك اصنظايئتك اصقئلمةك صستوكك املستهتكاملنظِّك 

 Consumer Behaviour or Decision-Making أو اتخاذ القرار؟المستهلك نماذج سلوك  1.6.2

Models?. 
األ بيئتك حولك موضوعك ستوكك املستهتكك املاتبطك بئصسيئحةك فوك ستوكك اصسئل ،ك نالحظك اتىك ك االطالعاندك 

ك سك اصنمئذج:نفاستخدامك املغطتحنيك "منئذجك ستوكك املستهتك"ك و"منئذجك اختئذك اصقاار"ك بطايقةك متبئ صةك صوصفك 
ك جيتربك  ك اصبئحث ك استخدم ك بئصسيئحة"ك ك (Gilbert, 1991)ت ك املتعتقة ك املستهتك ك ستوك ك "منئذج مغطت 

(Models of consumer behaviour related to tourism) ك اصبئحثك وهئبك وك ك ك فامئل ك إىل ك آخاينصإلشئرة
(Wahab et al., 1976) ك اصبئحثك مشولك،(Schmoll, 1977) ك مئيوك وجئرريسك واصبئحثنيك(Mayo & Jarvis, 

 Middleton, 1988 ; Gitelson).ك إضئرةك إىلك ذصك،ك قئمك بتغنيفك اد ك منك اصنظايئتك واصنمئذجك األخاىك (1981

& Cromption, 1983 ; Mathieson & Wall 1982 ; van Raaij & Francken 1984) نظايئتك ك مث ك"
ك .(Gilbert, 1991, p. 98)"ك اصايئ يةهئك املفاطك اتىك اصنظايئتك ثئنويةك صستوكك املستهتك"ك بسببك "ااتمئ 

ك  ك اصبئحثك هدسون ك استخدم مغطت ك "منئذجك ستوكك املستهتكك يفك ك (Hudson, 2000)يفك نفسك اصسيئق،
 Wahab)ك آخاينصإلشئرةك إىلك فامئلك وهئبك وك ك (Models of consumer behaviour in tourism)اصسيئحة"ك 

et al., 1976) ك ،ك  (Mayo & Jarvis, 1981)ك مئيوك وجئرريسواصبئحثنيك (Schmoll, 1977)اصبئحثك مشولك وك ،
واصبئحثك ك (Moutinho, 1987)اصبئحثك موتينهوك وك ،ك (Mathieson & Wall, 1982)ك مئتييسونك ووالك اصبئحثنيوك 

ك .(Middleton, 1988)ميدصتونك 
ك  ك وهورنا ك سوارباوك ك اصبئحثئن ك بئصتبئ ل:ك ك ك (Swarbrooke & Horner, 2007)يستخدم ك املغطتحني لال

 Models of Consumer behaviour adapted)استخدمئك مغطت ك "منئذجك ستومك املستهتكك املكيَّفك صتسيئحة"

for tourism) ك ميدصتونك ولالركك صإلشئرةك إىلك فامئلك اصبئحثنيك(Middleton & Clarke, 2001) اصبئحثك وهئبك وك ،ك
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تك ،ك واصبئحثك جيتربك (Mathieson & Wall, 1982)ك مئتييسونك ووالك صبئحثنياوك ،ك (Wahab et al., 1976)ك آخاينوك 
(Gilbert, 1991)"ك شة.املنئقفثنئءك ك ،ك يفك حنيك استعمالك مغطت ك "منئذجك اختئذك قاارك اصشااءك يفك اصسيئحة

اتىك اكسك ذصك،ك بئستخدامك مغطت ك ك (Sirakaya & Woodside, 2005)يقومك اصبئحثئنك سرالئيئك وو سئيدك 
صإلشئرةك ك (Foundational models of travel decision-making)"اصنمئذجك األسئسيةك الختئذك قااراتك اصسفا"ك 

ك اصبئحثنيوك ،ك (Schmoll, 1977)اصبئحثك مشولك وك ،ك (Wahab et al., 1976)ك آخاينإىلك فامئلك اصبئحثك وهئبك وك 
ك ن.نيك اآلخايمك منك اصبئحث،ك وغره(Mayo & Jarvis, 1981)مئيوك وجئرريسك 

 & Sirakaya)ك سرالئيئك وو سئيدك بئالتفئقك معك اصبئحثنيك (Decrop, 2006)استخدمك اصبئحثك  يكاوبك 

Woodside, 2005) ك مغطت ك "منئذجك اختئذك قاارك اإلجئزة"ك،(Models of vacation decision making) صإلشئرةك ك
ك (Papatheodorou, 2001)ك بئبئتيو ورووك ،ك (Morley,1994)موريلك وك ،ك (Rugg, 1973)قك وك إىلك فامئلك اصبئحثك رك 
 .ك (Fotis, 2015, pp. 114-115)ك وغرهمك منك اصبئحثني

 Models of Tourist 2009إلى  1976في الفترة الممتدة بين  السائحنماذج سلوك  2.6.2

Behaviour from 1976 to 2009. ك
قك املنتجئت.ك ئك انك تسويئك جوهايكً اختالركً ك إذاك لئنك تسويقك اخلدمئتك خيتتفلك مئك ك حوك نييتسئءلك بعضك اصبئحث

ك صتمنتجئتك اصسيئحيةك اصعديدك منك اصسمئتك املميزةك رمنك اصواض  ك ستوكك املستهتكك سك ،فنَّ يكونك واص يك تشرك إىلك فنَّ
خمتتفئك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحيةك مقئرنةك بئملنتجئتك املئ ية.ك صذصكك قئمك األلئ مييونك بتطوياك تعئريفك ومنئذجك صستوكك 

 همك اصنمئذج:ألك تقدميهذهك االختالرئت.ك ريمئك يتيك ك انهبدفك اصتيتبك ك اصسئل 

 (Wahab et al., 1976) آخريننموذج الباحث وهاب و  .أ
نك فهمك مك (Wahab, Crampton & Rothfield, 1976)يعتربك منوذجك اصبئحثك وهئب،ك لاامبتونك وروثفيتدك 

.ك ئذك اصقاارك يفك اصسيئحةصعمتيةك اختك ئخطيكً ك ئقرتحك منوذجك تك صتسئل ك واص ياصنمئذجك اص يك حتئولك تفسرك اصستوكك اصشااليك 
ك منوذجك متستس ك بتطوياك همك فوَّلك منك قئمك هوزمالءك وهئبك فنَّك اصبئحثك (Decrop, 2006)مك اصبئحثك  يكاوبك يداِّك 

شك ك ،ك واصذيك ميكنك توضيحهك يفك اصشااءك اصسئل ""منوذجك قاارك ك ـةك إىلك هذاك اصنموذجك بيتمك اإلشئرك صستوكك اصسئل .ك 
ك (.10-2)ك رقم

ك 
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ك (Wahab et al., 1976) آخرينللباحث وهاب و  (: نموذج قرار شراء السائح10-2كل رقم )ش

 

Source: Fotis, J. N. (2015), The Use of social media and its impacts on consumer behaviour: the context of 

holiday travel (Doctoral dissertation, Bournemouth University), p.122. (From: Wahab et al., 1976). 
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اصذيك اصتمُيزك ئالختالفك وك بمنوذجك منفغ ك متعتقك بئصسيئحةك تطوياك احلئجةك إىلك ك هاصبئحثك وهئبك وزمالؤك ك يربرك 
ائلدك متموسك ك غيئب(ك 1)ك :إذك يعو ك هذاك اصتمُيزك إىلك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحية،امتيةك اختئذك قاارك اصشااءك ك تتسمك به
اصتخطيطك ك (3نفئقك املتطتب؛ك )إلاحلجمك اصكبرك ص(ك 2؛ك )اك صتطبيعةك غرك املتموسةك صتخدمئت()نظاكً ك الستثمئراتىك ا
ك لمئك يؤيد.ك ك اصتتقئليوغرك ك (ك اصشااءك غرك اصعفوي4؛ك و)(يتةك قدك تغ ك إىلك ادةك فشهاررتةك زمنيةك طوك )صإلنفئقك ك قاملسب

ك امتيةك اختئذك اصقاارك أليك منتجك تتبعك نفسك اخلطواتك اصتسعك اصبئحثون (،ك 10-2ك ك رقمك )املوضحةك يفك اصشك ةركاةك فنَّ
ك شااءك تذلاةك حئرتة(ك فوك يستياقك سنواتك إللمئصه.ك خاللك خطوةك ئك )مثاًلك اصنظاك امَّئك إذاك لئنك اصشااءك افويكً ك بيضِّك 

ك صتاسئل ك تيجةناصتحفيزك األوصية،ك يغب ك املشرتيك اصذيك قدك يكونك صهك احتيئجئتك ورغبئت،ك اتىك  رايةك مبنتجك سيئحيك 
بعدك ذصكك ك اصسئل .ك يقومك (Illusion)وهم"ك اص"ك ـبك نآخاوك وك ك دك مئك يسميهك اصبئحثك وهئب،ك األماك اصذيك يوصِّك إصيهوجهةك امل

ةك فوك ادةك راضيئتك حولك اصبدال ك املاضيةك )اتىك سبي ك املثئلك "سيكونك منك اجلمي ك فنك نذهبك إىلك يبغيئغةك راض
جزياةك يونئنيةك مشمسةك هذهك اصسنة.ك  اونئك حنغ ك اتىك اطتةك يونئنية"(،ك وبئصتئيلك يتمك اصدخولك يفك خطوةك اإلطئرك 

ك ىلك خطوةك مجعك احلقئلقك صتبحثك انك املعتومئت.ك ينتق ك بعدك ذصكك املشرتيك إ(Conceptual framework)املفئهيميك 
(ك اوام ك اصارض،ك اص يك جتع ك 1جمموائت:ك )ك ئته.ك تنقسمك هذهك احلقئلقك إىلك فربعنهك منك قبولك فوك ررضك راضياص يك متكِّك 

(ك 3؛ك )صسيئحياك (ك انئصاك اصتكتفةك املاتبطةك بتكتفةك املكونئتك املختتفةك صتمنتوج2املستهتكك يارضك املنتجك هنئليئ؛ك )
(ك انئصاك ادمك اصاضئك واحلقئلقك 4شخغيتهك وقيمه؛ك و)وك ك ،رغبئتهوك ئك الحتيئجئته،ك قئلقك اص يك تاضيهك ورقكً انئصاك اصاضئك واحل

ك .(Fotis, 2015, p. 121) شخغيتهك وقيمهوك ك ،رغبئتهوك تاضيهك ورقئك الحتيئجئته،ك الك اص يك 
،ك يسعىك املشرتيك صتحغولك اتىك ) definitionAssumptions(االررتاضئتك ك حتديداندك اصدخولك يفك خطوةك 

قك حقكُ نهك منك اصتئك ميكِّك ي ك سفاك يثقك ريه،ك محىتك منك ولوك ،ك )WOM(شهاةك اصكتمةك املنطوقةك منك املشورةك منك األصدقئء،ك 
منك األ صةك املقدمةك منك طافك اصبئلع.ك يقومك بعدك ذصكك املشرتيك يفك خطوةك تغميمك اصبدال ك بئملوازنةك بنيك مزايئك وايوبك ك 

وسةك وغرك ،ك مثك يقومك يفك خطوةك حتتي ك اصتكتفةك واصعئلدك بتحتي ك اصتكئصيفك واصفوالدك املتمةقيمهك اخلئصصل ك بدي ك ورًقئك 
ُرقك سواءك لئنتك بدونك وايك ورورية،ك فوك مدروسةك ومتك اصتفكرك ريهئ،ك تدك ”املتموسةك صك ك بدي .ك يتمك يفك هذهك اخلطوةك 

ك .ampon, & Rothfield, 1976, p. 80)(Wahab, Crك “ك قاارك اصشااءك صدىك اصسئل 
صتسويقيةك يفك مجيعك خطواتك امتيةك اصشااءك وتكييفك جهو هك اك اصسئل ماارقةك ك اصبئلعك هك اتىلمئك يقرتحك اصنموذجك فنَّك 

 & ,Wahab, Crampon)ك “ك منك فج ك االستيالءك اتىك قااراتك اصشااءك ”ك (Fotis, 2015, p. 123) مبئك يتوارقك معه

Rothfield, 1976, p. 76). ك
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 (Mathieson & Wall, 1982)نموذج ماثيسون ووال  .ب

صستوكك اصشااءك يفك اصسيئحةك ئك ئك خطيكً منوذجك ك (Mathieson & Wall, 1982)اقرتحك اصبئحثئنك مئثيسونك ووالك 
اتىك بنئًءك هذاك اصنموذجك ك متك تطويا.ك (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 45)يتكونك منك مخسك مااح ك واصسفاك 

ختئذك الك ئستوليكً ك اإطئركً ك ”بئاتبئرهك ك صستوكك املستهتكك (Howard-Sheth)شيثك -وهوار ك (Nicosia)منئذجك نيكوسيئك 
ك  ك صتحديد، ك لمحئوصة ك واصسفا ك اصسيئحة ك يف ك )...( ك اصسيئحك وك اصقاار ك قاارات ك اتى ك املؤثاة ك اصعوام  ك وتوضي  رهم

ك .(Wall & Mathieson, 2006, p. 40)ك “ميئهتوستول
ك اصسفاك منك مثئنيةك مكونئتاصسيئحةك وك تتكونك امتيةك اختئذك اصقاارك يفك (،ك 11-2لمئك هوك مبنيك يفك اصشك ك رقمك )

(Constructs) (ك 2)ك اغبةك يفك اصسفاك فوك اصشعورك بئحلئجة؛اص(ك 1)متك جتميعهئك يفك مخسك مااح ك رليسيةك فوك تفئاتية:ك ك
تقييمك اصاضئك (ك 5)وك ابةك اصسفا؛اصتحضراتك صتسفاك وجت(ك 4)ك قااراتك اصشااءك فوك اصسفا؛(ك 3)ك مجعك املعتومئتك وتقييمهئ؛

ك .ك (Fotis, 2015, pp. 124-125) انك اصسفا
اصسئل ك واملتمثتةك يفك اخلغئلصك (ك خغئلصك 1تتأثاك اصاغبةك يفك اصسفاك لنقطةك انطالقك هلذهك اصعمتيةك مبئك يتي:ك )

نئصا:ك منك مثئنيةك ابدورهئك (ك اصوايك مبوار ك اصوجهةك وخغئلغهئ،ك اص يك تتكونك 2االجتمئايةك واصستولية،ك و)-االقتغئ ية
ك ئاياالقتغئ يك واالجتموك (ك اهليك ك اصسيئسي،ك ج(ك منئطقك اجلذبك واخلدمئتك اصسيئحية؛ك )ب(ك املوار ك األوصية؛ك )ف)

(ك إ راكك واجتئهئتك زاصوصول؛ك )ك إمكئنية(ك و(ك نوعك وجو ةك اصبنيةك اصتحتيةك اصداامة؛ك )هواصبيئة؛ك )(ك اجليااريئك  ؛ك )صتوجهة
(ك تسويقك وتاويجك منتجك اصوجهة.ك اتىك اصاغمك منك ااتمئ ك منوذجك مئثيسونك ووالك حاصسكئنك احملتينيك يفك اصوجهة؛ك و)

ةك املعتومئتك اصذالاةك ومعئجلوك  راك،ك اإلهك الك يأخذك بعنيك االاتبئرك  ورك نَّك ،ك إالك فصستوكك املستهتكك اصايئ يةاتىك اصنمئذجك 
(Gilbert, 1991; Sirakaya & Woodside, 2005 .) ومعك ذصك،ك يقرتحك اصبئحثك هدسونك(Hudson, 2000) ك

ك يفك حنيك  ك بئصسفا. ك اصواي ك من ك جزًءا ك متث  ك اصعنئصا ك هذه ك ك ياىفنَّ ك وو سئيد ك سرالئيئ  & Sirakaya)اصبئحثئن

Woodside, 2005) جتدرك اإلشئرةك ك ،فخرًا.ك وك تفسريةك وتنبؤيهك منخفضةك ومنك اصغعبك تكميمهئتنموذجك قدرةك صفنَّك ك
ك .(Fotis, 2015, p. 126)ك يتطتبك مزيًداك منك اصتحققك اصتجاييبوك نموذجك وصفيك اصهذاك ك إىلك فنَّك 

ك ك 
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 (Mathieson & Wall, 1982)ن ماثيسون ووال لباحثيل (: عملية اتخاذ قرار السفر11-2شكل رقم )

 
Source: Fotis, J. N. (2015), The Use of social media and its impacts on consumer behaviour: the context of 

holiday travel (Doctoral dissertation, Bournemouth University), p.125. (From: Mathieson & Wall, 

ك .(2006  
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 (Moutinho, 1987)موتينهو الباحث نموذج  .ج
ك  ك موتينهو ك اصبئحث ك استنئ كً ك (Moutinho, 1987)قئم ك ك إىلا ك نيكوسيئ ك هوار (Nicosia)فامئل شيثك -،

(Howard-Sheth) ك اجن ك،(Engel) ك لوالتك وباللوي ك،(Kollat & Blackwell) حولك ستوكك ك بتطوياك منوذجك
وكك حولك ستك اصايئ يةمنك اصنظايئتك ك (ك وذصكك انك طايقك اصدمجك بنيك اصعديد12-2)اصشك ك رقمك ك اصاحالتاصسئل ك فثنئءك 
ك فلثاك ”فنَّك هذاك اصنموذج:ك ك (Decrop, 2006, p. 35).ك ياىك اصبئحثك  يكاوبك (Fotis, 2015, p. 128)ك املستهتك

ختئذك اصقاارك املتيراتك اصاليسيةك اص يك تتدخ ك يفك امتيةك امك نظاةك ائمةك وشئمتةك جلميعك اصنمئذجك مشوصيةك )...(ك واصذيك يقدِّك 
ك .“ك صتسئل 

زك انك اصنمئذجك فنَّك هذاك اصنموذجك مميَّك ك (Swarbrooke & Horner, 2007)لمئك ياىك اصبئحثئنك سوارباوكك وهورناك 
 تنيك فسئسيتني:ياألخاىك منك نئح

 ( ك ماحتة1يعرتفك اصنموذجك بوجو ك ثالثك مااح ك خمتتفةك يفك امتيةك اختئذك اصقاار:ك) مئك قب ك اصقاارك وامتيةك ك
ك آخاك ماحتةك منك 3(ك تقييمك مئك بعدك اصشااء؛ك و)2اصقاار؛ك ) (ك اختئذك اصقاارك يفك املستقب .ك يعرتفك اصنموذجك بأنَّ

 هذهك املااح ك ستعو ك لتيذيةك اكسيةك إىلك املاحتةك األوىل،ك منك خاللك حتقةك يفك اصنظئم؛

 (ك 3(ك املعارة؛ك و)2(ك اصدارع؛ك )1ستولية:ك )ك مفئهيمك تك اصشااليةك هيك نتيجةك صثالثةاصنموذجك إىلك فنَّك اصقااراك يشر
 .ك (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 76)مك اصتعتكُ 
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 (Moutinho, 1987)لباحث موتينهو السياحة لنموذج سلوك السائح في (: 12-2شكل رقم )

 

 
Source: Moutinho, L. (1987), Consumer behaviour in tourism, European journal of marketing, 21(10), p. 

40. ك    
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ك ميكنك شاحك هذهك املااح ك اصثالثةك مبزيدك منك اصتفغي ك لمئك يتي:
 Pre-decisions and decision processesأوال: عمليات القرار وما قبل القرار 

قك األحداثك منك حمفزاتك اصسئل ك إىلك قاارك اصشااء.ك تتكونك هذهك املاحتةك منك ثالثةك جمئالتك خيتصك هذاك اجلزءك بتدركُ 
 ,Moutinho)(ك اصشااءك 3(ك اصقاار؛ك و)2(ك هيك ك اصتفضي ك )لعمتيةك فسئسيةك يفك ماحتةك مئك قب ك اصقاار(؛ك )1مث ك يف:ك )تت

1987, p. 39):ك .ك ميكنك تفغي ك هذهك اجملئالتك لئصتئيل
  اجملئلك األول:ك هيك ك اصتفضي كPreference structure: 

ك اصسئل ك  ك )ياتبطك هيك ك تفضي  ك اص يك تشم : ك اصعوام  ك من ك مبجمواة ك معينة ك اصتأثراتك اصبيئيةك 1صوجهة )
قةك االجتمئاية.ك اصوضعك املئيلك واصطبوك األساةك واجلمئائتك املاجعية،ك وك اصداختيةك مث ك املعئيرك واصقيمك اصثقئرية،ك 

(ك احملد اتك اصفا يةك هليك ك اصتفضي ك 2؛ك )اصسيئحيةك تؤثاك هذهك احملد اتك اتىك تقييمك اصسئل ك صتمنتجئتحيثك 
ك اصسئل (ك نيةك 3اصتعتمك واصدوارع؛ك )وك األ وارك املدرلة،ك وك منطك احليئة،ك وك واص يك تشم ك مفئهيمك مث ك اصشخغية،ك 

ونك هنئكك ئك "بتوصيدك اصثقة".ك ومعك ذصكك قدك تكإصيهئرك شصتشااءك اص يك تعتمدك اتىك متخصك اصعوام ك اصسئبقةك امل
ك  ك اصيقني ك ادم ك مث  ك وك ك ،(Uncertainty)مشئاا ك (Caution)احلذر ك وك ، ك تعم ك ك ك (Anxiety)اصقتق واص ي

ك اصوجهةك اصسيئحية؛ك وحنيستجيبونك بطايقةك خمتتفةك انك تتكك اص يك متتيهئك اجتئهئتهك ك اصسيئحلمثبطئتك جتع ك 
  اجملئلك اصثئين:ك اصقااركDecision: 

ميكنك اصنظاك إىلك امتيةك اختئذك اصقاارك لستستةك منك اصنزاائت.ك تتمث ك اصنزاائتك اص يك تشكِّ ك امتيةك اصقاارك يفك 
تتكك اص يك تسبقك اخليئر.ك ينتجك انك هذاك اصقاارك استعدا ك نفسيك منك حيثك اصنيةك جتئهك امتيةك اصشااء.ك قدك تستندك 

ئربك اصسئبقة،ك اصتجوك يجك اصوجهة،ك املعتومئتك املتحغ ك اتيهئك منك تاوك وك قااراتك اصسئل ك اتىك اصغورك املدرلة،ك 
ك نغئل ك اآلخاين،ك فوك اتىك اصتفئا ك االجتمئاي؛وك وسطئءك اصسفا،ك وك صورةك اصوجهئتك احملتمتة،ك وك 

  اجملئلك اصثئصث:ك اصشااءكPurchase: 

نهك نتيجةك ااءك اتىك فقدك تؤ يك اخلطواتك اصسئبقةك إىلك شااءك رحتةك إىلك وجهةك سيئحيةك معينة.ك متك وصفك اصش
(ك صاحالت،ك إخلواك اتىك فجزاءك )مثال،ك اصنق ،ك اإلقئمةاملنتجك اصسيئحيك اصكتيك ك يتمك شااءإذك ك صعمتيئتك نفسية،

ك .ك (Moutinho, 1987, pp. 39-42)ك ئك لحزمةك سيئحيةك لئمتةوصيسك  المك 
 Post-purchase Evaluationثانيا: تقييم ما بعد الشراء 

جتئهئتك اصسئل ك اك صتأثرهك اتىك امهمةك يفك ستوكك اصسئل ك نظاكً ك ماحتةتقييمك مئك بعدك اصشااءك اتىك فنهك اصيُنظاك إىلك 
(ك يضيفك إىلك خمزنك 1)ك ئك بعدك اصشااءك ثالثةك فهدافك رليسية:.ك صتقييمك م(Fotis, 2015, p. 130)وستولهك املستقبتيك 
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ك وق؛ئك صتقااراتك املتعتقةك بئصسءك رحغكً (ك يوراك تقييمك مئك بعدك اصشاا2)ك إطئرهك املاجعي؛ثايك اخلرباتك صتسئل ،ك وبئصتئيلك يكُ 
ك .ك ك ك ك (Moutinho, 1987, p. 42)ك املستقبتيكونك مبثئبةك فسئسك صتعدي ك اصستوكك اصشااليك اك تيذيةك اكسيةك صت(ك يورِّك 3و)

 Future Decision Makingثالثا: اتخاذ القرار في المستقبل 

ياتبطك اختئذك اصقاارك املستقبتيك بشك ك فسئسيك بدراسةك اصستوكك اصالحقك صتسئل ك منك خاللك حتتي ك االحتمئالتك 
ك .(Moutinho, 1987, p. 43)ك شااءك رحتةك معينةك صوجهةك سيئحيةك فوك خدمةك سيئحيةامتيةك املختتفةك صتكاارك 

 (Gilbert, 1991)جيلبرت الباحث نموذج  .د

ك اصبئحثك جيتربتك  ك منوذجك ك (Gilbert, 1991)يقرتح ك اصقااراتك صدى ك الختئذ ك مستهتكك املنتجئتك اصسيئحيةئ
يقرتبك املستوىك ك .املستهتكك (.ك يشرك هذاك اصنموذجك إىلك وجو ك مستوينيك منك اصعوام ك املؤثاةك اتى13-2)اصشك ك رقمك 

ستوىك اصثئينك  راكك واصتعتم.ك يفك حنيك يتضمنك املث ك اإلويتضمنك اصتأثراتك اصنفسيةك ماألولك صتتأثراتك منك األشخئصك 
منك اصتأثراتك تتكك اص يك متك تطوياهئك منك خاللك امتيةك اصتنشئةك االجتمئايةك وتشم ك اجلمئائتك املاجعيةك واصتأثراتك 

ك .ك (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 47)ك اصعئلتية
 (Gilbert, 1991)جيلبرت السائح للباحث إطار اتخاذ القرار لدى (: 13-2شكل رقم )

 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, Routledge, p.47.  (Adapted 

from: Gilbert, 1991). 
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 (Middleton et al., 2001 ; 2009) آخرينو  ميدلتونج الباحث ذ نمو  .ه

ئك صستوكك املستهتكك يفك اصسيئحةك فكً ئك مكيـَّك منوذجك ك (Middleton et al., 2009)ك نآخاوك وك ك ميدصتوناقرتحك اصبئحثك 
(ك واصذيك 15-2رقمك ك واصشك  14-2منوذجك اصتحفيزك واالستجئبةك صستوكك املشرتي"ك )اصشك ك رقمك ك واصذيك فُطتقك اتيهك "

 Middleton)ركك ولالك ميدصتونك واصبئحثنيك (Middleton, 1988)ك ميدصتونيعتربك نسخةك جديدةك صنمئذجك اصبئحثك 

& Clark, 2001) ك .ك
ئرك اهلئمةك اص يك بإمكئنك ثزك اتىك اآلويالِّك ك ،د اتك اصستوكك اصشااليك صتمستهتكاصنموذجك بئصفغ ك بنيك  وارعك وحمك يقوم

 Swarbrooke)ك منظمةك فوك مؤسسةك مئك توصيدهئك اتىك امتيةك شااءك املستهتكك انك طايقك استعمئلك اصقنواتك االتغئصية

& Horner, 2007, p. 45) ك. 

ك تقسيمك قااراتك اصشااءك يفك إمكئنيةك (Middleton & Clarke, 2001)لمئك يقرتحك اصنموذجك يفك نسختهك اصثئنيةك 
(؛ك امتيئتك تفئاتية:ك مدخالتك اصتحفيزك )اصعمتيةك األوىلك جمئلك اصسيئحةك واصسفاك إىلك فربعةك مكونئتك رليسيةك وست

ملتمثتةك متيةك اصثئصثةك ااصعك تشم اصقنواتك االتغئصيةك )اصعمتيةك اصثئنية(؛ك خغئلصك املشرتيك وامتيةك اختئذك اصقاارك )واص يك 
اءك اصدارع(؛ك خماجئت/استجئبةك اصشاك ك واصعمتيةك اصاابعةك املتمثتةك يفك Communication filtersمغفيئتك االتغئلك ك يف

هئك مبزيدك منك ميكنك حتتيتدك االستهالكك )اصعمتيةك اصسئ سة(.ك اك مشئااك مئك بعدك اصشااءك ومئك بع)اصعمتيةك اخلئمسة(؛ك وفخركً 
ك اصدقةك لئصتئيل:

 ك األوىلك )م ك املكونك األولك اتىك اصعمتيش ك 1تية ك اص يك تكونك يفك شك ك يفك مدخك ةتمثتامل( التك اصتحفيز
ةك غرك حمدو ة،ك إالك فنَّك اصسئل ك املاتقبك قدك يكونك اتىك  رايك ادا أتوراةك يفك اصسوق،ك وبمنتجئتك سيئحيةك م

اك منك اخليئراتك املتئحة؛  بعد ك قتي ك جدًّ

 ك ميدصتونك زك اصبئحثئنئصية.ك حيثك مييِّك (ك املتعتقةك بئصقنواتك االتغ2م ك املكونك اصثئينك اتىك اصعمتيةك اصثئنيةك )تيش
بنيك اصقنواتك اص يك يتحكمك ريهئك املسوقون،ك واملشئرك ك (Middleton & Clarke, 2001, p. 77)ولالركك 

اصعئلتةك وك "قنواتك فوك وسئل ك االتغئلك اصامسية"،ك واصقنواتك االتغئصيةك غرك اصامسيةك مث ك األصدقئء،ك ك ـئك بإصيه
اإلشئرةك ك ت،ك فينك مت2009مئائتك املاجعية.ك متك اصدمجك بنيك اصعمتيةك األوىلك واصثئنيةك يفك إصدارك سنةك واجل
 ؛(15-2)اصشك ك رقمك ك "احملفزات"ك ـمئك بإصيه
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 2001إصدار  (: نموذج التحفيز واالستجابة لسلوك المشتري14-2شكل رقم )

 

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism (2nd ed.), USA: Elsevier, p. 

46. 

 2009إصدار  (: نموذج التحفيز واالستجابة لسلوك المشتري51-2شكل رقم )

ك 
ك 
ك 
ك 
ك 
ك 
ك 
ك 
ك 

Source: Fotis, J. N. (2015), The Use of social media and its impacts on consumer behaviour: the context of 

holiday travel (Doctoral dissertation, Bournemouth University), p.135. 
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 ( ك 3يتكونك املكونك اصثئصثك املتمث ك يفك خغئلصك املشرتيك وامتيئتك اصشااءك منك امتيتني:ك اصعمتيةك اصثئصثةك)
ئصثةك ك ث(ك املتمثتةك يفك اصدارع.ك يعم ك اال راكك يفك اصعمتيةك اص4املتمثتةك يفك مغفيئتك االتغئلك واصعمتيةك اصاابعةك )

ك مدخالتك املعتومئتك واحملفزاتك ك (Filter)ك لُمَغفٍّك  ابئلك اربك غك متاك ”يفك امتيةك قاارك اصشااء،ك حيثك فنَّ
إىلك ذصك،ك إضئرةك .ك (Middleton & Clarke, 2001, p. 80)ك “ك  راليك فوك ستستةك منك املغفيئتك اصذهنيةإ
ربعةك ف راكك اتىك فنهك ذوك طبيعةك  ينئميكيةك نتيجةك صتيراتهك بسببك اصتعتمك واصتجئرب.ك لمئك تقومك نظاك إىلك اإليكُ 

،ك تتمث ك هذهك اصعنئصاك (4)اصعمتيةك ك اصدارعانئصاك بتحديدك ميولك اصسئل ك احملتم ك إىلك االستجئبةك فثنئءك امتيةك 
فسيةك واالجتئهئت،ك اصناخلغئلصك وك ،ك اصوضعيةك االقتغئ يةك واالجتمئايةوك :ك اخلغئلصك اصدميياارية،ك األربعةك يف

 اصاغبئتك واألهداف.ك وك واص يك حتد ك االحتيئجئت،ك 
(ك يفك مفهومك واحدك يشئرك 4(ك واصاابعةك )3اصدمجك بنيك اصعمتيتنيك اصثئصثةك ) 2009متك يفك اصنموذجك املطورك سنةك 

ك اصقاارك ك إصيه ك اختئذ ك وامتيئت ك خغئلصك املشرتي ك انغاين: ك من ك األخر ك هذا ك يتكون ك "املعئجلة"، بئسم
ك اصبئحثك  هنجك ك (Middleton et al., 2009)ك نآخاوك وك ك ميدصتونصتمشرتي.ك اتىك اصاغمك منك مشوصيته،ك تبىنَّ

 ,Morgan)بغييتهك املعدصةك منك طافك اصبئحثك مورقئنك ك (Engel et al., 1978)ك آخايناصبئحثك فجن ك وك 

ك هذهك اصعمتيئتك تتكونمنك فج ك منئقشةك امتيئتك اختئذك اصقاارك صتمشرتي.ك حيثك  اَّك ك (1996 ك مك ركاةك فنَّ
اءك وتقييمك اختئذك قاارك اصشاك وك تقييمك اصبدال ،ك وك اصبحثك انك املعتومئت،ك وك منك مااح ك اصتعافك اتىك املشكتة،ك 

ك ؛«PIECE»ئك بعمتيةك إصيهجتابةك مئك بعدك اصشااءك املشئرك 

 بئملنتوج،ك ك االختيئراتك املتعتقةك إجااءمث ك يفك خماجئتك اصشااءك )االستجئبة(،ك يتمك خاللك املكونك اصاابعك املت
(ك واص يك تاتبطك 4اك بئصدوارعك )اصعمتيةك ئك مبئشاكً (.ك تاتبطك هذهك اخليئراتك ارتبئطكً 5اصعالمة،ك اصسعا،ك واحمل ك )اصعمتيةك 

ك  ك خبغئلصك املشرتيك )اصعمتية ك بعدك 3بدورهئ ك ومئ ك اصشااء ك بعد ك مئ ك مشئاا ك تتوصَّد ك االختيئر، ك يتم ك بعدمئ .)
ك فوك تعزِّزك 6االستهالكك )اصعمتيةك   .Fotis, 2015, pp) منك خاللك اصتجئربك احملققةك املدرلئت(ك واص يك تيرِّ

134-136). 

 Purchase Decision-Making in Tourismعملية اتخاذ القرار في السياحة  
 ,.Middleton et al)ك املطورةك منك طافك جممواةك منك اصبئحثنيستوكك اصسئل ك ك منئذجفهمك بعدك اصتطاقك إىلك 

2001; 2009; Gilbert, 1991 ; Moutinho, 1987 ; Mathieson & Wall, 1982 ; Wahab et al., 1976) ك،
ك تتكك اصنمئذجك تاىك اصقاارك لعمتيةك خطيةي ك (Karimi, 2013)ياىك اصبئحثك لامييك حيثك ك .تض ك صنئك فنَّ هنئكك ،ك فنَّ

يك هنجك امتيةك ئك هئك هلدفك اصبحث،ك صكنك اصطايقةك األلثاك استخدامكً اصعديدك منك اصطاقك صنمذجةك ستوكك املستهتكك ورقكً 
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اص يك تقومك بدراسةك األحداثك اص يك تسبقك وتتبعك امتيةك اصشااء،ك واص يك ك (Decision-process approach)اختئذك اصقاارك 
امتيةك اختئذك اصقاارك ك (Du Plessis et al., 1991)ك نآخاوك فك اصبئحثك  يك بتيسيسك وك عاِّك طاقك اختئذك اصقاارات.ك يكُ اك تفسِّك 

جئت،ك اص يك تسبق،ك حتد ك وتتبعك يفك امتيةك اختئذك اصقاارك اندك التسئبك املنتك فمنئطك ستوكك املستهتكني،ك ”اتىك فهنئ:ك 
ك .(Ristova, 2019, p. 33)ك “ك األركئرك فوك اخلدمئتك اص يك تتيبك احلئجةوك 

ك يكُ  ك ولنئتش ك لالوسن ك اصبئحثئن ك فوَّك ك (Clawson & Knetsh, 1966)عترب ك اصرتريهك ل ك جتابة ك إىل ك نظاوا من
(Recreation experience) ئك منك ونكً اك صتجابةك اصرتريهك مكئحثئنك إطئركً لعمتيةك مكونةك منك ادةك مااح .ك رقدك اقرتحك اصبك ك

ك )مخسك  ك يف: ك تتمث  ك 1مااح ، ك اصرتقبك واصتخطيط )(Anticipation and planning) ك اصاحتةك ك ك يف ك اصتفكر في
(ك اصتجئربك 3،ك فيك اصاحتةك اصفعتيةك إىلك موقعك اصرتريه؛ك )(Travel to the site)(ك اصسفاك إىلك املوقعك 2واصتخطيطك هلئ؛ك )

ألنشطةك اصرتريهيةك واصستوليئتك ذاتك ،ك فيك تتكك ا(On site experiences and activities)واألنشطةك يفك املوقعك 
،ك فيك رحتةك اصعو ةك اصفعتيةك إىلك املنزل؛ك (Return travel)(ك سفاك اصاجوعك فوك اصعو ةك 4اصغتةك اص يك حتدثك يفك املوقع؛ك )

ك .(Fotis, 2015, p. 144)االسرتجئعك واصتفكرك حولك اصتجابةك ،ك فيك (Recollection)اك (ك اصتذلك 5و)
 & Clawson)ولنئتشك رك منك طافك لالوسنك بتطبيقك اإلطئرك املطوَّك ك (Fridgen, 1984)نك قئمك اصبئحثك رايدج

Knetsh, 1966) ية،ك وستوكك بنيك اصعمتيئتك اصبيئيةك واملعنوك ك ئمعنويًك ك ئرابطكً ك يقدم ”بأنَّهك ك ئإىلك جمئلك اصسيئحةك مقرتحك ك
نفسك اإلطئرك ك بتبين (Hall, 2005 ; 2010) للمئك قئمك اصبئحثك هئ. (Fridgen, 1984, p. 23) “ اصسفاك اصسيئحي

ه،ك قئمك بإائ ةك تسميةك إالك فنَّك .ك (Stages model of the travel process)فنَّهك منوذجك مااح ك امتيةك اصسفاك ك إىلاك مشركً 
ك قاارك زيئرةك مشركً ك (Decision making and anticipation)"اختئذك اصقاارك واصرتقب"ك ك ـاملاحتةك األوىلك ب اك بوضوحك بأنَّ

ومئهاك ك (Bauer, 2001).ك يفك حنيك قئمك اصبئحثك بئورك (Fotis, 2015, p. 144)درجك ضمنك هذهك املاحتةك اصوجهةك مكُ 
 & Clawson)همك لذصكك بتبينك اإلطئرك املطورك منك طافك لالوسنك ولنئتشك ك (Maher et al., 2003)ك نوك آخاك وك 

Knetsch, 1966) (ك قب ك اصاحتةك 1إالك فهنمك قئمواك بتقتيصك اد ك املااح ك إىلك ثالثة:ك )ك(Before the trip)( ك فثنئءك 2؛ك)
ك اصتقسيمك منك طافك ك متك بعدك ذصك.ك (After the trip)(ك بعدك اصاحتةك 3؛ك و)(During the trip)اصاحتةك  تبينك هذا
،ك (Manrai & Manrai, 2011)مئناايك مئناايك وك وك ،ك (Woodside & King, 2001) سئيدك ولينغك وك ك وك اصبئحثني

ك .ك (MacKay & Vogt, 2012)ومئلئيك وروقتك ك (Dippelreiter et al., 2008)ك آخاين يبتاايرتك وك وك 
ك  ك وصيقوهرال ك راوشو ك اصبئحثئن ك اقرتحهئ ك األخاىك تتكك اص ي ك اصقاار ك امتيئتك اختئذ ك منئذج  & Frochot)من

Legohérel, 2010)، وو سئيدك ولينغك ك ئك منك  راسةك اصبئحثنيييفهئك انطالقكً واص يك متك تكك(Woodside & King, 

اصعمتيةك هذهك تضمنك تحيثك مغدرك امتيةك اختئذك اصقاارك اصشاالي.ك ئك صتبئحثنيك ورقكً اصتعافك اتىك احلئجةك ك .ك يعترب(2001
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ك صسيئح.احئجئتك ك إشبئعرضئءك وك إك قئ رةك اتىاصحتديدك جممواةك منك املنتجئتك ك اهلئ رةك إىلانك املعتومئتك ك بحثاص
ك ك (.16-2يفك اصشك ك رقمك )عمتيةك هذهك اصميكنك توضي ك مااح ك 

حيتفظونك رقطك ذك إك ،سوىك جزءك منك جمم ك اخليئراتك املتوراةك يفك اصسوقك ،ك الك يعافك األراا حسبك هذينك اصبئحثني
تقييمك اصوجهئتك اص يك دك ذصكك .ك يتمك بعوامليزانيةك املتئحةك اصوقتوتكونك قئبتةك صتتحقيقك منك حيثك ك رونك اتيهئبئص يك يتعاَّك 

بعضك اصقااراتك ك لمئك تتكونك ك .(4فوك ك 3ائ ةك )ذاتك اصعد ك احملدو ك ك املعئيرجممواةك منك ك اتىك ئالاتمئ متك اختيئرهئك ب
اختيئرك )زليةك ،ك اصعديدك منك اصقااراتك اجلبدونك االستعئنةك بئملؤسسئتك املتخغغةك رحتةك سيئحيةاصسيئحيةك مث ك تنظيمك 

تسمك بدرجةك ائصيةك واص يك تك (امليزانية،ك إخلوك ك اصسيئحيةك ،ك األنشطةاصذهئبك واصعو ةك تواريخ،ك مكئنك اإلقئمةوسيتةك اصتنق ،ك 
 Hotel)اإلقئمةك يفك رندقك ك ،(Package toursاصعطالتك اص يك تعتمدك اتىك اصعاوضك )فمئك يفك حئصةك .ك منك اصتعقيد

club stay) ك( فوك اصاحالتك اصبحايةكCruises ك) اارك قةك لئمتة،ك يكونك ريهئك مهئك بطايقةك مبئشاةك لحزك واص يك يتمك شااؤك
 ,Frochot & Legohérel)اصتجئريةك ك فوك اصعالمةك اصوجهةوك اختيئرك نوعك املنتوج،ك ك اتىك ومقغورًاك ئفلثاك تبسيطكً اصشااءك 

2010, p. 64). ك
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 التسلسل الزمني لمراحل اتخاذ القرار لدى السائح(: 16-2شكل رقم )

 

 
 

Source : Frochot, I., et Legohérel, P (2010), Marketing du tourisme, 2ème édition, Dunod, Paris, p. 63. 

(Adapted from : Woodside & King, 2001). 

 Frochot)ك ك راوشوك وصيقوهرالطافك اصبئحثنيمنك اصقاارك مثتمئك متك وصفهئك ختئذك امااح ك امتيةك صكنك قدك تكونك 

& Legohérel, 2010) صقاارات.ك ئك صطبيعةك انتجك سيئحيك وذصكك ورقكً شااءك ملامتيةك غرك منتظمةك ومتواجدةك اندك ل ك ك

 اإلقامة

 النقل

اختيار األنشطة 
واألماكن التي 
 يمكن زيارتها
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موض ك وك ةك لمئك هموسعك منك جهةك اصقااراتك اصاوتينيةك ومنك جهةك فخاىك اصقااراتك اص يك تتطتبك امتيئتك قاارك إذك جند
ك .(17-2)يفك اصشك ك رقمك 

 عملية اتخاذ القرار وفقا لدرجة التعقيد(: 17-2شكل رقم )

 
Source : Frochot, I., et Legohérel, P (2010), Marketing du tourisme, 2ème édition, Dunod, Paris, p. 66 

(Based on : Mayo & Jarvis, 1981 ; Peter & Olson, 1987). 

ك امتيةك اصسفاك اصبئحثنيلمئك ياىك بعضك  ك منك بينهمك ،(Cyclical)هيك امتيةك  وريةك ك (Travel process)ك فنَّ
وهذاك ك .فوَّلك منك قئمك بتغُورك امتيةك اصسفاك بشك ك  ورياصذيك يعتربك ك (Krippendorf, 1986)اصبئحثك لايبندورفك 

ك اصبئحثك قو الك  ك يتفقك معه لمك األسئسيةك فحدك اصدائك ”ك (Holidays)اصذيك يعتربك اصعط ك ك (Goodall, 1988)مئ
،ك (Werthner & Klein, 1999)،ك لذصكك اصبئحثئنك وياثناك ولالينك “ك ألمنئطك اصستوكك يفك اجملتمهئتك اصيابيةك املتقدمة

ك تىك اصطبيعةك اصدوريةك صعمتيةك اصسفا.اصذينك يتفقونك اك (Fotis, 2015)واصبئحثك روتيسك ك (Hall, 2005)لك واصبئحثك هئ
 Dreaming)(ك ماحتةك احلتمك 1بئقرتاحك امتيةك سفاك  وريةك متكونةك منك فربعك مااح ك تتمث ك يف:ك )ك قئمك هذاك األخر

stage)( ك ماحتةك مئك قب ك اصاحتةك 2؛ك)(Pre-trip stage)( ك ماحتةك فثنئءك اصاحتةك 3؛ك)(During the trip stage) ؛ك
ك (.18-2)ك ميكنك توضيحهئك يفك اصشك ك رقم.ك (Post-trip stage)ماحتةك مئك بعدك اصاحتةك (ك 4و)
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 (Fotis, 2015)لباحث فوتيس وفقا لعملية السفر لقضاء عطلة (: 18-2شكل رقم )

 
Source: Fotis, J. N. (2015), The Use of social media and its impacts on consumer behaviour: the context of 

holiday travel (Doctoral dissertation, Bournemouth University), p. 145.. 

  Tourist Behaviour in the Digital Age عصر الرقمنةسلوك السائح في  
 Decision-Making Stages of the Tourist مراحل اتخاذ القرار للسائح في عصر الرقمنة 1.8.2

in the Digital Age. 
املواضيعك اص يك ،ك منك رتنتاالناصتحتي ك اصنظايك صتستوكك اصشااليك صتمستهتكني،ك يفك احملالتك اصتجئريةك فوك اربك ك يُعدك 

نئوصتك اصستوكك تاك منك اصدراسئتك اص يك ،ك هنئكك اد ك قتي ك جدك يفك حنييفك األ بيئت.ك ك لئف ك ك ك تيطيتهئك إىلك حدٍّك ك تمت
ك .(Hikkerova, Arlotto, & Mutte, 2011, p. 67)ك اإلصكرتونيةئلك اصسيئحةك اصشااليك يفك جم

حولك قااراتك ك بتطوياك منوذج (Court, Elzinga, Mulder, & Vetvik, 2009)ك نآخاوك وك ك قئمك اصبئحثك لورت
سك صنئائتك وثالثك قئراتك خمتتفة.ك مستهتكك يفك مخك 20000استقغئليةك صعينةك مكونةك منك بنئًءك اتىك  راسةك اصشااء،ك 

ك منك خالل حتةك بإضئرةك وطاحك اصعالمئتك اصتجئريةك جملمواةك معينةك خاللك ماك ك ك يقوموناملستهتكنيك  راستهمك فنَّك ك تبنيَّ
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بعدك ك .هؤك نيك اختئذك اصقاارك حولك مئك سيتمك شااك منك تقتيصك نطئقك خيئراهتمك بشك ك منهجيك إىلك حبداًلك ييمك ممتدة،ك تق
ئك مئك يدخ ك املستهتكونك يفك االقةك ممتدةك وافويةك معك اصعالمةك اصتجئرية،ك ويقومونك مبشئرلةك جتئرهبمك امتيةك اصشااء،ك غئصبكً 

اتىك وسئل ك اصتواص ك االجتمئاي.ك تتمث ك املااح ك األربعةك صعمتيةك اختئذك ك االاتمئ ومنك خاللك ك االنرتنتمعهئك اربك 
؛ك (Buy)(ك اصشااءك 3؛ك )(Evaluate)(ك اصتقييمك 2؛ك )(Consider)(ك االاتبئرك 1ئك هلذاك اصنموذجك ريمئك يتي:ك )اصقاارك ورقكً 

ك تعم ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك (Enjoy, Advocate, Bond)اصدرئعك واالرتبئطك وك (ك االستمتئع،ك 4و) اتىك .
حلظةك نك بتعدي ك اصنموذجك منك فج ك اصتعُافك اتىك فمهيةك ""اصدرئع"ك فلثاك فمهية.ك قئمك اصبئحثئجع ك خطواتك "اصتقييم"ك و

اك منك فج ك وصفك اصواقعك اجلديد،ك اكً مغطت ك متك اخرتااهك مؤخَّك ك وهو ،(Zero Moment of Truth)اصغفاك صتحقيقة"ك 
ختئذهمك صقاارك اصشااءك وذصكك قب ك اك االنرتنتقنيك اصتنئرسك منك فج ك جذبك انتبئهك املشرتينك اربك اتىك املسوكِ ك ينبييفينك 

(Hudson & Thal, 2013, pp. 156-157). ك هيدسونك وثئلك ب ك اصبئحثنيمتك تبينك هذاك اصنموذجك منك قكِ ك(Hudson 

& Thal, 2013) 2)شك ك رقمك اصك وض .ك ياالنرتنتقئمئك بتطبيقهك منك فج ك تفسرك ستوكك اصسئل ك اتىك ك نك اصتَذينك ك-

ك اندك اختئذهك صقاارك اصشااء.ك االنرتنتهبئك اصسئل ك اتىك ك ،ك املااح ك األربعةك اص يك مياك (19
 في عصر الرقمنةلدى السائح مراحل اتخاذ القرار (: 19-2شكل رقم )

 
Source: Hudson, S., & Thal, K. (2013), The impact of social media on the consumer decision process: 

Implications for tourism marketing, Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 156-160, p. 157 

(based on Court et al., 2009). 



 

131 
 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري لسلوك السائح

اصعديدك منك اصسيئحك يدجمونك حبكمةك بنيك خمتتفك مغئ رك املعتومئتك املتئحة،ك ك نتك اصدراسئتك اصسئبقةك فنَّك لمئك بيَّك 
ك اصتقتيديةك واملعرتفك هبئبئإلضئرةك إىلك مغئ رك املعتومئتك  ك اصكتيبئتك اإلاصسيئحية ك مث : ك واصوثئلقك األخاىك رشئ ي، ة

رب/األساةك قئاملنقوصةك مبئشاةك منك طافك األك املعتومئتوك اصولئالتك اصسيئحية،ك وك ،ك اإلاالموسئل ك وك اخلئصةك بئصوجهة،ك 
ك .(Jacobsen & Munar, 2012, p. 39)واصتجابةك اخلئصةك صتسئل ك 

حثك انهئك ل ك اصبوسئوك نك منك اصوصولك إىلك لميةك هئلتةك منك املعتومئت،ك متكَّنك املستهتكوك ،ك االنرتنتمنذك نشأةك 
ك بن ك بينهئ ك واملقئرنة ك واحدة. ك زر ك ورقكً رقاة ك صتبئحثك سيقئال ك املور ينك (Sigala, 2017)ئ ك املنتجئت، ك شفئرية ك تعترب ،

ك فمهيةك املعتومئتك ،واألسعئر ك واأللثا ك ك األوصية ك استقالصية. ك فلثا ك املستهتكني ك جعتت ك ظهوروك اص ي اصشبكةك ك مع
ويجك املشرتكك صتجئرهبمك واصرتك ك بئصتعتيقإضئريةك تسم ك صتسيئحك وظئلفك ك اتك وسئل ك اصتواص ك االجتمئاياالجتمئاية،ك ورَّك 

ك اصسيئحية:
  ك ك االجتمئاي ك اصتواص  ك وسئل  ك تسم  ك خمتك صتسيئحاملشئرلة: اصغورك وك ك تفك احملتويئتك )اصنغوصمبشئرلة

 قئطعك اصفيديو(؛وم

  كئنك ويفك مك جهئز،ك يفك فيِّك ك اصتواجدك االررتاضي:ك ميكنك اصوصولك إىلك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك منك فيِّك
ك يفك اصتحظةك ئذك اصقااراتك )حىت(ك بئصقدرةك اتىك اختاالنرتنت)املتغتونك بشبكةك ك اصسيئحوقت.ك يتمتعك ك فيِّك 

ك يتمك استهال ك ملئذا ك واألهمك منك ذصك، ك اصشااء؛ ك يستهتكونه؛ك ليفك ومىتك تتمك امتية ك حولك مئ كك األخرة(
 ؛اإلصكرتونيةومشئرلةك جتئرهبمك اصسيئحيةك اخلئصةك منك فج ك بنئءك هويتهمك 

  تك اربك بئملبئ رةك واملشئرلةك يفك احلواراتك واصتفئاالك صتسيئحاحملئ ثئت:ك تسم ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك
 ؛صتسيئحك اآلخاين،ك واص يك تؤثاك بدورهئك اتىك امتيئتك صنعك اصقاارك االنرتنت

  كوينك واملشئرلةك توك بئصتواص ،ك ك صتسيئحاصعالقئتك وتكوينك اجملموائت:ك تسم ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك
 & Sigala)اصتفئا ك وتكوينك االقئتك معهمك وك يفك جمموائتك منك خاللك اصتواص ك معك اصسيئحك اآلخاين،ك 

Haller, 2019, p. 142). 

تشرك ذك إومعك ذصك،ك هنئكك قدرك لبرك منك ادمك اصيقنيك حولك ليفيةك رهمك ستوكك اصبحثك انك املعتومئتك اصاقمية.ك 
يؤلدك حثك انهئ.ك يئتك اصبستولةك يفك وإىلك تييراتك جذرياصدراسئتك إىلك منوك متسئرعك يفك مغئ رك املعتومئتك اصاقمية،ك 

اصسيئحك يستخدمونك بشك ك فسئسيك اسرتاتيجيئتك اصبحثك اربك ك فنَّك ك (Ho et al., 2015)ك نوك آخاك اصبئحثك هوك وك 
املاجعيةك )مث ك ك االنرتنت(ك مواقعك 3)ك (ك اصكتمئتك املفتئحية؛2)ك (ك استخدامك حمالئتك اصبحث؛1)ك :بنئًءك اتىك االنرتنت

نك وك ويب.ك بئصاغمك منك ذصك،ك يداوك اصبئحث(ك تغف ك صفحئتك اص5و)ك اصبحث؛ك (ك مقئرنةك نتئلج4)ك املواقعك احلكومية(؛
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ك  راسئتك م ك اصبئحثك برويلك إىلك تطويا ك وجد ك االجتئه.ك لمئ ك يفك هذا ك يقوموناصسيئحك ك فنَّك ك (Pirolli, 2016)عمقة
بدونك فمنئطك فوك خمططئتك  قيقة،ك واألهمك منك ذصك،ك  ونك رهمك لئم ك السرتاتيجيئتك ك االنرتنتعمتيئتك اصبحثك اتىك ب

ك فنَّك ك (Lu & Gursoy, 2015)ثك اص يك يقومونك بتنفيذهئ.ك منك جهةك فخاى،ك يؤلدك اصبئحثئنك صوك وجورسويك اصبح
ك اصتمييزك بنيك فهنمك جيدونك صعوبةك يفوك ئ،ك إصيهاصسيئحك غئرقونك يفك اصكميةك اهلئلتةك منك املعتومئتك اص يك ميكنهمك اصوصولك 

ك .(Zillinger, 2019, p. 2)تك انك املعتومئك حبثهماصيموضك يعيقك امتيةك ذصكك ك اصغفحئتك واحملتوى،ك وفنَّك 
-Almeida)وفملئيداك سونتئنئك ومورينوك جي ك ك (Xiang et al., 2014)ك نوك آخاك قسيونقك وك ك نصذصكك يشرك اصبئحثئ

Santana & Moreno-Gil, 2017) ةك وصوهلمك وليفيك تكُيفك اصسيئحك معك هذهك اصتييراتك طايقةإىلك ضاورةك رهمك ك
ك تغئصيةك رعئصة.تغميمك وتطوياك اسرتاتيجيئتك اوك قااراتك تسويقيةك تتوارقك معك خغئلغهم،ك ك اختئذ،ك منك فج ك صتمعتومئت

 Impact of eWOM on Tourist السياح سلوك على اإللكترونيةتأثير الكلمة المنقولة  2.8.2

Behaviour. 
(ك إجيئيبك statementااضك )ك ل ك ”يفك (ك Electronic Word of Mouth)ك اإلصكرتونيةاصكتمةك املنقوصةك ك تتمث 

ك منك  ك صتعديد ك متئحًئ ك واصذيك يكون ك مؤسسة، ك منتجك فو ك سئبقك حول ك حئيلك فو ك حمتم ، ك ستيبك منك طافك زبون فو
ك .(Hennig-Thurau & Gwinner, 2004, p. 39)ك “ك االنرتنتاألشخئصك واملؤسسئتك اربك شبكةك 

قيةك ااك صكوهنئك "صوت"ك املستهتكك ولوهنئك تعكسك جتئربك خمتتفك اصزبئلن،ك فصبحتك اصكتمةك املنقوصةك ذاتك مغدنظاكً 
 ,Obbelode, 2009)ك ملستهتكنيك اآلخاينك ويفك توصيئهتممنك املستهتكنيك يثقونك يفك اك %63حوايلك ك نَّك إإذك ك ،ائصية

p. 5) ك .ك
)آراءك املستهتكك يفك موقعك إصكرتوينك ك Reviewsاتىك شك ك تعتيقئتك ك اإلصكرتونيةتكونك اصكتمةك املنقوصةك ك قد

ةك اصشخغيك اإلصكرتونية،ك اصاسئل ك Forumsتك )آراءك اصزبونك يفك موقعك اصبئلع(،ك املنتديئك Mailbagsمعني(،ك فوك بايدك 
Personal e-mail ك غافك اصدر شةك،Chat rooms واملااسالتك اصفوريةك كInstant messaging ك منك خاللك .ك إذك تبنيَّ

ك اإلصكرتونيةمغدرك اصكتمةك املنقوصةك ك فنَّك ك (Schindler & Bickart, 2005)ك وبيكئرتك  راسةك قئمك هبئك ل ك منك شيندصا
ك :تياألسبئبك اصاليسيةك صذصكك ريمئك يك تتمث اآلخاين،ك حيثك األلثاك استعمئالك هوك تعتيقئتك املستهتكنيك 

 ك عتومئتك حولك اصعالمئتك واملنتجئتك انك طايقك االستشئرةك بتجابةك اصعديدك منك األشخئص؛مجعك امل
  ك اختئذهك منك قب ك فوك تأليدك قاارك متَّك تدايمك(Mauri & Minazzi, 2013, pp. 100-101). ك

صذينك يقومونك ائ ةك األشخئصك اك صكنك قدك حتتويك تعتيقئتك املستهتكنيك بعضك املعتومئتك املتحيزة.ك فوال،ك يكون
ئربك مؤيدةك ئك )ادمك وجو ك اصوسط(.ك إذك تشرك اصتعتيقئتك اإلجيئبيةك إىلك جتبنشاك تعتيقك راضنيك صتيئيةك فوك غرك راضنيك متئمك 
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ك وهتدفك إىلك نغ ك اصزبئلنك اآلخاينك بئملنتجك املعينك بينمئك تشرك اصتعتيقئتك اصستبيةك إىلك جتئربك غرك مؤيدةك وهتدفك إىل
ك ثئنيكً ر عك وتثبيطك اآلخاينك  ك ذصكك املنتج. ك يكونك األشخئصك اصذيانك شااء ك قد ك اصتعتيقئ، ك بكتئبة متأثاينك ك نك قئموا

األحيئنك تعتيقئتك ك جندك يفك بعضك قدا،ك خبغئلصك غرك موضوايةك وبئصتئيلك قدك يؤ يك ذصكك اىلك توصيدك اصتحُيز.ك وفخركً 
ةك صارعك منك مسعرسنيك منك فج ك افوك املنئك ذاهتئك مزيَّفةك سواءك لئنتك إجيئبيةك فوك ستبية،ك قدك متك بُثهئك منك طافك املؤسسة

ك .(Mauri & Minazzi, 2013, p. 101)ك املؤسسةك واصضارك بسمعةك املنئرس
ك اإلمنك اصدراسئتك اص يك  ك املنقوصة ك تنئوصتك تأثرك اصكتمة ك تتكك اص يك تنئوك صكرتونية ك اصسيئحة صتك تأثرك يفك صنئاة

نتك بيَّك ك اص يك (Tuominen, 2011 راسةك اصبئحثك تيومينئنك )منك بينهئك اصتعتيقئتك اتىك نتئلجك فوك خماجئتك اصفنئ ق.ك 
ئصتعتيقئتك اإلجيئبيةك .ك راإلصكرتونيةاد ك اصتعتيقئتك وتاتيبك اصفندقك يفك املواقعك وك وجو ك ارتبئطك بنيك ف اءك املؤسسة،ك 

ءك سيء.ك ائصيةك تعكسك األ اءك اجليدك صتفنئ ق،ك بينمئك تشرك اصتعتيقئتك اصستبيةك واصرتتيبك املنخفضك إىلك ف واصرتتيبئتك اصع
ك فيضئك ل ك منك يي بيعئتك اتىك اصزيئ ةك يفك مك اصسيئح(ك اصتأثرك اصكبرك صتعتيقئتك Ye et al., 2011)وآخاونك ك حيثك بنيَّ

ك .(Hsu, Chen, & Ting, 2012, pp. 187-188)ك منك اصزيئ ةك يفك احلجز %10وك 5اصفنئ ق،ك واص يك قدك ترتاوحك بنيك 
عمتيةك ريمئك يتعتقك بك ،ك خئصةاصسيئحواصتعتيقئتك اتىك ستوكك ك اإلصكرتونية راسةك تأثرك اصكتمةك املنقوصةك ك لذصكك ك متَّك 

ك يُعَتربك اصتكئرؤك اصستيبك فوتاصتخطيطك صوك اصبحثك انك املعتومئت،ك  ك صتاسئصةك منك بنيك جيئيباإلك عطتةك وقااراتك اصشااء.
تكئرؤك اصتعتيقك )ستيبك فوك ك (ك فنَّك Lerman & Sen, 2007)ك املتيراتك األلثاك فمهية،ك إذك وجدك ل ك منك الرمئنك وسئن

 Hedonicقئب ك اصنفعيةك مك )املتعةئك صنوعك املنتجك ؤثاك اتىك ستوكك املستهتكك صكنك بأشكئلك خمتتفةك وذصكك ورقكً جيئيب(ك يإ

versus Utilitarian ك )ك لمئ(.ك ك ك فنَّك Seegers & Vermeulen, 2009التشفك سيقاسك ورئرموصن اصتعتيقئتك ك (
ك .ك (Mauri & Minazzi, 2013, p. 100)ك احملتمتنيك ملختتفك اصفنئ قك اصسيئحك إ راكمنك جيئبيةك حتسِّنك اإل

ك يةك تأثرصتكتمةك املنقوصةك اصستبك فنك تكونك إمكئنيةئك بعضك اصدراسئتك وبشك ك خئصك بئصرتليزك اتىك قئمتك فيضكً 
نتك بيَّك ك ،فقوىك مقئرنةك بئصكتمةك املنقوصةك اإلجيئبيةك وذصكك بسببك اصتأثرك اصضئرك واصستيبك اتىك خمتتفك املؤسسئت.ك رمثال

سةك صتتعتيقئتك اصستبيةك تأثرًاك ستبًيئك اتىك املوثوقيةك املدرلةك صتمؤسك (ك فنَّك Chatterjee, 2001)ك  راسةك اصبئحثك شئتئرجي
منك بينهئك ،ك منهئك جيئبيةإلاتأثرك اصتعتيقئتك اصستبيةك غرك خمتتفك انك ك صشااء.ك بينمئك بيَّنتك  راسئتك فخاىك فنَّك ةك اواتىك نيَّك 

يةك ُلالًّك منك اصتعتيقئتك اإلجيئبك ك فنَّك ك اص يك بيَّنت(ك Seegers & Vermeulen, 2009سيقاسك ورئرموصنك )ك  راسةك اصبئحثني
ك .(Mauri & Minazzi, 2013, p. 101)ك املؤسسةوجو ك بوايك املستهتكك ك واصستبيةك تزيدك من

ك ممَّك ك ئانطالقكً  ك ميكنك طاحك اصسؤالك اصتئيلئ ك ك صتمؤسسئتك اصسيئحية:ك ليفك ميكنك متك ااضه ضك منك تأثرك فِّك ختفن
ك واصتوقعئت؟ك اصقااراتك اصشااليةاصتَّعتيقئتك اصستبيةك اتىك 
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عتيقئتك اخلئصةك واصتك اإلصكرتونيةاالنتشئرك اصواسعك الستعمئلك اصكتمةك املنقوصةك ك قرتحتك اصدراسئتك احلديثةك فنَّك ا
يك ك اابئرةك انك راصةك فلثاك منهك هتديدك ك بئملؤسسئتك اصسيئحية سئتك اصواايةك بأمهيةك .ك رئملؤساملؤسسئتبئصنسبةك ملسرِّ

ك  ك املنقوصة ك بئستياللاصكتمة ك ك تقوم ك جديدة. ك تسويقية ك آصية ك بئاتبئرهئ ك اصفاصة ل ك منك مئيزصنيك ك ك يستعم حيثك هذه
(ك منك فج ك وصفك Exogenous WOM(ك مغطت ك اصكتمةك املنقوصةك اخلئرجيةك )Mayzlin & Godesوقو سك )

ك بك األنشطةك اصفئاتةك صتمؤسسئتك اص يك حتثك  اتىك ك الاتمئ ئاملستهتكنيك اتىك نشاك اصكتمةك املنقوصةك حولك منتجئهتئ
ك .(Mauri & Minazzi, 2013, p. 102)ك االنرتنت

 Impact of Innovation in the Tourism في صناعة السياحة على سلوك السائح االبتكارتأثير  

Industry on Tourist Behaviour. 
ثك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك حيك االبتكئراصعديدك منك اصدراسئتك حولك موضوعك ك إجااءمتك خاللك اصسنواتك املئضيةك 

رحبيةك وك زتك هذهك اصدراسئتك بشك ك فسئسيك اتىك املفئهيمك اصنظايةك صالبتكئرك يفك جمئلك اصسيئحةك وتأثراتهك اتىك ف اء،ك رلَّك 
ك فنَّك اصدك االطالعوتنئرسيةك املؤسسئت.ك يفك حني،ك وبعدك  راسئتك اتىك اصعديدك منك األ بيئتك واصبحوثك ذاتك اصغتة،ك تبنيَّ

ئتك اص يك تشم ك اتىك اصستوكك اصسيئحيك نئ رة.ك وفنَّك اصدراسك يفك صنئاةك اصسيئحةك االبتكئراصتجايبيةك اص يك تنئوصتك تأثرك 
صنئاةك اصنق ،ك وك نةك صغنئاةك اصسيئحةك )واملتمثتةك يفك صنئاةك اصفندقة،ك يفك مجيعك اصغنئائتك اصفاايةك املكوِّك ك االبتكئرتأثرك 

صنئاةك اصوسئلطك وصنئاةك اصرتريه(ك اتىك اصستوكك اصسيئحيك منعدمة.ك إذك الحظنئك ختغصك بعضك وك صنئاةك املطئام،ك وك 
ك اصتعقيدك اصد ك إىل ك راجع ك وهذا ك رااية، ك صنئاة ك بعضك اجلزليئتك منك ل  ك يف ك فو ك واحدة، ك رااية ك صنئاة راسئتك يف

اك مستحيالك فماكً ك تأثرك ل ك اصغنئائتك اصفاايةك  راسةك واحدةك تضمكُ ك إجااءمنهئ،ك ممئك جيع ك ك واالختالرئتك اصكبرةك بنيك ل ٍّك 
يفك صنئاةك ك حدىك اصغنئائتك األلثاك فمهيةةك اتىك إرتليزك يفك اصدراسةك امليدانيفوك صعبك اصتحقيق.ك هذاك مئك  رعنئك إىلك اص

يفك صنئاةك ك البتكئرااصسيئحةك واملتمثتةك يفك صنئاةك اصفندقة.ك ميكنك توضي ك فهمك اصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك تنئوصتك تأثرك 
ك (.ك 4-2اصسيئحةك اتىك اصستوكك اصسيئحيك يفك اجلدولك رقمك )
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في صناعة السياحة وتأثيره على  االبتكارالدراسات التي تناولت موضوع أهم (: 4-2جدول رقم )
 السلوك السياحي

 نو الباحث مجال البحث
 (Hsu & Wu, 2013)ك ئك اصعمالءرتونيةك وتأثرهئك اتىك رضصكاصتكنوصوجيك اربك صوال ك اصطعئمك اإلك االبتكئر

ليةك اخلدميك وجتابةك اصزبونك يفك املطئامك اصعاقيةك واالقتهمئك بئصنيةك اصستوك ك االبتكئر ورك 
 (Su, 2011)ك صتزبئلن

 ,Victorino, Verma)ك مئتك اصفندقيةك اتىك خيئراتك اصعمالءيفك اخلدك االبتكئرتأثرك 

Plaschka, & Dev, 2005) 

سئتك ملقدمةك منك طافك املؤساتىك قااراتك شااءك اخلدمئتك اك اإلبداعوك ك االبتكئرتأثرك 
ك اصفندقية

(Tigu, Iorgulescu, & Ravar, 

2013) 

 ,Nhepera & Onojaefe)ك ةك اتىك قااراتك شااءك ووالءك اصعمالءييفك املنتجئتك اصفندقك االبتكئرتأثرك 

2017) 

يتهمك إلائ ةك نيفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك إ راكك اصسيئحك صتقيمةك وك ك االبتكئرتأثرك 
 (Khuong & Giang, 2014)ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق

 (Lee & Tussyadiah, 2010)ك اتىك رضئك زبئلنك اصفندقك االنرتنتةك تأثرك خدم

 (Kassim, 2010)ك اتىك اختيئرك سيئحك األامئلك صتفندقك االنرتنتاصوصولك إىلك ك إمكئنيةتأثرك 

 (Bilgihan, 2012)ك ئذك اصقاارختيةك يفك اصيافك اصفندقيةك اتىك امتيةك اتأثرك اصتكنوصوجيئتك اصرتريه

 ك الطالبة إعدادالمصدر: من 
ك اصبئحثئنك سوك بنيك هذهك منك  اص يك هدرتك إىلك وك ك (Hsu & Wu, 2013)ك وزميتهاصدراسئتك تتكك اص يك قئمك هبئ
متتك هذهك اصدراسةك  .اصعمالءاصتكنوصوجيك اربك صوال ك اصطعئمك اإلصكرتونيةك اتىك رضئك ك االبتكئرمدىك تأثرك ك التشئف

ك ك ك (iPad)يك بئ ك اتىك جهئزك األك يعتمدك تىك اينةك منك زبئلنك مطعمك نيوزيتنديا لوسيتةك صتقدميك قئلمةك اصوجبئت.ك تبنيَّ
ك  ك فنَّ ك اصزبئلناصتكنوصوجيك املستخدك االبتكئرمنك نتئلجك اصدراسة ك بئإلجيئبك اتىك مستوىك رضئ ك فثَّا ئرك شحيثك فك ،م

ك جهئزك األاملستجَوبوك   ,Su)ك  راسةك اصبئحثك سوهذاك مئك فلدتهك ك يك بئ ك يعكسك اصغورةك اصعغايةك صتمطعم.نك إىلك فنَّ

،ك (Ethnic restaurants)اخلدميك وجتابةك اصزبونك يفك املطئامك اصعاقيةك ك االبتكئر ورك ك التشئفىلك إدرتك اص يك هك (2011
صتزبئلن.ك حيثك متَّك منك فج ك ذصكك استجوابك اينةك مكونةك ك (Behavioural intention)واالقتهمئك بئصنيةك اصستوليةك 

(ك املوسيقىك 1مخسةك اوام ك تتمث ك يف:ك )ك (،ك ومتَّك فخذك بعنيك االاتبئرn=322(ك فنواعك منك املطئامك )10منك زبئلنك اشاةك )
(ك اإلضئءةك واألصوانك 4(ك املنتجئتك األسئسيةك وتستيمك اخلدمة؛ك )3ملطعم؛ك )(ك املظهاك واصبيئةك احمليطةك بئ2واصتجهيزات؛ك )

ك صالبتكئرك اخلدميك تأثركً 5و) ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّ اتىك اصنيةك اصستوليةك ك ئويكً معنك ا(ك املنتجئتك واألنشطةك اصثئنوية.ك تبنيَّ
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لية.ك االوةك اتىك ذصك،ك اخلدميك واصنيةك اصستوك ك االبتكئرابةك اصزبون،ك لمئك متَّك تأليدك األثاك اصوسيطك صتجابةك اصزبونك اتىك وجت
ك صرتليبةك اصبيئةك املئ يةك صتخدمةك  ك فنَّ ك تمنتجك اخلدميك تأثراتك إجيئبيةصعمتيةك تستيمك اخلدمةك وك وص،ك (Servicescape)تبنيَّ

تعتقةك بئصبيئةك املئ يةك ك صتعوام ك املئك مئ.ك رمثاًلك خمتتفك نواكً ك َدىمتيرك اتىك حك اتىك اصنيةك اصستولية.ك غرك فنَّ،ك تأثرك ل ك 
ك واملتمثتةك يفك اصعئم ك األولك  ك واألصوان–واصعئم ك اصاابعك -املوسيقىك واصتجهيزات–صتخدمة أثراتك معنويةك ت-اإلضئءة

ملنتجئتك وتستيمك بينمئك ملزيجك اك صتخدمةك تأثراتك اتىك إ راكك اصزبون،صتبيئةك املئ يةك ك اتىك اصشعورك واالرتبئط.ك فيك فنَّك 
ك اصتفكرك واحلئسة.وك اصشعور،ك وك اخلدمة،ك فثاك معنويك اتىك اصستوكك اصفعتي،ك 

تهئك وارتبئطهئك اك ألمهيك نظاكً ثاك اصغنئائتك  راسةك منك طافك اصبئحثنيك واأللئ ميينيلمئك تعدك صنئاةك اصفندقةك منك فل
ك ب ك اصسيئحئصاملبئشا ك منك فهمك اصدراسئتك اص يك تنئوصتك تأثرك يغنئاة ك اصفندقيك بتكئراالة. ةك اتىك ستوكك يفك اصغنئاة

اص يك هدرتك إىلك ك (Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005)ك آخايناصسئل ك  راسةك اصبئحثك ريكتورينوك وك 
اتىك ك استقغئليةك  راسةك إجااءمنك فج ك ذصكك ك يفك اخلدمئتك اصفندقيةك اتىك خيئراتك اصعمالء.ك متَّك ك االبتكئرحتديدك تأثرك 
ةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك ذاتك فمهيةك اندك امتيك االبتكئر(.ك يتض ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّك n=930)ك اصسيئحاينةك منك 

 Leisure)اصعم ك بياضك اصرتريهك وك ك اصسيئحاختيئرك اصفندق،ك حيثك يكونك صنوعك اصفندقك اصتأثرك األلربك اتىك خيئراتك 

& business) ك منك اصسيئحاصفئتنيك .ك غرك فهنئك فثبتتك وجو ك راوقئتك بنيك صالبتكئرك يفك ك فنَّك ئلك اتىك سبي ك املث.ك تبنيَّ
بياضك اصرتريهك ك صسيئحااتىك امتيةك اختيئرك ك اك فلرب(ك تأثركً واصتكييفتكنوصوجيةك املاارقك اخلدميةك )مث ك اصتحسينئتك اص

ك ك بئصسيئحصفنئ قك اإلقئمةك مقئرنةك  ك منك رجئلك األامئلك يتأثاونك بشك ك لبرك بئصعاوضك اصسيئحبياضك اصعم .ك وفنَّ
وراك مالزك فامئلك  اخ ك يفك اصيارةك اصفندقية،ك تك االنرتنتىلك اصوصولك إك إمكئنيةوصوجيةك املتوراةك يفك اصفندقك بدًءاك باصتكن

ك اصفندقك وفخركً  ك اصسيئحك هبدفك اصرتريهك همك األلثا.ك االنرتنتاحلجزك اربك ك إمكئنيةا ك فنَّ اك تأثاكً ك إضئرةك إىلك ذصك،ك تبنيَّ
ك  ك األطفئل ك رائية ك خدمئت ك مث  ك املبتكاة ك اصااحة ك اصيارةك ك (Child care)بوسئل  ك  اخ  ك اصغيرة واملطئبخ

(Kitchenette). ك
اص يك هدرتك ك (Tigu, Iorgulescu, & Ravar, 2013)ك آخاين راسةك اصبئحثةك تيقوك وك ك اإلشئرةك إىللمئك ميكنك 
اتىك قااراتك شااءك اخلدمئتك املقدمةك منك طافك املؤسسئتك اصفندقية.ك صتحقيقك ك اإلبداعوك ك االبتكئرإىلك قيئسك تأثرك 

ك n=105 راسةك استقغئليةك اتىك اينةك منك اصسيئحك )ك إجااءبك قئمك اصبئحثونذصك،ك  ك (.ك تبنيَّ ك االبتكئرك منك نتئلجهئك فنَّ
ك  ك هوك فحدك اصعوام ك احملد ةك صشااءك اخلدمئتك اصفندقية.ك لمئك تبنيَّ فندقيةك ذاتك ئتك اصيفك اخلدمك االبتكئروك ك اإلبداعك فنَّ

ك ووال ك اصسيئح ك رضئ ك صتحقيق ك اصبئحثنيفمهيةك لبرة ك  راسة ك فلدته ك مئ ك وهذا ك وفونوجئيفلهم.  & Nhepera)ك ك نيبئرا

Onojaefe, 2017) ك اصسيئحاءك ووالءك ةك اتىك قااراتك شاك ييفك املنتجئتك اصفندقك االبتكئراص يك هدرتك إىلك حتديدك تأثرك ك.
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ض ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّك (،ك حيثك اتn=242ذصكك استجوابك اينةك منك سيئحك مدينةك ليبك تئونك )متك منك فج ك 
ك فنَّك صالبتكئراتك وامتيةك اختيئرهمك صتفنئ ق.ك لك اصسيئحئك اتىك والءك اك إجيئبيكً صالبتكئرك يفك املنتجئتك اصفندقيةك تأثركً  مئك تبنيَّ

ابتكئراتك وك ،ك (االنرتنتإىلك ك اصوصولك اجملئينك ةإمكئنياصتكنوصوجيةك )منك فمههئك توراك ماالزك األامئلك  اخ ك اصفنئ قك وك 
تغميمك اصفندقك واصيافك اصفندقية،ك وتشخيصك اخلدمئتك )منك خاللك صطفك املوظفنيك وخمئطبةك اصزبئلنك بأمسئلهم،ك 

ك صقاار.ك ئك اتىك اصوالءك وامتيئتك اختئذك اجيئبيكً اك إوابتكئراتك باامجك اصوالء(ك تأثركً ماونةك تسجي ك اصدخولك واخلاوجك وك 
ك درلةك صتسيئحاصقيمةك امليفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ك االبتكئراسئتك بتحديدك تأثرك لمئك اهتمتك بعضك اصدرك 

،ك (Khuong & Giang, 2014)ك خيونقك وجيونقك هئك  راسةك اصبئحثنيونيتهمك إلائ ةك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق،ك منك فمه
ك ك اص ي ك فنَّ ك نتئلجهئ ك من ك االبتكئرك تبنيَّ ك وك اتك اصتسويقية، ك وك اصسعاية، ك اصفنئ ق، مئتك واستعمئلك تشخيصك اخلدوك نوع

ك اصتكنوصوجيئك ماتبطةك بشك ك إجيئيبك بنيَّةك إائ ةك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك 
يفك ك تاملعتومئتك واالتغئالتكنوصوجيئتك اصغتةك تتكك اص يك تنئوصتك تطبيقئتك منك اصدراسئتك األخاىك ذاتك 

 & Lee)يئ يئك ك يلك وتوسنك فمههئك  راسةك اصبئحثنياصفنئ ق.ك مك املؤسسئتك اصفندقيةك وتأثراهتئك اتىك اصسيئحك وامالء

Tussyadiah, 2010) ك االنرتنتاص يك هدرتك إىلك حتديدك فمهيةك خدمةك ك( و ورهئك يفك تعظيمك رضئك اصسيئحكn=616 ك.)
ك احلئجةك إىلك خدمةك  بئصسيئحك ك ةفاتىك بئصنسبةك صتسيئحك بياضك اصعم ك مقئرنك االنرتنتفشئرتك نتئلجك اصدراسةك إىلك فنَّ

ك فنَّك اصسيئحك بياضك اصرتريهك واصعم ك اتىك حد ك سواءك يعرترونك بئألمهيةك اصكبرةك خلدمةك  ك النرتنتابياضك اصرتريه،ك لمئك تبنيَّ
و راسةك اصبئحثك بيتجيهئنك ك (Kassim, 2010)اندك إقئمتهمك يفك اصفنئ ق.ك وهذاك مئك فلدتهك  راسةك اصبئحثك قسيمك 

(Bilgihan, 2012) ك اصوصولك ك مكئنيةإك منك نتئلجك اصدراسةك األوىلك وجو ك تأثرك إجيئيبك صتوررك اصفنئ قك ،ك حيثك تبنيَّ
ك اجملئينك صال ضك اصرتريهك واصعم ك ك منك نتئلجك اصدراسةك اصثئنيةك فنَّك اصسيئحك بياك نرتنتك اتىك امتيةك اختئذك اصقاار،ك يفك حنيك تبنيَّ

ئذهمك صتقااراتك املتعتقةك توراةك يفك اصيارةك اصفندقيةك اندك اخت(ك املاالنرتنتيتأثاونك بتكنوصوجيئتك اصرتريهك )منك فمههئك سااةك 
ك بفندقك اإلقئمة.
عنيك االاتبئرك بئك فنَّهك اتىك املؤسسئتك اصسيئحيةك األخذك ئك ستفك إصيه،ك يتض ك منك نتئلجك اصدراسئتك املشئرك وبئصتئيل

ك رضئهمك وواللهموك ك اصشااليةك يئهتمستوليفك تعزيزهئك ويفك اصتأثرك اتىك ك االبتكئرو ورك ك اصسئل واالنتبئهك بشك ك لبرك صتجابةك 
ك ملكونئتك األسئسيةك صغنئاةك اصسيئحة.فمهيةك لبرةك ومنك اك ذاك االبتكئر.ك حيثك فصب ك ونيتهمك اصشاالية
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 Willingness To Pay for في المؤسسات الفندقية اتاالبتكار مقابل  االستعداد للدفع 1.9.2

Innovations in Hospitality Firms. 

امتيةك اختيئرك اصوجهةك واصفندقك ولذصكك استهالكك املنتجئتك واخلدمئت،ك ائ ةك مئك يتضمنك اصسوقك اصسيئحيك 
ئك مئك يكونك منك املخئطاةك املدرلة.ك يفك هذهك احلئصة،ك غئصبكً اصتجابةك اصسيئحيةك حتتويك اتىك نوعك ئك ألولك ماة،ك ممئك جيع ك غئصبكً 

بك اصسعاك املدروعك معك ساصسعاك فحدك املفئتي ك اصاليسيةك يفك امتيةك اختئذك قاارك اصشااء،ك ممئك جيع ك املستهتكنيك يتوقعونك تنئ
ك .ك (Pinto & Castro, 2019, p. 9)ك جو ةك اخلدمة

ك إمكئنيةكك اصوصولك إىلك اصيارة،ك رهوك يشم ك لذصك إمكئنيةك اصسعاك املدروعك يفك اصفنئ قك اتىك فلثاك منك جما ك يعربِّك 
ك  ك حيثك يقوم ك منك املاارق، ك متنواة ك صتقااراتك بأخذك بعنيك االاتبئرك مجك اصسئل اصوصولك إىلك جممواة يعك اندك اختئذه

ص يك تسئهمك يفك اصتقتي ك ااصعنئصاك غرك املتموسةك ك مبئك يفك ذصكك صك اص يك تسئهمك يفك جتابتهك اصسيئحية،اصسمئتك واخلغئل
ك .(Pinto & Castro, 2019, p. 9)صورةك اصعالمةك اصتجئريةك صتفندقك منك فمهيةك اصسعا،ك وصع َّك منك فمههئك 

اتىك اصسعاك األقغىك اصذيك ك (WTP)ك مفهومك االستعدا ك صتدرعك يعربِّك ،ك (Monroe, 2003)ئك صتبئحثك موناوك ورقكً 
ياغبك املشرتيك يفك  رعهك مقئب ك لميةك معينةك منك اصستعك فوك اخلدمئتك يفك ظ ك ظاوفك معينةك منك اصزمئنك واملكئن،ك إذك 

ك  ك احلجز"ك ـلذصكك بك ك إصيهُيشئر ك صتجابةك "سعا ك شخصك مئ ك يسندهئ ك اص ي ك صتقيمة ك مقيئس ك صتدرع ك االستعدا  ك يعترب .
ك .(Heo & Hyun, 2015, p. 163)قيئسك جئذبيةك اخلدمئتك وف اةك صاالستهالكك فوك االستخدامك بوحداتك نقدية،ك 

ئلك ياغبك اصفا ك يفك مبتغك منك املك فلربك ”:ك اتىك فنَّهاتك االبتكئرك ميكنك تعايفك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك وبئصتئيل،ك 
إذك يشرك إىلك ستوكك مستقبتيك إجيئيبك ك .(Sadik-Rozsnyai, 2016, p. 571)ك “ك رعهك مقئب ك منتجك فوك خدمةك مبتكاة 

تمك اإلشئرةك  .ك تحنوك  رعك مبتغك معنيك يفك املستقبجتئهك املنتجك فوك اخلدمة،ك ألنهك يعكسك نوايئك املستهتكك وميتهك اصواايك 
ك  ك صتنوايئ ،ك حيثك تعتربك هذهك (Intentions)إىلك مفهومك االستعدا ك صتدرعك يفك األ بيئتك لأحدك املؤشااتك األسئسية

،ك وسوابقك صتستوكك يفك امتيةك اختئذك اصقاارك (Planned behaviour)ئك صنظايةك اصستوكك املخططك ئك مالزيكً األخرةك موضواكً 
(Boronat-Navarro & Pérez-Aranda, 2020, p. 3731). ك

فيك حغ ك اتيهئ،ك يستهك املستهتكك مقئب ك اصفوالدك اص يك قبَّك تاصذيك يك يعكسك االستعدا ك صتدرعك اجلهدك اصنقديلمئك 
شرتيك تتقيهئك قيمةك املنئرعك فوك اصفوالدك اص يك يعتقدك املك إىلاصقيمةك املدرلةك ك حيثك تشراصقيمةك املدرلةك صتمنتوج.ك ك مقئب 

ك اصغانك استخدامك منتجك معني.ك  ملدرلةك االرتبئطك اإلجيئيبك بنيك اصقيمةك اك د ،ك فثبتتك جممواةك منك اصدراسئتيفك هذا
اص يك تشرك إىلك ك (Parry & Kawakami, 2015)ك بئريك ولوالئميك ا ك صتدرع،ك منك بينهئك  راسةك اصبئحثنيواالستعد

االرتبئطك اإلجيئيبك بنيك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك املنتجئتك املبتكاةك واصقيمةك املدرلةك هلئك )سواًءك لئنتك قيمةك نفعيةك فوك 
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ك منك نئحيةك خغئلغهئك  ك ائصية،ك سواًء ك املنتجئتك املبتكاةك ذاتك قيمة ك ف ركك املستهتكك فنَّ ك فيك لتمئ ك صتمتعة(، مثرة
ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك احلغولك اتيهئ.ك مئك لئنك اتىك استعدا ك اصعئطفية،ك لتاصوظيفيةك فوك منئرعهئك 

ك زتك اتىك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك املنتجئتك املبتكاة،ك تتكك اص يك قئمك هبئك اصبئحثمنك اصدراسئتك األخاىك اص يك رلَّك 
ئصدرجةك األوىل،ك بك نك األوال ك صتمنتجئتك املبتكاةك يهتمونك مبيزاهتئك وجو هتئواص يك بيَّنتك فنَّك املشرتيك (Saha, 2007)سئهئك 

 ,Sadik-Rozsnyai, 2016)وفهنمك مستعدونك صتدرعك فلثاك منك فج ك احلغولك اتىك حتسينئتك يفك هئتنيك اخلئصيتنيك 

p. 571). ك
منك بينهئك ك ،اصعوام جمواةك منك مبك (Sadik-Rozsnyai, 2016)ئك صتبئحثك صديقك ورقكً ك االستعدا ك صتدرعيتأثاك 

 يك اهتمتك بدراسةك إالَّك فنَّك اصبحوثك اصتجايبيةك اص،ك فوك اصستولية(ك واصنفسيةميياارية،ك خغئلصك املستهتكك )اخلغئلصك اصد
بتبينيك ك (Ackerman & Tellis, 2001)اتىك سبي ك املثئل،ك قئمك اصبئحثئنك فلئرمئنك وتتيسك هذهك اصتأثراتك نئ رة.ك 

ئتك وجو ك اختالرك إىلك ئن ك اصبئحثتوصَّك اتىك احلسئسيةك صتسعا،ك إذك ك (National culture)تأثرك االختالرئتك اصثقئريةك 
ك املستهت ك وك بني ك واتشااريساينقكئن ك اصبئحث ك  راسة ك من ك تبنيَّ ك لمئ ك واألمايكيني. ك اصغينيني ك خاينآكني

(Watchravesringkan, Yan, & Yurchisin, 2008) إ راكك اصسعاك خيتتفك اربك اصبتدانك ويعتمدك اتىك اصعديدك ك فنَّك ك
ك منك األبعئ ،ك مبئك يفك ذصكك احلسئسيةك صتسعاك اتىك املستوىك اصوطينك واصوايك بئصقيمة.

ك فنَّهك  صفنئ قك ك صعمالءااملؤسسئتك اصفندقيةك رهمك ليفيةك اختيئرك ك ملسريمنك املهمك يفك سيئقك امتنئ،ك يتض ك صنئ
نك متكنهمك هذهك املعارةك مك .جتئربك ومنتجئتك مبتكاةك معينةمقئب ك ك (WTP)إقئمتهمك ومعارةك  رجةك استعدا همك صتدرعك 

منك ك تبنيهئاص يك اتيهئك ك اتاالبتكئرك تغميمك األسعئرك املثتىك اص يك تتوارقك معك إمكئنئتك اصعمالءك وحتديدك وك تقدياك اصطتب،ك 
 فج ك حتقيقك اصاب .ك 

مسئتك فوك ك  اصزبئلنك صتدرعك مقئبواةك منك اصدراسئتك اص يك رلزتك اتىك استعدا ك جممك إجااءمتك يفك هذاك اصسيئق،ك 
قئب ك تتكك اص يك رلزتك اتىك استعدا ك اصعمالءك صتدرعك مك فبازهئمنك ك خغئلصك معينةك يفك املؤسسئتك اصفندقية.ك وصع َّك 

 ,Kuminoff)ك نآخاياملمئرسئتك اصغديقةك صتبيئةك يفك املؤسسئتك اصفندقية.ك منك بينهئك  راسةك اصبئحثك لومينوفك وك 

Parmeter, & Pope, 2010) ك صتبيئةك يفك املؤسسئتك ك ك تأثرك املاارقك اخلضااءك فوك اصغديقة اص يك هدرتك إىلك  راسة
ك منك نتئلجك اصدراسةك استعدا ك امالءك اصفندقك صدرعك مبئصغك إضئريةك منك فج ك  اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصزبئلنك صتدرع.ك تبنيَّ

ك اصعمالءك يداِّك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اخلض اتك البتكئرك امونك اصفنئ قك اص يك تعتمدك اتىك ااءك فوك اصغديقةك صتبيئة،ك فيك فنَّ
ك تاصقئلمةك اتىك اص ك اصبئحثك ك (Green technologies)كنوصوجيئتك اخلضااء ك فلدتهك  راسة ك مئ ك آخاينلئنجك وك .ك هذا

(Kang, Stein, Heo, & Lee, 2012) ك إضئيفك نظرك ك ك مبتغ ك إىلك  رع ك اصفندق ك امالء ك إىلك استعدا  اص يك تشر
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املمئرسئتك اصغديقةك صتبيئةك واملستدامةك صغنئاةك اصفندقةك يفك اصواليئتك املتحدةك األمايكية،ك خئصةك بئصنسبةك صتعمالءك 
نتك يَّك ،ك بخاىمنك جهةك فك ذويك اصدرجئتك اصعئصيةك منك االهتمئمئتك اصبيئيةك اصااغبنيك يفك تشجيعك مث ك هذهك املبئ رات.

ك اخلئصيةك األلثاك تأثراك اتىك تفضيالتك اصسيئحك  (Millar & Baloglu, 2011) راسةك اصبئحثك ميالرك وبئصوقتوك  فنَّ
ك  ك اصدراسة ك اينة ك ضمن ك اصفندقية ك  (n=571)صتياف ك هي ك اخلضااء ك صتفنئ ق ك اصرتخيص  Green hotel)شهئ ة

certification) ك اصسيئحك اتىك استعدا ك صإلقئمةك يفك مث ك هذهك اصفنئ ق.ك يفك حنيك نسبةك قتيتةك منك ك (WTS)،ك وفنَّ
ك بئملوارقةك اتىك استعدا همك صتدرعك فلثاك  منك فج ك اصبقئءك يفك رندقك صديقك ك (WTPM)اصسيئحك املستجوبنيك قئموا

ك صتبيئة.ك 
اص يك رلَّزتك اتىك استعدا ك اصعمالءك صتدرعك منك فج ك احلغولك اتىك مسئتك معينةك يفك منك اصدراسئتك األخاىك تتكك 

ك اصيافك  ك من ك اصبئحثنياصفندقية. ك  راسة ك بينهئ ك وليم ك قئمتك بك (Wong & Kim, 2012)ك وونق ك ئستكشئفاص ي
دقية.ك لمئك ميكنك نافك اصف ك احلغولك اتىك منئظاك خمتتفةك منك اصياالختالرئتك يفك استعدا ك اصعمالءك صتدرعك فلثاك مقئب

ك ؤسسئتاملإ راجك وسئل ك اصااحةك اصفئخاةك يفك ك نتك فنَّك اص يك بيَّك ك (Heo & Hyun, 2015)ك هيوك وهيونك ذلاك  راسةك اصبئحثني
ك تأثرك واهلئتف،ك اخلك واملسب اصتتفئز،ك وك اصفندقيةك )مث ك اصوايك اصفئي،ك  ك اصزبئلنك صسعاك اتقديك إجيئيبك اتى(ك هلئ صيارةك ا
 ,Masiero)ك آخاينوك ك ومئزيرك منك اصدراسئتك األخاىك تتكك اص يك قئمك هبئك اصبئحثك ك واستعدا همك صتدرعك منك فجتهئ.

Heo, & Pan, 2015) صتدرعك منك فج ك احلغولك اتىك جممواةك ك اصسيئحإىلك اصتعافك اتىك استعدا ك ك هدرتاص يك ك
ك (Room views)هذهك اصسمئتك منئظاك اصيارةك ك مشتتك حمد ةك منك مسئتك اصيافك اصفندقية. بقك يفك اصفندقك ئاصطوك ،

(Hotel floor) ك ك (Club access)اصدخولك صتنئ يك ك إمكئنيةوك ، ك وك ، ك اصيارة ك املنتجئتك  اخ ك ثالجة  Free)جمئنية

mini-bar items) ،خدمةك اهلئتفك اصذليك و(Smartphone service) احلجزك ك إصيئءوسيئسةك ك(Cancellation 

policy) ك ك تبنيَّ ك فنَّك . ك اصدراسة ك نتئلج ك ماة/اصضيوفك املتكارك ك من ك وصتضيوفك ألول نك يصتسيئحك بياضك اصرتريه/اصعم 
ك اصعم ك  ك بياض ك اصسيئح ك فنَّ ك حيث ك املقرتحة. ك اصسمئت ك خمتتف ك مقئب  ك صتدرع ك االستعدا  ك جتئه ك خمتتفة مدرلئت

(Business travellers) فق ك حسئسيةك صتسعاك مقئرنةك بئصسيئحك بياضك اصرتريهك ك(Leisure travellers) ك وبئصتئيلك،
ك خيتتفك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك خمتتفك املاارقك واخلدمئتك بئختالفك اصشاال ك اصسوقية.ك 

 رستك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رنئ قك خضااءك فوك صديقةك ك اصبحوثك وبئصتئيل،ك نالحظك فنَّك فغتبية
 Fuentes-Moraleda et al., 2019 ; Millar & Mayer, 2012 ; Kuminoff et al., 2010 ; Kang)صتبيئةك 

et al., 2012 ; Manaktola & Jauhari, 2007 ; Keefe & Chandler, 2009)، واصبعضك منهئك  رسك االستعدا ك ك
.ك صكنك ملك جندك (Heo & Hyun, 2015 ; Wong & Kim, 2012)اصيافك اصفندقيةك ك يفصتدرعك مقئب ك مسئتك معينةك 
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ك االختك اصفندقيةاملؤسسئتك يفك ك االبتكئرتأثرك ك تبينيرلزتك اتىك ك ئحبوثكً  ك فو ك صإلقئمة ك اتىك االستعدا  ك (WTS)يئر
منك خاللك جزءك منك امتنئك ك إصيهوهذاك مئك نسعىك قئمةك يفك رنئ قك مبتكاة.ك منك فج ك اإلك (WTP)واالستعدا ك صتدرعك 

باحبيتهئ.ك وبئصتئيل،ك ك ائك مبئشاكً ،ك ألنَّك اصسعاك منك اصعنئصاك األسئسيةك يفك معئ صةك اصاب ك صتمؤسسة،ك لونهك ياتبطك ارتبئطكً هذا
صسيئحك واصعمالءك ك اصتعافك اتىك استعدا ك اات،ك اتيهئك فواًلك االبتكئرك االستثمئرك يفك قب ك شاوعك املؤسسئتك اصفندقيةك يفك 

ك ك يئحك وقااراهتم.اك اتىك خيئراتك اصسركً اتك األلثاك تأثاالبتكئرك اتيهئك صكيك تتمكنك منك حتديدك ك صتدرعك منك فج ك احلغول

 Methods for Measuring Willingness To Pay قياس االستعداد للدفع أساليب 2.9.2
منك اصضاوريك تقييمك مئك إذاك لئنك اصسيئحك فوك اصنزالءك اتىك استعدا ك صتدرعك مقئب ك اإلقئمةك يفك رندقك يعتمدك اتىك 

كِّنك قيئسك ميلمئك .ك ك اصفندقاوالدك يفك زيئ ةك اصيؤ يك إىلك ك االبتكئرمنك فج ك رهمك مئك إذاك لئنك االستثمئرك يفك ك االبتكئر
ة،ك يفك رنئ قك مبتكاةك منك توجيهك فصحئبك ومسريك املؤسسئتك اصفندقيفلثاك منك فج ك اإلقئمةك استعدا ك اصسيئحك صتدرعك 

ومسئادهتمك يفك اختيئرك اجتئهك صرتليزك جهو همك واصعم ك اتىك حمئذاةك اسرتاتيجيةك املؤسسةك معك اسرتاتيجيةك تسيرك املاارقك 
ك اصفندقية.

مك يقدِّك ك بتغميمك إطئرك (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2006)قئمك اصبئحثك باايدرت،ك هئشتاك وروتاورك 
-2)رقمك يفك اصشك ك ك هذهك األسئصيب.ك ميكنك توضي ك (WTP)نك منك تقييمك وقيئسك االستعدا ك صتدرعك متكِّك ك فسئصيب

هك ميكنك حتديدك اصتفضيالتك منك فنَّك ك (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2006)ك نآخاوك يقرتحك باايدرتك وك ك .(20
ك  ك املعتنخالل ك اصظئهاك (Stated preference)ك اصتفضي  ك يتعتقك (Revealed preference)ك واصتفضي  ك ريمئ .
تىك فستوبك اصتفضي ك اك ئالاتمئ تمك قيئسك استعدا ك اصسيئحك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رنئ قك مبتكاةك بسي،ك بدراستنئ
ك .(Stated preference)املعتنك 

يئنئت:ك فك اتىك اصتفضيالتك املعتنةك منك خاللك نوانيك منك االستب،ك ميكنك اصتعاكُ آخاينصتبئحثك باايدرتك وك ئك وورقكً 
ك اصطتبمنك خاللك االستبيئنئتك املبئشاة،ك .ك إذك يتمك (Indirect surveys)ك وغرك املبئشاةك (Direct surveys)املبئشاةك 

اتيهك ك الاتمئ اتمك سيهذاك مئك وك معينة.ك استعدا همك صتدرعك مقئب ك احلغولك اتىك منتجك فوك خدمةك مدىك املستجوبنيك ك من
ك نةك منك اصسيئحك اجلزالايني.عيِّك صكِ ك (Customer surveys)ك يفك إطئرك امتنئ،ك انك طايقك توزيعك استبيئنئت
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 قياس االستعداد للدفع أساليبتصنيف  (:20-2رقم ) شكل

ك 
Source: Breidert, C., Hahsler, M., & Reutterer, T (2006), A review of methods for measuring willingness-

to-pay, Innovative Marketing, 2(4), p. 10. 
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  :خالصة
ك سايعة اتوتيرك  ائصية بئضطاابئت تتميز تنئرسية وسوق حميط ضمن اصسيئحية املؤسسئتاصوجهئتك وك  تعم 
ك اص ي واخلدمئت املنتجئت تورر املؤسسئتاصوجهئتك وك ك هذه اتى اصتنئرسية، حتقيق فج  ومن صذصكك ة،ومستماك 
ك فك ئح،ياحتيئجئتك ورغبئتك اصس مع تتنئسب ك الغر ك ذصكميكنك نَّه ك حتقيق ك إالَّك ك هئ ك رهم ك طايق هذهك ك و راسةك ان

ك ك واصاغبئت.ك حتيئجئتاال
صعوام ك بيئيةك سواًءك لئنتك هذهك ائك يتأثاك مبجمواةك منك اصعوام ،ك نسئنيكً ئك إكك اصسئل ك الك خياجك انك لونهك ستولك ستوك ر

فوك شخغيةك فوك تسويقيةك جتع ك امتيةك اصتنبؤك وتفسرك اصستوكك وليفيةك اختئذك قاارك اصشااءك صستعةك فوك خدمةك سيئحيةك فوك 
رندقيةك يفك وجهةك سيئحيةك معينة،ك منك املسئل ك بئصيةك اصتعقيدك بسببك تداخ ك وتشئبكك هذهك اصعوام ك ريمئك بينهئك ممئك 

ألمنئطك اصستولية.ك صتخطيك هذهك اصغعوبئت،ك قئمك اصعديدك منك اصبئحثنيك منك فمثئلك ينتجك انك ذصكك شبكةك معقدةك منك ا
،ك وموتينهوك وزماللهك (Mathieson & Wall, 1982)مئثيسونك ووالك ،ك وك (Wahab et al., 1976)وهئبك وزماللهك 

(Moutinho et al., 1987) ك بتطوياك منئذجك خمغغةك صستوكك اصسئل ،ك هبدفك تفسروغرهمك منك اصبئحثنيك اآلخاينك ك
جةك إىلك تطوياك منوذجك حيثك يربرك اصبئحثونك احلئ.ك استنئً اك اتىك اصنمئذجك اصايئ يةك صستوكك املستهتكك ستوليئتهك وتبسيطهئ

ئحية،ك ختالفك واصتمُيزك اصذيك تتسمك بهك امتيةك اختئذك قاارك اصشااءك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيمنفغ ك متعتقك بئصسيئحةك بئال
الستثمئرك )نظاًاك صتطبيعةك غرك املتموسةك صتخدمئت(،ك واحلجمك إذك يعو ك هذاك اصتمُيزك إىلك غيئبك ائلدك متموسك اتىك ا

ك اصكبرك صإلنفئقك املتطتب،ك واصتخطيطك املسبقك صإلنفئقك واصشااءك غرك اصعفويك وغرك اصتتقئلي.
ك ؤثاةك اتيهم، وارعهمك ولواحبهمك اصشااليةك واصعوام ك املئحك وخغئلغهمك وك تعتربك معارةك ورهمك ستوكك اصسيوبئصتئيل،ك 

يةك حولك مئك يقومونك بشاالهك وملئذا،ك وفنواعك اصوجهئتك اصسيئحية،ك وفشكئلك اإلقئمة،ك ووسئل ك ولذصكك قااراهتمك اصشاال
يك  ك فصحئبك املؤسسئتك ومسرِّ ك من ك اصسيئحة ك صنئاة ك اصفئاتنيك يف ك متكِّن ك حتمية ك ضاورة ك يفضتوهنئ، ك اص ي اصااحة

 يئحهئسكُ  مع تتنئسب صكي اصتسويقية بااجمهم تكييفاصوجهئتك اصسيئحيةك منك اختئذك فحسنك اصقااراتك االسرتاتيجيةك وك 

ك ،ك ولذصكك اصتنبؤك بستولهمك املستقبتي،ك مئك ميكِّنهمك منك احلفئظك اتىك ميزهتمك اصتنئرسيةك وتعزيزهئ.املستهدرني
والك سيمئك .ك مستما تيُرك  يف اصسئل  ستوك فنَّك  االاتبئر بعني خذاأل اتىك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة لمئ
صذصكك اتىك ك اتىك وجهك اخلغوصك االنرتنتبشك ك ائمك وك  (ICT) التواالتغئ املعتومئت ئتكنوصوجي معك انتشئر

ك ئحك بطايقةك رعئصة.ياملبتكاةك منك فج ك اصوصولك إىلك اصسك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصتكُيفك معك قنواتك املعتومئت
ك ا،ك وفخركً  إلقئمةك صمنك اصضاوريك تقييمك مئك إذاك لئنك اصسيئحك اتىك استعدا ك اتىك صنئاةك اصفندقة،ك ك صترتليزونظاًا
زيئ ةك صتمسئمهةك يفك ك االبتكئراالستثمئرك يفك ك مدىك قئبتيةك وذصكك صتحديدك ةبتكاك امل قك ئفناصقئب ك اإلقئمةك يفك موصتدرعك 
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ملنتجئتك اصفندقيةك فنَّك صالبتكئرك يفك ااص يك تشرك إىلك جممواةك منك اصدراسئتك ك وهذاك مئك تؤلِّده.ك يةاصفندقاملؤسسئتك اوالدك 
ك امالءك اصفنئ قك ك إضئرةك إىلونيتهمك اصشاالية،ك اصسيئحك وامتيةك اختيئرهمك صتفنئ قك ك والءوك ك رضئك تأثرًاك إجيئبًيئك اتى فنَّ

ك اتىك استعدا ك صدرعك مبتغك إضئيفك نظرك اخلدمئتك واصتجهيزاتك واملاارقك املبتكاةك يفك املؤسسئتك اصفندقية.
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  تمهيد:
منك ك ؛اصسيئحيةك اصاالدةك وحتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املعتمدةتعتربك  راسةك جتئربك اصوجهئتك 

فرض ك األسئصيبك اص يك متكِّنك منك حتديدك فرض ك املمئرسئتك واستخالصك مؤشااتك اصنجئحك األسئسيةك صتنئرسيتهئ.ك لمئك 
متكِّنك  راسةك اصتجئربك األجنبيةك منك التشئفك اصتجئوزاتك واألخطئءك اص يك متك ارتكئهبئ،ك ومنك مثَّك استخالصك اصدروسك 

ك اصشخغية.ك حىتك الك يتمك تكاارهئ،ك وحتقيقك اصتعُتمك وحتسنيك املمئرسئتك 
يفك هذاك اصسيئق،ك تعتربك وجه يك اصناويجك و يبك )اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة(ك منك فهمك اصوجهئتك ا مئًجئك صالبتكئرك 
ضمنك اسرتاتيجيئهتئك اصسيئحيةك اصوطنيةك ومنك فلثاك اصوجهئتك ااتمئً اك اتىك سيئسئتك سيئحيةك موجهةك حنوك االبتكئرك 

(Innovation-oriented tourism policy) زيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسية،ك صذاك متك منك خاللك هبدفك تعوذصكك ك
ك هذاك اصفغ ك  راسةك وحتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املعتمدةك منك ِقب ك هئتنيك اصوجهتني.ك ك 

منك فج ك ذصك،ك متك اصتطاقك ضمنك هذاك اصفغ ك إىلك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اصعئمليك بئالاتمئ ك 
.ك متك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك (WTTC, 2020)صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ك اتىك آخاك اإلحغئليئتك املتوراة

جتابةك اصناويجك منك خاللك تقدميك نبذةك انك اصسيئحةك ضمنهئك وتبينيك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك اقتغئ هئك منك حيثك 
يلك واصعمئصة،ك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئك (Total contribution)واصكتيةك ك (Direct contribution)مسئمهتهئك املبئشاةك 
،ك واالستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك ولذصكك مكونئتك اصغنئاةك (Visitor exports)وصئ راتك اصزوارك 

)سيئحةك اصرتريهك واألامئل(ك ومسئمهتهئك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك لمئك متك اصتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك يفك اصناويجك 
ك فحدك اصتوجهئتك االسرتا ك بئاتبئرهئ ك اصسيئحية،ك ولذصكومبئ لهئ ك صتوجهة،ك وفهمك ااوضهئ ك اصاليسيةك واحلديثة ك تيجية

ك .2020-2014اصناوجييةك صالبتكئرك تطبيقك االبتكئرك يفك صنئاتهئك اصسيئحةك منك خاللك حتتي ك االسرتاتيجيةك 
نك اصسيئحةك منك خاللك تقدميك نبذةك اوفخرًا،ك متك اصتطاقك ضمنك هذاك اصفغ ك إىلك جتابةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك 

ك  ك املبئشاة ك منك حيثك مسئمهتهئ ك يفك اقتغئ هئ ك اصسيئحة ك صنئاة ك وتبينيك مسئمهة ك (Direct contribution)ضمنهئ
ك  ك ك (Total contribution)واصكتية ك وصئ راتك اصزوار ك واصعمئصة، ك اإلمجئيل ك احملتي ك اصنئتج ،ك (Visitor exports)يف

ئراتيةك ولذصكك مكونئتك اصغنئاةك )سيئحةك اصرتريهك واألامئل(ك ومسئمهتهئك يفك واالستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اإلم
وضي ك اصدورك االسرتاتيجيك بتاصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك مثك اصرتليزك اتىك إمئرةك  يبك بئاتبئرهئك وجهةك سيئحيةك ائمليةك قئمتك 

ك  يفك  يبك منك ك .ك حيثك متك  راسةك صنئاةك اصسيئحة2015-2007صغنئاةك اصسيئحةك يفك إطئرك خطتهئك االسرتاتيجيةك صـ
 يك مكَّنتهئك منك اصعوام ك األسئسيةك اصك توضي خاللك ااضك وحتتي ك خمتتفك اإلحغئليئتك اصسيئحيةك املتعتقةك هبئ،ك مثك 

ك  اصتحولك إىلك وجهةك سيئحيةك ائمليةك رالدة.
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 Tourism Industry Contribution to the االقتصاد العالمي فيمساهمة صناعة السياحة  

Global Economy. 
ك اصناويجتمتثتنيك يفك حم ك اصدراسةك واملك اصوجهتنيك اصسيئحيتنيقتغئ ك يفك اقب ك اصتطاقك إىلك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك 

،ك اصوجهتنيئتنيك هك ضمنك املعتمدةك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةاصعابيةك املتحدة،ك إضئرةك إىلك فهمك ك اإلمئراتوك 
ك هذهك املسئمهة.ك طايقةك حسئبك وتقديالذصكك غئ ك اصعئملي،ك وك االقتك يفسيتمك فوَّالك اصتطاقك إىلك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك 

 Direct Contribution of the Tourism Industry المساهمة المباشرة لصناعة السياحة 1.1.3
بنفقئتك ،ك (WTTC, 2013)ئك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك صغنئاةك اصسيئحةك ورقكً تتعتقك اآلثئرك املبئشاةك 

نظمةك اصسيئحةك مك متك حتديدهئك منك طافىلك قئلمةك املنتجئتك اصسيئحيةك اص يك اك إ،ك وذصكك استنئ كً هذهك اصغنئاةاصسيئحك يفك 
فمواهلمك بإنفئقك اصسيئحك ك يقومك صذصك،ك اندمئ.ك (OECD)منظمةك اصتعئونك االقتغئ يك واصتنميةك وك ك (UNWTO)ك اصعئملية

ك إياا اتك حكوميةوك ك  خ ك مبئشايتمك توصيدك وخدمئتك االتغئلك وحمالتك اصتجزلة،ك ك ووسئل ك اصنق ك طئاماملوك ك يفك اصفنئ ق
ك املسئمهةك املبئشاةك متيراتك اتىك اصعمئصةك وبعضك اإلوتأث ث ك اا اتك صتستعك واخلدمئت.ك تشرك اصتقديااتك اصعئمليةك إىلك فنَّ

ك .اإلمجئيليك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتمسئمهةك صنئاةك ك منك إمجئيلك %31حوايلك 
ك مئك يتي:اتىك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك ك م تشت
 :ومعئملك اجلذبك اصسيئحي؛ك اصرتريهوك  ،ك اصنقوك اإلقئمة،ك ك وسئل ك اصااحة 
 ،ك اخلدمئتك اصثقئرية،وك ك وخدمئتك اصنق ك وجتئرةك اصتجزلة،ك وخدمئتك اإلطعئم،ك اصغنئائت:ك خدمئتك اإلقئمة

 اصايئضيةك واصرتريهية؛وك 
  يةك يفك سيئحةك اصنفقئتك احملتوك مغئ رك اإلنفئق:ك اصنفقئتك احملتيةك صتمقيمنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصفندقة،ك

 ,Jucan & Jucan, 2013)نفقئتك احلكومةك يفك صنئاةك اصسيئحةك وك ك وصئ راتك اصسيئحك فوك اصزواراألامئل،ك 

p. 84). 
ك ك  راستنئيفك ك االاتمئ متك  ك واصسفا ك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحة ك املنشورة اصذيك يقومك ك (WTTC)اتىك اصتقئريا
اتىك بوابةك اصبيئنئتك ك االاتمئ .ك لمئك متك 1*متطورةك اقتغئ يةك تقنيئتك بئستخدامك اصسيئحةك صنئاةك ونطئقك حجمك بتقديا

يةك املتعتقةك صكرتونصةك اصوصولك إىلك قئادةك اصبيئنئتك اإلاص يك تتي ك راك ك (WTTC Data Gateway, 2020)ك هلذاك اجملتس

                                                 
رباءك منظمةك عك خاصبتدانك بئصشاالةك ماصعئملك وخمتتفك تك بتقدياك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك اقتغئ يئك )WTTC(يقومك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك 1*

ك  ك إيكونوميكس" ك اصقضئيئك ك (Oxford Economics)"فلسفور  ك فهم ك حول ك رؤىك قيِّمة ك اص يك تورا مة ك املتقدِّ ك األ واتك االقتغئ ية ك يفك تطبيق املختغة
 االقتغئ يةك واملئصية.
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ك اتىك االطالعمنك فج ك إمكئنيةك 1*معك اجملتساملبئشاك بك اصتواص ك إذك يتطتَّك ك اصسيئحة،صتأثرك االقتغئ يك صغنئاةك بئ
ك اإلحغئليئتك اصتنبؤيةك )ابتداًءك منك سنةك هذهك اصقئادةك اصبيئنية.ك  (ك اص يك سيتمك 2020غرك فنَّه،ك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّ

ك مقئرنةك مبئك هوك اتيهك يفك اصواقع.ك ،ك وبئصتئيلك قدك تكونك ماتفعة19تنئوهلئ،ك تعو ك إىلك ررتةك مئك قب ك انتشئرك وبئءك لوريدك 
املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك ك متك تقديا،ك (WTTC, 2020)ك جملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفااك تقاياصئك ورقكً 

(،ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %3,2)فيك حوايلك  2018سنةك ك  والرمتيئرك ك 2750,7ك ـبك اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك ك يف
ك ،ك بئصيةكً 2029-2019ئك بنيك سنويكً ك %3,6تاتفعك بنسبةك اتىك هذهك املسئمهةك فنك .ك 2019متيئرك  والرك سنةك ك 2849,2و

ك ك .2029(ك سنةك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %3,5)فيك حوايلك ك  والرمتيئرك  4065
على المستوى  اإلجماليالناتج المحلي  في(: المساهمة المباشرة لصناعة السياحة 1-3شكل رقم )

ك 2029-2009بين  العالمي

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

،ك فيك 2018سنةك ك مبئشاك منغبك ام  متيون 122,891دتك صنئاةك اصسيئحةك وصَّك رتقدك ك ئك ريمئك خيصك اصعمئصة،فمَّك 
فنك ك سئمهةاملك اتىك هذه 2019 سنةمبئشاك منغبك ام ك متيونك ك 125,595،ك ومنك اصعمئصةك اصكتيةك %3,8مئك يعئ لك 

ك .2029نغبك ام ك مبئشاك سنةك ممتيونك ك 154,060فج ك بتوغك ك من 2029-2019ئك مئك بنيك سنويكً ك %2,1اتفعك بنسبةك ت
  

                                                 
ك (.Form-Enquiries-https://wttc.org/Research/Dataمنك خاللك م ءك استمئرةك اتىك اصاابطك )1*
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-2009بين  العمالة على المستوى العالمي في(: المساهمة المباشرة لصناعة السياحة 2-3شكل رقم )

2029 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

 Total Contribution of the Tourism Industry المساهمة الكلية لصناعة السياحة 2.1.3
املسئمهةك اصكتيةك صتسيئحةك فلربك بكثرك منك تأثرهئك املبئشا،ك ك بأنَّك ك (WTTC)دك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك يؤلِّك 

ك .(Induced)ك املستحثةوك ك (Indirect)بئشاةك آثئرهئك غرك املبعنيك االاتبئرك إذك تأخذك املسئمهةك اصكتيةك 
ك مئك يتي:اتىك م ك املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك تتش
 ؛ةدياصنفقئتك اصنئجتةك انك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصسفاك مث ك بنئءك رنئ قك جد 
  اصنفقئتك اصكتيةك صتحكومةك واص يك هتدفك إىلك تنشيطك ومسئادةك صنئاةك اصسيئحةك واصسفا،ك مث ك اصتسويقك

 واصرتويجك اصسيئحي؛
  مبئك يفك -املشرتيئتك احملتيةك صتستعك واخلدمئتك منك ِقب ك اصقطئائتك اص يك تتعئم ك بطايقةك مبئشاةك معك اصسيئحك

ذصك،ك اتىك سبي ك املثئل،ك شااءك املوا ك اصيذاليةك ومنتجئتك اصتنظيفك منك طافك اصفنئ ق،ك اصوقو ك وخدمئتك 
تك منك املعتومئتك واالتغئالك تنوصوجيئاإلطعئمك منك طافك شالئتك اصنق ك اجلوي،ك واخلدمئتك املتعتقةك بتك

 .(WTTC, 2019, p. 2)ِقب ك اصولئالتك اصسيئحيةك 
صغنئاةك اصسيئحةك ك اصكتية،ك متك تقدياك املسئمهةك (WTTC, 2020)ك جملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفااك تقاياصئك ورقكً 

ك ك  والرمتيئرك ك 8811ك ـبك اإلمجئيليفك اصنئتجك احملتيك  (،ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %10,4)فيك حوايلك  2018سنة
ك تاتفعاتىك هذهك املسئمهةك فنك ك (.اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %10,3)حوايلك ك 2019سنةك متيئرك  والرك ك 9126,7و
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(ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %11,5)فيك حوايلك ك  والرمتيئرك  13085,7ك ،ك بئصيةكً 2029-2019ئك بنيك سنويكً  %3,7ك بنسبة
 .2029سنةك 

ى على المستو  اإلجماليالناتج المحلي  في(: المساهمة الكلية لصناعة السياحة 3-3شكل رقم )
ك 2029-2009بين  العالمي

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

،ك فيك مئك 2018منغبك ام ك سنةك  متيون 318,811دتك صنئاةك اصسيئحةك وصَّك رتقدك ك ئك ريمئك خيصك اصعمئصة،فم
منك منئصبك اصعم ك يتمك ك 10/1)فيك ك 2019متيونك منغبك ام ك سنةك ك 328,208ومنك اصعمئصةك اصكتية،ك ك %10يعئ لك 

)فيك ك 2029منغبك ام ك سنةك  متيون 420,659إىلك اتفعك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تك .توصيدهئك منك صنئاةك اصسيئحة(
اصعم ك يفك ك ئك صتوصيدك منئصبئك مهمك واصسفاك حمالك تظ ك صنئاةك اصسيئحةك وبئصتئيل،ك ك منك اصعمئصةك اصكتية(.ك %11,7حوايلك 

ك ك مجيعك فحنئءك اصعئمل.
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-2009 بين العمالة على المستوى العالمي في(: المساهمة الكلية لصناعة السياحة 4-3شكل رقم )

2029 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

 The Norwegian Experienceالتجربة النرويجية  
 Introduction to Tourism in Norway مدخل إلى السياحة في النرويج 1.2.3

اصوزارةك ك تكف تحيثك حتتك مسؤوصيةك وزارةك اصتجئرةك واصغنئاة.ك ضمنك احلكومةك اصناوجييةك تقعك صنئاةك اصسيئحةك 
ئك تعم ك ك ،بتطوياك وتنظيمك اصعديدك منك اصقضئيئك املتعتقةك بغنئاةك اصسيئحة اصعديدك منك اصوزاراتك ك معك بئصتعئونك لمئك فهنَّ

ك :األخاى،ك نذلاك منك بينهئ
  اصسيئحةك اصزراايةك واصيذاليةك تطوياك(Agri-and food tourism) بئصتعئونك معك وزارةك اصفالحةك واصيذاء؛ك 
  معك وزارةك اصثقئرة؛بئصتعئونك اصسيئحةك اصثقئريةك تطوياك 
  يئة؛معك وزارةك املنئخك واصببئصتعئونك ئك اصسيئحةك املستدامةك بيئيكً تطوياك 
  ؛معك وزارةك اصنق ك واالتغئلبئصتعئونك صنق ك اخلئصةك بئاصبنيةك اصتحتيةك اصاقميةك وك تطوياك 
  ك احلكمك احملتيك واصتحديثواصتنميةك اإلقتيميةك بئصتعئونك معك وزارةك(Ministry of Local Government 

and Modernisation). 
غفةك ائمةك وصنئاةك بك االقتغئ ك اصناوجييلمئك تقومك وزارةك اصتجئرةك واصغنئاةك بتموي ك ولئصةك ذاتك فمهيةك لبرةك يفك 

،ك إذك تعتربك هذهك (Innovation Norway)"ك صالبتكئرك "اصناويجك واملتمثتةك يفك ولئصةك اصسيئحةك اتىك وجهك اخلغوص
متث ك هذهك اصولئصةك ف اةك سيئسيةك صك ك منك ك .%49وصستطئتك املقئطعةك بنسبةك ك %51متكيةك صتوزارةك بنسبةك ك األخرة

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

آالف مناصب العمل



 

152 
 

 التجارب السياحية األجنبية الرائدةسة حالة درا: ثالثال الفصل
 

مئك تعتربك مبثئبةك اإل ارةك لك ك تطوياك املؤسسئتك اص يك ختتقك اصقيمةك اربك اصناويج.سئهمك يفك توك واإلقتيميةك احلكومئتك اصوطنيةك 
توىك اصدويل.ك صتناويجك لوجهةك سيئحيةك وتاوِّجك هلئك اتىك املسك اصعالمةك اصتجئريةك ببنئءتتكف ك ك لوهنئاصوطنيةك صتسيئحة،ك ك 
ك  ك إىلك ذصك، ك إضئرة ك تورا ك اصولئصة ك مث ك باامجك باامجك إل ارة ك اصناوجيية وتطوياك ك اصكفئءاتك واملهئراتك حتسنياصوجهة

 .(Árnadóttir, 2019, p. 29)(ك وتعم ك بشك ك وثيقك معك اصغنئاةك مثاًلك ك املن ك واصقاوضانك طايقك تقدميك املنتجئتك )

 (.5-3منك خاللك اصشك ك رقمك )يفك اصناويجك نك توضي ك اهليك ك اصتنظيميك صتسيئحةك ميك

 التنظيمي للسياحة في النرويج(: الهيكل 5-3شكل رقم )

 
Source: Árnadóttir, R. E. (2019), Nordic Tourism Policy Analysis, Nordic Council of Ministers, p. 30. 
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ك  ك بصقد ك اصناوجيية ك اصسيئحةتقئمتك احلكومة ك صنئاة ك طويتة ك هميشك وصفرتة ك غر، ك صنئاة ك مكُ ك بئاتبئرهئ يفك سئمهة
فثنئءك ك 2005ه،ك متكنتك صنئاةك اصسيئحةك منك صفتك انتبئهك واهتمئمك احلكومةك اصناوجييةك سنةك القتغئ ك اصوطين.ك غرك فنَّك ا

ك ك اصسيئسئتك اصسيئحيةك اصوطنية.وتطوياك ك إادا فثنئءك ك إصيهيتمك اإلشئرةك ائ ةك مئك ك ،ك واصذي"1Soria Moria*"ك تغاي 
تغئ ك اصناوجيي،ك األمهيةك اصكبرةك صغنئاةك اصسيئحةك بئصنسبةك صالقك يقومك برتمجةاصتغاي ك إصدارك قئنونك ك بك اتىك هذتاتَّك 

تربك صنئاةك صتحكومةك اصناوجيية.ك إذك تعك ةتعتربك اصسيئحةك منك األوصويئتك اخلمسك ”ك يتي:ك ريمئواصذيك ميكنك توضيحهك 
اويجك  وصةك اصنك حغولك اتىك ضمئنك ستعم ك احلكومةصذصكك .ك اصكبرةاصسيئحةك منك اصغنئائتك ذاتك معدالتك اصنموك 

 Norwegian Ministry)ك “منك هذهك املزايئك اصفايدةك يفك صنئائهتئك واالستفئ ةغيبك اصكئيفك منك هذاك اصنموك اتىك اصن

of Trade and Tourism, 2007, p. 9). ك
ك مةك بئصرتليزك اتىقئمتك احلكوك حيثك اصبتد.ك ك يفئك صتعمئصةك اك فسئسيكً مور كً متث ك صنئاةك اصسيئحةك وبئصتئيل،ك فصبحتك 

ذاك يقومك همنك نئحية،ك ك .اصتفُوقك يفك مجيعك امليئ ينك هالك ميكن،ك اصيركً ك الوهنئك بتدك ك ك صنئاةك اصسيئحةك اتىك وجهك اخلغوص
ومنك ،ك (يةخئصةك يفك املنئطقك اصايف)ختقك اصقيمةك ك منك حيثئتك اصغنئاةك اصسيئحيةك اخليئرك االسرتاتيجيك اتىك إمكئن

ك ىلك وجهةك سيئحيةلك إحوكُ رك واصتواص يك قدك متكنهئك منك اصتطوكُ املزايئك اصطبيعيةك اص يك متتتكهئك اصناويجك ك نئحيةك فخاى،ك اتى
 .(Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2012, p. 22)رالدةك 

،ك 2017ك مئيك يفك بئملوارقةك اتىك تقاياك حكوميك )ورقةك بيضئء(ك حولك اصسيئحةك اصناوجييةاصناوجييك قئمك اصربملئنك لمئك 
ك  ك اصورقة ك هذه ك حتم  ك ك عنواناصإذ ك اصناويج ك وك –"جتابة ك يئمك مرايدة  Experience Norway –Unique and)اة"

Adventurous) .  يةك نك منك تقوك تمكِّك ساصسيئسةك اصعئمةك صغنئاةك اصسيئحةك واصطاقك اص يك ك بتتخيصيقومك هذاك اصتقاياك
ك .(Árnadóttir, 2019, p. 29) وتعزيزك اصتنميةك طويتةك املدىك هلئ
ك تتمث ك فهمك فوصويئتك اصسيئسةك اصعئمةك صتطوياك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك يف:ورًقئك هلذاك اصتقايا،ك 

  ك شاوطك ك هتدفك إىلك وضع ك االقتغئ ية ك صألنشطة ك ستيم ك ام  ك إطئر ك ختفيهتيئة ك منك خالل ضك واصتجئرية
 حتسنيك اصبنيةك اصتحتيةك ورقمنةك اصقطئعك اصعئم؛وك ،ك اصضاالب

  وياك صنئاةك سيئحيةك مستدامة؛تطك 
 اصتعئونك بنيك فصحئبك املغتحةك ك اصارعك من(Stakeholders)؛ 
 .اصارعك منك املعارةك واخلربةك ضمنك صنئاةك اصسيئحة 

                                                 
 .ك يقومك اصبيئنك بوصفك تاليزك وفوصويئتك احلكومة.)Jens Stolenberg(نك سيئسيك ناوجييك يشكِّ ك فسئسك احلكومةك األوىلك واصثئنيةك صـجينسك ستوصنبئرقك بيئ1*
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متك اصرتليزك منك خاللك هذهك اصسيئسةك اتىك استدامةك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجيية،ك ولمتئبعةك صتتقايا،ك قئمك اد ك رتقدك 
حتم ك انوان:ك "حنوك سفاك وسيئحةك مستدامةك ك 2017سنةك ك (Roadmap)طةك طايقك ياك خمنك فصحئبك املغتحةك بنشاك 

طةك إىلك حتقيقك ياك اخلهتدفك هذهك . (Towards Sustainable Travel and Tourism in Norway)يفك اصناويج"ك 
ك فهدافك رليسيةك تتمث ك ريمئك يتي:ك ةثالث

  ؛2050توررك رؤيةك صتتحاكك حنوك صنئاةك سيئحيةك مستدامةك حبتولك 

  املسئمهةك يفك اسرتاتيجيةك احلكومةك صتتنئرسيةك اخلضااءك(Green Competitiveness)؛ 

  اتىك ك ،املدىك خيئراتك مفتئحيةك قغرةك وطويتةاقرتاحك تقدميك توصيئتك صتمؤسسئتك اصسيئحيةك اصناوجييةك معك وك
ك . (Árnadóttir, 2019, p. 30)جمتمعك مستدامك ك حتقيقاملؤسسئتك اصسيئحيةك االستعئنةك هبئك منك فج ك 

 Tourism Industry Contribution to االقتصاد النرويجي فيمساهمة صناعة السياحة  2.2.3

the Norwegian Economy. 

 Direct Contribution of the Tourism Industry المباشرة لصناعة السياحةمساهمة ال .أ
اصنئتجك احملتيك ك يفرياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا،ك متك تقدياك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك ئتقصك ورًقئ
متيئرك ك ك 125,4و(،ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %3,5)فيك حوايلك ك 2018لاونةك ناوجييةك سنةك ك ك متيئرك 123,1ك ـبك اإلمجئيل

ك تبتغ،ك صكيك 2029-2018سنويئك مئك بنيك  %2,2اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك .ك 2019لاونةك ناوجييةك سنةك 
متيئرك لاونةك ناوجييةك ك 157,1وك 2028(ك سنةك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %3,7)فيك حوايلك ك لاونةك ناوجييةك ك متيئر 154,2
ك .ك 2029سنةك 

بين  النرويجب اإلجماليالناتج المحلي  فيالمساهمة المباشرة لصناعة السياحة  (:6-3رقم )شكل 
ك 1995-2029

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 
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إىلك ك 1995متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك ك 80نالحظك فنك هذهك املسئمهةك يفك تزايدك مستما،ك إذك ارتفعتك منك حوايلك 
ك .2019متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك ك 125,4فلثاك منك 

،ك 2018منغبك ام ك مبئشاك سنةك ك 158859ك اصناوجييةك دتك صنئاةك اصسيئحةوصَّك رتقدك ك فمًّئك ريمئك خيصك اصعمئصة،
املعدلك فنك ياتفعك (.ك اتىك هذاك 2017مقئرنةك بسنةك ك %1,4منك اصعمئصةك اصكتيةك )ارتفئعك بنسبةك ك %5,9فيك مئك يعئ لك 

ك %6,4)حوايلك ك 2028منغبك ام ك مبئشاك سنةك  186211منك فج ك بتوغك ك 2028-2018ئك مئك بنيك سنويكً ك %1,5بنسبةك 
ك منك اصعمئصةك اصكتية(.ك %6,4)حوايلك ك 2029منغبك ام ك مبئشاك سنةك ك 186948ومنك اصعمئصةك اصكتية(ك 

سنةك مبئشاك فصفك منغبك ام ك ك 134املسئمهةك املبئشاةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك ك نالحظك فنَّك 
قبك يفك تاك معدلك اصنموك املك .ك صكنك نالحظك لذصكك فنَّك 2018سنةك مبئشاك منغبك ام ك ك 158859إىلك فلثاك منك ك 1995

قبك اتىك املستوىك اصعئمليك تاك ك مقئرنةك مبعدلك اصنموك املفضك قتياًلك منخك (%1,5)ك 2028وك 2018سن يك اصناويجك بنيك 
ك ئ(.سنويكً ك 2,2%)

 2029-1995العمالة بالنرويج بين  فيالمساهمة المباشرة لصناعة السياحة  (:7-3رقم ) شكل

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

 Total Contribution of the Tourism Industry ةناعة السياحالكلية لصالمساهمة  .ب
يفك اصنئتجك احملتيك ك صغنئاةك اصسيئحةك اصكتيةجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا،ك متك تقدياك املسئمهةك رياك ائصتقئك ورقكً 
متيئرك ك  325,3(ك واإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %9 ك ميثِّك ك )فيك مئك 2018متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك  318,8ك ـبك اإلمجئيل

ك %9,2ك يك حوايل)فك 2028متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك ك 387,4.ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تبتغك 2019لاونةك ناوجييةك سنةك 
ك (.اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %9,3ك يك حوايل)فك 2029متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك ك 394,3(ك واإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك 
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ين ب النرويجب اإلجماليالناتج المحلي  فيلصناعة السياحة  الكليةالمساهمة  (:8-3رقم )شكل 
1995-2029 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

معك معدلك اصنموك املتوقعك اتىك ك (%2)حوايلك ك 2029وك 2018معدلك اصنموك املتوقعك يفك اصناويجك بنيك ك مقئرنةك اند
ئك كومةك اصناوجييةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك اتمك فق ك منه.ك صذا،ك اتىك احلهك سنويئ(،ك نالحظك فنَّك ك %3,8املستوىك اصعئمليك )

متيئرك ك 1,8وك 2020متيئرك سئل ك سنةك  1,4اد ك اصسيئحك اصدوصينيك يفك مجيعك فحنئءك اصعئملك يتزايدك بئستماارك وسيبتغك ك فنَّك 
ك .ك 2030سنةك سئل ك 
ك ريمئك خيصك اصعمئصة،ف ك رتقدك وصَّك ك مًّئ ك اصناوجيية ك اصسيئحة )فيك ك 2018منغبك ام ك سنةك ك 336713دتك صنئاة
.ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك 2019منغبك ام ك سنةك ك 341922وك منك اصعمئصةك اصكتيةك يفك اصناويج(ك 12,5%
منك ك %12,9)فيك حويلك ك 2028منغبك ام ك سنةك ك 376344فج ك بتوغك  منك 2028وك 2018ئك بنيك سنويكً  1,4%

ك و ك يفك اصناويج( ك اصكتية ك ك 377874اصعمئصة ك يفك ك %12,9)فيك حويلك ك 2029منغبك ام ك سنة ك اصكتية ك اصعمئصة من
ك اصناويج(.
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 2029-1995بين العمالة بالنرويج  فيالمساهمة الكلية لصناعة السياحة  :(9-3)رقم شكل 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

إىلك ك 1995منغبك ام ك سنةك ك 258073ماتفعةك منك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك نالحظك فنك املسئمهةك اصكتيةك 
ك .2018منغبك ام ك سنةك ك 336713

 Visitor exportsر صادرات الزوا .ج
ك 2018ةك سندتك اصناويجك صنئاةك اصسيئحة.ك وصَّك فهمك املؤشااتك صتمسئمهةك املبئشاةك يفك منك 1*تعتربك صئ راتك اصزوار

ك ـرتك بدِّك منك اصغئ راتك اصكتية(،ك بينمئك قكُ ك %4,1متيئرك لاونةك ناوجييةك نتيجةك صغئ راتك اصزوارك )حوايلك  55,3حوايلك 
متيئرك ك ك 73اتىك هذهك اصغئ راتك فنك تاتفعك إىلك ك .%1,6تااجعك بنسبةك ك في،ك 2017متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك ك 56,1

ك .2029لاونةك ناوجييةك سنةك 
اد ك اصسيئحك ك وصولك إىل،ك (WTTC, 2018)ك حولك اصناويجك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفالمئك فشئرك تقاياك 

ك .2028حبتولك سئل ك  8617000اصدوصينيك إىلك 
  

                                                 
ئقك اتىك فتتمث ك صئ راتك اصزوارك يفك إنفئقك اصسيئحك اصدوصينيك  اخ ك اصوجهةك اصسيئحيةك سواًءك تعتقك األماك بسيئحةك اصرتريهك فوك األامئل،ك مبئك يفك ذصكك اإلن1*

ك .(WTTC, 2019, p.11)اصنق ،ك وبئستثنئءك اإلنفئقك اصدويلك اتىك اصتعتيمك 
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 2029-1995صادرات الزوار )النفقات األجنبية( بالنرويج بين  (:10-3رقم )شكل 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

ك 55,88إىلك ك 1995متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك  38,9،ك حيثك انتقتتك منك ك ارتفئعيفصئ راتك اصزوارك ك نالحظك فنَّك 
 .2019متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك 

 Investments in the Norwegian Tourism النرويجيةرات في صناعة السياحة االستثما .د

Industry. 
متيئرك  والر(،ك ك 6,5)ك 2018متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك  52,2ك اصناوجييةك صنئاةك اصسيئحةبتيتك االستثمئراتك يفك 

ك .2019متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك ك 54,5،ك و2018االستثمئراتك احملققةك سنةك ك إمجئيلمنك  %6,3فيك مئك يعئ لك نسبةك 
مئك ميث ك ،ك فيك 2029متيئرك  والر(ك سنةك ك 6,9لاونةك ناوجييةك ) 56,2اتىك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك فنك تبتغك 

ك .ك 2029سنةك صاالستثمئراتك ك إمجئيلمنك  %5,5حوايلك 
 2029-1995بين  النرويجيةاالستثمارات في صناعة السياحة  (:11-3رقم )شكل 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 
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 Components في النرويج اإلجماليالناتج المحلي  فيمكونات صناعة السياحة ومساهمتها  .ه

of the Tourism Industry and its Contribution to GDP in Norway. 
جك نك صتسفاك حنوك اصناوياصاليسيئك ناصياضئ،ك يتمث ك (WTTC, 2020)اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ك ئك صتقاياورقكً 

ك %78دتك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك )اصسيئحةك اصداختيةك واصواردة(ك حوايلك وصَّك ك إذيفك سيئحةك اصرتريهك وسيئحةك األامئل.ك 
ك %22،ك يفك حنيك وصَّدتك نفقئتك سيئحةك األامئلك 2019املبئشاك صغنئاةك اصسيئحةك سنةك ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك 

ك .اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك منك 
اتىك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك فنك تاتفعك بنسبةك ك (WTTC, 2018)وحسبك تقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك 

ك 2018ئك بنيك سنويكً  %1,8،ك لمئك اتىك نفقئتك سيئحةك األامئلك فنك تاتفعك بنسبةك 2028وك 2018ئك بنيك سنويكً  2,2%
ك .2028و

 2019نة بالنرويج س اإلجماليلناتج المحلي مساهمة سياحة الترفيه واألعمال في ا (:12-3رقم )شكل 

ك 
Source: WTTC (2020), Norway Annual Research: Key Highlights, p. 1. 

 

منك املسئمهةك ك %69دتك اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك وصَّك ك ،ك إىلك فنَّك (WTTC, 2020)ك اإلحغئليئتلمئك تشرك 
صغئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك )نفقئتك ك %31ك بك مقئرنة،ك 2019سنةك ك اإلمجئيلاملبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك 

ك اصسيئحةك اصدوصية(.ك ك اوالداصسيئحك األجئنبك فوك 
  

سياحة األعمال
22%
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النرويج ب اإلجماليلناتج المحلي احة الداخلية والسياحة الخارجية في امساهمة السي (:13-3رقم )شكل 
 2019سنة 

ك 
Source: WTTC (2020), Norway Annual Research: Key Highlights, p. 1. 

 

اتىك نفقئتك اصسيئحك احملتينيك فنك تاتفعك بنسبةك ك ،(WTTC, 2018)ئك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك وورقكً 
 2018ئك بنيك سنويكً ك %2,5اتىك نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فنك تاتفعك بنسبةك لمئك .ك ك 2028و 2018ئك بنيك سنويكً  1,9%

ك .2028و

 Sustainable Tourism in Norway السياحة المستدامة في النرويج 3.2.3

ربك اصناويجك منك فهمك إذك تُعتك .اخلضااءك واملسئحئتك واصثقئرةك اصطبيعةك مفئهيمك اتىك اصناوجييةك اهلويةك متك بنئءصقدك 
ك االقتغئ ي ك اصبعد ك خيصك احرتام ك ريمئ ك اصاالدة ك وصديهئ-اصبتدان ك اصسيئسيةك يوصوجيةاإليدك يفك لبرةك ك مغتحةك اصبيئي،

اصعديدك منك ك ادا إشااتك اصبتدانك االسكندنئريةك بشك ك ائم،ك واصناويجك اتىك وجهك اخلغوص،ك يفك ك درتقك .صالستدامة
.ك (Post-modern developmental)ك ذاك اصنموذجك صتتنميةك مئك بعدك احلداثةامتيةك هلمنك فج ك حتقيقك فمثتةك ك اصبحوث
 ,Eligh, Welford, & Ytterhus)القتغئ ك اصناوجييك واصتدابرك يفك مجيعك قطئائتك ااتك جااءمتك تبينك هذهك اإلك حيث

2002, p. 227)ئحةك كك اص يك استهدرتك اصغنئاةك اصسيئحية،ك بئاتبئرك اصسي،ك يفك حنيك سنالزك منك خاللك امتنئك اتىك تت
ك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك ك االبتكئراملستدامةك لأحدك توجهئتك 

فصبحتك ك حيثيج.ك يفك اصناوك اصنشأةك يفك اصسيئحةك املستدامةك ظئهاةك حديثةك ك ةك فوك احلكوميةاصعئمك اتعتربك االستثمئرك ت
.ك (Dowling & Newsome, 2010, p. 28)ك 2007منك سنةك ك ئك صتطوياك اصسيئحةك ابتداءكً دامةك هدركً اصسيئحةك املست

ك ك رتقدك مشتتك االسرتاتيجيةك اصسيئحيةك صتحكومةك اصناوجيية  Valuable)ك قيمة"ك "جتئربك ذاتواص يك متتك تسميتهئك بـ

Experiences)، ك االسرتاتيجيةك يفئك فسئسيكً ك ائاتبئرك االستدامةك انغاكً بك ،مبدفك تنميةك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك مستدامةك

النفقات المحلية
69%

ةالنفقات األجنبي
31%
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صسيئسئتك ئرةك اكتنميةك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك مستدامةك مبدفك ومنطتقك فسئسيك صك تعتربك وبئصتئيل،اصسيئحيةك اجلديدة.ك 
ك .(Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2012, p. 24)اصسيئحيةك احلكوميةك 

رك منئصبك ام ك احملتية،ك انك طايقك تورك اجملتمعئتك متداِّك ك بطايقةك اصغنئاةك تطوياك املستدامةك اصسيئحةك تتطتب
اتىك صنئاةك ك .اصبيئةك مااائةك إضئرةك إىلك ،االستماارك منك نئحيةك مئصيةجيدةك ومستقاة،ك ومؤسسئتك سيئحيةك قئ رةك اتىك 

ك اك منك املسؤوصيةك منك فج ك محئيةك اصرتاثك اصطبيعيك واصثقئيفك صألجيئلك املستقبتية،ك وفنك تسعى ك جزءكً اصسيئحةك فنك تتحمَّك 
ةك تك احلكومصذاك قئم.ك ثئينك فلسيدك اصكابونك غئزاتك اصنفئيئتك وانبعئثئتك منك منخفضةك مستويئتك صتحقيقك جئهدة

تمثتةك يف:ك بئصرتليزك اتىك ثالثةك فبعئ ك ذاتك فمهيةك متسئويةك واملك "املستدامةك اصسيئحة"ئك ملغطت ك نئءك رهمهاصناوجييةك بب
نك لمئك امتتك اتىك حتديدك مؤشااتك جيدةك صتسيئحةك املستدامة،ك متكِّنهئك ماملسؤوصيةك االجتمئايةك واصاحبية.ك ك وك اصبيئة،ك 

عنوانك صاة.ك إذك متك جتسيدك هذهك اجملهو اتك اربك بانئمجك حيم ك مااقبةك سرك خمتتفك املبئ راتك واإلجااءاتك ذاتك اصغت
«Innovation Norway’s Sustainable Tourism 2015». ك
ع ك اصناويجك اتك اص يك يتطتبك تنفيذهئك منك فج ك ججااءحتتويك االسرتاتيجيةك اصناوجييةك اتىك قئلمةك طويتةك منك اإل

ك .(1-3رقمك )نك تبيينهئك يفك اجلدولك ميكك مبئ ئك 10وجهةك سيئحيةك مستدامة.ك تتضمنك هذهك االسرتاتيجيةك 
 المبادئ العشرة للسياحة المستدامة في النرويج (:1-3رقم )جدول 
ئة البيو  الحفاظ على الطبيعة

 والثقافة
 االستدامة االقتصادية تعزيز القيم االجتماعية

ك اصثاوةك اصثقئرية
ك سالمةك املنئظاك اصطبيعية

ك اصتنوعك اصبيوصوجي
ك تموار صيئةك نظيفةك واستعمئلك رعئلك ب

ك ا ك واصقيمك جو ة ك احملتية حليئة
ك االجتمئاية

ك ةفوك اصاقئبةك احملتيةك واملشئرلك اةاصسيط
اصعم ك صتموظفنيك يفك جو ةك منئصبك 
ك صنئاةك اصسيئحة

ك رضئك وسالمةك اصسيئح
ك جو ةك اصتجئربك اصسيئحية

ك االقت ك وتنئرسيةك االستدامة غئ ية
ك اصوجهئتك اصسيئحية
ك االقتغ ك وتنئرسيةاالستدامة ك ئ ية
 ئحيةاملؤسسئتك اصسي

Source: Aall, C. (2014), Sustainable Tourism in Practice: Promoting or Perverting the Quest for a 

Sustainable Development? Sustainability Journal, 6(5), p. 2568. 

سبك تطوياك اجتئهئتك جديدةك تسمىك بئالجتئهئتك اخلضااء.ك رحك يفك سئهمك اصتوجهك اصبيئيك صتحكومةك اصناوجيية
احتتتك ك ،(Columbia University)وجئمعةك لوصومبيئك ك (Yale University)مؤشاك متك تطوياهك منك طافك جئمعةك ي ك 

ك  ك ك 2018اصناويجك سنة ك بنيك ك 14املاتبة ك اصبيئيك ك 180من ك اصعئملك منك حيثك األ اء ك ارب  Environnemental)بتد
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Performance Index, 2018) ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةمك فشئرتلمئك .ك ك(UNWTO ك)ك ومجيعك اصبيئيةك اصسيئحةك فنك إىل
ك اصقطئائتك فساعك منك واحدةك اصدويل،ك وفهنئك اصسفاك إمجئيلك منك %20ك حوايلك متث ك بئصطبيعةك املتعتقةك اصسيئحةك فشكئل

اخلتجئنك واصيئبئتك وك ك منك اجلبئلئصناويجك وبفض ك منئظاهئك اصفايدةك منك نواهئك واملكونةك رصذا،ك ك .اصسيئحةك صنئاةك يفك امنوكً 
ةك منك فج ك استياللك هذهك اصشاحيةك ذاتك معدلك اصنموك املتزايدك وتنشيطك صنئاتهئك اصسيئحيك ئمثئصيكً ك ئاخلضااء،ك حتت ك موقفكً 

(Hoang-Nam, 2014, p. 11). 

 Principal Tourism Offers in Norway العروض السياحية األساسية في النرويج 4.2.3

ك  ريمئك يتي:ك ضمنك اصغنئاةك اصناوجييةفهمك اصعاوضك اصسيئحيةك ك توضي ميكنك 

 Adventure Tourismسياحة المغامرات  .أ
قئمتك احلكومةك اصناوجييةك وصنئاةك اصسيئحةك خاللك اصسنواتك املئضية،ك بئصرتليزك اتىك تطوياك سيئحةك امليئماات.ك 

 مةك بئصطبيعة"اَّك دك جك مكُ قيةك قويةك يتمث ك شعئرهئك يفك "اصناوياصناويجك يفك امليئمااتك انك طايقك تطوياك محتةك تسويك استثماتإذك 
(Norway powered by nature)، ك متوقعهئك املوجهك حنك سيةك منك بنيك اوام ك اجلذبك األسئاصطبيعة.ك ك ووهذاك مئك يبنيِّ

اصبحراتك وك صتزجل،ك ،ك منتجعئتك ااصطبيعيةك املنئظاك منك فج ك تطوياك سيئحةك امليئمااتك نذلا:اصناويجك ك اتيهئك تعتمداص يك 
د ك لبرك اك جذبك يفوهذاك مئك يسئهمك واصيئبئت.ك متك احلفئظك اتىك جزءك لبرك منك اصطبيعةك اصناوجييةك اتىك هيأهتئك اصربية،ك 

ةك انك طايقك بئستياللك هذهك اصشاحيةك اصسوقيك منك املتزجلنيك واملتجوصني.ك لمئك قئمتك اصعديدك منك املؤسسئتك اصناوجيية
  ويج.،ك والك سيمئك يفك املنئطقك اجلبتيةك صتناك اصغيفك واصشتئءسيئحيةك خاللك مومسيك اصنشطةك منك األاصعديدك ك تورر

ملسئرئتك طويتةك ك يف:ك املشيك امليئمااتتتمث ك املنتجئتك واخلدمئتك األسئسيةك اص يك توراهئك اصناويجك يفك سيئحةك 
(Hiking) ، ك ك اصثتجية ك اصدراجئت ك ك ،(Snow scooter safari)سفئري ك بئملظ، (Climbing)اصتستق التك اصقفز

(Parachuting or skydiving) ك اصغيدك وصيدك األمسئكك،(Hunting and fishing) ك زالجئتك اصكالبك،(Sled 

dogs)  ورلوبك اخلي ك(Horse riding) ك .ك
ك امليئمااتك لإحدىك اصغنئائتك االسرتا ك بئصرتويجك صسيئحة ك اصسيئحية ك اصناوجييةك وصنئاتهئ يجيةك تتقومك احلكومة

ك  ك اصناوجيي. ك اصك حيثصالقتغئ  ك اصسيئحية ك اصابطك بنيك خمتتفك املؤسسهتدفك االسرتاتيجية ك إىل ئتك اصغيرةك ناوجيية
اصرتليزك ك لمئك هتدفك إىلوك .ك صسيئحةك امليئمااتواملتوسطةك واصارعك منك جو ةك اإل ارة،ك انك طايقك إضئرةك جتئربك جديدةك 

ك  ك مث ك سفئصبئر  ك (Lofoten)صوروتنك وك ك (Svalbard)اتىك اصسيئحةك يفك فمئلنك اصقطبك اصشمئيلك واألمئلنك اصفايدة
ئصطبيعةك بك ذاتك االقةك مبئشاةجتئربك رايدةك ك اناصسيئحك اصذينك يبحثونك ك تقومك جبذب،ك اص يك (Finnmark)ورينمئركك 
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ك ذاتك جئذبيةيةك إىلك وجهةك سيئحسيئحيةك شتويةك لك منك وجهةك إىلك اصتحوكُ اربك هذهك األنشطة،ك وامليئماة.ك هتدفك اصناويجك 
 .(European Comission, 2014, p. 6)اتىك مدارك اصسنةك 

 Blue Tourismالسياحة الزرقاء أو الساحلية  .ب
ك اصوجهئتك فشهاك منك واجلزرك (Fjords)ك اصبحايةك املضئيقك عدك وتكُ ك اصبحا،ك منك وقاهبئك اصطوي ك بسئحتهئك اصناويجك تُعاَّف
ك اآلالفك مئئتك ناويجاصك ومشئلك غابك يفك واصشالالتك واجلبئلك اصناوجييةك املضئيقك جتذب(.ك اصزرقئء)ك اصسئحتيةك اصسيئحية

ك .سنةك ل ك ك األجئنبك اصسيئحك من
ك االمةك ايب،اصيك اصسئح ك اتىك فسئسيك بشك ك تقعك واص يك اصغيفي،ك املوسمك املؤسسئتك اصنئشطةك خاللك فنشأت

 Fjord“ك اإلصكرتوينك عاملوقك اتىك يُطتق.ك املنطقةك هذهك يفك اصزرقئءك صتسيئحةك رتويجمنك فج ك اصك إصكرتونًيئك وموقًعئك جتئرية

Norway”، املنطقةك ك يفك يةواصسيئحك اصغحفيةك اصاحالتوك اصتسويقك ك فنشطةك املؤسسئتك بتنسيقك جممواةك تقوم حيث
(European Comission, 2014, p. 8). 

املنتجئتك واخلدمئتك اص يك توراهئك اصناويجك منك خاللك اصسيئحةك اصسئحتيةك يف:ك اصاحالتك اصبحاية،ك فهمك تتمث ك 
ك .ك يمباارقةك ماشدك سيئحك األمسئك،ك رلوبك اصقوارب،ك ورحالتك سيئحيةك ملختتفك اجلزراصسبئحة،ك اإلحبئر،ك صيدك 

عك اصسئح ك تمتَّك .ك إذك ييفك اصناويجك تعتربك اصسيئحةك اصزرقئءك منك فحدك األنشطةك فوك اصقطئائتك اصسيئحيةك األلثاك منوا
مئك جعتهئك ك ،(Recreational sea fishing)ةك اصوصولك اصنسيبك إىلك فنشطةك اصغيدك هبدفك اصرتريهك اصناوجييك اصطوي ك حبايَّك 

ك األلثاك  ك منك تعزيزك ك لمئك ك .شهاةمنك األنشطة ك واملتوسطة ك اصغيرة مكَّنك اصتعئونك املتزايدك بنيك املؤسسئتك اصسيئحية
يدك اتىك اصوزياك اصناوجييك صتغيدك واألامئلك اصسئحتيةك بئصتألورحبيةك األنشطةك اصسيئحيةك اصسئحتية.ك صذا،ك قئمك ك االبتكئر

ك  ك وحتفيز ك تنشيط ك وضاورة ك اصسيئحة.فمهية ك وصنئاة ك اصغيد ك صنئاة ك بني ك اصتعئونك إضئرةك اصتعئون ك خمتتفك ك إىل بني
اجلهئتك ةك ولذصكك اصفئاتةك اصغيرةك واصكبرك هتدفك احلكومةك اصناوجييةك إىلك اصارعك يفك اصتعئونك بنيك اجلهئتك ك اصقطئائت.

منك فهمك فهدافك .ك (CoastTour)"ك ئحتيةوذصكك اربك تطوياك بانئمجك متك تسميتهك بـك "جوصةك سك اصفئاتةك اصايفيةك واحلضاية،
طتبئتك اصتعئونك ك اآلثئرك اتىك اصزبئلنك ومتوك ك اآلثئرك اتىك املنتوجك اصسيئحيوك ك هذاك اصربنئمج،ك اصتحقيقك حولك جوانبك اصتعئون

(European Comission, 2014, pp. 8-9). ك

 Nature-Based Tourismالسياحة القائمة على الطبيعة  .ج
ك تلئنتك والزاصتك تعتربك جتابةك اصطبيعةك اصناوجييةك منك فهمك نقئطك قوةك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجيية.ك إذك  منك خاللك ك بنيَّ

تحغولك اتىك صبئصدرجةك األوىلك نك ونك اصسيئحك اصناوجيينيك واألجئنبك يسعكَ ك فنَّك ك ،منك اصدراسئتك االستقغئليةك معترباد ك 
نئءك اصعالمةك اصتجئريةك بك هذاك اصتموقعك اتىئحية.ك ينعكسك جتئربك قئلمةك اتىك اصطبيعةك اندك اختيئرهمك صتناويجك لوجهةك سي
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،ك واصذيك ميكنك تتخيغهك (Innovation Norway)"ك صالبتكئرك منك خاللك بانئمجك "ك اصناويجك صوجهةك اصناويجاصامسيةك 
ئربك وفلثاهئك جئذبيةك مك فقوىك اصتجتتمث ك رؤيةك اصناويجك يفك فنك تغب ك اصبتدك اصشمئيلك اصذيك يقدِّك ك ”اتىك اصنحوك اصتئيل:ك 

ىك اصطبيعةك اصسيئحةك اصقئلمةك اتلمئك متك خاللك اصسنواتك األخرةك وبشك ك متزايد،ك ربطك .ك ك “ك طبيعةك نقيةك ورالعةك ضمن
ك ظئلااحلئحةك منك بينهئك سياملبتكاة،ك اصعديدك منك املغطتحئتك يفك اآلونةك األخرةك بئملنئطقك احملمية،ك حيثك ظهاتك 

ك ةحظرك فولك ك نشأةمنذك ك ظئلااحلهذهك ولك حك وك تطورتك اصسيئحةك  اخ ك ك رتقدك .(National Park Tourism)اصوطنيةك 
ا،ك اصرتويجك قارك اصبعضك اآلخك يفك حنيقاارك محئيةك اصبيئةك منك اصسيئحة،ك ك اصبعضك منهئحيثك اختذتك  .1962وطنيةك سنةك 

ك .(Aall, 2014, pp. 2566-2567)حئجئهتمك اخلئصةك ك إشبئعصتسيئحةك منك فج ك 
يةك اصوطنك ظئلااحلتوصيدك منوك لبرك يفك اد ك ك إىل ،(Rondane)وطنيةك يفك منطقةك روندانك ك حظرةنشأةك فولك ك ف َّت

قعك سبعةك منهئك يفك وطنيةك يفك اصناويج،ك تك حظرة(ك 47سبعةك وفربعونك )ك ،(2020إحغئليئتك بئصناويج.ك يوجدك اصيومك )
شبكةك منك ك اصطتق،ك إضئرةك إىلك توراك اصعديدك منهئك بنيةك حتتيةك متطورةك ألنشطةك اهلواءإذك .ك (Svalbard)منطقةك سفئصبئر ك 

 .املسئراتك احملد ةك وفمئلنك اإلقئمة

بشأنك احلفئظك اتىك اصبيئة،ك ك 1970ئك صتقئنونك اصناوجييك صعئمك ورقكً املنئطقك احملميةك ك إنشئءاهلدفك اصاليسيك وراءك ك يتمث 
لك اصقئنونك اجلديدك منك خالك ذصكظك ومحئيةك جممواةك ممثتةك منك املواطنك واملنئظاك اصطبيعيةك اصناوجيية.ك وقدك متك تعزيزك ئفاحلك يف

نئظاك اصبيئيةك واملك محئيةك اصنظماتىك اصوطنيةك ك ظئلااحلك ضاورةك ام اتىك ك حولك اصتنوعك اصطبيعي،ك واصذيك ينصك ك 2009صسنةك 
قئنونك يسم ك صألراا ك بئصوصولك اجملئينك إىلك ك إصدار،ك 1957ك لمئك متَّك سنةك ك .ك (Haukeland, 2011, p. 135)اصطبيعيةك 

املشي،ك وك جل،ك اصتزك ك مث ك ُيسم ك بئألنشطةك حيثك اصنظاك انك مئصكك املسئحةك فوك األرض.ك املسئحئتك غرك املزرواة،ك بيضِّك 
ك اتىك سومرك ك راضك يتمك والك األمسئك،ك وصيدك اصغيدوك اصدراجئتك اهلوالية،ك ك رلوبوك اخلي ،ك ك رلوبوك اصتوت،ك ك قطفوك 

 .(Karlsen, 2015, p. 13)اصدخولك 

 Ecotourismالسياحية البيئية  .د

مئك ك ئمتك استعمئلك مغطت ك اصسيئحةك اصبيئيةك اتىك املستوىك اصدويلك منذك فواخاك سبعينئتك اصقانك اصعشاين،ك وغئصبكً 
بئصتجئربك اصقئلمةك وك ك حبمئيةك اصبيئةك يتمك تعايفك هذاك اصنوعك منك اصسيئحةك لربنئمجك سفاك ألوصئكك اصذينك يهتمونك رعاًلك 

ك حملتية.ك نك يفك هذاك اصقطئعك بئحرتامك اجملتمعك احملتيك وتعزيزك ختقك اصقيمةك اوك نك فوك اصعئمتوك فينك يقومك اصفئاتاتىك اصطبيعة،ك 
دك وصَّك ،ك إذك فهمك حدثك سيئحيك يفك اصناويجك 1994يفك ائمك  (Lillehammer)تعتربك األصعئبك األوملبيةك صتيتهئماك 

ئستياللك هذاك احلدثك قئمتك احلكومةك اصناوجييةك بة.ك يصبيئبئصسيئحةك ااك ئك متزايدك اهتمئمكً تسويقك األصعئبك األوملبيةك اصشتويةك 
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منك فج ك اصرتويجك صتجبئلك اصناوجييةك واملضئيقك اصبحاية،ك اص يك تقعك يفك قتبك تسويقك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك مستدامةك 
ك وصديقةك صتبيئة.

،ك مثتمئك متك ذلاهك ناويجيفك اصك صغديقةك صتبيئةئصسيئحةك ابنتك األصعئبك األوملبيةك اصشتويةك منك تعزيزك اصوايك مكَّك لمئك 
ك توازنك إجيئ ك فج ك منك يهئاتك اصتيتبك جيبك لبرةك ك حتديئتك صدينئك ”يفك اصربنئمجك اصوطينك صتسويقك اصسيئحةك اصناوجيية:ك 

ك .(Aall, 2014, p. 2566)ك “بيئتنئك ك محئيةك وضاورةك ماب ك منوك حتقيقك يفك رغبتنئك بني
سنةك ك اتيهك مئ االاتمتك ك حيثتطوياك اصسيئحةك اصبيئيةك يفك اصناويج.ك يهدفك إىلك مشاوعك ك إنشئءمتك ،ك 2005سنةك 

ك صتمؤسسئتك اصبيئية.ك ك (Certifications)ئمك جديدك إلصدارك اصشهئ اتك نظك إنشئءلقئادةك فوك فسئسك منك فج ك ك ك 2007
ثك اتىك املؤسسئتك حيك ،اصناوجييةك اصسيئحةك صنئاةك يفك املختتفةك اصبيئيةك واصعالمئتك اصشهئ اتك منك اصعديدك هنئك

ك رإهنئك ،عينةمك بيئيةك االمةك فوك شهئ ةك مؤسسةك ختتئرك اندمئ.ك تنئسبك معك نشئطهئتك اص يك اصعالمةك فوك اصشهئ ةك اختيئر
رتامك وتنفيذك تتكك بئصتحققك منك احك مفتشيقومك وك ك ،اتيهئك احلغولك فج ك منك هبئك اصورئءك اصواجبك بئملعئيرك قئلمةك تتتقى
تتمث ك ك املختتفة.ك ئيةاصبيك واصعالمئتك اصشهئ اتك منك اصعديدك اصناويجك يفتوجدك ك اصشهئ ةك صتمؤسسة.تستيمك ك قب املعئيرك 

ك يتيريك اصسيئحيةك اصغنئاةك يفك شيوًائك اصشهئ اتك األلثا ك The Nordic Swan:ك مئ ؛ The Eco-Lighthouse؛

Ecotourism Norway ؛ISO 14001 ك .ك

 Introduction to the Innovation in في صناعة السياحة النرويجية االبتكارمدخل إلى  5.2.3

the Norwegian Tourism Industry. 
يعتربك هذاك اصربنئمجك ك .(Innovation Norway)"ك صالبتكئرك بانئمجك حيم ك انوانك "ك اصناويجك بتطوياقئمتك اصناويجك 

ك اصوطنية،ك مبئك يفك ذصكك اإلجااءاملسؤولك اتىك تنفيذك االسرتاتيجيئتك واإل اتك جااءاتك املتخذةك منك طافك احلكومة
 Innovation)اخلدمئتك اصتسويقيةك واالستشئرةك وك مبئ راتك تنميةك املهئراتك وتطوياك اصشبكئتك وك ك املتعتقةك بئصتموي 

Norway, 2008) .ك ك ئطقك اجلذبك اصسيئحيك األلثاك زيئرةك يفك اصبتد،ك سواءكً اصتقئرياك اصسنويةك حولك منك إادا يقومك ب لمئ
ك .(European Comission, 2014, p. 3)لئنتك ثقئريةك فوك طبيعيةك 

ك ك إنشئءمتك  ك اصربنئمجك سنة ك 2004هذا *اصبيضئءك اصورقةملك يتمك نشاك ك يفك حني،
ك اصوطنيةك ك األوىل1 حولك اصسيئسة

يعرتفك ك هك فنَّك إالَّك اصسيئحة،ك ك صنئاةك لزك رقطك اتىهذاك اصربنئمجك الك ياك ك بئصاغمك منك فنَّك .ك 2008ك يفك  يسمربك صالبتكئرك إالَّك 
صتحسنيك وك ية،ك ضاوريك صتتنئرسك االبتكئرك ”:ميكنك قااءةك منك خالصهك مئك يتي،ك حيثك ضمنهئك االبتكئراتىك فمهيةك ك ويؤلِّد

                                                 
اءك بإجيئزك انك قضيةك معقدة،ك ويقدمك مفهومك اصكئتبك يفك هذاك اَّك ابئرةك انك تقاياك فوك  صي ك خيربك اصقكُ ك ئهيك اصطالحك  )White paper( اصورقةك اصبيضئء * 1

 .(Wikipedia)ك مئك تستخدمك يفك جمئصني:ك احلكوميك واألامئلك ئح ك مشكتةك فوك اختئذك قاار.ك وغئصبكً ك اصشأن.ك ويُاا ك هبئك مسئادةك اصقئرئك اتىك رهمك مسأصةك فو
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 .Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2008, p)ك “ك ئحةوخلتقك اصنموك يفك صنئاةك اصسييةك نتئجاإل

ك .(76
اتمئ هئك ىلك اقتغئ ك رالدك اتىك املستوىك اصدويل،ك وذصكك انك طايقك اإتاغبك احلكومةك يفك حتوي ك اصناويجك وبئصتئيل،ك 

اصناويجك اتىك فنَّك ،ك (Hall & Williams, 2008)هئلك وويتيئمسك ك ياىك اصبئحثئناصدينئميكيةك واملعارة.ك وك ك االبتكئراتىك 
اصوطنية،ك ك البتكئرائاةك اصسيئحةك وفنظمةك بنيك صنك االرتبئطاكسك اصعديدك منك اصبتدانك اص يك تتميزك بنقصك االتغئلك فوك 

ك ية.االبتكئرك اصسيئحةك يفك سيئستهئك ك إ مئجبقئمتك 

 The Norwegian 2020-2014االستراتيجية النرويجية لالبتكار في صناعة السياحة  6.2.3

Strategy for Innovation in the Tourism Industry. 

ف اةك وطنيةك وإقتيميةك صسيئسةك احلكومةك اصناوجيية،ك ك ،(Innovation Norway)"ك صالبتكئرك يعتربك اصربنئمجك "اصناويج
ماارقةك إضئرةك إىلك ك ،(Innovation Norway, 2014, p. 2)إذك هتدفك إىلك ختقك اصقيمةك وتطوياك املؤسسئتك اصناوجييةك 

ك .يفك فنشطتهئك االبتكئرئرسيةك وتعزيزك اصتنك يك تتمكنك منك تطوياك ميزهتئصكاصسيئحيةك املؤسسئتك 
ك اصناوجياالحتد ك  ك اص يك سيقومك هبك يةك ثالثةك جمئالتسرتاتيجية ك اصربنئمجك ذاتك األوصويةك واص يك تالزك اتىك اصطايقة ئ
بئملسئمهةك يفك تنميةك وتطوياك صنئاةك اصسيئحةك بئصناويج،ك واصارعك منك ك (Innovation Norway)"ك صالبتكئرك "اصناويج

ك يف:فوك اصربنئمجك إذك تتمث ك األهدافك األسئسيةك هلذهك األ اةك ك اصقيمةك اص يك توصدهئك صنئاةك اصسيئحة.
 اصناويجك لوجهةك سيئحيةك جذابة.ك تسويق 

 املؤسسئتك اصناوجيية.ك تسويق 

 أمنيك اصتطوياك يفك املنئطقك اصايفية.ت 

  سئتك اصناوجييةك ويفك صنئاةك اصسيئحة.يفك املؤسك االبتكئرحتسنيك وتعزيزك 

  ك واصدويل.مؤسسئتك ناوجييةك تنئرسيةك اتىك املستوىك اصوطينك إنشئءبنئءك وك 

 جمتمعئتك املعارةك ومنظمئتك اصبحثك واصتطويا.وك ك جك اصتفئا ك واصتعئونك بنيك املؤسسئتتاوي 

ك يف:ك ئتتمث ك اجملئالتك اصثالثةك ذاتك األوصويةك واص يك هتدفك إىلك حتقيقك األهدافك املذلورةك ستفك لمئك 
وذصكك انك طايقك اصتطوياك املتزايدك صدورك ك (A provider of competence)ك ةزك صتكفئء ك مميَّك مورِّك ال،ك اصتحُولك إىلك فوك 

زايدةك صتوثئلقك واملااجعك مت.ك رتتزبئلن،ك اصشالئءك واجملتمعك بغفةك ائمةك حئجةك صالبتكئر"ك "اصناويجك األ اةك اص يك تستعمتهئ
نئاةك ختقك اصقيمةك ضمنك صاملعتومئتك حولك ثئرك وك إضئرةك إىلك اآلاملستهدرة،ك ك واصشاال ك واألسواقك حولك اصتوجهئت

نك هذهك املعتومئتك منك تقتيصك مستوىك ادمك اصتألدك واملخئطاةك املاتبطةك بتطوياك املشئريعك اجلديدة.ك متكِّك اصسيئحة.ك 
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اصقيمةك ضمنهئ،ك ك نك منك ختق اخ ك اصغنئاةك وزيئ ةك املعارةك اص يك متكِّك ك االبتكئرصذصكك هدفك هذاك اصربنئمجك إىلك اصارعك منك 
ك وذصكك انك طايق:

 سفا.تسيئحةك واصاصناوجييةك صغنئاةك اصئتك اصفئاتةك بئصوثئلقك واملعتومئتك حولك تزويدك خمتتفك اجله 

 .تزويدك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك بئصوثئلقك واملعتومئتك حولك اصفاصك اصسوقية 

 وذصكك واصسفا.ك ك صاحبيةك ضمنك صنئاةك اصسيئحةنك منك اصارعك يفك مستوىك االحرتاريةك واك اصكفئءةك اص يك متكِّك رتور
ك يفك شالةك 8000ك منك فلثاشئرلتك ك إذك د،اصبتك فحنئءك مجيعك يفك اصتكوينيةك وراتاصدك منك ادً اك تقدميانك طايقك 

 .ك اصدوراتك هذهك منك فلثاك فوك واحدة

ك اتىك اصسيئحيةك اصشالئتك مسئادةك خاللك منك (A development partner)ك صتتنميةك شايكك اصتحُولك إىلثئنيئ،ك 
واخلدمئتك ك إضئرةك إىلك املسئمهةك يفك تطوياك املنتجئت،ك االجتمئايةك وفك االقتغئ يةك اصتجئريةك فوك اصنئحيةك منك سواءكً ك اصتطور

ك املبتكاةك اص يك تستهدفك اصشاال ك اصسوقيةك اخلئصةك بسيئحةك اصرتريه،ك سيئحةك األامئلك ولذصكك اصسيئحك احملتيني.
ك احملتيةك ثقئرتهئوك ك اصطبيعيةك إمكئنئهتئك حيثك منختتتفك اصسيئحيةك ك واصوجهئتك املنئطقك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّك 

دفك إىلك جذبك منتجئتك خمتتفةك هتك تقومك بتطوياوهذاك مئك جيعتهئك ك واملهئرات،ك اخلرباتوك ك األنشطةك نك حيثمك إمكئنئهتئوك 
ك جئذبيةك وتعزيزك ،سيئحةاصك صنئاةك يفك األج ك طويتةك قيمةك ختقك فج ك منك فمهيةك بئصيةك ذاك اصيينك عاصتنوكُ ك يعتربك هذااصسيئح.ك 
ك :اتىك "صالبتكئراصناويجك "بانئمجك يفك هذاك اصسيئق،ك يعم ك ك .سيئحيةك لوجهةك ك اصناويج
 ك االنرتنتك شبكةك اتىك ف واتك جممواةك تطويا(A web based tool box) تسئهمك يفك تطوياك املؤسسئتك ك

ك اصسيئحية. ك بئصنسك معقدةك املؤسسئتك تطوياك امتيئتك تكونك مئك يئصًبئرك واصوجهة ك صتوقت بةك ومضيعة
ك صك ،صتمؤسسئتك املعنية ك األ واتك إىلك اصربنئمجك ك هدفذا ك من ك جممواة ك تتضمنتطويا ذهك هك اإلصكرتونية.

حلئالت،ك األحسنك  راسةك ك تطوياك مؤسسةك بطايقةك رعئصة،جممواةك منك اصتوصيئتك حولك ليفيةك األ وات:ك 
لك نشئطك أللئ مييةك يفك جمئاصتوصيئتك واملااجعك اوك ك فيدةك حولك اصسوقمعتومئتك مكئنيةك تبئ لك اخلربات،ك مإ

 املؤسسئت.

  املسئمهةك يفك تطوياك شبكئتك املؤسسئتك(Business Networks) تتميزك ك رتقدضمنك صنئاةك اصسيئحة.ك ك
اصعديدك منك ك يدصيسئهمك يفك توك ك مئك تكونك منك اد ك منك املؤسسئتك اصغيرة،صنئاةك اصسيئحةك بتشتتهئك لوهنئك ت

ئمتةك وقئبتةك اصتعئونك واصقدرةك اتىك توررك منتجئتك سيئحيةك لوك تطوياك اصوجهئتك اصسيئحيةك بـك املتعتقةاصتحديئتك 
تشجيعك املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحيةك اتىك اصعم ك سويًئك يفك خمتتفك ك ام ك اصربنئمجك اتىصتبيع.ك صذصكك 

متك تطوياهئ.ك منك املعئيرك ذاتك األمهيةك صتطوياك شبكئتك فامئلك نئجحة،ك تورُاك شبكئتك املؤسسئتك اص يك 
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ك فوك مدياك مشاوعك  ك يئمك اصربنئمجك بتقدميك  وراتك ملسرِّك لفئءة.ك صذصك،ك قك ك ذيك (Project manager)مسرِّ
 .ياونك هذهك اصشبكئتاملشئريعك اصذينك سيد

  لوهنمئك يةك لبرةك ك فمهك ذويتطوياك اصبحثك منك فج ك تعزيزك امليزةك اصتنئرسية،ك حيثك فصب ك اصبحثك واصتطوياك
وختقك اصقيمة.ك تعتمدك اصعديدك منك املؤسسئتك يفك اصسيئحةك ك االبتكئرحيدِّ انك قدرةك صنئاةك اصسيئحةك اتىك 

ك  ك املعارة ك من(Knowledge based)اتى ك واصكفئءة ك تعتربك اخلربة ك إذ ك يهدفك ك ، ك صذا، ك األسئسية. اصعوام 
ضمنك ك البتكئرااصربنئمجك إىلك تعزيزك اصتعئونك بنيك صنئاةك اصسيئحةك واجملتمعئتك اصبحثيةك بييةك اصارعك منك  رجةك 

 اصغنئاة.

احلفئظك اتىك قايبك منك اصسيئح.ك رمنك فج ك ك (A marketing partner)اصتحُولك إىلك شايكك تسويقيك ا،ك فخركً 
اصتواجدك يئحيةك اتىك اصوجهةك واملؤسسئتك اصساحلغةك اصسوقيةك اصدوصيةك صتناويجك وتعزيزك مكئنتهئك لوجهةك سيئحيةك جذابة،ك 

توجهةك اصسيئحيةك صك همئرك واختيعتومئتك حولك اصسفاك املانك ك همحبثاندك يفك األسواقك واصقنواتك اص يك يعتمدك اتيهئك اصسيئحك 
ك اصناويجك ومصالبتكئرك "اصناويجك صذا،ك ام ك بانئمجزيئرهتئ.ك يفك ك وناص يك ياغب ؤسسئهتئك "ك اتىك اصارعك منك ماليةك وجهة

عئصة،ك بُيَيَةك زيئ ةك توزيعك رك تتفك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرةك وإنشئءك قنواتاصسيئحيةك منك خاللك  راسةك احتيئجئتك خم
نك راصك مك جع ك اختيئرك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك امتيةك سهتةك واصارعومنك فج ك اصاغبةك واصنيةك صتسفاك إىلك اصناويج،ك 
ك اصبيعك ملختتفك اصشالئءك اصتجئريني.ك 
ةك اصسيئحيةك اصناوجيية،ك ضمنك اصغنئاك االبتكئرفمهيةك بئصيةك يفك تعزيزك ك (ك ذائتسوقيكً ك ئيعتربك هذاك اجملئلك األخرك )شايكك 

ألسئصيبك املعتمدةك افهمك االسرتاتيجيئتك وك صذاك سيتمك اصتدقيقك ريهك منك خاللك اصفقااتك املواصية،ك انك طايقك اصتطاقك إىلك 
ك :اصناويجك منك طاف

األسواقك ذاتك األوصوية.ك ك انك طايقك اصتواجدك يفك ئتسويقيكً ك ئتتمث ك االسرتاتيجيةك اصتسويقيةك األوىلك يفك لوهنئك شايكك 
صتنفيذك هذهك االسرتاتيجية،ك ااتمدك اصربنئمجك املطوَّرك منك قب ك احلكومةك اصناوجييةك اتىك جممواةك منك األسئصيبك واص يك ميكنك 

ك تتخيغهئك ريمئك يتي:
  فمهيةك ك لوهنئك ذاتك ك األسواق،ك اصتواجدك يفك هذهك وذصكك انك طايقاقك احملتيةك واصدوصية:ك اصقابك منك فهمك األسوك

ك هذهك األسواقك تواجدك يفاصمنك فج ك احلفئظك اتىك زبئلنهئك وختقك اصقيمةك صغنئاةك اصسيئحةك اصناوجيية.ك يتطتبك 
صربنئمجك يهك اوقنواتك اصتوزيع،ك وهذاك مئك يسعىك إصك معارةك معمقةك حولك اصسوقك احملتيك ذويموظفنيك مؤهتنيك توُراك 

منك خاللك اصدوراتك اصتدريبيةك املقدَّمةك هلم.ك لمئك قئمك اصربنئمجك بئصرتليزك اتىك املؤسسئتك واصوجهئتك اص يك تتبعك 
ك ألوصوية(،)يفك األسواقك ذاتك اك إقئمةك االقئتك معك ستستةك اصتوزيعك احملتيةمبئ ئك االستدامة،ك وبنئءك شبكئتك وك 
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ةك ةك منك فج ك احلغولك اتىك تيطيةك إاالمياالمك احملتياصعم ك بنشئطك معك اصغحئرةك ووسئل ك اإلإضئرةك إىلك 
 ك صتوجهةك اصناوجيية.

  تزويدك اصزبئلنك بوجو ك رقميك اتىك موقعك«VisitNorway» وذصكك انك طايقك ك صكرتونيةك فخاى:إوقنواتك ك
ك ئالاتمئ بك ،جذابةك لوجهةك سيئحيةاصتأثرك اتىك مدرلئتك اصسيئحك واصزبئلنك احملتمتنيك وجعتهمك يدرلونك اصناويجك ك 

األركئرك حولك وك ك اندك قيئمهمك بئصبحثك انك املعتومئتك اصسيئحاتىك اصقنواتك اإلصكرتونيةك اص يك يستعمتهئك 
ك اصسيئحية ك رحالهتم ك اصربنئمجك ب. ك قئم ك إضئرك ئالاتمئ صتحقيقك ذصك، ك اخلئصة ك االتغئصية ك اتىك قنواته ك إىلة

ك موقعك  ك بئصوجهة ك اخلئصة ك االتغئصية ك اصقنوات ك فهم ك من ك األمهية. ك ذات ك اخلئرجية اصقنوات
«Visitnorway.com» اصذيك يعاضك خمتتفك اصعاوضك اصسيئحيةك صتوجهةك اصناوجييةك ويعم ك اتىك تسهي ك ك

 ك اصسفا،ك ني.ك لمئك يعم ك اصربنئمجك اتىك اصتأثرك اتىك ماحتةك مئك قبتامتيةك اختئذك اصقاارك صتسيئحك واصزبئلنك احملتم
جك ك احتيئجئتك اصسيئحك واهتمئمئهتم،ك ممئك يسه ك امتيةك اختيئرك اصناويك تتوارقك معتويئتك تغميمك حممنك خاللك 

ك يتمك اصتأثرك اتىك اصسيئحك فثنئءك تواجدهمك يفك اصناويج،ك منك خاللك تزويدهمك لوجهةك سيئحية.ك  يفك حني،
ومتئبعةك مئك يتمك نشاهك منك قب ك اصسيئحك يفك خمتتفك ك (Mobile devices)بئملعتومئتك اربك األجهزةك احملموصةك 

ك منك فج ك اصقنواتك اإلصكرتون ك إىلك ك املشئل تحديدك واصكشفك انك اصية، ك سفاهم ك فثنئء اص يك قدك تواجههم
 اتىك مشئرلةك جتئرهبمك فثنئءك وبعدك رحتتهمك إىلك اصناويج.ك زواريتمك تشجيعك اصسيئحك واصلمئك اصناويج.ك ك 

 ك فنك تكونك قوةك  ارعةك منك خاللك اصعالقئتك اصعئمة(Public Relations) اك تعتربك اصعالقئتك اصعئمةك جزءكً ر:ك
يةك اربك اإلاالميةك اصتيطإذك متكِّنك ئك منك املزيجك اصتسويقيك يفك األسواقك ذاتك األوصويةك بئصنسبةك صتناويج.ك مهمك 

ك منك تعزيزك اصربامجك اصتتفزيونيةك واإلذاايةوك ك (Online visibility)صكرتوينك اصتواجدك اإلوك ك املقئالتك اصغحفية
 Editorial)ايايةك اك إىلك اصتيطيةك اصتحاصدوصية.ك يُنظك اإلاالموسئل ك ك ارباملنتجئتك اصسيئحيةك اصناوجييةك ك مالية

coverage) ك تغميمك اصغحفينيك يفك الستقالصيةاك نظاكً األخاى،ك ك اإلاالماتىك فهنئك فلثاك مغداقيةك منك وسئل ك ك
صتأثرك اتىك اصسيئحك اتيهئك منك فج ك اك االاتمئ ئ،ك صذاك تسعىك اصناويجك إىلك منئسبكً ك هكُ نكَ ونك اصذيك ياكَ احملتوىك اصتحايايك 
 اصوجهةك اصناوجيية.نك يزوروك احملتمتنيك وجعتهمك 

 ختيئرك منك فج ك تشجيعك املزيدك منك اصسيئحك اتىك ارصقئءاتك بنيك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك واصدوصية:ك ك إنشئء
تتكك مييتطتبك احلغولك اتىك اتغئالتك جتئريةك جيدةك وشبكةك توزيعك حمتيةك واسعة.ك اصناويجك لوجهةك سيئحية،ك 
ك بانئمجك "اصناويج ك صالبتكئرك حئصيئ "(Innovation Norway) ك صكنَّك شبك ك واسعة، ك إىلك تقويتهئك هة ك يسعى

 جد .ك ك (OTA)ومنظميك رحالتك سيئحيةك ك إضئرةك مشيتنيك وولالءك سفاك منك خاللوتطوياهئك 
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  اتىك ك روجييةك فخاى:ك صسمعةك اصناويجك تأثتقويةك مسعةك اصناويجك انك طايقك تطوياك شاالئتك معك صنئائتك ناك
مسعةك اصناويجك وجعتهئك وجهةك سيئحيةك فلثاك جئذبية،ك ك طايقةك إ رالهئك لوجهةك سيئحية.ك منك فج ك اصارعك من

 قئمك اصربنئمجك بتقويةك االقئتك صنئاةك اصسيئحةك معك اصغنئائتك األخاى.ك 
ذك هذهك االسرتاتيجية،ك ااتمدك يفك احلمالتك اصتسويقية.ك صتنفيك ئتتمث ك االسرتاتيجيةك اصتسويقيةك اصثئنيةك يفك لوهنئك شايكك 

ك اتىك جممواةك منك األسئصيبك واص يك ميكنك تتخيغهئك ريمئك يتي:ك صالبتكئر"ك "اصناويجبانئمجك 
 ك اصناويجك ب ك اختيئرك وجهة ك يعم ك اصربنئمجك اتىك حتك ئالاتمئ تسهي ك امتية فيزك اتىك احلمالتك اصتسويقية:

اصوايك بأنَّك اصناويجك وجهةك سيئحيةك جذابةك ضمنك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرة.ك منك فج ك ذصك،ك يتمك اصرتليزك 
ك  ك اصتجئربك واألنشطة ك اتى ك تتوارق ك مواصوجهئتك اص ي ك بئصتمُيز ك تتسم ك واص ي ك املستهدرة ك اصشاال  قئرنةك مع

حولك اصناويجك ئم ك املتَّسقك واملتكيعتربك االتغئلك .ك لمئك املنئرسةبئصتجئربك املمئثتةك يفك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
غئالتك تصذا،ك ومنك فج ك ضمئنك االتسئقك يفك اال.ك ةك املنئرسةك وتأثرهئك اتىك اصزبئلناك صشدنظاكً ك بئصيةفمهيةك ك ذا

شئ اتك اصعئمةك صعالمةك رك بئتبئعك اإلك "اصناويجك صالبتكئر"اصتسويقية،ك قئمتك مجيعك األنشطةك اصتسويقيةك صربنئمجك 
 .ك (Brand Norway)اصناويجك 

  ك تسويقك إبداايك وقئلمك اتىك اصتجابةاتىك ك االاتمئ(Experimental and creative marketing) منك :ك
ك اصعالمئتك اصتجئريةك اإلبداايةك واصنئجحةك يفك إشااكك اجلمهورك تزيدك منك استعدا ك اصشاال ك  املعاوفك جيًداك فنَّ

وتزيدك منك رحبيةك املؤسسئت.ك صذا،ك قئمك اصربنئمجك بتخغيصك املوار ك اصالزمةك ك (WTP)املستهدرةك اتىك اصدرعك 
يةك جديدةك شئفك طاقك اتغئصجهةك سيئحيةك جذابةك وذصكك انك طايقك جتابةك واستكلوك ك ك تاويجك اصناويجمنك فج ك 

 .اصوجهةحولك ك (Buzz)ومبتكاةك هتدفك إىلك توصيدك ضجةك 
ك ك 
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  The United Arab Emirates Experience العربية المتحدة اإلماراتتجربة  
 Introduction to Tourism in U.A.Eة العربية المتحد اإلماراتياحة في مدخل الى الس 1.3.3

ك .ك حينهئ،تنينئمنك اصثمئك تك إمكئنئتك ائصيةك ابتداءكً اصعابيةك املتحدةك بئصسيئحةك لغنئاةك ذاك اإلمئراتاارترتك  وصةك 
اصتعبرك ك متَّك ك ،(Sharpley, 2002)حسبك اصبئحثك شئربتيك احملتيةك يفك االستثمئرك يفك اصبىنك اصتحتية.ك وك بدفتك اصستطئتك 

وترةك وصولك عدهئك بصتزامك اصقويك حنوك توسيعك صنئاةك اصسيئحةك منك ِقب ك قئ ةك إمئرةك  يبك وفبوك ظيب.ك إذك تسئراتك االك ان
ك  ك اصتسعينئت ك يف ك األجئنب ك منوكً 1990اصسيئح ك األساع ك اصسيئحية ك اصوجهة ك  يب ك إمئرة ك وفصبحت ك ، ك 2002ك سنةا

(Henderson, 2007, p. 36). 

ينجذبك ك حيثابيةك املتحدةك إىلك مالزك ائمليك صتسيئحة.ك اصعك اإلمئراتمنذك فلثاك منك اقدك منك اصزمن،ك تطورتك ر
يفةك يفك  يبك )فلربك باجك ةك باجك اخلتمث ك اصسفاك إىلك قمَّك اص يك تورِّاهئك واصتجئربك اصفايدةك ك واصشواطئاصسيئحك إىلك اصفنئ قك 

األسواقك غحااءك وزيئرةك صرحالتك اصسفئريك يفك ااملشئرلةك يفك املسجدك اصكبرك صتشيخك زايدك يفك فبوك ظيب،ك زيئرةك يفك اصعئمل(،ك 
ك اإلمئراتكومئتك تقومك حإذك ك يةك املتحدةك بسمعةك اصتطورك املستما،اصعابك اإلمئراتومعك ذصك،ك تتمتعك  وصةك ك .اصتقتيدية

ك عئملتنق ك ومصفنئ ق،ك اصبىنك اصتحتيةك صبتمهيدك اصطايقك الستثمئراتك ائمةك وخئصةك اتىك نطئقك واسعك )مث :ك املطئرات،ك ا
ك املتوقعةك صعد ك اصسيئحك اصواردين.ك ئك قويةك صدامك املضئافة(ك وتضعك فسسك اجلذبك اصسيئحي

ك ئصتأثرهك ،ك صيسك رقطاإلمئراتك اصعابيةك املتحدةبئصيةك يفك اقتغئ ك ةك ذاتك فمهيةك فصبحتك اصسيئحةك صنئالمئك 
ئك وقب ك ل ،ك اإلمجئيلاملبئشاك اتىك اصنئتجك احملتيك  عئتك اصتجزلةك واتىك غرك املبئشاك اتىك مبيك ئشيءك بسببك تأثرهك وإمنَّ

ك د.ك مبعىنك آخا،ك توصِّك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %44ئك قطئعك اصنق ك )مبئك يفك ذصكك اخلدمئتك اصتوجستية(،ك واص يك متث ك معكً 
توضي ك ميكنك ك ،ك إذ(Saidi, Scacciavillani, & Ali, 2010) ئك اتىك االقتغئ قويكً ك ئمضئافك ك اصنئاةك اصسيئحةك تأثركً 

ك (.ك 14-3رقمك )يفك اصشك ك ك هذهك اآلثئر
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 (: اآلثار المضاعفة لصناعة السياحة14-3شكل رقم )

 
Source: Saidi, N et al., (2010), Forecasting Tourism in Dubai, Dubai International Financial Center 

Economic Note, n° 8, p. 7. 

 Tourism Industry Contribution to ماراتياالقتصاد اإل فيمساهمة صناعة السياحة  2.3.3

the Emirates’ Economy. 

 Direct Contribution of the Tourism Industry المباشرة لصناعة السياحةمساهمة ال .أ
 ,WTTC Data Gateway) صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك بوابةك اصبيئنئتتك املتوراةك اتىك حغئليئئك صإلورقكً 

ك 22,1)ك إمئرايتمتيئرك  رهمك ك 81,02ك ـبك اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك ك يف،ك متك تقدياك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك (2020
 120,71(،ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تبتغك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %5,5)فيك حوايلك  2018متيئرك  والر(ك سنةك 

)فيك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك  126,22و 2028(ك سنةك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %5,4)فيك حوايلك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك 
  .2029(ك سنةك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %5,4حوايلك 
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عربية ال اإلماراتب اإلجماليالناتج المحلي  فيالمساهمة المباشرة لصناعة السياحة (: 15-3شكل رقم )
 2029-1995المتحدة بين 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

إىلك ك 1995سنةك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك ك 13,4نالحظك فنك هذهك املسئمهةك يفك تزايدك مستما،ك إذك ارتفعتك منك حوايلك 
ك .2018سنةك ك إمئرايت رهمك متيئرك ك 83,7فلثاك منك 

،ك 2019سنةك مبئشاك منغبك ام ك ك 349830ك ةمئراتياإلصنئاةك اصسيئحةك دتك رتقدك وصَّك ك فمَّئك ريمئك خيصك اصعمئصة،
منغبك  439919رتفئاهك منك فج ك بتوغك اإلحغئليئتك إىلك اكِ لمئك تشرك منك اصعمئصةك اصكتية.ك ك ك %5,3فيك مئك يعئ لك 

ك (.اصكتيةك منك اصعمئصةك %6ك حوايلك )فيك 2029ام ك مبئشاك سنةك 
ك املسئمهةك املبئشاةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك  منغبك ام ك مبئشاك سنةك ك 41215نالحظك فنَّ

  .2019منغبك ام ك مبئشاك سنةك  349830إىلك فلثاك منك ك 1995
العربية المتحدة بين  اإلماراتالعمالة ب فيالمساهمة المباشرة لصناعة السياحة  (:16-3رقم )شكل 

1995-2029 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). ك
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 Total Contribution of the Tourism Industry المساهمة الكلية لصناعة السياحة .ب
يفك اصنئتجك احملتيك ك صغنئاةك اصسيئحةك اصكتيةجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا،ك متك تقدياك املسئمهةك رياك ائصتقئك ورقكً 
منك اصنئتجك احملتيك ك %11,1،ك مئك ميث ك 2018متيئرك  والر(ك سنةك  44,8375)ك إمئرايتمتيئرك  رهمك ك 164,7ك ـبك اإلمجئيل

متيئرك  رهمك  169,6و(،ك 2018سنةك ك %2,4+ك اإلمجئيل)معدلك منوك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك صتنئتجك احملتيك ك مجئيلاإل
منك اصنئتجك ك % 10,8)ك 2020سنةك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك ك 178,7اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك إىلك ك .2019سنةك ك إمئرايت
ك (.اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك % 10,7)ك 2029سنةك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك  249,5(،ك واإلمجئيلاحملتيك 

ربية الع اإلماراتب اإلجماليالناتج المحلي  فيلصناعة السياحة  الكليةالمساهمة (: 17-3شكل رقم )
 2029-1995المتحدة بين 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

 ,WTTC)ك (%4,9)حوايلك ك 2027وك 2017بنيك ك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةاندك مقئرنةك معدلك اصنموك املتوقعك يفك 

يشرك إىلك ك وهذاك مئك منه.ك فلثائ(،ك نالحظك فنَّهك سنويكً ك %3,8معك معدلك اصنموك املتوقعك اتىك املستوىك اصعئمليك )ك (2017
ك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك اتىك اصعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى.ك تفُوق
ك خيفمَّك  ك ريمئ )فيك ك 2018منغبك ام ك سنةك ك 611737ةك مئراتيدتك صنئاةك اصسيئحةك اإلرتقدك وصَّك ك صك اصعمئصة،ئ

لمئك تشرك اصتنبؤاتك ك ك .2019سنةك ك منغبك ام  628642وك (اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةمنك اصعمئصةك اصكتيةك يفك ك 9,6%
ك  ك  753298إىلك بتوغهئ ك اصكتيةك %10,3)فيك حويلك ك 2029منغبك ام ك سنة ك اصعمئصة اصعابيةك ك يفك اإلمئراتك من

ك (.املتحدة
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-1995العربية المتحدة بين  اإلماراتالعمالة ب فيلصناعة السياحة  الكليةالمساهمة  (:18-3رقم )شكل 

2029 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

 Visitor exportsصادرات الزوار  .ج
عابيةك املتحدةك اصك اإلمئراتدتك تعتربك صئ راتك اصزوارك منك فهمك املؤشااتك صتمسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحة.ك وصَّك 

اصغئ رات(،ك ك إمجئيلمنك ك %8,6)حوايلك نتيجةك صغئ راتك اصزوارك ك إمئرايتتيئرك  رهمك مك 136,826حوايلك ك 2018سنةك 
اصغئ راتك فنك ك إمئرايت(.ك اتىك هذهك متيئرك  رهمك 131,31)ك 2017مقئرنةك بسنةك ك %4,2حيثك نالحظك ارتفئعك بنسبةك 

ك .2029سنةك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك ك 220,71اتفعك إىلك ت
،ك فيك ارتفئعك بنسبةك 2019متيونك سئل ك سنةك ك 21,4إىلك بتوغك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك ك اإلحغئليئتلمئك تشرك  
 ك متيونك سئل .ك 14,9ك ـرك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك بفينك ُقدِّك ك 2016مقئرنةك بسنةك  43,6%

ك 2029-1995العربية المتحدة بين  اإلماراتب صادرات الزوار )النفقات األجنبية( (:19-3رقم )شكل 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 
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 Investments in the Tourism العربية المتحدة اإلماراتصناعة السياحة ب االستثمارات في .د

Industry of the U.A.E. 
متيئرك  والر(،ك ك 7,2)ك 2018سنةك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك  26,35ك اإلمئراتيةك بتيتك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحة

ك .2019متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك  29,05وك 2018االستثمئراتك احملققةك سنةك ك إمجئيلمنك  %7,8فيك مئك يعئ لك نسبةك 
ك إمجئيلمنك  %10,3)فيك ك 2029سنةك ك إمئرايتمتيئرك  رهمك  61,22اتىك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك فنك تبتغك 

ك (.ك 2029االستثمئراتك سنةك 
 2029-1995العربية المتحدة بين  اإلماراتب االستثمارات في صناعة السياحة (:20-3رقم )شكل 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

ك واصغنئاةك بديبك فنَّك  ك اصتجئرة ك فاتنتك غارة اصعابيةك ك اتاإلمئرك اتىك اصنموك يفك سوقك اصسيئحةك واصسفاك يفك ك لمئ
يك يعتربك ذا،ك منك بينهئك مشاوعك ماسىك اصعاب،ك واصمك بئصعديدك منك املشئريعك اص يك متك اإلاالنك انهئك مؤخاكً املتحدةك فنك يُداَّك 

متيئرك  والر.ك يقعك ك 1,7متك إنفئقك ك ،هإادا منك فج ك واصذيك ك (Tourism clusters)اصسيئحيةك ك اجملمَّعئتمنك فلربك 
ك اصسيئحيك بقابك فرخمك رندقك اتىك املستوىك اصعئمليك واملتمث ك يفك رندقك باجك اصعاب.ك ك اجملمَّعهذاك 

اصعئمليك ك منك فج ك استضئرةك احلدثك تتمئشىك هذهك املشئريعك اصضخمةك معك االستعدا اتك اص يك تقومك هبئك إمئرةك  يب
1إلسبو

2020* (EXPO 2020) ك 20،ك ولذصكك منك فج ك تنويعك اإلمكئنئتك اصرتريهيةك صإلمئرةك واستقبئلك مئك يقئربك
ك متيونك زالاك فوك سئل ك يفك املدينة.ك 

                                                 
 .19-جااءك انتشئرك رروسك لوريدك 2021متك تأجيتهك إىلك سنةك 1*
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 حدةالعربية المت اإلماراتب اإلجماليالناتج المحلي  فيمكونات صناعة السياحة ومساهمتها  .ه
Components of the Tourism Industry and its Contribution to GDP. 

نك صتسفاك ،ك يتمث ك اصياضئنك اصاليسيئ(WTTC, 2020) تقاياك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاحسبك آخاك 
ك اصرتريهك وسيئحةك األامئل.ك ك اإلمئراتحنوك  ك املتحدةك يفك سيئحة ك اصرتريهوصَّك ك إذاصعابية )اصسيئحةك ك دتك نفقئتك سيئحة

يفك حنيك وصَّدتك ،ك 2019املبئشاك صغنئاةك اصسيئحةك سنةك ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %79اصداختيةك واصواردة(ك حوايلك 
ك .اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك منك ك %21نفقئتك سيئحةك األامئلك 

بية العر  اإلماراتب اإلجماليلناتج المحلي مساهمة سياحة الترفيه واألعمال في ا (:21-3رقم )شكل 
ك 2019المتحدة سنة 

 
Source: WTTC (2020), United Arab Emirates Annual Research: Key Highlights, p. 1. 

 

ك اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك وصَّدتك (WTTC, 2020)لمئك تشرك اإلحغئليئتك  منك املسئمهةك ك %23،ك إىلك فنَّ
صغئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك )نفقئتك ك %77ك ،ك مقئرنةك ب2019سنةك ك اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك ك يفاملبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك 

ك اصسيئحك األجئنبك فوك اوالدك اصسيئحةك اصدوصية(.ك 
 اإلجماليلناتج المحلي في امساهمة السياحة الداخلية والسياحة الخارجية  (:22-3رقم )شكل 

 2019العربية المتحدة سنة  اإلماراتب

 
Source: WTTC (2020), United Arab Emirates Annual Research: Key Highlights, p. 1. 
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اتىك نفقئتك اصسيئحك احملتينيك فنك تاتفعك بنسبةك ك ،(WTTC, 2018)ياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ئك صتقاك وورقكً 
  .2028و 2018ئك بنيك سنويكً ك %6واتىك نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فنك تاتفعك بنسبةك ك ،2028و 2018ئك بنيك سنويكً  2,4%

 :The Tourism Industry in Dubai صناعة السياحة في إمارة دبي: أرقام وإحصائيات 3.3.3

Numbers and Statistics. 
نيةك بئصنفط،ك غك ئك يفك اقتغئ ك إمئرةك  يب.ك رعتىك اكسك فبوك ظيبك اص يك تُعتربك إمئرةك جدَّك اك فسئسيكً تعبك اصسيئحةك  وركً ت
اورةك وبئصتئيلك يعتربك اصتنويعك خئرجك قطئعك احملاوقئتك ضك صديب.ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %5ك  ك هذاك األخرك إالَّك الك ميثِّك 

ك بئصنسبةك وصيسك خيئركً  ك ا وفوال ك اصتسعينئتك ك 1980منذك سنةك .ك ر(Fernandes & Karnik, 2010, p. 58)صإلمئرة
بدفتك وك ك .ةيةك ذاتك جو ةك ائصي،ك اختذتك إمئرةك  يبك اصقاارك االسرتاتيجيك صرتسيخك مكئنتهئك لوجهةك سيئحيةك  وص1990
متك اختئذك ك حيثهئ.ك قتغئ الك األسئسيةك الئلزاصفحدك ك فصبحتتستثماك بشك ك لبرك يفك صنئاةك اصسيئحةك اص يك حينهئك 

ك اخنفئضكً  ك يفك سيئقك شهدتك ريه ك بئصسيئحة ك اصتنويعك ك اشديدك ك ئسك اصنفطك وإحسئك يفك إنتئجك ئاصقااراتك املتعتقة بضاورة
ك يك صغنئاةك اصسيئحةك يفقئمتك  يبك بتوضي ك اصدورك االسرتاتيجصذا،ك ك .(Henderson, 2006, p. 91)ك االقتغئ ي
إىلك )ك ئحةك لإحدىك اصالئلزك األسئسيةك اصستةحتديدك صنئاةك اصسيك متَّك فينك ،ك 2015-2007ك صـك االسرتاتيجيةك إطئرك خطتهئ
 ,Fernandes & Karnik, 2010)ك صتتنميةك املستقبتية(ك اصعقئرك واصتجئرةك املئصيةوك ك اإلاالمواالتغئالتك وك ك جئنبك اصبنئء

pp. 58-59) ك. 
ئك صتتسُوقك اك وجذابكً يزكً ئك متمرهئك مكئنكً وجهةك مهمةك صتسيئحةك اإلقتيميةك واصعئملية،ك بئاتبئبفع ك ذصكك فصبحتك  يبك 

ك اخلدمئتك املمتئزةك ية.ك ربئإلضئرةك إىلاصعئملاألحداثك ك ورك اصفعئصيئتك اصايئضيةك واملؤمتااتك اصدوصيةك ولذصكواصتستيةك وحض
االزك ماملتوراةك يفك صنئاةك اصفندقة،ك قئمتك  يبك ببنئءك منشآتك حديثةك وبىنك حتتيةك سيئحيةك تشم ك اصعديدك منك واملبتكاةك 

 .ك ديثةاحلايك احلضنق ك اصقك واصرتريهك ولذصكك وسئل ك صتسوكُ املؤمتااتك واملالابك اصايئضيةك وماالزك ا

ك تكُ  ك واصتسويقك عترب ك اصسيئحة  (Department of Tourism and Commerce Marketing)ك اصتجئري الاة

حتتك اشاافك ويلك اصعهد.ك تتمث ك مهمتهك ك 1989هذاك اصقسمك سنةك ك إنشئءمتك ك اصسيئحةك بديب،ك إذتطوياك املسؤولك انك 
إادا ك وك صتوجهةك رتويجك اصوك توررك جتابةك رايدةك صتسيئح،ك وك مستدامة،ك ك يفك تعزيزك اقتغئ ك  يبك منك خاللك تطوياك سيئحة

املسؤولك اصاليسيك ك اصقسمك لذصك.ك يُعتربك هذاك (Henderson, 2006, p. 92)شاالئتك مبتكاةك معك فصحئبك املغتحةك 
قطئعك األامئلك يفك اإلمئرةك رتويجك صتطوياك وتاويجك اصسيئحةك يفك  يب.ك صديهك مسؤوصيةك اصنهوضك واصوك تسير،ك وك انك ختطيط،ك 

تك اصسيئحيةك منظميك اصاحالوك تمؤسسئتك اصفندقية،ك صختغيصك تغئري ك اصتشيي ك وتغنيفك اخلدمئتك اصسيئحيةك وك 
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(TO) جذبك ك صتعزيزك اقتغئ ك  يب،ك منك خاللك يةاصسيئحيةك واخلدمئتك اصسيئحيةك األخاى.ك إذك يعم ك جبدِّك اصولئالتك وك ،ك
 .اصسيئحك واالستثمئراتك األجنبية

ةك ويقك مقئرنإمئرةك  يبك رالدةك يفك جمئلك تطوياك اصسيئحةك واصتسك فنَّك ك (Sharpley, 2008)اصبئحثك شئربتيك ك ياى
ك منك خاللك إذك .(Henderson , 2014, p. 109)ببتدانك اخلتيجك األخاىك  ك دالاةك اصسيئحةك واصتسويقصآخاك تقاياك ك تبنيَّ

زالاك فمضواك متيونك ك 16,73ئك حوايلك مئرةك يفك ارتفئعك مستما،ك بئصيكً ئإلاد ك اصسيئحك بك فنَّك ك ،(DTCM, 2020)اصتجئريك 
مقئرنةك بسنةك  %5,1،ك فيك ارتفئعك بنسبةك 2019سنةك  وصةك حولك اصعئمل(ك ك 233)منك فلثاك منك ك األق صيتةك واحدةك اتىك 

صينيك خاللك استقطبتك فلربك اد ك منك اصسيئحك اصدوك ك اإلمئرةك اص ي يبك هيك وبئصتئيل،ك تعتربك ك .متيونك زالا(ك 15,93)ك 2018
اصعابيةك املتحدة(،ك ك اإلمئراتلئرةك متيونك سئل ك يفك ك  22,62ك منك جمموعمتيونك سئل ك يفك  يبك ك 16,73)ك 2019سنةك 

ك اصعابيةك املتحدة.ك ك اإلمئراتنك إىلك اصسيئحك اصدوصينيك اصوارديك إمجئيلمنك ك %74مستقطبةك حوايلك 
ك يشرك م ك مئسرتك لمئ ك اصاابعةإىلك احتاللك  يبك ك (Mastercard, 2019)ك صتمدنك اصعئمليةك لئر ؤشا صتعئمك ك املاتبة

ك .2018سنةك خاللك ك حيثك فلثاك اصوجهئتك اصعئمليةك استقطئبئك صتزوارمنك اصسئ سك اتىك اصتوايلك 
 )عدد السياح الدوليين بالماليين( 2018المدن األكثر زيارة عبر العالم سنة  (:23-3) رقمشكل 

ك 
Source: Mastercard (2019), Global Destination Cities Index, p. 3. 

ك ورقكً وك  ك واصتسويقك اصتجئريك ك تقاياصئ ك اصسيئحة احتتتك اهلندك املاتبةك األوىلك منك حيثك ك ،(DTCM, 2020) الاة
ك %3-)ك 2018زالاك سنةك ك 2032000ك ـمقئرنةك بك 2019زالاك سنةك ك 1970000مغدرك اصزوارك اصدوصينيك إذك بتغك اد همك 

زالاك سنةك ك 1565000ك ـرك اد ك اصزوارك منهئك بدِّك اصسعو يةك واص يك قكُ ملمتكةك اصعابيةك (.ك تتبعهئك مبئشاةك ا2018مقئرنةك بسنةك 
مقئرنةك بسنةك ك %1معك تااجعك بنسبةك ك 2019زالاك سنةك ك 1200000.ك تتيهئك املمتكةك اصربيطئنيةك يفك املاتبةك اصثئصثةك )2019
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ك (،ك تتيهئ2018مقئرنةك بسنةك ك %24ك ـمبعدلك منوك مقدرك بك 2019سنةك ك 1030000امئنك يفك اصاتبةك اصاابعةك )وك (،ك 2018
ك ـمبعدلك منوك مقدرك بك 2019سنةك ك 989000)ك تهئك صتماةك اصثئصثةك اتىك اصتوايلاصغنيك يفك املاتبةك اخلئمسة،ك واص يك حتتفظك مباتب

ك يعو ك اصتزايدك صتسيئحك اصواردينك منك اصغنيك إىلك من ك تأشرةك جمئنيةك اندك اصوصولك (،ك حيث2018مقئرنةك بسنةك ك 15%
(Visas on arrival) ك (.24-3إىلك إمئرةك  يبك يفك اصشك ك رقمك )ك صتزوارك اصواردين.ك ميكنك توضي ك تاتيبك فهمك األسواقك

زوار( أو الزوار حسب  000'(: أسواق المصدر الرئيسية للزوار في إمارة دبي )24-3شكل رقم )
 2019-2018لسنتي 1*ةيالجنس

ك 
Source: DTCM (2020), Dubai tourism 2019: Performance report visitor performance by source market 

– Jan-Dec 2019, p. 1. 

ماةك فخاىك املاتبةك األوىلك ،ك (Mastercard, 2019)مئسرتلئر ك صتمدنك اصعئمليةك ملؤشاك ئك ورقكً إمئرةك  يبك احتتتك ك لمئ
ك اصاغمك .ك اتى2018متيئرك  والرك سنةك ك 30,82ك ـرتك تتكك اصنفقئتك بدِّك منك حيثك نفقئتك اصسيئحك اصدوصيني.ك حيثك قكُ 

ك إنفئقك منك حيثك  يبك ناك لثرًاك ك تتختفئنك املدينتنيك إالك فنَّك ك اصتجزلة،ك منك نئحيةك جتئرةك ضخمتئنك ونيويوركك صندنك فنَّك ك من
ك ك متيئرك  والر 16,43وك  والر متيئر 16,47ك جتبتئك حيثك اصزوار، تاتيبك  ك يميكنك توضك .اصتوايلك اتىك 2018سنة

  (.25-3اصشك ك رقمك )يفك ك 2018ك اصوجهئتك اصسيئحيةك منك حيثك حجمك إنفئقك اصزوارك يفك ائم
                                                 

اك اك وباكً ملتحدةك واملسئراينك جوكً اصعابيةك اك نك اصذينك ميضونك يفك  يبك صيتةك واحدةك اتىك األق ،ك ويتضمنك اصزوارك بئستثنئءك املقيمنيك يفك  وصةك اإلمئراتوك اصزوارك اصدوصيك 1*
 .بئستثنئءك املواطننيك اإلمئراتينيك وفراا ك طواقمك املالحةك اجلويةك واصبحايةك اوحباكً 
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ك )مليار دوالر( 2018 عام من حيث حجم إنفاق الزوار فيترتيب الوجهات السياحية  (:25-3) رقمشكل 

ك 
Source: Mastercard (2019), Global Destination Cities Index 2019, p. 7. 

،ك متمكنةك ةك املتحدةاصعابيك اإلمئراتتفُوقك إمئرةك  يبك لوجهةك سيئحيةك بئمتيئزك ضمنك ك اإلحغئليئتوبئصتئيلك تؤلدك 
ك اصقدرةك اتىك جتك .مكئنتهئك اتىك اخلئرطةك اصعئمليةك يفك اصسيئحةك واصتجئرةك واألامئلك تعزيز من نبك إذك يبدوك فنك صديهئ

ئولك بفض ك اصعديدك منك اصعوام ك اص يك سنحصسيئحةك اصسئلدةك يفك اصشاقك األوسط،ك وذصكك واصتيتبك اتىك مثبطئتك ا
 شاحهئك يفك اصفقااتك املواصية.

 The Main Factors تطور دبي كوجهة سياحية رائدةالمساهمة في العوامل األساسية  4.3.3

Contributing to the Development of Dubai as a Leading Tourism 

Destination. 
وياك إمئرةك  يبك لوجهةك تطوك تنميةك امتيةك تتك اصعوام ك األسئسيةك اص يك سهَّك اص يك سيتمك ذلاهئك ف نئه،ك تعتربك اصعوام ك 

ك رالدةك اتىك املستوىك اصعئملي:ك يئحيةس

 (Stability)االستقرار  .أ
ك ا ك يفك اجملئالتك االقتغئ يةيعترب ك اصسيئحة،ك لونك وك ك الستقاار ك صتطور ك اصعوام  ك فهم ك من ك واصسيئسية االجتمئاية

منظميك اصاحالتك واملستثماينك وك  ك اوام ك تا عك اصعديدك منك اصسيئحك تشكِّك املتعدِّ ةك االضطاابئتك اصشديدةك واصتقتبئتك 
ك اصسيئحيةك وولالءك اصسفا.ك 

ك اصعابيةك املتحدة،ك إذك يتمك حتديدك اصشاوطك اصسئلدةك ك اإلمئرات يبك جزءك منك ك تعتربك إمئرة نك طافك ميفك اإلمئرة
،ك صالحتئ ئيلك احملاكك االقتغئ يك وامل،ك واص يك تعتربك بوك ظيبفإمئرةك يفك ائلداتك اصنفطك ك ربفض .ك اإلمئراتحكومئتك 
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يبك املاتبةك اصثئنيةك حتت ك   إضئرةك إىلك ذصك، .مستوىك معيشيك و رجةك فمئنك لبرتنيمنك حتقيقك إلمئراتك األخاىك متكنتك ا
ك ومتئرسك  رجةك ك  ك واملئصية ك اصسيئسية ك حيثك اصقوة ك ك لبرةمن ك االستقالصية ك اصسيئسئتك ك (Autonomy)من يفك صيئغة

تعم ك بنشئطك ك وهنئلاصاابطك اصتجئريك واملئيلك ملنطقةك اخلتيج،ك ك وك تعتربك  يبك مبثئبةك مستو عك إقتيميك حيثك ك .االقتغئ ية
 ,Henderson)ك إلاالماووسئل ك ك نرتنتعئتك صنئايةك مث ك اص يك متك ختغيغهئك صالمنئطقك جتئريةك حاةك وجممَّك ك إنشئءاتىك 

2006, p. 91). 

ئ،ك معك اصقتي ك منك اصتهديداتك فوك االضطاابئتك نسبيكً ك (cosmopolitan)ئك ئك وائمليكً تعتربك  يبك جمتمعئك صيبراصيكً لمئك 
ك ك .اإلمئرةمنك سكئنك ك %80نك حوايلك  ك امليرتبوك ،ك ميثِّك املدنيةك ولذصكك معدالتك منخفضةك صتجاالم.ك االوةك اتىك ذصك

النفتئحك اتىك منك اك لبرةك ك هبئك يفك إمئرةك  يب،ك إذك هنئكك  رجةك ئلمئك تعتربك ممئرسةك األ يئنك األخاىك غرك اإلسالمك مسموحك 
،ك اك مئك يتمك مالحظتهئك يفك معظمك فحنئءك اصشاقك األوسط.ك تعتربك األسبئبك اقتغئ يةك إىلك حدك لبراصتأثراتك اخلئرجيةك نئ ركً 

ىلك اإلسالمية"ك إمتك ريهك ررعك "اصرباغمئتيةك ك اتىك فهنئك مكئنك ك (Goodwin, 2003)إذك يتحدثك انهئك اصبئحثك جو وينك 
ك "اصفنونك اجلميتة".
ك اصسيئحك نظمةموحسبك  ك يشم ك اصشاقك األوسطك اصبحاين(UNWTO)ك اصعئمليةة ك األر نوك ك اصعااقوك ك مغاوك ك ،

هدتك املنطقةك اصيمنك ورتسطني.ك حيثك شوك ك سوريئوك ك املمتكةك اصعابيةك اصسعو يةوك ك قطاوك ك امئنوك ك صيبيئوك ك صبنئنوك ك اصكويتوك 
اص يك اندصعتك ك تامتدتك االضطاابئك لمئاضطاابئتك إقتيميةك بئإلضئرةك إىلك اصابيعك اصعايب.ك ك وهجمئتك إرهئبيةك وك ك ئحاوبكً 

ك اصيمنك وسوريئ،ك ويفك لثرك منك احلئالتك متتك اإلطئحةك بئصنظئمك اصقئلم.ك اتىواصبحاينك وصيبيئك وك ك يفك تونسك إىلك مغا
 ,Peter & Anandkumar)اكسك هذهك اصدول،ك تتميزك  يبك بئالستقاارك اصسيئسيك ومنك املتوقعك فنك تظ ك لذصكك 

2011, p. 3)اصسيئحك األجئنبك ل ك سنة.ك منك الينيك املاستقطئبك متكنيك اإلمئرةك منك همك يفك ،ك وهذاك مئك سئ 

 The Government’s Economic and Tourism)ة للحكومة ياسة االقتصادية والسياحالسي .ب

Policy). 
إذك .ك ااةك لبرةبسك صقدك انتق ك اقتغئ ك  يبك منك صيدك األمسئكك وجتئرةك اصذهبك واجملوهااتك إىلك اصسيئحةك واصتجئرة

وفوال ك اصتسعينئت،ك اصقاارك االسرتاتيجيك صرتسيخك مكئنتهئك لوجهةك سيئحيةك ائمليةك ذاتك جو ةك ك 1980سنةك اختذتك  يبك 
ك ائصية.ك 

ك اإلقتيميني.ك  ك تتقدمك اتىك جراهنئ ك اصتيبراصيةك حنوك األمئمك تعينك فهنئ معك اسرتاتيجيةك اصتنويعك ك ئمتئشيكً وك هذهك اخلطوة
مؤسسةك  يبك و (DTCM)ك مث ك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك االقتغئ ي،ك تتمتعك اهليئئتك احلكوميةك إلمئرةك  يب

وإ ارةك اصتنميةك االقتغئ يةك  (Dubaï Events and Promotions Establishments)صتفعئصيئتك واصرتويجك اصتجئريك 
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(Department of Economic Development) ك وذصكك انك طايقك تطوياك اصقدرةك اتىك توصيدك اصطتبك املستماك،
مفئجآتك  يبك اصغيفيةك وك ،ك (Dubai Shopping Festival)قك مئرةك مث ك مهاجئنك  يبك صتتسوكُ اإلاألحداثك اصاليسيةك يفك 

(Dubai Summer Surprises) واصقايةك اصعئمليةك صديبك ك(Global Village) ك(Peter & Anandkumar, 2011, 

p. 4).  

إمكئنك اصسيئحةك فنك تز هاك يفك وجهئتك تسيطاك اتيهئك فنَّهك بك (Henderson, 2006)ياىك اصبئحثك هئندرسونك 
األنظمةك اصسيئسيةك  ونك وجو ك باامجك سيئحيةك حمد ةك بدقةك ووضوحك وذاتك اهتمئمئتك وموار ك حمدو ة،ك صكنك تتعبك 

درك صك تقاياك لشفك ك ئ.ئك منك فج ك حتفيزك و امك اصتنمية،ك خئصةك ملئك يكونك اصقطئعك اخلئصك ضعيفكً اك حئمسكً احلكومئتك  وركً 
،ك انك اصعد ك اصضئي ك صتسيئحك األجئنبك (International Tourism Quarterly, 1985)يفك منتغفك اصثمئنينئتك 

اتك نذاكك منك طافك اصستطئتك اصفيديااصيةك انك فمهيةك اصسيئحةك لغنئاةك ذفك يفك شبهك اجلزياةك اصعابية،ك صكنك متك اصتعاف
ئرك يفك اصبنيةك يفك االستثمك اصعابيةك املتحدةك وبدفتك اإلمئراتمنوك لبرةك حمتمتة.ك إثاك ذصك،ك تدختتك حكومةك ك تمعدال

ك . يبواتىك رفسهئك اصتحتية،ك 

 (Accessibility)إمكانية الوصول  .ج
ج ك فثتثك سكئنك اصعئملك فق ك منك فربعك سئائتك بئصطئلاةك منك ك يستياقتعتربك  يبك بوابةك األسواقك اصنئشئة،ك إذك 

نمئك ك مثئينك سئائتك منك اصطران.ك ربيحوايلك ك ستياقوناملتبقيةك رهمك يك (%70)مئرةك  يب.ك فمئك سبعونك بئملئةك اصوصولك إل
لثاك منك ذصكك بكثر،ك فك فصبحتك متث ك اصيوملئنتك تعتربك  يبك لبوابةك صتشاقك األوسطك ريمئك خيصك اصعمتيئتك اصتجئرية،ك 

 Dubai)ك حك مدياك مكتبك  يبك صتفعئصيئتك واملؤمتااتوذصكك بفض ك موقعهئك بنيك فهمك األسواقك اصنئشئةك يفك اصعئمل.ك صاَّك 

Business Events & Convention Bureau)  ك ك اصتجئري ك واصتسويق ك اصسيئحة ك  الاة ك ك ك ك ك ك ك ك بأنَّك ك (DTCM)راعك من
ك (Commonwealth of Independent States)رايقيئك و ولك بتدانك رابطةك اصدولك املستقتةك إوك ك اصقابك منك اهلندك ”

ك .(Scott, 2015, p. 7)ك “ك جع ك  يبك يفك موقعك اسرتاتيجيك جبوارك فسواقك اصنموك املستقبتية
ك من ك التشئفاص يك هدرتك إىلك ك (Peter & Anandkumar, 2011)فنئندلومئرك ك بيرتك وك اصبئحثني راسةك ك لمئك تبنيَّ

ملوقعك االسرتاتيجيك اك األول،ك فنَّك قك يفك املقئمك اصعوام ك اص يك تدرعك اصسيئحك إىلك اختيئرك  يبك لوجهةك سيئحيةك ووجهةك تسوكُ 
رايقيئك وفوروبئ،ك إيئك وك تتمتعك مبوقعك اسرتاتيجيك بنيك آسكونك  يبك رؤثاك اتىك قااراتك اصسيئح.ك اص يك تصديبك منك فهمك اصعوام ك 

ك  ك اصوصول ك إميكن ك مومبئي ك من ك ثالثك سئائتك رقط ك غضون ك يف ك (Mumbai)صيهئ ك نرويبك وك ، ك سئائتك من فربع
(Nairobi)، جك سئائتك منك هونجك لونك مثئينوك ك(Hong Kong) ك ورحتةك صيتيةك منك صندنك،(London). ك
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ك  عتربك اصوصولك ئك بئصتقدمك يفك صنئاةك اصنق ،ك إذك يئك وثيقكً ارتبئطكً ياتبطك تئريخك اصسيئحةك لمئك جتدرك اإلشئرةك اتىك فنَّ
تطم ك هذاك مئك وك ىلك فنك تغب ك وجهةك سيئحيةك  وصيةك رالدة.ك إئك أليك  وصةك تسعىك ئك فسئسيكً شاطكً ك ،اصسه ك انك طايقك اجلو

ك فنَّك تك إذك فاتنك ،ئاةك اصنق ك بغفةك ائمةك وصنئاةك اصطرانك اتىك وجهك اخلغوصغنصك انك طايقك تطوياهئئرةك  يبك مإإصيهك 
 .2030منك وسئل ك اصنق ك يفك  يبك ستكونك ذليةك وفوتومئتيكيةك حبتولك سنةك ك 25%

يتمثالنك ــنيك لك مطئريــنك رليسالختك  بـيك مكئنتهـئك لمالـزك رليسـيك رـيك اصعئملك صقطــئعك اصطيــاانك املدنــيك مــنك خــرسَّك 
ك (Dubai World Central)و بــيك وورصــدك ســنرتالك ك (Dubai International Airport)مطــئرك  بــيك اصدوصــيك ك يف

ك 2018سنةك ك متيونك مسئرا 89,1ك اصدويلك استقب ك مطئرك  يب رتقد .خاللك اصسنواتك املئضيةاصتــذانك حققــئك نتئلــجك قويــةك 
(Dubai Airports, 2020)، بعدك مطئرك -ممئك جعتهك ثئصثك فلثاك املطئراتك شهاةك يفك اصعئملك ك(Hartsfield-Jackson 

International Airport) ك فتالنتئك ك مسئرا(ك 107)ك يف ك وك متيون ك ، ك اصدويل ك بكني  Beijing Capital)مطئر

International Airport) ك ك ك ك 100اصذيك استقب  ك املسئراين.ك واملطئر-مسئرامتيون ك منك حيثك حالة لمئك ك ك األول
نك مولك رــيك اصعئصــمك ألاحتفئظــهك بئملالــزك ااــنك ك ئمتيــونك مســئراك معتنكًــ ك 86,4مــنك ك فلثــاك 2019لك اصعــئمك الســتقب ك خــا

تبةك األوىلك يفك مجيعك اصفئئتك يطم ك مطئرك  يبك فنك حيت ك املاك ك .حالــةك املســئراينك صتعــئمك اصســئ سك اتــىك اصتواصــيك حيث
ك .(10،ك صفحةك 2020) الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ،ك قب ك فتالنتئك وبكنيك 2020حبتولك سنةك 
رك بعدك فنك فصب ك مطئك ”فنَّه:ك ،ك اصاليسك اصتنفيذيك ملطئراتك  يبك (Paul Griffiths)حك بولك جايفيثسك صاَّك لمئك 

نك هذاك األخرك منك تاسيخك مكئنتهك لاالدك يفك ،ك متكَّك 2014 يبك اصدويلك األولك منك حيثك اد ك املسئراينك اصدوصينيك سنةك 
اتىك ختفيضك اصفجوةك اتىك فتالنتئك وبكنيك منك فج ك احلغولك اتىك ك (DXB)يعم ك مطئرك  يبك اصدويلك وك هذهك اصفئة.ك 

ك األوىلك يفك  ك املاورك إمجئيلاملاتبة ك “ك حالة ك وسوفك تستما ك اك اصشالة. ك وحتسنيك جتابة ك اصنمو ك هذا ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ملسئراينك يفك تعزيز
ومئك بعدك ك 2017يتمث ك هدرنئك سنةك ك ”،ك لمئك فضئف:ك “بفض ك بنيةك حتتيةك متطورة،ك وامتيئتك وتكنوصوجيئك ائصيةك ”

جممواةك منك املبئ راتك ك ’DXB Plus‘ذصكك يفك جع ك جتابةك املطئرك فلثاك جئذبيةك وراحةك صعماللنئ.ك إذك سيشهدك بانئجمنئك 
فلثاك املطئراتك ك عتهمنك فج ك جك واصتكنوصوجيئتك اجلديدةك واصفايدةك اص يك سيتمك تقدميهئك وإطالقهئك يفك املطئرك صيسك رقط

ك .(Duclos, 2017)ك “ك ئك وإمنئك لذصكك فرض ك مطئرك  ويلك يفك اصعئملاز حئمكً 
اصتــيك تؤلــدك اتــىك مكئنتــهك لواحــدك مــنك ك 2019لك اصعــئمك الجنــئزاتك خــاالك وشــهدك مطــئرك  بــيك اصدوصــيك اصعديــدك مــن
ئهمك حتيئجــئتك املســئراين،ك حيــثك شــهدك تاليــبك تقنيــئتك مبتكــاةك تســفلثــاك املطــئراتك لفــئءةك رــيك اصعئصــمك وموالبــةك ال

ك %15ظــئرك بنســبةك نتالوقــتك اـةك ســئمهتك رــيك ختفيــضك رــيك تنظيــمك حالــةك املســئراينك تضمنــتك بوابــئتك ابــورك ذليـ
املطـئرك ييـن.ك لمـئك ااتمـدك المك 8اــدا ك املسـئراينك فغســطسك اندمــئك تتجــئوزك فلك فشــهاك اصــذروةك رــيك يوصيــوك وك الوحتــىك خــ
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ك معيـئركً فيضكًـ  ك جديـدك ئ ك مــنك ك اا ك بتسـتيمك فلثــا ك بنســبةك جنــئحك  73,1حلجـمك حقئلـبك املسـئراينك سـم ك صـه متيــونك حقيبــة
ك .(10،ك صفحةك 2020) الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ك %99,96قيئســيةك بتيــتك 

ئك حلكومةك تكك تعتربك هذهك األخرةك مك إذك ئ.ك اك متحوظكً منوكً ك (Emirates)ة"ك مئراتياإللمئك شهدتك شالتك اصطرانك "
،ك إذك از هاتك يفك وقتك لئرحتك ريهك 1985 يبك وفلربك شالةك طرانك يفك اصعئملك اصعايب.ك يعو ك تئريخك اصشالةك إىلك سنةك 

ك اصطئلااتك تطوركً  ك فلثا ك بئستيالل ك اصشالة ك تقوم ك اصبقئء. ك فج  ك من ك منك شالئتك اصنق  ك وحداثةكً اصعديد نك حيثك مك ا
ك مناصتكنوصوجيئ،ك  ك مكَّنهئ ك مئ ك خباصفوزك بئصعديدك منك اجلوالك وهذا ك اصعمالءزك املتعتقة ك متك تغنيفدمة ك منك قب ك .ك لمئ هئ

 ,The Asian Wall Street Journal)م ك ألرض ك شالئتك اصطرانك اصعئمليةك فوك منئرسك حمتك ك اتىك فهنئك متحدٍّك املختغني

 ك .(2004
ك سعتإذك ك .(Peisley, 2000)ك سيئحيةك صتاحالتك اصبحايةك ووجهةك لمالزك ك نفسهئك  يبك تضعك االوةك اتىك ذصك،

ك اصبحاك مليئهك دك جيِّك ك بدي ك اصعايبك اخلتيجك بأنك اصعئمليةك اصبحايةك اصاحالتك صنئاةك إقنئعك إىلك واصسيئحةك املوانئك ستطئت
ك اصتأشرةك اتإجااءك بسيطتك ومتك رليسيك لمينئءك ك  يبك مزايئك اتىك اصضوءك تستيطك مت.ك املتوسطك املكتظةك واصبحاك اصكئرييب

ك خدمةك اتىك صقئ رةاك اصبحاية،ك صتاحالتك  يبك حمطةك حتتكِ رتكُ اكُ .ك األطاافك مجيعك صغئحلك اصالئبك معئجلةك تبسيطك فج ك من
ك ك .2001ك ائمك يفك ،QE2ك مث ك اصكبرةك اصسفنك معك واصتعئم ك واحدك وقتك يفك سفينتني

ك متك  ةك بتكئصيفك اصوصولك إىلك املشئل ك املتعتقك إمكئنيةتوسيعك مفهومك فنَّهك متَّك ئ،ك ستفكً ك ذلاهميكنك إضئرةك إىلك مئ
منك اصتطور.ك ك صكيك تتمكنك اصسيئحمنك ك ميسورةك اصتكتفةك منك قب ك اد ك لئف ك كك بأهنئك اصزيئرة،ك واتىك اصوجهئتك فنك ُتدركِ 

اصثمنك ك مئك قدك تكونك احلغايةك يفك شااءك اطتةك بئهضهجلو ة/اصسعاك بنفسك فمهيةك اصسعا،ك لرقدك تكونك اصعالقةك بنيك ا
إحدىك وسئل ك اصبيع.ك متوقعتك  يبك يفك األسواقك اصيابيةك لوجهةك رايدةك وآمنةك صتسيئحةك اصسئحتية،ك معك اصعديدك منك 

ك واصتسوكُ  ك اصرتريه ك منفمئلن ك تنئرسك اصعديد ك رهي ك وبئصتئيل، ك املتنواة. ك واصطبيعية ك اجلذبك اصثقئرية ك قك ولذصكك منئطق
جزرك وك ك ،(Malaysia)مئصيزيئك وك ،ك (Caribbean)اصكئرييبك وك ك ،(Australia)اصوجهئتك اصسيئحيةك اصعئمليةك مث ك فسرتاصيئك 

ك  ك و ،(Maldives)املئصديف ك وك ك ،(Mauritius)موريشيوس ك وك ك ،(Seychelles)سيشي  ك إجنوب  South)رايقيئ

Africa)، تئيالندك وك ك(Thailand) وتاليئك ك(Turkey)، مئك لةك منك املنئرسنيك يفك نفسك املنطقة.ك ك بئإلضئرةك إىلك جممواك
توسطةك اتىك املستوىك فةك املئصتكتبك ك مقئرنةخفظةك قتياًلك مناطتةك لئمتةك يفك  يبك تكتفةك ك توصتتك  راسةك مقئرنةك إىلك فنَّك 

ك ،(Jordan)األر نك وك ك ،(India)اهلندك وك ك ،(Egypt)مغاك وك ،ك (Canary Islands)زرك اصكنئريك صكنك تبقىك جك اصعئملي.
يئك وتالك (Tunisia)سك تونوك ك ،(Thailand)تئيالندك وك ك ،(Qatar)قطاك وك ك ،(Morocco)امليابك وك ك ،(Malaysia)مئصيزيئك وك 

(Turkey) فلثاك تنئرسيةك منك حيثك اصسعاك ك(Henderson, 2006, p. 92). ك
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 (Infrastructures)البنى التحتية  .د
افك حكومةك متك تشجيعك بنئءك اصفنئ قك منك طك صذصك،ك يسعىك إصيهئك مجيعك اصسيئححتتيةك تعتربك اإلقئمةك فهمك بنيةك 

ك اإلمئرة ك اصـســجَّك رتقدك . ك قيئســيكً  ك قطــئعك إقئمــة ك رــيك  بــيك ف اًء ك ك ئـزوار ك فخــاىك صتعــئم حيــثك جتــئوزك اــد ك ك 2019مــاة
مقئرنــةك مــعك فرقــئمك ك %6,5وصـىك وبنسـبةك زيـئ ةك وصتــتك إصــىك األمتيـونك صتمـاةك ك 32ثـاك مـنك احلجــوزاتك صتيتــةك واحـدةك فل

ك ك .ك (10،ك صفحةك 2020) الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ك متيــونك صيتــةك 30,13واصــذيك شــهدك تســجي ك ك 2018اصعــئمك 
ك ك لمئ ك من ك فلثا ك وبتغ ك اصفندقية ك اصياف ك اد  ك ك 20000تضئاف ك تشر ك حني ك يف ك اصتسعينيئت، فحدثك يف

ك واصتسويقك اصتجئريك ك اإلحغئليئت ك اصسيئحة ك (DTCM)اصغئ رةك انك  الاة واد ك ك 544إىلك بتوغك اد ك اصفنئ قك ،
اللك خوصقدك متك تسهي ك تطوياك صنئاةك اصفندقةك منك (. غافك متئحةك 126120)فيك ك 2019سنةك ك 197اصشققك اصفندقيةك 

اصتأجرك ومتكيةك األراضي.ك رأغتبيةك اصعالمئتك اصفندقيةك فوك اجملموائتك اصفندقيةك اصعئمليةك متواجدةك يفك ك شاوطختفيفك 
اصشققك ميكنك توضي ك اد ك اصفنئ قك وك ك تسعىك إىلك توسيعك نشئطهئ.لمئك ،ك ك يفك املدينةك فوك اتىك اصسئح ك ،ك سواءكً  يب

ك (.2-3اصفندقيةك يفك اإلمئرةك منك خاللك اجلدولك رقمك )
 ألداءا ومؤشرات درجة التصنيف والشقق الفندقية ومتوسط اإلشغال حسب الفنادق (:2-3) رقمجدول 

 دبي مارةبإ 2019و 2018الرئيسية لسنتي 

 اصفئئت
Categories 

 
 املؤسسئت

Establishments 

جمموعك اصيافك 
 املتئحةك )اصعاض(

Total Available 

Rooms (Supply) 

اصنسبةك املئويةك منك 
اصيافك إمجئيل  

% of 

inventory 

متوسطك 
 اإلشيئل

Average 

Occupancy 

 %74 %34 43133 128 *****جنومك ك 5

 %75 %26 33120 158ك ****جنومك ك 4

 %75 %20 24491 258ك ***/*جنومك ك 1-3

ك شقةك رندقيةك )رخمة/متفوقة(
Hotel Apartment 

(Deluxe/Superior) 
68 10520 8% 77% 

ك شقةك رندقيةك )سيئحية(
Hotel Apartment 

(Standard)  
129 14856 12% 77% 

   741ك 2019اجملموعك  يسمربك 

(+3%) 

126120 

(+9%) 
100% 75% 

 %76  115967 716ك 2018 يسمربك 

Source: DTCM (2020), Dubai tourism 2019: Performance report visitor performance by source market 

– Jan-Dec 2019, p. 1. 
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وهــوك رقــمك ماتفــعك بئصنظــاك إصــىك اصزيــئ ةك رــيك ك %75شــيئلك اإللك معــدلك نســبةك وك وصــتشرك اإلحغئليئتك إىلك ك لمئ
ك .خيــئراتك إقئمــةك اصــزوار

ك هبدفك 1997سنةك اص يك متك إنشئؤهئك ك (Jumeirah)جممواةك اصفنئ قك مجراك منك فشهاك اصسالس ك اصفندقيةك يفك  يب،ك 
ئك مث ك ةك ائمليكً وررنئ قك ذاتك االمئتك جتئريةك معاك ك إنشئءنتك هذهك اجملمواةك منك جنوم.ك مكَّك مسك اخلك ذاتفنئ قك اصتطوياك 

اصسبعك جنومك ك "باجك اصعاب"،ك ولذصكك "مدينةك مجرا"ك اصشهرةك )واص يك متث ك جزءك منك مدينةك اابيةك ك ذياصفندقك اصشهرك 
ك %90زيدك انك صيةك قدك تائك إشيئلك ئتتتمتعك مجراك مبتوسطتقتيديةك متيئةك بئألسواقك واملنتجعئتك اصغحيةك اصفئخاة(.ك 

ك .(Matly & Dillon, 2007, p. 4)ئك منك خاللك اقئراهتئك املختتفة،ك واصذيك يعتربك منك فاتىك معدالتك اإلشيئلك ائمليكً 
اصسبعك ك يذعك اصفئخاك واتىك رندقك باجك اصعابك متك تكايسك اصكثرك منك االهتمئمك اتىك اصقطئك إضئرةك إىلك ذصك،ك 

.ك لمئك يةك اصتقتيديةيشبهك شااعك اصسفينةك اصعابجنومك اصذيك يعتربك منك فرقىك اصفنئ قك اربك اصعئمل،ك واصذيك متك تغميمهك صكيك 
،ك مدينةك  يبك متك تغميمهئك وبنئلهئك يفك ميئهاص يك ،ك وك (The Palm)يفك "جزرك اصنخي "ك ك متمثالآخاك ك تطوياك مشاوعمتك 
ك لوهنئك ك ،منك فهمك املعئملك اصسيئحيةك يفك  يبك ي اصنخك رتعتربك جزك  .جممواةك منك األرخبيالتك االصطنئايةك اتىك ئالاتمئ ب

ةك يعئملك اصسيئحاملفهمك منك ك عدك اصذيك يكُ ك (Atlantis The Palm)،ك مبئك يفك ذصكك منتجعك فتالنتسك فشهاك املنتجعئتك تضمكُ 
اك إىلك ليتومرتكً ك ك 120 والر.ك فضئفك هذاك األخرك ك ماليرك 3اك بألثاك منك ركً تطتَّبك هذاك املشاوعك متويالك مقدَّك ك .اإلمئراتيفك 

ك (The World)نذلاك مشاوعك "جزرك اصعئمل"ك اصعئصية،ك تكتفةك اصك األخاىك وذاترةك سئح ك  يب.ك منك املشئريعك املطوَّك 
خدمئتك ك تتضمنواص يك ،ك اتىك شك ك قئراتك اصعئمل(ك جزياة 250)جممواةك منك اجلزرك االصطنئايةك اصذيك يتمث ك يفك 
ك اإلقئمةك واصرتريه.

ك حيثك يعتربك هذاك األخر،ك اصسيئحيةك يفك اإلمئرةعئملك املمنك فشهاك ك (Khalifa Tower)لمئك يعتربك "باجك ختيفة"ك 
ك ل َّك ك ك .بتكازةك واصتغميمك املاصااقيك واهلندسةك املتميِّك ك وجيمعك بنيك اصفنِّك ك ا،مرتكً ك 828ك مقدَّرك بـك بئرتفئعفطولك مبىنك يفك اصعئملك 

هك يفك حك منك خمتتفك فحنئءك اصعئمل،ك واصذينك يقغدونهك منذك ارتتئحئك تةك صدىك اصسيمفضَّك ك ذصك،ك جع ك منك باجك ختيفةك وجهة
زك اصربجك بتغميمك يتميَّك  .ارك املدينةصتكثرك منك زوَّك ك ئئك ُمتهمك ئك سيئحيكً عتمك  ك هذاك املبىنك قتبك  يب،ك وم.ك يشكِّك 2010ك سنة
توحئةك منك تغئميمك مسك ميكنك رؤيةاصقئادةك مستوحىك منك زهاةك اصزنبق.ك واندك اصنظاك إىلك اصربجك منك األاتى،ك ك ثيثال

 At the)ك "آتك ذاك توب"ك ئملنئظاك اصبئنوراميةك منك خاللك منغةك املشئهدةبميكنك صتزوارك االستمتئعك ك .اصعمئرةك اإلسالمية

top) جممواةك ك لمئك يتضمن.ك ك 148بئإلضئرةك إىلك فاتىك منغةك مااقبةك يفك اصعئملك يفك اصطئبقك ك 125وك 124يفك اصطئبقنيك ك
اصكثرك منك خيئراتك ك توجدويفك فسف ك اصربج،ك .ك 122يفك اصطئبقك ك (Atmosphere)ك فمتوسفرك املطئامك اصااقيةك لمطعممنك 

https://www.viewdubai.net/the-best-tourist-places-in-dubai/
https://www.visitdubai.com/en/pois/at-the-top
https://www.visitdubai.com/en/pois/Atmosphere
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ك واملطئامك يف ك اصتجئريك  يبك مولك ك اصرتريه ك إىلك إمكئنيةك ،(Dubai Mall)املالز ك ااضك إضئرة ك  يبك مشئهدة ك نئرورة
ك .(2020)صويز،ك ك اصشهر

سااةك لبرة.ك رمثالك منك وتتطورك بك جنئزاتك واصتحسينئتك اتىك اصبنيةك اصتحتيةك بديبك يفك قيدك اإلاالبتكئرك اصعديدك منك 
مماك مئليك ك واملتمثتةك يف،ك (Dubai Water Canal)فهمك وفبازك املشئريعك اص يك قئ هتئك اإلمئرةك هوك مشاوعك قنئةك  يبك املئليةك 

واتىك ك .يمنك منطقةك اخلورك يفك  يبك اصقدميةك ماورًاك بئخلتيجك اصتجئرك لتمك ويشقك طايقهك حنوك اخلتيجك اصعايبك  3,2يبتغك طوصهك 
ك يقعك رندقك  ك صتمدينة ك اصبحاية وجممواةك ك (The St. Regis)ورندقك سئنتك رجييسك ك ،(W Dubai)طولك اصواجهة

املشاوعك اصذيك ك ،ك يُعترب والرك متيئرك 2,7ك ـببكتفة ك تقدَّرك ك .متكئمتةك منك املنئطقك اجلديدةك اص يك توالبك احليئةك اصعغاية
اصكبرك يفك ك جنئز.ك وقدك التم ك هذاك اإلئةك حتتيةك أللثاك فمئلنك  يبك التظئظكً صإلاجئبك ويشم ك بنيك اطئلك انتظئرهك مثركً 

ليك إىلك  ك املماك املئتنويك هيئةك اصطاقك واملواصالتك يفك  يبك حتويك .خاللك ثالثك سنواتك رقطك منك بدءك إطالقك املشاوع
ك حبايك حمور مخسك حمطئتك ختدمك ستةك مالينيك مسئراك سنويًئ.ك هذاك وتتوراك فربعك منك اصدرجةك األوىل،ك وهوك يضمك ك نق  

املنطقةك احمليطةك ك اتك تاريهيةك توالبك احليئةك اصعغايةك يفإنشئءمنك املقارك إقئمةك .ك حمطئتك إضئريةك يفك قنئةك اخلتيجك اصتجئري
،ك خشيب ك ك ا ك ىك وممسمتعد ةك االستخدامك إقئمةك ماك اتك نشئءبئصقنئة،ك مبئك ريهئك اصفنئ ق،ك واملطئامك واملتئجا.ك لمئك تتضمنك اإل

ويُتوقعك فنك ختضعك هذهك املنطقةك صتنميةك ك .جئذبًئك صتمقيمنيك واصزوارك اتىك حدٍّك سواءك ايك املنطقةك احمليطةك بئصقنئةك حموركً صتمس
غارةك رندقية.ك حتيطك بئصقنئةك ثالثك ك 960وحدةك سكنيةك وحوايلك ك 5000حضايةك واسعةك اصنطئق،ك تشم ك إقئمةك فلثاك منك 

وهي:ك فبااجك اصبوابة،ك ومجراك وشبهك اجلزياة.ك ومنك بنيك فحدك هذهك املعئملك سينبثقك مالٌزك جتئريك منك ك نشئءمنئطقك قيدك اإل
ك ك .متجاك وحديقةك خضااءك اتىك سطحهك 400مرتك مابعك ويشم ك فلثاك منك ك 300000اتىك مسئحةك ك ثالثةك طوابقك ممتد ك 

عك نطئقك ا،ك مئك يوسِّك ئطئك مجرك حلديقةك شك اهنئيةك اصقنئةك وهيك ستشك ك امتدا كً ك شبهك جزياةك اصطنئايةك يفك إنشئءلمئك سيتمك 
 يبك صتسيئحة،ك )ك اصشئطئك اصامتيك بكيتومرتك واحدك وبئصتئيلك تز ا ك املسئحةك املخغغةك صألنشطةك اصرتريهيةك يفك املنطقة

ك .(2020
واصذيك متك تأجيتهك إىلك ،ك (Expo 2020)بعدك تعينيك  يبك لمدينةك مضيفةك صتمعاضك اصعئمليك مئرةك فاتنتك اإللمئك 

دةك منك فلثاك فنك تغب ك واحك انك مشاوعك املدينةك اصذلية.ك حيثك يتمث ك هدرهئك يفك ئلحةك لورونئ،بسببك جك 2021سنةك 
ك يفك اصعئمل.ك ك ك واستدامةكً املدنك تواصاًلك 

ك ك ئورقكً ر ك اصدويل ك اصذليةك ك (International Telecommunication Union)ك صالتغئالتصالحتئ  املدينة
هيك مدينةك مبتكاةك تستخدمك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك صتحسنيك نوايةك احليئة،ك ولفئءةك اصعمتيئتك  املستدامة

https://www.visitdubai.com/en/pois/the-dubai-fountain
https://www.visitdubai.com/en/pois/the-dubai-fountain
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/smart-sustainable-cities
https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/smart-sustainable-cities
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يمئك يتعتقك ذاتهك احتيئجئتك األجيئلك احلئصيةك واصقئ مةك رواخلدمئتك احلضاية،ك واصقدرةك اتىك املنئرسة،ك وتتيبك يفك اصوقتك 

ك .(2019)حكومةك  وصةك االمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك ك واصثقئريةك االقتغئ يةك واالجتمئايةك واصبيئيةبئجلوانبك 
يتبىنك مشاوعك مدينةك  يبك ك .مدينةك ذليةك ومستدامةك إحدىك حمئورهئك إىلك جع ك اإلمئرةيفك  2021خطةك  يبك ك هتدف

قئمك مشاوعك مدينةك  يبك اصذليةك .ك خدمةك حكوميةك إىلك خدمئتك إصكرتونيةك 1000اصذليةك اسرتاتيجيةك حتوي ك حوايلك 
ك مبئ رةك ئفيضكً  ك صتمتعئك بتنفيذ ك خدمئتك شئمتة ك وتقدم ك واحدة ك صتغب ك لمؤسسة ك اجلهئتك احلكومية تنيك مجتمعك لئرة

م ك املشئريعك احلئصيةك ضمنك هذهك املبئ رةك اتىك استخدامك تطبيقئتك وفجهزةك ذليةك اربك تبأستوبك سه ك ورعئل.ك تش
 ثالثةك مسئرات:

 :واص يك تتنئولك قطئائتك اصغحةك واصتعتيم،ك واصتنق ،ك واالتغئالت،ك واملاارقك اصعئمة،ك وخدمئتك ك احليئةك اصذلية
ك اصطئقة.

 يتنئولك تطوياك شالئتك ذلية،ك وخدمئتك موانئ،ك وسوقك فسهمك ذلي،ك ووظئلفك ك االقتغئ ك اصذلي:ك واصذي
ك ذلية.

 تتنئولك توررك بيئةك ذليةك ومنئسبةك صزوارك اإلمئرة،ك تشم ك تأشراتك  خولك واصطرانك ك اصسيئحةك اصذلية:ك واص ي
 .(2019املتحدة،ك )حكومةك  وصةك االمئراتك اصعابيةك ك واصبوابئتك اصذلية،ك وخدمئتك اصفنئ قك اصذلية

ك منك فبازك مالم ك مبئ رةك مدينةك  يبك اصذلية:
 نقطةك ك 200،ك يوجدك يفك  يبك فلثاك منك 2015يفك األمئلنك اصعئمة.ك وحىتك مئيوك  توررك خدمةك اصوايك رئيك اجملئين

جمئنيةك صتوايك رئي.ك لمئك يتمك توررك وايك رئيك جمئينك صزوارك حدالقك وشواطئك  يبك منك خاللك نظئمك اصنختةك 
 ؛اصذلية،ك واربك شبكئتك ائصيةك اصسااةك صتوررك خدمئتك فرض ك وفساع

 ويدهمك سيتمكنك مطوروك اصتطبيقئتك اصذلية،ك ومنك خاللك تزك  ،ك حيثحيك  يبك صتتغميمك فذلىك بقعةك يفك اصعئمل
ك مك املعتومئتك يفك حيك  يبك صتتغميم،ك منك االستثمئرك يفك تطوياك آصيئتك مبداةك صتسهي بشبكةك مفتوحةك صنظ

سيكونك مبقدورك اصشالئتك واحملالتك اصتجئرية،ك منك خاللك استخدامهمك ك .استخدامهئاألامئل،ك وررعك رئاتيةك 
ئجئتك اماللهم،ك صتتبيةك احتيك ئحة،ك توررك حتولك ذليةك مغممةك خغيغكً ملغئ رك اصبيئنئتك واملعتومئتك املفتوك 

بئإلضئرةك إىلك تبسيطك إمتئمك اصعمتيئتك اصتجئريةك منك خاللك اصتطبيقئتك اصذليةك اص يك تسه ك إمتئمك معئمالتك 
 ؛واخلدمئتك احلكوميةك األخاىك واجلمئرك،اصرتخيص،ك واصتأشرات،ك 

 ك صتسيئرات ك اصكهابئلي ك حمطئتك اصشحن ك اصسيئ إنشئء ك مفهوم ك واإلسهصتعزيز ك صتبيئة، ك يفئراتك اصغديقة ك م
 ؛االستدامة

https://www.dubaiplan2021.ae/
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 يوراك انئءك اصبحثك انك موقفك شئغا،ك حيثك يقومك بإرشئ ك اصسئلقك إىلك اصذيك ك مواقفك اصسيئراتك اصذلية
 ؛فقابك مغفك شئغا

 تة،ك تسئادك اصتحديثئت،ك واملااقبةك املبئشاةك حلالةك املاورك يفك اصتخطيطك صتاححيثك ك ،اصاصدك احليك حلالةك املاور
 ؛حىتك قب ك ميئ رةك املنزل

  تومك اصتجايبيةك يسه ك اتىك املبداني،ك وصتشالئتك املبتكاةك اصقيئمك بئصعسك ،ك واصذيصتعزيزك اصعتومفلربك خمتربك ائمليك
 ؛رورًاواصبحوث،ك وتطبيقهئك 

  ك ك احلدالق ك تورراصذليةواصشواطئ ك واص يك هتدفك إىل ك واصبحاية،ك مك ، ك اجلوية، ك األحوال ك ان عتومئتك حمد ة
ك .(2020)حكومةك  وصةك االمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك ك اإلمئراتوإرشئ اتك اصسالمةك يفك  وصةك ك و رجئتك احلاارة،

 (Retail)التجزئة تجارة  .ه
ك املاالاملتعد ة،ك حيثك ك ققك يفك  يبك بشك ك فسئسيك حولك ماالزك اصتسوكُ اصتسوكُ ك يتمحور زك اصتجئريةك توراك هذه

هةك صتسيئح.ك مك اصعديدك منك األحداثك املختتفةك املوجوتنظِّك ك ،وسئل ك متعد ةك صترتريهقك بئإلضئرةك إىلك إمكئنيئتك اصتسوكُ 
ك شالةك ياك صئ رك انحسبك تقاك إذك ك ،تتجئرةك بئصتجزلةصرتقدك متكنتك  يبك منك تاسيخك مكئنتهئك اتىك اخلايطةك اصعئمليةك 

»1«CB Richard Ellis* منك ك %56،ك تعتربك  يبك اآلنك فشهاك مدينةك صتبيعك بئصتجزلةك يفك اصعئمل،ك حيثك جذبتك حوايلك
اصدوصيةك اص يك متك استطالاهئ.ك فصبحتك  يبك نقطةك اصدخولك اصاليسيةك إىلك منطقةك اصشاقك األوسطك اصعالمئتك اصتجئريةك 

،ك بئإلضئرةك إىلك Sak Fifth Avenueوك Bloomingdalesصتعديدك منك بئلعيك اصتجزلةك اصدوصينيك اصاليسيني،ك مث :ك 
ك  ك مث ك باا ا ك اصااقية ك صاص يك وقَّك ك (Gucci)يك وغوتشك (Prada)االمئتك األزيئء ك اصبيعك تطويعتك اتىك مشئريع ك شبكة ا

سئمهتك مهاجئنئتك اصتسوقك لمئك .ك ك (Khaleej Times Online, 2011)يفك اصشاقك األوسطك ك بئصتجزلةك اخلئصةك هبئ
 Dubai Summer)ومفئجآتك صيفك  يبك ك (Dubai Shopping Festival)اصسنويةك مث ك مهاجئنك  يبك صتتسوقك 

Surprises) ك اصارعك منك اإلنفئقك اتىك حمالتك اصتجزلةك وتعزيزك قطئعك اصتجزلةك يفك  يبك يفك(Peter & Anandkumar, 

2011, p. 5). ك
مــعك ارتتــئحك اصعديــدك مــنك ماالــزك اصتســوقك ك 2019لك اصعــئمك التعــززتك مكئنــةك  بــيك لوجهــةك ائمليــةك صتتســوقك خــلمئك 
جهــئتك ــهك لألثــاك اصوك وحئرــظك  بــيك مــولك اتــىك مكئنتك م.اــئمـةك صتقطـئعك بشـك ك صتـيك شـكتتك إضئرـةك قيِّك اصضخمـةك ا
وراهـئك تمـئك يعكـسك فمهيـةك قطـئعك جتـئرةك اصتجزلـةك بئصنسـبةك صتعـاوضك اصسـيئحيةك اصتـيك ك 2019لك اصعـئمك الصتـزوارك خـك ئاسـتقطئبكً 

                                                 
 .)Wikipedia(ك 1906صقدك متك انشئهئك يفك ائمك وك  صوسك فجنتوسك مقاهئ،ك عقئراتك يفك اصعئملفلربك شالئتك اصك من1*

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3
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متيونك  16,73مـنك إمجئصـيك اـد ك زوارك املدينـةك اصدوصييـنك صذصـكك اصعـئمك واصبئصـغك ك %97مـئرة،ك حيـثك اسـتقطبك حواصـيك إلا
ك .ك لك إقئمتهمك يفك  يبالزالاك خ

ك نتهــئءك مــنك فلثــااالاصعقئريــة،ك تــمك ستشــئراتك الصك (Jones Lang LaSalle)ســي ك النــغك الصشــالةك جونــزك ك ئوورقكًــ 
لبـاك منـذك اصعـئمك األتعتبـاك اصنسـبةك وهــذهك ك 2019لك اصعــئمك الفصــفك متــاك مابــعك مــنك مســئحةك جتــئرةك اصتجزلــةك خـك 282ك من

ئرــئتك بتيــتك ضإلزابيــ ،ك ومــعك هــذهك امبـئك ريهـئك خنيـ ك مــولك اتــىك جزيــاةك اصنختــةك مجيــااك وتوســعةك  بــيك مــولك ك ،2015
،ك صفحةك 2020) الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ك ييــنك متــاك مابــعالمك 4ةك رــيك  بــيك حواصــيك مســئحةك جتــئرةك اصتجزلــ

ك .(11

 (Attractions) معالم الجذب السياحي .و
ك متك ذلاهك  ك واصفنئ قك واملنتجعئتك ستًفئلمئ ،ك تتمحورك منئطقك اجلذبك اصسيئحيك يفك  يبك اتىك طولك سئحتهئ

واصيوصف،ك دك األمسئك،ك صيوك اصيوص،ك وك وبك األمواج،ك لرك وك ك اصتزجلك اتىك املئء،وك اصسيئحيةك اص يك حتتويك اتىك ماارقك صإلحبئر،ك 
ك اصسيئحيةك األخاى ك منك األنشطة ك .ك ك وغرهئ فوك رحالتك ك بإمكئنك اصسيئحك اصذهئبك يفك رحالتك إىلك اصغحااء،لمئ

مشئهدةك غاوبك وك ،ك 4*4األو يةك يفك سيئراتك ك استكشئفوك اصتزجلك اتىك اصامئل،ك وممئرسةك اصسفئريك اتىك ظهورك اجلمئل،ك 
منك مغئ رك ك لئزيئرةك اصقاىك واصواحئتك اصبدويةك املعزوصة.ك لمئك يعتربك صيدك ومشئهدةك اصغقورك وسبئقك اجلموك اصشمس،ك 

ك اصرتريهك األخاى.ك 
انك طايقك وذصكك ،ك “ك ترتريهك واصتستيةك يفك اصشاقك األوسطصك مالزك فحسنك  ”يتمث ك هدفك احلكومةك يفك جع ك  يبك 

جذبك فسواقك ك نك منرعك منك ااضك فمئلنك اصرتريهك اصداختية،ك صكيك تكونك مستقتةك انك اصطقسك وبئصتئيلك اصتمكك اصاَّك 
ك .(Henderson, 2006, p. 93)خئصةك اصعئلالتك اص يك صديهئك فطفئلك خمتتفةك صتسيئحك اتىك مدارك اصسنة،ك وك 

،ك اصذيك متك ارتتئحهك (Ski Dubai)"سكيك  يب"ك ك نذلامنك فبازك األمثتةك انك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهيةك بديب،ك 
يفك ك املعئملك اصسيئحيةك وفلثاهئك ابتكئركً منك فبازك اك حيثك يعدك ، (The Emirates Mall)ك اإلمئراتيفك مولك ك 2005سنةك 

هيك عك تاريلمئك يعدك سكيك  يبك فولك جممَّك .ك ك مرتك مابعك 22500ك ـةك تقدرك بإمجئصيوقدك بنيتك اتىك مسئحةك ،ك اصشاقك األوسط
فئلك مهئرةك ،ك حيثك يتعتمك االطسيئحيةك يفك  يبك صألطفئلاصمئلنك األك ومنك فرض طك األوسميطىك صتتزجلك يفك اصشاقك 

ئضةك اصثتجك واشئقك ريك اجلتيدك صتمبتدلنيمذهتةك صتتزجلك اتىك ك فجواء سكيك  يبك يوراك .اصتزجلك اتىك اصثتجك وصقئءك اصبطايق
حتقك ويشتم ك اتىك اصظاوفك املثئصيةك صتتزجلك واصتزك ك واصقدرات،وهوك متنزهك منئسبك جلميعك األامئرك ك اتىك مدارك اصسنة،

ك .(2020)صحفي،ك ك اتىك اجلتيد

https://www.viewdubai.net/places-to-visit-in-dubai-for-children/
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ةك بديب،ك يقومك رايقك اصعم ك املتخغصك يفك اصسيئحك اصسيئحيك منك جهةك فخاى،ك وهبدفك توسيعك معئملك اجلذب
إمكئنيئتك تطوياك اصسيئحةك اصبيئية.ك حيثك ك ئستكشئفبك (DTCM)اصبيئيةك اصتئبعك صدالاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك 

اك اصنوعك منك اصسيئحة،ك إذك تبتغك مسئحتهئك ذبدايةك اصربنئمجك اهلئ فك صتطوياك هك (Ras Al Khor)متث ك حمميةك رفسك اخلورك 
 ,Henderson, 2006)منك احليوانئتك واصنبئتئتك اصربيةك ك ئنواكً ك 313وئك منك اصطيورك نواكً ك 88ليتومرتك مابع،ك وتضمك ك ك 6,2

p. 93). ك
ك يتمك تنظيمك اصعديدك منهئك خاللك فشهاك اصغيفك األحداثك منك معئملك اجلذبك اصسيئحيك يفك  يب.ك تعتربك لذصك
ك تُعدك  ك اصذيك يتجزءكً ك احلئرةك لوهنئ ك املنخفضك )فيك املوسم ك املوسم ك من ك فهمك ا ك من ك اصسيئحي(. ك اصعم  غفك بكسئ 

 Dubai)مهاجئنك  يبك صتتسوقك و (Dubai Summer Surprises)األحداثك املنظمةك نذلاك مفئجآتك صيفك  يبك 

Shopping Festival) ك تةك منك اصنشئطئتك املوجهةميزجك احلدثك األولك بنيك األسعئرك املنخفضةك صتفنئ قك وستس.ك
ئالتك واألحداثك اك منك االحتفاصتقتيديةك مث ك حفالتك اصزرئفك اصبدويةك جزءكً ئك مئك تكونك االحتفئالتك غئصبكً وك ك صتعئلالت،

يوصف،ك سبئقئتك اخلي ك وبطوالتك اصوك املنظمة.ك يتمك لذصكك تنظيمك اصعديدك منك املسئبقئتك مث ك مسئبقئتك اصقوارب،ك 
طك تستيبهذهك األحداثك ك تقوموالزك ذاتك قيمةك ائصية.ك ك جبك اصفوزك إمكئنيةمعك ك وراتك اصتنسك ولاةك اصقدمك األمايكية وك 

إمئرةك  يبك يفك مجيعك فحنئءك اصعئمل،ك وتعتربك ف اةك متكنهئك منك اصتقتي ك واصتختصك منك املومسيةك ولذصكك تسويقهئك ك اتىك ك اصضوء
 .Henderson, 2006, p)مهئك صتمسئبقئتك اصايئضيةك املاموقةك لوجهةك سيئحيةك ذاتك جو ةك ائصيةك خئصةك اندك تنظي

ك .(93
ك ئائمليكً ك ئحدثكً بديب،ك واصذيك يعتربك ك معئملك اجلذبك اصسيئحيك نك فهممك (Global Village)اصقايةك اصعئمليةك لمئك تعتربك 

األل ك اصتقتيدي،ك وك جيتمعك ريهك اجملتمعك اصدويلك منك فج ك ااضك ثقئرتهك وتااثهك منك خاللك معئرضك احلافك اصتقتيدية،ك 
فلربك مشاوعك صتسيئحةك واصتسوقك ك ويُعدك .ك (Peter & Anandkumar, 2011, pp. 7-8)املوسيقىك واصاقصك وك املالبس،ك وك 

صكيك ك ةك يفك مكئنك واحدئتك اصعئملك املختتفتقومك اصقايةك اصعئمليةك اتىك مبدفك اجلمعك بنيك ثقئرإذك واصرتريهك يفك اصعئملك فمجع،ك 
ك .خمتتفك األمئلنك حولك اصعئملك صتزوار وصةك ُمشئرلةك منك ك 90،ك حيثك يتمك ااضك مئك يُقئربك ثقئرةك تشكِّ ك قايةك ائملية

يهك واصتسوقك فيًضئ،ك ك ةك واص يك ميكنك احلغولك ريهئك اتىك اصتستيةك واصرترمئراتياإلجهةك اصثقئريةك األوىلك يفك مدينةك  يبك رهيك اصوكِ 
د ك اصسيئحك اصزالاينك رك ايُقدَّك .ك وائ اهتمك وتقئصيدهمك يفك مكئنك واحدعافك اتىك حضئراتك اصعئملك املختتفةك لمئك ميكنك اصتَّك 

حوايلك هئك تومنك اصسيئحك األجئنب،ك وتبتغك مسئحاملواطننيك احملتينيك مالينيك زالاك منك ك 5صتقايةك اصعئمليةك حوايلك فلثاك منك 
ك .(2019)حيئري،ك لاسومك صتدخولك ك ك إمئرايت رهمك ك 15ليتومرتك مابع،ك ويتمك  رعك مبتغك ك ك 1600
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اصعابيةك املتحدةك ك اتاإلمئرك هك سيتمك  امك اصنموك يفك صنئاةك اصسيئحةك يفك لمئك فاتنتك غارةك اصتجئرةك واصغنئاةك صديبك فنَّك 
ئريةك واألمئلنك زك اصتجاصعديدك منك املنتزهئتك واملاالك إنشئء،ك لمئك سيتمك منك خاللك تطوياك اصعديدك منك املشئريعك اجلديدة

ك  يبك منك فج ك استضئرةك إذك ك اصثقئريةك األخاى. ك املشئريعك اصضخمةك معك االستعدا اتك اص يك تقومك هبئ تتمئشىك هذه
 يب،ك ك 2020)إلسبوك  تنويعك إمكئنيئتك اصرتريهك واصتستيةك صإلمئرةوذصكك انك طايقك  ،2020املعاضك اصعئمليك إلسبوك 

ك .(2020
ع ك مدينةك ئك صألحداثك ذاتك اصتداايئتك اصعئملية،ك واص يك هتدفك إىلك جتعتربك هذهك اصبىنك اصتحتيةك مساحك وبئصتئيل،ك 

 ,Lavergne, 2009)ك مستوىك ائمليك ائل ك اصوصولك هبئك إىلك ئك بئألحداثك اتىك مدارك اصسنةك منك فج ك ئك متيئكً  يبك مكئنكً 

p. 49). 

 (Promotion)الترويج  .ز
سيئحية،ك يبك اص وجهةك صالمةك اصتجئريةك وفمئلنك اإلقئمةك يفك  يبك منك فهمك جوانبك اصعك تعتربك معئملك اجلذبك اصسيئحي

ك اربك إذك  ك اصرتويجك هلئ ك املبتكاةك احلمالتك اصتسويقيةاصعديدك منك يتم ك ص. ك اصتقتيدية مكئنك ديبك منك متك حتسنيك اصغورة
ك وذصكك انك طايقك املزجك بنيك تقئصيدك املشاقك ورقيك املياب.ك ك ،ئ"اك ورقيكً ركً "صتشمسك واصامئل"ك إىلك وجهةك "فلثاك تطوكُ 

يئتك اإلمئرة.ك ،ك يُعُدك اصتسئم ك وائمليةك  يبك منك فوصوك صتدينك اإلسالميك واصثقئرةك اصعابيةيفك حنيك متك إاطئءك األوصويةك 
ملأصورةك ولذصكك امداوونك ملشئرلةك تقئصيدك "اصضيئرةك اصعابية"ك اصعايقة،ك معك اإلبقئءك اتىك وسئل ك اصااحةك احلديثةك وك ئصسيئحك ر

ك .(Henderson, 2006, p. 94)اصشخغيةك ك اصسالمة
،ك اص يك تعم ك (DTCM)يتمك تنسيقك اصرتويجك صديبك لوجهةك سيئحيةك منك طافك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك 

ك (TO)مكتبئك اتىك املستوىك اصدويل.ك ارتفعك اد ك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك ك 20بئصشاالةك معك شبكةك مكونةك منك 
وبئصتئيل،ك .ك (Henderson, 2006, p. 94)ك 2002سنةك ك 2265إىلك ك 1996سنةك ك 258وولالءك اصسفاك اصدوصينيك منك 

اصرتريهك سيئحةك وك هتدفك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك إىلك جع ك  يبك اصوجهةك اصعئمليةك اصاالدةك يفك سيئحةك األامئل،ك 
،ك إذك هتدفك إىلك حتقيقك هذهك اصاؤيةك جبع ك  يبك اصوجهةك اصسيئحيةك 2020واستقبئلك فهمك األحداثك اصعئمليةك حبتولك ائمك 
ك األلثاك توصيةك هبئك اتىك املستوىك اصعئملي.ك 

ك استفئ تك  وجهةك  يبك منك قوةك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك اص يك سئمهتك يفك زيئ ةك جئذبيةك  يبك ائمليئك لمئ
اصتسويقك  يبك يفك ك اصذيك اتبعتهك االبتكئرسئهمك اصنهجك اصطموحك وك وفثبتتك لفئءهتئك يفك اصرتويجك صغنئاةك اصسيئحة.ك إذك 

ك منك خالصكرتوينك إلا ك اصتواص ك السيمئ ك ومسعتهئك لواالالك وسئل  ك مكئنتهئ ك اصجتمئايك يفك تعزيز ك من وجهئتك حدة
ك اصاالدةك يفك اصعئمل ك اتىك املنغئتك ك " يبك صتسيئحة"وحاصتك ك .اصسيئحية ك نيةاإلصكرتوك اتىك توسيعك نطئقك حضورهئ
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ك منك االنرتنتوك  ك حبيثك بتيتك فلثا ك وموقعكً ك 80، ك اك ئقنئة ك الصتتواص  ك يفك ذصكك اصفيسبوك،ك ك 22جتمئايك بـ ك مبئ صية،
وين،ك  وانستجاام،ك وتويرت،ك ويوتيوب،ك وصينكدك ان،ك وتيكك توك،ك وسنئبك شئت،ك ويفك لي،ك وويبو،ك وويك تشئت،ك وك 

شاالئتك معك هذهك املنغئتك املهمة،ك إىلك جئنبك بعضك ك " يبك صتسيئحة"وقدك اقدتك  .ك ويولو،ك ولئلئو،ك ونئراك واصني
فنك اد ك ك 2019يةك اصعئملية،ك ونتيجةك صذصكك فظهاتك إحغئءاتك ائمك املؤثاينك املميزين،ك وذصكك ضمنك جهو هئك اصرتوجي

ك %10جتمئاي،ك بزيئ ةك بتيتك فلثاك منك الصتتواص ك اك ائك رايدك موقعكً ك 15متيونك متئبعك اربك  20,1املتئبعنيك اصنشطنيك بتغك 
ك .2018مقئرنةك بعئمك 

نتئلجك إجيئبيةك يفك هذاك اصغد ك معك بتوغك نسبةك مشئرلةك وتفئا ك اجلمهورك إىلك نسبةك "ك  يبك صتسيئحة"لمئك حققتك 
دىك رئاتيةك صتشكك مبك اليدعك جمئك الاصنسبةك اص يك سجتهئك اصقطئع،ك ممئك يفك اصعئمك املئضي،ك وهوك مئك ميث ك ضعفك ك 14%

ك «Visit Dubai» عك تتكك اصوسئل ك يفك اصوصولك إىلك شاال ك خمتتفةك منك اجلمهورك املستهدف.ك ومنك جهتهك يقومك موق
ضئرةك إىلك إلاتىك مستوىك اصعئمل،ك بئصيةك ك 25جتمئايك بألثاك منك الصوسئل ك اصتواص ك اك ئحسئبكً ك 60بإ ارةك وتشيي ك 

ك .(13،ك صفحةك 2020) الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ك شاافك اتىك مئك يزيدك اتىك متيونك حمئ ثةك ل ك ائمإلا
ك  ك صتسيئحة"وقئمت ك بك " يب ك املئضيك لذصك ك اصعئم ك يف ك اتى ك مميزة ك فمسئء ك مع ك شاالئت ث ك مك االنرتنتعقد

Destinations Beautiful ك و،TripAdvisor  وكGoogle  ك هبدفك إنشئءك حمتوىك منئسبك صترتويجك صديبك صدىك،
حتفئلك بئصيوبي ك الامتك ك 2020ويفك فواخاك اصعئمك املئضيك وبدايةك ائمك ك .شاحيةك اصزوارك احملتمتنيك منك شىتك فحنئءك اصعئمل

ك لك حف ك ارتتئحك ضخمك فقيمك اتىك مدارك يومنيك يفك حديقةك اصربج،ك وسطك مدينةالخاصفضيك ملهاجئنك  يبك صتتسوقك منك 
شهاك ألواملوسيقيةك ئليةك تك اصينالإىلك احلفضئرةك إلت،ك بئالنشطةك املنئسبةك صتعئلاألاصفعئصيئتك وك  يب،ك وتضمنك اصكثرك منك 

ىلك املدينة،ك ولذصكك فك اصزوارك إالئهمك هذاك املهاجئنك املهمك يفك جذبك آصقدك س.ك قتيمينيك واصعئملينياإلاحملتينيك وك اصفنئننيك 
جتمئاي.ك وقدك فسفاتك اصشاالةك معك مهاجئنك  يبك صتتسوقك واصشالئءك الواءك تفئاتيةك اتىك وسئل ك اصتواص ك اختقك فج

معك بشاالةك ك " يبك صتسيئحة"لمئك تاتبطك  .2019حمئ ثةك اتىك تتكك املواقعك يفك ائمك ك فصفك  350يفك إضئرةك فلثاك منك 
جتمئايك املختتفة،ك ك الاك اربك وسئل ك اصتواص ك ئائمليكً ينةك املوسيقيةك صترتويجك صتمدك مئتالواصعاد ك منك املؤسسئتك اصرتريهيةك 

متيئرك ك 7,1نك واص يك حققتك لتهئك فلثاك مك شهاك اصفنئننيك واصفنئنئتألموسيقيةك لمئك فهنئك تقومك باائيةك مقئطعك ريديوك 
ك .(13،ك صفحةك 2020) الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ك مشئهدةك اتىك قنئةك اصيوتيوبك صوحدهئ

 (Society and Culture)المجتمع والثقافة  .ح
تستمدك ثقئرةك  يبك جذورهئك منك اصتقئصيدك اإلسالمية،ك حيثك يؤثاك اصدينك اتىك األنشطةك اصيوميةك صسكئنك اإلمئرة.ك 

إمئرةك  يبك متيئةك بئملسئجد،ك إذك ميكنك مسئعك ك .املواطننيك واصوارديناجتمئايتني:ك إىلك رئتنيك ك مئرايتاإلينقسمك اجملتمعك 
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األذانك مخسك مااتك يفك اصيوم.ك يعتربك يومك اجلمعةك اطتةك هنئيةك األسبوعك اصامسية،ك واتىك اصاغمك منك فنك اصتيةك اصعابيةك هيك 
ك اصتيةك اصامسية،ك إالك فنهك يتمك اصتحدثك بئصتيةك اإلجنتيزيةك واهلنديةك واألر يةك اتىك نطئقك واسع.ك 

ك يعتربك اصسكئنك احملتيونك متسئحمنيومعك  ك املعتقدذصك، ات،ك ك معك اصديئنئتك األخاىك وصديهمك هنجك صيبرايلك جتئه
نتك هذهك املاونةك منك .ك مكَّك (Peter & Anandkumar, 2011, p. 4) االحتيئجئتك وفمنئطك احليئةك غرك اإلسالميةوك 

ك منك امليرتبني.ك  %80،ك ومتكونك منك 2019متيونك نسمةك سنةك ك 3331سكئنهك جمتمعك متعد ك اصثقئرئت،ك بتغك اد ك ك إنشئء

 Innovation in the U.A.E العربية المتحدة وفي إمارة دبي اإلماراتفي  االبتكارمكانة  5.3.3

and Dubai. 
قك حتسنيك ،ك انك طاياإلبداعصالبتكئرك وك ك ارمزكً ك بكوهنئاصعابيةك املتحدةك ك اإلمئراتزتك ،ك متيَّك 1971منذك نشأهتئك سنةك 

وضعهئك االجتمئايك واالقتغئ يك واصتحولك إىلك وجهةك مميزةك ومفضتةك صدىك فصحئبك املواهبك واملؤسسئتك يفك وقتك 
ك قيئسي.
تىك فمهيتهئك يفك اصعابيةك املتحدةك اك اإلمئراتهوك مستقب ك االستثمئرك اصبشاي،ك يؤلدك قئ ةك ك االبتكئرئك منهئك بأنك ميئنكً إ

ك ك ك ك : (UAE Vision 2021) 2021صسنةك ك اإلمئراتمجيعك اصقطئائت،ك إذك قئمواك بئصتعبرك انك ذصكك منك خاللك رؤيةك 
،ك اصبحثك واصتطويا،ك اصعتمك واصتكنوصوجيئك رلئلزك االقتغئ ك اصقئلمك اتىك املعارة،ك يتميزك بإنتئجيةك االبتكئرسيشك ك ك ”

شاالئتك ك ينك يشك ك اصقطئائنك اصعئمك واخلئصوفوتنئرسيةك ائصية،ك وذصكك بقيئ ةك مقئوصنيك ضمنك بيئةك صديقةك صألامئلك 
ك .(UAE Ministrey of Cabinet Affairs, 2015, p. 6)ك “ك رعئصة

ئملك خاللك اصسنواتك اصعك ئك معك رؤيتهئك صكيك تغب ك املدينةك األلثاك ابتكئرًاك يفتمئشيكً رإمئرةك  يب،ك خيصك فمئك ريمئك 
ك  ك ك قئمتاصقئ مة، ك بك 2015سنة ك تقايا ك ك ومؤشاتطويا ك "االبتكئرحول ك يُداى ك ، ك صالبتكئر" ك  يب  Dubai)مؤشا

Innovation Index) ك املؤشاك ف اءك نةك اتىك مستوىك املديك االبتكئريفك إمئرةك  يبك ويقيسك ك االبتكئر.ك يعكسك هذا
يفك ك البتكئراواصقطئعك اخلئص.ك يعتربك هذاك اصتقاياك نتيجةك صتدراسةك األوىلك منك نواهئك واص يك هتدفك إىلك مقئرنةك مستوىك 

ك األخاىك اتى ك صديب،ك  يبك معك املدنك اصعئملية ك اصقيئ ية ك اصاؤية ك مع ك املبئ رة ك تتمئشىك هذه ك املستوينيك اصكتيك واجلزلي.
ك ةوانبك املختتفاجلك صتقئطاملؤشاك إىلك اوهتدفك إىلك جع ك اإلمئرةك واحدةك منك فلثاك املدنك ابتكئراك يفك اصعئمل.ك لمئك يهدفك 

زيزك اصنموك االقتغئ يك تعررك األ واتك اص يك ستسئادك صنئعك اصقاارك اتىك حتسنيك اصسيئسئتك اهلئ رةك إىلك وك صالبتكئرك وت
ك تقييمك نتئجاملستدامك واصارعك منك اإل ك يتمك ريهئ ك اصتقاياك فوك املؤشاك اتىك ختقك بيئة ك ومستوىك اصعمئصة.ك يسئادك هذا ية

قييمك ومقئرنةك نك املؤسسئتك املتواجدةك يفك  يبك بتبطايقةك مستماة.ك ميث ك لذصكك ف اةك قويةك متكِّك ك االبتكئرومقئرنةك اوام ك 
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ك املؤشا،ك حتاصك غارةك اصتجئرةك اتىك حتسيسك وتعزيزك مشئالبتكئربك ممئرسئهتمك ونتئلجهمك املتعتقة ئرلةك .ك بفض ك هذا
ك ك .(Dubai Chamber of Commerce & Industry, 2017)ك يفك اإلمئرةك االبتكئراصقطئعك اخلئصك يفك جهو ك 

مدينةك حولك اصعئمل،ك صتتقدمك مباتبةك واحدةك منذك ك 30منك بنيك ك 14ملاتبةك اك 2017حتتتك  يبك سنةك ائك هلذاك اصتقايا،ك ورقكً 
ك (ك املدينتنيك اصوحيديئنك اصتتني10.ك يفك اصواقع،ك لئنتك إمئرةك  يبك جبئنبك مدينةك سئنك راانسيسكوك )املاتبةك 2016سنةك 

لمئك متك قيئسك ف اءك اصقطئعك اخلئصك يفك إمئرةك  يبك منك خاللك ك ك .2017وك 2015اك يفك تاتيبهمئك بنيك ئك مستماكً شئهدتئك حتسنكً 
عك ئك ارتفصوحظك ك حيثمقئبالتك معك اجلهئتك اصفئاتةك يفك اصسوق.ك ك إجااءئنئتك اتىك جممواةك منك املنظمئتك وك توزيعك استب

إىلك ك 2015منك سنةك ك %6،ك بعدك ارتفئعك بنسبةك 2017سنةك ك %3يفك اصقطئعك اخلئصك بنسبةك ك االبتكئرمستوىك فوك  رجةك 
2016 (Dubai Chamber of Commerce & Industry, 2017, pp. 6-7). تتنبأك غارةك اصتجئرةك صديبك بئستثمئرك ك
ك .مئرايتإلايفك مشئريعك ومبئ راتك مبتكاةك هتدفك إىلك حتسنيك تنئرسيةك االقتغئ ك ك إمئرايتمتيونك  رهمك ك 100

ك  ك  يبك صتمجمعئتك لمئ ك "ستطة ك تداى ك  يبك ستطة ك اإلبداامتتتكك إمئرة  Dubai Creative Cluster)ية"

Authority)،  ئملي.ك يفك اك صالبتكئرك اصعاألخرةك اصغنئائتك املبداةك بديبك اتىك جع ك اإلمئرةك مالزكً حيثك تشجعك هذهك
،ك نشاك صئحبك اصسموك اصشيخك حممدك بنك راشدك آلك مكتومك بغفتهك متكك حئلمك إمئرةك  يبك "اصقئنونك رقمك 2014ائمك 
 .(Dubai Creative Clusters Authority, 2018) يةك يفك إمئرةك  يب"اإلبدااك اجملمَّعئتبشأنك ك 2014صسنةك ك 15

ك :اصقئنونك إىليةك وهذاك اإلبدااك اجملمَّعئتهتدفك حيثك 
 ؛ياإلبدااك نتئجاالرتقئءك مبكئنةك اإلمئرةك لوجهةك إقتيميةك وائمليةك يفك جمئلك اإل 
 املسئمهةك يفك تنفيذك األوصويئتك االسرتاتيجيةك صتحكومةك هبدفك االرتقئءك مبستويئتك اصنموك االقتغئ يك يفك اإلمئرة؛ 
  ًية؛اإلبدااك اك صتمنتجئتختقك بيئةك ام ك ماللمةك قئلمةك اتىك فسسك تنظيميةك واضحةك وشفئرة،ك جلع ك اإلمئرةك مالزك 
  اجملئل؛ك وتشجيعك منوك اصشالئتك اصعئمتةك يفك هذا،ك ياإلبدااك نتئججمئلك اإلتعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صإلمئرةك يفك ك 
  سئتك واستقطئبك وتاخيصك املؤسك انك طايقك جذبيفك اإلمئرة،ك يةك اإلبداا امك وتشجيعك وتطوياك املنتجئتك

ك .(11صفحةك ،ك 15)اصقئنونك ك واصشالئتك املتخغغة
سيك ،ك إذك فصب ك هذاك اصعئم ك املفتئحيك فوك األسئاالبتكئرميكنك إذنك مالحظةك اصتزامك وإرا ةك حكومةك  يبك يفك تطوياك 

تعتربك صنئاةك يثك حهئك يفك مجيعك اصقطئائت.ك إىلك حتسنيك قدرهتئك اصتنئرسيةك وف المنك فوصويئتك احلكومةك اص يك هتدفك 
(ك 26-3قمك )رك توضي ك منك خاللك اصشك ك اصاصسيئحةك واحدةك منك اصغنئائتك اص يك متك ريهئك حتقيقك هذاك االصتزام.ك ميكنك 

اصذيك ك (Diamond)"ك ئك صنموذجك "املئسةاصسيئحيك صديب،ك واصذيك متك تغميمهك ورقكً ك ئجملمَّعاصعنئصاك اصدينئميكيةك احمليطةك ب
ك  .1990طورهك مئيك ك بورتاك سنةك 
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 السياحي إلمارة دبي عالمجمديناميكية  (:26-3رقم ) شكل

ك 
Source: Solvell O. (2012), A Long-Term Strategy for Dubai Building on Innovation and Clusters, The 

Global Economic Crisis and Consequences for Development Strategy in Dubai, 1st edition, p. 170.  (Based 

on: Ketels C, 2009).  
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  خالصة:
ىك االبتكئرك اصوجهئتك ااتمئً اك اتصنئك فنَّك اصناويجك منك فلثاك ك اتض منك خاللك مئك متك اصتطاقك إصيهك يفك هذاك اصفغ ،ك 

ك يفك التسئبك امليزةك  ك ومسئمهته ك االبتكئر ك قئمتك بالك شكك بئ راكك فمهية ئ ك وفهنَّ ك اصوطنية، ك اصسيئحية ضمنك سيئسئهتئ
ك صربنئمجك  ك تغميمهئ ك واصدصي ك انك ذصك، ك اصقيمة. ك وختق ك اصتنئرسية ك (Innovation Norway)"اصناويجك صالبتكئر"

تحوي ك صك يهدفك هذاك األخرك إلجااءاتك املتخذةك منك طافك احلكومةك اصوطنية.االسرتاتيجيئتك وااملسؤولك انك تنفيذك 
تمكنك ماارقةك املؤسسئتك اصسيئحيةك صكيك ت،ك وذصكك منك خاللك اصناويجك إىلك وجهةك سيئحيةك رالدةك وقئلمةك اتىك االبتكئر

ك فنك تكون:ك ىلمنك تطوياك ميزهتئك اصتنئرسيةك وتعزيزك االبتكئرك يفك فنشطتهئ.ك صتحقيقك ذصك،ك تسعىك اصناويجك اربك بانئجمهئك إ
ك 1) ك صتكفئءة ك مميَّز ك مورِّ  )(A provider of competence) ك بئصوثئلقك ك منك خاللك تزويدك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتة

ك يفك صتكوينيةاك اصدوراتك منك اد ك واملعتومئتك حولك اصغنئاةك اصناوجييةك صتسيئحةك واصسفا،ك واصفاصك اصسوقيةك وتقدمي
ك اصشالئتك مسئادةك خاللك منك (A development partner)(ك اصتحولك إىلك شايكك صتتنميةك 2)ك ؛اصبتدك فحنئءك مجيع

طوياك فوك االجتمئاية،ك إضئرةك إىلك املسئمهةك يفك تك االقتغئ يةك اصتجئريةك فوك اصنئحيةك منك سواءكً ك اصتطورك اتىك اصسيئحية
منك خاللك  راسةك ك (A marketing partner)(ك اصتحولك إىلك شايكك تسويقيك 3و)ك ؛املنتجئتك واخلدمئتك املبتكاة

ك صتسفاك إىلاحتيئجئتك خمتتفك ا ك اصاغبةك واصنية ك زيئ ة ك بُيَيَة ك املستهدرةك وإنشئءك قنواتك توزيعك رعئصة، ك صشاال ك اصسوقية
تفك اصشالئءك واصارعك منك راصك اصبيعك ملختك ،امتيةك سهتةك اختيئرك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك إضئرةك إىلك جع ك ،اصناويج

ك اصتجئريني.
ك منك خاللك هذاك اصفغ ،ك فنَّك االمئراتك اصعابيةك املتحدةك بشك ك ائمك وإمئرةك  يبك اتىك وجهك اخلغوص،ك  لمئك تبنيَّ

ك  ك متكَّنتك منك تعزيز ك اصعئملية ك اتىك اخلئرطة ك صمكئنتهئ ك اصذيك تاىك فنَّك تسيئحة ك االبتكئر ك ألمهية ك ميثِّ ك بفض ك إ رالهئ ه
ك ذصكك صنئاةك اتىك فمهيتهك يفك مجيعك اصقطئائتك مبئك يفوتؤلدك فوصويئهتئك منك ك همستقب ك االستثمئرك اصبشاي.ك صذا،ك جعتت

ك اصسيئحة.ك 
إضئرةك إىلك ذصك،ك متكنتك إمئرةك  يبك منك تعزيزك مكئنتهئك يفك سوقك اصسيئحةك اصعئمليةك بفض ك جممواةك منك اصعوام ك 

ك وك  ك وك املتمثتة ك االستقاار، ك )املوقعك يف: ك صإلمئرة ك اصوصول ك وإمكئنية ك صتحكومة، ك واصسيئحية ك االقتغئ ية اصسيئسة
ك ومعئملك اجلذبك اصسيئحيك االسرتاتيج ك املتطورة، ك واصبىنك اصتحتية ك اصطرانك وتكئصيفك اصزيئرة(، ك وشالة ك واملطئرات، ي،

ك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك واملواقعك اإلصكرتونية(ك واصثقئرةك واجملتمع.اربك املبتكاة،ك واصرتويجك )
ك 
ك 
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  تمهيد:
منئقشةك مفغَّتةك ملنهجيةك ونتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك اص يك هدرتك إىلك قيئسك فثاك االبتكئرك يقدِّمك هذاك اصفغ ك 

يهتمك اصشقك ذك إتمَّك منك فج ك ذصكك تقسيمهك إىلك شقنيك رليسيني،ك ريفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي.ك 
ك  ك معمَّق  ك جلميعك اصقااراتك املتخذةك ووصف  األولك بعاضك ومنئقشةك مفغَّتةك صتمنهجيةك املتبعة،ك معك تقدميك تربيا ك منئسب 

ك املتَّبعةك هبدفك إجااءك اصدراسةك واإلجئبةك انك فسئتتهئ.ك صعمتيةك اصبحثك 
يك واألسئصيبك هجك اصكمالختيئرك اصنبنئءك منوذجك اصدراسةك وتوضي ك األسئسك املنطقيك يفك هذاك اصسيئق،ك متك بدايًةك 

اصبحثيةك املعتمدة.ك لمئك متَّك توضي ك طاقك مجعك اصبيئنئتك رضاًلك انك حتديدك جمتمعك اصبحثك واينتهك منك خاللك اصتطاقك 
إىلك حتديدك فستوبك املعئينةك وطاقك حسئبك حجمك اصعينةك ومتثيتهئك جملتمعك اصبحث.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك متك توضي ك طايقةك 

ك اصعئمة،ك ف ك واملقئييسك املستخدمةك إضئرةك إىلتغميمك االستبيئنك منك حيثك خغئلغه سئصيبك قيئسك فك نواعك األسئتة
ك صي ك األوصيةك متيراتك اصدراسة. ك االستطالاية ك اصفغ ك بتوضي ك تفئصي ك إادا ك اصدراسة ختتمك اصشقك األولك منك هذا

(Pilot study) مفا ةك هبدفك اختبئرك استبيئنك اصدراسةك وحتديدك اجلوانبك ك 33اص يك متك إادا هئك اتىك اينةك مكونةك منك ك
ك وفخرًاك حتديدك األسئصيبك اإلحغئليةك املستخدمةك منك فج ك اختبئرك راضيئتك اصدراسةك واإلجئبةتتطتبك اصتحسني،ك اص يك 

ك انك فسئتتهئ.
فم ئك يفك اصشقك اصثئينك منك هذاك اصفغ ،ك رتقدك متَّك حتتي ك ومنئقشةك نتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك بدًءاك بتحتي ك ثبئتك 

حتتي ك صدقك مثك ك (Reliability Analysis Cronbach’s Alphaاالستبئنةك بئستعمئلك معئم ك ثبئتك فصفئك لاونبئخك )
عينةك .ك متك بعدك ذصكك إجااءك اصتحتي ك اصوصفيك صبئالاتمئ ك اتىك معئم ك ارتبئطك برسونك املستخدمك (Validity)املقيئسك 

حتتي ك اصعالقئتك بنيك متيراتك اصدراسة،ك واختبئرك راضيئهتئك انك صيأيتك بعدك ذصكك مفا ة،ك ك 601اصدراسةك املكونةك منك 
ك قك استعمئلك جممواةك واسعةك منك اصتحتيالتك اإلحغئلية،ك وفخرًاك منئقشةك تفغيتيةك صتنتئلجك املتوص ك إصيهئ.طاي
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 Methodological Design الميدانيةللدراسة التصميم المنهجي  

 Research Model الدراسةنموذج  1.1.4
تأثرك ك يئسقئك ملئك متك توضيحهك يفك اجلزءك األولك منك مشكتةك اصدراسةك وفهدارهئك تقومك هذهك اصدراسةك اتىك فسئسك ورقكً 
 بيئتك .ك ومنك خاللك اصتطاقك صتدراسئتك اصسئبقةك واأليفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالايك االبتكئر

ك (.ك 1-4حولك املوضوع،ك متك تطوياك اصنموذجك املقرتحك يفك اصشك ك رقمك )
ثةك هيئالجاك اتىك اصنمئذجك املقرتحةك منك ِقب ك اصبئحك ئالاتمئ يفك املؤسسئتك اصفندقيةك بك االبتكئرمتك حتديدك فبعئ ك 
(Hjalager, 2010) اتك البتكئرك ااتك اصفندقيةك اصغئ رةك منك تغميمك اصفندق،ك وك االبتكئرك قئمتك بتقسيمهئك إىل:ك اص يك ك

ك وك  ك اصبشاك االبتكئرك اصتكنوصوجية، ك املوار  ك وابتكئرات ك اصتسويقية ك ولات ك ريكتوريية، ك اصبئحث ك منوذج ك وآخايذصك نك نو
(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005) ك ،اصذينك قئمواك بتقسيمهئك إىل:ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك

فك يمنك بعدك تكيضك املوار ك اصبشايةابتكئراتك جك ئك  مإبك قئمواك حيث،ك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك تكنوصوجيئواستعمئلك 
فندقك يفك  راستنئك احلئصيةك اتىك األبعئ ك اصثالثةك املتمثتةك يف:ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصك االاتمئ وبئصتئيل،ك متك .ك اخلدمة

(Hotel type/design innovations)، ك املعتومئتك تكنوصوجيئواستعمئلك ك(Use of information technology) ك
ك .ك (Customization of service)ك وتكييفك اخلدمة

ك اصثالث ك بئألبعئ  ك تأثُاهئ املؤسسئتك ك صالبتكئرك يفك ةمتك بعدك ذصكك حتديدك فبعئ ك ستوكك اصسيئحك منك فج ك  راسة
ك إلقئمةصاستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك رغبةك وك ،ك فيك (Willingness To Stay)االستعدا ك صإلقئمةك يف:ك اصفندقية،ك واملتمثتةك 
،ك فيك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك فلثاك منك (Willingness To Pay)واالستعدا ك صتدرعك ك يفك اصفنئ قك املبتكاة،

في ك يدك .ك إضئرةك إىلك ذصك،ك نسعىك إىلك حتداتك اص يك تقدِّمهئاالبتكئرك واالستفئ ةك منك ك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق
ك .ك املبتكاةصإلقئمةك يفك اصفنئ قك صتدرعك وك اتك جتع ك اصسئل ك اجلزالايك فلثاك استعداً اك االبتكئرك 

ك نسعىك منك خاللك هذه ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك إىلك ك اصدراسةك لمئ التشئفك االختالرئتك بنيك استعدا 
(WTS) ك ك ك صتدرع ك املبك (WTP)واستعدا هم ك اصفنئ ق ك يف ك اإلقئمة ك فج  ك اصدمييااريةك من ك خلغئلغهم ك تبًعئ تكاة

(Demographic characteristics) ك وخغئلصك اصسفاك(Travel characteristics) ك حتُكمك ك ك اوام  بئاتبئرهئ
(Control variables). ستوىك ضمنك اصدراسةك يف:ك اجلنس،ك واصسن،ك واملك املعتمدةحيثك تتمث ك اخلغئلصك اصدمييااريةك ك

ك  ك وبتدك اإلقئمة. ك االجتمئاية، ك واحلئصة ك واصدخ ، ك واملهنة، ك امليفك حنيك تتمث ك خاصتعتيمي، ك يفك غئلصك اصسفا عتمدة
صسفاك ،ك واصياضك منك ا)خاللك آخاك إقئمة(ك ،ك وتغنيفك اصفندق)خاللك آخاك إقئمة(ك اصدراسةك يف:ك نوعك اصيارةك اصفندقة

ك (.1-4إصيهك ستًفئك يفك اصشك ك رقمك )ك متتك اإلشئرةاصسفا.ك ميكنك توضي ك مئك ك ووجهة
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ك نموذج الدراسة(: 1-4شكل رقم )

 
 الطالبة إعدادالمصدر: من 
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 The Choice of Quantitative Approachنهج الكمي ماختيار ال 2.1.4
ك اختيئرك إ ك وذواملختتطةك فماك ك اصنوايةوك ،ك منك بنيك األسئصيبك اصكمية،ك (Research approach)نهجك اصبحثك منَّ
ك (Leedy & Ormrod, 2011)نك غفك اصبئحثئ.ك يهئتوفسئتك وفهدارهئئك بيئيةك اصدراسةك ئك وثيقكً وياتبطك ارتبئطكً ك بئصيةك فمهية

 .Apuke, 2017, p)منهجيةك اصبحثك بئخلطواتك اصشئمتةك اص يك يستخدمهئك اصبئحثك اندك اصشاوعك يفك ام ك حبثيك 

ك .(41
صبئحثك ك منك بينهمك ا.ك (Quantitative research)صبحثك اصكمي"ك "اك بتعايفك اصعديدك منك اصبئحثنيك املختتفنيك قئم
ك اصبيئنك وك ك ،هك حبثك اجتمئايك يستخدمك فسئصيبك وبيئنئتك جتايبيةاتىك فنَّك ااَّرهك اصذيك ،ك (Cohen, 1980)لوهنيك  فنَّ
ك ئهوك ابئرةك انك بيئنك وصفيك حولك "مئك هو"ك احلئلك يفك "اصعئملك احلقيقي"ك بدالك ممَّك ك (Empirical statement)اصتجاييبك 

اك صتبحثك اصكميك لنوعك منك ئك موجزكً تعايفك ك (Creswell, 1994)سوالك يمك اصبئحثك لاك قدَّك ك لمئك ك "جيب"ك فنك يكونك اتيه.
ئصيبك اصقئلمةك دامك األساصظواهاك منك خاللك مجعك اصبيئنئتك اصاقميةك اص يك يتمك حتتيتهئك بئستخك يشاحك ”اصذيك اصبحثك 

ك .(Sukamolson, 2007, p. 2)ك “ (تئاإلحغئلياتىك اصايئضيئتك )والك سيمئك 
ميةك و/فوك تبحثك اصبحوثك اصكلمئك بئختغئر،ك يالزك اصبحثك اصكميك بشك ك ائمك اتىك قيئسك اصواقعك االجتمئاي.ك ك 

واية،ك اصكميونك إىلك اصعئملك اتىك فنَّهك واقعك ميكنك حتديدهك مبوضينظاك اصبئحثونك إذك ك ،كميئتك يفك شيءك مئاصاألسئتةك انك 
كميك يفك هنجك يهدفك بئصية.ك يتمث ك اصبحثك اصفمهيةك ك اك ذاعك اصبيئنئتك وحتتيتهئك فماكً صذاك تعتربك األ صةك اصغئرمةك يفك امتيةك مج

،ك صتقيئسقئبتةك ك رهئبدوك ك ختبئرك اصنظايئتك املوضوايةك منك خاللك رحصك اصعالقةك بنيك املتيرات.ك هذهك املتيراتاإىلك 
ك .(Sukamolson, 2007, p. 4)ةك اإلحغئلياتك جااءبئستخدامك اإلك اصاقميةحبيثك ميكنك حتتي ك اصبيئنئتك 

صذصكك تتعتقك طايقةك اصبحثك اصكميك بتكميمك وحتتي ك املتيراتك هبدفك احلغولك اتىك اصنتئلج.ك ينطويك ذصكك اتىك 
استخدامك وحتتي ك اصبيئنئتك اصاقميةك بئستخدامك تقنيئتك إحغئليةك حمد ةك صإلجئبةك اتىك جممواةك منك األسئتةك مث :ك من،ك ك 

ك  ك وليف ك بكم، ك مىت، ك فين، ك مئذا، ك ويتيئمسك (Apuke, 2017, p. 41)لم، ك اصبئحث ك ياى ك ذصك، ك إىل ك إضئرة .
(Williams, 2011) ك مااجعةك ك ك اصدراسة، ك فسئتة ك اصفاضيئتك فو ك توصيد ك املشكتة، ك بغيئغة ك اصبحثك اصكميك يبدف فنَّ

 ,Creswell, 2003 ; Williams)ك اصبئحثئنك األ بيئتك ذاتك اصغتة،ك واصتحتي ك اصكميك صتبيئنئت.ك وبئملث ،ك يوض 

يستخدمك اسرتاتيجيئتك االستقغئءك مث ك اصتجئربك واالستبيئنئت،ك وجيمعك اصبيئنئتك  ”اصبحثك اصكميك ك فنَّك ك (2011
ك .(Apuke, 2017, p. 41)ك “ك ئك واص يك تنتجك بيئنئتك إحغئليةحولك ف واتك حمد ةك مسبقكً 
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االجتئهئتك وك ك اصكميك مفيدك منك فج ك تكميمك اآلراءك فنَّك اصبحثك (Sukamolson, 2007)ياىك اصبئحثك ك ا،وفخركً 
اص يك راستنئك  ك منك خاللك إصيهحولك قضيةك معينة.ك وهذاك مئك ناغبك اصوصولك ك األراا واصستوليئتك ومعارةك ليفك يشعاك 

ك .ك ياجلزالاك ك ةك اتىك ستوكك اصسئل ياصفندقك املؤسسئتيفك ك االبتكئرتأثرك ك اصتعُافك اتىك هتدفك إىل
منك برةك فلثاك مالءمةك زك بغاامةك لاصنهجك اصكميك اصذيك يتميَّك بئصنظاك إىلك مئسبق،ك قبتتك اصبئحثةك اصاَّفيك اصقئل ك بأنَّك 

صذا،ك .ك (Blanche, Durrheim, & Painter, 2006)وصئفك وشاحك  قيقك صنتئلجك اصدراسةك فج ك احلغولك اتىك ف
بيئنئتك انك فسئتتهئك متَّك اختيئرك اصنهجك اصكميك اصذيك يسم ك جبمعك اصك اإلجئبةوبياضك ك وفهدارهئك إىلك طبيعةك اصدراسةك انظاكً 

صك اصعالقئتك بنيك متيراهتئ.ك وهكذا،ك ميكننئك رحك إنشئءخضئاهئك إىلك حتئصي ك صئرممةك هبدفك إيفك شك ك لمي،ك مثك 
ستوكك اصسئل ك )املتيرك عئ ك فبةك )املتيرك املستق (ك اتىك ياصفندقك املؤسسئتيفك ك االبتكئروقيئسك تأثرك ل ك بعدك منك فبعئ ك 

ك اصتئبع(.

 Data Collection Methodsجمع البيانات  طرق 3.1.4
ميكنك تغنيفهئك ك ،منك ادَّةك فنواعك بحثك اصكمييتكونك اص (Sukamolson, 2007)ئك صتبئحثك سولئموصسونك ورقكً 
ك اصبحثك املسحيك 1إىلك ) )(Survey research)( ك ك اصبحثك االرتبئطيك 2، )(Correlational research)( ك (ك 3،

ك  ك اصتجاييب ك 4)وك (Correlational research)اصبحث ك املقئرن ك اصسبيب ك اصبحث )(Causal-comparative 

research) ك االرتبئطياصبحثك وك ك اصبحثك املسحيك ة،ك متك اختيئرك طايق يصدراسةك احملد َّك ألغااضك ا.ك(Survey and 

Correlational research). ك

 Survey and Correlational Researchالبحث المسحي واالرتباطي  .أ
بشك ك موجزك ك (Survey research)اصبحثك املسحيك ك (Sukamolson, 2007)سولئموصسونك يغفك اصبئحثك 

ك شكاًلك  ك بئملبئاتبئره ك اصذيك يهتم ك اصبحثك اصكمي ك فشكئل ك ك من ك االستبيئنعئينة، ك ك وتغميم نك فج ك مجعك موتوزيعه
ك اصعين ك ِقب  ك من ك املعتومئت ك ة ك اصدراسة، ك قيد ك /اجملتمع ك املستجَوبك إجااءمث ك ستوليئت/خغئلص ك صفهم ك نياصتحئصي 
(Apuke, 2017, p. 44). ك ك

ينةك اجتئهئتك فوك آراءك اجملتمعك منك خاللك  راسةك اوك اك اصبحثك املسحيك وصًفئك لمًيئك فوك رقمًيئك صتوجهئت،ك يورِّك لمئك 
ك  ك املستعاضة ك اصدراسئتك املقطعية ك ويشم  ك اجملتمع. واصدراسئتك اصطويتةك ك (Cross-Sectional Studies)منك هذا

(Longitudinal Studies) ك بئستخدامك االستبيئنئت.ك
ستخدمك نهجيةك لميةك تكُ ابئرةك انك مك ،ك رهو(Correlational research)ك صبحثك االرتبئطيريمئك يتعتقك بئئك مَّك ف

صتحديدك مئك إذاك لئنتك هنئكك االقةك بنيك متيرينك فوك فلثاك  اخ ك جمتمعك مئك )فوك اينة(ك وإىلك فيك  رجةك تكمنك هذهك 
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.ك يتمك اصتعبرك انك مستوىك اصعالقئتك منك خاللك معئمالتك االرتبئط.ك ترتاوحك (Apuke, 2017, pp. 43-45)ك اصعالقة
(ك إىلك 1.00-فوك ك 1.00+،ك حيثك تشرك االرتبئطئتك اصعئصيةك )املعئمالتك األقابك منك 1.00-إىلك ك 1.00+املعئمالتك منك 
،ك تز ا ك لذصكك اصقيمك واحدك ارتفئعك اصقيمك املاتبطةك مبتيرِّك ك اندتشرك االرتبئطئتك اإلجيئبيةك إىلك فنَّهك لمئك االقئتك قوية.ك ك 

اتبطةك مبتيرك واحد،ك تنخفضك ارتفئعك اصقيمك املك اندهك تشرك االرتبئطئتك اصستبيةك إىلك فنَّك ك يفك حني،املاتبطةك بئملتيرك اآلخا.ك 
ك يتمك  ك بئملتيرك اآلخا. ك واملتمث ك يفك اصبحثك اصتوك ك ااتمئ اصقيمك املاتبطة ضيحيك اصنوعك األولك منك اصبحثك االرتبئطي،

(Explanatory Design)فئوتك مدىك تك استكشئفئك ياغبك اصبئحثونك يفك ،ك مل(Co-vary) متيرينك فوك فلثا،ك فيك ك
 .Creswell & Garrett, 2008, p)اتىك املتيرك اآلخاك ك ينعكسك ذصكك ،ثك تييراتك اتىك فحدك املتيراتدملئك حت

يكونك اصياضك ك ،ك ملئ(Prediciton Design)،ك واملتمث ك يفك اصبحثك اصتنبؤيك بينمئك يتمك استخدامك اصنوعك اصثئينك .(358
 .Apuke, 2017, p)متيرك آخاك يعم ك لمتنبئك ك انطالقئك منمنك اصدراسةك هوك اصتنبؤك بنتئلجك معينةك يفك متيرك واحدك 

ك .(43
 Survey)املسحيك ك اصبحثاتىك ك االاتمئ انك فسئتةك اصدراسة،ك متك ك اإلجئبةنئًءك اتىك مئك سبق،ك ومنك فج ك ب

research) انك طايقك توزيعك استبيئنك اتىك اينةك منك اصسيئحك اجلزالاينيك هبدفك اصتعُافك اتىك خغئلغهمك ورهمك ك
ك  ك مت ك ك االاتمئ ستوليئهتم،ك لمئ ك ك اصبحثاتى اصعالقةك ك التشئفهبدفك ك (Correlational reserach)االرتبئطي

ك ك فندقيةاملؤسسئتك اصيفك ك االبتكئروصع َّك منك فمههئك االقةك وتأثرك واالرتبئطئتك بنيك جممواةك منك املتيرات،ك  ك انهئاملعربَّ
،ك (Hotel type/design innovations)ك اصفندقك /تغميمنوعابتكئراتك (ك 1واملتمثتةك يف:ك )ك فبعئ ك ةمنك خاللك ثالث

ك تكنوصوجيئ2)و ك استعمئل ك اخلدمة3و)ك (Use of information technology)ك املعتومئتك ( ك تكييف ك (
(Customization of service) ك انهئك منك خاللك اتىك ستوليئتك اصسئل ك اجلزالايك املك (ك االستعدا ك 1:ك )فبعئ عربَّ

ك .(Willingness To Pay)(ك االستعدا ك صتدرعك 2و)ك (Willingness To Stay)صإلقئمةك 

 The Survey as a Data Collection Tool جمع البياناتلاالستبيان كأداة  .ب
منك ستبيئنئتك التعتربك ااتىك فستوبك االستبيئنك منك فج ك مجعك املعتومئتك منك فراا ك اصعينة،ك حيثك ك االاتمئ متك 

كونك اصتنميطك واسعة،ك فينك يك جمتمعئتمنك عهئك يمجتعك اصبيئنئت،ك خئصةك اندمئك يتمك ئك يفك مجلثاك شيواكً األسئصيبك األ
ك ك .ضاورة ك االستبيئنميكن ك ك تعايف ك األسئتةك هفنَّك اتى ك من ك مك ،ستستة ك اتى ك صتحغول ك قكِ موجهة ك من ب ك عتومئت

تعتيمئتك الختيئر،ك منك اصك جممواةك اص يك تضمكُ ك ،اصبيئنئتك اصتقئطمنك امتيةك ك اانغاكً ك لمئك يعتربك االستبيئناملستجَوبني.ك ك 
ك يعم ك .(Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011, p. 240)ك نيَوباستجوابك املستجوك ك اصتقُابوك 

ك ىلك ستستةك منك األسئتةإك املاا ك احلغولك اتيهئاملعتومئتك ك (ك تامجة1)ك اصتئصية:ك اصثالثةحتقيقك األهدافك ك اتىاالستبيئنك 
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ك االختالفك يفك ه ،ك ألنَّك هذهك األسئتةك صيسك بئألماك اصسَّك ك صيئغةك نَّك رإ اتيهئ.ك اإلجئبةنيك َوباص يك اتىك املستج ةك احملدَّك 
ك منك ئعومشجِّك ك ازك اتىك االستبيئنك فنك يكونك حمفِّك (ك 2)ك معتومئتك خمتتفة؛ىلك احلغولك اتىك إيك طايقةك طاحك األسئتةك يؤ ِّك 

ك اصنهئية.ك حىتك إلجئبةايتعئونك ويستماك يفك وك هك معينك بئألما،ك صكيك يشعاك املسَتجَوبك فنَّك وك ك اإلجئبةلك رعك منك معدَّك فج ك اصاَّك 
ك بئصتئيلك مل ك يقوم ك ك بتغميمسؤولك اصدراسةك مئ ك فوك املت فوك ك صتعباك دالك يوصِّك صكيك بوسعهاالستبيئن،ك اتيهك فنك يفع ك مئ

حيثك يظهاك ك اإلجئبئت،اصتقتي ك منك خطأك (ك 3؛ك و)منك طافك املستجَوبنيك اإلجئبةجئبئتك غرك اصكئمتةك فوك ادمك اإل
 ,Malhotra)ك خئطئةك قةبطايك ئوك حتتيتهفك ئئك يتمك تسجيتهملك  قيقةك فوغرك ك فجوبةمك املستجَوبنيك ئك يقدِّك ملك اإلجئبةخطأك 

Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011, p. 240). ك
 Self-administred online)ك االنرتنتك اربك اإل ارةك ذايتك استبيئنمتك استخدامك هك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّك 

survey) هك بئستعمئلك ف اةك إنشئؤك متك واصذيك ،ك«Google Forms»  اص يك متكِّنك منك تغميمك استبيئنئتك جذابةك وتوزيعهئك
ك االاتمئ متك .ك (3-2-1حقك رقمك )املالك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك مبئك يفك ذصكاملختتفةك ك االنرتنتشاةك اربك مواقعك مبئ

ك  ك بعد ك اصطايقة ك اصدراسئتك ك اتىك االطالعاتىك هذه ك من ك اص يك تؤلِّك جممواة ك اتى يفك ك نتاالنرتك ك استعمئلك إمكئنيةد
ك تك املستجَوبني.ك يالاص يك هتدفك إىلك اصتعافك اتىك آراءك وتفضاصدراسئتك اصستوليةك 

ك فنَّك ك ،ئالنرتنتبرعتىك اصاغمك منك استخدامك االستبيئنئتك اإلصكرتونيةك بشك ك فسئسيك يفك اصدراسئتك املتعتقةك  إالَّ
ك اهتمئمك األلئ ميينيك واملمئرسني ك يظهاون ك اصتسويق ك مث  ك متزايدك ك يفك اصتخغغئتك اصاليسية ك بتئ ك تقنيئتك مجعك ا طبيق

ك تورِّاهئ.ك اك صتمزايئك اصكبرةك اص يك نظاكً ك (Ilieva, Baron, & Healey, 2002, p. 2)ك االنرتنتاصبيئنئتك اربك 
ك االستبيئنئتك اإل ك يتي:ك )نذك ك صكرتونيةمنك مزايئ (ك تكتفةك منخفضةك 2؛ك )مجعك اصبيئنئتورعئصيةك سااةك ك (1لاك مئ

ايف؛ك موقعهمك اجلياك ك انظاك اصنك اصوصولك اصفوريك إىلك مجهورك واسعك بيضِّك ك إمكئنية(ك 3مقئرنةك بئالستبيئنئتك اصتقتيدية؛ك )
ك 4) ك ك إمكئنية( ك جذاب ك استبيئن ك )وك تغميم ك وتفئاتي؛ ك حتيكُ 5واض  ك وجو  ك وادم ك اصدراسة ك اينة ك يف ك اصتحكم زك (

(ك 7م؛ك )انك فسئتةك االستبيئنك يفك اصوقتك اصذيك ينئسبهك اإلجئبةك مكئنيةاك إلمةك صتمستجَوبنيك نظاكً (ك املالء6املستجِوب؛ك )
(ك يتمك حتمي ك اصبيئنئتك مبئشاةك إىلك 8ممئك ميكنهمك منك إبداءك رفيهمك اصغاي ؛ك )ك نيادمك اصكشفك انك هويةك املستجَوب

،ك ممئك ميكِّنك منك توررك اصوقتك واملوار ك املاتبطةك (Close-ended)بانئمجك حتتي ك اصبيئنئتك ملئك يتعتقك األماك بئألسئتةك امليتقةك 
صكرتونيةك راصةك متسئويةك صتدخولك اإلك رك املواقعاوك زك (ك جلميعك 9؛ك )يفك إ خئهلئك اصبيئنئت،ك إضئرةك إىلك تفئ يك اخلطأك بإ خئل

ك ةك انئرجغرك املكتمتةك واخلامتيئتك حتُققك متنعك منك إ خئلك االستجئبئتك ك إنشئءك إمكئنية(ك 10إىلك االستبيئن؛ك و)
 ,Van Selm & Jankowski, 2006 ; Ilieva, Baron, & Healey, 2002 ; Sills & Song)ك نطئقك اصدراسة

2002 ; Frechtling, 2002 ). ك
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مك اتىك اصتحكك ك فنَّك هنئكك خطاك رقدانك (Mann & Stewart, 2000)مئنك وستيوارتك ومعك ذصك،ك ياىك اصبئحثئنك 
منك االستبيئن،ك إذك قدك الك تتورَّاك يفك األراا ك املستجَوبنيك خغئلصك اصعينةك املستهدرة.ك صذصكك وك ك اتىك ئإلجئبةمنك يقومك ب

عارةك إنك لئنك ،ك يتعتقك فوهلمئك مبفسئسينيك فج ك اصتقتيصك منك احتمئلك حدوثك هذاك اخلطأك يفك  راستنئ،ك متك طاحك سؤاصني
هدفك يةك املستجَوب.ك جنسيارةك عاملستجَوبك فقئمك يفك رندقك خاللك اصثالثك سنواتك املئضية،ك بينمئك يتعتقك اصثئينك مب

ةك معك استعبئ ك اصذينك الك اسغئلصك اصعينةك املستهدرةك منك اصدخليعك املستجَوبنيك مجك منك استيفئءدك اصتألك ك إىلاصسؤاصنيك 
ك .اصشاوطتتوراك ريهمك هذهك 

 Population and Sampleعينة الدراسة و  مجتمع 4.1.4
 Study Population لدراسةاإلحصائي لمجتمع ال .أ

مك االهتمئمك يفك ينغبك اتيهك اصذينتدراسةك اتىك فنَّهك جممواةك اصعنئصاك فوك األراا ك اإلحغئليك صك تمعاجمليُعاَّفك ك ”
 راسةك معينة،ك ومبعىنك آخاك هوك مجيعك اصعنئصاك اص يك تتعتقك هبئك مشكتةك اصبحثك وقدك يكونك جمتمعك اصدراسةك طالبك 

ك .(106،ك صفحةك 2008)اصنقيب،ك ك “ك جئمعةك معينةك فوك سكئنك إقتيمك معني
ونك  اخ ك نطلئنواك يقك ك اجلنسيةك اجلزالايةك سواءكً يفك مجيعك اصسيئحك ذويك احلئصيةك ك  راستنئيفك ك اإلحغئليتمعك اجمليتمث ك 

ك خرة.سنواتك األاصثالثك فوك خئرجك اجلزالا،ك واصذينك فقئمواك يفك رندقك معني،ك مهمئك لئنتك اصوجهةك اصسيئحيةك خاللك 
حيثك يتميزك ك ،(Hard to reach population)ك إصيهبغعوبةك اصوصولك اخلئصك بدرسئتنئك يتسمك جمتمعك اصبحثك 

(ك ادمك توُراك إطئرك معئينةك )قئلمةك 2و)ك بئصدراسةك نياملعنيفراا ك اجملتمعك (ك صعوبةك حتديدك 1:ك )ـمعئتك بهذاك اصنوعك منك اجملت
اك صعدمك نظاكً .ك وبئصتئيل،ك (Marpsat & Razafindratsima, 2010, p. 4)امسيةك تضُمك لئرةك فراا ك جمتمعك اصدراسة(ك 

ك متألخرة،ك امسيةك جلميعك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك جلأواك إىلك اإلقئمةك يفك رندقك خاللك اصثالثك سنواتك اوجو ك قئلمةك 
دراسةك ئك منك جمتمعك اصانطالقكً ك اتىك فستوبك املعئينة،ك منك فج ك اصوصولك إىلك اد ك ماللمك منك املستجوبني.ك االاتمئ 
ك حتديدك اصعنئصاك اصتئصية:ك ميكن
 :ك اصعم ريهك فوك منك فج ك اصرتك مجيعك اصسيئحك ذويك اجلنسيةك اجلزالايةك واصذينك فقئمواك يفك رندقك ك عنصر المعاينة

 األخرة.خاللك اصثالثك سنواتك 

 :ك صالاتمئ ك اتىك شبكةك تدراسةك نظاكً صاملدىك اجلياايفك ك ملك يتمك حتديدك المدى الجغرافي ومواقعك ك رتنتاالنا
اصتواص ك االجتمئايك منك فج ك توزيعك فسئتةك االستبيئن.ك حيثك امتتك اصطئصبةك اتىك توزيعك االستبيئنك يفك 
اصعديدك منك اجملموائتك املتخغغةك يفك اصسيئحةك واصسفاك واص يك تضمك اصسيئحك اجلزالاينيك منك  اخ ك وخئرجك 

 .اصوطن
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 :2020يةك وسبتمربك متك توزيعك االستبيئنك يفك اصفرتةك املمتدةك بنيك شهايك جويتك المدى الزمني. 

 Sampling Method أسلوب المعاينة .ب
اك غرك قئب ك واليةك فماكً عئينةك اصعشاتىك فستوبك املك االاتمئ ئ،ك يعتربك مك توراك إطئرك معئينةك لمئك متك شاحهك ستفكً داك صعنظاكً 

ك  ك استتزم ك صذصك، ك امليساةك ك االاتمئ صتتحقيق. ك فستوبك املعئينة ك استعمئل ك طايق ك ان ك اصعشوالية ك اصعينئتك غر اتى
(Convenient Sampling) تمعك منك املعئينةك غرك اصعشواليةك فينك يكونك فاضئءك اجملك نوعك ”لئصتئيل:اصذيك ميكنك تعايفهك ك ك

عني،ك فوك اصاغبةك يفك اصتوراك يفك وقتك موك اصقابك اجلياايف،ك وك املستهدفك يستورونك معئيرك معينة،ك مث ك سهوصةك اصوصول،ك 
ك  (Snowball sampling)وفستوبك املعئينةك اربك لاةك اصثتجك  (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016) “ك املشئرلة

ك ئك اصفا ك اصذيك متك إجيئ هبئصبحث.ك يقومك حينهنك منك إجيئ ك األراا ك املستهدرنيك تقنيةك متكِّك ك ”لئآليت:واصذيك ميكنك تعايفهك ك 
بتزويدك اصبئحثك بئسمك را ك مستهدفك آخا،ك اصذيك يقومك بدورهك بتزويدك اسمك اصفا ك اصثئصث،ك وهكذا.ك ميكنك اصنظاك إىلك 

 “ئك صيهإهذهك االسرتاتيجيةك اتىك فهنئك وسيتةك صتتيتبك اتىك املشئل ك املاتبطةك بأخذك اصعينئتك اص يك يغعبك اصوصولك 

(Atkinson & Flint, 2001, p. 1). ك

 Sample size حجم العينة .ج
تعتربك مسأصةك حتديدك حجمك اصعينةك منك فهمك انشيئالتك اصعديدك منك اصبئحثنيك واأللئ ميني،ك إذك متَّك اصتطُاقك إىلك 

ك نذلاك منك بينهئك ك اندمئك طايقةك حسئبك حجمك اصعينة يكونك جمتمعك اصدراسةك غرك حمدو ك يفك اصعديدك منك اصكتب،
(Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011 ; Mark, 2005 ; Daniel, 1999 ; Singh & 

Chaudhury, 1985 ; Cochran, 1977 ; Yamane, 1967). 

 Sarmah)يتمث ك اهلدفك منك حتديدك احلجمك املنئسبك صتعينةك يفك تقدياك اصنتئلجك جلميعك فراا ك اجملتمعك بدقةك جيدةك 

& Hazarika, 2012)ك اقرتح ك رتقد ك وك ك .  & ,Malhotra, Décaudin, Bouguerra)ك نآخاوك اصبئحثك مئهلوتاا

Bories, 2011) ك اينةك مكونةك منك ك ك 500ااتمئ ك اصدراسئتك املشئهبةك منك فج ك حتديدك حجمك اصعينة،ك حيثك ياىك فنَّ
ك  ك اص ي ك اصتسويقية ك اصدراسئت ك يف ك األ ىن ك احلد ك هي ك يئمئينبك تقوممفا ة ك اصبئحث ك اقرتح ك معني.ك لمئ ك سوق ك دراسة

(Yamane, 1967) ك %3±ةك )ةك خمتتفمعئ صةك بسيطةك متكِّنك منك حسئبك حجمك اصعينئت،ك بئستعمئلك مستويئتك  قَّك ك،
 ,Israel)ك (P = 0,5)ك في %50ك ـوبقيمةك احتمئصيةك مقدرةك بك %95مستوىك ثقةك (،ك اندك %10±،ك %7±،ك ±5%

1992, p. 3) ك .ك
ك اصبئحثك يئمئينرإ ك معئ صة ك اتى ك ااتمدنئ ك فلربك منك (Yamane, 1967)ك ذا ك  راستنئ ك جمتمع ك فنَّ ك ااتبئر ك مع ،

)مئك هوك معمولك بهك ك %5±ومستوىك  قةك مقدَّرك بك ك %95مفا ةك )جمتمعك لبرك غرك حمدو (،ك مبستوىك ثقةك ك 100000
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مفا ة.ك ميكنك توضي ك ذصكك ك 400ك ـبك ااصدراسةك مقدَّركً يفك اصدراسئتك اصتسويقيةك واصسيئحية(،ك ريكونك احلجمك األ ىنك صعينةك 
ك (.1-4يفك اجلدولك رقمك )ك مبزيدك منك اصتفغي 

 (%95مستوى الثقة ا لمستويات الدقة )حجم العينة تبع (:1-4رقم ) جدول

ك 
Source: Israel, Glenn, D. (1992), Determining Sample Size, Program Evaluation and Organizational 

Development, Florida Co-operative Extension Service, IFAS, University of Florida, p. 3. 

اصذيك قئمك بتطوياك معئ صةك متكِّنك منك ك (Cochran, 1997)اتىك  راسةك اصبئحثك لوشاانك ك االاتمئ لمئك ميكنك 
ك احملدو ةك واص يك ميكنك توضيحهئك ريمئك يتي:حسئبك حجمك اصعينةك يفك حئصةك اجملتمعئتك غرك 

𝑛ₒ =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
 

ك ك 
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ك ئك فنَّ:ك اتمك 
nₒ ك حجمك اصعينة؛ك :ك
z ك قيمة:ك كz حنغ ك اتيهئك منك جدولك ك( ملستوىك اصثقةكz-scores؛) ك

 p: ك هيك اصنسبةك املقدَّرةك صتخئصيةك املتوراةك يفك جمتمعك اصدراسة؛ك
q 1ك ك =ك-pك ؛
e ك فوك هئمشك اخلطأك :ك مستوىك اصدقةك املاغوبك ريهك(Sarmah, Hazarika, & Choudhury, 2013). ك

ك ومنهك ميكنك حسئبك حجمك اصعينةك اخلئصك بدراستنئ،ك اتمئك فنَّ:
z ملئك يكونك مستوىك اصثقةك 1,96ك =ك( ك تكونك قيمةك %95ك ـبك امقدَّركً ك،z ؛1,96مقدَّرةك بـك ك) ك

 p واص يك ك 0,5ك اتىك اصقيمةك اصقغوىك هلئك واملتمثتةك يفك االاتمئ )ملئك تكونك  رجةك اصتبئينك غرك معاورة،ك يتمك ك 0,5ك =ك
ك  منك اجملتمعك ميتتكك اخلئصيةك اص يك نبحثك انهئك واملتمثتةك يفك إقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيك يفك رندقك ك %50تشرك إىلك فنَّ

ك خاللك اصثالثك سنواتك األخرة(؛
q ؛0,5ك =(ك 0,5 – 1)ك =ك 

e ك (؛%95فيك )مستوىك اصثقةك يسئويك ك 0,05ك =ك
ك اينتنئك لئصتئيل:وبئصتئيلك يغب ك حجمك 

𝑛ₒ =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
=

(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
= 384,16 = 385 

 ; Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011)اتىك  راسئتك اصبئحثنيك ك ئالاتمئ بئصتئيل،ك وب

Cochran, 1997 ; Yamane, 1967) ك ك بنيك رتاوحك ياأل ىنك حلجمك اصعينةك املنغوحك بهك يفك  راستنئك ك احلديتضِّ ك فنَّ
ك مفا ة.ك 601اتىك اينةك حجمهئك ك اصطئصبةااتمدتك ك يفك حنيك مفا ة،ك 500وك 385

 Sample Representativenessتمثيل العينة  .د
تبئرك اصعينةك اصنهئليةك ،ك الك ميكنك ااواينةك لاةك اصثتجصعينةك امليساةك اربك ااك الستخدامنئك صتمعئينةك غرك االحتمئصيةك نظاكً 

عئصةك ئك جلميعك اصسيئحك اجلزالايني.ك ومعك ذصك،ك تعتربك شبكةك اصتواص ك االجتمئايك رئيسبوك،ك رصتمستجوبنيك ممثتةك متئمكً 
 & ,Gilligan, Kypri)ك ئك بطايقةك تقتيديةإصيهصتيئيةك منك فج ك اصوصولك إىلك فراا ك اجملتمعك اص يك يغعبك اصوصولك 

Bourke, 2014 ; Baltar & Brunet, 2012) منك طافك اصعديدك منك اصبئحثنيك حيثك متك االارتافك هبذاك املوقعك .ك
(Gilligan et al., 2014 ; Goodman, Cryder & Cheema, 2013 ; Baltar & Brunet, 2012 ; Berinsky 
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et al., 2012 ; Ramo & Prochaska, 2012 ; Simons & Chabris, 2012 ; Buhrmester, Kwang & 

Gosling, 2011 ; Paolacci, Chandler & Ipeirotis, 2010) نك منك ميكِّك ك ،فوغرك مكتِّك ك لخيئرك موصىك به
ك بنفسك مستوىك وحىتك مبستوىك فرض ك منك اصعديدك منك اصبدال ك اصشئلعة  احلغولك اتىك بيئنئتك ذاتك جو ةك ائصية

(Guttentag, 2016, p. 78). ،ك بنيك معاجلك رإنك اشوالية،ك تكنك ملك ةمجئصياإلك اصدراسةك اينةك فنك منك اصاغمك اتىك فيًضئ
ك ك .اصدراسةك صعينةك اصكتيك زاصتحيكُ ك تقتي ك إىلك يهدفك لئنك ك املختتفةك اصعينئتك فخذك إطئرات

  Survey Designتصميم االستبيان  5.1.4
مك هذاك اصقسمك حملةك ائمةك انك خمتتفك اصقضئيئك اص يك متك فخذهئك بعنيك االاتبئرك اندك ختطيطك وتغميمك استبيئنك يقدِّك 
 اصدراسة.

 General Characteristics of the Survey الخصائص العامة لالستبيان .أ
متك تغميمك االستبيئنك صيبدفك مبقدمةك قغرةك هتدفك إىلك إبالغك املستجوبنيك حولك املوضوعك اصعئمك صتدراسة،ك اصياضك 
ك منهئك واملدةك اصتقايبيةك ملتئه.ك لمئك متك تأليدك اصسايةك اصتئمةك ألجوبةك املستجوبنيك ومعتومئهتمك اصشخغيةك هبدفك طمأنتهم

ألمهيتهك يفك ك الذصكك فمهيةك لبرةك إىلك اجلئنبك اصشكتيك صالستبيئنك نظاكً ك ك إاطئءمتك .ك انك فسئتتهك اإلجئبةوتشجيعهمك اتىك 
مثرك وك وضعك صورةك رندقك مميَّزك متَّك ك «Google Forms»جذبك انتبئهك املستجَوبنيك احملتمتني،ك حيثك وبفض ك ف اةك 

متك تقسيمك .ك لمئك (3ك تحقك رقم)املك ستبيئناك اتىك االدك ئك جيصكيك يعطيك انطبئاكً صالنتبئه،ك ومتَّك اختيئرك منطك اصكتئبةك بتمُعنك 
ك يتي:ك ريمئميكنك توضيحهئك رليسية.ك ك حمئوراالستبيئنك إىلك فربعةك 

 :خصائص السفر  المحور األولTravel Characteristics 
اصفندق،ك ك منك حيثك امتيةك اختيئرك اصتعافك اتىك خغئلصك اصسفاك اخلئصةك بك ك مستجَوبإىلك ك هذاك احملورهدفك 

خلك جز،ك إنوعك اصفندقك اصذيك متك حجزه،ك سببك اإلقئمةك يفك اصفندق،ك مغئ رك املعتومئتك حولك اصفنئ قك وفسئصيبك احل
تفسرك فجوبةك ك ومسئادتنئك اتىك فك اتىك اصسيئقك اصذيك يقومك ريهك املستجَوبك بئختيئرك رندقك إقئمتهمنك فج ك اصتعاكُ 

منك اإلقئمةك يفك اصفندقك ك صياضارك بعضك املتيراتك املتعتقةك خبغئلصك اصسفاك مث :ك املستجَوبني.ك لمئك ارتأينئك اختبئرك تأث
ك وتغنيفك اصفندقك اتىك استعدا هك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.

ك ،(Screening question)طاحك سؤالك اصفازك بدايةك احملورك ك يفمتك ك ،ك حيثفسئتةك 9إىلك ك رمتك تقسيمك هذاك احملوك 
سنوات(ك ك 3ذهك اصفرتةك )هرندقك خاللك اصثالثك سنواتك األخرة.ك متك اختيئرك بك بئإلقئمةك يفك يتعتقك مبعارةك إنك قئمك املستجوكَ 

ك إىلك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقةك ومنك فج ك ا ئلصك ملختتفك خغبك اك املستجوكَ صارعك منك احتمئلك تذلك استنئً ا
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ك طاحك هذاك اصسؤالك الستبعئ ك األشخئصك اك لمئك متَّك ك ك إقئمتهك وسفاه. نظااك صتقنيةك ك صذينك ملك يقيمواك منك قب ك يفك رندقك معنيَّ
ك اوحة.و قةك األسئتةك املط

  :في صناعة الفندقة  االبتكارالمحور الثانيInnovation in the Hotel Industry 
اتك اصفندقيةك فثنئءك كئرك االبتنك ملختتفك وصيهئك اصسيئحك اجلزالايوك هدفك هذاك احملورك إىلك اصتعُافك اتىك األمهيةك اص يك يكُ 

ك إذك  . ك يفك رندقك معنيَّ ك اإلقئمة ك يتعتقك اختئذهمك صقاار ك واملتمث ك احملورهذا يفك ك االبتكئرك يفك بئملتيرك املستق ك صتدراسة
.ك املؤسسئتك اصفندقيةيفك ك كئراالبتحمئورك جزليةك تتعتقك بأبعئ ك ك ةإىلك ثالثك بدورهك متك تقسيمهك ،ك واصذياملؤسسئتك اصفندقية

متك قيئسهك واصذيك ،ك (Hotel type/design innovations)اصفندقك نوع/تغميمك ك كئراتابتك يفاصبعدك األولك ك يتمث 
ك )رقاة(ك ابئرةك 11بئستعمئلك  ك املعتومئتك يتمث . ك اصثئينك يفك استعمئلك تكنوصوجيئ  Use of information)ك اصبعد

technology)، كييفك تاصثئصثك بئصشخغنةك فوك ابئرة.ك ويفك األخرك يتعتقك اصبعدك ك 17واصذيك متك قيئسهك بئستعمئلك ك
اصعبئراتك ك وتعدي متك استخااجك ابئرة.ك ك 15بئستعمئلك ،ك واصذيك متك قيئسهك (Customization of service)ك اخلدمة

ك .(6.1.4)صدراسةك بقيئسك متيراتك ائك منك اصدراسئتك اصسئبقةك واص يك متك تفغيتهئك يفك اصقسمك اخلئصك املستخدمةك انطالقكً 
  المحور الثالث: سلوك السائحTourist Behaviour 
ك االاتمئ إذك متك ك ،ختغيصك احملورك اصثئصثك منك االستبيئنك صتمتيرك اصتئبعك صتدراسةك واملتمث ك يفك ستوكك اصسئل متك 

بعدك األولك اتىك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقة.ك يتمث ك اصك ئالاتمئ بك وتعديتهمئاتىك بعدينك رليسينيك متك اختيئرمهئك 
،ك هبدفك اصتعُافك ابئراتك 3اتىك ك ئالاتمئ اصبعدك ب،ك متك قيئسك هذاك (Willingness To Stay)يفك االستعدا ك صإلقئمةك 

ك اصسئل ك ا ك واستعدا  ك يفك رندقك ُمبتكا.اتىك رغبة ك اصثئينك ريتمث ك يفك االسفمَّك ك جلزالايك صإلقئمة ك اصبعد ك صتدرعك ئ تعدا 
(Willingness To Pay) ابئراتك هبدفك اصتعُافك اتىك مدىك استعدا ك ك 3متك قيئسك هذاك اصبعدك بئستعمئلك حيثك ،ك

،ك خمتغاك صتفندقك املبتكاك وضعك تعايفك احملورمتك يفك بدايةك هذاك ك تدرعك مقئب ك اإلقئمةك يفك رندقك ُمبتكا.اصسئل ك اجلزالايك ص
متك استخااجك ك ألسئتةك االستبيئن.ك هرهمك واصتألدك منئك صدراستنئك منك فج ك تذلرك املستجَوبك واصذيك متك حتديدهك ورقكً 

ك اصقسمك اخلئصك تمك تفغيتهئك يفسيص يك ئك منك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقةك واوتكييفك اصعبئراتك املستخدمةك انطالقكً 
ك .(6.1.4)ك متيراتك اصدراسةبقيئسك 

ك ك 
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  المحور الرابع: المعلومات الشخصيةPersonal Information 
نك ،ك حيثك تضمَّك بنيصتمستجوكَ مجعك املعتومئتك اصشخغيةك واصوظيفيةك متك تغميمك احملورك األخرك صالستبيئنك منك فج ك 

ك  ك اجلزء ك املهنة،ك 8هذا ك املستوىك اصتعتيمي، ك اإلقئمة، ك بتد ك اجلنسية، ك اصسن، ك )اجلنس، ك وك ك فسئتة ك املدنية اصدخ ك احلئصة
تعدا ك منك حيثك االستعدا ك صإلقئمةك واالسك فوك االختالرئتك اصفاوقئتك اختبئرك هبدفاصشهاي(.ك متك إضئرةك هذاك احملورك 

ك .صتخغئلصك اصدمييااريةك تبًعئفج ك اإلقئمةك يفك رندقك ُمبتكاك ك صتدرعك من

 Types of Questions and Scales Used واع األسئلة والمقاييس المستخدمةأن .ب
  مقياس ليكرتLikert scale 

 ك ذصكك إىلك ويعوك يعدك مقيئسك صيكاتك منك فلثاك مقئييسك االجتئهئتك شهاةك واستخداًمئك يفك اصعتومك اصستولية.ك 
ك املقيئسك اتىك ويقومك هذك سهوصةك تغميمهك واستخدامه،ك وثااءك املعتومئتك اص يك ميكنك حتقيقهئك منك خاللك تطبيقه. ا

 ك ئفسئسك لتئبةك جممواةك منك اصعبئراتك فوك اصبنو ك حولك مفهومك مئ،ك فوك ظئهاةك معينةك ميكنك منك خالهلئك تيطيةك مجيعك فبع
قئ،ك ك موارقك إطالكً اك إىلك غربك ائ ةك جممواةك منك اخليئرات،ك ترتاوحك بنيك موارقك جدك هذاك املفهوم،ك حيثك تعطيك صتمستجوكَ 
،ك 2020)اصقحطئين،ك اصعئماي،ك آلك مذهب،ك وك اصعما،ك موارقتهك فوك ادمك موارقتهك ك اص يك ميكنك منك خالهلئك حتديدك  رجة

ك .(203صفحةك 
رةك لبك ك ادا فئك ومنك (ك ميكنك مجعك اصبيئنئتك بسااةك نسبيكً 1)ك :مزايئك االستبيئنئتك املعتمدةك اتىك مقيئسك صيكاتمنك 

(ك ميكنك إثبئتك صحةك اصتفسراتك اص يك يتمك 3)ك ذاتك مغداقيةك ائصية؛اك تقديااتك تورِّك (ك ميكنك فنك 2)ك منك املستجَوبني؛
 يك اصبيئنئتك اصك ،ك و مج(ك ميكنك مقئرنة4و)ك نك خاللك جممواةك متنواةك منك اصوسئل ؛إجااؤهئك منك اصبيئنئتك اص يك توراهئك م

 .Nemoto & Beglar, 2014, p)تقدمهئك معك تقنيئتك مجعك اصبيئنئتك اصنواية،ك مث ك األسئتةك املفتوحةك واملقئبالتك 

ك .(2
ك املبيَّك إذك .ك رئئتمعظمك مقئييسك صيكاتك منك فربعك فوك ستك ك تتكوَّن حتتويك اتىك ك قئييسك اص ينتك اصدراسئتك فنَّ

 Working)رئئتك نئ ًراك مئك ميكنك اصتحكمك ريهئ،ك وقدك يعو ك ذصكك إىلك قيو ك سعةك اصذالاةك اصعمتيةك ك فلثاك منك ست

memory capacity)اصشبئبك ك نك منك رئةيفك حئصةك مئك إذاك لئنك املستجَوبوك ئك صيكاتك اصابئايك حمبوبكً ك .ك يكونك مقيئس
صتفهمك ويتطتبك جهًداك ك سهاًلك ك (point scales-4)ذويك اصدارعك املنخفضك إللمئلك االستبيئن،ك لونك املقيئسك اصابئايك وك 
 point-6)منك استخدامك مقيئسك صيكاتك اصسداسيك ك ئ،ك الك بدَّك ومعك ذصك،ك اندمئك يكونك ذصكك ممكنكً صإلجئبة.ك ك ق َّك ف

scales) ألنهك يسم ك بئصارعك منك  قةك اصقيئسك ك(Nemoto & Beglar, 2014, p. 5) ك ريمئك يتيك مثئلك انك مقيئسك.
ك صيكاتك اصسداسي:
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 (: مقياس ليكرت السداسي للعبارات التي تتطلب الموافقة أو عدم الموافقة2-4شكل رقم )
6               5              4             3             2             1 

 غير موافق     غير موافقموافق           موافق          موافق       غير موافق    ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 
 نوعا ما       نوعا ما                         بشدة  بشدة                                       

Source: Nemoto, T., & Beglar, D. (2014), Developing Likert-Scale Questionnaires, JALT 2013 

Conference Proceedings, (pp. 1-8), Tokyo, p. 5. 

ك نيدك منك اصبئحثيعتقدك اصعديحيثك منك املزايئك األخاىك صستمك صيكاتك اصسداسيك هوك ادمك احتوالهك اتىك رئةك حمئيدة.ك 
نك تغممك بنفسك طايقةك اتىك رئئتك مقيئسك صيكاتك ف(ك 1)فنَّهك الك ينبييك استخدامك اصفئئتك احملئيدةك صثالثةك فسبئب.ك 

مىك "بدونك طول"ك تسرإذاك نظانئك إىلك مسطاة،ك رتنك جندك رئةك حمئيدةك )فيك الك توجدك نقطةك اتىك املسطاةك ك اصقيئسك املئ ي،
تعتربك اصفئةك احملئيدةك غرك ضاوريةك ألنهك ك (3و)ك ؛تسببك اصفئئتك املتوسطةك مشئل ك إحغئليةك (2)ك فوك "طولك حمئيد"(؛

نك ذصكك منك اتيهئك رقط،ك ومنك املستحسنك اصتألدك مك اإلجئبةاصعنئصاك اص يك بإمكئنك املستجوبنيك ك إ مئجاتىك اصبئحثنيك 
يُعتربك .ك إضئرةك إىلك ذصك،ك (Nemoto & Beglar, 2014, p. 4)ك (Piloty Study)خاللك اصدراسةك االستطالايةك 

تفكرك منك اصك الختيئرك هذاك االقرتاحك بداًلك ك بك ميواًلك صتمستجوكَ ك ،ك فيك فنَّك (Refuge option)خيئرك اصتجوءك ك "حمئيد"اخليئرك 
 ;Armstrong R. L., 1987 ; Garland, 1991 ; Chang, 1994)فسئتةك االستبيئنك اصدقيقةك انك ك اإلجئبةوحمئوصةك 

Lozano, García-Cueto & Muñiz, 2008).  ك
مك غرك مهك "1") صقيئسك األمهيةك اصسداسيك اتىك ستمك صيكاتك االاتمئ متك ئ،ك رتقدك مئك متك ااضهك ستفك ك إىلاك استنئ كً 

ك مهمك صتيئية(" 6"ا،ك مهمك جدًّك " 5"مئ،ك ك مهمك إىلك حدٍّك ك "4"مئ،ك ك غرك مهمك إىلك حدٍّك " 3" غرك مهم،ك "2"اتىك اإلطالق،ك 
رقةك فوك ادمك ااملوك ك وستمك صيكاتك اصسداسيك صقيئس،ك املؤسسئتك اصفندقيةيفك ك االبتكئراملتعتقك بأبعئ ك ك اصثئيناحملورك يفك 

" 6"،ك موارق" 5"،ك ئك مئموارقك نواكً ك "4"،ك ئك مئموارقك نواكً غرك " 3" ،موارقغرك ك "2"،ك ئموارقك متئمكً غرك ك "1")املوارقةك 
ك .احملورك اصثئصثك املتعتقك بأبعئ ك ستوكك اصسئل يفك ك (ئوارقك متئمكً م

 المهيَكلةسئلة المفتوحة أو غير األ Open-ended questions 
ئك هنَّك إهك اخلئصة.ك إذك اتيهئك بكتمئتك اإلجئبةاألسئتةك غرك املهيكتةك ابئرةك انك فسئتةك مفتوحةك يستطيعك املسَتجَوبك 

ئك اتىك فق ك تشويهك ك انك املستجَوبنيك منك اصتعبرك انك اجتئهئهتمك وآرالهمك اصعئمة.ك ميتتكك هذاك اصنوعك منك األسئتةك تأثركً متكِّك 
ئصتئيلك تكونك هذهك األسئتةك ة،ك وبحايك نك منك اصتعبرك بك ِّك وك نك املستجَوباملهيكتة.ك حيثك يتمكَّك ك ةك بئألسئتةجئبئتك مقئرناإل

يفك خطاك ك هئمهكُ فك سئتةك اصعديدك منك اصستبيئت،ك تتمث .ك هلذاك اصنوعك منك األيةستكشئراالذاتك منفعةك يفك حئصةك اصدراسئتك 
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تك اصغوتك منك فج ك البئصتئيلك الك بدك منك استعمئلك مسجِّك وك إذك تاتبطك اصبيئنئتك مبهئراته.ك ك ،اصتحُيزك املاتفعك صتبئحث
ك .(Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011, p. 240) اصتسجي ك احلايفك صإلجئبئت

كنك تعتربك فيضئك تكتفةك وبطءك تسجي ك االجئبئتك وحتتيتهئك منك بنيك فهمك ايوبك هذاك اصنوعك منك األسئتة.ك بئصتئيلك مي
فوصيةك صالستبيئن.ك صكنك يفك ك لأسئتةك ك فو يةستكشئراالهذاك اصنوعك منك األسئتةك مفيدك يفك حئصةك اصدراسئتك ك استنتئجك فنَّك 

ك .ئجيئبيئهتإفلثاك منك ك ئذاتك اصنطئقك اصواسعك تكونك ستبيئهتك االستقغئليةحئصةك اصدراسئتك 
ؤالك اصسوك ك (Q3)اصثئصثك ك اصسؤال:ك املواصيةك بطايقةك حمدو ةك يفك األسئتةببك قمنئك بئستعمئلك األسئتةك املفتوحةك ذاك اصسهل
اية(ك وبتدك جنسيةك جزالك ذوىك جنسيةك املستجَوبك )واصتألدك منك فنهك فك اتمنك فج ك اصتعاكُ اصاابعك صتمحورك ك (Q4)اصاابعك 
 إقئمته.

 األسئلة المغلقة أو المهيكلة Closed-ended questions 

ذيك ياللمهك ريهئك املستجَوبك بئختيئرك اجلوابك اصهيك األسئتةك اص يك حتد ك ستستةك منك األجوبةك احملتمَتة،ك إذك يقومك 
ك  ة،َكتةك ذاتك خيئراتك متعدِّك .ك قدك تكونك األسئتةك املهي(Ibnlkhayat, 2005, p. 121) منك بنيك خمتتفك االقرتاحئت

ك ُقمنئك بئستعمئل:ك حيثك .تاتيبيةفوك ك ثنئلية
  األسئتةك ذاتك اخليئراتك املتعد ةك(Multiple Choice Questions) 

وك فلثا.ك متك ،ك واتىك املستجَوبنيك اختيئرك واحدةك منهئك فحمتمتةك ةك إجئبئتبتوررك ادَّك ك اصبئحثيفك هذهك احلئصةك يقومك 
ك ا اصسؤالك اصاابعك ك ،(Q3)ك صثصسؤالك اصثئ،ك ا(Q2)اصسؤالك اصثئينك :ك صنوعك منك األسئتةك يفك احملورك األولاستعمئلك هذا

(Q4) ك اصسؤالك اخلئمسك،(Q5) اصسؤالك اصسئ سك ،ك(Q6) اصسؤالك اصسئبعك ،ك(Q7) ك اصسؤالك اصثئمنك،(Q8) اصسؤالك وك ك
ك اصسئ ساصسؤالك ،ك (Q5)ك اخلئمساصسؤالك ك ،(Q2)اصثئينعك منك خاللك اصسؤالك ببئإلضئرةك صتمحورك اصااك .(Q9)اصتئسعك 
(Q6) ك اصسؤالك اصسئبعك،(Q7) واصسؤالك اصثئمنك ك(Q8). ضئرةك يفك اصبعضك منهئك سؤالك مفتوحك )فخاى:ك ياجىك إمتك ك

ك جئبةك فخاىك ملك يتمك ذلاهئك يفك اخليئراتك املقرتحة.إك إاطئءذلاهئ...(ك انك طايقك توررك صتمستجَوبك راصةك 
زك األسئتةك منك جتنبك اصعديدك منك اصستبيئتك اص يك تتعتقك بئألسئتةك املفتوحةك ألنك خطاك اصتحيكُ ك ننك هذاك اصنوعك مميكِّك 

ك .ك سااةك فلثاق ك تكتفةك وك ف.ك لمئك يكونك تشفرك ومعئجلةك هذاك اصنوعك منك األسئتةك ئمنخفضكً صدىك اصبئحثك يكونك 
ك ك 
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  األسئتةك اصثنئليةك(Dichotomous questions) ك
خل.ك إ،ك وك خطأفك اك فوك فنثى،ك صحي لك :ك نعمك فوك ال،ك ذكَ مثالك اإلجئبةمنك فج ك ك اواحدك ك بدياًلك توراك األسئتةك اصثنئليةك 

ك منك خاللك اصاابعاحملورك ك ويف (Q1) لاصسؤالك األوك ك منك خاللك األولصنوعك منك األسئتةك يفك احملورك متك استعمئلك هذاك ا
ك . (Q1)لاصسؤالك األوَّك 

 Variable Measures متغيرات الدراسةقياس  6.1.4
 Innovation in the Hotel Industryفي صناعة الفندقة  االبتكار .أ

ك الاتمئ ايفك صنئاةك اصفندقة،ك إذك متك ك االبتكئراتىك جممواةك منك اصدراسئتك منك فج ك حتديدك فبعئ ك ك االاتمئ متك 
ك  ك اصتئصية: ك اصثالثة ك األبعئ  ك اتى ك اصدراسة ك هذه ك يف ك ك /تغميمنوعابتكئرات  Hotel type/design)اصفندق

innovations)ك تكنوصوجيئ ك استعمئل ك اخلدمة(Use of information technology)ك املعتومئتك ؛ ك وتكييف ك ؛
(Customization of service). ك

 Hotel Type/Design Innovationsوع/تصميم الفندق ابتكارات نأوال: 
ك (2-4رقمك )يفك اجلدولك  ك بك اصفقااتمتك تدوينك ، ك يفك اصفندقك اص يك متك استك /تغميمنوعئبتكئراتك املتعتقة عمئهلئ
ك افك اصدراسة.يتوارقك معك جمتمعك وفهدك واص يك متك استنبئطهئك منك اصدراسئتك اصسئبقةك وتعديتهئك مبئك استبيئنك اصدراسة

 اإليهمع أهم الدراسات التي تطرقت ابتكارات نوع/تصميم الفندق فقرات  (:2-4رقم ) جدول
 الباحثون الفقرات المتغير الرئيسي

 
 
 

ابتكارات 
نوع/تصميم الفندق 
Hotel type/design 

innovations 

 

هئك رندقك يوراك جتابةك رندقيةك رايدةك منك نوا .1
)مثال:ك رندقك متميزك منك حيثك اصشك ،ك 

ك اخل.(وسئل ك اصرتريه،ك املطئام،ك 

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Kim & Perdue, 2013) 

 

ك متميزةك  .2 ك معمئرية ك هبندسة ك يتميز رندق
ك )فصيتة،ك معئصاة(

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

(Kim & Perdue, 2013) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

ك اخلئص .3 ك سحاه ك صه ك انك ك رندق ومميز
ك اصفنئ قك األخاى

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Kim & Perdue, 2013) 

 اصسيئحية املعئمل من قايب رندق .4
ك واصرتريهية

(Kim & Perdue, 2013) 

 (Kim & Perdue, 2013)ك املطئام من قايب رندق .5
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ك اصفندق .6 ك استقبئل يزك تتم )هبو( قئاة
ك بديكورك متميزك ورايدك منك نواه

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Kim & Perdue, 2013) 

وسيقىك مرندقك يتميزك جبوك ماي ك )مثال:ك  .7
بةك اطورك طيوك ك  رجةك حاارةك منئسبةك ماحية،

ك (خلإ

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Kim & Perdue, 2013) 

(Kim, 2011) 

ك تتميزك  .8 ك غاف ك اتى ك حيتوي رندق
ك بتجهيزاتك ذاتك جو ةك ائصية

(Kim & Perdue, 2013) 

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

ك متميزةك  .9 ك بطايقة ك تزيينهئ ك مت غاف
ك (خلإ)معئصاة،ك فصيتة،ك 

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

 (Veerakumaran, 2009)ك رندقك حمئطك بئملسئحئتك اخلضااء .10

رندقك حيتويك اتىك ماارقك ريئضيةك ذاتك  .11
ك اصااحة،ك  ك فمئلن ك )مسب ، ك ائصية جو ة

 (إخلك SPAقئاةك ريئضة،ك منتجعك صحيك 

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

(Kim & Perdue, 2013) 

(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

(Wu & Liang, 2009) 

(Khuong & Giang, 2014) 

 الطالبة إعدادالمصدر: من 

 Use of Information Technology المعلومات وجياثانيا: استعمال تكنول
ستنبئطهئك منك واص يك متك ااملعتومئتك ك تكنوصوجيئاملتعتقةك بئستعمئلك ك اصفقااتمتك تدوينك ،ك (3-4رقمك )يفك اجلدولك 

ك يتوارقك معك جمتمعك وفهدافك اصدراسة.ك اصدراسئتك اصسئبقةك وتعديتهئك مبئ
 ايهإلمع أهم الدراسات التي تطرقت  المعلومات تكنولوجيافقرات استعمال  (:3-4جدول رقم )

 الباحثون الفقرات المتغير الرئيسي
 
 
 
 
 
 
 
 

ك االنرتنتاحلجزك اربك ك إمكئنية .1

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

(Kim & Perdue, 2013) 

(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

(Siguaw, Enz, & 

Namasivayam, 2000) 

ك )نقدك  .2 ك صتتسديد ك متعد ة ك طاق ك اتوُرا
ك (خلبطئقةك التمئن،ك إوك 

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

ك جمئنيةك (wifi)وايك رئيك ك إنرتنت .3
(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

(Lee & Tussyadiah, 2010) 
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 تكنولوجيااستعمال 
 المعلومات
 Use ofك 

information 

technology 
 
 

 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

(Siguaw, Enz, & 

Namasivayam, 2000) 

(Dan Reid & Sandler, 1992) 

ك  .4 ك تدرق ك مجك االنرتنتسااة ك يف يعك ائصية
ك اصفندق ك اصبهو،ك ك فحنئء ك املطعم، )مثال:

ك (خلاملسب ،ك إ

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

(Lee & Tussyadiah, 2010) 

(Veerakumaran, 2009) 

ك موقعكً  .5 ك ميتتك ك ئفئاتيكً تك ئصكرتونيكً إك ئرندق
ك ئوجذابكً ك امبتكاكً 

Adapted from:  

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

رندقك متواجدك اتىك املواقعك املتخغغةك  .6
ك  ك )مث : ك اصسفا  ,Bookingيف

Trivagoك (خل،ك إ

Adapted from:  

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

ك اصتواص ك  .7 ك مواقع ك اتى ك متواجد رندق
ك  ك )مث :  ,Facebookاالجتمئاي

Instagram, Youtubeك (خل،ك إ

Adapted from:  

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

ك "اصتكنوصوجيئتك  .8 ك يستعم  رندق
ك فج ك  ك من ك صتبيئة( ك )صديقة اخلضااء"

ك محئيةك اصبيئة

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

ك اصيافك  .9 ك صيتق ك إصكرتوين ك نظئم وجو 
ك )مث ك املمينطةاصفندقية ك اصبطئقئت ك  :

ك (خلساي،ك إاصاقمك واص

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Waldhöra & Freidla, 2006) 

(Siguaw, Enz, & 

Namasivayam, 2000) 

(Dan Reid & Sandler, 1992) 

ك توُراك حئسوبك خئصك  اخ ك اصيارة .10
(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

(Veerakumaran, 2009) 

(Dan Reid & Sandler, 1992) 

توُراك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك  .11
 اصيارة

(Veerakumaran, 2009) 

(Dan Reid & Sandler, 1992) 

ك اصفندقك  .12 ك  اخ  ك فامئل ك مالز وجو 
ك رئلس) ك اصكمبيوتا، ،ك نرتنتواك فجهزة
ك خل(إ

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

 

ك  اخ ك اصفيديوك مؤمتااتك نظئمك وجو  .13
ك (االنرتنت)اتغئالتك ماليةك اربك  اصيارة

(Waldhöra & Freidla, 2006) 

(Siguaw, Enz, & 

Namasivayam, 2000) 



 

219 
 

 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

(Video Conferencing System) ك

ئاتيةك تف/وجو ك تتفزيونك بشئشةك مسطحة .14
ك  اخ ك اصيارة

(Waldhöra & Freidla, 2006) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

(Siguaw, Enz, & 

Namasivayam, 2000) 

ك  .15 ك نظئم ك  اخ ك ك إادا وجو  اصطتبيئت
 (Waldhöra & Freidla, 2006) اصيارةك )اربك شئشةك اصتتفئزك مثال(

ك حاارةك  .16 ك تكييفك  رجة ك نظئم وجو 
 اصيارة

(Kim & Perdue, 2013) 

(Waldhöra & Freidla, 2006) 

 

-check)تسجي ك اخلاوجك ك إمكئنية .17

out) ئك منك اصيارةك )اربك شئشةك اصتتفئزك انطالقكً ك
ك مثال(

(Kim & Perdue, 2013) 

 

 الطالبة إعدادالمصدر: من 

 Customization of Service الخدمةثالثا: تكييف 
ئتك اصسئبقةك واص يك متك استنبئطهئك منك اصدراسك اخلدمةبتكييفك ك املتعتقةك اصفقااتمتك تدوينك ،ك (4-4رقمك )يفك اجلدولك 

 يتوارقك معك جمتمعك وفهدافك اصدراسة.ك وتعديتهئك مبئ
 اإليهمع أهم الدراسات التي تطرقت  فقرات تكييف الخدمة (:4-4رقم ) جدول

 الباحثون الفقرات المتغير الرئيسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ك Check-in)ك اصدخولك فوقئتك تكييف .1
ك صاغبةك ئورقكً ( Check-out)ك واخلاوج
ك وحئجتهك اصزبون

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Khuong & Giang, 2014) 

(Kim & Perdue, 2013) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

ك منك  .2 ك واخلاوج ك اصدخول ك تسجي  سااة
ك اصفندق

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Khuong & Giang, 2014) 

(Kim & Perdue, 2013) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

ك ورقكً ك إمكئنية .3 ك اصيارة ك  يكور ك ئتيير
ك صتفضيالتك اصزبئلن

(Nhepera N. , 2017) 

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Khuong & Giang, 2014) 

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

(Veerakumaran, 2009) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 
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 تكييف الخدمة
Customization of 

service 
 
 

ك ورقكً ك إمكئنية .4 ئك تكييفك جتهيزاتك اصيارة
ك حلئجئتك اصزبئلنك )إضئرةك ساياك مثال(

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Khuong & Giang, 2014) 

اك خدمةك رائيةك األطفئلك يفك اصفندقك توركُ  .5
ك )مثال:ك روضة،ك مابية(

(Khuong & Giang, 2014) 

(Iorgulescu & Rãvar, 2013) 

(Veerakumaran, 2009) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

آصةك صنعك اصشئيك /ك اصقهوةك /ك ثالجةك ك تور ا .6
ك  اخ ك اصيارة

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

ك  .7 ك صير متوراك ك (Kitchenette)مطبخ
ك حتتك اصطتب

(Veerakumaran, 2009) 

(Victorino, Verma, Plaschka, 

& Dev, 2005) 

توررك خدمئتك اصنق ك منك وإىلك فمئلنك  .8
ك اصسيئحية،ك  ك املعئمل ك )لئملطئر، اصقغد

ك اخل(

قرتاحئتك اك استنئً اك إىلمتك إضئرةك اصعبئرةك 
ك بعضك احملكمني

ك حتتك  .9 ك سيئحية ك فنشطة ك ينظم رندق
ك املعئملك  ك فهم ك فو ك املدينة ك )زيئرة اصطتب

ك اصسيئحية،ك اخل.(

قرتاحئتك اك إىلك استنئً امتك إضئرةك اصعبئرةك 
 بعضك احملكمني

ئك قكً فك ورصتموظفنيك اهتمئمك خئصك ومكيَّك  .10
ك صاغبئتك ل ك زبون

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

ك بئ .11 ك زبون ك ل  ك خيئطبون هك مسموظفون
ك )ابتسئمئت،ك ستوكك و و ،ك اخل.(

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(La Rose & Rowson, 2017) 

(Nhepera N. , 2017) 

(Avermaete, Viaene, Morgan, 

& Crawford, 2003) 

 & Van Vaerenbergh)ك موظفوك اصفندقك يتحدثونك بتيةك اصزبون .12

Holmqvist, 2013) 

ك وليِّك  .13 ك املالبس ك غسي  ك خدمة ئك هتوُرا
ك حسبك اصطتب

(Anamaria & Maria-Cristina, 

2013) 

ك فو/وك تفضيتيةك افسعئركً ك اصفندقك يورا .14
ك األوريئءك صعماللهك امتيئزات

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Nhepera N. , 2017) 

(La Rose & Rowson, 2017) 

(Kim & Perdue, 2013) 

(Siguaw, Enz, & 

Namasivayam, 2000) 

ك مثال)ك مبتكاةك تاوجييةك افسعئركً ك يورا .15
ك جزاحلك اندك جمئنيةك صيتةك اتىك احلغول

(Nhepera & Onojaefe, 2019) 

(Nhepera N. , 2017) 

(Khuong & Giang, 2014) 
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ك يفك املاارقنيك فحدك جمئنيةك معينة،ك ملدة
ك (خلإك حمد ة،ك ررتات

 الطالبة إعدادالمصدر: من 

 Tourist Behaviourسلوك السائح  .ب
إذك متك ك ،يفك صنئاةك اصفندقةك اتىك جممواةك منك اصدراسئتك منك فج ك حتديدك فبعئ ك ستوكك اصسئل ك االاتمئ متك 
االستعدا ك صتدرعك وك ك (Willingness To Stay)يفك هذهك اصدراسةك اتىك اصبعدينك اصتئصيني:ك االستعدا ك صإلقئمةك ك االاتمئ 

(Willingness To Pay). ك

 Willingness To Stayأوال: االستعداد لإلقامة 
اسةك املتعتقةك بئالستعدا ك صإلقئمةك اص يك متك استعمئهلئك يفك استبيئنك اصدرك ك اصفقااتمتك تدوينك ،ك (5-4رقمك )يفك اجلدولك 

 .واص يك متك استنبئطهئك وتعديتهئك انطالقئك منك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقة
 اإليهمع أهم الدراسات التي تطرقت لإلقامة  فقرات االستعداد (:5-4رقم ) جدول

 الباحثون الفقرات المتغير الرئيسي

 االستعداد لإلقامة 
Willingness To 

Stay 

ك ئرسأختك االختيئر،ك إمكئنيةك صديك لئنتك ك صو .1
ك ك مبتكاك رندقك يفك اإلقئمة

Adapted from : 

(Borisenko, 2018) 

ك فثنئءك مبتكاك رندقك يفك صإلقئمةك فخطط .2
ك سفاي

Adapted from : 

(Cometa, 2012) 

ك بتكامك رندقك يفك صإلقئمةك استعدا ك اتىك فنئ .3
ك سفايك فثنئء

Adapted from : 

(Borisenko, 2018) 

(Cometa, 2012) 

 الطالبة إعدادالمصدر: من 

 Willingness To Payثانيا: االستعداد للدفع 
ك راسةاملتعتقةك بئالستعدا ك صتدرعك اص يك متك استعمئهلئك يفك استبيئنك اصدك اصفقااتمتك تدوينك ،ك (6-4رقمك )يفك اجلدولك 

ك .واص يك متك استنبئطهئك وتعديتهئك انطالقئك منك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقة
ك ك 
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 اإليهمع أهم الدراسات التي تطرقت للدفع  فقرات االستعداد (:6-4رقم ) جدول
 الباحثون الفقرات المتغير الرئيسي

 االستعداد للدفع
Willingness To 

Pay 
 
 

 

ك قئرنةمك جيدةك قيمةك توراك املبتكاةك اصفنئ ق .4
ك بأسعئرهئ

Adapted from : 

(Cometa, 2012) 

ك  فجك منك إضئيفك مبتغك  رعك املقبولك من .5
ك مبتكاك رندقك يفك اإلقئمة

Adapted from : 

(Fuentes-Moraleda, 

Lafuente-Ibáñez, Muñoz-

Mazón, & Villacé-

Molinero, 2019) 

(Brouwer & Sergeev, 2019) 

(Borisenko, 2018) 

(Millar & Mayer, 2013) 

(Cometa, 2012) 

(Kang, Stein, Heo, & Lee, 

2012) 

ك يفك اإلقئمةك فج ك منك فلثاك صتدرعك مستعدك فنئ .6
ك مبتكاك رندق

Adapted from : 

(Fuentes-Moraleda, 

Lafuente-Ibáñez, Muñoz-

Mazón, & Villacé-

Molinero, 2019) 

(Brouwer & Sergeev, 2019) 

(Borisenko, 2018) 

(Masiero, Heo, & Pan, 

2015) 

(Heo & Hyun, 2015) 

(Millar & Mayer, 2013) 

(Cometa, 2012) 

(Kang, Stein, Heo, & Lee, 

2012) 

 الطالبة إعدادالمصدر: من 

 Pilot Survey الدراسة االستطالعية األولية 7.1.4

بيئن.ك حيثك يتمث ك االختبئرك اصقبتيك صالستماحتةك تتمث ك املاحتةك األخرةك قب ك امتيةك مجعك اصبيئنئتك اصفعتيةك يفك 
ك .(Hensher, Rose, & Greene, 2005, p. 256)ك االستبيئنيفك اختبئرك حمتوىك ك منهئاهلدفك اصاليسيك 

املستهدرنيك ك تمعك املستجَوبنيعاضك اتىك فربعةك فشخئصك اتىك األق ك منك نفسك جمفنك تكُ اتىك ابئراتك االستبيئنك 
ك ملنتمنيااملااجعةك منك قب ك األشخئصك منك فج ك مجعك مالحظئهتمك بشأنك اصغيئغةك ووضوحك اصفقاات.ك جيبك فنك تستماك 

يفك هذهك املاحتة،ك ك .اصتبئسك فوك غموضرقااتك االستبيئنك واضحةك والك يوجدك ريهئك مجئعك بأنَّك إىلك جمتمعك اصدراسةك حىتك اإل
دك آراءك جممواةك واسعةك منك األراا ؛ك ومعك ذصك،ك الك ميكنك حتديك صتقئطاك الئك مئك تكونك رقااتك االستبيئنك جيدةك نظاكً غئصبكً 

 ,Nemoto & Beglar)مفا ةك اتىك األق ك ك ك 30ك مكونةك مناستطالايةك ف الهئك اصفعتيك  ونك جتابتهئك انك طايقك  راسةك 
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2014, p. 6) ك ك ك إجااءيتمك . ك ختبئرك استبيئنك اصدراسةك وحتديدك اجلوانبك اص يك تتطتباك االستطالايةك هبدفاصدراسة
بيئنك منك نئك اصدراسةك اصقبتيةك صالستاصتحسني،ك ولذصكك احلمئيةك فوك جتنبك األخطئءك احملتمتة.ك واألهمك منك ذصك،ك متكنِّك 

 ,Brace, 2004) انك فسئتةك اصدراسةك اإلجئبةننئك منك اك اصبيئنئتك اص يك متكِّك اصتألدك منك فنك األسئتةك اص يك متك طاحهئك تورِّك 

p. 164) ك .ك
ءك اصدراسةك وفراا ك إذك متك ااضهك اتىك بعضك زمالك ،املتخغغنيك نيبئعك مجيعك املااح ك املقرتحةك منك طافك اصبئحثمتك اتِّك 

)املتحقك ك ختغئصذويك االك حتكيمهك منك طافك جممواةك منك األسئتذةك مثك متَّك ك ،نيك إىلك اصشاحيةك املستهدرةاصعئلتةك املنتم
حيثك متك إضئرةك سؤالك مفتوحك يفك آخاك االستبيئنك يتي ك مفا ة،ك ك 33اك متك توزيعهك اتىك اينةك مكونةك منك (.ك وفخركً 4رقمك 

بيئنك واملدةك رهمك األسئتة،ك طولك االستقااءةك االستبيئنك وك اصفاصةك صتمستجَوبنيك إلبداءك رفيهمك حول:ك بسئطةك وسهوصةك 
ك لئنتك اصا و ك بغفةك ائمة،ك ك اصالزمةك صإلجئبةك اتيه.ك  ك نيك فنَّك بإذك اتض ك منك خاللك مالحظئتك املستجوكَ ك إجيئبية،جد 

ك  قئلق.ك ك 8وك 5اوحك بنيك يرتك اتيهك ك اإلجئبةوقتك ك تبيئنك واضحةك ومفهومةك وفنَّك فسئتةك االس

 Statistical Tools and Methods of اإلحصائية وأساليب التحليل اإلحصائياألدوات  8.1.4

Statistical Analysis. 
ك متَّك  ك وحتتيتهئ، ك االستبيئن ك بواسطة ك املتتقطة ك اصبيئنئت ك إ خئل ك فج  ك ك من ك احلزمة ك صتعتومك لياإلحغئاستعمئل ة

ك  ك وك (IBM SPSS Statistics 26)االجتمئاية  واختبئر احلئصية صتدراسة اصاليسي اهلدف حتقيق فج  من.
 األسئصيب بئستخدام ةاجملمَّع اصبيئنئت حتتي  مت هلئ اصاليسي اصسؤال اتى اإلجئبة يف املسئمهة قغد ئهتئراضي

ك :اصتئصية ةاإلحغئلي
 ك املستخدم املقيئس ثبئت قيئس(Reliability Analysis) ك ك  معئم  بئستخدام خك لاونبئك فصفئ

(Cronbach’s Alpha). 

 ك املستخدم صتمقيئس اصبنئء صدق من اصتألد(Validity) ك حك ك خالل طك االرتبئ معئمالت سئبمن
(Pearson) اصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصذيك تنتميك إصيهك اصفقاةاصدراسةك وك ك بنيك  رجئتك ل ك رقاةك منك رقااتك. 

  ك اافك املعيئرياالحن،ك وسطك احلسئيبتامل،ك :ك اصتكاار،ك اصنسبك املئويةاإلحغئءك اصوصفيك مث بعضك فسئصيبك
اينةك ك ك انك توصيفك خغئلصالرضك مفا اتك اصعينة،ك منك فج ك حسئبك تكااراتك إجئبئتواملتوسطك املوزونك 

 .اصدراسة

  برسونك صمعئم ك االرتبئطك اصبسيطك حسئبك(r) عةك منهئ.واصتئبك اصعالقةك بنيك املتيراتك املستقتةك وذصكك صقيئسك 
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  ك اصبسيطاخلطيك االحندارك ك حتتي(Simple Regression) ك )ابتكئراتك ك ك تأثرك املتيراتك املستقتة الختبئر
نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعومئتك وتكييفك اخلدمة(ك اتىك املتيراتك اصتئبعةك )االستعدا ك 

 صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع(ك لُ ك واحد ك اتىك ِحَدة.ك 

  ك ك ك حتتي  ك االحندار ك اخلطي ك ابتكئراتك ك (Multipe Regression)املتعد  ك متيرات ك ريه ك ااتربت واصذي
ك  ك اصفندق، ك ومتيرك وك نوع/تغميم ك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك لمتيراتك تفسرية ك تااستعمئلك تكنوصوجيئ

 .(R²) ²االستعدا ك صتدرعك لمتيراتك تئبعة،ك وذصكك بئستعمئلك معئم ك اصتحديدك روك ك االستعدا ك صإلقئمة

  حتتي ك اصتبئينكANOVA الختبئرك املعنويةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندار.ك 

 ائم ك تضخمك اصتبئينك صتنموذجك بئستعمئلك ك اختبئرك اصتعد يةك اخلطية(VIF). 

 ك  اختبئر ك ك (T-test)ت ك بني ك اصفاوقئت ك فو ك االختالرئت ك  راسة ك فج  ك اجلزالاينيك من ك اصسيئح استعدا 
مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدمييااريةك )اجلنسك وبتدك اإلقئمة(ك صإلقئمة/اصدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 
 .وخغئلصك اصسفاك )نوعك اصيارةك اصفندقية(

 ك األحئ يك اختبئر ك اصفاوقئتك بنيك ك (ANOVA One-Way)ك اصتبئين ك فو ك االختالرئت ك  راسة ك فج  من
ك بئختالفك خغئلغهمك  ك مبتكا ك رندق ك يف ك اإلقئمة ك فج  ك من ك صإلقئمة/اصدرع ك اجلزالايني ك اصسيئح استعدا 

صدمييااريةك )اصسنك واملستوىك اصتعتيميك واملهنةك واحلئصةك اصعئلتيةك واصدخ (ك وخغئلصك اصسفاك )تغنيفك اصفندقك ا
 .واصياضك منك اصسفاك ووجهةك اصسفا(

ك ك 
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 Analysis of the Survey Results تحليل نتائج الدراسة االستقصائية 

  Reliability and Validity of the Scale Usedتحليل ثبات وصدق المقياس المستخدم  1.2.4

 Reliability Analysisحساب ثبات االستبانة باستعمال معامل ثبات ألفا كرونباخ  .أ

Cronbach’s Alpha.  

عاَّضك تتاصبحوثك واصدراسئتك اصتطبيقيةك صستوكك األراا ك ك فنَّك ،ك (Hair et al., 2002)اصبئحثك هرك وزمالؤهك ك ياى
تبئعك املبئ ئك ئةك باإلحغئلياصذيك يتمك معئجلتهك منك خاللك اصنظايةك املعئينةك وك ك صنوانيك منك اخلطأك يتمث ك فوهلمئك يفك خطأ

فمئك اصنوعك اصثئينك منك اخلطأك ك اصبحث،جملتمعك صتمجتمعك صتغب ك ممثتةك متثيالك صئ قًئك ك اخلئصةك بزيئ ةك متثي ك اينةك اصبحث
ئنئتك ىك اصبياصذيك يرتتبك اتيهك ادمك  قةك اصقيئسك يفك احلغولك اتيسمىك خبطأك اصقيئسك وك ك ريتعتقك بعمتيةك اصقيئسك صذصك

منك اصنوعك يةك هذاك نظاًاك ألمهوك ك .بشك ك  قيقك الستخالصك اصنتئلجك املستهدرةك منك اصبحثك اتيهئك االاتمئ اص يك ميكنك 
اصعنئصاك ك متعد ةك خغوًصئك معك انتشئرك املقئييسيةك اتىك نتئلجك اصبحوثك اصتطبيقيةك وك نك خاللك تأثراتهك اصستبماخلطأك وك 

عافك بئصثقةك يك بأ واتك صتتقتي ك منك هذاك اخلطأك بئستخدامك مئك واأللئ مينيتك اصستولية،ك متك تزويدك اصبئحثنيك يفك اصدراسئ
ك .(156،ك صفحةك 2010)جمئهدي،ك ك فوك اصثبئت
بئصثبئتك مدىك استقاارك اصدرجةك اص يك حيغ ك اتيهئك اصفا ك يفك مقيئسك يقيسك صديهك مسةك معينة،ك حيثك فنهك إذاك ك ديقغ

ك وك بنيك زروال،ك )حيواينك مئك متك تطبيقك املقيئسك اتىك اصشخصك فلثاك منك ماة،ك رإنهك يسج ك نفسك اصنتئلجك يفك ل ك ماة
يعطيك احلدك األ ىنك صتقيمةك اصتقديايةك ملعئم ك ك ”ه:ك (،ك فنَّك 2004)اصنبهئن،ك لمئك يؤلدك اصبئحثك .ك ك (229،ك صفحةك 2016

ثبئتك  رجئتك األ اة،ك وهيك فنسبك طايقةك يفك اصبحوثك املسحيةك لئالستبيئنئتك فوك مقئييسك االجتئهئتك ومقئييسك 
ك .(42،ك صفحةك 2016)بنك صئيف،ك ك “ك اصشخغيةك ويفك حئصةك االختبئراتك اصتحغيتية

ك  ك فج  ك ومن ك املستخدمةقيئس ك املقئييس ك ثبئت ك مدى ك قئمت ك لاونبئخك ك اصطئصبة، ك فصفئ ك معئ صة بئستخدام
(Cronbach’s Alpha) دك منك ثبئتك ف اةك اصدراسةك اتىك اينةك استطالايةك صتتألك ك(Pilot Study) ك 33مكونةك منك ك

ك اصكتية،ك إذك يوض ك اجلدولك رقمك ) ك منك اصعينة ك 7-4مفا ة.ك وقدك متك استبعئ هئ اصدراسةك ملختتفك ك ثبئتك معئمالت(
ك متيراتك اصدراسة.
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 ة االستطالعيةعلى العين للثبات لمتغيرات الدراسةكرونباخ (: نتائج تحليل معامالت ألفا  7-4) رقم جدول
 معامل ألفا للثبات عدد الفقرات المحاور

يفك صنئاةك ك االبتكئر
 اصفندقة

Innovation in the 

Hotel Industry 

ك اصفندقك ك /تغميمنوعابتكئراتك 
Hotel Type/Design Innovations 

13 0,834 

 املعتومئتك تكنوصوجيئاستعمئلك 

 0,932 17ك Use of Information Technologyك 

 تكييفك اخلدمة

ك Customization of serviceك 
15 0,819 

 0,943 45ك اصثبئتك اصكتيك صتمتيرك املستق 

ك ستوكك اصسئل 
Tourist Behaviour 

 االستعدا ك صإلقئمة

Willingness To Stay 
3 0,877 

ك عراالستعدا ك صتد
Willingness To Pay 

3 0,829 

 0,869 6ك اصثبئتك اصكتيك صتمتيرك اصتئبع

 0,944 51ك اصثبئتك اصعئمك صالستبيئن

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك مجئيل(ك إل0,944)فنك معئم ك اصثبئتك اصعئمك حملئورك اصدراسةك ماتفعك حيثك بتغك ك (7-4)يتض ك منك اجلدولك رقمك 

ك بنيك مسنياخلوك ك ةرقااتك االستبيئنك اصواحد ك تااوحك ثبئتك احملئورك مئ لحدك  0,932لحدك ف ىنك وبنيك ك ك 0,819،ك ريمئ
ك يدلك  مليداينك طبيقك ااتيهك يفك اصتك االاتمئ اتىك فنك االستبيئنك يتمتعك بدرجةك ائصيةك منك اصثبئتك ميكنك ك فاتى،ك وهذا

ك  ك حبسبك مقيئسك نئنتي ك ك (Nunnally & Bernstein, 1994)صتدراسة ك صتثبئت.ك ك 0,70اصذيك ااتمد ك ف ىن ك لحد
ك (.5)املتحقك رقمك 

هك متك حتسنيك  رجةك ثبئتك املقيئسك اخلئصك بنوعك اصفندقك منك خاللك حذفك اصفقاتنيك وجتدرك اإلشئرةك هنئك إىلك فنَّك 
تىك اصعينةك ومتك إائ ةك اختبئرك فصفئك لاونبئخك صتثبئتك ااصثئصثةك )رندقك صهك تئريخ(ك واصسئ سةك )اصقابك منك وسئل ك اصنق (،ك 

ك :لئصتئيلصتغب ك اصنتئلجك ك اصنهئليةك صتدراسةك 
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 للثبات على العينة الكلية للدراسة: نتائج تحليل معامالت ألفا (8-4)جدول رقم 
 معامل ألفا للثبات عدد الفقرات المحاور

يفك صنئاةك ك االبتكئر
 اصفندقة

Innovation in the 

Hotel Industry 

ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 
Hotel Type/Design Innovations 

11 0,879 

 استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت

 Use of Information Technologyك 
17 0,907 

 تكييفك اخلدمة

ك Customization of serviceك 
15 0,883 

 0,948 43ك اصثبئتك اصكتيك صتمتيرك املستق 

ك ستوكك اصسئل 
Tourist Behaviour 

 االستعدا ك صإلقئمة

Willingness To Stay 
3 0,849 

ك االستعدا ك صتدرع
Willingness To Pay 

3 0,810 

 0,850 6ك اصتئبعاصثبئتك اصكتيك صتمتيرك 

 0,950 49ك اصثبئتك اصعئمك صالستبيئن

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
(ك فنك معئم ك اصثبئتك اصعئمك حملئورك اصدراسةك ماتفعك حيثك بتغك بعدك تعدي ك االستبيئنك 8-4يتض ك منك اجلدولك رقمك )

لحدك ف ىنك وبنيك  0,810،ك ريمئك تااوحك ثبئتك احملئورك مئك بنيك األربعنيرقااتك االستبيئنك اصتسعةك وك ك مجئيل(ك إل0,950)
ك ك ك 0,907 ك اصثبئت ك من ك ائصية ك بدرجة ك يتمتع ك االستبيئن ك فن ك اتى ك يدل ك وهذا ك فاتى، ك لحد ك مقيئس ئنتيك نحبسب

(Nunnally & Bernstein, 1994) ك (.6)املتحقك رقمك  لحدك ف ىنك صتثبئتك ك 0,70اصذيك ااتمدك ك

 Validity of the Scale Usedتحليل صدق المقياس المستخدم  .ب
متئبعةك يفك  راسةك وحتتي ك جو ةك املقيئسك املستخدم،ك سيتمك اصتطاقك يفك هذاك اصعنغاك إىلك حتتي ك املؤشاك اصثئينك جلو ةك 

.ك حيثك يتكونك اصغدقك منك جئنبني:ك اصغدقك اصداختيك (Validity)املقيئسك املستعم ك واملتمث ك يفك مؤشاك اصغدقك 
تنتئجئتك قييمك املقئييسك املستخدمةك )املتيراتك املستقتة(ك صالسواصغدقك اخلئرجي.ك يشرك اصغدقك اصداختيك إىلك  رجةك ت

ك .ك (Kim, 2011, p. 111)املقغو ةك )املتيراتك اصتئبعة(ك 
نك حبسئبك معئم ك ارتبئطك برسوك ك اصطئصبةصدقك االتسئقك اصداختيك صالستبيئن،ك قئمتك ومنك فج ك قيئسك مدىك 

(Pearson) حمورك استعمئلك وك اصفندق،ك ك /تغميمنوعكئراتك ابتك ك  رجئتك ل ك رقاةك منك رقااتك احملئورك اخلمسةك )حموربنيك
ك اصكتيةك اصدرجةوك ك صتدرع(ك االستعدا ك وحمورك صإلقئمةك االستعدا ك وحمورك ،وحمورك تكييفك اخلدمة،ك املعتومئتك تكنوصوجيئ

استبعئ هئك ك مفا ة.ك وقدك متَّك ك 33مكونةك منك ك (Pilot Study)اتىك اينةك استطالايةك ك اصفقاةك إصيهك تنتميك اصذيك صتمحور
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ك ةواصدرجك األولك احملورك رقااتك منك رقاةك ل ك بنيك االرتبئطك معئمالتك يوض ك (9-4)ك رقمك واجلدولك .اصكتيةمنك اصعينةك 
ك صتمحور.ك اصكتية

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور األول: نتائج (9-4)جدول رقم 
 ندق الف /تصميمنوعابتكارات محور فقرات 

(Hotel Type/Design Innovation) 

 معامل االرتباط

Pearson Correlation 
 قيمة الداللة

Sig. 
ك 0,000ك **0,688 1
ك 0,000ك **0,667 2
ك 0,013ك   *0,426 3
ك 0,000ك **0,750 4
ك 0,003ك **0,495 5
ك 0,035ك   *0,368 6
ك 0,002ك **0,518 7
ك 0,000ك **0,718 8
ك 0,045ك   *0,351 9
ك 0,000ك **0,642 10
ك 0,000ك **0,780 11
ك 0,000ك **0,593 12
ك 0,001ك **0,546 13

0,01معنوي عند االرتباط :   ** 

0,05معنوي عند الرتباط : ا  * 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

بتكئراتك امعئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك األولك )ك فغتبية(ك فنَّك 9-4رقمك )ك نتئلجك اجلدولمنك يتض ك 
وفنَّك ثالثك رقااتك  ،0,01اندك مستوىك معنويةك ك ئإحغئليكً (ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك األولك  اصةك اصفندقنوع/تغميمك 

ك .0,780واحلدك األاتىك ك 0,351حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك االرتبئطك  .0,05اندك مستوىك معنويةك ك ئإحغئليكً  اصةك 
ك  اختيكً  ك مجيعك رقااتك احملورك األولك متسقة ك رإنَّ ك يثبتك صدقك واتيه ك ممئ ك اصذيك تنتميك صه ك معك احملور ك التسئقائ

 اصداختيك صفقااتك احملورك األول.
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ك معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الثاني: نتائج (10-4)جدول رقم 
 المعلومات تكنولوجيافقرات محور استعمال 

(Use of Information Technology) 

 معامل االرتباط

Pearson Correlation 
 قيمة الداللة

Sig. 
ك 0,002ك **0,516 1
ك 0,000ك **0,806 2
ك 0,000ك  *0,692 3
ك 0,000ك **0,748 4
ك 0,000ك **0,741 5
ك 0,000ك **0,785 6
ك 0,000ك **0,775 7
ك 0,000ك **0,729 8
ك 0,000ك **0,743 9

ك 0,000ك **0,715 10
ك 0,004ك **0,490 11
ك 0,000ك **0,688 12
ك 0,001ك **0,562 13
14 0,740** 0,000 

15 0,790** 0,000 

16 0,699** 0,000 

17 0,784** 0,000 

0,01معنوي عند االرتباط :  ** 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

عمئلك رقااتك احملورك اصثئينك )استك (ك فنَّك مجيعك معئمالتك ارتبئطك برسونك بني10-4منك نتئلجك اجلدولك رقمك )يتض ك 
حيثك جئءك احلدك  ،0,01اندك مستوىك معنويةك ك ئإحغئليكً (ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصثئينك  اصةك املعتومئتك تكنوصوجيئ

ك .0,806واحلدك األاتىك ك 0,490األ ىنك ملعئمالتك االرتبئطك 
تك صدقك االتسئقك اصداختيك ممئك يثبئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك متسقةك  اختيكً ك اصثئينواتيهك رإنَّك مجيعك رقااتك احملورك 

ك صفقااتك احملورك اصثئين.
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 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الثالث(: نتائج 11-4جدول رقم )
 فقرات محور تكييف الخدمة

(Customization of Service) 

 معامل االرتباط

Pearson Correlation 
 قيمة الداللة

Sig. 
ك 0,004 **0,492 1
ك 0,002ك **0,526 2
ك 0,003ك **0,503 3
ك 0,019ك  *0,406 4
ك 0,000ك **0,793 5
ك 0,000ك **0,721 6
ك 0,000ك **0,654 7
ك 0,008ك **0,451 8
ك 0,000ك **0,686 9
ك 0,020ك  *0,586 10
ك 0,017ك  *0,612 11
ك 0,013ك  *0,426 12
ك 0,000ك **0,719 13
14 0,531** 0,001 

15 0,501** 0,003 

0,01معنوي عند االرتباط :  ** 

0,05معنوي عند الرتباط : ا  * 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

تكييفك ااتك احملورك اصثئصثك )(ك فنَّك فغتبيةك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رق11-4منك نتئلجك اجلدولك رقمك )يتض ك 
ك ئإحغئليكً رقااتك  اصةك ك وفنَّك فربع، 0,01اندك مستوىك معنويةك ك ئإحغئليكً (ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصثئصثك  اصةك اخلدمة

ك .0,793واحلدك األاتىك ك 0,406حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك االرتبئطك  .0,05اندك مستوىك معنويةك 
ك مجيعك رقااتك احملورك اصثئصثك متسقةك  اختيكً  ك يثبتك صدقك اواتيهك رإنَّ ك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئ التسئقك ئ

ك صفقااتك احملورك اصثئصث.اصداختيك 
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 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الرابع(: نتائج 12-4جدول رقم )
 فقرات محور االستعداد لإلقامة

(Willingness To Stay) 

 معامل االرتباط

Pearson Correlation 
 قيمة الداللة

Sig. 
ك 0,000ك **0,924 1
ك 0,000ك **0,888 2
ك 0,000ك **0,880 3

0,01معنوي عند االرتباط :  ** 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
االستعدا ك )ك اصاابع(ك فنَّك مجيعك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك 12-4منك نتئلجك اجلدولك رقمك )يتض ك 

حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك  ،0,01اندك مستوىك معنويةك ك ئإحغئليكً  اصةك ك اصاابع(ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك صإلقئمة
ك .0,924واحلدك األاتىك ك 0,880االرتبئطك 

تسئقك اصداختيك ئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئك يثبتك صدقك االمتسقةك  اختيكً ك اصاابعواتيهك رإنَّك مجيعك رقااتك احملورك 
ك .اصاابعصفقااتك احملورك 

ك بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الخامسمعامالت االرتباط (: نتائج 13-4جدول رقم )
 فقرات محور االستعداد للدفع 

(Willingness To Pay) 

 معامل االرتباط

Pearson Correlation 
 قيمة الداللة

Sig. 
ك 0,000ك **0,782 1
ك 0,000ك **0,905 2
ك 0,000ك **0,905 3

0,01معنوي عند االرتباط :  ** 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
االستعدا ك )ك اخلئمس(ك فنَّك مجيعك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك 13-4منك نتئلجك اجلدولك رقمك )يتض ك 

حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك  ،0,01اندك مستوىك معنويةك ك ئإحغئليكً  اصةك ك اخلئمس(ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك صتدرع
ك .0,905واحلدك األاتىك ك 0,782االرتبئطك 

ك مجيعك رقااتك احملورك  تسئقك ئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئك يثبتك صدقك االمتسقةك  اختيكً ك اخلئمسواتيهك رإنَّ
ك .اخلئمساصداختيك صفقااتك احملورك 
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صدراسةك يتض ك صنئك ثبئتك ف اةك اك ،يفك اجلداولك اصسئبقةاملوضحةك منك خاللك نتئلجك اصثبئتك واالتسئقك اصداختيك 
ك ب ك اصداختيك درجة)االستبيئن( ك املقيئس بأن اصقول ميكن سبق مئ اتى بنئءكً وك  اتيه،ك وماتفعةك وصدقك اتسئقهئ
ك .ئك جيعتنئك نطبقهئك اتىك لئم ك اصعينةممك ،مغداقية ذاتك نتئلج اتى احلغول صتطئصبة تتي  جبو ة يتميز املستخدم

 Descriptive Analysis of the Sample التحليل الوصفي لعينة الدراسة 2.2.4
ك  ك من ك اصدراسة ك ك 601تكونتك اينة ك الستخداموك مفا ة، ك اصقوالمك ك نتيجة ك استقبئل ك من ك متنع ك اص ي ك اصربجمة تقنية

يتيك ك ريمئوك .ك مجيعك اصقوالمك بشك ك غرك منقوصك اتىك منك احلغولك اصطئصبةك تاالستقغئليةك غرك املكتمتةك رتقدك متكن
ك .اوخغئلصك اصسف،ك منك حيثك اخلغئلصك اصدمييااريةك تدراسةاصتوصيفك اصدقيقك صتعينةك اصنهئليةك ص

 Demographic Characteristicsالخصائص الديمغرافية  .أ
 يهئك يسئويك اد ك اصذلورك رك اصوصفيك ملفا اتك اصعينةك املدروسةك إىلك فنَّك ك اإلحغئلييشرك اصتحتي ك : الجنس

مفا ةك فيك مئك يعئ لك ك 401ريهئك يسئويك ك اإلنئث،ك يفك حنيك لئنك اد ك %33,3ك فيك مئك يعئ لمفا ةك ك 200
ك .(14-4اصعينةك ابئرةك انك إنئث،ك وهذاك مئك يوضحهك اجلدولك رقمك )ك .ك بئصتئيلك ثتثئ66,7%

 (: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للجنس14-4جدول رقم )
  (%) المئوية النسبة التكرار  الجنس

  33,3 200 ذكر

  66,7 401 أنثى

  100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
 :لك رقمك ،ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدوك رئئتك مخسمتك تقسيمك اصشاال ك اصعمايةك ملفا اتك اصعينةك إىلك ك السن

سنةك بعد ك ك 35-25اصفئةك اصعمايةك األلثاك متثيالك يفك اينةك اصدراسةك هيك تتكك اص يك ترتاوحك بنيك ك (ك فنَّك 4-15)
ك ناصذي،ك مثك رئةك األراا ك %23,6سنةك بنسبةك ك 45-36.ك تتيهئك ريمئك بعدك رئةك %54,7مفا ةك فيك مئك يعئ لك ك 329

اك شاحيةك وفخركً ،ك %9بنسبةك سنةك ك 55-46،ك مثك تتيهئك رئةك %9,2سنةك بنسبةك ك 25وك 18يرتاوحك سنهمك بنيك 
 .%3,5سنةك بنسبةك ك 55األراا ك اصذيك يتجئوزك سنهمك 
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 للسن(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا 15-4جدول رقم )
 (%)النسبة المئوية  التكرار فئات السن

18-25 55 9,2 

25-35 329 54,7 

36-45 142 23,6 

46-55 54 9 

 3,5 21  56 أكثر من

 100 601 المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

 :فغتبيةك فراا ك اصعينةك ذويك املستويئتك اصعئصية.ك إذك ك (ك فنَّك 16-4يتض ك منك اجلدولك رقمك )ك المستوى التعليمي
.ك تتيهئك مبئشاةك %49,1نك اتىك شهئ ةك يفك طورك مئك بعدك اصتدرجك بنسبةك األوىلك األراا ك احلئصتوك ك املاتبةك يأيتك يف

ك ك .%4,5بةك بنسفوك فق ك اك رئةك األراا ك ذويك املستوىك اصتعتيميك اصثئنويك ،ك وفخركً %46,4رئةك اجلئمعينيك بنسبةك 
 للمستوى التعليمي(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا 16-4جدول رقم )

 (%)النسبة المئوية  التكرار التعليميالمستوى 
 4,5 27 أقلو  ثانوي

 46,4 279 جامعي

 49,1 295 ما بعد التدرج

 100 601 المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
 :ك تتيهئك %55,2نك بنسبةك فلثاك منك نغفك مفا اتك اصعينةك موظفوك ك (ك فنَّك 17-4يتض ك منك اجلدولك )ك المهنة،

مثك رئةك ك %11,8.ك تأيتك بعدك ذصكك رئةك اصطالبك بنسبةك %17,1ريمئك بعدك رئةك األراا ك ذويك املهنك احلاةك بنسبةك 
ك .%3,5اك رئةك املتقئادينك بنسبةك وفخركً ك %6،ك رئةك اصيرك موظفنيك بنسبةك %6,3األامئلك بنسبةك ك نسئءرجئل/ك 
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 (: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للمهنة17-4جدول رقم )
 (%)النسبة المئوية  التكرار المهنة
 55,2 332 موظف

 17,1 103 مهن حرة

 6,3 38 أعمال امرأةرجل/

 3,5 21 متقاعد

 6 36 غير موظف

 11,8 71 طالب

 100 601 المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
 :ج،ك ك 100000منك فراا ك اصعينةك يتجئوزك  ختهمك ك %28,3ك (ك فنَّك 18-4يتض ك منك اجلدولك رقمك )ك الدخل 

مثك .ك %16,5 جك بنسبةك ك 60000وفق ك منك ك 40000تتيهئك ريمئك بعدك رئةك األراا ك ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك 
ورئةك األراا ك ذويك اصدخ ك املرتاوحك ك %15بنسبةك ك  ج 100000وفق ك منك ك 80000ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك 

األراا ك ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك ك تأيتك رئتئاك .ك وفخركً %14,3بنسبةك ك  جك 80000وفق ك منك ك 60000بنيك 
ك .ك اتىك اصتوايلك %12,5وك %13,5بنسبةك ك  ج 20000 جك ورئةك فق ك منك ك 40000وفق ك منك ك 20000

 الشهري للدخل(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا 18-4جدول رقم )
 (%)النسبة المئوية  التكرار الدخل الشهري

 12,5 75 دج 20000أقل من 

 13,5 81 40000وأقل من  20000بين 

 16,5 99 60000وأقل من  40000بين 

 14,3 86 80000وأقل من  60000بين 

 15 90 100000وأقل من  80000بين 

 28,3 170 وأكثر 100000

 100 601 المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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 :43,9بنسبةك ك ُازنبفغتبيةك فراا ك اصعينةك ك (ك فنَّك 19-4خاللك اجلدولك رقمك )يتض ك منك ك الحالة االجتماعية% 

.ك تأيتك بعدك ذصكك رئةك األراا ك املتزوجنيك بدونك %43,3تتيهئك مبئشاةك رئةك األراا ك املتزوجنيك بأطفئلك بنسبةك 
ك .%1,5اك رئةك األراا ك املطتقنيك فوك األرام ك بنسبةك وفخركً ك %11,3فطفئلك بنسبةك 

 للحالة االجتماعية(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا 19-4جدول رقم )
 (%)النسبة المئوية  التكرار الحالة االجتماعية

 43,9 264 أعزب/عزباء

 11,3 68 متزوج/متزوجة بدون أطفال

 43,3 260 متزوج/متزوجة بأطفال

 1,5 9 أخرى

 100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
 :ك 20-4يتض ك منك اجلدولك رقمك )ك الجنسية منك فراا ك اينةك اصدراسةك ذويك اجلنسيةك اجلزالايةك ك %100(ك فنَّ

ارتأينئك ك االنرتنتبكةك اك صتوزيعك االستبيئنك اتىك شنظاكً ك ه ك اصشاحيةك املستهدرةك منك  راستنئ،ك غرك فنَّك واص يك متثِّك 
ك مئءك فراا ك اصعينةك إىلك جمتمعك اصدراسة.تنافك هذاك اصسؤالك منك فج ك اصتألدك منك فنك نضي

 للجنسية(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا 20-4جدول رقم )
  (%) المئوية النسبة التكرار  الجنسية
 100 601 جزائرية

  100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
 :بةك بئجلزالاك وذصكك بنسك يقيمونفغتبيةك مفا اتك اصعينةك ك (ك فنَّك 21-4يتض ك منك اجلدولك رقمك )ك بلد اإلقامة

ك .%13,1بينمئك يقيمك اجلزءك اآلخاك خئرجك اجلزالاك بنسبةك ك 86,9%
 لبلد اإلقامة(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا 21-4جدول رقم )
  (%) المئوية النسبة التكرار  بلد اإلقامة

 86,9 522 الجزائر

 13,1 79 أخرى

  100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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اصبيئينك رقمك يفك اصشك ك ك (n=601)ملفا اتك اصعينةك ميكنك تتخيصك مجيعك اصنتئلجك املتعتقةك بئخلغئلصك اصدمييااريةك 
ك .(4-3)

 خصائص الديمغرافيةوزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لل(: ت3-4)رقم بياني شكل 

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
 Travel Characteristicsخصائص السفر  .ب

 السؤال األول: هل سبق لك وأن أقمت في أحد الفنادق خالل الثالث سنوات الماضية؟ 
ك 22-4يتض ك منك اجلدولك رقمك ) "نعم"ك اتىك هذاك اصسؤال.ك ك ـفجئبواك بك (n=601)منك فراا ك اصعينةك ك %100(ك فنَّ

األسئتةك ةك يبقانك ك ئبةاإلجلوننئك طتبنئك منك ل ك را ك الك يستويفك هذاك اصشاطك ادمك االستماارك يفك ك ك ئمنطقيكً يعتربك هذاك األماك 
ك وميئ رةك صفحةك االستبيئن.ك 

 اإلقامة في فندق خالل الثالث سنوات األخيرة ألفراد العينة(: 22-4جدول رقم )
 (%)المئوية  النسبة التكرار اإلقامة في الفندق

 100 601 نعم

 100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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 إجابة( اختيار أكثر من إمكانية) السؤال الثاني: من قام باختيار الفندق الذي نزلت به آخر مرة؟ 
ك 23-4يتض ك منك اجلدولك رقمك ) فلثاك منك نغفك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخاك (ك فنَّ

ك %58,6وذصكك بنسبةك بدونك االستعئنةك جبهئتك فخاىك ماةك  منك فج ك ئصزوج/اصزوجةك بك منهمك استعئنواك %20,4،ك وفنَّ
ك نالحظك فنَّك اختيئرك اصفندق ك بئصولئالتك اصسيك %15,9ك .ك لمئ ك اصعينةك استعئنوا ك اندك منك فراا  قك اختيئرهمك صفندئحية

،ك تتيهئك بعدك ذصكك رئةك األشخئصك اصذينك متك اختيئرك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخاك ماةك منك قب ك املؤسسة/املنظمةك اإلقئمة
ك تأيتك رئتئخركً .ك وف%15,2اص يك يعمتونك هبئك وذصكك بنسبةك  ك بوسئل /فراا ك آخاينك منك فج ك ك ا األراا ك اصذينك استعئنوا

ك اتىك اصتوايل.ك %0,8وك %2,8وذصكك بنسبةك مك االختيئرك ورئةك اصذينك استعئنواك بأطفئهل
 أصحاب القرار عند اختيار الفندق ضمن أفراد العينة(: 23-4جدول رقم )

 (%)النسبة المئوية  التكرار اختيار الفندق
نسبة المالحظات 

(%)  
 58,6 51,1 350 أنا

 20,4 17,9 122 زوجي/زوجتي

 0,8 0,7 5 ابني/ابنتي

 15,9 14 95 وكالة سياحية

 15,2 13,4 91 المؤسسة/المنظمة التي أعمل بها

 2,8 2,5 17 أخرى

 113,9 100 680 المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ذاك يعو ك إىلك طبيعةك اصسؤالك اصذيك وهك %113,9فيك مئك يعئ لك ك 680ك ـبك ةرك قدَّك منالحظك فنَّك نسبةك املالحظئتك لمئك 

ك 38نالحظك فنَّك (،ك 24-4ك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك )اصعينةك منك اختيئرك فلثاك منك إجئبة.ك رمثاًلك ك يتي ك اصفاصةك ألراا 
.ك يفك نفسك اصوقتك (ك اصزوج/اصزوجة2(ك فنئك و)1منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اخليئرين:ك )ك %10,9مفا ةك فيك مئك يعئ لك 

ك ك اك ماةك بئملشئرلةك معك زوجهم/زوجتهم.منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخك %10,9فيك فنَّك 
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 الزوج/الزوجة(*أصحاب القرار عند اختيار الفندق ضمن أفراد العينة )المستجَوب(: 24-4جدول رقم )

 اختيار الفندق
 زوجي/زوجتي

 المجموع
 ال نعم

 أنا
 نعم

 350 312 38 التكرار

  89,1 10,9 من الخيار أنا %

 ال
 251 167 84 التكرار

  66,5 33,5 من الخيار أنا %

 601 479 122 التكرارك المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
  :في أي نوع من الفنادق كانت إقامتك آخر مرة؟السؤال الثالث 

فيك مئك يعئ لك ك (****)جنومك ك ذيك فربعمنك فراا ك اصعينةك فقئمواك يفك رندقك ك 217(ك فنَّك 25-4يتض ك منك اجلدولك رقمك )
ورئةك ك %26,8بنسبةك ك (***)ثالثك جنومك ذيك .ك تتيهئك بعدك ذصكك رئةك األراا ك اصذينك فقئمواك يفك رندقك %36,1نسبةك 

.ك مثك تأيتك رئةك األراا ك اصذينك فقئمواك يفك رندقك %22,8بنسبةك ك (*****)مخسك جنومك ذيك األراا ك اصذينك فقئمواك بفندقك 
ك منك اصفنئ قك )مث ك فخاىئةك األراا ك اصذيك فقئمواك يفك فنواعك اك روفخركً ك %8,3فوك رندقك غرك مغنفك بنسبةك ك (*)بنجمةك 

ك .%1(ك بنسبةك Hotel Apartmentsك اصشققك اصفندقية
 الفندق خالل آخر إقامة ألفراد العينة تصنيف(: 25-4جدول رقم )

 (%)النسبة المئوية  التكرار الفندق تصنيف
 5 30 غير مصنف

 3,3 20 *فندق بنجمة 

 5 30 **فندق بنجمتين 

 26,8 161 ***فندق ثالثة نجوم 

 36,1 217 ****فندق أربعة نجوم 

 22,8 137 *****فندق خمسة نجوم 

 1 6 أخرى

 100 601 المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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  :ما هو نوع الغرفة التي قمت بحجزها آخر مرة؟السؤال الرابع 
ك 26-4يتض ك منك اجلدولك رقمك ) وذصكك ك (Standard Room)فغتبيةك فراا ك اصعينةك فقئمواك يفك غارةك ائ يةك (ك فنَّ

ك .%15,6وذصكك بنسبةك ك (Suite)فمئك اجلزءك اآلخاك رتقدك فقئمواك يفك جنئحك ك %84,4بنسبةك 
 خالل آخر إقامة ألفراد العينة يةالفندقالغرفة (: نوع 26-4جدول رقم )

 (%)النسبة المئوية  التكرار الغرفة الفندقيةنوع 
 84,4 507 غرفة عادية

 15,6 94 جناح

 100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
  ألي سبب تقومون عادة باإلقامة في الفنادق؟الخامسالسؤال : 

ك 27-4يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك ) ك فنَّ ك )( ك اصعينة ك فراا  ك يقيمونك يفك اصفنئ قك 415فغتبية اصرتريهك ك بياض(
(Leisure) دفك .ك تأيتك بعدك ذصكك رئةك األراا ك اصذينك يسئراونك ويقيمونك يفك اصفنئ قك هب%69,1فيك مئك يعئ لك نسبةك ك

األراا ك اصذينك يسئراونك منك فج ك اصعم ك ك اك رئةخركً .ك وف%20,5اصرتريهك واصعم ك يفك نفسك اصوقت،ك فيك مئك يعئ لك حوايلك 
(Business) ك .%10,5بنسبةك ك

 من السفر واإلقامة في الفنادق الغرض(: 27-4جدول رقم )
 (%)النسبة المئوية  التكرار الهدف من السفر
 10,5 63 من أجل العمل

 69,1 415 من أجل الترفيه

 20,5 123 من أجل العمل والترفيه

 100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
  تستعين عند بحثك عن المعلومات حول الفنادق؟عادة بماذا : السادسالسؤال 

املتخغغةك ك ونيةاإلصكرتك األغتبيةك اصكبرةك منك فراا ك اصعينةك يستعينونك بئملواقعك (ك فنَّك 28-4يتض ك منك اجلدولك رقمك )
منك فج ك اصبحثك انك املعتومئتك ك (Booking)مث ك موقعك بولينغك ك («Online Travel Agents «OTAs)يفك اصسفاك 
 Social)األراا ك اصذينك يستعينونك مبواقعك اصتواص ك االجتمئايك ك بعدك ذصكك رئتئك .ك تأيت%73,9فنئ قك بنسبةك حولك اص

Media) صكرتوينك اخلئصك بئصفندقك واملوقعك اإلك(Hotel WebSite) اتىك اصتوايل.ك لمئك يستعنيك ك %34,9وك %39بنسبةك ك
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ج ك احلغولك منك فك (Word Of Mouth)منك فراا ك اصعينةك بئصعئلتةك واألصدقئءك فوك مئك يسمىك بئصكتمةك املنطوقةك ك 23,6%
ك %0,3اك وفخركً ك ئإلاالنئتمنهمك بك %7,7منهمك بئصولئالتك اصسيئحية،ك مثك ك %21,9املعتومئتك حولك اصفنئ ق،ك وك اتى

ك مبغئ رك فخاى.
 (: مصادر المعلومات حول الفنادق ضمن أفراد العينة28-4جدول رقم )

 (%)النسبة المئوية  التكرار مصادر المعلومات
نسبة المالحظات 

(%)  
 23,6 11,7 141 العائلة واألصدقاء

 7,7 3,8 46 اإلعالنات

 21,9 10,9 131 الوكاالت السياحية

 39 19,4 233 مواقع التواصل االجتماعي

 34,9 17,4 209 لكتروني للفندقالموقع اإل

 73,9 36,7 442 المواقع المتخصصة في السفر

 0,3 0,2 2 أخرى

 201,3 100 1204 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك نسبةك املالحظئتك تقدَّك  وهذاك يعو ك إىلك طبيعةك اصسؤالك ك %201,3فيك مئك يعئ لك ك 1204ك ـرك بنالحظك لذصكك فنَّ

(،ك نالحظك 29-4اصذيك يتي ك اصفاصةك ألراا ك اصعينةك منك اختيئرك فلثاك منك إجئبة.ك رمثالك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك )
(ك 6و)ك مواقعك اصتواص ك االجتمئاي(ك 4منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اخليئرين:ك )ك %70مفا ةك فيك مئك يعئ لك ك 163فنَّك 

ك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفا عينونك يستاختئرواك هئذينك اخليئرينك يفك نفسك اصوقتك وك منك فراا ك اصعينةك ك %70.ك فيك فنَّ
صكنك الك .ك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ قمبواقعك اصتواص ك االجتمئايك واملواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك منك فج ك 

ك فك اتىك فهمك مغدرك صتمعتومئتك حولك اصفنئ ق،ك صذاك متك طاحك اصسؤالك املوايل.اصتعاكُ هذاك اصسؤالك منك نئك ميكنِّك 
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ك ضمن أفراد العينة مصادر المعلومات حول الفنادق(: 29-4جدول رقم )
ك (وسائل التواصل االجتماعي*واقع المتخصصة في السفر)الم

 المعلوماتمصادر 
المواقع المتخصصة في 

 المجموع السفر
 ال نعم

مواقع التواصل 
 االجتماعي

 نعم
 233 70 163 التكرار

مواقع من الخيار  %
  30 70 التواصل االجتماعي

 ال
 368 89 279 التكرار

مواقع من الخيار  %
  24,2 75,8 التواصل االجتماعي

 601 159 442 التكرارك المجموع

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
  بحث عن المعلومات حول الفنادق في:يتمثل أهم مصدر أستعين به عند ال: السابعالسؤال 

ك 30-4يتض ك منك اجلدولك رقمك ) فهمك مغدرك صتمعتومئتك حولك اصفنئ قك بئصنسبةك ألغتبيةك فراا ك اصعينةك هيك (ك فنَّ
.ك تأيتك بعدك ذصكك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك مث ك %64,2وذصكك بنسبةك ك (OTAs)املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك 

ك عئلتةصكرتوينك اخلئصك بئملؤسسةك واصبعدك ذصكك وبنسبك متقئربةك املوقعك اإل.ك يأيتك %11,3بنسبةك ك اصفئيسبوكك وانستياام
منك فراا ك اصعينةك إىلك اصولئالتك اصسيئحيةك ك قتي اك يتجأك اد ك وفخركً اتىك اصتوايل.ك ك %7,8وك %9,8واألصدقئءك بنسبةك 

ك اتىك اصتوايل.ك %0,5وك %6,3بنسبةك ك اإلاالنئتوك 
 (: أهم مصدر للمعلومات حول الفنادق ضمن أفراد العينة30-4جدول رقم )

 (%)النسبة المئوية  التكرار مصادر المعلومات
 7,8 47 العائلة واألصدقاء

 0,5 3 اإلعالنات

 6,3 38 الوكاالت السياحية

 11,3 68 مواقع التواصل االجتماعي

 9,8 59 لكتروني للفندقالموقع اإل

 64,2 386 المواقع المتخصصة في السفر

 100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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  الفنادق عبر: : عادة ما أقوم بدفع ثمن الحجز فيالثامنالسؤال 
فغتبيةك فراا ك اصعينةك يدرعونك مثنك احلجزك انك طايقك اصتوجهك مبئشاةك إىلك اصفندقك ك (ك فنَّك 31-4يتض ك منك اجلدولك )

بئصتئيلك ادمك وك يفك اجلزالاك صكرتوينك اصتطورك اصكبرك يفك جمئلك اصدرعك اإلك ،ك قدك يعو ك ذصكك إىلك ادم%51,9وذصكك بنسبةك 
ك  ك صامتالكك شاحيةك لبرة ك رئتئك اإلصكرتونيةوسئل ك اصدرع ك مبئشاة ك تتيهئ ك اصذينك املختتفة. يستعينونك بئصولئالتك ك األراا 

ك %28,8وك %30,3اصسيئحيةك واصذينك يتجؤونك إىلك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك اندك احلجزك و رعك اصثمنك وذصكك بنسبةك 
ك %8,3ئصك بئصفندقك بنسبةك صكرتوينك اخلملوقعك اإلاألراا ك اصذينك يدرعونك مثنك احلجزك اربك اك اك تأيتك رئتئوفخركً اتىك اصتوايل.ك 

اختئرواك "فخاى"ك حدَّ واك فنَّك املؤسسة/املنظمةك ك .ك فغتبيةك األراا ك اصذين%1,3فخاىك بنسبةك ك اصذينك يتجؤونك إىلك طاقوك 
ك اص يك يعمتونك هبئك هيك منك تدرعك مثنك احلجز.

 ضمن أفراد العينة جزثمن الح دفع(: أساليب 31-4جدول رقم )

 (%)النسبة المئوية  التكرار أساليب الدفع
نسبة المالحظات 

(%)  
 30,3 25,1 182 الوكاالت السياحية

 8,3 6,9 50 لكتروني الخاص بالفندقالموقع اإل

 28,8 23,9 173 المواقع المتخصصة في السفر

 51,9 43 312 مباشرة في الفندق

 1,3 1,1 8 أخرى

 120,6 100 725 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك نسبةك املالحظئتك تقدَّك  وهذاك يعو ك إىلك طبيعةك اصسؤالك ك %120,6فيك مئك يعئ لك ك 725ك ـرك بنالحظك لذصكك فنَّ

(،ك نالحظك 32-4اصذيك يتي ك اصفاصةك ألراا ك اصعينةك منك اختيئرك فلثاك منك إجئبة.ك رمثالك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك )
اصتوجهك (ك 4و)ك اصولئالتك اصسيئحية(ك 1منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اخليئرين:ك )ك %16,5مفا ةك فيك مئك يعئ لك ك 30فنَّك 

هبمك ك ذينك اخليئرينك يفك نفسك اصوقتك ويستعينونقئمواك بئختيئرك همنك فراا ك اصعينةك ك %16,5.ك فيك فنَّك مبئشاةك حنوك اصفنئ ق
ك منك فج ك  رعك مثنك احلجز.

  



 

243 
 

 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

 أساليب دفع ثمن الحجز ضمن أفراد العينةك (:32-4جدول رقم )
 مباشرة في الفندق(*)الوكاالت السياحية

 أساليب الدفع
 مباشرة في الفندق

 المجموع
 ال نعم

 الوكاالت السياحية

 نعم
 182 152 30 التكرار

الوكاالت من الخيار  %
 السياحية

16,5 83,5  

 ال
 419 137 282 التكرار

مواقع من خيار  %
 التواصل االجتماعي

67,3 32,7  

 601 289 312 التكرارك المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
  السفر: بفندق أثناء باإلقامةعادة ما أقوم : التاسعالسؤال 

ك 33-4يتض ك منك اجلدولك رقمك ) فغتبيةك فراا ك اصعينةك يقيمونك بئصفنئ قك فثنئءك سفاهمك خئرجك اجلزالاك وذصكك (ك فنَّ
.ك %43,3،ك تتيهئك مبئشاةك رئةك األراا ك اصذينك يقيمونك بئصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك وخئرجك اجلزالاك بنسبةك %47,8بنسبةك 
ك .ك رقطك منك فراا ك اصعينةك يقيمونك بئصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك اجلزالاك %9اك وفخركً 

 اإلقامة في الفنادق وفقا لوجهة السفر (: 33-4جدول رقم )
 (%)النسبة المئوية  التكرار الوجهة

 9 54 داخل الجزائر

 47,8 287 خارج الجزائر

 43,3 260 داخل وخارج الجزائر

 100 601 المجموع

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

  



 

244 
 

 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

 Innovation in the Hotel Industryفي صناعة الفندقة  االبتكار .ج
  Hotel Type/Design Innovationsالفندق  /تصميمنوعابتكارات  بُعد أوال:

ستجئبئتك الك املتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعاريةوك ك اصنسبك املئويةوك ك اصتكااراتك (34-4)ك رقمك ض ك اجلدوليوك 
ك يتض ك حيثك ك ،(اصفندقابتكئراتك نوع/تغميمك األولك )فراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك   رندقاابعةك )اصفقاةك اصفنَّ

واحناافك معيئريك مقدَّرك ك 5,30ك ـتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك ب(ك هيك اص يك حتغَّك واصرتريهية اصسيئحيةك املعئمل من قايب
ك اصثئمنةك )0,912ك ـب ك اصثئنيةك اصفقاة ية(ك جو ةك ائصك زاتك ذاتيبتجهك يزتتمك غافك اتىك حيتويرندقك .ك تتيهئك يفك املاتبة

ك منك يباك رندقك قاملاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك اخلئمسةك )ك تتيهئك يفك . 0,987ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 5,09ك ـمبتوسطك مقدَّرك ب
ندقك ر.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصاابعةك اصفقاةك اصسئبعةك )1,119ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 4,88ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك باملطئام
واحناافك ك 4,84ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بخلإك ،يبةطك اطوروك ك حاارةك منئسبةك  رجةك حية،ماك ك يقى)مثال:ك موسك ي جبوك ماك ك يتميز

مبتوسطك مقدَّرك ك (اخلضااءك رندقك حمئطك بئملسئحئت.ك تتيهئك يفك املاتبةك اخلئمسةك اصفقاةك اصعئشاةك )1,262ك ـمعيئريك مقدَّرك ب
 رايدةك رندقية جتابة يورا قرند).ك تتيهئك يفك املاتبةك اصسئ سةك اصفقاةك األوىلك 1,151ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 4,77ك ـب

واحناافك ك 4,76ك ـمبتوسطك مقدَّرك ب.(ك إخلك املطئام،وك ك اصرتريهيةك املاارق اصشك ،ك حيث من متميز رندقك :مثالئك )هنوا من
ك جو ةك ذاتك يئضيةرك ك ماارقك اتىك حيتويرندقك )ك ةاشاك ك ة.ك تأيتك يفك املاتبةك اصسئبعةك اصفقاةك احلئ ي1,257ك ـمعيئريك مقدَّرك ب

.ك 1,326ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,73ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بإخلك صحي،ك منتجعك يئضة،رك ك قئاةك مسب ،مث :ك ك يةائص
واحناافك معيئريك مقدَّرك  4,62ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بيزةممك بطايقةك يينهئغافك متك تزك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئمنةك اصفقاةك اصتئسعةك )

(ك مبتوسطك مقدَّرك ألخاىاك ومميزك انك اصفنئ قك اخلئصك سحاهرندقك صهك .ك تتيهئك يفك املاتبةك اصتئسعةك اصفقاةك اصثئصثةك )1,129ك ـب
ك معمئريةك ندسةهبك يتميزرندقك .ك تتيهئك يفك املاتبةك اصعئشاةك اصفقاةك اصثئنيةك )1,252ك ـرك بواحناافك معيئريك مقدَّك ك 4,43ك ـب

املاتبةك األخرةك اك تأيتك يفك .ك وفخركً 1,339ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,19ك ـرك بطك مقدَّك (ك مبتوسمعئصاةك فصيتةك فوك متميزة
واحناافك ك 3,87ك ـبك طك مقدَّر(ك مبتوسمنك نواهك يدوراك ك متميزك يكوربدك يزتتمك قئاةك استقبئلك اصفندقاصفقاةك اصسئ سةك )
ك .1,456ك ـمعيئريك مقدَّرك ب

ك ك 
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ك فندق/تصميم النوعابتكارات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة ب تااإلحصائي(: 34-4جدول رقم )

 العبارات

غير 
مهم 
على 

 اإلطالق

غير 
 مهم

غير 
مهم 
إلى 
 حد  
 ما

مهم 
إلى 
 حد  
 ما

مهم 
 اجد  

مهم 
 ةللغاي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 ةالرتب

ك رندقية جتابة يورا رندق
ك :مثالئك )هنوا من رايدة
ك حيث من متميز رندق

ك املاارق اصشك ،
ك (إخلك املطئام،ةك وك اصرتريهي

N 12 ك 201ك 202ك 108ك 44ك 34ك
4,76 1,257 6 

ك 33,4ك 33,6ك 18ك 7,3ك 5,7ك 2 %

ك هبندسة يتميز رندق
 فصيتة(ك متميزة معمئرية

ك )معئصاة فو

N 24 ك 95ك 194ك 145ك 88ك 55ك
4,19 1,339 10 

ك 15,8ك 32,3ك 24,1ك 14,6ك 9,2ك 4 %
ك اخلئصك صهك سحاه رندق
ك اصفنئ ق ان ومميز

ك األخاى

N 14 ك 124ك 200ك 156ك 66ك 41ك
4,43 1,252 9 

ك 20,6ك 33,3ك 26ك 11ك 6,8ك 2,3 %
ك املعئمل من قايب رندق

ك ةواصرتريهيك اصسيئحية
N 0 ك 320ك 181ك 72ك 18ك 10ك

5,30 0,912 1 
ك 53,2ك 30,1ك 12ك 3ك 1,7ك 0 %

ك من قايب رندق
ك املطئام

N 9 ك 204ك 219ك 113ك 41ك 15ك
4,88 1,119 3 

ك 33,9ك 36,4ك 18,8ك 6,8ك 2,5ك 1,5 %
ك اصفندق استقبئل قئاة
ك بديكور تتميز هبو()

ك نواه من ورايد متميز

N 57 ك 68ك 178ك 126ك 123ك 49ك
3,87 1,456 11 

ك 11,3ك 29,6ك 21ك 20,5ك 8,2ك 9,5 %
ك 

ك ماي ك جبو يتميز رندق
ك ك (ماحية موسيقىك :مثال)
ك 

N 14 ك 227ك 194ك 88ك 54ك 24ك
4,84 1,262 4 

ك 37,8ك 32,3ك 14,6ك 9ك 4ك 2,3 %
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ك اتى حيتوي رندق
ك بتجهيزات تتميز غاف
ك ائصية جو ة ذات

N 4 ك 249ك 210ك 107ك 22ك 9ك
5,09 0,987 2 

ك 41,4ك 34,9ك 17,8ك 3,7ك 5, 1ك 0,7 %

 ايقةطبك تزيينهئ مت غاف
ك فصيتة، ةك ومعئصاك )ك مميزة
ك خل(إ

N 8 ك 136ك 227ك 147ك 61ك 22ك
4,62 1,129 8 

ك 22,6ك 37,8ك 24,5ك 10,1ك 3,7ك 1,3 %
ك بئملسئحئتك حمئط رندق

ك اخلضااء
N 9 ك 183ك 216ك 121ك 54ك 18ك

4,77 1,151 5 
ك 30,4ك 35,9ك 20,1ك 9ك 3ك 1,5 %

ك اتى حيتوي رندق
ك ذات ريئضية ماارق
ك مسب ،) ائصية جو ة
ك م ريئضة قئاة ك نتجعفو

ك (إخل صحي،

N 20 ك 210ك 193ك 93ك 58ك 27ك

4,73 1,326 7 

ك 34,9ك 32,1ك 15,5ك 9,7ك 4,5ك 3,3 %

 mean Weighted 4,6804 الموزونالمتوسط 
 Std. Deviation 0,81288االنحراف المعياري 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك األوَّك  ك صتبعد ك املوزون ك املتوسط ر ك قدِّ ك لمئ ك )ل  Hotel Type/Designك اصفندقك /تغميمنوعابتكئرات

Innovations) ك اال0,81288ك ـوبئحناافك معيئريك مقدَّرك ب 4,6804ك ـبك )فمهيةك اصعنئصاك ك ـجتئهك ص،ك واصذيك يشرك إىلك فنَّ
ئك صستمك صيكاتك ،ك لئجتئهك ائمك ورقكً املوارقةهوك اصفندقك اندك اختيئرك رندقك اإلقئمة(ك ك /تغميمنوعئبتكئراتك املتعتقةك ب

ك .[5,16-4,33]ك اصفرتةتقعك يفك  4,6804ئك فنَّك (،ك اتمك 35-4اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك )
ئحك اصسيك هةك نظارك رندقك صإلقئمةك منك وجاصفندقك اندك اختيئك /تغميمنوعابتكئراتك فمهيةك طك وبئصتئيل،ك يشرك متوسِّك 

ك .اجدًّك ك مهم(ك إىلك فنَّهك 4,6804)ك ـواملقدَّرك باجلزالاينيك 
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 (point Likert scale-6)ليكرت السداسي  ميزان تقديري وفقا لمقياس(: 35-4جدول رقم )

 التفسير اللَّفظي
 Verbal interpretation 

 المقياس 
Scale 

 المتوسط المرجَّح باألوزان 
Weighted mean interval 

 الفترةطول 
Interval  

ك 0,83ك 6إىلك ك 5,17منك ك 6 مهمك صتيئية
ا ك 0,83ك 5,16إىلك ك 4,33منك ك 5 مهمك جدًّ
ك 0,83ك 4,32إىلك ك 3,49منك ك 4 مئك مهمك إىلك حدٍّك 

ك 0,83ك 3,50إىلك ك 2,67منك ك 3 مئك غرك مهمك إىلك حدٍّك 
ك 0,83ك 2,66إىلك ك 1,83منك ك 2 غرك مهم
ك 0,82ك 1,82إىلك ك 1,00منك ك 1 طالقغرك مهمك اتىك اإل

 الطالبة إعدادالمصدر: من 
ك .(4-4)ك يفك اصشك ك اصبيئينك رقمفلثاك ضوحك بميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك 

 استجابات أفراد العينة حول أهمية نوع الفندق متوسطات (: 4-4)رقم ياني بشكل 

 
  SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

0 1 2 3 4 5 6

فندق قريب من المعالم السياحية والترفيهية

فندق يحتوي على غرف تتميز بتجهيزات ذات جودة عالية

فندق قريب من المطاعم

(ور طيبة الخموسيقى مريحة، درجة حرارة مناسبة، عط: مثال)فندق يتميز بجو مريح 

فندق محاط بالمساحات الخضراء

…حيث الشكل، فندق متميز من: مثال)فندق يوفر تجربة فندقية فريدة من نوعها 

…ضة، منتجع مسبح، قاعة ريا)فندق يحتوي على مرافق رياضية ذات جودة عالية 

.(معاصرة، أصيلة، الخ)غرف تم تزيينها بطريقة مميزة 

فندق له سحره الخاص ومميز عن الفنادق األخرى

فندق يتميز بهندسة معمارية متميزة أصيلة، معاصرة

تتميز بديكور متميز وفريد من نوعه( بهو)قاعة استقبال الفندق 
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  Use of Information Technology المعلومات تكنولوجياعد استعمال بُ ثانيا: 
ستجئبئتك الك املتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئريةوك ك اصنسبك املئويةوك ك اصتكاارات(ك 36-4ض ك اجلدولك )وك ي

ك اصفقاةيتض ك ك حيثك ،(تكنوصوجيئك املعتومئتاصبعدك اصثئينك )استعمئلك فراا ك اينةك اصدراسةك حولك  ك نرتنتا)ك اصثئصثةك فنَّ
.ك تتيهئك 0,524ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 5,76ك ـتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك ب(ك هيك اص يك حتغَّك يةوايك رئيك جمئن

املسب ،ك اصبهو،ك ك ال:ك املطعم،مث،ك اصفندقك فحنئءك يعيفك مجك يةائصك االنرتنتسااةك تدرقك )ك اصاابعةيفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك 
نظئمك )ك ةاك اصسئ سةك اشاملاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك تتيهئك يفك ك  .0,701ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 5,58ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بخل.إ

.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصاابعةك اصفقاةك 0,774ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 5,53ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك ب رجةك حاارةك اصيارةك ييفتك
رك بك (خلإالتمئن،ك ك ا،ك بطئقةنقدك :ك يدصتتسدك توُراك طاقك متعد ة)ك اصثئنية ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 5,32ك ـمبتوسطك مقدَّ

واحناافك  5,32ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك باالنرتنتاحلجزك اربك ك يةإمكئن)ك األوىل.ك تتيهئك يفك املاتبةك اخلئمسةك اصفقاةك 0,974
خغغةك يفك عك املتاملواقك رندقك متواجدك اتىاصسئ سةك ).ك تتيهئك يفك املاتبةك اصسئ سةك اصفقاةك 0,937ك ـمعيئريك مقدَّرك ب

رك بك 5,29ك ـمبتوسطك مقدَّرك ب(ك خلبولينغ،ك إك مث ،ك اصسفا .ك تأيتك يفك املاتبةك اصسئبعةك اصفقاةك 1,010ك ـواحناافك معيئريك مقدَّ
ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بخلإ :ك اصبطئقئتك املمينطة،ك رقمك ساي،ك مث،ك يةصكرتوينك صيتقك اصيافك اصفندقإجو ك نظئمك وك )ك اصتئسعة

ئنئتك إصكرتوينك توُراك صندوقك فم)ك ةاشاك ك ةاحلئ ي.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئمنةك اصفقاةك 1,177ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 5,02
ك عةاصسئب.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصتئسعةك اصفقاةك 1,458ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 4,74ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك ب اخ ك اصيارة

واحناافك معيئريك ك 4,68ك ـمبتوسطك مقدَّرك بك (Facebookمث :ك ،ك اجدك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئايرندقك متوك )
ك (ئوجذابكً ك امبتكاكً ك ئئاتيكً تفك ئصكرتونيكً إك ئموقعكً ك ميتتكرندقك )ك اخلئمسة.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصعئشاةك اصفقاةك 1,302ك ـرك بمقدَّك 
رك بك 4,67ك ـرك بطك مقدَّك مبتوس وجو ك )ك ةاصاابعةك اشاك اصفقاةك ك ةاشاك ك ةاحلئ ي.ك تأيتك يفك املاتبةك 1,267ك ـواحناافك معيئريك مقدَّ
تأيتك ك .1,404ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,64ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوس اخ ك اصيارةك يةبشئشةك مسطحةك /ك تفئاتك يونتتفزك 

طك مبتوسك (يئةاصبك ةياخلضااء"ك منك فج ك محئك يئت"اصتكنوصوجك يستعم )رندقك ك اصثئمنةاصفقاةك ك ةاشاك ك ةاصثئنييفك املاتبةك 
جو ك نظئمك وك )ك ةاخلئمسةك اشاك اصفقاةك ك ةاشاك ك ةاصثئصثتأيتك يفك املاتبةك ك .1,274ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,60ك ـمقدَّرك ب
ك ةاصاابعتأيتك يفك املاتبةك ك .1,439ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,28ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوس اخ ك اصيارةك يئتاصطتبك إادا 
ك (اصتتفئزك مثالاربك شئشةك ،ك ئك منك اصيارةانطالقكً ك Check-Outاخلاوجك ك ي تسجك يةمكئنإ)ك ةاصسئبعةك اشاك اصفقاةك ك ةاشاك 
رك بك 4,08ك ـطك مقدَّرك بمبتوس وجو ك )ك ةاصثئنيةك اشاك اصفقاةك ك ةاشاك ك ةاخلئمستأيتك يفك املاتبةك ك .1,539ك ـواحناافك معيئريك مقدَّ

واحناافك معيئريك ك 4,05ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوسخلإ،ك نرتنتارئلس،ك ك يوتا،فجهزةك اصكمب:ك مالزك فامئلك  اخ ك اصفندق
 اخ ك اصيارة:ك ك ديويجو ك نظئمك مؤمتااتك اصفوك )ك ةاصثئصثةك اشاك اصفقاةك ك ةاشاك ك ةاصسئ ستأيتك يفك املاتبةك ك .1,557ك ـمقدَّرك ب



 

249 
 

 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

اك تأيتك يفك املاتبةك وفخركً ك .1,617ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 3,73ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوساالنرتنتاربك ك يةاتغئالتك مال
ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 3,52ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوس اخ ك اصيارةك توُراك حئسوبك خئص)األخرةك اصفقاةك اصعئشاةك 

ك .1,566
 معلوماتالتكنولوجيا استعمال العناصر المتعلقة بالوصفية ألهمية  تااإلحصائي(: 36-4جدول رقم )

 العبارات

غير 
مهم 
على 

 اإلطالق

غير 
 مهم

غير 
مهم 
إلى 
 حد  
 ما

مهم 
إلى 
 حد  
 ما

مهم 
 اجد  

مهم 
 ةللغاي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 ةالرتب

ك ارب احلجز إمكئنية
ك االنرتنت

N 4 6 ك 331ك 172ك 71ك 17ك
5,32 0,937 5 

ك 55,1ك 28,6ك 11,8ك 2,8ك 1ك 0,7 %
ك متعد ة ك طاق ك توُرا

ك طئقةبوك ك ا)نقدك ك يدصتتسد
ك (خلإالتمئن،ك 

N 5 ك 334ك 183ك 49ك 20ك 10ك
5,32 0,974 4 

ك 55,6ك 30,4ك 8,2ك 3,3ك 1,7ك 0,8 %

ك 478ك 108ك 12ك 2ك 0ك N 1ك ةيوايك رئيك جمئنك نرتنتا
5,76 0,524 1 

ك 79,5ك 18ك 2ك 0,3ك 0ك 0,2 %
ك  ك تدرق ك تاالنرتنسااة

ك مجك يةائص ك ئءفحنك يعيف
ك )مثال:ك املطعم،ك اصفندق

ك (خلإك املسب ،وك ك بهواص

N 1 ك 399ك 165ك 25ك 9ك 2ك
5,58 0,701 2 

ك 66,4ك 27,5ك 4,2ك 1,5ك 0,3ك 0,2 %

ك  ك ئموقعكً ك ميتتكرندق
ك ئتفئاتيكً ك ئصكرتونيكً إ

ك ئوجذابكً ك امبتكاكً 

N 24 ك 164ك 237ك 105ك 53ك 18ك
4,67 1,267 10 

ك 27,3ك 39,4ك 17,5ك 8,8ك 3ك 4 %
ك اتى ك متواجد ك رندق
ك يف ك املتخغغة ك املواقع
ك )مث  ك :اصسفا

Booking) ك

N 9 ك 320ك 198ك 49ك 15ك 10ك
5,29 1,010 6 

ك 53,2ك 32,9ك 8,2ك 2,5ك 1,7ك 1,5 %

ك متواجد اتىك ك رندق
 9 1,302 4,68ك 176ك 225ك 103ك 51ك 20ك N 26ك اصتواص ك مواقع
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مث :ك )ك االجتمئاي
Facebook) ك 29,3ك 37,4ك 17,1ك 8,5ك 3,3ك 4,3 %ك

ك يستعم رندقك 
ك يئت"اصتكنوصوج

ك )صدخلضااءا ك يقة"
ك ةي(ك منك فج ك محئصتبيئة
ك اصبيئة

N 23 ك 154ك 220ك 129ك 51ك 24ك
4,60 1,274 12 

ك 25,6ك 36,6ك 21,5ك 8,5ك 4ك 3,8 %

ك وك  ك نظئم ك صكرتوينإجو 
ك اصفندق ك اصياف ك ةيصيتق

ك اصبطئقئت ك )مث :
اقمك واصك املمينطة

ك (خلإك ساي،اص

N 14 ك 265ك 187ك 89ك 32ك 14ك
5,02 1,177 7 

ك ,144ك 31,1ك 14,8ك 5,3ك 2,3ك 2,3 %

ك توُراك حئسوبك خئص
ك  اخ ك اصيارة

N 102 ك 48ك 156ك 115ك 125ك 55ك
3,52 1,566 17 

ك 8ك 26ك 19,1ك 20,8ك 9,2ك 17 %
ك فمئنئتك توُرا ك صندوق

ك إصكرتوينك  اخ ك اصيارة
N 34 ك 240ك 176ك 71ك 52ك 28ك

4,74 1,458 8 

ك 39,9ك 29,3ك 11,8ك 8,7ك 4,7ك 5,7 %
ك فامئل ك مالز ك وجو 

جهزةك  اخ ك اصفندقك )ف
ك رئلس،ك يوتا،اصكمب
ك (خلإك ،إنرتنت

N 64 54 64 124 193 102 

ك 15ك 1,557ك 4,05
% 10,6 9 10,6 20,6 32,1 17 

ك مؤمتاات ك نظئم ك وجو 
ك اصيارةك يديواصف ك  اخ 

ك مالك )اتغئالت ك اربية
ك (االنرتنت

N 92 57 88 122 167 75 

ك 16ك 1,617ك 3,73
% 15,3 9,5 14,6 20,3 27,8 12,5 

ك ئشةبشك يونتتفزك ك وجو 
ك يةتفئاتك /ك مسطحة
ك اصيارةك  اخ 

N 32 29 50 95 202 193 
ك 11ك 1,404ك 4,64

% 5,3 4,8 8,3 15,8 33,6 32,1 

ك ك وجو  ك إادا نظئم
ك ة اخ ك اصيارك يئتاصطتب

N 44 36 72 122 210 117 
ك 13ك 1,439ك 4,28

% 7,3 6 12 20,3 34,9 19,5 
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ك تك ك نظئم ك ييفوجو 
ك اصيارةك حاارةك  رجة

N 1 5 9 38 153 395 
ك 3ك 0,774ك 5,53

% 0,2 0,8 1,5 6,3 25,5 65,7 

ك ي تسجك يةإمكئن
-Check)ك اخلاوج

Out) منك ك ئانطالقكً ك
ك )ارب شئشةك ك اصيارة
ك (اصتتفئزك مثال

N 60 50 73 120 193 105 

ك 14ك 1,539ك 4,08

% 10 8,3 12,1 20 32,1 17,5 

 mean Weighted 4,7546 الموزونالمتوسط 
 Std. Deviation 0,79172االنحراف المعياري 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك  ك صتبعد ك املوزون ك املتوسط ك قدِّر ك )لمئ ك اصثئين  Use of Informationك املعتومئتك تكنوصوجيئاستعمئل

Technology) رك ب 4,7546ك ـبك )فمهيةك استعمئلك ك ـجتئهك صاال،ك واصذيك يشرك إىلك فنَّك 0,79172ك ـوبئحناافك معيئريك مقدَّ
يك ولمئك يوضحهك ئك صستمك صيكاتك اصسداسئجتئهك ائمك ورقكً (ك هوك املوارقة،ك لاملؤسسئتك اصفندقيةيفك ك املعتومئتك تكنوصوجيئ

ك .[5,16-4,33]تقعك يفك اصفرتةك  4,7546ئك فنَّك (،ك اتمك 35-4اجلدولك رقمك )
ك يشرك  ك متوسوبئصتئيل، ك اصسيك منك وجهةك املعتومئتك تكنوصوجيئاستعمئلك طك فمهية ك ـبك نيك واملقدَّرئحك اجلزالاينظا

ك ا.جدًّك ك مهم(ك إىلك فنَّهك 4,7546)
ك (.5-4يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك )ك فلثاك ضوحبميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك 

ك ك 
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 وماتالمعلتكنولوجيا فراد العينة حول أهمية استعمال متوسطات استجابات أ(: 5-4) رقم بيانيشكل 

ك 
 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

 Customization of Service بعد تكييف الخدمةثالثا: 
ك املتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئريةك الستجئبئتوك ك واصنسبك املئويةك (ك اصتكاارات37-4يوض ك اجلدولك )

ك اصفقاةك اصثئنيةك )ك (،ك حيث)تكييفك اخلدمةاصبعدك اصثئصثك فراا ك اينةك اصدراسةك حولك  اصدخولك ك ي ةك تسجساايتض ك فنَّ
.ك 0,870ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 5,73ك ـتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك ب(ك هيك اص يك حتغَّك واخلاوجك منك اصفندق

اندك احلجزك ك يةجمئنك يتةتىك صمثالك احلغولك ا،ك مبتكاةك جييةفسعئرك تاوك ك يورا)ك ةاخلئمسةك اشاك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك 
رك ب 5,37ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بخلإيفك ررتاتك حمد ة،ك ك نيفحدك املاارقك يةجمئنك ينة،ملدةك مع ك  .0,928ك ـواحناافك معيئريك مقدَّ

0 1 2 3 4 5 6 7

انترنت واي فاي مجانية

…لبهو، المطعم، ا: مثال)سرعة تدفق االنترنت عالية في جميع أنحاء الفندق 

نظام تكييف درجة حرارة الغرفة

(نقًدا، بطاقة ائتمان، الخ)توف ر طرق متعددة للتسديد 

إمكانية الحجز عبر االنترنت

.(مثل بوكينغ، الخ)فندق متواجد على المواقع المتخصصة في السفر 

…ة، رقم سري، البطاقات الممغنط: مثل)وجود نظام الكتروني لغلق الغرف الفندقية 

توف ر صندوق أمانات إلكتروني داخل الغرفة

(Facbook: مثل)فندق متواجد على مواقع التواصل االجتماعي 

فندق يمتلك موقًعا الكترونًيا تفاعلًيا مبتكًرا وجذابًا

تفاعلية داخل الغرفة/ وجود تلفزيون بشاشة مسطحة 

ة البيئةمن أجل حماي( صديقة للبيئة" )التكنولوجيات الخضراء"فندق يستعمل 

وجود نظام إعداد الطلبيات داخل الغرفة

…فاز عبر شاشة التل)انطالقًا من الغرفة  Check-Outإمكانية تسجيل الخروج 

.(أجهزة الكمبيوتر، فاكس، انترنت، الخ)وجود مركز أعمال داخل الفندق 

(اتصاالت مرئية عبر االنترنت)وجود نظام مؤتمرات الفيديو داخل الغرفة 

توف ر حاسوب خاص داخل الغرفة
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(ك مبتوسطك يئءصعماللهك األورك زاتيئو/فوك امتك يتيةاصفندقك فسعئرك تفضك يورا)ك ةاشاك ك اصاابعةاملاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك ك تتيهئك يف
اصدخولك ك فوقئتك ييفتك)ك األوىل.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصاابعةك اصفقاةك 1,022ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 5,30ك ـمقدَّرك ب

Check-In واخلاوجك كCheck-Out ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 5,24ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بئك صاغبةك اصزبونك وحئجتهورقكً ك
تسئمئت،ك ستوكك و و ،ك اب:ك مسهئل ك زبونك بك ك خيئطبونموظفونك )ك ةاحلئ يةك اشاك .ك تتيهئك يفك املاتبةك اخلئمسةك اصفقاةك 0,945

موظفوك )ك ةاصثئنيةك اشاك .ك تتيهئك يفك املاتبةك اصسئ سةك اصفقاةك 1,074ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 5,16ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بخلإ
.ك تأيتك يفك املاتبةك اصسئبعةك 1,097ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 5,14ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك ببتيةك اصزبونك يتحدثوناصفندقك 
واحناافك معيئريك ك 5,11ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك بئك صاغبئتك ل ك زبونورقكً ك فيَّك ومكك صتموظفنيك اهتمئمك خئص)ك اصعئشاةاصفقاةك 
املعئملك وك لئملطئرك ك ك :خدمئتك اصنق ك منك وإىلك فمئلنك اصقغدك رتور)ك اصثئمنة.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئمنةك اصفقاةك 1,054ك ـمقدَّرك ب
ك ئ سةاصس.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصتئسعةك اصفقاةك 1,118ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 5,07ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك باخلك يئحية،اصس
.ك 1,163ك ـرك بواحناافك معيئريك مقدَّك ك 5,04ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك باك آصةك صنعك اصشئيك /ك اصقهوةك /ك ثالجةك  اخ ك اصيارةتوركُ )

ك (مثالك ياإضئرةك ساك ،ك زبئلنئك حلئجئتك اصاصيارةك ورقكً ك يزاتجتهك ييفتكك يةإمكئن)ك اصاابعةتتيهئك يفك املاتبةك اصعئشاةك اصفقاةك 
ك ينظمندقك ر)ك اصتئسعةاصفقاةك ك ةاشاك ك ة.ك تأيتك يفك املاتبةك احلئ ي1,295ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,79ك ـرك بطك مقدَّك مبتوس

واحناافك ك 4,68ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوساخلك يئحية،فوك فهمك املعئملك اصسك ينةاملدك يئرةزك ،ك مث ك حتتك اصطتبك يئحيةفنشطةك س
ك حسبك هئيِّك ولك املالبسك  يتوُراك خدمةك غس)ك ةاصثئصثةك اشاك اصفقاةك ك ةاشاك ك ةاصثئنيتأيتك يفك املاتبةك .ك 1,289ك ـمعيئريك مقدَّرك ب

اك توركُ )ئمسةك اخلاصفقاةك ك ةاشاك ك ةاصثئصثتأيتك يفك املاتبةك ك .1,303ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,66ك ـطك مقدَّرك بمبتوس(ك اصطتب
ك .1,518ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 4,32ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوسيةمابك فوك مثال:ك روضة،ك األطفئلك يفك اصفندقك يةخدمةك رائ

ك 4,2ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوسمتوراك حتتك اصطتبك Kitchenetteك رمطبخك صي)اصسئبعةك اصفقاةك ك ةاشاك ك ةاصاابعتأيتك يفك املاتبةك 
ئك اصيارةك ورقكً ك يكور ك يرتيك يةإمكئن)ك اصثئصثةاك تأيتك يفك املاتبةك األخرةك اصفقاةك وفخركً ك .1,502ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب

 .1,548ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك بك 3,57ك ـطك مقدَّرك ب(ك مبتوساصزبئلنك يالتصتفض
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ك  تكييف الخدمةعناصر الوصفية ألهمية  تااإلحصائي(: 37-4جدول رقم )

 العبارات

غير 
مهم 
على 

 اإلطالق

غير 
 مهم

غير 
مهم 
إلى 
 حد  
 ما

مهم 
إلى 
 حد  
 ما

مهم 
 اجد  

مهم 
 ةللغاي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 ةالرتب

ك فوقئتك اصدخولك ييفتك
(Check-In) ك واخلاوجك
(Check-Out)  ًك ئورقك

ك هتوحئجك اصزبونك صاغبة

N 7 3 ك 290ك 210ك 74ك 17ك
5,24 0,945 4 

ك 48,3ك 34,9ك 12,3ك 2,8ك 0,5ك 1,2 %

ك اصدخولك ي سااةك تسج
ك منك اصفندقك واخلاوج

N 7 ك 328ك 200ك 57ك 8ك 1ك
5,37 0,870 1 

ك 54,6ك 33,3ك 9,5ك 1,3ك 0,2ك 1,2 %
ك ريكوك  ك يرتيك يةمكئنإ

ك صتفضورقكً ك اصيارة ك يالتئ
ك اصزبئلن

N 92 ك 51ك 157ك 116ك 126ك 59ك
3,57 1,548 15 

ك 8,5ك 26,1ك 19,3ك 21ك 9,8ك 15,3 %

ييفك تكك يةإمكئن
ك اصيارةجت قئك ورك هيزات

ئرةك إض)ك اصزبئلنك حلئجئت
ك (مثالياك ساك 

N 19 ك 223ك 180ك 112ك 42ك 25ك
4,79 1,295 10 

ك 37,1ك 30ك 18,6ك 7ك 4,2ك 3,2 %

ك رائتوركُ  ك خدمة يةك ا
ك اصفندقك األطفئل ك يف

ك ة(يمابك فوك )مثال:ك روضة

N 45 ك 148ك 196ك 92ك 76ك 44ك
4,32 1,518 13 

ك 24,6ك 32,6ك 15,3ك 12,6ك 7,3ك 7,5 %
ك ئيك /اصشك اك آصةك صنعتوركُ 
ك ك قهوةاص ك  اخ ك ثالجة/

ك اصيارة

N 13 ك 261ك 203ك 76ك 33ك 15ك
5,04 1,163 9 

ك 43,4ك 33,8ك 12,6ك 5,5ك 2,5ك 2,2 %

ك صي رك مطبخ
(Kitchenette) ك متوراك

ك حتتك اصطتب

N 54 ك 121ك 187ك 132ك 69ك 38ك
4,2 1,502 14 

ك 20,1ك 31,1ك 22ك 11,5ك 6,3ك 9 %
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ك اصنق ك ك رتور خدمئت
ك فمئلنك اصقغدك وإىلك من

ك املعئملوك ك )لئملطئر
ك (خلإك يئحية،اصس

N 9 ك 262ك 205ك 83ك 23ك 19ك
5,07 1,118 8 

ك 43,6ك 34,1ك 13,8ك 3,8ك 3,2ك 1,5 %

ك  ك فنشطةك ينظمرندق
ك اصطتبك سيئحية ك حتت

ك ك ينةاملدك يئرة)زك  فهمك فو
ك (خلإك يئحية،ك اصسملاملعئ

N 21 ك 177ك 219ك 114ك 40ك 30ك
4,68 1,289 11 

ك 29,5ك 36,4ك 19ك 6,7ك 5ك 3,5 %

ك اهتمئمك صتموظفني
ك ومكيَّك  ئك ورقكً ك فخئص
ك زبونك صاغبئتك ل 

N 10 ك 260ك 222ك 74ك 27ك 8ك
5,11 1,054 7 

ك 43,3ك 36,9ك 12,3ك 4,5ك 1,3ك 1,7 %
ك  ك  لك ك خيئطبونموظفون

ك ابتسئمئت) همسئبك زبون
ك (خلإو و ،ك ك ستوكوك 

N 7 ك 294ك 191ك 61ك 38ك 10ك
5,16 1,074 5 

ك 48,9ك 31,8ك 10,1ك 6,3ك 1,7ك 1,2 %
ك اصفندق ك موظفو

ك وناصزبك يتحدثونك بتية
N 10 12 28 68 196 287 

ك 6ك 1,097ك 5,14
% 1,7 2 4,7 11,3 32,6 47,8 

ك غس ك خدمة ك ي توُرا
ك هئيِّك ولك املالبس

N 28 20 48 102 237 166 
ك 12ك 1,303ك 4,66

% 4,7 3,3 8 17 39,4 27,6 

ك فسعئرك يورا ك اصفندق
ئزاتك يو/فوك امتك تفضيتية
ك يئءاألورك صعمالله

N 10 5 22 55 177 332 
ك 3ك 1,022ك 5,30

% 1,7 0,8 3,7 9,2 29,5 55,2 

ك تاوك ك يورا ةك جييفسعئر
ك احلغولك مبتكاة ك )مثال
ك دانك يةجمئنك يتةصك اتى
ك (ينةملدةك معك احلجز

N 7 4 11 61 172 346 

ك 2ك 0,928ك 5,37
% 1,2 0,7 1,8 10,1 28,6 57,6 

 mean Weighted 4,8689 الموزونالمتوسط 
 Std. Deviation 0,73886االنحراف المعياري 

 SPSSعلى مخرجات برنامج  االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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ك  ك صتبعد ك املوزون ك املتوسط ر ك قدِّ  4,8689ك ـبك (Customization of Serviceك تكييفك اخلدمةاصثئصثك )لمئ
ك اال0,73886ك ـوبئحناافك معيئريك مقدَّرك ب ئجتئهك لك ك (ك هوك املوارقة،تكييفك اخلدمة)فمهيةك ك ـصجتئهك ،ك واصذيك يشرك إىلك فنَّ

ك (،ك اتمك 35-4ئك صستمك صيكاتك اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك )ائمك ورقكً  -4,33]تقعك يفك اصفرتةك  4,8689ئك فنَّ

ك .[5,16
(ك إىلك فنَّهك 4,8689)ك ـبك واملقدَّرئحك اجلزالاينيك منك وجهةك نظاك اصسيك تكييفك اخلدمئتفمهيةك طك وبئصتئيل،ك يشرك متوس

ك ا.جدًّك ك مهم
ك (.6-4يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك )فلثاك وضوحك بميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك 

 د العينة حول أهمية تكييف الخدمةمتوسطات استجابات أفرا(: 6-4) رقم يانيبشكل 

ك 
 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

0 1 2 3 4 5 6 7

سرعة تسجيل الدخول والخروج من الفندق

…ة عند الحجز مثال الحصول على ليلة مجاني)يوفر أسعار ترويجية مبتكرة 

أو امتيازات لعمالئه األوفياء/يوفر الفندق أسعار تفضيلية و

…-Check)والخروج  (Check-In)تكييف أوقات الدخول 

(.ابتسامات وسلوك ودود، الخ )موظفون يخاطبون كل زبون باسمه 

موظفو الفندق يتحدثون بلغة الزبون

للموظفين اهتمام خاص ومكيَّف وفًقا لرغبات كل زبون

…ياحية، كالمطار والمعالم الس)توفير خدمات النقل من وإلى أماكن القصد 

ثالجة داخل الغرفة/ القهوة / توف ر آلة صنع الشاي 

(ة سرير مثالإضاف)إمكانية تكييف تجهيزات الغرفة وفًقا لحاجات الزبائن 

…لمعالم زيارة المدينة أو أهم ا)فندق ينظم أنشطة سياحية تحت الطلب 

توف ر خدمة غسيل المالبس وكيِّها حسب الطلب

(روضة، مربية: مثال)توف ر خدمة رعاية األطفال في الفندق 

متوفر تحت الطلب Kitchenetteمطبخ صغير 

إمكانية تغيير ديكور الغرفة وفًقا لتفضيالت الزبائن
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 Tourist Behaviourسلوك السائح  .د

 Willingness To Stayإلقامة لبعد االستعداد رابعا: 
ك املتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئريةك الستجئبئتوك ك واصنسبك املئويةك (ك اصتكاارات38-4يوض ك اجلدولك )

ك يةصديك إمكئنك ئنتصوك ليتض ك فنَّك اصفقاةك األوىلك )ك اصاابعك )االستعدا ك صإلقئمة(،ك حيثفراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك 
واحناافك معيئريك ك 5,17ك ـتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك ب(ك هيك اص يك حتغَّك رندقك مبتكاك اإلقئمةك يفك ختئر،ك سأاالختيئر
(ك بتكاك فثنئءك سفايمك فنئك اتىك استعدا ك صإلقئمةك يفك رندق)ك اصثئصثة.ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك 0,948ك ـمقدَّرك ب

ك صإلقئمةك يفك فخطط)ك اصثئنيةاملاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك ك تتيهئك يفك  .1,001ك ـعيئريك مقدَّرك بواحناافك م 5,09ك ـمبتوسطك مقدَّرك ب
ك .ك 1,134ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 4,78ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك برندقك مبتكاك فثنئءك سفاي

ك كرإلقامة في فندق مبتد للالستعداالوصفية  تااإلحصائي(: 38-4جدول رقم )

 العبارات
غير 
 موافق
 اتمامً 

غير 
 موافق

غير 
 موافق

ا نوعً 
 ما

 موافق
ا نوعً 
 ما

  موافق
 موافق
 اتمامً 

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري 

 ةالرتب

ك صدي ك لئنت ك صو
ك ،ختيئراالك يةإمكئن
ك يفك سأ ك اإلقئمة ختئر

ك رندقك مبتكا

N 3 10 ك 265ك 220ك 86ك 17ك
5,17 0,948 1 

ك 44,1ك 36,6ك 14,3ك 2,8ك 1,7ك 0,5 %

ك فخططك صإلقئمةك يف
ك  ك مبتكا ك ئءفثنرندق

ك سفاي

N 14 ك 170ك 232ك 141ك 26ك 18ك
4,78 1,134 3 

ك 28,3ك 38,6ك 23,5ك 4,3ك 3ك 2,3 %
ك استعدا  ك اتى ك فنئ
ك صإلقئمةك يفك رندق

ك مبتكاك فثنئءك سفاي

N 8 ك 243ك 230ك 93ك 20ك 7ك
5,09 1,001 2 

ك 40,4ك 38,3ك 15,5ك 3,3ك 1,2ك 1,3 %

 mean Weighted 5,0150 الموزونالمتوسط 
 Std. Deviation 0,90306االنحراف المعياري 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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وبئحناافك  5,0150ك ـبك (Willingness To Stay)االستعدا ك صإلقئمةك ك اصاابعلمئك قدِّرك املتوسطك املوزونك صتبعدك 
لئجتئهك ك ك وارقة،(ك هوك امليفك رندقك مبتكااالستعدا ك صإلقئمةك )ك ـ،ك واصذيك يشرك إىلك فنَّك االجتئهك ص0,90306ك ـمعيئريك مقدَّرك ب

ك (،ك اتمك 39-4ئك صستمك صيكاتك اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك )ائمك ورقكً  -4,33]تقعك يفك اصفرتةك  5,0150ئك فنَّ

ك .[5,16
ك يشرك متوس ك يفك رندقك مبتكاطك وبئصتئيل، ك صإلقئمة ك اصسيك االستعدا  ك نظا ك ـبك ك واملقدَّرئحك اجلزالاينيمنك وجهة

ك .املوارقة(ك إىلك 5,0150)
 (point Likert scale-6)(: ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت السداسي 39-4جدول رقم )

 التفسير اللَّفظي
 Verbal interpretation 

 المقياس
 Scale 

 المتوسط المرجَّح باألوزان
 Weighted 

 mean interval 

 طول الفترة
Interval  

ك 0,83ك 6إىلك ك 5,17منك ك 6 ئموارقك متئمكً 
ك 0,83ك 5,16إىلك ك 4,33منك ك 5 موارق
ك 0,83ك 4,32إىلك ك 3,49منك ك 4 ئك مئموارقك نواكً 

ك 0,83ك 3,50إىلك ك 2,67منك ك 3 ئك مئموارقك نواكً غرك 
ك 0,83ك 2,66إىلك ك 1,83منك ك 2 موارقغرك 
ك 0,82ك 1,82إىلك ك 1,00منك ك 1 ئموارقك متئمكً غرك 

 الطالبة إعدادالمصدر: من 
ك .(7-4يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك )ك فلثاك ضوحوك بميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك 

 االستعداد لإلقامة في فندق مبتكرمتوسطات استجابات أفراد العينة حول (: 7-4)رقم ياني بشكل 

 
 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2

لو كانت لدي إمكانية االختيار، سأختار اإلقامة في فندق مبتكر

أنا على استعداد لإلقامة في فندق مبتكر أثناء سفري

أخطط لإلقامة في فندق مبتكر أثناء سفري
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 Willingness To Payبعد االستعداد للدفع خامسا: 
ك املتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئريةك الستجئبئتوك ك واصنسبك املئويةك (ك اصتكاارات40-4يوض ك اجلدولك )

نئ قك املبتكاةك توراك اصفيتض ك فنَّك اصفقاةك األوىلك )ك (،ك حيثصتدرع)االستعدا ك ك اخلئمسفراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك 
ك ـمعيئريك مقدَّرك بك واحناافك 4,66ك ـتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك ب(ك هيك اص يك حتغَّك مقئرنةك بأسعئرهئك يدةجك يمةق

ك اصثئنيةك اصفقاةك 1,228 (ك مبتكاك منك املقبولك  رعك مبتغك إضئيفك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندق)ك اصثئنية.ك تتيهئك يفك املاتبة
تعدك صتدرعك فنئك مس)ك اصثئصثةتتيهئك يفك املاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك ك  .1,250ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 4,42ك ـمبتوسطك مقدَّرك ب

ك .ك 1,420ك ـواحناافك معيئريك مقدَّرك ب 4,11ك ـ(ك مبتوسطك مقدَّرك برندقك مبتكاك فلثاك منك فج ك اإلقئمةك يف
ك الوصفية لالستعداد للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر تااإلحصائي(: 40-4جدول رقم )

 األسئلة
غير 
 موافق
 اتمامً 

غير 
 موافق

غير 
 موافق

ا نوعً 
 ما

 موافق
ا نوعً 
 ما

  موافق
 موافق
 اتمامً 

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري 

 ةالرتب

ك املبتكاة ك اصفنئ ق
ك يدةجك يمةق تورا

ك بأسعئرهئ مقئرنة

N 15 18 ك 175ك 192ك 135ك 66ك
4,66 1,228 1 

ك 29,1ك 31,9ك 22,5ك 11ك 3ك 2,5 %
ك  رعك  ك املقبول من

ك من مبتغ  إضئيف
ك اإلقئمة يفك  فج 
ك رندقك مبتكا

N 20 ك 124ك 188ك 169ك 74ك 26ك
4,42 1,250 2 

ك 20,6ك 31,3ك 28,1ك 12,3ك 4,3ك 3,3 %

ك صتدرع ك مستعد ك فنئ
ك من ك فج ك فلثا

ك رندق ك يف ك اإلقئمة
ك مبتكا

N 41 ك 104ك 161ك 162ك 87ك 46ك

4,11 1,420 3 

ك 17,3ك 26,8ك 27ك 14,5ك 7,7ك 6,8 %

 mean Weighted 4,3949 الموزونالمتوسط 
 Std. Deviation 1,10876االنحراف المعياري 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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رك املتوسطك املوزونك صتبعدك  وبئحناافك  4,3949ك ـبك (Willingness To Payك صتدرع)االستعدا ك ك اخلئمسلمئك قدِّ
رك ب ك االجتئهك 1,10876ك ـمعيئريك مقدَّ ك تكا(يفك رندقك مبك صتدرعك منك فج ك اإلقئمة)االستعدا ك ك ـص،ك واصذيك يشرك إىلك فنَّ

تقعك  4,3949ئك فنَّك (،ك اتمك 39-4صستمك صيكاتك اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك )ئك ائمك ورقكً ك املوارقة،ك لئجتئههوك 
ك .[5,16-4,33]يفك اصفرتةك 

ئحك اجلزالاينيك منك وجهةك نظاك اصسيك قئمةك يفك رندقك مبتكاصتدرعك منك فج ك اإلطك االستعدا ك سوبئصتئيل،ك يشرك متوك 
ك املوارقة.(ك إىلك 4,3949)ك ـواملقدَّرك ب

ك (.8-4يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك )فلثاك ضوحك بميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك 
متوسطات استجابات أفراد العينة حول االستعداد للدفع من أجل اإلقامة في (: 8-4) رقم بيانيكل ش

ك فندق مبتكر

 
 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

  

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

الفنادق المبتكرة توفر قيمة جيدة مقارنة بأسعارها

من المقبول دفع مبلغ إضافي من أجل اإلقامة في فندق مبتكر

أنا مستعد للدفع أكثر من أجل اإلقامة في فندق مبتكر
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 Testing the Relationships between Study اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة 3.2.4

Variables. 
 صناعة الفندقة في  االبتكارالعالقة بين االستعداد لإلقامة و  .أ
  الفندقةفي صناعة  االبتكاراالرتباط بين االستعداد لإلقامة وأبعاد 

(ك معئم ك ارتبئطك برسونك بنيك املتيرك اصتئبعك )االستعدا ك صإلقئمة(ك واملتيراتك املستقتةك 41-4يوض ك اجلدولك رقمك )
يعك اصعالقئتك (،ك حيثك جئءتك مجاملعتومئتك وتكييفك اخلدمةك تكنوصوجيئواستعمئلك نوعك اصفندق،ك ابتكئراتك تغميم/)

ك اصفندقك /تغميمنوعابتكئراتك .ك يتيهك (**0,416)بقيمةك ك صبعدك تكييفك اخلدمةطا يةك وقويةك بأاتىك معئم ك ارتبئطك 
(ك ومجيعك املعئمالتك **0,384)ك عتومئتاملك تكنوصوجيئاستعمئلك ك صبعدك ت(ك وف ىنك قيمةك ارتبئطك لئن**0.414بقيمةك )

ك (.0,001ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك املعنويةك )
 في صناعة الفندقة االبتكاروأبعاد  لإلقامةاالرتباط بين االستعداد  معامالت(: 41-4جدول رقم )

 معامل االرتباط المتغيرات
r 

 ة اإلحصائيالداللة 

P value 
 0,000 **0,414 قالفند /تصميمنوعابتكارات 

 0,000 **0,384 المعلومات تكنولوجيااستعمال 

 0,000 **0,416 تكييف الخدمة

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

  في صناعة الفندقة االبتكارأبعاد و  لإلقامةاالنحدار بين االستعداد 
ك اصعالقةك بنيك االستعدا ك  ك )واملتيراتك املفسِّك ك (Willingness To Stay)ك صإلقئمةمنك فج ك معارة ابتكئراتك اة

طيك املتعد ك (،ك متك استخدامك منوذجك االحندارك اخلاملعتومئتك وتكييفك اخلدمةك تكنوصوجيئاستعمئلك اصفندقك وك ك /تغميمنوع
املعتومئتك ك وجيئتكنوصواستعمئلك اصفندق،ك ك /تغميمنوعابتكئراتك (ك واصذيك ااتربتك ريهك متيراتك 42-4)جدولك رقمك 

ك االحندارك فنَّك ك لمتيرك تئبع.ك فظهاتك نتئلجك منوذجك ك صإلقئمةلمتيراتك تفسريةك ومتيرك االستعدا ك ك ك وتكييفك اخلدمة
(ك فصياك منك مستوىك 0,000(ك بدالصةك )55,438(ك اصبئصيةك )F)فك منوذجك االحندارك معنويك وذصكك منك خاللك قيمةك 

ك صإلقئمةمنك اصتبئينك احلئص ك يفك االستعدا ك ك %21,8ك تقتةك تفسِّااملساصنتئلجك فنَّك املتيراتك ك  وتوضِّك (،ك 0,001املعنويةك )
ك ئمةصإلق اص يك توض ك اصعالقةك بنيك االستعدا  (B) لمئك جئءتك قيمةك بيتئ. (R²) ²وذصكك بئصنظاك إىلك معئم ك اصتحديدك ر

ذاتك  الصةك إحغئليةك حيثك ميكنك فنك نستنتجك ذصكك منك قيمةك تك ك (0,258)اصفندقك بقيمةك ك /تغميمنوعابتكئراتك وك 
(t)  ك حدةك اصفندقك مبقدارك وك ك /تغميمنوعابتكئراتك ك تنهك لتمئك حتسَّك .ك ويعينك ذصكك فنَّك (0,000)واصدالصةك املاتبطةك هبئ



 

262 
 

 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

ك تكييفك اخلدمةملتيرك ك (B)وحدة.ك ولذصكك جئءتك قيمةك بيتئك ك (0,258)مبقدارك ك صإلقئمةنك مستوىك االستعدا ك حتسَّك 
نك حتسَّك واحدة،ك مبقدارك وحدةك ك تكييفك اخلدمةنك مستوىك لتمئك حتسَّك فيك ك ،ك (0,000)ك ئإحغئليكً ك  االًّك ك (0,273)بقيمةك 

اص يك توض ك اصعالقةك بنيك االستعدا ك  (B)اك جئءتك قيمةك بيتئك وفخركً ك ،(0,273)مبقدارك ك صإلقئمةمستوىك االستعدا ك 
فيك لتمئك حتسَّنك مستوىك  ،(0,000)ذاتك  الصةك إحغئليةك ك (0,185)بقيمةك املعتومئتك ك تكنوصوجيئواستعمئلك ك صإلقئمة

ك .(0,185)استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك مبقدارك وحدةك واحدة،ك حتسَّنك مستوىك االستعدا ك صإلقئمةك مبقدارك 
تنموذجك حيثك لشفتك اصنتيجةك فنَّك ائم ك تضخمك اصتبئينك صك ،لمئك يوض ك اجلدولك نتئلجك اختبئرك اصتعد يةك اخلطية

(VIF) ك تعد يةك خطيةك بنيك ك (3)فصياك منك ك (2,404-1,823)بنيك ك اركً لئنك مقدَّك ك ك ك يشرك إىلك ادمك وجو ك مشكتة ممئ
ك لتئبةك معئ صةك االحندارك لئصتئيل:ك ك ميكنك صذامتيراتك اصنموذج،ك 

استعمئلك ك ×ك 0,185)اصفندق(ك +ك ك /تغميمنوعابتكئراتك ك × 0,258+ك ) 2,072ك )المتوقع(= لإلقامةاالستعداد 
ك +ك خطأك اصتنبؤك (تكييفك اخلدمةك × 0,273+ك )ك (املعتومئتك تكنوصوجيئ

Willingness To Stay = 2,072 + (0,258 × Hotel Type/Design.Innovations) + ( ,0 185 × Use of 

Information Technology) + (0,273 × Customization of Service) + Error term 

ك في صناعة الفندقة االبتكارو  لإلقامة(: نتائج االنحدار المتعدد بين االستعداد 42-4جدول رقم )

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة
 )المفسرة(

 ر
R 

 ²ر
R² 

 قيمة ف

 
F 

ANOVA 

 داللة ف

 
Sig. 

ANOVA 

 بيتا

B 

قيمة 
 ت

t 

داللة 
 ت

Sig. 

معادل 
تضخم 

 نالتباي

VIF 

االستعداد 
 لإلقامة

WTS 

 /تصميمنوع
 الفندق

0,467 0,218 55,438 0,000 

0,258 4,760 0,000 1,823 

استعمال 
 تكنولوجيا
 المعلومات

0,185 4,026 0,000 2,404 

 2,201 0,000 4,163 0,273 تكييف الخدمة

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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 صناعة الفندقة في  االبتكارالعالقة بين االستعداد للدفع و  .ب
  في صناعة الفندقة االبتكارأبعاد االرتباط بين االستعداد للدفع و 

معئم ك ارتبئطك برسونك بنيك املتيرك اصتئبعك )االستعدا ك صتدرع(ك واملتيراتك املستقتةك (ك 43-4يوض ك اجلدولك رقمك )
يعك اصعالقئتك حيثك جئءتك مج(،ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة)

تكنوصوجيئك .ك يتيهك استعمئلك (0,319**)ك اصفندقك بقيمةك /تغميمنوعبتكئراتك الارتبئطك طا يةك وقويةك بأاتىك معئم ك 
(ك ومجيعك املعئمالتك **0,266صبعدك تكييفك اخلدمئتك )ك ت(ك وف ىنك قيمةك ارتبئطك لئن**0,309بقيمةك )املعتومئتك 

ك (.0,001ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك املعنويةك )
 في صناعة الفندقة االبتكاروأبعاد االرتباط بين االستعداد للدفع  معامالت(: 43-4جدول رقم )

 معامل االرتباط المتغيرات
r 

 ة اإلحصائيالداللة 

P value 
 0,000 **0,319 قالفند /تصميمنوعابتكارات 

 0,000 **0,309 المعلومات تكنولوجيااستعمال 

 0,000 **0,266 مةتكييف الخد

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

  قةفي صناعة الفند االبتكاراالنحدار بين االستعداد للدفع وأبعاد 
ك  ك صتدرع ك بنيك االستعدا  ك اصعالقة ك معارة ك فج  ك )واملتيراتك املفسِّك ك (Willingness To Pay)من ابتكئراتك اة

طيك املتعد ك ،ك متك استخدامك منوذجك االحندارك اخل(نوع/تغميمك اصفندقك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة
ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت(ك واصذيك ااتربتك ريهك متيراتك 44-4)جدولك رقمك 

وذجك منك لمتيراتك تفسريةك ومتيرك االستعدا ك صتدرعك لمتيرك تئبع.ك فظهاتك نتئلجك منوذجك االحندارك فنَّك وتكييفك اخلدمةك ك 
(ك فصياك منك مستوىك املعنويةك 0,000(ك بدالصةك )27,325(ك اصبئصيةك )F)ك فك يك وذصكك منك خاللك قيمةاالحندارك معنوك 

ك املتيراتك ك  وتوضِّك (،ك 0,001) يفك االستعدا ك صتدرعك وذصكك منك اصتبئينك احلئص ك ك %12,1ك املستقتةك تفسِّااصنتئلجك فنَّ
ك إىلك معئم ك اصتحديدك ر ك بيتئ. (R²) ²بئصنظا ك جئءتك قيمة ك بنيك االستعدا اص يك توض ك  (B) لمئ صتدرعك  اصعالقة

(ك ذاتك  الصةك إحغئليةك حيثك ميكنك فنك نستنتجك ذصكك منك قيمةك تك 0,268اصفندقك بقيمةك )ك /تغميمنوعابتكئراتك وك 
(t) ك ك ك املاتبطةك هبئ دةك اصفندقك مبقدارك وحك /تغميمنوعك تك ابتكئراتنهك لتمئك حتسَّك ويعينك ذصكك فنَّك ك .(0,000)واصدالصة

ملتيرك استعمئلك  (B)وحدة.ك ولذصكك جئءتك قيمةك بيتئك ك (0,268)نك مستوىك االستعدا ك صتدرعك مبقدارك حتسَّك واحدة،ك 
ك ك املعتومئتك تكنوصوجيئ نك مستوىك استعمئلك اصتكنوصوجيئك لتمئك حتسَّك فيك ك ،ك (0,008)ك ئإحغئليكً ك  االًّك ك (0,220)بقيمة
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اص يك توض ك اصعالقةك ك (B)اك جئءتك قيمةك بيتئك .ك وفخركً (0,220)نك مستوىك االستعدا ك صتدرعك مبقدارك حتسَّك ك ،مبقدارك وحدة
فيك لتمئك حتسَّنك مستوىك  ،(0,000) الصةك إحغئليةك ك ذاتك (0,154)بقيمةك ك وتكييفك اخلدمةاالستعدا ك صتدرعك بنيك 

ك .(0,154)قدارك ،ك حتسَّنك مستوىك االستعدا ك صتدرعك مبتكييفك اخلدمةك مبقدراك وحدة
لمئك يوض ك اجلدولك نتئلجك اختبئرك اصتعد يةك اخلطيةك حيثك لشفتك اصنتيجةك فنَّك ائم ك تضخمك اصتبئينك صتنموذجك 

(VIF) ك تعد يةك خطيةك بنيك ك (3)فصياك منك ك (2,404-1,823)بنيك ك اركً لئنك مقدَّك ك ك ك يشرك إىلك ادمك وجو ك مشكتة ممئ
ك متيراتك اصنموذج،ك لمئك نستطيعك لتئبةك معئ صةك االحندارك لئصتئيل:

استعمئلك  × 2,220)ك +(ك اصفندقك /تغميمنوعابتكئراتك ك × 0,268)ك +ك 1,832ك لدفع )المتوقع(=االستعداد ل
ك +ك خطأك اصتنبؤ (تكييفك اخلدمة ×ك 0,154)ك +(ك املعتومئتك تكنوصوجيئ

Willingness To Pay.= 1,832 + (0,268 × Hotel Type/Design Innovations) + (2,220 × Use of 

Information Technology) + (0,154 × Customization of Service) + Error term 

ك في صناعة الفندقة االبتكار(: نتائج االنحدار المتعدد بين االستعداد للدفع و 44-4جدول رقم )

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة
 )المفسرة(

 ر
R 

 ²ر
R² 

 قيمة ف

 
F 

ANOVA 

 داللة ف

 
Sig. 

ANOVA 

 بيتا

B 

قيمة 
 ت

t 

داللة 
 ت

Sig. 

معادل 
تضخم 
 التباين

VIF 

االستعداد 
 للدفع

WTP 

 /تصميمنوع
 الفندق

0,347 0,121 27,325 0,000 

0,268 3,791 0,000 1,823 

استعمال 
 تكنولوجيا
 المعلومات

0,220 2,641 0,008 2,404 

تكييف 
 الخدمة

5410, ,6312 0,000 2,201 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

 Results of Hypothesis Testing اختبار فرضيات الدراسةنتائج  4.2.4

 فج  ومن ،اصدراسة راضيئت اختبئر بياض مت اصذي اإلحغئلي اصتحتي  صنتئلج ااًضئ اصقسم هذايتضمنك 

ك واختبئرك (t-test)ك ت واختبئر،ك (r)ك صبرسون االرتبئط معئم  استخدامك مت اصدراسة راضيئت صطبيعة ونظاًا ذصك حتقيق
ك  ك األحئ ي ك ك (ANOVA One-Way)اصتبئين  Simple) اصبسيطك االحندار حتتي  اتىك االاتمئ  مت لمئ،
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Regression)،  معك استخدامك حتتي ك اصتبئينك(ANOVA) ةك صنموذجك االحندار،ك بئإلضئرةك اإلحغئليالختبئرك املعنويةك ك
ك نتئلجك اختبئرك هذهك اصفاضيئت:ص.ك وريمئك يتيك ااضك (Multiple Regression)إىلك حتتي ك االحندارك املتعد ك 
امة في السائح الجزائري لإلق الفندق على استعداد /تصميمنوعابتكارات ؤثر الفرضية األولى: ت

 فندق.ال
إلقئمةك يفك اصفندقك اتىك االستعدا ك صك /تغميمنوعابتكئراتك الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك 

اصفندقك ك /تغميمنوعك ابتكئراتك بنيك (r)ك رك (ك فنَّك معئم ك االرتبئط45-4لك اجلدولك رقمك )فندق.ك إذك يتض ك منك خالاص
معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك ك (**0,414)فندقك متوسطك بقيمةك اصواستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك 

ك نهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول.حسبمئك تبيِّك ك (0,01)مستوىك معنويةك 
دقك واستعدا ك اصسيئحك اصفنك /تغميمنوعابتكئراتك وبنئًءك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك 

ك فندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية:اصيفك ك صإلقئمةاجلزالاينيك 
YWTS = 2.862 + 0.460 XHotel Type/Design innovations 

ك حيث:
YWTS  : ك فندقك اصميث ك االستعدا ك صإلقئمةك يفك

XHotel Type/Design innovations :  ك اصفندقك /تغميمنوعابتكئراتك ميث ك
(ك 123,979اصبئصيةك )ك (F)ك فك ةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةاإلحغئليوصتتألدك منك اصدالصةك 

(،ك 0,001(ك فصياك منك مستوىك املعنويةك )0,000اندك مستوىك معنويةك )ك (11,135)ك ـمقدَّرةك بك (t)ك تك يفك حنيك فنَّك قيمة
/تغميمك اصفندقك نوعتكئراتك اباصفاضيةك اصقئلتةك بأنَّك ك قبول الصةك إحغئلية.ك وبنئءك اتيهك يتمك ك اذك عدك وهبذاك رإنك اصنموذجك يكُ 

 فندق.اصؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك ت

  



 

266 
 

 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

ك ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية األولى(: 45-4جدول رقم )

 المتغير
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة
 )المفسرة(

معامل 
ارتباط  
كارل 
 بيرسون

 ر
r 

معامل 
 التحديد

 ²ر
R² 

معامل 
المتغير 
 المستقل

 بيتا

B 

الجزء 
  الثابت

a 

 ANOVAتحليل التباين 
قيمة 

معامل 
التباين 

 ف

F 

داللة 
 ف

 
Sig. 

 

 قيمة 
 المعامل

 ت 

t 

داللة 
 ت

Sig. 

االستعداد 
 لإلقامة

WTS 

 /تصميمنوع
 الفندق

Hotel 

Type/Design 

0,414** 0,171 0,460 2,862 123,979 0,000 11,135 0,000 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

ك فمئك  هذاك اصنموذجك بتيتك ك صعالقئتك (R²)ك ²رةك قيمك ك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيِّ
ك (17,1%)ك اك مئك قيمتهفسِّك /تغميمك اصفندقك تنوعابتكئراتك ،ك وهذاك يعينك فنَّك (17,1%)بنسبةك تفسريةك تعئ لك ك (0,171)

 فندق.ك اصصإلقئمةك يفك ك ك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيصتيُرك منك ا

اد السائح في المؤسسات الفندقية على استعد المعلومات تكنولوجياالفرضية الثانية: يؤثر استعمال 
 فندق.الالجزائري لإلقامة في 

ا ك صإلقئمةك يفك اتىك االستعدك املعتومئتك تكنوصوجيئمئلك الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك استع
ك ملعتومئتاك تكنوصوجيئاستعمئلك بنيك ك (r)ك رك (ك فنَّك معئم ك االرتبئط46-4فندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك )اص

معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك ك (**0,384)فندقك متوسطك بقيمةك اصواستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك 
ك نهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول.حسبمئك تبيِّك ك (0,01)مستوىك معنويةك 

واستعدا ك اصسيئحك ك ئتاملعتومك تكنوصوجيئاستعمئلك وبنئًءك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك 
ك فندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية:اصيفك صإلقئمةك اجلزالاينيك 

YWTS = 2.933 + 0.438 XUse of Information Technology  

ك حيث:
YWTS  : ك فندقك اصميث ك االستعدا ك صإلقئمةك يفك

XUse of Information Technology:   ك املعتومئتك تكنوصوجيئاستعمئلك ميث ك
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(ك 103,528اصبئصيةك )ك (F)ك فك ةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةاإلحغئليوصتتألدك منك اصدالصةك 
(،ك 0,001(ك فصياك منك مستوىك املعنويةك )0,000اندك مستوىك معنويةك )ك (10,175)ك ـمقدَّرةك بك (t)ك تك يفك حنيك فنَّك قيمة

ك املعتومئتك تكنوصوجيئتعمئلك اس الصةك إحغئلية.ك وبنئءك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنَّك ك ذاك عدك وهبذاك رإنك اصنموذجك يكُ 
ك فندق.اصيؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك 

 ةالثانيملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية (: 46-4جدول رقم )

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة
 )المفسرة(

معامل 
ارتباط  
كارل 
 بيرسون

 ر
r 

معامل 
 التحديد

 ²ر
R² 

معامل 
المتغير 
 المستقل

 بيتا

B 

الجزء 
  الثابت

a 

 ANOVAتحليل التباين 
قيمة 

معامل 
التباين 

 ف

F 

داللة 
 ف

 
Sig. 

 

 قيمة 
 المعامل

 ت 

t 

داللة 
 ت

Sig. 

االستعداد 
 لإلقامة

WTS 

استعمال 
 تكنولوجيا
 المعلومات

0,384** 0,147 0,438 2,933 103,528 0,000 10,175 0,000 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك ك (R²)ك ²رقيمةك ك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك فمئك 
ك ك (0,147) ك تعئ ل ك تفسرية ك (14,7%)بنسبة ك فنَّ ك يعين ك وهذا ك ، ك قيمتهيفسِّك ك املعتومئتك تكنوصوجيئاستعمئل ك مئ ك ا

 فندق.ك اصك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك منك اصتيُرك ك (%14,7)

إلقامة في المؤسسات الفندقية على استعداد السائح الجزائري ل : يؤثر تكييف الخدمةالثالثةالفرضية 
 .الفندقفي 

فندق.ك إذك يتض ك صااتىك االستعدا ك صإلقئمةك يفك ك كييفك اخلدمةتالختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك 
ئمةك لايك صإلقواستعدا ك اصسئل ك اجلزاك تكييفك اخلدمةبنيك ك (r)ك رك (ك فنَّك معئم ك االرتبئط47-4منك خاللك اجلدولك رقمك )

حسبمئك تبينهك ك (0,01)معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك مستوىك معنويةك ك (**0,416)فندقك متوسطك بقيمةك اصيفك 
ك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول.

إلقئمةك صئحك اجلزالاينيك واستعدا ك اصسيك تكييفك اخلدمةوبنئًءك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك 
ك املعئ صةك اصتئصية:فندقك ورقك اصيفك 
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YWTS = 2.540 + 0.508 XCustomization of Service 

ك حيث:
YWTS  : ك فندقك اصميث ك االستعدا ك صإلقئمةك يفك

XCustomization of Service:   ك تكييفك اخلدمةميث ك
ك (125,341اصبئصيةك )ك (F)ك فك ةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةاإلحغئليوصتتألدك منك اصدالصةك 

(،ك 0,001(ك فصياك منك مستوىك املعنويةك )0,000اندك مستوىك معنويةك )ك (11,196)ك ـمقدَّرةك بك (t)ك تك يفك حنيك فنَّك قيمة
يفك املؤسسئتك ك ييفك اخلدمةتك الصةك إحغئلية.ك وبنئءك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنَّك ك ذاك عدك وهبذاك رإنك اصنموذجك يكُ 

 فندق.اصصإلقئمةك يفك اصفندقيةك يؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
 لثةالثاملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية (: 47-4الجدول رقم )

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة
 )المفسرة(

معامل 
ارتباط  
كارل 
 بيرسون

 ر
r 

معامل 
 التحديد

 ²ر
R² 

معامل 
المتغير 
 المستقل

 بيتا

B 

الجزء 
  الثابت

a 

 ANOVAتحليل التباين 
قيمة 

معامل 
التباين 

 ف

F 

داللة 
 ف

 
Sig. 

 

 قيمة 
 المعامل

 ت 

t 

داللة 
 ت

Sig. 

االستعداد 
 لإلقامة

WTS 

 تكييف الخدمة

Customization 

of Service 
0,416** 0,173 0,508 2,540 125,341 0,000 11,196 0,000 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك ك (R²)ك ²رقيمةك ك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك فمئك 
ك (17,3%)بنسبةك تفسريةك تعئ لك ك (0,173) ك منك اصتيُرك ك (17,3%)اك مئك قيمتهك يفسِّك ك تكييفك اخلدمة،ك وهذاك يعينك فنَّ

 فندق.ك اصيفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك 
لدفع من أجل لالفندق على استعداد السائح الجزائري  /تصميمنوعابتكارات ؤثر : تالرابعةالفرضية 

ك فندق.الإلقامة في ا
إلقئمةك اك اصفندقك اتىك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك /تغميمحندارك نوعالختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك ا

ك اصفندقك /تغميمنوعابتكئراتك بنيك ك (r)ك رك فنَّك معئم ك االرتبئط(ك 48-4فندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك )اصيفك 
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معك  الصةك إحغئليةك هلذهك ك (**0,319)فندقك متوسطك بقيمةك اصإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك اواستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك ص
ك مئك تبينهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول.ك حسبك (0,01)اصعالقةك اندك مستوىك معنويةك 

دقك واستعدا ك اصسيئحك اصفنك /تغميمنوعابتكئراتك وبنئًءك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك 
ك فندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية:اصاإلقئمةك يفك اصدرعك منك فج ك اجلزالاينيك إىلك 

YWTP = 2.360 + 0.435 XHotel Type/Design Innovations 

ك حيث:
YWTP  : ك اصفندقإلقئمةك يفك اك صتدرعك منك فج ك ميث ك االستعدا

XHotel Type/Design Innovations :  ك اصفندقك /تغميمنوعابتكئراتك ميث ك
(ك 67,768اصبئصيةك )ك (F)ك فك ةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةاإلحغئليوصتتألدك منك اصدالصةك 

(،ك 0,001مستوىك املعنويةك )(ك فصياك منك 0,000اندك مستوىك معنويةك )ك (8,232)ك ـمقدَّرةك بك (t)ك تك يفك حنيك فنَّك قيمة
/تغميمك اصفندقك نوعتكئراتك اب الصةك إحغئلية.ك وبنئءك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنَّك ك ذاك عدك وهبذاك رإنك اصنموذجك يكُ 

 فندق.اصإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك اؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صت

 ةالرابعباين الختبار الفرضية ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل الت(: 48-4جدول رقم )

المتغير 
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 )المفسرة(

معامل 
ارتباط  
كارل 
 بيرسون

 ر
r 

معامل 
 التحديد

 ²ر
R² 

معامل 
المتغير 
 المستقل

 بيتا

B 

الجزء 
  الثابت
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 ANOVAتحليل التباين 
قيمة 

معامل 
التباين 

 ف

F 

داللة 
 ف

 
Sig. 

 

 قيمة 
 المعامل

 ت 

t 

 داللة
 ت

Sig. 

 االستعداد
  للدفع

WTP 

 /تصميمنوع
 الفندق

Hotel 

Type/Design 

0,319** 0,102 0,435 2,360 67,768 0,000 8,232 0,000 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك ك (R²)ك ²رقيمةك ك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك فمئك 
ك (10,2%)ك اك مئك قيمتهفسِّك تاصفندقك ك /تغميمنوعابتكئراتك ،ك وهذاك يعينك فنَّك (10,2%)بنسبةك تفسريةك تعئ لك ك (0,102)

 .ك اصفندقإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك امنك اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
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د السائح في المؤسسات الفندقية على استعدا المعلومات تكنولوجيا: يؤثر استعمال الخامسةالفرضية 
 فندق.الإلقامة في لدفع من أجل االجزائري ل

تدرعك منك فج ك ا ك صاتىك االستعدك املعتومئتك تكنوصوجيئاحندارك استعمئلك الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك 
ك تكنوصوجيئبنيك استعمئلك ك (r)ك رك رتبئط(ك فنَّك معئم ك اال49-4فندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك )اصإلقئمةك يفك ا

معك  الصةك ك (**0,309)فندقك متوسطك بقيمةك اصإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك اواستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صك املعتومئت
ك حسبمئك تبينهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول.ك (0,01)إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك مستوىك معنويةك 
واستعدا ك اصسيئحك ك ئتاملعتومك تكنوصوجيئكنك متثي ك اصعالقةك بنيك استعمئلك وبنئًءك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك مي

ك فندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية:اصاإلقئمةك يفك اصدرعك منك فج ك اجلزالاينيك إىلك 
YWTP = 2.337 + 0.433 XUse of Information Technology 

ك حيث:
YWTP  :ك اصفندقإلقئمةك يفك اتدرعك منك فج ك ميث ك االستعدا ك ص

XUse of Information Technology:   ك املعتومئتك تكنوصوجيئميث ك استعمئلك
(ك يفك 63,227اصبئصيةك )ك (F)ةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةك اإلحغئليوصتتألدك منك اصدالصةك 

ك قيمة (،ك 0,001(ك فصياك منك مستوىك املعنويةك )0,000اندك مستوىك معنويةك )ك (7,952)ك ـمقدَّرةك بك (t)ك تك حنيك فنَّ
ك املعتومئتك كنوصوجيئتاصفاضيةك اصقئلتةك بأنَّك استعمئلك قبولك صةك إحغئلية.ك وبنئءك اتيهك يتمك  الك ذاك عدك وهبذاك رإنك اصنموذجك يكُ 

ك ندق.فاصقئمةك يفك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإليفك املؤسسئتك اصفندقيةك يؤثاك 
 ةالخامسملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية (: 49-4جدول رقم )
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0,309** 0,095 0,433 2,337 63,227 0,000 7,952 0,000 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك ك (R²)ك ²رقيمةك ك اصتحتي ك فنَّك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك فمئك 
ك (9,5%)اك مئك قيمتهك يفسِّك ك املعتومئتك تكنوصوجيئ،ك وهذاك يعينك فنَّك استعمئلك (9,5%)بنسبةك تفسريةك تعئ لك ك (0,095)

 .ك فندقاصإلقئمةك يفك اتدرعك منك فج ك منك اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

في المؤسسات الفندقية على استعداد السائح الجزائري  يؤثر تكييف الخدمة :السادسةالفرضية 
 فندق.الإلقامة في لدفع من أجل ال

إلقئمةك يفك  ك اتدرعك منك فجاتىك االستعدا ك صك تقدياك منوذجك احندارك تكييفك اخلدمةالختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك 
واستعدا ك اصسئل ك ك بنيك تكييفك اخلدمةك (r)ك رك (ك فنَّك معئم ك االرتبئط50-4فندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك )اص

معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك ك (**0,266)بقيمةك ك منخفضفندقك اصإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك ااجلزالايك ص
ك حسبمئك تبينهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول.ك (0,01)مستوىك معنويةك 

اصدرعك ئحك اجلزالاينيك إىلك واستعدا ك اصسيك متثي ك اصعالقةك بنيك تكييفك اخلدمةك وبنئءك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكن
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ورقك املعئ صةك اصتئصية:منك فج ك 

YWTP = 2.452 + 0.399 XCustomization of Service 

ك حيث:
YWTP  :ك اصفندقإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك اميث ك االستعدا ك ص

XCustomization of Service : ك ميث ك تكييفك اخلدمة
(ك 45,604اصبئصيةك )ك (F)ك فك ةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةاإلحغئليوصتتألدك منك اصدالصةك 

(،ك 0,001(ك فصياك منك مستوىك املعنويةك )0,000اندك مستوىك معنويةك )ك (6,753)ك ـمقدَّرةك بك (t)ك تك يفك حنيك فنَّك قيمة
يفك املؤسسئتك ك دمةخل الصةك إحغئلية.ك وبنئءك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنَّك تكييفك اك ذاك عدك وهبذاك رإنك اصنموذجك يكُ 

 فندق.اصإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك ااصفندقيةك يؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
  



 

272 
 

 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

 ةالسادسملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية (: 50-4جدول رقم )
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0,266** 0,071 0,399 2,452 45,604 0,000 6,753 0,000 

 SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك ك (R²)ك ²رقيمةك ك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك فمئك 
ك تكييفك اخلدمة(7,1%)بنسبةك تفسريةك تعئ لك ك (0,071) منك اصتيرك يفك ك (7,1%)اك مئك قيمتهك يفسِّك ك ،ك وهذاك يعينك فنَّ

ك فندق.ك اصإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك ااصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
السياح  استعدادبين  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية السابعة: 

 باختالف خصائصهم الديمغرافية. لإلقامة في فندق مبتكر الجزائريين
ANOVA 2)ك **وحتتي ك اصتبئينك األحئ يك Test)-(T1ك *الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك ت

One-Way) ك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك خغئلغهمك اصدميياارية.ك ك،
صك ك اك صوجو ك ادةك خغئلصك  مييااريةك متك تقسيمك اصفاضيةك إىلك ادةك راضيئتك راايةك ختتنظاكً هك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّك 

ك ل ك واحدةك منهئك مبتيرك  ميياايفك معني.ك حيثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل:
استعداد بين  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية األولى: 

 السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف جنسهم.
،ك (Independant Samples T-Test)اختبئرك )ت(ك صتعينئتك املستقتةك ك إجااءصتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك ب

ك حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل:

                                                 
ك فوك اصفاوقئتك بنيك جممواتنيك رقطك )مثالك بنيك اصذلورك واإلنئث(.منك فج ك  راسةك االختالرئتك ك )test-T(يتمك االاتمئ ك اتىك اختبئرك تك ك *ك 1
 منك فج ك  راسةك االختالرئتك فوك اصفاوقئتك بنيك ثالثةك جمموائتك رألثا.ك )Way-ANOVA One(يتمك االاتمئ ك اتىك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك ك **ك 2
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ي فسلوك السياح من حيث االستعداد لإلقامة ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين (: 51-4جدول رقم )
 فندق مبتكر تبًعا للجنس

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

 الجنس
 0,94192 5,0017 ذكر

0,255 0,799 
غرك  الك 
ك إحغئليئ  0,88417 5,0216 أنثى

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك ) ك بيئنئتك اجلدولك رقم ك مقدَّك 51-4يتض ك من ك مبتكا ك يفك رندق ك صإلقئمة ك اصذلور ك متوسطك استعدا  ك فنَّ ك ب( ك ـر

صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك ك اإلنئثوهوك فق ك منك متوسطك استعدا ك ك (0,94192(ك بئحناافك معيئريك )5,0017)
(ك فلربك 0,799(ك بقيمةك احتمئصيةك )0,255نتيجةك اختبئرك تك )(.ك لمئك جئءتك 0,88417(ك بئحناافك معيئريك )5,0216)

(ك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )ك رك فنهك الك توجدك راوقك ذات،ك واتيهك نقاِّك (0,05منك مستوىك اصدالصةك )
بأنهك توجدك ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةصإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ك اإلنئثبنيك استعدا ك اصذلورك واستعدا ك 

بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك ذاتك راوق
ك بئختالفك جنسهم.

بين استعداد السياح  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية الثانية: 
 الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف بلد إقامتهم.

،ك (Independant Samples T-Test)اختبئرك )ت(ك صتعينئتك املستقتةك ك إجااءتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بصت
ك حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل:

ي فالسياح من حيث االستعداد لإلقامة ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك (: 52-4جدول رقم )
 فندق مبتكر تبًعا لبلد اإلقامة

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

بلد 
 اإلقامة

 0,9118 5,0006 الجزائر
1,000 0,318 

غرك  الك 
ك إحغئليئ  0,84685 5,1097 خارج الجزائر

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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ك متوسطك استعدا ك 52-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك ) إلقئمةك يفك صك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالا(ك فنَّ
اصسيئحك اجلزالاينيك (ك وهوك فق ك منك متوسطك استعدا ك 0,9118(ك بئحناافك معيئريك )5,0006)ك ـرك برندقك مبتكاك مقدَّك 

جئءتك نتيجةك (.ك لمئك 0,84685(ك بئحناافك معيئريك )5,1097يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك )صإلقئمةك ك املقيمنيك خئرجك اجلزالا
،ك واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك (0,05(ك فلربك منك مستوىك اصدالصةك )0,318(ك بقيمةك احتمئصيةك )1,000اختبئرك تك )

ك )ك ذات ك مستوىك اصدالصة ك اند ك إحغئلية ك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  ك واصسيئحك ( اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالا
ك بأنهك توجدك راوقك ذاتك فاضيةك اصقئلتةا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصصإلقئمةك يفك رندقك مبتكك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرج

تدك ببنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك ك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 
ك .إقئمتهم

بين استعداد السياح  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية الثالثة: 
 الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف سنهم.

ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك إجااءهذهك اصفاضيةك متك ك الختبئر
لك .ك ويوض ك اجلدوك سنهمصاستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك ك بنيراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك 

ك ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 53-4رقمك )
الستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في  (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 53-4جدول رقم )

 لسنهمفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

 السن

ك 0,81590 5,0545 سنة 25و 18بين 

ك 0,192ك 1,489
غرك  الك 
ك إحغئليئ

ك 0,97399ك 4,9402 سنة 35و 25بين 
ك 0,77718ك 5,1385 سنة 45و 36بين 
ك 0,85332ك 5,1481 سنة 55و 46بين 
ك 0,78775ك 4,9815 سنة 65و 56بين 

ك 0,96225ك 4,4444 سنة 65أكثر من 
ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
-46](ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك اصسنك املرتاوحك بنيك 53-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

ك  [55 ك بمقدَّك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا ك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,1481)ك ـر وهوك فلربك منك بقيةك ك (0,85332)ك ـر
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دقك مبتكاك ضمنك اينةك اك صإلقئمةك يفك رنهلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك املنتمنياملتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك 
ك اصدراسة.ك غرك فنَّك  زالاينيك صإلقئمةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلمعنويةك ادمك وجو ك راوقئتك ك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ

ك (.0,05)ك صدالصةايفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك 
ك الك توجدك راوقك ذات ك فنه ك نقار ك )ك واتيه ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )

 الصةك ك وجدك راوقك ذاتصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك تئك صسنهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اتبعكً اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم.ك 0,05إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 

بين استعداد  0,05داللة ند مستوى وجد فروق ذات داللة إحصائية عتالفرضية الفرعية الرابعة: 
 .مستوياتهم التعليميةالسياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف 

ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 
ك  .ك ستويئهتمك اصتعتيميةملراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئ

ك .ةاإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 54-4ويوض ك اجلدولك رقمك )
الستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في  (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 54-4جدول رقم )

 لمستوياتهم التعليميةفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

المستوى 
 التعليمي

ك 1,10296 5,0370 وأقل ثانوي
ك 0,208ك 1,573

غرك  الك 
ك إحغئليئ ك 0,84345ك 5,0824 جامعي

ك 0,90306ك 4,9492 ما بعد التدرج
ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 

ك ) ك بيئنئتك اجلدولك رقم ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك املستوىك اصتعتيميك 54-4يتض ك من ك متوسطك استعدا  ك فنَّ )
وهوك فلربك منك بقيةك ك (0,84345)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,0824)ك ـرك بمقدَّك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اجلئمعيك 

مبتكاك ضمنك اينةك دقك اك صإلقئمةك يفك رننيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً يك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتماملتوسطئت،ك ف
ك اصدراسة.ك غرك فنَّك  لاينيك صإلقئمةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزامعنويةك ادمك وجو ك راوقك ك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ

يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك 
ك (.0,05)ك اصدالصة
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ك الك توجدك  ك فنه ك نقار ك )ك راوقك ذاتواتيه ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )
فاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك صئك ملستويئهتمك اصتعتيمية.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك ااجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً 

تالفك ك رندقك مبتكاك بئخبنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك ذات
ك مستويئهتمك اصتعتيمية.

بين استعداد  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية الخامسة: 
 السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف مهنتهم.

ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك ملهنتهم.ك ويوض ك اجلدولك 

ك .ةاإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 55-4رقمك )
الستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في  (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 55-4جدول رقم )

 لمهنتهمفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

 المهنة

 0,95933 4,9719 موظف

ك 0,619ك 0,706
غرك  الك 
ك إحغئليئ

 0,79453 5,0518 مهن حرة

 0,70048 5,1842 رجل/امرأة أعمال

 0,93379 4,8730 متقاعد

 0,91331 5,0278 غير موظف

 0,86699 5,1080 طالب

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 55-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك ) ل/نسئءك إىلك رئةك رجئك املنتمني(ك فنَّ

وهوك فلربك منك بقيةك ك (0,70048)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,1842)ك ـرك بمقدَّك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك األامئلك 
دقك مبتكاك ضمنك اينةك اك صإلقئمةك يفك رنهلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك املنتمنياملتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك 

ك اصدراسة.ك غرك فنَّك  لاينيك صإلقئمةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزامعنويةك ك  ك راوقادمك وجوك ك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ
ك حيثك جئءتك مستويئتك  ك بئختالفك مهنتهم، ةك صدالصاصالختالرئتك فلربك منك مستوىك ك املعنويةيفك رندقك مبتكا

ك (.0,05)
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ك  ك الك توجدك راوقك ذاتواتيه ك فنه ك )ك نقار ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )
 الصةك ك نهك توجدك راوقك ذاتصفاضيةك اصقئلتةك بأئك ملهنتهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً اجلزالاينيك 

ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم.ك 0,05إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 
بين استعداد  0,05داللة  ق ذات داللة إحصائية عند مستوىوجد فرو تالفرضية الفرعية السادسة: 

 السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف حالتهم العائلية.
ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 

راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك حلئصتهمك اصعئلتيةك ويوض ك 
ك ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 56-4اجلدولك رقمك )
الستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في  (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 56-4جدول رقم )

 لحالتهم العائليةفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

الحالة 
 العائلية

 0,87228 4,9962 أعزب

1,571 0,195 
غرك  الك 
ك إحغئليئ

 1,05917 4,8627 متزوج بدون أطفال

 0,89420 5,0590 متزوج بأطفال

 0,62361 5,4444 أخرى

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك اختئروك 56-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك ) نك )فخاى(ك مك ا(ك فنَّ

صإلقئمةك يفك رندقك ني(ك ئك ألغتبيةك إجئبئتك املستجَوبفج ك اصتعبرك انك حئصتهمك اصعئلتيةك )املتمثتةك يفك رئةك املطتقنيك ورقكً 
وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك ك (0,62361)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,4444)ك ـرك بمقدَّك مبتكاك 

ك اك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فنَّك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك املنتمنياجلزالاينيك  ك منك هك تبنيَّ
الفك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختمعنويةك ك ادمك وجو ك راوقخاللك بيئنئتك اجلدولك 

ك (.0,05)ك اصدالصةتوىك حئصتهمك اصعئلتية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مس
ك الك توجدك راوقك ذات ك فنه ك نقار ك )ك واتيه ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )

ك ةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتصفاضيئك حلئصتهمك اصعئلتية.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك ااجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً 
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بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك ك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 
ك اصعئلتية.

بين استعداد  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية السابعة: 
 .دخلهمالسياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف 

ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)صتبئينك األحئ يك فنورئك اختبئرك اك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صدختهمك ويوض ك اجلدولك 

ك ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 57-4رقمك )
الستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في  (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 57-4جدول رقم )

 لدخلهمفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ف

القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 ةاإلحصائي

 الدخل

 0,84156 5,0800 دج 20000أقل من 

ك 0,384 1,056
غرك  الك 
ك إحغئليئ

 0,88682 5,1646 دج 40000وأقل من  20000بين 

 0,92624 4,9158 دج 60000وأقل من  40000بين 

 1,03867 4,9070 دج 80000وأقل من  60000بين 

 0,78941 5,0593 دج 100000وأقل من  80000بين 

 0,90509 5,0039 دج 100000أكثر من 

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 57-4اجلدولك رقمك )يتض ك منك بيئنئتك  ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك (ك فنَّ

ك (0,88682)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,1646)ك ـرك بمقدَّك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  [40000 وفق ك من 20000]
صإلقئمةك يفك رندقك ك اهلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك املنتمنيوهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك 

ك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فنَّك  نيك استعدا ك اصسيئحك بمعنويةك ادمك وجو ك راوقك ك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ
منك ك ،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلرب ختهماجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك 

ك (.0,05)ك اصدالصةمستوىك 
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ك الك توجدك راوقك ذات ك فنه ك نقار ك )ك واتيه ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )
 الصةك ك توجدك راوقك ذاتك صفاضيةك اصقئلتةك بأنه.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصدختهمئك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً 

ك .ختهم سيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بنيك استعدا ك اصك 0,05إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 
ك صنئك (ك 57-4(،ك و)56-4(،ك )55-4(،ك )54-4(،ك )53-4(،ك )52-4(،ك )51-4ئك صتجداولك رقمك )بئصتئيل،ك وورقكً  تبنيَّ

جنسهمك فوك ك قئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإل
يثك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك ولذصكك مستويئتك  خوهلم،ك حك صتهمك اصعئلتيةك فوحئك فوك سنهمك فوك مهنتهمك فوك بتدك إقئمتهم

صفاضيةك اصاليسيةك اوبئصتئيلك يتمك ررضك (.ك 0,05)ك اصدالصةجئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك 
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05 الصةك اندك مستوىك ذاتك  الصةك إحغئليةك ك راوقوجدك بأنهك تاصسئبعةك اصقئلتةك 

ك ك .صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدميياارية
بين استعداد السياح  0,05داللة داللة إحصائية عند مستوى  ذاتوجد فروق الفرضية الثامنة: ت

 الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف خصائصهم الديمغرافية.
-ANOVA One)وحتتي ك اصتبئينك األحئ يك ك (T-Test)الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك تك 

Way) ك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك خغئلغهمك،
ىلك ادةك راضيئتك قسيمك اصفاضيةك إاك صوجو ك ادةك خغئلصك  مييااريةك متك تاصدميياارية.ك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنهك ونظاكً 

ك راايةك ختتصك ل ك واحدةك منهئك مبتيرك  ميياايفك معني.ك حيثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل:
بين استعداد  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية األولى: 

 السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف جنسهم.
،ك (Independant Samples T-Test)اختبئرك )ت(ك صتعينئتك املستقتةك ك إجااءصتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك ب

ك حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل:
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دفع من لالسياح من حيث االستعداد لملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك (: 58-4جدول رقم )
 ا للجنسإلقامة في فندق مبتكر تبعأجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

 الجنس
 1,03754 4,5017 ذكر

1,670 0,096 
غرك  الك 
ك إحغئليئ  1,14015 4,3416 أنثى

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
(،ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصذلورك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 58-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ك اإلنئث(ك وهوك فلربك منك متوسطك استعدا ك 1,03754(ك بئحناافك معيئريك )4,5017)ك ـرك بمقدَّك 
(ك بقيمةك 1,670(.ك لمئك جئءتك نتيجةك اختبئرك تك )1,14015بئحناافك معيئريك )(ك 4,3416يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك )

 الصةك إحغئليةك اندك ك ،ك واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات(0,05(ك فلربك منك مستوىك اصدالصةك )0,096احتمئصيةك )
درعنئك يك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك اإلنئث(ك بنيك استعدا ك اصذلورك واستعدا ك 0,05مستوىك اصدالصةك )

بنيك استعدا ك اصسيئحك ك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك صفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتإىلك ررضك ا
 اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهم.

بين استعداد السياح  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية الثانية: 
 الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف بلد إقامتهم.

،ك (Independant Samples T-Test)اختبئرك )ت(ك صتعينئتك املستقتةك ك إجااءصتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك ب
ك حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل:

 نك السياح من حيث االستعداد للدفع مملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلو (: 59-4جدول رقم )
 ا لبلد اإلقامةأجل اإلقامة في فندق مبتكر تبع

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

بلد 
 اإلقامة

 1,11692 4,3506 الجزائر
2,530 0,012 

 الك 
ك إحغئليئ  1,01181 4,6878 خارج الجزائر

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
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ك متوسطك استعدا ك اصسيئح (،59-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك ) عك منك املقيمنيك بئجلزالاك صتدرك اجلزالاينيك فنَّ
(ك وهوك فق ك منك متوسطك استعدا ك 1,11692(ك بئحناافك معيئريك )4,3506)ك ـرك بفج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّك 

(ك بئحناافك معيئريك 4,6878صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك )ك بئخلئرجاملقيمنيك ك اجلزالاينيك اصسيئح
(،ك 0,05(ك فق ك منك مستوىك اصدالصةك )0,012(ك بقيمةك احتمئصيةك )2,530(.ك لمئك جئءتك نتيجةك اختبئرك تك )1,01181)

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 0,05)ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك واتيهك نقارك فنهك توجدك راوقك ذات
املقيمنيك بئجلزالاك واصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك 

بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك  0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك صفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتا
ك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهم.ك صتدرعك من

بين استعداد السياح  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية الثالثة: 
 إلقامة في فندق مبتكر باختالف سنهم.لدفع من أجل االجزائريين ل

ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)رئك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنوك ك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 
بًعئك صسنهم.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تتدرعك منك فج ك اراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

ك ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 60-4ويوض ك اجلدولك رقمك )
ع من فلدالستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 60-4جدول رقم )

 لسنهمإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

 السن

ك 1,06914 4,1879 سنة 25و 18بين 

ك 0,099ك 1,865
غرك  الك 
ك إحغئليئ

ك 1,09741ك 4,3880 سنة 35و 25بين 
ك 1,15127ك 4,3286 سنة 45و 36بين 
ك 1,07410ك 4,7840 سنة 55و 46بين 
ك 1,02404ك 4,4815 سنة 65و 56بين 

ك 1,34715ك 4,5556 سنة 65أكثر من 
ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
-46](ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك اصسنك املرتاوحك بنيك 60-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

وهوك فلربك ك (1,07410)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,7840)ك ـرك بمقدَّك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  [55
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إلقئمةك يفك درعك منك فج ك اتاك صهلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك املنتمنيمنك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك 
ك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فنَّك  بنيك استعدا ك ويةك معنادمك وجو ك راوقك ك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ

إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك تدرعك منك فج ك ااصسيئحك اجلزالاينيك ص
ك .(0,05)ك اصدالصةصالختالرئتك فلربك منك مستوىك 

ك الك توجدك راوقك ذات ك فنه ك نقار ك )ك واتيه ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )
يةك اصقئلتةك بأنهك توجدك صفاضئك صسنهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً تدرعك منك فج ك ااجلزالاينيك ص
ك إلقئمةك يفتدرعك منك فج ك ائحك اجلزالاينيك صبنيك استعدا ك اصسيك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك راوقك ذات

ك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم.
بين استعداد  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية الرابعة: 

 إلقامة في فندق مبتكر باختالف مستوياتهم التعليمية.لدفع من أجل االسياح الجزائريين ل
ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 

بًعئك ملستويئهتمك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تتدرعك منك فج ك اراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
 ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 61-4اصتعتيمية.ك ويوض ك اجلدولك رقمك )

لدفع من الستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 61-4جدول رقم )
ك لمستوياتهم التعليميةإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 
 ةاإلحصائي

المستوى 
 التعليمي

ك 1,24009 4,6914 وأقل ثانوي
ك 0,208ك 1,573

غرك  الك 
ك إحغئليئ ك 1,05294ك 4,4313 جامعي

ك 1,14517ك 4,3333 ما بعد التدرج
ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك صثئنويا(ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك املستوىك اصتعتيميك 61-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

ك غرك فنَّك ك .وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئتك (1,24009)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,6914)ك ـرك بمقدَّك وفق ك  ك منك هك تبنيَّ
درعك منك فج ك تبنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صمعنويةك ادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك خاللك بيئنئتك اجلدولك 

إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك ا
ك (.0,05)ك اصدالصةمستوىك 
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ك فنهك ال ك نقار ك )ك توجدك راوقك ذاتك واتيه ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )
صفاضيةك اصقئلتةك ضك ائك ملستويئهتمك اصتعتيمية.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً تدرعك منك فج ك ااجلزالاينيك ص

تدرعك منك فج ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك بأنهك توجدك راوقك ذات
ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية.ا

بين استعداد  0,05داللة ائية عند مستوى ق ذات داللة إحصوجد فرو تالفرضية الفرعية الخامسة: 
 إلقامة في فندق مبتكر باختالف مهنتهم.لدفع من أجل االسياح الجزائريين ل

ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 
بًعئك ملهنتهم.ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تمنك فج ك اتدرعك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

ك ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 62-4ويوض ك اجلدولك رقمك )
لدفع من الستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 62-4جدول رقم )

 لمهنتهمإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ف

القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 ةاإلحصائي

 المهنة

 1,15978 4,3343 موظف

ك 0,126ك 1,726
غرك  الك 
ك إحغئليئ

 1,05169 4,3754 مهن حرة

 0,93844 4,8070 رجل/امرأة أعمال

 0,93690 4,6667 متقاعد

 1,17918 4,5556 غير موظف

 1,00154 4,3239 طالب

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 62-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك ) ك منك فج ك اإلقئمةك يفك صتدرع(ك فنَّ

ك (0,93844)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,8070)ك ـرك بمقدَّك إىلك رئةك رجئل/نسئءك األامئلك ك املنتمنيرندقك مبتكاك وك 
تدرعك منك فج ك صك اهلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك املنتمنيوهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك 

ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فنَّك ا بنيك معنويةك ك اوقادمك وجو ك رك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ
ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم،ك حيثك جئءتك مستويئتج ك اتدرعك منك فاستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

ك (.0,05)اصدالصةك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك 
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ك الك توجدك راوقك ذات ك فنه ك نقار ك )ك واتيه ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك اصسيئحك 0,05 الصة ك بنيك استعدا  )
اضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك صفملهنتهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك ائك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً تدرعك منك فج ك ااجلزالاينيك ص
ك إلقئمةك يفتدرعك منك فج ك ابنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك راوقك ذات

ك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم.
استعداد  بين 0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو لسادسة: تالفرضية الفرعية ا

 إلقامة في فندق مبتكر باختالف حالتهم العائلية.لدفع من أجل االسياح الجزائريين ل
ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك إجااءالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 

كاك تبًعئك حلئصتهمك رندقك مبتإلقئمةك يفك تدرعك منك فج ك اراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
ك ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 63-4اصعئلتيةك ويوض ك اجلدولك رقمك )

لدفع من الستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 63-4جدول رقم )
 لحالتهم العائليةإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 ف

القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 ةاإلحصائي

الحالة 
 العائلية

 1,10203 4,2740 أعزب

2,983 0,031 
 الك 
ك إحغئليئ

 1,06541 4,4706 متزوج بدون أطفال

 1,12518 4,4718 متزوج بأطفال

 0,64788 5,1481 أخرى

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
رك )فخاى(ك منك فج ك اصتعبك ا(ك فنَّك متوسطك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك اختئروك 63-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

ك 6منك فص ك ك (5,1481)ك ـرك بدَّك مقئك ألغتبيةك إجئبئتك املستجَوبني(ك انك حئصتهمك اصعئلتيةك )املتمثتةك يفك رئةك املطتقنيك ورقكً 
ك ملنتمنياوهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك ك (0,64788)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك  رجئتك وك 

بقيمةك ( 2,983)حيثك جئءتك قيمةك فك إلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك تدرعك منك فج ك ااك صهلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً 
ك .إحغئليئوبئصتئيلك هيك  اصةك  (0,05) مستوىك اصدالصةك فصياك من (0,031)ةك احتمئصي

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )ك نقارك فنهك توجدك راوقك ذاتواتيهك 
يةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك صفاضاك قبولئك حلئصتهمك اصعئلتية.ك ممئك يدرعنئك إىلك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً تدرعك منك فج ك اص
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ندقك إلقئمةك يفك رتدرعك منك فج ك ايئحك اجلزالاينيك صبنيك استعدا ك اصسك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك ذات
ك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية.
بين استعداد  0,05داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فرو تالفرضية الفرعية السابعة: 

 .دخلهمإلقامة في فندق مبتكر باختالف لدفع من أجل االسياح الجزائريين ل
ه ك توجدك ك لتشئفالك ك (ANOVA One-way)اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك ك ءإجااالختبئرك هذهك اصفاضيةك متك 

بًعئك صدختهمك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تتدرعك منك فج ك اراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
ك ة.اإلحغئلي(ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك 64-4ويوض ك اجلدولك رقمك )

لدفع من الستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 64-4جدول رقم )
 لدخلهمإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ف

القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 ةاإلحصائي

 الدخل

 1,04488 4,4267 دج 20000أقل من 

ك 0,748 0,537
غرك  الك 
ك إحغئليئ

 1,14072 4,4568 دج 40000وأقل من  20000بين 

 1,06305 4,2727 دج 60000وأقل من  40000بين 

 1,13187 4,2984 دج 80000وأقل من  60000بين 

 1,05507 4,4407 دج 100000وأقل من  80000بين 

 1,16835 4,4471 دج 100000أكثر من 

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك تسيئحك اجلزالاينيك ذويك اصدخ ك املرتاوحصك صتدرعك ستعدا اال(ك فنَّك متوسطك 64-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

وهوك فلربك منك بقيةك ك (1,14072)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,4568)ك ـرك بمقدَّك [ 40000 وفق ك من 20000]بنيك 
ك اصسيئحك اجلزالاينيك  يفك رندقك ك إلقئمةتدرعك منك فج ك ااك صهلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك املنتمنياملتوسطئت،ك فيك فنَّ

ك ذويك اصدخ ك  ك األراا  ك متبوانيك بفئة ك اصدراسة، ك اينة ك ضمن ك مبتكا ك من ك مبتوسطك مقدَّك ك 100000األلثا ك ب ج،  ـر
ك غرك فنَّك ،(1,16835)ك ـرك ببئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,4471) ك عنويةمك ادمك وجو ك راوقك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ

ويئتك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم،ك حيثك جئءتك مستتدرعك منك فج ك ابنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
ك (.0,05)ك اصدالصةاملعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك 
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ك الك توجدك راوقك ذات ك فنه ك نقار ك إحك واتيه ك ) الصة ك اندك مستوىك اصدالصة ك اصسيئحك 0,05غئلية ك بنيك استعدا  )
بأنهك توجدك تةك ئك صدختهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً تدرعك منك فج ك ااجلزالاينيك ص
ك إلقئمةك يفتدرعك منك فج ك ابنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك ك راوقك ذات

ك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم.
ك صنئك ادمك وجو ك راوقئتك (ك 64-4)و(،ك 62-4(،ك )61-4(،ك )60-4(،ك )58-4ئك صتجداولك رقمك )بئصتئيل،ك وورقكً  تبنيَّ

سنهمك ك همك فومةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسإلقئتدرعك منك فج ك افوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص
ذصكك مستويئتك  خوهلم،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك ولك فوك مهنتهمك فو

ك (.ك 0,05)ك اصدالصةفلربك منك مستوىك 
ك وجو ك راوقئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك 63-4(ك و)59-4ئك صتجداولك رقمك )هك وورقكً لمئك فنَّك  (ك تبنيَّ

يفك اخلئرجك ك ملقيمنيامنك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهمك وحئصتهمك اصعئلتية،ك إذك صتسيئحك اجلزالاينيك 
اصقولك بأنهك الك نهك ميكنك واتيهك رإك .صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك إىلك رئةك املطتقنيك استعدا ك فلربك املنتمنيوك 

توجدك اختالرئتك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
بئختالفك خغئلغهمك اصدميياارية،ك ب ك بئختالفك بتدك إقئمتهمك وحئصتهمك االجتمئايةك رقط.ك وهبذاك ميكنك اصقولك بوجو ك 

همك وحئصتهمك نك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتاختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك م
ك االجتمئاية.

بين استعداد السياح  0,05اللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى دوجد فرو تالفرضية التاسعة: 
 الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف خصائص السفر.

-ANOVA One) وحتتي ك اصتبئينك األحئ يك (T-Test)الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك تك 

Way)ك لمئك جتدرك يةاصسفاك ك مه،ك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك خغئلغ.
اك صوجو ك ادةك خغئلصك سفاك متك تقسيمك اصفاضيةك إىلك ادةك راضيئتك راايةك ختتصك ل ك واحدةك اإلشئرةك إىلك فنهك نظاكً 
ك يثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل:منهئك مبتيرك معني.ك ح
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بين استعداد  0,05الفرضية الفرعية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف نوع الغرفة الفندقية.

،ك (Independant Samples T-Test)ةك صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك )ت(ك صتعينئتك املستقت
ك حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل:

قامة في إلسلوك السياح من حيث االستعداد ل ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين(: 65-4جدول رقم )
 لنوع الغرفة الفندقيةفندق مبتكر تبًعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية
نوع 

الغرفة 
 الفندقية

 0,92042 4,9744 غرفة عادية

2,573 0,010 
 الك 
ك إحغئليئ  0,77109 5,2340 جناح

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
إلقئمةك صك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك جنئحفنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك  (،65-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

ك اجلزالاينيمنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك ك فلرب(ك وهوك 0,77109(ك بئحناافك معيئريك )5,2340رك بكـ )يفك رندقك مبتكاك مقدَّك 
(.ك لمئك جئءتك 0,92042(ك بئحناافك معيئريك )4,9744إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك )اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك ص

(،ك واتيهك نقارك فنهك توجدك 0,05ق ك منك مستوىك اصدالصةك )(ك ف0,010(ك بقيمةك احتمئصيةك )2,573نتيجةك اختبئرك تك )
واصسيئحك ك نئحجباصذينك فقئمواك (ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 0,05راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )

وجدك راوقك إلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك تصك اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةاجلزالاينيك 
تالفك يفك رندقك مبتكاك بئخك صإلقئمةبنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك  0,05ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 

ك .نوعك اصيارةك اصفندقية
بين استعداد السياح  0,05داللة : توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثانيةالفرضية الفرعية 

 .تصنيف الفندقالجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف 
اللتشئفك ه ك توجدك ك (ANOVA One-way)الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك 

.ك ويوض ك تغنيفك اصفندقصراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك 
ك (ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية.66-4اجلدولك رقمك )
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الستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في  (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 66-4جدول رقم )
 لتصنيف الفندقفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية

 التصنيف

 1,06260 4,7000 فندق غير مصنف

2,419 0,026 
 الك 
ك إحغئليئ

 0,86788 4,8667 فندق بنجمة

 0,90838 4,9222 فندق بنجمتين

 0,92031 4,9337 فندق بثالث نجوم

 0,92240 5,0507 فندق بأربع نجوم

 0,75810 5,1922 فندق بخمس نجوم

 1,35674 4,3889 أخرى

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
سك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخ(ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 66-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

وهوك فلربك منك ك (0,75810)رك بـك بئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,1922)رك بـك مقدَّك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ك (*****)جنومك 
يفك رندقك مبتكاك ضمنك ك اك صإلقئمةبقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً 

 (0,05) مستوىك اصدالصةك صياك منفك (0,026)ةك قيمةك احتمئصيبك (2,419فك )حيثك جئءتك قيمةك اينةك اصدراسة.ك 
ك .إحغئليئوبئصتئيلك هيك  اصةك 

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 0,05واتيهك نقارك فنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )
ممئك يدرعنئك إىلك ك .صغئحلك اصسيئحك املقيمنيك يفك رندقك ذيك مخسك جنومك ئك صتغنيفك اصفندقصإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً 

بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ك 0,05قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 
ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق.

اح بين استعداد السي 0,05: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الثالثةالفرضية الفرعية 
 الغرض من السفر.الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف 

اللتشئفك ه ك توجدك ك (ANOVA One-way)الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك 
ويوض ك ك ياضك اصسفا.صراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك 

ك (ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية.67-4رقمك )اجلدولك 
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الستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في  (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 67-4جدول رقم )
 للغرض من السفرفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية

 الغرض من
 السفر

 0,77591 5,0847 العمل

0,321 0,726 
غرك  الك 
ك إحغئليئ  0,92586 4,9968 الترفيه

 0,88972 5,0407 العمل والترفيه

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
صعم ك يسئراونك بياضك ااصذينك (ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 67-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك ك (0,77591)رك بك بئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,0847)رك بك مقدَّك ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا
ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً  منك اينةك اصدراسة.ك مبتكاك ضك اك صإلقئمةك يفك رندقفيك فنَّ

ك غرك فن يفك رندقك ك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك ادمك وجو ك راوقئتك اجلدولك ك منك خاللك بيئنهك تبنيَّ
،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك اصياضك منك اصسفامبتكاك بئختالفك 

ك (.0,05)
ك ) ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك الك توجدك راوقك ذاتك  الصة ك فنه ك نقار ك بنيك استعدا 0,05واتيه اصسيئحك ك (

ةك بأنهك توجدك راوقك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتك صتياضك منك اصسفا.ئك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً 
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك ك 0,05ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 

ك اصياضك منك اصسفا.
بين استعداد  0,05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وج: تالرابعةالفرضية الفرعية 

 .السفر وجهةالسياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف 
اللتشئفك ه ك توجدك ك (ANOVA One-way)الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك 

.ك ويوض ك اصسفاك وجهةصراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك 
ك (ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية.68-4اجلدولك رقمك )
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قامة في الستعداد السياح الجزائريين لإل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 68-4جدول رقم )
 السفر لوجهةفندق مبتكر تبعا 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية

 وجهة
 السفر

 0,74603 5,1605 الحزائر

4,216 0,015 
 الك 
ك إحغئليئ  0,90809 4,9048 الخارج

 0,91569 5,1064 الجزائر والخارج

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 68-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك ) قك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ (ك فنَّ

وهوك ك (0,74603)رك بـك بئحناافك معيئريك مقدَّك ك (5,1605)رك بـك مقدَّك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك فثنئءك اصسفاك  اخ ك اجلزالاك 
ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً  يفك رندقك صإلقئمةك ك افلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّ

 مستوىك اصدالصةك فصياك من( 0,015)ك بقيمةك احتمئصية( 4,216)ك حيثك جئءتك قيمةك فمبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك 
ك .إحغئليئوبئصتئيلك هيك  اصةك  (0,05)

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 0,05راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )ك واتيهك نقارك فنهك توجد
ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً  ك إىلك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  ك صوجهةئ ك يدرعنئ الصةك اصسفا.ك ممئ
ك اصسفا.ك جهةوك مبتكاك بئختالفك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك ك 0,05إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 

ك صنئك ادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 67-4ئك صتجدولك رقمك )بئصتئيل،ك وورقكً  (ك تبنيَّ
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا.ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك 

ك (.ك 0,05مستوىك اصدالصةك )
ك فنَّك  ك وورلمئ ك )قكً ه ك صتجداولك رقم ك )65-4ئ ك و)4-66(، ك 4-68( ك تبنيَّ ك ( ك اصسيئحك صنئ ك راوقئتك بنيك استعدا  وجو 

ك اصفندقية،ك تغنيفك اصفندقك  ك إذك صتسيئحك ك هةوجوك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارة اصسفا،
ثنئءك اصسفاك ذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فجنومك واصذينك فقئمواك يفك جنئحك واصك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك رندقك ذيك مخس

الصةك مبتكا.ك واتيهك رإنهك ميكنك اصقولك بأنهك الك توجدك اختالرئتك ذاتك   اخ ك اجلزالاك استعدا ك فلربك صإلقئمةك يفك رندقك 
إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا،ك ب ك بئختالفك نوعك 

صسيئحك اصسفاك رقط.ك وهبذاك ميكنك اصقولك بوجو ك اختالرئتك بنيك استعدا ك اك ووجهةاصفندقك اصيارةك اصفندقيةك وتغنيفك 
ك اصسفا.ك هةووجاجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقيةك وتغنيفك اصفندقك 
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بين استعداد السياح  0,05داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ذاتوجد فروق تالفرضية العاشرة: 
 الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف خصائص السفر.

-ANOVA One) وحتتي ك اصتبئينك األحئ يك (T-Test)الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك تك 

Way)صةك خغئلغهمك ،ك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدال
ةك اك صوجو ك ادةك خغئلصك سفاك متك تقسيمك اصفاضيةك إىلك ادةك راضيئتك رااياصسفاية.ك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنهك نظاكً 

ك ختتصك ل ك واحدةك منهئك مبتيرك معني.ك حيثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل:
بين استعداد  0,05الفرضية الفرعية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 إلقامة في فندق مبتكر باختالف نوع الغرفة الفندقية.لدفع من أجل االسياح الجزائريين ل
،ك (Independant Samples T-Test)صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك )ت(ك صتعينئتك املستقتةك 

ك حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل:
 نبين سلوك السياح من حيث االستعداد للدفع مملخص نتائج اختبار ت للفروق (: 69-4جدول رقم )

 ا لنوع الغرفة الفندقيةأجل اإلقامة في فندق مبتكر تبع

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية
نوع 

الغرفة 
 الفندقية

 1,11945 4,3300 غرفة عادية

3,359 0,001 
 الك 
ك إحغئليئ  0,98304 4,7447 جناح

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
درعك تفنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك جنئحك ص (،69-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

فلربك منك متوسطك (ك وهوك 0,98304)ك مقدَّرك بـك (ك بئحناافك معيئري4,7447رك بـك )إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّك امنك فج ك 
(ك 4,3300)ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغتدرعك منك فج ك ااستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك ص

(ك فق ك 0,001(ك بقيمةك احتمئصيةك )3,359(.ك لمئك جئءتك نتيجةك اختبئرك تك )1,11945)ك مقدَّرك بـك بئحناافك معيئري
(ك بنيك 0,05راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )(،ك واتيهك نقارك فنهك توجدك 0,05منك مستوىك اصدالصةك )

إلقئمةك ادرعك منك فج ك تنئحك واصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك صجباستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك 
الصةك  يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك 

ك دقية.إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفنتدرعك منك فج ك ابنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص 0,05
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بين استعداد السياح  0,05الفرضية الفرعية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ف الفندق.إلقامة في فندق مبتكر باختالف تصنيالجزائريين للدفع من أجل ا

اللتشئفك ه ك توجدك ك (ANOVA One-way)الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك 
بًعئك صتغنيفك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تاتدرعك منك فج ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

ك اإلحغئلية.ك (ك نتئلجك االختبئرك واصدالصة70-4اصفندق.ك ويوض ك اجلدولك رقمك )
لدفع من الستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 70-4جدول رقم )

 لتصنيف الفندقإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية

 التصنيف

 1,14163 4,0556 فندق غير مصنف

1,442 0,196 
 الك غرك 

ك إحغئليئ

 1,47444 4,2500 فندق بنجمة

 1,27361 4,1889 فندق بنجمتين

 1,15710 4,3292 فندق بثالث نجوم

 1,02754 4,4163 فندق بأربع نجوم

 1,07502 4,5791 فندق بخمس نجوم

 0,53403 4,3889 أخرى

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
(ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك 70-4يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك )

ك (1,07502)رك بـك بئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,5791)رك بـك مقدَّك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تدرعك منك فج ك اصك (*****)جنومك 
تدرعك منك فج ك صك اوهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً 

ك غرك فنَّك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك ا معنويةك بنيك ك اوقادمك وجو ك رك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ
ك مةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق،ك حيثك جئءتاستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئ

ك (.0,05مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك )
ك ) ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك الك توجدك راوقك ذاتك  الصة ك فنه ك نقار ك اصسيئحك 0,05واتيه ك بنيك استعدا  )

اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك ك صفندق.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضئك صتغنيفك ااجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً 
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بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ك 0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 
ك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق.

بين استعداد السياح  0,05الفرضية الفرعية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 إلقامة في فندق مبتكر باختالف الغرض من السفر.لدفع من أجل االجزائريين ل

اللتشئفك ه ك توجدك ك (ANOVA One-way)الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك 
كاك تبًعئك صياضك رندقك مبتك إلقئمةك يفتدرعك منك فج ك اراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

ك (ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية.71-4اصسفا.ك ويوض ك اجلدولك رقمك )
لدفع من الستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 71-4جدول رقم )

 للغرض من السفرإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية

الغرض من 
 السفر

 1,07716 4,4127 العمل

0,147 0,863 
غرك  الك 
ك إحغئليئ  1,09151 4,3791 الترفيه

 1,18761 4,4390 العمل والترفيه

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
(ك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يسئراونك بياضك اصعم ك 71-4اجلدولك رقمك )يتض ك منك بيئنئتك 

وهوك ك (1,18761)رك بـك بئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,4390)رك بـك مقدَّك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تدرعك منك فج ك اصواصرتريهك 
ك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً  ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذه تدرعك منك فج ك صك افلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّ

ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فنَّك ا معنويةك بنيك ك اوقادمك وجو ك رك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك هك تبنيَّ
ك مةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا،ك حيثك جئءتإلقئتدرعك منك فج ك ااستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

ك (.0,05مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك )
ك ) ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك الك توجدك راوقك ذاتك  الصة ك فنه ك نقار ك اصسيئحك 0,05واتيه ك بنيك استعدا  )

ضيةك اصقئلتةك ئك صتياضك منك اصسفا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعكً تدرعك منك فج ك ااجلزالاينيك ص
تدرعك منك فج ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صك 0,05بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 

ك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا.ا
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بين استعداد  0,05وى داللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستتالفرضية الفرعية الرابعة: 
 السفر. وجهةإلقامة في فندق مبتكر باختالف لدفع من أجل االسياح الجزائريين ل

اللتشئفك ه ك توجدك ك (ANOVA One-way)الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك 
ك صوجهةبًعئك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تتدرعك منك فج ك اراوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ص

ك (ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية.72-4اصسفا.ك ويوض ك اجلدولك رقمك )
لدفع من الستعداد السياح الجزائريين ل (ANOVA)(: نتائج اختبار التباين األحادي 72-4جدول رقم )

 السفر لوجهةإلقامة في فندق مبتكر تبعا أجل ا

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 اإلحصائية

 وجهة
 السفر

 1,17033 4,5185 الحزائر

1,149 0,318 
 الك غرك 

ك إحغئليئ  1,03059 4,3264 الخارج

 1,17640 4,4449 الجزائر والخارج

ك SPSS على مخرجات برنامج االعتمادالطالبة ب إعدادالمصدر: من 
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك 72-4بيئنئتك اجلدولك رقمك )يتض ك منك  (ك فنَّ

رك بـك بئحناافك معيئريك مقدَّك ك (4,5185)رك بـك مقدَّك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك فثنئءك اصسفاك  اخ ك اجلزالاك 
ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا كً ك (1,17033) ك اوهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّ
ك غرك فنَّك إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك تدرعك منك فج ك اص ادمك وجو ك ك ك منك خاللك بيئنئتك اجلدولهك تبنيَّ

اصسفا،ك ك جهةوك مةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئك راوق
ك (.0,05حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك )

ك ) ك اندك مستوىك اصدالصة ك إحغئلية ك الك توجدك راوقك ذاتك  الصة ك فنه ك نقار ك اصسيئحك 0,05واتيه ك بنيك استعدا  )
يةك اصقئلتةك بأنهك اصسفا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضك صوجهةاجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك 
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ك 0,05توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 

ك اصسفا.ك وجهةيفك رندقك مبتكاك بئختالفك 
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ك صنئك ادمك وجو ك راوك 72-4(ك و)71-4(،ك )70-4ئك صتجداولك رقمك )بئصتئيل،ك وورقكً  قئتك فوك اختالرئتك بنيك (ك تبنيَّ
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندقك فوك اصياضك منك 

ك (.ك 0,05اصسفا،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك )ك وجهةاصسفاك فوك 
ك فنَّك  ك وجو ك راوقئت69-4ئك صتجدولك رقمك )هك وورقكً لمئ بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك ك (ك تبنيَّ

لاينيك اصذينك فقئمواك ،ك إذك صتسيئحك اجلزاآخاك ماةك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقيةك اص يك فقئمواك هبئ
ك توجدك اختالرئتك الجبنئحك استعدا ك فلربك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك واتيهك رإنهك ميكنك اصقولك بأنهك 

 الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك ذاتك 
اصسفا،ك ب ك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقيةك رقط.ك وهبذاك ميكنك اصقولك بوجو ك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 

ك دقية.صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفن

 .Discussion of the Survey Resultsمناقشة نتائج الدراسة  
يهدفك هذاك اجلزءك منك اصدراسةك إىلك حتقيقك فحدك األهدافك اصاليسيةك صتدراسةك احلئصية،ك واملتمث ك يفك قيئسك تأثرك 

ك كئراصسئل ك اجلزالاي،ك إذك سيتمك توضي ك منك خالصهك فلثاك فبعئ ك االبتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكاالبتكئرك 
ك انهئك بئبتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفيفك املؤسسئتك اصفندقيةك  ك )املعربَّ

ك انهك بئالستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع(،ك ك تأثرًاك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاياخلدمة(ك  اختبئرك ضئرةك إىلك إ)املعربَّ
ك بدالصةاك إلقئمةك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكالستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صاصفاوقك اإلحغئليةك 

تيراتك اصدمييااريةك املتمثتةك يف:ك اجلنس،ك اصسن،ك املستوىك اصتعتيمي،ك املهنة،ك اصدخ ،ك احلئصةك اصعئلتية،ك وبتدك اإلقئمة،ك امل
صياضك منك اصسفاك ووجهةك ااملتمثتةك يف:ك نوعك اصيارةك اصفندقية،ك تغنيفك اصفندق،ك املتعتقةك خبغئلصك اصسفاك واملتيراتك 

ك يةك صتنتئلجك اص يك فظهاهتئك اصدراسة:اصسفا.ك وريمئك يتيك منئقشةك تفغيت

أبعاد سلوك السائح  على مناقشة النتائج المتعلقة بتأثير أبعاد االبتكار في المؤسسات الفندقية 1.3.4
 الجزائري

ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّك بُعدك تكييفك اخلدمةك  تغدرك اصرتتيبك منك حيثك يك (Customization of Service)تبنيَّ
ك  ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمة ك اصفندقك ك (WTS)اصتأثرك اتىك استعدا  ك ابتكئراتك نوع/تغميم ك بُعد ك يتيه يفك اصفندق،

(Hotel Type/Design Innovations) ك بُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك ك  Use of Information)وفخرًا

Technology)ك ن ك ابتكئرات ك بُعد ك فنَّ ك تبنيَّ ك .ك لمئ ك اصفندق ك (Hotel Type/Design Innovations)وع/تغميم
يأيتك بعدك صيتغدَّرك اصرتتيبك منك حيثك اصتأثرك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق،ك 
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تكييفك اخلدمةك بُعدك ك ويفك األخرك (Use of Information Technology)بُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك ك ذصك
(Customization of Service) ك .ك

 يف الخدمة على سلوك السياح الجزائريينعد تكيتأثير بُ مناقشة نتائج  .أ
ك منك نتئلجك حتتي ك معئ صةك منوذجك االحندارك فنَّهك ك  ا ك استعدا ك ارتفعك بُعدك تكييفك اخلدمةك بوحدةك واحدةك زك ك لتمئتبنيَّ

(.ك ك 0,399صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك بـك )(،ك وزا ك استعدا همك 0,508يفك اصفندقك بـك )ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمة
ك منك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك تكييفك اخلدمةك يفسِّاك مئك قيمتهك  اصتيُرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك منك ك (17,3%)لمئك تبنيَّ

ينيك اك منك اصتيُرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالك (7,1%)اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق،ك ومئك قيمتهك 
 ك فلربك اتىك اصاغبةك ؤثِّاك بشكفك اخلدمئتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك يصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك فيك فنَّك تكيي

وامتيةك اختيئرك اصسئل ك اجلزالايك صفندقك اإلقئمةك بئملقئرنةك معك استعدا هك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
ك اصفندق.ك 

ك منك نتئلجك اصدراسة بةك صتسيئحك اجلزالاينيك فمهيةك لبرةك بئصنسك ذوفنَّك االبتكئرك اربك تكييفك اخلدمةك ك وبشك ك ائم،ك تبنيَّ
(ك واصذيك يشرك إىلك 4,8689عدك تكييفك اخلدمةك املقدَّرك بـك )اندك اختيئرهمك صتفندق،ك وهذاك مئك يؤلِّدهك املتوسطك املوزونك صبكُ 

اجلزالاينيك يفك سااةك ك سبةك صتسيئحفنَّهك "مهمك جدًّا".ك حيثك تتمث ك فهمك اصعاوضك اخلدميةك املتعتقةك بتكييفك اخلدمةك بئصن
ك صاغبئتهك وحئجئته،ك ك (Check-out)واخلاوجك ك (Check-in)تسجي ك اصدخولك  ك ورًقئ منك اصفندقك وإمكئنيةك تكييفهئ

إضئرةك إىلك توررك اصفندقك ألسعئرك تاوجييةك مبتكاةك )مث ك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك صفرتةك معينةك فوك جمئنيةك 
بئصنسبةك ك (Pricing innovations)ة،ك إخل(،ك مئك يشرك إىلك فمهيةك االبتكئراتك اصسعايةك فحدك املاارقنيك يفك ررتاتك حمد 

وررك صتسيئحك اجلزالاينيك ورغبتهمك يفك االستفئ ةك منك اصعاوضك اصرتوجييةك اص يك تقدِّمهئك املؤسسئتك اصفندقية.ك يعتربك لذصكك ت
ك م ك ذاتك فمهيةك لبرة، ك األوريئء ك امتيئزاتك صعمالله ك و/فو ك تفضيتية ك ألسعئر ك باك اصفندق ك فمهية ك إىل ك يشر ك اصوالءك ئ امج

(Loyalty programs) وتأثرهئك اتىك اصقااراتك اصشااليةك صتسيئحك اجلزالايني،ك فيك فنَّك اصسئل ك اجلزالايك ميي ك إىلك اختيئرك ك
بتكئراتك املوار ك ااملؤسسئتك اصفندقيةك اص يك متكِّنهك منك االستفئ ةك واحلغولك اتىك امتيئزاتك مقئب ك ورئلهك هلئ.ك لمئك تعتربك 

ك انهئك مبخئطبةك موظفيك (Human resource innovations)اصبشايةك   و ،ك ك ك زبونك بئمسهك )ستوكك وك صاصفندقك ك املعربَّ
ابتسئمئت،ك إخل(،ك وقدرهتمك اتىك اصتحدثك بتيةك اصزبونك واهتمئمهمك اخلئصك واملكيَّفك ورًقئك صاغبئتك ل ك زبونك منك فلثاك 

عئمتتهمك ظفيك املؤسسئتك اصفندقيةك وحسنك ماخليئراتك ذاتك فمهيةك ضمنك بُعدك تكييفك اخلدمة،ك فيك فنَّك اصتفئا ك معك موك 
ار ك اصبشايةك قدك يعو ك حسبك رفيك اصطئصبةك إىلك اصتأثرك اصكبرك صتموك وذصكك فمهيةك لبرةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني.ك ك ذو

اتىك جو ةك تستيمك اخلدمة،ك إذك يقومك موظفوك اصفنئ قك بئالتغئلك املبئشاك معك اصسيئحك واصعمالءك منك خاللك حتايكك 
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ك فندقك وتستيمك خمتتفك اخلدمئتك اص يك تسئادك اتىك ختقك جتئرب.ك بئصتئيل،ك تؤثاك املوار ك اصبشايةاملنتجئتك املئ يةك صت
وتسئهمك بشك ك لبرك يفك حتقيقك رضئهمك اتىك املدىك اصقغرك وواللهمك اتىك املدىك اصبعيد.ك يفك حني،ك اتض ك منك نتئلجك 

زالاينيك هيك إمكئنيةك تييرك اصسيئحك اجلاصدراسةك فنَّك اخليئراتك املتعتقةك بتكييفك اخلدمةك األق ك تفضياًلك وتأثرًاك اتىك ستوكك 
خدمةك رائيةك األطفئلك ك إىلك جئنبحتتك اصطتبك ك (Kitchenette)،ك وتوُراك مطبخك صيرك ئك يفضتونه يكورك اصيارةك ورًقئك مل

ك يفك اصفندق.ك 
ك اصنتئلجك راصةك اصفهمك األرض ك ألنواعك اصعاوضك اخلدميةك املبتكاةك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك  وبئصتئيلك تتي ك صنئك هذه

جلزالاينيك واص يك تؤثاك اتىك رغبتهمك واستعدا همك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق.ك لمئك تسئهمك صتسيئحك ا
يك املؤسسئتك اصفندقيةك املستهدِرةك صتسيئحك اجلزالاينيك يفك  وتكييفك غميمك تهذهك اصنتئلجك يفك مسئادةك وتوجيهك مسرِّ

ك  ك تشييتية ك اسرتاتيجيئت ك وصيئغة ك فرض  ك بشك  ك وخدمئهتم ك معك ك (Operational strategies)ااوضهم تتوارق
تةك نظًااك صكنك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّك تكييفك اخلدمئتك صيسك بئصعمتيةك اصسهك احتيئجئتك وتفضيالتك اصسيئحك اجلزالايني.

حملدو يةك اصقدراتك اصتنظيميةك صتمؤسسئتك اصفندقية.ك مثال،ك قدك تؤ يك سيئسةك املاونةك يفك فوقئتك تسجي ك اصدخولك 
ك اصنوعك منك اصسيئسئتك حمئذاةك امتيةك واخلاوجك إىلك توصيدك مشئل ك تنظيمي ك يتطتبك جنئحك هذا ةك يفك اصيدك اصعئمتة.ك صذا

ك اصتسويقك صتفندقك معك األنشطةك واصقدراتك اصتشييتيةك صتمؤسسةك اصفندقية.

 ابتكارات نوع/تصميم الفندق على سلوك السياح الجزائريينتأثير مناقشة نتائج  .ب
ك منك نتئلجك حتتي ك معئ صةك منوذجك االحندارك فنَّهك ك  بوحدةك واحدةك ك مئك ارتفعك بُعدك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقلتتبنيَّ

(،ك وزا ك استعدا هك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك بـك 0,460يفك اصفندقك بـك )ك زا ك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمة
ك منك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك تفسِّاك مئك قيمتهك 0,435) اصتيُرك يفك منك ك (17,1%)(.ك لمئك تبنيَّ

منك اصتيُرك يفك اصتبئينك اصكتيك ك (10,2%)اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق،ك ومئك قيمتهك 
ك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك 

ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك ذاتك فمهيةك ب ةك صتسيئحك اجلزالاينيك ئصنسبوبشك ك ائم،ك تبنيَّ
(ك 4,6804اندك اختيئرهمك صتفندق،ك وهذاك مئك يؤلِّدهك املتوسطك املوزونك صُبعدك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك املقدَّرك بـك )

واصذيك يشرك إىلك فنَّهك "مهمك جدًّا".ك حيثك تتمث ك فهمك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك يفك 
اصسيئحيةك واصرتريهية،ك وهذاك مئك يتمئشىك معك فحدك فنواعك اصفنئ قك األلثاك ابتكئرًاك يفك صنئاةك قابك اصفندقك منك املعئملك 

اص يك تتميَّزك مبوقهئك اجلياايفك املنئسبك وقاهبئك منك خمتتفك وك ،ك (Boutique hotels)اصفندقةك واملتمثتةك يفك رنئ قك اصبوتيكك 
ك وبئصتئيل،ك اتىك املؤسسئتك اصف ك واصتئرخيية. ك واصرتريهية ك اجلياايفك نظاًاك ندقيةك االختيئرك اصدقيقك ملاملعئملك اصسيئحية وقعهئ
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ئصيةك يعتربك لذصكك احتواءك اصفندقك اتىك غافك تتميزك بتجهيزاتك ذاتك جو ةك اصتأثرهك اصكبرك اتىك خيئراتك اصسيئح.ك 
منك فهمك االبتكئراتك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني،ك حيثك تاىك اصطئصبةك فنَّك هذهك اصنتيجةك تتمئشىك معك اصياضك اصاليسيك 

يفك اصفنئ قك واملتمث ك يفك اصااحة.ك صذا،ك اتىك جتهيزاتك اصيافك اصفندقيةك ووسئل ك اصااحةك املتئحةك فنك تكونك ك وراءك اإلقئمة
منفعةك منك اإلقئمة.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك اتض ك منك نتئلجك ك فقغىذاتك جو ةك ائصيةك صكيك تسم ك صتسيئحك بتحقيقك 

ئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني،ك ذاتك فمهيةك لبرةك بك اصدراسةك فنَّك متُيزك اصفندقك جبوك ماي ،ك مث ك املوسيقىك املاحيةك واصعطورك اصطيبة
وتأثرهك اتىك ستوكك اصسيئح.ك إذك تاىك اصطئصبةك ك (Sensorial marketing)وهذاك مئك يشرك إىلك فمهيةك اصتسويقك احلسيك 

ك اصشم(،ك  ك )استهدافك حئسة ك طيِّبة ك اتىك اصتسويقك احلسيك منك خاللك بثك اطور ك املؤسسئتك اصفندقية ك ااتمئ  فنَّ
فك حئسةك اصسمع(،ك وااتمئ هئك اتىك موا ك ذاتك جو ةك ائصيةك منك خاللك األراشةك املتئحةك وموسيقىك ماحيةك )استهدا

استهدافك )ك واصيافك اصفندقيةاصتغميمك اجلذابك صتفندقك اإلضئءةك وك مثالك )استهدافك حئسةك اصتمس(،ك إضئرةك إىلك 
نك مك ذاتك مذاقك وجو ةك ائصيةك )استهدافك حئسةك اصذوق(ك فطبئقتوررك استعمئلك اصنكهئتك وك حئسةك اصبغا(ك وفخرًاك 

قدك تعزِّزك هذهك ك صسيئحك واتىك اصقيمةك املدرلةك صتفندق.ك وبئصتئيل،اص يك يعيشهئك افهمك اصعوام ك املؤثاةك اتىك اصتجابةك اصكتيةك 
اصعنئصاك رضئك اصسيئحك وجتعتهمك اتىك استعدا ك صإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ قك ومنك مثَّك اتىك استعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 

صفندقية،ك املسئحئتك اخلضااءك احمليطةك بئملؤسسئتك اجك اصدراسةك إىلك فمهيةك ريهئك وايشك جتئربك مميَّزة.ك لمئك تشرك نتئل
 Coastal)وهذاك مئك يز ا ك فمهيةك حسبك رفيك اصطئصبةك يفك حئصةك املؤسسئتك اصفندقيةك اصسئحتيةك فوك املنتجعئتك اصسئحتيةك 

resorts) اص يك تتسمك ائ ةك ِبِكرَبك املسئحةك واص يك يتوقعك اصسئل ك فنك حتتويك اتىك مسئحئتك خضااءك متكِّنهك منك االستمتئعك ك
بئجلوك واهلواءك اصطتقك وحتقيقك فقغىك منفعةك منك اإلقئمة.ك وفخرًا،ك يعتربك توررك اصفندقك صتجئربك رندقيةك رايدةك منك نواهئك 

ايني،ك حيثك نك اصعوام ك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالمنك خاللك متُيزهك منك حيثك اصتغميمك واملاارقك اصرتريهيةك م
ك فثنئءك رحالهتمك اصسيئحية،ك صذاك اتىك املؤسسئتك  ك اصسيئحك يبحثونك  الًمئك اتىك ايشك جتئربك رايدة تاىك اصطئصبةك فنَّ
اصفندقيةك هيك لذصكك فنك تسئهمك يفك تعزيزك هذهك اصتجئربك منك خاللك اصعم ك اتىك متييزك ااوضهئك اخلدميةك واألخذك بعنيك 

،ك إضئرةك إىلك نئرسةاملك زك انك اصعاوضك األسئسيةك املقدمةك يفك اصفنئ قمنك فج ك اصتميكُ ئرك تغميمك ماارقهئك وغارهئك االاتب
يةك منك فج ك اصتأثرك تالك سيمئك يفك حئصةك املنتجعئتك اصسئحك توررك ماارقك تاريهيةك متميَّزةك مث ك املسب ك وقئائتك األصعئب،

خاللك ك إضئرةك إىلك اصتأثرك اتىك اصتجابةك اصسيئحيةك منك اتىك قااراتك اصسيئحك )امتيةك االختيئرك واالستعدا ك صتدرع(،
ك حتقيقك رضئهمك ومنك مثَّك واللهم.ك 

ك اتىك اصسيئحك  ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك األق ك تفضياًلك وتأثرًا يفك حني،ك اتض ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّ
زك ورايد،ك وهذاك مئك يشرك إىلك ياجلزالاينيك هيك متُيزك اصفندقك هبندسةك معمئريةك متميزةك ومتُيزك قئاةك االستقبئلك بديكورك متم
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إيالءك اصسئل ك اجلزالايك املزيدك منك االهتمئمك إىلك جو ةك اصتجهيزاتك املتئحةك يفك املؤسسئتك واصيافك اصفندقيةك بداًلك منك 
ك هذهك اصعنئصاك تسئهمك يفك تعزيزك اصتجابةك اصفندقيةك صتسيئحك  اجلمئصيئتك اندك اختئذهك صتقاارات.ك صكنك تاىك اصطئصبةك فنَّ

ك قئمة،ك صذا،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك ادمك إمهئهلئ.ك وتدرعهمك إىلك تكاارك اإل

 يينالسياح الجزائر  سلوك استعمال تكنولوجيا المعلومات علىعد تأثير بُ مناقشة نتائج  .ج
ك منك نتئلجك حتتي ك معئ صةك منوذجك االحندارك فنَّهك ك  بوحدةك واحدةك ك مئك ارتفعك بُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتلتتبنيَّ

(،ك وزا ك استعدا هك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك بـك 0,438يفك اصفندقك بـك )ك لايك صإلقئمةزا ك استعدا ك اصسئل ك اجلزا
ك منك نتئلجك اصتحتي ك فنَّك 0,433) ةك يفسِّاك مئك قيمتهك يفك املؤسسئتك اصفندقياستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك (.ك لمئك تبنيَّ

منك ك (9,5%)تهك قئمةك يفك اصفندق،ك ومئك قيماصتيُرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلمنك ك (%14,7)
ك اصتيُرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك 

ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك ذاتك فمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك  وبشك ك ائم،ك تبنيَّ
ك  ك بـك اندك اختيئرهمك صفندقك اإلقئمة، ك املعتومئتك املقدَّر ك املتوسطك املوزونك صُبعدك استعمئلك تكنوصوجيئ ك يؤلِّده ك مئ وهذا

(ك واصذيك يشرك إىلك فنَّهك "مهمك جدًّا".ك حيثك تتمث ك فهمك االبتكئراتك املتعتقةك بئستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك 4,7546)
شىك معك إحغئليئتك وهذاك مئك يتمئك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك يفك توراك انرتنتك وايك رئيك جمئنيةك وذاتك سااةك ائصية،

*ستطةك ضبطك اصربيدك واالتغئالتك اإلصكرتونية
1

(ARPCE) اص يك تشرك إىلك وصولك اصعد ك اإلمجئيلك ملشرتليك االنرتنتك ك
)املديايةك اصعئمةك ك 2018متيونك مشرتًلئك يفك ائمك ك 42يفك اجلزالاك )االنرتنتك اصثئبتك واالنرتنتك اصنقئل(ك إىلك فلثاك منك 

.ك وبئصتئيل،ك يؤثاك توُراك االنرتنتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك قااراتك اصسيئحك اجلزالايني،ك (2018القتغئ ك اصاقمي،ك ص
ويعتربك منك فهمك املعئيرك املعتمدةك اندك اختيئرك رندقك اإلقئمة.ك صذا،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك اصعم ك اتىك توررك خدمةك 

ك املزيدك منك اصسيئحك واصتأثرك اتىك استعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةاالنرتنتك معك ضمئنك سااتهئك منك فج ك استقطئبك 
يفك اصفندق.ك لمئك يعتربك احتواءك اصيافك اصفندقيةك اتىك نظئمك ميكِّنك منك تكييفك  رجةك حاارةك اصيارةك ذاتك فمهيةك لبرةك 

لتمئن،ك إخل(ك اصتسيئحك اجلزالايني.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك يُعتربك توُراك طاقك متعد ةك صتتسديدك )نقًدا،ك فوك بئستعمئلك بطئقةك 
وإمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنتك منك فهمك االبتكئراتك املؤثِّاةك اتىك قااراهتم،ك وهذاك مئك يتمئشىك معك اصتطوراتك اصتكنوصوجيةك 
احلئ ثةك يفك اآلونةك األخرةك والك سيمئك تزايدك اد ك األشخئصك املئصكنيك صبطئقةك التمئنك واملتغتنيك بشبكةك االنرتنت.ك إذك 

ك فنَّك  ك نتئلجك اصدراسة ك من ك %37,1)ك تبنيَّ ك ( ك يدرعونك مثنك احلجز ك اصعينة ك بئالاتمئ ك منك فراا  يفك املؤسسئتك اصفندقية

                                                 
صشخغيةك صكرتونية،ك تتمتعك بئيئةك مستقتةك صتربيدك واالتغئالتك اإل"ستطةك اصضبط"ك هك بـ )ARPCE (صكرتونيةك ستطةك ضبطك اصربيدك واالتغئالتك اإلتعترب 1*

 .(2021)وزارةك اصربيدك واملواصالتك اصستكيةك واصالستكية،ك ك املعنويةك واالستقاللك املئيل
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ك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندقك ) ك املوقع ك اتى ك بئالاتمئ  ك سواًء ك يفك اصسفاك %8,3االنرتنت، ك املتخغغة ك املواقع ك فو )
(OTAs) اقك متعد ةك طك (.ك صذاك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك وتورر%28,8)مث ك موقعك بولينغك ك

ك  ك يعتربك وجو  ك صتتسديدك منك فج ك استقطئبك املزيدك منك اصسيئح.ك لمئ ك ندقيةاصفصكرتوينك صيتقك اصيافك إنظئم  ك مث،
اةك اتىك منك فهمك االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك املؤثك توُراك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيارةوك ك اصبطئقئتك املمينطة

اصسيئحك اجلزالايني،ك وهذاك مئك يشرك إىلك حئجتهمك صألمئن.ك وفخرًا،ك يعتربك تواجدك اصفندقك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك 
ك )مث ك اصفئيسبوك،ك إخل(ك وامتاللهك ملوقعك إصكرتوينك تفئاتيك مبتكاك وجذابك منك اصعوام ك املهمةك صتسيئحك اجلزالايني،ك واص ي
تؤثاك اتىك قااراهتم.ك رتقدك تشرك نتئلجك اصدراسةك إىلك ااتمئ ك اصسيئحك اجلزالاينيك ملغئ رك املعتومئتك اإلصكرتونيةك اندك 

ك فغتبيةك فراا ك اصعينةك يستعينونك بئملواقعك اإلصكرتونيةك املتخغغةك يفك اصسفاك  ك (OTAs)اختئذهمك صقااراتك اصشااء،ك إذك فنَّ
(ك %34,9(ك واملوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندقك )%39جتمئايك )(،ك ومواقعك اصتواص ك اال%73,9مث ك موقعك بولينغك )

منك فج ك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ ق.ك إذك تسم ك هذهك املغئ رك اإلصكرتونيةك بئحلغولك اتىك املزيدك منك 
ئك تتي ك اصفاصةك صتسيئحك بئالطالعك اتىك آراءك وتعتيقئتك اصسيئحك اآلخاينك  املعتومئتك حولك املؤسسئتك اصفندقيةك لمئك فهنَّ

(eWOM) اصذينك فقئمواك بتتكك اصفنئ ق.ك وبئصتئيل،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك تعزيزك تواجدهئك اتىك املواقعك املتخغغةك ك
ك ا ك اصتواص  ك ومواقع ك إصكرتوينك تفئاتيك وجذابيفك اصسفا ك موقع ك تطويا ك اتيهئ تتمكنك منك ك صكيك الجتمئاي،ك لمئ

ك استقطئبك اصسيئحك اجلزالاينيك واصتأثرك اتىك قااراهتمك اصشاالية.ك 
ك يفك حنيك اتض ك املعتومئتك األق ك تفضي ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّ اًلك االبتكئراتك املتعتقةك بئستعمئلك تكنوصوجيئ

امئلك فوتأثرًاك اتىك اصسيئحك اجلزالاينيك هيك توُراك حئسوبك خئصك ونظئمك مؤمتااتك اصفيديوك  اخ ك اصيارةك ووجو ك مالزك 
ك االبتكئراتك حنو اخ ك اصفندق  Business)سيئحك األامئلك ك .ك ياجعك ذصكك حسبك رفيك اصطئصبةك إىلك توُجهك هذه

tourists)( ك يقيمونك يفك اصفنئ قك رقطك بياضك اصعم .%10,5،ك يفك حنيك فنَّك شاحيةك صيرةك منك فراا ك اصعينةك) ك

المتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين استعداد السياح الجزائريين النتائج مناقشة  2.3.4
 يةبداللة المتغيرات الديمغرافلإلقامة واستعدادهم للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر 

سيتمك اتىك مستوىك هذاك اصعنغاك منئقشةك اصنتئلجك املتعتقةك بئختبئرك اصفاوقك اإلحغئليةك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صإلقئمةك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ورقك املتيراتك اصدمييااريةك املتمثتةك يف:ك اجلنس،ك اصسن،ك 

ك ملهنة،ك اصدخ ،ك احلئصةك اصعئلتية،ك وبتدك اإلقئمة.املستوىك اصتعتيمي،ك ا
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 بالنسبة لمتغير الجنس .أ
ك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك )ت(ك صتعينئتك املستقتةك  ادمك وجو ك راوقك ك (Independant Samples T-Test)تبنيَّ

ك نَّك اإلنئثك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا،ك فيك فوك (ك بنيك استعدا ك اصذلورك 0,05اندك مستوىك اصدالصةك )ذاتك  الصةك إحغئليةك 
ك منك نتئلجك اصدراسةبتكاك امل قك ئفناصصإلقئمةك يفك ك نفسهك صإلنئثك واصذلورك اصاغبةك واالستعدا  ةك ادمك وجو ك .ك لمئك تبنيَّ

اإلنئثك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك وك (ك بنيك استعدا ك اصذلورك 0,05راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك ك (WTPM)صدرعك املزيدك منك املئلك ك نفسهئقئبتيةك اصرندقك مبتكا،ك فيك فنَّك صإلنئثك واصذلورك 

ك اصذلورك واإلنئثك يدرلونك اصفنئ قك املبتكاةك ك مبتكا، تعُدونك صإلقئمةك وهمك مسك نفسهئك ئصطايقةبوهذاك مئك يدُلك اتىك فنَّ
ك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ.

 بالنسبة لمتغير السن .ب
ك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك  ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك ك (ANOVA One-way)اصتبئينك األحئ يك فنورئك تبنيَّ

استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صسنهم،ك فيك ك (ك بني0,05مستوىك اصدالصةك )إحغئليةك اندك 
ةك اص يك تتسمك يفنَّك ملختتفك فراا ك اصعينةك استعدا ك ورغبةك متقئربةك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بيضك اصنظاك انك رئتهمك اصعماك 

ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنوية ك بعدمك اصتأثرك انك قااراهتمك املتعتقةك بئإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك لمئك تبنيَّ
ك ألراا ك اصعينةك  بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم،ك فيك فنَّ

منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك ك (WTPM)عمايةك استعداً اك متقئربًئك صدرعك املزيدك منك املئلك املنتمينيك إىلك خمتتفك اصفئئتك اص
ك اصسيئحك اجلزالاينيك منك خمتتفك اصفئئتك اصعمايةك يدرلونك اصفنئ قك املبتكاةك  ك مئك يدُلك اتىك فنَّ ك ئصطايقةبمبتكا.ك وهذا

ك وهمك مستعدونك صإلقئمةك ريهئك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ.ك ك نفسهئ
وهيك نسبةك ضئيتةك (ك %3,5)ك سنةك مقدَّرك بـك 56اإلشئرةك إىلك فنَّك فراا ك اصعينةك اصذيك يتجئوزك سنهمك ك غرك فنَّه،ك جتدر

مقئرنةك بئصنسبك املئويةك ألراا ك اصعينةك املنتمينيك إىلك اصفئئتك اصعمايةك األخاى،ك قدك يعو ك ذصكك إىلك ااتمئ ك اصطئصبةك اتىك 
لك اصكبرك يك اصسنك املاتفعك بعدمك االستعمئاالنرتنتك منك فج ك توزيعك استبيئنك اصدراسة،ك يفك حنيك يتسمك األراا ك ذوك 

ك صالنرتنتك مقئرنةك بئألراا ك املنتمينيك إىلك اصفئئتك اصعمايةك األخاى.ك صذا،ك اتىك هذهك اصنتئلجك فنك تستعم ك حبذر.

 بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي .ج
ك منك  ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك ك (ANOVA One-way)اصتبئينك األحئ يك فنورئك نتئلجك حتتي ك اختبئرك تبنيَّ

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك 0,05اصدالصةك )إحغئليةك اندك مستوىك 
ك ملختتفك فراا ك اصعينةك  يضك اصنظاك انك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بنفسهمئك اصاغبةك واالستعدا ك اصتعتيمية،ك فيك فنَّ
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ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك مستويئهتمك اصتعتيمية.ك لم صدالصةك ائك تبنيَّ
(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك ملستويئهتمك اصتعتيمية،ك فيك فنَّك 0,05)

ئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك ملزيدك منك املصدرعك اك نفسهك ذويك املستويئتك اصتعتيميةك املختتفةك االستعدا ك صتسيئحك اجلزالايني
ك اصفنئ قك املبتكاة.ك 

 بالنسبة لمتغير المهنة .د
ك منك  ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك ك (ANOVA One-way)اصتبئينك األحئ يك فنورئك نتئلجك حتتي ك اختبئرك تبنيَّ

مهنتهم،ك ك ف(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختال0,05إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )
نتهم.ك لمئك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك مهنفسهمئك فيك فنَّك ملختتفك فراا ك اصعينةك اصاغبةك واالستعدا ك 

ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك  تبنيَّ
 ك اإلقئمةك يفك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فجنفسهك فراا ك اصعينةك االستعدا ك ك مبتكاك بئختالفك مهنتهم،ك فيك فنَّك ملختتف
ك اصفنئ قك املبكاةك بيضك اصنظاك انك مهنهم.ك 

 بالنسبة لمتغير الحالة العائلية .ه
ك منك  ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك ك (ANOVA One-way)اصتبئينك األحئ يك فنورئك نتئلجك حتتي ك اختبئرك تبنيَّ

ةك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنوياجلزالاينيك استعدا ك اصسيئحك 
ك ملختتفك اصسيئحك اجلزالاينيك اصاغبةك واالستعدا ك 0,05صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ) سهمئك نف(،ك فيك فنَّ

ك منك نتئلجك اص راسةك وجو ك راوقك ذاتك دصإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك حئصتهمك اصعئلتية.ك يفك حني،ك تبنيَّ
(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )

مبتكاك تبًعئك حلئصتهمك اصعئلتية.ك إذك فنَّك متوسطك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك اختئرواك )فخاى(ك منك فج ك اصتعبرك انك حئصتهمك 
 رجئتك وهوك ك 6(ك منك فص ك 5,1481مقدَّرك بـك )تقنيك ورًقئك ألغتبيةك إجئبئتك املستجَوبني(ك اصعئلتيةك )املتمثتةك يفك رئةك املط

ك صتدرعك منك فج ك  ك اصفئةك همك األلثاك استعداً ا ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذه فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنَّ
هذهك ك ةك يفتكونك را يك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك قدك يعو ك ذصكك حسبك رفيك اصطئصبةك إىلك َلونك امتيةك صنعك اصقاار

ك صألراا ك املنتمينيك إىلك هذهك اصفئةك احلايةك يفك اختئذك اصقااراتك  ونك تدُخ ك فطاافك فخاى.ك لمئك جتدرك  احلئصة،ك فيك فنَّ
(،ك صذاك اتىك نتئلجك هذاك اصتحتي ك فنك %1,5اإلشئرةك إىلك فنَّك نسبةك فراا ك اصعينةك اصذينك اختئرواك رئةك "فخاى"ك جُدك ضئيتةك )

ك تستخدمك حبذر.ك 
ك ك 
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 لمتغير الدخلبالنسبة  .و
ك منك  ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك ك (ANOVA One-way)اصتبئينك األحئ يك فنورئك نتئلجك حتتي ك اختبئرك تبنيَّ

ك املعنويةك  ك مستويئت ك جئءت ك حيث ك  ختهم، ك بئختالف ك مبتكا ك رندق ك يف ك صإلقئمة ك اجلزالايني ك اصسيئح استعدا 
ك ملختتفك اصسيئحك اجلزالاينيك اصاغبةك واالستعدا ك 0,05صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ) سهمئك نف(،ك فيك فنَّ

ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك  صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك مستويئتك  خوهلم.ك لمئك تبنيَّ
معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم،ك حيثك جئءتك 

ك ملختتفك اصسيئحك اجلزالاينيك االستعدا ك 0,05مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ) (،ك فيك فنَّ
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك مستويئتك  خوهلم.ك قدك يعو ك ذصكك حسبك نفسهك 

ئصتئيلك يسعىك دثك فثنئءك اصسفاك هبدفك اصرتريه.ك وباصطئصبةك إىلك لونك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك فماك غرك متكاِّرك وغئصًبئك مئك حي
ك فثنئءك رحالهتمك اصسيئحيةك ألنَّك  خمتتفك اصسيئحك إىلك اإلقئمةك يفك رنئ قك اللقةك تورِّاك ااوضك وخدمئتك مبتكاةك ومميَّزة
ك اإلقئمةك اصفندقيةك تؤثاك اتىك اصتجابةك اصكتيةك صتسيئحك وتسئهمك يفك تعزيزهئ.ك وبئصتئيل،ك يعتربك اختيئرك اصفندقك منك اصقاارات
األلثاك فمهيةك بئصنسبةك صتسيئح،ك صذاك همك يسَعونك إىلك اختيئرهئك بدقةك ويكونونك اتىك استعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
ةك اصتخطيطك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحية،ك إذك ائ ةك مئك يقومك  يفك فحسنهئ.ك لمئك قدك ميكنك تفسرك ذصكك بطولك مدَّ

ك ئك فثنئءك اصعط ك اصغيفية.اصسيئحك بئال خئرك منك فج ك تسديدك مثنك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك والك سيم

 بالنسبة لمتغير بلد اإلقامة .ز
ك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك )ت(ك صتعينئتك  ادمك وجو ك راوقك ك (Independant Samples T-Test)املستقتةك تبنيَّ
ك ) ك مستوىك اصدالصة ك اند ك إحغئلية ك واصسيئحك 0,05ذاتك  الصة ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالا ك بنيك استعدا  )

ك امل ك اصاغبةك اجلزالايني ك اجلزالاية ك اجلنسية ك ذوي ك ملختتفك اصسيئح ك فنَّ ك في ك مبتكا، ك رندق ك يف ك صإلقئمة ك بئخلئرج قيمني
ك منك نتئلجك اصدراسةك نفسهك واالستعدا ك  صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك بتدك إقئمتهم.ك يفك حني،ك تبنيَّ

صسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالاك (ك بنيك استعدا ك ا0,05وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك  واصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك إذك فنَّ

ك ) (ك وهوك فلربك منك متوسطك 4,6878اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّرك بـ
قدك يعو ك ك (.4,3506لاينيك املقيمنيك بئجلزالاك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك واملقدَّرك بـك )استعدا ك اصسيئحك اجلزا

ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك لونك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك فلثاك خربةك وجتابةك ريمئك يتعتقك بئصسفاك واإلقئمةك يفك 
اصفنئ ق،ك مئك جيعتهمك فلثاك استعداً اك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك واحلغولك اتىك مستويئتك ائصيةك 
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يئحك اجلزالاينيك م.ك لمئك قدك يعو ك ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك اصبيئةك احمليطةك بئصسمنك اخلدمةك اص يك تتوارقك معك توقعئهتمك ورغبئهت
راسةك املقيمنيك بئخلئرجك واص يك ختتتفك انك تتكك احمليطةك بئصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالا.ك رتقدك اتض ك منك نتئلجك اصد

ك فغتبيةك فراا ك اصعينةك املقيمنيك بئخلئرجك يقيمونك بفانسئ،ك وبايطئنيئ،ك ولندا،ك وا ةك املتحدةك واصواليئتك إلمئراتك اصعابيفنَّ
املتحدةك األمايكية،ك ومنك اصواض ك فنَّك اصغنئاةك اصفندقيةك يفك تتكك اصبتدانك فلثاك تطورًاك وحداثةك مقئرنةك بئصغنئاةك اصفندقيةك 

دمة،ك مئك جيعتهمك نك اتىك مستويئتك معينةك منك اخلية،ك صذاك قدك يكونك اصسيئحك اجلزالايونك املقيمونك بئخلئرجك متعوِّ ياجلزالاك 
ك اك استعداً اك صتدرعك منك فج ك احلفئظك اتيهئ.فلث

فروق ذات داللة إحصائية بين استعداد السياح الجزائريين مناقشة النتائج المتعلقة بوجود  3.3.4
 خصائص السفرلإلقامة واستعدادهم للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر بداللة 

ا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اوقك اإلحغئليةك الستعدسيتمك اتىك مستوىك هذاك اصعنغاك منئقشةك اصنتئلجك املتعتقةك بئختبئرك اصف
صإلقئمةك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ورقك خغئلصك اصسفاك املتمثتةك يف:ك نوعك اصيارةك اصفندقية،ك 

ك تغنيفك اصفندق،ك اصياضك منك اصسفاك ووجهةك اصسفا.ك 

 بالنسبة لمتغير نوع الغرفة الفندقية .أ
ك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك )ت(ك  وجو ك راوقك ذاتك ك (Independant Samples T-Test)صتعينئتك املستقتةك تبنيَّ
(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صنوعك 0,05 الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )

ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك ا زالاينيك جلاصيارةك اصفندقيةك اص يك فقئمواك هبئك آخاك ماة.ك حيثك اتض ك منك نتئلجك اصدراسةك فنَّ
(ك وهوك فلربك منك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 5,2340اصذينك فقئمواك يفك جنئحك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّرك بك )

ك بيارةك ائ يةك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك ) ك جبنئحك رغبًةك 4,9744اصذينك فقئموا ك صتسيئحك اصذينك فقئموا (.ك فيك فنَّ
ك لذصكك وجو ك راوقواستعداً اك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك  ك املبتكاةك مقئرنةك بئصذينك فقئمواك يفك غارةك ائ ية.ك لمئك تبنيَّ

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 0,05ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اص قئمواك يفك جنئحك ذينك فمبتكاك صغئحلك اصسيئحك اصذينك فقئمواك يفك جنئح.ك إذك فنَّ

ك ) (ك وهوك فلربك منك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 4,7447صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّرك بـ
ك صتسيئحك اجلزالاينيك 4,3300اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك واصبئصغك ) (،ك فيك فنَّ

استعداً اك فلربك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك قدك اصذينك فقئمواك جبنئحك فثنئءك آخاك إقئمةك 
ك منك اخلدمةك واجلو ةك  يعو ك ذصكك حسبك رفيك اصطئصبةك إىلك تعُو ك اصفئةك األوىلك منك اصسيئحك اجلزالاينيك اتىك مستوىك معنيَّ

و ةك ائصيةك مقئرنةك ذاتك جك إضئرةك إىلك خمتتفك اصتجهيزاتك املتئحةك يفك اصيافك اصفندقيةك منك نوعك "جنئح"ك واص يك تكون
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ك اصفنئ قك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصيتتكك املتئحةك يفك ب ةك اصيافك اصعئ ية.ك وبئصتئيل،ك قدك ُتدركك هذهك اصفئةك منك اصسيئحك بأنَّ
وهذاك مئك يتمئشىك معك اصدراسئتك اصسئبقةك ك (Hedonic)فوك ائطفيةك ك (Utilitarian)سواًءك لئنتك هذهك اصقيمةك نفعيةك 

ك املنتجئت/اخلدمئتك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصية،ك سواًءك منك نئحيةك خغئلغهئك لتمئك ف ركك اصساص يك تاىك فنَّهك ك  ئل ك فنَّ
ك اصوظيفيةك فوك منئرعهئك اصعئطفية،ك لتمئك لئنك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك احلغولك اتيهئ.ك 

 بالنسبة لمتغير تصنيف الفندق .ب
ك منك  وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك ك (ANOVA One-way)اصتبئينك األحئ يك فنورئك نتئلجك حتتي ك اختبئرك تبنيَّ

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صتغنيفك اصفندقك اصذيك 0,05اندك مستوىك اصدالصةك )
فقئمواك بهك آخاك ماة،ك إذك تشرك اصنتئلجك إىلك فنَّك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك جنومك 

ك )ئمةك يفك رندقك مبتكاك واملصإلقك (*****) منك نتئلجك (ك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك حيثك نالحظك 5,1922قدَّرك بـ
تك اإلقئمةك به.ك فيك تغنيفك اصفندقك اص يك متك بئرتفئعفنَّك متوسطك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك يز ا ك اصدراسةك 

ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك اصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك همك األلثاك استعداً اك صإلقئمةك يفك  .ك اةبتكامل قك ئفنصافنَّ
قدك يعو ك ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك تعُو ك ورضئك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك يفك اصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك اتىك مستويئتك 

ك اصفنئ قك املبتكاةك هيك لذصكك تورِّاك قيمةك ائصيةك )وظيفيةك املقدَّمةك ةةك منك اجلو ةك واخلدمائصي ،ك مئك جعتهمك يدرلونك بأنَّ
ئك  تستجيبك صتوقعئهتمك ورغبئهتمك ومتكنهمك منك احلغولك اتىك مستويئتك ائصيةك منك اجلو ةك واخلدمة.ك فوك ائطفية(ك وفهنَّ

ك ادمك وجو ك  ندقك مبتكاك ئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رراوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسييفك حني،ك تبنيَّ
(.ك فيك 0,05بئختالفك تغنيفك اصفندق،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك )

فنَّهك الك خيتتفك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك 
ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك اصفندقك اص ي ك متتك اإلقئمةك به،ك بئصاغمك منك فنَّ

رك بـك )صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ك (*****)جنومك  ك .(ك وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت4,5791مقدَّ

 بالنسبة لمتغير الغرض من السفر .ج
ك منك  ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك ك (ANOVA One-way)حئ يك فنورئك اصتبئينك األنتئلجك حتتي ك اختبئرك تبنيَّ

استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك 
ك صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك بئصفنئ قك بياضك اصعم ك (.ك 0,05ةك )صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالص فيك فنَّ

ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنفسهك واصرتريهك االستعدا ك  نيك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك لمئك تبنيَّ
تسيئحك صك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا،ك فيك فنَّك 
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إلقئمةك يفك اصفنئ قك صتدرعك منك فج ك انفسهك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك منك فج ك اصعم ك واصرتريهك االستعدا ك 
املبتكاة.ك يشرك ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك رغبةك اصفئتنيك منك اصسيئحك )سيئحك اصرتريهك وسيئحك األامئل(ك يفك ايشك جتئربك 

ك تئك احلئصتني.ك رندقيةك مميزةك واحلغولك اتىك خدمئتك مبتكاةك يفك لت

 بالنسبة لمتغير وجهة السفر .د
ك  وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك ك (ANOVA One-way)اصتبئينك األحئ يك فنورئك نتئلجك حتتي ك اختبئرك منك تبنيَّ

(ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صوجهةك اصسفا،ك إذك فنَّك 0,05اندك مستوىك اصدالصةك )
صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك اجلزالاك استعداً اك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك 

بك اصطئصبةك وخئرجك اجلزالا.ك قدك يعو ك ذصكك حسمقئرنةك بئصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك خئرجك اجلزالاك فوك  اخ ك 
،ك ورغبتهمك تئحة اخ ك اجلزالاك منك اصفنئ قك املإىلك ادمك رضئك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك سفاهمك 

ك فاذاتك جو ةك ائصيةمبتكاةك وك يفك احلغولك اتىك خدمئتك  ك اصفنئ قك املبتكاةك تورِّاك قيمة تىك ،ك وبئصتئيلك يدرلونك بأنَّ
ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك اسمنك إشبئعك حئجيئهتمك ورغبئهتمومتكِّنهمك  تعدا ك .ك يفك حني،ك تبنيَّ

اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك وجهةك اصسفا،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك 
ك صتسيئحك اجلزالاي0,05صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ) نيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك (،ك فيك فنَّ

مونك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك بئصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقينفسهك  اخ ك اجلزالاك االستعدا ك 
ك يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك خئرجك اجلزالا.ك 

 مناقشة النتائج المتعلقة بنموذج الدراسة 4.3.4
فنَّك اصعالقئتك ك (9-4)وذجك اصدراسةك واص يك ميكنك تتخيغهئك يفك اصشك ك رقمك يتض ك صنئك منك خاللك نتئلجك اختبئرك من

اخلئصةك بفاضيئتك اصدراسةك ذاتك معنويةك إحغئليةك ونسبك تفسريةك مقبوصةك ممئك يدامك معنويةك هذاك اصنموذج،ك حيثك 
ك صنئك منك نتئلجك االحندارك اخلطيك املتعد ك  ك املتيراتك املستقتةك جمتمعةك واملتمثتةك يفك ك (Multiple regression)تبنيَّ فنَّ

ك اصسيئحك  ك استعدا  ك اتى ك تؤثا ك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة ك تكنوصوجيئ ك واستعمئل ك اصفندق ابتكئراتك نوع/تغميم
يفك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ ق.ك منك اصتبئينك احلئ ثك  (%21,8)اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك وتفسِّاك مئك قيمتهك 

ذاك ربك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك فحدك املكونئتك واصعوام ك املؤثاةك اتىك قااراتك اصسيئحك اجلزالايني،ك صوبئصتئيلك يعت
يفك هذاك وك .ك مهلاتىك املؤسسئتك اصفندقيةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك واصرتليزك اتىك االبتكئراتك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك 

ك منك نتئلجك حتتي ك االحندارك اخلطيك اصبسيطك  فنَّك بُعدك تكييفك اخلدمةك هوك األلثاك ك (Simple regression)اصسيئق،ك تبنيَّ
،ك تتيهئك مبئشاةك ابتكئراتك (%17,3)تأثرًاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك وذصكك بنسبةك 
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اة،ك كمنك اصتبئينك احلئ ثك يفك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبت (%17,1)نوع/تغميمك اصفندقك اص يك تفسِّاك مئك قيمتهك 
ا ك صإلقئمةك يفك منك اصتبئينك احلئ ثك يفك االستعد (%14,7)تفسِّاك مئك قيمتهك وفخرًاك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك اص يك 

ك اصفنئ قك املبتكاة.
ك منك نتئلجك االحندارك اخلطيك املتعد ك  ك املتيراتك املستقتةك جمتمعةك تؤثاك ك (Multiple regression)لمئك تبنيَّ فنَّ

منك اصتبئينك احلئ ثك  (%12,1)اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك وتفسِّاك مئك قيمتهك 
يفك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق.ك حيثك اتض ك منك نتئلجك االحندارك اخلطيك اصبسيطك 

ك ابتكئرا اةك هيك األلثاك تأثرًاك اتىك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكتك نوع/تغميمك اصفندقك فنَّ
منك اصتبئينك  (%9,5)يفسِّاك مئك قيمتهك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك اصذيك يتيهئك مبئشاةك بُعدك ك ،(%10,2)بنسبةك 

ك بُعدك تكييفك اخلدمةك اصذيك ياحلئ ثك يفك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة،ك وف فسِّاك مئك خرًا
ك يفك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك منك اصتبئينك احلئ ثك  (%7,1)قيمتهك 

 (: نتائج اختبار نموذج الدراسة9-4شكل رقم )

ك 
 ك المصدر: من إعداد الطالبة
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 : دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريينعالرابالفصل 
 

  :خالصة
 ك صتدراسةك امليدانيةك انك طايقك تقدميك شاحك مفغَّك اختصك اصشقك األولك منك هذاك اصفغ ك بعاضك اإلطئرك املنهجيك 

السرتاتيجيةك اصبحثك املتبعةك بييةك اإلجئبةك انك فسئتةك اصدراسةك واصتألدك منك صحةك راضيئهتئ.ك يفك حني،ك متَّك يفك شقهك 
اصثئينك ااضك نتئلجك استبيئنك اصدراسةك وحتتيتهئك بئالاتمئ ك اتىك جممواةك منك األ واتك اإلحغئليةك املتطورةك بدًءاك بتحتي ك 

 املستخدمك املقيئس مئك جع ك تض ك ثبئهتئك بدرجةك ائصيةك وصدقك اتسئقهئك اصداختي،بئتك ف اةك اصدراسة،ك إذك اصدقك وث
متك بعدك ذصكك توصيفك فراا ك اصعينة،ك وفخرًاك ك .مغداقية ذاتك نتئلج اتى احلغول صتطئصبة تتي لبرةك  جبو ة يتميز

اصرتليزك اتىك حتقيقك فحدك األهدافك اصاليسيةك صتدراسةك واملتمثتةك يفك قيئسك فثاك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك 
ك اصسئل ك اجلزالاي.

ك منك  ك جممواة ك إىل ك اصتوص  ك مت ك اصدراسئت، ك متيرات ك بني ك اصعالقئت ك واختبئر ك املعتومئت ك حتتي  ك خالل رمن
ئجئتك وصع َّك منك فمههئك وجو ك تأثرك صتمتيرك املستق ك )االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقية(ك اربك فبعئ هك اصثالثةك االستنت

املتمثتةك يفك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك اتىك املتيرك اصتئبعك 
ك انهك منك خاللك بعديك االستعدا ك صإلقئم نيك اتىك ةك واالستعدا ك صتدرع.ك فيك فنَّك اصسيئحك اجلزالاي)ستوكك اصسئل (ك املعربَّ

ك االبتكئرك  ك مئك يشرك إىلك فنَّ دك املكونئتك فحاستعدا ك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة،ك وهذا
ك واصعوام ك املؤثاةك اتىك قااراتك اصسيئحك اجلزالايني،ك صذاك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك واصرتليز

ك اتىك االبتكئراتك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك هلم.
ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك  لمئك تبنيَّ

ك خمتتفك اصفئئتك منك اصسيئحك اجلخغئلغهمك اصدمييااريةك اصفنئ قك املبتكاةك بئختالف زالاينيك ،ك وهذاك مئك يشرك إىلك فنَّ
،ك وهمك مستعدونك صإلقئمةك ريهئ،ك وحىتك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك نفسهئك ئصطايقةبملبتكاةك يدرلونك اصفنئ قك ا

اإلقئمةك ريهئك بيضك اصنظاك انك خغئلغهمك اصدميياارية.ك يفك حني،ك متَّك تأليدك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك 
ية.ك وفخرًا،ك متك اصتوص ك وحئصتهمك اصعئلتك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صبتدك إقئمتهم

إىلك وجو ك راوقئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صبعضك خغئلصك اصسفاك املتعتقةك 
بنوعك اصيارةك اصفندقية،ك وتغنيفك اصفندقك وبتدك اصسفا،ك يفك حنيك متَّك تأليدك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك 

متك يفك اجلزءك األخرك مئك لك ك ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صنوعك اصيارةك اصفندقيةك رقط.اصسيئحك اجلزالايني
منك هذاك اصفغ ك تتخيصك نتئلجك اصدراسةك ومنئقشتهئك بطايقةك تفغيتيةك واتميةك قغدك حتقيقك املوضواية،ك إضئرةك إىلك 

ك ااضك نتئلجك اختبئرك املعنويةك اإلحغئليةك صنموذجك اصدراسة.ك 
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 تمهيد:
يقك خسئلاك منك اصتحديئتك اص يك سئمهتك يفك حتقك جممواةف تك اصعوملةك وتوسيعك سوقك اصسيئحةك اصدوصيةك إىلك توصيدك 

غرك متوقعةك يفك احلغةك اصسوقيةك صتعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك والك سيمئك املتقدمةك منهئ.ك حيثك صوحظك توجهك اصسيئحك 
تفةك ورغبًةك ئك انك التشئفك فمئلنك وثقئرئتك خمتوبشك ك متزايدك حنوك اصوجهئتك اصسيئحيةك اجلديدةك وغرك املعاورة،ك حبثكً 

دك اك انك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصتقتيديةك واجلمئهرية.ك سئهمك هذاك اصتييرك واصتوجهك اجلديدةك بعيدك يفك ايشك جتئربك جدي
ك صستوكك اصسيئحك واملسئراينك يفك توررك نئرذةك لبرةك صتفاصك بئصنسبةك صتوجهئتك اصسيئحيةك اصنئشئة.ك 

لك اتىك حغتهئك وك يفك هذاك اصسيئق،ك يتعنيك اتىك اصوجهةك اجلزالايةك انتهئزك اصفاصك املتئحةك منك فج ك االستفئ ةك واحلغ
منك تدرقئتك اصسيئحةك اصعئمليةك حنوك اصوجهئتك غرك اصتقتيدية.ك غرك فنَّه،ك ومنك فج ك اصتغديك إىلك اصتحديئتك متعد ةك 

يك اصوجهةك اجلزالايةك  اصتمئسكك واالتسئقك ك يتمك منك خالصهك حتقيقك متكئم ك تبئعك هنجااألوجهك اص يك قدك تواجههئ،ك اتىك مسرِّ
فيزك منك فج ك تطوياك اسرتاتيجيةك سيئحيةك طويتةك املدىك تعم ك اتىك حتك بنيك خمتتفك اهليئئتك واملستويئتك احلكومية

احلكومة،ك واصغنئاة،ك وفصحئبك املغتحةك واجملتمعئتك احملتيةك ضمنك اصوجهةك وإشاالهمك يفك حتديدك رؤيةك واضحة،ك مثك 
ك .اصواقعتطوياك خطةك ام ك  قيقةك وصئرمةك ترتجمك رؤيةك اصوجهةك إىلك 
زالاية.ك  ك وتنئرسيك هبدفك تعزيزك تنئرسيةك واستدامةك اصوجهةك اجلصذا،ك متك منك خاللك هذاك اصفغ ك تطوياك منوذجك متكئم

ك مثئني ك اتى ك املقرتح ك اصنموذج ك حيتوي ك  وركً ك ةحيث ك تتعب ك فهنئ ك ناى ك رليسية ك رليسيكً مكونئت ك يفا ك اصقدرةك ك ئ حتديد
ك إىلك جممواةك منك اصسيئسئ ك إضئرة ك صتوجهة، ك اصتنئرسية/االستدامة ك واملبئ راتك املبتكاة ص يك يتعنيك اتىك اتك اصسيئحية

ك اصسيئحة.ك ك صنئاةمنك ك رئلدةك فقغىتبئاهئك منك فج ك حتقيقك يك اصوجهةك امسرِّك 
.ك يتمث ك اتىك نوانيك رليسينيك منك املزايئك االسرتاتيجيةاملقرتحك يفك هذاك اصغد ،ك متك اصرتليزك منك خاللك اصنموذجك 

ك اهللك تعئىلك صتجزالاك ) ك اصنسبيةك )اصقئلمةك اتىك املوار ك املتئحة(ك اص يك وهبهئ ث ك املنئخ،ك واملنئظاك ماصنوعك األولك يفك املزايئ
قتك )مث ك املوار ك تتكك اص يك طورهتئك اصبال ك واجملتمعك واص يك تاالمتك اربك اصوك اصطبيعية،ك واصنبئتئتك واحليوانئت(،ك إضئرةك إىلك 

اك اص يك يتمك إنشئؤهئك مث ك اوام ك اص يك تشم ك اصعنئصوك اصتئرخييةك واصثقئرية(.ك يفك حنيك يتعتقك اصنوعك اصثئينك بئملزايئك اصتنئرسيةك 
حي،ك واألحداث،ك واصسيئسئتك احلكومية،ك وجو ةك اإل ارةك ومهئراتك اصعمئل.ك حيثك تعم ك املزايئك اصنسبيةك اجلذبك اصسيئ

إذك ك .ةةك اصعئملييوقك اصسيئحساصصتوجهةك إضئرةك إىلك مزايئهئك اصتنئرسيةك اتىك تعزيزك قدرةك اجلزالاك اصكتيةك اتىك املنئرسةك يفك 
يهدفك إىلك تطوياك ك ئماجعيكً ك ااصسيئحةك بئاتبئرهك إطئركً اتىك اصنموذجك املقرتحك منك ِقب ك احلكومئتك وصنئاةك ك االاتمئ ميكنك 

اصغنئاةك اصسيئحيةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئك ضمنك خايطةك اصسيئحةك اصعئملية،ك هبدفك اصارعك منك تدرقئتك اصسيئح،ك 
ك ك ومعدالتك إنفئقهمك إضئرةك إىلك االستفئ ةك منك اآلثئرك االجتمئاية،ك واالقتغئ يةك واصبيئيةك صتتنميةك اصسيئحية.
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 Introduction to Tourism in Algeria السياحة في الجزائرمدخل إلى  
ك ،ك حيدهئك منك اصشمئلك اصبحاك األبيضك املتوسطك ومنك اصشاقك صيبيئك وتونسك ومنرايقيةتقعك اجلزالاك مشئلك اصقئرةك اإل

عتهئك جممَّئك ك ئمابعكً ك اليتومرتكً ك ك 2381741ك ةك اجلزالاتبتغك مسئحك اصيابك امليابك وموريتئنيئك ومنك اجلنوبك اصنيجاك واملئيل.
متيونك ليتومرتك مابعك منك األراضيك ك 2حتت ك اصغحااءك حوايلك ك ،ك إذئألوىلك إرايقيكً فلربك بتدانك امليابك اصعايبك مسئحةك وا

ك اجلزالاية.
ك بئالز هئراجلزالاك اتىك مجيعك اصعوام ك اص يك منك حتتويك  ك فنك تسم ك صتسيئحة ك صطيف،نئخك مبتتميزك ،ك إذك شأهنئ

لمئك ني.ك ك منك ِقب ك اصسكئنك احملتيك حسنك اصرتحيبمثرةك صإلاجئب،ك ولذصكك مواقعك فثايةك وك ك ذابة،جشواطئك وسواح ك وك 
منك بينهئك ك وياك وتنميةك اصسيئحة،فوك األسئسك صتطبتنوعك وتبئينك املنئظاك واملوار ك اصطبيعيةك اص يك تعتربك مبثئبةك اصقئادةك تتميزك 

وستستةك ،ك (Le Touat)تواتك وك ،ك (La Saoura)اصسئورةك وك ،ك (Mzab)زابك املتتكك اص يك تقعك يفك اجلنوبك اجلزالايك مث :ك 
ك .جبئلك اهلقئرك وطئسيتيك نآجا

ك عتنوكُ تتميَّزك بك اجلزالاك فنَّك ك (Blake & Lawless, 1972)ياىك اصبئحثئنك باللوي ك والوصسك االوةك اتىك ذصك،ك 
تتفك ذك خت.ك إاجلزالايعك اصسيئحةك يفك تشجحتفيزك وك اص يك منك شأهنئك ك (Agglomerations)اصسكنيةك ك ئجتمعئهتوفصئصةك 

،ك تشتهاك سبي ك املثئلك عتىمنطهئك فوك طاازهئك املعمئريك وبيئتهئك اصثقئرية.ك روك هذهك اصتجمعئتك منك حيثك إطئرهئك اصطبيعي،ك 
وا يك واملنيعةك بينمئك تتميزك منئطقك فخاىك مث ك اصك ك بسكاةك وبوسعئ ةك ببسئتنيك اصنخي ،اصتجمعئتك اصسكنيةك صوالي ي

تثنئليةك ميكنك فنك س ك جممواةك معمئريةك إخاىك صتمزابك تشكِّك ئتك األربعةك األبكثبئهنئك اصامتية،ك يفك حنيك فنك غا ايةك واصوالي
تميزةك مث ك نتجك جممواةك متنواةك منك املنتجئتك املتول ك منك هذهك املاالزك رك يومئك مئك املواقعك اصسيئحيةك اجلزالاية.ك تتغدَّك 

ك .األخاىصفايدةك ااملنتجئتك ك املنحوتئتك اخلشبيةك وغرهئك منوك املنتجئتك اجلتدية،ك وك اصفخئر،ك وك اجملوهاات،ك وك اصنسيج،ك 
ك صير ك ك زءكِ جإالك فهنئك الك تستقطبك سوىك ،ك ومتنواةك متالكك اجلزالاك إلمكئنئتك سيئحيةك لبرةصكن،ك بئصاغمك منك ا

اك صتسيئحةك لبركً ك ك ئهتمئمك اك إياللهئك قدك يعو ك ذصكك إىلك ادمك منك اصسيئحك مقئرنةك ببتدانك اصبحاك األبيضك املتوسطك األخاى.
ك اخلمس ك واصستينخالل ك يينيئت ك من ك املئضيئت ك ك .اصقان ك وآخاينرحسب ك فبوستوصوبوصوس ك اصبئحث

(Apostolopoulos, Leontidou, & Loukissas, 2014) ك خاللك تتكمنك طافك اصستطئتك اجلزالايةك هئك ئرك متك ااتبك
ك لغنئاةاتبئرك اصسيئحةك ك ملك يتمك اإذك غرك جمديةك صتتنميةك االقتغئ ية.ك ،ك وصنئاةك تأثرك فجنيبك غرك ماغوبك ريهلاصفرتةك ك 

اصبئحثك زوبرك إصيهك ك لمئك فشئروك نهك منك حتقيقك اصتنميةك االقتغئ ية.ك لمجئلك يتمتعك مبيزةك تنئرسيةك متكِّك  ذاتك فوصوية،ك وال
(Zoubir, 1999) ” احلكومئتك املتعئقبةك يفك اجلزالاك ف رلتك اصسيئحةك اتىك فهنئك خطاك اتىك اهلويةك اصثقئريةك واصقوميةك ك
ك تك صتمجتمعك اجلزالاي، ك صتطوياهئولذصكك اتىك فهنئ ك إىلك اصوسئل ك واخلربة اصكثرك منك ك وجيهيتمك ت.ك صذصك،ك ملك “فتقا
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جئنبك صيبيئ،ك ك ،ك وجعتهئك إىلئك بئصدرجةك األوىلئك  اختيكً ،ك ممئك جع ك منك اصسيئحةك يفك اجلزالاك نشئطكً هلذهك اصغنئاةاالهتمئمك 
ك .ك (Gray, 2000, p. 400)ك اصبحاك األبيضك املتوسطك اص يك حئوصتك تطوياك اصسيئحةبتدانك واحدةك منك آخاك 
ك نئاةك اصسيئحة.صبتداًءك منك اصثمئنينئت،ك قئمتك احلكومةك اجلزالايةك بإيالءك املزيدك منك االهتمئمك إىلك اغرك فنَّه،ك وك 

جةك إىلك اصعمتةك ةك إىلك احلئإضئرك ،دهتئك يفك ميزانيةك اصبتدل ك اص يك وصَّك واملشئك تقتبك واخنفئضك فسعئرك اصنفط،ك إىلك يعو ك ذصكك 
يثك ك حك اصبتدك وخئرجك املاالزك احلضايةك اصاليسية.مجيعك فحنئءك  ربواصطتبك اك اصدخ راصك اصعم ،ك وتوزيعك ك األجنبية،ك وختق

طقك صتسيئحةك منك فوىلك املنئواحدةك ،ك (Hosni, 2000)ئك صتبئحثك حسينك ورقكً جاك لئنتك منطقةك اهلقئرك وطئسيتيك نآ
ك ك .تتكك اصفرتةاصسيئحةك يفك ك صتنميةمنك فهمك املشجعئتك اتبئرهئك اك اجلزالا،ك واص يك متاصغحااويةك يفك 

استضئرتهئك ك نذاك،ك هوإىلك االهتمئمك بئصغنئاةك اصسيئحيةك آمنك األحداثك اص يك تشرك إىلك إرا ةك احلكومةك اجلزالايةك 
ايني(ك خاللك ئك يفك جمئلك اصسيئحةك )معك اد ك ممئث ك منك نظئلاهمك اجلزالمثئنيةك وفربعنيك خمتغكً ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةمبارقةك 

.ك يفك ذصكك 1989سنةك ك يفك مدينةك متنااست امتك مخسةك فيئمك ك (Alternative tourism)ندوةك حولك اصسيئحةك اصبديتةك 
ختئذك اصقااراتك متحَّةك صتيئية،ك إذك لئنك اصسيئحك األجئنبك يأتونك إىلك اجلزالاك بأادا ك لبرة.ك ةك افصبحتك مهمَّك اصوقت،ك 
ذك مشئريعك لبرة،ك يفك اصسئبق،ك بتنفيواضحةك قارتك اصستطئتك اجلزالايةك اص يك ملك تكنك صديهئك سيئسةك سيئحيةك حينهئ،ك 

فج ك اصرتويجك وجتسيدك اصغورةك اتىك اهلقئرك منك ك االاتمئ سايا،ك وك ك 100000منك بينهئك اصارعك منك سعةك اإلقئمةك حبوايلك 
ك .(Smith & Eadington, 1992, p. 123)اصسيئحيةك صتبتدك 

ك ك اتىك اصاغمك منك اجلهو ك املتفقصكن،ك  ك بئصطموحئتك املعاوضةك لئنتوإنك ك -اتيهئ واجهتك -متواضعةك مقئرنة
 ,Gray)يعتقدك اصبئحثك قاايك ك ك .وً احمدك جنئًحئك وتتقتك (Zytnicki, 2013, p. 97)اصسيئحةك صعوبةك يفك اصتطورك 

ك ذصكك يعو ك إىلك اصعمتةك اجلزالايةك اص يك لئنتك ماتفعةك بشك ك مغطنع،ك واصبنيةك اصتحتيةك اص يك ملك تكنك لئريةك  (2000 فنَّ
ك امليابك وتونسك فوك ئك مثتمئك لئنك يفهنيكً ك ومك اصذيك ملك يكنك رعئاًلك ك صتطوياك اصسيئحةك اصدوصية،ك واصرتويجك صتجزالاك يفك اخلئرج

،ك حيثك فنَّك (STD)مغا.ك االوةك اتىك ذصك،ك وجدتك اجلزالاك صعوبةك يفك االبتعئ ك انك اصتنميةك اص يك تقو هئك اصدوصةك 
ك اصفنئ قك واملنتجعئتك اص يك بكُ  ك وملك حتظك بنفسك اصقدرك منفغتبية ك اصدوصة، ك اصثمئنينئت،ك لئنتك متكية ك نيتك يفك فواخا

ك وتونس. ك مث ك مغا ك صتقطئعك اخلئصك يفك اصبتدانك اجملئورة ك اصتئبعة ك بئصبىنك اصتحتية ك مقئرنة فك إىلك ذصكك ضك االهتمئم
ك ئصعشايةك اصسو اء.ك بسعينئتك فثنئءك مئك يسمىك يفك فوال ك اصتك اجلزالاهئك تجهاص يك وااالضطاابئتك 

ةك انك طايقك إطالقك ححتسنيك صنئاةك اصسيئيفك منتغفك اصتسعينئتك إىلك ستعدتك احلكومةك اجلزالايةك اومعك ذصك،ك 
ستثمئرك يفك ئالببدفتك احلكومةك خاللك هذهك اصفرتةك حيثك .ك اجلزالايةك دفك تنشيطك اصسيئحةهبخمططك صتتنميةك اصسيئحيةك 

ك اصتنمويةك ك خئصةك يفبنئءك اصفنئ قك  املنئطقك اجلنوبية،ك والك سيمئك يفك متنااستك وف رارك وإصيزي.ك لمئك تضمنتك خطتهئ
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ك منك فج ك اصعديدك منك احلوارزك اص يك متك  ك االستثمئرك وجتبقتغئ يةك ولذصكك تشجيعك تطوياك األنشطةك االتغميمهئ

(Hosni, 2000, p. 47) مث ك منطقةك اجلنوبك اصكبرك اص يك تشم ك واليئتك ك سيمئك يفك املنئطقك األق ك استثمئرًاك والك
ك .ك ف رار،ك وإصيزي،ك ومتنااستك وتندوف

صنئاةك ك تبئرهئبئاك صتتنميةك االقتغئ ية،إ راكك فمهيةك اصسيئحةك لموجهك فوك مشجعك باحلكومةك اجلزالايةك إذنك بدفتك 
األجنبية،ك ك جتبك اصعمالتك ومتكِّنك منك ،اإلمجئيليفك اصنئتجك احملتيك ك تسئهموك ،ك  المةك ام منئصبك ك متكِّنك منك توصيد
هئك منك اصقطئائتك رك وغاصزرااة،ك وك اصبنئء،ك وك املضئافك اتىك اصقطئائتك األخاىك مث ك قطئعك اصنق ،ك ك هئتأثرك بئإلضئرةك إىلك 

اصسيئسةك ك ذك متثتتإاصفوالدك اتىك اصسكئنك احملتيني.ك وك اإلجيئبيةك ك اصعديدك منك اآلثئرك توصِّدواص يك منك شأهنئك فنك ك األخاى
ك  ك صتحكومة ك صتبئحثك ورقكً اجلديدة ك صتنق ك مث ك اصطايقك ك (Lanquar, 2015)ك النكئرئ يفك اصرتليزك اتىك اصبينك اصتحتية

معك ذصك،ك وك اصسككك احلديديةك واهليئل ك اخلدميةك )حمطئتك اخلدمئت(ك اتىك طولك اصطاقك اصسايعةك اجلديدة.ك وك اصسايع،ك 
االهتمئمك اصكئيفك واألوصويةك صتسيئحة،ك ولذصكك منك ادمك وجو ك رؤيةك اسرتاتيجيةك ك ك إاطئءالتزالك اجلزالاك تعئينك منك ادمك 

لمئك ك ك .االتغئالتك واصنق وك ث ك اصزرااة،ك اصسيئحةك معك اصقطئائتك االقتغئ يةك األخاىك مك (Clusterize)لئريةك صتجميعك 
ك فهمك األسواقك مغدرك يفتعئينك بشك ك لبرك منك صورهتئك وك ،ك و ةاجلصبىنك اصتحتيةك واملاارقك اصسيئحيةك ذاتك تفتقاك إىلك ا

ك لوجهةك سيئحيةك ائصيةك املخئطاة.ك اصسيئح،ك فينك يتمك إ رالهئك ك 
عدي ك فوك تطوياك وحتسنيك اصبىنك اصتحتيةك واملنتجئتك اصسيئحية،ك وتك منك بينهئك ادةك فوصويئت،،ك صتجزالاك وبئصتئيل

رتتبك يك حتسنيك صورةك اصبتدك اربك احلمالتك اصتسويقيةك اصدوصية،ك صكيك تتمكنك منك استقطئبك اصسيئحك األجئنب،ك ومئ
دك آثئرك صتسيئحةك قدك يؤ يك إىلك توصيالك ينبييك فنك ننسىك فنك اصتخطيطك اصسيءك ك لمئقتغئ ية.ك ك انك ذصكك منك منئرعك ا

نك لئنك ذصكك اتىك اصبيئةك فوك اتىك اجلوانبك االجتمئايةك واصثقئرية.ك صذصكك ميكِّك ك ك يةك اتىك املدىك اصطوي ،ك سواءكً ستبيةك قوك 
.ك يفك هذهك احلئصة،ك ةاحملتمتك تطوياك سيئسئتك مدروسةك منك اصتقتيصك فوك يفك بعضك األحيئنك اصقضئءك اتىك اآلثئرك اصستبية

اصثقئريةك وك االجتمئاية،ك وك منك حتسنيك احليئةك االقتغئ ية،ك ك ،ك ميكِّنصتيئيةك إجيئبًيئك ئاسرتاتيجيكً ك اخيئركً تغب ك صنئاةك اصسيئحةك 
يعيةك تعنيك اتىك اجلزالاك إجيئ ك توازن،ك منك جهة،ك بنيك االستياللك واإل ارةك املستدامةك ملوار هئك اصطبصذصك،ك يواصبيئيةك صتبتد.ك 

دك مجيعك فشكئلك يةك اصبيئةك ض،ك بنيك حئجةك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك صتحقيقك اصاب ك ومحئىواصثقئرية،ك ومنك جهةك فخاك 
ك قئبتةك صإلصالح.اصغرك اصضارك 

ئربك اصوجهئتك اصسيئحيةك منك جتك ستفئ هتئئك وااك إلمكئنيةك استيالهلنظاكً تتمتعك اجلزالاك يفك هذاك اصغد ك مبيزةك حقيقية،ك 
،ك واستخالصك اصدروسك منهئك حىتك الك (Mass tourism)األخاىك اص يك لشفتك انك جتئوزاتك اصسيئحةك اجلمئهريةك 

ك .ك األخطئءنفسك يتمك ارتكئبك 
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 Tourism Industry Contribution to the االقتصاد الجزائري فيمساهمة صناعة السياحة  

Algerian Economy. 
 Direct Contribution of the Tourism Industry المساهمة المباشرة لصناعة السياحة 1.2.5
املسئمهةك ك ،ك متك تقديا(WTTC Data Gateway, 2020)ك جملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاتك احغئليئئك إلورقكً 

 2018متيئرك  والر(ك سنةك ك 5,5متيئرك  ينئرك جزالايك )ك 644,8ك ـبك اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك ك يفاملبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك 

رك فيك معدلك منوك مقدَّك ) 2019سنةك  ينئرك جزالايك متيئرك  669,15و(،ك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك %3,2)فيك حوايلك 
ك (WTTC, Algeria, 2018)ئك سنويكً ك %2,4بنسبةك تاتفعك اتىك هذهك املسئمهةك فنك (.ك 2018ك ـمقئرنةك بك %3,6وايلك حب

متيئرك  ينئرك  968,6و 2029(ك سنةك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %3,3متيئرك  ينئرك جزالايك )فيك حوايلك  868تبتغك صكيك 
ك .2030(ك سنةك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %3,7جزالايك )فيك حوايلك 

 الجزائر بينب اإلجماليالناتج المحلي  فيالمساهمة المباشرة لصناعة السياحة  (:1-5رقم )شكل 
1995-2030 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

متيئرك  ينئرك جزالايك  213,11نالحظك فنك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك تزايدك مستما،ك إذك ارتفعتك منك 
ك .ك 2018متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 669,15إىلك ك 1995سنةك 

ك ،2018سنةك مبئشاك منغبك ام ك ك 300723ك اجلزالايةك دتك صنئاةك اصسيئحةوصَّك رتقدك ك ريمئك خيصك اصعمئصة،فمَّئك 
اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك منك اصعمئصةك اصكتية(.ك ك %2,8)فيك حوايلك ك 2019منغبك ام ك مبئشاك سنةك ك 309505و

لمئك .ك ك 2020منك اصعمئصةك اصكتية(ك سنةك ك % 2,9)فيك ك مبئشاك منغبك ام ك 318966منك فج ك بتوغك  %3,1بنسبةك 
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 508324و 2029منك اصعمئصةك اصكتية(ك سنةك  %3منغبك ام ك مبئشاك )فيك حوايلك  379654توصيدك تشرك اصتنبؤاتك إىلك 

ك .2030(ك سنةك املبئشاةاصعمئصةك منك  %3,3منغبك ام ك مبئشاك )فيك حوايلك 
 2030-1995الجزائر بين ب العمالة فيلصناعة السياحة  المباشرةالمساهمة  (:2-5رقم )شكل 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

منغبك ام ك مبئشاك سنةك ك 110111نالحظك فنَّك املسئمهةك املبئشاةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك 
.ك صكنك نالحظك لذصكك فنَّك معدلك اصنموك املاتقبك يفك 2019منغبك ام ك مبئشاك سنةك  309505إىلك فلثاك منك ك 1995
ئك آلخاك تقاياك منشورك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ورقكً ئك سنويكً ك %1,9واملقدَّرك بك ك 2028وك 2018ك بنيك سن يك اجلزالا

(WTTC, Algeria, 2018) ك ئ(.ك سنويكً ك %2,2)ك مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئمليمقئرنةك  منخفض

 Total Contribution of the Tourism Industry المساهمة الكلية لصناعة السياحة 2.2.5
املسئمهةك ك ،ك متك تقديا(WTTC Data Gateway, 2020)ك جملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفائك إلحغئليئتك اورقكً 
 2018متيئرك  والر(ك سنةك ك 11,3متيئرك  ينئرك جزالايك ) 1319,7ك ـبك اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك ك يفصغنئاةك اصسيئحةك ك اصكتية

اتىك هذهك املسئمهةك فنك .ك 2019متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 1474,6و،ك اإلمجئيل(منك اصنئتجك احملتيك ك %6,6)فيك حوايلك 
متيئرك  1907(،ك واإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك ك % 7,1)فيك حوايلك ك 2029متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 1872تاتفعك إىلك 

ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل(.ك ك % 7,3)فيك حوايلك ك 2030 ينئرك جزالايك سنةك 
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-1995الجزائر بين ب اإلجماليالناتج المحلي  فيلصناعة السياحة  الكليةالمساهمة  (:5-3رقم )شكل 

2030 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

ك املسئمهةك اصكتيةك  متيئرك ك 417,906يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك ك اإلمجئيلصنئتجك احملتيك يفك انالحظك فنَّ
.ك صكنك نالحظك لذصكك فنَّك معدلك 2019سنةك  متيئرك  ينئرك جزالاي 1374,57إىلك فلثاك منك ك 1995 ينئرك جزالايك سنةك 
ك ك 2028وك 2018ك بنيك سن يك اجلزالااصنموك املاتقبك يفك  ئك آلخاك تقاياك منشورك صتمجتسك ئك ورقكً سنويكً ك %2,8واملقدَّرك بـ

ك مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئمليمقئرنةك  منخفض (WTTC, Algeria, 2018)اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك 
 ,UNWTO)ك اصعئمليةةك اصسيئحك نظمةمك خذك بعنيك االاتبئر،ك خئصةك وفنَّك اتىك هذهك املالحظةك فنك تُؤك ئ(.ك سنويكً ك 3,8%)

ك ك (2011 فوروبئك اصوسطىك وك فمايكئك اصالتينية،ك وك سيئ،ك آلاد ك اصسيئحك اصدوصينيك يفك االقتغئ يئتك اصنئشئةك تشرك إىلك فنَّ
ك  ك )إاصشاقك األوسطك وك وك واصشاقية، ك مضئافة ك سينموك فوك ياتفعك بسااة ك بئالقتغئ يئتك سنويكً ك %4,4+رايقيئ ك مقئرنة ئ(
ك ئ(.سنويكً ك %2,2+املتقدمةك )

منغبك ام ك سنةك ك 629735دتك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك وصَّك رتقدك فمَّئك ريمئك خيصك املسئمهةك اصكتيةك صتعمئصة،ك 
اتىك .ك منك اصعمئصةك اصكتية(ك %6فيك )ك 2019سنةك ك منغبك ام  648695منك اصعمئصةك اصكتية(،ك وك %5,8)فيك ك 2018

دك توصيلمئك تشرك اصتنبؤاتك إىلك .ك ك منغبك ام ك 668985بئصيةك بذصكك ك 2020سنةك  %3فنك تاتفعك بنسبةك هذهك املسئمهةك 
ام ك منغبك  1007860و(ك يفك اجلزالاك منك اصعمئصةك اصكتية %6,5)فيك حوايلك  2029منغبك ام ك سنةك  824067

ك .(اصعمئصةك اصكتيةك يفك اجلزالامنك  %6,6)فيك حوايلك ك 2030ك سنة
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 2030-1995الجزائر بين ب العمالة فيلصناعة السياحة  الكليةالمساهمة  (:4-5رقم )شكل 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

إىلك ك 1995منغبك ام ك سنةك ك 218686نالحظك فنك املسئمهةك اصكتيةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك 
ك .2019منغبك ام ك سنةك  648695

 Visitor Exportsصادرات الزوار  3.2.5
ك حوايل 2018نةك سك دتك اجلزالاتعتربك صئ راتك اصزوارك منك فهمك املؤشااتك صتمسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحة.ك وصَّك 

متيئرك ك 20,1ك ـرتك بدِّك بينمئك قكُ اصغئ رات(،ك ك إمجئيلمنك ك %0,4متيئرك  ينئرك جزالايك نتيجةك صغئ راتك اصزوارك ) 22,14
متيئرك  ينئرك جزالايك ك 24دِّرتك صئ راتك اصزوارك بـحوايلك لمئك قكُ ك ك .%10,2بنسبةك ك ارتفئعك في،ك 2017سنةك ك  ينئرك جزالاي

متيئرك  ينئرك ك 42,75هذهك اصغئ راتك فنك تاتفعك إىلك اتىك ك .إمجئيلك اصغئ رات(ك منك %0,5)فيك حوايلك ك 2019سنةك 
 حوايل)ك 2030متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 39,07وك ،(اصغئ راتك إمجئيلك من %0,6 حوايل) 2029جزالايك سنةك 

ك .(اصغئ راتك إمجئيلمنك  0,7%
،ك منك 2028هك حبتولك سنةك ،ك فنَّك (WTTC, Algeria, 2018)مئك فشئرك تقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ل

ك متيونك سئل (.ك 4,15سئل ك )ك 4159000إىلك ك يفك اجلزالاك املتوقعك فنك يغ ك اد ك اصسيئحك اصدوصيني
  

0

200

400

600

800

1000

1200

1995 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

مناصب العمل باآلالف

https://tool.wttc.org/


 

318 
 

 الفصل الخامس: النموذج الجزائري المقترح
 

 2030-1995في الجزائر بين )النفقات األجنبية(  صادرات الزوار (:5-5رقم )شكل 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

ك صئ راتك اصزوارك يفك تذبذب،ك إذك إنالحظك ف ك انتقتتك منك نَّ ئ إىلك ك 1995متيئرك  ينئزك جزالايك سنةك ك 28,95هنَّ
،ك واص يك متث ك اصذروةك منك حيثك نفقئتك اصسيئحك األجئنب.ك يتبعهئك بعدك ذصكك 2008متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 41,93

.ك نالحظك لذصك،ك فنَّك صئ راتك 2012متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 24,03دِّرتك بـك اص يك قكُ وك اخنفئضك يفك صئ راتك اصزوارك 
رةك بـك ك 2019اصزوارك صسنةك  ك .1995راتك اصزوارك صسنةك متيئرك  ينئرك جزالاي،ك فق ك منك صئ ك 24واملقدَّ

ك ئاألزمةك االقتغئ يةك اصعئملية،ك حيثك تعتربك اجلزالاك ورقكً إىلك ك 2008يعو ك االخنفئضك يفك صئ راتك اصزوارك بعدك سنةك 
تكك منك تك بيضك املتوسطك اص يك ائنتك بشك ك لبر ولك اصبحاك األواحدةك منك ك (Lanquar, 2011)ك كئرصتبئحثك الن

،ك وبئصكئ ك جتئوزك 2010سئل ك فجنيبك سنةك ك 1448000ئك األزمة،ك فينك اخنفضك اد ك اصسيئحك اصواردينك بشك ك حئ ،ك بئصيكً 
ك ك .1443000واصذيك بتغك ك 2005اد ك اصسيئحك اصدوصينيك اصواردينك يفك ائمك 

 Investments in the Algerian Tourism الجزائرية االستثمارات في صناعة السياحة 4.2.5

Industry. 
متيئرك  والر(،ك ك 1,7)ك 2018متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك  194,4ك اجلزالايةك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك بتيت

.ك 2019متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 206,5،ك و2018االستثمئراتك احملققةك سنةك ك إمجئيلمنك  %2,3فيك مئك يعئ لك نسبةك 
ك .2020سنةك متيئرك  والر(ك  1,9متيئرك  ينئرك جزالايك )ك 216,8بئصيةك ك %5هذهك االستثمئراتك فنك تاتفعك بنسبةك ك اتى
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ك 2,9متيئرك  ينئرك جزالايك )ك 333,5تشرك لذصكك اصتنبؤاتك إىلك ارتفئعك قيمةك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك إىلك 
متيئرك ك 3متيئرك  ينئرك جزالايك )ك 297,5االستثمئراتك وك إمجئيلمنك  %3,2ممثتةك حوايلك ك 2029متيئرك  والر(ك سنةك 
ك .2030االستثمئراتك سنةك ك إمجئيلمنك ك %3,3ك  والر(ك فيك حوايل

 2030-1995بين  الجزائرية االستثمارات في صناعة السياحة (:6-5رقم )شكل 

 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 

ك  ،ك 2010وك 2005فضعئفك بنيك ائميك ك ةيفك صنئاةك اصسيئحةك بعشاك  استثمئراهتئ منررعتك اجلزالاك نالحظك فنَّ
ك إىلك سيئسةك اصنق ك )اصسككك احلديديةك واصطاق(ك اص يك قدك تكُ وياجعك ذصكك فسئسك  انطالقك ك يداصبع ك اتىك املدىك سهِّك ئ

 .(Lanquar, 2011, p. 8)ك اصسيئحة

ك صسن يك ك بئصاغمك منك اصتنبؤاتك فوك اصتقديااتك املشجعةك إىلك حدِّك صكن،ك  ك 2030وك 2029مئ حغةك ك فنَّك ك نالحظ،
 %7,1منك ك خنفئضهئا.ك إذك نالحظك 2005ةك يفك تنئقصك مستماك منذك سنةك مجئصيصنئاةك اصسيئحةك منك االستثمئراتك اإل

ك .ك 2018سنةك ك %2,3إىلك ك 2005االستثمئراتك سنةك ك إمجئيلك من
 2030-1995بين في الجزائر  االستثمار إجمالي(: حصة صناعة السياحة من 7-5رقم )شكل 

ك 
Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/). 
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الك بدك صذا،ك .ك وتتبيةك اصطتبك احملتيك واصدويلك اجلزالايةك صتنميةك صنئاةك اصسيئحةك يظ ك بذصكك االستثمئرك غرك لئف ك 
ك املزيدك منك األمهيةك وجعتهئك منك األوصويئت،ك واتىك االستثمئراتك هيك لذصكك فنك تكونك فاتىك ولئريةك  منك إاطئلهئ

ك طتبك احملتيك واصدويل.ك تواالستجئبةك صاجلزالايةك واصنهوضك هبئ،ك منك فج ك اصارعك منك جئذبيتهئك ةك يغنئاةك اصسيئحاصصتنميةك 

 Components في الجزائر اإلجماليالناتج المحلي  فيمكونات صناعة السياحة ومساهمتها  5.2.5

of the Tourism Industry and its Contribution to GDP in Algeria. 
حةك نك صتسفاك حنوك اجلزالاك يفك سيئاصاليسيئك ناصياضئ،ك يتمث ك (WTTC, 2020) املتوراةك تئاإلحغئليخاك آلك ئورقكً 

منك اصنئتجك ك %77دتك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك )اصسيئحةك اصداختيةك واصواردة(ك حوايلك اصرتريهك وسيئحةك األامئل.ك حيثك وصَّك 
اصنئتجك منك ك %23يفك حنيك وصَّدتك نفقئتك سيئحةك األامئلك ،ك 2019املبئشاك صغنئاةك اصسيئحةك سنةك ك اإلمجئيلاحملتيك 
ك .اإلمجئيلاحملتيك 

اتىك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك فنك ك ،(WTTC, Algeria, 2018)وحسبك تقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك 
ئك سنويكً ك %2,2بنسبةك ك فنك تاتفعك لمئك اتىك نفقئتك سيئحةك األامئل ،2028و 2018ئك بنيك سنويكً  %2,6تنموك بنسبةك 

 .2028و 2018بنيك 

ة الجزائر سنب اإلجماليلناتج المحلي مساهمة سياحة الترفيه واألعمال في ا(: 8-5رقم )شكل 
2019 

 

Source: WTTC (2020), Algeria Annual Research: Key Highlights, p. 1.  

منك املسئمهةك ك %97دتك اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك وصَّك ك ،ك إىلك فنَّك (WTTC, 2020)ك تئاإلحغئليلمئك تشرك 
منك صئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك ك %3ك ـــمقئرنةك ب،ك 2019سنةك ك اإلمجئيلاملبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك 

.ك وهذاك مئك يؤلِّدك طييئنك اصسيئحةك اصداختيةك يفك اجلزالا،ك فيك ئنبك فوك ائلداتك اصسيئحةك اصدوصية()نفقئتك اصسيئحك األج

سياحة األعمال
23%

يهسياحة الترف
77%
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منعدمةك مقئرنةك بأغتبيةك اصبتدانك األخاى،ك والك سيمئك اصوجهئتك اصسيئحيةك تكئ ك فنك تكونك مسئمهةك اصسيئحك األجئنبك 
منك نفقئتك ك %77منك نفقئتك اصسيئحك األجئنب(ك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك )ك %31حم ك اصدراسةك واملتعتقةك بئصناويجك )

اتىك اجلزالاك استيالهلئك ك ،لبرةدرك اصسيئحك راصةك تسويقيةك ك تئيل،ك تعتربك األسواقك األجنبيةك مغوبئصاصسيئحك األجئنب(.ك 
ك ة.ياصسيئحك اصتنميةمزايئك ك مناالستفئ ةك وك حتقيقك اصنموك منك فج ك 

نة الجزائر سب اإلجماليلناتج المحلي في ا السياحة الداخلية والخارجيةمساهمة (: 9-5رقم )شكل 
2019 

ك 
 Source: WTTC (2020), Algeria Annual Research: Key Highlights, p. 1.  

،ك اتىك نفقئتك اصسيئحك احملتينيك فنك تاتفعك بنسبةك (WTTC, 2018)ئك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك وورقكً 
 2018ئك بنيك سنويكً ك %6اتىك نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فنك تاتفعك بنسبةك لمئك ك ك ،2028و 2018ئك بنيك سنويكً  2,4%

ك .2028و
ك ك 

بيةالنفقات األجن
3%

يةالنفقات المحل
97%
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 Developing an الجزائريةلوجهة السياحية تنمية الوقائم على االبتكار متكامل تطوير نموذج  

Integrated and Innovation-based Model to the Algerian Tourist Destination. 
 ٍّك منك املزايئك اصنسبيةك مااائةك لك اتىك ضاورةك (Crouch & Ritchie, 1994)وتشك وريتشيك انك لاك يؤلِّدك اصبئحثئ

ك  ك سيئحية. ك وجهة ك اندك تطوياك في  ك واصتنئرسية ك مث ك املنئخ، ك املوهوبة ك بئملوار  ك اصنسبية ك اصطبيعية،ك وك تتعتقك املزايئ املنئظا
،ك صسيئحيايئك اصتنئرسيةك بئصعنئصاك اص يك يتمك إنشئؤهئك مث ك اوام ك اجلذبك اتتعتقك املزك ك يفك حنياصنبئتئتك واحليوانئت،ك وك 
ك وك  ك وك األحداث، ك اصنق ، ك ك ئتاصسيئسوك شبكئت ك اصعمئلوك احلكومية، ك ومهئرات ك واصتسير ك اإل ارة ك سيئقجو ة ك يف ك .

تنئرسيك صتوجهةك فنك اتىك اصنموذجك اصبئصية،ك صذاك منك امليزةك اصنسبيةك وامليزةك اصتنئرسيةك ذاتك فمهيةك ك اصسيئحة،ك تعتربك ل  ك 
ك .(Heath, 2002, p. 335)ك يأخذك ذصكك بعنيك االاتبئر

اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك ماتبطةك بقدرةك اصوجهةك اتىك تقدميك ك فنَّك ،ك (Heath, 2002)ك لمئك ياىك اصبئحثك هيثك 
.ك إذك يئحيةك األخاىئصوجهئتك اصسبك مقئرنةقك ف اءك فرض ك يحتقستعك وخدمئتك مبتكاةك تسئهمك يفك تعزيزك جتابةك اصسئل ك وك 

ةك موضوايةك قهنئكك اصعديدك منك املتيراتك املاتبطةك مبفهومك "اصقدرةك اصتنئرسية"ك صتوجهة،ك يتمك قيئسك اصبعضك منهئك بطاي
انك طايقك االاتمئ ك اتىك اد ك اصزوارك فوك اصسيئح،ك واحلغةك اصسوقية،ك واإلنفئقك اصسيئحي،ك واصعمئصة،ك واصقيمةك املضئرةك 
منك ِقب ك صنئاةك اصسيئحة.ك يفك حني،ك يتمك قيئسك اصبعضك اآلخاك بطايقةك غرك موضوايةك اربك "ثااءك اصثقئرةك واصرتاث"ك 

ك  ك وهكذا، ك اصوجهة. ك ضمن ك اصسيئحية" ك اصتجابة ك و"جو ة ك اصبئحث ك طاف ك من ك اصتنئرسية ك تعايف ك يسريت هئرك مت
(D’Harteserre, 2000) قدرةك اصوجهةك اتىك احلفئظك اتىك مكئنتهئك وحغتهئك اصسوقيةك و/فوك حتسينهئك ك ”ئ:فهنَّك اتىك ك

ئك (Hassan, 2000)حسئنك بينمئك وصفهئك ك .“اربك اصزمنك  قدرةك اصوجهةك اتىك إنشئءك و مجك منتجئتك ذاتك ك ”ك بأهنَّ
هذاك األخرك ضيفك ي.ك “ك استدامةك موار هئك معك احلفئظك اتىك املكئنةك اصسوقيةك مقئرنةك بئملنئرسنينك منك قيمةك مضئرةك متكِّك 

نك اصضاوريك مشئركك يفك حتقيقك تنئرسيةك اصوجهئت،ك هك بئصنظاك إىلك تنوعك اصغنئائتك اص يك توجهةك نظاك مهمةك مفئ هئك فنَّك 
ك .اصنظاك فبعدك منك اصتنئرسك بنيك املؤسسئت

 The Proposed Tourismتنافسية الوجهة الجزائرية  النموذج السياحي المقترح لتنمية وتعزيز 

Model to Develop and Enhance the Competitiveness of the Algerian Destination. 
ذك إوجو ك اسرتاتيجيةك حكوميةك وطنيةك رعئصةك فماك ضاوريك إذاك فر نئك حتقيقك فقغىك رئلدةك منك صنئاةك اصسيئحة.ك ك نَّك إ
لئنتك اصسيئحةك حتتك مسؤوصيةك وزارة،ك فوك لجزءك ك ك صطئملئك ”ك :فنَّهك (De Villiers, 2002, p. 5)اصبئحثك  وك ريتييك ك ياى

منك وزارة،ك مبعزلك انك فجزاءك فخاىك منك احلكومةك اص يك هلئك تأثرك لبرك اتىك قطئعك اصسيئحة.ك ظتتك صفرتةك طويتةك ولئالتك 
ك  ك اصدوصية ك والسيمئك ك (International Aid Agencies)املسئادة ك صتسيئحة، ك االقتغئ ية ك اصتنمية ك منئرع تتجئه 
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واصفوالدك والدك تعظيمك اصعبذلك اصقتي ك منك اجلهدك منك فج ك حلدك منك اصفقاك يفك املنئطقك اصايفية،ك إذك متك إمكئنئهتئك يفك ا
ك .“ك صالقتغئ ك احملتيك واجملتمعئتك احملتية
هدك بنيك مجيعك يةك مشرتلة،ك وضمئنك تنسيقك اجلاتيجيةك متكئمتةك انك طايقك تطبيقك رؤك وبئصتئيلك يعتربك إادا ك اسرتك 

ذا،ك صاصفئاتنيك وفصحئبك املغتحةك فماًاك ضاوريًئك ميكِّنك منك ضمئنك اصتنئرسيةك اصدوصيةك واملستدامةك صتوجهةك اصسيئحية.ك 
صنمئذجك اهندفك منك خاللك هذاك اصعم ك يفك اقرتاحك منوذجك متكئم ،ك وتنئرسيك ومبتكاك صتوجهةك اجلزالايةك استنئً اك اتىك 

 & Ritchie & Crouch, 2010 ; Dwyer)طافك جممواةك منك اصبئحثنيك ك يثةك اص يك متك تطوياهئك مناصتنئرسيةك احلد

kim, 2003 ; Heath, 2002 ; Dwyer, 2001 ; Crouch et al., 2000 ; Crouch & Ritchie, 1994) ك،
إضئرةك إىلك نتئلجك حتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك حم ك اصدراسةك )اصناويجك و يب(ك 
واص يك مكنَّتنئك منك استخالصك فرض ك املمئرسئتك ومؤشااتك اصنجئح،ك ولذصكك استنتئجئتك اصدراسةك امليدانيةك اص يك متتك 

ك .ك (Litterature study)ئبعةك منك اصدراسةك األ بيةك اتىك اينةك منك اصسيئحك اجلزالاينيك وغرهئك منك االستنتئجئتك اصن
منك تطوياهئك اتيهئك ك اص يوك ك ،امتاللهئك يةوجهةك اجلزالاك اصاصعنئصاك األسئسيةك اص يك اتىك بنيك ك املقرتحجيمعك اصنموذجك 

ك اصعديديضمك ذك إ.ك واحلغولك اتىك حغتهئك منك تدرقئتك اصسيئحةك اصعئمليةاصعئمليةك فج ك منئرسةك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
ار ك اصداامة،ك اجلئذبة،ك واصعوام ك األسئسية،ك واصعوام ك واملوك اصعوام ك صاليسيةك واملتمثتةك يف:ك املوار ك األسئسيةك وك منك اجلوانبك ا

احملد اتك املؤهتةك يةك وك واصعوام ك املتعتقةك بتحديدك اإلطئرك االسرتاتيجيك صتعم ك وإ ارةك اصوجهة،ك وحمالئتك اصنجئحك األسئس
ك اصية.فوك املضخمة،ك واص يك سيتمك تفغيتهئك يفك اصفقااتك املوك 

 Core Resources and Attractorsالجاذبة العوامل الموارد األساسية و  1.4.5
ك املكوِّك  صتطاقك احيثك تعتربك اصعوام ك اص يك سيتمك األسئسيةك جلئذبيةك اصوجهة.ك ك املوار نك منك اصنموذجك يغفك هذا

ك اختيئرك وجهةك معينةك بداًلك وك احملتمتنيك إىلك زيئرةك واصسيئحك اص يك تدرعك اصزوارك ك احملفزاتك األسئسيةفسسك اصتنئرسيةك وك ،ك إصيهئ
ضاوريةك منك فج ك ك ئ،منك األخاىك )اوام ك اجلذب(.ك يفك حنيك تعتربك املكونئتك األخاىك اص يك سيتمك اصتطاقك إصيهئك الحقكً 

ك إىلك اصفئئتك اصتئصية:املوار ك األسئسيةك واجلئذبةك متك تقسيمك حتقيقك اصنجئحك واصاحبية.ك 
 Endowed Resourcesة الموارد وعناصر الجذب الموروث .أ

وانئصاك اجلذبك ك اصنبئتئتك واحليوانئت(وك ميكنك تقسيمك انئصاك اجلذبك املوروثةك إىلك املوار ك اصطبيعيةك )مث ك املنئخ،ك 
ك واصرتاث ك صتوجهةك .يةاصثقئرية ك اوام ك اجلذبك اصطبيعية ك ك ،حتد  ك اصبيئيك اصذيك يستمتعك ضمنه بئصوجهةك ك صسئل ااإلطئر

ك صتعديدك منك فشكئلك اصسيئحةك وصتح ك اصسيئحك فوك اصزوار.ك تشم ك اصسيئحية،ك حيثك تعتربك ضاورية نئصاك اقيقك رضئ
ك :اصعنئصاك اصتئصيةك اجلذبك املوروثة
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 الطبيعية والمناخ  الجغرافيا(Physiography and climate): ك ولااوتشك ك ريتشي ك اصبئحثئن ك ياى
(Ritchie & Crouch, 2010) ك ك صذاك ك .ةلبرك بئملوار ك املئ يةك صتوجهك ك دٍّك إىلك حتاتبطك ةك ياصتجابةك اصسيئحفنَّ

ئك ،مهيةك اصبئصيةاألمنك اصعوام ك ذاتك ك اجليااريئك اصطبيعيةك ومنئخك اصوجهةك تعترب  ك طبيعةك اإلطئرك دِّك حتك خئصةك وفهنَّ
صعنئصاك املاليةك اجلذابةك وااصكثرك منك اجلمئصيئتك وك ك ة،بئصوجهضمنهك اصبيئيك اصذيك يتواجدك ريهك اصسئل ك ويتمتعك 

ك جزءك لبركً إينك اصسيطاةك اتيهئ،ك رميكنك صتمسرِّك ك نك اصعوام ك اص يك الئك مومبئك فهنَّك ك .صتوجهة منك بيئةك اصسيئحةك ك انَّ
 دةك خبغئلغهئ.املبنيةك مقيَّك 

نك اصشمئلك ستستةك لبرك يفك املنئظاك اصطبيعية،ك إذك حتُدهئك موتبئينك ك عك تتميزك اجلزالاك بتنوكُ صسيئق،ك يفك هذاك ا
اك ك  يك حتت ك جزءكً اصشئسعةك اصاص يك تنضمك إىلك اصبحاك األبيضك املتوسط،ك ومنك اجلنوبك اصغحااءك ك اصتتيك األطتس

تفئ ةك منك املنئخك سميكِّنهئك منك االك يفك حنيك تقعك املدنك اصكربىك اتىك اصسهولك اصسئحتية،ك مئك اصبتد،اك منك لبركً 
ك املعتدلك واصتطيفك صتبحاك األبيضك املتوسط.

صكثبئنك اهلضئبك امليطئةك بئحلجئرةك )محئ ةك اصدراع(،ك وك تبئينئتك شئسعةك بنيك مسئحئتك اباصغحااءك ك تتميز
منك مسئحةك اصغحااء،ك ك %20اص يك تشي ك حوايلك )اصعاقك اصيايبك واصعاقك اصشاقي(ك اصامتيةك يفك اصعاقك اصكبرك 

هقئرك اص يك متك واملتمالزةك حولك اصكتتةك اصغخايةك صتيفك فقغىك اجلنوب،ك اصتضئريسك اصبئرزةك صتسالس ك اجلبتيةك وك 
*اصيونسكوتغنيفهئك منك ِقب ك 

1
(UNESCO) ك ك .1987ضمنك قئلمةك اصرتاثك اصعئمليك يفك ائمك ك

يك اص يك تتميَّزك اصطئسيتك حظرةهرةك مبئك يفك ذصكك اصوطنيةك اصشك ظئلااحلاصعديدك منك لمئك حتتضنك اجلزالاك 
ئلاك بتزمة،ك واألهقئر،ك واصشايعة،ك وقورايئ،ك وجاجاة.ك لمئك ميكنك االستمتئعك بئصثاوةك حظوك بأخئ يدهئك وو يئهنئ،ك 

ك  ك باصطبيعية ك تيميمونك اص يك تتميز ئرةك إىلك موالتهئك ك اصنخي ك واصبحراتك املئحلة،ك إضئتنيبسصتجزالاك يفك واحة
ك ضةك خلطاك االنقااض،ك ومئةك منك اصثدييئتمنك اصنبئتئتك اصنئ رةك واملعاَّك ك نوع ك ك 1500اصطبيعيةك اص يك تضمك فلثاك منك 

نوعك منك ك 300كئكك وفلثاك منك مث ك اصضبئعك املخططة،ك واصقططك اصربية،ك واصيزالن،ك واخلنئزياك اصربيةك وقا ك امل
ك اشئقك اصطبيعةك منك مجيعك فحنئءك اصعئمل.ك مث ك طيورك اصتقتقك اص يك جتذبك ،اصطيور

ئجلزالاك اصعئصمة(،ك بك ح ك )منك تتمسئنك إىلك قسنطينةك ابورًافمَّئك ريمئك خيصك املنئخ،ك رهوك خيتتفك بنيك اصسئ
وعك اصبحاك األبيضك منك نوك رهواهلضئبك واجلبئلك يفك اصوسطك )تيميمونك ومئك حييطك هبئ(ك واصغحااءك يفك اجلنوب.ك 

                                                 
واصعتومك ك ةاصيونسكوك هيك منظمةك األممك املتحدةك صترتبيةك واصعتمك واصثقئرة.ك وتتمث ك رسئصتهئك يفك إرسئءك اصسالمك منك خاللك اصتعئونك اصدويلك يفك جمئلك اصرتبيك *

هتئك اجلمعيةك اصعئمةك ،ك اص يك ااتمد2030واصثقئرة.ك إذك تسئهمك باامجك اصيونسكوك يفك حتقيقك فهدافك اصتنميةك املستدامةك احملد ةك يفك خطةك اصتنميةك املستدامةك صعئمك 
 .(2020)اصيونسكو،ك ك 2015صألممك املتحدةك يفك ائمك 
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ك شتئءوك ك ف،جئك حئرك صيف)ك اصتتيك واألطتسك اصسئح ك تيطيك اص يك اصشمئصيةك احلئرةك لئم ك ك طولك اتىاملتوسطك 
تسك طاألك ئلجبك ابورك مبجا ك وصحااويك اصبال ،ك وسطك يفك اصعتيئك اهلضئبك اتىك جئفك وشبه(ك وبئر ك رطب

ك فيناصغحااء،ك ك يفك والك سيمئ،ك واحداصيومك اصك لبرةك فثنئءيفك  رجةك احلاارةك ك ختالرئتك االك تكونك قداصغحااوي.ك 
ك فق -اهنئركً  رجةك مئويةك ك 40)فلثاك منك ك تتأرج ك  رجةك احلاارةك منك طافك إىلك آخاك يفك غضونك بضعك سئائت

ك (.ك صياًلك  رجئتك مئويةك ك 5منك 
ك (ou-et-quand.net)اصسفاك مث ك موقعك اصسيئحةك وك جندك مواقعك متخغغةك يفك ،ك االنرتنتمعك تطورك وك 
ك نتَّذيواصك ،مجيعك اصواليئتك اجلزالايةطقسك نك يورِّاانك معتومئتك  قيقةك حولك منئخك وك تَّذياصك (partir.com)ك وموقع
بزيئرةك املوقعك ك يسبي ك املثئل،ك يوصخمتتفك املنئطقك اجلزالاية.ك اتىك ك صزيئرةك األلثاك مالءمةك اصفرتاتك ئنيقرتح

ك ك حنيك يوصيوباك وقب ك شهاك فراي (،ك يفاجلنوبك اجلزالايك فثنئءك رغ ك اصشتئءك )منك املستحسنك بعدك شهاك فلت
ك ئطقبزيئرةك املنك يوصيك ايفك اصفرتةك املمتدةك بنيك فراي ك وفلتوبا،ك وفخركً ك واملدنك اصسئحتيةبزيئرةك اجلزالاك اصعئصمةك 

املدنك منك حيثك ك  رضفك نااستك وإصيزيعُدك جنئت،ك ومتاي ك ونورمرب.ك لمئك تكُ اجلبتيةك يفك اصفرتةك املمتدةك بنيك فر
سم ك يك اصسئلدك يفك اجلزالااملنئخك ك ناىك فنَّك يفك اصسنة.ك وبئصتئيل،ك ك شهاًاك 11معك طقسك ماللمك حوايلك ك املنئخ

يك اصوجهةك اجلزالايةاملومسيظئهاةك بتجنبك  يئحةك اص يك تطوياك فشكئلك خمتتفةك منك اصسك ة،ك إذك بئستطئاةك مسرِّ
تقطئبك اصسيئحك اسميكنك ك ،اتىك سبي ك املثئلتتمئشىك معك املنئخك اجلزالايك واستهدافك اصسيئحك اتىك فسئسهئ.ك 

قطئبك اصسيئحك استيفك حنيك ميكنك شتئءك واصابيعك انك طايقك اصرتويجك صتسيئحةك اصغحااوية،ك خاللك رغ ك اص
ك ،ك إخل.خاللك رغ ك اصغيفك انك طايقك اصرتويجك صتسيئحةك اصسئحتية

اريئك ومنئخك اصوجهةك منك انئصاك اجلذبك األسئسيةك اخلئرجةك ئ،ك تعتربك جياك اإلشئرةك إصيهك سئبقكً ك تولمئك مت
يك اصوجهةك اصسيئحية،ك  ينك تطوياك جممواصتارعك منك جئذبيتهئ،ك ك صذاانك سيطاةك مسرِّ ةك منك اصعوام ك اتىك املسرِّ

ك .ك حوهلئك املبتكاة
يك بئستطئاةك  تتوارقك معك ك بتكاةموخدمئتك ك حتتيةاالستثمئرك يفك بىنك تطوياك وك اصاصوجهةك اجلزالايةك مسرِّ

منك تبئاهئك ميكنك صتسيئحك اك (Trails)ميكنهئك اصتخطيطك ملسئراتك احمليطك املتواجدةك ريه.ك اتىك سبي ك املثئل،ك 
واءك لمئك ميكنهئك تطوياك بىنك حتتيةك موجهةك ألنشطةك اهلك ك .اصوطنية(ك ظئلااحل)مث ك ك فج ك التشئفك منئطقك معينة

ئرهم.ك ك متكِّنك اصسيئحك منك االسرتاحةك قب ك متئبعةك مساص يك ك غديقةك صتبيئةاصقئمةك اإلنك ئلإضئرةك إىلك فماصطتقك 
اليتهئك اتىك اصسئحةك اصارعك منك ماالستثمئرك يفك مشئريعك رايدةك ومميَّزةك متكِّنهئك منك وتدايمك لمئك ميكنهئك حتفيزك 

ك وي ك وهتيئةك لهفانك طايقك حتك اصوجهةك اإليطئصيةك هذاك مئك قئمتك بهك اصعئمليةك وصفتك انتبئهك اصسيئحك احملتمتني.
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ك يطُ ك اتىك اصبحاك األ ريئتيكي.غارة(ك ك 20)إىلك مطعمك ورندقك صيرك ك (La Grotta Plazzese)ك مهجور
انك اصسيئحك ابةك جتنطقة،ك إضئرةك إىلك إمكئنيةك متديدك يسم ك صتعمالءك بتنئولك املألوالتك اصتقتيديةك اخلئصةك بئمل

ك اخلئصةك بئصفندق.ك طايقك اصنومك يفك إحدىك اصيافك 
ك اصفايدةك هذهك متكِّنك مث  صة،ك ئبك اصسيئحك إىلك منئطقك قدك تكونك معزوك منك استقطك واملبتكاةك املشئريع

ك اصسيئحةك يفوتسئهمك بذصكك يف ك منك منئرعك اقتغئ ية،ك واك ومئك تتكك املنئطقك ك تنمية تمئايةك جيرتتبك انهئ
ك ك وثقئرية.

  والتاريخ التراثو الثقافة (Culture, heritage and history)  ك ك اجلذبك املتعتقةك : تشرك انئصا
هئك خغئلغوك ائ اهتئك وتقئصيدهئ،ك وك إىلك تئرخيهئ،ك ك (Heath, 2002)صتبئحثك هيثك ك ورًقئبثقئرةك وتااثك اصوجهةك 

.ك ك تتميزك هبئاص يويةك احلافك اصيدوك املوسيقىك اص يك تشتهاك هبئ،ك وك واصاقصك فامئهلئك اصفنية،ك وك طبخهئ،ك وك املعمئرية،ك 
تااثك وك ك ثقئرةك ك فنَّك ألثاك ماونةك مقئرنةك بعوام ك اجليااريئك واملنئخ،ك إالَّك لاتىك اصاغمك منك ااتبئرك هذهك اصعنئصاك ك 

رك ريهئك وادمك صتيينغ ك بعدمك ايكُ صذا،ك نطئقك اصسيئحة.ك ك اناوام ك خئرجةك ك ب قكِ وتئريخك اصوجهةك حُيدَّ انك منك 
ئك استيالهلئك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك اصذينك ياغبونك يفحمئوصةك تكييفهئك منك فج ك تطوياك  ك اصسيئحة،ك وإمنَّ

 ك .يَّزةممصقطعك مسئرئتك طويتةك منك فج ك ايشك جتئربك ك اتىك استعدا ك ثقئرئتك جديدةك ويكونونالتشئفك 
ك اصسيئق،ك  ك تااثًئورثتك ايفك هذا ك ومعمئريًئثقك جلزالاك منذك اصعغورك اصقدمية .ك رقب ك وصولك ًيئستثنئلاك ئرًيئ

احلضئراتك بغمئهتئك ك هذهوضعتك ك اصفينيقينيك واصقاطئجينيك واصاومئن.املستمني،ك متك احتاللك فراضيهئك منك ِقب ك 
وجهةك ك جلزالامئرة،ك ممئك جع ك ابذصكك اتىك اصفنك واصعكاهئك مؤثاةك وجتبتك تقئصيدهئك وركِ اجلزالايك ك اتىك اصرتاب

راثك املاموقك املدنك اجلزالايةك اص يك حتم ك إىلك غئيةك اصيومك آثئرك هذاك املاملواقعك وك غنيةك بئملواقعك األثايةك احملفوظة.ك منك 
سئبقةك متتدك إىلك ،ك رآثئرك األجيئلك اصاجلزالايك جندك تيبئزة،ك وشاشئل،ك ومجيتة،ك وتنس،ك وتيمقئ .ك فمَّئك يفك اجلنوب

اصطئسيتيك نآجا،ك تعو ك يفك ك نقشك صخايك 15000ي ك املثئلك متك تسجي ك فلثاك منك فبعدك منك ذصك.ك اتىك سب
ك آالفك سنةك قب ك امليال .ك ك ستاألقدمك منهئك إىلك 

لمئك ميكنك تقدياك ثااءك اصرتاثك اصثقئيفك واملعمئريك اجلزالايك منك خاللك وجو ك سبعةك مواقعك مغنفةك ضمنك 
تيونسكوك )قتعةك بينك محئ ،ك وطئسيتيك نئجا،ك ومجيتة،ك ووا يك مزاب،ك وتيمقئ ،ك وتيبئزةك وقغبةك صاصرتاثك اصعئمليك 

بك معك اصعديدك إىلك جنك فنَّك هذهك املواقعك تقفك جنًبئك إالَّك اتىك اصاغمك منك سوءك صيئنةك اصبعضك منهئ،ك وك اجلزالا(.ك 
 Notre Dame)ك يقيئراك إك  اممث ك متحفك بئر و،ك ولنيسةك نوتاك األخاىك واصدينيةك واصتئرخييةك ثئرك اصثقئريةك منك اآل

d’Afrique)صبال ك مث ك اك ارببئإلضئرةك إىلك اصعديدك منك املسئجدك املنتشاةك ،ك وقغاك اصداي،ك ،ك وقغاك اصايئس
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ك اصعئملك ثئصثك فلربك مسجدك يفك يُعدك وجئمعك اجلزالاك اصكبرك اصذيك وجئمعك لتشئوةك ك ،دك اصقئ ربمسجدك األمرك ا

ربك يفك ك املدينةك املنورة(،ك واألل)بعدك مسجدك احلامك يفك مكةك املكاَّمةك واملسجدك اصنبويك يفك منك حيثك املسئحة
ك .رايقيئإ

ك املقوِّك  ك صتسيئحك احملتمتنيتعتربك هذه ك ميةوحمليبك اصتئريخك واآلثئرك اصقدك مئتك قوةك جذبك فسئسية إذك منك .
ك بئك فنَّك ك املتحوظ ك يفك تزايدك مستما ك جئذبيتهئ ك صتعديدك منك اصشاال ك اصسوقيةقوة ك يفك ائالوك ك ،صنسبة ملك ك سيمئ

بحتك اصوجهئتك وفينك فص،ك تشئبهك اصوجهئتك اصسيئحيةك ريمئك بينهئاصسيئحةك احلئيلك اصذيك يتَّسمك بتجئنسك وك 
إمكئنك بوبئصتئيل،ك .ك نتشئرواسعةك االك اصستعيةمثتهئك مث ك املنتجئتك ك (Standardized)موحَّدةك فوك منمطةك 

نك اصسيئحك كِّك متوجهةك سيئحيةك حتقيقك ميزةك تنئرسيةك واضحة،ك انك طايقك توررك جتئربك سيئحيةك رايدةك ومتميزةك 
وجهةك اجلزالاية،ك ك وهذاك مئك نسعىك إصيهك بئصنسبةك صت.ك اك انك حيئهتمك اصاوتينيةمنك جتابةك فمنئطك حيئةك خمتتفة،ك بعيدك 

ك ومميزًاك ئلوهنئك متتتكك تئرخيكً  ك ثايًئ ااءك اجلزالاية،ك مئك والك سيمئك يفك اصغحك رايدةطك حيئةك ئمنف،ك إضئرةك إىلك وتااثًئ
ك ميزةك تنئرسيةك واضحةك متكِّنهئك منك ختقك جتئربك رايدةك صتسيئح.متتتكك جعتهئك 

ك  ك املثئل، ك سبي  ك "بيوتك اصضيك بئستطئاةاتى ك ملفهوم ك واصرتويج ك حتفيز ك اجلزالاية ك اصوجهة ي ئرة"ك مسرِّ
(Guest Houses) ًك اص يك تعتربك سوقك ك مز هاكً ، ك ئ ك اصفاصة ك يتي  ك احملصتسيئحك يفا ك اصسكئن ك مع تيني،ك ك اصسكن

مئايةك قوية،ك جتتقئصيدهمك إضئرةك إىلك إنشئءك روابطك ا،ك والتشئفك ائ اهتمك وك اصيوميةك نيمئسك يفك حيئهتمواال
كنهمك اصرتويجك لمئك ميتكونك فلثاك تنئرسيةك مقئرنةك بئصفنئ قك اصكالسيكية.ك ك ائ ةك مئك نئهيكك انك األسعئرك اص يك 

تقتيديةك اص يك تتي ك املطئامك اصك حتفيزك االستثمئرك يفوك رنك اصطبخك اجلزالايك ك غرك املئ يك صتجزالاك مث ك رتاثتص
وغرهئك ك مث ك اصكسكس،ك واصشخشوخة،ك واصاشتة،ك اصتقتيديةصتسيئحك راصةك تنئولك وجتابةك األلالتك احملتيةك 

يتمئشىك هذاك ذك إك يزك جتابةك اصسيئحك واصارعك منك رضئهم،منك األطبئقك اصتقتيديةك األخاىك اص يك تسئهمك يفك تعزك 
و"سيئحةك ك (Food tourism)"ك اصيذاليةسيئحةك اصجديدةك صتسيئحةك واملتمثتةك يفك "فشكئلك ظهورك ك حك معاالقرتاك 

ك اصطه ك يرن "(Gastronomy tourism)، ك اصتنميةك ك ك وتعزيز ك وتنويعهئ، ك صتنشيطك اصسيئحة ك راصة اص يك متث 
ألشكئلك اك مك هذهاالقتغئ يةك احملتية،ك ولذصكك إشااكك اصعديدك منك اصقطئائتك املهنيةك املختتفة.ك لمئك تسئه

ةك يفك اصرتويجك صتوجهئتك واصعالمئتك اصتجئرية،ك واحلفئظك اتىك اصتقئصيدك واصتنوائتك احملتية،ك اجلديدةك منك اصسيئح
ك وتسخرك األصئصة.
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 Created Resources and Attractorsا الموارد وعناصر الجذب التي يتم انشاؤه .ب

نقئطك اصقوةك يفك فجزاءك منك منوذجك ك فنَّك ك ،خاينك اآلحثني(ك واصعديدك منك اصبئPorter, 1950اصبئحثك بورتاك )ك ياى
انئصاك وك .ك وبئصتئيلك بإمكئنك املوار ك خاىاألجزاءك األيفك نك منك جتئوزك نقئطك اصضعفك قدك متكِّك ،ك (Diamond)"املئسة"ك 
ك فنك تيطيك ايوبك فوك نقصك املوار ك املوروثة.ك إنشئؤهئ،تمك ياص يك اجلذبك 

ك املوار ك وانئصاك اجلذبك اص ي ك منك اصدراسئتك اصسئبقة،ك فنَّ ك حتديدك يتمك إنشئؤهئك ذاتك فمهيةك بئصيةك يفك رتقدك تبنيَّ
 :تمث ك يفترئئتك رليسية،ك ك مخسصتوجهئتك اصسيئحية.ك إذك ميكنك تقسيمك هذهك املوار ك إىلك اصقدرةك اصتنئرسيةك 

  مزيج األنشطة(Mix activities): ريتشيك وك ك ئناصبئحثك ياىك( لااوتشكRitchie & Crouch, 2010 ك)
مئتك سئبقةك عتىك اكسك املقوِّك رك .األلثاك فمهيةك جلئذبيةك اصوجهةانبك منك اجلوك ك ،تشكيتةك فوك مزيجك األنشطةك فنَّك 
ك املوروثة(ك لااصذِّك  ك )املوار  ك يتمتع ك اصوجهئتك ك ومسرِّك ، ك وسيطاةك ك اصسيئحية ك اصنوعك منك اتك لبرةبنفوذ ىك هذا

 .ك اصعنئصا

اخلدمئتك واصتجئربك وك لتمئك لئنتك حمفظةك انئصاك اجلذب،ك فنَّهك ك ك (Heath, 2002)ياىك اصبئحثك هيثك 
صوجهةك اصسيئحيةك بإمكئنك ااالوةك اتىك ذصك،ك اصتنئرسية.ك ك ئوبئصتئيلك قدرهتةك اصوجهةك متنواة،ك لتمئك زا تك جئذبي

مك معك ل ك ةك اص يك تتالءصسيئحياملومسية،ك انك طايقك تطوياك وتوسيعك تشكيتةك األنشطةك واصتجئربك اك اتىاصتيتبك 
ك اصناويجك و يب.ك وجهتئبهك موسمك مثتمئك قئمتك 

ئل،ك قدك تسئهمك جيااريئك وثقئرةك اصبتدك يفك حتديدك فوك إهلئمك األنشطةك اصسيئحيةك املتوراةك ضمنك بطبيعةك احل
نك منك صإلبداعك واملبئ رةك انك طايقك تطوياك فنشطةك سيئحيةك مبتكاةك متكِّك ك لبركٌ ك ك اصوجهة،ك صكنك يبقىك هنئكك جمئلك 

ك ك جذبك اصسيئحك احملتمتني.
هك اصوجهئتك اصسيئحيةك إىلك تنويعك معئملك اجلذبك واصتجئربك اص يك توراهئك يفك استقطئبك شاال ك يسئهمك توجك 

ك  ك متنواةسوقية ك اجلزالاك اصاتىك . ك مثاًلك ك يةوجهة ك اصطبيعية ك منك موار هئ ك االستفئ ة ك ، تطوياك نك فج ك ماملوروثة
ك  ك اص يك تتوارقك معهئ ك اصسيئحية ك اصبيئي،ك يفك حنيوك األنشطة تظ ك ك استقطئبك اصشاال ك اصسوقيةك ذاتك اصتوجه

متنئسقةك معك قيمهئك وثقئرتهئك احملتية.ك وبئصتئيل،ك ميكنك صوجهةك اجلزالاك فنك تتموقعك يفك اصبعضك منك املنئطق،ك اتىك 
ك  ك اصطبيعة ك اتى ك اصقئلمة ك ك ،(Nature-based tourism)اصسيئحة ك امليئماات ك سيئحة  Adventure)مث 

tourism) ك وك ك ك اصبيئية ك (Ecotourism)اصسيئحة ك ، ك وفنَّ ك فصبحواخئصة ك فلثك اصسيئح ك  راية، خربة،ك وك ا
ائمك ك (Booking)رحسبك  راسةك قئمتك هبئك شالةك بولينغك اصعئمليةك .ك متزايدك وايك بيئيك ذويوك استقالصية،ك وك 

ك 2019 ك فنَّ املستجَوبنيك يعتقدونك فنَّهك منك اصضاوريك اختيئرك اصاحالتك اصسيئحيةك ك اصسيئحمنك ك %72،ك تبنيَّ
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ك ضمئنك املستدامةك منك فج ك  منك املستجَوبنيك ك %55استدامةك لولبك األرضك صألجيئلك املستقبتية.ك لمئك فنَّ
ك بتييرك ا ك صاَّحوا ك وبئصتئيل،ك (Visser, 2019)جتئهئهتمك حنوك اصاحالتك املستدامةك واستعدا همك الختيئرهئ .

يةك ُماحبةك صتوجهئتك  ك راصةك تسويقنالحظك فنَّك اصشاال ك اصسوقيةك ذاتك اصتوجهك اصبيئيك يفك منوك مستما،ك مئك يشكِّك 
،ك منك اصضاوريك يةوجهةك اجلزالاك اصاك صإلمكئنئتك اصطبيعيةك املمتئزةك اص يك تتمتعك هبئك اص يك تقاِّرك استهدارهئ.ك صذا،ك ونظاكً 

تسيئحة.ك إذك األشكئلك اصبديتةك صك اختيئراستهدافك هذهك اصشاال ك اصسوقيةك ذويك اصتوجهك اصبيئيك وامليولك إىلك 
،ك  ونك منهضك اديدةك منك اصسيئحةك املستدامةك فشكئلئك ميكنك تطوياك قالك واسعكً الايةك حتعتربك اصغحااءك اجلزك 

قمك رك اصضارك ببيئتهئك فوك املسئسك بقيمهئك وثقئرتهئ.ك سيتمك اصتطاقك إىلك هذاك اصتوجهك مبزيدك منك اصتفغي ك يفك اجلزءك 
ك (.5-4-6)

ك  ك اصسئحتية ك بئصسيئحة ك املاتبطة ك األنشطة ك تطويا ك ميكنهئ ك اصشتويةك ك (Blue tourism)لمئ واصسيئحة
(Winter tourism) واصسيئحةك اصثقئرية/اصرتاثيةك ك(Cultural/Heritage tourism) هذاك مئك يتمئشىك مع،ك وك 

ك اصسيئحك نظمةمك رؤية ك 2020ك سنةصك (UNWTO)ك اصعئمليةة ك اص يك قئمتك بتحديد قطئائتك سوقيةك ك ادة،
اصسيئحةك وك ،ك (Ecotourism)اصسيئحةك اصبيئيةك ك منك بينهئتتميزك بنموك متزايدك منك حيثك فمهيتهئ،ك مفتئحيةك 
ك .ك (Adventure tourism)،ك وسيئحةك امليئمااتك (Cultural tourism)اصثقئريةك 

ك :اصتئصيةاصسيئحيةك األنشطةك ك ،ك نقرتحك تطويائك ممئك متك ذلاهك ستًفئنطالقكً ا
  ك ك ملسئرئتك طويتة ك ك (Hiking)املشي ك مبسَّطةك ك ظئلااحليف ك خاالط ك تورر ك واصيئبئتك مع ك واجلبئل اصوطنية

طقة.ك ك بئاهئك منك فج ك التشئفك املن يك تقرتحك مسئراتك بإمكئنك اصسيئحك اتئك صتسيئحك واصمةك خغيغكً ومغمَّك 
اصذينك يقومونك بتوجيهك اصسيئحك وتزويدهمك بئملعتومئتك ك (Guides)قرتاحك خدمئتك املاشدينك المئك ميكنك 

 اصدقيقةك مقئب ك فجاك مدروع.ك 
  هلوالية(.ك تأجرك اصدراجئتك اتوررك خدمةك انك طايقك رلوبك اصدراجئتك اهلواليةك )ك اصوطنيةك ظئلااحلالتشئفك 
  ُقك فنشطةك اصتستك(Climbing) التك واصقفزك بئملظك(Parachuting) يفك اجلبئلك اجلزالاية،ك واص يك يتمك تأطرهئك ك

ك حيثك تتمئشىك هذهك األنشطةك معك اصتوجهئتك احلديثةك يفك ستوليئتك اصسيئحك منك ِقب ك خمتغنيك يفك اجملئل.
 .(Extreme tourism)ايشك جتئربك رايدةك تتسمك بئملخئطاةك اصااغبنيك يفك 

  رحالتك اصسفئريك(Safari) الستمتئعك فةك صمكيَّك ئستعمئلك سيئراتك ربئايةك اصدرعك يفك اصغحااءك اجلزالايةك بك
بئصاحتةك منك املدينةك إىلك منئطقك اصكثبئنك اصامتية.ك لمئك بإمكئنك اصسيئحك جتابةك جممواةك منك األنشطةك املتنواة،ك 

ك اصتزجلك اتىك اصامئلك )فوك رلوبك األمواج ك تأم ك شاوقك وغاوبك ك نذلاك منك بينهئ: روقك اصكثبئنك اصامتية(؛
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اصشمسك يفك اصغحااءك اجلزالاية،ك حيثك يعتربك شاوقك وغاوبك اصشمسك يفك فسكاامك )قتبك اهلقئر(ك منك األمج ك 
يفك اصعئمل؛ك اصالوبك اتىك ظهاك اإلب ؛ك اصتوقفك يفك خميمك بدويك تقتيديك صتنئولك اشئءك فوك غداءك تقتيديك 

احملتيةك والتشئفك ك ثيئرةك اصغحااوية؛ك املشئرلةك يفك األحدافصي ك والتشئفك احليئةك اصربيةك وجتابةك فصولك اصض
جابةك انك طايقك متديدك اصتاك بإمكئنك اصسيئحك ؛ك وفخركً ةاحملتيك واملوسيقى،ك إضئرةك إىلك اصاقصك اصفنونك واحلاف

 اصنومك اتىك اهلواءك اصطتقك فوك يفك خميمئتك تقتيدية.
  رلوبك اخلي ك(Horse riding) غرهئك منك األمئلنك املاللمة.اصوطنية،ك واصيئبئتك واصشواطئك وك ك ظئلااحليفك ك 
  مك معك اصسيئحةك اصسئحتيةك ررك فنشطةك تتالءتوك(Blue tourism) فنشطةك اإلحبئر،ك ورلوبك اصقوارب،ك مث ك ك

ريئك إضئرةك إىلك تنظيمك رحالتك سيئحيةك إىلك اجلزرك اجلزالايةك )مث ك جزياةك ثوك ك واصتزجلك اتىك املئءك ورلوبك األمواج.
 املتواجدةك ببتديةك انيك اصكامةك يفك واليةك وهاان(ك مباارقةك ماشدك سيئحي.

  اصيوصك فنشطةك(Scuba diving) يفك اصسواح ك اجلزالاية،ك واص يك تتالءمك معك مجيعك اصشاال ك اصسوقيةك منك ك
يتمتعك اصسئح ك اجلزالايك بتشكيتةك واسعةك منك املوال ،ك لمئك يعُدك ك األطفئلك واصكبئر،ك واصنسئءك واصاجئل.ك إذ

 ط.ئك يفك حوضك اصبحاك األبيضك املتوسِّك تنواكً وك ك حفظًئاصتنوعك اصبيوصوجيك اصبحايك اجلزالايك األلثاك 
  ك واصكئنويك ليئكك اصتجديففنشطةك(Kayaking) شئفك نك منك الترك واصسواح ك اجلزالايةك واص يك متكِّك األهنئيفك ك

 وممئرسةك اصايئضة.املنئظاك اصطبيعيةك 
  ك اصثتجاصتزجلك اتىك فنشطةك توررك فنشطةك تتالءمك معك اصسيئحةك اصشتويةك مث ك(Skiing) ك واصتزجلك اربك اصبال ك،

(Cross-country skiing) تقك املنحدراتك اجلتيديةك وتس،ك(Ice climbing) ذاتك ،ك وغرهئك منك األنشطةك
ةك منك فج ك استقطئبك اصسيئح،ك خئصك ئضاوريكً ك ايفك هذاك اصشك ك منك اصسيئحةك فماكً ك االبتكئراصغتة.ك إذك يعُدك 

ك  (.ك اصثتجك سقوطك خنفضك اد ك فيئمك وائك اتيهك )فصب ك اصشتئءك فلثاك ااتدااًلك اك ستبكً حتبئسك احلااريك يؤثِّك االوفنَّ
وبئصتئيل،ك اتىك اصفئاتنيك يفك اصسيئحةك اصشتويةك فوك اصااغبنيك يفك االستثمئرك ريهئك إجيئ ك حتولك مستدامةك وتنويعك 

اصتموقعك ك نقرتحك .منك اصعم ك اتىك مدارك اصسنةك نواويتمكَّك ك بطنيك بسقوطك اصثتجاصعاوضك حىتك الك يكونواك مات
ك  ك رليسيةاتى ك مواضيع ك اصسيئحةك فربعة ك من ك اصنوع ك هذا ك اصغحيةك 1)ك :يف ك املنتجعئت ك سيئحة ك فنشطة )

(Wellness and Spa tourism) ك املعدنيةك اص يك متكِّنك اصسيئحك منك االسرتخئءك ك اصعالجك بئمليئه ك ،)مث :
فنَّك ئك تمك اك منك األنشطةك اص يك هتدفك إىلك حتسنيك اصغحةك اجلسديةك واصنفسيةك صتسيئح(واصتدصيك،ك وغرهئك 

 Ecoresponsible)ئك (ك فنشطةك مسؤوصةك بيئيكً 2؛ك )منبعك صتميئهك احلمويةك 200اجلزالاك حتتويك اتىك فلثاك منك 

activities) ؛ك ال (اصتزجلك اربك اصبوك ك ئرئتك طويتةصتسيئحك )مث :ك املشيك ملسك احلديثةاص يك تتوارقك معك اصتوجهئتك ك
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زك اصاغبةك يفك مشئرلةك اصوقتك معك اصعئلتةك واألصدقئءك اص يك تعزِّك ك (Leisure activities)األنشطةك اصرتريهيةك (ك 3)
(؛ك بئستخدامك املزالجئتك فوك اصتوحك اخلشيبك اصثتج)مث :ك اصتزجلك اتىك ك مشرتلةمنك خاللك اصقيئمك بأنشطةك 

ك انك طايقك ممئرسةئوزك احلدو ك اصشخغيةك اص يك هتدفك إىلك جتك (Winter sports)ك اصايئضئتك اصشتوية(ك 4)و
ية،ك )مث :ك تستقك املنحدراتك اجلتيدبئصدرجةك األوىلك ك اصشبئبك هذهك األنشطةك تستهدفك حيثك ،اصايئضة

.ك لمئك ([Off-piste skiing]واصتزجلك احلاك  [Kite skiing]واصتزجلك اتىك اجلتيدك بئستخدامك اصطئلاةك اصورقيةك 
 Hotel)االستثمئرك يفك املطئامك واصفنئ قك فوك املنتجعئتك اصغحيةك اجلزالايةك حتفيزك صوجهةك سريك اميكنك مل

spas) ك .ك يفك انيك املكئناص يك متكِّنك اصسيئحك منك االسرتاحةك وتنئولك وجبئتك اصطعئمك ك
 ك يثك يعتربك االبتكئرح/اصتئرخيي،ك اصسيئحك ذويك اصتوجهك اصثقئيفاحتيئجئتك مك معك تطوياك فنشطةك سيئحيةك تتالء

صعما.ك منك متوسطك امنك ك واصتقتيصمنك فج ك استقطئبك اصشبئبك لبرةك يفك مث ك هذهك األنشطةك ذاتك فمهيةك ك 
)مثال:ك زيئرةك اصقغبةك معك ماشدك سيئحيك متخغص،ك وزيئرةك األنشطةك اص يك ميكنك اقرتاحهئ:ك زيئرةك املدينةك 

اص يك ك Big Bus Toursمثتمئك قئمتك بهك املؤسسةك اصعئمليةك ك مكشورةاملدنك اصكربىك يفك حئرالتك سيئحيةك 
لمئك  ،[Hop-on/Hop-off]ريهئك توصي ك اصسيئحك إىلك فهمك املعئملك اصسيئحيةك ك تقرتحك مسئراتك خمتتفةك يتم

زيئرةك ظيمك رحالتك صتنميكنهئك اقرتاحك خدمةك املاشدك اصسيئحيك فوك توررك  صي ك تفئاتيك اتىك منتك احلئرالت(؛ك 
ك جديدمباارقةك ماشدك سيئحي؛ك زيئرةك املتئحفك واملعئرضك اصثقئرية،ك حيثك نقرتحك اصتاملواقعك األثايةك واصتئرخييةك 

متكِّنك منك جذبك زوارك جد ك و رعهمك إىلك زيئرةك 1*انك طايقك تنظيمك معئرضك مؤقتةاصعاوضك ك مث ك هذهك يف
انك طايقك ك ذصكلمئك ميكنك تطوياك تقنيئتك مبتكاةك وتفئاتيةك جديدةك وك ك ك ،املتئحفك ادةك مااتك يفك اصسنة

متكِّنك منك اص يك  (يةةك اصغوتتك اص يك تعم ك بتقنيةك اصتمسك واأل صمث ك اصشئشئ)ستعمئلك اصوسئل ك اصتكنوصوجيةك ا
ك بعيًداإغمئ ك اصزوارك يفك جتئربك تفئاتية ك وتسئهمك يفك جذبك اصشاال ك اصسوقيةك غرك ر ك انك حيئهتمك اصيومية

احملتيةك ك اصشبئب؛ك تنظيمك رحالتك هتدفك إىلك زيئرةك اجملتمعئترئةك ك والك سيمئاملتوجهةك حنوك األنشطةك اصثقئريةك 
شااءك املنتجئتك ك فج ك ألسواقك احملتيةك منزيئرةك اوك املهنك احلارية،ك وك منك فج ك اصتعافك اتىك ائ اهتمك وتقئصيدهم،ك 

مث ك املنسوجئتك واملالبس،ك واصفخئرك واصسراميك،ك واجملوهااتك واصطوارقك اصفضيةك )اصيدك اصتقتيديةك مغنواةك 
 يك متتك واملنتجئتك اصيذاليةك احملتيةك اخلئصةك بئملنطقةك اص (واصنحئسك وغرهئك منك املنتجئتك اصتقتيديةك األخاى

ك  ك )زيئرهتئ ك زيتك اصزيتون، ك واصعس ،واصمث  ك ك واصبهئراتك تمور، ك املنتجئتك وغرهواحلتويئتك اصتقتيدية ك من ئ
 (.ك األخاىاحملتيةك ك اصيذالية

                                                 
 .منئسبةك معينةك قئمةك معاضك مئك يفإوك فخاىك صفرتةك معينةك فائرةك منك متئحفك اإليقومك اصعاضك املؤقتك اتىك فسئسك * 1
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  األحداث الخاصة(Special events): ك ريتشياصبئحثك ياىك  ,Ritchie & Crouch)لااوتشك وك ك ئن

ك ك نَّك فك (2010 ك األحداثك اخلئصة ك ان ك ك ز ك مميَّك ك متدا  ك إابئرة ك ملزيجك األنشطة. يشرك مغطت ك "األحداثك إذ
هتمئمك دك مستويئتك ائصيةك منك االاص يك توصِّك ك (Happenings)اخلئصة"ك إىلك تشكيتةك واسعةك منك "األحداث"ك 

رتبئطك صدىك اصسيئحك واملقيمنيك يفك اصوجهة.ك ميتدك نطئقك األحداثك اخلئصةك منك املهاجئنئتك اجملتمعيةك واال
 .(International mega-events)ألحداثك اصدوصيةك اصكربىك إىلك اك (Community festivals)املتواضعةك 

ك بإشااكك املقيمنيك بئصوجهةك يف ورك معني،ك إذك تقومك املهاجئنئتك احملتيةك صك ك نوعك منك هذهك األحداثك 
بئصتئيلك وك ك جذبك اصزوارك منك املنئطقك اجملئورة،ك نك مناألحداثك ذاتك اصغتةك حبيئهتمك اصيومية،ك لمئك فهنئك متكِّك 

األحداثك ك نداثك يفك تنشيطك اصسيئحةك اصداختيةك بئصدرجةك األوىل.ك يفك حني،ك متكِّك يسئهمك هذاك اصنوعك منك األح
اصدوصيةك اصكربىك منك اصتعايفك واصرتويجك صتوجهةك اصسيئحيةك اتىك املستوىك اصدويل،ك وبئصتئيلك تنشيطك اصسيئحةك 

ك اصدوصيةك واستقطئبك اصسيئحك األجئنب.ك 
ك صتمهاك ك (Dwyer & Kim, 2003)اىك اصبئحثئنك  واياك وليمك يلمئك  جئنئتك واألحداثك اصدوصيةك فنَّ

ك ،ك مسئمهئحيةك اص يك تقومك بتنظيمهئ.ك منك بينهئاصوجهئتك اصسيك اتىقتغئ يةك قيِّمةك اك اآثئركً  اصعمئصة،ك ك يفتهئ
ك آثئرك فخاىك "غرك متموسة"ك اتىك اجملتمعئتك احملتيةك  ك هلئ واصدخ ك اتىك املستوىك اصوطينك واإلقتيمي.ك لمئ

تغئالتك زك االتعتقةك بتبئ لك األركئر،ك وتعزيجتمئايةك واصثقئريةك املبينهئ،ك املنئرعك االقك بألمتهئ.ك منك نئطموك 
ك اصتجئرية،ك إضئرةك إىلك اصتدريبك واصتعتيمك املستماك اربك املنتديئتك وتسهي ك امتيةك نق ك اصتكنوصوجيئ.ك 

حداثك اتىك مئك يسمىك بسيئحةك األك االاتمئ تنظيمك األحداثك وك ك وبئصتئيل،ك منك املهمك صتوجهةك اجلزالاية
(Event tourism) ئرية،ك إضئرةك جتمئايةك واصثق،ك وحتقيقك اصتنميةك االقتغئ يةك واالمنك فج ك حتسنيك صورهتئك

ك إىلك استقطئبك اصسيئحك واملستثماينك احملتمتني.ك 
وجهك حنوك تنظيمك اصتك منك بينهئك ختيئرك بنيك ادَّةك توجهئت.الايةك االيفك هذاك اصسيئق،ك ميكنك صتوجهةك اجلزك 

حداثك املنمَّطةك منك فج ك متييزهئك انك األيعية،ك واصرتاثك واصثقئرةك اجلزالايةك األحداثك اص يك تثمِّنك املوار ك اصطب
ك ايشك استقطئبك شاحيةك اصسيئحك اصااغبنيك يفمتكينهئك منك يفك اصعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحية،ك وك ك املعتمدة

ك جتئربك جديدةك والتشئفك ثقئرئتك خمتتفة.ك منك فمثتةك األحداثك املمكنك تنظيمهئك مئك يتي:
  نةك ايةك مث ك اصينئءك األندصسيك )احَلوزيك واصيانئطيك يفك مديلزااجلك ئطك املوسيقيةاألمنتنظيمك مهاجئنئتك حولك

عك األمئزييي،ك ذاتك اصطئبك واملوسيقىتتمسئن،ك واصغنعةك يفك اصعئصمةك وضواحيهئك واملأصوفك يفك قسنطينة(،ك 
 .ذاتك اصطئبعك اصشعيب،ك واصديوانك فوك اصقنئوةك )بشئرك واصنعئمةك وتندوف(ك واصرتقيك )إصيزي،ك متنااست،ك إخل(وك 
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ك اتىك املستوينيك اصوطينك واصدويلك صارعك اصوايك حولك اصوجهةك اجلزالايةك واستقطئبلمئك الك بدك منك اصرتويجك هلئك 
 املزيدك منك اصسيئح.

  تنظيمك معئرضك مؤقتةك(Temporary exhibitions) يفك املتئحفك اصوطنيةك انك طايقك تبئ لك وإائرةك قطعك ك
 .يئحك وتعزيزك اصسيئحةك اصداختية،ك منك فج ك جذبك اصساصشهرةومقتنيئتك فثايةك منك املتئحفك اصدوصيةك 

 ك معئرضك هتدفك إىلك ااض ك اصك تنظيم ك صتفنئننيك اجلزالاينيك )مث  ك اصفنية ك واصتبئسك توحئتك اصفناألامئل ية،
 اصتقتيديك اجلزالاي،ك واحلتيك واجملوهااتك اصتقتيدية(.

 ةك اخلئصةك وجةك اجلديدبةك امللاك وك واحلتويئتك اصتقتيدية،ك منك فج ك مك صألل ك تاوِّجك وحفالتك تنظيمك معئرض
 .ك (Gastronomy tourism)سيئحةك رنك اصطهيك وك ك (Food tourism)بئصسيئحةك اصيذاليةك 

ك لمئك نقرتحك اصتوجهك حنوك تنظيمك األحداثك اصدوصيةك اصكربىك ذاتك اصطئبعك االقتغئ يك واصايئضي،ك منك فمثتتهئ:
  ك ك ولأسك فمم ك مث ك األصعئبك األوملبية، ك اصعئملية ك اصبطوالتك اصايئضية ك رايقإاصسعيك إىلك تنظيم ك وغرهئ منك يئ

،ك ئقك اصسيئراتوسبك واملاللمةك ،اصبطوالتك األخاىك املتعتقةك بايئضئتك لاةك اصستة،ك واصكاةك اصطئلاة،ك واصتنس
توجهةك ئنبك اتىك املدىك اصقغر،ك مثك اصتأثرك اتيهمك واصرتويجك ص يك متكِّنك منك استقطئبك اصسيئحك األجإخل.ك واص

قطئبك اصسيئحك جلزالاية،ك ومنك مثَّك استميكِّنهئك منك ررعك اصوايك بئصوجهةك ااجلزالايةك اتىك املستوىك اصدويل،ك مئك 
 اتىك املدىك اصبعيد.

 ااتك يئتك واملؤمتااتك واصندواتك اصدوصيةك منك فج ك تطوياك سيئحةك املؤمتتنظيمك اصفعئصيئتك اصعتميةك مث ك املتتق
(Congress tourism). 

  اصسعيك إىلك تنظيمك املعئرضك اصدوصيةك مث ك معاضك إلسبوك(EXPO) ك 190شئركك ريهك فلثاك منك ياصذيك ك
 .ك تنظيمهقك زك حبتفوك عُدك مبثئبةك واجهةك صتوجهئتك اصسيئحيةك اص يك منك خمتتفك فحنئءك اصعئملك واصذيك يكُ ك ائرًضئ

  ُمث ك تطورة،ك اص يك تكونك ريهئك صنئاةك اصتجزلةك متمدنك اصكربىك منك فج ك اصرتويجك صقك تنظيمك مهاجئنئتك صتتسوك
منك فج ك استقطئبك اصسيئحك ك (Dubai Shopping Festival)ك خاللك ل ك سنة يبك إمئرةك ك تنظمهاصذيك 

ك قك وبئصعاوضك اصرتوجيية.ك لمئك ميكنك صتوجهةك تنظيمك رعئصيئتك متعد ةك حوصهك تكونك متئحةاملهتمنيك بئصتسوكُ 
ك اصفعئصيئتك جمئنكً  ك من ك وغرهئ ك اصذلا ك سئبقة ك واحلفالتك املوسيقية ك مث ك ااضك األصعئبك اصنئرية ك صتسيئح، ئ

ك األخاى.
  الترفيه(Entertainment): عُدك يثك تكُ اجلئذبة.ك حوك منك املوار ك األسئسيةك ك اذصكك انغاكً اصرتريهك هوك لك يعترب

مونك ئك صغنئاةك اصسيئحة.ك اتىك سبي ك املثئلك يقومك اصعديدك منك اصسيئحك اصذينك يقوك صنئاةك اصرتريهك مورً اك رليسيكً 
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ك نيويورك  ك احلضبزيئرة ك فج  ك من ك تذلاة ك حبجز ك صندن ك فو ك ك ك صعاضك تاريهيك مبئشا صذاك ك .(Live show)ور
ذلا:ك استقطئبك اصسيئحك اتىك املستوىك اصدويل.ك منك فمثتةك اصعاوضك اصرتريهيةك نك بئستطئاةك اصعاوضك اصرتريهية

ك منك األنشطةك اصرتريهيةك  ك واصسركك وغرهئ املساح،ك واحلفالتك املوسيقية،ك واملهاجئنئتك اصكوميديةك واألوباا
 اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيئحية.تعزيزك األخاىك اص يك تسئهمك يفك 

ك اصتسُوقك منك فهمك وسئل ك ك (Dwyer & Kim, 2003, p. 383) ياىك اصبئحثئنك  واياك وليملمئك  فنَّ
ملثئلك اصثقئرةك اصيئبئنيةك ا اصرتريه،ك ونشئطك روتيينك ضاوريك صتعديدك منك اصسيئح.ك رفيك بعضك اصثقئرئت،ك اتىك سبي 

.ك اصسيئحيةك جابةاصتك منئك اك مهمك غاكً تقدميك اهلدايئك اندك اصعو ةك منك اصسفاك انك واصكوريةك وحىتك اجلزالاية،ك يُعدك 
ربئصنسبةك صتعديدك منك اصسيئح،ك تعُدك راصةك اصتسُوقك يفك فمئلنك بعيدةك ومميزة،ك فوك يفك فمئلنك معفئةك منك اصاسومك 

ك صتحفيزك اصسفاك إىلك اخلئرج.ك ك ذااجلماليةك ائم ك جذبك  ك افمهيةك لبرة ئتك ستيتتك اصعديدك منك اصوجهصذا،
ك اصتسويقيةك انك طايقك  ك اصفاصة ك هذه ك اصسيئحية ك اجلمالية ك منك اصاسوم ك (Duty-free)تطوياك حمالتك معفئة
سنيئرورةك ،ك وك (Hong Kong)ك هونغك لونغنذلا:ك ك اصوجهئتهبدفك حتفيزك اصسيئحةك واصسفا.ك منك بنيك هذهك 

(Singapore) و يبك ،ك(Dubai) وتاليئك ك(Turkey) ك ئز."تسُوق"ك بئمتيك لوجهةاص يك قئمتك بتسويقك وجهتهئك ك ك
طةك اصرتريهيةك املواصيةك فمهيةك بئصية.ك إذك نقرتحك تطوياك األنشك اك ذااصرتريهيةك فماكً صذا،ك يعتربك االستثمئرك يفك املاارقك 

ك صتارعك منك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالايةك واستقطئبك اصسيئحك احملتينيك واألجئنبك وتعزيزك جتئرهبمك اصسيئحية:
 ( ك ك واصعئملية ك احملتية ك بنيك اصعالمئتك اصتجئرية ك اصتسوقك اص يك جتمع ك يفك ماالز معظمك ك ستهدافااالستثمئر

زك يكُ قيقك اصتمحتميكِّنك منك ك انغااك فسئسًيئك االبتكئرلمئك يعُدك اصشاال ك اصسوقية(ك خئصةك يفك املدنك اصكربى.ك ك 
اتىك مفهومك ك ئ االاتم،ك ريهئك االبتكئروتعزيزك اصتجابةك اصكتيةك صتزوارك واصسيئح.ك منك فحدثك وفهمك فسئصيبك 

اصتسُوقك واصرتريهك يفك اصذيك ميزجك بنيك فنشطةك ك Fun shopping/Retailtainment)1(*"متعةك اصتسوق"ك 
آنك واحد.ك منك املاارقك اصرتريهيةك املمكنك تطوياهئك يفك املاالزك اصتجئريةك نذلا:ك األلواريومك وحديقةك احليوانئتك 

 منك األنشطةك اصرتريهيةك األخاى.ك ك هئاملئلية،ك وحديقةك اصتستية،ك واصسينمئك وغرك 

  إنشئءك فسواقك تااثيةك(Heritage markets) احلتيك ك مث :ك ،يةك اصتقتيديةيتمك ريهئك ااضك املنتجئتك احملتك
ك واصنحئس ك واصزرايبك واصفخئر ك املنك واجملوهااتك واملالبسك اصتقتيدية، ك من ك وغرهئ تجئتك واأللالتك احملتية

منك فج ك ك ئريةاهلدايئك اصتذليفك غئصبك األحيئنك إىلك شااءك واصزوارك اصتقتيديةك األخاى.ك حيثك يسعىك اصسيئحك 
ك تذلك  ك بُيية ك احلفئظك اتيهئ ك فو ك إىلك فقئرهبم ك اصسيئحية.إهدالهئ ك جتئرهبم ك يعتربك مكئنك تك ك ا واجدك هذهك لمئ

                                                 
ك منك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك وهوك اختغئرك صتكتمتنيك  * 1  اص يك تعينك اصرتريه.ك  » Entertainment «اص يك تعينك اصتجزلةك وك » Retail «مفهومك آت 
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ك ذاتك فمهية ك البرةك ك األسواق ك يف ك إنشئؤهئ ك نقرتح ك إذ ك اصتئرخييك ، ك ذاتك اصطئبع ك اصقدمية ك املنئطق ك فو ملدن
ك ذصكواصتقتيدي،ك مث ك اصقغبةك يفك اجل اك ملئك ئك نظاكً يتطتبك إائ ةك تأهيتهئك وإحيئلهك زالاك اصعئصمة.ك غرك فنَّ
 اجتمئايةك واقتغئ يةك لبرة.ك تكتسيهك منك إمكئنيئتك ثقئريةك وك 

  االستثمئرك يفك املاارقك واملنتزهئتك اصرتريهيةك املوجهةك صتعئلالتك مث ك حدالقك اصتستية،ك واحلدالقك اصرتريهيةك
املئلية.ك إذك يستحسنك االستثمئرك يفك املنتزهئتك اصرتريهيةك اصداختيةك واخلئرجيةك منك فج ك اصتيتبك اتىك املومسيةك 

 صسنة.واستقطئبك اصسيئحك واصزوارك اتىك مدارك ا

  ضمنك املؤسسئتك اصفندقيةك )مث :ك املسب ،ك وقئاةك األصعئبك صتغيئرك واصكبئر،ك تطوياك األنشطةك اصرتريهيةك
 ،ك إخل(.األنشطةك اصرتريهيةوتنظيمك 

 ك اصقسمك واألوباا،ك إخل(ك مثتمئك متك توضيحهك يفك حداثك اصرتريهيةك )مث ك املهاجئنئتتنظيمك اصفعئصيئتك واأل
 ق.باصسئ

  البنية الفوقية السياحية(Tourism superstructure): و واياك ك ،نك ريتشيك ولااوتشياىك اصبئحثئك
ك ك (Ritchie & Crouch, 2010 ; Dwyer & kim, 2003)وليمك  اصفوقيةك اصسيئحيةك منك فهمك اصبنيةك فنَّ
يك اصوجهئتك اصسيئحيةك اتىك اصك بقدرةإذك يتسمك هذاك اصعنغاك ك ،ئ ك جئذبيةك اصوجهةك اصسيئحيةفبع سيطاةك مسرِّ

 اتيه.
ملعئملك اصسيئحيةك اوك ك ماارقك اصنق وك ،ك منك ماارقك اإلقئمةبئصدرجةك األوىلك ك اصسيئحيةك اصفوقيةك تتكونك اصبنية

ك تتكونك مناصاليسية ك ك .ك لمئ ك وك املطئام، ك وك (TO)منظميك اصاحالتك اصسيئحية ك وك ، ك اصسيئحة، شالئتك وك لالء
ك إوك ك تأجرك اصسيئرات ك مكئتبك اصزوار، ك اتىك اصعديدك منخل. ك تعتمدك اصسيئحة ك إىلك ذصك، دمئتك خلاك إضئرة
ك مث  ك ماارقك اصتسوكُ ك املسئادة ك وك ق، ك اصيذالية، ك اصسيئراتك وحمطئتك اصبنزيوك حمالتك املوا  ن(،ك املاالبك )صيئنة

ك )امكئتبك وك ك حمالتك غس ك املالبسوك املكتبئت/بئلعوك اجلاالد/ك األلشئك،ك وك اصغيدصيئت،ك وك  صشاطةك اإل ارة
ك (.ك خلواحملئلم،ك إ
فنَّك ك (Murphy, Pritchard, & Smith, 2000)اصعديدك منك اصبئحثنيك منك فمثئلك موريفك وآخاينك ك ياى
ةك صتخدمئتك املتئحةك يفك اصوجهة،ك منك اصعوام ك األلثاك فمهيةك يفك جتابةك اصسئل ك اصدويل،ك بعدك "بيئك اصفوقيةاصبنيةك 

،ك (Mass tourism)فيك نظاك اصعديدك منك اصسيئح،ك خئصةك ملئك يتعتقك األماك "بئصسيئحةك اجلمئهرية"ك راصوجهة".ك 
يشهئك اصسيئحك اك صتأثرهئك اتىك اصتجئربك اص يك يعلثاك رعئصيةك اندك توراك هذهك اخلدمئت،ك نظاكً أبتعم ك اصوجهئتك 

بديتةك صتسيئحةك مث ك وجو ك فشكئلك ك هذاك الك ينفي غرك فنَّك "جو ة"ك و"قيمة"ك اصاحتةك اصسيئحية.ك ك وإ رالهمك صـ
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نك األشكئلك اصبديتةك مليئمااتك وغرهئك ماصسيئحةك اصقئلمةك اتىك اصطبيعة،ك واصسيئحيةك اصثقئرية/اصرتاثية،ك وسيئحةك ا
ك األخاى،ك اص يك يتمك ريهئك تعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك بسببك االرتقئرك إىلك اصبنيةك اصفوقيةك اصسيئحية.ك 
،ك وإمنئك رقطك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّك اصسيئحك ائ ةك الك خيتئرونك وجهةك معينةك منك فج ك اصنومك واألل 

ئمةك هئك اصسيئحية،ك يفك حنيك تسئهمك املاارقك األخاىك )اإلقيقومونك بزيئرةك وجهةك معينةك بسببك جئذبيةك معئمل
ك صتوجهة ك اإلمجئصية ك اجلئذبية ك حتسني ك يف ك األخاى( ك املسئادة ك واخلدمئت ك اصكتيةك  واإلطعئم ك اصتجابة وتعزيز

تقو ك وبئصتئيل،ك سنقرتحك جممواةك منك اصتدابرك صتحسنيك اصبىنك اصفوقيةك صغنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك اص يك سك صتسيئح.
ك اصك اصسيئحيةك ومتكِّنك منك توررك منئصبك اصعم :اصنموك يفك اصف

  لايةك انك بئقيك اصوجهئتك ااالستثمئرك يفك املعئملك اصسيئحيةك اصفايدةك واملميزةك اص يك متكِّنك منك متييزك اصوجهةك اجلزك
 اصسيئحية،ك وصيئنةك وتاقيةك املعئملك اصسيئحيةك احلئصية.

  وصية.ئملعئيرك اصدبك تستويفإائ ةك تأهي ك وحتديثك املؤسسئتك اصفندقيةك اجلزالايةك وجعتهئك 

  يك بئملعئيرك واصشققك اصفندقية،ك إخل(ك اص يك تفك مئلنك اإلقئمةك )املؤسسئتك اصفندقيةاالستثمئرك يفك فحتفيزك
 Ministere du)ئك صتقاياك وزارةك اصسيئحةك منك فج ك تيطيةك اصعجزك يفك سعةك االستقبئل.ك رورقكً اصدوصيةك 

tourisme de l'artisanat et du travail familial, 2020) ك 2019تتك اجلزالاك صيئيةك  يسمربك سجَّك ،ك
هذهك .ك تعُدك 1417إلقئمةك اصزوار،ك بينمئك وص ك اد ك املؤسسئتك اصفندقيةك إىلك ساياك ك 125676حوايلك 

منخفظةك مقئرنةك بئصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى.ك اتىك سبي ك املثئل،ك سجتتك إمئرةك  يبك ك األرقئمك جد ك 
/مسئحةك  يبك ²متيونك لمك 2,382ةك )مسئحةك اجلزالاك غارةك صإلقئمك 126120صوحدهئك خاللك نفسك اصفرتةك 

(.ك حيثك ميكِّنك اصارعك منك اد ك فمئلنك اإلقئمةك املتئحةك يفك استقطئبك املزيدك منك اصسيئح،ك ²لمك ك 4114
 ممَّئك يسئهمك يفك خفضك األسعئر.ك املنئرسةك ضمنك اصوجهةوتعزيزك 

  ئبك احتيئجئتك اصسيئحك احملتينيك واستقطاصتنويعك فوك اصارعك منك خيئراتك فمئلنك اإلقئمةك منك فج ك تيطيةك
ك  ك اصسيئحة ك وزارة ك تقايا ك رحسب ك اصدوصيني. ك اصسيئح ك من  Ministere du tourisme de)املزيد

l'artisanat et du travail familial, 2020) ك 2019سنةك ،ك وص ك اد ك املؤسسئتك اصفندقيةك املغنفةك
رندقك ك 55جنوم،ك وك 3رندقك ذيك ك 65جنوم،ك وك 4رندقك ذيك ك 29جنوم،ك وك 5رندقك ذيك ك 14)ك 345إىلك 

نفةك غرك املغك املؤسسئتك اصفندقيةدِّرك اد ك قكُ ك يفك حنيك رندقك ذيك جنمةك واحدة(،ك 182وك ذيك جنمتني
اإلقئمةك ك حتفيزك اصتنويعك يفك فمئلنك يةاجلزالاك اصستطئتك .ك وبئصتئيل،ك اتىك 1072واصفئئتك األخاىك صإلقئمةك بـك 

جنوم(ك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك األجئنبك ك 4جنوم/ك ك 5املغنفةك )ك والك سيمئك يفك املؤسسئتك اصفندقية
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ك واصذينك يبحثونك انك اصفنئ قك اص يك تستويفك املعئيرك اصدوصية ك املاتفعة ك سيئحك )ك ذويك اصعوالد والك سيمئ
.ك لمئك اتيهئك حتفيزك اصتنويعك يفك اصفئئتك األخاىك منك فمئلنك اإلقئمةك متوسطةك األسعئرك صتتبيةك األامئل(

 نيك ذويك اصعوالدك املتوسطةك فوك املنخفضة.حك احملتيحئجيئتك اصسيئك 

  ى،ك منك صكربك املدنك اوالك سيمئك يفك االستثمئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املوجهةك صاجئلك األامئلك حتفيزك
.ك حيثك اتىك هذهك املؤسسئتك اصفندقيةك فنك تفيك (Business tourism)فج ك تنشيطك سيئحةك األامئلك 

منك صسوقية.ك تك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك هلذهك اصشاحيةك ابئملعئيرك اصدوصيةك وتقرتحك اصعديدك منك املاارقك واخلدمئ
ك  ك وك ك اصكمبيوتاك فجهزةبينهئ: ك مؤمتااتك اصفيديو ك (Video conferencing system)نظئم اصوصولك وك ،

 جتمئائتك ضمنك اصفندق.نرتنت،ك وماالزك األامئلك وقئاةك صالاصسايعك واجملئينك صال

  ك استقطئبك ك إىل ك اهلئ رة ك املشئريع ك وتنفيذ ك اصتخطيط ك فج  ك من ك مدينة ك صتمؤمتااتك يفك ل  ك مالز بنئء
 االتفئقيئتك اصدوصيةك واملؤمتااتك وغرهئك منك اصفعئصيئتك اصدوصيةك إىلك اجلزالا.ك 

  ك ك اصعئلالتحتفيز ك إىل ك املوجهة ك اصفندقية ك املؤسسئت ك يف ك اصرتريهك االستثمئر ك املنتجعئتك مك وسيئح ث 
ك (Leisure tourism)يمئك يفك املنئطقك اصسئحتيةك منك فج ك تنشيطك سيئحةك اصرتريهك ،ك والك ساصسيئحية

ص يك اوسئل ك اصااحةك واصرتريهك .ك إذك اتىك هذهك املؤسسئتك توررك (Blue tourism)واصسيئحةك اصسئحتيةك 
اصسايعك واجملئينك ك اصوصولك منك بينهئ:تتوارقك معك احتيئجئتك ورغبئتك هذهك اصشاحيةك اصسوقيةك ذاتك األمهية.ك 

ك صالنرتنت ك احلجموك ، ك صيرة ك اصيارةك ثالجة ك اصيارةك وك ك ،(Mini bar)ك  اخ  ك  اخ  ك اصغيرة املطئبخ
(Kitchenette) ك ك (Child care)خدمئتك رائيةك األطفئلك وك ، ك مث ك املسب ك وقئاةك وك ، املاارقك اصرتريهية

 ،ك إخل.األصعئب

 حملتيةك منك حيثك احترتمك مبئ ئك اصتنميةك املستدامةك وتنسجمك معك اصبيئةك اص يك فنئ قك اصك فيزك االستثمئرك يفحت
ك اصتقتيدية ك ك اصتغميمك واألمنئطك املعمئرية ك فحدك املزايئك باجلنوبية،ك وك يفك املنئطقك اصايفيةك والك سيمئ ئاتبئرهئ

 ااوية.اصغحاصبيئيةك وك اصتنئرسيةك اص يك ميكنك تثمينهئك اندك اصرتويجك صتسيئحةك 

  أللالتك اك )منك حيثك فمنئطاصارعك منك اد ك املطئامك )خئصةك يفك املنئطقك اصسيئحية(ك وتنويعك ااوضهئك
وياك والك سيمئك انك طايقك حتفيزك االستثمئرك يفك املطئامك اصتقتيديةك ائصيةك اجلو ةك )تطاصرتريهية(ك ك واألنشطة

جةك مفهومك املطئامك املغنفةك اصيئلبك يفك اجلزالا(ك اص يك تثمِّنك األطبئقك اجلزالايةك اصتقتيديةك واص يك هتدفك بئصدرك 
 وجتابةك األلالتك احملتية.األوىلك إىلك استقطئبك اصسيئحك األجئنبك اصااغبنيك يفك التشئفك 
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  روابط السوق(Market ties): منك انئصاك اجلذبك غرك املتحكَّمك ريهئك يعتربك انغاك روابطك اصسوقك ك
ك ولااوتشك  ك ريتشي ك اصبئحثئن ك ذصكك ياى ك ومع ك اصوجهئتك اصسيئحية، ي ك طافك مسرِّ ك من ك مبئشاة بطايقة

(Ritchie & Crouch, 2010) صاك اص يك تتطورك اربك اصوقت،ك واص يك تتأثاك بدرجئتك متفئوتةك فهنئك منك اصعنئك
 بئملسؤوصنيك انك إ ارةك وتسيرك اصوجهئتك اصسيئحية.ك 

عك مك فوك االقئتك روابطبإنشئءك منك خالهلئك اصوجهةك تقومك ادةك فبعئ ك يشم ك مغطت ك روابطك اصسوقك 
،ك ةئطك اهلجاك اصنئجتةك انك فمنك (Ethnic ties)توراك اصاوابطك اصعاقيةك إذك  سكئنك األصتينيك صتمنئطقك اصسيئحية.اص

ك هبئك منك ِقب ك اصوجهةك وقئبتةك صتتنبؤمنتظمةك ك سيئحيةقئتك ئك صبنئءك تدركُ اصاوابطك األلثاك قوةك ورمبئك األلثاك ثبئتكً 
فسئًسئك ك (VFR)اتىك سبي ك املثئل،ك تعتربك اصشاحيةك اصسوقيةك املتعتقةك بك "زيئرةك األصدقئءك واألقئرب"ك .ك اصسيئحية

إىلك إقئمةك ك هذهك اصشاال ؤ يك ئك مئك تغئصبكً واألهمك منك ذصك،ك جهةك اصسيئحية.ك صتطوياك اصسيئحةك ضمنك اصوك ك متيًنئ
ك غئ ية.ك ك فخاىك منك اصتنميةك االقتتدرقك ثئبتك صتزوارك وختتقك فشكئاًلك ك تسئهمك يفك توصيداالقئتك جتئريةك 

يك اصوجهةك اجلزالايةك جع اتىك يفك هذاك اصسيئق،ك  شاحيةك سوقيةك لاجلزالاينيك اصقئطننيك يفك اخلئرجك ك ك مسرِّ
ئتك وزارةك اصسيئحةك إحغئليتشرك إحيئءك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالاية.ك ملسئمهتهئك احملتمتةك يفك اك نظاكً ذاتك فوصويةك 

(Ministere du tourisme de l'artisanat et du travail familial, 2020) اد ك يفك خنفئضك إىلك اك
اد همك منك ك اخنفض،ك حيثك 2019ك خاللك سنةواصواردينك إىلك اجلزالاك اخلئرجك املقيمنيك يفك ك اصسيئحك اجلزالايني

صذاك اتىك .ك %31,5،ك فيك اخنفئضك مقدَّرك بـك 2019سنةك سئل ك ك 432278إىلك ك 2018سنةك ك سئل  638360
ك االخنفئضك واصفهمك اجليدك خلغئلصك هذهك اصشاحيةك ولذصكك إمكئنئهتئك  اصستطئتك احملتيةك اصتغديك إىلك هذا

اك اسرتاتيجيةك نك منك تطوياحلقيقيةك )سواًءك لمستثماينك و/فوك سيئح(ك منك فج ك اصتمكك االقتغئ يةك واصسيئحيةك 
ك اصعم ك  ك بعدك ذصك، ك اتيهئ ك منك استقطئهبم.ك لمئ ك متكِّنهئ ئربك اتىك إرضئلهمك انك طايقك توررك جتمنئسبة

سيئحيةك ذاتك جو ةك جتعتهمك يزورونك اصوجهةك اجلزالايةك بوترةك منتظمةك وياوِّجونك هلئك اندك او هتمك إىلك بتدانك 
ك إقئمتهم.

 Fundamental Non Negotiablesالعوامل األساسية  2.4.5
،ك واملاارقك اصغحيةك املتواجدةك ضمنك اصوجهةك اصشخغيةك المةاصسَّك األمنك وك ك فنَّك ك (Heath, 2002)ياىك اصبئحثك هيثك 

ضطاابئتك ار/ك االاتى:ك ادمك االستقاك ك م ك هذهك اصعنئصاتئرسية.ك تشابئرةك انك مؤشااتك فسئسيةك صقدرهتئك اصتنسيئحيةك اص
وايةك اصغافك نوك رسئ ك اصشاطة/اخلدمئتك اإل ارية،ك وك سالمةك اصنق ،ك وك معدالتك اجلامية،ك وك اإلرهئبك احملتم ،ك وك ك اصسيئسية،
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ك ةاتىك اصوجهك ،بئصتئيلجو ة/ادمك موثوقيةك اخلدمئتك اصطبيةك وتواراك األ وية.ك وك انتشئرك وتفشيك األمااض،ك وك اصغحي،ك 
ك منك فج ك اصارعك منك جئذبيتهئ.ك اتبئرالئصاك بعنيك افخذك هذهك اصعنك اجلزالاية

دك قئك مث ك خمئوفك اصسالمةك واألمن.ك رالك شيءك ميكنك فنك يؤثاك اتىك قااراتك اصسيئحك بشك ك فقوىك وفلثاك وضوحك 
اك يفك ئك لبركً زائجك إك ةمعدالتك اجلاميوك بك اصساقةك اصبسيطةك ة،ك فينك قدك تسبِّك هلذاك اصعئم ك صتةك وثيقةك بئملدنك اصكبرك ك يكون

كنك اتىك وجهك صيفك حنيك فنك بعضك اصسيئحك يبحثونك انك جتئربك خطرةك منك فج ك اإلثئرةك واصتحدي.ك ك فذهئنك اصسيئح،
ك الك يتحم ك اصعموم ك حمك األشخئص، ك سوىك  رجة ك اصيقنيك واملخئطاة. ك منك ادم ك دو ة اتىك اصستطئتك األمنيةك صذا،

نك اصشاالئتك متطوياك شبكةك ك يسئهماالهتمئمك بئصسيئحة،ك لمئك اتىك اصفئاتنيك يفك اصسيئحةك االهتمئمك بئألمن.ك حيثك 
ك حتديدك املخئطاك يفك مااح ك مبكَّاةك وإجيئ ك حتولك مشرتلة.ك يفك ،األمنيةك واصسيئحية

ك تشرإذك ك ،ئك يفك سالمةك اصسفاك اجلويك بشك ك ائماك رليسيكً سالمةك فنظمةك مااقبةك احلالةك اجلويةك  وركً ك تتعبك لمئ
ك 2,4جوًّاك منك اد ك املسئراينك ك تضئافإىلك ك ك (WTTC, June 2020)اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ك إحغئليئت
صبحتك فاص يك إجهئ ك اصبىنك اصتحتيةك واصعمتيئتك واألنظمةك  إىلك ممَّئك ف َّى ،2018متيئرك سنةك ك 4,4إىلك ك 2009متيئرك سنةك 

ك غرك لئريةك صتتبيةك هذاك اصطتب.
ك اصسيئق،ك تعتربك اصتحوالتك اربك اص رتيةك نظمةك اصبيوماتىك األك تطوراتك اصتكنوصوجية،ك والك سيمئك االاتمئ يفك هذا

(Biometrics) ك ك ك اصاقمية آمنةك وك جتابةك شئمتةك ك ضمئناص يك متكِّنك منك إحدىك احلتولك ك (Digital identity)واهلوية
اصستطئتك اجلزالايةك  راسةك هذهك احلتولك ومدىك إمكئنيةك ك نقرتحك اتى.ك صذاك بذصكك صنئاةك اصسيئحةوستسةك وتدايمك 

ك تطبيقهئك يفك اجلزالاك والك سيمئك يفك صنئاةك اصطران.
وب،ك احلاك ك اص يك تعئينك منوك ضطاابئتك مدنية،ك اك االز هئرك يفك اصوجهئتك اص يك تشهدك تتمكنك اصسيئحةك منك لمئك صن
ئك غرك آمنةك صتسيئح،ك إذفوك اص يك يتمك إ رك  عربك رك جلزالا.منك فهمك معوقئتك اصسيئحةك يفك اك تعتربك هذهك األخرةك الهئك اتىك فهنَّ

 Ministère de l'Europe et des affaires)صكرتوينك اصامسيك صوزارةك فوروبئك واصشؤونك اخلئرجيةك تغف ك املوقعك اإل

étrangères, 2020) األمنيةك اك حولك املخئطك ذويك اجلنسيةك اصفانسيةواهلئ فك إىلك تقدميك اصتوصيئتك وإاالمك اصاائيئك ك
ك اصستطئتك اصفانسيةك تكُ ،ك اخمتتفك اصبتدانيفك ك واصغحية ملدنك اجلزالايةك نك مواطنيهئك حولك األمنك يفك امئكِ طكَ تض ك صنئك فنَّ

اصعديدك تنق ك إىلك وتنغحهمك بعدمك اصرهمك حولك املخئطاك املتعتقةك بئهلجمئتك اإلرهئبيةك احملتمتةك ك فهنئك حتذِّك اصكربى،ك إالَّك 
صشمئلك ئنيئك وجزءك منك احلدو ك معك تونسك واملياب،ك وامعك صيبيئك واملئيلك واصنيجاك وموريتك احلدو منك بينهئ:ك منك املنئطقك 

نك اصتونسيةك )خئصةك بنيك خنشتةك وتبسة(،ك وغرهئك مك اصشاقك بئصقابك منك احلدو اصشاقيك بنيك جيج ك وسكيكدة،ك وك 
  .(10-5)ك املنئطقك األخاىك املوضحةك يفك اصشك ك رقم
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 وفقا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية درجة خطورتهاالجزائرية حسب المناطق : 10-5شكل رقم 
ك )الديبلوماسية الفرنسية(

 
Source : Ministère de l'Europe et des affaires étrangères (2020), Conseils par pays/destination Algérie, 

(Retrieved from https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/algerie/#securite). 

)إنشئءك فنظمةك رك األمنيةك اصتدابوتعزيزك زالايةك واصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك تقويةك وبئصتئيل،ك اتىك اصستطئتك اجل
لمئك اتيهئك ك ك ، وراتك تكوينيةك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك إخل(وتنظيمك ك املعتومئتك وتطوياك فنظمةإل ارةك األزمئت،ك 

جئنبك يفك رقةك األمنيةك صتسيئحك األاملاامث ك إجيئ ك اصتوازنك بنيك اإلجااءاتك األمنيةك املتخذةك حلمئيةك اصسيئحك األجئنبك )

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/algerie/#securite
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/algerie/#securite
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ةك إىلك جع ك  اصغحااءك اجلزالاية(ك واصغورةك اص يك تنقتهئك اتىك املستوىك اصعئملي.ك إذك قدك تؤ يك احلااسةك األمنيةك املشدَّك 
ابتهك اصسيئحيةك ئك اتىك جتاصوجهةك اجلزالاية،ك األماك اصذيك قدك يؤثاك ستبكً ك يفورةك اصتواجدك اصسئل ك يشعاك بعدمك األمئنك وخط

ك .ك و تهك إىلك بتدك إقئمتهينشاهئك اندك اوجيعتهك الك يقومك بزيئرهتئك ماةك فخاى،ك إضئرةك إىلك اصكتمةك املنطوقةك اصستبيةك اص يك قدك 
باازك فمهيةك اصغحةك ضمنك اصوجهئتك واملنتجعئتك اصسيئحيةك منك خاللك انسحئبك اصعديدك منك منظميك متك إك ا،وفخركً 

اص يك سئمهتك عئيرك اصنظئرةك وك مؤسسئهتئك اصفندقيةك مباص يك الك تستويفك وجهئت،ك منك بعضك اصك (TO)اصاحالتك اصسيئحيةك 
ك اصسيئحيةك والك فنَّك املؤسسئتمنك يفك إصئبةك اصعديدك منك اصسيئحك بأمااضك خمتتفة.ك صذا،ك اتىك اصستطئتك احملتيةك اصتألدك 

ك حةك اصسيئح.صمنك فج ك ضمئنك معئيرك اصنظئرةك اصدوصيةك واصعم ك اتىك مااقبتهئك سيمئك املؤسسئتك اصفندقيةك تستويفك 
ةك نتقئلك املاضك منك مغدرهك األصتيك إىلك بقيةك فحنئءك اصعئملك نتيجيفك حئصةك اك طوي ك املدىقدك يكونك هذاك اصتأثرك 

اك موصدك نتق ك منك اصغنيك إىلك مجيعك فحنئءك اصعئملك اصذيك ا،ك 19-وهذاك مئك حدثك معك تفشيك رروسك لوريدصتنق ك اجلوي.ك 
ئمليك يمئك اتىك صنئاةك اصسيئحة.ك رحسبك توقعئتك اجملتسك اصع،ك والك سوخيمةواقتغئ يةك واجتمئايةك ك ،اك  مييااريةآثئركً 

مقدَّرةك بـك خسئرةك ك وحتقيقك ،متيونك منغبك ام ك 121،ك سيتمك رقدانك (WTTC, June 2020)صتسيئحةك واصسفاك 
ك .ك 2020ك خاللك سنةك اإلمجئيليفك اصنئتجك احملتيك متيئرك  والرك ك 3435

قئمك هذاك األخرك بتطوياك جممواةك منك املبئ راتك ملواجهةك هذاك اصنوعك منك اجلوال ك منك بينهئك مبئ رةك "رحتةك صذا،ك 
إادا ك اص يك هتدفك إىلك متكنيك املسئراك منك ك (Safe & Seamless Traveller Journey)املسئراك اآلمنةك واصستسة"ك 

نك اهلويةك تبئعك هنجك اصتحققك مفوك غرك جوي،ك وذصكك منك خاللك اك ئاك جويكً رحتتهك بطايقةك آمنةك وستسة،ك سواًءك لئنك اصسف
بطايقةك بيومرتيةك ومنتظمةك يفك ل ك ماحتةك منك مااح ك اصاحتة،ك مستبدصنيك بذصكك اصتحققك بئصطايقةك اصيدوية.ك تتي ك هذهك 

ك الستعمئليجةك نتئك صتمسئراينك واملوظفني،ك منك خاللك ختقك بيئةك ختتوك منك اصتالمسك بيئةك فلثاك فمئنكً ك (SSTJ)املبئ رةك 
ك .ئاصتكنوصوجي

ك ميك ك اجلزالايةوبئصتئيل، ك اصتيتبك مستقبالك نك صتوجهة ك األزمئتك وحتك اتى، سنيك لفئءةك اصتأثرك اصستيبك ملث ك هذه
اصغنئاةك اصسيئحية،ك انك طايقك االستثمئرك يفك اصتكنوصوجيئتك والك سيمئك تتكك املتعتقةك بتقنيئتك اهلويةك اصاقمية،ك وادمك 

اجلويةك انك بعدك ك إمكئنيةك تسجي ك املسئراينك صاحالهتممثال:ك رجك املوقعك )اصتالمس،ك واصتقنيئتك اصبيومرتية،ك واملعئجلةك خئ
ك نتقئلك مسببئتك األمااض.ك خمئطاك امنك تقتي ك اص يك تسئهمك يفك اصك (االنرتنتوبئستعمئلك 

 Supporting Factors and Resourcesالعوامل والموارد الداعمة  3.4.5
ك فنَّك  ك حني ك تشكِّك ك يف ك صتوجهة ك واجلئذبة ك األسئسية ك اصدَّك املوار  ك   ك صتسيئحة ك األسئسية  Inbound)ك اصواردةوارع

tourism) صنئاةك ك نئءباتيهك منك فج ك تطوياك فوك ك االاتمئ ميكنك ك فسئس ك ك تورربك اامةاصعوام ك فوك املوار ك اصدَّك ،ك تقومك
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ك اصوجهةك اص يك حتتويك اتىك ك (Ritchie & Crouch, 2010)ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك سيئحيةك نئجحة.ك  فنَّ
برةك يفك تطوياك لك ك واملوار ك اصدَّاامة،ك ستواجهك صعوبئتاصعديدك منك املوار ك واصعوام ك اجلئذبة،ك وصكنهئك تفتقاك إىلك اصعوام ك 

ك صنئاتهئك اصسيئحية،ك والك سيمئك يفك املنئطقك اصفقرةك فوك غرك املتطورة.ك 
بنئءك اصنك فج ك ك استياللك اوام ك اجلذبك اص يك متتتكهئك ماصبدءك يفك ،ص يك تفتقاك إىلك املوار ك اصدَّاامةتوجهئتك اصك ميكن

ناص يك سيئحيةك اصغنئاةك صتك اصتدرجييتطوياك اصوك  زمك الامنك توصيدك اصثاوة،ك واصضاالب،ك واصعمئصة،ك وك ك هئستمكِّ ستثمئرك اصالَّ
منك فج ك ك قةك صتسيئحةاصدقياصتخطيطك واإل ارةك ك منك اصضاوريصكن،ك ك صتوررك اصعوام ك واملوار ك اصدَّاامةك اص يك تفتقاك إصيهئ.

ضمئنك اصتوازنك املنئسبك بنيك منوك اصسيئحةك وتطوياك اصبنيةك اصتحتيةك واملوار ك اصتسهيتيةك األخاى.ك بدونك هذاك اصتوازن،ك قدك 
ك وك ك قتغئ ية،االك تتعاضك األنظمة ك منك بنيك اصعوام ك وك االجتمئاية، ك صتخطا. ك ااصبيئيةك وحىتك اصسيئسية ك اص يك متَّك صدَّاامة

ك ضمنك اصنموذجك املقرتحك مئك يتي:ك إ مئجهئ
 General Infrastructure العامة التحتية البنية .أ

صبعضك انئصاك اصبنيةك ك ألنَّك ك اامة،منك فهمك اصعوام ك اصدَّك اصسيئحيةك سئعك اصبنيةك اصتحتيةك اصعئمةك صتوجهةك تِّك تعتربك حئصةك وإ
ضاوريةك ك انئصاك ،اك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك تعتربك خدمئتك وماارقك اصنق اك مبئشاكً اصتحتيةك تأثركً 

رعئصية،ك وك وثوقية،ك تكونك فنظمةك اصنق ك ذاتك مك وجئذبيةك ملئتكونك اصوجهةك فلثاك تنئرسيةك .ك إذك بئصنسبةك صتسيئحك واملسئراين
ئ،ك واجلبئل،ك اصشواطمث ك ك ،ك وقئ رةك اتىك نق ك املسئراينك إىلك األمئلنك واملعئملك اصسيئحيةك األلثاك فمهيةوفمئننظئرة،ك وك 
يةك صقيمتهئك إنك رقدك تفقدك املوار ك اصسيئحك .األخاىك اصسيئحيةك غرهئك منك املوار اصوطنية،ك واصبحراتك واألهنئرك وك ك ظئلااحلوك 

وسئل ك اصنق ك  اخ ك ك ربتصذاك تعك متنيك واصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة،ملك تكنك قئبتةك صتوصولك منك طافك اصسيئحك احملت
ك ك  ك لبرة. ك فمهية ك ذات ك اصبنتورِّك ك لمئاصوجهة ك انئصا ك ا ك اصتحتية ك ية ك األخاى ك اصغحي، ك اصغاف ك فنظمة فنظمةك وك مث 

ألسئسك صتطوياك اوغرهئك منك اصبىنك اصتحتيةك األخاىك حلةك صتشاب،ك إمدا اتك امليئهك اصغئوك املاارقك اصعئمة،ك وك االتغئالت،ك 
ك صنئاةك سيئحيةك رعئصةك وذاتك لفئءة.

ك ر ك اصداامة:منك فج ك تطوياك املواك اإلجااءاتك اصتئصيةئ،ك نقرتحك اإلشئرةك إصيهك ستفك ك تإضئرةك إىلك مئك متوك بئصتئيل،ك 
  اصتحتيةك صتنق ك املتعتقةك بئملطئرات،ك واجلمَّئزةك فوك اصرتام،ك واصطاقك واصسككك احلديديةك وخدمئتك تطوياك اصبنيةك

احلئرالتك وغرهئك منك وسئل ك اصنق ك األخاىك اص يك متكِّنك منك تنُق ك املسئراينك واصسيئحك منك وإىلك األمئلنك 
نك اصسيئح/اصزوارك  ك متهئك صتعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك وجو ةك احليئةك صكثداألدك منك جو هتئك وحاملطتوبة،ك واصت
 واملقيمني.ك 
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 ك بك صتسيئحك واصزوارك واالستفئ ةك منك خيئراتىك اصتكُيفك معك اصطتبك املتقتضمئنك قدرةك شبكةك اصنق ك ات
 اصنق ك املتئحةك نتيجةك صتتطورك اصتكنوصوجيك اصكبر.

  ك ك إىلك تورر ك صالستجئبة ك اجلزالاية ك املنئطق ك خمتتف ك ارب ك األسعئر ك حيث ك من ك وتنئرسية ك آمنة ك نق  وسئل 
 جئتك اصسيئحك واصزوار.احتيئ

  يةك اجلو ةك صتسيئحك وإمكئنيةك تقدميك خدمئتك نق ك ائصك االبتكئردك اصثيااتك فوك اصعوالقك اصتنظيميةك اص يك تقيِّك حتديدك
 واصزوار.

  ك اصتكنوصوجيئتك وك ك اصتحتيةك صالتغئالتك منك فج ك موالبة ك اصبنية ك اص يك ااالبتكئرك تغميمك وتطويا تك احلديثة
واتفك اصذلية،ك اهلك اتىك اتك اجلديدةاالبتكئرك اصتكنوصوجيئتك وك ك فحدثك ثورةك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك تشم ك هذه

 .نتاالنرتك (،ك واملعئمالتك اإلصكرتونيةك وامتيةك اصبحثك انك املعتومئتك اربك GPSونظئمك اصتموضعك اصعئمليك )

 اصثقئريةك واملنئطقك ك قاصبىنك اصتحتيةك اصعئمةك اص يك تعو ك بئملنفعةك اتىك صنئاةك اصسيئحة،ك مبئك يفك ذصكك املاارك تطويا
 .(Visitor information)ك وماارقك معتومئتك اصزوارك يةذاتك األمه

  ك ك اصفعئلك صتبىنك اصتحتية ك واخلئصك منااليتطتبك اصتطويا ك بنيك اصقطئانيك اصعئم ك اجليد فج ك ك تغئلك واحلوار
ك (ROI)االستعمئلك األمث ك صتوقتك وضمئنك اصتزامنك اصذيك يسئهمك بدورهك يفك حتسنيك اصعئلدك اتىك االستثمئرك 

 .صتبتدك واصقطئعك اخلئص

  ًك )املستشفيئت،ك واملدارسك يةك اصعئمةاصبىنك اصتحتستثمئرك اصتدرجييك يفك االك اصستطئتك اجلزالايةا،ك بئستطئاةك وفخرك
ك  ك انك طايق ك إخل( ك اص يك ك االاتمئ واملواصالتك اصعئمة، ك اصسيئحة ك اتىك اوالد ك بفض يتم اوام ك ك حتقيقهئ

منك خططهمك ك مهم ك ك يةك بأنَّك صنئاةك اصسيئحةك جزءكٌ اك اتبئرك اصستطئتك ومسريك اصوجهةك اجلزالاجلذب،ك بشاطك ا
ك واصتسيرك اجليدك هلئ.ك 

 Entrepreneurship and Leadershipالمقاوالتية والريادة  .ب

ئهمك ل ك ستإذك ك .“ك االخرتاعك واملقئوالتيةك مهئك جوهاك املغتحةك اصوطنيةك ”:ك إىلك فنَّك ك (Porter, 1990)فشئرك بورتاك 
اصايئ ةك واملبئ راتك منك فج ك تطوياك مشئريعك جديدةك يفك وجهةك مئ،ك يفك اصارعك منك وك حيويةك وروحك املقئوصة،ك وك منك صحة،ك 

ك  ك اصتنئرسية ك اصطاققدرهتئ ك من ك بئصعديد ك وذصك ك بينهئ:. ك ك من ك ،االبتكئروك ك ،اصتخغصوك ك ،اصتعئونوك ك ،املنئرسةتعزيز
ك تسيرك املومسية.وك تنويعك املنتجئتك وك ك ،يةنتئجاإلوك ك ،املخئطاةوك ك ،اصنمووك ك ،ستثمئرواال
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اصسيئحيةك ك يفك اجلزالاك منك األسئصيبك اصداامةك صنجئحك املؤسسئتروحك املقئوالتيةك واصايئ ةك ك تشجيعبئصتئيل،ك يعتربك 
ك تبئعك اإلجااءاتايفك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك نقرتحك ك واملسئمِهةك اجلزالايةك )خئصةك اصغيرةك منهئك واملتوسطة(

ك املقئوالتيةك واصايئ ة:ك ةك إىلك تشجيعراهلئ ك اصتئصية
  املتعتقك بئملقئوالتيةك واصايئ ةك منك فوصويئتك احلكومةك اجلزالاية،ك وضمئنك اصتعئونك بنيك خمتتفك جع ك اصتكوينك

 اصفئاتنيك )اصقطئانيك اصعئمك واخلئص(ك منك فج ك اصغيئغةك اصفعئصةك صسيئسةك هئ رةك إىلك تنميةك املقئوالتيةك واصايئ ة.

 ( تطوياك حئضنئتكIncubatorsك تعم ك اتىك تكوينك اصشبئبك اجلزالاينيك وتطوياك مهئرا)تقةك بئصايئ ة،ك هتمك املتع
ك اصتحوكُ  ك من ك يتمكنوا ك صكي ك واملقئوالتية ك صتعم  ك ركُ واالستعدا  ك إىل ك صنئاةك ل ك نئجحنيك ضمن ك فامئل وا 

ك اصسيئحة.
 نك بتوجيهك وك ظفزالاية،ك واص يك يقومك ريهئك املوك إنشئءك ولئالتك صيرةك فوك فقسئمك صتتنميةك االقتغئ يةك يفك املدنك اجل

اصدوراتك وك ك وتوجيهمك إىلك حئضنئتك األامئلك احملتيةك وباامجك اصتموي املقئوصنيك )فوك روا ك األامئل(ك احملتمتنيك 
.ك لمئك اتىك هذهك اخلدمئتك االستشئريةك فنك تكونك جمئنيةك الستقطئبك املقئوصنيك احملتمتنيك وتعزيزك اصتكوينية
ك معئررهم.

  ك  ك صتكفئءةاصتحولك إىلك مورِّك(A provider of competence) هئ رةك إىلك تقدميك  تطوياك باامجانك طايقك ك
واملعتومئتك )حولك اصتوجهئتك اجلديدةك واألسواقك واصشاال ك اصسوقيةك يفك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالاية،ك ةك املشورك 
.ك تسئهمك هذهك املبئ راتك يفك تقتيصك مستوىك ادمك اصتألدك واملخئطاةك ألصحئبك املؤسسئتك اصسيئحيةك إخل(

 املاتبطةك بتطوياك مشئريعك جديدة.

  ك ك اصشالئتك اصسيئحيةك ك منك (A development partner)اصتحولك إىلك شايكك صتتنمية خاللك مسئادة
ك االنرتنتتىك شبكةك اك االاتمئ اجلزالايةك اتىك تطوياك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك املبتكاة.ك حيثك ميكنهئك 

.ك يناصوصولك إىلك مجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املنشاةك اربك اصرتابك اصوطك متكِّنهئك منك تطوياك منغةك إصكرتونيةوك 
ك  راسئتك حئالتك  وصيةوك يةك تطوياك فوك إنشئءك مؤسسة،ك :ك توصيئتك حولك ليفمنك مكونئتك هذهك املنغة

نك وغرهئك ممعتومئتك مفيدةك حولك اصسوقك واملااجعك األلئ مييةك يفك جمئلك نشئطك املؤسسئت،ك وك ،ك نئجحة
 .ك املوار ك األخاى

 ك اص يك متكنهمك منك إجااءك حبوثك اصسوق ك اصكئرية ك بئملوار  ك ياغتزويدك حئمتيك املشئريع ك ملئ ك خئصة بونك يفك ،
ك )ك  الاستهدافك شاك  ك تقدميك املسئادة ك اتىك اصولئالتك احلكومية ك صذا، عارةك املمنك حيثك سوقيةك جديدة.

ك معمَّقة.ك سوقيةواملوار ك املئصية(ك منك فج ك إادا ك حبوثك 
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  اتىك احلكومةك اجلزالايةك اإلصالحك واصتييرك املستماك يفك سيئسئهتئك اصضايبيةك منك فج ك تعزيزك منوك املؤسسئتك
حتقيقك روالدك لبرةك ك منواملتوسطةك ئحلك املؤسسئتك اصغيرةك ميكِّنك ختفيضك اصضاالبك صغقدك اصغيرة.ك حيثك 

 القتغئ ك اجلزالاي.اك ضمن

 Accessibilityالوصول  إمكانية .ج

ك  ك بنيَّ ك ك (McKercher, 1998)ك اصبئحثك مئكك لئرشا ك بني ك اك إمكئنيةاصعالقة ك وامتية ك اصوجهةك اصوصول ختيئر
ك فشئرك اصبئحثك بايدوك منك ِقب ك اصسيئحك اصسيئحية ك امتيةك تفضي ك (Prideaux, 2000).ك لمئ اصسئل ك بنيك ك إىلك فنَّ

قضئيئك اصسالمة،ك وك جممواةك منك اصوجهئتك اصبديتةك تتأثاك بعدمك اصكفئءةك يفك نظئمك اصنق ك مث ك املمئرسئتك غرك اصتنئرسية،ك 
ك اصاحتةوك  ك ومدة ك اصااحة ك ولااك لمئ.ك ك (Dwyer & Kim, 2003, p. 384)ك مستويئت ك ريتشي ك اصبئحثئن وتشك ياى

(Ritchie & Crouch, 2010) ةك ئك تتأثاك مبجمواةك متنوااصوصولك صتوجهةك منك اصعوام ك املسئادةك ألهنَّك ك إمكئنيةك فنَّك ك
:ك نيك هذهك املؤثااتمنك بجتمئايةك فوك اصسيئسية.ك واالقتغئ ية،ك عتمدك اصكثرك منهئك اتىك اصقضئيئك اال،ك واص يك ياصعوام منك 

املنئرسةك بنيك وك ك ستيعئبك املطئراتك وحظاك اصتجول،قدرةك اوك ك وتأشراتك وتغئري ك اصدخول،ك ،اصطرانتنظيمك صنئاةك 
ك اصوصولك صتوجهة.ك إمكئنيةاص يك تؤثاك اتىك األخاىك شالئتك اصنق ،ك وغرهئك منك اصعوام ك 

ةك ولك ررتك نك يفك زيئرةك اصوجهةك اجلزالايةك منك صعوبةك وطاألجئنبك اصااغبوك اصسيئحك ئك مئك يشتكيك يفك هذاك اصسيئق،ك غئصبكً 
احلغولك اتىك اصتأشرةك نتيجةك صإلجااءاتك اإل اريةك املعقدة،ك األماك اصذيك قدك يثبطهمك وجيعتهمك يتوجهونك إىلك اصوجهئتك 

ئك بئصنموك ئك وثيقكً بئطكً اتبطك ارتإمكئنيةك اصوصولك صتوجهةك يك اصسيئحيةك املنئرسة.ك صذا،ك اتىك اصستطئتك اجلزالايةك فنك تدركك فنَّك 
منفتحةك ك جلزالاا،ك متكِّنك منك إرسئلك إشئرةك بأنَّك اتك اصوصولك إىلك اصوجهةتسهي ك إجااءيفك اصتدرقئتك اصسيئحية،ك وبأنَّك 

ك :جهةك اجلزالايةمنك فج ك تعزيزك إمكئنيةك اصوصولك صتوك ك تبئعك اإلجااءاتك اصتئصيةنقرتحك اك وبئصتئيل،ني.ك اتىك اصسيئحك اصدوصي
 ك اصكتيك ئاتىك اصستطئتك اجلزالايةك تقييمك تأثرك سيئسئتك اصتأشراتك احلئصيةك اتىك صنئاةك اصسيئحةك واالقتغ 

صتبتد،ك إضئرةك إىلك اصفاصك املتئحةك يفك حئصةك تييرك هذهك اصسيئسئت.ك يفك هذاك اصسيئق،ك اتىك اصستطئتك اجلزالايةك 
اصتعئونك معك اصقطئعك اخلئصك فثنئءك تقييمك اخليئراتك ووضعك االسرتاتيجيئت،ك لونك املؤسسئتك اصسيئحيةك اصنئشطةك 

 .يواجهوهنئشئل ك اص يك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك االقةك مبئشاةك بئصسيئحك واتىك  رايةك بئمل

 ك ياىك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا(WTTC, August 2019) اصتأشراتك اصورقيةك فنَّك ك(Paper-based 

visas) اص يك تتطتبك تقدميك طتبك إىلك اصقنغتيةك معك ضاورةك احلضورك اصشخغيك تسئهمك يفك توصيدك فوجهك قغورك ك ك
لبرة،ك منك بينهئك اصتكئصيفك اإلضئريةك اتىك اصسيئحك واملسئراينك اص يك قدك جتعتهمك ميتنعونك منك اصسفا.ك لمئك قدك 

حك واملسئراينك ئك اك انك مكئنك إقئمةك اصسيتكونك اصتكئصيفك صيستك مئصيةك رقطك يفك حئصةك تواجدك اصقنغتيةك بعيدك 
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احملتمتني،ك ممئك يتطتبك قطعك مسئرئتك طويتةك وانتظئرك صفرتاتك طويتةك منك فج ك احلغولك اتىك املوارقةك اتىك 
 اصتأشرة.

  اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك ك االاتمئ(eVisas) اص يك متكِّنك منك إ ارةك طتبك احلغولك اتىك اصتأشرةك يفك بيئةك ك
ك فلثاك سهوصةكنك احلغولك اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك باررتاضيةك حبتة.ك رعتىك اكسك اصتأشراتك اصورقية،ك مي

طتبك ك ،ك ممئك يسئهمك يفك توررك اصوقت.ك يتمك يفك هذهك احلئصةك تقدمياالنرتنتومنك فيك مكئنك متغ ك بشبكةك 
اصقاارك اصنهئليك اربك ك ،ك ويتمك اصدرعك واحلغولك اتىاالنرتنتبئصوثئلقك املطتوبةك اربك ك احلغولك اتىك اصتأشرةك مارًقئ

 لذصك.ك ك ك االنرتنت

قرتحك اصدائلمك إىلك اصغنئاةك اصسيئحية،ك صذاك نك منك فهماربك اصنق ك اجلويك ك إمكئنيةك اصوصولك إىلك اصوجهةتعتربك لمئك 
ك اإلجااءاتك اصتئصية:تبئعك ا

  ستيعئبية.درهتئك االنك فج ك تعزيزك جئذبيتهئك وقمتاليزك اجلهو ك اتىك تطوياك وتعزيزك اصبينيةك اصتحتيةك صتمطئراتك 

  ئصةك معك خك اجلزالايةك منك فج ك اصارعك منك اصتدرقئتك اصسيئحية،زيئ ةك اد ك اصاحالتك املبئشاةك إىلك اصوجهةك
ك .(غدرك اصسيئحاألسواقك األسئسيةك )م

  ك اصنظاك إىلك سيئسةك حتئ ك غدرك اصسيئحك )مث ك االمعك األسواقك األسئسيةك مك (Open sky)اصسمئءك املفتوحة
توصيدك ك سة:اصسيئك همنك فهمك إجيئبيئتك هذك .اهلئ رةك إىلك رت ك سوقك اصنق ك اجلويك إىلك املنئرسةك اصدوصيةاألورويب(ك وك 

طوطك جديدةك ممَّئك رت ك خ،ك وك معهئك تفئقيئتاص يك متَّك إباامك االتدرقئتك سيئحيةك لبرةك معك اصبتدانك فوك املنئطقك 
نيةك بئملعئيرك قئءك شالئتك اصطرانك اصوطترك واملسئمهةك يفك اميكِّنك منك ختفيضك األسعئرك وجعتهئك فلثاك تنئرسية،ك 

ك .ك اصدوصيةك وحتسنيك جو هتئ

 Hospitalityحسن الضيافة  .د

ك بك احلاصك اتىومعك ذصك،ك جيتقدميك جتئربك ائصيةك اجلو ةك صتسيئح،ك ك  ك اصقطئائتك اجلزليةك يفك اصسيئحةك اتىتعم
اىك اصبئحثئنك ييكفيك تقدميك مجيعك مسئتك اصتجابةك بطايقةك بئر ةك ومنفغتة.ك ك إذك الك توررك هذهك اصتجئربك باوحك اصضيئرة،

اا اتك فلثاك منك مغدرك صإليك ونميثِّتك مأهنَّك بك اصشعورك اصسيئحاتىك فنَّهك ك (Ritchie & Crouch, 2010)ريتشيك ولااوتشك 
يفك ك ك منك ذصك،ك صدىك اصسيئحك واصزوارك رغبةك إنسئنيةك طبيعيةمعهئ.ك بداًلك ك وناصنقديةك صتوجهةك فوك املؤسسةك اص يك يتعئمت

ك جئربك اص يك توراهئك اصوجهة.ك اصقبولك اصدارئك فثنئءك سعيهمك صالستمتئعك مبجمواةك اصت
ك تتش ك اصضيئرة ك االاتىك م  ك احملتينيك واستعدا همك ِقب نك ستقبئلك م فء ك وتوررك اصسكئن املعتومئتك ك إلرشئ 
ك ميكِّنك منك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك ئرليسيكً ك ئجتمئايكً اك اتبئرهئك ائماًلك ح،ك بئصتسيئك 
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ك اتىك اصوجه،ك وبئصتئيل حيبك منك فج ك ضمئنك سو هئك حسنك اصضيئرةك واصرتك ةك اجلزالايةك تقدميك جتئربك سيئحيةك ييتعنيَّ
ئب،ك صذاك اتىك اصستطئتك حبسنك اصضيئرةك واصرتحمك اصشعبك اجلزالايك بيةك صتسيئح.ك يفك هذاك اصسيئق،ك يتسجتئربك إجيئتوررك 

ة.ك ك اتىك هذهك اصغورةك اإلجيئبيةك منك فج ك تسويقك اصوجهةك اجلزالايك االاتمئ ومسريك اصوجهئتك اصسيئحيةك تعزيزك ذصكك وك 
عم ك اتىك تكوينك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك )والك سيمئك األشخئصك لمئك ميكنك تعزيزك حسنك اصضيئرةك منك خاللك اص

ك معك اصسيئح(ك منك خاللك تنظيمك ورشئتك هتدفك إىلك تعتيمهمك  ك مبئشاة األسئسيةك  ئك بئاملاصذينك يتعئمتونك بطايقة
يفك اجملتمعك احملتيك ةك عفويةك وروحك اصضيئرةك املوجو ةك بئصطفاك ب ونك املسئسك ك )اصضيئرةك اصتجئرية(ك ستقبئلك اصسيئحواك تضيئرةص

)اصضيئرةك غرك املئ ية(ك واصقئلمةك اتىك اصعالقئتك اإلنسئنيةك واألصئصة.ك لمئك ميكنك تنظيمك محالتك حتسيسيةك موجَّهةك إىلك 
ك يئح،ك هبدفك حتسيسهمك حولك املنئرعك االقتغئ يةك واالجتمئايةك واصثقئريةك صتسيئحةك وضاورةك احرتامك اصساجملتمعئتك احملتية
 .واصرتحيبك هبم

 Quality of Serviceجودة الخدمة   .ه

اصضيئرةك ك منك حيثك زتعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك منك خاللك فصئصةك اصوجهةك واصتميكُ ك إمكئنيةمنك اصشئلعك وبنحوك متزايدك 
ك آخاينموريفك وك ك ثرتقدك وجدك اصبئحصتجابةك اصسيئحية.ك يفك اك ئفسئسيكً ك افماكً يعتربك بُعدك اخلدمةك حيثك واخلدمئتك املقدمة،ك 

(Murphy, Pritchard, & Smith, 2000) اصعئم،ك ك اجلووك املنئظاك اصطبيعية،ك وك "بيئةك اصوجهة"ك منك حيثك املنئخ،ك ك فنَّك ك
ك "جو ة"ك اصوجهة.ك ـمؤشٍّاك رليسيك صاصنظئرة،ك وك ك اصضيئرةوك 

جو ةك جهدك متضئراك صضمئنك بذلك ضاورةك اتىك ك (Go & Govers, 2000)ك لمئك يؤلدك اصبئحثئنك قوك وقوراز
ضاورةك انك اتىك  لمئك يشدِّك .اصسيئحيةك مجتئرهبوتعزيزك ك تبئعك هنجك اجلو ةك اصشئمتةك هبدفك إرضئءك اصسيئحاخلدمئتك وا

ئظك واحلفك يةاصقدرةك اصتنئرسيةك اصدوصك تعزيزك ،ك منك فج صتزامك بئجلو ةك منك قب ك ل ك مؤسسةك )ائمةك فوك خئصة(ك يفك اصوجهةاال
ك .اتيهئ

ك ئك يتي:مك اجلزالايةاهلئ رةك إىلك حتسنيك جو ةك اصتجئربك اص يك تقدمهئك اصوجهةك املقرتحةك وك املبئ راتك منك 
  صقيئسك جو ةك املاارقك اصسيئحيةك واصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة.وضعك معئيرك 

  تقدميك اخلدمئتك صتسيئح.امتيةك تكوينك املوظفنيك املشئرلنيك بطايقةك مبئشاةك يفك 

 اصتعافك ك فج منك ك استطالائتك اصاضئ،ك انك طايقك مثالك إادا ك تجئربك املقدمةباامجك صاصدك جو ةك اصك تطويا
رك ،ك إضئرةك إىلك تورجو ةك اخلدمئتك اصسيئحيةك املقدَّمةك انمدىك رضئك فوك ادمك رضئك اصسيئحك واصزوارك ك اتى

 إمكئنيةك تقدميك اصشكئوىك )اربك موقعك إصكرتوينك خئصك بئصوجهة(ك ومعئجلتهئك بسااة.
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  ك اصشهئ اتك ك اصسيئحيةك (Labels)تطويا ك اصشهئ اتاجلزالايةك ضمنك اصغنئاة ك حيثك ختضعك هذه ك إىلك ،
نك جو ةك وخغئلصك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك املقدمة.ك منك بينهئك ئضمكِّنك منك تشايعئتك حمد ةك ومت

ك  ك اصعالمئتك اصبيئية ك املنتجئت/اخلدمئتك وخغئلغهئك اص يك ك (Eco-labels)اصشهئ اتك فو ك جو ة تضمن
،ك طبيعةك ومحئيةك اصبيئةاصئتك اصفندقيةك املتموقعةك حولك اصبيئية.ك ميكنك ااتمئ هئك اتىك سبي ك املثئلك يفك املؤسس

 واستعمئهلئك لأ اةك تاوجييةك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك ذويك اصتوجهك اصبيئي.ك ك 

  ك ة.ك يتنميةك اصسيئحواصاصسكئنك احملتينيك جتئهك اصسيئحك ك جتئهئتارصدك

 Other Facilitating Resourcesموارد تسهيلية أخرى  .و

ك ك (Ritchie & Crouch, 2010)ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك  اتىك تعتمدك اصتنميةك اصسيئحيةك اصنئجحةك فنَّ
ارة،ك ورفسك املئل،ك املعوك جممواةك منك املوار ك واخلدمئتك اصتسهيتيةك األخاىك مث :ك تواراك وجو ةك املوار ك اصبشايةك احملتية،ك 

ك وك  ك واصبحثية، ك اهليئئتك املئصوك املؤسسئتك اصرتبوية ك إك ةياملؤسسئتك فو ك اصعئمة، تعتربك ك لمئ.خلوخمتتفك جمئالتك اخلدمة
لبرة،ك ةك ك ةك ذاتك فمهياصتوال ك احلكوميوك ك مطئصبك اصنقئبئتوك معدالتك األجور،ك وك فخالقيئتك اصعم ،ك وك املهئراتك املتئحة،ك 

ئصيةك خدمةك اصعمالءك ذاتك فمهيةك بئصية.ك يعتمدك تواراك املوار ك اصافمسريهئك قتغئ يةك اص يك تكونك خئصةك يفك اصقطئائتك اال
اصقيو ك وك تنئرسك اتىك رفسك املئلك منك اصغنئائتك األخاى،ك خااتك املوجهةك صالستثمئر،ك واصمدىك اصثاوةك احملتيةك واملداتىك 

ك اصتنميةك اصسيئحية.ك ستثمئرك يفاالك ستثمئرك األجنيب،ك واصعئلدك اصذيك يتوقعك املستثماونك حتقيقهك مناحلكوميةك اتىك اال
صذاك سيتمك ك ،ةك منك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيئحيةبشدك قدك يؤ يك اصنقصك يفك هذهك األنواعك منك املوار ك إىلك احلدِّك 

ك سئمك املواصية.ك األقك اجلزالايةك منك خاللاصتطاقك إىلك فهمك هذهك املوار ك و ورهئك يفك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك 

 Defining a Strategic Frameworkللعمل تحديد اإلطار االستراتيجي  4.4.5
ةك اتىك إضئرةك ميعهمك اصقدرك جليفك اصقطئانيك اصعئمك واخلئص،ك وك ك اصعديدك منك اجلهئتك اصفئاتةاتىك حتتويك ل ك وجهةك 

اصنئحيةك اصعمتية،ك فنَّهك منك ك (Heath, 2002)ياىك اصبئحثك هيثك تقدرةك اصتنئرسيةك اصكتيةك صتوجهة.ك ومعك ذصك،ك صقيمةك اص
سرتاتيجيك يهدفك إىلك حتديدك ف وارك ل ك اجلهئتك اصفئاتة،ك بئإلضئرةك إىلك اصفاصك املتئحةك الك بدَّك منك وجو ك إطئرك ام ك ا

يتمث ك وإطئرك ام ك تسويقيك مشرتك.ك 1*فهدارهم،ك وغئيئهتمك ضمنك رؤيةوك هلمك صكيك يتمكنواك منك حتقيقك ف وارهم،ك 
ك أ وارهموبك ئ،اتمك هبك ىدك منك فنَّك مجيعك اجلهئتك اصفئاتةك اتاصتألك يفك حتديدك اصاؤيةك وك ك بئصنسبةك صتوجهة،اصتحديك اصاليسيك 

ك اصنهجك منك اك يسم حيثك ك .منك فج ك حتقيقهئك وف وارك اصفئاتنيك اآلخاين تسخرك وك رؤيةك مشرتلة،ك ك إنشئءتبئعك هذا

                                                 
 فوك مئك تايدك اصوصولك إصيهك اتىك املدىك اصبعيد.ك اصطايقةك األلثاك وظيفيةك صفهمك مستقب ك اصوجهة * 1
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ك ستدامةك قدرهتئنك انك يفك اصنهئيةك مز واجية،ك وحتقيقك اصتجئنسك يفك تطوياك وتسويقك اصوجهةك ممئك ميكِّك وجتنبك االك املوار ،
ك ك .اصتنئرسية

ك اتىك وبئصتئيل،ك  صفئاتنيك وفصحئبك اك مجيعجتمعك بنيك وجهئتك نظاك ك اصوجهةك اجلزالايةك فوَّالك صيئغةك رؤيةيتعنيَّ
اتك .ك حيثك هتدفك هذهك اصاؤيةك إىلك حتديدك طبيعةك اصتطورك )اصقطئانيك اصعئمك واخلئص(ك املغتحةك يفك صنئاةك اصسيئحة

اك صاؤيةك اصوجهةك اجلزالايةك فماكً ك يدةاجلختيئرك واصغيئغةك يعتربك االاتىك املدىك اصبعيد.ك وبئصتئيلك اص يك سيتمك توصيدهئك اصاليسيةك 
وجهةك خاللك تمك تطوياهئك منك فج ك تفعي ك جوهاك اصيفمهيةك بئصية،ك لوهنئك ستحدِّ ك املاارقك واألحداثك واصربامجك اص يك سك ذا

ك ك اصسنواتك اصقئ مة.ك 
ك توجهةك اجلزالاية:صةك غيئغةك رؤينقرتحك حمئوصتنئك صيفك هذاك اصسيئق،ك 

فض ك تقدميهئك بك واجلو ةك اصعئصيةك ئالبتكئرتتميزك بائمليةك ،ك ستغب ك اجلزالاك وجهةك سيئحيةك 2035حبتولك ائمك ك ”
قتغئ يةك املستدامةك مسئمهةك بذصكك يفك تعزيزك اصتنميةك االك اصتنميةواصتزامهئك مببئ ئك ك رايدةك ومتنواةوك ك جذابة،ك جتئرب

ك “ك صتبتدك واالجتمئايةك واصثقئريةك املستدامة

ك ،ك يةرؤيةك اصوجهةك اجلزالاك مبجاَّ ك حتديدك  وفصحئبك املغتحةك ك واصفئاتنيفوك اصقااراتك ك اتىك صئنعيك اصسيئسئتك يتعنيَّ
ئحثةك هو سونك اصبحيثك تاىك .ك واقعصئرمك يرتجمك رؤيةك اصوجهةك إىلك  قيقك وك ضمنك اصوجهةك اصسيئحيةك تطوياك بانئمجك 

الك وجو ك صتوجهةك اجلذابة،ك ذاتك األ اءك واصقدرةك ك ”فنَّهك ك (Hudson, Ritchie, & Timur, 2004, p. 92)وآخاينك 
اصتنئرسيةك اصعئصيةك انك طايقك اصغدرة،ك وإمنئك يتطتبك ذصكك وجو ك بيئةك جيدةك صتتخطيطك يتمك منك خالهلئك تشجيعك وتسهي ك 

 .“األشكئلك املنئسبةك صتتنميةك اصسيئحيةك 

  Destination Management الوجهةإدارة  5.4.5
تقويةك وك ة،ك منك تعزيزك جئذبيةك املوار ك األسئسيةك واجلئذبك نمتكِّك ك ”اص يك ك تتمث ك اوام ك إ ارةك اصوجهةك يفك تتكك اصعوام 

 “ك ملوقفيةاواص يك تتكيفك بشك ك فرض ك معك اصقيو ك اص يك تفاضهئك اصعوام ك ك ،اامةجو ةك ورعئصيةك اصعوام ك واملوار ك اصدَّك 

(Crouch & Ritchie, 1999, p. 149) يهئك منك مك راأللثاك قئبتيةك صتتحكك ك اصعوام ك واألنشطةتعتربك هذهك حيثك .ك
نفيذك واإل ارةك منك تتفنظمة،ك وامتيئتك قئبتةك صوك هيئل ،ك وك فج ك إ ارةك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة،ك لوهنئك تتضمنك باامج،ك 

ك املنظمئت.وك ك ِقب ك األراا 

  Destination Marketing Managementإدارة تسويق الوجهة  .أ

ك ،تك سيئحيةك ائمليةصوجهئتسويقيةك ك فلثاك منك مخسنيك خطةك واسرتاتيجيةاتىك ك إادا هئمتك تشرك  راسةك حتتيتيةك 
 ,Hassan)ئنك دك اصبئحثك حسيؤلِّك إذك فمهيةك بئصية.ك ك ذيوتشئرليك ك اسرتاتيجيحتُولك تسويقك اصوجهةك إىلك نشئطك ك إىل
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2000, p. 240) اتىك ك زاصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيئحية،ك اتىك إ ارةك اصوجهةك فنك تالِّك هك ومنك فج ك احلفئظك اتىك اصقدرةك ،ك فنَّك ك
:ك ك يضيفك فنَّك وك  .اصفحصك اصدالمك صتمزايئك اصنسبيةك اصفايدةك اص يك توراك جئذبيةك طويتةك املدىك صتشاال ك اصسوقيةك املستهدرة

ك .“اجملزفةك اصسوقك ألسئسيةك واحتيئجئتستجئبةك صتقيمك اتاب ك معئركك تنئرسيةك منك خاللك اصتحتي ك اصدقيقك واالك اصوجهةك ”
ك إىلك اصرتليزك اتىميي ك تسويقك اصوجهةك ك فنَّك ك (Ritchie & Crouch, 2010)ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك لمئك 

،ك تتميزك فنشطةك ك حنييفك ة.ةك حمدو ةك صتيئيقيمبعىنك فنهك متك تطبيقك مفهومك اصتسويقك اتىك اصوجهةك بطاك ك اصرتويج،مهمةك 
 .بتنواهئومسؤوصيئتك اصتسويقك 

،ك (Destination image)صورةك اصوجهةك ك تطوياينك اصتسويقينيك صتوجهةك يفك صتمسرِّك ك اصاليسيةتتمث ك اصوظئلفك 
نطبئائتك اص يك اتك واألركئرك واالجمموعك املعتقدك ”ك لـ (Kotler et al., 1993)ك آخاينواص يك تعتربك حسبك لوتتاك وك 

آخاينك فويسئلك وك اصبئحثك ك يعتربهاصذيك  (Positionning)،ك إضئرةك إىلك اصتموقعك “ميتتكهئك فشخئصك انك مكئنك معنيك 
(Uysal, Chen, & Williams, 2000) يثك حك .وحغتهئك اصسوقيةك تنئرسيةك اصوجهةصلأحدك احملد اتك األسئسيةك ك ك

ك ك ياتبط ك اصسيئحية، ك اصوجهة ك ومنك بإمتوقع ك املنئرسة. ك بئصوجهئت ك مقئرنة ك صتوجهة ك واحملتمتني ك احلئصيني ك اصسيئح  راك
ك  ك مسوقيك اصوجهئتك اصسيئحية ك ااصتحديئتك اص يك تواجه ك اهو ك اختيئر ك بشأن ك قاار ك متوقعختئذ ك مثك ك سرتاتيجية تنئرسية

ك امهئك لقئادةك صتطبيقك االسرتاتيجية.استخد
ختئذك تىك امتيةك امنك فج ك اصتأثرك اك مغمًَّمئك ئتسويقيكً ئك وبئصتئيل،ك يتضمنك تعزيزك جئذبيةك وجهةك سيئحيةك بانئجمكً 

ك  ك صتسيئح ك وك اصقاار ك احلئصيني ك منك احملتمتني. ك جممواة ك اجلزالاية، ك اصوجهة ي ك مسرِّ ك اتى ك نقرتح ك اصسيئق، ك هذا ويف
 اصتسويقيةك املبتكاةك واهلئ رةك إىلك تعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهة:ك االسرتاتيجيئتك واصقنواتك واأل وات

  ئصشاالةك معك خمتتفك صتوجهةك اجلزالايةك بك متكئمتةيك اصوجهةك اجلزالايةك تطوياك وبنئءك االمةك جتئريةك اتىك مسرِّك فوال،ك
اصفئاتنيك يفك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك وتنظيمك خمتتفك اصعاوضك واملنتجئتك اصسيئحيةك حولك هذهك اصعالمةك منك 

ار ك واصقيمك اص يك اتىك املوك اصعالمةك هذهك فج ك إهلئمك اصسيئحك احملتمتنيك صزيئرةك اجلزالا.ك نقرتحك اصتموقعك منك خاللك 
ميزةك وحسنك "اصرتاث،ك واملوار ك اصطبيعيةك املانئصاك متيِّزك اصوجهةك اجلزالايةك انك منئرسيهئك منك خاللك املزجك بنيك 

ئصةك بك ك منطقةك خك (Territorial branding)ك نقرتحك تطوياك االمئتك إقتيميةك لمئاصضيئرة"ك و"احلداثة".ك ك 
قةك مجيتةك )اتىك سبي ك املثئل:ك اصرتاثك يفك منطك اص يك متيِّزهئفوك مدينة،ك منك خاللك اصرتليزك اتىك اوام ك اجلذبك 
ك نئتك االمةك اصوجهة(.ك منك مكوك ،ك واحلداثةك يفك املدنك اصكربىوتيمقئ ،ك واصطبيعةك وامليئمااتك يفك املنئطقك اجلنوبية

ك )اصواجبك إنشئؤهئ ك اصامز :Logo( ك ك واصشعئر )Slogan( ك ك واصعاوضك املالية )Graphic assets ك اص يك يتمك )
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ك اصوجهةك واالمةك متوقعك معك تتمئشىك واص يك ،سويقيةك اخلئصةك بئصوجهةك اجلزالايةيعك احلمالتك اصتاستعمئهلئك يفك مج

ك ك اجلزالاية.
  حتسنيك صورةك اجلزالاك اص يك تأثاتك بئهلجمئتك اإلرهئبيةك خاللك اصعشايةك اصسو اءك وموقعهئك اجلياايفك بئصقابك منك

منئطقك تتميزك بئضطاابئتك ائصيةك )مث ك صيبيئ،ك واملئيل،ك واصنيجاك وموريتئنيئ(ك انك طايقك إطالقك محالتك تاوجييةك 
ك صدوصيةك املستهدرة.ك هئ رةك إىلك حتسنيك صورهتئك يفك األسواقك ا)والك سيمئك اصعالقئتك اصعئمة(ك 

 ك مثك نشاهئمجعك اصبيئنئتك ارب ك اصعنغاك مبزك ك ،ك حبوثك اصسوق،ك وحتتيتهئ يدك منك حيثك سيتمك اصتطاقك إىلك هذا
ك اصتفغي ك يفك اصقسمك املخغصك صه.

  ىك سبي ك املثئل،ك ئك ملختتفك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرة.ك اتفةك ورقكً تطوياك سيئسئتك تسعريةك تنئرسيةك ومكيَّك
فسعئرك تنئرسيةك يفك املنئطقك اصسئحتيةك واصشمئصيةك منك فج ك استقطئبك رحالتك سيئحيةك ذاتك ك ااضميكنك 

صتسيئحةك كئلك اصبديتةك شألاتىك فسعئرك ماتفعةك بئصنسبةك صك االاتمئ منك اصسيئح،ك يفك حنيك نقرتحك ك ائصيةتدرقئتك 
اص يك يتمك تطوياهئك يفك اجلنوبك اجلزالاي،ك وذصكك منك فج ك استقطئبك اصشاال ك اصسوقيةك ذاتك اصعوالدك املاتفعةك 

ك مت ك إصيهك سئبقكً ك ت)لمئ ك األراا ك اإلشئرة ك بينتك اصدراسئتك فنَّ ك صك املتوجهنيك حنوئ، تسيئحةك األشكئلك اصبديتة
ك منك اد ك اصسيئحك )ماوالدك ميتتكونك  اهلشةك وار ك امل(ك ومحئيةك Niche tourismاتفعة(ك ولذصكك منك فج ك احلدِّ

 .تمنطقةص

 عك احملتيةك )يفك تك معك ستستةك اصتوزياصتواجدك يفك األسواقك احملتيةك واصدوصيةك انك طايقك بنئءك شبكئتك وإقئمةك االقئ
ك األسواقك ذاتك األوصوصية(.

  ك ك االاتمئ ك فهمك ك (Public Relations)اتىك اصعالقئتك اصعئمة ك  اوة انك طايقك تنظيمك فحداثك يتمك ريهئ
اصدوصينيك ك (TA)،ك وولالءك اصسيئحةك (TO)اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك مث ك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك 

ك وتقدميك فهمك  )اصتئبعنيك صألسواقك املستهدرة(ك ولذصكك وسئل ك اإلاالمك منك فج ك اصرتويجك صتوجهةك اجلزالاية
لمئك اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك اصعم ك اتىك احلغولك اتىك ك ك اصعاوضك اصسيئحيةك اص يك تقرتحهئك اصوجهة.

اةك منك فج ك تعزيزك وسئل ك اإلاالمك احلك تيطيةك إاالميةك اربك املقئالتك اصغحفيةك واصربامجك اصتتفزيونيةك وغرهئك من
 ماليتهئك واصارعك منك مغداقيتهئ.

  آاتىك ك االاتمئ( صيةك اصاحالتك اصتعتيميةكEductour ك وذصكك منك خاللك قيئمك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك بتنظيمك)
ك ،ةئك ملنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك واصولئالتك اصسيئحيةك احملتيةك واصدوصيةك املستهدررحالتك سيئحيةك وتقدميهئك جمئنكً 

بييةك اصتعايفك واصرتويجك صتمنئطقك واصعاوضك اصسيئحيةك اجلزالاية.ك يتمث ك اهلدفك األسئسيك وراءك هذاك اصنوعك منك 
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اصارعك منك ماليةك وك ك اتىك اقرتاحك هذهك اصعاوضك اصسيئحيةك صزبئلنهمك ختغنيك اصسيئحينياملاحلمالتك يفك حتفيزك 

منك حتقيقك اوالدك ك نئ،ك صكنهئك متكِّك .ك تتسمك هذهك اآلصيةك بئرتفئعك تكتفتهاصوجهةك اجلزالايةك اتىك وسئل ك اإلاالم
ك نتيجةك الستقطئبك فسواقك جديدةك منك اصسيئح.ك معتربة

  يتمك ،ك حيثك اصدوصينيك موجهةك صولالءك اصسفاك ةك )تنشيطك املبيعئت(منخفضبأسعئرك تطوياك ااوضك سيئحيةك
يةك يفك فندقاصك ئتؤسساملوك احملتيةك اصوجهةك اجلزالايةك وشالةك اصطرانك ك يمسرِّك تنظيمك هذهك اصاحالتك بئصشاالةك بنيك 

ك (.مثالك منيةك معينةك )خاللك املوسمك املنخفضررتاتك زك 
 ك تأثراتك ل ك اص يك هلئ ك واخلئصك االستثمئرك يفك اصتقنيئتك احلديثة ك اتىك باتىك اصفئاتنيك يفك اصقطئانيك اصعئم رة

ك (.E-commerceصكرتونيةك )(ك واصتجئرةك اإلE-promotionصكرتوينك )اصسيئحةك مث ك اصرتويجك اإل
  اتىك اسرتاتيجيةك إنشئءك احملتوىك )ك االاتمئContent creation (ك منك فج ك تطوياك ونشاك احملتوىك )صور،ك

وريديوهئت،ك ونغوص،ك ومقئالت،ك اخل(ك اخلئصك بئصوجهةك اجلزالايةك اربك اصقنواتك اصتسويقيةك اإلصكرتونية،ك والك 
ك تسميتهك  ك )ميكن ك اجلزالاية ك بئصوجهة ك خئص ك رمسي ك تفئاتي ك إصكرتوين ك موقع ك إنشئء ك طايق ك ان سيمئ

VisitAlgeria ك املتئحةك ك واصعاوضك اصسيئحية ك اجلزالاية ك بئصوجهة ك املعتومئتك اخلئصة ك مجيع ك نشا ك ريه ك يتم ،)
واألحداثك اصسيئحيةك املنظمة،ك إضئرةك إىلك استعمئصهك منك فج ك إطالقك احلمالتك اصرتوجييةك ومشئرلتهئك اتىك 

ك وتيكك ت ك ويوتيوب، ك وتويرت، ك وانستياام، ك رئيسبوك، ك مث : ك إخلوك شبكئتك اصتواص ك االجتمئاية وذصكك ك ،ك،
 .مجيعك األسواقك املستهدرةبئستعمئلك خمتتفك اصتيئتك منك فج ك اصوصولك إىلك 

 ك )املتع ك اصسيئحية ك ااضك منتجئهتم ك من ك وولئالتك اصسفا ك اصاحالتك اصسيئحية ك بئصسوقك تقمتكنيك منظمي ة
حملتوىك بتحمي ك اك ةتوجهةك اجلزالاية،ك إذك تقومك هذهك اجلهئتك اصفئاتصك اصامسيصكرتوينك اإلوقعك املاجلزالاية(ك اتىك 
اتىك خمتتفك ك ،ك ممئك يسئادك اصسيئحك احملتمتنيك اتىك اصتعافئاصسيئحيةك اتىك اصبوابةك اخلئصةك هبك ئاخلئصك مبنتجئهت

ك بسهوصةك لبرة.ك حيةك املتئحةك يفك اصوجهةك اجلزالايةاصعاوضك واملنتجئتك اصسيئ
  تطوياك تطبيقئتك اهلواتفك احملموصةك(Mobile applications) اك معتومئتك حولك اصوجهةك اجلزالايةك اص يك تورِّك ك

نك م)مثال،ك قئلمةك املؤسسئتك اصفندقية،ك واملاارقك اصرتريهية،ك واملعئملك اصسيئحيةك واملطئامك بئصقابك منك اصسئل (ك 
ك .حنيك تواجدهمك يفك اصوجهةك اجلزالايةفج ك اصتأثرك اتىك اصسيئحك 

  عك قئ ةك اصافيك مقيةك يتسوك ئتك يك اصوجهةك اجلزالايةك تنظيمك رحالتك سيئحيةك جمئنيةك وإادا ك شاالبإمكئنك مسرِّك
(Opinion leaders( ك منك املؤثاينك)Influencers( ك واملشئهرك)Celebrities ك هبدفك إقنئاهمك)شئرلةك مب
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جتئرهبمك اصسيئحيةك واصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك اربك وسئل ك اإلاالمك وشبكئتك اصتواص ك االجتمئايةك اخلئصةك 
ك هبم.ك 

 إادا ك شاالئتك معك املواقعك اإلصكرتونيةك اصعئمل( يةك مث ك جوج كGoogle( ك وموقعك،)Trip Advisor ك وموقعك)
(Beautiful Destinations ك اصسيئحك احملتمتنيك منك شىتك فحنئءك (ك منك فج ك اصرتويجك صتجزالاك صدىك شاحية

ك اصعئمل.ك 
 ( تطوياك محالتك تاوجييةك اتىك وسئل ك اإلاالمك اصكربىكMediasك وذصكك انك طايقك بثك إاالن،)ةك تاوجييك ئت

درةك صتوجهةك اجلزالايةك اتىك اصقنواتك اصتتفزيونيةك اخلئصةك بئألسواقك املستهك سيئحياضك فهمك اوام ك اجلذبك اصتع
ك ك .صيئتك خمتتفةك (ك فوك اجملالتك واجلاالدك بئستعمئلVoyageفوك قنئةك ك National Geographicقنئةك ك :)مثال

 توجهةك همك يفك اجلزالاك منك فج ك اصرتويجك صماستقطئبك خماجيك األرالمك اصدوصينيك ومتكينهمك منك تغوياك فرال
ك ،ك حيثك اصسوقك اصعئمليةزالايةك يفك اجل اصسيئحك صورةك اصبتدك واتىك ك اك اتىلبركً ئك ك إجيئبيكً ك املث ك هذهك األرالمك تأثركً فنَّ

"ك يفك Mission Impossible: Ghost Protocol.ك اتىك سيب ك املثئل،ك متك تغوياك اصفيتمك اصشهرك "احملتمتني
 اصعئملي.اتىك املستوىك وجئذبيتهئك إمئرةك  يب،ك ممَّئك سئهمك يفك تعزيزك صورهتئك 

  مث ك ك ئحةصتمختغنيك يفك صنئاةك اصسياملشئرلةك يفك املعئرضك اصتجئريةك املتخغغةك واص يك قدك تكونك موجهةك(
تسيئحةك صك يفك آنك واحدك )مث ك املعاضك اصعئمليك اصدويل(ك فوك موجهةك صتمستهتكنيك واملختغنيك IFTMمعاضك 
SMTنيك يفك صنئاةك اصفئاتك منجممواةك معك ك بئصشاالةك اجلزالامتثي ك ك اجلزالايةك هة(.ك حيثك اتىك مسريك اصوج
ك احملتياصسيئح ك اصاحالتك اصسيئحية ك )مث ك منظمي ك اجلزالاية ك احملتيةة ك اصطران ك وممثتيك شالة ك فبازك وك ك ني، ممثتي

ك معك فهمك منظميك  ك االقئتك جتئرية ك اتىك خمتتفك املشئرلنيك يفك املعاضك إقئمة ك إخل(. املؤسسئتك اصفندقية،
 ك يةك وبعاوضهئك اصسيئحية.،ك واصتعايفك بئصوجهةك اجلزالاك اصاحالتك اصسيئحيةك اصدوصيني

  ك ورًقئاملعتمك األنشطةك اصتسويقيةرعئصيةك ولفئءةك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك متئبعةك وقيئسك اتىك ك دةك وحتسينهئ
ك .(Global trends)صتظاوفك اصسئلدةك واصتوجهئتك اصعئمليةك 

 Demand Management and Target Marketingإدارة الطلب والتسويق المستهدف  .ب

يؤلدك اصبئحثك إذك ك نئرسية،اصتك صتوجهةك منك اصعوام ك املؤثاةك اتىك قدرهتئتعتربك طبيعةك اصطتبك اتىك اصعاوضك اصسيئحيةك 
حملتيك اصطتبك اك لونك ك ،ةتيك مبثئبةك األسئسك صغنئاةك اصسيئحاصطتبك اصداختيك فوك احملك ،ك بأنَّك (Dwyer, 2001) واياك 
 & Crouch)تشك وريتشيك نك لااوك ن.ك صتبئحثئينك ملستماكَ اك االبتكئرعك اتىك اصتحسنيك وك لفئءاتك ثئبتةك ويشجِّك مين ك ك املاتفعك 
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Ritchie, 1993) نئاةك اصسيئحيةك كك طبيعةك وهيك ك اصغاصسيئحةك احملتيةك هيك اص يك حتاِّك ك ،ك وجهةك نظاك ممئثتةك ويؤلدانك بأنَّك
ك ئ.،ك يز هاك اصطتبك األجنيبك بسهوصةك ملئك يكونك اصطتبك احملتيك راسخك صدوصةك مئ.ك االوةك اتىك ذصك

ك وبئصتئيل ك اتى ك مسرِّك ، ك اجلزالايةي ك جممواةك اصوجهة ك تطويا ك خالل ك من ك اصداختية ك اصسيئحة ك وتقوية نك مك تعزيز
اصعئمليك صتسيئحةك ك اتىك توصيئتك اجملتسك ئالاتمئ اصسيئسئتك بك هذه.ك سيتمك اقرتاحك اصسيئسئتك اص يك تارعك منك مسئمهتهئ

ك تسيئقك اجلزالاي:صك ورًقئوتكييفهئك ك (WTTC, 2018)واصسفاك 
 ك ئسةك اصتسعرسي(Pricing policy) اتىك سيئسةك اصتسعرك املز وجك ك االاتمئ :ك(Dual pricing) منك خاللك ك

-Off)اصدوصيني/احملتيني،ك و/فوك ختفيضك األسعئرك يفك األشهاك خئرجك املوسمك ك تسيئحصوضعك فسعئرك خمتتفةك 

season) ك ك ك اصسيئحيةك لئملتئحف، ك األوك صتمعئمل ك وك املواقع ك مثال، ك وتيمقئ  ك جلميتة ك اك لاظئاحلثاية مث ك صوطنية
يسئهمك راضك رسومك منخفضةك صتسيئحك احملتينيك و/فوك رسومك منخفضةك اصطئسيتيك واألهقئر،ك إخل.ك ك حظرة

خاللك األشهاك غرك املومسية،ك منك جع ك اخلدمئتك اصسيئحيةك متئحةك ملختتفك اصطبقئتك االجتمئايةك اربك 
ك يسئهمك يفك خت ك ممئ ك اصسنة ك اتىك مدار ك متكِّنك منك تنشيطك اصسيئحة ئتجك انك اصضيطك اصنفيفك اصبتد،ك لمئ

 .االز حئم

  احلوارزك املبئشاةك(Direct incentives): بإمكئنك اصستطئتك احملتيةك تقدميك املوار ك صتمؤسسئتك واملنظمئتك ك
اص يك تداِّمك اصسيئحةك اصداختيةك وتقومك بتطوياك املنتجئتك واخلدمئتك اص يك تتنئسبك معك اصسوقك احملتية.ك اتىك 

 اصوطنية.ك ظئلااحلميكنك صتستطئتك احملتيةك تدايمك ك سبي ك املثئل،

  ك وك ك اصتسويقية ك احلمالت ك واصرتوجيية  Marketing, development and promotional)اصتنموية

compaigns): ك احملتيةك منك فج ك صيئنةك ك ك اصسيئحة ك اصعوالدك املكتسبةك منك خاللك تطويا ميكنك استخدام
قك باامجك هتدفك إطالك يك اصوجهةك اجلزالايةواحلفئظك اتىك تااثك وثقئرةك اصوجهةك اجلزالاية.ك لمئك بإمكئنك مسرِّك 

واصرتويجك هلئك اتىك ك ،جك منتجئتك تقتيديةك ذاتك قيمةك ائصيةإىلك تشجيعك وحتفيزك اجملتمعئتك احملتيةك اتىك إنتئك 
ك املدنك فوك اصقاىك اصسفاك إىلك إىلاملواطننيك و رعك ممئك سيسئهمك يفك تعزيزك اصسيئحةك احملتيةك ك املستوىك احملتي،

ك لمئك ميكنك تقدميك ااوضك تاوجييةك اتىك وسئل ك ك .رؤيةك فوك شااءك هذهك املنتجئتوك املعنيةك منك فج ك تذُوق،ك 
اصنق ك اصداختيةك )مثالك اصنق ك اجلويك حنوك املنئطقك اجلنوبية(ك منك فج ك حتفيزك املواطننيك اتىك التشئفك املنئطقك 

 املعزوصة.ك 

  روابطك اصنق ك واصسيئحةك(Transport and tourism-linkages) تسئهمك جو ةك اصبنيةك اصتحتيةك صتنق ك يفك :ك
ق ك املختتفةك نتك فنظمةك اصنمنك اصزوارك واملقيمني.ك رتقدك مكَّك ك وجو ةك احليئةك ضمنهئك صك ك اصوجهةك تعزيزك جتابة
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ئ،ك اتىك ئبقكً اإلشئرةك إصيهك سك تمنك حتفيزك اصتجديدك يفك اصعديدك منك املدنك اصعئملية،ك صذاك ولمئك متك "اصرتام"مث ك 
 تعزيزك اصسيئحةك اصداختية.ك منك فج اصستطئتك اجلزالايةك االستثمئرك يفك هذهك اصبىنك اصتحتيةك 

ك املعتربةملسئمهتهئك ك ايك اصوجهةك اجلزالايةك استهدافك األسواقك األجنبيةك نظاكً إضئرةك إىلك األسواقك احملتيةك اتىك مسرِّك 
إحغئليئتك وزارةك اصسيئحةك واصغنئاةك ك فشئرترتقدك .ك (Visitor exports)صئ راتك اصزوارك بفع ك االقتغئ ك احملتيك ك يف

ك خنفئضاإىلك ك (Ministere du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, Janvier 2020)اصتقتيديةك 
منك ك %81,5فيك نسبةك ك سئل ك فجنيبك 1933778)ك %4,21اجلزالاك بنسبةك ك اصواردينك إىلاصسيئحك األجئنبك يفك اد ك 

اصواردينك وك اد ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك ك اخنفضيفك حنيك ك ،2019(ك سنةك إمجئيلك اصسيئحك اصواردينك إىلك اجلزالا
منك إمجئيلك اصسيئحك اصواردينك ك %18,44فيك نسبةك ك سئل ك جزالايك مقيمك بئخلئرجك 437278) %31,5بنسبةك إىلك اجلزالاك 
ك األسواقك املتغدِّرةك قئلمةك لمئك .ك ك منك نفسك اصسنة(ك إىلك اجلزالا إىلك اجلزالاك نك اصوارديك اصسيئحك األجئنبتشرك إىلك فنَّ
ك ،ك يفك حنيك (%4,11)ك ،ك واملياب(%8,53)ك ،ك ورانسئ(%68,45)ك هي:ك تونس األسواقك املتغدِّرةك قئلمةك اصسيئحك فنَّ

ك (.%6,18(،ك وتونسك )%12,6سبئنيئك )(،ك وإ%73,57هي:ك رانسئك )واصواردينك إىلك اجلزالاك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك 
ك اصرتاجعك إىلك اصوضعك االقتغئ يك غرك املستقاك اصذيك شهدهك اصعئملك سنةك  ،ك إضئرةك إىلك جئذبيةك 2019قدك يعو ك هذا

نيك اصقيمة/اصتكتفة(ك )اصعالقةك بجذابةك وبتكتفةك منخفضةك ك ئوتنئرسيةك اصوجهئتك اصسيئحةك األخاىك اص يك تقرتحك ااوضكً 
بدرجةك لبرةك منك ك رةك اجلزالايةك اص يك تتسمتىك اصتأشمقئرنةك بئصوجهةك اجلزالاية،ك لمئك قدك يعو ك ذصكك إىلك شاوطك احلغولك ا

ك اصتعقيد.
ك اصواجبك اقاارك حك اختئذك قب ك ا،وفخركً  ك متك ستهدارهئولك األسواقك ذاتك األوصوية ك اجلزالاية، ك منك طافك اصوجهة

اص يك متك ك حغئليئتطالعك اتىك اإلحغئليئتك املتعتقةك بأهمك األسواقك مغدرك اصسيئحك صتسنواتك املئضية.ك منك اإلاال
إىلك احتاللك اصواليئتك ك تشرواص يك ك (WTTC, 2019)اصوصولك إصيهئ،ك تتكك املتعتقةك بئجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك 

املتحدةك األمايكيةك واصغنيك واصيئبئنك وفملئنيئك واملمتكةك املتحدةك املاالزك اخلمسةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك 
ك نظمةميئتك إحغئلك تشر.ك منك جهةك فخاى،ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا(ك %47ك ثتة)ممك 2018
إىلك احتاللك اصغنيك املاتبةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك )إرتفئعك بنسبةك ك (UNWTO, 2020)ك اصعئمليةةك اصسيئح

إىلك احتاللك رانسئك املاتبةك األوىلك منك حيثك ك تشر.ك لمئك 2019منك حيثك اد ك اصاحالتك إىلك اخلئرج(ك سنةك ك 14%
(ك %6+(،ك يفك حنيك تتغدرك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك املاتبةك األوىلك )%11+فلربك زيئ ةك يفك اإلنفئقك اصسيئحيك )

تك األخاىك تتكك اص يك قئمك هبئك مؤشاك بفض ك قوةك اصدوالر.ك منك اصدراسئك (Absolute value)منك حيثك اصقيمةك املطتقةك 
واصذيك قئمك بتحديدك فهمك األسواقك مغدرك اصسيئحك خاللك سنةك ك (Mastercard, 2020)مئستئرلئر ك صتمدنك اصعئمليةك 
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*:ك اصربك اصغيينك اصاليسيمتثتتك يفواص يك ك 2019
1

(Mainland China) اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك ،ك(USA) فملئنيئك ،ك
(Germany) ك ك املمتكة ك (UK)ك املتحدة، ك رانسئ ،(France) ك ك مجهوريةك لوريئ ،(Republic of Korea) ك اصيئبئنك ،

(Japan) ك لنداك،(Canada)حتئ ك اصاوسيك ،ك اال(Russian Federation) تئيوانك ك وفخرًاك(Taiwan). ك
واقك اصاليسيةك يك اصوجهةك اجلزالايةك ااتمئ ك اسرتاتيجيةك تنويعك األس،ك نقرتحك اتىك مسرِّك ئك ممَّئك متك ااضهك ستًفئإنطالقكً 

ك املقرتحاألسواقك ذاتك األوصويةك ك (1-5)يوض ك اجلدولك رقمك صتتخفيفك منك املخئطاك احملتمتةك ضمنك فسواقك معينة.ك 
ك .استهدارهئ

 المقترح استهدافهاذات األولوية األسواق  :(1-5جدول رقم )

 أسباب االختيار البلد المنطقة

 االتحاد األوروبي دول
(EU Countries) 

 فرنسا

  إمكئنيةك اصوصولك )اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك
 املتعد ة(.

 ك سنةك ك ةاخلئمسك املاتبة ك اصسيئح ك مغدر ك حيث من
2019. 

 يك منك حيثك اصزيئ ةك يفك اإلنفئقك اصسيئحك األوىلك املاتبة
 .2019سنةك 

 ك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك ةاصثئنيك املاتبة
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك 

 نيك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمك األوىلك املاتبة
 .2019زالاك سنةك بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجل

 قدام،ك ئك اتىك األحنوك زيئرةك املدينةك مشيكً ك توجهك اصسيئح
واستكشئفك تئريخك وثقئرةك اصوجهةك )املتئحفك واملعئملك 

 .(Hébert, 2015)ك اصتئرخيية(

 ويتةك املشيك ملسئرئتك ط)ك حنوك اصطبيعةك توجهك اصسيئح
 .(Hébert, 2015)ك (،ك إخلاحملميةك ظئلااحلوزيئرةك 

ك 

                                                 
بإسمك اصربك اصاليسيك اصغيينك فوك ببسئطةك اصربك اصاليسي،ك هوك املنطقةك اجليوسيئسيةك حتتك حكمك ك ئفيضكً ،ك يُعافك Mainland Chinaباك اصغنيك اصاليسيك *

 . اريةك اخلئصةك هونگك لونگك ومئلئو؛ك إالك فهنئك ائ ةك مئك تضمك هئينئنئك املنئطقك اإليةك اصغنيك اصشعبية.ك وتستثينك امومكً مجهورك 
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 ألمانيا

  إمكئنيةك اصوصولك )اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك
 املتعد ة(.

  ك 2018منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك ك اصاابعةاملاتبةك،
 .2019اصثئصثةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك واملاتبةك 

 منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك ك اصثئمنةك املاتبة
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك 

  قيمنيك اصسيئحك اجلزالاينيك املاملاتبةك اصثئمنةك منك حيثك
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك بئخلئرجك واصواردينك 

  ك ك صدى ك املتئح ك واصوقت ك املاتفعة صك األشخئاصعوالد
 .(Neault, 2018)ئك األلربك سنكً 

  ك اجملتمعئتك ك ضيئرة ك حسن ك اصوجهة: ك اختيئر  وارع
ك  ك وك احملتية، ك االتشئف ك مجئل إمكئنيةك وك صطبيعة،

ك  ك ومشئهدةك وك االسرتخئء، ك اصوجهة استكشئف
ك  ك اصطبيعية ك بيئتهئ ،ك (Neault, 2018)احليوانئتك يف

 ,Atout France)زيئرةك املواقعك اصطبيعيةك واألصيتةك وك 

ك .ك (2013

 سبانياإ

  إمكئنيةك اصوصولك )اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك
 املتعد ة(.

  املاتبةك اخلئمسةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك 

  منيك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيك اصثئنيةاملاتبةك
 .2019بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك سنةك 

  ُك االك عدك يك ك خئرج ك سيئحية ك وجهة ك فول ك حتئ املياب
 ,Bergeron)األورويبك بئصنسبةك صتسيئحك االسبئنينيك 

2019). 

  ك نك حنوك اصطبيعةك )اصسيئحةك اصبيئيةك منسيئحك متوجهوك
خاللك املشيك ملسئرئتك طويتةك والتشئفك اصطبيعة(ك 

(CCI Bordeaux Gironde, 2016) ك. 
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  ك نك حنوك اصرتاثك واصثقئرةك )زيئرةك املدينةسيئحك متوجهوك
ك .(CCI Bordeaux Gironde, 2016)وتااثهئ(ك 

 المملكة المتحدة

  إمكئنيةك اصوصولك )اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك
 املتعد ة(.

  ك سنةك ك اصسيئح ك مغدر ك حيث ك من ك اخلئمسة املاتبة
،ك واملاتبةك اصاابعةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك 2018
2019. 

  املاتبةك اصتئسعةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك 

  منيك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيك اخلئمسةاملاتبةك
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك ك واصواردينبئخلئرجك 

  ك واملعئملك سيئحك متوجهوك ك املدينة ك )زيئرة ك اصثقئرة نك حنو
ك واصسيئحةك (واألثايةك اصسيئحية ك اصطهي، ك ورن ،
واألصئصةك واجلو ةك )اصشهئ اتك واصعالمئتك ك احلضاية،

ك  ك مثال(  ,CCI Bordeaux Gironde)اصبيئية

ك .(2020

 الشماليةأمريكا 
(North America) 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

  ك 2018املاتبةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك،
 .2019منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك ك اصثئنيةواملاتبةك 

  ك ك سنةك ك األوىلاملاتبة ك اصسيئحي ك اإلنفئق ك حيث من
2019. 

  سيئحك متوجهنيك حنوك اصثقئرة،ك ورنك اصطهيك واصسيئحةك
 .(CCI Bordeaux Gironde, 2020)احلضايةك 

 ك مت ك )جهوك وك سيئح ك اصتشئرلية ك اصسيئحة ك حنو  ك مثن
 CCI)تشئركك اصتجئربك معك اجملتمعئتك احملتية،ك إخل(ك 

Bordeaux Gironde, 2020). ك

 كندا
  2019منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك ك اصثئمنةاملاتبةك. 

  منيك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيك اصسئ سةاملاتبةك
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك ك واصواردينبئخلئرجك 

 المملكة المتحدة
(UK) 
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  اصسيئحةك ك نك بئصتيةك اإلجنتيزية ك اصكنديونك اصنئطقوك يفضِّك
 .(CCI Bordeaux Gironde, 2020)احلضايةك 

  ك متوجهوك ك صتسيئحةك سيئح ك اصبديتة ك األشكئل ك حنو ن
تة،ك املشيك ملسئرئتك طويالتشئفك املنئطقك احملتيةك وك )

ك  ك إخل( ك اصثقئرية  CCI Bordeaux)واألنشطة

Gironde, 2020). ك

 المحيط الهاديو آسيا 
(Asia Pacific) 

  البر الصيني الرئيسي

  ك 2018املاتبةك اصثئنيةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك،
 .2019واملاتبةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك 

  املاتبةك اصاابعةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك 

  بنيك اصبتدينك واصتجئريةاصعالقئتك االقتغئ يةك. 

  سيئحك حسئسونك إىلك حسنك ضيئرةك اجملتمعئتك احملتيةك
(CCI Bordeaux Gironde, 2020). 

  ك نك حنوك زيئرةك املعئملك اصسيئحيةك اصشهرةسيئحك متوجهوك
ك واصتسوكُ  ك )املنتجئتك صتوجهة، ك احلضاية ك واصسيئحة ق

ك .(CCI Bordeaux Gironde, 2020)اصفئخاة(ك 

 اليابان

  ك 2018املاتبةك اصثئصثةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك،
ك سنةك  ك اصسيئح ك مغدر ك حيث ك من ك اصسئبعة واملاتبة

2019. 

  ك متوجهوك ك اصتسوكُ سيئح ك حنو ك احلضاين ك واصسيئحة ةك ق
(CCI Bordeaux Gironde, 2020). 

  ك متوجهوك ك سيئح ك واصرتاث ك اصثقئرة ك حنو  CCI)ن

Bordeaux Gironde, 2020). 

 نك حنوك اصسيئحةك اصقئلمةك اتىك اصطبيعةك وك هسيئحك متوج
(CCI Bordeaux Gironde, 2020). ك ك

 جمهورية كوريا

  ك سنةك ك اصسيئح ك مغدر ك حيث ك من ك اصسئ سة املاتبة
2019. 

  ك ك واملعئملك متوجهوك سيئح ك املتئحف ك زيئرة ك حنو ن
ك  ك املنتزهئتوك اصسيئحية، ك وزيئرة ك املدينة ك يف ك اصتجول
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ك وك   Compté Régional du Tourisme)احلدالق

Paris Region, 2020). ك

 دول المغرب العربي
(Maghreb) 

 تونس

 .)إمكئنيةك اصوصولك )اصقابك اجلياايف 

  اصبتدين.اصتقئربك اصثقئيفك بنيك 

  املاتبةك األوىلك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك
 .2019إىلك اجلزالاك سنةك 

  يمنيك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقك اصثئصثةاملاتبةك
ك .2019إىلك اجلزالاك سنةك ك واصواردينبئخلئرجك 

 المغرب

  ك اخلطوطك ك اصوصولك )اصقابك اجلياايفك وتعد  إمكئنية
 اجلوية(.

 اصتقئربك اصثقئيفك بنيك اصبتدين. 

  املاتبةك اصثئصثةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك
ك .2019إىلك اجلزالاك سنةك 

ك ك ن إعداد الطالبةصدر: ممال

 Managing Resources and Capabilitiesإدارة الموارد والقدرات  .ج

يفك حتقيقك اصكفئيةك ك (Heath, 2002)ورًقئك صتبئحثك هيثك يتمث ك فحدك اجلوانبك اصاليسيةك صعمتيةك ختطيطك اصوجهةك 
ئربك ذاتك قيمةك اخلدمئت،ك واصربامجك اص يك توراك جتوك واملاارق،ك ك ،اصبنيةك اصتحتيةوك واصفعئصيةك منك حيثك اصعوام ك اجلئذبة،ك 

ك ،ك فنَّك (Crouch et al., 2000)ك نوك آخاك ستعمئهلئ.ك لمئك يضيفك لااوتشك وك تدقيقك املوار ك قب ك اك إضئرةك إىل،ك صتسيئح
كك اصقيو ك فك اتىك قدرةك املوار ،ك مبئك يفك ذصعاكُ فماك غرك لئف،ك الك بدك منك رهمك واصتقئلمةك صتموار ك املتئحةك ك إادا رهاسةك وك 

ك استخدامهئ.ك انواآلثئرك املرتتبةك 
منك ،ك وذصكك ةك املتئحةيصتموار ك اصسيئحك (Diagnostic)يك اصوجهةك اجلزالايةك إادا ك تشخيصك اتىك مسرِّك ك صذا،
ك :خالل
  فوك ال،ك وذصكك انك طايقك ك مستيتةك لئنتحتديدك وإحغئءك معئملك اجلذبك اصسيئحيك األلثاك فمهية،ك سواًءك ك

ك وك  ك اصوثئلقي، ك اصبحث ك )إجااء ك امليدان ك إىل ك مبئعاإلستاصذهئب ك احملتية(نة ك اصسيئحة ك تسجي ك مثك ،ديايئت
 املعتومئت.

 دامهئ.استخك انستيعئبيةك واآلثئرك املرتتبةك ئهتئك وجئذبيتهئك وحتديدك قدرهتئك االتقييمك إمكئن 
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  سيتمك إ راجهئك ضمنك بانئمجك هئ فك إىلك االستعمئلك املستدامك صتموار ك اصطبيعيةك واصرتاثك لئنك حتديدك مئك إذاك ك
ك اصثقئيفك احملتي.

 Ensuring a Healthy Investment Climateضمان مناخ استثماري مالئم  .د

ك املنئخك االك (Heath, 2002)ياىك اصبئحثك هيثك  سيةك يةك صتقدرةك اصتنئرستثمئريك املاللمك منك املكونئتك األسئسفنَّ
ك طوك  اللك جهو ك لبرك منك خك ك ستثمئريك إىلك صنئاةك اصسيئحةك ممكنك إىلك حدٍّك قك رفسك املئلك االتدركُ يتةك املدى.ك حيثك فنَّ

ك اصفاصك ك إىلك استياللووجو ك مؤسسئتك سيئحيةك تسعىك  ك فنَّ ك يضيف، ك املاحبة.ك لمئ ك املنتجئت، دمئتك اخلوك حمفظة
ك اصسيئحيةك  ك صتوجهة ك املتنواة ك وك واصتجئربك اصسيئحية ك اصتنئرسيقتسئهمك يفك تعزيزك جئذبيتهئ ك واصتيتبك منك قيو ك درهتئ ة

ك .ستثمئرك يفك املنتجئتك واخلدمئتك اجلديدةاالك املومسية،ك صذاك اتىك املؤسسئتك اصسيئحية
ك حية:يعك اصسيئوبئصتئيل،ك نقرتحك اإلجااءاتك اصتئصيةك منك فج ك تعزيزك وحتفيزك االستثمئرك يفك املشئرك 

  ئتك تفئقيةك اصعئمةك صتتجئرةك يفك اخلدمةك ومتعد ةك األطاافك مث ك االصثنئليتفئقيئتك اطوياك االتإباامك وك(GATS) ك
نك منك تسايعك وترةك تبسيطك وإزاصةك احلواجزك اجلماليةك وغرك اجلماليةك وإزاصةك احلغص،ك ممئك يعو ك واص يك متكِّك 

 .(COMCEC, 2014, p. 31)بئإلجيئبك اتىك االستثمئرك األجنيبك املبئشاك 

  حوارزك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك )املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك واملؤسسئتك اصكبرة(ك هبدفك تقدميك
 االقتغئ ك اصوطين.ك يفاصارعك منك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك 

  ئقته.ك لمئك منئصبك اصعم ،ك الك إلااتىك اصضاالبك فنك تستخدمك صتحفيزك وتعزيزك اصنموك االقتغئ يك وتوصيدك
اتىك إياا اتك اصضاالبك فنك تستعم ك يفك اصرتويجك واصتنميةك اصسيئحيةك املاتبطةك بأهدافك اصوجهةك وجوهاهئ.ك ك 

منك ئحة،ك ئك منك اوالدك صنئاةك اصسيلمئك ميكنك متوي ك مشئريعك اصبىنك اصتحتيةك ذاتك اصقيمةك املضئرةك انطالقكً 
 .(WTTC, January 2018)ك يزك إمكئنئتك اصنموك وجذبك االستثمئرتعزك فج ك 

  إزاصةك احلواجزك اصبروقااطيةك منك فج ك توررك اصسهوصةك صتمستثماينك احملتينيك واألجئنبك صالستثمئرك بغنئاةك
إضئرةك إىلك تسهي ك امتيةك احلغولك اتىك تغئري ك اصعم ك صتعمئلك األجئنبك يفك اصغنئاةك اصسيئحةك اجلزالاية،ك 

ك .ئلك األجنيبك املبئشاك صالستثمئراتجذبك رفسك املك يفك يسئهمممئك ،ك اصسيئحية
  ك ك واصداختية ك يفك املنئطقك اصسئحتية ك مشئريعك ك اص يك هتدفك إىلتشجيعك االستثمئر تنويعك ك سئهمك يفتتطويا

ك املومسية.ك تفئ ياألنشطةك اصسيئحيةك وتقدميهئك اتىك مدارك اصسنةك منك فج ك 
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 Information Management and Market Researchبحوث السوق و  إدارة المعلومات .ه

ك املك ك وااليتعتقك هذا ك بئصتطويا ك اصوجهة ك إ ارة ك من ك املسرِّك ون ك املعتومئتك اص يك تزوِّ  ك اصفعئلك ألنظمة ينك ستخدام
مئتك اصسيئحيةك لك صتمنتجئتك منك طافك املنظصتطوياك واصتسويقك اصفعئاصضاوريةك صفهمك حئجيئتك اصسيئح،ك واك تومئتبئملع

ك يفك ل ك منك اصقطئانيك اصعئمك واخلئص.ك 
ك :إىلك نوانيك منك املعتومئتك حبئجةصوجهةك اصسيئحيةك نَّك افك (Dwyer & Kim, 2003) واياك وليمك ياىك اصبئحثئنك 

وجهة.ك ك اصقدرةك اتىك إ ارةك ف اءك املنتجئتك اصسيئحيةك ضمنك اصومئتك اصداختيةك صتوجهة،ك واص يك متكِّنك منك حتسنيفوال،ك املعت
زا تك قدرةك املؤسسئتك اتىك إ ارةك اجلوانبك املختتفةك صتوجهة.ك ثئنيئ،ك نتئلجك ك ،ك لتمئإذك لتمئك لئنك نظئمك املعتومئتك رعئاًلك 

سوقك املتيرةك منك معك ظاوفك اصفك اصتكيكُ ك إمكئنيةاك قئادةك املعتومئتك اص يك تتي ك صتوجهةك فحبئثك اصسوق،ك واص يك تورِّك 
ك ئهتئك اصتسويقية.اسرتاتيجيخاللك 

التسئهبئك نذلاك ك ةتتفك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحوخمك اجلزالايةاصوجهةك يك مسرِّك منك فمثتةك املعتومئتك اص يك اتىك 
ك مئك يتي:
 ك طالعك اتىك خمتتفك األ بيئتصتزوارك واصسيئحك وذصكك انك طايقك االك تك حولك اصستوكك اصسيئحيإحغئليئ

واصتقئرياك واصدراسئتك ذاتك اصغتةك )املعتومئتك اصثئنوية(،ك فوك انك طايقك إادا ك حبوثك اصسوقك )والك سيمئك 
 منك فج ك اصوصولك إىلك خمتتفك األسواقك واصشاال ك اصسوقيةك املستهدرة(.ك االنرتنتمنك خاللك استعمئلك 

  ك ك  راسئتك إادا  ك اصسيئحك سوقية ك اصتحديئتك واصفاصمنك فج ك حولك رضئ ولذصكك نقئطك اصقوةك ك حتديد
ك حيثك نقرتح ك اجلزالاية. ك )يفك ك واصضعفك صتوجهة ك اصورقية ك االستمئرات ك بئستعمئل ك اصسوق ك حبوث إادا 

بطايقةك مبئشاةك معك اصسيئح(ك فوك انك طايقك استعمئلك اصتكنوصوجيئتك املؤسسئتك اصسيئحيةك اص يك تتعئم ك 
)مثال:ك وضعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك املواقعك اصامسيةك صتوجهةك اجلزالاية،ك فوك إرسئلك االستبيئنك اتىك اصربيدك 

 HappyOrNot]اتىك حمطئتك اصسعئ ةك فوك ادمك اصسعئ ةك ك االاتمئ اإلصكرتوينك فوك هئتفك اصسيئح،ك فوك 

terminals] فاصةك صتسئل ك تتي ك اصك واص يهئك يفك حمطئتك امليرتو،ك عومك بهك إمئرةك  يبك منك خاللك وضتقك مثتمئ
اص يك تامزك إىلك مستوىك ك [Smiley]بئختيئرك مدىك رضئهك فوك ادمك رضئهك منك خاللك اصضيطك اتىك فحدك األزرارك 

 رضئه(.

  هئتك اصسكئنك احملتينيك حنوك اصسيئحةك )اربك حبوثك اصسوق(.جتئحولك امعتومئتك 

  ك اتىك االاتمئ حك نقرتك حيثك ئايةك واصبيئيةك صتتنميةك اصسيئحية.ك جتمواالقتغئ ية،ك اآلثئرك االمعتومئتك حولك
اصذيك يسئادك احلكومئت،ك واملؤسسئتك وخمتتفك فصحئبك املغتحةك ك (TSA)حسئبك اصسيئحةك اصفاايك 
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ك اصتأثر ك اصسيئحاتىك رهم ك بشك ك فلثاك وضوحك ك االقتغئ يك اصكتيك صغنئاة ك احلسئبك اة ك يورا صفاايك ئ.

نئتك منك بينهئ:ك املسئمهةك يفك االقتغئ ك اصوطينك منك حيثك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك صتسيئحةك اصعديدك منك اصبيئ
فهمك اصبيئنئتك حولك اصزوارك واصغنئائتك وك نفقئتك اصسيئح،ك وك ك ائلداتك اصضاالبك منك اصسيئحة،وك واصعمئصة،ك 

 اص يك تستفيدك منك اصتنميةك اصسيئحية.ك 

  عتقةك بتحتي ك مث ك املعتومئتك املت)ك اصدراسئتنتئلجك إنتئجك وتوزيعك األ بيئتك وك ك انك طايق امك اصقطئعك اخلئصك
اتبط،ك حيةك واإلنفئقك املحجمك اصاحالتك اصسيئ،ك وك خغئلصك فسواقك اصسفاك اصاليسيةستوليئتك اصسيئح،ك وك 

يك املؤسسئتك )اتىك سبي ك املثئلك مسرِّك زك قدرةك فصحئبك املغتحةك ميكنك ملث ك هذهك املعتومئتك فنك تعزِّك خل(.ك إ
ممئك طتب،ك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك اصتنبؤك بئصك املئصية(املؤسسئتك وك ك اإلاالموسئل ك وك املوظفني،ك وك اصسيئحية،ك 

ك يسئادك اتىك اصتخطيطك طوي ك املدى.ك 

 Human Resource Developmentتنمية الموارد البشرية  .و
املهئراتك احتواءك ةك غنئااتىك اصاالقتغئ ك اصوطين،ك تنميةك اصذيك تتعبهك صنئاةك اصسيئحةك يفك ك اصكبراك صتدورك نظاكً 

خدمئتك وجتئربك ائصيةك ك لك اتىنك إىلك احلغوك ونك املتطتبئتك املتزايدةك صتسيئحك واصزوارك اصذينك يسعكَ واخلربةك اصالزمةك صتتبيةك 
ك اتك واملعارة.يعتمدك إىلك حدٍّك لبرك اتىك املهئرك ك ،واأل اءك املستقبتيك صغنئاةك اصسيئحةك اصقدرةك اتىك اصنجئحك ألنَّك ك اجلو ة،
بئملهئراتك ك زويدهئ ك تنميةك املوار ك اصبشايةك وتمنك فجك ئضاوريكً ك افماكً وباامجك اصتعتيمك ذاتك اجلو ةك اصعئصيةك فنظمةك ك تعتربصذا،ك 

ك صنئاةك اصسيئحة.نك يفك اصفئاتوك اص يك يبحثك انهئك 
ايةك منك خاللك ئك يفك تنميةك املوار ك اصبشاك رليسيكً اصوجهةك اصسيئحيةك فنك تتعبك  وركً ك إ ارةك يفك هذاك اصسيئق،ك بئستطئاة

ك باامجك اصت ك االتشجيعك وحتفيز ك صتتبية ك عتيمك واصتدريبك املغممة ك ك يئحة.غنئائتك اصسصحتيئجئتك اخلئصة نقرتحك صذا،
ك :يةواصارعك منك اصكفئءاتك ضمنك اصغنئاةك اصسيئحيةك اجلزالاك ك ،تنميةك املهئراتك منك فج اتىك اإلجااءاتك املواصيةك ك االاتمئ 
  ك تتكك اص يك تكونك ك مثك حتديد ك اصفجوات، ك وحتديد ك صتمهئراتك واصكفئءاتك احلئصية ك تشخيصك وحتتي  إادا 

 اصسيئحة.ضاوريةك ملستقب ك صنئاةك 

  ك ك منك خاللك ك ضمن امك اصنموك يفك املهئراتك اصالزمة ك اصسيئحة ك ،االستثمئرك يفك املشئريعك اصتعتيميةصنئاة
جمئالتك ك يفك نك منك احلغولك اتىك شهئ ةك اصبكئصوريئك اصتطبيقيةتطوياك مؤسسئتك تعتيميةك متخغغةك متكِّك وك 

منك فج ك حتقيقك ك عتيمك اصعئيلشهئ ةك اصتإىلك ك (،ك إضئرةإخلك ،اصسيئحةك )مثتمئك تقومك بهك فسرتاصيئ،ك و يبك ورانسئ
 تية.ك مك االستفئ ةك اصقغوىك منك اصتعتيمك املهينك املبينك اتىك اصتفئا ك واخلربةك اصعكَ 
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  جلئمعيةك اجلزالايةك يفك املؤسسئتك ا)واصفندقة،ك واصرتريهك واصنق ،ك إخل(ك ك اصسيئحةجمئالتك رت ك ختغغئتك حولك ك
ك بعدك اصتدرجك منك فج ك ررعك مستوىك املعارةك يفك صنئاةك  ومتكنيك اصطتبةك منك مواصتةك اصدراسةك يفك طورك مئ

ك اصسيئحة.ك 
  اصعم ك اتىك يئحةك ئلك اصساجلئمعئتك اص يك تقرتحك ختغغئتك يفك جماتىك املؤسسئتك اصتعتيميةك املتخغغةك وك

ك اص يك تتيبك املتطتبئتك املتيرِّك  ك املواضيع ك تيطية ك اصسيئحة ك صغنئاة ك اة ك تعتيميةصيفك بااجمهئ ك رنك اصطهيك ، مث :
ك اصستولية ك اصعتوم ك حبوثك اصسوقك يفك اصسيئحة، ك اصسئل )ك واصثقئرئتك اصعئملية، ك تطوك (ستوك ك املنتجئتك ، يا

واألنواعك اجلديدةك صتسيئحة،ك اصتيئتك األجنبية،ك االستقبئلك يفك اصغفك األمئمي،ك خدمئتك اصياف،ك إ ارةك 
 .قئنونك اصسيئحة،ك وسيئسئتك اصسيئحة،ك إخلاألامئل،ك اإل ارةك واصتسير،ك االقتغئ ،ك اصتسويقك اصسيئحي،ك 

  رت ك ختغغئتك حولك اصسيئحةك يفك مؤسسئتك اصتعتيمك املهينك اص يك هتدفك إىلك اصارعك منك اد ك املوظفنيك
املؤهتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصتنسيقك بينهئك وبنيك مؤسسئتك اصتعتيمك األلئ مييةك اص يك هتدفك إىلك تنميةك 

 ئحة.نك مسؤوصيةك قيئ ةك وتسيرك صنئاةك اصسيونك صَّك واصارعك يفك اد ك املسرينك واصبئحثنيك اصذينك سيتوكَ 
  تنظيمك ندواتك ومتتقيئتك جتمعك بنيك اصبئحثنيك األلئ ميني،ك واصطتبة،ك وخمتتفك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك

 يئحة.قك إىلك خمتتفك املستجداتك يفك صنئاةك اصسمنك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك منك فج ك نشاك املعارةك واصتطاكُ 
 وذصكك انك ة.ك صاحبيةك ضمنك صنئاةك اصسيئحمنك اصارعك يفك مستوىك االحرتاريةك وانك كِّك توررك اصكفئءةك اص يك مت

وبئخلغوصك ك ةتشجيعك املؤسسئتك اصسيئحيوك ك اصبتدك فحنئءك مجيعك يفك اصتدريبيةك اصدوراتك منك اد  ك ك طايقك تقدمي
اصنموك ك منك فج ك مسئادهتمك اتىك هذهك اصدوراتاملشئرلةك يفك ك اتىاصغيرةك واملتوسطةك ك املؤسسئتك اصنئشئة
ك اصسيئحي.ك مك صتتبيةك اصطتبك املتيرك يفك اصسوقتكييفك منئذجك فامئهلبشك ك فقوىك وك 

 إصكرتونيةك منغةك ك  وراتك تدريبيةك انك طايقك تطويابتقدميك املؤسسئتك اصتعتيميةك املتخغغةك يفك اصسيئحةك ك قيئم
تفئاتيةك يتمك منك خالهلئك تقدميك  روسك فلئ مييةك ولذصكك مقئطعك ريديوك تعتيميةك تتنئسبك معك مجيعك اصشالئءك 

 تقومك بهك لتيةك  يبك صتسيئحة(.ك مثتمئواصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك )واملوظفنيك 

 ك املؤسسئتك طتبةك يفاص،ك وذصكك انك طايقك إ مئجك قتغئ ياالاصتعتيمك واصقطئعك ك ئتشاالئتك بنيك قطئاك تطويا
 إجااءك تابغئتك ضمنهئ.متكينهمك منك اصسيئحيةك اصعئمةك واخلئصةك وك 

  سيئحةك منك استعمئهلئك ومتكنيك اصطتبةك يفك جمئلك اصعئمةك اصتطوياك وحتسنيك ماارقك املطبخك يفك املؤسسئتك اصتعتيميةك
ك يفك باامجك اصتدريبك املتعتقةك بئصطبخك واصضيئرة.
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 Crisis Managementإدارة األزمات  .ز
تزايدةك إ ارةك األزمئتك منك اصتحديئتك مك فنَّك ك (Ritchie & Crouch, 2010)ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك 

يك اصوجهئتك اصسيئحية.ك إذك تعاضتك اصعديدك منك اصوجهئتك منك وقتك آلخاك ألزمئتك خمتتفةك تواجهك مسرِّك األمهيةك اص يك 
اك الحقةك اتىك صورةك اصوجهة.ك اندمئك حتدثك مث ك هذهك األزمئت،ك اتىك اتك اتىك اصسيئحك فثنئءك األزمةك وتالتك آثئركً فثَّك 

ئرةك إىلك اواقبهك وريك صألزمةك بئإلضثرك اصفتـأاصوجهئتك فنك تكونك قئ رةك اتىك االستجئبةك بطايقةك رعئصةك صتتعئم ك معك اص
ك طويتةك املدى.

منك املهمك يفك إ ارةك األزمئتك ك هفنَّك ك (Raina, Zhao, & Gupta, 2010)نك بشك ك ائم،ك ياىك اصبئحثك راينئك وآخاوك 
ك املشكالتك  ك ام ك حل  ك مجيعك ك (Problem-solving action plan)وضعك خطة ك بنيك اهتمئمئتك وفنشطة جتمع

فنَّك اإل ارةك اصفعئصةك صألزمئتك ك (Waller, Lei, & Pratten, 2014)نك صاك وآخاوك اوك ك ةحثبئاىك اصئبك املغتحة.ك لمئك تفصح
قئلمةك ك مكُ ستقبتية،ك وتطوياك وتنفيذك تدابرك اصوقئيةك وإادا ك خطةك ام ك تضاملك ئتزمئألهتدفك إىلك اصتنبؤك االستبئقيك ب

 ,Martens, Feldesz)نك وك وآخاك ك بئحثك مئرتينزلمئك يضيفك اصاخلطواتك اصواجبك تنفيذهئك يفك حئصةك حدوثك فزمة.ك ك 

& Merten, 2016) ك وسئل ك اإلاالمك واحدةك منك فهمك مغئ رك املعتومئتك اص يك تؤثِّك ك ذاك صاك اتىك صورةك اصوجهة،ك فنَّ
،ك األزمئتدوثك يفك حئصةك حك صكيك تتمكنك اصوجهةك اصسيئحيةك منك حتسنيك صورهتئك فوك احلفئظك اتىك صورهتئك اإلجيئبية

ك اتيهئك اصتعئونك واصتكئم ك معك وسئل ك اإلاالم.

  Monitoring and Evaluationالتقييم و المراقبة  .ح
ك جزءكٌ ك ومااقبةك اصبيئةك اصتنئرسيةك سرتاتيجياصتحتي ك االك فنَّك ك (Dwyer & Kim, 2003)ياىك اصبئحثئنك  واياك وليمك 

نتظمك صفعئصيةك اصسيئسئتك يمك املاصتقيفنَّك ك لمئك يعتربانسرتاتيجيئتك اصسيئحية،ك ك الصيئغةك اصسيئسئتك وامنك امتيةك ك فسئسي ك 
دك يؤلِّك حيةك فخاى،ك منك نئمنك فج ك تعزيزك تنئرسيةك اصوجهة.ك فماك ضاوريك ك ،ئسرتاتيجيئتك اص يك متك تنفيذهئك سئبقكً واال

فسئسك ك منك فج ك توررك تبئعك هنجك فلثاك صاامةك ومشوصيةك صتتقييماتىك فمهيةك اك (Faulkner, 1997)اصبئحثك روصكناك 
يمك سرتاتيجية،ك لمئك يؤلدك اتىك فمهيةك حتتي ك احلغصك اصسوقيةك وااتمئ هئك لمؤشاك صتقياصقااراتك االك ختئذفلثاك صالبةك ال

اص يك متكِّنك اقك طفرض ك اصك ئستكشئفيوصيك بك إضئرةك إىلك ذصك،مدىك حتقيقك اصوجهةك اصسيئحيةك صألهدافك املسطاة.ك 
ك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك واصفئاتنيك اصقاارك ك ئعنَّك صكُ خمتتفك معك ك اصدراسئتمنك مشئرلةك نتئلجك 

ك اصتئصية:املؤشااتك يك اصوجهةك اجلزالايةك قيئسك ومااقبةك نقرتحك اتىك مسرِّك 
  ك صنئتجك احملتيك اإلمجئيلاك يفاملسئمهةك املبئشاةك(Direct Contribution to GDP ك:) زك هذاك املؤشاك اتىك يالِّك

احملتيك ك اإلمجئيل،ك ويشرك إىلك اجلزءك منك اصنئتجاآلثئرك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك اتىك اصنئتجك احملتيك قيئسك 
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ئمة،ك تغئلك املبئشاك بئصزوارك واصسيئحك )اإلقيدهك منك طافك مجيعك اصغنئائتك ذاتك االاإلمجئيلك اصذيك يتمك توص
ك واخلدمئتك  ك اصثقئرية، ك واخلدمئت ك اصسيئحية، ك واصولئالت ك اصسيئرات، ك وتأجر ك اصالئب، ك ونق  واإلطعئم،

 (.،ك إخلاصايئضيةك واصرتريهية
  ك صنئتجك احملتيك اإلمجئيلاك يفاملسئمهةك اصكتيةك(Total Contribution to GDP ك:) يشرك إىلك اصنئتجك احملتيك

ك غرك املبئشاةك ياإلمجئيلك اصذيك  ك إىلك آثئرهئ ك إضئرة ك اصسيئحة، ك منك ِقب ك صنئاة ك مبئشاة ك بطايقة ك توصيده تم
(Indirect) واملستحثةك ك(Induced). 

  اصتوظيفك اصسيئحيك(Tourism employment) نئاةك تمك توصيدهئك يفك صياص يك املبئشاةك يشرك إىلك اصعمئصةك :ك
اصرتريه،ك وك املطئام،ك وك اخلطوطك اجلوية،ك وك اصولئالتك اصسيئحية،ك وك مثال:ك يفك املؤسسئتك اصفندقية،ك ) اصسيئحة

ئرةك إىلك تمك توصيدهئك بطايقةك مبئشاة،ك إضيواصعمئصةك اصكتيةك )اد ك منئصبك اصعم ك اص يك سئل ك اصنق ،ك إخل(ك وك وك 
ك صنئاةك معدالتك اصنموك احلقيقيةك صتعمئصةك يفلمئك يشم ك املؤشاك اتىك ،ك ك املبئشاةك واملستحثة(املسئمهئتك غرك 

 .اصسيئحة
  ف اءك اصسيئحةك(Tourism performance)تك معداليفك املؤشااتك اصنئجتةك انك اصسيئحة،ك مث :ك تمث ك :ك ي

ك وك اصنمو،ك  ك اصواردينك منك اخلئرج، ك اد  ك صتوجهة، ك اصسوقية ك ك اصسيئحمعدلك منوك وك واحلغة زانك يموك األجئنب،
 .دةك اإلقئمةك ومعدلك إائ ةك اصزيئرةمتوسطك موك ك مدروائتك اصسيئحة،

  ك اصزوارصئ راتك(Visitor exports) ك تشرك إىلك اإلنفئقك  اخ ك اصوجهةك منك ِقب ك اصسيئحك اصدوصينيك صك  ك :ك
 اتىك اصتعتيم.ك اصدويلستثنئءك اإلنفئقك يفك ذصكك اإلنفئقك اتىك اصنق ،ك وبئمنك رحالتك اصعم ك واصرتريه.ك مبئك 

 Adhering to Sustainable Tourism Principlesلتزام بمبادئ السياحة المستدامة اإل 6.4.5
ك ك ورًقئك اصسيئحةك املستدامةك عدك تكُ  يهدفك ئك ئك إجيئبيكً هنجك ك (Bramwell & Lane, 1993)ك بااموي ك والينك صتبئحثـَنين
ك ا ك ك حلدِّك إىل ك اصسيئحة، ك بنيك صنئاة ك اصتفئاالتك املعقدة ك ان ك اصتوتااتك واالحتكئلئتك اصنئجتة ك اصسوك من اصبيئةك وك يئح،

تىك نوايةك املوار ك واحلفئظك اك استدامةتنطويك اصسيئحةك املستدامةك اتىك اصعم ك منك فج ك إذك واجملتمعئتك احملتيةك املضيفة.ك 
ك اهنئكك حدو كً ك دركك فنَّك اصنمو،ك صكنهئك تك مةك صيستك ضدَّك بئصتئيلك اصسيئحةك املستداوك اصطبيعيةك واصبشايةك اتىك املدىك اصطوي .ك 

ك .بشك ك لبرك منك مكئنك إىلك آخاختتتفك هذهك احلدو ك ك صتنمو،ك اتمئك فنَّك 
رعك منك جئذبيةك اصوجهةك وقدرهتئك اصتنئرسيةك منك فنهك ميكنك اصاَّك ك (Mihalič, 2000)ميهئصيكك اصبئحثةك تؤلدك لمئك 

ك اصتنئرسيةك صتوجهةك منك خاللك  ك تعتقدك فنهك ميكنك تعزيزك اصقدرة ك اصبيئيةك صتوجهة.ك لمئ ك اصستيمةك صتجو ة خاللك اإل ارة
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فئظك اتىك مستوىك وفنَّك احلاملمئرسئتك املبتكاة.ك ك اتىك فرض ك االاتمئ وك جممواةك منك املبئ راتك مث ك املمئرسئتك اصبيئية،ك 
ك منك ا ك ألغتبيةك فنواعك اصوجهئتك اصسيئحية.ك جلو ةك اصبيئيةك اصكتيةك فماك مهمك صتقدرةك اصتنئرسيةائل 

ئ ئك اصسيئحةك املستدامةك اتىك مبك االاتمئ ك نقرتح،ك اصوجهةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئرمنك فج ك اصارعك منك جئذبيةك 
ك :منك خاللك اصعنئصاك اصتئصية

 The Role of Stakeholders أصحاب المصلحةدور  .أ
  ك ك اصسيئحيك ورًقئياتبطك بقئءك اصنشئطك صتنسيقك اتىك اك (Hadach & Tebbaa, 2015)ك هداشك وطبئعك صتبئحثـَنين

صنئاةك ك ستدامةامنك فج ك حتقيقك ك بئصيةفمهيةك ك ذاك ائك وفماكً حتديكً ك ،ك واصذيك يعتربفصحئبك املغتحةبنيك خمتتفك 
ك اصسيئحةاصسيئحة.ك  صعئمك اصتعئونك واصشاالةك بنيك اصقطئانيك اوك ك ،منك احلوارسرتشدك مبزيدك فنك تك اتىك تنمية

ك يفاصتعئونك بنيك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك ك يسم ك ،(Sellin, 1999)واخلئص.ك رحسبك اصبئحثك ستنيك 
واصتدريبك ك تطوياك املنتجئت،وك اصتسويق،ك وك اإل ارةك اصسيئحية،ك وك بنجئحك امتيةك اصتخطيط،ك ةك صنئاةك اصسيئح

صسيئحية،ك ئونك واصشاالةك اصعنغاك األسئسيك صتخطيطك وإ ارةك املنتجئتك اتعتربك امتيةك اصتعوبئصتئيل،ك صتعتيم.ك اوك 
 .يفك قتبك تنميةك اصسيئحةك املستدامةك بئاتبئرهئ

  تطوياك اصسيئحةك ينبعك منك شاالةك بنيك اجملتمعئتك احملتيةك واإلقتيمية،ك ك اصتألدك منك فنَّك ك لذصكمنك اصضاوريك ك
طك ضاوريك حتئصفئتك وشاالئتك شاك ك وجو حيثك يعتربك ولذصكك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك واصسكئنك احملتيني.ك 

 صنجئحك جتئربك اصسيئحةك املستدامة.
 Promote at the الترويج على المستوى الوطني لسياسة سياحية محترمة للتنمية المستدامة .ب

National Level a Tourism Policy that Respects Sustainable Development. 
 ك صتنميتهئديهمك اإلرا ةك صك صكيك تكونك اصطبيعيةك واصثقئريةك طنيك مبوار هماتىك اصسكئنك احملتينيك فنك يكونواك ماتب

يك اصوجهةك اصسيئحيةوتعزيزهئ.ك صتحقيقك ذصك،ك ينبييك اتىك  صسكئنك احملتينيك يفك تشجيعك مشئرلةك اوك تعزيزك ك مسرِّ
ك نينك لبركَ وتنوعك ك ك فشكئلك احلافك اجلزالايةك اص يك تتميزك بثااءك ملختتفاصرتويجك ك ية،ك وذصكك انك طايقتنميةك اصسيئحاص

ك ك ك سواءكً  ك منك بينهئ ك اصتقنيئتك واصديكورات: جئ ك سوك ك جموهااتك وحتيك اصطوارق،لئنك ذصكك يفك األشكئلك فو
بيةك صتغحااءك صياك ساللك املنطقةك اوك ك واألواينك اصنحئسيةك صيا ايةك وتندوف،ك اصوا ي،ك واملزاب،وك بسكاة،ك وك غا اية،ك 

 خل.اصتطايزك يفك املزابك واهلقئر،ك إوك ك اجلزالايةك )توات(،
  ةك اصسيئحيةك املختتفة:ك مث ك سيئحك األشكئلمنك فج ك تتبيةك احتيئجئتك ابتكئرك منتجئتك جديدةك مغممةك

 ية.ستكشئرواصاحالتك االك اصسيئحةك اصبيئيةوك امليئماات،ك 
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  وحترتمك قواادك ك مةك بطايقةك تنسجمك معك اصبيئةك احملتيةاصبىنك اصتحتيةك اصفندقيةك واصسيئحيةك مغمَّك ك اصتألدك منك فنَّك
ك اصتقتيديةك  ك صتمنئطقك اجلاصتغميمك واألمنئطك املعمئرية اي،ك ولذصكك منئطقك اجلنوبك اجلزاليفك زالايةك والك سيمئ

منك اصرتاثك واص يك تعتربك ك (Ksourian architecture)تستتهمك منك هذهك األمنئطك املعمئريةك مث ك هندسةك اصقغورك 
صفئاتنيك يفك اتىك المئك وا يك مزاب،ك ويفك جنوبك شاقك اجلزالا.ك ك وك جيئ هئك يفك بشئر،ك اجلزالاي،ك واص يك ميكنك إ

مك ملختتفك املنئخك واملوار ك املئليةك اندك تغميمهوك احملتية،ك األوصيةك اتبئرك املوا ك بعنيك االخذك األصنئاةك اصسيئحةك 
 اصبىنك اصتحتيةك اصسيئحيةك واصفندقية.

  اتىك ،ك 2016نةك سفخذك قغاك تئريالصتك ببينك يزقنك )غا اية(ك لنموذجك فوك مثئل.ك رتقدك حتغتتك هذهك املدينةك
تحدةك ألممك املاألطاافك صخاللك مؤمتاك ك نرتنتاالاجلئلزةك األوىلك صتمدينةك املستدامةك منك طافك مستخدميك 

ةك .ك لمئك متك تغنيفك قغاك تئريالصتك يفك املاتبةك اصثئنيةك صتجئلزةك اصكربىك صتمدينةك املستدام(COP 22)حولك املنئخك 
مك مدنك ممئثتةك صهك يفك ك حيتذىك بهك وتوصيك بتغمياملثئصيةك منك قب ك جلنةك اصتحكيمك اصدوصيةك واص يك ااتربتهك مثئاًلك 

ك  ك اجلديدك سنة ك اصقغا ك متك إطالقك هذا ك األخرك اتىك موقعك صخايك تبتغك 1997اجلزالا. ك حيثك ميتدك هذا ،
رتاثك اتىك اصك يئةك بنئءكً نك منك حتسنيك جو ةك احلمك صكيك ميكِّك مِّك ئ،ك وصكُ مسكنكً ك 1050اك ويضمك هكتئركً ك 22مسئحتهك 

ك ستخدمك مبئ روك املشاوعك موا ك فوصيةاك .(HuffPostMaghreb, 2016)املعمئريك ومبدفك احلفئظك اتىك اصبيئةك 
ملبئينك اصقدميةك منك ستتهمواك منك ائءك هذهك املدينةك اصبيئية،ك يفك حنيك اوخشبك اصنخي (ك صبنك اجلروك حمتيةك )احلجا،ك 

ياللك هذاك استك اجلزالايةيك اصوجهةك مسرِّك اتىك .ك قغورك املزاب،ك معك اإل خئلك اصذليك صتحداثةك  اخ ك املبئين
عك منك ماليتهئك اتىك راصتواص ك واصرتويجك صغورةك املدينةك واصاَّك منك فج ك ارتافك اتىك اصنحوك اصدويلك اصتتويجك واال

بئستطئاةك ملستدامة.ك اك اصسيئحةوجهةك سيئحيةك رالدةك حمرتمةك ألبعئ ك ك إىلحتويتهئك وك املستوينيك اصوطينك واصدويل،ك 
ندمئجك االك رلةك يفك األشيئلك اصعئمةك منك فج ائ اتك وتقئصيدك املنطقةك واملشئك التشئفواألجئنبك ك اصسيئحك احملتيني

ك صبذصكك فحدك ك رينمطوِّك معك اصسكئنك احملتينيك  ك اصتاصتوجهئتك اجلديدة ك واملتمثتةك يفك اصسيئحة ك عتيميةتسيئحة
(Educational tourism). 

  ا،ك وختغيصك ثاك ااضةك صتخطاصوصولك صتمواقعك واملعئملك اصتئرخييةك األلك إمكئنيةمنك املاللمك لذصكك اصتحكمك يفك ك
 .جاك يفك إصيزي اية،ك وطئسيتيك نآاصوقتك صغيئنةك هذهك األمئلنك مث ك وا يك مزابك يفك غاك 
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 Preserving Cultural and افي والطبيعي لألجيال المستقبليةالحفاظ على التراث الثق .ج

Natural Heritage for Future Generations. 
  كنك إصالحهك بشك ك الك ميك اصطبيعيةك صتجزالاك وادمك ختايبهئك املوار منك واجبك األجيئلك احلئصيةك احلفئظك اتىك

ك صذصكك جيبك اتيهمك اصنظاك يفك اصعواقبك احملتمتةك ملختتفك املشئريعك املنفذةك  منك فج ك األجيئلك املستقبتية.
ك ئالستدامةك انبمئنك سك قتغئ يك يتَّك اصسيئحةك واصنموك االك اصتألدك منك فنَّك ك واملاتبطةك بغنئاةك اصسيئحة،ك ولذصك

 اصاشيدك واملنئسبك صتموار ك املتئحة.ستعمئلك طايقك اال

 ,Educate بمبادئ السياحة المستدامة مختلف الفاعلين تدريب وإعالم المواطنينو تعليم،  .د

Train and Inform the various Actors on the Principles of Sustainable Tourism. 
 صفئاتنيك اوك حئبك املغتحةك الك بدك منك تنظيمك ندواتك و وراتك تدريبيةك ألغااضك إاالميةك موجهةك جلميعك فص

صنيك احملتيني،ك مبئشاك فوك غرك مبئشاك معك اصسيئحك )املسؤوك ك اتغئلنئاةك اصسيئحةك واص يك قدك يكونك هلمك احملتينيك يفك ص
ك وك  ك وك املاشدين، ك وك اصسئلقني، ك اصسيئحية، ك صألنشطة ك املخغغة ك اإلب  ك واإلطعئموك مئصكي ك اصفنئ ق ،ك موظفي
 (.خلواملتئحف،ك إاملعئملك اصسيئحيةك ك املسؤوصنيك انك صيئنةوك احلاريني،ك وك 

 ملستدامة.ك مبئ ئك اصسيئحةك اتعتيمك ،ك واص يك تضمنك متخغغةك يفك اصسيئحةك واصفندقةجئمعئتك ومدارسك ك إنشئء
 يسم ك ذصكك بتكوينك اصشبئبك احملتينيك يفك املهنك اصسيئحيةك و جمهمك ريمئك بعدك يفك اصتنميةك اصسيئحيةك ملنئطقهم.

والترويج  يعلى التراث الطبيعي والثقاففاظ لممارسات السياحية التي تتوافق مع مبدأ الحاتعزيز  .ه
 Promote and Enhance Tourism Practices in line with the Principle of لها

Preservation of Natural and Cultural Heritage. 

  اثك اصسيئحةك اتىك إجيئ ك توازنك بنيك متطتبئتك اصسيئحةك ومحئيةك اصرتك ك صنئاةيفك ك اصفئاتنيالك بدك منك تشجيعك
املواقعك وك ك ملمنك خاللك اصتنسيقك بنيك اصسيئسئتك اصسيئحيةك واصثقئرية.ك جيبك بذلك اجلهو ك منك فج ك محئيةك املعئ

ك  ك واصثقئرية، ك وتسهي ك وك اصطبيعية ك اتىك قيمتهئ، ك مإصيهاصوصولك ك إمكئنيةتستيطك اصضوء نك طافك اصسيئحك ئ
ستيعئبهك طقةك انألمث ك صتسيئحك اصذيك ميكنك صتممنك حتديدك اصعد ك افوَّالك ب.ك ومعك ذصك،ك الك بدك احملتينيك واألجئن

منك األنسبك سيكونك .ك (8-4-5 )اصعنغاك " "ك منك اصقسمك جتمئايةواصبيئيةك واالمنك حيثك قدراهتئك املئ ية،ك 
 (Mass tourism)منك اصسيئحةك اجلمئهريةك ك بدالكً ك (Niche marketing)اصتوجهك حنوك اصسيئحةك املتخغغةك 

،ك واص يك ملنمَّطةااصسيئحيةك غرك حنوك اصاحالتك ك ميولعديدك منك اصسيئحك تترك . اجلنوبك اجلزالايك والك سيمئك يف
ج ك يكونك ائ ةك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك مستعدينك منك فإذك اصثقئرئتك اجلديدة.ك ك التشئفزك وك زك اتىك اصتميكُ تالِّك 
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اهلئلتةك ك ادا األجيجك وك اصضاك انك جتابةك سيئحيةك رايدةك ومتميزةك بعيدك ك ايشإنفئقك مبئصغك مئصيةك معتربةك منك فج ك 
 منك اصسيئحك اص يك ميكنك مشئهدهتئك يفك فغتبك اصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى.

  اصطبيعيةك دهئك اصسيئحك نتيجةك صزيئرةك خمتتفك املعئملك اصثقئريةك وك الك بدك منك إائ ةك استثمئرك جزءك منك األربئحك اص يك يوصِّك
ئك تكييفهئك ورقكً وك ظك اتيهئ.ك اتىك املسؤوصنيك احملتينيك حتديدك رسومك  خولك منئسبة،ك يفك محئيةك هذهك املواقعك واحلفئ

 ئ.إصيهك سئبقكً ك متتك اإلشئرةلمئك ك ك جلنسيةك اصزالا
 .Development of Alternative Forms of Tourism تطوير األشكال البديلة للسياحة .و

بئ ئك اصسيئحةك واص يك تتوارقك معك منقرتحك تطوياك جممواةك منك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحةك يفك اصوجهةك اجلزالايةك 
ك :،ك منك بينهئاملستدامة

 ك سيئحةك اهلواءك اصطتق(Outdoor tourism)قرتابك فلثاك منك اصطبيعة.:ك ألوصئكك اصذينك يايدونك اال 
  ك ك اصبيئية ك  :(Ecotourism)اصسيئحة ك طايق ك املتعمقك ك اصسيئحك استهدافوذصكك ان ك اصفهم ك يف ك ياغبون اصذين

ةك اجلزالايةك دالقك اصوطنيةك واحملميئتك اصطبيعية.ك منك املنئطقك اصسيئحيصألنظمةك اصبيئيةك املختتفةك منك خاللك زيئرةك احل
اصوطنيةك ك ظرةولذصكك احلاصوطنيةك اصثقئريةك صألهقئرك ك ظرةاحلك اص يك تتمئشىك معك هذاك اصنوعك منك اصسيئحة،ك نذلا:

 صتطئسيتي.
  تطارةك فوك اصغدميةك اصسيئحةك املك ك(Extreme tourism) ك وهيك اصسيئحةك اص يك تتضمنك اصسفاك إىلك األمئلنك:

ك )رك اخلط ك ة ك مث : ك اصغحئريوك اجلبئل، ك وك ك اصكهوفوك ، ك املتطارةإخلاأل غئل، ك اصسيئحة ك تتداخ  ك اك (. صايئضةك مع
نغاك املخئطاة.ك اثنئنك يفك ائم ك اجلذبك اصاليسيك وهوك "االندرئعك األ رينئصني"ك اصنئجمك انك املتطارة،ك ويشرتكك اال

 قك قممك جبئلك اهلقئرك مثال.طايقك تستكُ ك ميكنك ممئرسةك هذاك اصنوعك منك اصسيئحةك ان
  اصسيئحةك اصتضئمنيةك(Solidarity tourism): عةك اصثقئرئتك واصطبيوك حرتامك األشخئص،ك واص يك تقومك اتىك فسئسك اك

 هبدفك مسئادةك وحتقيقك اصاب ك صتبتدانك اجلنوبيةك واصسكئنك احملتيني.
 Respect the Tourist Sites للسكان المحليينالعادات والتقاليد و المعالم السياحية حترام ا .ز

and the Customs and Traditions of the Local Population. 
  شعاك نظاةك ثئقبةك حولك اصثقئرئتك األخاى.ك ومعك ذصك،ك قدك يك إاطئءميكنك صتسيئحةك تعزيزك اصاوابطك بنيك اصشعوبك وك

ةك  اخ ك فوك بئصقابك منك املعئملك اصسيئحيةك اص يك يزورهئك اصسيئحك األجئنبك بئصغدمك اصسكئنك احملتيونك اصذينك يعيشون
ك  ك نتيجةك ألمنئطك مالبسهمك املختتفة. ك اصصذا، ك تقئصيدك اصسكئنك احملتينيك واملواقعك اصدينية  يك اتىك اصسيئحك احرتام

 نك بزيئرهتئك مث ك املسئجدك واصزوايئ.يقوموك 
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 منئطقك اصولئالتك اصسيئحيةك صتوك يئحيةك األجئنب،ك اتىك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك )منظميك اصاحالتك اصس
زيئرهتئ،ك ولذصكك توايتهمك ك متقئصيدك املنئطقك اص يك ستاملاشدينك واملمثتنيك احملتيني(ك إاالمك اصسيئحك بتوك املستقبتة،ك 
 .ك صسيئحيةانظئرةك املواقعك اصسيئحيةك واصرتاثك اصثقئيفك واصطبيعيك صتمواقعك وك حرتامك اصبيئة،ك بضاورةك ا

 Realize Regular Revenues وزيعها على مختلف الجهات الفاعلةوت منتظمةتحقيق مداخيل  .ح

and Distribute them to the Different Actors. 
  اةك ستفئ ةك منك مجيعك اصفاصك اص يك توراهئك صنئمنك فج ك االائ صةك وك احلاصك اتىك توررك منئصبك ام ك اللقة،ك

ك ئذاختمنك اصضاوريك اصعم ك اصاللقك واصقضئءك اتىك اصفقا،ك وك ك ،(Inclusivity)هبدفك تعزيزك اصشموصيةك وك ك .اصسيئحة
ك يعزِّك ك (Holistic approach)هنجك شئم ك  ك اصشئم " ك "اصنمو منك خاللك سيئسئتك ك (Inclusive growth)ز

بطايقةك ائ صةك بنيك -رك املئصيةاملئصيةك وغ–اتك متضئراةك صضمئنك توزيعك روالدك اصسيئحةك جااءإلتخطيطك اصوك ك رعئصة،
 .(UNWTO, 2017)ك واصسكئنك احملتينيك املؤسسئت

  سيئحك هتمئمهمك اتىك سوقك اصمجيعك اك ادمك تاليزملسؤوصنيك انك املشئريعك اصسيئحيةك اتىك امنك نئحيةك فخاى،ك
جتنبك ك يفقئتك سيئحيةك حمتيةك وإقتيميةك وجو ك تدركُ ئ،ك يسئهمك إصيهك سئبقك ك متتك اإلشئرة.ك حيثك لمئك األجئنب
ك املومسية،ك ك  ك لمئ ك اصضئرة ك يسئادك اتىك اصتقتي ك منك اآلثئر ك صـ ويضمنك ك (Stop and Go)"اصتوقفك واصذهئب"

 ستقاارك اصنسيبك صتعوالدك بئصنسبةك صتمجتمعئتك اصايفية.اال

 The Role of the Algerian في تطوير السياحة المستدامة دور الحكومة الجزائرية .ط

Government in Developing Sustainable Tourism. 
  وتدقيقك مشئريعك اصتنميةك ك مااقبةوك تقييمك األثاك اصبيئيك واصثقئيف،ك هئ رةك إىلك اتىك احلكومةك تطوياك معئيرك وقواننيك

 لك اصبديتةك صتسيئحة.ةك تعزيزك األشكئذهك اصقواننيك واصسيئسئتك اصضايبيينبييك اتىك هحيثك ك اصسيئحيةك املختتفة.
 صرتاثك اصوطينك اك يةك اصسيئحيةك اتىك مواقعتطوياك تقنيئتك وف واتك منئسبةك منك فج ك حتتي ك تأثرك مشئريعك اصتنم

 واملعئملك األثاية.
  ئرةك اصعئصية.ك عيةك ذاتك اصقيمةك املضتفويضك صتمجتمعئتك احملتيةك حقوقك اتىك األصولك اصطبياصبإمكئنك احلكومةك

ثك اصنشئطك ئطقك جذابةك منك حيوبئصتئيل،ك رإهنئك تعيدك إىلك اجملتمعئتك احملتيةك حقوقك متكيةك األراضيك اتىك من
 اصسيئحي.

 وجو ةك وسئل ك اصنق ك منك خاللك راضك قواننيك صئرمةك ريمئك يتعتقك بئصنق ك يفك املنئطقك ك استدامةوك طئق،ك حتسنيك ن
ك .املستدامةوسئل ك اصنق ك صاصرتويجك تعزيزك وك املالزية،ك ولذصكك 
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 Key Success Driversمحركات النجاح األساسية  7.4.5
هئتك اص يك وضعتهئك خمتتفك اصوجهئتك اصسيئحيةك والك سيمئك اصوجططك اخلسرتاتيجيئتك وك االاأل بيئتك وك ك ئك مننطالقكً ا

ك اصدراسة،ك  تمحورك هذهك .ك حيثك تفسئسيةك تؤثاك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةوجو ك حمالئتك جنئحك صنئك ك تض احم َّ
ك اإلرا ةك اصسيئسية.وك ك االبتكئربشك ك فسئسيك حولك ك احملالئت

 Political Willاإلرادة السياسية  .أ

ك ورقكً  يك اصوجهئتك اصسيئحيةك ،(Ritchie & Crouch, 2010)ك ريتشيك ولااوتشك ئك صتبئحثـَنين ك قئمك اصعديدك منك مسرِّ
نميةك رتقئرك إىلك اإلرا ةك اصسيئسية،ك يتمك إمَّئك تعزيزك فوك تعطي ك جهو همك املبذوصةك صتهك وبسببك اصوراةك فوك االمبالحظةك فنَّك 
سهي ك ،ك اصدورك املهمك اصذيك يتعبهك اصدامك اصسيئسيك يفك ت“ك را ة،ك هنئكك طايقةحيثمئك توجدك إك ”دك املث ك جيسِّك إذك ك اصوجهة.

سك رقطك اتىك ك اإلرا ةك اصسيئسيةك صيلمئك تعربِّك ك ك وجهةك تنئرسيةك اتىك املستوىك اصعئملي.ك نشئءجهو ك صنئاةك اصسيئحةك إل
ئك لذصكك اتىك اجتئهئتك اصسيئسينيك حنوك تنميةك صا ملسئمهةك املمكنةك اك جتئهئتك مجيعك قئ ةك اجملتمعك جتئهنئاةك اصسيئحة،ك وإمنَّ

ك جتمئايةك واصثقئرية.ك ل ٍّك منك اجلوانبك االقتغئ ية،ك واالصغنئاةك اصسيئحةك إىل
وك اصوجهةك اجلزالايةك بتغميمك ابئصتئيل،ك الك يكفيك فنك يقومك موك  ئسئتك صتنميةك سرتاتيجيئتك ووضعك خططك وسيسرِّ

ئك يتطتبك لذصكك  صتدورك اصكبرك ك اتدُخ ك اصدوصةك نظاكً اصوجهةك اجلزالايةك منك فج ك إاطئلهئك املكئنةك اص يك تستحقهئ،ك وإمنَّ
ك  ك اصذيك تتعبهك يفك إ ارة ك اصسيئحتتحكوك ر.ك هلئواصرتويجك اصوجهة ك هيك اص يك حتدِّ ك ةك لوهنمةك سيطاةك لبرةك اتىك صنئاة ئ

ك واصتشايعئت ك واهليئئتك األخاى، ك ومبئ راتك اصتموي ك اصوزاراتك اصامسية ك فنَّك ،ك لولذصكك اصربامجك املختتفة  امهئك ك مئ
ك ياتبط ك إجيئبيكً رتبئطكً اك اصسيئسيك صتغنئاة ك بدامك وإ راكك اصسكئنك احملتينيك صتسيئحة.ئ ك صتحكومةك إك إضئرةك ئ ىلك ذصك،

صتشايع،ك اةك اتىك تنميةك اصسيئحة،ك منك بينهئ:ك اصتنسيق،ك واصتخطيط،ك وااك بطايقةك مبئشاص يك تؤثِّك ئلفك اصعديدك منك اصوظ
ك  ك اصعئمة. ك املغتحة ك يفك محئية ك وف وارهئ ك واصتحفيز ك األامئل، ك وريئ ة ك يواصتنظيم، ك اصصذا، سيئسيةك عتربك مستوىك اإلرا ة

ك .اجلزالايةعيقك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك مك فوك ستداِّك اجلزالايةك منك اصعوام ك األسئسيةك اص يك ست

 Innovation االبتكار .ب
ك اصتاملسئمهةك يفك حتسنيك األسئسيةك ضمنك اصوجهةك اصسيئحيةك منك اصعوام ك ك االبتكئرعتربك ي اك نظاكً رك نئرسية.قدرهتئ

اة.ك ك منك  امك اصوجهةك اصسيئحيةك انك طايقك تطوياك خدمئتك وجتئربك سيئحيةك مبتكك هئ،ك الك بدَّك صدينئميكيةك اصبيئةك وتيرك 
ك  ك ستماارك يفك اصبحثك وتنفيذك تقنيئتك مبتكاةك وتكنوصوجيئتحئبك املغتحةك يفك صنئاةك اصسيئحةك االاتىك فصلمئ

األركئرك ك لتشئف ك املشئريعك اجلديدةك واملؤسسئتك اصغيرةك آصيةك مثئصيةك الك .ك متثِّك اإلنتئجيةجديدةك منك فج ك حتسنيك 
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اصتييرك اصدالمك املبتكاك واملتواص ك يوراك متطتبئتك ك ”ك بأنَّك ك (Poon, 1993)دك اصبئحثك بونك يؤلِّك إذك ك اجلديدةك وتطوياهئ،
ك .ك “ك اصسيئحةك اجلديدة

ك وبئصتئيل ك اصشاالئت ك تطويا ك نقرتح ،(Partnerships) ك ك واصشبكئت ،(Networks) ك اصسيئحيةك ك واجملمعئت
(Clusters) ك يفك اصوجهةك اجلزالاية،ك ومنك مثَّك قدرهتئك اصتنئرسية:ك االبتكئرمنك فج ك تعزيزك ك

 والشبكات الشراكات (Partnerships and Networks): ك اصشك ك االتعترب ك بنيك ساالئت رتاتيجية
ئحية.ك نك منك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيفحدك اصعنئصاك األسئسيةك اص يك متكِّك منك فصحئبك املغتحةك 

ك  ك تالِّك إذ ك مث ك لندا، ك اصاالدة ك اصوجهئتك اصسيئحية ك اصعديدك من ك وك ز ك وك ك ،وسنيئرورةفسرتاصيئ، اصناويجك وهوصندا،
عئمك واخلئصك منك صسرتاتيجيةك بنيك اصقطئانيك ابشك ك متزايدك اتىك اصشاالئتك االك اصعابيةك املتحدةك واإلمئرات

مبئك يفك ذصكك ك اصشاالئت،ك ”ك فنَّك ك (Go et al., 1999)ك نآخاوك دك اصبئحثك قوك وك يؤلِّك ك فج ك تسويقك اصوجهة.
.ك ك “ك تعئونك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك بنيك اصوجهئت،ك شاطك فسئسيك صتحفئظك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة

اصشاالئتك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك ك ”:ك اتىك فنَّك ك (Buhalis, 2000)بوهئصيسك اصبئحثك دك لمئك يؤلِّك 
ىك تقدميك منتجئتك ئتك اصسيئحيةك اتواصتعئونك اصوثيقك بنيك مجيعك املور ينك احملتيني،ك هوك املفتئحك صقدرةك اصوجه

 .“ك ائصيةك اجلو ة
ك  ك إىلك ذصك، ك األراا ،ك ك ك يقعإضئرة ك فوك مشيتني،  ,Carlsen)صتبئحثك لئرصسنك وآخاينك ك ورًقئلعمالء

Liburd, Edwards, & Forde, 2007) صشبكئتك اك بئصتئيل،ك تعدك وك ك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك االبتكئريفك صميمك ك
(Networks) هيئالجاك اصبئحثةك إصيهك فشئرتك لمئك وك .ك بئصغك األمهيةك افماكً ك(Hjalager, 1996) اصشبكئتك ،ك تعتربك

ك االبتكئرنفيذك ضاوريةك فوك حئمسةك صتمتك تبينيك فنَّك اصشبكئتك خئصةك وفنَّهك ،ك االبتكئرجزفك منك امتيةك تالك يك اجزءكً 
ك ومنك مثَّك اصقدرةك اصتنئرسية.ك 

جلزالايةك ومنك ضمنك اصوجهةك اك االبتكئراتىك اإلجااءاتك املواصيةك منك فج ك تعزيزك ك االاتمئ نقرتحك وبئصتئيل،ك 
ك مثَّك قدرهتئك اصتنئرسية:

 حةك واصغنئاةك اصتقتيديةك واصعم ك اصعئلتيك واصوزاراتك األخاىك مث :ك وزارةك إقئمةك شاالئتك بنيك وزارةك اصسيئ
منك فج ك تطوياك وزارةك اصثقئرةك )وك ،ك (اصفالحةك واصتنميةك اصايفيةك )منك فج ك تطوياك اصسيئحةك اصزراايةك واصيذالية

اصسيئحةك اصثقئرية(،ك ووزارةك األشيئلك اصعموميةك )منك فج ك تطوياك اصبىنك اصتحتيةك اخلئصةك بئصنق (،ك ووزارةك 
االتغئالتك )منك فج ك تطوياك اصبىنك اصتحتيةك اصاقمية(،ك ووزارةك اصبيئةك )منك فج ك تطوياك اصسيئحةك املستدامة(،ك 

 إخل.
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 ك واخلئص،ك والك سيمئك بنيك مجيعك فصحئبك املغتحةك واصفئاتنيك يفك تطوياك اصشاالئتك بنيك اصقطئانيك اصعئم
واملؤسسئتك ك ،،ك واجملتمعئتك احملتيةقتغئ يةاالك صنئاةك اصسيئحةك مث ك اصستطئتك احلكومية،ك واملؤسسئت

 ووسئل ك اإلاالم.اصفئاتنيك املئصينيك وك صتعتيمية،ك ومنظمئتك اصبحثك واصتطويا،ك ا

  املسئمهةك يفك تطوياك شبكئتك املؤسسئتك(Business networks) ضمنك صنئاةك اصسيئحة،ك وذصكك انك ك
تتبئ ل،ك واصشاالةك تفئقيئتك صتةك اتىك اصتعئونك منك خاللك إباامك اتطايقك تشجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املتش

ك ميكِّك  ك ممئ ك صتمنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية، ك املشرتلة ك االواصتنمية ك من ك جتئربك بعنهم ك من ضهمك ستفئ ة
ك  ك شاالئتاصبعض. ك إقئمة ك ميكن ك املثئل، ك سبي  ك واصولئالتك ك اتى ك اجلزالاية، ك اجلوية ك اخلطوط بنيك شالة

اصسيئحيةك واملؤسسئتك اصفندقيةك منك فج ك تغميمك ااضك سيئحيك شئم ك صتسيئحك األجئنب.ك لمئك بإمكئنك 
إقئمةك شاالئتك معك اصولئالتك اصسيئحيةك املتموقعةك يفك اجلنوبك اجلزالايك ك (TO)منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك 
 نطقةك واملسئمهةك يفك تنميتهئ،ك إخل.إىلك املاحملتينيك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك 

  ك فوك مدياك مشاوعك ك ائصيةك منك فهمك معئيرك تطوياك ك ك ذيك (Project manager)يعتربك توُراك مسرِّ لفئءة
يك املشئريعك  يك اصوجهةك اجلزالايةك تكوينك وتنظيمك  وراتك ملسرِّ شبكئتك األامئلك اصنئجحة،ك صذاك اتىك مسرِّ

 اصشبكئت.هذهك ونك بإ ارةك فتاصذينك سيتك

 توىك اصذيك "احملك منك فج ك املشئرلةك يفك منغئتك االنرتنتؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك استعمئلك تشجيعك امل
ك  ك املنئقشة،ك وك واص يك متكِّنك ك (User Generated Content)ينتجهك املستخدم" كئرك األرتوصيدك منك حتفيز

ميعك فنواعك ،ك ممئك يسئهمك يفك اصنموك املستماك جلونشاك املعتومئتك بنيك خمتتفك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة
ك ) ك وك االاصشبكئت ك وك اصجتمئاية، ك وك املتجئرية، ك اصعارية ك مثَّ ك ومن ك وك تقنية( واصرتويجك ك بتكئراالك تطوياتسايع

ك .اتبتكئرك الص
 السياحية  اتعالمجم(Tourism clusters) تعتربك اجملمعئتك اصسيئحيةك منك اصدائلمك املنئسبةك صتعزيزك :ك

ك اصطتبك اصسيئحيك شهدك يفك اآلونةك األخرةك  جئذبيةك اصوجهئتك اصسيئحيةك وقدرهتئك اصتنئرسية،ك خئصةك وفنَّ
.ك تسئهمك هذهك اجملمعئتك يفك حتفيزك (Niche market)تطوراتك لبرةك ف َّتك إىلك ظهورك فسواقك متخغغةك 

ك فهنئك جتيبك بطايقةك ،ك وتسهي ك اصعالقاالبتكئرامتيئتك  ئتك معك املؤسسئتك واملنظمئتك األخاى،ك لمئ
 .،ك ومتكِّنك منك ختزينك املعئرفك واملعتومئتك منك فج ك اصتطوياك اصتكنوصوجيورغبئتك اصسيئححلئجيئتك ك جيِّدة

ئحةك صأل بيئتك ذاتك اصغتة،ك منك فهمك فسئصيبك إنعئشك وتطوياك اصسيك تعتربك اجملمعئتك اصسيئحيةك ورًقئقدك رت
ك نطبقياجلديدةك واصيرك متطورة،ك ويفك اصبتدانك اص يك متاك مبااح ك انتقئصية،ك وهذاك مئك ك يفك اصوجهئتك اصسيئحية
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معك وضعيةك اصوجهةك اجلزالاية.ك وبئصتئيل،ك إذاك فر نئك تنميةك اصوجهةك اجلزالايةك وجعتهئك وجهةك سيئحيةك ذاتك 
ك .اتينئك تطوياك اجملمعئتك اصسيئحيةك وتعزيزك اصشبكئتك واصشاالئتك ضمنهئجئذبيةك اتىك املستوىك اصدويل،ك 

اك اتىك مااح ك تطوياك اجملمعئتك اص يك متك اصتطاقك إصيهئك منك خاللك اجلئنبك اصنظايك صتدراسة،ك نقرتحك اتمئ كً ا
ك .ميكنك تطوياهك يفك اصوجهةك اجلزالايةثئلك انك جممَّعك سيئحيك ممنك خاللك هذاك اصربنئمجك 

ك (: مثال عن مجمع سياحي يمكن تطويره في الوجهة الجزائرية2-5جدول رقم )
*واالستشفائية الحمويةمجمع إلنعاش السياحة 

1
Thermal and Wellness Cluster 

السوق والشريحة 
 المستهدفة

(Target and market) 

 .اصنسئء،ك واصشبئبك اصنشطني(وك اصسوقك احملتيةك واصدوصيةك )والك سيمئك املسنني،ك 

ك .توسطةاملقغرةك وك اصقئمةك سوقك ذاتك قيمةك مضئرةك ائصيةك صإل

 المتطلبات األساسية

(Fundamental 

prerequisites) 

ك .يفك اجلزالا(منبعك ك 200اصينئبيعك احلمويةك )فلثاك منك 
ك طيبك وطيبك رعئلك )توركُ  ك وفخغقطئعك شبه ك وفخغئلييك اصتيذية، ك املدصكني، ئلييك ا

ك .اصعالجك اصطبيعي،ك واملماضنيك واألطبئء(

 عقدة المجمع
(Cluster node) 

احلئصيةك مئتك واص يك تتمئشىك معك اخلدك حولك "املعئجلةك بئمليئهك املعدنية"ك متوقعك اصوجهة
ك املنطقةاملقدم ك يف ك اخلدمئتك ك ة ك من ك ائصية ك وذاتك جو ة ك رايدة ك تشكيتة وتطويا

ك اصسيئحة(.-املتكئمتةك )اصغحة

 القيمة المضافة

(Added value) 

ك ةك يفك اصاائيةك اصطبيةك وشبهك اصطبية.فخدمئتك مكثَّك 
سب ،ك مث :ك امل)يئضيةك اآلثئرك اخلئرجيةك منك خاللك تنميةك اصنق ،ك واصبىنك اصتحتيةك اصاك 

تحف،ك (،ك واصبىنك اصتحتيةك اصثقئريةك )مث :ك املابك اصتنسك ولاةك اصقدموصف،ك مالاجل
ج(ك مؤسسئتك اصعالجك بئمليئهك املعدنيةك املاتبطةك بئصغحةك )اصعالوك ،ك ساح(واملك سينمئاصوك 
واملؤسسئتك ،ك (يةحتسنيك اصتيئقةك اصبدن)ك مث ك املنتجعئتك ئالستشفئءاملاتبطةك بتتكك وك 

ك واخلئصةك بئإلطعئم.اصفندقيةك 

 المجمع مساهمة

(Cluster 

contribution) 

ك .تدايمك اصنشئطك اصسيئحيك واصتنسيقك بنيك خمتتفك اصفئاتني
ك حتفيزك اصشاالئتك بنيك خمتتفك اصفئاتنيك والك سيمئك منك خاللك األنشطةك اصرتوجييةك 

ك .اصارعك يفك اد ك اصزوارك ومدَّةك اإلقئمة
ك .)توصيدك منئصبك اصعم ،ك إخل(تنميةك املنطقةك اتىك املدىك املتوسطك واصبعيدك 

 ستدامةاال

(Sustainability) 
جيةك فك معك اصطتب،ك واصتطوراتك اصتكنوصوك اك اتىك اصتكيكُ اتىك اجملمعك فنك يكونك قئ ركً 

ك وجتديدك اصعاضك منك فج ك التسئبك والءك اصزبئلنك احلئصينيك واستقطئبك زبئلنك جد .
                                                 

 .متخغغةك فخاىك هبدفك احملئرظةك اتىك صحتهمك اصبدنيةك واصنفسيةك منك خاللك احلغولك اتىك خدمئتك يفك منشآتك فوك بتدانك حئءك ملدنوهيك سفاك األصك 1*
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 النطاق

(Scope) 
ك .جتديدك صورةك وجئذبيةك اصوجهةك فوك املنطقة

ك .حتسنيك مستوىك اإلياا اتك اصسيئحية،ك وك تدرقئتك اصسيئحك اصارعك من
 التطبيق

(Application) 
ك املنئطقك اص يك حتتويك اتىك اصينئبيعك احلمويةك )مث :ك محئمك اصسخنة،ك قئملة،ك إخل(.

 (Fabry, 2009) على االعتمادالمصدر: من إعداد الطالبة ب

 Qualifying and Amplifying Determinantsالمحددات المؤهلة والمضخمة  8.4.5
ك وحسبك اصبئحَثنيفخركً  ك صتوجهةك (Ritchie & Crouch, 2010)ك ريتشيك ولااوتشك ا ك اصتنئرسية ك تتأثاك اصقدرة ،

ةك هذهك اصعوام ك تسميك تمت،ك اصسيئحيةك مبجمواةك منك اصعوام ك اص يك تقعك خئرجك نطئقك اجملموائتك اصسئبقةك منك احملد ات
يثك حتديدك نطئق،ك اك صتأثرهئك منك حواملضخمة،ك واص يك ميكنك تسميتهئك لذصكك بئصعوام ك املوقفيةك نظاكً ك بئحملد اتك املؤهتة

حدو ،ك فوك إمكئنئتك اصوجهةك اصسيئحية.ك تعم ك هذهك احملد اتك اتىك تعدي ك فوك تضخيمك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك وك 
ك ريمئك يتي:ك هئميكنك تتخيغإذك 

 Destination Locationموقع الوجهة  .أ
ك ك ك (Ritchie & Crouch, 2010)ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك  لبرةك معك ك ك ملوقعك اصوجهةك اصسيئحيةك االقةفنَّ

ئح(،ك صسيسواقك اصاليسيةك صتسيئحةك )مغدرك اإذك تتميزك اصوجهةك اصسيئحيةك اصبعيدةك انك األك قدرهتئك اتىك جذبك اصسيئح،
زك بئصقابك حيثك بإمكئنك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلذابة،ك واص يك تتميبوضعك غرك مؤاتك ونقطةك ضعفك غرك قئبتةك صتتيير.ك 

يجةك ألصفتهئك هتمئمك اصكئمنك إىلك زيئرةك رعتيةك صتوجهةك اصسيئحية،ك نتواقك اصاليسيةك صتسيئحك منك حتوي ك االاجلياايفك منك األس
ك ح ك ومن ك املئصية ك اصنئحية ك )من ك اصسفا ك ك مدةيثك واخنفئضك تكتفة ك مئكك لئرشاك اصسفا(. ك اصبئحث ك يؤلده ك مئ وهذا

(McKercher, 1998) ك ك اصوجهئتك اصسيئحيةك األلثاك قابكً ك اصذيك الحظك فنَّك ، ك تتميزك مبيزك منك ائ ةك ألسواقك اصاليسية،
ك ص يك تقدِّمك منتجئتك سيئحيةك ممئثتة.مقئرنةك بئصوجهئتك األخاىك البرةك تنئرسيةك ك 

واملتمثتةك يف:ك ك 2019ئك ألهمك األسواقك مغدرك اصسيئحك خاللك سنةك رمنك فج ك حتديدك املوقعك اجلياايفك صتجزالاك ورقكً 
رانسئك وك ،ك (UK)املمتكةك املتحدةك وك ،ك (Germany)فملئنيئك وك ،ك (USA)اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك وك ،ك (China)اصغنيك 

(France) ك اصكوريةمهوريةك واجل،ك(Republic of Korea) اصيئبئنك وك ،ك(Japan) لنداك وك ،ك(Canada) االحتئ ك اصاوسيك وك ،ك
(Russian Federation) وتئيوانك ك(Taiwan) تونسك وامليابك اصذينك متك إ مئجهمك ضمنك وك ،ك إضئرةك إىلك إسبئنيئ،ك

ك ك 800سااةك اصبتدانك )خطك جويك بهذهك األسواقك املستهدرة،ك قمنئك حبسئبك املسئرةك بنيك اصعئصمةك اجلزالايةك واواصمك 
ك (.11-5ئنئتك يفك اصشك ك رقمك )لم(،ك إضئرةك إىلك اصوقتك اصالزمك صقطعك هذهك املسئرئت.ك ميكنك توضي ك هذهك اصبي

ك ك 
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 (: موقع الجزائر بالنسبة ألهم األسواق مصدر السياح واألسواق المستهدفة11-5شكل رقم )

 
 المصدر: من إعداد الطالبة

ك صتجزالاك موقعكً وبئصتئيل،ك  مغدرك اصسيئح،ك ةك األسئسيئك بئصنسبةك صتعديدك منك األسواقك ئك منئسبكً ئك جيااريكً نالحظك فنَّ
واملياب،ك وإسبئنيئ،ك ورانسئ،ك واملمتكةك املتحدة،ك وفملئنيئ،ك وروسيئ.ك يفك حنيك تتسمك األسواقك األسيويةك والك سيمئ:ك تونس،ك 

دةك األمايكيةك )اصواليئتك املتحك اصشمئصيةفمايكئك ،ك إضئرةك إىلك فسواقك )اصيئبئن،ك وتئيوان،ك واجلمهوريةك اصكورية،ك واصغني(
ك صتوصولك إىلك ولندا( ك اصالزمة ك اصزمنية ك فسواقكً ببعدك املسئرةك وطولك املدة ك ربئصاغمك منك لوهنئ نئشئةك ك ئك اصوجهةك اجلزالاية.
بطايقةك ك انعدك اصوجهةك اجلزالايةك اتىك قااراتك اصسيئحك اصواردينك منك تتكك اصبتديؤثاك بكُ ك رليسيةك ملغدرك اصسيئح،ك قدك ئكً وفسواق
إىلك ارتفئعك اد ك ك (Atout France, 2020)ك ولئصةك اصتنميةك اصسيئحيةك اصفانسيةك .ك ومعك ذصك،ك تشرك إحغئليئتستبية

بئصاغمك منك فنَّك املسئرةك بنيك ك 2019متيونك سنةك ك 2إىلك ك 2009سنةك ك 715000اصواردينك إىلك رانسئك منك اصغينينيك اصسيئحك 
ك ك (بئريساصفانسيةك )واصعئصمةك ك (بكنياصغينيةك )اصعئصمةك  ،ك وهوك مئك يقرتبك منك ( 16ك سئ10لمك )ك ك 8219مقدَّرةك بـ

اوام ك فخاىك مث ك يفك ك اصنقصك تيطيةمتكِّنك منك نستنتجك فنَّك جئذبيةك اصوجهةك قدك ك ومنك هنئاملسئرةك بنيك اجلزالاك واصغني.ك 



 

378 
 

 الفصل الخامس: النموذج الجزائري المقترح
 

ك اصتعُافك اتىك  وارعهمك  ك استهدافك هذهك األسواقك ذاتك اإلمكئنئتك اصكبرة،ك اتينئ ك فر نئ املوقعك اجلياايف.ك صذا،ك إذا
منك فج ك تكييفك ااوضنئك اتىك فسئسهئك ومنك مثَّك اصارعك منك جئذبيةك اصوجهةك حية،ك ومعئيرك اختيئرهمك صوجهئهتمك اصسيئ

 اجلزالاية.ك 

 Interdependencies Between Destinationsالترابط بين الوجهات  .ب
ك ك (Heath, 2002)ياىك اصبئحثك هيثك  ك فنَّ ك أليك وجهة ك اصتنئرسية ك اصقدرة ك صتوجهئتتتأثا ك اصتنئرسية ك بئصقدرة

ك .ك رمثال،(Stopover destinations)مثئلك "وجهئتك اصتوقف"ك شاحك األخاى.ك ميكنك توضي ك ذصكك منك خاللك 
عدك اصوجهةك اصسيئحيةك اك إىلك بمئك اتىك املسئراينك اصذينك يتوقفونك ريهئ،ك نظاكً ك اصوجهئتك اصسيئحيةك اص يك تعتمدك إىلك حدٍّك 

لمئك ميكنك ك ك وجهئتك اصبعيدة.ك جئذبيةك اصبطايقةك إجيئبيةك فوك ستبيةك يفك حئصةك تيُرك ئك فوك اصعئلدك منهئ،ك قدك تتأثاك إصيهاملتوجهك 
ختيئرك اصسيئحك اتىك امتيةك اصتوجهةك اصسيئحيةك فنك تؤثاك وبك واجلاالمك يفك املنئطقك اجملئورةك احلاك وك ألحداثك اإلرهئبية،ك ص

ك صتوجهة.
ك اجلزالاك الك تتأثاك حئصيكً  لوجهةك توقف"ك لوهنئك الك تعتربك "ئك جبئذبيةك اصوجهئتك األخاى،ك ك يفك هذاك اصسيئق،ك ناىك فنَّ

ررىك اصبئحثك بنك ،ك تأثاهئك بئصبتدانك اجملئورةبك يتعتقئك ريمئك بئصنسبةك صتسيئحك اصذينك يسئراونك إىلك وجهئتك بعيدة.ك فمَّك 
ك بعفك (Benantar, 2016)انرتك  ك فمنك احلدو ك تشكِّ ك مغدرك قتقك لبرك صتستطئتك اجلزالاية،ك والك سيمئ ك قضية ك دنَّ

نك عك ماألزمتنيك املتعتقتنيك بتيبيئك واملئيل،ك إضئرةك إىلك اصتهديداتك اإلرهئبيةك واجلاميةك املنظمةك واهلجاةك غرك اصشاايةك اص يك تنب
تأمنيك ك (.ك رعتىك اصاغمك منك املوار ك اصكبرةك اص يك متك االصتزامك هبئ،ك إالك فنَّك مهمةئنيئوموريتك منطقةك اصسئح ك )املئيل،ك واصنيجا

لم(،ك واصطبيعةك ك ك 6500وايلك طولك احلدو ك اصربيةك )حك وصع َّك منك فمههئك صعبةك ألسبئبك خمتتفةاحلدو ك اجلزالايةك مهمةك 
ك بةك صتتهديدك اإلرهئيبك وضعفك بعضك اصدولك اجملئورة.ك تةك واملتقتِّك قِّك نتامل

ستوىك اصعئملي.ك إذك ك تىك املاديداتك والك سيمئك منك حيثك صورهتئك هوبئصتئيل،ك قدك تتأثاك اصوجهةك اجلزالايةك هبذهك اصت
(،ك اتىك اصستطئتك اجلزالايةك حتقيقك اصتوازنك بنيك اإلجااءاتك األمنيةك املتخذةك 2-4-5إصيهك يفك اصقسمك )ك لمئك متك اصتطاق

ائصيةك رك آمنةك وك غمنك طافك اصسيئحك احملتمتنيك لوجهةك ك يتمك إ رالهئك صكيالك واصغورةك اص يك تنقتهئك اتىك املستوىك اصعئملي
ك املخئطاة.

 The Relation Cost/Valueالعالقة بين التكلفة/القيمة  .ج

ثك يعتربك توررك اصقيمةك حيتعتربك اصعالقةك بنيك اصتكتفة/اصقيمةك وتنئرسيةك اصسعاك منك احملد اتك املؤهتةك واملضخمة.ك 
لأحدك اصتحديئتك اصاليسيةك اص يك تواجهك فيك وجهةك سيئحية.ك ك ك (Buhalis, 2000)حسبك اصبئحثك بوهئصيسك مقئب ك املئلك 

سعاك صافك اصعمتةك )يفك حئصةك ك (2)ك منك وإىلك اصوجهة؛(ك تكتفةك اصنق ك 1اوام :ك )ك ةختضعك اصتكتفةك املئصيةك صتوجهةك صثالث
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وليمك ك لمئك ياىك اصبئحثئنك  واياك ك تيةك صتمنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية.(ك اصتكتفةك احمل3و)ك اصسفاك إىلك وجهئتك فجنبية(؛
(Dwyer & Kim, 2003) ك اإل راكك صتقيمةك فماك مهمك صتيئية،ك ك ك فنَّ قيمةك ك ذاك اذاتهك الك يعتربك مؤشاكً ك اصسعاك يفك حدِّك ألنَّ

ك ملك يؤخذك يفك سيئقك اجلو ةك املقئبتةك صتمنتج.ك ك إن
واصسيئحك ك فةك منك طافك اصعديدك منك اجلزالاينيك واملهئجاينيتمك إ راكك اصوجهةك اجلزالايةك لوجهةك مكتِّك يفك هذاك اصسيئق،ك 

ك (TO)سيئحيةك اصاحالتك اصك إذك ياىك منظمواحملتمتني،ك اصذينك يشتكونك منك اصزيئ ةك اصكبرةك يفك فسعئرك تذالاك اصطئلاة.ك 
ك هذهك األسعئرك تؤثاك ستبكً  يئحيةك تعم ك يك ولئصةك سفحدك مسرِّك ك بهك حصاَّك ك وهذاك مئئك اتىك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالاية.ك فنَّ

هك تىك هذامنذك سنتنيك  ونك إضفئءك اصشاايةك ك ارتفعتك األسعئرك بشك ك حئ ٍّك ك ”اتىك استقبئلك اصسيئحك األوروربيني:ك 
نئك اصتوجهك  ك امالؤك يوروك لأسعئرك اصتذالاك بنيك اجلزالاك اصعئصمةك وبئريس،ك يفضِّك ك 500معك ك ”لمئك يضيف:ك ك ك ،“فياصتكئص

ك ك .بتدانك امليابك اصعايبك األخاىمث ك ك (Abdelghani, 2014)ك “ك فق ك تكتفةإىلك وجهئتك 
ئ،ك إذك متك ررعهك خاللك نسبيكً ك ئيوم(ك ماتفعكً ك 30يعتربك سعاك احلغولك اتىك تأشرةك اإلقئمةك اصقغرةك )إضئرةك إىلك ذصك،ك 

دك يستياقك قك ،إىلك ذصكك إضئرةيورو،ك لنتيجةك الرتفئعك فسعئرك اصتأشراتك يفك رضئءك شنين.ك ك 105إىلك ك 2020سنةك 
ك .ك معتربةضك رراحلغولك اتيهئك فسبواني،ك معك معدالتك 

ك تعتربك فسعئرك املنتجئتوفخركً  ك فسعئرك املؤسسئتك ك واخلدمئتك ا، اصسيئحيةك ضمنك اصوجهةك اجلزالاية،ك والك سيمئ
ك  ك ماك اصفندقية ك نسبيكً تفعة ك بئ ك األخاىك اصوجهئتك اصسيئحيةئصعديدك منك مقئرنة ك املفئوضئتك مستشئرك ك صاَّحتحيثك . ة

ك AirBnBوراك منغةك تك إذتكتفةك املؤسسئتك اصفندقيةك بئهضةك اصثمنك مقئرنةك جبو هتئ.ك ك تعتربك ”:ك اصدوصيةك رئتنك اقئ 
وجدك يفك مدينةك ك ياتىك سبي ك املثئل،ك منك اصفاص،ك صكنك تواراك اصشققك حمدو ك صتيئيةك يفك اصكثرك منك األمئلن.ك ك اصعديد

ك .(Allouche, 2020)ك “ك شقةك رقطك 30لبرةك مث ك اجلزالاك اصعئصمةك حوايلك 
ك صتوجهةك اجلزالاية:صذاك نقرتحك جممواةك منك اإلجااءاتك اهلئ رةك إىلك تعزيزك اصتنئرسيةك اصسعايةك 

  ئتك طرانك تطوياك شالإ خئلك املنئرسةك وك توسيعك اصعاضك احلئيلك صشالئتك اصطرانك اصتقتيديةك منك خاللك
منك فج ك اصزيئ ةك يفك اخليئراتك املمكنةك صتسيئحك وختفيضك فسعئرك تذالاك ك (Low cost)ك *1فةمنخفضةك اصتكت

 جهةك اجلزالاية.ك صارعك منك جئذبيةك اصوك يفك تعزيزك اصقدرةك اصشااليةك صتسيئحك احملتمتنيك واذصكك يسئهمك .ك اصطئلاة

 هئك )حتسنيك رك ئختفيضك فسعئرك تذالاك شالةك اصطرانك اصوطنيةك فوك اصارعك منك جو ةك خدمئهتئك صتربياك ارتفئعك فسع
 /اصقيمة(.اصسعااصعالقةك بنيك 

                                                 
 طرانك تقدمك رحالتك منخفضةك اصتكئصيفك مقئب ك اصتقتي ك منك معظمك خدمئتك اصالئبك اصتقتيدية.ك ئتابئرةك انك شال*
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  اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك ك االاتمئ ك(eVisas) وختفيضك فسعئرهئك )اصتكتفةك اصسعايةك وتكتفةك اصوقتك ك
 غولك اتيهئ(.املستياقك صتح

  تعزيزك ك فج ك ن،ك ماملكثَّفك يفك اصغنئاةك اصفندقيةك ستثمئرفمئلنك اإلقئمةك منك خاللك االك يفتوسيعك اصعاضك
توسطك األسعئرك ماملنئرسةك يفك اصسوقك اصوطنيةك ومنك مثَّك ختفيضك األسعئر.ك لمئك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك 

(Mid-range hotels) تموقعةك يفك سوقك املنتجئتك اصفئخاةك املوتتكك ك(Luxury market) ك فنك تارعك منك،
القةك بنيك اصقيمةك اصعك تعزِّزصكيك يفك ااوضهئك وحتديثهئك ك االبتكئرواصعم ك اتىك جو ةك منتجئهتئك وخدمئهتئك 

 (ك وتارعك منك تنئرسيتهئ.Price/Value relationshipاك )واصسع

  ئتك اصقغرة،ك إلقئمصك )غرك املستخدمة(ك تأجرك شققهمك ووحداهتمك اصسكنيةك اتىاجلزالاينيك حتفيزك املواطننيك
،ك ممَّئك Homelidaysوك Bookingوك AirBnBاستعمئلك املنغئتك اإلصكرتونيةك اصعئمليةك مث :ك انك طايقك 

اصتوجهك إىلك لذصكك وك زيزك ماليتهئك اتىك املستوىك اصدويلك نك ررعك اصعاضك يفك اصوجهةك اجلزالاية،ك وتعنك مميكِّك 
ك مجيعك اصشاال ك اصسوقية.ك 

 Destination’s Carrying Capacityالقدرة االستيعابية للوجهة  .د
ا،ك منك اصواض ك فنك اصقدرةك االستيعئبيةك صتوجهة،ك إذاك اقرتبتك منك احلدك املستدامك فوك جتئوزته،ك قدك تؤ يك إىلك فخركً 

اصوجهة،ك فوك ك دهورك األوضئعك يفك هذهمنك اصنموك املستقبتيك صتوجهةك و/فوك تنئرسيتهئ.ك لمئك ميكنك فنك تؤ يك إىلك تك احلدِّك 
ك جئذبيتهئ.ك ك اخنفئض

زالاية،ك والك حتديدك اصقدرةك االستيعئبيةك ملختتفك املنئطقك اجليك اصوجهةك اجلزالايةك ئتك ومسرِّك وبئصتئيل،ك اتىك اصستط
يجةك صالحتكئكك واألادا ك نتك بطايقةك ستبيةسيمئك تتكك اص يك حتتويك اتىك مواقعك فثايةك وموار ك طبيعيةك هشةك قدك تتأثاك 

 ,.Coccossis et al)اصبئحثك لولوسيسك وآخاينك ك تقايااتىك ك االاتمئ تمك سياصكبرةك صتسيئح.ك يفك هذهك اصسيئق،ك 

ك :(TCC)تسيئحةك اصقدرةك االستيعئبيةك صسيئسةك اص يك تسم ك بتنفيذك ك اصتسيريةاأل واتك ك بعضمنك فج ك اقرتاحك ك (2001
  التشريعيةاألدوات (Regulatory tools):  ك ك األ وات ك اجلزالايةك ك اصتشايعيةمن ك صتوجهة ك ميكن اص ي

 :مئك يتيك اتيهئك االاتمئ 

  تقسيمك املنئطقك(Zoning): ك بشك ك ك ك يتمك تطبيقهئ ك اصتطبيق. ك وسهتة واص يك تعتربك منك األ واتك املفيدة
يفك املنئطقك احملمية،ك فينك يتمك حتديدك وتاسيمك حدو ك املنئطقك اص يك يتمك ريهئك راضك احلمئيةك واصقيو ك ك فسئسي

ك املنطقةك ستخداتىك خمتتفك اال ك يتي: ك مئ ك منك اصتقسيمئتك املعتمدة ك قي)ك "ف"امئت. ك وك األلثا األلثاك مة
ئية،ك تكونك )حسئسةك صتيك "ب"ااضةك صتخطا،ك اصسمئحك بئصدخولك صتفاقك اصعتميةك املعتمدةك رقط(،ك املنطقةك 
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ة،ك حتتويك اتىك )موار ك طبيعيةك لبرك ك "ج"وظفني(،ك املنطقةك املريهئك اصزيئراتك مبجموائتك صيرةك ومباارقةك 
ك وك  ك واصسيئحية، ك اصتقتيدية ك وصولك اصسيئراتك حمدوً ابعضك األنشطة ك يكونك ريهئ ك واملنطقة )تنميةك ك " "(،

فنشطةك سيئحيةك ك امعتدصةك وائزصة،ك تتواجدك ريهئك املاارقك اصسيئحية،ك معك إمكئنيةك اصوصولك بئصسيئرات،ك وتوركُ 
 ماللمة(.

  وضعك حدو ك إلمكئنيةك اصوصولك اجملئينك(Limits to free access) ك ميكنك فنك تسئادك يفك محئيةك اصبيئةك:
 بشك ك لبر.

  وضعك حدو ك ألنشطةك معينةك(Limits to specific activities) ك جيبك تقييمك مجيعك فنواعك األنشطةك:
اصسيئحيةك منك فج ك اصوقئيةك منك اصتأثراتك اصستبيةك اتىك اصبيئةك فوك اصنزاائتك بنيك خمتتفك املستخدمني.ك منك 

يفك حئصةك فشكئلك جديدةك ك (EIA)اتىك اصرتاخيصك فوك تطبيقك "تقييمك األثاك اصبيئي"ك ك االاتمئ غرك املتوقعك 
شاوطك معينة،ك صك قدك يتمك حظاك بعضك األنشطةك ورًقئمنك األنشطةك لمئك يفك حئصةك تطوياك اصبنيةك اصتحتية.ك 

د ك حمدو ك منك عمنك اصوصولك يفك ررتاتك معينةك منك اصسنةك فوك صك احلدبينمئك قدك يقتغاك اصبعضك اآلخاك اتىك 
 املستخدمني.

  اصشهئ اتك اصبيئيةك(Eco-labels) فوك اصعالمئتك اصبيئيةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك :ك الستخدامك اصشهئ اتك
 ئك اتىك استهالكك املوار ك وإنتئجك اصنفئيئت.اك إجيئبيكً واملؤسسئتك اصعئمةك األخاىك تأثركً 

  ألدوات االقتصادية ا(Economic tools) ::منك األ واتك االقتغئ يةك املمكنك ااتمئ هئك مئك يتي 

  اصتسعرك ك(Pricing) ك /اصتحكمك يفك تنمية/منوك اصسيئحةمنك فج ك احلد ك :ك الك ميكنك ااتبئرهئك لئأل اةك األنسبك
راضك فسعئرك اتىك وقوفك اصسيئراتك واصدخولك إىلك معئملك .ك ومعك ذصك،ك منك املستحسنك يفك مجيعك األحيئن
اغوبك واتىك اصاغمك منك ااتبئرك اصتسعرك فق ك احلتولك املك يك اصاليسيةك منك فج ك تثبيطك اصزوار.اجلذبك اصسيئح

 اتىك املدىك اصقغر.ك خئصةهك يظ ك األلثاك رئاتيةك ريهئ،ك إالك فنَّك 

  اصضاالبك(Taxes) ك ميكنك ك يفك ك االاتمئ : ك صتضمنيك خمتتفك اصعوام ك اخلئرجية اتىك اصضاالبك لوسيتة
 قدك تؤ يك األسعئرك املاتفعةك إىلك تثبيطك ازميةك اصسيئح.ك بئصبيئة،ك حيثك اصضاراألسعئرك مث ك 

  ك ك واصفوالد ك حتتي ك اصتك بدَّك الك ك :(Cost-benefits analysis)حتتي ك اصتكتفة ك واصفوالدك يفك منك إجااء كتفة
اح ك اك مااح ك خمتتفةك منك  ورةك حيئةك اصوجهةك اصسيئحية.ك حيثك ائ ةك مئك تكونك اصتكئصيفك فاتىك يفك امل

ك ة.املبكاةك منك اصتنميةك اصسيئحي
 ك 
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  األدوات التنظيمية(Organisational tools) ::منك األ واتك اصتنظيميةك املمكنك ااتمئ هئك مئك يتي 

  فنظمةك احلجزك(Booking systems): تسئهمك يفك تسهي ك إ ارةك تدرقئتك اصسيئح.ك  واص ي 

  ك ك املعتومئت ك املتعتقةك (Information management)إ ارة ك املعتومئت ك اتى ك احلغول ك خالل ك من :
صكرتوينك اص يك ميكنك توررهئك اربك املوقعك اإلك واصذروةك وحالةك املاورك وغرهئك منك املعتومئتك األخاىك ئالز حئمب

ك الز حئماانك زيئرةك اصوجهةك اصسيئحيةك وجتنبك ك اصسيئحيطك نك هذهك اصطايقةك منك تثباخلئصك بئصوجهة.ك متكِّك 
 اصنئتجك انك ذصك.

  ك اندك منك فج ك احلغولك اتىك  امهمك ك :(Educate local communities)تعتيمك اجملتمعئتك احملتية
 .(TTC)ستيعئبيةك اصسيئحيةك اصقدرةك االك سيئسةتنفيذك 

  تدريبك املخططنيك واملسرينك احملتينيك(Training of local planners-managers) اتىك استخدامك ك
 اصتقنيئتك املختتفة.

  اصتحكمك يفك اصسوقك ك ك(Market control) ك يةك املتطورةك منك متكنيتغئصواالك يةاصتسويقاألنشطةك سم ك ت:ك
ك اصقدرةك  املسوقنيك منك متئبعةك شاال ك سوقيةك معينةك واصقيئمك بعاوضك تاوجييةك يفك اصفرتاتك اص يك تتوراك ريهئ

ك ميكن ك مهًمئك (TO)تك اصسيئحيةك ملنظميك اصاحالك االستيعئبية.ك لمئ ك  ورًا ك اصتأثراتك ك فنك يتعبوا يفك إ ارة
 تعزيزك األنشطةك واإلجااءاتك األخاى.اصسيئحةك منك خاللك ك استدامةاصبيئيةك واحلفئظك اتىك 

ك ك 
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 خالصة:
ك اصتوجهك اصعئمليك حنوك اصوجهئتك غرك اصتقتيدية،ك راصةك تسويقيةك معتربةك بئصنسبةك ا تض ك منك خاللك هذاك اصفغ ك فنَّ

صتوجهئتك اصنئشئةك غرك املتطورة،ك والك سيمئك صتوجهةك اجلزالايةك اص يك متتتكك لئرةك املوار ك واصعوام ك اجلئذبةك اص يك تتمئشىك 
مك ز هئر.ك بئصاغمك منك ذصك،ك تشرك اإلحغئليئتك إىلك ادمعك هذهك اصتوجهئتك واص يك منك شأهنئك فنك تسم ك صتسيئحةك بئال

استفئ هتئك بئصقدرك اصكئيفك منك املنئرعك االقتغئ يةك صتتنميةك اصسيئحيةك وادمك استيالهلئك إلمكئنئهتئك اصسيئحيةك احلقيقية.ك 
بك تقدك يعو ك ذصكك إىلك ادمك تقدياك اصستطئتك احملتيةك صإلمكئنئتك احلقيقيةك صغنئاةك اصسيئحةك اجلزالاية،ك واملنئرعك املرتك 

يةك وطنيةك متكئمتةك ةك حكوماسرتاتيجيواصثقئرية،ك إضئرةك إىلك ادمك تغميمك انهئك منك اصنئحيةك االقتغئ يةك واالجتمئايةك 
ك تعم ك اتىك تطبيقك رؤيةك مشرتلةك وضمئنك اصتنسيقك بنيك خمتتفك املستويئتك احلكوميةك وفصحئبك املغتحة.ك 

اجعك منك اتيهك لمك االاتمئ ميكنك ك االبتكئروقئلمك اتىك ك متكئم صذا،ك متك اقرتاحك منك خاللك هذاك اصفغ ك منوذجك 
يك اصوجهةك اجلزالايةك واصستطئتك احملتيةك منك فج ك تعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهةك اجلزالايةك وإاطئلهئك املكئنةك طافك مسرِّك 

ك ةاص يك تستحقهئ.ك يتكونك اصنموذجك املقرتحك منك فهمك اصعوام ك اص يك قدك تؤثاك اتىك اصتنئرسية،ك واص يك متك تقسيمهئك إىلك مثئني
سرتاتيجيئتك واصسيئسئتك واإلجااءاتك اص يك اتىك رتاحك ضمنك ل ك مكوِّنك جممواةك منك االية،ك إذك متك اقمكونئتك فسئس

ك مسريك اصوجهةك واصستطئتك اصعئمةك اتبئاهئك منك فج ك تعزيزك تنئرسيةك اصوجهةك اجلزالاية.
اص يك متكنهئك منك وك ك يتعتقك املكونك األولك بئملزايئك اصنسبيةك اصفايدةك اص يك تتمتعك هبئك اجلزالاك )املوروثةك واص يك يتمك إنشئؤهئ(

استقطئبك اصسيئحك احملتينيك واصدوصيني،ك حيثك متك اقرتاحك جممواةك منك اصطاقك املبتكاةك اص يك تسئهمك يفك تثمينهئك واصارعك منك 
اصوجهةك ك اصنظاك منك خاللك املكونك اصثئينك إىلك اصعوام ك األسئسيةك ضمنك قيمتهئ،ك ومنك مثَّك تعزيزك جئذبيتهئ.ك يفك حني،ك متَّك 

ية،ك إخل(ك وضاورةك فخذهئك بعنيك االاتبئرك منك فج ك طمأنةك اصسيئحك احملتمتنيك وتعزيزك )خمئوفك األمنك واصسالمةك اصشخغ
اختيئرهمك صتوجهةك اجلزالاية.ك متك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك اصعوام ك واملوار ك اصداامةك صتقدرةك اصتنئرسيةك )اصبنيةك اصتحتيةك اصعئمةك 

حنيك متك اصرتليزك ك اتىك حتقيقك اصنجئح،ك يفك صتبتد،ك إخل(ك واص يك منك شأهنئك فنك تداِّمك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك وتسئادهئ
بعدك ذصكك اتىك ضاورةك حتديدك إطئرك اسرتاتيجيك صتعم ك منك فج ك حتديدك ف وارك مجيعك اجلهئتك اصفئاتةك إضئرةك إىلك 
اصفاصك املتئحةك هلمك صكيك يتمكنواك منك حتقيقك ف وارهم،ك وفهدارهم،ك وغئيئهتمك ضمنك رؤيةك وإطئرك ام ك مشرتك،ك ومنك 

تىك حتقيقك اصاؤيةك املسطاة.ك فمَّئك املكونك اخلئمس،ك رتقدك متك منك خالصهك تستيطك اصضوءك امثَّك تطوياك بانئمجك  قيقك هبدفك 
فمهيةك إ ارةك اصوجهةك اربك تطوياك باامجك وهيئل ك وفنظمةك وامتيئتك متكِّنك منك تعزيزك جئذبيةك املوار ك األسئسيةك واجلئذبة،ك 

رعئلك ك تسويقيك منك مثَّك تطوياك بانئمجوتقويةك اصعوام ك املوار ك اصداامةك منك خاللك تطوياك صورةك اصوجهةك وحتديدك متوقعهئك وك 
منك اصوجهئتك ك اصقاارك صتسيئحك احملتمتنيك وجعتهمك خيتئرونك اصوجهةك اجلزالايةك بداًلك ك اختئذيهدفك إىلك اصتأثرك اتىك امتيةك 
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املنئرسةك األخاى.ك لمئك متك اصرتليزك منك خاللك هذاك املكونك اتىك ضاورةك تعزيزك وتقويةك اصسيئحةك اصداختية،ك مثك استهدافك 
ك وتدايمك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتة،ك األسواقك األجنب ك توررك املنئخك االستثمئريك املاللمك انك طايقك حتفيز ك وضاورة ية

ك اصقدرةك اتىك اصنجئحك واأل اءك املستقبتيك صغنئاةك اصسيئحة،ك يعتمدك إىلك  ولذصكك االستثمئرك يفك اصعئم ك اصبشاي،ك ألنَّ
مك مببئ ئك هك اصتأليدك اتىك ضاورةك االصتزالبرك اتىك املهئراتك واملعارة.ك فمَّئك املكونك اصسئ س،ك رتقدك متك منك خالصك ك حدٍّك 

استدامتهئك اتىك ك يك هبئك اجلزالاك وضمئنوار ك اصطبيعيةك واصبشايةك اص يك حتظاصسيئحةك املستدامةك منك فج ك احلفئظك اتىك امل
املدىك اصبعيد،ك يفك حنيك متك اصتطاقك منك خاللك املكونك اصسئبعك إىلك حمالئتك اصنجئحك األسئسيةك املتعتقةك بئإلرا ةك اصسيئسيةك 

ك وك  ك واصشبكئتك واجملمعئتك اصسيئحية.ك البتكئرااصقوية ك اصشاالئت، ك األخرك منك خاللك تطويا ك إذك ميكنك تعزيزك هذا ،
(ك واصقيمة،ك إخلك اصعالقةك بنيك اصتكتفةا،ك قمنئك منك خاللك املكونك اصثئمنك بئصتطاقك إىلك احملد اتك املؤهتةك واملضخمةك )وفخركً 

ك ة.اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اجلزالايك واقرتاحك املبئ راتك واإلجااءاتك اص يك منك شأهنئك فنك تسئهمك يفك تضخيم
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 خاتمة
ك تنئرسيةكً   ك صتأثُاهئك ك ئميكيةكً و ينك شهدتك صنئاةك اصسيئحةك والزاصتك تشهدك تييراتك معتربة،ك إذك تز ا ك بيئتهئ نظاًا

ارتفئعك شديدك يفك حدَّةك وك بئصعديدك منك اصقضئيئك اصعئملية،ك وصع َّك منك فمههئك اصعوملةك املتزايدةك اص يك سئمهتك يفك إزاصةك اصقيو ك 
ةك ضمنك مؤسسئتك اصوجهةك اصواحدةك وبنيك خمتتفك اصوجهئتك اصعئملية،ك إضئرةك إىلك اصتيُرك يفك شخغيةك اصسيئحك املنئرس

ية،ك ومنك مثَّك طاحك اصسيئحةك اصعئملك مالم وستوليئهتم،ك وغرهئك منك اصضيوطك اصبيئيةك األخاىك اص يك سئمهتك يفك تييرك 
ك حتديئتك جديدةك اتىك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصعئمليةك بشك ك ائمك واصوجهةك اجلزالايةك اتىك وجهك اخلغوص.ك 

وممئك سبق،ك يستوجبك اتىك مسريك املؤسسئتك اصسيئحيةك اجلزالايةك بشك ك ائمك واملؤسسئتك اصفندقيةك اتىك وجهك 
تك يئحةك ومستقبتهئ،ك منك خاللك  راسةك ستوليئتك وتفضيالاخلغوصك مواجهةك هذهك اصتحديئتك اص يك هتد ك صنئاةك اصس

اصسيئح،ك واصعم ك اتىك موالبةك اصتطُوراتك احلئصتةك يفك اصبيئةك اصسيئحيةك منك خاللك االاتمئ ك اتىك االبتكئر،ك اصذيك 
فصب ك فلثاك فمهيةك منك فيك وقتك مضى.ك واتىك هذاك األسئس،ك جئءتك اصدراسةك احلئصيةك هبدفك حتديدك تأثرك االبتكئرك 

مك اندك فندقيةك اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالايني،ك بياضك حتديدك فُيك االبتكئراتك تأثرًاك وفمهيًةك بئصنسبةك هليفك املؤسسئتك اص
ك اتىك  ك ومسئادهتم ك مسريك املؤسسئتك اصفندقية ك مثَّك توجيه ك ومن ك صتفنئ ق، ك صتقااراتك واختيئرهم غميمك تاختئذهم

ك وخدمئهتم ك ك ،ااوضهم ك تشييتية ك اسرتاتيجيئت ك احتيك (Operational strategies)وصيئغة ك مع ئجئتك تتوارق
ك .وتفضيالتك اصسيئحك اجلزالايني

لمئك اتىك مسريك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلزالايةك واصستطئتك اصعئمةك همك لذصكك إ راكك فمهيةك االبتكئرك و ورهك يفك 
ايةك .ك واتىك هذاك األسئس،ك جئءتك  راستنئك قغدك تعظيمك حظوظك اصوجهةك اجلزالتعزيزك تنئرسيةك وجئذبيةك اصوجهةك اجلزالاية

وقئلمك ك كئم وذصكك منك خاللك تطوياك منوذجك متك ،يتهئك وقدرهتئك اصتنئرسيةك اتىك خايطةك اصسيئحةك اصعئمليةوتعزيزك جئذب
اتىك االبتكئر.ك سعىك هذاك اصنموذجك إىلك اصتقئطك اصعنئصاك اصاليسيةك صتقدرةك اصتنئرسيةك اص يك متك اباازهئك يفك األ بيئتك اصعئمة،ك 

عتمدةك منك ِقب ك وجه يك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املبتكاةك واملك إضئرةك إىلك اص يك متك اصتوُص ك إصيهئك إثاك حتتي ك االسرتاتيجيئت
ك ،ك بئاتبئرمهئك وجهتنيك رالدتنيك يفك جمئلك االبتكئر.اصناويجك و يبك )اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة(

ك  ك لتمئتك آرثاك لوستئ ك رإنَّ ك مؤصفك لتئبك (Arther Costa)يفك اخلتئم، ،«Creating the Future» ك وثيقةك ،
ك فرض ك طايقةك صتتنبؤك بئملستقب ك هوك اخرتااهك اآلنك ك ”اصغتةك بئملوضوع:ك  ك ك .“إنَّ
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ك  النظريةالدراسة نتائج أوال:  

 دراسةك احلئصيةك إىلك جممواةك منك اصنتئلجك اصنظاية،ك ميكنك توضي ك فمههئك ريمئك يتي:توصتتك اص

فنَّهك يفك اغاك ك ،(Meethan, 1998)ختضعك حمد اتك اصسيئحةك إىلك حتُوالتك مهمة،ك حيثك ياىك اصبئحثك ميثئنك  .1
ك  ك اصتقتيديةك إائ ةك اهليكتةك فوك مواجهةك جيبك ك ،(Post-tourism)"اصسيئحةك احلديثة" اتىك اصوجهئتك اصسيئحية

ك  ك وذصكك منك خاللك االبتكئر ك األسئسك صتتحتي ك احلديثك  (Innovation)االحندار، اصذيك فصب ك ميثِّ ك حجا
 .صتغنئاة

يئحيك ،ك إذك يعو ك ذصكك إىلك طبيعةك املنتوجك اصسنئ رةاصدراسئتك اصكميةك حولك موضوعك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك  .2
 )توصيفةك بنيك اصعنئصاك املتموسةك وغرك املتموسة(،ك اصذيك جع ك اصدراسئتك اصتجايبيةك فلثاك تعقيًدا.

ك  .3 ك اصبئحثني ك  راسئت  & Hall & Williams, 2008; Blake et al., 2006; Gronhuag)تؤلِّد

Kufmann,1988) بئالبتكئرك منك فج ك التسئبك ميزةك تنئرسيةك اتىك ضاورةك قيئمك املؤسسئتك اصسيئحيةك. 

ك منك نتئلجك  راسةك اصبئحثةك  .4 مسئمهةك االبتكئرك يفك اصارعك منك رضئك زبئلنك املؤسسئتك ك (Cherrett, 2011)شريتك تبنيَّ
.ك %)69(ةك وحتسنيك جو ةك وصورةك اخلدمئتك بنسبك ،%)78(ةك ومتييزك املنتوجك بنسبك ،%)83(ةك اصسيئحيةك بنسب

اص يك ك (Jacob, Tintoré, Aguiló, & Mulet, 2003) راسةك اصبئحثك جئلوبك وآخاونك ك يتَّفقك معوهذاك مئك 
ك منك نتئلجهئك مسئمهةك االبتكئرك يف اصارعك منك رضئك وك ك حتسنيك صورةك املؤسسئتك اصسيئحية،ك وتعزيزك رحبيتهئك تبنيَّ

 زبئلنهئ.

 ,.Hilman & Kaliappen, 2015; Sandvik et al., 2014; Victorino et al)تؤلدك  راسئتك اصبئحثنيك  .5

 اتىك اصتأثرك اإلجيئيبك صالبتكئرك اتىك ف اءك ورحبيةك املؤسسئتك اصفندقية.ك ك (2005

فرض ك شك ك إل خئلك االبتكئراتك يفك خمتتفك اجملئالتك االقتغئ ية،ك مبئك يفك ذصكك ك (Clusters)تعتربك اجملمعئتك  .6
انك طايقك -(ك فرقيةفبنيك املؤسسئتك واملنظمئتك واجملمَّعك اصسيئحي:ك )جمئلك اصسيئحة.ك حيثك تكونك اصعالقئتك 

انك طايقك -(ك امو يةببنيك املؤسسئتك اصسيئحية؛ك و)ك (Strategic alliances)إنشئءك حتئصفئتك اسرتاتيجيةك 
 .(Strategic networks)إنشئءك شبكئتك اسرتاتيجيةك 

اتىك اصتأثرك اإلجيئيبك صتتواجدك ك (Peiró-Signes et al., 2015)بئياوك سينييسك وآخاونك تؤلدك  راسةك اصبئحثك  .7
 .ضمنك جممَّعك سيئحيك اتىك ف اءك املؤسسئتك اصفندقية

اصتفكر،ك ك طايقةك جديدةك يفتعتربك اصسيئحةك املستدامةك شك ك منك فشكئلك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك لوهنئك  .8
 هتدفك إىلك اصتغديك إىلك مشكتةك اصسيئحةك اصتقتيديةك وآثئرهئك اصستبية.ك 



 

388 
 

 خاتمة
دقيةك اصسوقيةك املستهدرةك واحتيئجئهتمك اصفا يةك فماك ضاوري،ك ألنَّهك الك ميكنك صتمؤسسئتك اصفنتعتربك معارةك اصشاال ك  .9 

 تبينك مجيعك اخلدمئتك اصتكنوصوجيةك املتئحةك نظاًاك صنقصك اصقدراتك اصتشييتيةك فوك املوار ك املتئحة.

 Smith, 1989 ; Gallup & American)ملختتفك رئئتك اصسيئحك املطورةك منك ِقب ك اصبئحثنيك يوجدك  ورك مهمك  .10

Express, 1989 ; Plog, 1987 ; Westvlaams Ekonomisch, 1986 ; Perreault et al., 1979.; 
Cohen, 1972) ك اك يفك اصتسويقك اصسيئحي،ك ك اختئذ ك يفك امتية ك املسئمهة ك بتجزلةك صقااراتك املتعتقحيثك ميكنهئ ة

 اصتوزيعك وخئصةك اصرتويج.اصسوق،ك تطوياك املنتوج،ك اصسعا،ك 

تيةك تطوياك منوذجك منفغ ك متعتقك بئصسيئحةك بئالختالفك واصتمُيزك اصذيك تتسمك بهك امك يربرك اصبئحثونك احلئجةك إىل .11
ك ) ك إىل: ك اصتمُيز ك هذا ك يعو  ك إذ ك املنتجئتك اصسيئحية، ك اصشااءك يفك حئصة ك قاار ك غيئبك ائلدك متموسك افاختئذ تىك (

 اصعفوي.ك ااءك غر(ك اصش ؛ك و)(ك اصتخطيطك املسبقك صإلنفئقج(ك احلجمك اصكبرك صإلنفئقك املتطتب؛ك )ب؛ك )االستثمئر

منك خالل:ك ك (Victorino et al., 2005)يتمك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك ورًقئك صتبئحثك ريكتورينوك وآخاينك  .12
ك  ك اصفندق ك نوع ك (Hotel type innovations)ابتكئرات ك ، ك املعتومئت ك تكنوصوجيئ  Use of)استعمئل

information technology) وتكييفك اخلدمةك ك(Customization of service). 

ي،ك لمئك ميكِّنك منك ختقك ف الهئك اصفندقحتسنيك متوقعهئك االسرتاتيجيك وك املؤسسئتك اصفندقيةك يفك ك يفسئهمك االبتكئرك ي .13
 ثقئرةك مؤسسئتيةك ُمكيَّفةك معك احتيئجئتك اصسوق،ك وبئصتئيلك ضمئنك اصاحبيةك اتىك املدىك اصطوي .

ك منك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك  .14 فنَّك االبتكئراتك ك (Nicolau & Santa-María, 2013 ; Vila et al., 2012)تبنيَّ
اصتسويقيةك واالبتكئراتك اصعمتيةك منك االبتكئراتك األلثاك فمهية،ك لوهنئك تسهِّ ك وتنظِّمك اصعمتيئتك اصداختيةك واألهمك 

 منك ذصكك اصعالقئتك معك زبئلنك املؤسسئتك اصفندقية.

ك منك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك  .15 وجو ك ك (Grissemann et al., 2013 ; Ottenbacher M. C., 2007)تبنيَّ
ارتبئطك إجيئيبك بنيك االبتكئرك وتطوياك خدمئتك جديدةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك وف الهئك اصسوقيك واملئيل،ك ولذصكك 

 تعزيزك اصعالقةك معك اصعمالءك واصزبئلنك وحتسنيك مسعةك املؤسسة.

ك منك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك  .16  Nhepera & Onajaefe, 2017 ; Khuong & Giang, 2014 ; Tigu)تبنيَّ

et al., 2013 ; Bilgihan, 2012 ; Kassim, 2010 ; Victorino et al., 2005) ك االبتكئرك يعززك امليزةك ك فنَّ
اصتنئرسيةك صتمؤسسئتك اصفندقيةك منك خاللك تأثرهك اتىك خيئراهتم،ك ورضئهم،ك وواللهم،ك ونيتهمك إلائ ةك اإلقئمةك يفك 

ك منك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك )لمئك اصفندق.ك ك  ك تورُاك Lagrosen, 2005 ; Victorino et al., 2005تبنيَّ (ك فنَّ
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 Business)االنرتنتك اجملئينك يفك اصيافك اصفندقيةك يسئهمك يفك اصارعك منك رضئك اصزبئلنك والسيمئك سيئحك األامئلك  

tourists) واحلفئظك اتيهمك لزبئلنك منتظمني.ك 

ك منك نتئلجك  راسةك اصبئحثنيك بئريك ولوالئميك  .17 وجو ك ارتبئطك إجيئيبك بنيك ك (Parry & Kawakami, 2015)تبنيَّ
ك صتمتعةك  ك مثرة ك فو ك نفعية ك )سواًءك لئنتك قيمة ك هلئ ك املدرلة ك واصقيمة ك املنتجئتك املبتكاة ك مقئب  ك صتدرع االستعدا 

Utilitarian and hedonic ك املنتجئتك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصية،ك سواًءك منك (،ك فيك لتمئك ف ركك املستهتكك فنَّ
ك اصوظيفيةك فوك م ك اصعئطفية،ك لتمئك لئنك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك نئحيةك خغئلغهئ نئرعهئ

 احلغولك اتيهئ.

ك منك نتئلجك  .18 ك إل راجك وسئل ك اصااحةك اصفئخاةك يفك ك (Heo & Hyun, 2015) راسةك اصبئحثنيك هيوك وهيونك تبنيَّ فنَّ
ك املؤسسئتك اصفندقيةك )مث ك اصوايك اصفئي،ك واصتتفئز،ك واملسب ك واهلئتف،ك إخل(ك تأثرك إجيئيبك اتىك تقدياك اصزبئلنك صسعا

ك اصيارةك واستعدا همك صتدرعك منك فجتهئ.
 الميدانيةالدراسة نتائج ثانيا: 

صفاضيئتك ،ك واختبئرك صحةك اسيئحيةك األجنبيةك اصاالدةيفك ضوءك إشكئصيةك اصدراسة،ك وبعدك  راسةك حئصةك اصوجهئتك اص
جك املتعتقةك بئصدراسةك االستقغئلية،ك متك اصتوص ك إىلك جممواةك منك اصنتئلجك اصتطبيقية،ك اص يك سيتمك منئقشتهئك يفك ضوءك نتئل

ك اصدراسئتك اصسئبقة.ك حيثك تتمث ك فمههئك ريمئك يتي:
اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك منك ك (Hotel type/design innovations)تؤثاك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك  .1

منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق،ك فيك فنَّك اصسيئحك ك (WTP)واستعدا همك صتدرعك ك (WTS)حيثك استعدا همك صإلقئمةك 
اجلزالاينيك ياغبونك ومستعدونك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تعتمدك اتىك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك لمئك فهنمك 

 Victorino et) راسةك اصبئحثك ريكتورينوك وزماللهك ك يتَّفقك معك وهذاك مئك مستعدونك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ

al., 2005)  نيبئراك وفونئرئجيك و راسةك اصبئحثنيك(Nhepera & Onojaefe, 2019 ; 2017) و راسةك اصبئحثك ك
ك تغميم/تشرك هيك لذصكك إىلك اصتأثرك اإلجيئيبك البتكئراتك نوعاص يك ك (Veerakumaran, 2009)ررالومئرانك 

ك وفمهيةك بئصنسبةك  ك فلثاك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك تأثرًا ك فنَّ اصفندقك اتىك امتيئتك اختئذك اصقاار.ك لمئك تبنيَّ
ية،ك إخل(ك (ك املوقعك اجلياايفك املاللمك صتفندقك )منك حيثك قابهك منك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهفصتسيئحك اجلزالاينيك هي:ك )
ك  ك يتمئشىك مع ك مئ ك ابتوهذا ك فنواعك اصفنئ قك األلثا ك اصبوتيفحد ك يفك رنئ ق ك واملتمثتة ك اصفندقة ك يفك صنئاة كك كئرًا

(Boutique hotels) ومئك تؤلدهك  راسةك اصبئحثنيك ك(Kim & Perdue, 2013)( ك احتواءك اصفندقك اتىب؛ك) ك
نئ قك واملتمث ك اإلقئمةك يفك اصفك منمعك اصياضك اصاليسيك ك يتوارقمئك ك وهوغافك تتميزك بتجهيزاتك ذاتك جو ةك ائصيةك 
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 ,Nhepera & Onojaefe)اصبئحثنيك وك  (Kim & Perdue, 2013) راسةك اصبئحثنيك ك يتَّفقك معمئك هذاك وك ك يفك اصااحة 

(ك متُيزك اصفندقك جبوك ماي ،ك مث ك املوسيقىك املاحيةك واصعطورك اصطيبة،ك وهذاك مئك يشرك إىلك فمهيةك اصتسويقك ج؛ك )(2019
وتأثرهك اتىك ستوكك اصسيئح.ك رئحلوارزك احلسيةك تسئهمك يفك تعزيزك اصتجابةك اص يك ك (Sensorial marketing)احلسيك 

ك (Kim, 2011)ةك ليمك  راسةك اصبئحثك يتَّفقك معيعيشهئك اصسيئحك وتؤثاك إجيئبًئك اتىك اصقيمةك املدرلةك صتفندق،ك وهذاك مئك 
ندقك وهذاك مئك (ك املسئحئتك اخلضااءك احمليطةك بئصف ؛ك )(Kim & Perdue, 2013)ك و راسةك اصبئحثنيك ليمك وبئر يو

توررك اصفندقك صتجئربك رندقيةك رايدةك (ك ـه؛ك و)(Veerakumaran, 2009) راسةك اصبئحثك ررالومئرانك ك يتَّفقك مع
منك نواهئك منك خاللك متُيزهك منك حيثك اصتغميمك واملاارقك اصرتريهية،ك وهذاك مئك يعو ك حسبك رفينئك إىلك رغبةك اصسيئحك 

 & Kim)بئر يوك  راسةك اصبئحَثنيك ليمك وك ك يتَّفقك معةك ومئك يفك ايشك جتئربك رايدةك ومميَّزةك فثنئءك رحالهتمك اصسيئحي

Perdue, 2013)  ك وفونئرئجي راسةك اصبئحَثنيك نيبئراك وك(Nhepera & Onojaefe, 2019). 

اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك ك (Use of information technology)يؤثاك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك  .2
ك اصسيئحك اجلزالاينيك  منك حيثك استعدا همك صإلقئمةك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق،ك فيك فنَّ
ياغبونك ومستعدونك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تستعم ك تكنوصوجيئك املعتومئت،ك لمئك فهنمك مستعدونك صتدرعك منك 

و راسةك  (Victorino et al., 2005)ةك اصبئحثك ريكتورينوك وزماللهك  راسك يتَّفقك معوهذاك مئك ك ،فج ك اإلقئمةك ريهئ
ك  ك اصبئحثني ك وفونئرئجي ك ك (Nhepera & Onojaefe, 2019 ; 2017)نيبئرا ك اصبئحث ررالومئرانك و راسة

(Veerakumaran, 2009) تشرك هيك لذصكك إىلك اصتأثرك اإلجيئيبك الستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك اتىك اص يك ك
ك وفمهيك ك اصقاار.امتيئتك اختئذك  ك فلثاك االبتكئراتك املتعتقةك بئستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك تأثرًا ك فنَّ ةك لمئك تبنيَّ

ك يتوارقك معك اك وهذ(ك توراك انرتنتك وايك رئيك جمئنيةك وذاتك سااةك ائصية،ك فبئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك هي:ك ) مئ
ىلك وصولك اصعد ك اإلمجئيلك اص يك تشرك إك (ARPCE)ستطةك ضبطك اصربيدك واالتغئالتك اإلصكرتونيةك إحغئليئتك 

جك نتئلمعك هذهك اصنتيجةك  تتَّفقلمئك .ك ك 2018متيونك مشرتًلئك يفك ائمك ك 42ملشرتليك االنرتنتك يفك اجلزالاك إىلك فلثاك منك 
 راسئتك جممواةك منك اصبئحثنيك اص يك بيَّنتك تأثرك توُراك وسااةك االنرتنتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك قااراتك 

ك  ك وستوليئهتم  ,Nhepera & Onojaefe, 2019, 2017 ; Heo & Hyun, 2015 ; Bilgihan)اصسيئح

2012 ; Kassim, 2010.; Lee & Tussyadiah, 2010 ; Veerakumaran, 2009 ; Victorino et al., 

معك ك تَّفقياحتواءك اصيافك اصفندقيةك اتىك نظئمك ميكِّنك منك تكييفك  رجةك حاارةك اصيارة،ك وهذاك مئك (ك ب؛ك )(2005
؛ك (Waldhöra & Freidla, 2006)و راسةك اصبئحثنيك ك (Kim & Perdue, 2013) راسةك اصبئحثنيك ليمك وبئر يوك 

ذاك فوك بئستعمئلك بطئقةك التمئن،ك إخل(ك وإمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنتك وهك وُراك طاقك متعد ةك صتتسديدك )نقًدا(ك تج)
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 ; Anamaria & Maria-Cristina, 2013 ; Kim & Perdue , 2013) راسئتك اصبئحثنيك ك يتَّفقك معمئك  

Iorgulescu & Rãvar, 2013.; Victorino et al., 2005) ومئك يتمئشىك معك اصتطوراتك اصتكنوصوجيةك احلئ ثةك ك
ك  يفك اآلونةك األخرةك والك سيمئك تزايدك اد ك األشخئصك املئصكنيك صبطئقةك التمئنك واملتغتنيك بشبكةك االنرتنت.ك إذك تبنيَّ

تىك ايفك املؤسسئتك اصفندقيةك بئالاتمئ ك نك فراا ك اصعينةك يدرعونك مثنك احلجزك مك %)37,1(ك ك لجك اصدراسةك فن ك منك نتئ
ك ) ك اخلئصك بئصفندق ك اإلصكرتوين ك املوقع ك اتى ك بئالاتمئ  ك سواًء ك املواقعك %8,3االنرتنت، ك اتى ك بئالاتمئ  ك فو )

ك اصفندقيةصكرتوينك صيتقك اصيافك إنظئمك (ك وجو ك  (؛ك )%28,8)مث ك موقعك بولينغك ك (OTAs)املتخغغةك يفك اصسفاك 
راسئتك اصبئحثنيك  ك يتَّفقك معوهذاك مئك ك تورُاك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيارةوك ك ،مث ك اصبطئقئتك املمينطة

(Nhepera & Onojaefe, 2019; Veerakumaran, 2009 ; Waldhöra & Freidla,.2006; Dan 

Reid & Sandler, 1992) (ك ـه؛ك و)(ك تواجدك اصفندقك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك )مث ك اصفئيسبوك،ك إخل
 & Anamaria)معك نتئلجك  راسةك اصبئحَثنيك ك ك يتَّفقمئك وهذاك وامتاللهك ملوقعك إصكرتوينك تفئاتيك مبتكاك وجذاب،ك 

Maria-Cristina, 2013)،ك اتىك ذصك ك إىلك قدك فشئرتك نتئلجك اصدراسرك .ك االوة ك اصسيئحك اجلزالاينيك ة ااتمئ 
ك بئملواقعك م ك يستعينون ك اصعينة ك فراا  ك فغتبية ك فنَّ ك إذ ك صقااراتك اصشااء، ك اختئذهم ك اند ك املعتومئتك اإلصكرتونية غئ ر

(ك %39(،ك ومواقعك اصتواص ك االجتمئايك )%73,9مث ك موقعك بولينغك )ك (OTAs)اإلصكرتونيةك املتخغغةك يفك اصسفاك 
(ك منك فج ك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ ق.ك إذك تسم ك هذهك %34,9واملوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندقك )

ك تتي ك اصفاصةك  ئ ك فهنَّ ك بئحلغولك اتىك املزيدك منك املعتومئتك حولك املؤسسئتك اصفندقيةك لمئ املغئ رك اإلصكرتونية
 .(eWOM)صتسيئحك بئالطالعك اتىك آراءك وتعتيقئتك اصسيئحك اآلخاينك 

اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك منك حيثك استعدا همك ك (Customization of service)يؤثاك تكييفك اخلدمةك  .3
ك اصسيئحك اجلزالاينيك ياغبونك ومستعدونك  صإلقئمةك ك واستعدا همك صتدرعك ك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق،ك فيك فنَّ
ك فهنمك مستعدونك صتدرعك منك  صإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تقومك بتكييفك خدمئهتئك ورًقئك صاغبئهتمك وحئجيئهتم،ك لمئ

و راسةك  (Victorino et al., 2005) راسةك اصبئحثك ريكتورينوك وزماللهك ك يتَّفقك معذاك مئك فج ك اإلقئمةك ريهئك وه
تشرك هيك لذصكك إىلك اصتأثرك اإلجيئيبك اص يك ك (Nhepera & Onojaefe, 2019 ; 2017)ك نيبئراك وفونوجئيفاصبئحثنيك 

ك فنَّك فلثاك  تأثرًاك تكييفك اخلدمةك تعتقةك باصعاوضك اخلدميةك املصتكييفك اخلدمةك اتىك امتيئتك اختئذك اصقاار.ك لمئك تبنيَّ
منك ك (Check-out)واخلاوجك ك (Check-in)سااةك تسجي ك اصدخولك (ك فوفمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك هي:ك )

 & Nhepera) نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك ك يتَّفقك معاصفندقك وإمكئنيةك تكييفهئك ورًقئك صاغبئتك اصسيئح،ك وهذاك مئك 

Onojaefe, 2019 ; Khuong & Giang, 2014 ; Kim & Perdue, 2013.; Victorino et al., 2005) ؛ك
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ملاارقنيك اك (ك توررك فسعئرك تاوجييةك مبتكاةك )مث ك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك صفرتةك معينةك فوك جمئنيةك فحدب) 

بئصنسبةك صتسيئحك ك (Pricing innovations)مئك يشرك إىلك فمهيةك االبتكئراتك اصسعايةك وهذاك ك يفك ررتاتك حمد ة،ك إخل(.
ك تَّفقك معيورغبتهمك يفك االستفئ ةك منك اصعاوضك اصرتوجييةك اص يك تقدِّمهئك املؤسسئتك اصفندقية،ك وهذاك مئك ك ،جلزالاينيا

ك )(Nhepera & Onojaefe, 2019 ; Khuong & Giang, 2014)نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك  ك توررك ج؛ )
ك (Loyalty programs)مئك يشرك إىلك فمهيةك باامجك اصوالءك هذاك فسعئرك تفضيتيةك و/فوك امتيئزاتك صتعمالءك األوريئء،ك 

وتأثرهئك اتىك اصقااراتك اصشااليةك صتسيئحك اجلزالايني،ك فيك فنَّك اصسئل ك اجلزالايك ميي ك إىلك اختيئرك املؤسسئتك اصفندقيةك 
ذاك هاص يك متكِّنهك منك االستفئ ةك واحلغولك اتىك امتيئزاتك مقئب ك ورئلهك هلئك ومستعدك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ،ك وك 

 Nhepera & Onojaefe, 2019 ; La Rose & Rowson, 2017)مئك يتمئشىك معك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك 

; Kim & Perdue, 2013)( ك  ؛ك) خمئطبةك موظفوك اصفندقك ل ك زبونك بئمسهك )ستوكك و و ،ك ابتسئمئت،ك إخل(،ك
ك اصتفئا ك معك  ،وقدرهتمك اتىك اصتحدثك بتيةك اصزبونك واهتمئمهمك اخلئصك واملكيَّفك ورًقئك صاغبئتك ل ك زبون فيك فنَّ

ك إىلك فمهيةك لبرةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني،ك وهذاك مئك يشرك ذوموظفيك املؤسسئتك اصفندقيةك وحسنك معئمتتهمك 
.ك يعو ك ذصكك إىلك اصتأثرك اصكبرك صتموار ك (Human resource innovations)فمهيةك ابتكئراتك املوار ك اصبشايةك 

اصبشايةك اتىك جو ةك تستيمك اخلدمة،ك إذك يقومك موظفوك اصفنئ قك بئالتغئلك املبئشاك معك اصسيئحك واصعمالءك منك خاللك 
ك مئك  حتايكك املنتجئتك املئ يةك صتفندقك وتستيمك خمتتفك اخلدمئتك اص يك تسئادك اتىك ختقك جتئربك إجيئبية،ك وهذا

 ; Nhepera & Onojaefe, 2019 ; La Rose & Rowson, 2017)ثنيك نتئلجك  راسئتك اصبئحك يتَّفقك مع

Van Vaerenbergh & Holmqvist,.2013 ; Avermaete, Viaene, Morgan, & Crawford, 

2003).  

ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك بنيك  .4 بئختالفك ك ةبتكاك امل قك ئنفاصاستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك تبنيَّ
م،ك حئصتهمك اصعئلتيةك فوك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك ولذصكك مستويئتك  خوهلك جنسهم،ك بتدك إقئمتهم،ك سنهم،ك مهنتهم،

ك خمتتفك اصفئئتك منك اصسيئحك اجلزالاينيك يدرلونك اصفنئ قك املبتكاةك بنفسك اصطايقة،ك وك  ديهمك صوهذاك مئك يشرك إىلك فنَّ
 صإلقئمةك ريهئ.ك االستعدا ك نفسهك 

ك منك نتئلجك اصدرك  .5 (ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 0,05راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )اسةك وجو ك تبنيَّ
صفئةك نيك يجلزالاينيك املنتمفنَّك اصسيئحك ادقك مبتكاك تبًعئك حلئصتهمك اصعئلتية،ك إذك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رن

ونك امتيةك صنعك لك ك ك قدك يعو ك ذصكك إىلك همك األلثاك استعداً اك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك "املطتقني"
ك هذهك احلئصة،ك فيك فنَّك صألراا ك املنتمينيك إىلك هذهك اصفئةك احلايةك يفك اختئذك اصقااراتك  ونك تدُخ ك فطاافك اصقاارك را يةك يف
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(،ك صذاك %1,5فخاى.ك غرك فنَّهك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنَّك نسبةك فراا ك اصعينةك اصذينك ينتمونك إىلك هذهك اصفئةك جُدك ضئيتةك ) 

 اصنتئلجك فنك تستخدمك حبذر.اتىك هذهك 

ك منك نتئلجك اصدراسة .6 (ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 0,05وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )ك تبنيَّ
ك صبتدك اإلقئمةك رعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةاجلزالاينيك صتد ك ك ،تبًعئ جلزالاينيك املقيمنيك تسيئحك اصإذك فنَّ

ئحك اجلزالاينيك صسيئملزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك باستعداً اك فلربك صدرعك ابئخلئرجك 
املقيمنيك بئجلزالا.ك قدك يعو ك ذصكك إىلك لونك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك فلثاك خربةك وجتابةك ريمئك يتعتقك 

بتكاةك اص يك تورِّاك صفنئ قك املبئصسفاك واإلقئمةك يفك اصفنئ ق،ك مئك جيعتهمك فلثاك استعداً اك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك ا
مستويئتك ائصيةك منك اخلدمةك واص يك تتوارقك معك توقعئهتمك ورغبئهتم.ك لمئك قدك يعو ك ذصكك إىلك اصبيئةك احمليطةك بئصسيئحك 

قدك اتض ك منك نيك بئجلزالا.ك راجلزالاينيك املقيماجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك واص يك ختتتفك انك تتكك احمليطةك بئصسيئحك 
ك فغ ةك تبيةك فراا ك اصعينةك املقيمنيك بئخلئرجك يقيمونك بفانسئ،ك وبايطئنيئ،ك ولندا،ك واإلمئراتك اصعابينتئلجك اصدراسةك فنَّ

املتحدةك واصواليئتك املتحدةك األمايكية،ك ومنك اصواض ك فنَّك اصغنئاةك اصفندقيةك يفك تتكك اصبتدانك فلثاك تطورًاك وحداثًةك 
ونك اتىك مستويئتك املقيمونك بئخلئرجك متعوِّ ك مقئرنةك بئصغنئاةك اصفندقيةك اجلزالاية،ك صذاك قدك يكونك اصسيئحك اجلزالايون

 معينةك منك اخلدمة،ك مئك جيعتهمك فلثاك استعداً اك صتدرعك منك فج ك احلفئظك اتيهئ.

ك منك نتئلجك اصدراسةك  .7 (ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 0,05وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )تبنيَّ
 يك فقئمواك هبئك آخاك تبًعئك صنوعك اصيارةك اصفندقيةك اصك ةبتكاك امل قك ئفناصيفك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك اجلزالاينيك صإلقئمةك 

ك ك ماة. صتسيئحك اصذينك فقئمواك جبنئحك رغبًةك واستعداً اك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك حيثك اتض ك فنَّ
ميفك غارةك ائ ية،ك لمئك ك بئصذينك فقئموا دك يعو ك قاتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ.ك ك فهنَّ

ك منك اخلدمةك واجلو ة فك اصتجهيزاتك إضئرةك إىلك خمتتك ،ذصكك إىلك تعُو ك اصفئةك األوىلك منك اصسيئحك اتىك مستوىك معنيَّ
اصيافك اصعئ ية.ك ك تتكك املتئحةك يفمقئرنةك بفلثاك ررئهيةك املتئحةك يفك اصيافك اصفندقيةك منك نوعك "جنئح"ك واص يك تكونك 

يمةك نفعيةك نئ قك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصيةك سواًءك لئنتك هذهك اصقوبئصتئيل،ك قدك تُدركك هذهك اصفئةك منك اصسيئحك بأنَّك اصف
(Utilitarian) وك ائطفيةك فك(Hedonic) لتمئك ف ركك يتمئشىك معك اصدراسئتك اصسئبقةك اص يك تاىك فنَّهك ك وهذاك مئك ك

ك املنتجئت/اخلدمئتك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصية،ك سواًءك منك نئحيةك خغئلغهئك اصوظيفيةك فوك منئرعهئك  اصسئل ك فنَّ
 ،ك لتمئك لئنك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك احلغولك اتيهئ.اصعئطفية

ك منك نتئلجك اصدراسةك  .8 (ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 0,05وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )تبنيَّ
ك منك نتئلجنالحظك ك حيثك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صتغنيفك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخاك ماة،
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ك متوسطك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك يز ا ك اصدراسةك   متتك اإلقئمةك ك صذياتغنيفك اصفندقك ك بئرتفئعفنَّ

ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك اصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك ك به. مخسك جنوم(ك ك اتذ)والك سيمئك اصفنئ قك فيك فنَّ
اينيك املقيمنيك يفك تعُو ك اصسيئحك اجلزالرضئك وك قدك يعو ك ذصكك إىلك ك .اةبتكامل قك ئفناصهمك األلثاك استعداً اك صإلقئمةك يفك 

ك اصفنئ قك ،ك مئك جعتهمك يدرلونك بأنَّك املقدَّمةك ةاصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك اتىك مستويئتك ائصيةك منك اجلو ةك واخلدم
ئك  نك نهمك مئهتمك ومتكِّك تستجيبك صتوقعئهتمك ورغباملبتكاةك هيك لذصكك تورِّاك قيمةك ائصيةك )وظيفيةك فوك ائطفية(ك وفهنَّ

 احلغولك اتىك مستويئتك ائصيةك منك اجلو ةك واخلدمة.

ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك واستعدا همك صتدرعك  .9 تبنيَّ
ك (Leisure tourists)منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بئختالفك غاضهمك منك اصسفا،ك فيك فنَّك صسيئحك اصرتريهك 

نفسك االستعدا ك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك ك (Business tourists)مئلك وسيئحك األا
قدك يعو ك ذصكك إىلك رغبةك اصفئتنيك منك اصسيئحك )سيئحك اصرتريهك وسيئحك األامئل(ك يفك ايشك جتئربك رندقيةك مميزةك 

 واحلغولك اتىك خدمئتك مبتكاةك يفك لتتئك احلئصتني.

ك منك نتئلجك اصدراسةك  .10 (ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 0,05اوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك )وجو ك رتبنيَّ
ئءك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبًعئك صوجهةك اصسفا،ك إذك فنَّك صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثن

ك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك يفك سفاهمك  اخ ك اجلزالاك استعداً اك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك بئصذينك يقيمون
ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك ك خئرجك اجلزالاك فوك  اخ ك وخئرجك اجلزالا. قدك يعو ك ذصكك إىلك ادمك رضئ

ذاتك بتكاةك وك م،ك ورغبتهمك يفك احلغولك اتىك خدمئتك  اخ ك اجلزالاك انك اصفنئ قك املتئحةاصفنئ قك فثنئءك سفاهمك 
حلئجيئهتمك ك بتكاةك تورِّاك قيمةك فاتىك ومتكِّنهمك منك اإلشبئعك األرض ،ك وبئصتئيلك يدرلونك بأنَّك اصفنئ قك املجو ةك ائصية
 .ورغبئهتم

ك اتىك ك (WTTC, 2020)اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك تشرك إحغئليئتك  .11 ك اصسيئحة إىلك استحواذك صنئاة
اتىك هذهك املسئمهةك إذك ،ك 2019متيئرك  والر(ك سنةك  9126,7منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اصعئمليك )حوايلك ك 10,3%

منك اصنئتجك  %11,5متيئرك  والرك )فيك حوايلك  13085,7،ك بئصيًةك 2029-2019سنويًئك بنيك  %3,7فنك تاتفعك بنسبةك 
منك ك %10,4فيك )ك متيونك منغبك ام ك 330حوايلك .ك لمئك وصَّدتك صنئاةك اصسيئحةك 2029احملتيك اإلمجئيل(ك سنةك 

ك 2029منغبك ام ك سنةك  متيون 420,659إىلك ك إذك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفع ،2019سنةك ك (إمجئيلك اصعمئصة
 منك اصعمئصةك اصكتية(.ك %11,7)فيك حوايلك 
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 خاتمة
اتىك اكسك اصعديدك منك اصبتدانك اص يك تتميزك بنقصك االتغئلك فوك االرتبئطك بنيك صنئاةك اصسيئحةك وفنظمةك االبتكئرك  .12 
نئمجك حيم ك انوانك باك ك تطوياجك اصسيئحةك يفك سيئستهئك االبتكئرية،ك وذصكك منك خاللك بإ مئك اصناويجك اصوطنية،ك قئمتك 

ف اةك وطنيةك وإقتيميةك صسيئسةك احلكومةك اصناوجيية،ك اصذيك يعتربك ك (Innovation Norway)اصناويجك صالبتكئر"ك "
ك األخرك إىل تعزيزك االبتكئرك ضمنك اقتغئ هئك والسيمئك ضمنك صنئاةك اصسيئحة،ك إذك تؤلِّدك ك حيثك يهدفك هذا

نموك يفك صنئاةك ئرسية،ك وحتسنيك اإلنتئجيةك وختقك اصاحلكومةك اتىك فمهيةك االبتكئرك وتعتربهك ضاوريك صتحقيقك اصتن
 اصسيئحة.

تتمكنك منك ك ماارقةك املؤسسئتك اصسيئحيةك صكيإىلك حلكومةك اصناوجييةك اربك بانئجمهئك "اصناويجك صالبتكئر"ك هتدفك ا .13
ك ك مميَّزك صتكفئءةك (ك اصتحولك إىلك مورِّ فتطوياك ميزهتئك اصتنئرسيةك وتعزيزك االبتكئرك يفك فنشطتهئك وذصكك منك خالل:ك )

(A provider of competence)  منك خاللك تزويدك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك بئصوثئلقك واملعتومئتك حولك اصغنئاةك
(ك باصبتد؛ك )ك فحنئءك عمجيك يفك اصتكوينيةك اصدوراتك منك اد  ك ك اصناوجييةك صتسيئحةك واصسفا،ك واصفاصك اصسوقيةك وتقدمي

ك اصتطورك اتىك اصسيئحيةك الئتاصشك مسئادةك خاللك منك (A development partner)اصتحولك إىلك شايكك صتتنميةك 
فوك االجتمئاية،ك إضئرةك إىلك املسئمهةك يفك تطوياك املنتجئتك واخلدمئتك ك االقتغئ يةك ،اصتجئريةك اصنئحيةك منك سواءكً 

؛ك صسيئحك احملتينيةك األامئلك ولذصكك ااملبتكاةك اص يك تستهدفك اصشاال ك اصسوقيةك اخلئصةك بسيئحةك اصرتريه،ك سيئح
منك خاللك  راسةك احتيئجئتك خمتتفك اصشاال ك ك (A marketing partner)(ك اصتحولك إىلك شايكك تسويقيك جو)

ع ك جاصسوقيةك املستهدرةك وإنشئءك قنواتك توزيعك رعئصة،ك بُيَيَةك زيئ ةك اصاغبةك واصنيةك صتسفاك إىلك اصناويج،ك ومنك فج ك 
 واصارعك منك راصك اصبيعك ملختتفك اصشالئءك اصتجئريني.ك ،امتيةك سهتةك اختيئرك اصناويجك لوجهةك سيئحية

ك مئك تؤلدهك إحغئليئتك اصعابيةك املتحدةك اتىك اصك تفُوقك اإلمئرات .14 عديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى،ك وهذا
ئإلمئراتك اصعابيةك سيئحةك بصنئاةك اصيفك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك اص يك تشرك إىلك تفُوقك معدلك اصنموك املتوقعك 

 سنويًئ(.ك %3,8صعئمليك )معدلك اصنموك املتوقعك اتىك املستوىك اك اتىك (%4,9)حوايلك ك 2027وك 2017املتحدةك بنيك 

ك االبتكئرك هوك  .15 قئمتك بئصتعبرك ك ،ك حيثمستقب ك االستثمئرك اصبشاييؤلدك قئ ةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك اتىك فنَّ
 .2021انك ذصكك منك خاللك رؤيتهئك صسنةك 

 يبك عتربك تويقك مقئرنةك ببتدانك اخلتيجك األخاى،ك حيثك رالدةك يفك جمئلك تطوياك اصسيئحةك واصتستعتربك إمئرةك  يبك  .16
إمجئيلك اصسيئحك منك ك %74حوايلك )ك 2019استقطبتك فلربك اد ك منك اصسيئحك اصدوصينيك خاللك سنةك ك اإلمئرةك اص ي

 اصعابيةك املتحدة(.ك اإلمئراتنك إىلك اصدوصينيك اصواردي
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 خاتمة
اصعديدك ذصكك بفض ك وك ك مكئنتهئك اتىك اخلئرطةك اصعئمليةك يفك اصسيئحةك واصتجئرةك واألامئلمتكَّنتك إمئرةك  يبك منك تعزيزك  .17 

اصبىنك صإلمئرة،ك ك إمكئنيةك اصوصول،ك اصسيئسةك االقتغئ يةك واصسيئحيةك صتحكومةتمثتةك يف:ك االستقاار،ك املك منك اصعوام 
ك صكرتونية(اإلواقعك ملامواقعك اصتواص ك االجتمئايك وك اربك اصرتويجك )،ك معئملك اجلذبك اصسيئحيك املبتكاة،ك اصتحتيةك املتطورة

 واصثقئرةك واجملتمع.

سنةك اإلمئرةك ك ئمتقاصعئملك خاللك اصسنواتك اصقئ مة،ك ك األلثاك ابتكئرًاك يفتغب ك املدينةك متئشًيئك معك رؤيةك  يبك صكيك ك  .18
 .(Dubai Innovation Index)مؤشاك  يبك صالبتكئر"ك ومؤشاك حولك االبتكئر،ك يُداىك "تطوياك تقاياك بك 2015

حتتويك اجلزالاك اتىك مجيعك اصعوام ك اص يك منك شأهنئك فنك تسم ك صتسيئحةك بئالز هئر،ك إالك فهنئك الك تستقطبك سوىك  .19
وصِّيهئك اهتمئًمئك ك تك منك اصسيئحك مقئرنةك ببتدانك اصبحاك األبيضك املتوسطك األخاى.ك يعو ك ذصكك إىلك ادمك صيركِ جزِءك 

رك جمديةك غهئك منك طافك اصستطئتك اجلزالايةك لتأثرك فجنيبك غرك ماغوبك ريه،ك وصنئاةك ئرك متك ااتبإذك لبرًاك صتسيئحة.ك 
مجئلك يتمتعك مبيزةك تنئرسيةك متكِّنهك منك حتقيقك ل لغنئاةك ذاتك فوصوية،ك والك ك هئملك يتمك ااتبئرك صتتنميةك االقتغئ ية،ك وك 
 اصتنميةك االقتغئ ية.

سنةك  ينئرك جزالايك متيئرك  669,15ـك بك اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك ك يفك اجلزالايةك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك تُقدَّر .20
سنويًئك ك %2,4بنسبةك تاتفعك اتىك هذهك املسئمهةك فنك (.ك 2018مقئرنةك بـك ك %3,6فيك معدلك منوك مقدَّرك حبوايلك ) 2019
إضئرةك إىلك ك .2030(ك سنةك اإلمجئيلمنك اصنئتجك احملتيك  %3,7متيئرك  ينئرك جزالايك )فيك حوايلك  968,6تبتغك صكيك 

ك حيثك منك اصعمئصةك اصكتية(.ك %2,8)فيك حوايلك ك 2019منغبك ام ك مبئشاك سنةك ك 309505ذصك،ك قئمتك بتوصيدك 
،ك 2030(ك سنةك اصعمئصةك املبئشاةمنك  %3,3منغبك ام ك مبئشاك )فيك حوايلك  508324ك توصيدتشرك اصتنبؤاتك إىلك 

مقئرنةك  منخفضك سنويًئك %1,9واملقدَّرك بـك ك 2028وك 2018ك بنيك سن يك معدلك اصنموك املاتقبك يفك اجلزالاصكنك يبقىك 
ك سنويًئ(.ك %2,2)ك مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئملي

متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ك 1474,6ـك بك اإلمجئيلاصنئتجك احملتيك ك يفتُقدَّرك املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك  .21
نئتجك منك اصك % 7,3)فيك حوايلك ك 2030متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك  1907اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك إىلك ك .2019

سنويًئك ك %2,8واملقدَّرك بـك ك 2028وك 2018ك بنيك سن يك اجلزالامعدلك اصنموك املاتقبك يفك ك احملتيك اإلمجئيل(.ك غرك فنَّك 
ةك فنك اتىك هذهك املالحظسنويئ(.ك ك %3,8)ك مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئمليمقئرنةك  منخفضيبقىك 

ك االقتغئ يئتك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك يفتشرك إىلك فنَّك ك اصعئمليةاصسيئحةك ك نظمةمك خذك بعنيك االاتبئر،ك خئصةك وفنَّك تُؤك 
بسااةك مضئافةك ك إرايقيئك سينمواصشاقك األوسطك وك وك فوروبئك اصوسطىك واصشاقية،ك وك فمايكئك اصالتينية،ك وك سيئ،ك آلاصنئشئةك 

 ئ(.سنويكً ك %2,2+ئ(ك مقئرنةك بئالقتغئ يئتك املتقدمةك )سنويكً ك 4,4%+)
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 خاتمة
منك اصعمئصةك اصكتية(.ك ك %6فيك )ك 2019سنةك ك منغبك ام  648695بتوصيدك قئمتك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك ك  .22 

اصعمئصةك اصكتيةك منك  %6,6)فيك حوايلك ك 2030منغبك ام ك سنةك  1007860ك توصيدتشرك اصتنبؤاتك إىلك ك حيث
 .(يفك اجلزالا

ئصيةك منذك سنةك منك االستثمئراتك اإلمجك اجلزالايةك غةك صنئاةك اصسيئحةتشرك اإلحغئليئتك إىلك اصتنئقصك املستماك حل .23
ك حيثك .2018سنةك ك %2,3إىلك ك 2005إمجئيلك االستثمئراتك سنةك ك من %7,1.ك إذك نالحظك اخنفئضهئك منك 2005
ك .اجلزالايةك وتتبيةك اصطتبك احملتيك واصدويلك صتنميةك صنئاةك اصسيئحةك االستثمئرك غرك لئف ك يعتربك 

سنةك ك ئيلاإلمجمنك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك ك %97اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك وصَّدتك  .24
ئنبك فوك ائلداتك اصسيئحةك اصدوصية(.ك منك صئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك )نفقئتك اصسيئحك األجك %3ك ـــمقئرنةك ب،ك 2019

مةك دوهذاك مئك يؤلِّدك طييئنك اصسيئحةك اصداختيةك يفك اجلزالا،ك فيك تكئ ك فنك تكونك مسئمهةك اصسيئحك األجئنبك منع
منك ك %31مقئرنةك بأغتبيةك اصبتدانك األخاى،ك والك سيمئك اصوجهئتك اصسيئحيةك حم ك اصدراسةك واملتعتقةك بئصناويجك )

 ك منك نفقئتك اصسيئحك األجئنب(.ك %77نفقئتك اصسيئحك األجئنب(ك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك )

 اقتراحات الدراسةثالثا: 

ك متك تقسيمهئك ص ياك االقرتاحئتاصنتئلجك املتوص ك إصيهئك يفك هذهك اصدراسة،ك ميكنك تقدميك جممواةك منك ك بنئًءك اتى
يك املؤسسئتك اصفك بئالقرتاحئتتتعتقك اصفئةك األوىلك ك إىلك رئتنيك رليسيتني. ةك انك واصنئبعك ندقيةاملوجَّهةك إىلك مسرِّ
اجلزالايةك ك ةك اصسيئحيةاملوجَّهةك إىلك مسريك اصوجهك بئالقرتاحئت،ك يفك حنيك تتعتقك اصفئةك اصثئنيةك اصدراسةك االستقغئلية

ك :بشك ك ائماجلزالايةك واصستطئتك اصعئمةك وصنئاةك اصسيئحةك 
 االقتراحات الموجهة لمسيري المؤسسات الفندقية .أ

ك ميكنك تتخيصك فهمك االقرتاحئتك املوجهةك ملسريك املؤسسئتك اصفندقيةك ريمئك يتي:
ئءك فمهيةك ك اجلزالاينيك )سواًءك لئنتك حمتيةك فوك فجنبية(ك إاطاتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك املستهِدرةك صتسيئحك  .1

لبرةك البتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك نظاًاك ألمهيتهئك وتأثرهئك اإلجيئيبك اتىك خيئراتك اصسيئحك واستعدا همك صتدرعك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تعتمدك اتيهئ.ك واتىك ضوءك نتئلجك اصدراسة،ك اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقية:ك 

اندك تغميمك منوذجك اصفندقك واالختيئرك ك (Boutique hotels)(ك اصتوجهك حنوك تطوياك رنئ قك اصبوتيكك اصعغايةك ف)
اصدقيقك صتموقعك اجلياايفك صتفندقك منك حيثك قابهك منك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهيةك واملطئامك وغرهئك منك اوام ك 

(ك جة؛ك )اخ ك اصيافك اصفندقي(ك اصعم ك اتىك توررك جتهيزاتك ذاتك جو ةك ائصيةك  باجلذبك اصسيئحيك األخاى؛ك )
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ك اتىك فسئصيبك اصتسويقك احلسيك   ك صتسيئحك منك خاللك االاتمئ   Sensorial)اصعم ك اتىك توررك جتئربك قيِّمة

marketing) ك اتىك سبي ك املثئل،ك بئستطئاةك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك بثك اطورك طيِّبة،ك وموسيقىك ماحية،ك،
توررك فطبئقك وفخرًاك استعمئلك اصنكهئتك وك ك ،فك اصفندقيةوتوررك اإلضئءةك اجليدةك واصتغميمك اجلذابك صتفندقك واصياك 

ااءك والك (ك توررك املسئحئتك اخلض ذاتك مذاقك وجو ةك ائصيةك منك فج ك تعزيزك جتابةك اصسيئحك وجعتهئك فلثاك متعة؛ك )
اص يك تتسمك ائ ةك ِبِكرَبك مسئحتهئ،ك واص يك يتوقعك اصسئل ك ك (Coastal resorts)حئصةك املنتجعئتك اصسئحتيةك سيمئك يفك 

تىك مسئحئتك خضااءك متكِّنهك منك االستمتئعك بئجلوك واهلواءك اصطتقك وحتقيقك فقغىك منفعةك منك اإلقئمة؛ك فنك حتتويك ا
ك منك فج ك متييزك مؤسستهمك فوك االمتهمك (Experiential marketing)(ك اصرتليزك اتىك اصتسويقك اصتجاييبك هو)

خدمئهتم،ك واألخذك وك ك انك املنئرسني.ك إذك اتىك املسرينك تعزيزك جتئربك اصسيئحك منك خاللك متييزك ااوضهمك اصتجئرية
بعنيك االاتبئرك تغميمك خمتتفك املاارقك واصيافك اصفندقيةك منك فج ك اصتمُيزك انك اصعاوضك املقدمةك يفك بقيةك اصفنئ ق،ك 

 إضئرةك إىلك توررك ماارقك تاريهيةك متميَّزةك مث ك املسب ك وقئائتك األصعئب.ك 

هئك وتأثرهئك اإلجيئيبك اًاك ألمهيتاتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك يفك مؤسسئهتمك نظ .2
اتىك خيئراتك اصسيئحك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تستعمتهئ.ك واتىك ضوءك نتئلجك 

ضمئنك سااتهئك ك معك جمئنًئتوررك خدمةك االنرتنتك (ك فاصدراسة،ك اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اصرتليزك اتى:ك )
توررك طاقك متعدِّ ةك ك (جتكييفك  رجةك احلاارةك يفك اصيافك اصفندقية؛ك )(ك توررك فنظمةك بيفك مجيعك فحنئءك اصفندق؛ك )

صتتسديدك )نقًداك فوك بئستعمئلك بطئقةك التمئن،ك إخل(ك وإمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنتك وذصكك منك خاللك اصتواجدك 
توررك حمطئتك اصدرعك اإلصكرتوينك وك ك (Booking)اتىك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك مث ك املوقعك اصعئمليك بولينغك 

(Electronic payment terminals) (ك اصتواجدك اتىك مواقعك اصتواص ك هاتىك مستوىك املؤسسئتك اصفندقية؛ك )ك
بئملؤسسةك اصفندقيةك ك ةاالجتمئايك واملواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك واصعم ك اتىك تزويدهئك بكئرةك املعتومئتك املتعتق

صك اتىك تفعيتهئك احلاك ك إىلك ذصك؛ك ياايف،ك إخل(.ك إضئرةاملوقعك اجل)اخلدمئت،ك األسعئر،ك جتهيزاتك اصيافك اصفندقية،ك 
ك  ك اصشبكئتك االجتمئاية ك مبختصك يفك جمئل ك منك خاللك االستعئنة ك  ورية، ك (Community manager)بغفة

تيك مبتكاك وجذابك موقعك إصكرتوينك تفئاك واإلجئبةك اتىك انشيئالتك وتسئؤالتك اصزبئلنك احملتمتني.ك لمئك اتيهئك تطويا
(ك االاتمئ ك اتىك األنظمةك اإلصكرتونيةك صيتقك اصيافك اصفندقيةك )مث ك اصبطئقئتك ه؛ك و)الستقطئبك املزيدك منك اصسيئح

 املمينطة(،ك وتوررك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيافك اصفندقية.ك 

اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اصعم ك اتىك تكييفك اخلدمئتك املقدَّمةك ورًقئك الحتيئجئتك ورغبئتك اصسيئحك  .3
ج ك مهيةك واصتأثرك اإلجيئيبك صعمتيةك اصتكييفك اتىك خيئراتك اصسيئحك واستعدا همك صتدرعك منك فألاملستهدرنيك نظاًاك ص
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اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تويلك اهتمئمئك مشخًغئك صك ك زبون.ك وبئصتئيلك اتيهمك االاتمئ ك اتىك اسرتاتيجيئتك اصتسويقك  

ك  ك )ك (Differentiated marketing strategies)املتمئيز ك (ك ضمئفمنك خاللك اصعم ك اتى: تسجي ك نك سااة
منك اصفندقك وإمكئنيةك تكييفهئك ورًقئك صاغبئتك اصسيئحك )حسبك ك (Check-out)واخلاوجك ك (Check-in)اصدخولك 
توررك فسعئرك تاوجييةك منك خاللك ك (Pricing innovations)(ك االاتمئ ك اتىك االبتكئراتك اصسعايةك باصتورا(؛ك )

طفئل(،ك فوك جمئنيةك فحدك املاارقنيك )خئصةك األمبتكاة،ك مث ك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك صفرتةك معينةك 
ك ) ك املنخفض؛ ك املوسم ك ررتات ك يف ك اتيهئ ك االاتمئ  ك ميكن ك اصوالء/املكئرأةك جواص ي ك باامج ك تطويا )

(Loyalty/Reward programs) منك خاللك توررك فسعئرك تفضيتيةك و/فوك امتيئزاتك صتعمالءك األوريئء.ك ربإمكئنك ك
ومتكينهمك منك جتميعك اصنقئطك خاللك ك ك (Loyalty card)بطئقةك والءك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك تزويدك اصزبئلنك ب

بعدك ذصكك ك يتمكَّنك اصزبونل ك إقئمةك يفك اصفندقك )فوك فحدك رنئ قك اصستسةك يفك حئصةك اصسالس ك اصفندقية(،ك حيثك 
اتىك جو ةك ك (ك احلاص اصنقئطك اجملمَّعةك خبدمئتك معينةك )صيئيلك جمئنيةك فوك خدمئتك إضئرية،ك إخل(؛ك و)منك استبدالك 
،ك إذك (Human resource innovations)دمئتك منك خاللك اصرتليزك اتىك ابتكئراتك املوار ك اصبشايةك تستيمك اخل

اتىك موظفيك املؤسسئتك اصفندقيةك توررك اهتمئمك خئصك ومكيَّفك ورًقئك صاغبئتك ل ك زبون،ك لمئك اتيهمك اصرتحيبك 
ك اصعوااجليدك مبختتفك اصزبئلنك  ك (Emotions)طفك )ستوكك و و ،ك ابتسئمئت،ك إخل(ك وخمئطبتهمك بأمسئلهم،ك ألنَّ

،ك لمئك اتىك موظفيك اصفنئ قك (Choice intentions)بشك ك لبرك اتىك اصقااراتك املستقبتيةك ونوايئك االختيئرك تؤثاك 
ىك اصتسويقك اصداختيك واالاتمئ ك اتاصتكتمك بتيةك اصزبون،ك صذاك يعتربك االختيئرك اصدقيقك واصتدريبك اجليدك صتموظفنيك 

(Internal marketing) فماك يفك غئيةك األمهية.ك 

اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك تطوياك اهليئل ك اصتسعريةك اخلئصةك مبؤسستهم،ك بنئًءك اتىك خغئلصك زبئلنهم.ك  .4
إذك بئستطئاتهمك قيئسك وتقدياك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك احلغولك اتىك خمتتفك اخلدمئتك ووسئل ك اصااحةك املاا ك 

 درة.وتوررهئ،ك مثَّك حتديدك مستويئتك األسعئرك املاللمةك صتشاال ك املستهتطوياهئك 
  ياحية الجزائرية والسلطات العامةالوجهة الس مسيريصناعة السياحة و ل االقتراحات الموجَّهة .ب

 ميكنك تتخيصك فهمك االقرتاحئتك املوجهةك ملسريك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلزالايةك واصستطئتك اصعئمةك ريمئك يتي:
ملنئخك تطوياك فشكئلك خمتتفةك منك اصسيئحةك اص يك تتمئشىك معك اوك ك اخلدمئتك واصتجئربتنويعك حمفظةك انئصاك اجلذبك وك  .1

 اجلزالايك واستهدافك اصسيئحك اتىك فسئسهئك منك فج ك جتنبك ظئهاةك املومسية.ك 
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يزك خدمئتك سيئحيةك مبتكاةك تتوارقك معك احمليطك املتواجدةك ريه،ك وحتفتوسيعك مزيجك األنشطةك منك خاللك تطوياك  .2 

تك انتبئهك نهئك منك اصارعك منك ماليتهئك اتىك اصسئحةك اصعئمليةك وصفوتدايمك االستثمئرك يفك مشئريعك رايدةك ومميَّزةك متكِّك 
 اصسيئحك احملتمتني.

التشئفك ك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك اصذينك ياغبونك يفاستياللك متُيزك وتنوُعك ثقئرة،ك وتااثك وتئريخك اجلزالاك  .3
ويكونونك اتىك استعدا ك صقطعك مسئرئتك طويتةك منك فج ك ايشك جتئربك مميَّزة،ك منك خاللك ك ،ثقئرئتك جديدة

 تطوياك جتئربك سيئحيةك رايدةك ومتميزةك متكِّنك اصسيئحك منك جتابةك فمنئطك حيئةك خمتتفة،ك بعيًداك انك حيئهتمك اصاوتينية.

و ةك اصرتويجك صترتاثك غرك املئ يك صتجزالاك مث ك رنك اصطبخك اجلزالايك وحتفيزك االستثمئرك يفك املطئامك اصتقتيديةك ائصيةك اجل .4
ةك تنئولك وجتابةك (ك اص يك تتي ك صتسيئحك األجئنبك واحملتينيك راص)تطوياك مفهومك املطئامك املغنفةك اصيئلبك يفك اجلزالا

األلالتك احملتيةك اصتقتيدية،ك منك فج ك تعزيزك جتابةك اصسيئحك واصارعك منك رضئهم.ك إذك يتمئشىك هذاك االقرتاحك معك ظهورك 
ك  ك اصيذالية" ك "اصسيئحة ك يف ك واملتمثتة ك صتسيئحة ك جديدة ك اصطهي"ك ك (Food tourism)فشكئل ك رن و"سيئحة

(Gastronomy tourism). 

االستفئ ةك منك املوار ك اصطبيعيةك املوروثةك صتوجهةك اجلزالايةك منك فج ك تطوياك األنشطةك اصسيئحيةك اص يك تتوارقك معهئ،ك  .5
حةك اصتوجهك اصبيئيك وامليولك إىلك اختيئرك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحةك )مث ك اصسيئك ذاتواستهدافك اصشاال ك اصسوقيةك 

 تهئك احملتية.اصبيئية(،ك يفك حنيك تظ ك متنئسقةك معك قيمهئك وثقئرك اصقئلمةك اتىك اصطبيعة،ك وسيئحةك امليئمااتك واصسيئحة

اتىك اصفئاتنيك يفك اصسيئحةك اصشتويةك فوك اصااغبنيك يفك االستثمئرك ريهئك إجيئ ك حتولك مستدامةك وتنويعك اصعاوضك حىتك  .6
ك منك اصعم ك اتىك مدارك اصسنة.ك حيثك نقرتحك اصتموقعك اتىك فربعةك  ك ماتبطنيك بسقوطك اصثتجك ويتمكَّنوا الك يكونوا

 Wellness and Spa)(ك فنشطةك سيئحةك املنتجعئتك اصغحيةك فرليسيةك يفك هذاك اصنوعك منك اصسيئحة:ك )ك مواضيع

tourism) منك األنشطةك اص يك ك وغرهئك )مث :ك اصعالجك بئمليئهك املعدنية،ك اصتدصيكاص يك متكِّنك اصسيئحك منك االسرتخئءك ك
ك ) ك صتسيئح(؛ ك واصنفسية ك اجلسدية ك بيئيكً بهتدفك إىلك حتسنيك اصغحة ك مسؤوصة ك فنشطة ك (  Ecoresponsible)ئ

activities) (ك جاص يك تتوارقك معك اصتوجهئتك احلديثةك صتسيئحك )مث :ك املشيك ملسئرئتك طويتةك واصتزجلك اربك اصبال (؛ك )ك
اص يك تعزِّزك اصاغبةك يفك مشئرلةك اصوقتك معك اصعئلتةك واألصدقئءك منك خاللك ك (Leisure activities)األنشطةك اصرتريهيةك 

ك اصتزجل (ك اصايئضئتك  اتىك اصثتجك بئستخدامك املزالجئتك فوك اصتوحك اخلشيب(؛ك و)ك اصقيئمك بأنشطةك مشرتلةك )مث :
ك  ك حيثك ك (Winter sports)اصشتوية ك اصايئضة، ك ممئرسة ك طايق ك ان ك اصشخغية ك احلدو  ك جتئوز ك هتدفك إىل اص ي

يفك ك لمئك ميكنك ملسريك اصوجهةك اجلزالايةك حتفيزك االستثمئرتستهدفك هذهك األنشطةك اصشبئبك بئصدرجةك األوىل.ك ك 
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اص يك متكِّنك اصسيئحك منك االسرتاحةك وتنئولك وجبئتك ك (Hotel spas)ئ قك فوك املنتجعئتك اصغحيةك املطئامك واصفن 

 اصطعئمك يفك انيك املكئن.

تطوياك فنشطةك سيئحيةك تتالءمك معك احتيئجئتك اصسيئحك ذويك اصتوجهك اصثقئيف/اصتئرخيي،ك حيثك يعتربك االبتكئرك يفك  .7
والتك جلامث ك هذهك األنشطةك ذاتك فمهيةك لبرةك منك فج ك استقطئبك اصشبئبك واصتقتيصك منك متوسطك اصعماك )مثال:ك 

 إخل(.ك يفك املتئحف،ك احلديثةاالررتاضيةك واستعمئلك اصتكنوصوجيئتك 
منك فج ك حتسنيك صورهتئ،ك وحتقيقك اصتنميةك االقتغئ يةك ك (Event tourism)اتىك سيئحةك األحداثك ك االاتمئ  .8

معك اصرتليزك اتىك األحداثك اص يك ك  واالجتمئايةك واصثقئرية،ك إضئرةك إىلك استقطئبك اصسيئحك واملستثماينك احملتمتني.
عتمدةك يفك اصعديدك منك داثك املنمَّطةك املتثمِّنك املوار ك اصطبيعية،ك واصرتاثك واصثقئرةك اجلزالايةك منك فج ك متييزهئك انك األح

ك والتشئفك  ك اصسيئحك اصااغبنيك يفك ايشك جتئربك جديدة ك منك استقطئبك شاحية ك ومتكينهئ اصوجهئتك اصسيئحية،
 ثقئرئتك خمتتفة.

ك  .9 ك معئرضك مؤقتة ك قطعك ك (Temporary exhibitions)تنظيم ك وإائرة ك تبئ ل ك طايق ك ان ك املتئحفك اصوطنية يف
 ومقتنيئتك فثايةك منك املتئحفك اصدوصيةك اصشهرة،ك منك فج ك جذبك اصسيئحك وتعزيزك اصسيئحةك اصداختية.

تنظيمك األحداثك اصدوصيةك اصكربىك ذاتك اصطئبعك االقتغئ يك واصايئضيك اص يك متكِّنك منك استقطئبك اصسيئحك األجئنبك  .10
عك اصوايك اتيهمك واصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك اتىك املستوىك اصدويل،ك مئك ميكِّنهئك منك ررك اتىك املدىك اصقغر،ك مثك اصتأثر

 بئصوجهةك اجلزالاية،ك ومنك مثَّك استقطئبك اصسيئحك اتىك املدىك اصبعيد.

زك االستثمئرك يفك املاارقك اصرتريهيةك صتارعك منك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالايةك واستقطئبك اصسيئحك احملتينيك واألجئنبك وتعزي .11
يهئك ئحيةك )مثال:ك ماالزك اصتسُوقك اص يك تعتمدك اتىك مفهومك "متعةك اصتسُوق"ك وإنشئءك فسواقك تااثيةك يتمك رجتئرهبمك اصسي

ك ااضك املنتجئتك احملتيةك اصتقتيدية،ك إخل(.
االستثمئرك يفك املعئملك اصسيئحيةك (ك فمنك خالل:ك )ك (Tourism superstructure)تطوياك اصبنيةك اصفوقيةك اصسيئحيةك  .12

يئحيةك اصوجهةك اجلزالايةك انك بئقيك اصوجهئتك اصسيئحية،ك وصيئنةك وتاقيةك املعئملك اصسك اصفايدةك اص يك تسئهمك يفك متييز
املعئيرك تويفك ك سيمئك احلكومية(ك وجعتهئك تس(ك إائ ةك تأهي ك وحتديثك املؤسسئتك اصفندقيةك اجلزالايةك )الباحلئصية؛ك )

ك اص يك تفيك ية،ك إحتفيزك االستثمئرك يفك فمئلنك اإلقئمةك )املؤسسئتك اصفندقيةك واصشققك اصفندقك (جاصدوصية؛ك و) خل(
 بئملعئيرك اصدوصيةك منك فج ك تيطيةك اصعجزك يفك سعةك االستقبئل.

جنوم(ك منك فج ك استقطئبك ك 4جنوم/ك ك 5حتفيزك اصتنويعك يفك فمئلنك اإلقئمةك والك سيمئك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املغنفةك ) .13
اصسيئحك األجئنبك ذويك اصعوالدك املاتفعةك واصذينك يبحثونك انك اصفنئ قك اص يك تستويفك املعئيرك اصدوصيةك )والك سيمئك 
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 خاتمة
ك حتفيزك اصتنويعك يفك اصفئئتك األخاىك منك فمئلنك اإلقئمةك متوسطةك األسعئرك صتتبيةك   سيئحك األامئل(.ك لمئك اتيهئ

 وسطةك فوك املنخفضة.حئجيئتك اصسيئحك احملتينيك ذويك اصعوالدك املت

االستثمئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املوجهةك صاجئلك األامئلك والك سيمئك يفك املدنك اصكربى،ك منك فج ك تنشيطك حتفيزك  .14
.ك حيثك اتىك هذهك املؤسسئتك اصفندقيةك فنك تفيك بئملعئيرك اصدوصيةك وتقرتحك (Business tourism)سيئحةك األامئلك 

صكمبيوتا،ك نظئمك اك بةك هلذهك اصشاحيةك اصسوقية.ك منك بينهئ:ك فجهزةاصعديدك منك املاارقك واخلدمئتك ذاتك األمهيةك بئصنس
ك  ك األامئلك (Video conferencing system)مؤمتااتك اصفيديو ك ماالز ك اصوصولك اصسايعك واجملئينك صالنرتنت، ،

 وقئاةك صالجتمئائتك ضمنك اصفندق.

نتجعئتك اصسيئحية،ك والك االستثمئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املوجهةك إىلك اصعئلالتك وسيئحك اصرتريهك مث ك املحتفيزك  .15
 Blue)واصسيئحةك اصسئحتيةك ك (Leisure tourism)سيمئك يفك املنئطقك اصسئحتيةك منك فج ك تنشيطك سيئحةك اصرتريهك 

tourism) ك إذك اتىك هذهك املؤسسئتك توررك وسئل ك اصااحةك واصرتريهك اص يك تتوارقك معك احتيئجئتك ورغبئتك هذهك.
ك  ك اصيارةصسايعك واجملئينك صالنرتنت،ك ثالجةك صيرةك احلجمك  اخاصشاحيةك اصسوقيةك ذاتك األمهية.ك منك بينهئ:ك اصوصولك ا

(Mini bar) واملاارقك اصرتريهيةك مث ك املسب ك وقئاةك األصعئب،ك إخل.ك 

ميمك االستثمئرك يفك اصفنئ قك اص يك حترتمك مبئ ئك اصتنميةك املستدامةك وتنسجمك معك اصبيئةك احملتيةك منك حيثك اصتغحتفيزك  .16
اص يك ميكنك ك يفك املنئطقك اصايفيةك واجلنوبية،ك بئاتبئرهئك فحدك املزايئك اصتنئرسيةواألمنئطك املعمئريةك اصتقتيديةك والك سيمئك 

 تثمينهئك اندك اصرتويجك صتسيئحةك اصبيئيةك واصغحااوية.

يك اصوجهةك اجلزالايةك جع ك اجلزالاينيك اصقئطننيك يفك اخلئرجك لشاحيةك سوقيةك ذاتك فوصوية،ك واصعم ك اتىك  .17 اتىك مسرِّ
منك ك االقتغئ يةك واصسيئحيةك احلقيقيةك )سواًءك لمستثماينك و/فوك سيئح(ولذصكك إمكئنئهتئك ك هئاصفهمك اجليدك خلغئلغ

 فج ك اصتمُكنك منك تطوياك اسرتاتيجيةك منئسبةك متكِّنهئك منك استقطئهبم.ك 

ت؛ك (ك تطوياك فنظمةك املعتومئبإنشئءك فنظمةك إل ارةك األزمئت؛ك )(ك فتقويةك وتعزيزك اصتدابرك األمنيةك منك خالل:ك ) .18
يئحية،ك وتطوياك شبكةك منك اصشاالئتك األمنيةك واصسك يفك صنئاةك اصسيئحة،(ك تنظيمك  وراتك تكوينيةك صتفئاتنيك ج)

اللك (ك تعزيزك سالمةك اصسفاك اجلويك منك خ هبدفك حتديدك املخئطاك يفك مااح ك مبكَّاةك وإجيئ ك حتولك مشرتلة؛ك و)
اص يك متكِّنك منك ضمئنك ك (Digital identity)واهلويةك اصاقميةك ك (Biometrics)االاتمئ ك اتىك األنظمةك اصبيومرتيةك 

 ابةك شئمتةك وآمنةك وستسةك وتدايمك صنئاةك اصسيئحة.جت
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 خاتمة
إجيئ ك اصتوازنك بنيك اإلجااءاتك األمنيةك املتخذةك حلمئيةك اصسيئحك األجئنبك )مث ك املاارقةك األمنيةك صتسيئحك األجئنبك  .19 

يفك اصغحااءك اجلزالاية(ك واصغورةك اص يك تنقتهئك اتىك املستوىك اصعئملي.ك إذك قدك تؤ يك احلااسةك األمنيةك املشدَّ ةك إىلك 
 صسئل ك يشعاك بعدمك األمئنك وخطورةك اصتواجدك يفك اصوجهةك اجلزالاية.جع ك ا

ك اصتالمس،ك  .20 ك وادم ك اصاقمية، ك بتقنيئتك اهلوية ك تتكك املتعتقة ك سيمئ ك وال ك اصتكنوصوجيئتك اجلديدة، ك يف االستثمئر
ك بعدك  ك ان ك اجلوية ك صاحالهتم ك املسئراين ك تسجي  ك إمكئنية ك )مثال: ك املوقع ك خئرج ك واملعئجلة واصتقنيئتك اصبيومرتية،

 (.19-تعمئلك االنرتنت(ك منك فج ك اصتيتبك اتىك اصتأثرك اصستيبك صألزمئتك احملتمتةك )مث ك فزمةك لوريدوبئس

تطوياك اصبنيةك اصتحتيةك صتنق ك صتسهي ك امتيةك تنُق ك املسئراينك واصسيئحك منك وإىلك األمئلنك املطتوبة،ك واصتألدك منك  .21
 اصزوارك واملقيمني.جو هتئك وحداثتهئك صتعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك وجو ةك احليئةك صك ك منك اصسيئح/

تشجيعك روحك املقئوالتيةك واصايئ ةك يفك اجلزالاك منك فج ك تدايمك املؤسسئتك اصسيئحيةك اجلزالايةك )خئصةك اصغيرةك  .22
(ك تعم ك اتىك تكوينك اصشبئبك Incubators)ك فامئلك تطوياك حئضنئت(ك فمنهئك واملتوسطة(،ك وذصكك منك خالل:ك )

ءك ولئالتك صيرةك فوك إنشئ(ك ب؛ك )واالستعدا ك صتعم ك واملقئوالتيةاجلزالاينيك وتطوياك مهئراهتمك املتعتقةك بئصايئ ة،ك 
نك خاللك مسئادةك م(ك اصتحولك إىلك شايكك صتتنميةك ج؛ك )املدنك اجلزالايةخمتتفك فقسئمك صتتنميةك االقتغئ يةك يفك 

ك إصكرتونيةك  ك )وتطوياك منغة ك املبتكاة ك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية ك اتىك تطويا ك اجلزالاية اصشالئتك اصسيئحية
منك ك املسئادةك )تقدمي(ك  شاةك اربك اصرتابك اصوطين(؛ك )تمنك اصوصولك إىلك مجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املنمتكِّنهئك 
اتىك (ك هو)ك ؛معمَّقةك سوقيةإادا ك حبوثك مسئادةك حئمتيك املشئريعك اتىك املعارةك واملوار ك املئصية(ك منك فج ك حيثك 

 ؤسسئتك اصغيرة. ك تعزيزك منوك املاحلكومةك اجلزالايةك اإلصالحك واصتييرك املستماك يفك سيئسئهتئك اصضايبيةك منك فج

إجااءاتك ك تسهي (ك فمنك خالل:ك )ك وتسهي ك إجااءاتك اصوصولك إصيهئك تعزيزك إمكئنيةك اصوصولك صتوجهةك اجلزالاية .23
تطوياك وتعزيزك (ك ب؛ك )(eVisas)االاتمئ ك اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك وشاوطك احلغولك اتىك اصتأشرةك اجلزالاية،ك وك 

اك إىلك سيئسةك (ك اصنظ زيئ ةك اد ك اصاحالتك املبئشاةك إىلك اصوجهةك اجلزالاية؛ك و)(ك جاصبينيةك اصتحتيةك صتمطئرات؛ك )
 معك األسواقك األسئسيةك مغدرك اصسيئح.ك (Open sky)اصسمئءك املفتوحةك 

تعزيزك حسنك اصضيئرةك منك خاللك اصعم ك اتىك تكوينك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك منك خاللك تنظيمك ورشئتك  .24
فويةك وروحك ئرةك واستقبئلك اصسيئحك )اصضيئرةك اصتجئرية(ك  ونك املسئسك بعهتدفك إىلك تعتيمهمك املبئ ئك األسئسيةك صتضي

 اصضيئرةك املوجو ةك بئصطفاةك يفك اجملتمعك احملتيك )اصضيئرةك غرك املئ ية(ك واصقئلمةك اتىك اصعالقئتك اإلنسئنيةك واألصئصة.

ضعك وك (ك فاتبئعك هنجك اجلو ةك اصشئمتةك منك فج ك ضمئنك جو ةك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك وذصكك منك خالل:ك ) .25
ئرلنيك بطايقةك (ك تكوينك املوظفنيك املشبمعئيرك صقيئسك جو ةك املاارقك اصسيئحيةك واصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة؛ك )
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 خاتمة
ك (؛تطوياك باامجك صاصدك جو ةك اصتجئربك املقدمةك )حبوثك اصسوق(ك جمبئشاةك يفك امتيةك تقدميك اخلدمئتك صتسيئح؛ك ) 

 .(Eco-lables)ضمنك اصغنئاةك اصسيئحيةك اجلزالايةك مث ك اصشهئ اتك اصبيئيةك ك (Labels)تطوياك اصشهئ اتك (ك  و)

إطئرك ام ك اسرتاتيجيك يهدفك إىلك حتديدك ف وارك ل ك اجلهئتك اصفئاتة،ك بئإلضئرةك إىلك اصفاصك املتئحةك هلمك تطوياك  .26
ك منك حتقيقك ف وارهم،ك وفهدارهمصكيك يتم ك إذك اتىك ك وغئيئهتمك ضمنك رؤيةك كنوا وإطئرك ام ك تسويقيك مشرتك.

حتديدك اصاؤيةك واصتأُلدك منك فنَّك مجيعك اجلهئتك اصفئاتةك اتىك اتمك هبئ،ك وبأ وارهمك وف وارك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك 
 تطوياك بانئمجك  قيقك وصئرمك يرتجمك رؤيةك اصوجهةك إىلك واقع.اصفئاتنيك اآلخاينك منك فج ك حتقيقهئ،ك مثَّك 

يك ماختيئرك اسرتاتيجيةك متوقعك تنئرسية.ك إذك اتىك وتعزيزهئ،ك وك  (Destination image)تطوياك صورةك اصوجهةك  .27 سرِّ
اهلئ رةك إىلك اصقنواتك واأل واتك اصتسويقيةك املبتكاةك وك ،ك اصوجهةك اجلزالايةك االاتمئ ك اتىك جممواةك منك االسرتاتيجيئت

الايةك بئصشاالةك معك صتوجهةك اجلزك ك متكئمتةبنئءك االمةك جتئريةك (ك فتعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهة،ك نذلاك منك بينهئ:ك )
خمتتفك اصفئاتنيك يفك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك وتنظيمك خمتتفك اصعاوضك واملنتجئتك اصسيئحيةك حولك هذهك اصعالمةك 

ار ك واصقيمك اصعالمةك اتىك املوك هذهك نقرتحك اصتموقعك منك خاللك .ك إذك منك فج ك إهلئمك اصسيئحك احملتمتنيك صزيئرةك اجلزالا
يةك املميزةك وحسنك "اصرتاث،ك واملوار ك اصطبيعانئصاك منك خاللك املزجك بنيك اص يك متيِّزك اصوجهةك اجلزالايةك انك منئرسيهئك 

؛ك ئصةك بك ك منطقةك فوك مدينةخك (Territorial branding)ك تطوياك االمئتك إقتيمية(ك ب؛ك )اصضيئرة"ك و"احلداثة"
انك طايقك تنظيمك فحداثك يتمك ريهئك  اوةك فهمك ك (Public Relations)(ك االاتمئ ك اتىك اصعالقئتك اصعئمةك ج)

ك  ك اصاحالتك اصسيئحية ك منظمي ك مث  ك اصسيئحة ك (TO)اصفئاتنيك يفك صنئاة ك اصسيئحة ك وولالء ،(TA) اصدوصينيك ك
سنيك صورهتئك يفك حت)اصتئبعنيك صألسواقك املستهدرة(ك ولذصكك وسئل ك اإلاالمك منك فج ك اصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك وك 

ك املستهدرة ك اصدوصية ك )األسواق ك  ؛ ك ( ك اتى ك )آاالاتمئ  ك اصتعتيمية ك اصاحالت ك فج ك (Eductourصية حتفيزك ك من
وجهةك اجلزالايةك اربك واصارعك منك ماليةك اصك صزبئلنهمك اجلزالايةك اتىك اقرتاحك اصعاوضك اصسيئحيةك املختغنيك اصسيئحيني
نك فج ك تطوياك ونشاك (ك مContent creationاالاتمئ ك اتىك اسرتاتيجيةك إنشئءك احملتوىك )(ك هوسئل ك اإلاالم؛ك )

ك  ك ريديوهئت، ك )صور، ك احملتوى ك ومقئالت، ك اصتسويقيةك إنغوص ك اصقنوات ك ارب ك اجلزالاية ك بئصوجهة ك اخلئص خل(
وذصكك بئستعمئلك ك ،اإلصكرتونية،ك والك سيمئك انك طايقك إنشئءك موقعك إصكرتوينك تفئاتيك رمسيك خئصك بئصوجهةك اجلزالاية

ك إىلك  ك اصوصول ك فج  ك )خمتتفك اصتيئتك من ك املستهدرة؛ ك األسواق ك تطبومجيع ك تطويا احملموصةك ك يقئتك اهلواتف(
(Mobile applications) عك قئ ةك متسويقيةك إادا ك شاالئتك (ك زاص يك تورِّاك معتومئتك حولك اصوجهةك اجلزالاية؛ك )ك

استقطئبك خماجيك ك (ح؛ك )(Celebrities(ك واملشئهرك )Influencers(ك منك املؤثاينك )Opinion leadersاصافيك )
صسوقك اصعئملية؛ك اهمك يفك اجلزالاك منك فج ك اصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك يفك ماألرالمك اصدوصينيك ومتكينهمك منك تغوياك فرال
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 خاتمة
املعتمدةك ك صتسويقيةاألنشطةك ارعئصيةك ولفئءةك متئبعةك وقيئسك (ك ي؛ك و)املشئرلةك يفك املعئرضك اصتجئريةك املتخغغة(ك ط) 

 .(Global trends)وحتسينهئك ورًقئك صتظاوفك اصسئلدةك واصتوجهئتك اصعئمليةك 

يك اصوجهةك اجلزك  .28 مئنك استقاارك معنيك وضمنك فج ك جتنبك املومسيةك الايةك تعزيزك وتقويةك اصسيئحةك اصداختيةك اتىك مسرِّ
اتىك ك (ك االاتمئ فمنك خاللك تطوياك جممواةك منك اصسيئسئتك اص يك تارعك منك مسئمهتهئ،ك منك فمههئ:ك )صإلياا اتك 

ك اصتسعرك املز وجك  ك صتسيئحك اصدوصيني/احملتينيك ك (Dual pricing)سيئسة ك خمتتفة ك فسعئر /فوك ومنك خاللك وضع
(ك استخدامك اصعوالدك املكتسبةك بصتمعئملك اصسيئحية؛ك )ك (Off-season)ختفيضك األسعئرك يفك األشهاك خئرجك املوسمك 

(ك تقدميك جمنك خاللك تطوياك اصسيئحةك احملتيةك منك فج ك صيئنةك واحلفئظك اتىك تااثك وثقئرةك اصوجهةك اجلزالاية؛ك و)
فيزك املواطننيك املنئطقك اجلنوبية(ك منك فج ك حتك ااوضك تاوجييةك اتىك وسئل ك اصنق ك اصداختيةك )مثالك اصنق ك اجلويك حنو

 .(Rural tourism)اتىك التشئفك املنئطقك املعزوصةك وتعزيزك اصسيئحةك اصايفيةك 

يك اصوجهةك اجلزالايةك استهدافك األسواقك األجنبيةك نظاًاك ملسئمهتهئك املعتربةك يفك االقتغئ ك احملتي .29 وااتمئ ك ك ،اتىك مسرِّ
األسواقك ك صتتخفيفك منك املخئطاك احملتمتةك ضمنك فسواقك معينة.ك حيثك تتمث اسرتاتيجيةك تنويعك األسواقك اصاليسيةك 

ذاتك األوصويةك املقرتحك استهدارهئ:ك  ولك االحتئ ك األورويبك )رانسئ،ك فملئنيئك وإسبئنيئ(،ك واملمتكةك املتحدة،ك وبعضك 
صغيينك اك  ولك فمايكئك اصشمئصيةك )اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك ولندا(،ك وبعضك  ولك آسيئك واحمليطك اهلئ يك )اصرب

 اصاليسي،ك واصيئبئنك ومجهوريةك لوريئ(،ك و ولك امليابك اصعايبك )تونسك واملياب(.

تطوياك االتفئقيئتك امك وك إباك (ك فيفك املشئريعك اصسيئحيةك منك خالل:ك )ك االستثمئرتعزيزك وحتفيزك اتىك اصستطئتك احملتيةك  .30
متكِّنك منك تسايعك وترةك ك واص يك (GATS)اصثنئليةك ومتعد ةك األطاافك مث ك االتفئقيةك اصعئمةك صتتجئرةك يفك اخلدمئتك 

نئاةك اصسيئحةك (ك تقدميك حوارزك صتفئاتنيك يفك صبتبسيطك وإزاصةك احلواجزك اجلماليةك وغرك اجلماليةك وإزاصةك احلغص؛ك )
ك ) ك واملؤسسئتك اصكبرة(؛ ك واملتوسطة ك اصسيئحيةج)املؤسسئتك اصغيرة ك األنشطة ك اصضاالبك اتى ك استخدام ك (

؛ك واصتنميةك اصسيئحيةك يفك اصرتويج،ك إضئرةك إىلك استخدامهئك صعم صتحفيزك وتعزيزك اصنموك االقتغئ يك وتوصيدك منئصبك ا
ك اصغنئاةك اصعم ك صتعمئلك األجئنبك يفك تغاحيئتتسهي ك امتيةك احلغولك اتىك ،ك وك إزاصةك احلواجزك اصبروقااطية(ك  )

ئرك يفك املنئطقك تشجيعك االستثم(ك ه؛ك و)جذبك رفسك املئلك األجنيبك املبئشاك صالستثمئراتك يفك يسئهمممئك ،ك اصسيئحية
 )منك خاللك اإلافئءاتك اصضايبيةك مثال(.ك اصسئحتيةك واصداختية

تنميةك املوار ك اصبشايةك منك خاللك تشجيعك وحتفيزك باامجك اصتعتيمك واصتدريبك املغممةك صتتبيةك االحتيئجئتك اخلئصةك  .31
ك ) ك وذصكك منك خالل: ك فصغنئائتك اصسيئحة، ك وك االستثمئرك يفك املشئريعك اصتعتيمية( تيميةك تطوياك مؤسسئتك تع،

منك احلغولك اتىك شهئ ةك اصبكئصوريئك اصتطبيقيةك يفك جمئالتك اصسيئحة،ك إضئرةك إىلك شهئ ةك اصتعتيمك ك متخغغةك متكِّن
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رت ك (ك باصعئيلك منك فج ك حتقيقك االستفئ ةك اصقغوىك منك اصتعتيمك املهينك املبينك اتىك اصتفئا ك واخلربةك اصَعَمتية؛ك ) 

زالايةك ومتكنيك اجلئمعيةك اجلك ختغغئتك حولك جمئالتك اصسيئحةك )واصفندقة،ك واصرتريهك واصنق ،ك إخل(ك يفك املؤسسئت
لك اصسيئحةك (ك رت ك ختغغئتك حوك ج؛ك )يفك هذهك اصتخغغئتك اصطتبةك منك مواصتةك اصدراسةك يفك طورك مئك بعدك اصتدرج

يفك مؤسسئتك اصتعتيمك املهينك منك فج ك اصارعك منك اد ك املوظفنيك املؤهتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصتنسيقك بينهئك 
ك اد  ك ك تقدمي(ك  تنميةك واصارعك يفك اد ك املسرينك واصبئحثني؛ك )ك وبنيك مؤسسئتك اصتعتيمك األلئ مييةك اص يك هتدفك إىل

(ك تقدميك ه؛ك )(اصغيرةك واملتوسطةك صتمؤسسئتك اصنئشئةاصبتدك )الك سيمئك ك فحنئءك مجيعك يفك اصتدريبيةك اصدوراتك من
ك تفئاتية ك إصكرتونية ك تقدميك  روسك فلئ مييةك ، وراتك تدريبيةك انك طايقك تطوياك منغة ولذصكك ك يتمك منك خالهلئ

ك ريديو ك و)ك مقئطع ك اصسيئحة؛ ك واملوظفنيك واصعئمتنيك يفك صنئاة ك اصشالئء ك تتنئسبك معك مجيع ك تطوياك وتعتيمية )
 شاالئتك بنيك قطئائتك اصتعتيمك واصقطئعك االقتغئ ي.

جتمعك بنيك ك (Problem-solving action plan)وضعك خطةك ام ك حل ك املشكالتك إ ارةك صألزمئتك منك خاللك  .32
نفيذك تدابرك اصوقئيةك وإادا ك خطةك ام ك تضُمك قئلمةك تطوياك وتمئتك وفنشطةك مجيعك فصحئبك املغتحة،ك اهتمئ

 اخلطواتك اصواجبك تنفيذهئك يفك حئصةك حدوثك فزمة.

 رعئصيةك اصسيئسئتك واالسرتاتيجيئتك اص يك متك تنفيذهئك سئبًقئ.وتقييمك اصبيئةك اصتنئرسيةك مااقبةك  .33

غتحةك )اصقطئانيك امل(ك اصتنسيقك واصتعئونك بنيك خمتتفك فصحئبك أاالصتزامك مببئ ئك اصسيئحةك املستدامةك منك خالل:ك ) .34
ك ا(ك اصرتويجك اتىك املستوىك اصوطينك صسيئسةك سيئحيةك حمرتمةك صتتنميةك املستدامةك )باصعئمك واخلئص(؛ك ) صتألدك منك فنَّ

ك اصتقتيديةك  ك قواادك اصتغميمك واألمنئطك املعمئرية ك احملتيةك وحترتم ك تنسجمك معك اصبيئة ك بطايقة اصبىنك اصتحتيةك مغمَّمة
(ك جقك اجلنوبك اجلزالاي،ك وفخذك قغاك تئريالصتك ببينك يزقنك لنموذج(؛ك )صتمنئطقك اجلزالايةك والك سيمئك يفك منئط

ك املستقبتيةاحل ك )فئظك اتىك اصرتاثك اصثقئيفك واصطبيعيك صألجيئل ك تعت ؛ ك ( ك امليم، خمتتفك وك واطننيك تدريبك وإاالم
ثك ىك اصرتازيزك املمئرسئتك اصسيئحيةك اص يك تتوارقك معك مبدفك احلفئظك ات(ك تعه؛ك )اصفئاتنيك مببئ ئك اصسيئحةك املستدامة

اصسيئحةك اصبيئيةك منية،ك )مث ك اصسيئحةك اصتضئك (ك تطوياك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحةو؛ك )اصطبيعيك واصثقئيفك واصرتويجك هلئ
ك إخل( ك امليئماات، ك )وسيئحة ك احز؛ ك صتسكئنك احملتيني( ك واصعئ اتك واصتقئصيد ك اصسيئحية ك املعئمل ك ورتام ك ح)؛ اتىك (

عك اصتنميةك اصسيئحيةك صبيئيك واصثقئيف،ك ومااقبةك وتدقيقك مشئرياحلكومةك تطوياك معئيرك وقواننيك هئ رةك إىلك تقييمك األثاك ا
 ك املختتفة.ك حيثك ينبييك اتىك هذهك اصقواننيك واصسيئسئتك اصضايبيةك تعزيزك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحة.

اصقطئانيك اصعئمك ك بنيك (Partnerships)طوياك اصشاالئتك (ك تفتعزيزك االبتكئرك ضمنك صنئاةك اصسيئحةك منك خالل:) .35
شبكئتك ياك (ك تطوك بواصغنئاةك اصتقتيديةك واصعم ك اصعئلتيك واصوزاراتك األخاى؛ك )وبنيك وزارةك اصسيئحةك ك ،واخلئص



 

407 
 

 خاتمة
،ك وذصكك انك طايقك تشجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املتشتتةك اتىك اصتعئونك (Business networks)املؤسسئتك  

ك صتمنتجئتك واخلدمئتك اصس ك املشرتلة ك واصتنمية ك واصشاالة ك اتفئقيئتك صتتبئ ل، ك وتشجيعك يئحمنك خاللك إباام ية.
املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك استعمئلك االنرتنتك منك فج ك املشئرلةك يفك منغئتك "احملتوىك اصذيك ينتجهك املستخدم"ك 

(User generated content) تتفك األركئرك ونشاك املعتومئتك بنيك خمتوصيدك واص يك متكِّنك منك حتفيزك املنئقشة،ك وك ك
 .(Tourism clusters)ئحيةك (ك تطوياك اجملمعئتك اصسيجاصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة؛ك و)

توسيعك اصعاضك ك (فحتقيقك اصتوازنك بنيك اصتكتفة/اصقيمةك وتعزيزك اصتنئرسيةك اصسعايةك صتوجهةك اجلزالايةك منك خالل:ك ) .36
؛ك (Low cost)احلئيلك صشالئتك اصطرانك اصتقتيدية،ك وإ خئلك املنئرسةك وتطوياك شالئتك طرانك منخفضةك اصتكتفةك 

ك ب) ك خدمئهتئ ك جو ة ك من ك اصارع ك فو ك اصوطنية ك اصطران ك شالة ك تذالا ك فسعئر ك ختفيض ك بني( ك اصعالقة ك صتحسني
توسيعك اصعاضك يفك فمئلنك اإلقئمةك منك خاللك حتفيزك االستثمئرك يفك اصغنئاةك اصفندقية،ك منك (ك ج؛ك )اصسعا/اصقيمة

أجرك شققهمك ووحداهتمك تىك ت(ك حتفيزك املواطننيك اجلزالاينيك ا )وفج ك تعزيزك املنئرسةك ومنك مثَّك ختفيضك األسعئر؛ك 
 اصسكنيةك )غرك املستخدمة(ك صإلقئمئتك اصقغرة،ك انك طايقك استعمئلك املنغئتك اإلصكرتونيةك اصعئملية.

يك اصوجهةك اجلزالايةك حتديدك اصقدرةك االستيعئبيةك ملختتفك املنئطقك اجلزالايةك وتنفيذك سيئسةك  .37 اتىك اصستطئتك ومسرِّ
(ك وضعك حدو ك إلمكئنيةك ب؛ك )(Zoning)تقسيمك املنئطقك (ك ف)،ك منك خالل:ك (TCC)اصقدرةك االستيعئبيةك صتسيئحةك 

وحتفيزك ااتمئ هئ؛ك ك (Eco-labels)(ك تطوياك اصشهئ اتك اصبيئيةك جاصوصولك اجملئينك صتمعئملك اصسيئحيةك اهلشة؛ك )
ك (ك االاتمئ ك اتىك فنظمةك احلجزك صتفئ يك االز حئم،ك إخل. و)

 لدراسةالمستقبلية لفاق اآل: رابعا
وجهك اخلغوصك ك اتىيفك صنئاةك اصسيئحةك ائمةك وصنئاةك اصفندقةك ك االبتكئرك تأثرقئمتك اصدراسةك احلئصيةك بدراسةك 

دفك تطوياك اصوجهةك هبك االبتكئرمنوذجك سيئحيك تنئرسيك وقئلمك اتىك ك تطوياك إضئرةك إىلاتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي،ك 
ك وبئصتئيلك احنغاتك نتئلجهئك يف ك يفك اصسيئحيةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئ. ك اإلطئر،ك وصكنك هذا ك فوسعك هذا ت ك جمئاًل

ك صتبحثك يفك املوضوائتك اصتئصية:
 ؛سيئحيةصدىك مستهتكيك املنتجئتك اصك امتيةك اختئذك اصقااراستعمئلك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك وتأثرهئك اتىك  .1

ك ؛ ورك االبتكئرك واصتوجهك حنوك اصزبونك يفك تعزيزك ف اءك املؤسسئتك اصفندقية .2
 ؛اصتنئرسيةك يفك تعزيزاصسيئحيةك ك قنواتك اصتوزيع ورك االبتكئرك يفك  .3

ك .اصسيئحيةوتأثرهئك اتىك تنئرسيةك املؤسسئتك واالتغئالتك تطبيقئتك تكنوصوجيئك املعتومئتك  .4
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 غة العربيةلبال الدراسة استبيان(: 1ملحق رقم ) 

ك ك اصسالمك اتيكمك ورمحةك اهللك تعئىلك وبالئته،

ك اصدلتوراهك يفك اصعتومك اصتجئريةك ختغصك ك ادا يفك إطئرك اصتحضرك إل فطاوحةك لجزءك منك متطتبئتك ني ك شهئ ة
ئل ك اجلزالاي".ك ويفك سيفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك اصك االبتكئر راسةك حولك "تأثرك ك إادا تسويق،ك تقومك اصبئحثةك ب

ك ك تتفقك معك رفيكم.يفك اخلئنةك اص يك قااتك هذاك االستبيئناتىك رك ئإلجئبةهذاك اصغد ك ياجىك منك سيئ تكمك احملرتمةك اصتكامك ب
ةك بك ك موضوايك اإلجئبةاتمئك فنك مسئمهتكمك مهمةك صتيئيةك منك فج ك استكمئلك هذهك اصدراسة،ك حننك نأم ك منكمك 

و قةك وهذاك هبدفك املسئمهةك يفك إثااءك اصبحثك اصعتمي،ك لمئك فنك ل ك املعتومئتك املقدمةك منك طاركمك ستبقىك سايةك وفنَّك 
ك .نتئلجك اصدراسةك ستستخدمك ألغااضك اتميةك حبتة

بعنئيةك وبك ك صدق،ك إذك الك توجدك إجئبئتك صحيحةك فوك خئطئة.ك هدرنئك اصوحيدك ك اإلجئبةياجىك قااءةك اصتعتيمئتك وك 
ك .فيكمك اصغاي معارةك رك 

 شاكرين لكم مقدما حسن مشاركتكم وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير
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 االستبيان 

I.  في الجواب المناسب( ×)ضع عالمة السفر: خصائص 
 ك سنواتك املئضية؟ خاللك اصثالثك الفنادقه ك سبقك صكك وفنك فقمتك يفك إحدىك  .1
 نعم

ك ال 
ك .اخلاوجك منك صفحةك االستبيئنررجىك ك "ال"ك اإلجئبةإذاك لئنتك 

 اختيار أكثر من إجابة( إمكانية)؟ك آخر مرةمنك قئمك بئختيئرك اصفندقك اصذيك نزصتك بهك  .2
 ولئصةك سيئحيةك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك فنئ

ك زوجي/ك زوج يك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك املؤسسةك /ك املنظمةك اص يك فام ك هبئ
ك ابينك /ك ابن يك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك فخاى.ك ياجىك حتديده:ك ____________

ك نوعك منك اصفنئ قك لئنتك إقئمتك؟ك يفك فيِّك  .3
ك ***رندقك بثالثةك جنومك رندقك غرك مغنفك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

ك ****رندقك بأربعةك جنومك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك *رندقك بنجمةك 
ك *****رندقك مخسةك جمومك                      **بنجمتنيك رندقك 

  فخاى.ك ياجىك حتديده:ك _______________________________ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

 مئك هوك نوعك اصيارةك اص يك قمتك حبجزهئ؟ .4
 (Standard)غارةك ائ يةك 

ك (Suite)جنئحك 
 ____________________________________فخاى.ك ياجىك حتديده:ك 

 أليك هدفك تقومونك بئحلجزك يفك اصفندق؟ك  .5
 (Business)منك فج ك اصعم ك 
ك (Loisirs)صترتريهك واصعط ك 

ك اصعم ك واصرتريهك يفك نفسك اصوقتك 
ك _________________ى.ك ياجىك حتديده:ك _____________فخاك 
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مئك هيك فهمك مغئ رك املعتومئتك اص يك تعتمدك اتيهئك اندك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ ق؟ك  .6
 اختيار أكثر من إجابة( إمكانية)

 اصعئلتةك واألصدقئء
ك اإلاالنئت

ك اصولئالتك اصسيئحية
ك (.Facebook, Instagram, etcمواقعك اصتواص ك االجتمئايك )

ك املوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندق
ك (.Booking, Trivago, Agoda, etcاملتخغغةك يفك اصسفاك )ك املواقع

 _______________________________ فخاى.ك ياجىك حتديده:

 :يتمث ك فهمك مغدرك فستعنيك بهك اندك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ قك يف .7
 اصعئلتةك واألصدقئء

ك اإلاالنئت
ك اصولئالتك اصسيئحية

ك (.Facebook, Instagram, etcمواقعك اصتواص ك االجتمئايك )
ك املوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندق
ك (.Booking, Trivago, Agoda, etcاملواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك )

 __________فخاى.ك ياجىك حتديده:ك ________________

 اختيار أكثر من إجابة( إمكانية)ائ ةك مئك فقومك بدرعك مثنك احلجزك يفك اصفنئ ق؟ك  .8
ك اصولئالتك اصسيئحيةاربك 
ك صكرتوينك اخلئصك بئصفندقاملوقعك اإلاربك 

ك (Booking, Agoda, Hotels, etcاربك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك )
ك اصتوجهك مبئشاةك إىلك اصفندق

ك فخاى.ك ياجىك حتديده:ك ________________________

 تقومك ائ ةك بئإلقئمةك يفك اصفنئ قك فثنئء: .9
 اصسفاك  اخ ك اجلزالا
ك اصسفاك خئرجك اجلزالا

 اجلزالا اخ ك وخئرجك 
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 II.  االبتكارالمرتبطة بمعايير اختيار الفندق: 

ك يُاجىك اإلشئرةك إىلك مدىك فمهيةك ل ك منك هذهك اصعنئصاك بئصنسبةك صكك اندك اختيئركك صفندقك إقئمتك.
ا،ك مهمك جدًّك " 5"مئ،ك ك مهمك إىلك حدٍّك ك "4"مئ،ك ك مهمك إىلك حدِّك  غر" 3" غرك مهم،ك "2"غرك مهمك اتىك اإلطالق،ك ك "1")
ك مهمك صتيئية(.ك ك "6"
ك 

 الفندق /تصميمنوعابتكارات 
 مهم للغاية               غير مهم  

      على اإلطالق
ك رندقك متميزك منك  ك )مثال: ك منك نواهئ ك رايدة ك رندقية رندقك يوراك جتابة

 6 5 4 3 2 1ك (خلإاصشك ،ك وسئل ك اصرتريه،ك املطئام،ك حيثك 

 6 5 4 3 2 1ك رندقك يتميزك هبندسةك معمئريةك متميزةك )فصيتة،ك معئصاة(ك 

 6 5 4 3 2 1ك ومميزك انك اصفنئ قك األخاىك رندقك صهك سحاهك اخلئص

 6 5 4 3 2 1ك رندقك قايبك منك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهية

 6 5 4 3 2 1ك رندقك قايبك منك املطئام

 6 5 4 3 2 1ك ه)هبو(ك تتميزك بديكورك متميزك ورايدك منك نواقئاةك استقبئلك اصفندقك 

رندقك يتميزك جبوك ماي ك )مثال:ك موسيقىك ماحية،ك  رجةك حاارةك منئسبة،ك 
 6 5 4 3 2 1ك (إخلاطورك طيبةك 

 6 5 4 3 2 1ك ةذاتك جو ةك ائصيك بتجهيزاترندقك حيتويك اتىك غافك تتميزك 

 6 5 4 3 2 1ك (ك إخلغافك متك تزيينهئك بطايقةك مميزةك )معئصاة،ك فصيتة،ك 

 6 5 4 3 2 1ك رندقك حمئطك بئملسئحئتك اخلضااء

مئلنك فك رندقك حيتويك اتىك ماارقك ريئضيةك ذاتك جو ةك ائصيةك )مسب ،
 6 5 4 3 2 1ك (قئاةك ريئضة،ك منتجعك صحي،ك إخل اصااحة،

ك 

 المعلومات استعمال تكنولوجيا
 مهم للغاية               غير مهم  

      على اإلطالق
 6 5 4 3 2 1ك االنرتنتاحلجزك اربك ك إمكئنية

 6 5 4 3 2 1ك (ا،ك بطئقةك التمئن،ك إخل)نقدك توُراك طاقك متعد ةك صتتسديدك 

 6 5 4 3 2 1ك جمئنيةك (wifi)وايك رئيك ك إنرتنت
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م،ك ائصيةك يفك مجيعك فحنئءك اصفندقك )مثال:ك املطعك االنرتنتسااةك تدرقك  

 6 5 4 3 2 1ك (إخلاصبهو،ك املسب ،ك 

 6 5 4 3 2 1ك ئوجذابكً ك امبتكاكً ك ئتفئاتيكً ك ئصكرتونيكً إك ئرندقك ميتتكك موقعكً 

 ,Bookingرندقك متواجدك اتىك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك )مث :ك 

Trivago6 5 4 3 2 1ك (،ك إخل 

 ,Facebookرندقك متواجدك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك )مث :ك 

Instagram, Youtube6 5 4 3 2 1ك (،ك إخل 

رندقك يستعم ك "اصتكنوصوجيئتك اخلضااء"ك )صديقةك صتبيئة(ك منك فج ك 
ك محئيةك اصبيئة

1 2 3 4 5 6 

ك  ك نظئم ك إوجو  ك )مث : ك اصفندقية ك اصياف ك صيتق ئتك اصبطئقصكرتوين
ك (املمينطة،ك رقمك ساي،ك إخل

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1ك توُراك حئسوبك خئصك  اخ ك اصيارة

 6 5 4 3 2 1ك توُراك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيارة

ك رئلس،ك  ك اصكمبيوتا، ك )فجهزة ك اصفندق ك  اخ  ك فامئل ك مالز وجو 
 6 5 4 3 2 1ك (.خلإ،ك إنرتنت

ك اصفيديو ك مؤمتاات ك نظئم ك اصيارةك وجو  ك اربك  اخ  ك مالية ك )اتغئالت
 6 5 4 3 2 1ك (االنرتنت

 6 5 4 3 2 1ك وجو ك تتفزيونك بشئشةك مسطحةك /ك تفئاتيةك  اخ ك اصيارة

 6 5 4 3 2 1ك اصطتبيئتك  اخ ك اصيارةك )اربك شئشةك اصتتفئزك مثال(ك إادا وجو ك نظئمك 

 6 5 4 3 2 1ك وجو ك نظئمك تكييفك  رجةك حاارةك اصيارةك 

ك ك إمكئنية ك اخلاوج ك )اربك انطالقكً ك (check-out)تسجي  ك اصيارة ك من ئ
 6 5 4 3 2 1ك شئشةك اصتتفئزك مثال(

ك 

 Customization of service ةتكييف الخدم
 مهم للغاية               غير مهم  

      على اإلطالق
ئك ورقكً ك (Check-out)واخلاوجك ك (Check-in)تكييفك فوقئتك اصدخولك 

ك صاغبةك اصزبونك وحئجته
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1ك سااةك تسجي ك اصدخولك واخلاوجك منك اصفندق

 6 5 4 3 2 1ك ئك صتفضيالتك اصزبئلنتييرك  يكورك اصيارةك ورقكً ك إمكئنية
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ئرةك ساياك ئك حلئجئتك اصزبئلنك )إضاصيارةك ورقكً ك جتهيزاتتكييفك ك إمكئنية 

ك مثال(
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1ك اك خدمةك رائيةك األطفئلك يفك اصفندقك )مثال:ك روضة،ك مابية(توركُ 

 6 5 4 3 2 1ك اك آصةك صنعك اصشئيك /ك اصقهوةك /ك ثالجةك  اخ ك اصيارةتوركُ 

 6 5 4 3 2 1ك متوراك حتتك اصطتبك (Kitchenette)مطبخك صيرك 

ك املعئملك  ك )لئملطئر، ك اصقغد ك فمئلن ك وإىل ك من ك اصنق  ك خدمئت تورر
ك (إخلاصسيئحية،ك 

1 2 3 4 5 6 

همك املعئملك نةك فوك فرندقك ينظمك فنشطةك سيئحيةك حتتك اصطتبك )زيئرةك املدي
ك (خلإاصسيئحية،ك 

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1ك ئك صاغبئتك ل ك زبونفك ورقكً صتموظفنيك اهتمئمك خئصك ومكيَّك 

 6 5 4 3 2 1ك (ك خلإبإمسهك )ابتسئمئت،ك ستوكك و و ،ك موظفونك خيئطبونك ل ك زبونك 

 6 5 4 3 2 1ك موظفوك اصفندقك يتحدثونك بتيةك اصزبون

 6 5 4 3 2 1ك هئك حسبك اصطتبتوُراك خدمةك غسي ك املالبسك وليِّك 

 6 5 4 3 2 1ك تفضيتيةك و/فوك امتيئزاتك صعماللهك األوريئءك ايوراك اصفندقك فسعئركً 

حلجزك تاوجييةك مبتكاةك )مثالك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك اك ايوراك فسعئركً 
ك ك (إخلملدةك معينة،ك جمئنيةك فحدك املاارقنيك يفك ررتاتك حمد ة،ك 

1 2 3 4 5 6 

 

III.  :سلوك السائح 

ك ياجىك حتديدك مدىك موارقتكك فوك ادمك موارقتكك صتعبئراتك املواصية.
 (موارقك متئمئ"6،"موارق" 5،"موارقك نوائك مئ" 4،"موارقك نوائك مئ غر" 3،"غرك موارق" 2،"غرك موارقك متئمئ" 1)"

ك اجلزءك  مواةك منك اصفندقك املبتكاك هوك اصفندقك اصذيك يوراك جمك بئصفنئ قك املبتكاة.ك مالحظة:ك تتعتقك األسئتةك يفك هذا
ك جيئك املعتومئتزك صتفندق،ك استعمئصهك ألحدثك تكنوصوك اصعنئصاك اص يك متك ذلاهئك سئبقئك )اصتغميمك اصداختيك واخلئرجيك املميَّك 

ك وتكييفهك صتخدمئتك املقدمة(.
ك ك 
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ك 
ك موارقك متئمئك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك موارقغرك 
ك متئمئك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

 االستعداد لإلقامة بفندق مبتكر
 6 5 4 3 2 1ك تكاك رندقك مبك ر،ك سأختئرك اإلقئمةك يفختيئاالك إمكئنيةصوك لئنتك صديك 

 6 5 4 3 2 1ك فخططك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك فثنئءك سفاي

 6 5 4 3 2 1ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك فثنئءك سفايفنئك اتىك استعدا ك 

 االستعداد للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر
 6 5 4 3 2 1ك اصفنئ قك املبتكاةك توراك قيمةك جيدةك مقئرنةك بأسعئرهئ

 6 5 4 3 2 1ك منك املقبولك  رعك مبتغك إضئيفك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا

 6 5 4 3 2 1ك يفك رندقك مبتكاك فنئك مستعدك صتدرعك فلثاك منك فج ك اإلقئمة

 

IV. )المعلومات الشخصية )كل إجاباتك سرية تماما 

 مئك هوك جنسك؟ .1

 ذلا
ك فنثى

 مئك هوك سنك؟ك  .2
ك سنةك 25فق ك منك 

ك سنةك 35وك 25بنيك 
ك سنةك 45وك 36بنيك 
ك سنةك 55وك 46بنيك 
ك سنةك 65وك 56بنيك 

 سنةك 65فلثاك منك 
 مئك هيك جنسيتك؟ك _________________ .3
 ________________مئك هوك بتدك إقئمتك؟ك  .4

 ك 
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 مئك هوك مستواكك اصتعتيمي؟ .5
 ابتداليك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك جئمعي

ك متوسطك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك مئك بعدك اصتدرجك )مئسرت/ك  لتوراه(
 ثئنوي

ك مئك هيك مهنتك؟ .6
 فخاى.ك ياجىك حتديدهئ:ك _______ك ك ك ك ك ك ك ك ك موظفك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك طئصبك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

ك مهنك حاةك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك متقئاد
ك رج /امافةك فامئلك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك بط ئل

 ه ك فنت؟ .7
ك فازب/ازبئء

ك متزوجك /ك متزوجةك بدونك فطفئل
ك متزوج/ك متزوجةك بأطفئل

ك فخاى:ك ______________
 

 مئك هوك  ختكك اصشهاي؟ .8

  جك 80000وفق ك منك ك 60000 جك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك بنيك ك 20000ك  فق ك من
ك ك  جك 100000وفق ك منك ك 80000بنيك  جك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 40000 جك وفق ك منك ك 20000بنيك 
ك وفلثا  جك 100000  جك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 60000وفق ك منك ك 40000بنيك 

 
 
 

 شكرا جزيال لإلجابة عن هذا االستبيان
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 باللغة الفرنسيةالدراسة استبيان (: 2ملحق رقم ) 

Chers répondants 

En vue de la préparation d'une thèse de doctorat en sciences commerciales 

(Marketing), j’effectue une recherche sur " L'impact de l'innovation dans l'industrie 

hôtelière sur le comportement du touriste Algérien". Je vous prie donc de bien vouloir 

m'accorder un peu de votre temps afin de répondre à ce questionnaire.  

Votre aide est extrêmement importante pour la finalisation et la réussite de ma thèse 

de doctorat. Bien que votre participation à cette étude soit entièrement volontaire, prenez 

le temps de bien remplir ce questionnaire. Sachez que vos réponses seront strictement 

confidentielles et anonymes. 

Comme il n’y a pas de mauvaise réponse, essayez s’il vous plait de répondre à 

chaque question le plus ouvertement possible.  

Encore une fois, merci de votre temps et de votre participation ! 
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 I. Caractéristiques de voyage : 

1. Avez-vous effectué un voyage durant ces trois (3) dernières années, qui a 

nécessité un séjour à l’hôtel ? (cochez X la réponse qui vous convient) 

 Oui 

 Non  

Si la réponse est « NON », veuillez arrêter de répondre au questionnaire. 

2.  Qui a choisi l’hôtel dans lequel vous avez séjourné la dernière fois ?  

Moi-même                                    Une agence de voyage 

Mon mari / ma femme                    L’entreprise / organisation dans laquelle je travaille 

Mon fils / ma fille                        Autre. Veuillez préciser : _______________ 

 

3. Dans quel type d’hôtel avez-vous séjourné ? 

Hôtel non classé.                                            Hôtel quatre étoiles **** 

Hôtel 1 étoile *                                           Hôtel cinq étoiles ***** 

Hotel 2 étoiles **                                       Autre. Veuillez préciser : ____________ 

Hotel trois étoiles *** 

 

4. Quel type de chambre avez-vous choisis ? 

Chambre standard. 

Une suite. 

Autre. Veuillez préciser : ____________________________________ 

5. Dans quel but séjournez-vous le plus souvent dans un hôtel ? 

Pour les affaires (Business)  

Pour le plaisir et les vacances  

Le travail et le plaisir en même temps  

Autre. Veuillez préciser : ___________________________________ 

 

6. Qu’utilisez-vous le plus souvent pour rechercher des informations sur les 

hôtels ? 

 La famille et les amis. 

 Les publicités. 

Les agences de voyages. 

les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.). 
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 Le site web de l’hôtel. 

Les sites spécialisés dans le voyage (Booking, Trivago, Agoda, etc.). 

Autre. Veuillez préciser : ___________________________________ 

7. Ma principale source d’information sur les hôtels est  

 La famille et les amis. 

 Les publicités. 

Les agences de voyages. 

les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.). 

Le site web de l’hôtel. 

Les sites spécialisés dans le voyage (Booking, Trivago, Agoda, etc.). 

Autre. Veuillez préciser : ___________________________________ 

8. J’effectue le plus souvent le paiement de ma réservation d’hôtel (Possibilité 

de choisir plusieurs réponses) 

En passant par une agence de voyages. 

A travers le site web de l'hôtel. 

A travers les sites spécialisés dans le voyage (Booking, Agoda, etc.). 

En me dirigeant directement à l’hôtel 

Autre : ____________________ 

9. Vous séjournez le plus souvent dans un hôtel  

Lors d'un voyage en Algérie 

Lors d'un voyage à l'étranger 

Lors d'un voyage en Algérie et à l'étranger 
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 II. Critères de choix d’un hôtel relatifs à l’innovation : 

Veuillez évaluer les critères ci-dessous en fonction de leur importance pour vous lors du 

choix d’un hôtel  

("1" Extrêmement non important ; "2" Pas très important ; "3" Plutôt pas important ; "4" 

Plutôt important ; "5" Très important ; "6" Extrêmement important). 

Innovations relatives au type/design de 

l’hôtel 

 Extrêmement              Extrêmement 

Non Important                Important 

Un hôtel qui offre une expérience hôtelière 

unique (ex : Hôtel unique en termes de design, 

de divertissement et des restaurants, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Un hôtel avec une architecture unique 

(authentique, contemporaine) 
1 2 3 4 5 6 

Un hôtel qui a du charme et qui n’est pas 

standardisé 
1 2 3 4 5 6 

Un hôtel proche des sites touristiques et de 

divertissement 
1 2 3 4 5 6 

Un hôtel proche des restaurants 1 2 3 4 5 6 

Un lobby (hall de réception) avec un décor 

unique 
1 2 3 4 5 6 

Un hôtel avec une ambiance relaxante (ex. 

musique relaxante, température adéquate, une 

odeur agréable, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Un hôtel disposant de chambres avec des 

fonctionnalités de haute qualité 
1 2 3 4 5 6 

Des chambres décorées de manière unique 

(Moderne, original, etc.) 
1 2 3 4 5 6 

Un hôtel entouré d’espaces verts  1 2 3 4 5 6 

Un hôtel disposant d’équipements sportifs de 

qualité (piscine, salle de sport, SPA, etc.) 
1 2 3 4 5 6 
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Utilisation des technologies de l’information 
Extrêmement                 Extrêmement 

Non Important                   Important 

Système de réservation en ligne  1 2 3 4 5 6 

Différentes méthodes de payement (Cash, carte 

de crédit, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Accès gratuit à internet (WIFI)  1 2 3 4 5 6 

Accès internet très rapide dans tout l’hôtel (ex. 

restaurant, lobby, piscine etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Hôtel ayant un site web interactif, innovant et 

attractif 

1 2 3 4 5 6 

La présence sur les sites spécialisés dans le 

voyage (ex. Booking, Trivago, Hotels, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

La présence sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, YouTube, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Utilisation des « technologies vertes » 

(Respectueuses de l’environnement)  

1 2 3 4 5 6 

Système de verrouillage électronique des portes 

(cartes magnétiques, mot de passe, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Ordinateur personnel dans la chambre 1 2 3 4 5 6 

Coffre-fort électronique dans la chambre 1 2 3 4 5 6 

Un business center dans l’hôtel (Ordinateurs, 

fax, internet, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Système de vidéo-conférence dans la chambre 1 2 3 4 5 6 

TV plasma / interactive dans la chambre 1 2 3 4 5 6 

Système de prise de commande dans la chambre ك
(à travers l’écran TV) 

1 2 3 4 5 6 

Système d’ajustement de la température dans la 

chambre  

1 2 3 4 5 6 

Check-out dans la chambre (à travers l’écran 

TV) 

1 2 3 4 5 6 
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Personnalisation des services 
Extrêmement              Extrêmement 

Non Important                Important 

Flexibilité du Check-in et Check-out selon les 

besoins du client 
1 2 3 4 5 6 

Rapidité du Check-in et Check-out  1 2 3 4 5 6 

Possibilité de personnaliser le décor de la 

chambre 
1 2 3 4 5 6 

Personnalisation des équipements de la chambre 

selon les besoins du client (ex : ajouter un lit) 
1 2 3 4 5 6 

Service de garde d’enfants (ex. nounou ou 

crèche) 
1 2 3 4 5 6 

Machine à café / thé / Frigo dans la chambre  1 2 3 4 5 6 

Kitchenette disponible à la demande 1 2 3 4 5 6 

Services de transport disponibles (Aéroport, 

sites touristiques, etc.) 
1 2 3 4 5 6 

Un hôtel qui propose des activités touristiques 

selon la demande (Visite de la ville, etc) 
1 2 3 4 5 6 

Les employés ont une attention personnalisée 

pour chaque client 
1 2 3 4 5 6 

Un personnel qui vous appelle par votre nom 

(Amabilité et sourires) 
1 2 3 4 5 6 

Des employés qui vous parlent dans votre 

langue 
1 2 3 4 5 6 

Service de buanderie à la demande 1 2 3 4 5 6 

Un hôtel qui pratique des prix préférentiels et / 

ou des privilèges pour les clients fidèles 
1 2 3 4 5 6 

Un hôtel qui pratique des prix promotionnels 

innovants (ex : une nuit gratuite, gratuité de l’un 

des enfants, etc.) 

1 2 3 4 5 6 
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 III. Comportement du touriste : 

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes.  

(« 1 » Pas du tout d’accord ; « 2 » Pas d’accord ; « 3 » Plutôt pas d’accord ; « 4 » Plutôt 

d’accord ; « 5 » D’accord ; « 6 » Tout à fait d’accord). 

Note : Les questions de cette partie concernent les HOTELS INNOVANTS. Un hôtel 

innovant est un hôtel qui pratique certains des éléments cités plus haut (Design intérieur et 

extérieur unique de l’hôtel, utilisation des nouvelles technologies et personnalisation des 

services fournis). 

 
Pas du tout                        Tout à fait    

  d’accord                            d’accord     

La disposition à séjourner dans un hôtel innovant 

Si j’ai la possibilité de choisir un hôtel afin 

d’y séjourner, je désirerais choisir un hôtel 

innovant 

1 2 3 4 5 6 

Je planifie de séjourner dans un hôtel 

innovant lors de mon voyage  
1 2 3 4 5 6 

Je suis disposé à séjourner dans un hôtel 

innovant lors de mon voyage 
1 2 3 4 5 6 

La disposition à payer afin de séjourner dans un hôtel innovant 

Les hôtels innovants offrent un bon rapport 

qualité / prix 
1 2 3 4 5 6 

Il est acceptable de payer un montant 

supplémentaire afin de séjourner dans un 

hôtel innovant  

1 2 3 4 5 6 

Je suis disposé à payer plus afin de séjourner 

dans un hôtel innovant 
1 2 3 4 5 6 

 

IV. Informations personnelles (Toutes vos réponses sont complètement 

confidentielles) 

1. Quel est votre genre ? 

 Homme 

 Femme 
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 2. Quel est votre âge ?  

Moins de 25 ans 

Entre 25 et 35 ans 

Entre 36 et 45 ans 

Entre 46 et 55 ans 

Entre 56 et 65 ans 

Plus de 65 ans 

3. Quelle est votre nationalité ? ____________________________ 

4. Quel est votre pays de résidence ? ________________________ 

5. Quel est votre plus haut niveau d’éducation ? 

6.  Primaire                                            Universitaire 

Secondaire                                         Post graduation (Mater / Doctorat) 

 Lycée 

7. Quelle est votre profession ? 

 Fonctionnaire                           A la retraite            Autre. Veuillez préciser : _________ 

 Fonction libérale                   Sans emploi 

 Homme/ femmes d’affaires            Etudiant 

8. Etes-vous ? 

Célibataire 

Marié / Mariée SANS enfants 

Marié / Mariée AVEC enfants 

Autre : __________________ 

 

9. Quel est votre revenu mensuel ? 

Moins de 20000 DA                                      Entre 60000 DA et moins de 80000 DA                      

Entre 20000 DA et moins de 40000 DA         Entre 80000 DA et moins de 100000                      

Entre 40000 DA et moins de 60000 DA          Plus de 100000 DA 

 

 

Merci infiniment d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire 
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 لكتروني(: االستبيان اإل3ملحق رقم ) 
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459 
 

 قائمة المالحق
 

 

 



 

460 
 

 قائمة المالحق
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على العينة االستطالعية  (Cronbach’s Alpha)ألفا كرونباخ  : نتائج تحليل الثبات(5لحق رقم )م 

Pilot Study 

 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 33 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 33 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,944 51 

 
 على العينة الكلية  (Cronbach’s Alpha)ألفا كرونباخ  : نتائج تحليل الثبات(6ملحق رقم )

 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 601 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 601 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,950 49 
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 فندقةفي صناعة ال االبتكار: نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع وأبعاد (7ملحق رقم ) 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTP 4,3949 1,10876 601 

MeanHotelType 4,6804 ,81288 601 

MeanTechnologyUsa 4,7546 ,79172 601 

MeanCustomization 4,8689 ,73886 601 

 

Corrélations 

 MeanWTP 

MeanCustomizat

ion 

MeanTechnolog

yUsa MeanHotelType 

MeanWTP Corrélation de Pearson 1 ,266** ,309** ,319** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 601 601 601 601 

MeanCustomization Corrélation de Pearson ,266** 1 ,716** ,598** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 601 601 601 601 

MeanTechnologyUsa Corrélation de Pearson ,309** ,716** 1 ,642** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 601 601 601 601 

MeanHotelType Corrélation de Pearson ,319** ,598** ,642** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 601 601 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,347a ,121 ,116 1,04229 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization, MeanHotelType, 

MeanTechnologyUsa 

b. Variable dépendante : MeanWTP 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 89,055 3 29,685 27,325 ,000b 

de Student 648,556 597 1,086   

Total 737,611 600    

a. Variable dépendante : MeanWTP 
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 Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de 

colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 1,832 ,303  6,048 ,000   

MeanHotelType ,268 ,071 ,196 3,791 ,000 ,549 1,823 

MeanTechnologyUsa ,220 ,083 ,157 2,641 ,008 ,416 2,404 

MeanCustomization ,154 ,085 ,136 2,631 ,000 ,454 2,201 

a. Variable dépendante : MeanWTP 
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 فندقةفي صناعة ال االبتكاراالرتباط واالنحدار بين االستعداد لإلقامة وأبعاد  : نتائج(8ملحق رقم ) 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTS 5,0150 ,90306 601 

MeanHotelType 4,6804 ,81288 601 

MeanTechnologyUsa 4,7546 ,79172 601 

MeanCustomization 4,8689 ,73886 601 

 

Corrélations 

 

MeanCustomiza

tion 

MeanTechnolog

yUsa MeanHotelType MeanWTS 

MeanCustomization Corrélation de Pearson 1 ,716** ,598** ,416** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 601 601 601 601 

MeanTechnologyUsa Corrélation de Pearson ,716** 1 ,642** ,384** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 601 601 601 601 

MeanHotelType Corrélation de Pearson ,598** ,642** 1 ,414** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 601 601 601 601 

MeanWTS Corrélation de Pearson ,416** ,384** ,414** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 601 601 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,467a ,218 ,214 ,80065 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization, MeanHotelType, 

MeanTechnologyUsa 

b. Variable dépendante : MeanWTS 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 106,612 3 35,537 55,438 ,000b 

de Student 382,697 597 ,641   

Total 489,310 600    

a. Variable dépendante : MeanWTS 

b. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization, MeanHotelType, MeanTechnologyUsa 



 

466 
 

 قائمة المالحق
  

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B 

Erreur 

standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 2,072 ,233  8,903 ,000   

MeanHotelType ,258 ,054 ,233 4,760 ,000 ,549 1,823 

MeanTechnologyUsa ,185 ,064 ,174 4,026 ,000 ,436 2,404 

MeanCustomization ,273 ,066 ,224 4,163 ,000 ,454 2,201 

a. Variable dépendante : MeanWTS 
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 قائمة المالحق
 ندقالف /تصميمنوعابتكارات و  نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد لإلقامة: (9ملحق رقم ) 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTS 5,0150 ,90306 601 

MeanHotelType 4,6804 ,81288 601 

 

Corrélations 

 MeanWTS MeanHotelType 

MeanWTS Corrélation de Pearson 1 ,414** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 601 601 

MeanHotelType Corrélation de Pearson ,414** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,414a ,171 ,170 ,82268 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanHotelType 

b. Variable dépendante : MeanWTS 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 83,909 1 83,909 123,979 ,000b 

de Student 405,401 599 ,677   

Total 489,310 600    

a. Variable dépendante : MeanWTS 

b. Prédicteurs : (Constante), MeanHotelType 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,862 ,196  14,581 ,000 

MeanHotelType ,460 ,041 ,414 11,135 ,000 
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 قائمة المالحق
 لوماتالمع تكنولوجياواستعمال  ين االستعداد لإلقامةاالرتباط واالنحدار ب نتائج: (10ملحق رقم ) 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTS 5,0150 ,90306 601 

MeanTechnologyUsa 4,7546 ,79172 601 

 

Corrélations 

 MeanWTS 

MeanTechnolog

yUsa 

MeanWTS Corrélation de Pearson 1 ,384** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 601 601 

MeanTechnologyUsa Corrélation de Pearson ,384** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,384a ,147 ,146 ,83456 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa 

b. Variable dépendante : MeanWTS 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 72,107 1 72,107 103,528 ,000b 

de Student 417,202 599 ,696   

Total 489,310 600    

a. Variable dépendante : MeanWTS 

b. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,933 ,207  14,141 ,000 

MeanTechnologyUsa ,438 ,043 ,384 10,175 ,000 
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 قائمة المالحق
 وتكييف الخدمات االرتباط واالنحدار بين االستعداد لإلقامةنتائج : (11ملحق رقم ) 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTS 5,0150 ,90306 601 

MeanCustomization 4,8689 ,73886 601 

 

Corrélations 

 MeanWTS 

MeanCustomiza

tion 

MeanWTS Corrélation de Pearson 1 ,416** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 601 601 

MeanCustomization Corrélation de Pearson ,416** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,416a ,173 ,172 ,82190 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization 

b. Variable dépendante : MeanWTS 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 84,671 1 84,671 125,341 ,000b 

de Student 404,639 599 ,676   

Total 489,310 600    

a. Variable dépendante : MeanWTS 

b. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,540 ,224  11,355 ,000 

MeanCustomization ,508 ,045 ,416 11,196 ,000 
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 قائمة المالحق
 فندقال /تصميمنوعابتكارات نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع و : (12ملحق رقم ) 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTP 4,3949 1,10876 601 

MeanHotelType 4,6804 ,81288 601 

 

Corrélations 

 MeanWTP MeanHotelType 

MeanWTP Corrélation de Pearson 1 ,319** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 601 601 

MeanHotelType Corrélation de Pearson ,319** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,319a ,102 ,100 1,05178 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanHotelType 

b. Variable dépendante : MeanWTP 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 74,969 1 74,969 67,768 ,000b 

de Student 662,642 599 1,106   

Total 737,611 600    

a. Variable dépendante : MeanWTP 

b. Prédicteurs : (Constante), MeanHotelType 

 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,360 ,251  9,404 ,000 

MeanHotelType ,435 ,053 ,319 8,232 ,000 
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 قائمة المالحق
 لوماتالمع تكنولوجياواستعمال نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع : (13ملحق رقم ) 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTP 4,3949 1,10876 601 

MeanTechnologyUsa 4,7546 ,79172 601 

 

Corrélations 

 MeanWTP 

MeanTechnolog

yUsa 

MeanWTP Corrélation de Pearson 1 ,309** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 601 601 

MeanTechnologyUsa Corrélation de Pearson ,309** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,309a ,095 ,094 1,05538 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa 

b. Variable dépendante : MeanWTP 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 70,424 1 70,424 63,227 ,000b 

de Student 667,187 599 1,114   

Total 737,611 600    

a. Variable dépendante : MeanWTP 

b. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,337 ,262  8,911 ,000 

MeanTechnologyUsa ,433 ,054 ,309 7,952 ,000 
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 قائمة المالحق
 االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع وتكييف الخدمات: نتائج (14ملحق رقم ) 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

MeanWTP 4,3949 1,10876 601 

MeanCustomization 4,8689 ,73886 601 

 

Corrélations 

 MeanWTP 

MeanCustomiza

tion 

MeanWTP Corrélation de Pearson 1 ,266** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 601 601 

MeanCustomization Corrélation de Pearson ,266** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 601 601 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,266a ,071 ,069 1,06971 

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization 

b. Variable dépendante : MeanWTP 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 52,184 1 52,184 45,604 ,000b 

de Student 685,427 599 1,144   

Total 737,611 600    

a. Variable dépendante : MeanWTP 

b. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,452 ,291  8,423 ,000 

MeanCustomization ,399 ,059 ,266 6,753 ,000 
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 قائمة المالحق
 رلإلقامة في فندق مبتك اإلناثنتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد الذكور و : (15ملحق رقم ) 

Statistiques de groupe 

 Quel est votre جنسك؟ هو ما 

genre? N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

MeanWTS Woman 401 5,0216 ,88417 ,04415 

Man 200 5,0017 ,94192 ,06660 

 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Mean

WTS 

Hypothèse de variances égales ,102 ,750 ,255 599 ,799 

Hypothèse de variances inégales   ,250 376,196 ,803 

 
ي للدفع من أجل اإلقامة ف اإلناثنتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد الذكور و : (16ملحق رقم )

 مبتكر فندق
 

Statistiques de groupe 

 Quel est votre جنسك؟ هو ما 

genre? N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

MeanWTP Man 200 4,5017 1,03754 ,07337 

Woman 401 4,3416 1,14015 ,05694 

 

 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

MeanWTP Hypothèse de variances égales 2,612 ,107 1,670 599 ,096 

Hypothèse de variances inégales   1,723 432,789 ,086 
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 قائمة المالحق
السياح الجزائريين المقيمين بالجزائر نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد : (17ملحق رقم ) 

 وبالخارج لإلقامة في فندق مبتكر
 

Statistiques de groupe 

 Quel est votre إقامتك؟ بلد هو ما 

pays de résidence? N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

MeanWTS Other 79 5,1097 ,84685 ,09528 

Algeria 522 5,0006 ,91118 ,03988 

 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

MeanWTS Hypothèse de variances égales ,127 ,722 1,000 599 ,318 

Hypothèse de variances inégales   1,056 107,234 ,293 

 
نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد السياح الجزائريين المقيمين بالجزائر : (18ملحق رقم )

 وبالخارج للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر
 

Statistiques de groupe 

 Quel est votre إقامتك؟ بلد هو ما 

pays de résidence? N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

MeanWTP Other 79 4,6878 1,01181 ,11384 

Algeria 522 4,3506 1,11692 ,04889 

 

 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

MeanWTP Hypothèse de variances égales ,874 ,350 2,530 599 ,012 

Hypothèse de variances inégales   2,722 108,868 ,008 
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 قائمة المالحق
االستعداد لإلقامة في فندق للفروقات بين  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (19ملحق رقم ) 

 للسن تبًعامبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

Les than 25 55 5,0545 ,81590 ,11002 4,8340 5,2751 

Between 25 and 35 329 4,9402 ,97399 ,05370 4,8346 5,0459 

Between 36 and 45 142 5,1385 ,77718 ,06522 5,0096 5,2674 

Between 46 and 55 54 5,1481 ,85332 ,11612 4,9152 5,3811 

Between 56 and 65 18 4,9815 ,78775 ,18567 4,5897 5,3732 

More than 65 3 4,4444 ,96225 ,55556 2,0541 6,8348 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 

 

ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 6,046 5 1,209 1,489 ,192 

Intragroupes 483,264 595 ,812   

Total 489,310 600    

 

للفروقات بين االستعداد لإلقامة في  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (20ملحق رقم )
 للمستوى التعليمي تبًعافندق مبتكر 

 

 N 

Moyen

ne 

Ecart 

type 

Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 

95 % pour la moyenne 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

High School 27 5,0370 1,1029

6 

,21227 4,6007 5,4734 

University 279 5,0824 ,84345 ,05050 4,9830 5,1818 

Post 

graduation 

295 4,9492 ,93559 ,05447 4,8419 5,0564 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 
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 قائمة المالحق
 ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme 

des carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroup

es 

2,561 2 1,281 1,573 ,208 

Intragroup

es 

486,749 598 ,814 
  

Total 489,310 600    

 
للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندق  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (21ملحق رقم )

 للمهنة تبًعامبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

Employed 332 4,9719 ,95933 ,05265 4,8683 5,0755 

Liberal Function 103 5,0518 ,79453 ,07829 4,8965 5,2071 

Business Man/Woman 38 5,1842 ,70048 ,11363 4,9540 5,4145 

Retired 21 4,8730 ,93379 ,20377 4,4480 5,2981 

Unemployed 36 5,0278 ,91331 ,15222 4,7188 5,3368 

Student 71 5,1080 ,86699 ,10289 4,9028 5,3132 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 

 

ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 2,887 5 ,577 ,706 ,619 

Intragroupes 486,422 595 ,818   

Total 489,310 600    
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 قائمة المالحق
للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندق  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (22ملحق رقم ) 

 للحالة العائلية تبًعامبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

Single 264 4,9962 ,87228 ,05368 4,8905 5,1019 

Married Without Children 68 4,8627 1,05917 ,12844 4,6064 5,1191 

Married With Children 260 5,0590 ,89420 ,05546 4,9498 5,1682 

Other 9 5,4444 ,62361 ,20787 4,9651 5,9238 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 

 

 

ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 3,832 3 1,277 1,571 ,195 

Intragroupes 485,478 597 ,813   

Total 489,310 600    

 

للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندق  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (23ملحق رقم )
 للدخل تبًعامبتكر 

 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Less than 20000 DA 75 5,0800 ,84156 ,09718 4,8864 5,2736 

Between 20000 & less than 

40000 DA 

81 5,1646 ,88682 ,09854 4,9685 5,3607 

Between 40000 & less than 

60000 DA 

99 4,9158 ,92624 ,09309 4,7311 5,1006 

Between 60000 & less than 

80000 DA 

86 4,9070 1,03867 ,11200 4,6843 5,1297 

Between 80000 & less than 

100000 DA 

90 5,0593 ,78941 ,08321 4,8939 5,2246 

100000 & More 170 5,0039 ,90509 ,06942 4,8669 5,1410 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 
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 قائمة المالحق
  

ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 4,304 5 ,861 1,056 ,384 

Intragroupes 485,005 595 ,815   

Total 489,310 600    

 
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (24ملحق رقم )

 للسن تبًعااإلقامة في فندق مبتكر 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

Les than 25 55 4,1879 1,06914 ,14416 3,8988 4,4769 

Between 25 and 35 329 4,3880 1,09741 ,06050 4,2690 4,5071 

Between 36 and 45 142 4,3286 1,15127 ,09661 4,1376 4,5196 

Between 46 and 55 54 4,7840 1,07410 ,14617 4,4908 5,0771 

Between 56 and 65 18 4,4815 1,02404 ,24137 3,9722 4,9907 

More than 65 3 4,5556 1,34715 ,77778 1,2090 7,9021 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 

 
ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 11,382 5 2,276 1,865 ,099 

Intragroupes 726,229 595 1,221   

Total 737,611 600    
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 قائمة المالحق
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (25ملحق رقم ) 

 للمستوى التعليمي تبًعااإلقامة في فندق مبتكر 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

High School 27 4,6914 1,24009 ,23866 4,2008 5,1819 

University 279 4,4313 1,05294 ,06304 4,3072 4,5554 

Post graduation 295 4,3333 1,14517 ,06667 4,2021 4,4646 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 

 
ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 3,861 2 1,930 1,573 ,208 

Intragroupes 733,750 598 1,227   

Total 737,611 600    

 
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (26ملحق رقم )

 للمهنة تبًعااإلقامة في فندق مبتكر 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

Employed 332 4,3343 1,15978 ,06365 4,2091 4,4595 

Liberal Function 103 4,3754 1,05169 ,10363 4,1699 4,5809 

Business Man/Woman 38 4,8070 ,93844 ,15224 4,4986 5,1155 

Retired 21 4,6667 ,93690 ,20445 4,2402 5,0931 

Unemployed 36 4,5556 1,17918 ,19653 4,1566 4,9545 

Student 71 4,3239 1,00154 ,11886 4,0869 4,5610 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 
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 قائمة المالحق
 ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 10,548 5 2,110 1,726 ,126 

Intragroupes 727,063 595 1,222   

Total 737,611 600    

 
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (27ملحق رقم )

 للحالة العائلية تبًعااإلقامة في فندق مبتكر 

 
ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 10,893 3 3,631 2,983 ,031 

Intragroupes 726,718 597 1,217   

Total 737,611 600    

 
  

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

Single 264 4,2740 1,10203 ,06783 4,1404 4,4075 

Married Without Children 68 4,4706 1,06541 ,12920 4,2127 4,7285 

Married With Children 260 4,4718 1,12518 ,06978 4,3344 4,6092 

Other 9 5,1481 ,64788 ,21596 4,6501 5,6462 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 
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 قائمة المالحق
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (28ملحق رقم ) 

 تبًعا للدخلاإلقامة في فندق مبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Less than 20000 DA 75 4,4267 1,04488 ,12065 4,1863 4,6671 

Between 20000 & less than 

40000 DA 

81 4,4568 1,14072 ,12675 4,2046 4,7090 

Between 40000 & less than 

60000 DA 

99 4,2727 1,06305 ,10684 4,0607 4,4847 

Between 60000 & less than 

80000 DA 

86 4,2984 1,13187 ,12205 4,0558 4,5411 

Between 80000 & less than 

100000 DA 

90 4,4407 1,05507 ,11121 4,2198 4,6617 

100000 & More 170 4,4471 1,16835 ,08961 4,2702 4,6240 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 

 

ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 3,315 5 ,663 ,537 ,748 

Intragroupes 734,296 595 1,234   

Total 737,611 600    

 

نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر : (29ملحق رقم )
 لنوع الغرفة الفندقية تبًعا

 

Statistiques de groupe 

 Quel type de chambre avez-

vous réservé la dernière fois 

 بحجزها قمت التي الغرفة نوع هو ما ?

 N Moyenne Ecart type مرة؟ آخر

Moyenne erreur 

standard 

MeanWTS Suite 94 5,2340 ,77109 ,07953 

Standard Room 507 4,9744 ,92042 ,04088 
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 قائمة المالحق
 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

MeanWTS Hypothèse de 

variances égales 

,640 ,424 2,573 599 ,010 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

2,904 146,743 ,004 

 
للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندق  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (30ملحق رقم )

 لتصنيف الفندق تبًعامبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Unclassified Hotel 30 4,7000 1,06260 ,19400 4,3032 5,0968 

1 star Hotel 20 4,8667 ,86788 ,19406 4,4605 5,2728 

2 Stars Hotel 30 4,9222 ,90838 ,16585 4,5830 5,2614 

3 Stars Hotel 161 4,9337 ,92031 ,07253 4,7905 5,0770 

4 stars Hotel 217 5,0507 ,92240 ,06262 4,9273 5,1741 

5 Stars Hotel 137 5,1922 ,75810 ,06477 5,0641 5,3203 

Other 6 4,3889 1,35674 ,55389 2,9651 5,8127 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 

 

ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 11,669 6 1,945 2,419 ,026 

Intragroupes 477,641 594 ,804   

Total 489,310 600    

 

  



 

483 
 

 قائمة المالحق
للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندق  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (31ملحق رقم ) 

 للغرض من السفر تبًعامبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Borne 

inférieure Borne supérieure 

Buiness 63 5,0847 ,77591 ,09776 4,8892 5,2801 

Leisure 415 4,9968 ,92586 ,04545 4,9074 5,0861 

Business & Leisure 123 5,0407 ,88972 ,08022 4,8818 5,1995 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 

 

ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,524 2 ,262 ,321 ,726 

Intragroupes 488,785 598 ,817   

Total 489,310 600    

 

للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندق  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (32ملحق رقم )
 السفر تبًعا لوجهةمبتكر 

 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

In Algeria 54 5,1605 ,74603 ,10152 4,9569 5,3641 

Abroad 287 4,9048 ,90809 ,05360 4,7993 5,0103 

In Algeria & Abroad 260 5,1064 ,91569 ,05679 4,9946 5,2182 

Total 601 5,0150 ,90306 ,03684 4,9426 5,0873 

 

ANOVA 

MeanWTS   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 6,803 2 3,402 4,216 ,015 

Intragroupes 482,506 598 ,807   

Total 489,310 600    
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 قائمة المالحق
نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في : (33ملحق رقم ) 

 لنوع الغرفة الفندقية تبًعافندق مبتكر 
 

Statistiques de groupe 

 Quel type de chambre avez-

vous réservé la dernière fois 

 بحجزها قمت التي الغرفة نوع هو ما ?

 N Moyenne Ecart type مرة؟ آخر

Moyenne erreur 

standard 

MeanWTP Suite 94 4,7447 ,98304 ,10139 

Standard Room 507 4,3300 1,11945 ,04972 

 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

MeanWTP Hypothèse de 

variances égales 

4,169 ,042 3,359 599 ,001 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

3,672 141,592 ,000 

 
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (34ملحق رقم )

 لتصنيف الفندق تبًعااإلقامة في فندق مبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

Unclassified Hotel 30 4,0556 1,14163 ,20843 3,6293 4,4818 

1 star Hotel 20 4,2500 1,47444 ,32970 3,5599 4,9401 

2 Stars Hotel 30 4,1889 1,27361 ,23253 3,7133 4,6645 

3 Stars Hotel 161 4,3292 1,15710 ,09119 4,1491 4,5093 

4 stars Hotel 217 4,4163 1,02754 ,06975 4,2788 4,5538 

5 Stars Hotel 137 4,5791 1,07502 ,09185 4,3974 4,7607 

Other 6 4,3889 ,53403 ,21802 3,8285 4,9493 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 
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 قائمة المالحق
 ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 10,589 6 1,765 1,442 ,196 

Intragroupes 727,022 594 1,224   

Total 737,611 600    

 
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (35ملحق رقم )

 للغرض من السفر تبًعااإلقامة في فندق مبتكر 
 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

Buiness 63 4,4127 1,07716 ,13571 4,1414 4,6840 

Leisure 415 4,3791 1,09151 ,05358 4,2738 4,4844 

Business & Leisure 123 4,4390 1,18761 ,10708 4,2270 4,6510 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 

 

ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,363 2 ,181 ,147 ,863 

Intragroupes 737,248 598 1,233   

Total 737,611 600    
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 قائمة المالحق
للفروقات بين االستعداد للدفع من أجل  ANOVA One-wayنتائج اختبار أنوفا : (36رقم ) ملحق 

 السفر لوجهة تبًعااإلقامة في فندق مبتكر 

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Borne inférieure Borne supérieure 

In Algeria 54 4,5185 1,17033 ,15926 4,1991 4,8380 

Abroad 287 4,3264 1,03059 ,06083 4,2066 4,4461 

In Algeria & Abroad 260 4,4449 1,17640 ,07296 4,3012 4,5885 

Total 601 4,3949 1,10876 ,04523 4,3061 4,4837 

 

ANOVA 

MeanWTP   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 2,823 2 1,411 1,149 ,318 

Intragroupes 734,788 598 1,229   

Total 737,611 600    

 


