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المصطلحات األصلية

الترجمة المعتمدة
ك واصشمسك واصام،اصبحا

3Ss

Sun, Sea and Sand

B to B

Business to Business

 منك املؤسسةك إىلك املؤسسة ك

B to C

Business to Consumer

 منك املؤسسةك إىلك املستهتك ك

B&B

Bed & Breakfast

BI

Business Intelligence

 ذلئءك األامئل ك

COP

Conference Of Parties

 مؤمتاك األطااف ك

CRM

Customer Relationship Management

CRS

Computer Reservation System

فنظمةك احلجزك اإلصكرتونية

CUSS

Common Use Self-Service

 اخلدمةك اصذاتيةك املشرتلة ك

DSS

Decision Support Sytems

DTCM

Department
of
Tourism
Commerce Marketing

EIA

Environmental Impact Assessment

 املبيتك واإلرطئر ك

إ ارةك اصعالقةك معك اصزبون

 فنظمةك  امك اصقاار ك
and

 الاة ك اصسيئحة ك واصتسويقك
 اصتجئري ك
 تقييمك األثاك اصبيئي ك
 اصكتمة ك املنقوصة ك فو ك اصكتمةك

eWOM

Electronic Word Of Mouth

FIT

Fully Inclusive Tour

GATS

General Agreement on Trade in
Services

GDP

Gross Domestic Product

GPS

Global Positioning System

ICT

Information and
Technologies

ISIC

International Standard
Classification
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 االتفئقية ك اصعئمة ك صتتجئرة ك يفك
 اخلدمئت ك
اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل
 نظئمك اصتموضعك اصعئملي ك

Communication

 ك املعتومئتك

تكنوصوجيئ
 واالتغئالت ك
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 اصتغنيف ك اصغنئاي ك اصدويلك
املوحد
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IT

Information Technologies

ITU

International
Union

MCS

Multiple Case Studies

MOD

Music On Demand

MSMTEs

Micro, Small and Medium-sized
Tourist Enterprises

NGOs

Non-Governmental Organizations

OTA’s

Online Travel Agent’s

PIECE

Telecommunication

تكنوصوجيئك املعتومئت
 االحتئ ك اصدويلك صالتغئالت ك
 راسةك احلئالتك املتعد ة ك
 املوسيقىك حتتك اصطتب ك

Problem recognition ;
Information search ;
Evaluation of alternatives;
Choice of purchase ;
Evaluation
of
post-purchase
experience

 ك،املؤسسئت ك اصسيئحية ك املغياة
واصغيرةك واملتوسطة
املنظمئتك غرك احلكومية
 ولالءك اصسفاك اتىك االنرتنت ك
 اصتعافك اتىك املشكتة؛ ك
 اصبحثك انك املعتومئت؛ ك
 تقييمك اصبدال ؛ ك
 اختئذك قاارك اصشااء؛ ك
 وتقييمك جتابةك مئك بعدك اصشااء ك
 اصعالقئتك اصعئمة ك

PR

Public Relations

Ps4

Product; Price; Place; Promotion

ROI

Revenue On Investment

 اصعئلدك اتىك االستثمئر ك

SLD

State Led Development

اصتنميةك اص يك تقو هئك اصدوصة

SMEs

Small and Medium Enterprises

SSTJ

Safe & Seamless Traveller Journey

TA

Travel Agents

TCC

Tourism Carrying Capacity

 اصقدرةك االستيعئبيةك صتسيئحة ك

TCL

Travel Career Ladder

 اصستمك اصوظيفيك صتحئجئتك  ك

TO

Tour Operators

TQM

Total Quality Management

 املنتوج؛ك اصسعا؛ك اصتوزيع؛ك اصرتويج ك

املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطة
 رحتةك املسئراك اآلمنةك واصستسة ك
 ولالءك اصسفا ك

منظموك اصاحالتك اصسيئحية
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احلسئبئتك اصفاايةك صتسيئحة

TSAs

Tourism Satellite Accounts

UNCTAD

United Nations Conference on Trade
and Development

UNO

United Nation Organization

UNWTO

World Tourism Organisation

VFR

Visiting Friends and Relatives

VOD

Video On Demand

WOM

Word Of Mouth

 اصكتمةك املنطوقةك  ك

WTP

Willingness To Pay

 االستعدا ك صتدرع ك

WTPM

Willingness To Pay More

WTS

Willingness To Stay

WTTC

World Travel & Tourism Council

ZMOT

Zero Moment Of Truth

 مؤمتا ك األمم ك املتحدة ك صتتجئرةك
واصتنمية
 منظمةك األممك املتحدة ك
 منظمةك اصسيئحةك اصعئملية ك
 زيئرةك األصدقئءك واصعالقئت ك
اصفيديوهئتك حتتك اصطتب

االستعدا ك صتدرعك فلثا
 االستعدا ك صإلقئمة ك
اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا
 حلظةك اصغفاك صتحقيقة ك
 ك
 ك
 ك
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الملخص باللغة العربية
ملخص:
تسعىك هذهك اصدراسةك إىلك حتقيقك هدرنيك رليسني،ك يتمث ك اهلدفك األولك يفك رهمك تـأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقةك 
اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالايني،ك وذصكك منك خاللك قيئسك فثاك األبعئ ك اصثالثةك صالبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املتمثتةك 
املعربك انهك 
يفك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك اتىك فبعئ ك اصستوكك  َّ
بئالستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع.ك يفك حني،ك يتمث ك اهلدفك اصثئينك منك اصدراسةك يفك بنئءك منوذجك متكئم ك وقئلمك 
اتىك االبتكئرك صتوجهةك اصسيئحيةك اجلزالايةك وذصكك بييةك تعزيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسية.ك  ك 
يفك إطئرك حتقيقك فهدافك اصدراسة،ك متك االاتمئ ك اتىك األستوبك املختتطك منك خاللك املزجك بنيك األسئصيبك اصكميةك 
واصنواية .ك حيثك  ك متَّك توزيعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك اينةك ميَّساةك منك اصسيئحك اجلزالاينيك بتغك حجمهئك ()601ك مفا ة.ك 
هذا ك ك ولمئك متك االاتمئ ك اتىك فستوبك  راسةك احلئالتك املتعد ة،ك انك طايقك  راسةك وحتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك 
اصسيئحيةك املتبعةك منك طافك وجه يك اصناويجك و يبك (اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة)،ك واصتتَـ نني ك متك اختيئرمهئك بطايقةك هئ رةك 

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

َّ
ثك تبنيك 
توصتتك اصدر
اسةك إىلك فنك االبتكئرك ذو ك فمهيةك اندمئك يقومك اصسئل ك اجلزالايك بئختيئرك رندقك إقئمته،ك حي َّ
وجو ك فثاك إجيئيبك البتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك اتىك استعدا ك 
َّ
اسةك إىلك فن ك اصناويج ك و يبك تعتمدك 
اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمة،ك واستعدا همك صتدرع.ك منك نئحيةك فخاى،ك توصتتك اصدر
اتىك االبتكئرك ضمنك صنئاتهئك اصسيئحيةك واتىك خمتتفك املستويئت،ك لمئك تعتربهك منك مؤشااتك اصنجئحك ومنك اصعوام ك 
اصاليسيةك اص يك تسئهمك يفك تعزيزك اجلئذبيةك واصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك  ك 
مت ك بئالاتمئ ك اتى ك نتئلج ك اصدراسة ،ك تقدمي ك جممواة ك من ك االقرتاحئت ك اصعمتية ك ملسري ك املؤسسئت ك اصسيئحيةك 
ك واصفندقية.ك لمئك متك تطوياك منوذجك متكئم ك وقئلمك اتىك االبتكئر،ك واصذيك ميكنك ااتمئ هك منك قِب ك مسريك اصوجهةك 
اجلزالايةك واصستطئتك اصعئمةك لإطئرك ماجعيك صتعزيزك تنئرسيةك اصوجهةك اجلزالاية .ك 
الكلمات الدالة :االبتكئر ،صنئاةك اصفندقة،ك ستوكك اصسئل ،ك اصتجئربك اصاالدة،ك منوذجك قئلمك اتىك االبتكئر،ك اصقدرةك 
اصتنئرسية.
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الملخص باللغة األجنبية
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*،(John Naisbitt, 1994)1ك مؤصفك اصعديدك منك اصكتبك اصشهرةك مث ك ك 

لتئبك ""Megatrends 2000ك و""Global Paradoxك فنَّه:ك ”ك هنئكك ثالثك صنئائتك خدميةك ستقو ك االقتغئ يئتك 
اصقئلمةك اتىك اخلدمئتك يفك اصقانك احلئ يك واصعشاينك –االتغئالتك وتكنوصوجيئك املعتومئتك و()...ك اصسيئحة“.ك يبدوك 
َّ
فنك هذهك اإلشئرةك إىلك اصسيئحةك لقوةك  ارعةك رليسيةك صتقانك احلئ يك واصعشاينك مربرةك اندك اصنظاك يفك إحغئليئتك اصسيئحةك 
اصغئ

رةك انك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا**(WTTC, 2020)2

اصذيك قئمك بقيئسك األثاك االقتغئ يك صغنئاةك 

اصسيئحةك استنئ ًا ك إىلك حمئلئةك احلسئبئتك اصفاايةك صتسيئحة*** (TSA)3ك اخلئصةك بــك  185ك  وصة،ك و 25ك منطقةك اربك 
اصعئمل.ك إذك تشرك هذهك اإلحغئليئتك إىلك استحواذك صنئاةك اصسيئحةك اتىك %10,3ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اصعئمليك 

(حوايلك  9126,7متيئرك  والر)ك وحوايلك 330ك متيونك منغبك ام ،ك فيك %10,4ك منك إمجئيلك اصعمئصةك يفك ائمك  2019ك .ك 
لمئك تشرك إحغئليئتك منظمة ك اصسيئحةك اصعئملية ك **** (UNWTO, 2020)4ك إىلك وصولك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك 
اصواردينك اربك اصعئملك إىلك  1,5ك متيئرك سئل ك سنةك  2019ك (منوك مقدَّرك بـ ك ،)%4ك يفك حنيك تتنبأك بوصوصهك إىلك  1,8ك متيئرك 
سئل ك سنةك .2030ك  ك 
ارعئ ك صتتنميةك 
ك وبئصتئيلك تعتربك صنئاةك اصسيئحةك واصسفاك واحدةك منك فلربك وفهمك اصغنئائتك يفك اصعئمل،ك لوهنئك  ً

وراك فسئسيًئ ك يفك اجتةك االز هئر،ك صيسك 
االجتمئايةك واالقتغئ يةك وحماًلئ ك  ينئميكيًئك صفاصك اصعم .ك لمئك فهنئك تتعبك  ً
رقطك آلثئرهئك املبئشاةك اتىك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك وإمنئك وقب ك ل ك شيءك بسببك تأثرهئك غرك املبئشاك اتىك 
ثئرهئك املستحثةك 
اصقطئائتك االقتغئ يةك األخاىك مث ك قطئعك اصزرااة،ك واصنق ،ك واصبنئء،ك واصبيعك بئصتجزلة،ك إضئرةك إىلك آ ك 
) .(Inducedك 
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 
*1هوك لئتبك فوك مؤصف فمايكيك ومتحدثك ائمك )(Public speakerك يفك جمئلك اصدراسئتك املستقبتية.ك نُشاك لتئبهك األولك «Megatrends: Ten New
»Directions Transforming Our Livesك سنةك ،1982ك ولئنك نتيجةك مئك يقئربك اشاك سنواتك منك اصبحثك ).(Wikipedia
**2منتدىك صغنئاةك اصسفاك واصسيئحة.ك  وهيك مؤصفةك منك فاضئءك منك جمتمعك األامئلك اصعئمليك وتعم ك معك احلكومئتك صزيئ ةك اصوايك حولك صنئاةك اصسفاك 
واصسيئحة .ك  ومنك املعاوفك فنهك املنتدىك اصوحيدك صتمثي ك اصقطئعك اخلئصك يفك مجيعك فحنئءك اصغنئاةك يفك مجيعك فحنئءك اصعئمل.ك وتشم ك فنشطته ك اصبحثك يفك اصتأثرك 
االقتغئ يك واالجتمئايك صتغنئاةك وتنظيمك مؤمتااتك اصقمةك اصعئمليةك واإلقتيميةك اص يك تالزك اتىك اصقضئيئك واصتطوراتك ذاتك اصغتةك بئصغنئاةك ).(Wikipedia
3
إطئراك إحغئليًئك قيئسيًئك واأل اةك اصاليسيةك صتقيئسك االقتغئ يك صتسيئحة.ك وقدك متك تطوياهك منك قب ك منظمةك 
*** يعتربك احلسئبك اصفاايك صتسيئحةك )(TSAك  ً
اصسيئحةك اصعئمليةك )،(UNWTOك ومنظمةك اصتعئونك االقتغئ يك واصتنميةك )،(OECDك واملكتبك اإلحغئليك صتجمئائتك األوروبيةك )(Eurostatك إضئرةك إىلك 
شعبةك اإلحغئءاتك يفك األممك املتحدةك ).(United Nations, 2008
**** 4ك هيك منظمةك تئبعةك صألممك املتحدة هتتمك بشؤونك اصدولك منك اصنئحيةك  اصسيئحية،ك وتغدرك اإلحغئليئتك املتعتقةك بئصطتبك واصعاضك اصسيئحيك اتىك 
مستوىك اصعئمل،ك ومقاهئك يفك مدريدك ).(Wikipedia

ف

مقدمة
وارتفئعك شديدك يف َّ
ك حدةك املنئرسةك ضمنك مؤسسئتك اصوجهةك اصواحدةك وبنيك خمتتفك اصوجهئتك اصعئملية،ك ويفك ظهورك شك ك 
جديدك منك اصسيئحةك يشرك إصيهك اصبئحثك بونك )(Poon, 1993ك بئصسيئحةك اجلديدةك )،(New tourismك اص يك تالزك اتىك 
اصاضئك اصشخغيك صتسيئحك بدال ك منك تنميطك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية.ك وبئصتئيل،ك ياتبطك جنئحك 
ًك 
امقك اصتجئربك و
املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحيةك يفك األسواقك اصعئمليةك واإلقتيميةك جبئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسية.ك  ك 
هئ،ك وبسببك االنتقئلك واصتحولك إىلك املنتجئتك اصقئلمةك اتىك 
اك صدينئميكيةك اصبيئةك وتير ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك ونظا
ُ
ك ً

اصتجابةك ) ،(Experience-based productsك فصب ك االبتكئر ك ضمنك املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحيةك منك فهمك 
اصعوام ك املسئمهةك يفك تعزيزك جئذبيتهئك ومنك مثَّك قدرهتئك اصتنئرسية.ك إذك فصب ك االبتكئرك ضاورةك صيسك رقطك صبقئءك املؤسسئتك 
رحسب،ك وإمنئك صبقئءك االقتغئ ك اصكتيك صتدولك واصوجهئتك اصسيئحيةك ) .(OECD, 2010ك 
ومعك ذصك،ك جتدرك اإلشئرةك إىل َّ
ك فنك املعئرفك اصقئلمةك اتىك اصبحوثك املتعتقةك بئالبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك الك تزالك 
َّ
ك جمئلك اصسيئحة.ك لمئك فنك 
نئ رةك )،(Alsos, Eide, & Madsen, 2014ك إذك إ َّنك تيئرك حبوثك االبتكئرك نئ ًراك مئك يشم
اصبحوثك املتعتقةك بئصسيئحةك ملك تقمك إالك بفحصك االبتكئرك ضمنك املؤسسئتك ويفك حدو ك ضيقة،ك أل َّنك اصنظايئتك اصسئلدةك 
حولك االبتكئرك ماتبطةك فو ك صيًئك بإنتئجك اصستعك واصتكنوصوجيئك وإىلك حدٍّك قتي

ك بئالبتكئرك يفك قطئعك اخلدمئتك  & (Djellal

).Gallouj, 2010ك  ك 

يالحظك اتىك فيةك حئل،ك ارتفئعك مستماك يفك اد ك اصبحوثك املتعتقةك بئالبتكئرك يفك اصقطئائتك اخلدميةك اتىك وجهك 
اصعمومك وصنئاةك اصسيئحةك اتىك وجهك اخلغوص،ك حيثك بدفك االبتكئرك وبسااةك ينتشاك ويظهاك لموضوعك ذيك فمهيةك يفك 
اصسيئسئتك اصعئمة ك صتسيئحةك واصتنمية،ك وبدفك اصبئحثونك األلئ مييونك يتوجهونك حنوك  راسةك االبتكئر ك يف ك اصغنئائتك 
اصقئلمةك اتىك اصتجابة،ك وصع َّك منك فبازهمك اصبئحث ك ونك  ; (Hjalager, 2018, 2011, 2010, 2002 ; Carvalho, 2008
).Cooper, 2006 ; Weiermair, 2006; Buhalis, 2003 ; OECD, 2003ك  ك 
تيرك 
منك اصضاوريك لذصك،ك االهتمئمك بأحدك فهمك اصتحديئتك األخاىك اص يك تواجهك صنئاةك اصسيئحة،ك فالك وهوك اص ُك 
ك اصسيئحك فلثاك وايًئك ومعارةك مبختتفك املعتومئتك املتعتقةك باحالهتمك 
ك 
اصكبرك واصسايعك يفك ستوليئتك اصسيئح.ك إذك فصب
اصسيئحيةك وفلثاك استقالصيةك منك حيثك امتيئتك اصتخطيطك واصشااءك والك سيمئك بعدك اصثورةك اص يك فحدثتهئك تكنوصوجيئتك 

املعتومئت ك واالتغئالت ك ) (ICTك وظهور ك اصشبكئت ك االجتمئاية ك وفنظمة ك احلجز ك اإلصكرتونية ،ك اص ي ك مكنتهم ك منك 
اصوصولك اصسه ك واصسايعك إىلك املعتومئتك وبئصتئيلك سئمهتك يفك اصارعك منك اصطتبك اتىك املنتجئتك واصتجئربك اصبديتةك 
األلثاك فصئصةك وحداثةك وإبدااية .ك 
ب

مقدمة
أوال :مشكلة الدراسة
يفك إطئرك اصسيئقك املشئرك إصيهك ست ًك فئ،ك ومنك فج ك حتقيقك األهدافك املاجوة،ك رتقدك متك تقسيمك مشكتةك اصدراسةك اىلك 
ئك صتحقيقك اصنجئحك يفك صنئاةك اصسيئحةك وحجاك 
ك 
ك فما ك 
جزفينك فسئسينيً .
اك حئمسً
أوال،ك تعدُك  راسةك ورهمك ستوكك اصسئل ك ً
األسئسك أليةك اسرتاتيجيةك تسويقية.ك حيثك فصب ك منك اصضاوريك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصتعك ُافك ورهمك اصطايقةك 
اص يك يتخذك هبئك اصسيئحك خمتتفك اصقااراتك واصعوام ك اص يك تؤثاك اتيهمك وتدرعهمك إىلك اختيئرك وجهئتك فوك منتجئتك سيئحيةك 
معاضون ك همك لذصكك صتقغفك املستماك منك خاللك ااوضك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك 
معينة،ك خئصةك و َّفهنمك  َّ
ك املبتكاة.ك يفك هذاك اصغد ،ك تعتربك صنئاةك اصفندقةك منك فهمك اصغنئائتك 
ك 
املتنواة،ك مئك جعتهمك ياغبونك ويبحثونك انك اصبدال
اص يك ميكنك فنك تستفيدك منك تطبيقك االبتكئر،ك وذصكك صكوهنئك منك فهمك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحة،ك 
نظااك الرتبئطك بقئلهئك ووجو هئك بئصنشئطك اصسيئحيك وقدرهتئك اتىك جذبك اصسيئحك إىلك اصوجهةك وتأثرهئك اتىك جتابتهمك 
ك ً
اصكتيةك منك خاللك توصيدك اصقيمةك املضئرة.ك 

ك تييراك سا ًك يعئك بسببك اصتسئرعك يفك تكنوصوجيئتك املعتومئت،ك وتزايدك 
إضئرةك إىلك ذصك،ك يشهدك سوقك صنئاةك اصفندقة ك ً

هك اصعديدك منك اصعاوضك اخلدميةك املتمئثتة،ك اص يك غئصبًئك مئك ميكنك استبداهلئك 
ك 
خربةك اصسيئحك واشتدا ك املنئرسة،ك إذك يسو

َّ
صة،ك مئك شك ك جممواةك منك اصتحديئتك ملسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اندك حمئوصتهمك صتمييزك مؤسسئهتم.ك صذا،ك 
بسهو
فصب ك االبتكئرك يفك مث ك هذهك اصبيئةك اصدينئميكيةك واصتنئرسيةك فلثاك فمهيةك منك فيك وقتك مضى.ك  ك 
وبئصتئيل،ك ارتأينئك منك خاللك هذه ك اصدراسة ك اصتعافك اتىك تأثرك االبتكئر ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك 
اصسئل ك اجلزالاي،ك منك حيثك استعدا هك صإلقئمةك )(Willingness To Stayك واستعدا

هك صتدرعك (Willingness To

االبتكئراتك ومدىك فمهيتهئك بئصنسبةك إصيهك 
ك 
) Payك منك فج ك اإلقئمةك يفك تتكك اصفنئ ق،ك واصتعافك اتىك استجئبتهك هلذهك 
اندك اختئذهك صتقااراتك واختيئرهك صفندقك اإلقئمة.ك إذك إ َّنك مزايئك وروالدك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقةك واضحةك ومتك تبيينهئك 
منك طافك جممواةك منك اصبئحثنيك يفك بيئئتك فجنبيةك  (Nhepera & Onojaefe, 2017 ; Khuong & Giang,

)،2014 ; Tigu et al., 2013 ; Bilgihan, 2012; Victorino et al., 2005ك صكنك مئك هوك غرك واض ك هوك ليفك 
االبتكئراتك اص يك ياغبك ريهئك ويبحثك انهئك اصسيئحك والك سيمئك 
ك 
ميكنك ملسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اختيئرك فوك حتديدك 
يفك اصبيئةك اجلزالاية،ك واص يك ستمكنهمك منك حتقيقك اصتمئيزك وتعزيزك قدرهتمك اصتنئرسية،ك ومنك مثَّك حتقيقك اصاب .ك  ك 
ثانيًا،ك منك املهمك فنك ننظاك إىلك االبتكئرك اتىك فنهك نظئميك )،(Systemicك فوك لجزءك الك يتجزفك منك اصنظئمك اصكتيك 

صتسيئحة.ك إذك يسو ك االبتكئرك مجيعك فرلئنك فوك مستويئتك اصنظئمك اصسيئحي،ك سواءًك ك لئنك ذصكك اتىك مستوىك املنتج،ك فوك 
املؤسسئتك فوك اصوجهةك فوك نظئمك اصسيئحةك اصوطينك ).(National tourism systemك ويفك هذاك اصغد ،ك نالحظك إ مئجك 
ج
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اصعديدك منك اصوجهئتك اصعئمليةك صالبتكئرك ضمنك اسرتاتيجيئهتئ ك اصسيئحيةك اصوطنيةك وااتمئ هئك اتىك سيئسئتك سيئحيةك 
موجهةك حنوك االبتكئر ك ) (Innovation-oriented tourism policyك منك فج ك تعزيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسية،ك 
وصع َّك منك فمههئك وجهتئك اصناويجك و يبك (اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة) .ك 
ك تُع ُك دك اصناويجك منك فلثاك اصوجهئتك ااتمئ ًك اك اتىك االبتكئرك ضمنك سيئسئهتئك اصسيئحيةك اصوطنية،ك واصدصي ك انك ذصكك 

تغميمهئك صربنئمجك بعنوانك "اصناويج ك صالبتكئر"ك )،(Innovation Norwayك اصذيك يهدفك إىلك حتوي ك اصناويجك إىلك 
وجهةك سيئحيةك رالدةك وقئلمةك اتىك االبتكئر.ك لمئك تعتربك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك اتىك وجهك اصعموم،ك وإمئرةك  يبك اتىك 
ك وجهك اخلغوصك هيك لذصكك منك فهمك اصوجهئتك إ را ًك لئك ألمهيةك االبتكئرك ضمنك صنئاتهئك اصسيئحية،ك إذك تعتقدك هذهك 
األخرةك فنك االبتكئرك  مستقب ك االستثمئرك اصبشايك وتؤلدك فمهيتهك يفك مجيعك اصغنئائتك مبئك يفك ذصكك صنئاةك اصسيئحة،ك 
وتعتربهك لعئم ك مفتئحيك ومنك فوصويئتك احلكومة .ك 
ك وبئصتئيل،ك الك ميكنك أليةك  وصةك فوك منطقةك فنك تبقىك وتكتفيك هببئهتئك اصطبيعيةك وتااثهئك اصثقئيف،ك إذك إ َّنك هنئكك حئجةك 
اتيجيئتك املدامةك صالبتكئرك صتظ ك قئ رةك اتىك املنئرسةك يفك اصسوقك اصسيئحيةك اصعئملية.ك صذا،ك نسعىك منك خاللك 
صالسرت
ِّ
هذاك اصعم ،ك إىلك حتتي ك خمتتفك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املعتمدةك منك قِب ك هئتهك اصوجهئتك اصاالدةك منك 
فج ك حتديد ك فرض ك املمئرسئت ك واستخالص ك مؤشاات ك اصنجئح ك األسئسية ك صتنئرسيتهئ ،ك ومن ك مثَّ ك حمئوصة ك إسقئطهئك 
وتكييفهئك اتىك اصوجهةك اجلزالايةك بياضك تطوياهئك وإاطئلهئك املكئنةك اص يك تستحقهئ،ك وذصكك انك طايقك بنئءك منوذجك 
متكئم ك وقئلمك اتىك االبتكئرك صتوجهةك اجلزالاية،ك واصذيك ميكنك ااتمئ هك منك قِب ك احلكومئتك وصنئاةك اصسيئحةك بئاتبئرهك 
سعيًئك 
ماجعيًئك يهدفك إىلك تنميةك اصوجهةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئك واستدامتهئك ضمنك خايطةك اصسيئحةك اصعئملية.ك  ك و ك 
إطئراك  ك 
ك ً
نئءًك اتىك مئك سبق،ك ميكنك طاحك مشكتةك اصدراسةك منك خاللك اصسؤالك اصاليسك اصتئيل :ك 
صتأليدك هذهك األمهيةك وب ك 
هل يؤثر االبتكار في صناعة الفندقة على سلوك السائح الجزائري؟ وما هو النموذج المقترح لتعزيز
تنافسية واستدامة الوجهة السياحية الجزائرية؟
وقغدك اإلملئمك مبختتفك جوانبك اصسؤالك اصاليسك ك واإلشكئصية،ك ميكنك إ راجك األسئتةك اصفاايةك اصتئصية :ك 
السؤال األول :ه ك تؤثاك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك اصفندق؟ ك 
السؤال الثاني:ك ه ك يؤثاك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك 
صإلقئمةك يفك اصفندق؟ ك 
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السؤال الثالث :ك ه ك يؤثاك تكييفك اخلدمة ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك 
اصفندق؟ ك 
السؤال الرابع:ك ه ك تؤثاك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
يفك اصفندق؟ ك 
السؤال الخامس:ك ه ك يؤثاك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك 
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق؟ ك 
السؤال السادس :ك ه ك يؤثاك تكييفك اخلدمة ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالك ايك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق؟ ك 
ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
ك 
السؤال السابع:ك ه
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدميياارية؟ ك 


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
ك 

يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم؟
ه
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ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
ك 
السؤال الثامن:ك ه
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدميياارية؟ ك 


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم؟

السؤال التاسع :ه ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا؟ ك 


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق؟



راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ه ك توجدك  ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا؟
و
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توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
ه ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك وجهةك اصسفا؟

السؤال العاشر :ه ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا؟


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا؟



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك 
ك 
ه ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك وجهةك اصسفا؟

ثانيا :فرضيات الدراسة

قغدك اإلجئبة ك اتىك اصسؤالك اصاليس ك صتدراسةك واألسئتةك اصفاايةك املنبثقةك انه ،ك متك ااتمئ ك مجتةك اصفاضيئتك 
اصتئصية :ك 
الفرضية األولى:ك تؤثاك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك اصفندق .ك 
الفرضية الثانية :ك يؤثا ك استعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك اتى ك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك 
صإلقئمةك يفك اصفندق .ك 
الفرضية الثالثة:ك يؤثاك تكييفك اخلدمةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك اصفندق .ك 
الفرضية الرابعة:ك تؤثاك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
اصفندق .ك 
الفرضية الخامسة :ك يؤثاك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك 
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق .ك 

ز

مقدمة
الفرضية السادسة:ك يؤثاك تكييفك اخلدمةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك منك فج ك 
اإلقئمةك يفك اصفندق .ك 
الفرضية السابعة :ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدميياارية .ك 


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهم.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهم.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم.



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



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية.



توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم.

ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك 
الفرضية الثامنة:ك توجد ك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدميياارية .ك 


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهم.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهم.
ح

مقدمة


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية.ك 



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم.

الفرضية التاسعة :ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا .ك 


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية.



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



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا.



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

الفرضية العاشرة :ك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا .ك 


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية.
ط

مقدمة


توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا.



توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالايني ك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك وجهةك اصسفا.ك 

ثالثا :غاية وأهداف الدراسة
بييةك حتقيقك اصيئية ك منك  راستنئ ك واملتمثتةك يفك تبينيك فثاك االبتكئر ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك اصسيئحك 
اصوجهةك 
يزك تنئرسيةك واستدامة ك  ك 
ك 
اجلزالايني،ك إضئرةك إىلك بنئءك منوذجك استنئ ًك اك إىلك اصتجئربك اصعئمليةك اصاالدةك هبدفك تعز

اجلزالاية،ك متتك صيئغةك األهدافك اصتئصية:
.1

رهمك تأثرك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك ك واستعمئلك تكنوصوجيئك 
املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك منك حيثك االستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع.

.2

تقييمك تأثرك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك نوعك اصفندقك وتغميمهك )(Hotel Type/Designك 
االبتكئراتك 
ك 
اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك )(WTSك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك 
اص يك تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك تغميمهئك ونواهئك تدرعك وتثرك اصاغبةك صدىك اصسئل ك اجلزالايك 
الختيئرهئك واإلقئمةك ريهئ.

.3

تقييم ك تأثر ك االبتكئر ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك منك حيث ك نوع ك اصفندق ك وتغميمه ك اتى ك استعدا ك اصسيئحك 
االبتكئراتك اص يك 
ك 
اجلزالاينيك صتدرعك )(WTPك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك 
ومستعداك 
تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك تغميمهئك ونواهئك تدرعك وجتع ك اصسئل ك اجلزالايك موار ًقئك 
ك 
ً
االبتكئراتك اص يك تقدِّمهئ.
ك 
اتىك اصدرعك فلثاك )(WTPMك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ قك واالستفئ ةك منك 

 .4تقييم ك تأثر ك االبتكئر ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك من ك حيث ك استعمئهلئ ك صتكنوصوجيئ ك املعتومئت ك  of

(Use

)Information Technologyك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك )(WTSك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك 
االبتكئراتك اص يك تعتمدهئك املؤسسئت ك اصفندقيةك من ك خاللك استعمئهلئك صتكنوصوجيئك 
ك 
هندفك إىلك معارة ك ه ك 

ي

مقدمة
املعتومئتك  وتقدميهئك خلدمئتك تعتمدك اتيهئك تدرعك وتثرك اصاغبةك صدىك اصسئل ك اجلزالايك الختيئرهئك واإلقئمةك 
ريهئ.
.5

تقييمك تأثرك االبتكئر ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك استعمئهلئك صتكنوصوجيئ ك املعتومئت ك اتىك استعدا ك 
االبتكئراتك 
ك 
اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك )(WTPك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك 
اص يك تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك استعمئهلئك وتقدميهئك خلدمئتك تعتمدك اتىك تكنوصوجيئك املعتومئتك 
ئك ومستعداك اتىك اصدرعك فلثاك )(WTPMك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك 
ستدرعك وجتع ك اصسئل ك اجلزالايك موار ًق
ً

االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك اص يك تورِّاهئ.
ك 
اصفنئ قك واالستفئ ةك منك 

 .6تقييم ك تأثر ك االبتكئر ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك من ك حيث ك تكييفهئ ك صتخدمئت ك  of

(Customization

)Servicesك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك )(WTSك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك 
االبتكئراتك اص يك تعتمدهئك املؤسسئتك اصفندقيةك منك خاللك تكييفهئك صتخدمئتك املقدمة ك تدرعك وتثرك اصاغبةك 
ك 
صدىك اصسئل ك اجلزالايك الختيئرهئك واإلقئمةك ريهئ.
.7

تقييمك تأثرك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك تكييفهئك صتخدمئتك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
االبتكئراتك اص يك تعتمدهئك 
ك 
صتدرعك ) (WTPك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق.ك فيك هندفك إىلك معارةك ه ك 
ك ومستعداك 
املؤسسئتك اصفندقيةك منك حيثك تكييفهئك صتخدمئتك املقدمةك ستدرعك وجتع ك اصسئل ك اجلزالايك موار ًقئ
ً
اتىك اصدرعك فلثاك ) (WTPMك منك فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ قك واالستفئ ةك منك اخلدمئتك املكيَّفة ك اص يك 
تورِّاهئ.

.8

التشئفك االختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك )(WTSك واستعدا همك صتدرعك )(WTSك منك 
تبعئك خلغئلغهمك اصدميياارية،ك ممئك يسئادنئك اتىك توجيهك مسريك املؤسسئتك 
فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك  ً
اصفندقيةك واقرتاحك اصتوصيئتك اص يك تتوارقك معك ل ك شاحيةك سوقية.ك 

.9

التشئفك االختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك )(WTSك واستعدا همك صتدرعك )(WTSك منك 
قك املبتكاةك تبعئ ك خلغئلصك اصسفا،ك ممئك يسئادنئك اتىك توجيهك مسريك املؤسسئتك 
فج ك اإلقئمة ك يفك اصفنئ
ً
اصفندقيةك واقرتاحك اصتوصيئتك اص يك تتوارقك معك ل ك شاحيةك سوقية.

االبتكئراتك 
ك 
 .10اصتعافك اتىك تفضيالتك سيئحك اصرتريهك )(Leisureك وسيئحك األامئلك )(Businessك منك حيثك 
االبتكئراتك تكونك ذاتك فمهية ك بئصنسبةك صتشاحيتنيك 
ك 
،ك فيك اصتعافك اتىك في ك 
املعتمدةك يفك املؤسسئتك اصفندقية
ِّ
ك

مقدمة
البتكئراتك اصواجبك 
اصسوقيتنيك اندك اختيئرمهئك صتفنئ ق،ك ومنك مثَّك توجيهك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك حولك ا ك 
ااتمئ هئك وتنفيذهئك منك فج ك استهدافك ل ك شاحية.ك 
الاينيك واص يك 
االبتكئراتك تؤثاك اتىك خيئراتك اصسيئحك اجلز ك 
ك 
 .11متكنيك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك منك حتديدك فيك ك 
إذاك لئنتك الك متكنهئك 
ِّك 
اتك نظااك صتكتفتهئ،ك خئصةك 
االبتكئر
ك 
ستعو ك اتيهئك بئملنفعة،ك ألنهك الك ميكنهئك تنفيذك مجيعك 
ك ً

منك حتقيقك اصاب ك فوك مكئسبك مئصية.

 .12يتي ك رهمك خيئراتك اصسيئح ك اجلزالاينيك ملسريك املؤسسئتك اصفندقية ك إمكئنيةك اصتغميمك األحسن ك صعاوضهمك 
اخلدميةك وصيئغةك اسرتاتيجيئتك تشييتيةك تتوارقك معك احتيئجئتك وتفضيالتك اصشاال ك املختتفة.ك 
 .13استخالصك حمالئتك ومؤشااتك اصنجئحك األسئسيةك صتنئرسيةك وجه يك اصناويجك و يبك (اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة)ك 
ربك 
وذصكك من ك خالل ك حتتي ك االسرتاتيجيئت ك واصسيئسئت ك اصسيئحية ك املعتمدة ك من ك قِب ك اصوجهتني ك اص ي ك تعت ك 
لوجهئتك رالدةك يفك جمئلك االبتكئر،ك ومنك مثَّك إسقئطهئك وتكييفهئك اتىك اصوجهةك اجلزالاية.
 .14اصتعافك اتىك حمالئتك اصنجئحك األسئسيةك اص يك ميكنك االاتمئ ك اتيهئك منك فج ك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك 
اجلزالاية.
 .15تعزيزك تنئرسيةك واستدامةك اصوجهةك اجلزالايةك منك خاللك تطوياك منوذجك متكئم ك وقئلمك اتىك االبتكئر ك ميكنك 
االاتمئ ك اتيهك لإطئرك ماجعيك منك قِب ك اصستطئتك اصعئمةك ومسريك اصوجهةك اجلزالايةك منك فج ك تنميةك صنئاةك 
اصسيئحةك اجلزالايةك وإاطئلهئك املكئنةك اص يك تستحقهئ.
ك 
رابعا :أهمية الدراسة
اصعمتية،ك واص يك ميكنك توضيحهئك ريمئك يتي:
تاجعك فمهيةك هذهك اصدراسةك إىلك فمهيتهئك منك اصنئحيتنيك اصعتميةك و َ
.1

األهمية العلمية

ميكنك توضي ك األمهيةك اصعتميةك هلذهك اصدراسةك ريمئك يتي:


تسئهمك هذهك اصدراسةك يفك إثااءك األ بيئتك حولك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك ويفك توررك إطئرك نظايك صفهمك 
االبتكئر ك اصسيئحي.ك حيثك تع ُد ك اصدراسئتك حولك االبتكئر ك يفك جمئلك اصسيئحةك واصفندقةك حمدو ةك مقئرنةك 
بتتكك املتوراةك يفك اجملئالتك األخاى،ك صذاك نسعىك منك خاللك هذهك اصدراسةك إىلك م ءك هذهك اصفجواتك والك سيمئك 
صيال ك صالبتكئرك يفك 
تتكك املتعتقةك بئصبحوثك اصعابيةك واجلزالاية،ك لمئك نسعىك إىلك فنك تكونك هذه ك اصدراسة ك  ًك 

ل

مقدمة
صنئاةك اصسيئحةك بئصنسبةك صتطتبةك واصبئحثنيك يفك جمئالتك اصسيئحة،ك ولذصكك خمتتفك اصفئاتنيك يفك صنئاةك 
اصسيئحةك ك لأصحئبك املؤسسئتك ومسريك اصوجهئتك اصسيئحية.


حئوصنئك منك خاللك هذهك اصدراسةك اتبئعك هنجك متعد ك اصتخغغئتك )(Interdisciplinaryك واملستويئتك منك 
بطك بنيك جمئلك اصسيئحةك واالبتكئرك مبجئالتك اصعتومك االجتمئايةك األخاىك (مث ك اصتسويقك واصتسيرك 
ك 
خاللك اصا
واالقتغئ ك واصعتومك اصنفسية) ،ك إضئرةك إىلك تنئوهلئك اتىك مستوىك املنتجئتك املئ يةك واملؤسسئتك واصوجهئتك 
اصسيئحيةك واصستطئتك اصعئمة،ك ممئك يسئهمك يفك إاطئءك نظاةك متكئمتةك حولك فسئصيبك تطبيقك االبتكئر ك يفك 
خمتتفك املستويئتك واجملئالت.



لمئك تسئهمك هذهك اصدراسةك يفك إثااءك األ بيئتك حولك ستوكك اصسئل ،ك إذك الك بدك فالك ننسىك فنَّهك بدونك اصسيئحك 
الك وجو ك صتسيئحة،ك وبئصتئيلك الك بدك منك رهمك اصسيئحك وستوليئهتمك منك فج ك اصتسيرك اصفعئلك صتسيئحةك وهذاك 
مئك نسعىك إصيهك منك خاللك هذه ك اصدراسةك اص يك متك منك خالهئ ك  راسةك اصعمتيئتك واملؤثااتك وشاحك املفئهيمك 
واصنظايئتك واصنمئذجك األسئسيةك اص يك تكمنك وراءك اختئذك اصقااراتك واصستوكك اصسيئحي.ك وبئصتئيل،ك نطم ك فنك 
توررك قئادةك متينةك حولك املوضوعك وتطوياك اصفهمك وحتفيزك اصطتبةك واأللئ ميينيك 
ك 
تسئهمك هذه ك اصدراسة ك يفك 
ءك اصفجواتك 
ك 
وصئنعيك اصقااراتك واصسيئسئتك اتىك إجااءك املزيدك منك األحبئثك يفك هذاك اجملئلك منك فج ك م
املتعتقةك مبوضوعك ستوكك اصسئل ك والك سيمئك املتعتقةك بئصدراسئتك اصعابيةك اص يك تكئ ك تكونك منعدمة،ك وإنك 
ك ُوجدتك رهيك تعئجلك موضوعك ستوكك اصسئل ك بشموصيةك  ونك حتديدك خغوصيئتهك مقئرنةك بستوكك املستهتكك 
اصشئم .ك ك  ك 

.2

األهمية العملية
ميكنك توضي ك األمهيةك اصعمتيةك هلذهك اصدراسةك اتىك مستوينيك رليسيني:
 .1.2بالنسبة لمسيري المؤسسات السياحية والفندقية



تسئهمك هذه ك اصدراسة ك يفك متكنيك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك منك تغميمك ااوضهمك وخدمئهتمك بشك ك 
فرض ك وصيئغةك اسرتاتيجيئتك تشييتيةك )(Operational strategiesك تتوارقك معك احتيئجئتك وتفضيالتك 
اصسيئحك اجلزالايني.ك 



متكنيك مسري ك املؤسسئت ك اصفندقيةك من ك رهمك ليفية ك قيئم ك اصسيئح ك اجلزالايني ك بئختيئر ك اصفنئ ق ك ومئ ك هيك 
االبتكئراتك اص يك تؤثاك اتىك قااراهتمك وجتعتهمك يستعدونك إىلك اصدرعك فلثاك منك فج ك احلغولك 
ك 
اخلدمئتك و
ك 
م

مقدمة
ك ميكنك منك اصتسيرك اجليدك 
اتيهئ.ك إذك إ َّك نك اصفهمك اجليدك صعمتيةك اختيئرك اصسيئحك بنيك خمتتفك املؤسسئتك اصفندقية ِّك 
واصفعئلك صغنئاةك اصفندقةك وذصكك منك جوانبك خمتتفة.ك 


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



اصدراسةك يفك إباازك األمهيةك االسرتاتيجيةك صالاتمئ ك اتىك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك ومتكنيك 
تسئهمك هذهك  ك 
املسوقنيك ومسريك املؤسسئتك اصسيئحيةك واصفندقيةك منك تغميمك وتكييفك سيئسئهتمك واسرتاتيجيئهتمك مبئك 
يتمئشىك معك احتيئجئتك وتفضيالتك اصسيئح.
 .2.2بالنسبة لمسيري الوجهات السياحية والسلطات العامة



تسئهمك اصدراسةك يفك إرئ ةك وتوايةك اصستطئتك اصعئمةك بأمهيةك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك سواءًك لئنك ذصكك 

اتىك مستوىك املنتجئت/اخلدمئت/املؤسسئتك اصسيئحيةك فوك منك حيثك طاقك تسيرك وإ ارةك اصوجهةك اصسيئحيةك 
و ورهك يفك تعزيزك تنئرسيةك واستدامةك اصوجهةك اجلزالاية.ك 


تسئهمك اصدراسة ك  يفك حتديدك فرض ك املمئرسئت،ك والتشئفك األخطئءك واصتجئوزاتك واستخالصك مؤشااتك 
اصنجئحك األسئسيةك صتنئرسيةك اصوجهئتك األجنبيةك حم ك اصدراسة،ك مئ ِّ
ك ميكنك منك توجيهك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك 
وتفئ يك ارتكئبك نفسك األخطئءك وحتسنيك املمئرسئتك اصشخغية.ك 



يةك واصستطئتك 
يفك تقدميك منوذجك متكئم ك  ك وقئلمك اتىك االبتكئرك ميكنك ملسريك اصوجهةك اجلزالا ك 
ك 
تسئهمك اصدراسةك 
اصعئمةك االاتمئ ك اتيهك لإطئرك ماجعيك هبدفك تطوياك اصغنئاةك اصسيئحيةك وتعزيزك تنئرسيةك اصوجهةك اجلزالايةك 
ضمنك خايطةك اصسيئحةك اصعئملية.ك  ك 

خامسا :حدود الدراسة
تتمث ك حدو ك اصدراسةك احلئصيةك يفك ل ك منك احلدو ك املفئهيمية،ك ك واحلدو ك املكئنيةك واحلدو ك اصزمنية،ك فمئك الحدود
المفاهيمية رتتمث ك يفك اقتغئرك اصدراسةك االستقغئليةك اتىك  راسةك تأثرك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك 
اصسيئحك اجلزالاينيك منك حيثك فبعئ ك االستعدا ك صإلقئمة ك ) (WTSك واالستعدا ك صتدرع ك )،(WTPك بيضك اصنظاك انك 
املعتومئتك األخاىك اص يك يعارهئك اصسيئحك انك تتكك املؤسسئتك اصفندقية.ك ك لمئك اقتغاتك اصدراسةك االستقغئليةك اتىك 
راسةك تأثرك االبتكئر ك يفك صنئاةك اصفندقة،ك  ونك اصتطاقك إىلك اصغنئائتك اجلزليةك األخاىك املكونةك صغنئاةك اصسيئحة،ك 
ك املقرتحك يفك هنئيةك 
نظااك صكربك نطئقك اصدراسةك واستحئصةك  جمهئك ضمنك  راسةك واحدة.ك غرك فك نَّهك وبفض ك اصنموذجك اصسيئحي ك 
ك ً
ن

مقدمة
اصدراسة،ك متك تقدميك توصيئت،ك  ك وإرشئ اتك واقرتاحئتك تشم ك مجيعك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحة.ك فمئك 
الحدود المكانية،ك رتمك يتمك حتديدهئك لونهك متك توجيهك استبيئنك إصكرتوينك صألراا ك ذويك اجلنسيةك اجلزالاية،ك بيضك اصنظاك 
انك بتدك إقئمتهم ،ك يفك حنيك لئنتك الحدود الزمنية ك صتدراسةك االستقغئليةك مقتغاةك اتىك اصفرتةك اصزمنيةك املمتدةك بنيك 
شهايك جويتيةك وسبتمربك  .2020ك 
سادسا :صعوبات الدراسة ك 
ميكنك إجيئزك فهمك اصغعوبئتك ريمئك يتي:ك  ك 
.1

َّ
اجع:ك حيثك فن ك فغتبيةك املااجعك املعتمدةك ابئرةك انك مقئالتك اتميةك متك نشاهئك يفك جمالتك اتميةك 
تشتتك املا
َّ
َّ
اجع،ك إالك فن ك ختغغهئك يفك اجلزليئتك جيع ك منك 
حمكمة.ك ربئصاغمك منك اصقيمةك اصعتميةك اصكبرةك ملث ك هذهك املا
اصغعبك احلغولك اتىك إطئرك ماجعيك يسئهمك يفك تسهي ك امتيةك اصبحثك وحتاياك األطاوحة.ك لمئك فنَّنئك ملك 
نتمكنك منك إجيئ ك فيَّة ك فطاوحةك  لتوراهك قئمتك بئصابطك بنيك متيراتك  راستنئك احلئصيةك سواءًك بئصتيةك اصعابيةك فوك 

بئصتيئتك األجنبيةك (اصفانسيةك واالجنتيزية).
.2

قتةك املااجعك بئصتيةك اصعابية:ك حيثك متك االاتمئ ك بشك ك لبرك اتىك اصدراسئتك بئصتيئتك األجنبيةك (الك سيمئك 
بئصتيةك اإلجنتيزية)ك وذصكك بنسبةك )، (%95ك يفك حنيك متك االاتمئ ك اتىك املااجعك بئصتيةك اصعابيةك بنسبةك )،(%5ك 
ممئك ف َّىك إىلك استنزافك اصكثرك منك اصوقتك واجلهدك يفك امتيئتك اصقااءةك واصتحتي ك واصرتمجة.

.3

تشعُك بك موضوعك اصسيئحة ك ك واالبتكئر:ك ممئك جع ك اصطئصبةك تتطاقك وتبحثك يفك اصعديدك منك اصتخغغئتك األخاىك 
ذاتك اصغتةك مبوضوعك اصدراسة.ك 

.4

تزامنك ررتةك توزيعك استبيئنك اصدراسةك بفرتةك تفشيك جئلحةك ك لوريد:19-ك مئك  رعنئك إىلك االاتمئ ك اتىك استبيئنك 
ذايتك اإل ارةك اربك االنرتنتك ) .(Self-administered online surveyك 

سابعا :منهج البحث وأدوات جمع البيانات
.1

الغرض من البحث

Research Purpose

صك ك بئحثك  وارعهك إلجااءك  راسةك اتميةك معينة،ك حيثك ياىك اصبئحثك ينيك )(Yin, 1994ك فنَّهك ميكنك تغنيفك 
اصياضك اصبحثيك إىلك ثالثك رئئتك فسئسيةك تتمث ك يف:ك اصبحثك االستكشئيفك )،(Exploratory researchك واصبحثك 
اصوصفيك )(Descriptive researchك واصبحثك اصتوضيحيك فوك اصسبيبك ).(Explanatory or causal research
ك  ك 
س

مقدمة
بياض ك حتقيق ك غئية ك ك وفهداف اصدراسة ك واإلجئبة ك ان فسئتتهئ ،مت االاتمئ اتى اصبحث ك اصوصفي*1ك 
).(Descriptive researchك إذ مت ك استخدام هذا املنهج من خالل:ك ( )1استقااءك اصرتالمك املعايفك حولك موضوعك 
فسئسئ يفك املقئالتك اصعتمية،ك 
اصبحث ) (Literature studyك ان طايق اصقيئم مبس مكتيب ملئك تورا من مااجع متمثتةك  ًك 

ك واصكتب ،ك واصدوريئت واملتتقيئت املتضمنة صتدراسئت اصسئبقة ،واص ي استندت إصيهئ ك اصطئصبة من فج بنئء منوذج

اصدراسة وتامجته يف شك راضيئت،ك و()2ك استعمئلك فستوبك املس ك )(Surveyك انك طايقك توزيعك استبيئنك اتىك اينةك 
منك اصسيئحك اجلزالاينيك و()3ك استعمئلك فستوبك  راسةك احلئصةك )(Case studyك انك طايقك  راسةك وحتتي ك االسرتاتيجيئتك 
اويجك و يبك (اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة) .ك 
واصسيئسئتك اصسيئحيةك املتبعةك منك طافك وجه يك اصن ك 
.2

منهج البحث وطرق جمع البيانات .Research Approach and Data Collection Methods

فماا ذاك فمهية بئصية ،وياتبط ارتبئ ك طًئ
يعترب اختيئر منهج اصبحث،ك من بني األسئصيب اصكمية،ك واصنواية ،واملختتطة ك ً

نظاا إىل طبيعة اصدراسة وفهدارهئ ،وبياض ك اإلجئبة ان فسئتتهئ مت
وثي ًك قئ بيئية اصدراسة وفهدارهئ وفسئتتهئ.ك صذا ،ك ً
اختيئر األستوب

املختتطك ) (Mixed methodك وذصكك منك خاللك املزجك بنيك األستوبك اصكمي ك  (Quantitative

)methodك واألستوبك اصنوايك ).(Qualitative methodك  ك 
صئرمة هبدف إنشئء اصعالقئت
يسم ك اصبحثك اصكمي جبمع اصبيئنئت يف شك لمي ،مث إخضئاهئ إىل حتئصي ك  ك 
شكال من فشكئل اصبحث
بني متيراهتئ،ك حيث مت االاتمئ اتى اصبحث املسحيك ) (Survey researchك بئاتبئره ًك 
اصكمي اصذي يهتم بئملعئينة ،تغميم االستبيئن وتوزيعه من فج مجع املعتومئتك من اصعينة  /اجملتمع قيد اصدراسة ،مث
املستجوبني ،وذصك ان طايق ك توزيع استبيئن ك إصكرتوينك يتكونك بشك ك 
إجااء اصتحئصي صفهم ستوليئت  /خغئلص
َ
فسئسيك منك فسئتةك ذاتك اخليئراتك املتعد ةك ) (Multiple choice questionsك ومقيئسك صيكاتك اصسداسي ،اتى

اصتعاف اتى خغئلغهم ورهم ستوليئهتم .لمئ مت االاتمئ ك اتى اصبحث
اينة من اصسيئح اجلزالايني هبدف ك 
االرتبئطي ) (Correlational researchبئاتبئره منهجية لمية تُستخدم صتحديد مئ إذا لئنت هنئك ك االقة بني
متيرين فو فلثا اخ جمتمع مئك (فو اينة)ك وإىل في رجة تكمن هذه اصعالقة ،وذصك من فج التشئف ك اصعالقةك 
 * 1يعتربك اصوصفك اصدقيقك واملنتظمك صـك "شيءك مئ"ك فوك "شخصك مئ"ك حجاك األسئسك يفك هذاك اصبحث.ك قدك يكونك "اصشيء"ك حدثًئك فوك ظئهاةك (رسيوصوجيةك فوك 
اك فوك جممواةك فوك جمتمعئ.ك قدك يكونك هنئكك 
نفسية-اجتمئايةك فوك ثقئرية)،ك فوك خغئلصك (مث ك املشئااك واالجتئهئت)،ك يفك حنيك قدك يكونك "اصشخص"ك راً
ً
متيرك واحدك فوك قدك يهتمك اصبحثك بتحديدك مئك إذاك لئنك هنئكك ارتبئطك )(Correlationك بنيك متيرينك فوك فلثاك ).(Dulock, 1993, p. 154ك لمئك جتدرك 
اإلشئرةك إىلك فنهك قدك يكونك اصبحثك اصوصفيك لميًئك فوك نوايًئ.ك حيثك يقدمك اصبحثك اصوصفيك بيئنئتك موجزةك مث ك مقئييسك اصنزاةك املالزيةك مبئك يفك ذصكك املتوسطك 
احلسئيبك واصوسيطك واال حناافك املعيئريك واصتبئينك واصنسبك املئويةك واالرتبئطك بنيك املتيرات.ك لمئك قدك يتمك يفك شك ك  راسئتك نوايةك منك خاللك  راسئتك احلئصةك 
) ،(Case studiesك واملالحظة ك ) ،(Observationك واملقئبالت ك ) ،(Interviewsك إخل ك  (The Association for Educational
) .Communications and Technology, 2001ك 

ع
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املعرب انهئك من خالل ثالث
واالرتبئط بني جممواة من املتيرات ،وصع َّك  من فمههئ تأثر االبتكئر يف صنئاة اصفندقة َّك 
متيرات متمثت ًك ة يف :ك ()1ك ابتكئراتك نوع/تغميم اصفندق )(Hotel type/design innovations؛ك ) (2ك استعمئل
تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك )(Use of information technology؛ و) (3ك تكييف

اخلدمة (Customization of

املعرب انهئ من خالل متيرين متمثتني يف (1) :االستعدا صإلقئمة
) ،serviceك اتى ستوليئت اصسئل اجلزالاي َّك 
)(WTSك و)(2ك االستعدا صتدرعك ).(WTPك حيثك متك تاميزك بيئنئتك االستبئنئتك ومعئجلتهئك بئستخدامك بانئمجك احلزمك 
اإلحغئليةك صتعتوم ك االجتمئاية ك ) (IBM SPSS Statistics 26ك من ك فج ك اإلجئبةك انك فسئتة ك اصدراسة ك واختبئرك 
راضيئهتئ.ك 
لمئك متك االاتمئ ك اتىك األستوبك اصنوايك منك خاللك استعمئلك فستوبك  راسةك احلئصةك )(Case studyك ك واصذيك 
َّ
اتىك فن:ك ”ك حتقيقك جتاييبك يبحثك بعمقك يفك ظئهاةك معئصاةك وضمنك 
يتمك وصفهك منك قِب ك اصبئحثك ينيك )(Yin, 2009ك 
سيئقهئك اصواقعي،ك والك سيمئك ملئك تكونك احلدو ك بنيك اصظئهاةك واصسيئقك غرك واضحةك “.ك مبعىنك آخا،ك يتمك  راسةك موضوعك 
اصبحثك بشك ك شئم ك لمثئلك صظئهاةك حقيقية،ك وضمنك اصسيئقك اصذيك حتدثك ريه.ك حيثك ينغ

ك اصبئحثك ينيك  (Yin,

)2006ك  بئستعمئلك هذاك اصنوعك منك اصدراسئتك يفك حئصةك اصدراسئتك اصوصفيةك واصتوضيحيةك اص يك جتيبك انك األسئتةك منك 
اصشك :ك مئذاك حدثك وليفك وملئذا؟ك لمئك يعتربك هذاك األستوبك مفيدك صتيئيةك ملئك تكونك وحدةك اصتحتي
ك )entity

ك مجئايًئ
ك 
) ،analysisك فو ك املوضوع ك قيد ك اصدراسة ك ابئرة ك ان ك ليئك نًئ
نئجمًئ ك صتتنمية ك االقتغئ ية ك  development
) (Organisationك فو ك جمتمع ك ) (Communityك فو ك با ك 

ك  (Unit of

 ،(Collectiveك مث ك منظمةك 

اتىك فستوبك  راسةك احلئالتك املتعد
ك 
) programك اخلئص ك مبدينةك فوك بتدك معني.ك صذا،ك متك االاتمئ ك 

(Economic
ةك  (Multiple

)case studiesك منك فج ك  راسةك وحتتي ك جتابةك اصوجهتنيك اصاالدتنيك املتمثتتنيك يف:ك اصناويجك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك 
نيك متك اختيئرمهئك بطايقةك هئ رةك )(Purposive samplingك وهذاك مئك يتمئشىك 
(إمئرةك  يبك اتىك وجهك اخلغوص)ك واصتتَـ ن ك 

ك سيورايتك وجرينجك )(Seawright & Gerring, 2008ك اصتَّ َذك يننك يقرتحئنك فخذك اصعينئتك اهلئ رةك 
معك توصيئتك اصبئحثَني ك 
ك وتوراك اصبيئنئتك 
ك نظااك صتوارقهمئك معك غئيةك وفهدافك اصبحث ك 
ك 
نظااك صكوهنئك فلثا
ك مالءمة.ك لمئك متك اختيئرك هئتنيك اصوجهتني ك ً
ك ً
واملعتومئتك حولك بااجمهمئك اصسيئحية.ك إذك تعتربك اصناويج ك رالدةك يفك جمئلك تطبيقك االبتكئر ك ضمنك سيئسئهتئك اصتنموية،ك 

واصدصي ك اتىك ذصكك تطوياهئك أل اةك "اصناويجك صالبتكئر"ك )(Innovation Norwayك اص يك ك تُع ُك دك إحدىك األ واتك األسئسيةك 
صتحكومةك اصناوجييةك واهلئ رةك إىلك تعزيزك االبتكئر ك ضمنك خمتتفك اصغنئائتك والك سيمئك صنئاةك اصسيئحة.ك يفك حنيك متك 
املتحدةك نظااك صتغنيفهئك يفك املاتبةك األوىلك ضمنك بتدانك اصشاقك األوسطك ومشئلك إرايقيئك واملاتبةك 
اختيئرك اإلمئراتك اصعابيةك 
ك ً

 33ك اتىك املستوىك اصعئمليك ( 140ك بتد)ك منك حيثك تنئرسيةك صنئاتهئك اصسيئحيةك سنةك  2019ك ور ًك قئك صتقاياك املنتدىك 
ف
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االقتغئ يك اصعئملي* 1ك )،(World Economic Forum, 2019ك والك سيمئك نتيجةك الاتمئ هئك اتىك االبتكئر ك يفك 
صنئاتهئك اصسيئحيةك منك خاللك جئهزيتهئك منك حيثك تكنوصوجيئتك املعتومئتك واالتغئالتك )(ICTك وبنيتهئك اصتحتيةك 
املتطورة .ك 
لمئك استندك جتميعك اصبيئنئتك اخلئصةك بتجئربك هئتهك اصوجهئتك إىلك نوانيك منك مغئ رك املعتومئت**2.متك جتميعك 
معظمك اصبيئنئتك اصكميةك فوغرهئك منك اهليئئتك األخاىك اص يك تقومك بنشاك اصبيئنئتك املتعتقةك بغنئاةك اصسيئحة.ك يفك حنيك 
متك جتميعك معظمك اصبيئنئتك اصنوايةك ) (Qualitative dataك منك خاللك مااجعةك األ بيئتك املدونَّة ك ضمنك اصسجالتك 
األرشيفيةك واصوثئلقك واصتقئرياك احلكومية،ك إضئرةك إىلك املقئالتك اصغحفيةك واملواقعك اصامسيةك اخلئصةك بئصوجهئتك اصسيئحيةك 
ك 
(مث :ك  visitdubai.comك و)visitnorway.comك وغرهئك منك املااجعك املتعتقةك بئصدراسئتك اصسئبقةك منك مقئالتك 
اتميةك ولتب،ك إخل.ك  ك 
ثامنا :الدراسات السابقة ك 
حظيك موضوعك اصدراسةك بئهتمئمك جممواةك منك اصبئحثنيك خئصةك األجئنبك منهمك يفك اآلونةك األخرة،ك وحسبك 
بئشاةك مبوضوعك اصدراسةك 
اطالعك اصطئصبةك واصدراسةك املكتبيةك اص يك قئمتك هبئ،ك ميكنك إ راجك بعضك اصدراسئتك ذاتك اصغتةك امل ك 
.ك ونظااك ألنك هذهك اصدراسةك تتنئولك ادةك متيراتك فسئسية،ك متك تغنيفك اصدراسئتك اصسئبقةك اتىك فسئسهئ.ك ريمئك 
احلئصية ك ً

يتيك ااضك ألبازك اصدراسئتك اصسئبقة:ك  ك 

ك  ك 

*1املنتدىك االقتغئ يك اصعئمليك ) (World Economic Forumك هيك منظمةك  وصيةك غرك رحبية مستقتةك منوطةك بتطوياك اصعئملك انك طايقك تشجيعك األامئلك 
يضئ ك األجندات ك اإلقتيمية ك واصغنئاية .ك تأسست ك اتى ك يد ك فستئذك 
واصسيئسئت ك واصنواحي ك اصعتمية ك ول ك اصقئ ة ك اجملتمعيني ك من ك فج ك تشكي ك اصعئملية ،ك ك وف ًك 
األامئلك لالوس ك شواب ائمك   1971ك يفك لوصوجين اصتئبعةك جلنيف يفك سويساا .لمئ ك فرتتحت ك يف ك ائم ك  2006ك مكئتب ك إقتيمية ك يفك 
اصعئصمةك اصغينية بكني ونيويورك يفك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك ).(Wikipedia
 **2يايك اصبئحثك ينيك )(Yin, 2012ك  َّ
فنك هنئكك ستةك مغئ رك صتمعتومئتك اندك إجااءك  راسئتك احلئصةك اصنوايةك )(Qualitative case studiesك تتمث ك 
يف ك  :ك املقئبالت ك ) (Interviewsك واملالحظة ك املبئشاة ك ) (Direct observationك واصسجالت ك األرشيفية ك ) (Archival recordsك واصوثئلقك 
)(Documentsك ومالحظةك املشئرلنيك )(Participant observationك واملغنوائتك املئ يةك )(Physical artefactsك  (Adeyinka-Ojo, Nair,
).& Khoo-Lattimore, 2014, p. 2
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الدراسات التي تناولت موضوع االبتكار وقامت بربطه بالسلوك اإلنساني (المستهلكين/السياح)
راسةك اصبئحثك ريكرتوينوك وزمالله ك ) (Victorino, L., Verma, R., Plashka, G & Dev, Cك سنةك 
 2005ك واص يك متك نشاهئك يفك اجملتةك اصدوصيةك إل ارةك جو
)Journal

ةك اخلدمةك  (Managing Service Quality : An

 Internationalك حتت ك انوان :ك "االبتكار في الخدمات وخيارات العمالء في صناعة

الفندقة" ك ).(Service innovation and customer choices in the hospitality industry
هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك حتديدك تأثرك االبتكئرك يفك اخلدمئتك اتىك خيئراتك اصعمالءك ضمنك صنئاةك اصفندقة،ك 
وتأثر ك إطالق ك اخلدمئت ك اجلديدة ك اتى ك تطويا ك اخلدمة ك واالسرتاتيجية ك اصتشييتية ك صتمؤسسئت ك اصفندقية.ك 
صتحقيقك هذهك األهدافك قئمك اصبئحثونك بتوزيعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك اينةك مكونةك منك 930ك مسئراك بئصواليئتك 
/اصرتريه)،ك ومتك االاتمئ ك 
ك 
ينك ورقئك صتياضك منك اصسفاك (منك فج ك اصعم
ك 
املتحدةك األمايكية.ك متك تقسيمك املسئرا
اتى ك فستوب ك ) (Discrete Choice Analysisك من ك فج ك اصتعاف ك اتى ك تفضيالت ك اصعمالء ك ملختتفك 
فن االبتكئر يف املؤسسئت اصفندقية ذات فمهية
اتك يفك صنئاةك اصفندقة.ك تبني ك من نتئلج اصدراسة َّك 
االبتكئر
ك 
َّ
اند امتية ك اختيئر اصفندق ،حيث يكون صنوع اصفندق اصتأثر األلرب اتى خيئرات اصسيئح بياض اصرتريه
تبني اتى سبي
واصعم ك ).(Leisure & businessك غر فهنئ فثبتت وجو راوقئت بني اصفئتني من اصسيئح  َّ .ك 
أثرا فلرب اتى امتيةك 
املثئل َّك 
فن صالبتكئر يف ك املاارق اخلدمية ك (مث اصتحسينئت اصتكنوصوجية واصتكييف) ك ت ك ً

فن اصسيئح من رجئل األامئل
اختيئر اصسيئح بياض اصرتريهك صفنئ ق اإلقئمة مقئرنة بئصسيئح بياض اصعم .ك ك و َّك 

يتأثاون بشك لبر بئصعاوضك اصتكنوصوجية املتوراة يف اصفندق بدءًا بإمكئنية اصوصول إىل االنرتنت يف اصيارة

تبني َّ
فنك 
فخرا إمكئنية احلجز ارب االنرتنت .إضئرة إىل ذصك َّ ،ك 
اصفندقية ،تورا مالز فامئل اخ ك اصفندق و ك ً

تأثااك بوسئل اصااحة املبتكاة مث
اصسيئح هبدف اصرتريه هم األلثا ك ً
واملطئبخ اصغيرة اخ اصيارةك ).(Kitchenette


خدمئت رائية األطفئل )(Child care

راسةك اصبئحثتنيك رارئرك ويورقوصيسكوك )(Ravar, A & Iorgulescu, M.Cك سنةك 2013ك واص يك متك نشاهئك يفك 
جمتة ك ستسة ك اصعتوم ك االقتغئ

ية ك )Science Series

لالبتكار في سلسلة القيمة

 (Economicك حتت ك انوان :ك "إدراك المستهلك

السياحية" ك  (Consumer’s perception on innovation in the

).tourism value chainك هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك حتديدك ليفيةك إ راكك مستهتكيك اخلدمئتك اصسيئحيةك 
صالبتكئرك يفك اصشاال ك املختتفةك صستستةك اصقيمةك اصسيئحيةك يفك رومئنيئ.ك منك فج ك حتقيقك هذاك اهلدف،ك قئمتك 
اصبئحثتئنك بتوزيعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك اينةك مكونةك منك  120ك سئل ك رومئين.ك تشرك اصنتئلجك إىلك وجو ك 
ق
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تنئقضك بنيك األمهيةك اص يك يوصيهئك اصسيئحك صالبتكئرك واملستوىك اصفعتيك املدركك صالبتكئرك ضمنك ستستةك اصقيمةك 
اصسيئحيةك يفك رومئنيئ.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك بينتك اصدراسةك فمهيةك االبتكئرك يفك اصشاال ك املختتفةك صستسةك اصقيمةك 
اءك املنتجئتك اصسيئحية.ك إذك تبني َّ
ك فنك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقة،ك واصرتريهك 
َّ ك 
اصسيئحيةك وتأثرهئك اتىك قاارك شا
واملطئامك ذاتك فمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اندك اختئذهمك صتقااراتك فثنئءك اصسفا.ك غرك فنَّه،ك فشئرتك نتئلجك اصدراسةك 
إىل َّ
ك فن ك إ راك ك اصسيئح ك صالبتكئر ك ضمن ك املؤسسئت ك اصسيئحية ك اصاومئنية ك منخفض ك مقئرنة ك بئملؤسسئتك 
اصسيئحيةك األجنبية.ك 


راسةك اصبئحثَني ك خيونقك وجيونقك ) (Khuong & Giangك سنةك  2014ك واص يك متك نشاهئك يفك اجملتةك اصدوصيةك 

صتتجئرةك واالقتغئ ك واملئصيةك ) (International Journal of Trade, Economics and Financeك حتتك 
انوان:ك "آثار االبتكار الخدمي على القيمة المدركة ونية العميل للعودة –دراسة الفنادق الفاخرة
في مدينة هوشي منه ،الفيتنام"

ك  (The effects of service innovation on perceived value

–A study of luxury hotels in Ho Chi Minh city,

and guest’s return intention

).Vietnamك هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك حتديدك تأثر االبتكئر يف املؤسسئت اصفندقية اتى اصقيمة املدرلة
صتسيئحك ونيتهم إلائ ة اإلقئمة يف اصفنئ ق.ك منك فج ك حتقيقك هذاك اهلدف،ك قئمك اصبئحثئنك بئتبئعك األستوبك 
اصكميك منك خاللك توزيعك استبيئنك اتىك اينةك ميساةك منك اصسيئحك األجئنبك املقيمنيك يفك رنئ قك ذاتك ثالثك 
وفربعك ومخسك جنومك يفك مدينةك هوشيك منه،ك إذك تكونتك اصعينةك منك  300ك مفا ة.ك تشرك اصنتئلجك إىلك االرتبئطك 
اإلجيئيبك صالبتكئرات اصتسويقية ك واصسعاية ،ك ونوع اصفنئ ق،ك وتكييف اخلدمئت واستعمئل اصتكنوصوجيئك بنيَّة
إائ ة اإلقئمة يف اصفندق.ك ك لمئك فشئرتك نتئلجك اصدراسةك إىلك اصتأثرك املبئشاك وغرك املبئشاك صعوام ك االبتكئرك 
اصسعايك وفنواعك اصفنئ قك اتىك نيةك اصعو ةك ).(Return intentionك 


راسةك اصبئحثك 

وك الك بينئك وزماللهك  & (De La Pena, M., Núnez-Serrano, J.A., Turrion, J

)Velazquez, F.Jك سنةك 2016ك واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك إ راةك اصسيئحةك )(Tourism Managementك حتتك 
انوان:ك "هل االبتكارات ذات أهمية للمستهلكين في صناعة الفندقة؟ النهج المتعي للفنادق
الكوبية"

(Are innovations relevant for consumers in the hospitality industry ? A

).hedonic approach for Cuban hotelsك هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك تقييمك فثاك االبتكئرك يفك اصغنئاةك 
املعربك اتيهئك منك خاللك فسعئرك اصيافك اصفندقية.ك منك 
اصفندقيةك اتىك استعدا ك املستهتكنيك صتدرعك )(WTPك و َّ
فج ك حتقيقك هذاك اهلدف،ك قئمك اصبئحثونك بتقدياك  اصةك صسعاك املتعةك )،(Hedonic price functionك فينك متك 
ر

مقدمة
بيئتك اصسئبقةك بابطهئك 
ك 
حتديدك االبتكئرك بشك ك غرك مبئشاك منك خاللك جممواةك منك اصسمئتك اص يك قئمتك األ
بئالبتكئرك اصفندقي.ك متك إجااءك اصتقدياك بئستخدامك قئادةك بيئنئتك متث ك حويلك 40ك فصفك غارةك رندقيةك مأخوذةك 
ئك خمغغئك صتسيئحةك اصدوصية.ك متك استكمئلك 
ًك 
منك  334ك فسعئرك خمتتفةك صتيافك واملتعتقةك بـك  176ك رندك قً ك 
ئك لوبيً
اصبيئنئتك مبعتومئتك حولك رضئك اصعمالءك وشعبيةك اصفنئ ق،ك لمئك متك إ مئجك حوايلك مئلةك ميزةك خمتتفةك يفك اصداصة.ك 

مت ك بعد ك ذصك ك إجااء ك حتتي ك اصتبئين ك ) (Variance decompositionك بئستخدام ك امتية ك اصقيمة ك صتبئحثك 
شئربتيك ) (Sharpley value procedureك منك فج ك اصتعافك اتىك األمهيةك اصنسبيةك صك ك ميزةك و ورهئك يفك 
تقتبك فوك تبئينك األسعئر.ك تشرك نتئلجك اصدراسةك إىلك فمهيةك اصسمئتك املاتبطةك بئالبتكئرك ك واصتدوي ك يفك حتديدك 
فسعئرك غافك اصفنئ قك اصكوبية ك وتأثرهئك اإلجيئيبك اتيهئ،ك حيثك تتمث ك هذهك اصسمئتك يف :ك اصعضويةك يفك 
سالس ك اصفنئ قك اصدوصية،ك واصعاوضك ائصيةك اجلو ة،ك واصيافك املتنواةك واصقدرةك اتىك اصتكيفك معك االحتيئجئتك 
اخلئصةك صك ك امي .ك ك لمئك تقرتحك اصدراسةك اتىك املؤسسئتك اصسيئحيةك إتبئعك خطوطك اصعم ك اصتئصية :ك فوال،ك 
تطوياك اصفنئ قك اصكبرةك معك جممواةك لبرةك ومتنواةك منك اصيافك اصفندقيةك فو ك تطويا ك اصفنئ قك اصغيرةك ائصيةك 
اجلو ةك واص يك تالزك اتىك شاال ك سوقيةك معينة.ك يفك ل ٍّك  ك منهئ،ك الك بدك منك االاتمئ ك اتىك االبتكئر ك منك فج ك 
اص تقتي ك منك اصتكئصيفك وتنظيمك اصعاضك املتنوعك مبزيدك منك اصنجئح.ك ثئنيئ،ك تظهاك اصنتئلجك فمهيةك وروالدك اصنشئطك 
االبتكئريك يفك صنئاةك اصفندقة.ك صذصك،ك رإنك اصرتويجك هلذهك األنشطةك املبتكاةك منك قِب ك اصشالئتك واحلكومئتك 
ك 
يتطتبك حتسنيك اصوضعك احلئيلك واصتحضرك األرض ك صتمستقب ك ضمنك صنئاةك اصفندقة.ك 


راسةك اصبئحثك صديقك روزسنيئك )(Sadik-Rozsnyai, Oك سنةك 2016ك واص يك متك نشاهئك يفك اجملتةك األوروبيةك 
إل ارةك االبتكئر ك ) (European Journal of Innovation Managementك حتتك انوان:ك "االستعداد
للدفع من أجل االبتكارات :سلوك أوروبي ناشئ لتبني االبتكار"

(Willingness To Pay for

) .Innovations : An emerging European innovation adoption behaviourهدرتك 
هذهك اصدراسةك إىلك رحصك تأثرك اصثقئرةك اصوطنيةك واصعوملةك اتىك قيمةك املستهتكك واالستعدا ك صتدرعك منك فج ك 
االبتكئراتك اصتكنوصوجية.ك منك فج ك حتقيقك هذاك اهلدف،ك قئمك اصبئحثك بتوزيعك استبيئنك يفك بتدينك خمتتفنيك 
ك 
صكنك متمئثتنيك اقتغئ يئك (رانسئك وفملئنيئ)ك اتىك اينةك ممثتةك مكونةك منك  642ك مفا ة.ك لمئك متك االاتمئ ك اتىك 
فستوبك )(Choice-based conjoint analysisك منك فج ك حتتي ك بيئنئتك اصدراسة.ك تشرك نتئلجك اصدراسةك 
البتكئراتك 
إىل ك وجو ك تأثر ك م عنوي ك صتثقئرة ك اصوطنية ك اتى ك قيمة ك املستهتك ك واالستعدا ك صتدرع ك مقئب ك ا ك 
صوجية،ك لمئك تشرك إىلك تأثرك اصعئلدك اتىك هذهك اصعالقةك بئاتبئرهك متيرك وسيط.
اصتكنو ك 
ش
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الدراسات التي قامت بدراسة حالة الوجهات السياحية الرائدة في مجال االبتكار
راسةك اصبئحثك شئربتيك ) (Sharpley, Rك سنةك  2008ك واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك ختطيطك وتنميةك اصسيئحةك 
واصضيئرة ك )and Hospitality Planning & Development

 (Tourismك حتت ك انوان :ك "تخطيط

السياحة :حالة دبي" ) .(Planning for tourism: The case of Dubaiهدرتك هذهك اصدراسةك إىلك 
يب.ك تبني ك منك نتئلجك اصدر َّ
اسةك فن ك اصسيئحةك شهدتك 
َّ ك 
مااجعةك واستكشئفك اصتخطيطك اصسيئحيك يفك إمئرةك 
ستمااك وسا ًك يعئك 
تطورك متحو ك ظًئك يفك إمئرةك  يبك منذك منتغفك اصثمئنينئت.ك االوةك اتىك ذصك،ك شهدتك  يب ًك 
ك منواك م ك ً

َّ
اصذيك جتئوزك معدالتك اصنموك اصعئملية،ك يفك حنيك فن ك صإلمئرةك اصقتي ك منك اوام ك 
يفك اد ك اصسيئحك اصواردين،ك و
اجلذب،ك إنك وجدت،ك خبالفك املنئخ.ك لمئك تبني ك منك خاللك مااجعةك اصسيئسئتك واصعمتيئتك اصسيئحيةك يفك 
َّ
إمئرةك  يب،ك ااتمئ ك اإلمئرة ك اتىك منوذجك هجني ك ) (Hybrid modelك صتتخطيطك اصسيئحي،ك واصذيك يقومك 
ك شيوائ ك يف ك اقتغئ يئت ك اصسوق
ًك 
بئجلمع ك بني ك اصتخطيط ك املالزي ك صتدوصة ك وُهنج ك فلثا

ك  (Marketled

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



راسةك اصبئحثك فرلو يئك وزماللهك ) (Arcodia, C, Ruhanen, L & Mei, X.Yك سنةك  2011ك واص يك متك 
اصعشاينك جملتسك اجلئمعةك األسرتاصيةك صتعتيمك اصسيئحةك واصضيئرةك  (Council
نشاهئك ضمنك وقئلعك املؤمتاك احلئ يك و ك 
) of Australian University Tourism and Hospitality Education 21st conferenceك واص يك 
حتم ك انوان:ك "مبادرات االبتكار السياحي للحكومة الوطنية :مراجعة لسياسات تنمية السياحة في
النرويج"

(A national government’s tourism innovation initiatives: A review of

) .tourism development policies in Norwayهدرتك هذهك اصدراسةك إىل اصتحقيقك يفك مدىك تاليزك 
احلكومةك اصناوجييةك اتىك االبتكئرك ك لوسيتةك صتطوياك صنئاتهئك اصسيئحيةك وتعزيزك تنئرسيتهئ،ك وتبيئنك اصدورك اصذيك 
يتعبهك االبتكئر ك  يفك تعزيزك تنئرسيةك اصوجهئتك اصسيئحية.ك صتحقيقك هذاك اهلدف،ك قئمك اصبئحثونك بئستعااضك 
سيئسئتك وباامجك اصتنميةك اصسيئحيةك املتعتقةك بئالبتكئر ك اصسيئحيك املعتمدةك يفك اصناويج،ك واص ي ك متك حتتيتهئك 
َّ
اسةك إىلك فنك احلكومةك اصناوجييةك 
بئستخدامك فستوبك حتتي ك احملتوىك ).(Content analysisك تشرك نتئلجك اصدر
قدك ف رلتك فمهيةك االبتكئرك يفك اصسيئحةك وتعم ك اتىك تشجيعه،ك لمئك لشفتك املااجعةك اصشئمتةك صتسيئسئتك 


َّ
ك حئسمك صالقتغئ ك اصناوجيي.ك ك 
ٌك 
فما
املتعتقةك بت
طوياك اصسيئحةك فنك االبتكئرك  ٌ
راسةك اصبئحثك سوصفئلك )(Sölvell, Oك سنةك 2012ك واص يك متك نشاهئك يفك شك ك رغ ك ضمنك لتئبك موسومك 
بـ:ك "األزمةك االقتغئ

يةك اصعئمليةك وتداايئهتئك اتىك االسرتاتيجيةك اصتنمويةك صديب"ك  (Global Economic Crisis

ت

مقدمة
)،and Consequences for Development Strategy in Dubaiك حيثك حتم ك  راسةك اصبئحثك انوان:ك 
"استراتيجية طويلة المدى قائمة على االبتكار والمجمعات لدبي"

(A long-term strategy

).for Dubai building on innovation and clustersك هدرتك هذهك اصدراسةك إىلك منئقشةك واقرتاحك 
اسرتاتيجيةك اقتغئ يةك قئلمةك اتىك االبتكئرك طويتةك املدىك إلمئرةك  يب.ك منك اقرتاحئتك اصدراسةك بنئءك سيئسئتك 
هئ رةك إىلك تعزيزك بيئةك االبتكئرك واالنتقئلك منك اقتغئ

ك حيالهك االستثمئرك  )(Investment-driven economy

إىلك اقتغئ ك حيالهك االبتكئرك ).(Innovation-driven economyك لمئك قئمك اصبئحثك بشاحك طبيعةك االبتكئرك 
معك اصرتليزك اتىك  ورك اجملمعئت ك )،(Clustersك حيثك قئمك مبنئقشةك اقتغئ يئتك اجملمعئتك معك اإلشئرةك إىلك 
فهمك اجلهئتك اصفئاتةك ضمنهئك واملتمثتةك يف:ك املؤسسئتك واصفئاتنيك املئصيني،ك اهليئئتك اصعئمة ،ك اجلئمعئت،ك 
املنظمئتك اصتعئونيةك واإلاالم.ك االوةك اتىك ذصك؛ك ياِّك لزك اصبئحثك اتىك قدرةك االقتغئ ك اصغيرك املفتوحك استرا ك 
االبتكئرات ك يف ك شك ك منتجئت ك وخدمئت ك جديدة ك مطورة ك من ك مكئن ك آخا .ك ومع ك ذصك ،ك صكي ك يغب ك 
ك 
ئك قئلمئك اتىك االبتكئر،ك اتىك املؤسسئتك واملستخدمنيك احملتينيك املشئرلةك يفك امتيةك االبتكئر.ك 
االقتغئ ك ح ًك ق ًك 
وبئصتئيل ،ك ياى ك اصبئحث َّ
ك فن ك اتى ك جدول ك فامئل ك سيئسة ك االقتغئ

ك اجلزلي ك صديب ك  (Macroeconomic

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


راسةك اصبئحث ك فوول ك ) (Aall, Cك سنةك  2014ك واص ي ك متك نشاهئ ك يفك جمتةك االستدامة ك  (Sustainability

) Journalك حتتك انوان:ك "السياحة المستدامة في الممارسة العملية :تشجيع أو تحريف السعي
لتحقيق التنمية المستدامة؟"

(Sustainable tourism in practice: Promoting or

)? .perverting the quest for a sustainable developmentهدرتك اصدراسةك إىلك تبيئنك اصدورك 
هئك لدراسةك حئصةك منك 
ك 
اصذيك تتعبهك اصسيئحةك املستدامةك يفك اصسيئسةك اصسيئحيةك صتحكومةك اصناوجيية ك وااتمئ
فج ك منئقشةك املوضوع.ك ك لمئك هدرتك اصدراسةك إىلك معارةك مدىك جنئحك اصسيئسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك املستدامةك 
واملفئهيمك ذاتك اصغتةك يفك جع ك اصسيئحةك فلثاك استدامة.ك منك فج ك حتقيقك هذهك األهداف،ك قئمك اصبئحثك 
فوالك بعاضك تئريخك اصسيئحةك املستدامةك واملفئهيمك ذاتك اصغتة،ك وبتحتي

ك تأثرك اصنهجك اصثالثيك  (Triple

) Bottom Lineك واملتعتقك بئصبعدك االقتغئ يك واالجتمئايك واصبيئيك اتىك اصفهمك اصسئلدك ملفهومك اصسيئحةك 
املستدامة.ك تشرك نتئلجك اصدراسةك إىل َّ
ك فنك اصسيئسئتك اصسئلدةك يفك االحتئ ك األورويبك ولذصكك اصسيئسئتك اصوطنيةك 
اصناوجييةك اص يك هتدفك إىلك جع ك اصسيئحةك فلثاك استدامةك ستؤ يك اتىك األرج ك إىلك "استدامةك اصسيئحة"ك فلثاك 
منك جع ك اصسيئحةك فلثاك استدامة.ك 
ث

مقدمة
.3


الدراسات التي قامت بتطوير نموذج سياحي لتعزيز القدرة التنافسية للوجهات السياحية
راسةك اصبئحثك هيثك ) (Heath, Eك سنةك  2002ك واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك اإل

ارةك اصعئمةك  (Journal of

) Public Administrationك حتتك انوان:ك "نحو نموذج لتعزيز التنافسية المستدامة للسياحة في
إفريقيا"

(Towards a Model to Enhance Africa’s Sustainable Tourism

) .Competitivenessتالز ك هذه ك اصدراسة ك اتى ك اصشك ك واالجتئه ك املتير ك صتسيئحة ك اصدوصية ،ك وموقعك 
وإمكئنئت ك اصسيئحة ك احلئصية ك واملستقبتية ك يف ك إرايقيئ ،ك واصدور ك اصاليسي ك صغنئاة ك اصسيئحة ك يف ك مواجهةك 
اصتحد يئتك اصاليسيةك يفك إرايقيئ،ك مبئك يفك ذصكك اصتخفيفك منك حدةك اصفقا.ك تقرتحك اصدراسةك بعدك ذصكك منوذجئك 
صتقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك واصذيك ميكنك استخدامهك لإطئرك ماجعيك صتعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتسيئحةك يفك 
اصتسويقيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك 
إرايقيئ.ك يعتمدك منوذجك اصتنئرسيةك املقرتحك اتىك حتتي ك االسرتاتيجيئتك اصتنمويةك و ك 
اصدوصيةك اصاالدةك هبدفك حتديدك "ك فرض ك املمئرسئتك "ك ومؤشااتك اصنجئحك صتنئرسيةك اصوجهة.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك 
متك تقييمك اصنمئذجك األسئسيةك صتنئرسيةك اصوجهة،ك مبئك يفك ذصكك اصنمئذجك احلديثةك املطورةك منك طاف ك اصبئحثنيك ك 
ك 
لااوتش ك وريتشي ك ) ،(Crouch & Ritchie, 2000ك واصبئحثك ك ليم ك )2000

 (Kim,ك واصبئحث ك  واياك 

)(Dwyer, 2001ك ك لمئك متَّ ك تضمنيك بعضك انئصاك هذهك اصنمئذجك حيثمئك لئنك ذصكك منئسبئ.ك تتمث ك فهمك 
اصعوام ك غرك اصسعايةك اص يك تؤثاك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك ورقئك هلذهك اصدراسةك يف:ك االستقاارك 
اصسيئسيك صتدوصةك فوك صتمنطقةك احمليطةك واص يك ستؤثاك اتىك جئذبيةك اصوجهةك اصسيئحية؛ك اصقابك اجلياايف ك منك 
ك (مثال :ك سيئسة ك اصسمئء ك املفتوحة،ك 
األسواق ك (اصبتدان) ك اصثاية ك وائصية ك اصكثئرة؛ ك اصبيئة ك اصسيئسية ك صتوجهة ًك 
ومتطتبئتك احلغولك اتىك اصتأشرة)؛ك تأثرك األحداثك اصعئمليةك (مث ك لأسك إرايقيئ)ك واص يك قدك يكونك هلئك تأثرك 
ك املدىك منك خاللك اصتأثرك اصرتوجيي؛ك اصسمئتك اصطبيعيةك واملغنَّعةك 
قغرك املدىك اتىك اد ك اصزوار،ك فوك طوي
ِّ
منك قِب ك األشخئصك (مث ك جو ةك ومتيُزك املنتجئتك اصسيئحية)،ك واص يك تؤثاك اتىك جئذبيةك اصوجهةك اصسيئحية؛ك 
واصتسويقك اصفعئلك صتوجهةك اصسيئحيةك منك خاللك األنشطةك اإلاالنيةك واصرتوجيية،ك لوهنئك حمفزاتك فسئسيةك حبكمك 
اصدورك اصذيك تتعبهك يفك تنشيطك وايك األسواقك اخلئرجيةك وحتفيزك اهتمئمهئك بئصسفاك إىلك اصوجهة.ك منك فبازك 
روالدك هذاك اصنموذج،ك إمكئنيةك استخدامهك منك قِب ك احلكومئتك واصغنئاةك بشك ك ائمك منك فج ك اصارعك منك 
فادا ك اصسيئحة،ك واإلنفئقك ولذصكك اصتأثراتك االجتمئاية،ك واالقتغئ يةك واصبيئيةك اإلجيئبية.ك 


راسةك اصبئحثك  واياك وليمك ) (Dwyer & Kim, 2003ك سنةك  2003ك واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك اصقضئيئك 
اصااهنةك يفك اصسيئحةك ) (Current Issues in Tourismك حتتك انوان:ك "تنافسية الوجهة :المحددات
خ

مقدمة
والمؤشرات"ك ).(Destination Competitiveness: Determinants and Indicatorsك هدرتك 
هذهك اصدراسةك إىلك حتقيقك فربعةك فهدافك رليسية.ك فوال،ك تطوياك منوذجك صتنئرسيةك اصوجهةك واصذيك حيد ك اوام ك 
اصنجئحك األسئسيةك يفك حتديدك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة؛ك ثئنيئ،ك تطوياك جممواةك منئسبةك منك مؤشااتك تنئرسيةك 
اصوجهة؛ك ثئصثئ،ك تستيطك اصضوءك اتىك مزايئك وقيو ك اصنموذج؛ك وفخرا،ك حتديدك جمئالتك صتبحوثك املفئهيميةك 
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 
اصغنئاة ك واحلكوم ئت ك من ك فج ك اصارع ك من ك اصنفقئت ك اصسيئحية ،ك ولذصك ك تعزيز ك االز هئر ك االجتمئايك 
اتك اص يك حتد ك تنئرسيةك اصوجهة،ك واص يك ميكنك 
ِّ
ي.ك حيثك توص ك اصبئحثك إىلك جممواةك منك املؤشا
واالقتغئ
َّ
إجيئزهئ ك ريمئ ك يتي :ك املوار ك املوروثة ك ) ،(Endowed Resourcesك واملوار
ك املدامة
) ،Resourcesك واصعوام
ِّ
) ،Managementك واصعوام

ك )Factors

ك اص ي ك يتم ك إنشئلهئ ك  (Created

 ،(Supportingك وإ ارة ك اصوجهة

ك املوقفية ك )Conditions

 ،(Situationalك واوام

ك  (Destination

ك اصطتب ك  (Demand

)،Factorsك ومؤشااتك ف اءك اصسوقك ).(Market Performance Indicators


راسةك اصبئحثئن ك ريتشيك ولااوتش ك ) (Ritchie & Crouch, 2010ك سنةك  2010ك واص يك متك نشاهئك يفك جمتةك 
اإل ارةك اصعئمة ك ) (Revista De Administracao Publicaك حتتك انوان:ك "نموذج لتنافسية/استدامة
الوجهة :آفاق برازيلية"

(A Model of Destination Competitiveness/Sustainability:

) .Brazilian Perspectivesهدرت ك اصدراسة ك إىل ك تطويا ك منوذج ك صتنئرسية/استدامة ك وجهة ك اصربك ازي ،ك 
صتنموذجك املطور.ك إذك قئمك اصبئحثئنك بتطوياك منوذجك قئلمك اتىك سبعك 
َّك 
مفغك  ك 
إضئرةك إىلك تقدميك مااجعةك وشاحك  َّ
َّ
اك فسئسيًئك يفك حتديدك اصقدرةك اصتنئرسية/االستدامةك صتوجهةك اصسيئحية.ك 
ك 
ور
مكونئتك ر
ليسية،ك وجدك فهنئك تتعبك  ك ً
ُ
تتمث ك هذه ك املكونئت ك يف :ك املوار ك األسئسية ك واجلئذبة ك ) ،(Core resources & attractorsك ك واصعوام ك 
ك واملوار ك اصداامة

 ،(Supportingك وإ راة ك اصوجهة

ك )factors & resources

) ،managementك وسيئسة ك وختطيط ك وتطويا ك اصوجهة
) ،developmentك واحملد

ك  (Destination

ك  & (Destination policy, planning

ات ك املضخمة ك واملؤهتة ك )amplifying determinants

& ،(Qualifyingك 

واصبيئةك اجلزليةك ) (Micro environmentك واصبيئةك اصكتية ك ).(Macro environmentك إضئرةك إىلك ذصك،ك 
توك رِّاك اصعنئصاك احملد ةك صك ك مكونك رليسيك إرشئ اتك فلثاك رئلدة/امتيةك صتمسؤوصنيك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك 
ذ

مقدمة
استنئ ًك اك إىلك اصعاوضك اصتقدمييةك هلذاك اصنموذجك اربك اصعئمل،ك رقد ك ثبتك فنهك مفيدك جداك صك ك منك األلئ ميينيك 
املمئرسنيك اصذينك يسع نك ونك إىلك رهمك اصطبيعةك املعقدةك صتنئرسية/استدامةك اصوجهةك اصسيئحية.
َك 
و

.4

موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

بعدك قااءةك وحتتي ك اصدراسئتك اصسئبقة ك ختغنئك إىلك إباازك فوجهك االختالفك معك  راستنئك احلئصيةك واص يك 
ميكنك توضيحهئك ريمئك يتي:


إن جمم اصدراسئت اصسئبقة اص يك قئمتك بدراسةك اصعالقةك بنيك االبتكئر ك  ك وستوكك اصسيئحك فو ك مستهتكيك 
اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك  (Victorino, Verma,

اخلدمئتك اصسيئحيةك لئنت يف بيئئت فجنبية مث

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

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

).2020 ; Soldatenko & Backer, 2019ك وبئصتئيل،ك يكمنك االختالفك يف ك اهتمئم ك  راستنئك بئصسيئحك 
ذويك اجلنسيةك اجلزالاية.ك 


قئمتك اصدراسئتك اصسئبقةك اص يك اهتمتك بدراسةك تأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك بشك ك ائمك وصنئاةك 
اصفندقةك اتىك وجهك اخلغوصك اتىك ستوكك اصسيئحك بئالاتمئ ك اتىك فبعئ ك خمتتفةك منك اصستوك.ك اتىك سبي ك 
املثئل ،ك هنئك ك من ك اهتم ك بعمتية ك االختيئر ك ) ،(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005ك فوك 
بئإل راكك )،(Răvar & Iorgulescu, 2013ك فوك نيةك اصعو ةك )،(Khuong & Giang, 2014ك يفك حنيك متك 
االاتمئ ك يف ك  راستنئ ك اتى ك بعدي ك االستعدا ك صإلقئمة ك ) (Willingness To Stayك واالستعدا ك صتدرعك 
).(Willingness To Pay



اتىك اكسك اصدراسئتك اصسئبقةك متك االاتمئ ك يفك 

راستنئك احلئصيةك اتىك األسئصيبك املختتطة ك  (Mixed

) methodsك وذصك ك من ك خالل ك املزج ك بني ك األسئصيب ك اصكمية ك ) (Quantitative methodsك من ك حيثك 
االاتمئ ك اتىك املس ك ) (Surveyك واألسئصيبك اصنوايةك ) (Qualitative methodsك منك حيثك االاتمئ ك 
اتىك فستوبك  راسةك احلئالتك املتعد ةك ).(MCSك 


اهتمتك اصدراسئتك اصسئبقةك مبجئالتك متخغغةك وحمدو ةك يفك جمئلك معني.ك رئصبعضك منهئك اهتمتك بدراسةك 
تأثر ك االبتكئر ك اتى ك اصستوك ك اصسيئحي ك بيية ك تقدمي ك توصيئت ك صتمؤسسئت ك اصسيئحية ك واصفندقيةك 
ض
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& (Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005 ; Răvar & Iorgulescu, 2013 ; Khuong

)،Giang, 2014 ; De La Pena, Nunez-Serrano, Turrion, & Velázquez, 2016ك يفك حنيك 
اهتمك اصبعضك منهئك بدراسةك حئصةك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصاالدةك (اصناويجك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدة)ك هبدفك 
راسة ك اخلطط ك ك واصسيئسئت ك اصسيئحية ك املعتمدة ك يف ك هذه ك اصوجهئت ك واقرتاح ك جممواة ك من ك اصتوصيئتك 
)،(Sharpley, 2008; Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011 ; Sölvell, 2012 ; Aall, 2014ك بينمئك 
اهتمك اصبعضك اآلخاك بتطوياك منئذجك سيئحيةك هئ رةك إىلك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسية/استدامةك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
)،(Heath, 2002 ; Dwyer & Kim, 2003; Ritchie & Crouch, 2010ك وهذاك مئك جع ك منك اصدراسةك 
احلئصيةك ختتتفك انك سئبقئهتئك نظااك الهتمئمهئك بدراسةك اصستوكك اصسيئحي،ك وجتئربك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
ك ً
ك متكئمال ك وقئل ًك مئ ك اتى ك االبتكئر ك يهدف ك إىل ك تعزيزك 
ًك 
ك منوذجئ
ًك 
اصاالدة ك بيية ك تطويا ك يف ك هنئية ك املطئف

تنئرسية/استدامةك اصوجهةك اجلزالاية.ك 


اتى ك اكس ك اصدراسئت ك اصسئبقة ،ك قئمت ك اصدراسة ك احلئصية ك بئتبئع ك هنج ك متعد ك اصتخغغئتك 
) (Interdisciplinaryك من ك خالل ك اصايط ك بني ك جمئل ك اصسيئحة ك ك واالبتكئر ك مبجئالت ك اصعتوم ك االجتمئايةك 
األخاىك (مث ك اصعتومك اصنفسيةك منك حيثك  راسةك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي،ك واالقتغئ ك منك حيثك  راسةك 
اصناويجك واإلمئراتك 
ك 
مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اصعئمليك واقتغئ يئتك اصبتدان ك حم ك اصدراسة ك [
اصعابيةك املتحدةك واجلزالا]،ك واصتسويقك واصتسيرك وغرهئك منك اجملئالتك األخاىك منك حيثك اصربنئمجك اصسيئحيك 
املقرتحك صتوجهةك اجلزالاية).ك إضئرةك إىلك ذصك،ك اهتمتك اصدراسةك احلئصيةك بدراسةك االبتكئرك اصسيئحيك اتىك لئرةك 
مسروك 
املستويئت،ك بدءًاك بئملنتجئتك واخلدمئتك واملؤسسئتك اصسيئحيةك  ك 
وصوًك ال ك إىلك مئك جيبك فنك يقومك به ك  ِّ
اصوجهئتك اصسيئحيةك واصستطئتك اصعئمة.ك ك ك ك 



قئمتك اصدراسئتك اصسئبقةك اص يك امتتك اتىك تطوياك منوذجك سيئحيك هبدفك تعزيزك تنئرسية/استدامةك اصوجهئتك 
اصسيئحيةك بئالهتمئمك بئصوجهةك اصربازيتيةك )،(Ritchie & Crouch, 2010ك فوك إرايقيئك بشك

ك ائمك  (Heath,

ليزةك 
)2002ك فوك ادمك حتديدك وجهةك معينةك )،(Dwyer & Kim, 2003ك ك لمئك فهنئك ملك تعتمدك اتىك االبتكئرك ك لا ك 
احك منوذجك سيئحيك متك تغميمهك خغيغئك صتوجهةك 
ًك 
صتطوياك هذهك اصنمئذج.ك يفك حنيك متك منك خاللك  راستنئك اقرت
اجلزالاية ك مع ك تكييفه ك ور ًك قئ ك خلغوصيئهتئ،ك لمئ ك مت ك االاتمئ ك اتى ك االبتكئرك ك لأحد ك رلئلز ك االسرتاتيجيئتك 
واصسيئسئتك اصسيئحيةك املقرتحة.
غ
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تاسعا :هيكل الدراسة ك 
قغد معئجلة موضوع اصبحث وحتقيقك غئيتهك وفهداره،ك مت تقسيم اصدراسةك احلئصية إىل مخس رغول رليسية،
رغتني نظايني وثالثك رغول تطبيقية ،إذك ميكنك توضي ك مئك سيتمك تنئوصهك منك خاللك هذهك اصفغولك ريمئك يتي :ك 
اصتطاقك إىلك مئهيةك 
ئك شئمال ك ملوضوعك االبتكئر ك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك إذك سيتمك أوال ك  ك 
ًك 
يقدِّمك الفصل األول ك  ًك 
رهم

صنئاةك اصسيئحة،ك منك خاللك حتديدك حجمهئك ونطئقهئك وفبعئ هئك مثك تقدميك تعايفئتك هلئك ور ًك قئك جملمواة ك منك اصبئحثنيك 
فخراك اصتطاقك إىلك املشئل ك اص يك تواجهك اصسيئحةك اصتقتيديةك 
فمثئلك اليربك )،(Leiperك ومسيثك )(Smithك  ك وبولك )،(Bullك و ك ً
ةك اهليكتةك واالاتمئ ك اتىك االبتكئر.ك ثانيا؛ ك اصتطاق ك إىلك مئهيةك 
ك 
) (Conventional tourismك واص يك تدرعهئك إىلك إائ
اعك نظااك الستعمئهلمئك ائ ةك بطايقةك متبئ صة،ك 
االبتكئرك )(Innovationك منك خاللك اصتمييزك بينهك وبنيك مغطت ك االخرت ك ً
مثك تعايفهك يفك قطئعك اخلدمئتك وحتديدك فنوااه.ك ثالثا؛ك اصتطاقك إىلك املضئمنيك األسئسيةك صالبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك 
منك خاللك تعايفهك وحتديدك خغوصيئتهك ضمنك هذهك اصغنئاة،ك مثك توضي ك فمهيته،ك ورئئتهك وفنوااهك ور ًك قئك صنهجك اصبئحثك 
فبرنئثيك ولالرك ) (Abernathy & Clark Approachمعك توضي ك تطبيقئتك هذهك اصفئئتك اتىك صنئاةك اصسيئحة.ك 
يتيك ذصكك ااضك فهمك اصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك هدرتك إىلك تبينيك تأثرك االبتكئرك يفك اصغنئاةك اصسيئحيةك اتىك تنئرسيةك 
وف اءك املؤسسئتك مثك توضي ك خمتتفك احلواجزك (احلواجزك املاتبطةك بئصبيئة،ك واحلواجزك اصتنظيمية،ك واحلواجزك املاتبطةك بعمتيةك 
االبتكئر)ك اص يك قدك تواجهك االبتكئر ك ضمنك هذهك اصغنئاة.ك رابعا؛ ك اصتطاقك إىلك اصقوىك اصدارعةك واسرتاتيجية ك االبتكئرك 
اص يك قدك تؤثاك إجيئبًئك اتىك سيئقك اسرتاتيجيةك االبتكئرك 
ك 
وذصكك منك خاللك حتتي ك اصقوىك اصدارعةك ) (Driving forcesك 

االبتكئراتك املبنيةك 
ك 
،ك و
بتكئراتك املبنيةك اتىك اصزبئلنك ) (Customer-driven innovationsك 
واص يك ميكنك إجيئزهئك يفك اال ك 
االبتكئراتك املبنيةك اتىك اصسعاك واصتكتفةك (Price and cost-
ك 
اتىك املوظفنيك ( )Employee-driven innovationsك ك و

).driven innovationsك خامسا؛ك اصتطاقك إىلك اجملمعئتك اصسيئحيةك )(Tourism clustersك ك لآصيةك صتعزيزك االبتكئرك 
يفك صنئاةك اصسيئحة،ك حيثك سيتمك بدايةك تعايفك اجملمعئتك وحتديدك فهمك اجلهئتك اصفئاتةك ضمنهئ،ك مثك توضي ك فمهيتهئك 
فخراك سيتمك اصرتليزك اتىك تطبيقئهتئك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك منك خاللك حتديدك فمهيتهئ،ك 
و ورهئك يفك حتفيزك االبتكئر.ك و ك ً
ومتطتبئتك ومااح ك تطوياهئ.ك سادسا؛ك اصتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك بئاتبئرهئك فحدك توجهئتك االبتكئرك يفك صنئاةك 
اصسيئحة،ك حيثك سيتمك توضي ك فسبئبك اصتوجهك حنوهئك وف وارك واالقئتك خمتتفك اصفئاتنيك يفك تنميتهئ.ك سابعا؛ك اصتعمقك 
ضمنك صنئاةك اصفندقةك نظااك ألمهيتهئك وارتبئطهئك املبئشاك واصتئمك بئألنشطةك اصسيئحية،ك إذ ك سيتمك اصبدءك 
يفك االبتكئر ك 
ك ً
بتحديد ك مئهية ك االبتكئر ك  يف ك اصغنئاة ك اصفندقية ،ك مث ك اصتطاق ك إىلك فبعئ ه ك اصاليسية ك اص ي ك مت ك تقسيمهئ ك إىل ك ابتكئراتك 

نوع/تغميم ك اصفندق ك ) ،(Hotel Type/Design Innovationsك واستعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك  (Use of

ظ

مقدمة
وشاحهئك بدقةك نظااك الاتمئ هئك 
)Information Technologyك وتكييفك اخلدمةك )(Customization of Serviceك 
ك ً
يفك اصدراسةك االستقغئليةك (اصفغ ك اصاابع).ك مثك سيتمك ثامناك اصتطاقك إىلك االبتكئرك يفك اصغنئائتك اجلزليةك األخاىك املكونةك 
انك نظااك 
صغنئاةك اصسيئحةك واملتمثتةك يفك صنئاةك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحية،ك وصنئاةك اصنق ك معك اصرتليزك اتىك صنئاةك اصطر ك ً
فخراك صنئاةك اصرتريه.ك 
ألمهيتهئ،ك وصنئاةك املطئامك و ك ً
نظااك صكونك اصدراسةك احلئصيةك هتدفك إىلك حتديدك تأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصفندقةك اتىك ستوكك اصسيئح،ك 
ك ً

يسعىك الفصل الثاني ك  إىلك تقدميك منظورك ميكنك منك خالصهك  راسةك ستوكك اصسئل .ك صكنك قب ك اصتطاقك إىلك املفئهيمك 
واصنظايئتك اص يك حتيطك بستوكك اصسئل ،ك سيتمك أوالك تقدميك حملةك انك ستوكك املستهتكك لونهك نقطةك اصبدايةك واألص ك جلميعك 
اصدراسئتك املتعتقةك بستوكك اصسئل .ك حيثك يبدفك هذاك اصفغ ك بتقدميك مااجعةك ألهمك تعايفئتك ستوكك املستهتكك واقرتاحك 
تعايفك شئم ك يضمك هذهك اصتعئريف،ك إضئرةك إىلك إيضئح ك فمهيةك  راستهك بئصنسبةك صتغنئاةك واأللئ ميينيك واملستهتكنيك 
حبد ك ذاهتم .ك ثانيا؛ ك اصتطاق ك إىل ك املبئ ئ ك واملضئمني ك األسئسية ك املتعتقة ك بئصسئل ك وستوله ،ك بدءًا ك بتعايفه ،ك وحتديدك 
ِّ
خغوصيئته،ك وفمهيةك  راستهك بئصنسبةك صتمسوقنيك واملسرين.ك ثالثا؛ ك تغنيفك اصسيئحك ور ًك قئ ك جملمواةك منك اصبئحثني ك منك 

ك وبتوج ك ) ،(Plog, 1977ك وبرو ك وآخاين ك  & (Perreault, Dorden
ك اصبئحثك لوهني ك ) ،(Cohen, 1972ك 
ك 
فمثئل
) ،Dorden, 1979ك وواستفالمس ك ) ،(Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1986ك وبتوج ك  (Plog,

)،1987ك وجئصوبك وشالةك فمريكئنك إلسربسك ) (Gallup & American Express, 1989ك صنختتمك هذه ك اصنقطةك 
بئصتطبيقئتك اصتسويقيةك هلذهك اصتغنيفئت.ك رابعا؛ك اصتطاقك إىلك  وارعك امتيةك اختئذك اصقاارك يفك جمئلك اصسيئحةك لوهنئك منك 
فهمك املواضيعك يفك اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك واصرتريه،ك إذك سيتمك حتديدك فهمك اصنظايئتك فوك اصنمئذجك اص يك هدرتك إىلك 
تفسرك وشاحك اصدوارعك واملتمثتةك يف:ك ()1ك اوام

ك اصدرعك واجلذبك صتبئحثك ايزوك فهوالك  (Iso-Ahola’s Push and

)،Pull Factorsك و()2ك هنجك اصستمك اصوظيفيك صتسفاك صتبئحثك برسك (،)The Travel Career Ladder Approachك 
و( )3ك ستم ك  وارع ك اصرتريه ك صتبئحثني ك بر ك وراغوب ك ( ،)The Leisure Motivation Scaleك و( )4ك اصدوارع ك ور ًك قئك 
صتبئحثنيك سوارباوكك وهورناك ).(Swarbrooke & Horner, 2007ك خامسا؛ك اصتطاقك إىلك حمد اتك امتيةك اختئذك اصقاارك 
ك قسمهئك اصبئحثئنك سوارباوكك وهورناك )(Swarbrooke & Horner, 2007ك إىلك احملد اتك اصشخغيةك 
يفك اصسيئحةك واص ي َّك 
)(Personal determinantsك واحملد اتك اخلئرجيةك )،(External determinantsك مثك تقدميك فمثتةك انك اصدورك اصذيك 
اصتطاقك إىلك اصنمئذجك اص يك هدرتك إىلك وصفك امتيةك 
ك 
تتعبهك صنئاةك اصسيئحةك يفك اصتأثرك اتىك هذهك احملد ات.ك سادسا؛ك 
اصشااءك صتخدمئتك اصسيئحيةك وستوكك اصسئل ك يفك اصفرتةك املمتدةك بنيك ،2009-1976ك واملتمثتةك يفك منوذجك اصبئحثك وهئبك 
وآخاينك ) ،(Wahab et al., 1976ومنوذجك مئثيسونك ووالك )،(Mathieson & Wall, 1982ك ومنوذجك موتينهوك 
فف

مقدمة
فخرا ك منوذج ك اصبئحث ك ميدصتون ك وآخاينك 
) ،(Moutinho, 1987ك ومنوذج ك جيتربت ك ) ،(Gilbert, 1991ك و ك ً
).(Middleton et al., 2001 ; 2009ك سابعا؛ك اصتطاقك إىلك امتيةك اختئذك اصقاارك يفك اصسيئحةك بئاتبئرهئك امتيةك خطيةك 
ور ًك قئك جملمواةك منك اصبئحثني،ك يتمك ريهئك  راسةك األحداثك اص يك تسبقك وتتبعك امتيةك اصشااءك واص يك تقومك بتفسرك طاقك اختئذك 
اصقاارات،ك لمئك سيتمك اصتطاقك إىلك امتيةك اصسفاك بئاتبئرهئك امتيةك  وريةك منك قِب ك جممواةك منك اصبئحثنيك اآلخاينك 
).(Krippendorf, 1986 ; Goodall, 1988 ; Werthner & Klein, 1999 ; Hall, 2005 ; Fotis, 2015ك 
ثامنا؛ك اصتطاقك إىلك خغوصيئتك ستوكك اصسئل ك يفك اغاك اصاقمنةك وذصكك منك خاللك حتديدك مااح ك اختئذك اصقاارك صتسئل ك 
وأخيرا،ك سيتمك اصتطاقك إىلك فهمك 
يفك هذاك اصعغاك وتأثرك اصكتمة ك املنقوصةك اإلصكرتونيةك ) (eWOMك اتىك ستوليئته.ك  ً
اصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك هدرتك إىلك حتديدك تأثرك االبتكئرك يفك خمتتفك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحةك 

اتىك ستوكك اصسيئح،ك مثك اصرتليزك اتىك تتكك اص يك اهتمتك بدراسةك تأثرك االبتكئرك ضمنك صنئاةك اصفندقةك اتىك االستعدا ك 
صإلقئمةك )(WTSك واالستعدا ك صتدرعك )(WTPك معك حتديدك فسئصيبك قيئسك هذاك األخر .ك 
َّفمئك ريمئك خيصك الفصل الثالث ك رهوك يهتمك بدراسةك حئص يك اصناويجك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بئاتبئرمهئك منك 
اصتجئربك اصعئمليةك اصاالدةك يفك جمئلك تطبيقك االبتكئر ك ضمنك صنئاةك اصسيئحة.ك حيثك سيتمك  َّأوال ك اصتطاقك إىلك مسئمهةك 
صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اصعئمليك بئالاتمئ ك اتىك آخاك اإلحغئليئتك املتوراةك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك 
ك وتبينيك مسئمهةك 
).(WTTC, 2020ك سيتمك ثانياك اصتطاقك إىلك جتابةك اصناويجك منك خاللك تقدميك نبذةك انك اصسيئحةك ضمنهئ ك 
ك املبئشاة
ك 
صنئاة ك اصسيئحة ك يف ك اقتغئ هئ ك من ك حيث ك مسئمهتهئ

ك )contribution

 (Directك واصكتية

ك  (Total

) contributionك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك وصئ راتك اصزوارك )،(Visitor exportsك واالستثمئراتك يفك 
صنئاة ك اصسيئح ة ك اصناوجيية ك ولذصك ك مكونئت ك اصغنئاة ك (سيئحة ك اصرتريه ك واألامئل) ك ومسئمهتهئ ك يف ك اصنئتج ك احملتيك 
اإلمجئيل.ك لمئك سيتمك اصتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك يفك اصناويجك ومبئ لهئك بئاتبئرهئك فحدك اصتوجهئتك االسرتاتيجيةك 
اصاليسيةك واحلديثةك صتوجهة.ك سيتمك بعدك ذصكك حتديدك اصعاوضك اصسيئحيةك األسئسيةك يفك اصوجهةك اصناوجييةك واملتمثتةك يفك 
سيئحةك امليئمااتك (،)Adventure tourismك واصسيئحةك اصزرقئءك فوك اصسئحتيةك )،(Blue tourismك واصسيئحةك اصقئلمةك 
فخراك سيتمك اصتطاقك إىلك تطبيقك 
اتىك اصطبيعةك (،)Nature-based tourismك واصسيئحةك اصبيئيةك (.)Ecotourismك و ك ً
االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك منك خاللك حتتي ك االسرتاتيجيةك اصناوجييةك صالبتكئرك .2020-2014ك ثالثا؛ك سيتمك 
اصتطاقك إىلك جتابةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك منك خاللك تقدميك نبذة ك انك اصسيئحةك ضمنهئك وتبينيك مسئمهة ك صنئاةك 
اصسيئحةك يفك اقتغئ هئك منك حيثك مسئمهتهئك املبئشاةك )(Direct contributionك واصكتيةك )(Total contributionك يفك 
اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك وصئ راتك اصزوارك )،(Visitor exportsك واالستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اإلمئراتيةك 
بب
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ولذصكك مكونئتك اصغنئاةك (سيئحةك اصرتريهك واألامئل)ك ومسئمهتهئك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك سيتمك بعدك ذصكك اصرتليزك 
اتىك إمئرةك  يبك بئاتبئرهئك وجهةك سيئحيةك ائمليةك قئمتك بتوضي ك اصدورك االسرتاتيجيك صغنئاةك اصسيئحةك يفك إطئرك خطتهئك 
االسرتاتيجيةك صـك ،2015-2007ك فينك متَّك حتديدك صنئاةك اصسيئحةك لإحدىك اصالئلزك األسئسيةك اصستةك صتتنميةك املستقبتية.ك 
حيثك سيتمك  راسةك صنئاةك اصسيئحةك يفك  يبك منك خاللك ااضك وحتتي ك خمتتفك اإلحغئليئتك اصسيئحيةك املتعتقةك هبئ،ك 
ك األسئسيةك اص يك مكنتهئك منك اصتحولك إىلك وجهةك سيئحيةك ائمليةك رالدة،ك صنختتمك هذاك اصفغ ك بتغميمك 
َّك 
مثك تبينيك اصعوام
صتمجمعك اصسيئحيك إلمئرةك  يب .ك 
منوذجك "املئسة"ك )(Diamondك  َّ
منئقشةك مفغتةك ملنهجيةك ونتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك اص يك هدرتك إىلك قيئسك فثاك االبتكئرك 
يقدِّمك الفصل الرابعك 
َّ
يفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي.ك  ك متَّك تقسيمك هذاك اصفغ ك إىلك شقنيك رليسيني،ك إذك يهتمك اصشقك األولك 
معمقك ك صعمتيةك 
عاضك ومنئقشةك مفغتةك صتمنهجيةك املتبعة،ك معك تقدميك تربياك ك منئسبك ك جلميعك اصقااراتك املتخذةك ووصفك ك  َّك 
ب
َّ
الختيئرك اصنهجك اصكميك واألسئصيبك 
ك 
اصبحث.ك سيتمك بدءك هذاك اصشقك ببنئءك منوذجك اصدراسةك وتوضي ك األسئسك املنطقيك 
ك رضالك انك حتديدك جمتمعك اصبحثك واينتهك منك خاللك اصتطاقك 
اصبحثيةك املعتمدة.ك لمئك سيتمك توضي ك طاقك مجعك اصبيئنئت ًك 
إىلك حتديدك فستوبك املعئينةك وطاقك حسئبك حجمك اصعينةك ومتثيتهئك جملتمعك اصبحث.ك سيتمك بعدك ذصكك توضي ك طايقةك 
تغميمك االستبيئنك منك حيثك خغئلغهك اصعئمة،ك فنواعك األسئتةك واملقئييسك املستخدمةك إضئرةك إىلك فسئصيب ك قيئسك 
اسةك االستطالايةك األوصيةك 
ك 
متيراتك اصدراسةك بئالاتمئ ك اتىك اصدراسئتك اصسئبقة.ك يتيهئ ك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك اصدر
)(Pilot studyك اص يك متك إادا هئك اتىك اينةك مكونةك منك 33ك مفا ةك هبدفك اختبئرك استبيئنك اصدراسةك وحتديدك اجلوانبك 
فخراك سيتمك حتديدك األسئصيب ك اإلحغئليةك 
اص يك تتطتبك اصتحسني،ك ولذصكك احلمئيةك فوك جتنبك األخطئءك احملتمتة.ك و ك ً

اإلجئبةك انك فسئتتهئ.ك فمئك يفك اصشقك الثاني ك هلذاك اصفغ ،ك رسيتمك 
َّك 
املستخدمةك منك فج ك اختبئرك راضيئتك اصدراسةك و
حتتي ك ومنئقشةك نتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك بدءًاك بتحتي ك ثبئتك االستبئنةك بئستعمئلك معئم ك ثبئتك فصفئك لاونبئخك 
()Reliability Analysis Cronbach’s Alphaك مثك حتتي ك صدقك املقيئسك )(Validityك املستخدمك بئالاتمئ ك اتىك 
معئم ك ارتبئطك برسون .ك سيتمك بعدك ذصكك إجااءك اصتحتي ك اصوصفيك صعينةك اصدراسةك املكونةك منك 601ك مفا ة،ك منك حيثك 
خغئلغهئك اصدمييااريةك واملتعتقةك بئصسفا،ك مثك حتتي ك اصعالقئتك بنيك متيراتك اصدراسة،ك واختبئرك راضيئهتئك انك طايقك 
فخراك منئقشةك تفغيتيةك صتنتئلجك املتوص ك إصيهئ.ك  ك 
استعمئلك جممواةك واسعةك منك اصتحتيالتك اإلحغئلية،ك و ك ً

َّك فمئك الفصل الخامسك واألخر،ك رهوك يهدفك إىلك تطوياك منوذجك متكئم ك تنئرسيك وقئلمك اتىك االبتكئرك منك فج ك 

يزك تنئرسيةك واستدامةك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلزالاية.ك حيثك سيتمك أوال ك تقدميك مدخ ك انك اصسيئحةك ضمنك اصوجهةك 
ك 
تعز
اجلزالاية،ك مثك ثانياك توضي ك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اجلزالايك منك حيثك مسئمهتهئك املبئشاةك واصكتيةك يفك 
جج
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اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك وصئ راتك اصزوار،ك واالستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك ولذصكك مكونئتك 
وأخيراك سيتمك 
اصغنئاةك (سيئحةك اصرتريه/األامئلك واصسيئحةك اصداختية/اخلئرجية)ك ومسئمهتهئك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك  ً

تطويا ك منوذج ك متكئم ك وقئلم ك اتى ك االبتكئر ك ميكن ك االاتمئ ك اتيهك لماجع ك من ك طاف ك مسري ك اصوجهة ك اجلزالايةك 

واصستطئتك احملتيةك منك فج ك تعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهةك اجلزالايةك وإاطئلهئك املكئنةك اص يك تستحقهئ.ك حيتويك هذاك 
منك 
األخرك اتىك مثئينك مكونئتك فسئسية،ك إذك سيتمك اقرتاحك جممواةك منك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك واإلجااءاتك ض ك 
ك مكونك  اص يك اتىك مسريك اصوجهةك واصستطئتك اصعئمةك اتبئاهئ.ك يتعتقك املكونك األولك بئملزايئك اصنسبيةك اصفايدةك اص يك 
ل ِّ ِّ
تتمتعك هبئك اجلزالاك (املوروثةك واص يك يتمك إنشئؤهئ)،ك يفك حنيك يتعتقك املكونك اصثئينك بئصعوام ك األسئسيةك ضمنك اصوجهةك 
ك فمئك املكونك اصثئصثك رهوك يتعتقك بئصعوام ك واملوار ك اصداامةك صتقدرةك اصتنئرسيةك 
(خمئوفك األمنك واصسالمةك اصشخغية،ك إخل)َّ .
.ك فمئك املكونك 
(اصبنيةك اصتحتيةك اصعئمةك صتبتد،ك إخل)،ك يفك حنيك يتعتقك املكونك اصاابعك بتحديدك اإلطئرك االسرتاتيجيك صتعم َّ
اخلئمس،ك رسيتمك منك خالصهك تستيطك اصضوءك اتىك فمهيةك إ ارةك اصوجهةك اربك تطوياك باامجك وهيئل ك وفنظمةك وامتيئتك 
ِّ
متكنك منك تعزيزك جئذبيةك املوار ك األسئسيةك واجلئذبة،ك وتقويةك اصعوام ك ك واملوار ك اصداامة،ك يفك حنيك سيتمك من ك خاللك 
املكونك اصسئ سك اصتأليدك اتىك ضاورةك االصتزامك مببئ ئك اصسيئحةك املستدامةك منك فج ك احلفئظك اتىك املك وار ك اصطبيعيةك 
واصبشايةك اص يك حتظيك هبئك اجلزالاك وضمئنك استدامتهئك ات ىك املدىك اصبعيد.ك مثك سيتمك اصتطاقك منك خاللك املكونك اصسئبعك 
فخرا،ك اصتطاقك إىلك احملد اتك املؤهتةك 
ك 
إىلك حمالئتك اصنجئحك األسئسيةك املتعتقةك بئإلرا
ةك اصسيئسيةك اصقويةك واالبتكئر.ك و ك ً

واملضخمةك اص يك منك شأهنئك فنك تسئهمك يفك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اجلزالاية .ك 
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الفصل األول :االبتكار في صناعة السياحة
تمهيد:
تعتربك اصسيئحةك  واحدةك منك فلربك اصغنئائتك وفلثاهئك  ينئميكيةك يفك االقتغئ ك اصعئملي .ك حيثك ف َّن ك اصعوملة ك ف تك 
َّ
ك شديدك يفك حدةك املنئرسةك ضمنك مؤسسئتك اصوجهةك اصواحدةك منك جهةك وبنيك خمتتفك اصوجهئتك 
إىلك إزاصةك اصقيو ك وارتفئع
ك حغتهئك اصسوقية.ك ك لمئك 
ك 
ِّك 
فصبحتك اصوجهئتك اصسيئحيةك اجلديدةك تنئرسك اصتقتيديةك منهئك وهتد
منك جهةك فخاى،ك إذ ك 
ك حئصيًئ ك إىل ك تييرك لبر ك بسبب ك االنتقئل ك واصتحول ك إىل ك املنتجئت ك اصقئلمة ك اتى ك اصتجابةك 
ختضع ك صنئاة ك اصسيئحة ك 
،ك وتطورك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك )(ICTك اص يك ف َّتك إىلك تييرك فذواقك 
) (Experience-based productsك 

مستهتكيك املنتجئتك اصسيئحية،ك وررعتك منك قدرهتمك اتىك اصتعك ُافك اتىك مجيعك اصوجهئتك واملنتجئتك اصسيئحيةك املتئحة.ك 
بئصتئيل،ك ولمئك هوك احلئلك بئصنسبةك صتغنئائتك اإلنتئجيةك واخلدميةك األخاى ،ك اتىك اصوجهئتك واملؤسسئتك اصسيئحيةك 
اصتكك يُفك معك اصواقعك اجلديدك واصعم ك اتىك االبتكئرك منك فج ك ضمئنك بقئلهئ وحتقيقك موجةك جديدةك منك اصنمو.ك  ك 
يفك هذاك اصسيئقك متك اصتطاقك ضمنك  هذاك اصفغ ك إىلك املفئهيمك واملبئ ئك األسئسيةك صالبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك 
إذك متك اصبدءك بتعايفك صنئاةك اصسيئحةك منك خاللك حتديدك حجمهئك ونطئقهئك وفبعئ هئك مثك حتديدك املشئل ك اص يك تواجههئك 
واص يك تدرعهئك إىلك إائ ةك اهليكتةك واالاتمئ ك اتىك االبتكئر.ك متك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك مئهيةك االبتكئرك بشك ك ائمك ويفك 
وصوال ك ص تتطاقك إىلك مضئمينهك األسئسيةك يفك صنئاةك اصسيئحةك منك خاللك حتديدك 
قطئعك اخلدمئتك بشك ك خئص،ك  ًك 
خغوصيئته،ك وتوضي ك فمهيته،ك ورئئتهك وفنوااه.ك يتيك ذصكك ااضك ألهمك اصدراسئتك اصتجايبيةك اهلئ رةك إىلك تبينيك تأثرك 
االبتكئرك يفك اصغنئاةك اصسيئحيةك اتىك تنئرسيةك وف اءك املؤسسئت،ك مثك حتديدك خمتتفك احلواجزك اص يك قدك تواجههك ضمنك 
هذهك اصغنئاة.ك  ك 
متك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك اصقوىك اصدارعةك واسرتاتيجيةك االبتكئرك منك خاللك حتتي ك هذهك اصقوى ك اص يك تؤثاك إجيئبًئك 
ا تىك سيئقك اسرتاتيجيةك االبتكئر،ك مثك اصتطاقك إىلك اجملمعئتك اصسيئحيةك لآصيةك صتعزيزك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك منك 
خاللك تعايفهئك وتوضي ك فمهيتهئك و ورهئك يفك حتفيزك االبتكئر،ك ولذصكك متطتبئهتئك ومااح ك تطوياهئ.ك االوةك اتىك ذصك،ك 
متك اصتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك بئاتبئرهئك فحدك توجهئتك االبتكئرك يفك اصغنئاةك اصسيئحية.ك  ك 
ك فوالك اصتع ُمقك 
فخر،ك متك اصتطاقك إىلك االبتكئرك يفك خمتتفك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحة،ك حيثك متَّ ً
و ً

يفك االبتكئرك ضمنك صنئاةك اصفندقةك نظااك ألمهيتهئك وارتبئطهئك املبئشاك واصتئمك بئألنشطةك اصسيئحية،ك معك حتديدك فبعئ ك 
ً
يعك اصسيئحية،ك وصنئاةك اصطرانك 
ك 
االبتكئرك ضمنهئك وشاحهئك بدقة.ك لمئك متك اصتطاقك االبتكئرك ضمنك صنئاةك قنواتك اصتوز

نظااك ألمهيتهئ،ك وصنئاةك املطئامك ويفك اخلتئمك اصتطاقك صغنئاةك اصرتريه .ك 
ً
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ماهية صناعة السياحة
1.1.1

The Tourism Industry

حجم ونطاق صناعة السياحة المعاصرة

Size and Scope of the Contemporary

Tourism Industry.

قئمك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ) (WTTCك بتقديا ك حجم ك ونطئق ك صنئاة ك اصسيئحة ك بئستخدام ك تقنيئتك 
اقتغئ ية ك متطورة.ك وااتربك صنئاة ك اصسيئحةك واصسفاك لواحدةك منك فلربك اصغنئائتك وفلثاهئك  ينئميكيةك يفك االقتغئ ك 
اصعئملي ) .(Cooper & Hall, 2008, p. 252ك 
إنك صنئاةك اصسيئحةك جدك متنواةك –منك حيثك حجمك املؤسسئتك (منك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك ][SMEsك 
َّك 
إىلك املؤسسئتك اصكبرة)؛ك نوعك اصعم ك (منك تكنوصوجيئتك املعتومئتك ][ITك إىلك توررك اخلدمئت)؛ك اصقطئعك (منك اصنق ك 
اجلويك إىلك اإلقئمة)؛ك اصتنظيمك (اصقطئعك اصعئمك واخلئص)ك واصعمتيئت.ك رهيك بذصكك ابئرةك انك صنئاةك فوك جممواةك منك 
وإمنئك جممواةك متنواةك منك املنتجئتك واخلدمئتك املتفئاتةك ريمئك بينهئ،ك 
احداك  َّك 
ك 
منتجئك و ً
اصغنئائتك لونك اصسيئحةك صيستك  ً

واص يك تض ُك مك انئصاك مئ يةك وفخاىك غرك مئ ية.ك وبئصتئيلك تتمك يَّزك صنئاةك اصسيئحةك بدرجةك ائصيةك منك اصتعقيد،ك إذك يكتنفهئك 
اصيموضك املفئهيميك واملغطتحئتك غرك اصدقيقةك  ك ممَّئك جعتهئك منك اصغنئائتك األق ك استكشئك رًئ،ك صذاك يهدفك اجلزءك املوايلك 
منك اصدراسةك إىلك حمئوصةك رهمك وحتديدك نطئقك وحجمك صنئاةك اصسيئحةك املعئصاة .ك 
يعتربك اصعديد ك منك اصبئحثنيك واأللئ مييني ك فنك اصسيئحةك ابئرةك انك صنئاة .ك ومع ك ذصك ،ك تعد ك اصسيئحة ك نشئطًئك 
متعد ك األبعئ ك ومتعد ك األوجه،ك ميسك اصعديدك منك األنشطةك االقتغئ يةك املختتفةك ك واملاتبطةك اتىك شك ك نظئم.ك وبئصتئيل،ك 
معئك الستكمئلك فغااضك حمد
جيبك رهمك اصسيئحةك اتىك فهنئك نظئمك يتضمنك انئصاك مرتابطةك تعم ك  ً

ةك  (Varvaressos,

)2018, p. 20ك  .ك 

صقدك متك تطوياك اصعديدك منك اصنمئذجك صوصفك نظئمك اصسيئحة.ك سيتمك اصتطاقك منك خاللك  راستنئك إىلك منوذجك اصبئحثك 
اصذيك يعتربك فلثاك تفغيال .ك 
ًك 
هئلك )،(Hall, 2008
2.1.1

نظام السياحة حسب الباحث هال

Hall’s Tourism System

منوذجئ ك صنظئم ك اصسيئحة ك يتميز ك بئملزيد ك من ك اصتفغي ك مقئرنة ك بئصبئحثنيك 
اقرتح ك اصبئحث ك هئل ك ) (Hall, 2008ك  ًك 

لك فنك اتىك نظئمك اصسيئحةك فنك يغفك اصعالقئتك املتبئ صةك بنيك خمتتفك املكونئتك اص يك 
اآلخاين،ك إذك يعتقدك اصبئحثك هئ َّك 
بةك اصسيئحةك ممكنة،ك ولذاك اصعنئصاك اجليااريةك وااوضك اصوجهةك اصسيئحية.ك ربئإلضئرةك صتعنئصاك اجليااريةك اص يك 
ك 
جتع ك جتا
متك اصتطاقك إصيهئ ك منك طافك اصبئحثك اليربك ) ،(Leiperك يذهب ك اصبئحثك هئل ك ) (Hall, 2008ك فبعد ك من ك ذصك ك انك 
طايقك اإلشئرةك إىلك اصعنئصاك اصنفسيةك بئإلضئرةك إىلك مكونئتك اصغنئاة.ك تضمك اصعنئصاك اصنفسيةك ستوكك اصسيئح،ك بينمئك 
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املنظمئتك اص يك تقدمك املنتجئتك واخلدمئتك اص يك حيتئجهئك اصسيئحك صتتبيةك 
ِّك 
تتمث ك انئصاك اصغنئاة،ك يفك املؤسسئتك و
جتابتهمك اصكتية ).(Varvaressos, 2018, p. 23ك ميكنك تتخيصك هذهك اصعنئصاك يفك اجلدولك رقمك ( .)1-1ك 
جدول رقم ( :)1-1األبعاد الثالثة وعناصر نظام السياحة وفقا للباحث هال
العناصر النفسية

العناصر الجغرافية

العناصر الصناعية

Psychological Elements

Geographical Elements

Industrial Elements

املنطقةك املوك صِّدة

اصولئالت ك اصسيئحية ك ومنظموك 
اصاحالتك اصسيئحية ك 
اصتسويق ك 

قرار تنظيم رحلة
قرار الشراء

)(Generating region

اصبنيةك اصتحتيةك صتنق ك 
طايقك اصعبور

السفر للوجهة السياحية

) (Transit routeك 

األنشطة في الوجهة السياحية
الترفيه والتفاعل االجتماعي مع
المجتمعات المحلية

العودة إلى المنزل

اصنق ك احملتي ،ك فمئلن ك اإلقئمة،ك 
اإلطعئم ك واصرتريه ،ك منئطق ك جذبك 

منطقةك اصوجهةك اصسيئحية
) (Destination regionك 

عند

املنطقةك املوك صِّدة
)(Generating region

اصزوار ،ك حمالت ك اصبيع ك بئصتجزلة،ك 
األحداثك واملهاجئنئت ك 
ك اصعبورك 
اصبىن ك اصتحتية ك صتنق ك وطايق ك 
(مثال :ك اصفنئ ق ،ك واملطئام ك اتىك 
خدمئتك فخاى) ك 
ك 
اصطايقك اصسايعك ك و

) (Transit routeك 

مرحلة التذكر
األنشطة

اصطايقك اصسايعك ك وخدمئتك فخاى) ك 

طايقك اصعبور

السفر من الوجهة السياحية

والسلوكيات

اصبىن ك اصتحتية ك صتنق ك وطايق ك اصعبورك 
(مثال :ك اصفنئ ق ،ك واملطئام ك اتىك 

ك 

فنشطة ك اصتسويق ك اجلئرية ك من ك قب ك 
اصوجهئتك اصسيئحيةك وجتئرةك اصسيئحةك 
اخلئرجية ك (منظمو ك اصاحالتك 
اصسيئحية ،ك ولئالت ك اصسفاك 
واصوسطئءك اربك االنرتنت) ك 

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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3.1.1

المعاصرة Definitions of the Contemporary Tourism

تعريفات صناعة السياحة
Industry.

تتكونك صنئاةك اصسيئحةك منك جممواةك حمد ةك منك املؤسسئتك اص يك تقومك فو ك صيًئك ببيعك فوك خدمةك اصسيئح.ك رتعتربك 

اصفنئ ق،ك ك واملطئام،ك ووسئل ك اصنق ك واملؤسسئتك اصرتريهيةك بعضك األمثتةك ان ك فنواعك املؤسسئتك اص يك تش ِّكك  ك صنئاةك 
اصسيئحة.ك قئمتك منظمةك األممك املتحدة ك ) (UNOك بتحديدك سبعة ك ()7ك جمئالتك صنئاية،ك بينمئك قئم ك مالزك بيئنئتك 
نوائك منك املؤسسئتك 
اصسفاك صتواليئتك املتحدةك )(U.S. Travel Data Centerك بتحديدك حوايلك فربعةك اشاك ()14ك  ًك 

نظئمك اصتغنيفك اصغنئايك املوحدك )(SICك ) .(Davidson, 2012, p. 26ك 
َّك 
مثتمئك متك حتديدهئك منك طافك 

لذصكك قئمتك جممواةك منك اصبئحثنيك بتعايفك صنئاةك اصسيئحةك وحتديدك جمئالهتئ،ك نذلاك منك بينهئك مئيتي:ك ك  ك 
أ .صناعة السياحة وف ًقا للباحث اليبر

)(Leiper, 1979

اافك اصبئحثك اليربك )(Leiper, 1979ك صنئاةك اصسيئحةك لعنغاك منك اصنظئمك اتىك فهنئ ”:ل ك تتكك املؤسسئت،ك 
َّ
ك واملنظمئتك واملاارقك اص يك هتدفك إىلك تتبيةك االحتيئجئتك واصاغبئتك اخلئصةك بئصسيئح “ك ).(Leiper, 1979, p. 400ك ك 
قسمك صنئاةك اصسيئحةك إىلك ستةك قطئائت ك فوك صنئائتك جزلية،ك ك ل ك منهئ ك ماتبطك ومتخغصك يفك وظيفةك معينةك 
لمئك  َّك 
تتمث ك ريمئك يتي :ك 


تسويقك اصسيئحةك )(Tourism marketing؛



اصشالئتك اصسيئحيةك )(Tourist carriers؛



فمئلنك اإلقئمةك اصسيئحيةك )(Tourist accommodation؛



منئطقك اجلذبك اصسيئحيك )(Tourist attractions؛



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



اصتشايعئت ك اصسيئحية ،ك مبئ ك يف ك ذصك ك احلكومة ك واصرتبية ك ) (Tourism regulationك  (Cooper & Hall,

) .2008, pp. 254-255ك 
ك 
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ب .صناعة السياحة وف ًقا للباحث سميث

)(Smith, 1988

يوض ك اصبئحثك مسيثك ()Smith, 1988ك فنك تعايفئتك صنئاةك اصسيئحةك تالزك اتىك انغاك توريدك املنتجئت،ك منك 

بينهئك تعايفك مؤمتاك األممك املتحدةك صتتجئرةك واصتنمية*:(UNCTAD)1ك ”ك ميكنك تغورك قطئعك فوك صنئاةك اصسيئحةك يفك 
نطئقك واسعك اتىك فهنئك متث ك جمموعك تتكك األنشطةك اصغنئايةك واصتجئريةك اص يك تنتجك اصستعك واخلدمئتك اص يك يستهتكهئك 
اصزوارك األجئنبك فوك اصسيئحك احملتيون “ك ) .(Cooper & Hall, 2008, p. 256ك 

صكنك قئمك اصبئحثك مسيثك بتعدي ك هذاك اصتعايفك واقرتاحك تعايفهك اخلئص:ك ”ك صنئاةك اصسيئحةك هيك مجيعك املؤسسئتك 
اص يك توراك بطايقةك مبئشاةك اصستعك واخلدمئتك منك فج ك تسهي ك األنشطةك اصتجئريةك واصرتريهيةك بعي ك دًاك انك اصبيئةك املنزصيةك “ك 

) .(Smith S. L., 1988, p. 183ك 

وبئصتئيلك يتمثَّ ك موقف ك اصبئحثك مسيث ك منك هذاك اصتعايف ك يفك ااتقئ ه ك  َّ
فن ك اصسيئحة ك ابئرةك انك صنئاة ك ميكنك 
لأيك صنئاةك فخاى،ك صكنك تبقىك مسأصةك تقسيمك االستهالكك اصسيئحيك وغرك اصسيئحيك مسأصةك ذاتك 
مقئرنتهئك وقيئسهئك ك  ِّك 
فمهية،ك إذك إ َّك نك اصقتي ك منك املؤسسئتك ختدمك اصسيئحك رقط.ك ربعضك املؤسسئتك تقدمك منتجئتك وخدمئتك سيئحيةك حبتة،ك 
فنك اصبعضك اآلخاك صديهك جزءك ك لبرك منك اصطتبك اتىك ستعهمك منك طافك اصسكئنك احملتيني.ك صذاك يقتبسك اصبئحثك 
يفك حنيك  َّك 
مسيثك اصطايقةك اصكنديةك حولك هذهك املسأصةك منك خاللك تغنيفهك صتمؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك اصنحوك اصتئيل :ك 


املستوى ك األول ك من ك املؤسسئت ،ك وهي ك اص ي ك ال ك وجو ك هلئ ك يف ك حئصة ك غيئب ك اصسيئحة ك واصسفا ،ك وتشم ك 
املؤسسئتك اصفندقية،ك  ك ومنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك وشالئتك اصطران؛



املستوىك اصثئينك منك املؤسسئت،ك واص يك ال ك  ك تزال ك موجو ة ك يف ك حئصةك غيئب ك اصسيئحةك واصسفا ،ك  ك وصكن ك بشك ك 
متنئقص.ك وتشم

ك سيئراتك األجاة،ك  ك وشالئتك تأجرك اصسيئراتك واملطئامك  (Cooper & Hall, 2008, pp.

).256-257
ج .صناعة السياحة وف ًقا للباحث بول

)(Bull, 1995

يتخص ك اصبئحث ك بول ك ) )Bull, 1995ك صنئاة ك اصسيئحة ك ان ك طايق ك تعايفهئ ك من ك جئنب ك اصعاضك لئصتئيل :ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 
ِّك 

في ك منظمة ك تقدم ك اصستع ك واخلدمئت ك هلؤالء ك األشخئصك 
” تتكونك صنئاةك اصسيئحةك فوك اصغنئائتك اصسيئحية ،ك من ك  ِّك 
بئصسيئح،ك ك لجزءك منك متطتبئهتمك اصسيئحية “ك ) .(Bull, 1995, p. 3ك 
اصذينك يُعارونك اآلنك  ك 

* 1تأسسك مؤمتاك األممك املتحدةك صتتجئرةك واصتنميةك (فونكتئ )ك ائمك .1964ك ويعم ك األونكتئ ك اتىك إجيئ ك بيئةك ماللمةك الندمئجك اصدولك اصنئميةك يفك االقتغئ ك 
ك تدرجييئًك صيغب ك مؤسسةك معاريةك موثوك قًئ ك  هبئك مهمتهئك املسئادةك اتىك صيئغةك املنئقشئتك احلئصيةك صتسيئسئتك وطاقك اصتفكر ك بشأنك 
اصعئملي.ك ومنئك االونكتئ ك 
اصتنمية،ك معك اصرتليزك بغفةك خئصةك اتىك ضمئنك بأنك تكونك اصسيئسئتك اصداختية،ك واصقااراتك اصدوصيةك متداامةك منك فج ك تنميةك مستدامةك (األممك املتحدة،ك 
 .)2020ك 
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ميكنك تتخيصك اصقطئائتك فوك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحةك ور ًك قئك صتغنيفك احلسئبئتك اصفاايةك 
صتسيئحةك )(TSAsك واصتغنيفك اصغنئايك اصدويلك املوحد*(ISIC)1ك يفك اجلدولك رقمك ( .)2-1ك 
جدول رقم ( :)2-1مكونات صناعة السياحة وفقا لمختلف التصنيفات
تصنيف الحسابات الفرعية

القطاعات

للسياحة

التصنيف الصناعي الدولي
الموحد

TSAs

ISIC

الفنادق والمخيمات وأماكن اصفنئ قك ك واملخيمئتك وفمئلنك اإلقئمةك  اصفنئ قك ك واملخيمئتك وفمئلنك اإلقئمةك 
اإلقامة القصيرة األخرى

اصقغرةك األخاى ك 

اصقغرةك األخاى ك 

المطاعم

املطئامك ك واحلئنئتك واملقئصف ك 

املطئامك ك واحلئنئتك واملقئصف ك 

وكالء السفر والوسطاء

ولالءك اصسفاك واصوسطئء ك 

مدرجةك ضمنك قطئعك اصنق ك 

المعالم الثقافية والترفيهية

املعئملك اصثقئريةك واصرتريهية ك 

اصرتريهك (املتئحفك ك واألنشطةك اصايئضيةك 
واصرتريهيةك األخاى) ك 

نقل الركاب

نق ك اصالئب ك 

المرافق الرياضية

مدرجة ك ضمن ك املعئمل ك اصثقئريةك 
مشيتوك فوك مور وك املاارقك اصايئضية ك 
واصرتريهية ك 

اصنق ك اصربي ،ك 
اصنق ك اصبحاي ،ك 
اصنق ك اجلوي ،ك 
فنشطة ك اصولئالت ك اصسيئحيةك 
ومنظموك اصاحالتك اصسيئحية ك 

Source: Cooper, C., & Hall, C. M. (2008), Contemporary tourism: An international approach, Elsevier,
pp. 261-262.

4.1.1

مشكلة السياحة التقليدية

Conventional Tourism in Trouble

متُك ا ك صنئاةك اصسيئحةك بإائ ةك هيكتةك لبرة ،ك إذك إ َّك ن ك اصسيئحةك اصتقتيديةك ) (Conventional tourismك واصسيئحةك 
اجلمئهريةك )(Mass tourismك مك ثَّالك حىتك اآلنك اجلزءك اصاليسيك صتاحالتك اصسيئحيةك املنظمة،ك منك جهةك فخاىك حئزتك 
ك حغةك اصاحالتك اصسيئحية.ك 
اصسيئحةك اصبديتةك غرك اجلمئهريةك ) (Non-mass alternative tourimاجلزءك األصياك من َّك 

* 1يعتربك اصتغنيفك اصغنئايك اصدويلك املوحدك جلميعك األنشطةك االقتغئ يةك )(ISICك  اصتغنيفك املاجعيك اصدويلك صألنشطةك اإلنتئجية.ك يتمث ك اصياضك اصاليسيك 
منهك يفك توررك جممواةك منك رئئتك األنشطةك اص يك ميكنك استخدامهئك جلمعك اإلحغئءاتك واإلبالغك انهئك ور ًقئك هلذهك األنشطةك  (United Nations Statistics
).Division, 2008
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يعو ك مغطت ك اصسيئحةك اصتقتيديةك )(Conventional tourismك إىلك نوعك األنشطةك اص يك يقومك هبئك اصسيئح،ك واص يك تشرك 
ائ ةك إىلك املزيجك اصثالثيك )(3Ssك واملتمث ك يفك اصبحاك ك واصشمسك واصام ك )،(Sun, Sea and Sandك بينمئك يشرك مغطت ك 
ك اصسيئحةك اصتقتيديةك نسيبك نوائك مئ،ك لونك فذواقك اصسيئحك متي ك إىلك 
ًك 
اصسيئحةك اجلمئهريةك إىلك اد ك اصسيئح.ك رمغطت

اصتمك يُزك واصتقئربك حنوك معئيرك واجتئهئتك معينةك ) .(Stamboulis & Skayannis, 2003, p. 36ك 
ختضعك حمد اتك اصسيئحةك املتمثتةك يفك اخلدمة،ك امل ك نتِج،ك املستهتك،ك فوك املوقعك إىلك حتك ُوالتك مهمة،ك حيث ك ياىك 
اصبئحثك ميثئنك ) ،(Meethan, 1998ك فك نَّهك يفك اغاك "اصسيئحةك احلديثة"ك ) ،(Post-tourismك جيبك اتىك اصوجهئتك 
اصسيئحيةك اصتقتيديةك إائ ةك اهليكتةك فوك مواجهةك االحندار،ك خئصةك يفك حئصةك سيئحةك املنتجعئتك اصسئحتيةك  (Coastal
).resort tourismك إذك حيدثك اصتييرك اتىك ثالثةك مستويئت :ك 
تير ك فذواقك اصسيك ئحك (مستهتكي ك املنتجئتك اصسيئحية)ك يفك اجتئهئتك خمتتفة.ك هذاك بطبيعةك احلئلك الك خيصك 
أُ .ك 
مجيعك اصسيئح،ك ك لونك فغتبيتهمك الك يزاصونك يبحثونك انك نفسك املنتجئت،ك صكنك اد ك اصذينك يبحثونك انك "شيءك 
خمتتف ك ومميَّز"ك يف ك منوك مستما.ك بئملقئب ،ك اد ك متنئمك  ك منك اصولئالتك اصسيئحية ك بدفت ك ختتص ك يفك اصسيئحةك 
اصبديتةك فوك تقدمك ااوضئ ك خمتتفةك ومتعتقةك مبجئالتك خمتتفةك ) ،(Thematic packagesواد ك متزايدك منك 
ًك 

هيك لذصكك 
اصولئالتك يض ُك مك هذاك اصنوعك منك اخليئراتك ضمنك ااوضهك اصتقتيدية.ك ومنك  ك مثَّك خغئلصك اصسيك ئحك  ك 
يفضتونك اصسيئحةك اجلمئهريةك ميتتكونك بئصدرجةك األوىلك 
يفك تير ك مستما.ك ربينمئك اصسيك ئحك اصذينك الك يزاصون ك  ِّك 
ُك 
اوالدك منخفضة،ك ينتميك هؤالءك اصذينك خيتئرونك ايشك جتئربك بديتةك إىلك فصحئبك اصعوالدك املاتفعةك (فوك ذويك 
َّ
ئك هلذاك اصتغنيف،ك حمدك  ةك بئصطبقةك االجتمئاية.
اإلنفئقك املاتفع).ك وبئصتئيلك ميكنك ااتبئرك اصسيئحةك ور ًك ق
ب .هنئكك تييرك يفك طايقةك توريدك املنئطقك واملعئملك اصسيئحية،ك حيثك متاك اصوجهئتك اصسيئحيةك بتييراتك نئجتةك انك 
اصعمتيئتك املعقدة.ك لمئك بدفك اصسيئحك بئلتشئف ك مواقعك وفنشطةك جديدة،ك اصشيءك اصذيك فجربك املؤسسئتك 
ك 
اصسيئحيةك اتىك اصدخولك إىلك ائملك شديدك املنئرسة.
مور يك ك ل ك منك املنتوجك اصنهئليك واملنتوجك اصوسيطك يفك حمئوصةك صتوصولك إىلك فسواقك جديدةك 
ج .هنئكك تييرك يفك  ك ِّ
نئشئةك صتمنتجئت ك ك واصزبئلنك نتيجةك حلدوثك حت ُك ولك يفك املؤسسئتك اصسيئحية

(Stamboulis & Skayannis,

).2003, pp. 36-37
وضعتك هذهك املستويئتك اصثالثك صتتييرك منوذجك اصسيئحةك اصتقتيديةك يفك فزمة،ك لونك مجيعك صنئائتك اصقطئعك اخلدميك 
ةك حتمية،ك متكنك 
ِّك 
ضاور
تتبعك اصتييراتك اصنموذجيةك يفك االقتغئ ك اصعئم،ك مبئك ريهئك صنئاةك اصسيئحة.ك  ك ممَّئك جع ك االبتكئر ك  ك 
املؤسسئتك اصسيئحيةك ومجيعك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك منك اصتغديك هلذهك اصتييرات.ك  ك 
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ماهية االبتكار
1.2.1

What Is Innovation

التمييز بين االبتكار واالختراع

Distinction between Innovation and Invention

ك فوالك منك اصتمييزك بنيك مغطت ك االبتكئرك ))Innovationك ومغطت ك االخرتاعك 
قب ك اصتطاقك ملفهومك االبتكئرك الك بد ًك 
المئك بطايقةك متبئ صة.ك رمنك وجهةك نظاك اقتغئ ية؛ك يتمث ك االخرتاعك يفك 
املغطتحنيك يُستعمالنك  ًك 
ك 
)،(Inventionك لونك 
تطبيقك وتنفيذك صفكاةك جديدةك 
ك 
ركاةك جديدةك قدك تكونك فوك الك تكونك مفيدةك منك نئحيةك اقتغئ ية،ك بينمئك يُعتربك االبتكئرك 

ك املنتوج،ك فوك امتيةك جديدةك 
ك جديداك من ك 
نوائ ًك 
فوك تطبيقك جديدك صفكاةك حئصيةك فوك موجو ةك منك ك قَب ك واص ي ك ك يُنك تَجك انهئك سو ك اءًك  ًك 
حمسنةك إلنتئجك منتوجك حئيلك ).(Schumpeter, 1934ك يشرك اصبئحثك جوزيفك شومبيرت،ك فبك اصنظايةك االقتغئ يةك 
فوك  َّ
حولك االبتكئر،ك اتىك فنهك اصبعدك األسئسيك صتتييرك االقتغئ يك و"اصتدمرك اإلبدااي"ك ).(Creative destructionك إذك 
يشرك مفهومك اصتدمرك اإلبداايك إىلك آصيةك االبتكئرك املستماةك صتمنتوجك واصعمتيئتك اص يك يتمك منك خالهلئك وضعك اصوحداتك 
يةك اجلديدةك بدالك منك اصوحداتك اصقدمية ) .(Divisekera & Nguyen, 2018, p. 158ك 
ًك 
اإلنتئج

اتيجيةك اص يك متكن ك منك ضمئنك اصنموك 
ِّك 
يعتربك االبتكئر ك وتطوياك اخلدمئتك اجلديدةك منك فهمك اخلغئلصك االسرت

املستدامك صكئرةك اصغنئائت،ك وخئصةك اص يك تكونك فسواقهئك مشك بَّعة،ك واص يك يكونك ريهئك صتزبئلنك إمكئنية ك االختيئرك بنيك 
اصعديدك منك املنتجئتك املختتقةك اربك اصعئملك  )(Peters & Pikkemaat, 2005, p. 1ك وهذاك هوك حئلك صنئاةك اصسيئحة.ك 
إذك يستطيعك اصسئل ك وبفض ك تطورك االنرتنت ك وتكنوصوجيئ ك املعتومئت ك واالتغئالت،ك اصتعك ُافك اتىك مجيعك اصوجهئتك 
اصسيئحيةك املتوراةك وخمتتفك املنتجئتك اصسيئحيةك املتئحةك  ونك اصتنق ك واصتحاك،ك ممئك ميكنهك منك اصتفضي ك بنيك خمتتفك 
فمااك ضاورك يًئك اتىك خمتتفك املؤسسئتك االقتغئ يةك بشك ك ائمك 
اصعاوضك املتوراة.ك اصشيءك اصذيك جيع ك منك االبتكئر ك  ك ً
واصسيئحيةك اتىك وجهك اخلغوص،ك حيثك يُعتربك اصتجوءك إصيهك وجعتهك منك فوصويئهتئك ف اةك صتتمك يُزك واستقطئبك اصسيئح .ك 
صكن،ك مئذاك نعينك بئالبتكئر؟ك هنئكك اصعديدك منك اصتعئريفك ملغطت ك "االبتكئر"ك ) ،(Innovationاملشتقك منك 

اقتبئسئك وشهاةك هوك تعايفك اصبئحثك 
اصالتينيةك » ،«innovatioواص يك تعينك ختقك شيءك جديد.ك  ك وصع َّك ك اصتعايفك األلثاك  ً
شومبيرتك )،(Schumpeter, 1997ك اصذيك يقومك بئصتمييزك بنيك مخسةك جمئالتك ميكنك صتمؤسسةك إ خئلك انغاك االبتكئرك 

ريهئ،ك واملتمثتةك ريمئك يتي :ك 


توصيدك منتجئتك جديدةك فوك منتجئتك متك حتسينهئ؛



إ خئلك امتيئتك إنتئجيةك جديدة؛



تطوياك فسواقك بيعك جديدة؛



تطوياك فسواقك توريدك جديدة؛
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إائ ةك تنظيمك و/فوك إائ

ةك هيكتةك املؤسسةك  ).(Weiermair, 2006, p. 2

لمئك متك اصتطاقك إىلك مفهومك االبتكئرك منك قِب ك اصبئحثنيك هئلك وويتيئمسك )،(Hall & Williams, 2008ك حيثك 
ئالبتكئراتك 
ك 
يشرك االبتكئرك ور ًقئك هلمئك إىلك اصعمتيةك اص يك تعم ك اتىك تطبيقك ل ك ركاةك هتدفك إىلك ح ك مشكتةك معينة.ك ر
فنظمةك ميزانيةك جديدةك فوك 
ك 
ابئرةك لذصكك انك مجيعك األركئرك اص يك تقومك بإائ ةك تنظيمك فوك ختفيضك اصتكئصيفك فوك إادا ك 
ك 
حتسنيك االتغئلك فوك جتميعك املنتجئت.ك رئالبتكئرك هوك توصيدك فوك املوارقةك وتطبيقك فركئرك فوك امتيئتك فوك منتجئتك فوك 
خدمئتك جديدة.ك إذك إ َّك نك انغايك املوارقةك واصتطبيقك منك اصعنئصاك األسئسيةك يفك هذاك اصتعايف،ك لوهنمئك يتطتبئنك اصقدرةك 
اتىك اصتييرك واصتكييفك ).(Hjalager, 2010, p. 2

لمئك متك تعايفك االبتكئر ك منك طاف ك اصبئحث ك  ويقوصوك ) (Duygulu, 2007ك اتىك فنه :ك ” ك امتيةك حتوي ك ركاةك 
مبداةك إىلك منتوجك قئب ك صتتسويقك “.ك ك وإذاك فر نئك تعاي ًك فئك فمش ك ريمكننئك وصفك االبتكئرك ك لأبوابك مفتوحةك مليزةك تنئرسيةك 
ائمةك و وصيةك انك طايقك توررك منتجئتك وخدمئتك جديدةك فوك رايدةك صتسوق؛ك موك صِّدينك بذصكك حواجزك اصدخولك اص يك 
لذصكك ختقك قيمك جديدةك متكنك املؤسسةك املبتكاةك منك 
ِّك 
متكنك منك توررك املوار ك اصالزمةك صتطوياك االبتكئرك اربك اصتعك تُم؛ك و
ِّك 
حتوي ك قواادك احمليطك اصتنئرسي )،(Doğan, Nebioğlu, Aydın, & Doğan, 2013, p. 702ك األماك اصذيك جيعتهئك 
رالدةك وقئ رةك اتىك اصتحكمك يفك اصسوقك اصذيك تتواجدك ريه .ك 
2.2.1

االبتكار في قطاع الخدمات

Innovation in the Service Sector

يعتربك قطئعك اخلدمئتك منك فوسعك اصقطئائتك اإلنتئجيةك يفك فغتب ك اقتغئ يئتك اصعئمل ،ك حيثك قئمك اصعديدك منك 
اصبئحثني ك بإادا ك حبوث ك و

راسئت ك حول ك قطئع ك اخلدمئت ك  ; (Carvalho, 2008 ; Schianetz et al., 2007

صكن،ك تنوعك 
)،Sundbo 2007 ; Sundbo et al., 2007 ; Miles 2005 ; Gallouj 2002 ; Hjalager, 2002ك  َّك 
األنشطةك املنتميةك صقطئعك اخلدمئتك جع ك منك اصغعبك حتديدك اخلدمة.ك رتقدك متك يفك اصبدايةك تغنيفك اخلدمئتك لأنشطةك 
ك شيءك يُبئعك ك والك ميكنهك اصسقوطك اتىك قدميكك “ك 
ك 
غرك إنتئجية،ك حيثك مك يَّزك االقتغئ يونك املنتجئتك اخلدميةك بـك ” ل

ونظااك هلذاك اصتعقيد،ك لئنك منك اصغعبك تعايفك االبتكئر ك يفك اخلدمئت،ك 
).(Carvalho & Costa, 2011, p. 25ك  ك ً
صكنك قئمك جممواةك منك اصبئحثنيك بئصتوجهك حنوك هذاك اجملئلك اجلديد،ك وبتقدميك تعئريفك صالبتكئرك يفك اخلدمئت،ك إذك ميكنك 

توضي ك اصبعضك منهئك يفك اجلدولك رقمك ( .)3-1ك 
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جدول رقم ( :)3-1تعريفات االبتكار في قطاع الخدمات
الباحثون

التعاريف

سئندبوك وقئصوج ك 

االبتكئراتك يفك اخلدمئتك ابئرةك يفك غئصبك األحيئنك انك تعديالتك طفيفةك 
ك 
”
ك غئصبًئك يفك ابتكئراتك تدرجييةك )(Incrementalك ونئ ك ًراك 
يفك اصعمتيئت،ك تتمث ك 
مئ ك تكون ك جذرية ك ) (Radicalك .ك لمئ ك تكون ك ائ ة ك امتيئت ك االبتكئر ك يفك 
اخلدمئتك امتيةك “ .ك 

)(Sundbo and Gallouj, 1999

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

ك 

”ك يعتربك االبتكئرك يفك اخلدمةك بطبيعتهك متعد ك األبعئ .ك مقئرنةك بقطئعك اصغنئاةك 
مثال،ك يتميزك االبتكئر ك يفك اخلدمةك بئصرتليزك اتىك اصبعدك اصتنظيميك صالبتكئرك 
(مفئهيمك جديدةك صتخدمئت،ك واجهةك جديدةك صتزبونك وفنظمةك توزيعك جديدة)ك 
بئصنسبةك صتخيئراتك اصتكنوصوجيةك “ .ك 
فسئسئك يفك امتيةك تدرجييةك )،(Incrementalك 
يتمث ك االبتكئرك يفك اخلدمئتك  ًك 
حيثك تضمك مكوننيك يتمثالنك يف :ك 

لئررئصو
)(Carvalho, 2008

ك 

 مكون ك غر ك تكنوصوجي ،ك ماتبط ك بئملوار ك اصبشاية ك غر ك املتموسة،ك 
ك واهليك ك اصتنظيمي ك واصعوام ك اص ي ك تضيف ك اصقيمة ك خلدمة ك اصزبونك 
(اصتسويقك  ك وقنواتك اصتوزيع،ك إخل)؛
 مكون ك تكنوصوجي ،ك واصذي ك ال ك ينفغ ك يف ك اصوقت ك اصااهن ك انك 
املكون ك األول ،ك إذ ك يعتمد ك اتى ك اصتكنوصوجيئ ،ك خئصة ك تكنوصوجيئك 
املعتومئتك واالتغئالتك ) .(ICTك 

Source: Carvalho, L., & Costa, T. (2011), Tourism innovation–a literature review complemented by case
study research, Tourism & Management Studies, 23-33, p. 25.

ينطويك إذنك االبتكئر ك يفك اخلدمئتك اتىك تييراتك يفك اصعديدك منك اجملئالت،ك إذ ك الك ميكنك يفك بعضك األحيئنك 
اصفغ ك بنيك االبتكئرك يفك اصعمتيئتك ويفك املنتجك اخلدمي.ك رئخلدمةك فوك اصعمتيةك اجلديدةك إلنتئجك فوك توزيعك هئتهك اخلدمة،ك 

فوك اصشك ك اجلديدك صتتنظيمك وإ خئلك تكنوصوجيئت ك جديدةك ” ك غرك قئب ك صتتخزينك يفك فغتبك األحيئن،ك والك بدك منك 
إنتئجهك حلظةك استهاللهك “ك ) .(Carvalho & Costa, 2011, p. 25ك 
إذاك اتبعنئك تغنيفك االبتكئرك يفك اخلدمئتك املقدمك منك طافك اصبئحثنيك سئندبوك وقئصوجك  (Sundbo & Gallouj,

)،1999ك ” ك ريمكنك تقسيمك االبتكئر ك يفك اخلدمئتك إىلك فربعةك فنواعك تتمث ك يف:ك االبتكئر ك يفك املنتج،ك ك واالبتكئر ك يفك 
يفك اصتنظيمك واالبتكئر ك يفك اصسوق ك “ ك ).(Sundbo & Gallouj, 1999, p. 8ك حيثك وصفك 
ك 
اصعمتيئت،ك ك واالبتكئر ك 

االبتكئراتك اصتنظيميةك اتىك فهنئك ” ك فشكئلك ائمةك ك وجديدةك صتتنظيمك فوك اصتسيرك مث ك إ خئل ك إ ارةك اجلو ةك 
ك 
اصبئحثئن ك 
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)ك وجمموائتك اصتوجيهك اصذايت،ك إخل.ك “،ك بينمئك وصفئك االبتكئر ك يفك اصعمتيئتك اتىك فنَّه ك ” ك جتديداتك 
اصشئمتةك ( TQMك 
صتعمتيئتك اإلنتئجيةك واصتوزيعيةك صتخدمئت ك “ ك ).(Sundbo & Gallouj, 1999, p. 8ك ميكنك تقسيمك هذهك األخرةك 
إىلك رئتني:ك االبتكئرك يفك امتيئتك اإلنتئجك (اصغفك اخلتفيك )Back officeك فوك يفك امتيةك اصتستيمك فوك اصتوزيعك (اصغفك 
األمئميك .)Front officeك فمئك االبتكئرك يفك اصسوقك رهوك ستوليئتك جديدةك يفك اصسوق،ك مث ك اصتوجهك إىلك شاحيةك سوقيةك 
جديدةك فوك  خولك صنئاةك جديدةك يفك ذصكك اصسوقك ) .(Carvalho & Costa, 2011, p. 25ك 
ك فسئسئك صتطوياك نظايئتك حولك االبتكئرك يفك اصقطئعك 
توك رِّاك اصبحوثك حولك االبتكئرك يفك اصقطئعك اصغنئايك قئادةك فو ًك 

اخلدمي،ك ومعك ذصك،ك الك تزالك اصبحوثك حولك االبتكئرك يفك اخلدمئتك يفك مااحتهئك األوىل،ك إذك يعتقدك اصبئحثك  وصفسمئك 
تغنيفك واالاتمئ ك اتىك االبتكئرك واصتييرك يفك قطئعك اخلدمئتك الك تزالك يفك 
ك 
فنك امتيةك حتديدك  ك و
)(Dolfsma, 2004ك  َّك 
فنك اصطبيعةك املعقدةك ملخاجئتك اخلدمةك جتع ك امتيةك قيئسك وحتديدك اصتحسنيك 
صة.ك لمئك ياىك بعضك اصبئحثنيك  َّك 
ماحتةك اصطفو ك 
فمااك صعبًئ،ك بينمئك يُبديك  اصبعضك اآلخاك قتقهمك بشأنك اصتمييزك بنيك ابتكئراتك املنتجئتك واصعمتيئتك ويتسئءصونك حولك 
ً

إمكئنيةك رهمك موضوعك االبتكئرك يفك اصقطئعك اخلدميك انك طايقك استعمئلك نفسك اإلطئرك اصنظايك صالبتكئرك يفك اصقطئعك 
قدمتك  راسةك مقئرنةك بنيك ف اءك االبتكئرك يفك قطئعك اصغنئاةك وقطئعك 
اصغنئايك ).(Gallouj, 2002ك يفك هذاك اإلطئر،ك  َّك 
اخلدمئتك نظاةك ائمةك حولك املوضوع ،ك حيثك قئمك منك خالهلئك اصبئحثك بااجوقوك ) (Prajogo, 2006ك بئملقئرنةك بنيك 
الَك اصقطئاني.ك ك متك ثَّ ك اصدارعك األسئسيك وراءك هذهك اصدراسةك يفك قتةك اصدراسئتك 
خماجئتك االبتكئرك معك ف اءك املؤسسئتك يفك لِ ك 
واصبحوث ك حول ك االبتكئر ك يف ك قطئع ك اخلدمئت ،ك واصاغبة ك يف ك رحص ك اصعالقئت ك بني ك خماجئت ك االبتكئر ك (احملد ةك 
االبتكئرية ك ومستوىك اصعدوانيةك يفك ااتمئ ك اصتييرات)ك معك ف اءك املؤسسئتك 
ك 
ئالبتكئرات ك وسااةك االبتكئر ك ومستوىك 
ك 
ب
اصية.ك إذك تبنيك 
األسرت
(احملد ةك بنموك املبيعئتك ك واحلغةك اصسوقيةك واصاحبية)ك يفك املؤسسئتك اصغنئايةك واملؤسسئتك اخلدميةك  ك 
َّ

امئك هوك يفك املؤسسئتك اصغنئايةك 
منك خاللك نتئلجك اصدراسة َّك 
ك فنك ف اءك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اخلدميةك الك خيتتفك ك لثراك  َّ
) .(Sipe & Testa, 2009, pp. 2-3ك 
3.2.1

أنواع االبتكار في قطاع الخدمات

Innovation Types in the Service Sector

بك يَّنتك اصدراسئتك احلديثةك حولك االبتكئرك  يفك اصقطئعك اخلدميك وجو ك ادةك فشكئلك صالبتكئر،ك إذك يؤلدك اصبئحثك 
االبتكئرات:ك منك 
ك 
آخاك ون ك ) (Adams et al., 2006ك اتىك وجو ك ثالثة ك معئيرك متكننئك منك اصتمييزك بنيك هذهك 
مسك و ك 
ك 
آ
حيثك احلداثةك )(Newnessك واصرتليزك ) (Focusواخلغئلصك ).(Attributesك متك اصرتليزك اتىك معيئرك احلداثةك يفك اصعديدك 
منك اصبحوثك األلئ ميية ،ك إذك يعو ك اصتفايقك اصكالسيكيك بنيك االبتكئر ك اجلذريك )(Radical innovationك ك واالبتكئرك 
اصتدرجيي ك ) (Incremental innovationك إىلك ام ك اصبئحث ك شومبيرتك ) (Schumpeterك سنةك ،1934ك واصذي ك متك 
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تطوياهك منك طافك اصبئحثنيك فبرنئثيك ولالركك )(Abertnathy & Clarkك سنةك .1988ك اقرتحك اصبئحثئنك تغني ًك فئك ربئاك يًئك 

بئالاتمئ ك اتى ك معيئر ك احلداثة َّ
االبتكئرات ك احملئرظةك 
ك 
ئالبتكئرات ك اهلدامة ك ) (Disruptive innovationsك ك و
ك 
ك حمدك  ا ك ب

)(Conserving innovationsك اتىك طولك حمورين:ك اصتكنوصوجيئ/املعارةك واألسواق ).(Williams, 2014, p. 169ك  ك 
ك مؤقتًئ-توك رِّاك ريئ ك ةك 
االبتكئراتك اجلذريةك بتييرك قواادك اصتعبك منك نئحيةك تنئرسيةك املؤسسئت،ك و-اتىك األق ك 
ك 
تقومك 

االبتكئراتك اجلذريةك –واص يك تتطتبك اصوصولك إىلك مئك وراءك تفضيالتك 
ك 
.ك غرك فن،ك 
َّك 
لبرةك صتمؤسسئتك اص يك تعتمدك اتيهئ
موضعك خالفك 
ك 
االبتكئراتك الك يزالك 
ك 
فلثاك خطورة،ك لونك اصعالقةك بنيك احلداثةك وجنئحك 
ك 
املعربك انهئك حئصيًئ-هيك 
اصعمالءك  َّك 

االبتكئراتك 
ك 
هنئكك احتمئال ك فلرب ك صتحقيقك اصنجئحك انك طايقك االاتمئ ك اتى ك 
ًك 
ك فن ك 
لبر ،ك إذك يؤلدك بعضك اصبئحثني َّك 
االبتكئرات ك اجلذرية ك اص ي ك ختتق ك فسواق ك جديدة ك خئصية ك من ك املنئرسنيك 
ك 
اصتدرجيية ك –استهداف ك فسواق ك حئصية-فو ك 
،ك فن ك "صالبتكئراتك اجلذريةك 
) .(Kleinschmidt and Cooper, 1991ك معك ذصكك يؤلدك اد ك منك اصبئحثنيك اآلخاين َّك 
احتمئال ك فلربك صتنجئحك ) (Avlonitis et al., 2001لوهنئ ك الك 
املعتدصة"ك ) (Moderately radical innovationsك  ًك 

تبتعدك لثراك انك تفضيالتك اصزبئلن،ك بينمئك تبتعدك مبئك يكفيك صكيك تتميَّزك انك املنئرسني ) .(Williams, 2014, p. 169ك 
ك ً
البتكئراتك 
ئالبتكئرات ك اصتدرجيية ك فلثا ك من ك ا ك 
ك 
تتميز ك صنئاة ك اصسيئحة ،ك بئاتبئرهئ ك منتمية ك صتقطئع ك اخلدمي ،ك ب

االبتكئراتك اجلذريةك يفك صنئاةك اصسيئحةك مث ك إ خئلك منوذجك شالئتك 
ك 
اجلذرية.ك بطبيعةك احلئل،ك هنئكك بعضك األمثتةك انك 
اصطران ك منخفضة ك اصتكتفة* ،(Low-cost)1ك ومنتزه ك  يك زين

ك )theme park

 ،(Disneyك ك واصتسويق ك اإلصكرتوينك 

) (Internet marketingفوك رنئ قك اصبوتيكك )،(Boutique hotelsك صكنك فغتبيةك املؤسسئتك اصسيئحيةك تنخاطك اتىك 
االبتكئراتك اصتدرجيية،ك ويفك لثرك منك األحيئنك انك طايقك تقتيدك املنتجئتك واصعمتيئتك املعتمدةك يفك 
ك 
اصنطئقك اصغيرك يفك 
املؤسسئتك األخاى ،ك حيثك متث ك املوار ك احملدو ةك ) (Barney, 1991وصعوبة ك محئيةك االبتكئر ك يفك اصقطئعك اخلدميك 
األسبئبك اصاليسيةك هلذاك اصتوجه.ك وقدك سئهمك هذاك امليولك اصكبرك الاتمئ ك اصتييراتك ذاتك اصنطئقك اصغير ك إىلك توصيدك 
رؤيةك مضك تِّتةك حولك اصسيئحةك بئاتبئرهئك صنئاةك منخفضةك االبتكئر،ك يفك حنيك فنَّنئك إذاك رهمنئك االبتكئرك اتىك فنهك مجيعك 
اصتييراتك احلئ ثةك يفك املؤسسةك –سو ك اءًك اتىك مستوىك املنتجئتك فوك اصعمتيئتك فوك اصتسويق-ريمكنك بالك شكك وصفك 

مثال ك يف ك طايقةك تنظيفك اصيافك فو ك جو ةك 
مبتكاة.ك  ك تؤ يك اصتييراتك اصغيرةك املتعد ةك – ًك 
صنئاة ك اصسيئحةك بغنئاة ك  ك 
تقدميك اصطعئمك يفك املنتزهئت،ك فوك طايقةك ختغيصك املقئادك اتىك اصاحالتك اجلوية-إىل ك تطويااتك مهمةك يفك صنئاةك 
اصسيئحة،ك إضئرةك إىلك ذصك ،ك تكونك يفك لثرك منك األحيئنك فسئسيةك صبقئءك املؤسسئت (Williams, 2014, pp. 169-

) .170ك 
*1ك ابئرةك انك شالئتك طرانك تقدمك رحالتك منخفضةك اصتكئصيفك مقئب ك اصتقتي ك منك معظمك خدمئتك اصالئبك اصتقتيدية.
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آخاك ونك ) (Adams et al., 2006اتىك معيئرك "اصرتليز"ك )(Focusك 
مسك و ك 
ك 
منك نئحيةك فخاى،ك ااتمدك اصبئحثك آ
االبتكئرات،ك واصذيك نتجك انهك تقسيم ك مأصوفك ميك يِّزك بنيك ابتكئراتك املنتوجك واصعمتيئت ك ك واصتسويقك 
ك 
منك فج ك تقسيمك 
االبتكئرات ك اصتنظيمية .ك تنطوي ك ابتكئرات ك املنتوج ك اتى ك إ خئل ك خدمئت ك فو ك منتجئت ك جديدة ك فو ك متيرة،ك 
ك 
ك و
وصتمؤسسئت ك إمكئنية ك اصتفضي ك بني ك اصرتليز ك اتىك منتجئهتئ ك األسئسيةك فو ك تنويعهئ .ك يف ك حني ،ك تنطوي ك ابتكئراتك 
املنتجئتك فوك اخلدمئت،ك مثال ك اربك االاتمئ ك اتىك نظمك اإل ارةك املعتمدةك اتىك 
ًك 
اصعمتيئتك اتىك حتسني ك طايقةك إنتئج ك 
احلئسوبك )،(Computerized Management Systemsك فوك اخلدمةك اصذاتيةك صتسجي

ك اصدخولك  (Self-service

) check-inيفك اصفنئ قك واملطئرات ).(Williams, 2014, p. 170
المضامين األساسية لالبتكار في صناعة السياحة

Basic Implications of Innovation in the

.Tourism Industry
1.3.1

تعريف االبتكار في صناعة السياحة

Defining Innovation in the Tourism Industry

فصب ك مفهوم ك االبتكئر ك ) ،(Innovationك املسمىك لذصك ك بئصتدمر ك اإلبدااي ك )،(Creative destructionك 
احلجاك األسئسك صتتحتي ك احلديثك صتغنئاة،ك حيثك يتمك اصنظاك إصيهك ك لح ك صتمشئل ك االقتغئ يةك اص يك متاك هبئك ل ك منك 
اصبتدانك املتقدمةك واصسئلاةك يفك طايقك اصنموك يفك خمتتفك اصقطئائت.ك رتقدك فصبحتك احلئجةك إىلك االبتكئرك شا ك طًئك مسب ًك قئك 
فسئسيًئ ك صضمئنك اصبقئء ك ك واالستدامة ك  واصنموك املستقبتيك صتغنئائتك احلديثةك اص يك تعم ك ضمنك سوقك ائمليةك ذاتك 
و ك 
األلثاك تنئرسية،ك لون ك اصنموك اهلئل ك اصذيك اارتهك خاللك اصعقو ك 
ك 
تنئرسيةك ائصية.ك تعتربك اصسيئحةك منك بنيك اصغنئائت ك 

اصقتيتةك املئضيةك لئنك مغطحبًئ ك مبنئرسةك ائصية.ك وبئصتئيل ،ك من ك غرك املفئجئك فن ك جندك االبتكئر ك واالستجئبةك اصفعئصةك 
ك 
صتتيراتك املستماةك يفك قتبك اآلصيئتك اهلئ رةك إىلك مواجهةك حدَّةك املنئرسةك وحتقيقك االستدامةك صتمؤسسئتك اصسيئحية.ك 
اك مستمااك يفك اصدراسئتك واصبحوثك حولك موضوعك االبتكئرك 
،ك نالحظك منو
ًك 
ولنتيجةك صالارتافك اصعئمليك بأمهيةك االبتكئر
ك ً

يفك صنئاةك اصسيئحةك خاللك اصعشايةك اصسئبقةك ) .(Divisekera & Nguyen, 2018, p. 157ك 

صكن،ك صقدك متك إمهئلك موضوعك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك إىلك ح ٍّدك ك لبرك حىتك هنئيةك اصتسعينيئتك  (Anamaria

لمئك صاحك بهك ك ل ك منك هئلك وويتيئمسك )،(Hall & Williams, 2008ك 
) ،& Maria-Cristina, 2013, p. 816و ك َّ

تبقىك اصدراسئتك يفك هذاك اجملئلك نئ رة ) .(Mayer, 2009, p. 124لمئ تاِّك لزك فغتبيةك اصدراسئتك اص يك فُجايتك حولك 
ك و وارع ك وحواجز ك االبتكئر
االبتكئر ك يف ك اصسيئحة ك اتى ك اصقضئيئ ك املفئهيمية ك واصنظاية ك صتموضوع ،ك مبئ ك ريهئ ك احلئجة ك 
)Mike, & Chung-Shing, 2018; Najda Janoszka & Kopera, 2014

 (Birgit,ك  ك وحمد ات ك االبتكئر

) (Orfila-Sintes & Mattsson, 2009ك  ك ومفهوم ك االبتكئر ك ورئلدته ك صتسيئحة ك واألنظمة ك اصسيئحية ك  & (Hall
14
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)2008

 Williams,ك ك واصنموذج ك اصتكئمتي ك صالبتكئر

ك )2015

 (Omerzel,ك واصتدوي ك ك واالبتكئر ك يف ك اصسيئحة

َّ
بئصاغمك منك فهنئك سئمهتك يفك تو ُسع ك معارتنئك اصنظايةك ورهمنئك صتخغئلص ك املميزةك 
(.)Williams & Shaw, 2011ك  ك و
إالك فنَّنئك نفتقاك صتبحوثك اصتجايبيةك يفك املوضوع.ك ربئملقئرنةك معك اصقطئائتك االقتغئ يةك 
ك واملاتبطةك بئالبتكئرك يفك اصسيئحة،ك  َّك 
األخاى،ك هنئكك ندرةك يفك املعارةك اصتجايبيةك حولك املوضوعك بغفةك ائمة،ك واصتحئصي ك اصكميةك اتىك وجهك اخلغوصك 
).(Divisekera & Nguyen, 2018, pp. 157-158ك قدك يعو ك ذصكك إىلك طبيعةك املنتجك اصسيئحيك اصذيك يعتربك لتوصيفةك 
ك تعقيدا .ك يف ك اصواقع ،ك ميكن ك صتمنتجئتك 
بني ك جممواة ك من ك اصعنئصا ،ك األما ك اصذي ك جيع ك اصدراسئت ك اصتجايبية ك فلثا ًك 
ال ،ك ميكنك حتديدك وجهةك سيئحيةك بئصعديدك منك املور ينك 
اصسيئحيةك فنك تضمك انئصاك متموسةك و/فوك غرك متموسة.ك مث ًك 
مث ك اصفنئ قك واملطئامك ومؤسسئتك اصرتريهك ومؤسسئتك تأجرك اصسيئراتك ك واأل صةك اصسيئحية،ك إخل.ك منك جهةك فخاى،ك 
اصسيئحةك صيستك رقطك إنتئجك منتجئتك فوك خدمئت،ك اصعديدك منك اخلغئلصك غرك املتموسةك تتجسدك يفك األشخئص،ك 
مث ك اخلغئلصك االجتمئايةك واصثقئريةك صتسكئنك احملتيني،ك بئإلضئرةك إىلك تأثرك ستوليئتك اصسيئحك اتىك اصتجابةك اصسيئحيةك 
) .(Tourism experienceتتعتق ك اصغعوبئت ك األخاى ك خبغئلص ك املنتج ك اصسيئحي ،ك مث ك تزامن ك امتي ي ك اإلنتئجك 
واالستهالك ) .(Carvalho & Costa, 2011, p. 25ك 
2.3.1

أهمية االبتكار في صناعة السياحة

Importance of Innovation in the Tourism

Industry.

تعتربك اصسيئحةك صنئاةك جدك  ينئميكية،ك إذ ك تواجه ك مؤسسئهتئك منئرسةك ائمة ك وشديدةك اتىك حنوك متزايد،ك نتيجةك 
صتمس ك اصعئمليك ) (Global scanك املتزايدك صتسيئح،ك واصنطئقك اصذيك وص

ك إصيه ك اصافمسئلك اصسيئحي ك  (Williams,

).2014, p. 168ك ك لمئك واجهتك اصسيئحةك اصدوصيةك تييراتك جذرية،ك إذك فصبحتك اصوجهئتك اصسيئحيةك اجلديدةك تنئرسك 
اصتقتيدية ك منهئ .ك بئصتئيل ،ك ولمئ ك هو ك احلئل ك بئصنسبة ك صتغنئائت ك اإلنتئجية ك فو ك اخلدمية ك األخاى ،ك اتى ك املؤسسئتك 
اصسيئحيةك اصعم ك اتىك االبتكئرك منك فج

ك ضمئنك بقئلهئ )(Yüzbaşıoğlu, Çelik, & Topsakal, 2014, p. 736

وحتقيقك موجةك جديدةك منك اصنمو.ك 
يعتربك االبتكئرك إذنك اصدارعك صتتييراتك يفك اإلنتئجيةك واصتنئرسية،ك وميث ك نسبةك لبرةك منك اصنموك اصعئمك يفك اصعديدك منك 
االقتغئ يئت.ك رئصقدرةك اتىك االبتكئرك ضاوريةك صيسك رقطك صبقئءك املؤسسئتك رحسب،ك وإمنئك لذصكك صبقئءك االقتغئ ك 
فنك االبتكئرك ميث ك  %80منك فربئحك 
اصكتيك صتدول.ك ياىك اصبئحثئنك سترنربغك وفرندتك )(Sternberg & Arndt, 2001ك  َّك 
اإلنتئجيةك يفك فوروبئ،ك واصذيك ميث ك بدورهك %80ك منك منوك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك ).(GDPك  َّ
غرك فنك االبتكئرك صيسك اغئك 
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يةك متكنك منك حتسنيك األ اءك وحتوي ك تنئرسيةك املؤسسئت،ك وإمنئ ك مغدرك صك ٍّك  ك منك اصنموك واالحندارك اصكبرينك يفك 
سحا ِّك 
ف اءك املؤسسةك ) .(Williams, 2014, p. 168ك 
ميكنك إجيئز ك فهمك اصعوام ك املؤثاةك اتىك صنئاةك اصسيئحةك خاللك اآلونةك األخرة،ك واص يك جعتتك االبتكئر ك إصزاميًّئك 
صالقتغئ يئتك اصسيئحيةك اصنئضجةك واصنئشئةك يفك اصعنئصاك اصتئصية :ك 
أ .صدمة العولمة

Shock of Globalization

ف تك اصعوملةك حسبك اصبئحثك وايامرك )،(Weiermairك إىلك إزاصةك اصقيو ك وارتفئعك شديدك يفك املنئرسةك ضمنك صنئاةك 
اصسيئحة.ك رمنك جهةك يُالحظك فنك اد ك اصسيئحك يفك ارتفئعك مستما،ك إذك يتميزك اصسيئحك بسهوصةك إمكئنيةك اصوصولك إىلك 
ك 
خمتتفك  املنئطقك واألسواق.ك ومنك جهةك فخاى،ك يتميزك استهالكك املنتجئتك اصسيئحيةك بئرتفئعك شديد،ك وتطورك اصقطئعك 
إىلك اقتغئ يئتك جديدة.ك صذصك،ك اتىك املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحيةك اصتكك يُفك معك اصواقعك اجلديد،ك واصعم ك اتىك 
تطوياك اسرتاتيجيئتك جديدةك هتدفك إىلك حتسنيك فوك احلفئظك اتىك ميزهتمك اصتنئرسيةك  (Carvalho & Costa, 2011,

).p. 26
لمئك ف َّك تك اصعوملةك وتوسيعك سوقك اصسيئحةك اصدوصيةك إىلك حتقيقك خسئلاك غرك متوقعةك يفك احلغةك اصسوقية،ك والسيمئك 
ك غئصبًئك مئك تكونك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصنئشئةك قئ رةك اتىك 
يفك اصوجهئتك اصسيئحيةك املتقدمة.ك اتىك اكسك هذهك األخرة ،ك 

عاورةك نسبيًئ،ك واص يك تعطيهئ ك جئذبيةك رايدة .ك إذك تتسمك هذهك اصوجهئتك بئصقدرة ك اتىك 
ك 
االاتمئ ك اتىك موار هئك غرك امل
إ خئلك منتجئتك وخدمئتك جديدةك قئ رةك اتىك اصتنئرسك يفك اصسوقك اصدوصية،ك مستفيدةك مبئك يسمىك بـك "مزايئك اصتختف"ك 
) (Advantages of backwardnessك ) .(Keller, 2006, pp. 18-19ميكنك تتخيص ك مشئل ك اإلنتئجيةك واصنموك 
اص يك تواجههئك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك يفك اصوجهئتك اصسيئحيةك املتقدمةك يفك اصشك ك رقمك (.)1-1
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شكل رقم ( :)1-1مشاكل اإلنتاجية والنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان السياحية المتقدمة
ك 

األسواق

الموارد
 فجوة اإلنتاجية

 صدمة العولمة

 وضعية ضعيفة في األسواق

 انخفاض الحصص السوقية

األساسية

دورات الحياة
 تشبع المنتجات واألسواق
Source: Keller, P (2006), Innovation and Tourism Policy, In Innovation and Growth in Tourism, OECD
Publishing, p. 19.

ب .تغير شخصية السائح
فصب ك اصسئل

Change in the Tourist Profile

ك يفك اآلونةك األخرةك فلثاك خربةك ومعارة ،ك إذك قئمتك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالت ك )(ICT

ا.ك 
اك تطور ك 
َّك 
بتسهي
امتيةك اصوصولك إىلك املعتومئتك ومكنتك بذصكك منك اصارعك منك اصطتبك اتىك املنتجئتك اصبديتةك واأللث ك ً
لمئك فصب ك اصسيئحك فلثاك استقالصيةك  ك وقئ رينك اتىك تنظيمك اطالهتمك اصشخغيةك بأنفسهمك  (Carvalho & Costa,
ك فن ك اصسيئح ك اصذين ك يفضتون ك اصسيئحة ك اجلمئهرية ك  (Mass
) .2011, p. 26من ك جهةك فخاى ،ك بك يَّنت ك اصدراسئت َّك 
ميتتكونك اوالدك ماتفعةك 
،ك يفك حنيك فن ك اصذينك يتوجهونك إىلك اصتجئربك اصبديتةك  ك 
َّك 
) tourismك ميتتكونك اوالدك منخفضة
) .(Stamboulis & Skayannis, 2003, p. 36ك 
ج .تشبع المنتجات

Saturation of Products

االبتكئراتك إىلك قئنونك اصنموك اصطبيعي ك (،)Natural growth lawك إذك متتتك ك  ورةك حيئةك تأخذك شك ك 
ك 
ختضعك 
ئعك 
منحىنك اجلاسك ).(Bell curveك تبدفك  ورةك حيئةك االبتكئرك بإطالقك املنتوجك يفك اصسوق،ك تتيهئك ماحتةك منوك سايعةك وارتف ك 
يفك رقمك األامئل،ك قب ك اصوصولك إىلك ذروةك قيمةك املنتوجك يفك ماحتةك اصنضجك ) .(Keller, 2006, p. 21ك 
لبرك  ك 
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رئصوجهئتك اصسيئحيةك هيك لذصكك ختضعك صدوراتك االبتكئر،ك إذك ك تُعتربك حئصةك "منطقةك جبئلك األصب"ك فحسنك مثئلك ك 
ئك لبراك خاللك اصستينيئتك واصسبعينيئت،ك مث،ك وإثاك ظهورك اجتئهئتك جديدةك يفك 
اتىك ذصك.ك اارتك هذهك األخرةك رو ًك 
اج ك ً
اصطتب،ك بدفك اد ك هواةك اصتزجلك يفك االهنيئر.ك منك فج ك مواجهةك ذصك،ك قئمتك املؤسسئتك اصسيئحيةك بإ خئلك منتجئتك 

وخدمئت ك جديدةك مث ك فصواح ك اصتزحتق ك اتى ك اصثتجك ) ،(Snowboardsك واصقئبتةك صالستعمئلك منك طافك مجهورك فلثاك 
جديداك ). (Keller, 2006, p. 21) (Niche market
متخغغئك  ًك 
ًك 
اتسئائ،ك خئصقنيك بذصكك سوك قًئك 
ًك 

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

Source: Keller, P (2006), Innovation and Tourism Policy, In Innovation and Growth in Tourism, OECD
Publishing, p. 21.

د .االستدامة

Sustainability

سرك ور ًك قئك 
ئك ميكنك منك التسئبك ميزةك تنئرسية.ك صذا،ك اتىك املؤسسئتك اصسيئحيةك فنك ك تُ َّك 
تعتربك االستدامةك فمااك ضاورك يً ِّك 
ك ً

صألبعئ ك اصثالثك صتتنميةك املستدامة:ك اصبعدك االقتغئ
3.3.1

يك ك واالجتمئايك واصبيئي )& Costa, 2011, p. 26

فئات االبتكار في صناعة السياحة

.(Carvalho

Categories of Innovation in the Tourism

.Industry
ك حدك ك مئ،ك اتىك اصبحوثك 
متك تطبيقك اصنهجك اصشومبتريك )(Schumpeterian approachك حولك رئئتك االبتكئر،ك إىل ٍّ
يفك جمئلك اصسيئحة.ك إذك يتوارقك تغنيفك اصبئحثك هئلك )(Hall, 2009ك معك اصفئئتك األربعةك صالبتكئرك اص يك متك حتديدهئك 
منك طافك منظمةك اصتعئونك االقتغئ يك واصتنمية*،)OECD(1ك ك لمئك يقرتبك تغنيفك اصبئحثةك هيئالجاك )(Hjalagerك 
بتعديتهك قتيال.ك تعتربك ابتكئراتك املنتوج،ك 
ًك 
منك تغنيفك شومبيرتك ) ،(Schumpeterبينمئك يقومك وايامرك )(Weirmairك 
* 1هي ك منظمة ك  وصية ك هتدف ك إىل ك اصتنمية ك االقتغئ ية ك وإىل ك إنعئش ك اصتبئ الت ك اصتجئرية .ك تتكون ك املنظمة ك من ك جممواة ك من ك اصبتدان ك املتقدمة ك اص ي ك تقب ك 
مبئ ئك اصدميقااطية اصتمثيتيةك واقتغئ ك اصسوقك احلاك ).(Wikipedia
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االبتكئراتك اصتسويقيةك اجلزءك األسئسيك صفئئتك االبتكئر.ك بينمئك 
ك 
االبتكئراتك اصتنظيمية/اإل ارية ك ك و
ك 
ابتكئراتك اصعمتيئت،ك 
االبتكئرات ك املؤسسئتية ك إىل ك األخذ ك بعني ك االاتبئر ك خغوصيئت ك االبتكئر ك يف ك صنئاةك 
ك 
هتدف ك ابتكئرات ك اصتوزيع ك ك و
اصسيئحة.ك وورقك مئك فشئرتك إصيهك منظمةك اصتعئونك االقتغئ يك واصتنميةك )(OECDك ومديايةك اصيوروستئت*،(Eurostat)1ك 
بتكئراتك ماتبطةك ببعضهئك اصبعض،ك ك واالبتكئرك 
االبتكئراتك صيسك بئألماك اصسه ،ك ك لونك اال ك 
ك 
يعتربك اصتمييزك بنيك خمتتفك فنواعك 
حتمئك إىلك توصيدك ابتكئراتك يفك اجملئالتك األخاى ).(Hjalager, 2010, p. 2
يفك جمئلك معنيك يؤ يك  ًك 

سيتمك االاتمئ ك اتىك تغنيف ك اصبئحثةك هيئالجا ك ) ،(Hjalagerك بئاتبئرهئ ك منك فبازك اصبئحثنيك حول ك موضوعك 

االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك حيثك قئمتك هذهك األخرةك بتعايفك ووصفك االبتكئرك يفك اصسيئحة

(Mohd Bukhari

) ،& Faiz Hilmi, 2012, p. 133وقسمتهك إىلك مخسك رئئتك رليسية:ك ابتكئراتك املنتجئتك فوك اخلدمئت،ك ابتكئراتك 
ك توضيحهئك 
ك 
االبتكئراتك املؤسسئتية ك ك واص يك ميكن
ك 
االبتكئراتك اصتسويقية ،ك ك و
ك 
االبتكئراتك اإل اريةك فوك اصتنظيمية،ك 
ك 
اصعمتيئت،ك 
لمئك يتي :ك 
أ .ابتكارات المنتجات أو الخدمات

Product or Service Innovations

تشر ك إىل ك تييرات ك ميكن ك مالحظتهئ ك بطايقة ك مبئشاة ك ويتم ك ااتبئرهئ ك لجديدة ك من ك طاف ك اصزبون
)َّ ،(Macerinskiene & Mikaliuniene, 2014, p. 233ك إمئك مبعىنك ملك يسبقك صهك مثي ك منك قب ك فوك جديدةك بئصنسبةك 
ك بقدرك لبرك منك طافك اصزبئلن،ك 
ك مدرلة ك 
صتمؤسسةك فوك اصوجهةك اصسيئحيةك املعنية.ك تكونك ابتكئراتك املنتجئتك فوك اخلدمئت ُك 
جيعتهئك يفك اصعديدك منك األحيئنك ائمالك مؤثك ـِّك ًااك اتىك قاارك اصشااء ).(Hjalager, 2010, p. 2
ًك 
ممَّئك 

رفيك صنئاةك اصفندقةك مثال،ك يعتربك مفهومك » «Formule 1**2ك اصذيك متك إ خئصهك منك طافك ستستةك اصفنئ قك 

"آلور"ك ) (Accorلئبتكئرك ائمك ).(Generic innovationك حيثك بدفتك هذهك اصفنئ قك بتقدميك خدمئتك منخفضةك 
اصتكتفةك )(Low-cost

ونك املسئسك بئملعئيرك األسئسيةك واصضاوريةك يفك جمئلك اصفندقة،ك مث ك سهوصةك اصوصولك ك واصنظئرةك 

األساةك املاحية.ك متك بعدك ذصكك لمئك وضحهك رايووصتك )،(Reiwoldt, 2006ك تنويعك صنئاةك اصفندقةك اتىك نطئقك صيرك 
و ك َّ
اربك تطوياك اصفنئ قك املتخغغةك وذاتك اصتغئميمك اصفايدةك ) ،(Design and niche hotelsإضئرةك إىلك حتسنيك جو ةك 
* 1ك هيك مديايةك ائمةك صتمفوضيةك األوروبية إ ارهتئك يفك صولسمبورغ .ك مسؤوصيئهتئك اصاليسيةك هيك تزويدك االحتئ ك األورويب بئملعتومئتك اإلحغئليةك اتىك املستوىك 
األورويب،ك وتعزيزك املواءمةك بنيك األسئصيبك اإلحغئليةك يفك اصدولك األاضئءك يفك االحتئ ك األورويب واصبتدانك املاشحةك صالنضمئمك و ولك اصاابطةك األوروبيةك صتتجئرةك 
احلاةك ).(Wikipedia
** 2نشأك مفهومك رنئ قك » « Formule 1ك  يفك اصثمئنينئت،ك فينك فحدثك ثورةك يفك قطئعك اصفندقةك يفك ل ك منك رانسئك وفوروبئ.ك إذك يقرتبك منوذجهك منك اصنمئذجك 
َّ
اص يك مكنتك منك 
املطورةك اصيومك منك طافك شالئتك اصتكتفةك املنخفضةك ».«Low costك استندك تنفيذك هذاك اصنموذجك اتىك جممواةك منك اصدراسئتك األوصية،ك و
يونك متونك يفك 
حتديدك املفهومك اربك مخسك نقئطك فسئسية:ك سعاك فق ك منك  100ك رانكك (يفك ذصكك اصوقت)ك واصنظئرةك وساياك ماي ك وغارةك ائزصةك صتغوتك وتتفز
َّ
اصيارةك ) .(Motot, 2003ك 
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مثال ،ك وتنشيط ك املبيعئت،ك 
اخلدمئتك املبتكاةك يفك اصفنئ ق ك انك طايق ك إ خئلك مفهومك رنك اصطبخك )ً (Gastronomyك 
االستجمئم.ك وبئصتئيلك ميكنك لذصكك اإلشئرةك إىلك ابتكئراتك املنتجئت،ك 
ك 
ك واالبتكئرك يفك اصبىنك اصتحتيةك فوك ماارقك اصااحةك و
ملئك تكونك مدجمةك بذلئءك ومطبقةك اتىك شاال ك سوقيةك جديدة ).(Hjalager, 2010, p. 2
ب .ابتكارات العمليات

Process Innovations

ئك مئك فوك حمسنةك بشك ك لئفك 
َّك 
تتعتقك بإ خئلك وتنفيذك امتيةك إنتئجيةك فوك توزيعيةك جديدةك  ًك 
نوا

(Cherrett, 2011,

)p. 10ك هبدفك اصارعك منك اصفعئصيةك واإلنتئجية ) ،(Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011, p. 3إذ تعتربك االستثمئراتك 
االبتكئراتك يفك اصعمتيئت .ك 
ك 
اصتكنوصوجيةك منك فهمك 
صقدك مك ثَّتتك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك )(ICTك اصعمو ك اصفقايك صتعديدك منك ابتكئراتك اصعمتيئتك خاللك 
فن ك إ خئلك 
ك األخرة.ك إذك بني ك ل ك منك باليك،ك  ك وسئنكالرك وسوريئك )َّ (Blake, Sinclair & Soria, 2006ك 
َّ ك 
اصعقو
جديدك صتكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك قدك يؤثاك اتىك إنتئجيةك املؤسسئتك اصسيئحية.ك تكونك هذهك اصتأثراتك إجيئبيةك 
بشك ك خئصك ملئك تكونك هذهك اصتكنوصوجيئتك مشرتلةك فوك مدجمةك معك تدابرك اسرتاتيجيةك وإ اريةك فخاىك مث ك تعزيزك 
املهئراتك وتسيرك املوار ك اصبشاية ).(Hjalager, 2010, p. 3

ك ادةك فمثتةك البتكئراتك اصعمتيئت.ك حيثك  ِّ
ميكنك تطبيقك اصتكنوصوجيئتك يفك خدمئتك املطئامك 
توك رِّاك مطئبخك اصفنئ ق َّك 
ك متكن ك من ك حتضر ك اصوجبئت ك بطايقة ك فساع ك وفرض  ،ك ك وحتقيق ك اقتغئ يئت ك يف ك اصطئقةك 
من ك احلغول ك اتى ك فسئصيب ِّك 
املستهتكةك واصيدك اصعئمتة ،ك وختفيضك يفك لميةك اصنفئيئت ك واصارعك منك مستوىك اصنظئرة ك  ك وتوررك خدمئتك فساعك وحتقيقك 
َّ
إىلك ااتبئرك فنك استخدامك اصتكنوصوجيئك يفك اصغنئاةك 
ماونةك فلرب.ك إذك متي ك اصدراسئتك اصتجايبيةك )(Empirical studies
اصفندقيةك يسئهمك يفك حتسنيك إنتئجيةك املوظفنيك واصارعك منك اصعوالد.ك ك لمئك تبك نَّتك املطئراتك هيك لذصكك تشكيتةك واسعةك 
منك اصتكنوصوجيئتك اص يك تضمنك حاليةك األشخئصك واألمتعةك ك واملنتجئتك واملعتومئت،ك منك فج ك اصتخفيفك منك صعوبئتك 
سننيك وألسبئبك خمتتفة،ك ظهاتك فشكئل ك خمتتفةك صتتكنوصوجيئتك يفك املطئرات،ك فبازهئ ك بغمةك اصعنيك 
ٌك 
اصنق  ،ك  ك واربك اص
واألشعةك اصسينيةك ) .(Hjalager, 2010, p. 2ك 
ج .ابتكارات إدارية أو تنظيمية

Managerial or Organizational Innovations

نةك إىلك حدك ك لبرك هتدفك إىلك تنظيمك اصعالقئتك  اخ ك املؤسسة،ك  ك وتنظيمك 
ٍّك 
َّك 
هيك ابئرةك انك فسئصيبك جديدةك فوك حمس
مكئنك اصعم ك فوك اصعالقئتك اخلئرجية )،(Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011, p. 3ك  ك وتسيرك وتأهي ك املوظفني،ك 
ك اصعمئلك وجممواةك منك املزايئك األخاى.ك يتمك ثَّ ك اصتحديك 
بئإلضئرةك إىلك بنئءك املهنك )(Building carrersك  ك وطايقةك مكئرأة َّك 
األسئسيك صتعديدك منك املؤسسئتك اصسيئحيةك يفك تطوياك فسئصيبك متكنهئ ك منك احلفئظك اتىك موظفيهئك واصتحكمك يفك 
ِّك 
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يةك لذصكك إىلك حتسنيك اصاضئك يفك مكئنك اصعم ك وإثااءك املعارةك اصداختيةك واملهئراتك 
االبتكئراتك اإل ار ك 
ك 
تكئصيفهئ.ك قدك هتدفك 
اصفئاتة ).(Hjalager, 2010, p. 3

إجنئزاتك مؤسسةك مئكك  ونئصدزك ) (McDonald’sيفك هذاك 
قدمك اصبئحثك اليدناك ) (Leidner, 1993ك حملةك انك  ك 
َّك 
اجملئل:ك تكوين ك وتنشئةك اجتمئايةك خمططةك بشك ك جيد؛ ك االاتمئ ك اتىك فسئصيبك اصتسويقك اصداختي؛ ك  ك وتعزيزك قيمك 
املؤسسة.ك حيث ك  قئمتك اصعديدك منك املؤسسئتك مبحئوصةك تكييفك وتطوياك هذهك األسئصيبك اتىك غاار ك شالةك  يك زينك 
) .(Disney Corporationك 
ك توجيههئك لذصك ك حنو ك املوظفنيك 
ك 
االبتكئرات ك اإل ارية ك صيست ك خمغغة ك رقط ك صتموظفني ك بأجا ،ك  ك و َّإمنئ ك ميكن
ك 
املتطواني.ك اتىك سبي ك املثئل،ك منك اصضاوريك اتىك املتئحفك واملهاجئنئتك اص يك تعتمدك ائ ةك اتىك املتطواني،ك إادا ك 
حزمك )(Packagesك منك املزايئك منك فج ك مكئرأهتم.ك يذهبك اصبئحثئنك قوبتئك ورئييكك )(Gupta & Vajiv, 2000ك فبعدك 
االبتكئراتك اإل ارية.ك وهذاك اتىك سبي ك املثئلك 
ك 
منك ذصك ك انك طايقك إ مئج ك "اصزبون"ك ضمنك اصشاحيةك املستهدرة ك منك 
اتىك وشكك احلغول ك يفك سيئحةك امليئمااتك )،(Adventure tourismك فينك تكونك مشئرلةك اصزبونك يفك امتيةك إنتئجك 
يةك إىلك حدك ك لبر ).(Hjalager, 2010, p. 3
ٍّ
اخلدمةك ضاور
د .االبتكارات التسويقية

Marketing Innovations

نةك إىلك حدك ك لبر
ٍّك 
َّك 
فسئصيبك تسويقيةك جديدةك فوك حمس
هيك ابئرةك انك 

(Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2011,

) p. 3ك  .رحسبك اصبئحثك هئنكينتونك ) ،(Hankinton, 2004ك ميكنك صتمفئهيمك اصتسويقيةك اجلديدة ك فنك تتطورك إىلك 
اصعمالء،ك وليفيةك بنئءك واحلفئظك اتىك 
ك 
ابتكئرات،ك ملئك تقومك هذهك املفئهيمك بتييرك اصطايقةك اصعئمةك اص يك يتمك هبئك اصتواص ك معك 
اصعالقئتك معهم ).(Hjalager, 2010, p. 3

االبتكئراتك اصتسويقيةك إادا ك وإ خئلك باامجك اصوالء،ك اص يك انتشاتك 
ك 
منك األمثتةك اصبئرزةك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك 
اآلنك وفصبحتك متوراةك يفك اصعديدك منك اصغيغ.ك تقومك هذهك اصربامجك بإحداثك تييرك جذريك يفك اصعالقئتك بنيك مور يك 
اخلدمئتك اصسيئحيةك وزبئلنهم،ك انطالك قًئك منك امتيةك رايدةك وبسيطةك صتشااءك إىلك تبئ لك اصورئء ك ك واصعديدك منك املزايئك األخاىك 

غرك املتموسة،ك  ك ممَّ ِّ
ئك ميكنك منك حتوي ك امتيةك اصشااءك إىلك االقةك اتىك املدىك اصبعيد ).(Hjalager, 2010, p. 3

االبتكئراتك اصتسويقية ،ك اص يك 
ك 
ف َّك ىك لذصك ك تطور ك شبكةك االنرتنت ك خاللك اصعقو ك املئضيةك إىلك توصيد ك ستستةك منك 
فك ثَّات ك بدورهئ ك اتى ك فغتبية ك املؤسسئت ك اصسيئحية ،ك  ك وسئمهت ك يف ك اصتقتيص ك اصكبر ك صعد ك اصوسطئء ك اصتقتيديني ك مث ك 
اصولئالتك اصسيئحية.ك إذك تعتربك قدرةك اصزبئلنك اتىك خدمةك فنفسهم،ك بئإلضئرةك إىلك إمكئنيةك اصوصولك إىلك تشكيتةك واسعةك 
حمالئتك اصبحثك ثورةك جذريةك يفك 
ك 
فستوبًئك ص
منك اصعاوضك بفض ك شبكةك االنرتنت،ك  ك 
تخفيضك اصتكئصيف.ك فحدثك لذصكك  ك ِّ
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ليةك سوقيةك فلثاك مسئواةك مقئرنةك 
ك 
مكنت ك املؤسسئتك اصسيئحيةك اصغيرةك منك احلغولك اتى ك ما
صنئاةك اصسيئحةك لوهنئك  َّك 
ك 
بئملؤسسئتك اصاالدة.ك تنئولك اصبئحثونك قزيئنق،ك ووباك وريسئمنئياك )(Xiang, Wöber, & Fesenmaier, 2008ك فمهيةك 
مااقبة ك وإائ ة ك اصتفكر ك يف ك متثي ك اصوجهئت ك واملؤسسئت ك اصسيئحية ك اتى ك االنرتنت .ك إذ ك تداو ك وسئل ك اصتواص ك 
االجتمئايك املستهتكنيك إىلك املسئمهةك واصتعدي ك يفك امتيئتك اصبحث،ك مئك سئهمك يف ك إحداثك تييرك يف ك فسئصيبك 
اصتسويقك انك طايقك حتوي

ك قدرك لبرك منك قوةك االتغئلك إىلك اصزبئلنك  (Buhalis & Law, 2008; Schegg, Liebrich,

).Scaglione, & Ahmad, 2008ك  ك 
االبتكئراتك اصتسويقيةك يفك اصعالمئتك اصتجئريةك املشرتلة ك ) ،(Hankinton, 2004اصنشئطك اصذيك 
ك 
تتمث ك ك لذصكك 
ميكنك مالحظتهك غئصبًئك يفك جمئلك رنك اصطهيك واصسيئحة.ك يشم ك االبتكئر ك يفك هذاك اجملئلك تنميةك اصعالقئتك اصداختيةك 
ك 
واخلئرجيةك معك وسئل ك اإلاالمك اصدوصية،ك فينك يقومك اصغحفيونك بئصتواص ك حولك مسئبقئتك اصطعئمك واصطبخ،ك ك واألحداثك 

معك فشهاك اصطهئة،ك ممئك يسئهمك يفك اصرتويجك بذلئءك ملنئطقك اجلذبك يفك اصوجهئتك اصسيئحية ) .(Hjalager, 2010, p. 3ك 
ه .االبتكارات المؤسساتية

Institutional Innovations

توراك املؤسسئتك اإلطئرك اصذيك يتفئا ك ريهك األشخئص.ك رئملؤسسئتك صيستك رقطك مئ ية،ك صكنهئك متتتكك لذصكك 
ائ اتك وتقئصيدك مؤسسئتيةك (مث ك اصقنواتك اصتجئريةك املعتئ ة،ك ك وفقسئمك اصعم ك املنشأةك بعمقك بنيك اصقطئائتك اجلزليةك 
صتغنئائت ك وبني ك اصغنئاة ك وخدمئهتئ ك املسئادة،ك إخل) ) .(Hjalager, 1997, p. 39ك يتمث ك االبتكئر ك املؤسسئيتك 
حسبك اصبئحثك موريسونك ) (Morrison, 2007ك يف ك هيك ك تعئوين/تنظيميك جديدك فوك إطئرك قئنوينك يقومك بإائ ةك 
توجيهك فوك حتسنيك بطايقةك لفئةك املؤسسةك يفك بعضك جمئالتك اصسيئحة.ك رئصدراسئتك حولك اصشبكئتك )(Networksك 
ئك هئمئك يفك اصدراسةك حولك اصسيئحة،ك إذك يتمك ااتبئرك اصشبكئتك لأسئسيةك 
تتك موضوا ًك 
ًك 
واصتحئصفئتك ) (Alliancesك مك ثَّ

االبتكئرات،ك خئصةك بنيك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطة ) .(Hjalager, 2010, p. 4ك 
ك 
منك فج ك تاويجك 

ك انتشئرا،ك ممئك يؤثاك اتىك طايقةك ام ك اصعديدك منك املؤسسئتك 
ومعك ذصكك قدك توصِّدك املؤسسئتك اجلديدةك تييراتك فلثا ك ً

ك اصقويةك بنيك بطئقةك "فمريكئنك 
ك مؤسسئتيًئك ذاك آثئرك ك طويتةك املدى.ك رئصعالقة ك 
ك 
ك ابتكئرا
وزبئلنهئ.ك ك تعتربك  ًك 
مثالك بطئقئتك االلتمئن ك ً

إلسربس"* (American Express)1ك واصفئاتني ك يفك صنئاةك اصسيئحةك يوض ك ذصك.ك يعتربك لذصك ك إنشئء ك فنظمةك 

صةك ائمليًئك تقومك بئصدارهئك شالةك فمايكئنك إلسربس،ك املعاورةك فيضئك بإسمك )،(AMEXك وهيك شالةك متعد ةك اجلنسيئتك صتخدمئتك 
*1هيك بطئقةك  رعك مقبو ك 
ك نظااك صتمزايئك اص يك تتمتعك هبئك اصبطئقةك واص يك تيينك انك استعمئلك اصنقدك فوك اصشيكئتك (اصبنكك األر ينك اصكوي ي،ك 
املئصية.متن ك هذهك اصبطئقةك صكبئرك اصعمالءك يفك اصبنك ك ً
.)2020
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بتكئراتك 
احلجزك اإلصكرتونية*،(CRS)1ك اص يك ف َّتك إىلك االاتمئ ك اتىك مالزيةك اصوصولك إىلك تذالاك اصطران،ك منك فهمك اال ك 
املؤسسئتية ك ذات ك اصتأثر ك اصكبر ك اتى ك إمكئنية ك اصوصول ك صتعديد ك من ك املنتجئت ك املختتفة ،ك ك واملنئرسة ك واألسعئر
).(Hjalager, 2010, p. 4
4.3.1

أنواع االبتكارات وف ًقا لنهج أبيرناثي وكالرك وتطبيقاتها على صناعة السياحة

Types of

Innovations according to the Abernathy & Clark Approach and their.

.Application in the Tourism Industry
نك فبرنئثيك ولالركك )(Abernathy & Clark, 1985ك بتطوياك منوذجك خئصك بئالبتكئرك ميكنك تطبيقهك 
قئمك اصبئحثئ ك 
اتىك اصعديدك منك اصقطئائت.ك يشرك احملورك األرقيك صتنموذجك إىلك مئك إذاك لئنتك ابتكئراتك معينةك جتع ك اصاوابطك اصتجئريةك 
اصقئلمةك ادميةك اجلدوىك )،(Obsoleteك فوك مئك إذاك لئنتك تؤ يك إىلك تعزيزك اصاوابطك اصقئلمةك بنيك املؤسسئت.ك بينمئك يشرك 
احملورك اصعمو يك إىلك املعارةك واصكفئءاتك املستخدمةك إلنتئجك املنتجئتك فوك اخلدمئت.ك يفك بعضك احلئالتك تغب ك األركئرك 
واملؤهالتك اصسئبقةك قدميةك وضاوريةك االستبدال،ك بينمئك يفك حئالتك فخاى،ك يكونك تكييفك وتطوياك اهليئل ك اصقئلمةك 
فلثاك فمهية.ك ميكنك توضي ك اصنموذجك يفك اصشك ك رقمك ( .)3-1ك 
أ .االبتكارات المنتظمة

Regular Innovations

ابئرةك انك تعديالتك طفيفةك قدك تتطورك إىلك تعديالتك مهمةك اربك اصوقت ).(Budeanu, 2012, p. 4ك منك فمثتةك 
االبتكئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك مئك يتي:
ك 
هذاك اصنوعك منك 


قك لبرةك حتتويك اتىك املزيدك منك 
استثمئراتك جديدةك يفك هيئل ك واسعة،ك اتىك سبي ك املثئلك االستثمئرك يفك رنئ ك 
املاارق؛



حمسنةك وسايعة،ك ولذصكك تورر ك مزايئك إضئريةك 
اصتكوينك اصداختيك صتموظفني،ك ممئك يسئهمك يفك توصيدك خدمئت ك  َّك 
صتزبئلن.




يةك مثال.
حتسنيك معئيرك اجلو ة،ك انك طايقك اصتطورك منك جنمتنيك إىلك ثالثةك جنومك يفك املؤسسئتك اصفندق ًك 
االقرتابك منك فسواقك جديدةك بئالاتمئ

ك اتىك نفسك األسئصيبك واملنتجئت )(Hjalager, 2002, p. 466

*1نظئمك احلجزك اإلصكرتوينك ()Computer Reservation Systemك هوك نظئمك حموسب يستخدمك صتخزينك واالستعالمك واصقيئمك بعمتيئتك احلجزك صتسفا.
استخدمتهك يفك اصبدايةك شالئتك اصطران،ك مثك امتدك ريمئك بعدك صتستخدمهك ولئالتك اصسفاك ).(Wikipedia
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ب .االبتكارات المتخصصة

Niche Innovations

اصفئاتنيك وفصحئبك املغتحة،ك 
ك 
ابئرةك انك حتسينئتك اتىك نطئقك صير،ك تؤ يك إىلك تييرك اصعالقئتك بنيك خمتتفك 
بدونك تييرك املهئراتك اصالزمةك صتوزيعك فوك تستيمك اخلدمئت )(Budeanu, 2012, p. 5ك .ك ياِّلزك ائ ةك اصبئحثونك واملمئرسونك 
كئرات.ك ريمئك يتيك بعضك 
ملئك يتعتقك األماك بئالبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك اتىك اصفاصك املتعد ةك يفك هذهك اصفئةك منك االبت ك 
األمثتة :ك 


ك مكمتةك صتمؤسسئتك اصسيئحيةك اصقئلمة،ك 
إ خئلك رئئتك جديدةك منك املؤسسئتك يفك صنئاةك اصسيئحةك بئاتبئرهئ ِّ
ك مور يك 
ًك 
مثال،ك إ خئلك مئن ك امتيئزك )(Franchisorك غرك  ُممك ثَّ ك منك قب ك فوك مستثماك فجنيب.ك ميكنك لذصكك إقنئع ِّ
اعك مور يك اخلدمئتك 
منتجئتك مكمتةك فخاىك بأنك اصسيئحةك سوقك يتوارقك مع ك فنشطتهم،ك مث ك بعضك فنو ِّ
ِّ
اصغحية.



إقئمةك حتئصفئتك تسويقية ك معك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك ) (Tour Operatorsاملختغنيك يفك رئةك معينةك 
مثال،ك منك فج ك اصوصولك إىلك جمموائتك جديدةك منك اصزبئلن.
ًك 



تطوياك تشكيالتك جديدةك انطالك قًئك منك املنتجئتك احلئصية.



ااةك مثالك 
تشيي ك موار ك سيئحيةك اتىك نطئقك صير،ك واص يك تكونك هلئك االقةك معك اصزر
ً

(Hjalager, 2002,

).pp. 466-467
ج .االبتكارات الجذرية

Revolutionary Innovations

صكنهئك تير ك بطايقةك جذريةك املهئراتك املعنيةك بتستيمك اخلدمة
ِّك 
ابئرةك ان ك تييراتك الك تؤثاك اتىك اهليئل ك اصعئمةك 
مكئنك مثالك فنك يتأثاك قطئعك لئم ك بتييرك ائمك يفك اصقدراتك واملهئراتك اصالزمةك خاللك 
ًك 
)(Budeanu, 2012, p. 5ك  .بئإل
ررتةك طويتةك منك اصوقت.ك اتىك مستوىك املؤسسةك فوك اصوجهةك اصسيئحية،ك ميكنك صالبتكئراتك اجلذريةك فنك ك تُك وك صِّدك اصنتئلجك 
اصتئصية :ك 


صوجيئك جديدةك يفك املؤسسئت،ك ممئك يدرعك املوظفنيك إىلك اصتوقفك امئك لئنواك يقومونك بهك فوك تييرك 
انتشئرك تكنو
َّ
طايقةك إجااءك تتكك اصعمتيئت.ك اتىك سبي ك املثئل،ك ف َّىك اصتطوياك املشرتكك ملستتزمئتك ومعداتك املطبخك معك 
ك املور ة ك صتمنتجئت ك اصيذالية ك اجملهزة ك ) ،(Pre-cookedك إىل ك إصيئء ك شاط ك مهئرات ك اصطبخ ك يفك 
املؤسسئت ِّ
املطئام.



خيتتفك  اصتسويقك واصبيعك اإلصكرتوينك انك توزيعك املنشوراتك واصكتيبئت،ك صكنك يبقىك نفسك املور ينك واصزبئلنك 
).(Hjalager, 2002, p. 467
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د .االبتكارات الهيكلية

Architectural Innovations

ابئرة ك ان ك تييرات ك جذرية ك تؤثا ك اتى ك اهليئل ك اصعئمة ك وتؤ ي ك إىل ك إقئمة ك قوانني ك جديدة ك يف ك نظئم ك اصسيئحة
) .(Budeanu, 2012, p. 5ريمئك يتيك بعضك األمثتة :ك 


استياللك موار ك جديدة،ك مث :ك اصسيئحةك اصقطبية،ك فوك بنئءك رنئ قك ومنئطقك جذبك سيئحية ك بئستعمئلك 
اجلتيد،ك األماك اصذيك يتطتبك تورُاك مغممني،ك وبنئليني،ك وفجهزةك ومسوقنيك جد ،ك إخل.



يعئتك اصبيئيةك مثال.ك رحظاك حولك بنئءك بىنك حتتيةك 
إائ ةك هيكتةك اصبىنك اصتحتية،ك لئستجئبةك صتقواننيك واصتشا
ً
جديدةك اتىك طولك اصسواح ك يتطتبك إائ ةك حتديدك اإلمكئنئتك االقتغئ يةك يفك فمئلنك فخاى

(Hjalager,

).2002, pp. 467-468
شكل رقم ( :)3-1تطبيق نموذج أبيرناثي وكالرك )(Abernathy & Clarkك لصناعة السياحة

tourism, Tourism

innovation defectiveness in

Repairing
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5.3.1

تأثير االبتكار في صناعة السياحة على تنافسية وأداء المؤسسات

Impact of Innovation

.in the Tourism Industry on Firm Competitiveness and Performance
اءك موضوائك مالزك يًئك يفك األ بيئتك واصدراسئتك اصسئبقة،ك إذك يعو ك ذصكك 
ًك 
مك ثَّتتك اصعالقةك بنيك ل ك منك االبتكئرك ك واأل
اتك 
إىلك اصبئحثك شومبيرتك ) (Schumpeter, 1934ك اصذيك لئنك ينظاك إىلك اصنموك االقتغئ يك اتىك فنهك امتيةك تيير ك 
قئمك مثالك 
ك 
زتك لذصكك بعضك اصدراسئتك األخاىك اتىك فمهيةك االبتكئر،ك 
لمية،ك يتمك قيئ هتئك منك طافك االبتكئر ك .ك لمئك رَّك ل ك 
ل ك منك قاوهنوقك ولورمئنك ) (Gronhuag & Kufmann, 1988بابطك االبتكئر ك معك األ اءك اصتنظيميك ومتكنَّئ ك منك 
َّ
صكيك تتمكنك املؤسسئتك منك التسئبك ميزةك تنئرسيةك وضمئنك بقئلهئك ك ومنوهئ،ك اتيهئك فنك 
خاللك  راستهمك إثبئتك فك نَّهك 
تبتكا ).(Nybakk, Vennesland, & Hansen, 2008, p. 6ك 
االبتكئرية ،ك واص ي ك تكونك يف ك فغتبيتهئ ك نتئلج ك غر ك متموسة ،ك تشك ك 
ك 
ك فن ك امتية ك قيئس ك نتئلج ك اصسيئسئت ك 
غر َّك 
صعوبئتك لبرة ك ) ،(Diez, 2001ك ألهنئ ك تنطوي ك يف ك آن ك واحد ك اتى ك تييرات ك مئ ية ك وتييرات ك نواية ك يف ك ستوكك 
املؤسسئت،ك ك واجلهئتك اصفئاتةك واملنظمئتك ).(Institutionsك الك يوجدك لذصكك منوذجك خطيك بسيطك يدرسك اصعالقئتك 
بني ك اصسبب ك واصتأثر

ك )and effect

 (Causeك بني ك املدخالت/األنشطة ك واملخاجئت/اصنتئلج

(Rodriguez,

) ، Williams, & Hall, 2014, p. 80صذصكك هنئكك معارةك جتايبيةك ج ُك دك حمدو ةك حولك آثئرك االبتكئرك اتىك املؤسسئتك 
واصوجهئتك اصسيئحية ) .(Hjalager, 2010, p. 7ك 
ومعك ذصك،ك ميكنك ذلاك بعضك اصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك قئمتك بئصابطك بنيك االبتكئرك وجممواةك منك املخاجئت،ك 
إذك تنئوصتك اصبعضك منهئ ك تأثر ك االبتكئر ك اتىك اصتنئرسية،ك ك واصتكتفةك وجئذبيةك اصسوق.ك اتىك سبي ك املثئلك قئمك ل ك منك 
هئلك وويتيئمسك )(Hall & Williams, 2008ك بابطك االبتكئرك معك املي

ك إىلك اصبقئءك بئصنسبةك صتمؤسسئتك اصسيئحية.

آخاك ونك ) (Victorino et al., 2005بتقييمك فثاك االبتكئرك يفك خمتتفك رئئتك اصفنئ قك يفك فمايكئك 
ينوك و ك 
لمئك قئمك ريكتور ك 
اصشمئصية ك اتى ك خيئر ك اصزبئلن  ،ك إذ ك فشئرت ك بيئنئهتم ك االستقغئلية ك إىل ك فن ك املؤسسئت ك املبتكاة ك تفوز ك مبيزة ك تنئرسيةك 
ئملؤسسئتك اص يك تقومك بتمييزك منتجئهتئك حتققك املزيدك منك اصنجئحئتك مقئرنةك بئص يك الك تقومك بذصك،ك 
ِّك 
وبتفضي ك زبئلنهئ.ك ر
فمسئهلئك اصبشايك يفك نفسك اصوقت.ك فمئ ك ريمئك خيصك ختفيضك 
َّك 
صكنك يكونك هذاك اصتأثرك فلرب ك ملئك تقوم ك املؤسسةك بتطوياك ر
اصتكئصيف،ك ريتمك حتقيقك ذصكك ملئك تقومك املؤسسئتك اصفندقيةك بإ خئلك فنظمةك تكنوصوجيةك صتستيمك اخلدمئت

(Hjalager,

).2010, p. 7
إضئرةك إىلك ذصك،ك تعدُك اصدراسئتك واصبحوثك اصتطبيقيةك حولك تأثرك االبتكئر ك يفك صنئاةك اصسيئحةك لك ك نئ رة،ك 
يفك حنيك فنَّهك متك إادا ك  بعضك اصدراسئتك يفك راوعك معينة،ك خئصةك يفك صنئاةك اصفندقةك واصطران.ك منك بينهئك  راسةك 
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اك إجيئبيًئك صتنشئطك 
ك تأثر ك 
ك 
اصبئحثك سئندريكك وآخاين ك ) (Sandvik, Duhan, & Sandvik, 2014ك اص يك بيَّنتك وجو ك ً
املبتكا ك اتى ك رحبية ك املؤسسئت ك اصفندقية ك اصناوجيية .ك وبئملث

 ،ك وجد ك اصبئحثئن ك هيتمئن ك ولئصيئبن ك  & (Hilman

ئك قويًئك بنيك امتيةك االبتكئر ك -خئصةك يفك حئصةك 
) Kaliappen, 2015ك اندك حتتيتهمك صتغنئاةك اصفندقيةك املئصيزيةك ارتبئ ك طً ك 

قك األلربك حجمئ-وف الهئ،ك حيثك قئمئك بتحديدك االبتكئرك بئاتبئرهك اسرتاتيجيةك فسئسيةك صتمؤسسئت.ك ك لمئك قئمك 
ًك 
اصفنئ
آخاك ون ك ) (Blake et al., 2006ك بئستعااض ك اصبحوث ك اصسئبقة ك ك واستخالص ك اوام ك اصنجئحك 
اصبئحث ك باليك ك ك و ك 
األسئسيةك إلنتئجيةك املؤسسئتك اصسيئحية،ك حيثك متثتتك هذهك اصعوام ك يف:ك اصافمسئلك املئ ي،ك ك واصافمسئلك اصبشايك معك 
املهئراتك واصتكوين،ك ك واالبتكئرك واصبيئةك اصتنئرسية.ك  َّ
فيك فنك االبتكئرك يتواجدك يفك قتبك اصتنئرسية،ك صكنهك يبقىك غرك لئفك 
صوحدهك منك فج ك ضمئنك ذصك،ك سواءً ك تعتقك األماك بئملؤسسئتك فوك بئصوجهئتك اصسيئحية

(Hall & Williams,

).2008, pp. 43-44ك  ك 

منك فبازك اصدراسئتك لذصكك  راسةك اصبئحثةك شريتك ) (Cherrett, 2011ك حولك االبتكئر ك يفك صنئاةك اصسيئحةك 
فنك فغتبيةك املؤسسئتك اصسيئحيةك حم َّك اصدراسةك الحظتك "ارتفئع"ك فوك "ادمك 
تبنيك منك خاللك نتئلجهئك  َّك 
صدومينيكئ،ك إذك  َّ
االبتكئريةك اص يك قئمتك هبئ.ك منك جهةك فخاى،ك بك يَّنتك اصنتئلجك (انطالقئك منك اصتيذيةك 
ك 
اصتيير"ك يفك ف الهئ ك بعدك األنشطةك 
اصعكسيةك صتزبئلن ك  ك وتعتيقئهتمك وتقييمئهتم)ك ارتفئعك يفك حتقيقك رضئك اصزبئلنك بنسبةك  ،%83ك ك ومتييزك املنتوجك بنسبةك ،%78ك 
ةك وصورةك اخلدمئتك املقدمةك بنسبةك .%69ك  ك 
وحتسنيك جو ك 
منك اصبحوثك األخاى،ك  راسةك جئلوبك وآخاينك )(Jacob, Tintoré, Aguiló, & Mulet, 2003ك اص يك هدرتك 
اتك يفك املؤسسئتك اصسيئحيةك جلزرك اصبتيئرك االسبئنية.ك تبنيك منك نتئلجهئك  َّ
فنك 
إىلك تقييمك فمهيةك األنواعك املختتفةك صالبتكئر
َّ
املؤسسئتك اصسيئحيةك تبتكاك اتىك فسئسك منتظم،ك مبتوسطك سبعةك ( )7ك ابتكئراتك خاللك اخلمسك سنواتك اصسئبقةك 
االبتكئرات ك .ك 
ك 
صتدراسة،ك حيثك متك ثِّ ك ابتكئراتك اصعمتيئت،ك ك وفسئصيبك اصتوزيعك واصتييراتك اصتنظيميةك اجلزءك األلربك منك هذهك 
االبتكئراتك 
ك 
فن ك هذهك 
االبتكئراتك اصتكنوصوجية،ك و َّك 
ك 
احلَنك وسبةك هيك مغدرك فهمك 
ك فن ك تكنوصوجيئ ك املعتومئتك و ك 
لمئك تبني َّك 
َّ
اصارعك منك رضئك زبئلنهئ.ك  ك 
ك 
سئمهتك يفك حتسنيك صورةك املؤسسئت،ك وتعزيزك رحبيتهئك و

فنك 
فخرا ،ك توصتت ك جممواة ك من ك اصدراسئت ،ك من ك بينهئ ك  راسة ك باليك ك ك وآخاين ك )َّ (Blake et al., 2006ك 
و ك ً

االبتكئرات،ك والك سيمئك منك حيثك 
ك 
املؤسسئتك اصربيطئنيةك تتمتعك مبستويئتك ائصيةك منك االبتكئرك منك حيثك فغتبيةك فنواعك 
االبتكئراتك متعد ة،ك متزامنةك ومتكئمتة
ك 
فيك فنك 
اصتسويقك واصرتويجك يفك ل ٍّ ك من ك صنئا يك اصرتريهك واإلطعئم.ك  َّك 

(Tether

معدلك االبتكئر ك بئختالفك نوعك املؤسسة،ك إذك إك نَّه ك ياتفعك 
لمئك بني ك اصبعضك منهئك اختالفك  َّك 
).& Howells, 2007ك ك  َّ ك 
بئرتفئعك حجمهئك )،(Sundbo, Orfila-Sintes, & Sørensen, 2007; Jacob & Groizard, 2007ك ك واختالرهك 
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ك ابتكئراك منك املؤسسئتك اصسيئحيةك احملتيةك  (Jacob
بئختالفك جنسيتهئ،ك حيث فنك املؤسسئتك اصسيئحيةك األجنبيةك فلثا ك ً
) .& Groizard, 2007ك 
6.3.1

حواجز االبتكار في صناعة السياحة

Innovation Barriers in the Tourism Industry

بئصاغمك منك فمهيته،ك قدك يواجهك االبتكئرك اصعديدك منك احلواجز،ك يتطتبك توراك موار ك معينةك منك فج ك اصتيتبك اتيهئ.ك 
إنك متكنتك املؤسسةك منك اصتخك تُصك منك هذهك احلواجزك بطايقةك لفك ؤة،ك تكونك بذصكك قدك وجدتك طايقةك اصبقئءك اتىك األق ك 
بغفةك مؤقتة،ك فوك فرض ك منك ذصك،ك اصزيئ ةك يفك حغتهئك اصسوقية،ك ك ورقمك فامئهلئك فوك رحبيتهئ

(Williams, 2014, pp.

) .168-169ك 
أ .الحواجز المرتبطة بالبيئة

Environnemental Obstacles

ك فن ك اخلغوصيئت ك اصستولية ك واهليكتية ك صغنئاة ك اصسيئحة ك قد ك توك صِّد ك حواجز ك مهمةك 
يشر ك فغتبية ك اصبئحثني ك إىل َّك 
صالبتكئرت ،ميكنك توضي ك هذهك اخلغئلصك واحلواجزك يفك اجلدولك رقمك (.)4-1
جدول رقم ( :)4-1الخصائص البيئية لصناعة السياحة التي تولِّد حواجز لالبتكار
الخصائص
عدم تجانس نماذج األعمال
)(Business Models

حواجز االبتكار ك 
شفئريةك ضعيفة ك صتسوقك وصعوبئتك 
يفك جتابةك املفهوم ك 

الباحثون ك 
(Ottenbarcher & Harrington,
2010 ; Camison & Monfort)Mir, 2012

قدرة ك منخفضة ك اتى ك استيعئبك 
االبتكئرات ك 
ك 
صناعة مهيمنة بالمؤسسات
السياحية المصغرة والصغيرة
والمتوسطة

)(MSMTEs

ديناميكيات التطوير متقلبة
(Volatile developmental
)dynamics

معئرف ك حمدو ة ك حول ك اصكيفك 
) (Know howك اص ي ك تؤ ي ك إىلك 
االبتكئرات ك 
ك 
ادمك تط ُورك نظئمك االبتكئرك يفك صنئاةك 
اصسيئحة ك 
اصتكئصيفك اصعئصيةك صتغفقئتك اهلئ رةك 
إىلك إقئمةك هيئل ك تعئونية ك 
معدل ك ماتفع ك صيتق ك املؤسسئتك 
اصسيئحية ك اصغيرة ك واملتوسطةك 
وتقتب ك متكية ك املؤسسئتك 
اصسيئحية،ك األما ك اصذيك يثك بِّطك تطورك 
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; (Pivcevic & Petric, 2011
& Hjalager, 2002 ; Camison
Monfort-Mir,
; 2012
& Weiermair, 2006 ; Beritelli
Rome, 2006 ; Pompl & Buer,
2006 ; Nordin, 2003 ; ECORYS,
)2009 ; Keller, 2006

(Pechlaner,
Fischer
&
Hammann ,2009; Hjalager
,2002; Camison & MonfortMir, 2012; Nordin, 2003; Jacob
& Groizard, 2007; Decelle,
)2006
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اصعالقئت ك اصتعئونية ك اصقئلمة ك اتىك 
اصثقةك وتاالمك املعارة ك 
توصيدك صورةك ستبيةك صغنئاةك اصسيئحةك 
يفك سوقك اصعم ك 
صعوبةك جذبك املوار ك اصبشايةك ذاتك 
رجةك ائصيةك منك اصكفئءةك واصتأهي ك 
املاونة ك اصكبرة ك صتعك والد ،ك  ك وتقتبئتك 
ومومسيةك اصطتبك تزيدك منك خطاك ادمك 
ارك وحئصةك ادمك اصيقنيك صسوقك 
االستقا ك 

الحساسية لتقلبات الطلب
االبتكئرات ك 
ك 
 (Vulnerability to demandمعدل ك ائلك  ك صتجديد ك اصافمسئلك 
اصبشاي،ك اصشيءك اصذيك يعاق ك تاالمك 
)fluctuations

(Tisdell, 2002; du Cluzeau,
;2006; Dwyer & Edwards, 2009
Hjalager, 2002, Sundbo et al.,
& 2007; Decelle, 2006; Camison
)Monfort-Mir ,2012

املعئرف ك اجلديدة ك ويقوم ك بتثبيطك 
إمكئنية ك جذب ك موار ك بشاية ك ذاتك 
ني ك 
ك اصعئصِيَك ـ ن ك 
اصكفئءةك واصتأهي ك 

ثقافة قلَّة الثقة
)(Culture of little trust

حتوي ك غرك لفءك صتمعئرف ك 
ميول ك ضعيف ك صتتعئون ك يف ك جمئلك 
االبتكئر ك 
ك 
اجلمو

ك املؤسسئيتك  (Institutional

) inertiaك 
ادم ك املطئبقة ك بني ك حئجئتك 
السياسة السياحية غير المتطورة املؤسسئت ك اصسيئحية ك واصعاوضك 
 (Undeveloped tourismاملؤسسئتيةك (احلكومية) ك 
)policy

(Hjalager, 2002; Pechlaner et
al., 2009; Najda-Janoszka,
)2013

ام ك منخفض ك صتمؤسسئتك 
اصسيئحية ك 
األابئءك اإل ارية ك 
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;(Hjalager, 2010; Keller, 2006
Weiermair, 2006; ECORYS,
)2009
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حماية قانونية محدودة
ِّ
هيمنةك املقتدين ك 
لالبتكارات
استعدا ك ضعيفك صتتعئونك يف ك جمئلك 
(Limited legal protection
االبتكئر ك 
)of innovations

(Hjalager,
;2002
Najda;Janoszka, 2013; Decelle, 2006
)Sundbo et al., 2007

Source: Najda-Janoszka, M. & Kopera, S (2010), Exploring barriers to innovation in tourism industrythe case of southern region of Poland, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, p. 191.

ب .الحواجز التنظيمية

Organizational Obstacles

يعتربك احلجمك اصغيرك صتمؤسسئتك ) (European Commission, 2006ومعدلك اصدورانك اصعئيلك صتموظفنيك يفك 
صنئاةك اصسيئحة ) (Hjalager, 2002, p. 470فهمك املغئ رك اصداختيةك حلواجزك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصسيئحية.ك 
ميكنك توضي ك هذهك اخلغئلصك واحلواجزك يفك اجلدولك رقمك ( .)5-1ك 
جدول رقم ( :)5-1الخصائص التنظيمية الخاصة بالمؤسسات السياحة التي تولِّد حواجز لالبتكار
الخصائص

حواجز االبتكار ك 

الباحثون ك 

نقصك يفك املاونة ك 
ثقافة ضعيفة لالبتكار وإدارة
المعرفة
(Low innovation and
knowledge management
)culture

معارةك ضئيتةك صتبيئة ك 
نقصك احلئجةك صالبتكئر ك 
نقصك املعارةك حولك االبتكئر ك 
ثقئرةك ادمك املخئطاة ك 
ادم ك رهم ك فمهية ك االبتكئر ك يف ك بنئءك 
اصتنئرسية ك 

(Cordeiro & Vieira, 2012),
(Howells & Tether, 2004),
& (Cooper, 2006), (Mistilis
Gretzel, 2013), (ECORYS,
2009), (M. C. Ottenbacher,
2007), (M. Ottenbacher, Shaw,
)& Lockwood, 2006

مشئل ك املوار ك اصبشاية ك 
تكوينك غرك لئفك  ك 
مؤهالتك رمسيةك منخفضة ك 
ارز،ك اصتعتمك واالبتكئر ك 
ك 
معدل دوران الموظفين جد عال نقصك احلو
 (High personnel turnoverنقصك يفك اخلربةك اصتقنية،ك يفك اصتكوينك 
)rate

املاللمك واصدارعك صتتقدم ك 
اصنقص ك يف ك املوظفني ك واملهئراتك 
األسئسية ك 
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(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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تسيير ضعيف للتغيير
(Weak change
)management

مواقفك املدياينك وادم ك  امهئك منك 
طافك اهليئل ك اصتنظيمية ك 
نقصك يفك روحك اصايئ ةك واصتيير ك 
مقئومةك املوظفنيك صتتييرات ك 

(Pechlaner,
Fischer
&
Hammann ,2009; Hjalager
,2002; Camison & Monfort-Mir,
& 2012; Nordin, 2003; Jacob
)Groizard, 2007; Decelle, 2006

يسبِّبك احلجمك اصغيرك صتمؤسسئتك 

(بئإلضئرةك ملشئل ك املوار ك اصبشاية) ك 
ك املعئرفك 
قدرة ك ضعيفة ك الستيعئب ك 
االبتكئراتك اخلئرجية ك 
ك 
ك و
قدرةك حمدو ةك اتىك توررك استمااريةك 
الحجم الصغير للمؤسسات
)(Small size

يفك اصنشئطئتك املبتكاةك وبتوغك معدلك 
فمث ك صالبتكئر ك 
موار ك حمدو ة ك تزيد ك من ك خطاك 
اصوصولك 
االبتكئرك وحت ُك دك منك إمكئنيةك  ك 
صتتكنوصوجيئ ،ك اص ي ك تكون ك ماتفعةك 
اصثمن ك صتمؤسسئت ك اصسيئحيةك 
املغياة ك ك واصغيرة ك واملتوسطةك 

(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

( )MSMTEsك 
اصرتليزك اتىك اصعمتيئتك اصيومية ك 
قيو ك تقنية ك 
معارف وموارد غير كافية في
تكنولوجيا المعلومات
(Insufficient IT
competencies and
)resources

نقصك اصتكئرؤك بنيك اصتكنوصوجيئت ك 
خمئطاك فمنيةك ومشئل ك اخلغوصية ك 
ك 
مشئل ك قئنونية ك 
نقصك يفك اصتكنوصوجيئ ك 
مهئرات ك حمدو ة ك يف ك تكنوصوجيئك 
اإلاالم ك واملتعتقة ك بئصتعقيدك 
اصتكنو ك صوجي ك 

(Mistilis & Gretzel, 2013),
(European Commission, 2006),
)(Howells & Tether, 2004

Source: Najda-Janoszka, M. & Kopera, S (2010), Exploring barriers to innovation in tourism industrythe case of southern region of Poland, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, p. 193.
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ج .حواجز مرتبطة بعملية االبتكار

Innovation Process Related Barriers

ك فن ك اصبيئنئتك اص يك متك 
ة،ك إال َّك 
بئصاغم ك منك حداثةك نشأةك اصدراسئتك اصتجايبيةك حولك االبتكئر ك يفك صنئاةك اصسيئح َّك 
اص يك تدامك 
ِّك 
االبتكئراتك اص يك متك إ خئهلئك يفك صنئاةك اصسيئحةك و
ك 
جتميعهئك حلدك اآلنك متكك نُنئك منك حتديدك بعضك خغئلصك 
ركاةك تطوياك هنجك متميزك منك فج ك  راسةك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك ميكنك توضي ك هذهك اخلغئلصك يفك اجلدولك 
رقمك (.)6-1
جدول رقم ( :)6-1المميزات الخاصة بعملية االبتكار في صناعة السياحة
الباحثون

الخصائص
االبتكئراتك غرك اصتكنوصوجيةك  ك 
ك 
هيمنةك 

;2012

ابتكئراتك هجينةك ()Hybrid innovations

(Camison & Monfort-Mir,
)Pivcevic & Petric, 2011
)(Camison & Monfort-Mir, 2012

ابتكئراتك ااضةك صتتقتيدك بشك ك لبر ك 

(Hjalager, 2002; Camison&Monfort)Mir, 2012; Sundbo et al., 2007

االبتكئرات ك اصتدرجيية ،ك ويف ك فغتب ك األحيئن ك اتىك 
ك 
اصرتليز ك اتى ك 
اصتقتيد
تييرات ك تكنوصوجية ك متمالزة ك اتى ك اصعاض ك  (Supply-driven
)technological changes

مشئرلةك ائصيةك صتزبونك ()High customer involvement
روابطك ضعيفةك معك وظيفةك اصبحثك واصتطويا،ك إذك إ َّك نك األنشطةك املبتكاةك 
حمققةك منك طافك خمتتفك اصوحداتك اصوظيفية
نقصك اإلجااءاتك منك فج ك تسيرك االبتكئر ،ك وانكسئرك سالس ك 
املعئرفك اصداختية

;(Camison & Monfort-Mir, 2012
Beritelli
&
Romer,
;2006
)Weiermair,2006; Sundbo et al., 2007

(Hjalager, 2002; Camison & Monfort)Mir, 2012; Peters & Pikkemaat,2006
& (Pechlaner et al., 2009; Ottenbacher
)Gnoth, 2005; Sorensen, 2011
(Hjalager 2002; Camison & Monfort;Mir 2012; Pompl & Buer 2006
)Nordin 2003

& (Pompl & Buer 2006; Sorensen
)Jensen 2012; Sorensen 2011

Source: Najda-Janoszka, M. & Kopera, S (2010), Exploring barriers to innovation in tourism industrythe case of southern region of Poland, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, p. 194.

القوى الدافعة واستراتيجية االبتكار

Driving Forces and Innovation Strategy

لعمتيةك مسرة ،ك فينك تكونك ريهئك األهدافك ك واصربامجك واهليئل ك  َّ
حمد ة ك منك طاف ك اإل ارةك 
يتم ك ااتبئرك االبتكئرك ك 
َّ
اصعتيئ،ك حيثك تقومك هذهك األخرةك بتخغيصك املوار ك اصالزمةك هلذهك اجملهو ات .بطايقةك ممئثتة،ك اتىك اإل ارةك تقييمك املخئطاك 
ك ويفك اصنهئيةك إطالقك االبتكئرك إىلك فرضك اصواقع.ك غرك فك نَّه،ك وبئصاغمك منك قوةك ومثئباةك اصستطةك 
املاتبطةك بئصتييراتك املقرتحة ،ك 
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اإل ارية،ك هنئكك اوام ك خئرجيةك تؤثاك بشدةك اتىك طبيعةك واجتئهك االبتكئرك ).(Hjalager, 2018, p. 108ك صذاك سيتمك 
ثاك إجيئبًئك اتىك سيئقك اسرتاتيجيةك االبتكئر .ك 
ك منك اصقوىك اصدارعةك اص يك قدك تؤ ك 
ك 
يفك هذاك اجلزءك حتتي ك اد
1.4.1

االبتكارات المبنية على الزبائن

Customer-Driven Innovations

اصزبئلنك همك منك حيد ك طبيعةك فيك ام ك جتئريك ومنتجئتهك وف اله.ك رهمك يفك قتبك اصغااعك اصتنئرسي،ك سو ك اءًك انك طايقك 

اصتنويعك فوك تطوياك املنتجئتك األسئسية.ك وهذاك يعينك فهنمك يفك مالزك االبتكئر،ك فوك ينبييك فنك يكونواك لذصك.ك يعتربك اصسيئحك 
بةك اصسيئحية.ك  َّ
املستهتكنيك 
ك 
لمئك فنك اصعالقةك بنيك املنتجنيك و
ك 
اسعئك منك املعارةك اصضمنيةك حولك ليفيةك حتسنيك اصتجا
خمزوك نًئك و ًك 

لذصكك يفك تي ُك ر ك مستماك نتيجةك صتتييراتك اصتكنوصوجية،ك خئصةك اصقئلمةك اتىك االنرتنت،ك ألنك منوك االقتغئ ك اصاقميك 

ف َّك ىك إىلك ظهورك ”ك اد

ك غرك مسبوقك صنقئطك االتغئلك )(Touch-pointsك بنيك املؤسسةك واملستهتكك اصنهئلي“ك  (Etgar,

) .2008, p. 99هلذهك اصتييراتك اصتكنوصوجية،ك واص يك تشم ك تكثيفك وتوسيعك تبئ لك املعتومئتك واملعارةك بنيك ل ك منك 
املنتجني ك واملستهتكني ،ك و-خئصة ك ارب ك شبكئت ك اصتواص ك االجتمئاي-بني ك املستهتكني ك واملستهتكني ،ك تأثرينك 
فلثاك تطتبًئ،ك رارعنيك بذصكك اصضيطك اتىك 
ك 
ك املستهتكنيك فلثاك إطالائ ك ومعار ك ةً ك و
ًك 
.ك فوال،ك منك احملتم ك فنك جتع
هئمني ًك 
ثئنيًئ،ك قئمتك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةك بئصارعك من ك قدرةك 
املؤسسئتك منك فج ك االستجئبةك صتتييراتك يفك تفضيالهتم .ك  ك 

املؤسسئتك اتىك اصتقئطك املعتومئتك حولك زبئلنهم.ك رئملؤسسئتك اص يك تعتربك زبئلنهئك مغئ رك قك يِّمةك صتمعارة،ك بئستطئاتهئك 
االاتمئ ك اتىك املعارةك اجلديدةك منك فج ك  رعك االبتكئر،ك لمئك بإمكئهنئك ختفيضك خمئطاك االبتكئر

(Williams, 2014,

) .p. 173ك 
صإلهلئمك واالبتكئر ك يتمك جتئهتهك يفك لثرك منك األحيئن ك منك طافك املؤسسئت.ك ومعك 
ك 
بئلنك مغدرا ك 
صكن،ك يعتربك اصز
ك ً

ذصك،ك إذاك متك فخذهمك  بعنيك االاتبئرك رقدك يظهاك اصسيئحك لمنئجمك ذهبك صتمعتومئتك اص يك قدك تؤ يك إىلك تييراتك يفك 
املنتجئتك واخلدمئتك واصعمتيئت،ك ممئك قدك يكونك صهك تأثر ك ك وفمهيةك لبرةك صاحبيةك وجنئحك املؤسسئت.ك منك األسئصيبك اصبسيطةك 
صتحغولك اتىك هذهك املعتومئتك هوك اصتمعنك يفك طبيعةك شكئوىك اصزبئلن.ك رئصتعتيقئتك اص يك ك تُق َّك دمك بطايقةك مبئشاةك فوك اص يك 
بث ك يفك املواقعك املتخغغةك بئصسفاك ) (Travel websitesك قدك تؤ يك إىلك امتيئتك حتسينية.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك قدك 
ك تُ ُك 
تكونك املالحظئتك املتعتقةك مبمئرسئتك وتغارئتك اصزبئلنك ذاتك منفعة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك الحظك موظفوك رندقك يفك 
بئلنك يُك عِ ُك دونك بطايقةك "ساية"ك اتبةك منك اصطعئمك انطالك قًئك 
فنك اصعديدك منك اصز ك 
منطقةك املشيك ملسئرئتك طويتةك )،(Hikingك  َّك 
الرتفئع ك اصتكئصيف.ك 
منك اصوجبئت ك اصيذاليةك املدرجةك اتىك بوريهك اصفطور ،ك األماك اصذيك وك صَّدك اصكثرك منك اصقتقك نتيجةك  ك 
انطالك قًئك منك هذهك املالحظئت،ك  ك َّقارك مسؤولك اصفندقك تقدميك خدمةك جديدةك صتزبئلن:ك حتضرك اتبةك غداءك بسعاك منخفض،ك ك 
لنتيجةك هلذهك اخلدمةك اجلديدة،ك متك حتسنيك جو ةك اخلدمةك وختفيضك اصتكئصيفك ) .(Hjalager, 2018, pp. 111-112ك 
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إضئرةك إىلك ذصك،ك صبعضك املسرينك يفك املؤسسئتك اصسيئحيةك طاقك غرك منئسبةك ملعئجلةك شكئوىك اصزبئلن.ك رح ك 
املشئل ك انك طايقك اصتعويضك (توررك غارةك ذاتك مستوىك فاتىك ]،[Upgradingك ختفيضك اصسعا،ك إخل)ك قدك يؤ يك إىلك 
إرضئءك اصزبونك يفك املوقفك ذاته،ك صكنك اجلهو ك اإل اريةك ضاوريةك منك فج ك صفتك االنتبئهك حنوك رسئصةك االبتكئر ك ومتئبعةك 
بئلن،ك وإمن ك ئك لذصكك اصبحثك انك 
َّك 
ذصك.ك رمنك اصتحديك صتمؤسسئتك اصسيئحيةك صيسك رقطك اصفهمك اصفوريك حلئجئتك اصز
ك "اصزبئلنك اصقيئ ينيك 
رغبئهتمك املستقبتيةك وتطتعئهتمك وفحالمهمك اخلفية.ك إذاك استطئاتك املؤسسئتك اصسيئحيةك اصتعافك اتى ك 
لمك ك لبرك منك املعارةك انطالك قًئك ممئك يقوصونهك ويفعت ك ونه.ك رمقدموك 
فوك اصاالدين"ك )،(Lead customersك ربإمكئهنئك التسئبك ك  ٍّ
جتهيزاك  ك وشجئاةك  (Hjalager, 2018, p.
قدر ك 
سيئحةك امليئماات ك  ًك 
ك 
اك لبراك منك االهتمئمك صتزبئلنك األلثا ك  ك ً
مثال،ك يعطون ك  ك ً

ً

) .112ك 

االبتكئراتك املبنيةك اتىك اصعمالءك انطالك قًئك من :ك 
ك 
ميكنك احلغولك اتىك املعتومئتك حولك 


إطالقك استبيئنئتك صتزبئلن؛



املشئرلةك يفك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك ومااقبتهئ؛



املالحظةك واالستفسئرك منك اصعمالءك (اصقيئ ينيك فوك اصاالدين)؛



اوةك اصزبئلنك اصقيئ ينيك احملتمتنيك إىلك اصتدخ ك يفك امتيئتك االبتكئر؛



اوةك اصزبئلنك ) (Test usersك منك فج ك جتابةك املنتجئتك فوك االاتمئ

ك اتىك املشرتينك اصسايني ك  (Mystery

).(Hjalager, 2018, p. 112) shoppers



إنشئءك صنئ يقك االقرتاحك وفسئصيبك فخاىك صالصتقئطك املستماك صألركئرك واصتتميحئت؛
استجوابك اصزبئلنك يفك هيئل

ك فخاىك صتفئئتك املشئهبة،ك مثال ك يفك وجهئتك سيئحيةك فخاىك  (Hjalager,
ًك 

).2011, p. 137
2.4.1

االبتكارات المبنية على الموظفين

Employee-Driven Innovations

يعتربك موظفوك اصقطئعك اخلدميك منك فهمك املوار ك صتمؤسسئت،ك إذك ائ ةك مئك تتطتبك اخلدمئتك ملسةك إنسئنية،ك اتىك 
ك صكن ك املبئ ئ ك اصنظاية ك ختتتف ك يفك لثر ك من ك األحيئن ك ان ك اصواقعك 
األق ك يف ك إحدى ك مااح ك إنتئجهئ ك وتستيمهئَّ .ك 
يةك غئصبًئك مئك تكونك راجعةك إىلك نقصك يفك اصتدريبك املنئسبك 
واملمئرسئت،ك رئصقغورك يفك اخلدمئتك فوك اصفجواتك اإلنتئج ك 
جداك منك  ورانك املوظفنيك 
ك املوظفني.ك لمئك تعئينك صنئاةك اصسيئحةك واصفندقةك يفك لثرك منك األحيئنك منك معدلك ائلك ك  ًّك 
ك 
وإ ارة
)(Employee turnoverك بئإلضئرةك إىلك مستوى ك منخفضك منك املهئرات،ك صذصكك يعتربك امليولك صداوةك املوظفنيك منك 
فج ك املشئرلةك يفك امتيةك االبتكئرك حمدو ك صتيئيةك ).(Nieves, Quintana, & Osorio, 2016
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منك األسبئبك األخاىك صالاتمئ

ك اصبشاي–
ك احملدو ك اتىك املوظفنيك لمغدرك صالبتكئر،ك االخنفئضك اصنسيبك صتافمسئل ك 

جممواةك املعئرف ك واملهئرات ك واصقدراتك اص يك ميتتكهئك املوظف ك ون-صتعديد ك منك موظفيك اصسيئحةك ).(Hjalager, 2002ك 
هذاك مئك  َّ
ك صتمسرينك 
ِّك 
فلدتهك  راسةك بئراسكيفوبوصو ك ك وآخاينك ) (Paraskevopoulou et al., 2002حولك االبتكئرك اصنسيب
فن ك صتمسرينك 
تبني ك منك نتئلج ك اصدراسة ،ك  َّك 
املهئجاينك مقئب ك غرك املهئجاينك يفك رنئ قك صندنك اصغيرةك واملتوسطة.ك إذك  َّ ك 
ك نسبيًئك صتافمسئلك اصبشاي،ك األماك اصذيك سئهمك يفك قدرهتمك اصكبرةك اتىك االبتكئرك اربك جممواةك 
املهئجاينك مستويئتك ائصية ك 

ك ابتكئراك 
ك املسرونك امله ك 
عترب ِّك 
منك اصعمتيئتك اصفندقية،ك سو ك اءًك منك حيثك املنتجئتك فوك اصعمتيئت.ك ومعك ذصك ،ك ك يُ َك 
ئجاونك فلثا ك ً
حىتك وصوك متك اصتحكمك يفك االختالرئتك يفك رفسك املئلك اصبشاي،ك وهذاك ياتبطك جزك ليًئك بإمكئنيةك وصوهلمك ألنواعك خمتتفةك منك 
املعارة،ك ممئك ميكنهمك من ك رؤيةك اصعمتيئتك اصسيئحيةك بنظاةك جديدة.ك يفك اصنهئية،ك لئنت ك االختالرئت ك بني ك املسرينك 
ِّك 

املهئجاين ك يف ك نق ك املعارة
فلد ك اصبئحثون ك اتى ك فمهية ك  ور ك املسرك يِّن ك  ك 
املهئجاين ك وغر ك املهئجاين ك حمدو ة ك نسبيًئ ،ك صكن ك  َّك 

) .(Williams, 2014, p. 172ك 

اسعك فنك املوظفنيك 
اتىك اصاغمك منك ذصك،ك هنئكك استثنئءاتك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك رمنك املعرتفك بهك اتىك نطئقك و َّك 
املتتزمنيك وذويك اصكفئءاتك اصعئصية،ك واصذينك يستطيعونك استعمئلك خربهتمك ومالحظئهتمك يفك فرضك اصواقع،ك همك ضاور ك يونك 
ةك منك املعارةك يفك املمئرسةك 
ك 
منك فج ك اصتحسنيك املستماك صتخدمئتك وصتحقيقك املكئسبك يفك اصكفئءة.ك إذك تعتربك االستفئ
حيثك تبنيك منك خاللك بعضك اصدراسئتك 
وسيتةك متميزةك صضمئنك اصتطوياك واالبتكئرك ).(Hjalager, 2018, p. 111ك 
ك 
َّ
اصتجايبيةك املتئحة،ك اص يك 

رستك تأثرك إشااكك املوظفنيك يفك امتيةك االبتكئرك  (López-Fernández, Serrano-Bedia,

) ،& Gómez-López, 2011 ; Orfila-Sintes & Mattsson, 2009 ; Ottenbacher & Gnoth, 2005ف َّك نك 
ك فسئسيًئك أل اءك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصسيئحيةك 
ك 
ًك 
ك ائمال
وراك حمورك يًئك يفك االبتكئرك ويشك
رفسك املئلك اصبشايك يتعبك  ك ً
واصفندقيةك ).(Grissemann, Plank, & Brunner-Sperdin, 2013 ; Orfila-Sintes & Mattsson, 2009ك 
رئصقوىك اصعئمتةك املتعتمةك وذاتك املهئرةك ضاوريةك صنجئحك االبتكئر،ك ألنك هذاك اصنوعك منك اصقوىك اصعئمتةك منك املاج ك فنك 
تكونك قئ رةك اتىك توصيدك وتطبيقك فركئرك جديدةك وتبينك تييراتك تنظيميةك وتكنوصوجيةك جديدة.ك بئإلضئرةك إىلك ذصك،ك 
تاتبطك معارةك املوظفنيك ارتبئ ك طًئك وثي ًك قئك مبنتجئتك وخدمئتك املؤسسة؛ك وبئصتئيل،ك قدرةك املؤسسةك اتىك إ خئلك منتجئتك 
فوك خدمئتك جديدةك ماتبطةك بافمسئهلئك اصبشايك  ) . (Divisekera & Nguyen, 2018, p. 159ك 
لمئك تعتربك ثقئرةك مكئنك اصعم ك وفستوبك اإل ارةك منك اصعنئصاك األسئسيةك املؤثاةك اتىك استعدا ك املوظفنيك صتمسئمهةك 
يفك امتيةك االبتكئر.ك رفيك فمئلنك اصعم ك األوتوقااطية* )Autocratic(1اص يك تتميزك بستطةك ك لبرة،ك يكونك احتمئلك 
احدك ميتتكك وحدهك ل ك اصستطةك اص يك الك حي ُك دهئك شيءك ).(Wikipedia
*1ك مغطت ك يقغدك بهك نظئمك احلكمك اصذيك تكونك ريهك اصستطةك ماَّك لزةك يفك يدك را ك و
َ
35

الفصل األول :االبتكار في صناعة السياحة
منخفضئ ك مقئرنةك بأمئلنك اصعم ك اص يك تالزك بشك ك فق ك اتىك 
ًك 
مسئمهةك املوظفنيك بشك ك منئسبك يفك امتيةك االبتكئر ك 
حيتئجك املوظفونك إىلك االنفتئحك واصثقةك 
ك 
اصتستس ك اهلاميك وإضفئءك اصطئبعك اصامسيك ) .(Grissemann et al., 2013ك إذك 

ك تقدميك فركئرهمك ومقرتحئهتمك حىتك وصوك ك لئنت ك غئمضةك  ك وغرك لئمتة.ك  ك وملؤسسةك ستئربولسك لوربورايتني*1ك 
ك 
منك فج
) (Starbucks Corporationك مسعةك جيدةك حولك مشئرلةك موظفيهئك يفك امتيةك االبتكئر

(Hjalager, 2018, p.

).111ك  ك 
رك هئمةك صالبتكئر،ك واتىك املؤسسئتك املبتكاةك إشااكك قواهئك اصعئمتةك بفعئصيةك 
ك 
قدك يكونك املوظفونك مغئ
ك 
وبئصتئيل،ك 
منك فج ك االستفئ ةك منك ذصك.ك قئمك ل ك منك بوينك وصوصاك ) (Bowen & Lawler, 2002ك بتحديدك إحدىك املزايئك 
اك هئمئك صألركئرك يفك اخلدمئت،ك معتمدينك يفك ذصكك اتىك 
متكنيك املوظفنيك مغدر ًك 
ليسيةك صتمؤسسئتك اص يك تعتربك فنك 
َّك 
اصا
ك ً

معارتهمك –اصضمنيةك يفك لثرك منك األحيئن-بئصزبئلن.ك رئصك تَّمكنيك الك يتطتبك وجو ك نظئمك مكئرآتك صتموظفنيك ورقط،ك 
فمهيةك 
وإمنئك لذصكك منحهمك راصةك إلبداءك رفيهمك  اخ ك املؤسسةك )،(Salis & Williams, 2010ك األماك اصذيك يعدُك ذاك  ك 
لبرةك منك فج ك نق ك املعارةك ) .(Williams, 2014, p. 172ك 
ميكنك احلغولك اتىك املعتومئتك حولك االبتكئرك املبينك اتىك املوظفنيك منك خالل :ك 


تنظيمك مؤمتااتك واجتمئائتك صتموظفني؛



مدونئتك واالاتمئ ك اتىك اصتجميعك املنهجيك صألركئر؛
ك 
إنشئءك صنئ يقك اقرتاحك  ك و



مالحظةك إجااءاتك اصعم ك واالستفسئرك حولك ثقئرئتك اصعم ؛



إشااكك املوظفنيك يفك تطوياك املشئريعك واصتجئك رب؛



بنئءك احلوارزك صتموظفنيك منك فج ك املسئمهةك بأركئرك مبتكاة؛



إتئحةك "وقتك اصتفكر"ك احلاك صتموظفني ) .(Hjalager, 2018, p. 111ك 

3.4.1

االبتكارات المبنية على السعر والتكلفة

Price and Cost-Driven Innovations

تتمك يَّزك األسواقك اصسيئحيةك بكوهنئك جدك تنئرسية،ك حيثك تسعىك شاال ك سوقيةك واسعةك منك اصزبئلنك املقك يَّدينك اقتغئ ك يًئك 
(ذوي ك اصعوالدك املنخفضة)ك إىل ك احلغولك اتىك صفقئتك ذاتك قيمةك مقئب ك املئلك املدروع.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك فغتبيةك 
اصبتدانك اصغنئايةك تتعئم ك معك تكتفةك ائصيةك صتعمئصة،ك وهيك يفك منئرسةك حئ ةك معك اصوجهئتك اصسيئحيةك اخلئصةك بئصبتدانك 
اصنئشئة،ك ك لنتيجة،ك تعم ك املؤسسئتك اصسيئحيةك يفك اصعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك اربك اصعئملك اتىك اصبحثك املستماك 
انك اصتخفيضئتك اصسعايةك ) .(Hjalager, 2018, p. 110ك 
*1هيك شالةك مقئهيك فمايكية،ك بدفتك ائم  1971يفك سيئت بواليةك واشنطن اتىك يدك ثالثةك شالئءك ).(Wikipedia
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تعتربك اصسيئسئتك اصتسعريةك ) (Pricing policiesك وإ ارةك اصعوالدك ) (Yield managementف واتك فسئسيةك 
ك فولك املبئ رينك يفك إنشئءك األسئصيبك اهلئ رةك 
االبتكئرات.ك إذك تعتربك شالئتك اخلطوطك اجلوية َّك 
ك 
وجمئالتك ميكنك ريهئك إطالقك 
اتك اصطتبك يفك اصوقتك اصااهن.ك متك تطبيقك فسئصيبك ممئثتةك يفك شاال ك سيئحيةك 
إىلك ضبطك األسعئرك ااتمئ ًك اك اتىك متير
ك َّ
فخاىك مث ك اصفنئ قك واصاحالتك اصبحاية،ك فينك متك تطبيقك فنظمةك سعايةك  قيقةك )(Subtle price systemsك اربك باامجك 
اصوالءك وسيئسئتك اصرتقيةك ).(Upgrading policiesك ميكنك ملث ك هذهك اصربامجك فنك تتضمنك شاالئتك معك اصعديدك منك 
املؤسسئتك األخاىك منك فج

ك تعزيزك املنئرعك صتزبئلن،ك ولذصكك فاضئءك اصشاالةك بنيك املؤسسئتك  (Hjalager, 2018,

) .p. 110ك 
من ك األمهية ك اصقغوى ك رهم ك ستوك ك اصسيئح ك بدقة ،ك إذ ك يستجيب ك زبئلن ك األامئل ك )(Business customersك 
صألسعئرك بطايقةك خمتتفةك مقئرنةك بزبئلنك اصرتريهك ).(Leisure customersك رهمك الك يستجيبونك بشك ك موحدك صتمسئل ك 
ك مثال،ك يتمك قبولك اخلدمةك اصذاتيةك (Self-
املتعتقةك بئصرتقيةك )،(Upgradingك ك واخلدمئتك اإلضئريةك واصتخفيضئتك اصسعايةً .ك 
)serviceك بشك ك جك يِّدك ك  ك ِ
نظااك المتاللهمك املتسعك منك اصوقت.ك رهمك يقومونك بطهيك وجبئهتم،ك 
منك قب ك سيئحك اصرتريه،ك  ك ً
تغئلك وجهئك صوجهك معك 
ًك 
ك وتنظيفك غارهمك فوك فمئلنك إقئمتهم،ك  ك وقيئ ةك سيئراهتمك وتسجي ك  خوهلمك وخاوجهمك بدونك اال
املوظفني،ك إذاك ك لئنك ذصكك سينطويك اتىك احلغولك اتىك مزايئك سعاية.ك وبئصتئيلك تعتربك اصتطويااتك االسرتاتيجيةك املتعتقةك 
ئالبتكئراتك اصقئلمةك اتىك اصسعاك واصتكتفةك  (Hjalager , 2018, p.
ك 
بئخلدمةك اصذاتيةك انئصاك ضاوريةك ريمئك يتعتقك ب

) .110ك 
ياتكزك االقتغئ ك املشرتك ك ) (Shared economyك حديثك اصنشأةك وذو ك املستويئتك اصعئصيةك منك االبتكئر ك –مث ك 
مؤسسئت Airbnb*1

و- Uber**2اتىك اصتغورك واملفئهيمك اجلديدةك صتتكتفة.ك إذك فصبحتك املوار ك اصعئطتةك يفك هذاك 

االقتغئ ك اجلديدك ابئرةك انك استثمئراتك رفمسئصيةك يفك سوقك اصسيئحةك وبأق ك تكتفة ك ،ك لوهنئك متكيةك فشخئصك "ائ يني"،ك 
ختتتفك صديهمك متطتبئتك اصاحبيةك مقئرنةك بتتكك املتعتقةك بئملؤسسئتك اصتجئريةك ).(Hjalager, 2018, pp. 110-111
االبتكئراتك املبنيةك اتىك اصسعاك واصتكتفةك منك خالل :ك 
ك 
ميكنك احلغولك اتىك املعتومئتك حولك 


مالحظةك واستجوابك اصسيئحك  ك وإادا ك استجوابئتك بئالاتمئ ك اتىك مجئائتك اصرتليزك )(Focus groups؛

* ك موقع يتي ك صألشخئصك تأجرك واستئجئرك فمئلنك سكن.ك تأسسك املوقعك يفك فغسطسك  2008ك ويقعك مكتبهك اصاليسيك يفك سئن ك راانسيسكو،ك لئصيفورنيئك 
).(Wikipedia
** هيك شالةك تكنوصوجيةك فمايكية متعد ةك اجلنسيئت اتىك شبكةك االنرتنت،ك مقاهئك يفك مدينةك سئنك راانسيسكو بواليةك لئصيفورنيئ.ك قئمتك بتطوياك فسواقك 
،ك ويُع ُك د ك اصسئلقونك مستخدمنيك 
تعم ك اتىك تطبيقك فوباك صتهواتفك اصنقئصة،ك واصذيك يتي ك ملستخدميك اهلواتفك اصذلية طتبك سئلقك معك سيئرتهك بياضك اصتنق ك 
يضئك صنفسك اصتطبيقك وصكنك صالستفئ ةك منهك تقومك فوباك خبغمك رسومك الستخدامك اصتطبيقك منك اصسئلقنيك اتىك ل ك رحتةك ).(Wikipedia
ف ًك 
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حتتي ك اصبيئنئتك اإلصكرتونيةك صتزبئلن؛



اصتجوءك صالنرتنتك منك فج ك اصتعافك اتىك االجتئهئتك احلئصية ).(Hjalager, 2018, p. 111



زيئرةك املعئرضك اصتجئريةك منك فج ك اصبحثك ك والتشئفك املعداتك اصالزمةك صتخدمةك اصذاتية؛
مالحظة ك وتقتيد ك فسئصيب ك توررك فو ك اقتغئ ك اصتكئصيف ك املطورة من ك قِب ك املنئرسني ك واملؤسسئت ك اخلدميةك 



األخاى ).(Hjalager, 2011, p. 136
المجمعات السياحية كمحركات لالبتكار في صناعة السياحة
َّ

Tourism Clusters as

.Innovation Engines in the Tourism Industry
1.5.1

مدخل إلى المجمعات

Introduction to Clusters

ك "جممع"ك ) (Clusterك تئريخك لبر،ك إذك يتمك اإلشئرةك إصيه ك بئصعديدك منك املغطتحئت،ك منك بينهئ ك "قطبك 
َّك 
ملغطت
غرك فن،ك املغطتحئتك اص يك راضتك نفسهئك اربك اصوقتك هيك 
تنئرسي"،ك فوك "منطقةك صنئاية"،ك فوك "تكت ك صنئاي".ك  َّك 
ك "جممع"
َّك 
ك األلثاك استعمئال ك هوك مغطت
ًك 
فن ك املغطت
"جممع"ك وك "قطبك تنئرسي"،ك اتمئ ك  َّك 
َّ

(Mazilu & Sava,

) .2011, p. 72ك 
هنئكك جدلك 
ك 
إذنك مئك هيك اجملمعئت؟ك حسبك ل ك منك اصبئحثنيك مئرتنيك وسئنتيك )،(Martin & Sunley, 2003
كن ك حتديدهئك منك 
لبرك حييطك هبذاك املفهوم.ك يعتقدك اصبئحثئنك فنَّه ك من ك اصسه ك حتديدك  َّ
اجملمعئت ك منك حيثك املكئن ،ك ص َّ
الك غئمضئ.ك يعو ك هذاك اصيموضك حسبك اصبئحثك رئرنوندازك )(Fernandes, 2008ك إىلك تأرج ك 
حيثك اصتعايفك الك يز
ً
ارية.ك اارهك ل ك منك سوانك وبايفيزياك ) (Swann & Prevezer, 1996ك بطايقةك 
اجملمع ك بنيك تعئريفهك اصغنئايةك واجليا
َّ
ك َّ
اجملمعئتك ابئرةك انك جمموائتك منك املؤسسئتك ضمنك صنئاةك يفك منطقةك جيااريةك معينةك “.ك قئمك ل ك منك 
بسيطة:ك ”ك  َّ
بئرقمئن ك وريزرك ) (Bergman & Feser, 1999ك بتعزيزك هذاك املفهوم،ك انك طايقك تعايفك اجملمعئتك ك لمجمواةك منك 
ك فسئسيًئك منك فج ك حتقيقك تنئرسيةك املؤسسة
ك انغاا ك 
اصشالئتك فوك املؤسسئتك فوك غرهئ،ك واص يك يكونك االنتمئءك صتمجمواة ك ً

).(Ferreira & Estevao, 2009, p. 39ك حيثك يعتمدك فبسطك وصفك صتمجمعئتك اتىك وصفك اصعالقئتك مور -
زبونك وستستةك اصقيمة:ك فغتبيةك املؤسسئت ك تشرتيك "مدخالت"ك (املوا ك األوصية ك واخلدمئت ك ك واملكونئت)ك منك مور ينك 
آخاينك وتدجمهئك يفك منتجئهتئ،ك اص يك يتمك بيعهئك بعدك ذصكك صتزبئلن.ك روظيفةك املؤسسئتك ضمنك هذهك "اجملمعئت"ك توراك 
هلمك ميزةك تنئرسية،ك لوهنئك حتتويك اتىك شبكةك لثيفةك منك املور ينك واصزبئلن ) .(Mazilu & Sava, 2011, p. 72ك 
ك 
ك "جممع"ك سنةك ،1990ك 
َّك 
عتربك اصربوريسورك مئيك ك بورتاك )(Michael Porterك  َّفولك منك قئمك بئصرتويجك ملغطت
لمئك يُ َك 
إذك قئمك بتعايفهك لئصتئيل:ك ”ك تاليزك جياايفك صتمؤسسئتك واملنظمئتك املرتابطةك يفك جمئلك معنيك “ (Mazilu & Sava,
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وااره ك اتىك فنهك جممواةك منك املؤسسئتك 
) . 2011, p. 72قئمك بتحسني ك هذاك اصتعايفك ريمئك بعدك )،(2000, 2003ك  َّ
اريًئ،ك واص يك تكونك ماتبطةك نتيجةك صتشئهبهئ ك )(Analogyك 
واملور ين ك واملنظمئتك ذاتك اصغتةك املرتابطةك واملتقئربةك جيا ك 

تعززك املنئرسةك واصتعئون،ك ك لون ك املؤسسئتك تتنئرسك بشك ك مكك ثَّفك منك 
اجملمعئت ك  ِّك 
وتكئمتهئ ِّك 
.ك يدامك بورتاك ركاةك فنك  َّ

الك ميكنك أليك جممعك حتقيقك اصنجئح.ك صكنك يفك نفسك اصوقت،ك يكونك اصتعئونك  المئك 
َّك 
،ك وإال،ك 
فج ك التسئبك والءك زبئلنهئ َّك 
ئ،ك ومنطويًئك اتىك مؤسسئتك اصقطئائتك ذاتك اصغتةك واملنظمئتك احملتية
ك 
موجوًك ا،ك إذك يكونك يفك غئصبك األحيئنك امو ك يً
) .(Ferreira & Estevao, 2009, pp. 39-40ك 

حسبك سوصفي ك )ِّ ،)Sölvell, 2009
تشكك  اصعديدك منك فنواعك املؤسسئتك واملنظمئتك جمموعك اجلهئتك اصفئاتةك 
ضمنك "اجملمع".ك إذك قئمتك هذهك األخرةك بتحديدك ستةك فنواعك فسئسية:ك املؤسسئتك -سو ك اءًك ك لئنتك صيرةك فوك متوسطةك 
ك واإلاالم (Sölvell, 2012, pp. 156-
فوك لبرة،-ك اصفئاتنيك املئصيني،ك اهليئئتك اصعئمة،ك اجلئمعئت،ك املنظمئتك اصتعئونية ك 

).157ك ميكنك توضيحهئك يفك اصشك ك رقمك ( .)4-1ك 
شكل رقم ( :)4-1أهم الجهات الفاعلة في المجمعات

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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2.5.1

أهمية المجمعات ودورها في تعزيز االبتكار

Importance of Tourism Clusters

َّ
ك معئك واملزايئك اص يك يتمك حتقيقهئك إثاك ذصكك صيسك بئصشيءك اجلديد.ك رأغتبيتنئك يعافك 
إنك مفهومك املؤسسئتك اص يك تتجمع ًك 

"سيتيكونك رئيل"*(Sillicon Valley)1ك يفك لئصيفورنيئك واصذيك يعتربك فحسنك مثئلك اتىك اجملمعئتك احلديثةك فينك تتجمعك 
آالف ك املؤسسئت ك ذات ك اصتكنوصوجيئ ك اصعئصية ك ) (High-Techك مث ك مؤسسئت ك رئيسبوك ك ) ،(Facebookك جوج ك 
وغرهئك منك املؤسسئتك اصعئمليةك األخاى.ك 
)،(Googleك إي-بئيك )،(EBayك يوتيوبك )،(YouTubeك انت ك ) (Intelك  ك 
اك إالك يفك اصتسعينيئت،ك وخئصةك 
ئك لبر َّك 
ملك تتتقك اصتطوراتك االقتغئ يةك اصقئلمةك اتىك اجملمعئتك  ًك 
بئصاغمك منك ذصك،ك  َّك 
اهتمئم ك ً
بعدك نشاك ام ك اصربوريسورك بورتاك املسمىك بـك "امليزةك اصتنئرسيةك صتدولك )(Competitive Advantage of Nationsك 

،ك فينك قئمك بتبينيك فنك اصغنئائتك اصاالدةك يفك مجيعك امليئ ين،ك متي ك إىلك اصتجمعك يفك منئطق ك جيااريةك صيرةك 
َّك 
سنةك 1990
نسبيًئك –ك فيك يفك جممعئتك تنئرسية ).(Nordin, 2003, pp. 10-11
ك 

األسبئبك اص يك تربرك االهتمئمك املتزايد ك مبوضوعك اجملمعئت ك هوك 
حسب ك اصبئحثك روشئك ) ،(Rocha, 2004ك من ك 
ك ِّ

املتوقعك فوك املفرتضك اتىك ف
تأثرهئ ك  ك 

اصتنميةك اإلقتيميةك وتنئرسيةك اصبتدان.ك لمئ ك يؤلدك بورتاك  (Porter,
ك 
اءك املؤسسئت ك ك و

تسهك  ك اصعالقئتك معك 
)َّ 2002ك 
بأنك اجملمعئتك ماا رةك صتتنئرسية،ك ألهنئك تسئهمك بطايقةك إجيئبيةك يفك امتيئتك االبتكئر،ك  ك و ِّ
متكن ك من ك ختزين ك املعئرفك 
املؤسسئت ك واملنظمئت ك األخاى ،ك ك وجتيب ك بطايقة ك فحسن ك حلئجيئت ك املستهتكني ،ك و ِّك 
رئملبتكاونك نئ ك ًراك مئك يبتكاونك 
ك 
ك واملعتومئتك منك فج ك اصتطوياك اصتكنوصوجي ). (Ferreira & Estevao, 2009, p. 39
احلدك منك راصك االبتكئر
ك و َّإمنئك همك جزءك الك يتجزفك منك شبكئتك ك لثيفةك واالقئتك خئرجيةك تقومك بدرعك  ك وتوصيدك و ِّك 
صوحدهم ،ك 
).(Dodgson, Mark, & Salter, 2008, p. 168
ك فوك تكوينك جممعئتك يفك بعضك املنئطق،ك وياجعك ذصكك فسئسئك إىل :ك 
ًك 
ميي ك اصنشئطك االقتغئ يك إىلك اصتكت


مزايئك اصفئاتيةك واص يك مت ِّك كنك منك توررك تكئصيفك منخفضة،ك مبئك يفك ذصكك تكئصيفك اصغفقة.



ِّ
اص يك متكنك منك توررك حاليةك لبرةك صتيدك اصعئمتةك واملوار ك األخاى.
مزايئك املاونة،ك 



ِّ
،ك اص يك متكنك منك توررك املعارةك واصتعئونك اربك احلدو .
ومزايئك االبتكئر

ائ ةك مئك يتمك حتقيقك امليزتنيك األوىلك واصثئنيةك منك خاللك اصتكتالتك احلضاية ك )،(City agglomerationsك بينمئك 
تعتربك اجملمعئت،ك ذاتك فمهيةك لبرةك خئصةك لبيئةك حيدثك ريهئك االبتكئر ).(Sölvell, 2012, p. 157

* 1هيك املنطقةك اجلنوبيةك منك منطقةك ختيجك سئنك راانسيسكوك بواليةك لئصيفورنيئك يفك اصواليئتك املتحدة.ك فصبحتك هذهك املنطقةك مشهورةك بسببك وجو ك اد ك ك 
نيةك (اصدالاةك املتكئمتة)،ك وحئصيًئك تضمك مجيعك فامئلك اصتقنيةك اصعئصيةك يفك املنطقة،ك حيثك فصب ك إسمك 
ك 
ك فوك اصاقئقئتك اصسيتيكو
ك 
لبرك منك مطوريك ومنتجيك اصشاال
املنطقةك ماا ك رًئك ملغطت ك اصتقنيةك اصعئصيةك ).(Wikipedia
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لمئ ك مت ك نشا ك اصعديدك من ك اصدراسئت ك واصبحوث ك اصتجايبيةك حول ك اجملمعئت ك وتأثرهئك اتى ك األ اء ك ك واالبتكئر.ك 
رئنطالك قًئك منك بيئنئتك املاصدك األورويبك صتمجمعئت*(European Cluster Observatory)1ك واص يك ميكنك االطالعك 
اتيهئ ك من ك خالل ك املوقع ك اإلصكرتوين ك ) ،(www.clusterobservatory.euك ميكن ك مالحظة ك وجو ك االقة ك بنيك 
ك (مقئسئ ك مبعدالت ك تسجي ك بااءات ك االخرتاع) .ك رئملنئطقك 
ًك 
اصتخغص ك اإلقتيمي ك ( رجة ك اصتجمع) ك واأل اء ك املبتكا
األوروبيةك بدونك جممعئتك (فيك اص يك تكونك ريهئك اصعمئصةك موزاةك بطايقةك متجئنسةك بنيك اصقطئائت)ك تتميزك بنتئلجك سيئةك 

(اصنقئطك اتىك يسئرك اصشك ك رقمك ،)5-1ك مقئرنة ك بئملنئطقك األوروبيةك احملتويةك اتىك اصعديدك منك اجملمعئت ك اص ي ك تتميزك 
بأ اءك فحسنك (اصنقئطك اتىك مينيك اصشك ك رقمك .(Sölvell, 2012, p. 160) )5-1
شكل رقم ( :)5-1العالقة بين قوة المجمعات ومستوى تسجيل براءات االختراع في المناطق األوروبية

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.

رئجملمعئتك اصدينئميكيةك تتغافك مبثئبةك حماكك صتحداثة ك ك واالبتكئرك بئصنسبةك صتمؤسسئتك اصقئلمة.ك إذك ميكنك تتخيصك 
مزايئك اجملمعئتك يفك اصنقئطك اصتئصية:
ِّ
لمئك متكنك منك 
 تقومك اجملمعئتك بتحفيزك االبتكئرك انك طايقك تبئ لك املعتومئتك بنيك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتة،ك ك 
اك قويًئك معك اصقطئائتك املكمتةك اتىك طولك ستستةك اصقيمة؛
تآزر ك 
توصيدك  ك ً



بإمكئنك اجملمعئتك ختفيضك حواجزك اصسوقك  ك وإنشئءك مؤسسئتك ومنئذجك اقتغئ يةك جديدة؛

*1ك ابئرةك انك منغةك إصكرتونية،ك جمئنيةك وسهتةك االستخدامك توراك إمكئنيةك اصوصولك إىلك اصبيئنئتك حولك اجملمعئتك يفك فوروبئ.
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يعترب ك اجملمع ك  ف اة ك رليسية ك من ك فج ك تعزيز ك املقئوالتية ،ك حيث ك يسئاد ك املؤسسئت ك اتى ك إجيئ ك املوار ،ك 
ك واصتكنوصوجيئتك واملعئرفك وتسهي ك امتيةك التشئفك األركئرك منك فج ك حتويتهئك إىلك راصك صتمؤسسئت؛



ك تعززك اصتنئرسيةك واصتنميةك اإلقتيمية؛
اجملمعئتك ابئرةك انك مكونئتك صتسيئسئتك واالسرتاتيجيئتك اص ي ِّك 



متك ثِّ ك شبكئتك اجملمعئتك ف واتك صتتدوي



ِّ
متكنك املؤسسئتك املنتميةك إىلك اجملمعئتك اصدينئميكيةك منك تطوياك اسرتاتيجيئتك وقدراتك جديدة؛



متي ك املؤسسئتك املنتميةك صتمجمعئتك إىلك تقئسمك فوك مشئرلةك اصعديدك منك األنشطةك انك طايقك اصتعئون،ك فوك 

).(Mazilu & Sava, 2011, p. 76

تبئ لك املنتجئت.ك رئجملمعئتك تسه ك اصتعئونك األرقيك واصعمو يك يفك آنك واحد؛


ك بإمكئنك املؤسسئتك فنك تعم ك بألثاك رعئصيةك انك طايقك االرتكئزك اتىك فصولك متخغغةك  ك ومور ينك ومشرتينك 
مبهالتك قغرة.ك ريئصبًئك مئك تكونك املوار ك واصقدراتك األسئسيةك منك فج ك اصنجئحك يفك امتيةك االبتكئر ك غرك 
ك 

متوراةك  اخ ك املؤسسة،ك وإمنئك ميكنك اصوصولك إصيهئك منك  اخ ك اجملمع؛


بإمكئنك املؤسسئتك املنتميةك إىلك جممعئتك حتقيقك مستويئتك ائصيةك منك املعئرفك ك واالبتكئرك  ك وإطالقك املنتجئتك 
اجلديدة .ك تؤ ي ك املعئرف ك واصتفئاالت ك اصيومية ك بني ك املشرتين ك ك واملور ين ك واملنظمئت ك إىل ك حتقيق ك حتسينئتك 
تدرجيية،ك واص يك تعتربك فسئسك االبتكئر؛



االنتشئرك اصسايعك صالبتكئرات؛



توراك اجملمعئتك بيئةك ميكنك منك خالهلئك إائ ةك تنظيمك فوك هيكتةك خمتتفك املوار ك (األراا ك واصتكنوصوجيئتك ورفسك 
ممئك ميكنك منك إنشئءك تشكيالتك جديدةك منك املهئراتك ك ورفسك 
املئل،ك إخل)ك بسااةك نتيجةك حلاليةك اصيدك اصعئمتة،ك  ِّك 
املئلك واصتكنوصوجيئ.ك رئحلئجةك إىلك تييرك اسرتاتيجيةك املؤسسةك فماك فلثاك سهوصةك يفك اجملمعئت؛



ك معدل ك تشكي ك مؤسسئت ك جديدة ك فاتى ك يف ك اجملمعئت ك اصدينئميكية .ك رتعتمد ك اصشالئت ك اصنئشئةك 
يكون َّك 
) (Start-upsاتىك تفئا ك وثيقك معك املور ينك واملشرتين.ك إذك يكونك معدَّل ك اصفش ك ف ىنك يفك اجملمعئت ك فينك 
تتواراك اصعديدك منك اصفاصك اصبديتة؛



يفك اصعديدك منك األحيئن،ك توراك اجملمعئتك فسواك قًئك رالدةك فينك تقومك احلئجيئتك املتطورةك صتمشرتينك جبذبك اصتطورك 
فينك يقومك املشرتك ونك بئصتفئا ك بشك ك وثيقك معك املور ين
ك 
صوجيك واالبتكئر،ك و
ك 
اصتكنو
).169-170
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3.5.1

تطبيق المجمعات في صناعة السياحة

Application of Clusters in the Tourism

.Industry
المجمعات السياحية
أ .مدخل إلى
َّ

Introduction to Tourism Clusters

ئك فسئسيًئك يفك امتيةك ختطيطك اصتنميةك اصسيئحية،ك حيثك بدفتك 
ك 
ًك 
اصسيئحيةك موضوا
فصب ك مفهومك اجملمعئت ك 

َّ
االبتكئراتك يفك خمتتفك اجملئالتك االقتغئ ية،ك مبئك يفك ذصكك جمئلك 
ك 
اتىك فهنئك فرض ك شك ك إل خئلك 
اصدولك بإ رالهئك 
اصسيئحة ).(Kachniewska, 2013, p. 33

اجملمع ك ببسئطةك منك فج ك متثي ك تاليزاتك 
حسبك اصبئحثك روزينفيتدك ):(Rosenfeld, 1997ك ” ك يستعم ك  َّ
منك املؤسسئتك اص يك تكونك قئ رةك اتىك توصيدك اصتآزرك نتيجةك صتقئرهبئك اجلياايف،ك ااتمئ هئك وتاابطهئك املتبئ ل،ك حىتك 
فوك لبراًك “.ك تعتربك هذهك اصقااءةك مكيفةك بشك ك خئصك صغنئاةك اصسيئح ك ةك 
وصوك لئنك حجمك اصعمئصةك صيسك مهمًئ ك  ك 

لوهنئك صنئاةك متكونةك منك جممواةك خمتتفةك منك األنشطةك اص يك يتمك تنفيذهئك يفك غئصبك األحيئنك منك طافك هيئل ك 
ئك فسئسيًئك مقئرنةك بئجملمعئتك اصغنئاية.ك 
ك 
صيرةك ومتوسطة.ك منك جهةك فخاى،ك ختتتفك اجملمعئتك اصسيئحيةك اختالك رً

حيثك يتمك "سحبه"ك منك قب ك األنشطةك اخلدميةك واتيهك استقبئلك اصسئل ك صكيك يتمكنك هذاك األخرك منك استهالكك 
"منتجه".ك رئجملمعئتك اصسيئحيةك راسخةك يفك املنطقةك وتعو ك قوهتئك إىلك مجو

هئك اجلياايف (Fabry, 2009, pp. 60-

).61
لمئك ينظاك اصبئحثك لئبونك )،(Capone, 2004ك إىلك اجملمعك اصسيئحيك اتىك فنَّهك تاليزك جياايفك جملمواةك منك 
املؤسسئتك واملنظمئتك املاتبطةك ببعضهئك اصبعض ك اربك األنشطةك اصسيئحية.ك وهذاك يشم ك املور ين ك ك واخلدمئتك 
واحلكومئت ك واملنظمئت ك ك واجلئمعئت ك واملنئرسني .ك بينمئ ك يقوم ك اصبئحث ك بيين ك ) (Beni, 2003ك بتعايف ك اجملمعك 
ك متئيزا،ك ماَّك لزةك اتىك منطقةك جياارية،ك وموراةك خدمئتك  ك وماارقك 
اصسيئحيك اتىك فنهك جممواةك منك اوام ك اجلذب،ك فق ك ً
مجئايةك ورعئصةك وتبين ك تسيرك جيدك 
ِّك 
ذاتك جو ة،ك ومتئسكك سيئسيك واجتمئايك انك طايقك تنسيقك ستستةك إنتئج ك 

صشبكةك املؤسسئت،ك ممئك ميكنك منك توصيدك مزايئك نسبيةك وتنئرسية.ك فمئك بئصنسبةك صنوري
ِّك 

آخاينك  (Novell et al.,
ك ك و ك 

ك غئصبًئك بطايقةك 
)،2006ك يتمث ك اهلدفك منك اجملمعك اصسيئحيك يفك جتميعك وربطك املؤسسئتك اصسيئحية،ك اص يك تعم ك 
مستقتةك اندك إنتئجك  ك وإنعئشك وتاويجك منتجك سيئحيك يفك منطقةك معينة

(Iordache, Ciochină, & Asandei,

).2010, p. 110
رئجملمعئتك اصسيئحيةك نئجتةك انك املوقعك املشرتكك )(Co-locationك صتمؤسسئتك املتكئمتة،ك اص يك قدك الك تنتميك 
حتمئك إىلك نفسك اصقطئع،ك واص يك  بإمكئهنئك االستفئ ةك منك ميزةك االنتمئءك إىلك شبكةك سئبقةك اصوجو ك ومنك  ينئميكيةك 
ًك 
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اصشاالئت.ك رحسبك اصبئحثنيك إينكبنيك وتسئنقك ) (Inkpen & Tsang, 2005ك ” ك توك رِّا ك اصشبكئتك املعارةك فوك 
ك اصتكنوصوجيئتك صتمؤسسئتك “،ك وحسبك قواليتك ) ،(Gulati, 1998ميكنهئك اصعم ك لشاالةك 
املوار ك فوك األسواقك فو ك 
اسرتاتيجيةك إذاك قئمتك املؤسسئتك املعنيةك بإباامك اتفئقئت ك صتتبئ ل،ك اصشاالة ك فوك اصتنميةك املشرتلةك صتمنتجئتك فوك 
لمئك متكنك هذهك اجملمعئت ك اصسيئحيةك من ك حتوي ك املعارةك اص يك متك تعايفهئك منك طافك فرقوتك وإينقاامك 
ِّك 
اخلدمئت.ك 
ك 
اتىك فهنئك امتيةك يكونك ريهئك اضوك منك اصشبكةك متأثااك بتجابةك اضوك  ك آخا
) (Argote & Ingram, 2000ك 
ك ً
) .(Novelli, Schmitz, & Spencer, 2006, p. 1143ك 

ميكنك تغنيفك اصدراسئتك حولك اجملمعئتك اصسيئحيةك إىلك نوانيك فسئسيني:ك إائ ةك إنعئشك اصسيئحةك صوجهةك 
سيئحيةك متي ك جئذبيتهئك إىلك االختفئءك فوك تطوياك اصسيئحةك يفك وجهةك سيئحيةك جديدة،ك يفك بتدك ميُك ا ك غئصبئك مباحتةك 
انتقئصية.ك  يعتربك اصتزجلك اتىك اجلتيدك يفك جبئلك األصبك منك فبازك األمثتةك حولك حمئوصةك إنعئشك اصعاضك اصسيئحيك منك 
خالل ك تطوياك جتئربك ومنتجئتك جديدة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك قئمتك منتجعئتك اصتزجلك اتىك اجلتيدك يفك اصنمسئك 
وسويسااك بئصتكيُفك معك االحتبئسك احلااريك وارتفئعك متوسطك سنك سكئهنئ،ك إذك قئمتك بتمديدك جئذبيتهئك جتئهك لبئرك 
اصسنك انك طايقك اقرتاحك اط ك سيئحيةك قئلمةك اتىك اصارئهيةك واصعنئيةك بئصنفس،ك ك واصايئضةك "اصتطيفة"ك واملعئجلةك املئليةك 
( .)SPAك مكنت ك اسرتاتيجية ك إائ ة ك اصتموقع ك ) (Repositionningك من ك ختتيص ك هذه ك املنتجعئت ك من ك ائلقك 
ئك جممعئك سيئحيًئ،ك إذك اتسعك اصعاضك اصسيئحيك 
ك 
املومسيةك ولذصكك تنويعك فرقيك وامو
يك ألنشطتهئك مشكتنيك تدرجييً ً
إىلك اجملئلك اصشبهك طيبك وإىلك اصعنئيةك اجلمئصيةك ) .(Fabry, 2009, p. 61ك 

لمئك ياىك اصبئحثك رو ريقيسك )،(Rodrigues, 2001ك  َّ
املنظمئتك واجملمعك 
ك 
فنك اصعالقئتك بنيك املؤسسئتك ك و
فهمك بئصطايقتنيك اصتئصيتني:
اصسيئحيك قدك تُ َ


فرقي-انك طايقك إنشئءك حتئصفئتك اسرتاتيجيةك )،(Strategic alliancesك فينك تكونك االتفئقيئتك منك نواني:ك 
منك جهة،ك االتفئقيئتك بنيك املؤسسئتك اص يك متتتكك نفسك اصنشئطك اصاليسي،ك فيك بنيك املؤسسئتك اصفندقية،ك 
مؤسسئتك اصرتريه،ك مؤسسئتك اصنق ك ومؤسسئتك اإلطعئم.ك ومنك جهةك فخاى،ك اتفئقيئتك بنيك مؤسسئتك 
تقدك مك منتجئتك خمتتفةك صتزبئلن؛
تعم ك منك فج ك إشبئعك نفسك اصشاحيةك اصسوقيةك منك اصزبئلن،ك وصكنك  ِّ



امو ي-انك طايقك إنشئءك شبكئتك اسرتاتيجيةك )،(Strategic networksك فينك يتمك تأسيسك االقةك فحئ يةك 
اجلئنبك زبون-مور ك بنيك اصشالئء،ك حبيثك فك نَّهك يتمك إجنئزك بعضك األنشطةك اصوار ةك يفك االتفئقك منك طافك فحدك 
اصطارنيك مقئب ك اموصة ) .(Cunha & Cunha, 2005, p. 51ك 
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المجمعات السياحية
ب .متطلبات تطوير
َّ

Requirements for Developing Tourism Clusters

حسبك اصبئحثك رريااك )،(Ferreira, 2003ك تضمنك اجملمعئتك اصسيئحية،ك بئإلضئرةك إىلك األنشطةك اخلئصةك 
بقطئعك اصسيئحة ك خدمئتك اإلقئمة،ك ك واإلطعئم،ك ك واصنق ،ك ك واصرتريهك ومنئطقك اجلذبك اصسيئحيك املختتفة،ك  ك ومشيتيك 
وولالءك اصسفا،ك ك واملاشدين،ك ك واصفنونك واحلاف،ك  ك وتأجرك اصسيئرات،ك واألنشطةك اصداامةك مث ك خدمئتك اصدامك 
ك صتمؤسسئت.ك لمئك ياىك 
ك 
اصتنظيمي،ك واصبىنك اصتحتية،ك ك واصتعتيمك واصتكوين،ك ك وخدمئتك االستشئرةك واخلدمئتك األخاى
اصبئحثئنك بااونك وقيديسك )،(Brown & Geddes, 2007ك فك نَّهك ومنك فج ك تطوياك اجملمعئتك اصسيئحيةك الك بدك منك 
نك فن ك اتىك احلكومةك تشجيعك 
إشااكك جهئتك فخاىك غرك اخلئصةك بتطوياك اجملمعئت ك اصسيئحية.ك إذك ياىك اصبئحثئ َّك 
اصربامجك اهلئ رةك إىلك جذبك االستثمئراتك اخلئصةك ك واالستثمئراتك املئصيةك يفك اصبىنك اصتحتيةك  ك وتاويجك املنطقةك اصسيئحية،ك 
ِّ
َّ
اصسيئحيةك هيك اص يك متكنك منك ضمئنك تنئرسيةك اصوجهئتك اصسيئحيةك  & (Iordache, Ciochină,
ألنك اجملمعئتك 
) .Asandei, 2010, pp. 105-106ك 
إضئرةك إىلك ذصك،ك صتطوياك اجملمعئتك اصسيئحيةك جممواةك منك اصشاوطك واملتطتبئتك ميكنك تتخيغهئك ريمئك يتي:ك  ك 


وجو ك مؤسسئتك تنئرسية.



املوقعك اجلياايفك املاللمك ك واصتوراك اتىك إمكئنئتك طبيعيةك وتقئصيدك ثقئريةك  ك ورنك اصطبخك ك وروحك اصضيئرةك واالستقبئل.



لئءك األسئسيونك متمالزينك يفك فمئلنك قايبةك ومتنواني.
ك 
فنك يكونك اصشا



تواجدك روابطك رمسيةك وغرك رمسيةك بنيك شالئءك اجملمعك اصسيئحي.



انئصاك ثئبتةك واملتمثتةك يفك مؤسسئتك اإلقئمةك واإلطعئم.



بيئنئتك اهلئتفك ) (Mobile Dataك خلدمئتك نق ك اصالئب ك ك واصولئالتك اصسيئحيةك وشالئتك إ ارةك اجلوالتك 
اصسيئحية ك وخدمئتك تأجرك اصسيئرات.



ك وثقئرية ك وريئضية ك  ينئميكية ك واص ي ك تعترب ك اصدارع ك األول ك صتارع ك من ك مستوى ك االستهالكك 
انئصا ك تاريهية ك 
).(Iordache, Ciochină, & Asandei, 2010, p. 105

ج .أهمية المجمعات السياحية

Importance of Tourism Clusters

فن ك اجملمعئت ك اصسيئحيةك تطورتك بئصدرجةك األوىلك اتىك 
آخاك ون ك )،(Novelli et al., 2006ك  َّك 
نوريتيك و ك 
ك 
ياى ك 
َّ
إذك متكن ك امتيةك اصتآزرك بنيك 
هتئك اجملد ة .ك  ِّك 
قئادةك تسويقيةك هبدف ك اصرتويج ك صوجهةك سيئحيةك بئالاتمئ ك اتى ك صور
جممواةك اصفئاتنيك غرك املتجئنسنيك ضمنك اجملمعئت ك اصسيئحيةك منك حتقيقك اجلئذبيةك ).(Fabry, 2009, p. 62ك 
رفيك اصواقع،ك تتميزك اصوجهئتك اصسيئحيةك بئحتوالهئك اتىك اصعديدك منك اجلهئتك اصفئاتةك غرك املتجئنسةك واص يك تعتمدك 
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بطايقةك مبئشاةك فوك غرك مبئشاةك اتىك صنئاةك اصسيئحة ،ك صذصكك توك رِّاك اجملمعئت ك اصسيئحيةك اصدَّامك اصكئيفك صظهورك 
يتحولك بفع ك ذصكك اصتقئربك اجلياايفك واصوظيفيك هلذهك اجلهئتك اصفئاتةك إىلك تقئربك اسرتاتيجي،ك 
ستستةك اصقيمة.ك  ك 
ِّ
ممئك ميكنك منك تطوياك روابطك اتىك املستوىك اصداختيك صتمجمعك ) (Intra-clusterك واملستوىك اخلئرجيك (Extra-
)clusterك واصدويلك ).(Fabry & Zeghni, 2012, p. 101ك  ك 
منك فبازك اصدراسئتك حولك فمهيةك اجملمعئتك اصسيئحيةك وتأثرهئك اتىك األ اء،ك  راسةك اصبئحثك بئياوك سينييسك 
ك وآخاين ك ) (Peiró-Signes, Segarra-Oña, Miret-Pastor, & Verma, 2015ك اص ي ك هدرتك إىلك اصتعُافك 
اتىك تأثرك اصتواجدك يف ك جممعك سيئحيك اتى ك ف اءك جممواةك منك املؤسسئتك اصفندقية.ك متك منك فج ك ذصكك اختبئرك 
ف اءك اصفنئ قك املتواجدةك يفك اجملمعك اصسيئحيك مثك مقئرنتهئك معك ف اءك اصفنئ قك املتواجدةك خئرجك اجملمعك وذصكك يفك اصفرتةك 
تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك فنك اصفنئ قك املتواجدةك ضمنك اجملمعك اصسيئحيك تتميزك 
املمتدةك بنيك سن يك 2007ك و.2011ك  َّ ك 
فنك 
بني ك  َّك 
ئصغنئائتك اخلدمية.ك لمئك ت َّ ك 
ك 
بأ اءك اقتغئ يك فحسن،ك وهذاك مئك يتفقك معك اصدراسئتك اصسئبقةك املتعتقةك ب
اصعقئرات ك اصفخمة ك واصااقية ك املنتمية ك إىل ك اجملمعئت ك حتقق ك يفك ل ك ماة ك ف اء ك فحسن ك مقئرنة ك بئصعقئرات ك املمئثتةك 
واملتواجدةك خئرجك اجملمعك اصسيئحي .ك 
د .مراحل تطوير المجمعات السياحية ومؤشرات األداء

Tourism Cluster

.Development Stages and Performance Indicators
ك ومؤشااتك األ اءك يفك 
تُبىنك اجملمعئتك اصسيئحيةك ور ًك قئك ألربعك مااح ك متتئصية .ك إذ ميكنك توضي ك هذهك املااح ك 
اصشك ك رقمك (.)6-1
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 مراحل إعداد مجمع سياحي ومؤشرات األداء:)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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السياحة المستدامة كأحد توجهات االبتكار في صناعة السياحة

Sustainable Tourism as a

.one of the Directions of Innovation in the Tourism Industry
قدك يأيتك االبتكئر ك يفك فشكئلك اديدة،ك صكنك تتقئسمك هذهك األشكئلك ثالثة ك انئصاك فسئسيةك –اإلبداعك وهنجك 
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 
َّ
فنك االبتكئرك ياتبطك رقطك بتطوياك منتجئتك وتكنوصوجيئتك جديدة،ك صكنَّهك يفك احلقيقةك يعتمدك لذصكك اتىك طاقك جديدةك 
يفك اصتفكر ).(Moscardo, 2008, p. 4ك وهذاك هوك احلئلك بئصنسبةك صتسيئحةك املستدامة،ك اص يك تعتربك طايقةك جديدةك يفك 
اصتفكرك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك هبدفك اصتغديك إىلك مشكتةك اصسيئحةك اصتقتيديةك وآثئرهئك اصستبية،ك الك سيمئك اتىك اصبيئةك 
واصقيمك االجتمئاية .ك 
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 حقيقة َّ
ك فنك اصسيئحةك نشئطك اقتغئ يك 
غينك وجمتمعئتك ماحبةك بئصسيئحك  (UNWTO, 2013,
يعتمدك بشدةك اتىك احلفئظك اتىك ببيئةك ستيمةك وتااثك ثقئيفك 
ِّ

).p. 21ك منك نواحك ك اديدة،ك ميكنك فنك يوك رِّاك االبتكئرك اصاابطك بنيك اصرتاثك اصطبيعيك واصثقئيفك ومستقب ك اجملتمعئتك احملتيةك 
ك واحلظئلاك اصوطنية،ك حيثك يعتربك االبتكئرك مفتئحك محئيةك اصتنوعك اصطبيعيك واصثقئيفك ولذصكك رت ك إمكئنيئتك جديدةك صعاضك 
هذاك اصتنوعك يفك شك ك سيئحةك مستدامةك ) .(Carlsen & Edwards, 2008, p. 54ك 
1.6.1

ماهية السياحة المستدامة

What is Sustainable tourism

بشك ك فسئسي ك  ميكن ك ااتبئر ك اصسيئحة ك املستدامةك لتطبيق ك صفكاة ك اصتنمية ك املستدامة ك اتى ك قطئع ك اصسيئحةك 
).(Weaver, 2006, p. 10ك إذك ميكنك ارجئعك املفئهيمك اصعئمةك حولك اصتنميةك واصسيئحةك املستدامةك إىلك جممواةك متنواةك 
منك اصسوابق،ك مبئك يفك ذصكك حالئتك احملئرظةك اص يك فجايتك يفك اصياب،ك إضئرةك إىلك اصتقئرياك واملؤمتااتك اصدوصيةك األخرةك 
اص يك سئمهتك يفك  زيئ ةك االهتمئمك هبذاك املوضوع،ك والك سيمئك مؤمتاك األممك املتحدةك حولك اصبيئةك اصبشايةك  (The United
) Nations Conference on the Human Environmentك اصذيك متك انعقئ هك يفك مدينةك ستولهوملك سنة ك ،1972ك 
ك واسرتاتيجيةك احلفظك اصعئمليةك ) (World Conservation Strategyك صعئمك ،1980ك ك واصتجئنك اصثالثة ك املستقتةك اصتئبعةك 
صألمم ك املتحدة ك اص ي ك مت ك إجا ك اؤهئ ك بني ك  1977ك و 1984ك وتقايا ك "مستقبتنئ ك املشرتك" ك )،(Our Common Futureك 
ك فيضئك بئسمك "تقاياك باونتالند"ك )(Brundtland Reportك اصغئ رك انك اصتجنةك اصعئمليةك صتبيئةك واصتنمية،ك ك واصذيك 
املعاوف ًك 
يستندك اتىك تكئم ك شئم ك )(Holistic integrationك صتجوانبك االقتغئ يةك ك واصبيئيةك واالجتمئاية-اصثقئرية.ك متك حينهئك 
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شكال ك منك فشكئلك اصتنميةك األلثاك مسؤوصيةك  ك وتوازك نًئ ك واص يك تسم ك بئحلفئظك اتىك 
اقرتاحك اصتنميةك املستدامة ك بئاتبئرهئك  ًك 
املوار ك اصطبيعيةك واصبيئيةك معك اصسمئحك بئستيالهلئك منك فج ك ضمئنك اصنموك االقتغئ

يك املستماك  (Burns & Novelli,

) .2006, pp. 159-160ك 
اصسيئحةك املستدامةك لمجمواةك منك اصقيمك اصضمنيةك اص يك تسعىك إىلك  مجك األهدافك االقتغئ يةك 
ك 
صذاك ميكنك ااتبئرك 
ك متكن ك االستدامة ك االقتغئ ية ك من ك ضمئن ك رعئصية ك اصتنميةك 
ك واالجتمئاية ك واصثقئرية ك )ِّ .(Theobald, 2005, p. 174ك 
االقتغئ يةك واصتسيرك اصاشيدك صتموار ك حبيثك ميكنهئك تتبيةك احتيئجئتك األجيئلك املستقبتية ،ك بينمئك هتدفك االستدامةك 
اصبيئيةك إىلك ضمئنك تنميةك تتوارقك معك احلفئظك اتىك اصعمتيئتك اصبيئيةك األسئسية،ك ك واصتنوعك اصبيوصوجيك واملوار ك اصبيوصوجية،ك 
فخر ِّ
ا،ك متكن ك االستدامةك االجتمئايةك واصثقئريةك منك ضمئن ك سيطاةك األشخئصك اتىك حيئهتم،ك واصتألدك منك توارقهئك 
و ك ً

ك وثقئرةك اجملتمعئتك املعنيةك ولذصكك احملئرظةك اتىك هويةك اجملتمعك وتعزيزهئك (Timur & Getz, 2009, pp. 221-
معك قيم ك 

)222ك  .ك 

رحسبك منظمة ك اصسيئحةك اصعئملية ك ):(UNWTOك ” ك تنطبقك املبئ ئك اصتوجيهيةك صتتنميةك املستدامةك وممئرسئتك 
اإل ارةك املستدامةك صتسيئحةك اتىك مجيعك فشكئلك اصسيئحةك ويفك مجيعك فنواعك اصوجهئتك اصسيئحية،ك مبئك يفك ذصكك اصسيئحةك 
اجلمئهرية.ك تتعتقك مبئ ئك االستدامةك بئجلوانب:ك اصبيئيةك ك واالقتغئ يةك واالجتمئاية-اصثقئريةك صتتنميةك اصسيئحية.ك صضمئنك 
استدامةك هذاك األخرك اتىك املدىك اصطوي

،ك الك بدك منك حتقيقك اصتوازنك املنئسبك بنيك هذهك اجلوانبك اصثالثة“ك  (Laliberté,

).2005, p. 70
لمئك قئمتك منظمةك اصسيئحةك يفك ليبكك )(Tourisme Québecك يفك  راستهئك اص يك حتم ك انوانك "اصسيئحةك اصبيئيةك 

واصسيئحةك اصطبيعية،ك توجيهئتك وخطةك اصعم ك ،"2008-2003ك بتعايفك اصسيئحةك املستدامةك لئآليت:ك ” ك تتيب ك اصيومك 
اصسيئحةك املستدامةك حئجيئتك اصسيئحك واملنئطقك اص يك تاحبك هبمك معك محئيةك وتعزيزك املوار ك صتمستقب .ك تؤ يك اصسيئحةك 
يقةك متكنك منك تتبيةك االحتيئجئتك االقتغئ يةك ك واالجتمئايةك واجلمئصيةك 
املستدامةك إىلك إ ارةك متكئمتةك جلميعك املوار ،ك بطا ِّك 
معك احلفئظك اتىك اصسالمةك اصثقئرية،ك ك واصعمتيئتك اصبيئيةك األسئسية،ك ك واصتنوعك اصبيوصوجيك واصبيئةك املعيشية.ك تتعتقك اصسيئحةك 
املستدامةك بطاقك اصعم ك ك واإل ارةك واصتطوياك اص يك يتمك تبك نِّيهئك وتطبيقهئك منك قب

ك اصفئاتنيك يفك اصسيئحة“ ك  (Laliberté,

) .2005, p. 70ك 
حلدك  ك من ك اصتوتاات ك واالحتكئلئت ك اصنئجتة ك انك 
ك إجيئبيًئ ك يهدف ك إىل ك ا ِّ
ك هنجئ ك 
وبئصتئيل ،ك ك تُع ُك د ك اصسيئحة ك املستدامة ًك 

اجملتمعئتك احملتيةك املضيفةك صتسيئح.ك لمئك تنطويك اصسيئحةك 
ك 
اصتفئاالتك املعقدةك بنيك صنئاةك اصسيئحةك واصسيئحك ك واصبيئةك و
املستدامةك اتىك اصعم ك منك فج ك استدامةك واحلفئظك اتىك نوايةك املوار ك اصطبيعيةك واصبشايةك اتىك املدىك اصطوي .ك صذا،ك 
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اصسيئحةك املستدامةك صيستك ضدك اصنمو،ك صكنهئك تدركك فنك هنئكك حدوًك اك صتنمو،ك إذك ختتتفك هذهك احلدو ك بشك ك لبرك 
َّك 

منك مكئنك إىلك آخاك ).(Bramwell & Lane, 1993, p. 2ك  ك 
2.6.1

أسباب التوجه نحو السياحة المستدامة

Reasons for Heading Towards Sustainable

.Tourism
يفك اآلونةك األخرة،ك قئمتك اصعديدك منك احلكومئتك واصبئحثنيك بئقرتاحك تطوياك فشكئلك بديتةك صتسيئحةك مث ك اصسيئحةك 
اصبيئيةك ) (Ecotourismك واصسيئحةك اجملتمعيةك ).(Moscardo, 2008, p. 5) (Community-based tourismك إذك 
اصتيرك 
يعو ك اصسببك اصاليسيك وراءك هذاك اصتوجهك اجلديدك إىلك إ راكك اآلثئرك اصستبيةك صتسيئحةك اصتقتيديةك واالارتافك مبشكتةك  ُك 
املنئخي،ك ومئك يرتتبك اتيهك منك اواقبك ضئرة.ك رألولك ماةك منذك سنةك ،1950ك فصبحتك معدالتك منوك صنئاةك اصسيئحةك 
ة،ك لمئ ك فك نَّه ك ويف ك بعض ك املنئطق ،ك فصب ك وجو
مهد ك 
) .Weaver, 2009, p. 27ك 

ك مهد ًك ا ك  & (Gössling, Hall,
حبد ك ذاته َّك 
ك صنئاة ك اصسيئحة ك  ِّ

ايداك بئصقضئيئك اصبيئية،ك لمئك بدفتك مجئائتك اصضيطك املضئ ةك صتسفاك 
اهتمئمئك متز ًك 
فظهاتك لذصكك وسئل ك اإلاالمك  ًك 
ئك منك قِب ك هذهك اجلمئائت.ك نتيجةك 
واصسيئحةك يفك اصتزايد،ك إذ ك ك يُعتربك اصسفاك بئستعمئلك اصنق ك اجلويك األلثاك استهداك رً ك 
صذصك،ك بدفتك احلكومئت،ك اهليئئتك اصتنظيمية،ك وسئل ك اإلاالم،ك اصغنئاة،ك وحىتك بعضك املسئراينك بئصتسئؤلك حولك 
إمكئنيةك بقئءك اصوضعك اصااهن ك )،(Status quoك  ك وبئالهتمئمك بئصسيئحةك املستدامةك  (Gössling, Hall, & Weaver,

ةك املستدامةك نظااك إل راكك اجلهئتك اصفئاتةك ملزايئهئك وفمهيتهئ،ك 
).2009, p. 27ك إضئرةك إىلك ذصك،ك متك اصتوجهك حنوك اصسيئح
ك ً
فنك اصسيئحةك املستدامةك هيك شك ك منك فشكئلك اصسيئحةك اص ي :ك 
حيثك ياىك اصبئحثك روصكناك )،(Faulkner, 2001ك  َّك 


تضمنك وحتسنك األصولك اصطبيعيةك واصثقئريةك صتوجهةك اصسيئحية.
ِّك 



تضمنك وحتسنك نوايةك حيئةك اصسكئنك احملتينيك يفك اصوجهةك اصسيئحية.
ِّك 



تتيبك احتيئجئتك وتوقعئتك سوقك اصسيئح.



ائلداك اتىك االستثمئرك صتفئاتنيك يفك اصسيئحة.
حتققك  ًك 
مستدامةك اقتغئ ك يًئك ك و ِّك 



وتضمنك اإل نغئفك فوك اصعدلك يفك توزيعك تكئصيفك وفربئحك اصسيئحةك بنيك خمتتفك شاال ك اجملتمعك وبنيك األجيئلك 
احلئصيةك واملستقبتية.ك بعبئرةك فخاى،ك يتمك اصنظاك يفك اصنتئلجك بطايقةك تفوقك املدىك اصقغر،ك وتعم ك اصسيئحةك 
املستدامةك اتىك اصتألدك منك فنك اصعدلك بنيك و اخ

ك األجيئلك متك فخذهك بعنيك االاتبئرك  (UNWTO, 2013,

).p. 21
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3.6.1

أدوار وعالقات الفاعلين في تنمية السياحة المستدامة

The Roles and Relationships of

.Stakeholders in the Development of Sustainable Tourism
تع ُك دك اصسيئحةك نشئ ك طًئك متعد ك األوجه،ك حيثك قدك جتدك اصعديدك منك اجلهئتك نفسهئك تشئركك فوك تتأثاك هبذاك اصنشئط،ك 
سواءًك ك لئنك ذصكك بطايقةك مبئشاةك فوك غرك مبئشاة.ك يعاضك اجلدولك رقمك ()7-1ك اصفئئتك اصاليسيةك صتفئاتنيك فوك فصحئبك 
املغتحةك وف وارهمك يفك جمئلك اصسيئحةك املستدامة.

جدول رقم ( :)7-1الفاعلون وأدوارهم في السياحة المستدامة ك 
أنواع الفاعلين
الوكاالت الدولية للدعم والتنمية

املنظمئتك واصربامجك متعد ةك األطااف ك 
اصولئالتك ثنئليةك األطااف ك 
الحكومة الوطنية
وزارةك اصسيئحة ك 
اصوزاراتك األخاى
ولئالتك اصسيئحة،ك مثال:ك مديايةك اصسيئحة ك 
اهليئئتك احلكوميةك األخاى ك 

دورهم في تقديم خدمات السياحة المستدامة
مجك اصسيئحةك يفك اصسيئسئتك واالتفئقيئتك اصتنموية ك 
املسئادة ك املئصية ك واصتقنية ك صتسيئحة ك املستدامة ،ك اصربامجك 
واملشئريعك اصفا ية ك 
اصسيئسةك اصسيئحيةك  ك وتطوياك وتنفيذك االسرتاتيجية ك 
مجك اصسيئحةك يفك االسرتاتيجيئتك اصوطنية ك 
اصتشايعئتك ك واملعئيرك واصتوال ك املتعتقةك بئصقطئع ك 

ختطيطك وتطوياك اصبىنك اصتحتية ك 
تسيرك املوار ك 
هيئئتك إ ارةك املوار ك مث ك هيئئتك إ ارةك احلظئلاك اصوطنية ك االتغئلك واصتسويق ك 

الجماعات المحلية في الوجهة السياحية

اصتوجيهك االسرتاتيجيك واصتخطيطك احملتي ك 

احلكومةك اإلقتيمية ك 
تنفيذك اصسيئسئتك واصتشايعئت ك 
اصستطئتك احملتية ك 
تطوياك اصبىنك اصتحتيةك احملتيةك واصتسير ك 
منظمئت ك إ ارة ك وتسير ك اصوجهئت ،ك مث ك اصعئمة-
إشااكك اصفئاتنيك فوك فصحئبك املغتحةك ك واصتنسيقك واصدام ك 
اخلئصة ك 
مؤسسات القطاع الخاص

اجلمعيئتك املهنيةك صتسيئحةك اصوطنيةك واحملتية ك 

اصتمثي ك واصتأثرك اتىك صنئاةك اصسيئحة ك 
تشيي ك اخلدمئتك اصسيئحية ك 
اصاابطك حنوك األسواقك اصوطنيةك واصدوصية ك 

مقدموك اخلدمئتك اصسيئحية،ك مث ك املؤسسئتك اصفندقية ك 
تطوياك وحتسنيك اصعاضك واالستثمئر ك 
منظموك اصاحالتك اصسيئحيةك )(TOك -اصدوصيةك واصوار ة ك 
ختقك منئصبك اصعم ك وتوصيدك اصعوالدك اتىك املستوىك احملتي ك 
مور وك صنئاةك اصسيئحة،ك مث ك منتجيك املوا ك اصيذالية ك 
تعكس ك قضئيئ ك االستدامة ك االقتغئ ية ك ك واالجتمئايةك 
املستثماينك –احملتينيك واصدوصيني ك 
واصبيئيةك صتتنميةك واألنشطة ك 
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الموظفون والهيئات ذات الصلة
اصنقئبئت ك 
اصعئمتونك يفك اصقطئع ك 

متثي ك مغئحلك املوظفني ك 
ختطيطك وتنميةك املوار ك اصبشاية ك 
تقدميك خدمئتك موثوقةك مقئب ك اصعوالد ك 

المنظمات غير الحكومية )- (NGOsالوطنية
متثي ك مغئحلك خمتتفك اصفئاتنيك يفك اصقطئع ك 
والمحلية
االخنااطك يفك اصتخطيطك االسرتاتيجيك واصتطويا ك 
املنظمئتك غرك احلكوميةك املعنيةك بئصتنميةك املستدامة ك 
اصتنسيقك بنيك خمتتفك اصفئاتنيك و امهم ك 
اصبيئة،ك احملئرظةك واملنظمئتك غرك احلكوميةك اصثقئرية ك 
تعزيزك وتقويةك اصقدراتك وتوررك اخلربة ك 
املنظمئتك غرك احلكوميةك االجتمئايةك واجملتمعية ك 
منظمات التعليم والتدريبك  ك 

اجلئمعئتك ك واملدارسك واملؤسسئتك اصتعتيمية ك 
هيئئتك اصبحثك فوك املؤسسئتك اصبحثية ك 

اخلرباءك اصتقني ك ونك واهليئئتك االستشئرية ك 
المجتمع المحلي
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 
المستهلكين  /السياح
اصسيئح ك 
شبكئتك املستهتكنيك ك واصنوا يك واصشالئت ك 
وسئل ك اإلاالمك اخلئصةك بئصسفاك ومستخدميك وسئل ك 
اصتواص ك االجتمئاي ك 

مجعك املعارةك وبثِّهئ ك 
امك سيئسةك واسرتاتيجيةك اصتنمية ك 
تعزيزك اصقدراتك واصتدريب ك 
تقدميك اصنغئل ك واخلرباتك اخلئصة ك 
االخنااط ك يف ك اصتخطيط ك واصقاارات ك حول ك اصسيئحة ك اتىك 
املستوىك احملتي ك 
اصتمثي ك واصتواص ك حولك مغئحلك اجملتمعئتك احملتية ك 
مواصتة ك اصتقئسم ك اصعئ ل ك صتمنئرع ك واألربئح ك ضمنك 
اجملتمعئتك احملتية ك 
اصتفئا ك معك اصسيئحك منك فج ك حتقيقك املنفعةك املتبئ صة ك 
احلغولك اتىك  خ ك نتيجةك صتعوالدك اصسيئحية ك 
ميث ك اصسيئح ك املغدر ك اصاليسي ك صتعوالد ك بئصنسبة ك هلذهك 
اصغنئاة ك 
ستوكك مسؤولك جتئهك اجملتمعئتك احملتيةك واصبيئيةك يفك اختيئرك 
اصسفاك واألنشطة ك 
توصي ك املعتومئت ك واآلراء ك حول ك اصوجهئت ك واألسئتةك 
املتعتقةك بقضئيئك االستدامة ك 

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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ك ذصكك حتديًئك فلربك 
ك 
وبئصتئيل،ك  يعتمدك بقئءك اصنشئطك اصسيئحيك اتىك اصتنسيقك بنيك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتة.ك إذك ميث
وفلثاك فمهيةك يفك حتقيقك استدامةك صنئاةك اصسيئحة.ك جيبك فنك يسرتشدك تطورهئك مبزيدك منك احلوار ك ك واملزيدك منك اصتعئونك 
واصشاالةك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئص.ك ك وور ًك قئك صتبئحثك ستنيك )،(Selin, 1999ك يسم ك اصتعئونك بنيك خمتتفك فصحئبك 
يبك واصتعتيمك يفك هذهك 
املغتحةك بنجئحك امتيةك اصتخطيط،ك ك واإل ارةك اصسيئحية،ك ك واصتسويق،ك  ك وتطوياك املنتجئت،ك ك واصتدر ك 
اك فسئسيًئك يفك ختطيطك وإ ارةك املنتجئتك اصسيئحية،ك ولذصكك تنميةك 
ك 
الةك انغا
اصغنئاة.ك إذك تعتربك امتيةك اصتعئونك واصشا
ك ً
اصسيئحةك املستدامةك ).(Hadach & Tebbaa, 2015, p. 69
صذا،ك الك ينبييك اصنظاك إىلك اصفئاتنيك بطايقةك معزوصة،ك لمئك ينبييك تقايبك اصعالقئتك بينهم.ك منك املتطتبئتك األسئسيةك 
صتحقيقك اصسيئحةك املستدامةك فنك تعم ك املؤسسئتك اصسيئحيةك بطايقةك مسؤوصةك اندك إجنئزك فامئهلئك منك فج ك محئيةك اصبيئةك 
ك واملوظفنيك واجملتمعك احملتي.ك منك جهةك فخاى،ك تقومك احلكومةك اتىك املستوينيك اصوطينك واحملتي،ك بتوررك اإلطئرك اصسيئسيك 
كوميةك هيك 
ك 
يعئتك تأثرك اتىك ف اءك مجيعك اصفئاتني.ك تتعبك املنظمئتك احل
ٌك 
واالسرتاتيجيك ولذصكك اصتشايعئت.ك إذك صتتشا
اك مهمئك صتيئيةك يفك تعزيزك اصعالقئتك واصتنسيقك بنيك مجيعك اصفئاتنيك يفك اصسيئحة،ك الك سيمئك منك خاللك تقدميك 
ور ًك 
لذصك،ك  ك ً
املشورةك واخل ك ربة ) .(UNWTO, 2013, p. 23ك 

ك اجلهئتك اصفئاتةك املختتفةك معئك بشك ك رعئلك يفك ختطيطك 
ًك 
وبئصتئيل،ك يتطتبك تطوياك اصسيئحةك املستدامةك فنك تعم

األنشطة،ك بنئءًك اتىك تنسيقك رعئلك وتطوياك هيئل ك اصشاالة،ك سو ك اءًك اتىك 
ك 
وإ ارةك اصغنئاةك ولذصكك يفك تنفيذك املشئريعك و
اصغعيدك اصوطينك فوك ضمنك اصوجهئتك احملتية .ك 
لمئ ك تتطتب ك امتية ك االبتكئر ك مشئرلة ك اصعديد ك من ك فصحئب ك املغتحة ك واصفئاتني ك مث ك اجملتمعئت ك احملتية،ك 
ك واملؤسسئت،ك واصستطئتك احلكومية ك وحىتك املنئرسني.ك صذا،ك منك املستحسنك تطوياك رؤيةك مشرتلةك منك شأهنئك توجيهك 
تدامك  ك وتنشاك وتتواص ك 
امتيةك تنفيذك األركئرك واصعمتيئتك اجلديدة.ك إذك هنئكك اتفئقك اتى َّك 
ك فنك اصشبكئتك )(Networksك  ِّ
حولك روالدك االبتكئر.ك يفك اصواقع،ك مثتمئك يقومك االبتكئرك بدامك االستدامة،ك تقومك اصشبكئتك بدورهئك بدامك االبتكئر،ك 
وهذاك مئك ينطبقك بشك ك خئصك اتىك االبتكئرك يفك اصسيئحةك املستدامةك ) .(Carlsen & Edwards, 2008, p. 54ك 
ك  ك 
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االبتكار في صناعة الفندقة

Innovation in the Hotel Industry

تعتربك صنئاةك اصفندقةك منك فهمك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحة،ك نظااك الرتبئطهئك املبئشاك واصتئمك 
بئألنشطةك اصسيئحيةك اتىك اكسك بعضك اصغنئائتك اجلزليةك األخاىك مث ك صنئاةك اإلطعئم،ك ك واصنق ك وصنئاةك اصرتريهك 
اصسيئح .ك 
اص يك يكونك وجو هئك مضموك نًئك حىتك يفك غيئبك  ك 
1.7.1

ماهية االبتكار في صناعة الفندقة

What is Innovation in the Hotel Industry

معقدة،ك حيثك ميي
تعتربك صنئاةك اصفندقةك صنئاةك  َّك 

ك اصعئمت ك ونك ريهئك إىلك جتنبك املخئطاةك  (Morrison, Carlsen,

االبتكئراتك ريهئك بتحسينئتك تدرجييةك )(Incremental improvementsك 
ك 
) & Weber, 2010وبئصتئيلك تاتبطك فغتبيةك 
فوك تعديالتك صألوضئعك اصقئلمة،ك هبدفك حتسنيك األ

اءك ك واصفعئصية،ك وإنك فمكنك حتسنيك اصاحبيةك  (Meira, Dos Anjos,

) .& Falaster, 2019, p. 4ك 
مقئرنةك بئصغنئائتك األخاى،ك تعتربك نفقئتك اصبحثك واصتطوياك ولذصكك اد ك بااءاتك االخرتاعك املسجتةك منخفضةك 
َّ
ر.ك يفك احلقيقة،ك يبدوك فنك فغتبيةك روا ك فوك رجئلك األامئلك يفك 
َّك 
ك هذاك الك يعينك فنك االبتكئرك غئلبك فوك نئ
َّك 
ئ.ك غرك فن
ك 
نسبيً

االبتكئريك خيتتفك إىلك حدٍّك لبرك ور ًك قئك صتعديدك منك اصعوام ،ك 
ك 
ك فنك اصستوكك 
إال َّك 
صنئاةك اصفندقةك يدرلونك فمهيةك االبتكئر،ك  َّك 
يةك إىلك حدك ك لبرك اتىك حجمك 
ٍّ
االبتكئر
ك 
وصع َّك منك فمههئك حجمك املؤسسئتك اصنئشطةك يفك اصسوق.ك ربئصفع ،ك تعتمدك اصقدرةك 
بتكئراتك 
املؤسسة ،ك إذ ك يؤثا ك هذا ك األخر ك اتى ك قدرهتئ ك اتى ك مبئ رة ك األنشطة ك اصبحثية ك فو ك التسئب ك وتنفيذ ك اال ك 
).(Anamaria & Maria-Cristina, 2013, p. 817

االبتكئراتك يفك صنئاةك اصفندقةك منك قِب ك مور ينك خئرجيني،ك ونئ ك ًراك مئك تكونك 
ك 
لمئك يتمك يفك غئصبك األحيئنك تطوياك 

االبتكئراتك يفك صنئاةك 
ك 
ئ.ك يعافك بعضك اصبئحثنيك )(Orfila Sintes et al., 2005 ; Hjalager, 2002
مطورةك  ك 
اختيً ِّ
اصفندقةك اتىك فهنئك حمالةك منك طافك املور ينك ) (Supplier-drivenوصيستك قئلمةك اتىك فسئسك اتمي.ك هذاك اجلئنبك 
َّ

صحي ك بشك ك خئصك ريمئك يتعتقك بتكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك (مث ك فنظمةك احلجزك ونظمك إ ارةك املمتتكئتك 
ك بعضك املنتجئتك املبتكاةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك باامجك اصوالء،ك واص يك 
ك 
تطبيقئتك اصوسئلطك اجلديدة).ك لمئك تشم
ك 
ك و
مئك تكونك مطورةك يفك املؤسسئتك املتكئمتةك مث ك اصسالس ك اصفندقية،ك واص يك تسم ك صتعمالءك بئصبقئءك واحلغولك 
ائ ة ك 
َّ
االبتكئراتك يف ك اصعمتيئتك  (Process
ك 
اءك يفك في ك رندقك ينتميك إىلك ستستتهئك اصفندقيةك بأسعئرك تفضيتية.ك 
اتىك اإليو
ِّ

) innovationsهيك لذصكك معتئ ةك يفك صنئاةك اصفندقة،ك لونك فنظمةك إ
)Systemsك تُطبَّقك يفك اصفنئ قك اصفا يةك ولذصكك اصسالس

ارةك املتكيةك  (Property Management

ك اصفندقيةك  (Anamaria & Maria-Cristina, 2013, p.

) .817ك 
54

الفصل األول :االبتكار في صناعة السياحة
َّ
اسئتك احلديثةك فنك استعمئلك االبتكئرك يفك اصعمتيئتك سئادك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك حتسنيك متوقعهئك 
بيَّنتك اصدر
يقك ختفيضك اصتكئصيفك واصارعك منك اجلو ة .ك إضئرةك إىلك 
ك 
االسرتاتيجيك واتى ك حتقيقك اصنموك االقتغئ ي،ك وذصكك انك طا
ذصك،ك ياىك اصعديدك منك اصبئحثني َّ
اءك اصفندقي،ك ختقك ثقئرةك مؤسسئتيةك مكك يَّفةك معك 
ك فنك االبتكئرك يسئهمك يفك حتسنيك األ
ُ
احتيئجئتك اصسوق،ك وبئصتئيلك ضمئنك اصاحبيةك اتىك املدىك اصطوي

،ك يفك سوقك تتسمك بتنئرسيةك متزايدة (Meira, Dos

).Anjos, & Falaster, 2019, p. 4ك  ك 
َّ
هذاك مئك فلدتهك جممواةك منك اصدراسئتك منك بينهئ:ك 

راسةك اصبئحثك ريالك ك وآخاين ك  (Vila, Enz, & Costa,

) 2012ك اص يك فشئرتك  َّ
االبتكئراتك األلثاك فمهيةك لوهنئك 
ك 
االبتكئراتك اصعمتية ك هيك منك 
ك 
اصتسويقيةك و
ك 
االبتكئراتك 
ك 
إىلك فن ك 
تسه
ِّ

ك وتنظِّمك اصعمتيئتك اصداختيةك واألهمك منك ذصكك اصعالقئتك معك زبئلنك اصفندقك  (Anamaria & Maria-Cristina,

َّ
ينتك فنك 
)2013, p. 817؛ك  راسةك اصبئحثك نيكوصوك وسئنتئ-مئريئك ) (Nicolau & Santa-María, 2013ك اص يك ك بَّ
إجيئبيًئك اتىك املبيعئتك املستقبتيةك صتمؤسسة،ك و َّ
ائصيًئك 
ك إجيئبيًئك  ك 
ثرا ك 
تأثراك  ك 
فنك صالبتكئراتك اصتسويقيةك واصعمتيةك تأ ك ً
صالبتكئراتك  ً
اتىك اصقيمةك اصسوقيةك صتفنئ ق؛ك  راسةك اصبئحثك فوتينبئلاك )(Ottenbacher M. C., 2007ك اص يك هدرتك إىلك حتديدك 
االبتكئراتك يفك صنئاةك اصفندقةك األملئنيةك واص يك بيَّ َّ
جيئبيًئك بئأل اءك 
نتك فنك تطوياك خدمئتك جديدةك ماتبطك إ ك 
ك 
اوام ك جنئحك 
اصسوقي ،ك ك واأل اء ك املئيل ك وتعزيز ك اصعالقة ك مع ك اصعمئل ك واصزبئلن؛ ك  راسة ك اصبئحثني ك بيرتو ك و اسكتوبوصو ك  & (Petrou
) Daskalopoulou, 2009ك اص يك التشفتك وجو ك االقةك إجيئبيةك بنيك قاارك تبينك االبتكئر ك وآرئق ك اصنمو ك صتمؤسسة؛ك 
يسمئنك وآخاين ك )(Grissemann, Plank, & Brunner-Sperdin, 2013ك اص يك هدرتك 
ك 
فخراك  راسةك اصبئحثك قا
و ك ً
إىلك  راسةك اصعالقةك املتبئ صةك بنيك اصتوجهك بئصزبون،ك ك واالبتكئر ك واأل اءك يفك صنئاةك اإليواءك يفك جبئلك األصب ك  (Alpine
)lodging industryك واص يك بيَّنت َّ
ك إجيئبيًئك اتىك األ اءك املئيل،ك ك واالحتفئظك بئصزبئلنك 
االبتكئريك صتفنئ قك يؤثا ك 
ك 
ك فنك اصستوكك 

ومسعةك املؤسسة .ك 
2.7.1

أبعاد االبتكار في صناعة الفندقة

Dimensions of Innovation in the Hotel Industry

قئم ك جممواةك من ك اصبئحثني ك بئصتطاق ك إىل ك فبعئ ك االبتكئر ك يف ك اصغنئاة ك اصفندقية،ك من ك بينهم ك اصبئحثة ك هيئالجاك 
االبتكئراتك 
ك 
االبتكئراتك اصفندقيةك اصغئ رةك منك تغميمك اصفندق،ك ك و
ك 
)(Hjalager, 2010ك اص يك رَّك لزتك يفك  راستهئك اتىك 
االبتكئرات ك اصتسويقية ك وابتكئرات ك املوار ك اصبشاية ك (اإل ارة ك وتستيم ك اخلدمئت) ،ك ولذصك ك اصبئحثك 
ك 
اصتكنوصوجية ،ك ك و
ريكتورينوك وآخاونك )(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005ك اصذينك قئمواك بتقسيمهئك إىلك ابتكئراتك  ك نوعك 
اصفندق ك ) ،(Hotel Type Innovationsك ك واستعمئل ك اصتكنوصوجيئ ك )of Information Technology
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وتكييفك اخلدمةك ).(Customization of Serviceك متك االاتمئ ك يفك حبثنئك اتىك تغنيفك اصبئحثك ريكتورينوك وزمالله،ك 
معك إ مئجك ابتكئراتك املوار ك اصبشايةك ضمنك بعدك تكييفك اخلدمئت .ك 
أ .ابتكارات نوع /تصميم الفندق

Hotel Type/Design Innovations

عاك وضك 
يعتربك ظهورك رنئ قك "بوتيك"*(Boutique hotels)1ك خاللك اصسنواتك املئضيةك منك فبازك األمثتةك اتىك اص ك 
بتكاة ك يفك صنئاةك اصفندقة .ك يتميز ك رندق ك اصبوتيك ك ائ ة ك بديكور ك معئصا ك فو ك بسيط ك مع ك تقدمي ك اصعديد ك من ك وسئل ك 
امل ك 
اصااحةك اإلضئرية.ك إذك وحسبك اصبئحثك بينكتيك )،(Binkleyك ميي ك نزالءك هذاك اصنوعك منك اصفنئ قك إىلك اصنظاك إصيهك ك لموقعك 
فنيق،ك ويكونونك ائ ةك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك )(WTPMك صتحغولك اتىك غارة.ك يفك اآلونةك األخرة،ك بدفك 
قك متوسطةك األسعئر.ك ربدال ك منك اصرتليزك 
ًك 
هذاك اصنوعك منك اصفنئ قك بتييرك توجهه ك انك طايقك اصدخولك إىلك سوقك اصفنئ
احلغايك اتىك وظيفيةك )(Functionalityك ااضك املنتجئت ،بدفتك اصفنئ قك متوسطةك األسعئرك )(Mid-price hotelsك 
بأخذك بعنيك االاتبئرك اصديكورك واملظهاك اجلمئيلك هليك ك املبىن.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك تقومك اصفنئ قك بإائ ةك تغميمك غافك 
اصنزالءك ولذصكك هبوك اصفندقك )(Hotel lobbyك منك فج ك اصتمك يُزك انك اصعاوضك األسئسيةك املقدمةك يفك بقيةك اصفنئ ق.ك رقدك 

تبين ك وسئل ك اصك َّااحةك اص يك يتمك ربطهئك 
قئمتك إحدىك اصسالس ك اصفندقيةك ذاتك األسعئرك اصعئصيةك ) (Higher-pricedك بِ ِّك 
ائ ةك بفنئ قك " بوتيك"،ك يفك حنيك قئمتك بتسعرك غارهئك بطايقةك تنئرسيةك معك اصسوقك ذاتك األسعئرك املتوسطة.ك ومنك 
املتوقعك فن ك هذهك اصتييراتك املبتكاةك ستقومك بتعزيز ك معدالتك اإلشيئلك مقئرنةك بئملنئرسني.ك ك لمئك تعتربك رنئ قك اصبوتيكك 
َّك 
بدك منك اصك نَّظاك إصيهك اندك تغميمك مفهومك فوك منوذجك اصفندقك 
قك اصتقتيديةك وخيئراك جذابًئك ال َّك 
يةك ابتكئراك مقئرنةك بئصفنئ
اصعغا
ك ً
ك ً
) ،(Hotel conceptك خئصةك ملئ ك يقومك خباقك احلدو ك اصتقتيديةك صغنئاةك اصفندقةك واصتوجهك حنوك اسرتاتيجيةك اصعالمئتك 

املشرتلة،ك مث ك حتئصفك ستستةك اصفنئ

قك مئريوتك معك شالةك بوصيايك املختغةك يفك صنئاةك اجملوهااتك اصفئخاةك (Bulgari-

)Marriott allianceك ).(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005, p. 559
ب .استعمال تكنولوجيا

المعلومات Use of Information Technology

فصب ك منك املعتئ ك استعمئلك اصتكنوصوجيئتك اجلديدة،ك خئصةك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك (،)ICTك يفك 
اصعديدك منك اصقطئائت.ك صذا،ك يتمك توقعك نفسك اصتطورك يفك صنئاةك اصفندقة.ك  ِّ
ميكنك تطبيقك وتنفيذك اصتكنوصوجيئتك احلديثةك 
منك تسهي

ك اصعمتيئتك اصتشييتيةك وجعتهئك فلثاك رعئصيةك خئصةك منك نئحيةك اصتكتفةك  (Waldhöra & Freidla, 2006,

*1يتمك تعايفك رنئ قك بوتيكك منك حيثك اصطاقك اص يك تستعمتهئك منك فج ك اصتميُزك انك فنواعك اصفنئ قك األخاى.ك إذك يتعئرضك مفهومك رندقك اصبوتيكك بشدةك معك 
اصسالس ك اصفندقيةك اصكبرةك ألنهك يغفك اصفنئ قك ذا تك احلجمك اصغير،ك اص يك تقعك يفك منئطقك ماموقة،ك مفاوشةك بأثئثك مميز،ك ومغممةك صتوررك جوك رومنسيك 
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 صعماللهئك وتقدميك 
خدمئتك مغممةك ور ًقئك الحتيئجئهتمك وتفضيالهتمك ).(Hidzhelitska, 2013
56

الفصل األول :االبتكار في صناعة السياحة
) .p. 1ك رحسبك اصعديدك منك اصدراسئتك اصنظايةك متعد

ةك اصتخغغئتك  (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, 1991ك 
يؤِّيك االستثمئرك يفك تكنوصوجيئك املعتومئتك إىلك تطوياك قدراتك ومهئراتك  ينئميكية،ك واص يك تؤ يك بدورهئك إىلك حتقيقك 
6ك خماجئتك مرتابطةك بشك ك وثيقك وهيك لئصتئيل :ك 


()1ك اصتكتفةك املنخفضةك )(Low cost؛



()2ك اصقيمةك املضئرةك )(Value added؛



()3ك اصسااةك )(Speed؛



()4ك اخلفةك )(Agility؛



()5ك االبتكئرك )(Innovation؛ك 



()6ك خدمةك اصز ك بونك ).(Customer service

إىلك توررك منتجئت/خدمئتك بأق ك اصتكئصيف ،ك مئك يسئادك املؤسسئتك اصفندقيةك 
تشرك اصتكتفةك املنخفضةك ()1ك  ك 
اتىك توررك خدمئتك بأسعئرك منخفضة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك قئمت ك مؤسسة ك ) (Vintage Innsك بتثبيتك نظئمك منك 
شأنهك اجلمعك فوك اصدمجك بنيك اصسجالتك اصتئرخييةك صزبئلنك اصعقئراتك األربعة ك اصتئبعة ك صتفندقك وذصكك يف ك قئادةك بيئنئتك 
رعئصيةك احلجز.ك مكنهئ ك هذاك اصنظئمك منك تسيرك اصعقئراتك بطايقةك مالزيةك وفاطىك 
َّك 
واحدةك منك فج ك اصارعك منك لفئءةك  ك و
َّ
لمئك مكنهم ك منك اصتعُافك اتى ك مكئنك اإلقئمةك 
اصقدرةك صتموظفنيك يف ك حجزك اصيافك اصفندقيةك اصتئبعةك جلميعك رنئ قهئ،ك ك 
ك اصارع ك منك ك لفئءةك 
اصسئبقة ك صزبئلنهم ك وتتك بُع ك اصتجابة ك اص يك ائشوهئ ك ضمن ك رنئ قهم ك .ك لنتيجة ،ك سئهم ك هذا ك اصنظئم ك يف َّ
املوظفنيك بنسبةك  %15ك وحتسنيك  قةك اصبيئنئتك بألثاك من ك  %50ك معك اصقضئءك اتىك امتيةك إائ ةك ا خئلك معتومئتك 
إىلك حدك ك ك لبرك  & (Bilgihan, Okumus,
ٍّ
بئلنك بنيك األنظمة،ك لمئك سئهمك يفك ختفيضك وقتك تدريبك املوظفنيك 
ك 
اصز

) .Kwun, 2011, pp. 146-147ك 
تشرك اصقيمةك املضئرةك ()2ك صعاضك املنتجئتك واخلدمئتك املاغوبةك بدرجةك ائصيةك منك طافك اصزبئلنك واملتميزةك منك 
حسبك اصبئحثك يلك وآخاينك )(Lee et al., 2003ك يسئهمك االستعمئلك املبدعك واملبتكاك 
ك 
حيثك اخلغئلص/اصوظئلف.ك 
صتتكنوصوجيئ ،يفك متييزك اصفنئ قك منك املنئرسني،ك لمئك متثك ِّ ك تكنوصوجيئك املعتومئتك )(ITك احلئرزك األويلك وراءك قيئمك املؤسسئتك 
اصفندقيةك بئالبتكئرك يفك ااوضهمك اخلدمية.ك رمثال،ك تعتربك اصتكنوصوجيئتك املتئحةك يفك اصيافك اصفندقية،ك مث ك نظئمك اصطتبك 
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) ،(Ordering Systemك  ك وتسجي ك اخلاوجك بئستعمئلك اصتتفئزك ) ،(Tv Check-Outك وخدمئتك اصرتريهك اإلصكرتونيةك 
واملستعمتةك صتفيديو،ك خدمئتك ذاتك قيمةك مضئرةك ).(Bilgihan, Okumus, & Kwun, 2011, p. 147
تشرك اصسااةك ()3ك إىلك األنظمةك واصعمتيئتك اص يك توك رِّاك فساعك وفرض ك اخلدمئتك واملنتجئت.ك اتىك سبي ك املثئل،ك 
يتمكنك اصفنئ قك منك اصارعك يفك سااةك فقسئمك اصتدبرك املنزيلك )(Housekeepingك انك طايقك استعمئلك مؤشااتك حئصةك 
اصياف.ك رتمئك ياغبك اصزبونك يفك تنظيفك غارته،ك يشرك إصيهك منك خاللك نظئمك متئحك ضمنك اصيارةك اصفندقية،ك يتمك حينهئك 
موظفيك اصفندق.ك لمئك يتمكنك اصزبئلنك منك تسجي ك اخلاوجك بذاهتمك )(Self check-outك 
ك 
استالم ك اصاسئصةك منك طاف ك 
ك ميكنك منك تسهي ك وتسايعك امتيةك تسجي
اربك جهئزهمك اصتتفزيوين،ك ممئ ِّك 

ك اخلاوجك  (Bilgihan, Okumus, & Kwun,

) .2011, p. 147ك 
تشرك اخلفةك ()4ك ور ًك قئك صتبئحثني ك روسك وتو رك )،(Rus and Toader, 2009ك إىلك اصقدرةك اتىك تسيرك اصتييرك 
بشك ك فساعك مقئرنةك بئملنئرسني.ك ميكنك حتقيقك ذصكك انك طايقك استعمئلك فنظمةك 

امك اصقاارك  (Decison Support

ك اصتطوراتك يفك فنظمةك  امك اصقاارك 
)،Systemsك  ك وذلئءك األامئلك )(Business Intelligeneك اصذيك يُعتربك منك بنيك آخا ك 

سريك اصفنئ قك يفك امتيةك حتتي ك وتقدميك اصبيئنئت،ك  ك ممَّئك ميكنهمك 
).(DSSك يوك رِّاك هذاك األخرك ف واتك فسئسية تسئادك م ِّك 
،ك ختزنك املؤسسئتك اصفندقيةك ضمنك قواادك بيئنئهتئك ك لميئتك هئلتةك منك اصبيئنئتك 
منك االختئذك اصستيمك صتقاارات.ك ربئصفع ِّ
اصنئجتةك انك املعئمالتك اصيومية،ك  َّإال َّ
ك املسرونك معتومئتك لتيةك ومتخغةك منك فج ك 
ك فهنئك تتسمك بئصتفغي ،ك يفك حنيك حيتئج ِّ
اختئذك اصقاارات.ك وبئصتئيل،ك يسم ك ذلئءك األامئلك )(BIك منك نق ك اصبيئنئتك منك فنظمةك منفغتةك إىلك مستو عك بيئنئت.ك 
معارةك ومعتومئتك مفيدةك تسئهمك يفك حتقيقك اخلفَّةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك  (Bilgihan,
ك 
يتمك بعدك ذصكك حتويتهئك إىلك 

) .Okumus, & Kwun, 2011, p. 147ك 
تبئحثك سيقئوك وآخاينك )(Siguaw et al., 2000ك إىلك اصتدرقك املستماك صتمنتجئتك 
ك 
يشرك االبتكئرك )(5ك ور ًك قئك ص
االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك لوسيتةك 
ك 
بئلن.ك يسعىك املسرونك إىلك إ مئجك 
ك 
كونك ذاتك قيمةك صتز
واخلدمئتك اجلديدة،ك واص يك ت ك 
صتحغول ك اتى ك ميزة ك تنئرسية ،ك وذصك ك ارب ك حتسني ك خدمئت ك اصزبون ،ك اصارع ك من ك إنتئجية ك املوظفني ،ك وتعزيز ك توصيدك 
اإلرا ات .ك اتى ك سبي ك املثئل ،ك تعترب ك تقنيئت ك اصربيد ك اصغويت ك ) ،(Voicemailك ك واأل

صة ك اصتفئاتية ك  (Interactive

ك املغممة ك صتحسني ك إنتئجية ك املوظفني،ك لوهنئ ِّ
ك متكن ك من ك احل ِّك د ك من ك ابءك 
االبتكئرات ك اصتكنوصوجية َّك 
ك 
) guidesك من ك 
االتغئالتك بئصزبونك وتوررك اصوقتك صترتليزك اتىك خدمئتك فخاى.ك منك فحدثك األمثتةك لذصكك ظهورك مفهومك اصيافك 
اصذيك يعتربك اختغئراك صـ ك "غارةك اصضيوفك اصتجايبية"ك ) ،(Experimental Guestroomك واص يك متك 
 Xك ) (X-Roomك 
ك ً
تغميمهئك يفك ستستةك رنئ قك املئريوتك ).(Mariottك تض ُك مك هذهك اصيافك اصتجايبيةك ابتكئراتك حمك بَّبةك منك طافك اصزيئلنك 
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مث ك صعبةك اصفيديوك (،(Nintendo Wiiك إذك بئستطئاةك اصفنئ قك حتقيقك املزيدك منك اإلياا اتك انك طايقك تقئضيك اموصةك 
مقئب ك االستفئ

ةك منك هذهك اخلدمئتك واصتكنوصوجيئتك املبتكاةك  (Bilgihan, Okumus, & Kwun, 2011, p.

) .148ك 
فخرا،ك تشرك خدمةك اصزبونك ) (6ك إىلك االستجئبةك اصعئصيةك فوك املتفوقةك الحتيئجئتك اصزبئلن.ك اتىك سبي ك املثئل،ك 
و ك ً

يوتك نظئمك حجزك يسر ك فلثاك منك 350000ك غارةك رندقية.ك يوك رِّاك هذاك اصنظئمك صستستةك املئريوتك راصةك الك 
صفندقك املئر
ِّ
بئحثك يلك وآخاينك 
ك 
املعتومئتك حولك خغئلص،ك  ك وائ اتك وتفضيالتك زبئلنهئ.ك ور ًقئك صت
ك 
رك بثمنك لونهك يقومك جبمعك 
ك 
تُ َّك 
قد
)،(Lee et al., 2003ك متث ك املتفئتك اصشخغيةك صالثينك اشاك ()12ك متيونك زبونك املخزنةك يفك بانئمجك اصزبئلنك املتكارينك 
صتمئريوتك )،(Frequent-lodger programك فلربك قئادةك بيئنئتك يفك صنئاةك اصفندقة.ك تسم ك هذهك املعتومئتك منك 
توررك منتجئتك وخدمئتك تتوارقك معك تفضيالتك وحئجئتك خمتتفك اصزبئلن.ك بفض ك ذصك،ك فصب ك بئستطئاةك اصستستةك 
االختيئرك اصدقيقك صتعاوضك اصرتوجييةك وتوررك خدمةك مميزةك صتزبئلنك  (Bilgihan, Okumus, & Kwun, 2011, p.

فن ك إحدىك اصنتئلجك اإلجيئبية ك يفك جمئلك واحدك قدك 
).148ك تاتبطك اجملئالتك اصستةك املذلورةك فاالهك ارتبئطًئك وثي ًقئ،ك حيث ك  َّك 
تؤثاك إجيئبًئك اتىك جمئالتك فخاى.ك  ك 

فماا ك ضاورك يًئ ك منك فج ك االستجئبةك 
إضئرة ك إىلك ذصك،ك فصب ك توراك املزيدك منك اخلغئلصك يفك اصيافك اصفندقية ك  ك ً
صوجيئتك اجلديدةك ميكنك منك توررك انئيةك مبتكاةك ومشخغةك 
ِّك 
صتوقعئتك وتتبيةك رغبئتك اصنزالء ،ك إذك إ َّك ن ك تطبيقك اصتكنو

تبنيك 
االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك احلديثةك حتققك فلربك منفعة،ك حيثك  َّ ك 
ك 
اسئتك بتحديدك فيك منك 
ٍّك 
صتنزالء.ك قئمتك إحدىك اصدر
االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك ذاتك املنفعةك األاتىك تضم:ك نظئمك االستيقئظك )،(Wake up systemك 
ك 
فن ك 
منك نتئلجهئ ك  َّك 
فبواب ك تُقف ك إصكرتونيئ ك ) ،(Electronic door locksك إمكئنية ك اصدرع ك يف ك اصيارة ك )،(In-room pay-per-viewك 
خطوطك اهلئتفك املتعد ةك )،(Multiple phone linesك فجهزةك اصكمبيوتاك اصشخغيةك )،(Personal computersك 
اصربيدك اصغويتك )،(Voice mailك خزالنك إصكرتونيةك يفك اصيارةك )،(Electronic in-room safesك ك واالنرتنتك )(Internetك 
) .(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005, pp. 559-560ك يعتربك هذاك األخرك منك فهمك اخلغئلصك 
اصواجبك توراهئ،ك إذك هتدفك املؤسسئتك اصفندقيةك اص يك توراك إمكئنيةك اصوصولك اجملئينك إىلك االنرتنتك يفك اصيافك اصفندقية،ك 
إىلك اصارعك منك رضئك اصزبئلنك ك وخئصةك سيئحك األامئلك ) (Business travelersك واحلفئظك اتيهمك لزبئلنك منتظمني.ك 
رحسبك اصبئحثك القاوسنك )،(Lagrosen, 2005ك تكمنك املنفعةك منك توررك االنرتنتك يفك إنشئءك االقةك ذاتك املدىك 
فندق.ك إذك تبني ك منك نتئلجك  راسته ،ك فنَّهك صكيك تتمكنك املؤسسئتك منك اصنجئحك يفك هذاك اصسوقك 
اصطوي ك معك زبئلنك اص
َّ
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اصذي ك يتميز ك بتنئرسية ك ائصية ،ك اتيهئ ك تورر ك إمكئنية ك اصوصول ك إىل ك االنرتنت ك يف ك اصياف ك خئصة ك صسيئح ك األامئلك 
)(Kassim, 2010, p. 18ك .ك  ك 
رئصسيئح ك يقومونك بتجابةك فنواع ك جديدةك منك 
االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك األخاى ك فجهزةك اصتتفزيون ك اجلديدة ،ك  ك 
ك 
منك 
هلم،ك صذصكك صيسك منك املستيابك فهنمك يتوقعونك تواجدك هذهك اصوسئل ك اصرتريهيةك يفك اصيافك اصفندقية.ك 
َّك 
اصتتفزيونئتك يفك منئز
تضمك هذهك اصوسئل ك املبتكاةك اصفيديوهئتك حتتك اصطتبك )،(VODك املوسيقىك فوك اصتسجيالتك اصغوتيةك حتتك اصطتبك 
)،(MODك فصعئبك اصفيديو،ك واخلدمئتك اإلضئريةك فوك اصتعزيزيةك مث ك إمكئنيةك احلجزك صتمطئامك فوك االجئتك اصسبئك فوك 
املنتجعئتك اصغحية ك ) (SPAك اربك شئشةك اصتتفئز .ك تُع ُك د ك هذه ك اخلغئلصك شئلعةك يفك اصغنئاةك اصفندقيةك األمايكية،ك 
واصسوقك األوروبيةك هيك لذصكك يفك طايقهئك صتطبيقك هذهك اخلغئلصك املبتكاةك  (Waldhöra & Freidla, 2006, p.

) .2ك 
االبتكئراتك 
ك 
يعتربك لذصكك استعمئلك تقنيئتك اصتسويقك احلسيك )(Sensorial marketingك يفك غافك اصفنئ قك منك 
ك 
يفك صنئاةك اصفندقة،ك إذك يؤثاك اجلوك اصعئمك صيارةك اصفندقك اتىك اصتجابةك اص يك يعيشهئك اصنزالء.ك يضمك هذاك اجلوك انئصاك املنئخك 
األلثاك ابتكئراك 
(اصتدرئةك وتكييفك اهلواءك واصتهوية)،ك إضئءةك اصيارة،ك األصوانك واستعمئلك اصنكهئت ك .ك لمئك تقومك اصفنئ قك 
ك 
ك ً
بتكييف ك هذه ك اصعنئصا ك ور ًك قئ ك صتفضيالت ك نزاللهئ ،ك بشاط ك توارا ك نظئم ك رعئل ك إل ارة ك اصعالقة ك مع ك اصزبون ك )(CRMك 
) .(Waldhöra & Freidla, 2006, p. 2ك 
فمئك منك نئحيةك حتديدك اهلويةك واألمن،ك رهنئكك اصعديدك منك املنتجئتك املبتكاة ،ك إذك متك استبدال ك املفئتي ك اصتقتيديةك 
ببطئقئتك املفئتي ك ).(Key cardsك االوةك اتىك ذصكك هنئكك اصعديدك منك اصتكنوصوجيئتك احلديثةك األخاىك مث ك استعمئلك 
تكنوصوجيئك اصبتوتوثك )(Bluetooth technologyك انك طايقك االستخدامك املبئشاك صتهواتفك اصنقئصةك  & (Waldhöra

) .Freidla, 2006, pp. 2-3ك 
ك بئصية،ك لون ك املنفعة ك اجلوهايةك 
ك 
لمئ ك تعترب ك اصتجهيزات ك ومئ ك يوجد ك  اخ ك اصيارة ك ) (The interiorك ذاتك فمهية
حتوالك تتمث ك يفك 
صتفنئ قك هيك اإلقئمةك اصتيتية.ك رقدك يكونك اصساياك غرك ماللمك جلميعك اصنزالء،ك صذاك يوراك بعضك املنتجنيك  ًك 

ك متكن ك من ك تكييف ك اصسايا ك ور ًك قئ ك صتفضيالت ك اصنزالء .ك بئصنسبة ك صسيئح ك األامئل ك  (Business
منتجئت ك إصكرتونية ِّك 

املهم،ك ألهنمك غئصبًئك مئك يضطاونك صتعم ك ريهئ.ك ك لمئك يعتربك توراك 
ك 
،ك يُعتربك فثئثك اصيارةك اصفندقيةك منك األماك 
) touristsك 
األجهزة ك املاللمة ك ذات ك فمهية ك لبرة ،ك نذلا ك من ك بينهئ ك فجهزة ك اصكمبيوتا ك  ك ونظئم ك مؤمتاات ك اصفيديو ك  (Video
) .conferencing systemك رإمكئنية ك احلضور ك ملؤمتاك اربك اصفيديوك انطالك قًئك منك اصيارةك اصفندقيةك ااضك مميَّز ك وسه ك 
اصتطبيقك ) .(Waldhöra & Freidla, 2006, p. 2ك 
60

الفصل األول :االبتكار في صناعة السياحة
بئصتئيلك تعتربك معارةك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرةك واحتيئجئهتمك اصفا يةك فماك ضاوري.ك ألنَّهك منك غرك املنطقيك بئصنسبةك 
اك صنقصك اصقدراتك اصتشييتيةك فوك 
ك 
صوجيةك املتئحةك نظا
صفندقك فوك ستستةك رندقيةك ااتمئ ك فوك تبينك مجيعك اخلدمئتك اصتكنو
ك ً

االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك اص يك ستعو ك بئصفئلدةك اتيهئك 
ك 
بدالك منك ذصك،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك حتديدك 
املوار ك املتئحة.ك  ًك 
).(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005, p. 560ك اتىك سبي ك املثئل،ك قدك ياغبك اصسيئح ك هبدفك 
احةك واصرتريهك )،(Bilgihan, 2011, p. 141ك مث
اصرتريهك يفك تورُاك املزيدك منك وسئل ك اصا ك 

ك ثالجةك صيرةك احلجمك  (Mini

)barك  ك وماآةك تفئاتيةك يفك احلمئم،ك اص يك تتي ك مشئهدةك اصتتفزيونك فوك إاطئءك خمتتفك املعتومئتك (حولك اصوجهةك اصسيئحيةك 
َّ
يفك حنيك فنك اصسيئحك هبدفك اقدك صقئءاتك قدك يتطتبونك تورُاك 
فوك اصفندق)ك ).(Waldhöra & Freidla, 2006, p. 2ك 
تطبيقئتك  ِّ
اائك خمتتفةك منك تطبيقئتك 
متكنهمك منك إجااءك صقئءاهتمك واتفئقيئهتم.ك ببسئطة،ك تتطتبك ل ك شاحيةك منك اصزبئلنك فنو ًك 
تكنوصوجيئك املعتومئت.ك هذاك مئك فلدتهك  راسةك بريزينئك ولوبئنوقتوك )(Berezina & Cobanoglu, 2010ك اص يك هدرتك 

فنك فهمك اصتكنوصوجيئتك 
.ك تبنيك منك خاللك نتئلجك اصدراسة،ك  َّك 
ك 
إىلك التشئفك 
االختالرئتك بنيك متطتبئتك اصذلورك واإلنئث َّ
اخ ك اصيارةك بئصنسبةك صتسيئحك اصذلورك هيك إمكئنيةك تسجي

ك اصدخول/اخلاوجك اصسايعك (Express check-in/Check-

)،outك وانرتنتك ائصيةك اصسااةك ومنئرذك لهابئليةك سهتةك االستعمئل.ك يفك حنيك تعتربك املنئرذك اصكهابئلية،ك وصوحةك اصتحكمك 
صتزبونك ك واالنرتنتك ائصيةك اصسااةك منك بنيك فهمك اصتكنوصوجيئتك بئصنسبةك صتسيئحك اإلنئثك  & (Bilgihan, Okumus,

) .Kwun, 2011, p. 141ك 
يضك اصنظاك انك تفضيالتك اصعمالءك صتتكنوصوجيئ،ك رإنك إضئرةك ميزاتك تكنوصوجيةك جديدةك إىلك مفهومك خدمةك 
ك وبِ ِّك 
اصفندقك صهك مااح ك خمتتفة،ك حيثك تتضمنك امتيةك تبينك اصتكنوصوجيئك مئك يتي :ك 


اصيارة؛
إشئراتك اصزبئلنك )،(Customer signalingك مث ك إمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنتك وفجهزةك املو مك يفك  ك 



متكنيك اإل ارةك )،(Enabling managementك مث ك إ ارةك اصربيدك اإلصكرتوين؛



متكنيك املوظفنيك )،(Enabling employeesك مث ك اصربيدك اصغويت؛



اصوظئلف ك اإلضئرية ك إلياا ات ك خدمة ك اصعمالءك )،(Customer service revenue add-onsك مث ك فجهزةك 
اصغاافك اآليلك )(ATMك وفجهزةك اصتتفزيونك اصتفئاتيةك )(Interactive TVs؛



اصوظئلفك اإلضئريةك صقيمةك خدمةك اصعمالءك )،(Customer service value add-onsك مث ك إمكئنيةك اصوصولك 
صالنرتنتك وفجهزةك اصفئلسك يفك اصيارة؛ك 
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اصتكنوصوجيئ ك اصالستكية ك )،(Wireless technologyك مث

ك تكنوصوجيئ ك اصتعافك اتى ك اصغوت ك  (Voice

) ،recognitionك واصبطئقئت ك اصذلية ك ) (Smart cardsك  (Victorino, Verma, Plaschka, & Dev,

).2005, p. 560
ج .تكييف الخدمة

Customization of Service

انبك األسئسيةك اص يك متكنك املؤسسةك منك اصتميُزك انك منئرسيهئ،ك لمئك قدك 
ِّك 
يعتربك االبتكئرك يفك اخلدمةك منك فحدك اجلو
تسئهمك بشك ك لبرك يفك اصارعك منك اوالدهئ.ك يتطتبك االبتكئرك يفك اخلدمئتك استعمئلك امتيئتك وهيئل ك تنظيميةك مانةك 
منك فج ك إنتئجك منتجئتك وخدمئتك متنواةك ومكك يَّفةك بشك ك را يك وذصكك بأق ك تكتفة.ك منك فمثتةك تكييفك اخلدمةك يفك 
اخلاوجك (،(Flexible check in/check outك  ك وتكييفك 
اصغنئاة ك اصفندقية:ك املاونةك يفك فوقئتك تسجي ك اصدخولك و ك 
يكورك اصيافك اصفندقية،ك  ك وتوررك خدمةك رائيةك األطفئلك ) (Child careك ك واصسمئحك بئحليوانئتك األصيفةك اصغيرةك يفك 
اصفنئ قك ) .(Khuong & Giang, 2014, p. 504ك 
اتك اصتنظيميةك صتمؤسسة.ك مثال،ك قدك تؤ يك سيئسةك 
ًك 
سهتةك نظااك حملدو يةك اصقدر
صكن ك اصتكييف ك صيسك بئصعمتيةك اص
َّك 
ك ً

املاونةك يفك فوقئتك تسجي ك اصدخولك واخلاوجك إىلك مشئل ك تنظيميةك يفك اصيدك اصعئمتة.ك صذاك يتطتبك جنئحك هذاك اصنوعك منك 
اصسيئسئتك حمئذاةك امتيةك اصتسويقك صتفندقك معك األنشطةك اصتشييتية.ك قدمك اصبئحثك سكيناك )(Skinner, 1974ك مثئلك 
َّك 
فلدك فنَّهك بئصاغمك 
موجهئك حنوك املنتوجك )(Product-orientedك ألمهيةك املوازنةك بنيك اصتسويقك واألنشطةك اصتشييتية،ك حيثك  َّك 
ًك 
اتك جديدةك ملزيجك املنتجئتك احلئيلك سيعو ك بئملنفعةك اتىك املؤسس َّ
ة،ك إال َّ
منك ااتقئ َّ
ك فنك تنفيذك 
ك 
ك فنك إضئرةك منتجئت/ميز
ك نظااك صتقيو
ًك 
ك 
االبتكئراتك اتىك فرضك اصو
ك 
هذهك 
اقعك قدك يكونك صعبً
ئك فوك مستحيال ك ً
) .Plaschka, & Dev, 2005, p. 560ك 

ك اصتشييتيةك  (Victorino, Verma,

يةك (األشخئص)ك منك املكونئتك األسئسيةك صتمنتجك اصفندقيك غرك املتموسك لوهنمك حيد ونك 
ك 
لمئك تعتربك املوار ك اصبشا
جو ةك تستيمك اخلدمة.ك يداوك اصبئحثئنك فوتئنبئلاك وقوثك )(Ottenbacher & Gnoth, 2005ك املوظفنيك بـك "اصافمسئلك 
ك فهنم ك من ك املكونئت ك األسئسية ك صتمنتجئت ك اصفندقية ك –يقوم ك املوظف ك ونك 
اصبشاي" ك صتمؤسسئت،ك لمئ ك يؤلدان ك اتى َّك 
بتحايكك املنتجئتك املئ يةك صتفندقك وتستيمك خمتتفك اخلدمئتك اص يك تسئادك اتىك ختقك جتئرب.-ك وبئصتئيل،ك يتمث ك 
اهلدفك اصاليسيك صتموار ك اصبشايةك املؤهتةك يفك جتنبك شكئوىك اصزبئلنك املاتبطةك بئخلدمة.ك إذك يعتمدك جنئحك اصفندقك بشك ك 
ارعك لئرة ك املوظفني.ك يفك اصواقع،ك بك يَّنت ك اصعديدك منك اصدراسئتك 
متزايدك اتىك املعارةك املتنواة،ك ك واملهئرات،ك ك واإلبداع ك و و ك 
املبيعئت،ك صذصكك ومنك فج ك ضمئنك بيئةك خدميةك مبتكاةك وموجهةك حنوك 
ك 
اصعالقةك اإلجيئبيةك بنيك جو ةك تستيمك اخلدمةك و
اصزبئلن،ك اتىك املسرينك االصتزامك بإرضئءك املوظفنيك ) .(Chen & Lin, 2012, p. 1332ك 
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وبئصتئيل،ك ميكنك اصقولك فك نَّ
هك مهمئك لئنك اصفندقك مغم ًك مئك بطايقةك رالعة،ك رسوءك اخلدمةك اصشخغيةك قدك يعيقك ويثك بِّطك 
َّك 

اصزبئلنك اتىك اصعو ة.ك صذاك تُعتربك جو ةك تستيمك اخلدمةك مبئك يفك ذصكك االبتسئمة،ك استدائءك اصزبئلنك بأمسئلهمك يفك ل ك صقئءك 
خدميك منك فهمك اصعوام ك املؤثاةك اتىك رضئهمك وواللهمك ) .(Nhepera & Onojaefe, 2017, p. 6ك 
االبتكار في الصناعات الجزئية األخرى المكونة لصناعة السياحة

Innovation in the Other

.Sub-Industries of the Tourism Industry
1.8.1

االبتكار في قنوات التوزيع السياحية

Innovation in Tourism Distribution Channels

تاتبط ك معظم ك اصدراسئت ك حول ك االبتكئر ك يف ك قنوات ك اصتوزيع ك اصسيئحية ك اص ي ك  ك متَّ ك االطالع ك اتيهئ ك بتكنوصوجيئك 
تينئك فوالك 
اتىك وجهك اخلغوص.ك صكنك قب ك اصتطاقك إىلك تطبيقئهتئ،ك ا ك 
ك 
االتغئالتك بغفةك ائمةك واالنرتنت ك 
ك 
املعتومئتك و
حتديدك بعضك املغطتحئتك ووضعك إطئرك واض ك ملنئقشةك هيك ك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحية .ك 

يتمك ائ ةك استعمئلك مغطت ك "قنئةك اصتوزيع"ك صتدالصةك اتىك اصطايقك اصذيك تستكهك املنتجئتك املغك نَّعةك منك املنتِجك 

إىلك املستهتك.ك يفك حنيك تاِّك لزك نظاةك فخاىك اتىك اصتييراتك املغئحبةك يفك متكيةك املنتجئتك ملئك متُك ا ك منك منظمةك إىلك 
،ك مبئك فنك اصتدرقئتك ابئرةك انك حاليةك 
َّك 
مهمئ
ك اصسيئحة،ك املتكيةك صيستك ائمالك  ًك 
ًك 
فخاى،ك صكنك يفك صنئاةك اخلدمئتك مث

ك املئصيةك بدال ك منك اصعنئصاك املبئاةك ).(Buhalis & Laws, 2001, p. 53ك تتمث ك إذنك 
ًك 
صتخدمئتك واملعتومئتك واملوار
قنئةك اصتوزيعك اصسيئحيةك يفك نظئمك اصوسطئء،ك اصذينك يسهتونك امتيةك اصبيعك واصتستيمك صتخدمئتك اصسيئحيةك منك املور ينك 
إىلك املستهتكني.ك رحسبك برسك وسكوت ك ) (Pearce & Schott, 2005ك صقدك جذبتك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحيةك 
نظااك صتدورك املهمك اصذي ك تتعبهك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك خئصة ك وف َّك نك 
قدر ًك 
ك ً
اك هئلال ك منك االهتمئمك خاللك اصسنواتك املئضية ك  ك ً
ك متورااك صتمستهتكني،ك لاابطةك بنيك مور يك 
قنواتك اصتوزيعك قدك تكونك مبثئبةك جزءك منك املزيجك اصتسويقيك اصذيك جيع ك املنتوج ك ً
املنتجئتك اصسيئحيةك وزبئلنهم،ك ولذصكك اجلساك بنيك اصعاضك واصطتب.ك رهيك ك نظئمك اصتوزيعك صغنئاةك اصسيئحةك الك يؤثاك 

رقطك اتىك اخليئراتك املتوراةك صتمستهتك،ك وإمنئك لذصكك اتىك منئذجك اصعم ك واالسرتاتيجيئتك اصتسويقيةك املتبعةك منك طافك 
خمتتفك املشئرلنيك يفك اصقنئةك ) .(Kracht & Wang, 2010, pp. 736-737ك 
تشم ك قنواتك اصتوزيعك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك املبيعئتك املبئشاةك صتمستهتكنيك منك طافك اهليئئتك األسئسيةك 
يعك غرك املبئشاة ك اص يك 
ك 
،ك ولذصكك فنظمةك اصتوز
مث ك مؤسسئتك اصنق ،ك ك واصفنئ قك ومنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك ) (TOك 
تستعم ك وسئلطك متخغغة،ك واص يك ختدمك اصزبونك وتوراك صهك معتومئتك منك فج ك مسئادتهك اتىك إمتئمك اصغفقة.ك رمنك 
منظورك فيك اضوك يف ك اصقنئةك اصتوزيعية،ك يكونك بعضك شالئءك اصقنئة ك » «Upstreamك (مث ك اصفنئ ق)ك وتوك رِّاك املنتوجك 
اصسيئحي،ك بينمئك يكونك اصبعضك اآلخاك »«Downstreamك (خئصةك ولالءك اصسفا)ك ويتعئمتونك مبئشاةك معك املستهتكك 
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اصنهئليك صتمنتجئتك اصسيئحية.ك يوض اصشك ك رقمك (،)7-1ك جممواة ك املنظمئتك املتخغغةك واص يك يتمك اربهئك توزيعك 
املنتجئتك اصسيئحيةك منك اهليئئتك اصاليسيةك إىلك املستهتكنيك ) .(Buhalis & Laws, 2001, pp. 53-54ك 
شكل رقم ( :)7-1التوزيع في صناعة السياحة

1

شركات الطيران العارض

المؤسسات السياحية القائمة على الوجهة

)*(Charter airlines

)(Destination based tourism enterprises

خدمة تقليدية كاملة
قيام وكالة سفر بحجز عناصر

قناة

منظمو

العطلة السياحية بطريقة مباشرة

التوريد
المسافرون

السياحية

مع المؤسسات األساسية

الرحالت
)(TO

المستقلون
قناة
التوزيع

حجز
محالت العطل السياحية ووكاالت السفر

مباشر

Holiday shops and retail travel agencies

للعمالء

الزبائن
Source: Buhalis, D., & Laws, E. (2001), Tourism distribution channels: Practices, issues and
transformations, (D. Buhalis, & E. Laws, Eds.) UK : Continuum, p. 54.

صقدك ف َّك ىك إ خئلك اصتكنوصوجيئتك اجلديدة ك ك واصتييرك اصسايعك يفك اصطتبك واصتنوعك يفك اخليئراتك املتئحةك إىلك تييرك 
اصطايقةك اص يك ااتئ ك اصعمالءك اتىك اتبئاهئك اندك اختيئرك قنواهتمك اصتوزيعية.ك اصشيءك اصذيك ف ىك بدورهك إىلك اصارعك منك حتديك 
سوقك اصولئالتك اصسيئحية،ك واص يك فصب ك اتيهئك اصتكك يُفك بئستماارك ور ًك قئك ملتطتبئتك اصزبئلن،ك  ك وتوررك خدمئتك متعد ةك 
ك املنئرسة.ك لمئك ف َّىك ظهورك خدمئتك ومنتجئتك سيئحيةك جديدة،ك إىلك جئنبك 
ك 
وااضك خدمئتك متفوقةك اتىك خدمئت
ك ائم،ك واالنرتنتك ك لوسيطك إصكرتوينك 
ك 
اصزيئ ةك اصسايعةك يفك اصطتبك اصسيئحي،ك إىلك تبينك تكنوصوجيئتك املعتومئتك بشك
* 1اصطرانك اصعئرضك فوك املؤجا هوك تأجرك طئلاة لئمتة،ك خبالفك بيعك تذلاةك طران ملقعدك طئلاة بشك ك را ي،ك لمئك هوك املعتئ ك معك شالةك اصطران اصعئ ية.ك 
ك موالبةك اصطفاةك اصسيئحيةك اصعئمليةك بئألسئس.ك وقدك سئهمك يفك وضعك  ولك اديدةك اتىك خايطةك اصعئملك اصسيئحيةك 
ظهاك اصطرانك اصعئرضك يفك اصستينئت،ك منك فج ك 
).(Wikipedia
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نرتنتك آثئراك ك لثرةك 
اتىك وجهك اخلغوصك ).(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 2ك إذك وصَّدك االنتشئرك اصواسعك صال
ك ً

ك اصسيئحة،ك ميرةك  بذصكك وبشك ك لبرك اصطايقةك اص يك يكتسبك هبئك اصزبئلنك املعارةك حولك اصفنئ ق،ك ك ورحالتك 
ِّك 
اتىك صنئاة
صتتطورك اصكبرك يفك 
نظااك  ك 
اصطرانك وحىتك اصوجهئتك اصسيئحية.ك هذهك اآلثئرك ماليةك فلثاك يفك صنئاةك اصولئالتك اصسيئحية،ك  ك ً

ولئالتك اصسفاك اربك االنرتنت ك فوك بوابئتك اصسفاك اإلصكرتونية ك ).(Grissemann & Stokburger-Sauer, 2012ك ك 
صكرتونينيك )(E-travellersك 
بكتمئتك فخاى،ك تعتربك االنرتنت ك مبثئبةك قنئةك اتغئصيةك وتوزيعيةك جديدةك صتمسئراين ك اإل ك 
َّ
،ك حيثك مكنتك هذهك اصقنئةك اجلديدةك منك حتسنيك تنئرسيةك وف اءك املؤسسئتك 
ومور يك اخلدمئتك واملنتجئتك اصسيئحية
اصسيئحيةك ).(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 2ك ك لمئك ياىك اصبئحثك هيوقسك )(Hughes, 2018ك  َّ
فنك هلذهك 
تأثراك امي ًك قئك اتىك صنئاةك اصسيئحةك وستوكك اصسيئح،ك إذك تكونك يفك غئصبك األحيئنك اتىك شك ك 
ك 
االبتكئراتك اصاقميةك  ك ً
تطبيقئتك )(Appsك خئصةك بولالءك اصسفاك اتىك االنرتنتك )(Online Travel Agent’sك وتسئادك اصزبئلنك يفك إادا ك 

حجوزاهتم،ك ك واصتخطيطك صسفاهمك وإبداءك رفيهمك حولك اصاحالتك ) .(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 2ك 
لمئك ف ختتك اصتطوراتك يفك تكنوصوجيئتك املعتومئتك واالتغئالتك تعقيداتك جديدةك يفك نظئمك اصتوزيعك اصسيئحي.ك 
1
نظااك 
من ك بينهئ ك إضئرة ك مستويئت ك صتوسئطة ،ك ك واصتختص ك من ك وسئطة ك ) * (Disintermediationك بعض ك اصفئاتني ك  ك ً
إلمكئنية ك اصتواص ك املبئشا ك بني ك املور ين ك واملستهتكني ك بفض ك اصتكنوصوجيئ ،ك وظهور ك امتيئت ك إائ ة ك اصوسئطةك 

)(Reintermediation**2ك انك طايقك اصتكك يُفك معك اصبيئةك اصسوقيةك املتيرةك وتبينك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةك  (Kracht

).& Wang, 2010, p. 737ك  ك 
فحدثتك االنرتنت ك تييراتك بئرزةك يفك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحيةك وسئمهتك بذصكك يفك االبتكئر ك اصبئرزك ريهئ،ك لمئك 
مكنتهئك منك احلغولك اتىك اصعديدك منك املزايئ،ك ميكنك تتخيغهئك ريمئك يتي :ك 
َّك 


ختفيضك تكئصيفك اصتنظيمك واصتوزيع؛



توصيدك وسئلطك جديدةك اتىك االنرتنت،ك إذك اتىك اصوسئلطك اصتقتيديةك تييرك مهئمهئ؛



التسئبك زبئلنك جد ك وحتديدك رغبئهتم؛

 * 1يتمك استعمئلك مغطت ك "نزعك اصوسئطة"ك ()Disintermediationك منك فج ك اإلشئرةك إىلك االستبدالك اجلزليك فوك اصكتيك صوسيطك فوك صتمهئمك اص يك يقومك 
هبئك ).(Kracht & Wang, 2010, p. 738
 ** 2يتمك استعمئلك مغطت ك "إائ ةك اصوسئطة"ك ()Reintermediationك منك فج ك اإلشئرةك إىلك اصعمتيةك اص يك يتمك منك خالهلئك اسرتجئعك اصوسطئءك صوظيفتهم.ك 
َّ
ةك اصوسئطة"ك إالك صوصفك  خولك وسطئءك 
غرك فن،ك هنئكك بعضك االختالرئتك يف راسئتك خمتتفك اصبئحثني.ك مثال،ك يستعم ك بعضك اصبئحثنيك مغطت ك "إائ
َّك 
جد ك صنظئمك اصتوزيعك اصسيئحي،ك بينمئك يستعمتهك اصبعضك اآلخاك شئمتني ك بذصكك لتتئك احلئصتني،ك فيك إائ ةك إ خئلك اصوسطئءك اصذينك متك اصتختيك انهمك ولذصكك 
خولك وسطئءك جد ).(Kracht & Wang, 2010, p. 738
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وسئلطك اصتكنوصوجيةك منك تاكك انطبئعك جيِّدك اتىك اصزبئلنك احملتمتني،ك 
ك 
متكنك مشئهدةك اصعاوضك اصرتوجييةك اربك اص
ِّك 
مقئرنةك بوسئل ك اصرتويجك اصتقتيديةك مث ك اصكتئصوجئت،ك ك واصكتيبئتك واملنشوراتك اصورقية؛



مكنتك االنرتنتك منك حتسنيك جو ةك خدمئتك اصولئالتك اصسيئحيةك ومنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك انك طايقك 
َّك 
اصارعك منك سااةك االتغئالتك وتوررك املعتومئتك اصضاورية؛
ك َّ



فصب ك توزيعك املنتجئتك واخلدمئتك صتولئالتك اصسيئحيةك الك ياتبطك بعدك اآلنك بكميةك اصكتئصوجئتك املطبواة،ك 
إذك بفض ك االنرتنتك تغ ك املعتومئتك حولك اصولئالتك إىلك املالينيك منك مستعمتيك االنرتنت؛



تورر ك معتومئت ك ذات ك جو ة ك ائصية ،ك  ك وسااة ك ااض ك اخلدمئت ك املتعتقة ك بئصسفا ك  ك وسااة ك إادا ك وتستيمك 
اصطتبيئتك ).(Ivica, 2013, p. 120



اتك اص يك يستعمتهئك مور وك املنتجئتك اصسيئحيةك منك 
االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك وتوسيعك جممواةك اصقنو
ك 
تسهي ك 
ك ِّ
فج ك توزيعك منتجئهتمك ).(Jasrotia, Mishra, & Koul, 2019, p. 3

2.8.1

االبتكار في صناعة الطيران

Innovation in the Aviation Industry

وراك مالزك يًئك يفك تدايمك اصغنئاةك اصسيئحية،ك حيثك فصب ك االبتكئرك وبشك ك متزايدك وسيتةك 
تتعبك صنئاةك اصطرانك  ك ً

ختفيضئتك هئلتةك يفك اصتكئصيفك واصشاوعك يفك فنشطةك االندمئجك )(Mergers
ك 
اصارعك من ك اصاحبية،ك ك وحتقيق ك 
ِّك 
متكنك منك  َّ

واالستحواذك ) .(Anamaria & Maria-Cristina, 2013, p. 818) (Acquisitionك رحسبك اصبئحثك راانكيك 
)(Franke, 2007ك حيدثك االبتكئرك يفك صنئاةك اصطرانك اربك ثالثةك جمئالت ك فسئسيةك واص يك ميكنك تبيينهئك يفك اصشك ك 
رقمك ()8-1ك وريمئك يتي :ك 


اربك منئذجك فامئلك جديدة ك ):(New business modelsك لئستجئبةك صتتحديئتك اص يك تفاضهئك شالئتك 
منك املنئطقك اصنئشئة،ك فوك 
ك 
اصنق ك منخفضةك اصتكتفةك وشالئتك اصنق ك اصعئباةك صتقئراتك ) (Intercontinentalك 
لتعدي ك فسئسيك صتموار ؛ك 



اربك جتزلةك مبتكاةك صتعمالءك ):(Advanced segmentationك لا ك رع ك صتمتطتبئتك املتنواةك صتعمالء،ك اتىك 
املؤسسئتك اصفحصك اصدقيقك صتشاال ك اصسوقيةك هبدفك تزويدهمك بئخلدمئتك املاللمة.ك فصب ك اصعمالءك غرك 
ك احلغولك اتىك خدمئتك موحدةك حتتئجهئك وتقدِّرهئك فقتيَّةك منك اصعمالء؛
مستعدينك صتدرعك منك فج
َّ



واربك إ خئلك تكنوصوجيئتك جديدةك ):(New technologiesك وذصكك منك فج ك تعزيزك تفئا ك فلثاك لفئءةك 
معك اصعمالءك (مث ك اخلدمةك اصذاتيةك املشرتلةك ]،]CUSSك فلشئكك اخلدمةك اصذاتيةك صتسجي ك اصدخولك [Self-
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]،check-in kiosksك فوك تطبيقئتك اصشبكةك اصالستكية)ك فوك امتيئتك فلثاك لفئءةك (مث ك فنواعك طئلااتك 
اجلي ك اجلديد)ك ) .(Franke, 2007, pp. 25-26ك 
شكل رقم ( :)8-1المجاالت الثالثة المحتملة لالبتكار في صناعة الطيران



التغير في شرائح العمالء/حركة المرور؛

نجاح نماذج التكلفة المنخفضة؛



ظهور شركات الطيران الجديدة والعابرة



نماذج الشراكة الجديدة.



للقارات من البلدان الناشئة؛
ك 

ك 
ك 

أساليب جديدة لتفاعل

ك 
العمالء/المعلومات

وتسيير

 قنوات/منصات

توزيع

المحطات؛ك 

جديدة؛



نماذج أعمال



إمكانيات تمييز ضعيفة في "أرض

خالية

من

الخطوط

الجوية

)(Airline’s No-Man’s Land؛

ك 

تؤثر ك 

جديدة



تغيير سلوك/طلب العمالء؛

أنواع



اإلطار

الطائرات

الجديدة على أنماط الشبكة.

نهج متقدم لتجزئة العمالء

والخدمات (تكييف ذكي).

التنظيمي

ك 

تكنولوجيات

ك 



نماذج الشراكة الجديدة؛

تجزئة مبتكرة

جديدة

ك 
Source: Franke, M. (2007), Innovation: The winning formula to regain profitability in aviation?, Journal
of air transport management, 13(1), p.25.

لمئك تضمك اصتكنوصوجيئتك اجلديدة ك طئلااتك منك اجلي ك اجلديدك مث ك اصطئلااتك اإلقتيميةك )،(Regional jetsك 
ك وتكنوصوجيئك املعتومئتك املتقدمةك –شبكئتك املااقبةك اصالستكيةك وقواادك اصبيئنئتك املتكئمتة-وفنظمةك توزيعك جديدة،ك 
مث ك نظئم ك فمئ يوس ك ) .(Amadeusاتى ك وجه ك اخلغوص ،ك تأثات ك صنئاة ك اصطران ك بشدة ك من ك جااء ك اصتو ُك سعك يفك 
االنرتنت.ك حيثك فك نَّهك ميكنك مالحظةك اصتييراتك بألثاك وضوحك يفك قطئعك اصتوزيعك اخلئصك بئخلطوطك اجلوية،ك فينك بدفتك 
املؤسسئتك بئستعمئلك املواقعك اإلصكرتونيةك منك فج ك توررك فق

ك األسعئرك صتزبئلنك احلسئسنيك صتسعاك  & (Anamaria

) .Maria-Cristina, 2013, p. 818ك 
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غرك فنك صتتوسعك اصذيك شهدتهك شبكةك االنرتنتك اصبعضك منك اصستبيئت،ك لونهك ف َّك ىك إىلك اصارعك منك شدَّةك املنئرسةك 
َّك 
نتيجةك إلمكئنيةك اصزبئلنك منك املقئرنةك بنيك األسعئرك منك فج ك اختئذك فرض ك قاار.ك إذك فصب ك استعمئلك اخلدمئتك اإلصكرتونيةك 
املتعتقةك بئصسفاك اخليئرك األلثاك شعبيةك اندك شااءك تذالاك اصسفاك ومنتجئتك اصااحةك األخاىك ذاتك اصغتة

(Anamaria

) .& Maria-Cristina, 2013, p. 818ك 
3.8.1

االبتكار في صناعة المطاعم

Innovation in the Restaurant Industry

االبتكئراتك يفك صنئاةك املطئام،ك إذك إ َّنك تأثرك اصتكنوصوجيئك اتىك 
ك 
يعتربك إ خئلك اصتكنوصوجيئتك اجلديدةك منك فهمك 
صنئاةك املطئامك الك ياتكزك رقطك اتىك ليفيةك إنتئج ك املنتجئتك وصكنك لذصكك اتىك ليفيةك ااضك املنتجئتك يفك اللحةك 
ك املعتومئتك صتزبئلنك 
ك 
اصطعئمك ).(Bitner, 2001ك متك ااتبئرك اللحةك اصطعئمك لأ اةك تسويقيةك وتاوجييةك مطبواةك ألهنئك تنق
وت ك ؤثاك بطايقةك مبئشاةك اتىك املبيعئتك ).(Kwong, 2005ك وبئاتبئرهك املغدرك اصاليسيك صتمعتومئتك حولك املطعم،ك اتىك 
منئسبًئك منك فج ك املسئمهةك يفك تعزيزك صورةك املطعم،ك ضبطك توقعئتك اصزبونك صتوجبةك اصقئ مةك منك 
تغميمهك فنك يكون ك  ك 
نئحيةك جو ةك األل ك واخلدمة،ك وتقدمي ك تيذيةك اكسيةك جيدة.ك هدرت ك اصدراسةك اص يك فجايتك منك طافك اصبئحثنيك 
األصوان ك واخلطوط ك ك واصتنسيقك واصتغميمك 
صدزك وآخاين ك ) (Reynolds et al., 2005ك إىلك التشئف ك مئك إذاك لئنت ك  ك 
راينو ك 
فنك اصتقنيئتك احلئصيةك صتغميمك اللحةك اصطعئمك واص يك الك تتمكنك 
إذك تبنيك منك نتئلجهئك  َّك 
اوام ك مؤثاةك اتىك ستوكك اصزبئلن،ك  َّ ك 
اتك فلثاك مشوالك 
ًك 
ستبًئك اتىك ف اءك املطعم.ك ك لنتيجة،ك اقرتحك اصبئحثئنك إحداثك تيير
بئلنك بفعئصيةك تؤثاك  ك 
ك 
منك جذبك انتبئهك اصز
اتى ك تغميمك اللحةك اصطعئمك وتسويقك املنتجئتك منك فج ك زيئ ةك متوسطك االطالع ك اتيهئك  ك  (Hsu & Wu, 2013,
) .p. 62ك 
إىلك فنك 
َّك 
لذصكك ل ك منك اصبئحثنيك بيكويل ك  ك وسبئصدينغك وإيفك )(Piccoli, Spalding and Ives, 2001
فشئرك  ك 
ك 
مكنك منك 
معك اصتكنوصوجيئك سي ِّك 
ك 
اخلئرجيةك جنبًئك إىلك جنبك  ك 
ك 
اصتقييمك اصستيمك صتزبئلن،ك ك واملنئرسني،ك ك واصعوام ك اصداختيةك و

التشئف ك  اصعديدك منك اصفاصك اص يك ميكنك استعمئهلئك منك فج ك اصارعك منك رضئك اصزبئلن.ك متك تدايمك ركاهتمك منك طافك 
يكسونك وآخاين ك )،(Dixon et al., 2009ك اصذينك اررتضواك فك نَّهك اندمئك يقومك مشيتو ك املطئامك بئصتسئؤلك 
ك 
اصبئحثك 
حولك ضاورةك االستثمئرك يفك تكنوصوجيئك جديدةك معينة،ك اتيهمك األخذك بعنيك االاتبئر،ك صيسك رقط،ك اصتكئصيفك واملنئرعك 
ك و َّإمنئك اتيهمك لذصكك رهمك ر و ك اصفع ك احملتمتةك صتزبئلنك اتىك تتكك اصتكنوصوجيئ،ك إذك إ َّك نك اصتقييمك 
االبتكئرات ،ك 
ك 
احملتمتةك هلذهك 
اصستيمك صاضئك اصزبئلنك منك ن ئحيةك تنفيذك اصتكنوصوجيئك يسئادك املطئامك اتىك تطوياك االستدامةك وامليزةك اصتنئرسيةك  (Hsu

) .& Wu, 2013, p. 62ك 
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لمئك حئوصتك جممواةك منك اصبحوثك  راسةك إ راكك اصزبونك صالبتكئراتك اصتكنوصوجيةك يفك املطئام،ك منك بينهئك  راسةك 
اصبئحثك  يكسون ك ك وآخاينك )(Dixon, Kimes , & Verma, 2009ك واص يك  ك متَّك ريهئك استطالعك اينةك منك زبئلنك مطعمك 
االبتكئرات ك إىلك مخسك 
ك 
منك فج ك التشئف ك رَّك ةك رعتهمك اتىك إحدىك اشاك ابتكئراتك تكنوصوجية.ك متك تقسيمك هذهك 
رئئت:ك ()1ك إ ارةك قئلمةك االنتظئرك (مثال:ك استعمئلك جهئزك إصكرتوينك ألخذك اصطتبيئت)،ك ()2ك االاتمئ ك اتىك االنرتنتك 
(مثال :ك احلجز ك اإلصكرتوين ك ك واصطتب ك اإلصكرتوين) ،ك ( )3ك اللحة ك اصطعئم ،ك ( )4ك األلشئك ك ) ،(Kiosksك و( )5ك طاقك 
تبني ك منك نتئلجك اصدر َّ
االبتكئرات ك املقرتحة ك يسئهمك يفك توررك منئرعك خالل ك مااح ك 
ك 
اسةك فنك ل ك واحدك منك 
اصتسديدَّ .
امتيةك تنئولك اصوجبة ك ،ك لمئك صوحظ َّ
تيئحئك معك اصتكنوصوجيئتك املبتكاةك (مث :ك اللحةك اصطعئمك 
ك املستجوبني ك ك بَ َك دنك واك فلثاك ار ًك 
ك فن
َ
اإلصكرتونية ك يفك جئنبك اصطئوصة)ك خاللك املااح ك األوىلك صتنئولك اصوجبة ك مقئرنةك مبختتفك وسئل ك اصتسديدك يف ك املااح ك 

ابتكئراك ذاك 
َك 
فنك صاللحةك اصطعئمك اإلصكرتونيةك 
فخراك بك يَّنتك اصدراسةك  َّك 
فمهيةك لبرةك صتمستجوبني،ك لمئك متك ااتبئرهئك  ً
األخرة.ك ك و ك ً
ئالبتكئراتك األخاى .ك 
ك 
منفعةك وقيمةك فلربك مقئرن ًةك ب
قئمتك  راسةك فخاىك صتبئحثك بيكئنئنك )(Buchanan, 2011ك بفحصك ف اءك اللحةك اصطعئمك اإلصكرتونيةك مقئرنةك 
نتئلجهئك فنك استعمئلك اصتكنوصوجيئك يسئهمك يفك تعزيزك جو ةك اخلدمةك املقدَّمة،ك و َّ
َّ
فنك 
بئصاللحةك اصورقيةك اصتقتيدية.ك تبنيك منك 
َّ
اصاللحةك اإلصكرتونيةك تسئهمك يفك حتسنيك جتابةك اصزبونك فثنئءك إادا ك اصطتبية.
وبئصتئيلك اتىك املطئامك األخذك بعنيك االاتبئرك واالنتبئهك بشك ك لبرك صتجابةك اصزبونك و ور ك االبتكئر ك اخلدمي ك يفك 
تعزيزهئك ويفك اصتأثرك اتىك اصنيةك اصشاالية ،ك حيثك فصب ك االبتكئر ك ذا ك فمهيةك لبرةك ومنك املكونئتك األسئسيةك صغنئاةك 
اصسيئحةك بشك ك ائمك وصنئاةك املطئامك اتىك وجهك اخلغوصك ) .(Su, 2011, p. 438ك 
4.8.1

االبتكار في صناعة الترفيه

Innovation in the Entertainment Industry

ك يُ ك ِّعافك اصبئحثك موسك )(Moss, 2010, p. 1ك اصرتريهك اتىك فنَّه:ك ” شيءك يقومك جبذبك فوك إشااكك اجلمهورك منك 

خاللك اصتحفيزك احلسي،ك واصذيك قدك يؤ يك إىلك إحداثك استجئبةك ائطفيةك اندك ذصكك اجلمهور “ .حيث تاىك اصبئحثةك 
ِّ
ك وآخاونك )(Stankova et al., 2019ك  َّ
اك متكئمالك منك صنئاةك اصسيئحةك ومتث ك 
ًك 
ستئنكورئ ك 
فنك صنئاةك اصرتريهك تشك ك جزءً

ك اصعئمليك صتبتدان.ك ونظااك صتدورك احلئسمك اصذيك يتعبهك االبتكئر ك يفك ختقك اصقيمةك 
ئك ومعترباك يف ك االقتغئ
مسئمهً ًك 
ئك هئم
ك 
ك ً
ك ً
االقتغئ يةك وتوصيدك اصثاوة،ك فصب ك هذاك األخرك فماك مالزيك ك وفسئسيك صقدرةك اصدوصةك اتىك تعزيزك موقعهئك اصتنئرسي،ك 

وجذبك اصزوارك اإلقتيمينيك واصدوصيني .ك حيثك يعتربك االبتكئر ك اصقوةك اصدارعةك اصاليسيةك صتتييراتك اهليكتيةك احلئ ثةك يفك 
صنئاةك اصسيئحة،ك نتيجةك صتتطورك املستماك يفك متطتبئتك املستهتكنيك اصذينك يبحثونك انك جتئربك جديدةك وغرك تقتيدية.ك ك 
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صذاك اتىك سوقك اصسيئحةك اصعئمليك وصنئاةك اصرتريهك فنك يتكيفئك معك هذهك اصتييراتك اصسايعةك منك خاللك تنفيذك اسرتاتيجيئتك 
متكنك منك االستفئ ةك منك اصفوالدك احلقيقيةك صالبتكئرك ) .(Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020, pp. 323-324ك 
ِّك 
تعتربك املنتزهئتك املواضيعيةك ) (Theme parksك واملاارقك اصرتريهيةك منك فشهاك اصوجهئتك اصرتريهيةك يفك مجيعك فحنئءك 
اصعئمل.ك اتىك سبي ك املثئل،ك ياىك اصبئحثك شيرتيك )(Chytry, 2012ك  َّ
فنك املنتزهك اصرتريهيك واصتك  يزينك )(Walt Disneyك 
َّ
متكنك منك احلفئظك اتىك مكئنتهك لألربك تكت ك فوك جممعك تاريهيك يفك اصعئملك بسببك اسرتاتيجيتهك املبتكاةك اص يك تعتمدك اتىك 
مفهومك اصتجابةك اصيئماةك )،(Immersive experienceك صتقدميك فلثاك منك جما ك خدمة،ك وتشجيعك املشئرلةك املستماة.ك ك 
لمئك لشفك اصبئحثك صيتيستولك وآخك اك ونك )(Lillestol, Timothy, & Goodman, 2015ك اندك حتتيتهمك الثننيك منك 
امئصقةك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك واملتمثتنيك يفك االم يك  يزينك ويونيفاسئلك )(Disney & Universalك انك مثئينك 
اسرتاتيجيئتك تنئرسيةك يفك قطئعك املنتزهئتك املواضيعية،ك واص يك يتعبك ريهئك االبتكئر ك (منك حيثك ااتمئ ك اصتطوراتك 
وراك مالزك يًئ.ك تشم ك االسرتاتيجيئتك األخاىك اتىك اصتنويعك 
اصتكنوصوجيةك صتحسنيك اصتجابةك اإلمجئصيةك صزوارك املنتزهئت)ك  ك ً
(في ك جممواة ك واسعة ك من ك اخلدمئت ك املقدمة) ،ك واصتجديد ك (في ك فنشطة ك وجتئرب ك اغاية) ،ك واصتفك ُا ك (فيك منتجئتك 
غصك (فيك تتبيةك احتيئجئتك جمموائتك معينة)،ك واملالءمةك (فيك 
وخدمئتك غرك مقدمةك منك قِب ك املنئرسني)،ك واصتخ ُك 
اجلو ةك (منك حيثك األصعئبك 
اصقدرةك اتىك تبسيطك اصبيئةك إىلك جتابةك ميكنك اصوصولك إصيهئ)،ك واصقيمةك (فيك فسعئرك تنئرسية)ك و ك 
واإلقئمةك واصنق ) .ك 
لمئك فصب

قك بئاتبئرهك نشئطك تاريهيك مهم،ك جئنبًئك ذا ك فمهيةك لبرةك يفك صنئاةك اصسيئحةك  (Law & Au,
ك 
ك اصتس ُو

حيويًئ ك يفك اصتجابةك اصسيئحيةك 
اصوجهةك اصسيئحية،ك وانغاا ك  ك 
حئمسًئ ك يفك اختيئر ك 
الًك  ك 
)،2000, p. 241ك حيثك فصب ك ائم ك 
ك ً

اصكتية،ك ويفك بعضك األحيئنك اصدارعك اصاليسيك وراءك سفاك بعضك اصسيئح.ك االوةك اتىك ذصك،ك فصب ك االرتبئطك بنيك ختطيطك 
قك فلثاك وضوحئك والك سيمئك معك اصزيئ
ًك 
اصاحالتك وجتئربك اصتس ُو

ةك يفك االستثمئرك يفك جممعئتك اصتسوقك  (Shopping

َّ
اربك مجيعك فحنئءك اصعئمل،ك ممئك يشرك إىلك فنك اصتسوقك فصب ك 
)complexesك وماالزك اصتسوقك اصكربىك ) (Mega mallsك 
اصرتريه ك يفك 
موضوائك ذا ك فمهيةك بئصيةك يفك اصسيئحةك اصعئملية.ك بنئءًك اتىك ذصك،ك ظهاك اجتئه ك جديدك صدمج ك راصك اصتس ُك وقك و ك 
ًك 
تطوياك اصوجهئتك اصسيئحيةك منك فج ك إغااءك اصسيئحك واصزوارك وربطهمك بشك ك ضمينك مبيئماةك "اصتس ُك وقك اصعئملية".ك يتمك 

اإلشئرةك إىلك هذاك اصتوجهك اجلديدك بـمغطت ك »«Retailtainmentك اصذيك جيمعك بنيك مفهوميك اصبيعك بئصتجزلةك )(Retailك 
واصرتريهك )(Entertainmentك ).(Zaidan, 2016, p. 2ك حيثك يعتربك هذاك اصتوجهك احلديثك اسرتاتيجيةك مبتكاةك صتجئرك 
اصتجزلة،ك يتمث ك هدرهئك يفك جع ك األراا ك يعيشونك جتابةك متعةك اصتسوقك ) .(Rajagopal, 2007, p. 7ك 
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منك اصتوجهئتك املبتكاةك األخاىك صغنئاةك اصرتريهك تطوياك مهاجئنئتك اصتسوق ك ) (Shopping festivalsك مث ك 
ااوضك اصشوارعك )،(Street showsك وااوضك األصعئبك اصنئريةك )،(Fireworkك واصكانفئالتك واحلفالتك املوسيقية،ك 
صتكوينك صورةك جيدةك وتعزيزك اصرتابطك األساي .ك وحسبك اصبئحثَني ك بانيكك وبوك )،(Bernick & Boo, 2013ك تعم ك 

فنشطةك املهاجئنئتك اصسيئحيةك اصنئجحةك اتىك اصارعك منك اد ك اصزوارك يفك بتدك  ك مئ،ك وإحيئءك صنئاةك اصسيئحةك وجتديدك 
املدرلئتك واصتغوراتك اصعئمليةك حولك اصوجهةك ) .(Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020, p. 325ك 
ك وآخاونك )(Najafipour et al., 2014ك بتستيطك اصضوءك اتىك  ورك اصواقعك االررتاضيك 
لمئك قئمك اصبئحثك نئجئريبور ك 
يفك ابتكئرك تسويقك اصوجهة،ك نظااك صقدرتهك اتىك حتسنيك جتابةك اصزوارك منك خاللك زيئ ةك اإل راكك 
) (Virtual realityك 
ك ً
طعك اصتئرخييةك واصثقئريةك اهلشةك 
ك 
احلسيك واصتعتيم.ك اتىك سبي ك املثئل،ك يتمك من ك اصسيئحك راصةك مشئهدةك واصتفئا ك معك اصق

اضيك اص يك متكنك منك احلفئظك اتىك اصرتاث.ك 
ِّك 
(يفك حئصةك بعدك مسئرةك وهشئشةك املواقعك اصتئرخيية)ك اربك تقنيئتك اصواقعك االررت
ونظااك صكونك مستعمتيك اصواقعك االررتاضيك ميثتونك سيئحك حمتمتنيك (،)Huang et al., 2016ك اتىك املسوقنيك تطوياك 
ك ً
اواملك اررتاضيةك ثالثيةك األبعئ

ك جتذبك بفعئصيةك اصسيئحك اربك االنرتنتك  (Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020,

) .p. 325ك 
فخرا،ك منك اصتوجهئتك املبتكاةك يفك صنئاةك اصرتريهك ظهورك اصسيئحةك املتعمقةك )(In-depth tourismك اص يك تتمث ك 
و ك ً

يفك املزجك بنيك اصرتريهك واصتعتيم ،ك حيثك فُطتقك اتيهئ ك مغطت ك اصتعتيمك اصرتريهيك ).(Edutainmentك منك اصعوام ك اص يك 
تؤ يك إىلك ابتكئرك اخلدمةك ضمنك اصسيئحةك املتعمقةك نذلاك قيمةك اصعمي ك (فيك احتيئجئتك اصسئل )،ك واملوار ك اإلقتيميةك 
(فيك تواراك املوار ك ولفئءةك املور ين)ك وتبينك اصتكنوصوجيئك (اص يك تسم ك بئالبتكئر ك اصسيئحيك وتقدمي ك خدمئتك رعئصة)ك 
) .(Bodolica, Spraggon, & Saleh, 2020, p. 325ك 
ك 
ك 
ك 
ك  ك 
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خالصة :ك 
تبني َّ
ك فنك صنئاةك اصسيئحةك منك فلثاك اصغنئائتك تن ُك و ًك ائ،ك سواءك ك لئنك 
منك خاللك مئك متك اصتطاقك إصيهك يفك هذاك اصفغ ،ك  َّ ك 

ذصكك منك حيثك حجمك املؤسسئتك (منك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك إىلك املؤسسئتك اصكبرة)؛ك نوعك اصعم ك (منك 
تكنوصوجيئتك املعتومئتك إىلك توررك اخلدمئت)؛ك اصقطئعك (منك اصنق ك اجلويك إىلك اإلقئمة)؛ك اصتنظيمك (اصقطئعك اصعئمك 
واخلئص)ك واصعمتيئت .ك  حيثك واجهتك صنئاةك اصسيئحةك تييراتك جذرية،ك الك سيمئك منك حيثك اصتأثراتك اصكبرةك 
يرك شخغيةك اصسئل ك 
صتعوملةك اص يك ف َّك تك إىلك إزاصةك اصقيو ك وارتفئعك املنئرسةك ضمنك اصغنئاةك نفسهئك وبنيك اصوجهئت،ك  ك وت ُك 
فخراك تشك بُعك املنتجئت.ك 
اصذيك فصب ك فلثاك خربةك ومعارةك نتيجةك النتشئرك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك )(ICTك ك و ً

صذصكك اقرتحك بعضك اصبئحثنيك تعويضك اصسيئحةك اجلمئهريةك )(Mass tourismك بئصسيئحةك اجلديدةك )،(New tourismك 
ك بدال ك منك تنميطك املنتجئتك واخلدمئتك 
وذصكك انك طايقك اصرتليزك اتىك امقك اصتجئربك واصاضئك اصشخغيك صتسئل ًك 
اصسيئحية .ك 
خدمئتك وجتئربك جديدةك واالاتمئ ك 
ك 
يتعني ك اتىك اصوجهئتك واملؤسسئتك اصسيئحيةك تطوياك منتجئتك ك و
ك وبذصكك  َّ ك 
اتىك االبتكئرك ملئك صهك منك آثئرك إجيئبيةك اتىك اصنموك االقتغئ يك وامليزةك اصتنئرسية،ك واصذيك فصب ك ضاورةك صيسك رقطك صبقئءك 
املؤسسئتك رحسب،ك وإمنئك صبقئءك االقتغئ ك اصكتيك صتدولك واصوجهئت .ك 
ك وتعزيزك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك تطوياك اجملمعئتك اصسيئحيةك )(Tourism clustersك 
ك ومنك فهمك فسئصيبك حتفيز ك 
ضال ك إل خئلك 
مميزا ك ومف ًك 
ًك 
ئك يفك امتيةك ختطيطك اصتنميةك اصسيئحيةك نظا
ك 
ًك 
بحتك موضوا
اص يك فص
اك صكوهنئك شكال ك  ك ً
ئك فسئسيً
ك ً

االبتكئراتك يفك خمتتفك اجملئالتك االقتغئ ية،ك مبئك يفك ذصكك جمئلك اصسيئحة.ك إضئرةك إىلك اصتو ُك جهك حنوك اصسيئحةك املستدامةك 
ك 
بئاتبئرهئك شكال ك منك فشكئلك االبتكئر،ك ك لوهنئك طايقةك جديدةك يفك اصتفكر ،ك هتدفك صتتغديك إىلك مشكتةك اصسيئحةك 
ً
اصتقتيديةك وآثئرهئك اصستبية.ك  ك 
فمااك ضاوريًئ،ك 
لمئك يعتربك االبتكئرك ضمنك اصغنئائتك اجلزليةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحةك –خئصةك صنئاةك اصفندقة-ك  ً
تبني ك منك نتئلجك 
الك سيمئك نتيج ك ةًك صتمسئمهة ك املبئشاة ك هلذهك األخرة ك يفك اصتجابةك اصكتيةك صتسيئحك وتأثرهئك اتيهئ .ك حيث ك  َّ
جممواة ك من ك اصدراسئت ك  َّ
فن ك االبتكئر ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك يسئهم ك يف ك حتسني ك متوقعهئ ك االسرتاتيجي ،ك واأل اءك 

ك مكك يَّفةك معك احتيئجئتك اصسوق،ك ممئك يسئهمك يفك تعزيزك اصعالقةك معك 
اصفندقي،ك لمئك فنَّهك يسئهمك يفك ختقك ثقئرةك مؤسسئتية ُ
اصعمالءك واصزبئلنك وحتسنيك مسعةك املؤسسة،ك وبئصتئيلك ضمئنك اصاحبيةك اتىك املدىك اصطوي  .ك 
ك 
ك 
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تمهيد:
ك يُع ُك دك  اصفهمك املعمقك صستوكك املستهتكك بغفةك ائمةك وستوكك اصسئل ك اتىك وجهك اخلغوص،ك والك سيمئك امتيئتك 
اختئذك قااراتك اصشااءك فوك استهالكك املنتجئتك اصسيئحية،ك ذاك فمهيةك قغوىك صك ك منك اصغنئاةك واصوسطك األلئ ميي.ك منك 
معارةك منك 
َك 
نك املسوقنيك منك رهمك األسبئبك اصكئمنةك وراءك تغك ُارئتك املستهتكنيك واصسيك ئح،ك إضئرةك إىلك 
ِّك 
ِّك 
نئحية،ك رهوك ميك

خغيغئك 
ك سيئحيك معنيك وليفيةك إقنئاهمك بئختيئرك منتجئتك معينةك  ك متَّك تغميمهئك 
ٍّك 
اتيهمك استهدارهك يفك وقتك معنيك ومبنتج
ً

ميكنك اصفهمك املعمقك صستوكك املستهتكنيك واصسيئح ك منك تقدميك رؤىك حولك ليفيةك 
صتتبيةك احتيئجئهتمك ورغبئهتم.ك لمئك  ِّك 
اصتأثرك اتيهمك يفك مااح ك خمتتفةك منك امتيةك اصشااءك فوك االستهالكك منك فج ك احلغولك اتىك اصنتئلجك املاغوبة.ك منك نئحيةك 
ئك وراائك منك اصتسويقك بئصنسبةك صتبئحثنيك واأللئ مييني،ك تسئهمك  راستهك 
مييً ًك 
فخاى،ك يعتربك ستوكك املستهتكك جمئال ك فلئ ك 
ًك 
لك فحدك فشكئلك اصستوكك اصبشايك األلثاك تعقيدا.ك ك  ك 
ًك 
يفك توصيدك املعارةك اصعتميةك حو
ك 

متك اصبدءك يفك هذاك اصفغ ك منك خاللك تقدميك مااجعةك ألهمك تعايفئتك ستوكك املستهتكك واقرتاحك تعايفك ك شئم ك ك يض ُك مك 
هذهك اصتعئريفك إضئرةك إىلك تبينيك فمهيةك  راستهك بئصنسبةك صتغنئاةك ك واأللئ ميينيك واملستهتكنيك حب ِّدك ك ذاهتم.ك حيثك تعتربك 
اصدراسئتك حولك ستوكك املستهتكك نقطةك اصبدايةك واألص ك جلميعك اصدراسئتك املتعتقةك بستوكك اصسئل .ك  ك متَّك بعدك ذصكك 
اصتطاقك إىلك املبئ ئك واملضئمنيك األسئسيةك املتعتقةك بئصسئل ك وستوله،ك بدءًاك بتعايفه،ك ك وحتديدك خغوصيئته،ك ك وفمهيةك 
ك بئاتبئرهئك فحدك فهمك املواضيعك 
ك وحمد اتك اصستوكك اصسيئحي ك 
راستهك وتغنيفئته.ك متك االنتقئلك بعدك ذصكك إىلك حتتي ك  وارع ِّك 

يفك اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك واصرتريه.ك حيثك يؤِّك يك رهمك اصدوارعك اص يك تدرعك اصسيئحك إىلك اختيئرك وجهةك فوك مكئنك 
ك حنيك متكنك 
ِّك 
إقئمةك و/فوك خدمئتك سيئحيةك إىلك حتسنيك اخلدمةك وتتبيةك االحتيئجئتك واصاغبئتك احلئصيةك صتسيئح،ك يف
ك يتمكنواك منك اصتأثرك اتيهئك انك طايقك تطوياك منتجئت،ك 
ك احملد اتك منك توجيهك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك صكي َّك 
راسة ِّك 
مك معك حمد اتك بعضك اصستوليئتك اصسيئحية.ك  ك 
ِّك 
رسئل ك تاوجييةك وغرهئك منك األنشطةك اصتسويقيةك األخاىك اص يك تتالء
فساةك صستوكك اصسيئحك واص يك متك تطوياهئك بئالاتمئ ك اتىك اصنظايئتك 
ك متَّ ك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك فهمك اصنمئذجك امل ِّك 
اصكربىك املتعتقةك بنمئذجك ستوكك املستهتك.ك وبئصاغمك منك اصنقصك يفك اصبحوثك اصتجايبيةك اص يك قئمتك بئختبئرك هذهك 
ك مبسطةك اتىك املااح ك واصعوام ك املختتفةك اص يك تؤثاك 
اصنمئذجك ومقئرنتهئك معك األمنئطك اصستوليةك احلئصية،ك إالَّك فهنئك توراك نظاة َّك 
ليئتك اصسيئحية.ك لمئك  ك متَّ ك اصتطاقك إىلك اصتحولك واصتطورك املتحوظك يفك ستوكك اصسيئحك نتيجةك صتدخولك يفك 
ك 
اتىك اصستو
اغاك اصاقمنة،ك وتبينيك خمتتفك املااح ك اص يك ميُك ا ك هبئك اندك اختيئرهك صتوجهئتك فوك شاالهك صتمنتجئتك اصسيئحيةك متأك ثِّااك 
بئالنرتنتك ومواقعك اصتواص ك االجتمئاية،ك مبئك يفك ذصكك تأثرك اصكتمةك املنقوصةك اإلصكرتونية.ك  ك 
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فخرا،ك متك اصتطاقك إىلك بعضك اصبحوثك اصتجايبيةك اص يك تنئوصتك تأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك ستوكك 
و ك ً

اصسيئح.ك ربئصاغمك منك ندرهتئ،ك حئوصنئك تتخيصك وحتتي ك فهمك نتئلجهئك والسيمئك تتكك اص يك رَّلزتك اتىك إحدىك اصغنئائتك 
ليةك األلثاك فمهيةك يفك صنئاةك اصسيئحةك نظااك الرتبئطهئك املبئشاك هبئك واملتمثتةك يفك اصغنئاةك اصفندقية.ك حيثك متك تستيطك 
اجلز
ك ً
اصضوءك يفك هذاك اجلزءك اتىك اصدراسئتك واصبحوثك اص يك قئمتك بئصابطك بنيك االبتكئر ك يفك اصغنئاةك اصفندقيةك واستعدا ك 

االبتكئرات،ك إضئرةك إىلك فسئصيبك قيئسك هذاك االستعدا .ك 
ك 
اصسيك ئحك صتدرعك منك فج ك االستفئ ةك منك تتكك 
ك 

ك 

75

الفصل الثاني :اإلطار النظري لسلوك السائح
ماهية سلوك المستهلك

What is Consumer Behaviour

اصنمئذجك واصتطبيقئتك اصتسويقيةك صستوكك اصسئل ك اتينئك فوالك اصتطاقك إىلك 
ك 
قب ك اصتطاقك إىلك املفئهيمك األسئسية،ك ك و
املفئهيمك األسئسيةك املتعتقةك بستوكك املستهتك.ك رئملوضوائنك ياتبطئنك ارتبئ ك طًئك وثي ًك قئ،ك إذك إ َّك ن ك اصنظايئتك حولك ستوكك 
اصسئل ك مشتقةك منك تتكك اص يك متك تطوياهئك يفك اصدراسئتك حولك ستوك ك املستهتك.ك حيث ك يقولك اصفيتسوفك فرسطوك 
)(Aristotleك ”ك إذاك فر تك رهمك فيك شيء،ك اتيكك مالحظةك بدايتهك وتطوره* .“1ك 
1.1.2

تعريف سلوك المستهلك

Defining Consumer Behaviour

صقدك بدفتك حمئوالتك تعايفك ستوكك املستهتكك يفك فواخاك اصستينئتك وفوال ك اصسبعينئت،ك صكنك الك يزالك حلدك اآلنك 
نظااك الختالفك اآلراءك وفوجهك اصنظاك بنيك 
غيئبك إمجئعك بنيك اصبئحثنيك واأللئ ميينيك حولك مفهومك ستوكك املستهتك ك  ك ً

اقتبئسئك صستوكك املستهتكك خاللك اصفرتةك 
خمتتفك اصبئحثني.ك يوراك اجلدولك رقمك ()1-2ك بعضك اصتعايفئتك األلثاك شهاًك ةك و ًك 

املمتدةك بنيك 1968ك و .2013ك 

جدول رقم ( :)1-2تعريفات سلوك المستهلك
الباحثون

2013-1968

التعاريف

”ك فرعئلك األراا ك املشئرلنيك بشك ك مبئشاك يفك احلغولك اتىك اصستعك 
اجن ك ك وآخاينك ) (Engel et al., 1968ك 
 Cited in (Helgeson, Kluge, Mager,واخلدمئتك االقتغئ ية ك واستخدامهئ،ك مبئك يفك ذصكك امتيئتك اختئذك 
تسبقك هذهك األرعئلك وحتد هئك “ .ك 
ِّك 
) & Taylor, 1984, p. 450اصقاارك اص يك 
واصرتزك وبولك )(Walters & Paul, 1970
Cited in (Waguespack & Hyman,
)1993, p. 31

جئلويبك وآخاينك 
ك 
(Jacoby, Berning, & Dietvorst,
)1977, p. 22

واصرتزك )(Walters, 1978
Cited in (Waguespack & Hyman,
)1993, p. 32

” ك يتمث ك ستوكك املستهتكك يفك اصعمتيةك اص يك يقارك األراا ك مبوجبهئك 
ِ
اخلدمئت.ك لمئك 
ك 
نك منك يشرتونك اصستعك و
مئذا،ك مىت،ك فين،ك ليفك وم َ
يشم ك ستوك ك املستهتك ك اصنشئط ك اصعقتي ك واصبدين ك اصالزم ك الختئذك 
اصقااراتك يفك اصسوقك “ .ك 
” ك التسئب ،ك استهالك ك واصتغاف ك بئصستع ،ك اخلدمئت ،ك اصوقتك 
واألركئرك منك طافك وحداتك اختئذك اصقاارك (مث ك األراا ،ك ك واصعئلالتك 
واملنظمئت)ك “ .ك 
” ك تتك ك اصقاارات ك واألنشطة ك ذات ك اصغتة ك املتعتقة ك بئألشخئصك 
املشئرلني ك يف ك شااء ك واستخدام ك اصستع ك واخلدمئت ك االقتغئ يةك 
(املنتجئت)ك “ .ك 

* “If you would understand anything, observe its beginning and its development” Aristotle.

1
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”ك تتكك األنشطةك املاتبطةك بشك ك مبئشاك بئحلغولك اتىك املنتجئتك 
اجن ك ك وآخاينك ) (Engel et al., 1985ك  واخلدمئت ك ك واستهاللهئك واصتغافك ريهئ،ك مبئك يفك ذصكك امتيئتك اختئذك 
)Cited in (Fotis, 2015, p. 89

اصقاارك اص يك تسبقك وتتبعك هذهك اإلجااءاتك “ .ك 

(اصغميدايك وك ر ينة،ك ،2001ك صفحةك  ” ك يُعاف ك ستوك ك املستهتك ك اتى ك فنَّه ك اصتغارئت ك واألرعئل ك اص يك 
اءك املنتجك ومنك مثَّك استهاللهك “ .ك 
يستكهئك األراا ك يفك ختطيطك وشا
 )18ك 
َ
باللوي ك ك وآخاينك 
(Blackwell, DSouza, Taghian,
)Miniard, & Engel, 2006, p. 4

” ك يتمك تعايفك ستوكك املستهتكك اتىك فنَّهك األنشطةك اص يك يقومك هبئك 
استهاللهئك 
األشخئصك اندك احلغولك اتىك املنتجئتك واخلدمئت،ك ك و ك 
واصتختصك منهئك “ .ك 

(لئسا،ك ،2006ك صفحةك  )60ك 

”ك اصنمطك اصذيك يتبعهك املستهتكك يفك ستولهك صتبحثك فوك اصشااءك فوك 
االستخدامك فوك اصتقييمك صتستعك واخلدمئتك واألركئرك اص يك يتوقعك منهئك 
فنك تشبعك حئجئتهك ورغبئتهك “ .ك 

سوصومونك  ك 

” ك  راسةك اصعمتيئتك اص يك تتدخ ك ملئك يقومك األراا ك فوك اجملموائتك 
بئختيئرك فوك شااءك فوك استعمئلك ستعةك فوك خدمةك فوك ركاةك فوك جتابةك 
منك فج ك إرضئءك حئجةك فوك رغبةك فوك حىتك اندك اصتختيك انك تتكك 

)(Solomon, 2013, p. 7

ك 

اصستعةك فوك اخلدمةك فوك اندك ررضهك صفكاةك فوك جتابةك معينةك “ .ك 
المصدر :من إعداد الطالبة

لبرا ك جملئلك  راسئتك وتعايفك ستوكك املستهتكك اربك 
نالحظك منك خاللك اصتعئريف ك املشئرك إصيهئك ست ًك ف
ك ً
ئ،ك تطوراك ك  ك ً

اصزمن.ك منك بنيك هذهك اصتطوراتك نذلا:ك ()1ك اصتحولك اصتدرجييك منك اصرتليزك اتىك املشرتينك إىلك املستهتكنيك ووحداتك 
صنعك اصقاار.ك إذك تشرك اصتعايفئتك احلديثةك إىلك إمكئنيةك اختئذك قاارك اصشااءك منك قِب ك اجملموائتك (مث ك اصعئلتة)ك واملنظمئتك 

ريمئك يتعتقك مبدةك اصعمتية،ك لئنك يتمك اصرتليزك اتىك اصتفئا ك بنيك املستهتكنيك 
ك 
وصيسك رقطك منك قِب ك را ك واحد؛ك ()2ك 
َّ
ئك اصيومك ريعرتفك فغتبك املختغنيك يفك اصتسويقك بأنك ستوكك املستهتكك هوك يفك احلقيقةك 
واصبئلعنيك فثنئءك رع ك اصشااء.ك  َّفم
امتيةك مستماةك الك تقتغاك اتىك حلظةك اصتسديدك صتمستهتكك مقئب ك ستعةك فوك خدمةك معينةك وإمنئك تشم ك جممواةك واسعةك 
منك اصعمتيئتك واألنشطةك بدءًاك بعمتيئتك مئك قب ك اصشااءك ك واالستخدام،ك إىلك امتيةك اصتختيك انك تتكك املنتجئت؛ك ()3ك 

يفك اصبداية،ك متَّت ك اإلشئرةك إىلك امتيئتك اختيئرك وشااءك اصستعك واخلدمئتك االقتغئ ية.ك يفك حنيك يشر ك اآلنك فغتبيةك 
اصبئحثنيك واأللئ مينيك إىلك املنتجئتك (اصستعك واخلدمئت)،ك ك واألركئرك واصتجئرب.ك  ك 
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لمحئوصةك صتجميعك اصتعئريفك احلئصية،ك ميكنك تعايفك ستوكك املستهتكك اتىك فك نَّهك األنشطةك اصبدنيةك واصعقتيةك اص يك 
يقومك هبئك األراا ،ك ك واجملموائتك فوك املنظمئتك اندك قيئمهمك بعمتيئتك اصتفكر،ك ك واصبحث،ك ك واصتقييم،ك ك واالختيئر،ك ك واصشااء،ك 
واالستخدامك صتستع،ك ك واخلدمئت،ك ك واألركئرك واصتجئربك هبدفك إرضئءك حئجئهتمك ك ورغبئهتمك فوك اندك اصتختيك انهئ .ك 
2.1.2

أسباب دراسة سلوك المستهلك

Reasons for Studying Consumer Behaviour

خاك ونك يفك اصتسويقك إىلك  راسةك ستوكك املستهتك؟ك ببسئطةك ألنهك منك 
ملئذاك يتجأك املسرك ونك واملعتن ك ونك واملختغ ك ونك اآل ك 
ك 
املاب ك رهمك ستوكك املستهتك.ك رحسبك املفهومك اصقئاديك صتتسويق،ك هتدفك املؤسسئتك إىلك تتبيةك حئجئتك املستهتكك 
ورغبئته.ك والك ميكنك صتمختغنيك يفك اصتسويقك إرضئءك هذهك احلئجئت ك واصاغبئت ك إالك انك طايقك رهمك األشخئصك فوك 
املؤسسئتك اص يك تستعم ك ستعك وخدمئتك املؤسسة .ك 
تعتربك استجئبةك املستهتكنيك االختبئرك اصنهئليك صالسرتاتيجية ك اصتسويقية،ك فيك اصشيءك اصذيك حي ِّد ك جنئحهئك فوك 
رشتهئ.ك صذصك ك  اتىك املختصك يفك اصتسويقك  مجك مئك يعارهك انك املستهتكنيك يفك ل ك جئنبك منك خطتهك اصتسويقية.ك 
ِّ
حيثك متكنك اصبيئنئتك املتعتقةك بئملستهتكنيك مبسئادةك املؤسسئتك اتىك حتديدك األسواقك واصتعافك اتىك اصعااقي ك اص يك 
قد ك تؤثا ك اتى ك اصعالمة،ك ك لمئ ك تسئادهئ ك اتى ك اصتألد ك من َّ
ك فن ك املنتج ك سيستما ك يف ك إرضئء ك اصزبئلن ك املستهدرنيك 
) .(Solomon, 2013, p. 9ك 
بئإلضئرةك صذصكك وبألثاك تفغي ك رإنهك يتمك  راسةك ستوكك املستهتكك صتعديدك منك األسبئبك املختتفةك ويفك وضعيئتك 
خمتتفة.ك نذلاك منك بينهئك مئك يتي :ك 
أ .تحسين أداء المؤسسة

Improving Firm Performance

تسوق ك اصستعك واخلدمئتك بدراسةك ستوكك املستهتكك (فوك تستعم ك اصنتئلجك 
المئك املؤسسئتك اص يك  ِّك 
تقومك  ًك 

صك  ك إصيهئك يفك اصبحوثك األخاى)ك منك فج ك اصارعك منك ف الهئك انك طايقك اسرتاتيجيئتك 
واصتوصيئت ك اص يك متك اصتو ُ
متمالزةك حولك اصزبئلنك (.)Customer-focused strategiesك يستطيعك املسوقونك نتيجةك صدراسةك ستوكك املستهتكك 
اصتغميم ك األرض ك صتستع ك واخلدمئت ،ك تاويج ك منتجئهتم ك وخدمئهتم ك بألثا ك رعئصية ،ك وتطويا ك خطط ك تسويقيةك 
ميكن ك رهمك ستوكك املستهتكك منك اصتنبؤك مبئك 
واسرتاتيجيئتك تسم ك بتعزيز ك امليزةك اصتنئرسيةك واحلفئظك اتيهئ.ك ك لمئ ك  ِّك 
يدرعك األشخئصك صتشااءك وبعدك ذصكك تستيمك املنتجئتك اص يك تستجيبك صتتكك اصدوارع،ك وبئصتئيلك اصتتبيةك اصنئجحةك 
ئلنك وحىتك جتئوزهئك اتىك ماك اصزمنك ).(Kardes, Cronley, & Cline, 2008, p. 14
صتوقعئتك اصزب
ِّ

78

الفصل الثاني :اإلطار النظري لسلوك السائح
ب .التأثير على السياسة العامة

Influencing Public Policy

هئمك يفك اصتأثرك 
ورك  ٌك 
صألشخئصك اصذينك يعمتونك يفك اصولئالتك احلكوميةك فوك يفك املنظمئتك غرك اهلئ رةك صتاب ك  ٌك 

اتىك اصسيئسةك اصعئمةك واصارعك منك ررئهيةك اجملتمع.ك رئصسيئسةك اصعئمةك هيك وضعك اصقواننيك واألنظمةك اص يك تقو ك فنشطةك 
املؤسسئت ك من ك فج ك محئية ك املستهتكني .ك يقوم ك اصذين ك يهتمون ك بتشكي ك اصسيئسئت ك اصعئمة ك بدراسة ك ستوكك 
املستهتكك منك فج ك رهمك حئجئتك اجلمهورك ورغبئته،ك ويفك اصوقتك نفسه،ك محئيةك اجلمهورك منك فنشطةك املؤسسئتك 
غرك اصعئ صة،ك غرك األخالقيةك فوك اخلطرة.ك مثال:ك يتَّسمك استعمئلك املوا ك اصكيميئليةك واحلئرظةك بئصتزايدك املستماك يفك 
صنئاةك املوا ك اصيذالية .ك لئستجئبةك صذصك،ك فصب ك املستهتكونك يهتمونك فلثاك رألثاك بئملكونئتك اص يك تدخ ك يفك 
ليبةك املنتجئتك املبئاةك نظااك صألخطئرك اصغحيةك احملتمتة.ك هلذاك اصسبب،ك تقومك إ ارةك اصتيذيةك واأل ويةك األمايكيةك 
تا
ك ً
املعتومئتك 
ك بكتئبةك ل ك  ك 
ك 
) )U.S. Food and Drug Administrationك مبطئصبة ك مسوقي ك املنتجئت ك اصيذالية
اصيذاليةك اتىك فغتفةك املنتجئتك ) .(Kardes, Cronley, & Cline, 2008, p. 14ك 
ج .تعليم ومساعدة المستهلكين على اتخاذ القرارات بشكل أحسن

Educating and Helping

.Consumers to Make Better Decisions
يقومك اصعديدك منك األشخئصك بدراسةك ستوكك املستهتكك منك فج ك تعتيمك املستهتكنيك ومسئادهتمك اتىك 
ك بئإلضئرةك إىلك س ِّك ن ك قواننيك حولك اصتيتيفك منك فج ك محئيةك املستهتكني،ك تقومك إ ارةك 
ًك 
صية.ك رمثال
اصتغافك مبسؤو
َ
تةك حولك ليفيةك قااءةك املعتومئتك اصيذالية.ك صذاك تعتربك 
ك 
ك مفغ
اصتيذيةك واأل ويةك األمايكيةك ) (FDAك بتوررك نغئل
َّ

امتيةك اصتقئط ك  املعتومئتك اخلئصةك بئملستهتكنيك وحتتيتهئك واستعمئهلئك منك فهمك مواضيعك اصبحثك اص يك هتتمك هبئك 
اجلهئتك املعنيةك منك فج ك تعتيمك املستهتكك ) .(Kardes, Cronley, & Cline, 2008, p. 14ك 
المفاهيم األساسية لسلوك السائح

Basic Concepts of Tourist Behaviour

سيتمك اصتطاقك منك خاللك هذاك اجلزءك إىلك املبئ ئك واألسسك اصنظايةك اص يك يقومك اتيهئك ستوكك اصسئل  .ك 
1.2.2

من هم السياح؟

? Who Are the Tourists

نظااك صتتيرك 
ك 
يُعدُك اصتمكنك منك ختطيطك األمنئطك االستهالليةك صت
مستهتكنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك ذاتك فمهيةك لبرةك  ك ً

اصكبرك احملتم ك يفك نظئمك اصسيئحة.ك منك فج ك اصقيئمك بذصك،ك اتينئك حتديدك جممواةك واضحةك منك املغطتحئت.ك  ك 

ميكنك تفسرك اصسيئحةك يفك جوهاهئك اتىك فهنئك نشئطك ميئرسهك األشخئصك اصذينك يسئراونك  (Mill & Morrison,

َّ
حنيك فنك 
)،1992, p. 7ك واألشخئصك اصذينك يشئرلونك يفك مث ك هذهك األنشطةك همك مئك يعافك بئصسيئح.ك غرك فك نَّه،ك يفك 
اصسيئحةك تنطويك اتىك اصسفا،ك إالك فك نَّهك صيسك ل ك سفاك ابئرةك انك سيئحةك ).(Burkart & Medlik, 1990, p. 42ك 
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هنئكك –اتىك األق ك ألغااضك إحغئلية-إمجئعك ائمك حولك مئ،ك ومىتك ميكنك تغنيفك األراا ك اتىك فهنمك سيئح.ك يتمك 
ك تعاك رُك هُك 
اصتعبرك انك ذصكك منك خاللك تعايفك منظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك )(UNWTOك ملغطت ك "اصزالا"ك )،(Visitorك واص ي ك ِّ
اك ويكونك غاضهك 
في ك شخصك يسئراك إىلك مكئنك آخاك غرك بيئتهك املعتئ ةك ملدةك تق ك انك إثينك اشاك شهاً ك 
اتىك فنه:ك ” َّك 
اصاليسيك منك اصاحتةك غرك ممئرسةك نشئطك مدروعك األجاك منك  اخ ك املكئنك اصذيك متتك زيئرته “ .صكيك يغب ك هذاك اصزالاك 

سئلح ئ،ك اتيهك قضئءك صيتةك واحدةك اتىك األق ك يفك املكئنك اصذيك متتك زيئرته.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك تتمث ك فهمك  وارعك هذاك 
ًك 
اصنوعك منك اصسفاك يفك اصرتريه ك ) (Leisureك مبئ ك يفك ذصكك (اصعطالت،ك اصغحة،ك اصدراسة،ك اصدينك واصايئضة)،ك ك واصعم ك 

)،(Businessك ك وزيئرةك اصعئلتةك واألقئربك )(VFRك واالجتمئائتك )(Meetingsك ) .(Sørensen, 2004, p. 36ك 
يفك األلثاك استخدامئك يفك ذصكك اصذيك وضعتهك منظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك ):(UNWTO, 2006ك 
ًك 
لمئك يتمث ك اصتعا

”ك  تشم ك اصسيئحةك األنشطةك اص يك يقومك هبئك األشخئصك فثنئءك رحتتهمك وإقئمتهمك يفك فمئلنك تقعك خئرجك بيئتهمك املعتئ ةك 
صفرتةك متتئصيةك الك تزيدك انك سنةك واحدة،ك ألغااضك اصرتريهك فوك اصعم ك فوك ألسبئبك فخاىك “.ك وور ًك قئك صتمعئيرك اصدوصيةك اص يك 

"ك هوك اصشخصك اصذيك يسئراك بعيداك انك 
ًك 
تعتمدك اتيهئك جلنةك اإلحغئءك اصتئبعةك صألممك ااملتحدةك )،(UNك رإ َّك نك "اصسئل
منزصهك املعتئ ك ملدةك صيتةك واحدةك اتىك األق ك وسنة ك واحدةك اتىك األلثا.ك حيثك متك قبولك ك واستخدام ك هذاك اصتعايفك منك 
طافك اصدولك األاضئءك يفك منظمةك األممك املتحدةك ).(Kercuku, 2009, pp. 33-34ك  ك 
لمئك يُستخدمك مغطت ك "سئل "ك ) (Touristك صوصفك هؤالءك املستهتكنيك اصذينك يشئرلونك يفك امتيةك اصتنق ك 
املؤقت ك واصطواي ك من ك بيئتهم ك املنزصية .ك وبئصتئيل ،ك  تتمث ك املفئهيم ك األسئسية ك من ك خالل ك هذا ك اصتعايف ك يف ك اجلئنبك 
ك معني ك انك بيئتهك 
"اصطواي"ك )،(Voluntaryك "املؤقت"ك ) (Temporaryك و"اصتنق "ك ).(Mobilityك  ك 
رئذاك اِبتعدك را َّ
مثالك نتيجةك حلاب،ك لئرثةك طبيعيةك فوك فزمةك فخاى،ك يُطتقك اتيهك مغطت ك 
املنزصيةك بغفةك مؤقتةك اتىك فسئسك غرك طواي،ك  ًك 

،ك فمئك إذاك فُجرب ك اتىك اصعم ك يفك بتدك آخاك رقدك يُشئرك إصيه ك مبغطت ك "األشخئصك املتجا ك هبم"ك 
"الجئ"ك )َّ (Refugee
) (Trafficked personsك .ك لمئك يشرك إىلك اصذيك يتنق ك منك مكئنك إىلك آخاك اتىك فسئسك  الم،ك مبغطت ك "مهئجا"ك 
)(Migrantك ).(Cooper & Hall, 2008, pp. 13-14ك  ك 
يشرك مغطت ك اصتنق ك يفك سيئقك اصدراسئتك اصسيئحيةك إىلك قدرةك األراا ك اتىك االنتقئلك منك موقعك إىلك آخا.ك  ك وصكيك 
يتمكنك األراا ك منك اصقيئمك بذصك،ك اتيهم ك فنك يكونواك قئ رينك اتىك اصتيتبك اتىك خمتتفك اصعوام ك اص ي ك تعتربك لقيو ك 
إجيئزهئك ريمئك يتي :ك 
صتتنق ك املاتبطك بئصسيئحةك واص يك ميكنك  ك 
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ميكنهمك منك االخنااطك يفك اصنشئطك اصسيئحيك مبجا ك 
أ .الدخل ) :(Incomeحيتئجك األراا ك إىلك  خ ك متئحك لئفك  ِّك 
تتبيتهمك صالحتيئجئتك األسئسيةك األخاى؛ ك 
ب .الوقت ) :(Timeجيبك فنك يكونك هنئكك وقتك متئحك منك فج ك اصسفا،ك بنفسك اصقدرك منك األمهية،ك سيكونك 
ليسيًئك ملدىك قدرةك األشخئصك اتىك اصسفاك وبئصتئيلك اصتأثرك اتىك امتيةك اختيئرك 
مقدارك اصوقتك املتئحك حمد ًاك ر ك 
ِّك 
اصوجهةك اصسيئحية؛ ك 

ج .الحقوق السياسية ) :(Political rightsمنك فج ك اصقدرةك اتىك اصسفا،ك الك سيمئك  و ك صيًئ،ك حيتئجك األشخئصك 
إىلك امتالكك احلقك اصسيئسيك منك فج ك اصسفاك إىلك وجهئتك معينة.ك يتمك من ك هذهك احلقوقك منك قِب ك اصدوصةك 
اصقوميةك صك ك منك املنطقةك املوصدةك ) (Generating regionك واصوجهة ك ).(Destinationك حيثك يتمك متكنيك 
ذصكك منك خاللك اصقئنونك اصدويلك ولذصكك فنظمةك جوازاتك اصسفا،ك ك واصتأشراتك وتشايعئتك اصسفا؛ ك 
د .الصحة ):(Healthك قدك تؤ يك احلئصةك اصغحيةك اصسيئة،ك اصضعفك فوك اإلائقةك إىلك تقييدك خيئراتك اصسفا؛ ك 
ه .المعلومة والتعليم

)and education

ك احملتمتون ك إىل ك معتومئتك 
ك 
 :(Informationك حيتئج ك املسئراون

متكنهمك منك اصوصولك إىلك نظئمك اصسيئحةك ك واصوجهئتك اصسيئحية؛ ك 
و .السالمة واألمن ) :(Safety and securityتؤثاك املخئوفك بشأنك املستوىك املدركك صتسالمةك واألمنك اتىك 
امتيةك اختيئرك اصوجهئتك ووسيتةك اصنق ،ك لمئك قدك تؤثاك اتىك قاارك اصسفا.ك تشم ك اوام ك اصسالمةك واألمن:ك 
اصتهديدك املدركك صتجاالم،ك  ك وادمك االستقاارك اصسيئسيك واملخئطاك اصسيئحية؛ ك 
ز .العائلة ):(Familyك تؤثاك متطتبئتك رائيةك فراا ك األساةك اتىك اختئذك قااراتك اصسفا،ك خئصةك صتمسؤوصنيك انك 
تقدميك اصاائية؛ ك 
ح .اإلجازات القانونية ):(Legislated holidaysك يؤثاك تواراك اإلجئزاتك املقارةك رمسك يًئك اتىك فمنئطك اصسفا.ك 
تعتربك حفالتك ايدك اصشكاك )(Thanksgivingك  ك واطتةك اصكايسمئسك )(Christmasك يفك اصواليئتك املتحدةك 
ك بعيداك انك منزهلم.ك ومعك ذصك،ك هنئكك 
األمايكيةك منك فهمك اصعط ك منك حيثك اد ك األشخئصك اصذينك يسئراون ًك 
اختالرئتك لبرةك بنيك اصبتدانك منك حيثك متطتبئتك االجئزةك اصقئنونيةك واصعطالتك اصامسية.ك اتىك سبي ك املثئل،ك 
واشاونك 
)ك يومئ ك إجئزةك قئنونيةك يفك اصسنةك بينمئك صفانسئك مخسة ك  ك 
ألسرتاصيئ،ك ك وهوصنداك وبايطئنيئ ك اشاونك (ً 20ك 
اصغنيك اشاةك ()10ك فيئم؛ ك 
ك 
)ك يومئك و
(ً 25ك 
ك 
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ط .العمل ) :(Workك حىت ك وصوك لئنتك اصعط ك اصقئنونية ك متئحة،ك الك يزالك األراا ك حبئجةك إىلك اصشعورك بأهنمك 
توصك  ك اصبئحث ك ريتشئر ز ك ) (Richards, 1999ك من ك خالل ك  راسةك 
قئ رون ك اتىك فخذ ك إجئزات .ك رتقد ك  َّ
استقغئليةك  َّ
يعتربونك بأنك تقتيصك سئائتك امتهمك هبدفك اصسيئحةك واصرتريهك 
َّك 
ستجوبنيك 
إىلك فنك ثتثيك األراا ك امل َ

يؤثاك ستبًئك اتىك حيئهتمك املهنية؛ ك 
ك 

ي .الموقع ) :(Locationيُعتربك املوقعك اصنسيبك صتمكئنك اصذيك يعيشك ريهك شخصك مئك اتىك فسئسك  المك واالقتهك 
ك ائمالك مقك يِّ ًداك صستوكك سفاه؛ ك 
ًك 
بوسئل ك اصنق

ك .الجنس ) :(Genderقدك يكونك اجلنسك مبثئبةك قيدك اتىك اصسفاك نتيجة ك ملخئوفك بشأنك األمنك اصشخغيك 
فوك اصقضئيئك اصثقئريةك املتعتقةك مبدىك مالءمةك اصسفاك ألراا ك جنسك معني؛ ك 
ل .الثقافة ) :(Cultureك يوك صِّدك وضع ك األراا ك يفك اصثقئرئتك املختتفةك اختالرئتك ريمئك يتعتقك بئالجتئهئتك حنوك 
ك بعيداك انك املنزلك مبئك يتمك ااتبئرهك وإ رالهك لستوليئتك غرك فسئسية.ك 
اصسيئحة،ك خئصةك ملئك ياتبطك اصتنق ك املؤقت ًك 
صذصكك ميكنك اصقولك إنك تطوياك ثقئرةك املستهتكك هوك فحدك اصعوام ك األسئسيةك يفك اصتأثرك اتىك منوك اصسيئحةك 
).(Cooper & Hall, 2008, pp. 14-15
ومع ك ذصك ،ك هنئك ك حتديئتك لبرة ك تتعتق ك بئصتحتي ك اإلحغئلي ك صتسيئح .ك صذصك ك اتينئ ك حتديد ك بعض ك امليزاتك 
األسئسيةك األخاىك اص يك متيزك اصسئل ك انك بئقيك األراا  :ك 
أ .الغرض من السفر ) :(The purpose of travelاتىك سبي ك املثئلك زيئرةك األصدقئءك واصعالقئتك )(VFRك 
فوك اصرتريهك ).(Cooper & Hall, 2008, p. 16
اصذيك قدك حيد ك 
ِّك 
ب .البعد الزمني ) :(The time dimensionاصبعدك اصزمينك املتضمنك يفك اصزيئرةك اصسيئحية،ك و
بعيداك انك مكئنك اإلقئمةك اصدالمةك واصوقتك اصذيك يقضيهك يفك 
ررتاتك زمنيةك  نيئك وقغك وىك صتوقتك اصذيك يقضيهك  ًك 
اصوجهةك ) .(Cooper & Hall, 2008, p. 16ك حيثك ترتاوحك املدةك اصزمنيةك ور ًك قئك ملنظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك 
)(UNWTOك بنيك صيتةك واحدةك اتىك األق ك وسنةك واحدةك اتىك األلثاك ) .(Kercuku, 2009, p. 34ك 
ج .الحاالت ) :(Situationsاص يك قدك الك يتمك ريهئك تعايفك املسئراينك بأهنمك سيئح،ك اتىك سبي ك املثئلك اصطبيعةك 
اصطوايةك صسفاهمك ).(Cooper & Hall, 2008, p. 16
صذصك،ك وور ًك قئك صتتعايفئتك املشئرك إصيهئك ست ًك فئ،ك والك سيمئك تعايفك منظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك )،(UNWTOك سيتمك 
استخدامك يفك هذاك اصعم َك ك مغطت ك "اصسئل "ك صإلشئرةك إىلك مجيعك األشخئصك اصذينك يتنقتونك منك بيئتهمك املعتئ ةك ملدةك 
َك 
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الك تق ك انك فربعك واشاينك سئاةك والك تتجئوزك سنةك واحدة،ك بطايقةك طوايةك وبأغااضك اصرتريه ك (مبئك يف ك ذصكك قضئءك 
اطتة،ك اصغحة،ك اصدراسة،ك ممئرسةك اصدينك واصايئضة)،ك ك واألامئل،ك ك وزيئرةك اصعئلتةك واألصدقئءك واالجتمئائت.ك ك ك  ك 
2.2.2

تحليل سلوكيات السائح

Analysis of Tourist Behaviours

ميكنك تفسرك مفهومك ستوكك اصسئل ك بئالاتمئ ك اتىك املواضيعك املاتبطةك بستوكك املستهتك.ك تاىك اصبئحثةك ريزينقاك 
)(Reisinger, 2009, p. 279ك  َّ
فنك ستوكك املستهتكك هوك اصستوكك اصذيك يظهاهك املستهتكونك اندك اختيئر،ك  ك وشااء،ك 
ك ورغبئهتم.ك إضئرةك 
ك واستخدامك وتقييمك املنتجئت،ك ك واخلدمئت،ك ك واألركئرك واصتجئربك اص يك يتوقعونك فهنئك ستتيبك احتيئجئهتم ك 
إىل ك اصستوكك اصذيك يظهاهك املستهتكونك يفك امتيةك اختئذك اصقاارك اندك مواجهةك اصعديدك منك اصبدال ك واخليئرات.ك صذصكك 
هتتم ك  راسةك ستوكك اصسئل ك ور ًك قئك صتبئحثةك بدراسةك اصطايقةك اص يك يقومك هبئك اصسيئحك اندك اختيئر ،ك  ك وشااء،ك ك واستعمئلك 
وتقييمك املنتجئت،ك ك واخلدمئتك واصتجئربك اصسيئحية.ك إضئرةك إىلك رهمك وتفسرك ليفيةك قيئمك اصسيئحك بئختئذك اصقااراتك منك 
فج ك إنفئقك املوار ك املتئحة،ك مث ك اصوقت،ك ك واملئلك واجلهدك اتىك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية .ك 

لمئك يعافك اصبئحثك ستئرور ك )(Stafford, 2001ك اصستوكك اصسيئحيك اتىك فك نَّه:ك ”ك جممواةك األنشطةك املاتبطةك 
ك ِّ

بطايقةك مبئشاةك بئستهالكك اصستعك واخلدمئتك االقتغئ يةك يفك جمئلك اصسيئحةك “ ) .(Kercuku, 2009, p. 26ك 

اصتفكر،ك املعارة،ك اصفهم،ك 
ك 
ردراسةك ستوك ك اصسئل ك هيك  راسةك ()1ك ذهنك اصسيئح،ك مبئك يف ك ذصك ك اصبعدك املعايفك (
اإل راك،ك اصتخزين،ك اصتحتي ،ك واسرتجئعك املعتومئتك منك احمليط)،ك اصبعدك اصعئطفيك (املشئاا،ك اصعواطف،ك االجتئهئت،ك 
االستعدا اتك املسبقة)،ك واصبعدك اصستوليك (نيَّةك اصتغافك بطايقةك معينة،ك فسبئبك اصقيئمك بأشيئءك معينة،ك اصاغبةك واإلرا ة)؛ك 
()2ك اجلسمك منك حيثك اصستوكك اصعتين؛ك ( )3ك اصاوح ك )(Spirit؛ك ()4ك احمليطك اصذيك يؤثاك اتىك ستوكك اصسئل ؛ك و()5ك 
اصتيذيةك اصعكسية،ك فيك مئك يستقبتهك اصسئل ك منك احمليطك ) .(Reisinger, 2009, p. 279ك 
بدفتك اصدراسئتك حولك اصستوكك اصسيئحيك بئصتزايدك بشك

ك لبرك نتيجةك صتتطورك يفك اصقطئعك اصسيئحيك  (Casarin

ك اصتسعينيئت،ك تبني َّ
ك فن ك اصسيئحةك جمئلك خغبك صتطبيقك اصعديدك منك اصنمئذجك 
).& Andreani 2002ك ومنذك فوال
َّ
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 
ك صعبًئ).ك االوةك اتىك ذصك،ك اتىك املؤسسئتك تكييفك ااوضهئك اخلدميةك 
ك فماا ك 
(ممئك جيع ك امتيةك اصتنبؤك ورهمك اصستوليئت ك ً

ور ًك قئك صتستوليئتك منك فج

ك مواجةك املنئرسةك املتزايدةك ).(Kercuku, 2009, p. 26
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ياىك اصبئحثك برسك )(Pearce, 2005ك  َّ
فنك هنئكك اصعديدك منك اجلهئتك اصفئاتةك املهتمةك بتحتي ك ستوكك اصسيئح.ك 
قسمهئك إىل ك مخسك رئئتك فسئسيةك تتمث ك يف:ك ()1ك اصسيئحك حبدك ذاهتم؛ك ()2ك صئنعوك اصقاارك يفك اصقطئعك اصعئم؛ك 
حيثك  َّ
()3ك صئنعوك اصقاارك يفك اصقطئعك اخلئص؛ك ()4ك وسئل ك اإلاالم؛ك و()5ك احملتتنيك (منك امليدانك األلئ مييك وميدانك األامئل).ك 
بطك هذهك اجلهئتك اصفئاتةك بستوكك اصسئل ك يفك اصشك ك رقمك ( .)1-2ك 
ك 
إذك ميكنك تتخيصك االهتمئمئتك واصعالقئتك اص يك تا
وبئصتئيل،ك يتمث ك اجلوابك األولك انك اصسؤالك ور ًك قئك صتبئحثك يف ك اصسيئحك ذاهتم.ك حيثك يهتمك اصسيئح ك بتجئرهبمك 
ك معارةك ليفيةك تعظيمك املنفعةك منك ك ل ٍّك ك منهئ،ك سواءًك ك لئنتك ابئرةك انك زيئرةك حمتيةك 
ك 
اصشخغيةك وياغبونك يفك رهمهئك منك فج

فوك اطتةك ممتدةك  و ك صيًئ.ك ك لمئك يستطيعك اصسيئحك بفض ك نتئلجك اصدراسئتك حولك ستوليئهتمك اصتعتمك حولك ليفيةك حتديدك 
احتيئجئهتمك بشك ك فرض ،ك ك واصتعافك اتىك اصبدال ك املتئحةك واختئذك فحسنك اصقاارات .ك 
ثئنيئ،ك تعتربك  راسةك ستوكك اصسئل ك ذاتك فمهيةك بئصنسبةك صألشخئصك اصذينك يتخذونك اصقااراتك حولك اصسيئح.ك قدك 
يكونك هؤالءك األشخئصك تئبعنيك صتقطئعك اصعئم،ك مث ك هؤالءك اصذينك يزو ونك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك )(TOك باخصك 
نظااك الرتبئطك امتهمك بئختئذك قااراتك فوك اختيئرك سيئسئتك تتعتقك 
اصعم ،ك فوك مس ِّك روك املؤسسئتك اصسيئحيةك اخلئصة،ك  ك ً

منك فلثاك اجلهئتك اصفئاتةك اهتمئمئك بدراسةك ستوكك اصسئل ،ك 
ًك 
بنشئطئتك اصسيئح.ك رغئنعو ك اصقاارك يفك اصقطئعك اصعئم ك 

حيثك يتخذونك قااراتك متعتقةك بئصسيئسئتك واصتسيرك بئالاتمئ ك اتىك  راسةك ستوكك اصسئل ك يفك اصوجهةك اصسيئحية.ك 
يفك حنيك يهتمك  املختغونك يفك اصتسويقك اصذينك يعمتونك ضمنك شاالئتك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك بدراسةك اصعوام ك 
ك منك اآلخا.ك لمئك يهتمك صئنعوك اصقااراتك يفك املؤسسئتك 
ك 
ًك 
وجتعتهمك يتوجهونك حنوك مكئنك بدال
اص يك تؤثاك اتىك اصسيئحك 
االقتغئ يةك بئصنجئحك املئيلك وتغميمك املنتجئتك اصسيئحيةك اص يك تتمئشىك معك احتيئجئتك وتفضيالتك اصسيئح،ك صتحقيقك 
ذصكك تقومك هذهك اجلهئتك اصفئاتةك بدراسةك تفضيالتك اصسيئح،ك  ك وطايقةك اختئذهمك صتقااراتك املتعتقةك بئصسفاك وامتيئتك 
اصشااءك ).(Pearce P. L., 2005, pp. 6-7ك  ك 
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شكل رقم ( :)1-2المهتمون بدراسة سلوك السائح

Source: Pearce, P.L (2005), Tourist behaviour: Themes and conceptual schemes, Channel View
Publications, England, p.7.

منك اجلهئتك األخاىك اص يك قدك هتتمك بدراسةك ستوكك اصسئل ك نذلاك جمموائتك اصضيطك )(Lobby groupsك اص يك 
البك اتىك األنشطةك مثال.ك 
ك 
هتتمك مبواضيعك معينةك حولك ستوكك اصسئل ،ك الك سيمئك املواضيعك املتعتقةك بدرعك اصاسومك واصضا
ك اهتمئمئك بستوكك اصسئل ،ك واملتمثتةك يفك وسئل ك اإلاالمك واصسيئسيني.ك اتىك سبي ك 
ًك 
لمئك هنئكك جمموائتك فخاىك فق
املثئل،ك إذاك قئمك اصسيئحك بتوصيدك تأثراتك معينةك (سواءًك ك لئنتك إجيئبيةك منك حيث ك اصتأثراتك االقتغئ ية،ك فوك ستبيةك منك 
حيثك اصتأثراتك االجتمئاية-اصثقئريةك واصبيئية)،ك قدك جيدك اجملتمعك احملتيك ومنك مثك وسئل ك اإلاالم ك احملتيةك فنك ستوكك 
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ك جديااك بئملالحظة.ك يفك املقئب ،ك قدك يؤ
اصسئل
ك ً
).7ك  ك 

يك ذصكك إىلك توصيدك استجئبئتك سيئسيةك  (Pearce P. L., 2005, p.

َّ
ك ائمك ميكنك اصقولك بأن ك األراا ك اصذين ك صديهمك اهتمئمك  المك وثئبت ك بدراسةك ستوكك اصسئل ك همك 
فخرا،ك وبشك
ك ً
اصبئحثونك األلئ ميونك واحملتتونك يفك املؤسسئتك االقتغئ ية.ك حيثك تعتربك فامئهلمك ذاتك فمهيةك لبرةك صغئنعيك اصقااراتك 
متكنهمك منك اختئذك 
واصسيئح،ك لونك متخذيك اصقاارك حبئجةك مستماةك إىلك املعتومئتك واصتحتيالتك اصدقيقةك واملتطورةك اص يك  ِّك 
فرض ك اصقاارات.ك  ك 
4.2.2

أهمية دراسة سلوك السائح بالنسبة للمسوقين والمسيِّرين

The Importance of Studying

.Tourist Behaviour for Marketers and Managers
هنئكك اصعديدك منك األسبئبك اص يك جتع ك  ك راسةك ستوكك اصسئل ك ذاتك فمهيةك لبرة،ك نذلاك منك بينهئ :ك 


منك فج ك اختئذك فحسنك اصقااراتك االسرتاتيجية ،ك اتىك املسوقنيك واملسرينك تعك تُمك مئذاك يقومك اصسيئح ك بشاالهك 
ك ووسئل ك 
وملئذا،ك فين،ك وليفك يقومونك بإادا ك مشرتيئهتم؟ك مئك هيك فنواعك اصوجهئتك اصسيئحية،ك فشكئلك اإلقئمة ك 
اصااحةك اص يك يفضتوهنئ؟ك ه ك همك مهتم ك ونك بئصاحالتك املنظمةك فوك األصتيةك املميزة؟ك مئك اصذيك يشجعهمك وحيبطهمك 
انك اصسفا؟ك لمك همك مستعد ك ونك صتبقئءك بعيداك انك منئزهلم؟ك لمك همك مستعد ك ونك صإلنفئق؟ك اتىك املسوقنيك 
واملسرينك يفك اصقطئعك اصسيئحيك معارةك مئك هيك فنواعك اصسيئحك اصذينك يقومونك بشااءك نوعك معنيك منك املنتجئتك 
نك وميئماك ونك فوك منطك وك ونك 
ك 
اصسيئحية.ك ه ك هؤالء ك اصسيئحك نشط ك ونك فوك ياغبونك يفك اصااحة؟ك ه ك همك منفتح ك و
وخجوص ك ون؟ك مئك اصذيك يشجعهمك اتىك اصشااء؟ك ليفك يقومونك بئصبحثك انك املنتجئت؟ك مئك هيك املنئرعك اص يك 
يبحثونك انهئك وأليك فسبئب؟ك مئك هيك املعتومئتك اص يك يبحثونك انهئك حولك املنتج/اصوجهةك اصسيئحية؟ك ك ليفك 
يقومونك بئصتفضي ك بنيك اصبدال ؟ك منك اصذيك يؤثاك اتىك قااراهتم؟ك مئك مدىك احتمئل ك إائ ةك زيئرهتمك صنفسك 
تزو ك األجوبةك اتىك ل ك هذهك األسئتةك 
اصوجهةك اصسيئحيةك واستعمئلك نفسك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية؟ك  ِّك 
املسوقنيك واملسرينك اصسيئحينيك مبعتومئتك مهمةك تسئادهمك اتى ك تغميمك اسرتاتيجيئهتمك صكيك تستجيبك 
حلئجيئتك اصسيئح؛



بئإلضئرةك إىلك  راسةك تقييمئتك اصسيئحك اتىك املنتجئتك اصسيئحية،ك اتىك املسوقنيك معارةك مئك يقومك بهك اصسيئحك 
مثال،ك يسئراونك 
ك مثال،ك بعدمئك يقومك اصسيئحك بشااءك منتجك معني،ك ه ك يقومونك بئستعمئصهك ( ًك 
مبشرتيئهتمك اجلديدةً .ك 
مثال،ك اإلجيئر ك بوقتك مشرتك ك  Time
إىلك  Hawaiiك ويقيمونك يفك رندق)،ك فوك يقومونك ببيعهك فوك إجيئرهك ( ًك 

)share؛
86

الفصل الثاني :اإلطار النظري لسلوك السائح


إذاك استطئعك املسوقونك رهمك ستوكك اصسيئحك وقااراهتمك اصشاالية،ك يستطيعونك بعدك ذصكك اصتنبؤك بطايقةك تفئا ك 
اصسيئحك معك منتجئهتمك وخدمئهتمك اجلديدة،ك معتومئهتم،ك واحمليطك اصذيك يدرعهمك إىلك انتهئجك ذصكك اصستوك.ك 
ونك ميزةك تنئرسيةك لبرةك يفك 
املسوقونك اصذينك يفهمونك طبيعةك ستوكك اصسئل ك وامتيةك قاارك اصشااءك صتسئل ك ميتتك ك 
اصسوقك ).(Reisinger, 2009, pp. 282-283ك 
تصنيفات السائح وتطبيقاتها التسويقية

Tourist Typologies and its Marketing

.Applications
قئمك اصعديدك منك اصبئحثنيك واأللئ مينيك يفك اجملئلك اصسيئحيك بئقرتاحك تغنيفئتك متنواةك صتسيئح،ك لمحئوصةك صشاحك 
فمنئطك حيئهتمك )(Lifestylesك حولك ليفيةك وفسبئبك اختالفك ستوليئهتمك اصسيئحية ك  (Sanitmatcharo, 2006, p.

تيبًئك 
).131ك سيتمك اصتطاقك يفك هذاك اجلزءك إىلك بعضك اصتغنيفئتك األلئ مييةك املعاورةك صتسيئح،ك واص ي ك سيتمك تاتيبهئك تا ك 
زمنيًئ .ك 
ك 
1.3.2

تصنيف الباحث كوهين

)(Cohen, 1972

ني ك هورناك 
ك متَّت ك اإلشئرةك إىلك ام ك ائملك االجتمئعك إيايكك لوهنيك ) (Eric Cohenك منك خاللك  راسةك اصبئحثَـ ن ك 

وسوارباوك ك ) (Swarbrooke & Horner, 1999, pp. 86-87ك و

راسة ك اصبئحث ك صويك ك وبوصرت ك  (Lowyck,

بتحديدك فربعةك ()4ك فنواعك فسئسيةك صتسيئحك 
ك 
.ك حيثك قئمك لوهنيك 
ك 
)Langenhove, & Bollaert, 1993, pp. 16-18
واملتمثتةك يف :ك 
أ .السياح الجماعيون المنظَّمون ) :(Organized mass touristsيعتمدك هؤالءك اصسيئحك اتىك احلمئيةك 
واصبيئةك املأصورةك بشك ك لبر.ك يقومك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بشااءك حزمةك سيئحيةك إىلك وجهةك مشهورة،ك  ك ويفضتونك 
َّ
ين،ك بئتبئعك مسئرك غرك مانك وحمد ك مسب ًك قئ؛ ك 
اصسفاك معك جممواةك لبرةك منك اصسيئحك اآلخا
ب .السياح الجماعيون الفرديون ) :(Individual mass touristsيقومك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بشااءك 
حزمةك سيئحةك فلثاك ماونةك تتي ك هلمك املزيدك منك احلايةك واالستقالصية.ك همك فلثاك ااضةك صتبحثك انك اصتجئربك 
اجلديدةك منك حنيك إىلك آخا.ك ومعك ذصك،ك ميي ك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك إىلك االبتعئ ك ان ك املسئرك املخطط،ك 
صكنهمك الك يزاصونك  يعتمدونك اتىك صنئاةك اصسيئحةك اصتقتيدية.ك تكونك اصاغبةك يفك ايشك جتئربك جديدةك فلربك 
مقئرنةك معك اصفئةك األوىل؛ ك 
ك 
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ج .المستكشفون ) :(Explorersيقومك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بتنظيمك رحتتهمك اصسيئحيةك بأنفسهم،ك جتنبك 
االتغئلك معك اصسيئحك اآلخاين،ك واالبتعئ ك ان ك املسئرك اصتقتيديك قدرك اإلمكئن.ك ياغبك املستكشفونك يفك 
ك معك اصسكئنك احملتينيك يفك وجهةك اصسفا،ك صكنهمك يتوقعونك مستوىك معينًئك منك اصااحةك واألمئن؛ ك 
ك 
اصتواص
د .التائهون ) :(Driftersحيئولك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك االتغئلك املبئشاك بئصثقئرئتك احملتيةك وحتقيقك اصقبولك 
منك قِبتهم.ك يقومك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بئختيئرك اصوجهئتك وفمئلنك اإلقئمةك بدونك اصتخمنيك واصتخطيطك 
املسبق.ك لمئك يتجنبونك بقدرك اإلمكئن،ك االتغئلك بغنئاةك اصسيئحةك اصامسية.ك يعتربك اصبحثك انك اصتجئربك 
اجلديدةك )(Noveltyك ذاك فمهيةك بئصيةك بئصنسبةك هلم ).(Sanitmatcharo, 2006, pp. 132-133
اصنوانيك األوصنيك منك اصسيئحك بئصسيئحك املؤسسئتيني ك  (Institutionalized
ك 
وصفك اصبئحثك ك لوهنيك ) (Cohenك 

)،touristsك يفك حنيك وصفك اصنوانيك األخرينك بئصسيئحك غرك املؤسسئتينيك ).(Non-institutionalized touristsك 
َّ
ياىك اصبئحثك فنك اصسيئحك غرك املؤسسئتينيك همك اصك ُاوا ك )(Pionnersك اصذينك يقومونك بئستكشئفك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
اجلديدة.ك بينمئك يقومك اصسيئحك املؤسسئتيونك بئتبئاهمك ملئك يغب ك اصسفاك إىلك تتكك اصوجهئتك فق ك ميئماةك وفلثاك راحةك 
نظااك صتطورك صنئاةك اصسيئحةك وبنيتهئك اصتحتيةك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 85ك  ك 
ك ً

َّ
اتىك فسئسك فنك 
انتقدك اصبئحثك ريتشئر ك شئربتيك )(Richard Sharpleyك تغنيفك اصبئحثك لوهنيك )(Cohenك 

ك متئمئ ك ان ك اصسيئح ك غر ك املؤسسئتيني .ك إذ ك ياى َّ
ك فن ك اصسيئح ك "املستكشفون"ك 
اصسيئح ك املؤسسئتيني ك ال ك خيتتفون ًك 

) (Explorersك همك لذصكك يستخدمونك اصكتيبئتك اإلرشئ يةك املتخغغةك منك فج ك اختيئرك مسئرات ك اصنق ك وفمئلنك 
اإلقئمةك اخلئصةك هبمك ) .(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 85ك 
2.3.2

تصنيف الباحث بلوج

)(Plog, 1977

قئمك اصبئحثك بتوجك )(Plog, 1977ك بتطوياك امتهك حولك  وارعك اصسئل ك بنئءًك اتىك  راسةك جتايبيةك متتك اتىك 18ك 
شالةك صتسفاك واصطران.ك قئمك هذاك األخرك بتقسيمك اصسيئحك إىلك رئتني:ك ()1ك Psychocentricsك و()2ك .Allocentricsك 
نفسهم.ك 
ك 
بئالنطواءك اتىك ف
ك 
ك ميالك إىلك امليئماةك واصذينك يتسمونك 
تشرك اصفئةك األوىلك )(Psychocentricsك إىلك اصسيئحك األق ًك 
لمئك ميي ك هؤالءك اصسيئحك إىلك تفضي ك األشيئءك املأصورةك يفك وجهةك اصسفا،ك يتميزونك مبستويئتك نشئطك منخفضة،ك يتمتعونك 
بئألجواءك املأصورةك ويفضتونك االاتمئ ك اتىك اصاحالتك املنظمةك ).(Tour packagingك يفك حني،ك تشرك اصفئةك اصثئنيةك 
منك اصسيئحك ) (Allocentricsك إىلك اصذينك ترتلزك اهتمئمئهتمك اتىك فنشطةك متنواة.ك يتسمونك بئصتوجهك حنوك اآلخاين،ك 
ياغبونك يفك املخئطاةك ويبحثونك انك رحالتك تتسمك بئمليئماة.ك يعتقدك اصبئحثك بتوجك )(Plogك  َّ
فنك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك 
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ك تطورا،ك واصاحالتك اصسيئحيةك املستقتةك فوك 
يفضتونك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصيايبةك )،(Exoticك ك واملنئطقك اصسيئحيةك األق
ك ً

اصفا يةك ).(Sanitmatcharo, 2006, p. 131ك 
3.3.2

تصنيف الباحثين بيرو وآخرين

)(Perreault, Dorden, & Dorden, 1979

فساةك وهيك 
ك 
قئمك اصبئحثونك بتغنيفك اصسيئحك إىلك مخسك جمموائتك استنئ ًك اك إىلك  راسةك استقغئليةك مشتتك 2000ك 

لئآليت :ك 

أ .المسافرون ذوو الميزانية المحدودة ) :(Budget travellersيتميزك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بئمتاللهمك 
ك متوسطة،ك صكنهمك يسع نك ونك صتحغولك اتىك رحالتك فوك إجئزاتك منخفضةك اصتكتفة؛
َك 
مداخي
ب .السياح المغامرون ) :(Adventurous touristsيتسمونك مبستويئتك تعتيميةك جيدةك ومداخي ك ائصية،ك 
حيثك يبدونك تفضيتهمك صقضئءك اطالتك امليئماة؛
ج .السياح المحبون للمنزل ) :(Homebody touristsيتسمك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بتوخيهمك صتحذرك 
غراك يفك 
ك 
ين،ك 
وفخذهمك صتعطالت ،ك صكنهمك الك يتنئقشونك حولك رحالهتمك معك اآلخا ك 
لمئك فهنمك يقضونك وقتًئك ق ك ً
اصتخطيطك هلئ؛
د .المصطافون ) :(Vacationersيتسمك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك بقضئءك اصكثرك منك اصوقتك يفك اصتفكرك حولك 
رحالهتمك املقبتة،ك لمئك مييتونك إىلك اصعم ك يفك وظئلفك منخفضةك األجا؛
ه .المعتدلون ) :(Moderatesاصذينك صديهمك استعدا ك ك لبرك صتسفاك وصكنهمك غرك مهتمنيك بإجئزاتك هنئيةك 
األسبوعك فوك اصايئضئتك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 86
4.3.2

تصنيف الباحث واستفالمس

)(Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1986

متك إادا ك هذاك اصتغنيفك استنئ ًك اك اتىك  راسةك استقغئليةك مشتتك 3000ك سئل ك بتجيكيك حيثك متك حتديدك سبعةك 
فنواعك منك اصسيئحك هيك لئآليت :ك 
أ .محبو البحر النشطين ) :(Active sea loversهمك اصسيئح ك اصذين ك ياغبونك يفك قضئءك إجئزاتك اتىك 
شئطئك اصبحا؛
ك يقدرون ك تكوينك 
ب .السياح المهتمون باالتصال ) :(Contact-minded holiday-makersاصذين ِّك 
صداقئتك جديدةك فثنئءك رحتتهمك وفنك يتمك حسنك ضيئرتهمك منك قِب ك اصسكئنك احملتيني؛ ك 
ك 
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ج .مشاهدو الطبيعة ) :(Nature viewersاصذينك ياغبونك يفك فنك يتمك استضئرتهمك منك طافك اصسكئنك احملتينيك 
بينمئك يقومونك بئالستمتئعك بئملنئظاك اصطبيعيةك اجلميتة؛
د .طالبو الراحة ) :(Rest-seekersاصذينك ياغبونك يفك االسرتخئءك واصااحةك فثنئءك رحتتهم؛
ات،ك لمئك فهنمك ياغبونك 
ك 
ه .المستكشفون ) :(Discoverersاصذينك يفضتونك اصاحالتك اصثقئريةك  ك وبعضك امليئما
يفك اصتعافك اتىك فشخئصك جد ؛
و .المتوجهون نحو العائلة ومحبو البحر والشمس ):(Family-orientated sun and sea lovers
ميثتونك فوسعك جممواةك  وياغبونك يفك قضئءك اصوقتك معك فراا ك اصعئلتةك إضئرةك إىلك املشئرلةك يفك فنشطةك حيبهئك 
األطفئلك )(Child friendly؛
ز .التقليديون ) :(Traditionalistsاصذينك يقدرونك اصسالمةك واألمنك وحيئوصونك جتنبك املفئجآتك منك خاللك 
اصتمسكك بئصوجهئتك واصاحالتك املأصورةك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 86-87
5.3.2

تصنيف الباحث بلوج

)(Plog, 1987

قئمك اصبئحثك بتوجك ) (Plog, 1987ك بتطوياك تغنيفك شئم ك جلميعك فنواعك اصسيئح ،ك حيثك ياىك فنَّهك قدك يعتمدك 
ك خمتتفة.ك لمئك ياىك فنهك ميكنك 
ك 
اصبئحثونك اتىك فبعئ ك متشئهبةك منك فج ك تغنيفك اصسيئح،ك صكنهمك يتوصتونك إىلك تغنيفئت
َّ
اص يك حد هئك لئصتئيل :ك 
تيطيةك هذهك األبعئ ك بئالاتمئ ك اتىك مثئينك رئئتك ائمةك و
أ .المغامرة ) :(Venturesomenessيشرك إىلك اصسئل ك اصذيك يسعىك إىلك االستكشئف،ك وميي ك إىلك فنك يكونك 
َّك فولك مستخدمك ريمئك خيصك وجهئتك اصسفا؛
لبراك 
ب .البحث عن المتعة ) :(Pleasure-seekingيشرك إىلك اصسئل ك اصذيك ياغبك يفك احلغولك اتىك  ك ً
قدراك ك  ك ً
احةك يفك لئرةك جوانبك اصسفاك منك حيثك اصنق ،ك ك واخلدمئتك اصفندقيةك واصرتريهية؛
منك اصارئهيةك (اصفخئمة)ك واصا ك 

ك متخ ًك ذاك بشك ك سايع،ك يفك 
ج .الَّالمباالة ) :(Impassivityبئصنسبةك هلذاك اصنوعك منك اصسيئح،ك يكونك قاارك اصسفا َّك 
قيقةك وبدونك فيك ختطيط؛
َّك 
آخاك 
ك متئمئ ،ك واص يك 
د .الثقة بالنفس ) :(Self-confidenceياغبك اصسئل ك اصواثقك بنفسهك بإادا ك فشيئء ك خمتتفة ًك 
تنعكسك اتىك اختيئرك وجهئتك سيئحيةك غرك ائ يةك فوك نشئطئتك خمتتفةك يفك تتكك اصوجهئت؛ ك 

ك 
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يدك واصقبتيك صتسفا،ك صكنهك يبحثك 
ه .التخطيط ) :(Planfulnessيقومك اصسئل ك يفك هذهك اصفئةك بئصتخطيطك اجل ك 
فلثاك انك اصاحالتك اصسيئحيةك املربجمةك واجملهزةك مسب ًك قئك مقئرنةك بئصفئةك اصسئبقة؛
و .الرجولية ) :(Masculinityيكون ك اصسئل ك هنئ ك ذا ك توجه ك امتي ك ( )Action-orientedك ويبحث ك انك 
اصغيد.ك لثراك مئك تضطاك اصنسئءك 
األنشطةك يفك اهلواءك اصطتقك ويفك شك ك تقتيديك مث ك صيدك اصسمك،ك ك واصتخييمك و
ك ً

إىلك املشئرلةك فوك ك تُرتلنك يفك املنزل؛

ز .المثقفين ) :(Intellectualismيشرك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك إىلك األراا ك اصذينك يهتمونك بئجلوانبك اصتئرخييةك 
واصثقئريةك صتوجهةك اصسيئحية؛
ح .التوجه نحو األشخاص ) :(People orientationك ياغبك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك يفك احلغول ك اتىك 
اتغئلك مبئشاك ووثيقك معك األشخئصك اصذينك يقومونك بزيئرهتم ك منك فج ك جتابةك ك والتشئف ك خمتتفك اصثقئرئت
).(Sanitmatcharo, 2006, p. 132ك 
6.3.2

تصنيف الباحث جالوب وشركة أميريكان إكسبرس

(Gallup & American Express,

).1989
لتفتك شالةك فمريكئنك إلسربسك اصبئحثك جئصوبك )(Gallupك بإجااءك  راسةك استقغئليةك اتىك 6500ك شخصك 
يفك اصواليئتك املتحدةك األمايكية،ك  ك وبايطئنيئ،ك وفملئنيئك اصيابيةك واصيئبئن.ك متك استنئ ًك اك إىلك هذهك اصدراسةك تغنيفك اصسيئحك إىلك 

مخسك جمموائتك هيك لئآليت :ك 

أ .المغامرون ) :(Adventurersهمك اصسيئحك اصذينك يتمتعونك بئالستقالصيةك واصثقةك وياغبونك يفك جتابةك فنشطةك 
جديدة؛
يقتقونك منك ضيوطك اصسفاك وسالمتهمك وفمنهمك اصشخغيك فثنئءك اصاحتة؛
ك 
ب .القلقون ) :(Worriersاصذينك 
ونك ويتحدثونك لثراك انك جتئرهبمك اصسيئحيةك 
ج .الحالمون ) :(Dreamersاصذينك ينبهاونك بفكاةك اصسفاك ويقاف
ك ً
وخمتتفك اصوجهئتك اصسيئحية؛

د .المقتصدون ) :(Economizersاصذينك ينظاونك إىلك اصسفاك لفاصةك روتينيةك صالسرتخئءك وصيسك لجزءك مهمك 
منك حيئهتم،ك واتىك هذاك اصنحوك يايدونك االستمتئعك بئصعطالتك فوك اصاحالتك بأق ك سعاك ممكن؛ ك 
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ه .المتساهلون ) :(Indulgersاصذينك يايدونك تدصي

ك فنفسهمك اندمئك يكونونك يفك اطتة ك  (Swarbrooke

).& Horner, 2007, p. 87
7.3.2

تصنيف الباحث سميث

)(Smith, 1989

ميَّزك اصبئحثك مسيثك )(Smithك بنيك سبعةك فنواعك منك اصسيئح :ك 
أ .المستكشفون ) :(Explorersاصذينك ميثتونك جممواةك صيرةك منك اصسيئحك يسئراونك هبدفك االستكشئف؛ك 
فضتون ك  ك اصاحالتك 
ب .سياح النخبة ) :(Elite touristsاصذي ك ك يُعتربونك لمسئراين ك ذوي ك اخلربة ك واصذين ك ك يُ ِّك 
غممةك خغيغئك هلم؛
ًك 
اصسيئحيةك املكتفةك وامل

ج .السياح غير المألوفين ) :(Off-beat touristsاصذيك يفضتونك االبتعئ ك انك بئقيك اصسيئح؛
د .السياح غير العاديون ) :(Unusual touristsاصذينك يقومونك باحالتك جئنبيةك منك اصاحالتك املنظمةك 
بياضك جتابةك اصثقئرئتك احملتية؛
ه .السياح الجماعيون الناشئون ) :(Incipient mass touristsاصذينك يسئراونك إىلك اصوجهئتك اص يك تكونك 
ريهئك اصسيئحةك غرك مهيمنةك بعد؛
و .السياح الجماعيون ) :(Mass touristsاصذين ك ياغبونك يفك احلغولك اتىك نفسك األشيئءك اص يك ااتئ واك 
اتيهئك يفك املنزل؛
هنئليًئك بئصوجهةك 
ز .السياح المستأجرون ) :(Charter touristsاصذينك يهتمونك بغفةك قتيتةك فوك الك يهتمونك  ك 
َّ
نفسهئ،ك طئملئك فنك اصاحتةك ستوراك هلمك فسئصيبك اصرتريهك ومعئيرك اإلقئمةك واصطعئمك اص يك يتوقعوهنئك  (Vinerean,
).2013, pp. 187-188ك 
8.3.2

بعض التطبيقات التسويقية لتصنيفات السياح

Some Marketing Applications of

.Tourist Typologies
وراك يفك 
ياىك اصبئحثك سوارباوكك  (Swarbrooke & Horner, 2007ك  َّك 
فن ك صفئئتك اصسيئحك اص يك متك تطوياهئك  ك ً

اصتسويقك اصسيئحي.ك إذك ميكنهئك املسئمهةك يفك امتيةك اختئذك اصقااراتك املتعتقةك بتجزلةك اصسوق،ك  ك وتطوياك املنتوج،ك ك واصسعا،ك 
ك واصتوزيعك وخئصةك اصرتويج.ك وذصكك انك طايقك تغميمك اصاسئل ك اص يك تابطهئك املنظمئتك اصسيئحيةك مبنتجئهتئ،ك واص يك تكونك 
موجهةك جملموائتك خمتتفةك منك اصسيئحك احملتمتني.ك  ك ومنك فمثتةك هذهك اصتطبيقئت :ك 
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َّ
االقتنئعك بأنك اصاحتةك اص يك قئمك بشاالهئك ختتتفك انك "احلزمة"ك )(Packageك 
قدك يايدك "املسئرا"ك )(Travellerك 
اصتقتيديةك اص يك يشرتيهئك "اصسئل "ك )،(Touristك صذصكك اتىك املؤسسةك اصسيئحيةك اصرتليزك اتىك خئصيةك اصتمك يُزك 
يفك محالهتئك اصرتوجييةك صكيك تتمكنك منك إقنئاهك بشااءك منتجئهتئ.
ك 



ور ًك قئك صتغنيفك اصبئحثنيك بروك وآخاينك )،(Perreault, Dorden and Dordenك البدك منك إقنئعك "املسئراونك 

ذووك امليزانيةك احملدو ة"ك )(Budget travellersك  َّ
بأنك اصاحتةك اص يك قئمواك بشاالهئك متك ثِّ ك قيمةك جيدةك مقئب ك املئلك 

).(Value for money


حيتئجك صنفك اصسيئحك » «Allocentricsك صتبئحثك بتوجك ) (Plogك إىلك إباازك جئنبك امليئمااتك يفك املنتوجك 
املقدمك هلم.
منك نئحيةك فخاى،ك قدك جيدك املمئرسونك صعوبةك اندك اصقيئمك بذصك،ك لونك املنهجيئتك احلئصيةك ستجع ك امتيةك 

اك صعبًئك ومكت ًك فئك صتيئية .ك 
ك جممواةك فما ك 
حتديدك ل ك جممواةك منك هذهك اجملموائتك واستهدافك رسئل ك خمتتفةك صك
ك ً
دوافع عملية اتخاذ القرار في السياحة

Motivators in the Decision Making Process in

.Tourism
يعتربك اصدارعك منك فهمك املواضيعك يفك اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك واصرتريهك  ; (Galloway, 1998; Veal, 1997

).Dann, 1981 ; Crompton, 1979ك ياىك اصبئحثك وهئبك ) (Wahab, 1975ك  َّ
فن ك جمئلك اصدوارعك فسئسيك يفك 
اصدراسئتك املتعتقةك بئصسيئحةك ك واصتنميةك اصسيئحية.ك حيثك الحظك اصبئحثك لاامبتونك ) (Crompton, 1979ك فك نَّهك منك 
املمكنك وصفك ستوكك اصسئل ك وتغنيفك اصسيئح،ك يفك حنيك منك اصغعبك اإلجئبة ك انك اصسؤالك "ملئذا"ك اصذيك ميك ثِّ ك 
اصعئم ك اصكئمنك اصاليسيك وراءك ك ل ك اصستوليئتك اصسيئحية.ك ياىك اصعديدك منك اصبئحثني َّ
اءك 
ك فنك اصدارعك هوك اصقوةك اصدارعةك ور ك 
ل ك األامئلك (،)Fodness, 1994 ; Iso-Ahola, 1982 ; Crompton, 1979ك وبئصتئيلك يعتربك اصنقطةك األوصيةك يفك 
راسةك اصستوكك اصسيئحيك ومئك وراءك ذصكك ) .(Pearce P. L., 2005, pp. 50-51ك 
ِ
نظااك ملئك يكتسيهك منك فمهيةك 
حظيك لذصكك موضوع ك 
ك 
ك اصدوارعك بئهتمئمك لبرك منك قب ك األلئ ميينيك يفك جمئلك اصسيئحة،ك  ك ً
يفك اصقااراتك اصتسويقيةك مث ك اصتجزلة،ك  ك وتطوياك املنتوج،ك ك واإلاالنك واصتموقعك (.)Bieger & Laesser, 2002ك إذك ميكنك 

ك وتوجهك 
وصفك اصدارعك اتىك فنه:ك ”ك االحتيئجئتك واصاغبئتك اصنفسية/اصبيوصوجية،ك مبئك يفك ذصكك اصقوىك املتكئمتةك اص يك تثر ِّك 
ستوكك اصفا ك ونشئطهك “ك ) .(Yoon & Uysal, 2005, p. 46ك 
صعوبئتك لبرة،ك رعتىك اكسك اصياضك منك اصسفاك اصذيك يتمك قيئسهك بغفةك متكارةك 
ك 
غرك فنك  راسةك اصدك وارعك تواجهك 
َّك 
األسبئبك األسئسيةك صتسفاك انئصاك سايةك لوهنئك تعكسك احتيئجئتك 
ك 
(مثال:ك "صترتريه"ك فوك "صتعم ")،ك تعتربك اصدوارعك فوك 
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َّ
ك ورغبئتهك اخلئصة.ك لمئك فن ك اصنطئقك اصواسعك صالحتيئجئتك اصبشايةك واصغعوبئتك املنهجيةك يفك قيئسهئك جتع ك منك 
اصفا
ئك لبرا.ك إضئرةك إىلك ذصك ،ك تطاح ك ائمليةك املوضوعك مشئل ك يفك بنئءك اصنظايئتك اص يك 
األحبئثك حولك  وارعك اصسفاك  ك 
حتديً ك ً

تنطبقك اتىك مجيعك اصثقئرئتك ) .(Pearce P. L., 2005, p. 51ك 

بئصاغمك منك هذهك اصغعوبئت،ك متك تطوياك اصعديدك منك اصنظايئتك فوك اصنمئذجك اص يك هتدفك إىلك تفسرك وشاحك اصدك وارع،ك 
منك بينهئك منوذج ك اصبئحثك بتوجك ) (Plog, 1974ك حولك  وارعك اصسيئحك ) (Allocentric-Psychocentricك واص يك متك 
اصتطاقك إصيهئك سئب ًك قئ؛ ك منوذجك اصبئحثك ايزوك فهوال ك ) (Iso-Ahola, 1982ك حولك اوام

ك "اصدرع-اجلذب"ك (Push-

)Pull؛ك منوذجك اصبئحثك برسك )(Pearce,1988ك حولك "اصستمك اصوظيفيك صتسفا"ك )(Travel career ladder؛ك منوذجك 
اصبئحثنيك بر ك وراغوبك )(Beard & Raghob, 1983ك حولك "ستمك  وارعك اصرتريه"ك )(Leisure Motivation Scale؛ك 
فخراك  راسةك اصبئحثني ك سوارباوكك وهورناك ) (Swarbrooke & Horner, 2007ك اص يك هدرتك إىلك تتخيصك فهمك 
و ك ً
اصدوارع.ك 
1.4.2

عوامل الدفع والجذب للباحث ايزو

أهوال Iso-Ahola’s Push and Pull Factors

اك حئمسًئك يفك اصكثرك منك األ بيئت.ك حيثك حتد ك اوام ك اصدرعك 
اجلذبك فما ك 
يعتربك اصتعك ُافك اتىك اوام ك اصدرعك و
ك ً
)(Push factorsك  احلئجةك إىلك اصسفا،ك فوك تتكك اص يك جتع ك اصفا ك ياغبك يفك اصقيئمك باحتة،ك بينمئك متي ك اوام ك اجلذبك 
)(Pull factorsك إىلك اصتأثرك اتىك امتيةك اختيئرك اصوجهةك اصسيئحيةك فوك مكئنك اصسفاك  (Sanitmatcharo, 2006, p.

) .131ك 
ياىك اصبئحثك لتينوسكيك )(Klenosky, 2002ك  َّ
فنك هنجك اصدرع-اجلذبك فلثاك املنئهجك تطبي ًك قئك منك فج ك تفسرك 
ارعك نظااك صبسئطته.ك إذك يتمك  رعك اصسيئحك منك طافك حئجيئهتمك احليويةك واصعئطفيةك صتسفاك ويتمك جذهبمك منك طافك 
اصدو
ك ً
خغئلصك اصوجهةك (.)Yoon & Uysal, 2005ك  ائ ةك مئك يتمك استخدامك هذاك اصنهجك ألغااضك جتزلةك اصسوقك هبدفك 
تغنيفك اصسيئحك ) .(Cohen, Prayag, & Moital, 2014, p. 882ك 
حد ك اصبئحثئنك مئنئلك وإيزوك فهوالك ) (Mannel & Iso-Ahola, 1987ك نوانيك فسئسينيك منك اوام ك اصدرعك 
واجلذبك يفك اصسفاك بياضك اصرتريهك )(Leisure travelك واملتمثتةك يفك اصعوام ك اصشخغيةك )(Personalك وبنيك األشخئصك 
َّ
يقرتحك اصبئحثئنك فن ك صألراا ك  ارعك اصسفاك منك فج ك اصتختيك انك املشئل ك اصشخغيةك يفك بيئتهمك 
).(Interpersonalك 
َّ
.ك حيثك فنك 
واحلغولك اتىك مكئرآتك شخغيةك فوك بنيك األشخئصك )(Pizam, Chon, & Mansfeld, 1999, p. 9
األراا ك املعاضنيك ملستويئتك ائصيةك منك اصتحفيزك يفك حيئهتمك املهنيةك مييتونك إىلك اصاغبةك يفك اهلاوبك ) (Escapingك منك 
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اصتحفيزك فثنئءك رحالهتم.ك ويفك املقئب ،ك ميي ك األراا ك املعاضنيك ملستويئتك منخفضةك منك اصتحفيزك إىلك اصبحثك )(Seekingك 
انك املزيدك منك اصتجديدك واصتحفيزك فثنئءك رحالهتمك ).(Shaw & Williams, 1994, pp. 77-78ك 
تتمث ك املكئرآتك اصشخغيةك بشك ك فسئسيك يفك تقاياك املغرك ) (Self-determinationك ك واصشعورك بئصكفئءةك 
)of competence

 (Senseك ك واصتحدي ك واصتعتم ك واالستكشئف ك واالسرتخئء .ك يف ك حني ،ك تنشأ ك املكئرآت ك بنيك 

األشخئصك ) (Interpersonalك منك اصتفئا ك االجتمئايك ).(Pizam, Chon, & Mansfeld, 1999, p. 9ك ميكنك 
تبينيك هذهك اصدوارعك يفك اصشك ك رقمك ( .)2-2ك 
قئمك اصبئحثك سنيبينجاك وآخاون ك ) (Snepenger et al., 2006ك بئختبئرك صحة ك هذهك اصنظاية،ك حيثك قئمواك 
ك 
َّ
بئستنتئجك فن ك اصعوام ك املكونةك هلذاك اصنهجك تعم ك لدارعك جوهايك وبئرزك صتستوكك اصسيئحي،ك صكنك ميكنك مالحظةك 
اختالرئتك بئرزةك يفك اصدارعك بنيك اصتجئربك اصسيئحيةك واصرتريهية.ك اتىك سبي ك املثئلك قدك يتمث ك اصدارعك اصاليسيك صتسيئحك 
املتطوانيك )(Volunteer touristsك يفك اإليثئرك )(Altruismك ) .(Cohen, Prayag, & Moital, 2014, p. 882ك 
شكل رقم ( :)2-2أبعاد الهروب والبحث لدوافع الترفيه

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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2.4.2

نهج السلم الوظيفي للسفر للباحث بيرس

The Travel Career Ladder Approach

متك تطوياك هنجك اصستمك اصوظيفيك صتسفاك منك طافك اصبئحثك برسك )،(Pearce, 1988 ; 1991 ; 1993ك برسك 
ولئصتئبيئنوك )(Pearce & Caltabiano, 1983ك وموسكئر وك وبرسك )،(Moscardo & Pearce, 1986ك إذك استندك 
جزك ليًئ ك هذا ك اصنهجك إىل ك نظاية ك مئستو ك ) (Maslow, 1970ك صتتستس ك اهلامي ك صتحئجئت .ك يغف ك اصستم ك اصوظيفيك 
صتحئجئتك )(TCLك اصدارعك اصسيئحيك اتىك فنهك يتكونك منك مخسةك مستويئتك خمتتفة :ك 


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 needsك 
إذاك اتبعنئك نظايةك مئستو،ك يُنظاك إىلك احتيئجئتك املسئراينك اتىك فهنئك منظمةك اتىك شك ك تستس ك هاميك فوك ستم،ك 

حيث ك تكون ك احتيئجئت ك االسرتخئء ك يف ك ف ىن ك مستوى ،ك تتيهئ ك احتيئجئت ك اصسالمة/األمئن ،ك احلئجة ك إىل ك تكوينك 

فخراك يفك املستوىك األاتى،ك احتيئجئتك حتقيق ك اصذات.ك لمئك تشرك 
اصعالقئت،ك احتيئجئتك احرتامك وتطوياك اصذات،ك و ك ً
اصدراسئت ك إىل ك تأثا ك املسئراين ك بألثا ك من ك مستوى ك واحد ك من ك اصدوارع ،ك يف ك حني ك قد ك تكون ك جممواة ك معينة ك منك 

االحتيئجئتك يفك مستويئتك اصستمك مهيمنةك مقئرنةك ببئقيك اصدوارعك فوك االحتيئجئتك (Pearce P. L., 2005, pp. 52-

).53ك ك  ك 
3.4.2

سلم دوافع الترفيه

The Leisure Motivation Scale

قئم ك اصبئحثئن ك بر ك وراغوب ك ) (Beard & Raghob, 1983ك بتطويا ك منوذج ك يسمى ك بـ ك "ستم ك  وارع ك اصرتريه"ك 
)،(Leisure Motivation Scaleك واصذي ك هدفك إىلك تغنيفك اصدوارعك إىلك فربع ك رئئت،ك بنئءً ك اتىك ام ك اصبئحثك 
مئستوك ).(Maslow, 1970ك تتمث ك اصفئئتك األربعةك ريمئك يتي :ك 


املكونك اصفكايك )(Intellectualك اصذيك يقك يِّمك مدىك حتفيزك األراا ك صتمشئرلةك يفك األنشطةك اصرتريهيةك اص يك تتضمنك 
ِّك 
االلتشئف ك )،(Discoveryك ك واصتفكرك فوك 
األنشطةك اصعقتيةك مث ك اصتعتم،ك ك واالستكشئف ك )،(Exploringك ك و ك 
اصتخيك ُ ؛ك 
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املكونك االجتمئايك )(Socialك اصذيك يقك يِّمك مدىك مشئرلةك األراا ك يفك األنشطةك اصرتريهيةك ألسبئبك اجتمئاية.ك 
ِّك 
يتضمنك هذاك املكونك حئجتنيك فسئسيتنيك واملتمثتتنيك يفك احلئجةك إىلك اصغداقةك واصعالقئتك اصشخغية،ك واحلئجةك 
إىلك احرتامك اآلخاين؛



مكونك اصتمكنك منك اصكفئءة ك ) (Competence-masteryك اصذيك يقك يِّمك مدىك مشئرلةك األراا ك يفك األنشطةك 
ِّك 
اصرتريهيةك منك فج ك حتقيقك اصذات،ك ك واإلتقئن،ك ك واصتحديك واملنئرسة.ك ائ ةك مئك تكونك األنشطةك ذاتك طبيعةك 
بدنية؛



مكونك جتنبك املنبهئتك )(Stimulis-avoidanceك اصذيك يقك يِّمك اصاغبةك يفك اهلاوبك واالبتعئ ك انك املواقفك ائصيةك 
ِّك 
ك يعربك هذاك املكونك انك حئجةك بعضك األراا ك إىلك جتنبك االتغئلك االجتمئاي،ك ك واصبحثك انك 
اصتحفيز.ك وبئصتئيل ِّك 
ظاوفك اصعزصةك واهلدوء،ك واصسعيك صتااحةك واالسرتخئءك بئصنسبةك صتبعضك اآلخاك  (Swarbrooke & Horner,

).2007, pp. 54-55
4.4.2

الدوافع وف ًقا للباحثين سواربروك وهورنر

& Motivations according to Swarbrook

.Horner
هنئكك جممواةك واسعةك منك املتيراتك اص يك تدرعك املستهتكنيك إىلك شااءك املنتجئتك اصسيئحيةك واختئذك بعضك اصقااراتك 
اصشاالية.ك حيثك قسمهئك اصبئحثئنك سوارباوكك وهورناك )(Swarbrooke & Horner, 2007ك إىلك رئتنيك رليسيتني:ك ()1ك 
تتكك اص يك حتفزك اصشخصك اتىك قضئءك اطتةك و() 2ك تتكك اص يك تدرعك اصشخصك إىلك اصقيئمك باحتةك معينةك صوجهةك معينةك 
ِّك 
ويفك وقتك معني.ك ميكنك توضي ك فهمك اصعوام ك اصدارعةك يفك اصسيئحةك ورقئك صتبئحثنيك يفك اصشك ك رقمك ( .)3-2ك 
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شكل رقم ( :)3-2تصنيف الدوافع في السياحة

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p.
54.

لمئك ياىك اصبئحثئنك فنَّهك منك غرك احملتم ك فنك يتأثاك اصسئل ك بدارعك واحدك رقط،ك إمنئك هوك فلثاك ااضةك صتتأثاك بعد ك 
منك اصدوارعك يفك وقتك واحد.ك ميكنك توضي ك اصبعضك منهئك ريمئك يتي :ك 


اصاغبةك يفك االبتعئ ك منك جوك ممطا،ك ك واصتمتعك بأشعةك اصشمسك واحلغولك اتىك امساارك اصبشاة؛



اصاغبةك يفك احلغولك اتىك راصةك ملمئرسةك بعضك اصايئضةك منك فج ك حتسنيك اصغحة،ك اتىك اكسك منطك حيئتهك 
اخلئيلك منك احلالة؛



اصاغبةك يفك ممئرسةك هوايةك معينةك سواءًك لئنتك ريئضةك رلوبك األمواجك فوك تنئولك اصطعئمك اإليطئيل؛
98

الفصل الثاني :اإلطار النظري لسلوك السائح


اصاغبةك يفك توسيعك  الاةك األصدقئء؛



اصاغبةك يفك زيئرةك معئملك سيئحيةك معينة؛



اصاغبةك يفك االسرتخئءك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 56
محددات عملية اتخاذ القرار في السياحة

Determinants in the Decision Making Process

.in Tourism
قئمك اصبئحثئنك سوارباوكك وهورناك )(Swarbrooke & Horner, 2007ك بتقسيمك احملد اتك إىلك رئتنيك رليسيتني:ك 
ك اص يك حتد ك مئك إذاك لئنك صشخصك مئك اصقدرةك اتىك فخذك اطتة؛ك و()2ك تتكك اص يك حتد ك نوعك اصاحتة،ك 
ِّك 
()1ك تتكك اصعوام
يفك حئصةك مئك إذاك لئنتك اجملمواةك األوىلك منك احملد اتك تسم ك بأخذك اطتة.ك لمئك ميكنك تقسيمك احملد اتك إىل:ك ()1ك 
تتكك اص يك تكونك شخغيةك بئصنسبةك صتسئل ؛ك و()2ك تتكك اص يك تكونك خئرجيةك بئصنسبةك صتسئل .ك  ك 
1.5.2

المحددات الشخصية لسلوك السائح

Personal Determinants of Tourist Behaviour

ميكنك توضي ك هذهك احملد اتك يفك اصشك ك رقمك (.)4-2ك حيثك تتمث ك هذهك احملد اتك ور ًك قئك صتبئحثنيك سوارباوكك 
وهورناك )(Swarbrooke & Horner, 2007ك ريمئك يتي :ك 
أ .الظروف

Circumstances

واص يك تتكونك بدورهئك منك احملد اتك اصتئصية :ك 


اصغحة؛



اصدخ ك املتئح؛



فوقئتك اصفااغ؛



االصتزامئتك اصعئلتية؛



االصتزامئتك املهنية.

ب .المعرفة

Knowledge

واص يك تتعتقك مبعارةك اصسيئحك صـ :ك 


اصوجهئتك اصسيئحية؛



تواراك املنتجئتك اصسيئحيةك املختتفة؛



االختالرئتك اصسعايةك بنيك املؤسسئتك املنئرسة.
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ج .االتجاهات والمدركات

Attitudes and Perceptions

واص يك تتكونك بدورهئك منك احملد اتك اصتئصية :ك 


املدرلئتك حولك اصوجهئتك واملؤسسئتك اصسيئحية؛



وجهئتك اصنظاك اصسيئسية؛



اصتفضيالتك صبتدانك وثقئرئتك معينة؛



اخلوفك منك بعضك وسئل ك اصسفا؛



معتقداهتمك حولك مئك يشك ك اصقيمةك مقئب ك املئلك )(Value for money؛



اجتئهئتك اصسيئحك حنوك املعئيرك اصستولية.

د .التجربة

Experience

واص يك تتعتقك بتجابةك اصسئل ك صـ :ك 


فنواعك اصعط ك فوك اإلجئزات؛



اصوجهئتك اصسيئحيةك املختتفة؛



املنتجئتك املقدمةك منك طافك املؤسسئتك اصسيئحيةك املختتفة؛



اصقيئمك باحتةك معك فراا ك فوك جمموائتك معينة؛



حمئوصةك احلغولك اتىك فسعئرك تاوجيية .ك 

،ك وتعتربك املشئل ك اصغحيةك 
ميكنك صتبعضك منك احملد اتك املشئرك إصيهئك ست ًك فئك فنك متنعك اصفا ك منك اصقيئمك باحتةك معينة ك 
فرض ك مثئلك انك ذصك.ك يفك حنيك تؤثاك احملد اتك األخاىك اتىك نوعك اصاحتةك اص يك بئستطئاةك اصسئل ك اصقيئمك هبئ.ك  ك 
َّ
ك لذصكك فن ك هذهك احملد اتك صنك يكونك هلئك نفسك اصوزنك معك مجيعك اصسيئحك ويفك ل ك األوقئت.ك وإمنئك 
منك اصواض
سيدرك ك األراا ك بعض ك احملد ات ك اتى ك فهنئ ك ذات ك فمهية ك ائصية ك مقئرنة ك بئحملد ات ك األخاى ،ك بنئءً ك اتى ك اجتئهئهتم،ك 

اصوزنك فوك اصقيمةك املقدمةك 
ك وشخغيتهم،ك  ك ومبئ لهم،ك  ك وخمئورهمك وجتئرهبمك اصسئبقة.ك حىتك بئصنسبةك صتفا ك اصواحد،ك رإ َّك ن ك  ك 
حىتك اخلربة.ك قدك متك ثِّ ك احملد اتك 
ك 
احلئصةك اصعئلتيةك و
ك 
ك حمد ك ستختتفك معك ماورك اصوقتك نتيجةك صتتيراتك يفك اصسن،ك ك و
صك ِّك 
اصشخغيةك اص يك تشرتكك ريهئك نسبةك لبرةك منك اصسكئنك راصةك سوقيةك صغنئاةك اصسيئحة،ك وذصكك منك خاللك استهدافك 
تتكك اصشاال ك اصسوقية.ك  ك 
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شكل رقم ( :)4-2المحددات الشخصية لسلوك السائح ك 

الظروف :Circumstances
معرفة :Knowledge of

اصغحة؛

اصوجهئتك اصسيئحية؛

اصدخ ك املتئح؛

تواراك املنتجئتك اصسيئحيةك املختتفة؛

فوقئتك اصفااغ؛

االختالرئتك اصسعايةك بنيك املنظمئتك املنئرسة؛

االصتزامئتك اصعئلتية؛
االصتزامئتك املهنية.

السائح
تجربة :Experience of

االتجاهات واالدراكات

Attitudes and

:perceptions

فنواعك اصاحالت؛

املدرلئتك حولك اصوجهئتك واملنظمئتك اصسيئحية؛

اصوجهئتك اصسيئحيةك املختتفة؛

وجهئتك اصنظاك اصسيئسية؛

املنتجئتك املقدمةك منك طافك املنظمئتك اصسيئحيةك 
املختتفة؛

اصتفضيالتك صبتدانك وثقئرئتك معينة؛

اصقيئمك باحتةك معك فراا ك فوك جمموائتك معينة؛

اخلوفك منك بعضك وسئل ك اصسفا؛

حمئوصةك احلغولك اتىك فسعئرك تاوجيية.

اجتئهئتك اصسيئحك حنوك املعئيرك اصستولية.

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 
قدرك اإلمكئن.ك وهذاك مئك ف ىك إىلك زيئ ةك إجئزاتك هنئيةك األسبوعك )(Weekend breaksك ك لوهنئك تتمئشىك معك احتيئجئتك 
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اصسيئحك اصذينك يبحثونك انك رحالتك قغرةك واسرتاحةك منك اصعم .ك ومنك وجهةك نظاك اقتغئ ية،ك سئهمك ذصكك يفك حتقيقك 
منئرعك لبرةك صتوجهئتك اصسيئحيةك ).(Vinerean, 2013, p. 193ك  ك 
يفك اصوقتك نفسه،ك قئمتك اصعديدك منك شالئتك اصطرانك بئستياللك فحدك احملد اتك اص يك قدك متنعك بعضك األشخئصك 
هذاك احملدك  ك بئصتقتي ك منك 
ِّ
منك اختئذك فيك شك ك منك فشكئلك اصاحالتك األجنبية،ك واملتمث ك يفك اخلوفك منك اصطران.ك يقومك 
حجمك اصسوقك احملتم ك هلذهك اصشالئت،ك صذصكك ومنك فج ك اصارعك منك حجمك اصسوق،ك قئمتك شالئتك اصطرانك بتقدميك 
وراتك هتدفك إىلك مسئادةك األشخئصك اتىك اصتيتبك منك خمئورهمك املتعتقةك بئصطرانك  (Swarbrooke & Horner,

) .2007, p. 64ك 
َّ
ك منك املثئصنيك اصسئبقنيك فنك بإمكئنك صنئاةك اصسيئحةك استياللك حمد اتك معينةك فوك اصتأثرك اتيهئك منك فج ك 
يتض
ك مثئلك حولك تأثرك صنئاةك اصسيئحةك اتىك حمد ك معنيك واستيالصهك هوك مسأصةك 
ِّك 
حتقيقك مغئحلهئك اخلئصة.ك وصع َّ ك فرض
"اصسعا".ك حيبك اصكثرك منك اصسيئحك اصشعورك بأهنمك حتغتوك اتىك رحتةك فوك إجئزةك بسعاك تاوجيي.ك صذصك،ك تالزك صنئاةك 
َّ
اصسيئحةك اتىك بُعدك اصغفقةك يفك امتيةك اصبيع،ك وتعتمدك اتىك الرتئتك وااوضك يفك ولئالتك اصسفاك فينك ميكنك قااءةك 

"فمئلنك جمئنيةك صألطفئل"،ك "خغمك "%20ك وك "تأمنيك جمئين"ك ك ) .(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 64ك 
2.5.2

المحددات الخارجية لسلوك السائح

External Determinants of Tourist Behaviour

ميكنك توضي ك هذهك احملد اتك يفك اصشك ك رقمك (.)5-2ك حيثك تتمث ك هذهك احملد اتك ور ًك قئك صتبئحثنيك سوارباوكك 
وهورناك )(Swarbrooke & Horner, 2007ك ريمئك يتي :ك 
أ .العوامل

السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية والتكنولوجية Political, Economic, Social and

.Technological Facotrs
ميكنك تقسيمك اصعوام ك اصسيئسيةك إىل :ك 


اصتشايعئتك واصسيئسئتك احلكومية؛



قيو ك اهلجاةك ومتطتبئتك احلغولك اتىك اصتأشرة؛



االضطاابئتك املدنيةك واإلرهئب؛



طبيعةك اصنظئمك اصسيئسي؛



سيئسةك اصضاالب،ك مث ك ضاالبك املطئر؛



اصضاالبك اصسيئحية .ك 
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ب .تأثير وسائل اإلعالم

The Influence of the Media

واص يك ميكنك تقسيمهئك إىل :ك 


وسئل ك اإلاالم ك املتعتقةك بئصسفاك )،(Travel mediaك اتىك سبي ك املثئلك اصرتويجك خلغئلصك ومميزاتك 
اصسيئحيةك اتىك اصتتفزيون،ك ك واجلاالد،ك واصكتبك اإلرشئ يةك املتخغغة؛
ك 
اصاحالتك 



وسئل ك اإلاالم ك غرك املتعتقةك بئصسفاك )،(Non-travel mediaك اتىك سبي ك املثئلك اصربامجك اإلخبئريةك 
وباامجك احليئةك اصربيةك )(Wildlifeك اتىك اصتتفزيون.

ج .النشاطات التسويقية لصناعة السياحة

The Marketing Activities of the Tourism

Industry

منك فمههئ :ك 


احلمالتك اإلاالنيةك صتوجهئتك اصسيئحيةك األجنبية؛



لتيبئتك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك )(TO؛



اصعاوضك اصرتوجييةك اخلئصةك بولالءك اصسفا،ك إخل.
شكل رقم ( :)5-2المحددات الخارجية لسلوك السائح ك 

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p.
64.
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لمئك تقومك املؤسسئتك اصسيئحيةك ضمنك اصغنئاةك بتكييفك مزجيهئك اصتسويقيك ()Ps4ك مبئك يتوارقك معك ستوكك اصسيئحك 
ك واالاتمئ ك اتيهك منك فج ك اصتأثرك اتيهمك و رعهمك إىلك شااءك منتجئهتئ.ك ميكنك توضي ك املزيجك اصتسويقي ك صتمنتجئتك 
اصسيئحيةك ريمئك يتي :ك 


المنتج ):(Product

ك مغممئ ك صيعكس ك حئجئت ك ورغبئت ك املستهتكني .ك يتمث ك متوقع ك املنتوجك 
اتى ك املنتج ك اصسيئحي ك فن ك يكون َّ
( )Product positionningك منك فهم ك فهدافك املؤسسئتك اصسيئحية ك  (Swarbrooke & Horner, 2007, p.

).162ك حيثك قئمك جئكك تاوتك )(Jack Troutك مستشئرك يفك شالةك «»Trout & Partnersك برتمجةك جوهاك اصتموقعك 
يفك فربعةك مبئ ئك فسئسيةك تتمث ك يف :ك 


اتىك املؤسسةك إقئمةك وضعك يفك ذهنك اصزبئلنك املستهدرني؛ ك 



يدا،ك معك رسئصةك بسيطةك ومتنئسقة؛ ك 
اتىك اصتموقعك فنك يكونك را ًك 



اتىك اصتموقعك متييزك املؤسسةك انك منئرسيهئ؛ ك 



الك ميكنك صتمؤسسةك ااضك ل ك شيءك جلميعك األشخئص،ك صذاك اتيهئك تاليزك جهو

هئك  (Lovelock, Wirtz,

) .Lapert, & Munos, 2008ك 
َّ
ك املستهتكك يستطيعك اصتعافك اتيهك بئاتبئرهك متميزاك ان ك منتجئتك املنئرسنيك ألنهك 
اصتموقعك اجليدك صتمنتجك يعينك فن
ك ً

اص يك متكنك املؤسسة ك منك متييزك ااوضهئ ك  & (Swarbrooke
ِّك 
توجدك انئصاك رايدةك وغرك متموسةك ماتبطةك بئملنتج،ك و

) .Horner, 2007, p. 162ك 
اتىك املؤسسةك رهمك حئجئتك ورغبئتك املستهتكنيك صكيك تستطيعك حتديدك وتنفيذك اصتموقعك املنئسبك ملنتجئهتئك 
وخدمئهتئ.ك اتيهئك لذصكك  راسةك اصسوقك واملنئرسةك قب ك مت ُك كنهئك منك االستياللك اصفعئلك صفجوةك يفك اصسوق.ك تستعم ك 
ائ ة ك املؤسسئت ك خاالطك اصتموقعك ()Positionning mapsك منك فج ك مسئادهتئك اتىك التشئف ك راصةك يفك سوقك 
معني.ك ميكنك توضي ك مثئلك اتىك خايطةك اصتموقعك يفك صنئاةك اصفندقةك اصربيطئنيةك يفك اصشك ك ك رقمك ( .)6-2ك 
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شكل رقم ( :)6-2خريطة التموقع للصناعة الفندقية البريطانية

ك 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p.
161.

نالحظك توجهك تفضيالتك اصزبئلن ك حنوك اصعقالنيةك يفك حتديدك امليزانيةك نتيجةك صتالو ك اصذيك فصئبك اصبتدك خاللك 
اصتسعينيئت.ك لئنك املستهتكونك ياغبونك يفك احلغولك اتىك فحسنك قيمةك مقئب ك مئك ينفقونهك منك مئلك منك فج ك احلغولك 
اتىك املنتجئت،ك لمئك لئنواك اتىك استعدا ك صتتضحيةك مبستويئتك ائصيةك منك اخلدمةك منك فج ك احلغولك اتىك ذصك.ك 
قئمت ك املؤسسئتك اصفندقيةك بتطوياك جممواةك منك اصفنئ قك ذاتك امليزانيةك املنخفضةك ()Budget hotelsك حتتك ادةك 
فسئسيًئ ك  ك وضاورك يًئك 
فماا ك  ك 
االمئت ك صتعكس ك هذا ك اصطتب .ك صذا ك يعترب ك اصتموقع ك اجليد ك اصذي ك يعكس ك  ك 
ستوك ك اصسئل ك  ك ً

صتمؤسسئتك اصسيئحيةك ) .(Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 162-163ك 

َّ
معينًئ ك منك املستهتكنيك سينجذبك إىل ك املنتوج،ك وفنك 
ك نوائ ك  ك 
ورةك حيئةك املنتوجك يعينك فيضئك فن ًك 
وضعيةك املنتوجك يفك 

اتىك اصربنئمجك اصتسويقيك فنك يعكسك حئجئتك ورغبئتك املستهتكني.ك متتتك ك املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك األرج ،ك 
منتجئتك وخدمئتك يفك خمتتفك مااح ك  ورةك حيئةك املنتوج.ك وستقوم ك جبذبك فنواعك خمتتفةك منك املستهتكنيك صك ك منك 
هذهك املنتجئت،ك واتىك املزيجك اصتسويقيك فنك يُغممك حولك هذه ك احلئجيئت.ك ميكنك تبينيك هذاك املفهومك منك خاللك 
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يعطيك مثئالك انك طايقةك تسويقك منظمك رحالتك سيئحيةك )(Tour operatorك ملنتجئتك 
ًك 
اجلدولك رقمك (،)2-2ك واصذيك 
يفك ثالثك مااح ك خمتتفةك منك  ورةك حيئةك املنتوج.ك اصربنئمجك اصتسويقيك صك ك منتوج ك خمتتفك ألنه ك اتيهك فنك يعكسك 
حئجئتك ورغبئتك جمموائتك املستهتكنيك يفك اصشاحيةك اصتسويقية .ك 
جدول رقم ( :)2-2محفظة المنتجات ،المستهلكين المستهدفين والبرنامج التسويقي لمنظم رحالت
سياحية
المنتوج

المرحلة من دورة
حياة المنتوج

ك مطَمئن ك يالز ك اتىك 
تاويج ُ

عطلة صيفية أو رحلة
شاملة

المستهلك

اصنضج ك 

Summer sun holiday
or FIT’s

فغتبية ك اصزبئلن ك ابئرة ك انك  اصعالمةك اصتجئرية ك 
استئنئف ك اصنشئط ك معك 
ائلالت ك 
وجهةك سيئحيةك جديدة ك 

عطلة طويلة المدى أو
رحلة شاملة

البرنامج التسويقي

اصتقدمي ك 

املبتكاون ك 

اصرتويجك صبنئءك اصواي ك 
تنشيط ك املبيعئت ك (معك 
املوزاني) ك 
اصرتليز ك اتى ك إثئرة ك املنتوجك 
اصسيئحي ك 

Long haul holiday or
FIT’s

اصرتويج ك اهلئ ف ك صبنئءك 
عطلة بالطائرة إلى و.م.أ
Flydrive holiday to
the USA

اصنمو ك 

اصعالمةك اصتجئرية ك 
ائلالت ك ذات ك اصدخ ك 
اصعم ك اتىك اصتوزيع ك 
ك يسع ك ونك 
املتوسط ك واصذين ك 
َ ن طمأنة ك اصسيئح ك حولك 
إىلك جتئربك جديدة ك 
اصسالمة ك واألمن ك منك 
خاللك املنشورات ك 

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

آخاون ) (Armstrong, Adam, Denize, & Kotler, 2014, p. 211اصعالمةك اصتجئريةك 
فك فرمسرتونجك و ك 
ك 
اا
ك َّ

بأهنئ :ك ” ك اسم ،لتمة ،رمز فو تغميم فو تشكيتة منك ك ل مئ سبق ،هتدف إىل حتديد واصتعاف اتى منتجئت
وخدمئت بئلع فو جممواة من اصبئلعنيك صتمييزهم ان منتجئت وخدمئت املنئرسني “ .ك 
تعترب اصعالمة ك اصتجئرية ذاتك فمهيةك لبرةك خئصةك يفك قطئعك اخلدمئتك بغفةك ائمةك وصنئاةك اصسيئحةك اتىك وجهك 
اخلغوص،ك لوهنئ تضيف مالم متموسةك صتخدمئت اص ي تتميز بعدم املتموسية،ك مئك يسئهمك يفك تقتي ك املخئطاك املدرلةك 
منك طافك اصسيئح.ك إذك يعتربك فحسنك مثئلك انك ذصك ك شالئتك اصطرانك اصعئمليةك اص ي ك استعمتتك االمئهتئك اصقويةك منك 
فج ك تطوياك فنشطتهئ،ك واستقطئبك املسئراينك اتىك اصنحوك اصدويل.ك ك  ك 


السعر ):(Price

يعترب اصتسعر فحد املبئ ئ األسئسية صك مؤسسة تقومك بتسويق جممواة من اصستع واخلدمئت .ك رئصعديد من
فسعئراك ماتفعة تعكس املميزات اخلئصة ملنتجئهتئ.ك منك فمثتتهئ،ك شالئت اصطران اص ي تضع
املؤسسئتك اصسيئحية تضع ك ً

فسعئرا خمتتفةك تعكس مستويئت خمتتفة من اخلدمة.ك ميكن تبيني هذهك اصعالقة يف اجلدول رقمك (. )3-2
ك ً

جدول رقم ( :)3-2عالقة السعر بإدراك المستهلك للجودة في إحدى شركات الطيران العالمية
المنتوج

الدرجة األولى

First class

السعر األعلى
درجة رجال األعمال
Business class

سعر متوسط
درجة اقتصادية
Economy class

السعر المنخفض

الزبون
جممواة

ك ذات

توقعات الزبون
ك املستوىك  مستويئتك ائصيةك منك اخلدمةك اصشخغية ك 
ك )(Check-in

االجتمئاي-االقتغئ يك اصعئيل ك  سااةك اصتسجي
مسئحةك لبرةك اتىك منتك اصطئلاة
ك 
زبئلنك ذويك املكئنةك اصعئصية ك 
بعضك اخلدمئتك اصشخغية ك 

املسئراونك منك رجئلك األامئل ك 
ك 
سااةك وموثوقيةك اصتسجي ك 
اصطبقة ك االجتمئاية-االقتغئ يةك 
مسئحةك جيدةك اتىك منتك اصطئلاة ك 
املتوسطة/اصعئصية ك 
خدمئتك األامئلك اتىك منتك اصطئلاة ك 
خدمةك شخغيةك قتيتة ك 
اصعئلالت ك 
اصطبقة ك االجتمئاية-االقتغئ يةك  قوالمك فل ك حمدو ة ك 
مسئحةك قتيتةك اتىك منتك اصطئلاة ك 
املنخفضة/املتوسطة ك 
خدمئتك صألطفئل ك 

اصطتبة/اصعزاب ك 

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p.
166.
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التوزيع ):(Place

تقومك املؤسسئتك اصسيئحيةك حسبك اصبئحثنيك سوارباوكك وهورناك )(Swarbrooke & Horner, 2007ك بتطوياك 
فنظمةك توزيعيةك خئصةك هبئك نتيجةك صتطبيعةك اخلئصةك صتسيئحة.ك ك حيثك تعتمدك تتكك املؤسسئتك اتىك اصعديدك منك اصقنواتك 
اصتوزيعية،ك منك بينهئك فنظمةك احلجزك املالزيةك ك واصشالئتك املتخغغةك مث ك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك )(TOك واصولئالتك 
اصسيئحية.ك ك لمئك تع ُك د ك صنئاةك اصسيئحةك منك فلثاك اصغنئائتك ااتمئ ًك اك اتى ك امتيئتك اصبيعك املبئشا ،ك  ك وذصكك بفض ك 

فنظمةك احلجزك اآلصيةك اص يك مكنتك املؤسسئتك اخلدميةك مث ك شالئتك اصطرانك واصفنئ قك منك االتغئلك املبئشاك معك اصزبونك 
واصتخفيضك فوك اصتختي ك ان ك اصوسطئء.ك مكنتهئك هذهك االسرتاتيجيةك منك حتقيق ك اصعديدك منك املزايئك اصتنئرسية،ك نتيجةك 
بئلنك وإمكئنيةك تعزيزك اصعالقئتك بنيك املور ك واصزبون .ك 
صتتفئوضك املبئشاك معك اصز ك 
)ك مثئالك انك خمتتفك اصقنواتك اصتوزيعيةك املعتمدةك منك طافك شالئتك اصطرانك اصدوصية .ك 
يوض ك اصشك ك رقمك (ً 7-2ك 
شكل رقم ( :)7-2بعض القنوات التوزيعية لشركات الطيران

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p.
169.



الترويج ):(Promotion

تعتمدك فسئصيبك االتغئلك ضمنك املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك نوعك املنتوج،ك ك وفهدافك احلمتةك االتغئصيةك وخغئلصك 
اصسوق.ك حيثك ميكنك تبينيك فهمك وسئل ك االتغئلك املستعمتةك يفك املؤسسئتك اصسيئحيةك يفك اصشك ك ك رقمك ( .)8-2ك 
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شكل رقم ( :)8-2البعض من وسائل االتصال في المؤسسات السياحية

اإلعالن

رعاية
األحداث
نقاط البيع
المادية

المنشورات
الصحافة
أو العالقات
العامة

االنترنت
البيع
الشخصي

Source: Adapted from: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed),
USA: Elsevier, p. 170.

تعتمدك املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك األسئصيبك االتغئصيةك املوضحةك يفك اصشك ك رقمك ()8-2ك منك فج ك اصتأثرك اتىك 
ستوكك اصسيئح.ك اتىك سبي ك املثئل،ك تقومك املؤسسئتك اصسيئحيةك بئستعمئلك اصعالقئتك اصعئمةك ملئك  ك تاغبك يفك ختقك انطبئعك 
محتةك اصعالقئتك اصعئمةك طويتةك املدىك صشالةك 
ك 
إجيئيبك انك املؤسسةك يفك ذهنك اصسيئح.ك ومنك فمثتةك هذاك اصنوعك منك األنشطةك 
 British Airwaysك حتتك شعئر ك ” “World’s Favorite Airlineك  (Swarbrooke & Horner, 2007, pp.

) .170-172ك 
د .آراء األصدقاء واألقارب

Views of Friends and Relatives

َّ
اتىك فهنئك ظئهاةك اجتمئايةك افوك يَّةك 
وهوك مئك يعافك بئصكتمةك املنطوقةك )(Word of Mouthك واص يك ميكنك تعايفهئك 
فوك تتقئليةك ).(Lendrevie & De Baynast, 2008, p. 52ك فوك هيك احلوارك اصطبيعيك بنيك فشخئصك حقيقيني.ك بينمئك 
يتمث ك تسويقك اصكتمةك املنطوقةك يفك استعمئلك هذهك األخرةك ألغااضك تسويقيةك وجتئريةك ) .(Sernovitz, 2012, p. 28ك 
خيتتفك مدىك حتديدك ستوكك اصسيئحك منك خاللك حمد اهتمك اصشخغيةك واخلئرجيةك بئختالفك شخغيتهمك ومنطك 
حيئهتم.ك اتىك سبي ك املثئل،ك قدك ميي ك األشخئصك املنفتحونك ) (Extrovertك إىلك مااائةك احملد اتك اخلئرجيةك بشك ك 
فلرب،ك خئصةك املتعتقةك بآراءك فصدقئلهمك وفقئرهبم.ك يفك حني،ك ميي ك األشخئصك االنطواليونك )(Introvertك إىلك االاتمئ ك 
اتىك جتئرهبمك اصشخغيةك يفك اختئذهمك صتقاارات.ك  ك 
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َّ
منك املهمك لذصكك معارةك فنك هذهك احملد اتك قدك تكونك مبثئبةك اوام ك ميساةك (مث ك اصكتيبئتك اإلرشئ يةك اجلذابة)ك 
فوك مبثئبةك قيو ك (مث ك امليزانيةك احملدو ة)ك بئصنسبةك صتسيئحك اصذينك ياغبونك يفك حتوي ك  وارعهمك ورغبئهتمك إىلك واقعك متموسك 
).(Vinerean, 2013, p. 194ك 
اخلئرجيةك اص يك تؤثاك اتىك ستوكك اصسئل ك يفك اصشك ك 
ك 
وبئصتئيل،ك ميكنك تتخيصك فهمك اصدوارعك واحملد اتك اصداختيةك و
رقمك ()9-2ك املوايل :ك 
شكل رقم ( :)9-2العوامل المؤثرة على قرار اختيار العطلة ك 

ك 
Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, (2nd ed), USA: Elsevier, p.
75.

110

الفصل الثاني :اإلطار النظري لسلوك السائح
3.5.2

دور صناعة السياحة

The Role of the Tourism Industry

ليسيًئك يفك اصتأثرك اتىك حمد اتك اصستوكك اصسيئحي.ك اتىك سبي ك املثئل،ك تقومك صنئاةك 
وراك ر ك 
تتعبك صنئاةك اصسيئحةك  ك ً

اصسيئحةك مبئك يتي :ك 




ك حزمك 
ك مثال :ك بإمكئهنئ ك تقدمي ك 
تطويا ك منتجئت ك خئصة ك تتالءم ك مع ك حمد ات ك بعض ك اصستوك ك اصسيئحيً .ك 
مغممةك خغيغئك صتسيئحك اصذينك يعئنونك منك مشئل ك صحيةك معينةك مث ك صعوبةك اصتنق ؛
ًك 
)(Packagesك 
توررك ل ك املعتومئتك صتسيئحك احملتمتني،ك مث ك مشئل ك اصغحة،ك  ك ومتطتبئتك اصتأشرة،ك  ك وبيئنئتك حولك املنئخك 
يفك اصوجهةك ومنئطقك اجلذبك اصثقئرية؛



تغميمك رسئلتهئك اصرتوجييةك صكيك تتوارقك معك احملد اتك األسئسيةك صستوليئتك جمموائتك خمتتفةك منك اصسيئح.ك 
قدك يشم ك ذصكك اصرتليزك اتىك اصعاوضك اصرتوجييةك منك فج ك استهدافك اصسيئحك ذويك اصدخ ك احملدو ك فوك 
فوصئكك اصذينك يبحثونك انك حتقيقك صفقئتك ماحبة،ك  ك وطمأنةك اصسيئحك حولك سالمةك اصوجهةك اصسيئحيةك فوك 
اصرتويجك ملنتجعك سيئحيك منك حيثك تنوعك وجو ةك املاارقك اص يك حيتويك اتيهئك منك فج ك استهدافك اصعئلالت؛



إتئحةك اصفاصةك صألشخئصك ذويك امليزانيئتك احملدو ةك إمكئنيةك شااءك منتجئتك سيئحيةك معك إمكئنيةك اصتسديدك 
َّ
بئصتقسيطك واتىك مدىك ررتةك زمنيةك حمد ةك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 67
نماذج سلوك المستهلك المتعلقة بالسياحة

Tourism Related Consumer Behaviour

.Models
يتمث ك اصياضك منك تطوياك منئذجك صستوكك املستهتكك يفك حمئوصةك تبينيك اصعالقةك بنيك اصعوام ك املختتفةك اص يك تؤثاك اتيهك 
بطايقة ك مبسطة .ك إذ ك متك تطوياك اصعديدك منك اصنمئذجك املختتفةك بياضك وصفك ستوكك املستهتكك  ك وحمئوصةك اصتحكمك يفك 
فمنئطهك اصستولية.ك منك فمههئ:ك ()1ك منوذجك فندريسونك )(Andreason, 1965ك اصذيك اارتفك بأمهيةك املعتومةك يفك امتيةك 
اختئذك اصقاارك ورَّلزك اتىك فمهيةك اجتئهئتك املستهتك؛ ك ()2ك منوذجك نيكوسيئك ) (Nicosia, 1966ك اصذيك رَّك لز ك اتىك قاارك 
اصشااءك صتمنتجئتك اجلديدة،ك  ك وحمئوالتك املنظمةك صتتواص ك معك املستهتك،ك وميولك املستهتكنيك صتتغافك بطايقةك معينة،ك 
نظاا ك صعدم ك خضواهك إىلك اختبئرك جتاييب ك  (Zaltman,
ك اصعديدك منك اصبئحثني ك  ك 

حيث ك متك انتقئ ك هذاك اصنموذجك منك قب
ً
،ك ونظااك صعدمك حتديدهك صتعديدك منك املتيراتك األخاى؛ك و()3ك منوذجك هووار ك شيثك 
) Pinson & Angelman, 1973ك ً
اصذيك يعتربك فلثاك اصنمئذجك اقتبئسئ.ك تعو ك فمهيةك هذاك اصنموذجك إىلك 
ًك 
) (Howard-Sheth, 1969ك صستوكك املشرتيك و
تستيطهك اصضوءك اتىك فمهيةك املدخالتك صعمتيةك شااءك املستهتكك واقرتاحهك صتطاقك اص يك يطتبك منك خالهلئك املستهتكك 
هذهك املدخالتك قب ك اختئذك قاارهك اصنهئليك ) .(Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 40-44ك 
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متك االاتمئ ك صفرتة ك طويتةك اتىك هذهك اصنظايئتك اصايئ ية ك املتعتقةك بنمئذجك ستوكك املستهتكك لنقطةك انطالقك منك 
فج ك وصفك امتيةك اصشااءك صتخدمئتك اصسيئحية،ك اتىك اصاغمك منك ادمك تغميمهئك يفك اصبدايةك صتعكسك امتيةك شااءك 

اخلدمئت ).(Fotis, 2015, p. 113ك حيثك ياىك اصبئحثك جيتربتك )(Gilbert, 1991, p. 79ك فنَّه:ك ”ك متك استعئرةك 
بغفةك جزليةك هذهك اصنظايئتك اصكربىك فوك اصايئ يةك )(The grand theoriesك بدونك اإلشئرةك إىلك مغدرهئك األصتيك “،ك 

متئمئك مث ك مئك تقومك بهك حمالتك اصسوباك مئرلتك اصكبرةك اص يك تنشئك منتجئتك بئالاتمئ ك اتىك االمتهئك 
فوك اتىك األق ك ”ك  ً
يةك اخلئصة،ك وذصكك بوضعك االمتهئك اتىك املنتجئتك اصيذاليةك ومشاوبئتك اصشالئتك املنتجةك اصاالدة.ك  ك وبئصتئيلك قئمك 
ك 
اصتجئر
املن ك ظِّاونك يفك جمئلك اصسيئحةك بئستخدامك اصنظايئتك اصقئلمةك صستوكك املستهتكك “.ك  ك 
1.6.2

نماذج سلوك المستهلك أو اتخاذ القرار؟

Consumer Behaviour or Decision-Making

?.Models
اندك االطالع ك اتىك األ بيئتك حولك موضوعك ستوكك املستهتكك املاتبطك بئصسيئحةك فوك ستوكك اصسئل ،ك نالحظك 
استخدامك املغطتحنيك "منئذجك ستوكك املستهتك"ك و"منئذجك اختئذك اصقاار"ك بطايقةك متبئ صةك صوصفك نفسك اصنمئذج :ك 
ك جيتربت ك )1991
استخدم ك اصبئحث ك 

 (Gilbert,ك مغطت ك "منئذج ك ستوك ك املستهتك ك املتعتقة ك بئصسيئحة"ك 

) (Models of consumer behaviour related to tourismك صإلشئرة ك إىل ك فامئل ك اصبئحث ك وهئب ك ك وآخاينك 
)،(Wahab et al., 1976ك اصبئحثك مشولك ) (Schmoll, 1977ك واصبئحثني ك مئيوك وجئرريسك  (Mayo & Jarvis,

).1981ك إضئرةك إىلك ذصك،ك قئمك بتغنيفك اد

ك منك اصنظايئتك واصنمئذجك األخاىك  (Middleton, 1988 ; Gitelson

) & Cromption, 1983 ; Mathieson & Wall 1982 ; van Raaij & Francken 1984ك مث ك "نظايئتك 
ثئنويةك صستوكك املستهتك"ك بسببك "ااتمئ هئك املفاطك اتىك اصنظايئتك اصايئ ية"ك ) .(Gilbert, 1991, p. 98ك 
يف ك نفس ك اصسيئق ،ك استخدم ك اصبئحث ك هدسون ك ) (Hudson, 2000ك مغطت ك "منئذج ك ستوك ك املستهتك ك يفك 
صإلشئرةك إىلك فامئلك وهئبك وآخاين ك  (Wahab
ك 
اصسيئحة"ك ) (Models of consumer behaviour in tourismك 

)،et al., 1976ك ك واصبئحثك مشولك ) (Schmoll, 1977ك واصبئحثني ك مئيوك وجئرريس )،(Mayo & Jarvis, 1981ك 
ك واصبئحثني ك مئتييسونك ووالك )،(Mathieson & Wall, 1982ك ك واصبئحثك موتينهوك ) (Moutinho, 1987ك واصبئحثك 
ميدصتونك ) .(Middleton, 1988ك 
يستخدم ك اصبئحثئن ك سوارباوك ك وهورنا ك )& Horner, 2007

استخدمئك مغطت

(Swarbrookeك ك لال ك املغطتحني ك بئصتبئ ل:ك 

ك "منئذجك ستومك املستهتكك املكيَّفك صتسيئحة" (Models of Consumer behaviour adapted

)for tourismك صإلشئرةك إىلك فامئلك اصبئحثنيك ميدصتونك ولالركك )،(Middleton & Clarke, 2001ك ك واصبئحثك وهئبك 
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ك جيتربتك 
ك وآخاينك )،(Wahab et al., 1976ك ك واصبئحثنيك مئتييسونك ووالك )،(Mathieson & Wall, 1982ك واصبئحث ك 
)،(Gilbert, 1991ك يفك حنيك استعمالك مغطت ك "منئذجك اختئذك قاارك اصشااءك يفك اصسيئحة"ك فثنئءك املنئقشة .ك 
يقومك اصبئحثئنك سرالئيئك وو سئيدك )(Sirakaya & Woodside, 2005ك اتىك اكسك ذصك،ك بئستخدامك مغطت ك 
"اصنمئذجك األسئسيةك الختئذك قااراتك اصسفا"ك ) (Foundational models of travel decision-makingك صإلشئرةك 
إىلك فامئلك اصبئحثك وهئبك وآخاين ك )،(Wahab et al., 1976ك ك واصبئحثك مشولك )،(Schmoll, 1977ك ك واصبئحثنيك 
ك 
مئيوك وجئرريسك )،(Mayo & Jarvis, 1981ك وغرهمك منك اصبئحثنيك اآلخاين .ك 
استخدمك اصبئحثك  يكاوبك ) (Decrop, 2006ك بئالتفئقك معك اصبئحثني ك سرالئيئك وو

سئيدك  & (Sirakaya

)،Woodside, 2005ك مغطت ك "منئذجك اختئذك قاارك اإلجئزة"ك )(Models of vacation decision makingك صإلشئرةك 
إىلك فامئلك اصبئحثك رك وقك )،(Rugg, 1973ك  ك وموريلك )،(Morley,1994ك  ك وبئبئتيو وروك )(Papatheodorou, 2001ك 
ك 
وغرهمك منك اصبئحثنيك ).(Fotis, 2015, pp. 114-115ك 
2.6.2

نماذج سلوك السائح في الفترة الممتدة بين

1976

إلى

Models of Tourist 2009

 .Behaviour from 1976 to 2009ك 
ك حولك مئك إذاك لئنك تسويقك اخلدمئتك خيتتف ك اختالك رًئك جوهاك يًئك انك تسويقك املنتجئت.ك 
يتسئءلك بعضك اصبئحثني ك 

َّ
رمنك اصواض ك  َّ
اص يك تشرك إىلك فنك ستوكك املستهتكك سيكونك 
فنك صتمنتجئتك اصسيئحيةك اصعديدك منك اصسمئتك املميزة،ك و
خمتتفئك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحيةك مقئرنةك بئملنتجئتك املئ ية.ك صذصكك قئمك األلئ مييونك بتطوياك تعئريفك ومنئذجك صستوكك 
اصسئل ك هبدفك اصتيتبك انك هذهك االختالرئت.ك ريمئك يتيك تقدميك ألهمك اصنمئذج:
أ .نموذج الباحث وهاب وآخرين

)(Wahab et al., 1976

يعتربك منوذجك اصبئحثك وهئب،ك لاامبتونك وروثفيتدك ) (Wahab, Crampton & Rothfield, 1976ك منك فهمك 
خطيًئ ك صعمتيةك اختئذك اصقاارك يفك اصسيئحة.ك 
قرتحك منوذجئ ك  ك 
ًك 
اصنمئذجك اص يك حتئولك تفسرك اصستوكك اصشااليك صتسئل ك واص ي ك ت

يدامك اصبئحثك  يكاوبك )(Decrop, 2006ك  َّ
همك فولك منك قئمك بتطوياك منوذجك متستس ك 
ِّك 
فنك اصبئحثك وهئبك وزمالءهك  َّ
يتمك اإلشئرةك إىلك هذاك اصنموذجك بـ ك "منوذجك قاارك شااءك اصسئل "،ك واصذيك ميكنك توضيحهك يفك اصشك ك 
ك 
صستوكك اصسئل .ك 
رقمك ( .)10-2ك 
ك 
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 ( كWahab et al., 1976)  نموذج قرار شراء السائح للباحث وهاب وآخرين:)10-2( شكل 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.122. (From: Wahab et al., 1976).
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ئالختالفك واصتميُزك اصذيك 
ك 
اصبئحثك وهئبك وزمالؤهك احلئجةك إىلك تطوياك منوذجك منفغ ك متعتقك بئصسيئحةك ب
ك 
ك يربرك 
تتسمك بهك امتيةك اختئذك قاارك اصشااءك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحية،ك إذك يعو ك هذاك اصتميُزك إىل:ك ()1ك غيئبك ائلدك متموسك 
(نظااك صتطبيعةك غرك املتموسةك صتخدمئت)؛ك ()2ك احلجمك اصكبرك صإلنفئقك املتطتب؛ك ( )3ك اصتخطيطك 
اتىك االستثمئر ك  ك ً

ررتةك زمنيةك طويتةك قدك تغ ك إىلك ادةك فشها)؛ك و()4ك اصشااءك غرك اصعفويك وغرك اصتتقئلي ك .ك لمئك يؤيدك 
ك 
املسبقك صإلنفئقك (
َّ
ركاةك فنك امتيةك اختئذك اصقاارك أليك منتجك تتبعك نفسك اخلطواتك اصتسعةك املوضحةك يفك اصشك ك رقمك (،)10-2ك 
اصبئحثونك 
ئك (مثال ك شااءك تذلاةك حئرتة)ك فوك يستياقك سنواتك إللمئصه.ك خاللك خطوةك 
اءك افويً ًك 
ك 
اصنظاك امئك إذاك لئنك اصشا
بيض ك 
ِّك 
َّ
اصتحفيزك األوصية،ك يغب ك املشرتيك اصذيك قدك يكونك صهك احتيئجئتك ورغبئت،ك اتىك  رايةك مبنتجك سيئحيك نتيجةك صتاسئل ك 

آخاونك بـك "اصوهم"ك ).(Illusionك يقومك اصسئل ك بعدك ذصكك 
املوجهةك إصيه،ك األماك اصذيك يوك صِّدك مئك يسميهك اصبئحثك وهئبك ك و ك 
بغيئغةك راضي ةك فوك ادةك راضيئتك حولك اصبدال ك املاضيةك (اتىك سبي ك املثئلك "سيكونك منك اجلمي ك فنك نذهبك إىلك 
جزياةك يونئنيةك مشمسةك هذهك اصسنة.ك  اونئك حنغ ك اتىك اطتةك يونئنية")،ك وبئصتئيلك يتمك اصدخولك يفك خطوةك اإلطئرك 
املفئهيميك ).(Conceptual frameworkك ينتق ك بعدك ذصكك املشرتيك إىلك خطوةك مجعك احلقئلقك صتبحثك انك املعتومئتك 
اص يك متكنهك منك قبولك فوك ررضك راضيئته.ك تنقسمك هذهك احلقئلقك إىلك فربعك جمموائت:ك ()1ك اوام ك اصارض،ك اص يك جتع ك 
ِّك 
املستهتكك يارضك املنتجك هنئليئ؛ك ()2ك انئصاك اصتكتفةك املاتبطةك بتكتفةك املكونئتك املختتفةك صتمنتوج ك اصسيئحي؛ك ()3ك 
انئصاك اصاضئك واحلقئلقك اص يك تاضيهك ور ًك قئك الحتيئجئته،ك ك ورغبئته،ك  ك وشخغيتهك وقيمه؛ك و()4ك انئصاك ادمك اصاضئك واحلقئلقك 
اص يك الك تاضيهك ورقئك الحتيئجئته،ك ك ورغبئته،ك  ك وشخغيتهك وقيمه ) .(Fotis, 2015, p. 121ك 
اندك اصدخولك يفك خطوةك حتديدك االررتاضئتك )،(Assumptions definitionك يسعىك املشرتيك صتحغولك اتىك 
ئك ميكنهك منك اصتح ُك ققك 
املشورةك منك األصدقئء،ك منك شهاةك اصكتمةك املنطوقةك )،(WOMك ك وحىتك منك ولي ك سفاك يثقك ريه،ك م ِّك 
ايئك وايوبك 
ك 
منك األ صةك املقدمةك منك طافك اصبئلع.ك يقومك بعدك ذصكك املشرتيك يفك خطوةك تغميمك اصبدال ك بئملوازنةك بنيك مز
ل ك بدي ك ور ًقئك صقيمهك اخلئصة،ك مثك يقومك يفك خطوةك حتتي ك اصتكتفةك واصعئلدك بتحتي ك اصتكئصيفك واصفوالدك املتموسةك وغرك 

املتموسةك صك ك بدي .ك يتمك يفك هذهك اخلطوةك ”ك سواءًك لئنتك بدونك وايك ورورية،ك فوك مدروسةك ومتك اصتفكرك ريهئ،ك تدرُقك 

قاارك اصشااءك صدىك اصسئل ك “ك ) .(Wahab, Crampon, & Rothfield, 1976, p. 80ك 

لمئك يقرتحك اصنموذجك فك نَّهك اتىك اصبئلعك ماارقةك اصسئل ك يفك مجيعك خطواتك امتيةك اصشااءك وتكييفك جهو هك اصتسويقيةك 

مبئك يتوارقك معه )(Fotis, 2015, p. 123ك ”ك منك فج

ك االستيالءك اتىك قااراتك اصشااءك “ك  & (Wahab, Crampon,

) .Rothfield, 1976, p. 76ك 
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ب .نموذج ماثيسون ووال

)(Mathieson & Wall, 1982

ئك خطيًئك صستوكك اصشااءك يفك اصسيئحةك 
منوذج ك 
اقرتحك اصبئحثئنك مئثيسونك ووالك ) (Mathieson & Wall, 1982ك  ًك 

واصسفاك يتكونك منك مخسك مااح ك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 45ك متك تطوياك هذاك اصنموذجك بنئءًك اتىك 

ليًئك الختئذك 
إطئراًك ستو ك 
منئذجك نيكوسيئك )(Nicosiaك وهوار -شيثك )(Howard-Shethك صستوكك املستهتكك بئاتبئرهك ”ك  ك 
اصقاار ك ( )...ك يف ك اصسيئحة ك واصسفا ك لمحئوصة ك صتحديد ،ك  ك ورهم ك وتوضي ك اصعوام ك املؤثاة ك اتى ك قاارات ك اصسيئحك 

وستوليئهتم“ك ) .(Wall & Mathieson, 2006, p. 40ك 
اصسيئحةك واصسفاك منك مثئنيةك مكونئتك 
ك 
لمئك هوك مبنيك يفك اصشك ك رقمك (،)11-2ك تتكونك امتيةك اختئذك اصقاارك يفك 
)(Constructsك متك جتميعهئك يفك مخسك مااح ك رليسيةك فوك تفئاتية:ك ()1ك اصاغبةك يفك اصسفاك فوك اصشعورك بئحلئجة؛ك ()2ك 
مجعك املعتومئتك وتقييمهئ؛ك ()3ك قااراتك اصشااءك فوك اصسفا؛ك ()4ك اصتحضراتك صتسفاك وجتابةك اصسفا؛ك و()5ك تقييمك اصاضئك 
انك اصسفا ).(Fotis, 2015, pp. 124-125ك  ك 
تتأثاك اصاغبةك يفك اصسفاك لنقطةك انطالقك هلذهك اصعمتيةك مبئك يتي:ك ()1ك خغئلصك اصسئل ك واملتمثتةك يفك اخلغئلصك 
االقتغئ ية-االجتمئايةك واصستولية،ك و()2ك اصوايك مبوار ك اصوجهةك وخغئلغهئ،ك اص يك تتكونك بدورهئك منك مثئنيةك انئصا:ك 
(ف)ك املوار ك األوصية؛ك (ب)ك منئطقك اجلذبك واخلدمئتك اصسيئحية؛ك (ج)ك اهليك ك اصسيئسي،ك ك واالقتغئ يك واالجتمئايك 
صتوجهة؛ك ( )ك اجليااريئك واصبيئة؛ك (ه)ك نوعك وجو ةك اصبنيةك اصتحتيةك اصداامة؛ك (و)ك إمكئنيةك اصوصول؛ك (ز)ك إ راكك واجتئهئتك 
اصسكئنك احملتينيك يفك اصوجهة؛ك و(ح)ك تسويقك وتاويجك منتجك اصوجهة.ك اتىك اصاغمك منك ااتمئ ك منوذجك مئثيسونك ووالك 
اتىك اصنمئذجك اصايئ يةك صستوكك املستهتك،ك إالك فك نَّهك الك يأخذك بعنيك االاتبئرك  ورك اإل راك،ك ك واصذالاةك ومعئجلةك املعتومئتك 
( .)Gilbert, 1991; Sirakaya & Woodside, 2005ومعك ذصك،ك يقرتحك اصبئحثك هدسونك )(Hudson, 2000ك 
َّ
فن ك هذه ك اصعنئصا ك متث ك جزءًا ك من ك اصواي ك بئصسفا .ك يف ك حني ك ياى ك اصبئحثئن ك سرالئيئ ك وو سئيد ك  & (Sirakaya

)Woodside, 2005ك  َّ
فخرا،ك جتدرك اإلشئرةك 
فنك صتنموذجك قدرةك تفسريةك وتنبؤيهك منخفضةك ومنك اصغعبك تكميمهئ ك 
.ك و ً

يداك منك اصتحققك اصتجاييبك ) .(Fotis, 2015, p. 126ك 
َّك 
إىلك فنك هذاك اصنموذجك وصفيك  ك ويتطتبك مز ً
ك  ك 
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(Mathieson & Wall, 1982)

 عملية اتخاذ قرار السفر للباحثين ماثيسون ووال:)11-2( شكل 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,
2006). ك
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ج .نموذج الباحث موتينهو

)(Moutinho, 1987

قئم ك اصبئحث ك موتينهو ك )1987

 (Moutinho,ك استنئ ًك ا ك إىل ك فامئل ك نيكوسيئ ك ) ،(Nicosiaك هوار -شيثك 

)،(Howard-Shethك اجن ك )،(Engelك لوالتك وباللوي ك ) (Kollat & Blackwellك بتطوياك منوذج ك حولك ستوكك 
اصسئل ك فثنئءك اصاحالتك (اصشك ك رقمك )12-2ك وذصكك انك طايقك اصدمجك بنيك اصعديدك منك اصنظايئتك اصايئ يةك حولك ستوكك 
املستهتكك ).(Fotis, 2015, p. 128ك ياىك اصبئحثك  يكاوبك )(Decrop, 2006, p. 35ك  َّ
فنك هذاك اصنموذج:ك ”ك فلثاك 

اصذيك يقدمك نظاةك ائمةك وشئمتةك جلميعك املتيراتك اصاليسيةك اص يك تتدخ ك يفك امتيةك اختئذك اصقاارك 
ِّك 
اصنمئذجك مشوصيةك ()...ك و
صتسئل ك “ .ك 
لمئك ياىك اصبئحثئنك سوارباوكك وهورناك )(Swarbrooke & Horner, 2007ك  َّ
فنك هذاك اصنموذجك ممك يَّزك انك اصنمئذجك 
األخاىك منك نئحيتنيك فسئسيتني:


يعرتفك اصنموذجك بوجو ك ثالثك مااح ك خمتتفةك يفك امتيةك اختئذك اصقاار:ك ()1ك ماحتة ك مئك قب ك اصقاارك وامتيةك 
َّ
.ك يعرتفك اصنموذجك بأن ك آخاك ماحتةك منك 
اصقاار؛ك ()2ك تقييمك مئك بعدك اصشااء؛ك و()3ك اختئذك اصقاارك يفك املستقب
هذهك املااح ك ستعو ك لتيذيةك اكسيةك إىلك املاحتةك األوىل،ك منك خاللك حتقةك يفك اصنظئم؛



َّ
اصنموذجك إىلك فنك اصقااراتك اصشااليةك هيك نتيجةك صثالثةك مفئهيمك ستولية:ك ()1ك اصدارع؛ك ()2ك املعارة؛ك و()3ك 
يشرك 
اصتعك تُمك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 76ك 
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شكل رقم ( :)12-2نموذج سلوك السائح في السياحة للباحث موتينهو

)(Moutinho, 1987

Source: Moutinho, L. (1987), Consumer behaviour in tourism, European journal of marketing, 21(10), p.
ك 40.
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ميكنك شاحك هذهك املااح ك اصثالثةك مبزيدك منك اصتفغي ك لمئك يتي :ك 
أوال :عمليات القرار وما قبل القرار

Pre-decisions and decision processes

خيتصك هذاك اجلزءك بتدك رُقك األحداثك منك حمفزاتك اصسئل ك إىلك قاارك اصشااء.ك تتكونك هذهك املاحتةك منك ثالثةك جمئالتك 
تتمث ك يف:ك ()1ك هيك ك اصتفضي ك (لعمتيةك فسئسيةك يفك ماحتةك مئك قب

ك اصقاار)؛ك ()2ك اصقاار؛ك و()3ك اصشااءك  (Moutinho,

).1987, p. 39ك ميكنك تفغي ك هذهك اجملئالتك لئصتئيل :ك 


اجملئلك األول:ك هيك ك اصتفضي ك :Preference structure
ياتبط ك هيك ك تفضي ك اصسئل ك صوجهة ك معينة ك مبجمواة ك من ك اصعوام ك اص ي ك تشم  :ك ( )1ك اصتأثرات ك اصبيئيةك 
اصداختيةك مث ك املعئيرك واصقيمك اصثقئرية،ك ك واألساةك واجلمئائتك املاجعية،ك ك واصوضعك املئيلك واصطبقةك االجتمئاية.ك 
حيثك تؤثاك هذهك احملد اتك اتىك تقييمك اصسئل ك صتمنتجئتك اصسيئحية؛ك ()2ك احملد اتك اصفا يةك هليك ك اصتفضي ك 
واص يك تشم ك مفئهيمك مث ك اصشخغية،ك ك ومنطك احليئة،ك ك واأل وارك املدرلة،ك ك واصتعتمك واصدوارع؛ك ()3ك نيةك اصسئل ك 
صتشااءك اص يك تعتمدك اتىك متخصك اصعوام ك اصسئبقةك املشئرك إصيهئك "بتوصيدك اصثقة".ك ومعك ذصكك قدك تكونك هنئكك 
مشئاا ك مث ك ادم ك اصيقني ك ) ،(Uncertaintyك ك واحلذر ك ) ،(Cautionك ك واصقتق ك ) (Anxietyك واص ي ك تعم ك ك 
لمثبطئتك جتع ك اصسيئحك يستجيبونك بطايقةك خمتتفةك انك تتكك اص يك متتيهئك اجتئهئتهك حنوك اصوجهةك اصسيئحية؛ ك 



اجملئلك اصثئين:ك اصقاارك :Decision
ِّ
اائتك اص يك تشك ك امتيةك اصقاارك يفك 
ميكنك اصنظاك إىلك امتيةك اختئذك اصقاارك لستستةك منك اصنزاائت.ك تتمث ك اصنز
تتكك اص يك تسبقك اخليئر.ك ينتجك انك هذاك اصقاارك استعدا ك نفسيك منك حيثك اصنيةك جتئهك امتيةك اصشااء.ك قدك تستندك 
ك اتيهئك منك تاويجك اصوجهة،ك ك واصتجئربك اصسئبقة،ك 
ك 
قااراتك اصسئل ك اتىك اصغورك املدرلة،ك ك واملعتومئتك املتحغ
ك وصورةك اصوجهئتك احملتمتة،ك ك ووسطئءك اصسفا،ك  ك ونغئل ك اآلخاين،ك فوك اتىك اصتفئا ك االجتمئاي؛ ك 



اجملئلك اصثئصث:ك اصشااءك :Purchase
قدك تؤ يك اخلطواتك اصسئبقةك إىلك شااءك رحتةك إىلك وجهةك سيئحيةك معينة.ك متك وصفك اصشااءك اتىك فنهك نتيجةك 
صعمتيئتك نفسية،ك إذك يتمك شااءك املنتجك اصسيئحيك اصكتيك اتىك فجزاءك (مثال،ك اصنق ،ك اإلقئمةك واصاحالت،ك إخل)ك 
المئك لحزمةك سيئحيةك لئمتةك ).(Moutinho, 1987, pp. 39-42ك  ك 
وصيسك  ًك 

ثانيا :تقييم ما بعد الشراء

Post-purchase Evaluation

ك نظااك صتأثرهك اتىك اجتئهئتك اصسئل ك 
يُنظاك إىلك اصتقييمك مئك بعدك اصشااءك اتىك فنهك ماحتةك مهمةك يفك ستوكك اصسئل ك ً

وستولهك املستقبتيك ).(Fotis, 2015, p. 130ك صتقييمك مئك بعدك اصشااءك ثالثةك فهدافك رليسية:ك ()1ك يضيفك إىلك خمزنك 
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ءك رحغئك صتقااراتك املتعتقةك بئصسوق؛ك 
ًك 
،ك وبئصتئيلك يُثايك إطئرهك املاجعي؛ك ()2ك يوراك تقييمك مئك بعدك اصشاا
ك 
اخلرباتك صتسئل

و()3ك يوك رِّاك تيذيةك اكسيةك صتكونك مبثئبةك فسئسك صتعدي ك اصستوكك اصشااليك املستقبتيك ).(Moutinho, 1987, p. 42ك ك ك ك  ك 
ثالثا :اتخاذ القرار في المستقبل

Future Decision Making

ياتبطك اختئذك اصقاارك املستقبتيك بشك ك فسئسيك بدراسةك اصستوكك اصالحقك صتسئل ك منك خاللك حتتي ك االحتمئالتك 
املختتفةك صتكاارك امتيةك شااءك رحتةك معينةك صوجهةك سيئحيةك فوك خدمةك سيئحيةك ) .(Moutinho, 1987, p. 43ك 
د .نموذج الباحث جيلبرت )(Gilbert, 1991
منوذجئ ك الختئذ ك اصقاارات ك صدى ك مستهتك ك املنتجئت ك اصسيئحيةك 
يقرتح ك اصبئحث ك جيتربت ك ) (Gilbert, 1991ك  ًك 

(اصشك ك رقمك .)13-2ك يشرك هذاك اصنموذجك إىلك وجو ك مستوينيك منك اصعوام ك املؤثاةك اتىك املستهتك.ك يقرتبك املستوىك 
األولك صتتأثراتك منك األشخئصك ويتضمنك اصتأثراتك اصنفسيةك مث ك اإل راكك واصتعتم.ك يفك حنيك يتضمنك املستوىك اصثئينك 
منك اصتأثراتك تتكك اص يك متك تطوياهئك منك خاللك امتيةك اصتنشئةك االجتمئايةك وتشم ك اجلمئائتك املاجعيةك واصتأثراتك 
اصعئلتيةك ).(Swarbrooke & Horner, 2007, p. 47ك  ك 
شكل رقم ( :)13-2إطار اتخاذ القرار لدى السائح للباحث جيلبرت

)(Gilbert, 1991

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism, Routledge, p.47. (Adapted
from: Gilbert, 1991).
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ه .نموذج الباحث ميدلتون وآخرين

)(Middleton et al., 2001 ; 2009

منوذجئك مكيَّك ـ ًك فئك صستوكك املستهتكك يفك اصسيئحةك 
آخاونك )(Middleton et al., 2009ك  ًك 
اقرتحك اصبئحثك ميدصتونك ك و ك 

واصذيك فُطتقك اتيهك "ك منوذجك اصتحفيزك واالستجئبةك صستوكك املشرتي"ك (اصشك ك رقمك  14-2واصشك ك رقمك )15-2ك واصذيك 
يعتربك نسخةك جديدةك صنمئذجك اصبئحثك ميدصتونك )(Middleton, 1988ك واصبئحثنيك ميدصتونك ولالركك  (Middleton

).& Clark, 2001ك  ك 
يقومك اصنموذجك بئصفغ ك بنيك  وارعك وحمد اتك اصستوكك اصشااليك صتمستهتك،ك وياِّك لزك اتىك اآلثئرك اهلئمةك اص يك بإمكئنك 
منظمةك فوك مؤسسةك مئك توصيدهئك اتىك امتيةك شااءك املستهتكك انك طايقك استعمئلك اصقنواتك االتغئصيةك  (Swarbrooke

).& Horner, 2007, p. 45ك 
لمئك يقرتحك اصنموذجك يفك نسختهك اصثئنيةك )(Middleton & Clarke, 2001ك إمكئنيةك تقسيمك قااراتك اصشااءك يفك 
جمئلك اصسيئحةك واصسفاك إىلك فربعةك مكونئتك رليسيةك وستك امتيئتك تفئاتية:ك مدخالتك اصتحفيزك (اصعمتيةك األوىل)؛ك 
اصقنواتك االتغئصيةك (اصعمتيةك اصثئنية)؛ك خغئلصك املشرتيك وامتيةك اختئذك اصقاارك (واص يك تشم ك اصعمتيةك اصثئصثةك املتمثتةك 
اصدارع)؛ك خماجئت/استجئبةك اصشااءك 
ك 
يفك مغفيئتك االتغئلك Communication filtersك واصعمتيةك اصاابعةك املتمثتةك يفك 
فخراك مشئااك مئك بعدك اصشااءك ومئك بعدك االستهالكك (اصعمتيةك اصسئ سة).ك ميكنك حتتيتهئك مبزيدك منك 
(اصعمتيةك اخلئمسة)؛ك و ك ً
اصدقةك لئصتئيل :ك 


يشتم ك املكونك األولك اتىك اصعمتيةك األوىلك ()1ك املتمثتة ك يفك مدخالتك اصتحفيزك اص يك تكونك يفك شك ك 
َّ
ة،ك إالك فنك اصسئل ك املاتقبك قدك يكونك اتىك  رايةك 
منتجئتك سيئحيةك متوراةك يفك اصسوق،ك وبأادا ك غرك حمدو
بعد ك قتي ك جدًّاك منك اخليئراتك املتئحة؛



يشتم ك املكونك اصثئينك اتىك اصعمتيةك اصثئنيةك ()2ك املتعتقةك بئصقنواتك االتغئصية.ك حيثك ميك يِّزك اصبئحثئنك ميدصتونك 
ولالركك ) (Middleton & Clarke, 2001, p. 77ك بنيك اصقنواتك اص يك يتحكمك ريهئك املسوقون،ك واملشئرك 
إصيهئك بـ ك "قنواتك فوك وسئل ك االتغئلك اصامسية"،ك واصقنواتك االتغئصيةك غرك اصامسيةك مث ك األصدقئء،ك ك واصعئلتةك 
واجلمئائتك املاجعية.ك متك اصدمجك بنيك اصعمتيةك األوىلك واصثئنيةك يفك إصدارك سنةك ،2009ك فينك متت ك اإلشئرةك 
إصيهمئك بـك "احملفزات"ك (اصشك ك رقمك )15-2؛
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شكل رقم ( :)14-2نموذج التحفيز واالستجابة لسلوك المشتري إصدار

2001

Source: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007), Consumer behaviour in tourism (2nd ed.), USA: Elsevier, p.
46.

شكل رقم ( :)15-2نموذج التحفيز واالستجابة لسلوك المشتري إصدار
ك 
االستجابة
Response
ك 

المعالجة

المنبه

Processing

Stimuli

ك 
المشتري
سلوك ك 
(ماذا؟
ك 
أين؟

ك 

كم؟

ك 

كم من مرة)

ك 

2009

خصائص
عملية اتخاذ
القرار
للمشتري

المشتري

(اصثقئريةك 
االجتمئاية
اصشخغية
اصنفسية)

االتصاالت التسويقية
مغئ رك املعتومئتك 
األخاى

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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يتكونك املكونك اصثئصثك املتمث ك يفك خغئلصك املشرتيك وامتيئتك اصشااءك منك امتيتني:ك اصعمتيةك اصثئصثةك ()3ك 
ئصثةك 
املتمثتةك يفك مغفيئتك االتغئلك واصعمتيةك اصاابعةك () 4ك املتمثتةك يفك اصدارع.ك يعم ك اال راكك يفك اصعمتيةك اصث ك 
َّ
اء،ك حيثك فن ك مدخالتك املعتومئتك واحملفزاتك ” ك متا ك اربك غابئلك 
ف ك ) (Filterك يفك امتيةك قاارك اصشا
غ ٍّك 
لم َ
ُ
إ راليك فوك ستستةك منك املغفيئتك اصذهنيةك “ك ).(Middleton & Clarke, 2001, p. 80ك إضئرةك إىلك ذصك،ك 

ك يُنظاك إىلك اإل راكك اتىك فنهك ذوك طبيعةك  ينئميكيةك نتيجةك صتيراتهك بسببك اصتعتمك واصتجئرب.ك لمئك تقومك فربعةك 
انئصاك بتحديدك ميولك اصسئل ك احملتم ك إىلك االستجئبةك فثنئءك امتيةك اصدارعك (اصعمتيةك ،)4ك تتمث ك هذهك اصعنئصاك 
األربعةك يف:ك اخلغئلصك اصدميياارية،ك ك واصوضعيةك االقتغئ يةك واالجتمئاية،ك ك واخلغئلصك اصنفسيةك واالجتئهئت،ك 
واص يك حتد ك االحتيئجئت،ك ك واصاغبئتك واألهداف.ك 
متك يفك اصنموذجك املطورك سنةك  2009اصدمجك بنيك اصعمتيتنيك اصثئصثةك ()3ك واصاابعةك ()4ك يفك مفهومك واحدك يشئرك 
إصيه ك  بئسم ك "املعئجلة" ،ك يتكون ك هذا ك األخر ك من ك انغاين :ك خغئلص ك املشرتي ك وامتيئت ك اختئذ ك اصقاارك 
آخاون ك ) (Middleton et al., 2009ك هنجك 
صيته،ك تبىن ك اصبئحثك ميدصتون ك ك و ك 
صتمشرتي.ك اتىك اصاغمك منك مشو
َّ
اصبئحثك فجن ك ك وآخاينك )(Engel et al., 1978ك بغييتهك املعدصةك منك طافك اصبئحثك مورقئنك  (Morgan,
َّ
مك ركاةك فن ك هذهك اصعمتيئتك تتكونك 
) 1996ك منك فج ك منئقشةك امتيئتك اختئذك اصقاارك صتمشرتي.ك حيثك  َّك ا
ارك اصشااءك وتقييمك 
منك مااح ك اصتعافك اتىك املشكتة،ك ك واصبحثك انك املعتومئت،ك  ك وتقييمك اصبدال ،ك ك واختئذك قا ك 
جتابةك مئك بعدك اصشااءك املشئرك إصيهئك بعمتيةك »«PIECE؛ ك 


يتمك خاللك املكونك اصاابعك املتمث ك يفك خماجئتك اصشااءك (االستجئبة)،ك إجااء ك االختيئراتك املتعتقة ك بئملنتوج،ك 
ك مبئشااك بئصدوارعك (اصعمتيةك )4ك واص يك تاتبطك 
اصعالمة،ك اصسعا،ك واحمل ك (اصعمتيةك .)5ك تاتبطك هذهك اخليئراتك ارتبئ ك طًئ ك ً
بدورهئ ك خبغئلص ك املشرتي ك (اصعمتية ك  .)3ك بعدمئ ك يتم ك االختيئر ،ك تتوصَّد ك مشئاا ك مئ ك بعد ك اصشااء ك ومئ ك بعدك 

ك فوك تعززك املدرلئت ك منك خاللك اصتجئربك احملققة
اص يك تير
االستهالكك (اصعمتيةك )6ك و
ِّ
ِّ

(Fotis, 2015, pp.

).134-136
عملية اتخاذ القرار في السياحة

Purchase Decision-Making in Tourism

بعدك اصتطاقك إىلك فهمك منئذج ك ستوكك اصسئل

ك املطورةك منك طافك جممواةك منك اصبئحثني ك  (Middleton et al.,

)،2001; 2009; Gilbert, 1991 ; Moutinho, 1987 ; Mathieson & Wall, 1982 ; Wahab et al., 1976ك 
ك صنئك فن ك تتكك اصنمئذجك تاىك اصقاارك لعمتيةك خطية .ك حيثك ياىك اصبئحثك لامييك )َّ (Karimi, 2013
َّ
،ك فن ك هنئكك 
يتض
يقةك األلثاك استخدامئك هيك هنجك امتيةك 
ًك 
اصعديدك منك اصطاقك صنمذجةك ستوكك املستهتكك ور ًك قئك هلدفك اصبحث،ك صكنك اصطا
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اختئذك اصقاارك )(Decision-process approachك اص يك تقومك بدراسةك األحداثك اص يك تسبقك وتتبعك امتيةك اصشااء،ك واص يك 
آخاونك )(Du Plessis et al., 1991ك امتيةك اختئذك اصقاارك 
عافك اصبئحثك  يك بتيسيس ك ك و ك 
ِّك 
تفساك طاقك اختئذك اصقاارات .ك ك يُ ك ِّ

اتىك فهنئ:ك ” ك فمنئطك ستوكك املستهتكني،ك اص يك تسبق،ك حتد ك وتتبعك يفك امتيةك اختئذك اصقاارك اندك التسئبك املنتجئت،ك 

ك واألركئرك فوك اخلدمئتك اص يك تتيبك احلئجةك “ك ) .(Ristova, 2019, p. 33ك 
ك يُعترب ك اصبئحثئن ك لالوسن ك ولنئتش ك )& Knetsh, 1966

 (Clawsonك  َّك فول ك من ك نظاوا ك إىل ك جتابة ك اصرتريهك 

ئحثئنك إطئراك صتجابةك اصرتريهك مكوك نًئك منك 
)(Recreation experienceك ك لعمتيةك مكونةك منك ادةك مااح .ك رقدك اقرتحك اصب
ك ً

مخس ك مااح  ،ك تتمث ك يف :ك ( )1ك اصرتقب ك واصتخطيط ك ) (Anticipation and planningك في ك اصتفكر ك يف ك اصاحتةك 
واصتخطيطك هلئ؛ك ()2ك اصسفاك إىلك املوقعك )،(Travel to the siteك فيك اصاحتةك اصفعتيةك إىلك موقعك اصرتريه؛ك ()3ك اصتجئربك 
واألنشطةك يفك املوقعك )،(On site experiences and activitiesك فيك تتكك األنشطةك اصرتريهيةك واصستوليئتك ذاتك 
اصغتةك اص يك حتدثك يفك املوقع؛ك ()4ك سفاك اصاجوعك فوك اصعو ةك )،(Return travelك فيك رحتةك اصعو ةك اصفعتيةك إىلك املنزل؛ك 
و()5ك اصتذ ُك لاك )،(Recollectionك فيك االسرتجئعك واصتفكرك حولك اصتجابةك ) .(Fotis, 2015, p. 144ك 
بتطبيقك اإلطئرك املطورك منك طافك لالوسنك ولنئتشك  & (Clawson
َّك 
قئمك اصبئحثك رايدجنك )(Fridgen, 1984ك 

املعنوية،ك وستوكك 
معنويًئ ك بنيك اصعمتيئتك اصبيئيةك و ك 
إىلك جمئلك اصسيئحةك مقرتحئ ك بأنَّهك ” يقدم ك راب ك طًئ ك  ك 
ًك 
) Knetsh, 1966ك 

اصسفاك اصسيئحي “ ) .(Fridgen, 1984, p. 23لمئك قئمك اصبئحثك هئل ) (Hall, 2005 ; 2010بتبينك نفسك اإلطئرك 
مشراك إىلك فنَّهك منوذجك مااح ك امتيةك اصسفاك ).(Stages model of the travel processك إالك فك نَّه،ك قئمك بإائ ةك تسميةك 
ك ً
َّ
اك بوضوحك بأنك قاارك زيئرةك 
مشر
املاحتةك األوىلك بـك "اختئذك اصقاارك واصرتقب"ك )(Decision making and anticipationك  ك ً

اصوجهةك مدرجك ضمنك هذهك املاحتةك ).(Fotis, 2015, p. 144ك يفك حنيك قئمك اصبئحثك بئورك )(Bauer, 2001ك ومئهاك 
ُك 

آخاك ون ك ) (Maher et al., 2003ك  همك لذصكك بتبينك اإلطئرك املطورك منك طافك لالوسنك ولنئتشك  & (Clawson
ك و ك 

)Knetsch, 1966ك إالك فهنمك قئمواك بتقتيصك اد ك املااح ك إىلك ثالثة:ك ()1ك قب ك اصاحتةك )(Before the trip؛ك ()2ك فثنئءك 
اصاحتةك )(During the trip؛ك و()3ك بعدك اصاحتةك ).(After the tripك متك بعدك ذصك ك تبينك هذاك اصتقسيمك منك طافك 
ايك ومئناايك )،(Manrai & Manrai, 2011ك 
ك وك و سئيدك ولينغك )،(Woodside & King, 2001ك  ك ومئنا ك 
اصبئحثني ك 
ايرتك وآخاينك )(Dippelreiter et al., 2008ك ومئلئيك وروقتك ).(MacKay & Vogt, 2012ك  ك 
ك و يبتا ك 
من ك منئذج ك امتيئت ك اختئذ ك اصقاار ك األخاى ك تتك ك اص ي ك اقرتحهئ ك اصبئحثئن ك راوشو ك وصيقوهرال ك  & (Frochot

) ،Legohérel, 2010ك واص يك متك تكييفهئك انطالك قًئك منك  راسةك اصبئحثني ك وو

سئيدك ولينغك  (Woodside & King,

).2001ك يعتربك اصتعافك اتىك احلئجةك ور ًك قئك صتبئحثنيك مغدرك امتيةك اختئذك اصقاارك اصشاالي.ك حيثك تتضمنك هذهك اصعمتيةك 
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رضئءك وإشبئع ك حئجئتك اصسيئح.ك 
ك 
اصبحث ك انك املعتومئتك اهلئ رةك إىل ك حتديدك جممواةك منك املنتجئتك اصقئ رةك اتى ك إ
ميكنك توضي ك مااح ك هذهك اصعمتيةك يفك اصشك ك رقمك (.)16-2ك  ك 
حسبك هذينك اصبئحثني،ك الك يعافك األراا ك سوىك جزءك منك جمم ك اخليئراتك املتوراةك يفك اصسوق،ك إذك حيتفظونك رقطك 
بئص يك يتعارونك اتيهئك وتكونك قئبتةك صتتحقيقك منك حيثك اصوقتك وامليزانيةك املتئحة.ك يتمك بعدك ذصكك تقييمك اصوجهئتك اص يك 
ك َّ
متك اختيئرهئك بئالاتمئ ك اتىك جممواةك منك املعئيرك ذاتك اصعد ك احملدو ك (ائ ةك 3ك فوك .)4ك ك لمئك تتكونك بعضك اصقااراتك 
اصسيئحيةك مث ك تنظيمك رحتةك سيئحيةك بدونك االستعئنةك بئملؤسسئتك املتخغغة،ك اصعديدك منك اصقااراتك اجلزليةك (اختيئرك 
وسيتةك اصتنق ،ك مكئنك اإلقئمة،ك تواريخك اصذهئبك واصعو ة،ك األنشطةك اصسيئحيةك ك وامليزانية،ك إخل)ك واص يك تتسمك بدرجةك ائصيةك 
منك اصتعقيد.ك فمئك يفك حئصةك اصعطالتك اص يك تعتمدك اتىك اصعاوضك ( ،)Package toursك اإلقئمةك يفك رندقك  (Hotel

يقةك مبئشاةك لحزمةك لئمتة،ك يكونك ريهئك قاارك 
ك 
) club stayك فوك اصاحالتك اصبحايةك ()Cruisesك واص يك يتمك شا ك اؤهئك بطا
ومقغوراك اتىك اختيئرك نوعك املنتوج،ك ك واصوجهةك فوك اصعالمةك اصتجئريةك  (Frochot & Legohérel,
اصشااءك فلثاك تبسي ك طًئك 
ً

) .2010, p. 64ك 
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شكل رقم ( :)16-2التسلسل الزمني لمراحل اتخاذ القرار لدى السائح

اختيار األنشطة

اإلقامة

يمكن زيارتها

النقل

واألماكن التي

Source : Frochot, I., et Legohérel, P (2010), Marketing du tourisme, 2ème édition, Dunod, Paris, p. 63.
(Adapted from : Woodside & King, 2001).

صكنك قدك تكونك مااح

ك امتيةك اختئذك اصقاارك مثتمئك متك وصفهئك منك طافك اصبئحثنيك راوشوك وصيقوهرالك  (Frochot

)& Legohérel, 2010ك غرك منتظمةك ومتواجدةك اندك ل ك امتيةك شااءك ملنتجك سيئحيك وذصكك ور ًك قئك صطبيعةك اصقاارات.ك 
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إذك جندك منك جهةك اصقااراتك اصاوتينيةك ومنك جهةك فخاىك اصقااراتك اص يك تتطتبك امتيئتك قاارك موسعةك لمئك هوك موض ك 
يفك اصشك ك رقمك ( .)17-2ك 
شكل رقم ( :)17-2عملية اتخاذ القرار وفقا لدرجة التعقيد

Source : Frochot, I., et Legohérel, P (2010), Marketing du tourisme, 2ème édition, Dunod, Paris, p. 66
(Based on : Mayo & Jarvis, 1981 ; Peter & Olson, 1987).

لمئك ياىك بعضك اصبئحثني َّ
ك فن ك امتيةك اصسفاك ) (Travel processك هيك امتيةك  وريةك ) ،(Cyclicalك منك بينهمك 
اصبئحثك لايبندورفك )(Krippendorf, 1986ك اصذيك يعتربك  َّفولك منك قئمك بتغ ُورك امتيةك اصسفاك بشك ك  وري.ك وهذاك 

مئك يتفقك معهك اصبئحثك قو الك ) (Goodall, 1988ك اصذيك يعتربك اصعط ك ) (Holidaysك ” ك فحدك اصدائلمك األسئسيةك 
ألمنئطك اصستوكك يفك اجملتمهئتك اصيابيةك املتقدمةك “،ك لذصكك اصبئحثئنك وياثناك ولالينك )،(Werthner & Klein, 1999ك 
واصبئحثك هئلك )(Hall, 2005ك واصبئحثك روتيسك )(Fotis, 2015ك اصذينك يتفقونك اتىك اصطبيعةك اصدوريةك صعمتيةك اصسفا.ك 
قئمك هذاك األخر ك بئقرتاحك امتيةك سفاك  وريةك متكونةك منك فربعك مااح ك تتمث

ك يف:ك ()1ك ماحتةك احلتمك  (Dreaming

)stage؛ك ()2ك ماحتةك مئك قب ك اصاحتةك )(Pre-trip stage؛ك ()3ك ماحتةك فثنئءك اصاحتةك )(During the trip stage؛ك 
و()4ك ماحتةك مئك بعدك اصاحتةك ).(Post-trip stageك ميكنك توضيحهئك يفك اصشك ك رقمك ( .)18-2ك 
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شكل رقم ( :)18-2عملية السفر لقضاء عطلة وفقا للباحث فوتيس

)(Fotis, 2015

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.

سلوك السائح في عصر الرقمنة
1.8.2

Tourist Behaviour in the Digital Age

مراحل اتخاذ القرار للسائح في عصر الرقمنة

Decision-Making Stages of the Tourist

.in the Digital Age
يُع ُك دك اصتحتي ك اصنظايك صتستوكك اصشااليك صتمستهتكني،ك يفك احملالتك اصتجئريةك فوك اربك االنرتنت،ك منك املواضيعك اص يك 
ك جداك منك اصدراسئتك اص يك تنئوصتك اصستوكك 
تيطيتهئك إىلك حدك ك لئفك  ك يفك األ بيئت.ك يفك حني،ك هنئكك اد ك قتي ًك 
ٍّك 
متت ك 
اصشااليك يفك جمئلك اصسيئحةك اإلصكرتونيةك ) .(Hikkerova, Arlotto, & Mutte, 2011, p. 67ك 
آخاونك ) (Court, Elzinga, Mulder, & Vetvik, 2009بتطوياك منوذجك حولك قااراتك 
قئمك اصبئحثك لورتك ك و ك 
اصشااء،ك بنئءًك اتىك  راسةك استقغئليةك صعينةك مكونةك منك 20000ك مستهتكك يفك مخسك صنئائتك وثالثك قئراتك خمتتفة.ك 
يةك جملمواةك معينةك خاللك ماحتةك 
ك 
استهمك فن ك املستهتكني ك يقومون ك بإضئرةك وطاحك اصعالمئتك اصتجئر
َّك 
تبني ك منك خالل ك  ر
َّ
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بدال ك منك تقتيصك نطئقك خيئراهتمك بشك ك منهجيك إىلك حنيك اختئذك اصقاارك حولك مئك سيتمك شااك ؤه .ك بعدك 
تقييمك ممتدة،ك  ًك 
اء،ك غئصبًئك مئك يدخ ك املستهتكونك يفك االقةك ممتدةك وافويةك معك اصعالمةك اصتجئرية،ك ويقومونك مبشئرلةك جتئرهبمك 
ك 
امتيةك اصشا
معهئك اربك االنرتنت ك ومنك خاللك االاتمئ ك  اتىك وسئل ك اصتواص ك االجتمئاي.ك تتمث ك املااح ك األربعةك صعمتيةك اختئذك 
اصقاارك ور ًك قئك هلذاك اصنموذجك ريمئك يتي:ك ()1ك االاتبئرك )(Consider؛ك ()2ك اصتقييمك )(Evaluate؛ك ()3ك اصشااءك )(Buy؛ك 
و()4ك االستمتئع،ك ك واصدرئعك واالرتبئطك ).(Enjoy, Advocate, Bondك تعم ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك اتىك 
جع ك خطواتك "اصتقييم"ك و"اصدرئع"ك فلثاك فمهية.ك قئمك اصبئحثئنك بتعدي ك اصنموذجك منك فج ك اصتعُافك اتىك فمهيةك "حلظةك 
ااهك مؤخك ًااك منك فج ك وصفك اصواقعك اجلديد،ك 
َّك 
اصغفاك صتحقيقة"ك ) ،(Zero Moment of Truthوهوك مغطت ك متك اخرت
فينك ينبييك اتىك املس ك ِوقنيك اصتنئرسك منك فج ك جذبك انتبئهك املشرتينك اربك االنرتنتك وذصكك قب ك اختئذهمك صقاارك اصشااءك 
متك تبينك هذاك اصنموذجك منك قِب ك اصبئحثنيك هيدسونك وثئلك  (Hudson
ك 
).(Hudson & Thal, 2013, pp. 156-157ك 
) & Thal, 2013ك اصت َذك ين ِك ن ك قئمئك بتطبيقهك منك فج ك تفسرك ستوكك اصسئل ك اتىك االنرتنت.ك يوض ك اصشك
،)19ك املااح ك األربعةك اص يك ميُك اك هبئك اصسئل ك اتىك االنرتنتك اندك اختئذهك صقاارك اصشااء .ك 

ك رقمك (-2

شكل رقم ( :)19-2مراحل اتخاذ القرار لدى السائح في عصر الرقمنة

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).
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اسئتك اصسئبقةك فنك اصعديدك منك اصسيئحك يدجمونك حبكمةك بنيك خمتتفك مغئ رك املعتومئتك املتئحة،ك 
َّك 
لمئك بك يَّنتك اصدر
بئإلضئرةك إىلك مغئ رك املعتومئتك اصسيئحيةك اصتقتيديةك واملعرتفك هبئ،ك مث :ك اصكتيبئتك اإلرشئ يةك واصوثئلقك األخاىك 
اخلئصةك بئصوجهة،ك ك ووسئل ك اإلاالم،ك ك واصولئالتك اصسيئحية،ك ك واملعتومئت ك املنقوصةك مبئشاةك منك طافك األقئرب/األساةك 
واصتجابةك اخلئصةك صتسئل ك ) .(Jacobsen & Munar, 2012, p. 39ك 
منذك نشأةك االنرتنت،ك  َّ
نك املستهتكونك منك اصوصولك إىلك لميةك هئلتةك منك املعتومئت،ك ك ووسئل ك اصبحثك انهئك 
ك 
متك
واملقئرنة ك بينهئ ك بنقاة ك زر ك واحدة .ك رور ًك قئ ك صتبئحث ك سيقئال ك ) ،(Sigala, 2017ك تعترب ك شفئرية ك املنتجئت ،ك املور ينك 
واألسعئر ،ك املعتومئت ك األوصية ك واأللثا ك فمهية ك اص ي ك جعتت ك املستهتكني ك فلثا ك استقالصية .ك  ك ومع ك ظهور ك اصشبكةك 
اصرتويجك املشرتكك صتجئرهبمك 
االجتمئاية،ك وك رَّاتك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك وظئلفك إضئريةك تسم ك صتسيئحك بئصتعتيقك و ك 
اصسيئحية :ك 


املشئرلة :ك تسم ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئاي ك صتسيئح ك مبشئرلة ك خمتتف ك احملتويئت ك (اصنغوص ك ك واصغورك 
ومقئطعك اصفيديو)؛



جهئز،ك يفك في ك مكئنك ويفك 
ِّك 
ك االجتمئايك منك في ك 
ِّك 
اصتواجدك االررتاضي:ك ميكنك اصوصولك إىلك وسئل ك اصتواص
في ك وقت.ك يتمتعك اصسيئح ك (املتغتونك بشبكةك االنرتنت)ك بئصقدرةك اتىك اختئذك اصقااراتك (حىت ك يفك اصتحظةك 
ِّك 
األخرة)ك حولك مئك يستهتكونه؛ك ليفك ومىتك تتمك امتيةك اصشااء؛ك واألهمك منك ذصك،ك ملئذاك يتمك استهالكك 
ومشئرلةك جتئرهبمك اصسيئحيةك اخلئصةك منك فج ك بنئءك هويتهمك اإلصكرتونية؛



احملئ ثئت:ك تسم ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك صتسيئحك بئملبئ رةك واملشئرلةك يفك احلواراتك واصتفئاالتك اربك 
االنرتنت،ك واص يك تؤثاك بدورهئك اتىك امتيئتك صنعك اصقاارك صتسيئحك اآلخاين؛



اصعالقئتك وتكوينك اجملموائت:ك تسم ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك صتسيئحك بئصتواص ،ك  ك وتكوينك واملشئرلةك 
يفك جمموائتك منك خاللك اصتواص ك معك اصسيئحك اآلخاين،ك ك واصتفئا

ك وتكوينك االقئتك معهمك  & (Sigala

).Haller, 2019, p. 142
ومعك ذصك،ك هنئكك قدرك لبرك منك ادمك اصيقنيك حولك ليفيةك رهمك ستوكك اصبحثك انك املعتومئتك اصاقمية.ك إذك تشرك 
اصدراسئتك إىلك منوك متسئرعك يفك مغئ رك املعتومئتك اصاقمية،ك وإىلك تييراتك جذريةك يفك ستوليئتك اصبحثك انهئ.ك يؤلدك 
فن ك اصسيئحك يستخدمونك بشك ك فسئسيك اسرتاتيجيئتك اصبحثك اربك 
آخاك ون ك ) (Ho et al., 2015ك  َّك 
اصبئحثك هوك و ك 
ك 
االنرتنتك بنئءًك اتى:ك ()1ك استخدامك حمالئتك اصبحث؛ك ()2ك اصكتمئتك املفتئحية؛ك ()3ك مواقعك االنرتنتك املاجعيةك (مث ك 
املواقعك احلكومية)؛ك ()4ك مقئرنةك نتئلجك اصبحث؛ك و()5ك تغف ك صفحئتك اصويب.ك بئصاغمك منك ذصك،ك يداوك اصبئحث ك ونك 
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فن ك اصسيئح ك يقومونك 
إىل ك تطويا ك  راسئت ك معمقة ك يف ك هذا ك االجتئه.ك لمئ ك وجد ك اصبئحث ك برويل ك ) (Pirolli, 2016ك  َّك 
بعمتيئتك اصبحثك اتىك االنرتنتك بدونك فمنئطك فوك خمططئتك  قيقة،ك واألهمك منك ذصك،ك  ونك رهمك لئم ك السرتاتيجيئتك 
فنك 
اصبح ثك اص يك يقومونك بتنفيذهئ.ك منك جهةك فخاى،ك يؤلدك اصبئحثئنك صوك وجورسويك ) (Lu & Gursoy, 2015ك  َّك 
اصسيئحك غئرقونك يفك اصكميةك اهلئلتةك منك املعتومئتك اص يك ميكنهمك اصوصولك إصيهئ،ك ك وفهنمك جيدونك صعوبةك يفك اصتمييزك بنيك 
فنك ذصكك اصيموضك يعيقك امتيةك حبثهمك انك املعتومئتك ) .(Zillinger, 2019, p. 2ك 
اصغفحئتك واحملتوى،ك و َّك 
آخاك ونك )(Xiang et al., 2014ك وفملئيداك سونتئنئك ومورينوك جي
قسيونقك و ك 
ك 
صذصكك يشرك اصبئحثئنك 

ك (Almeida-

) Santana & Moreno-Gil, 2017ك إىلك ضاورةك رهمك طايقة ك تكيُفك اصسيئحك معك هذهك اصتييرات ك وليفيةك وصوهلمك 
صتمعتومئت،ك منك فج ك اختئذك قااراتك تسويقيةك تتوارقك معك خغئلغهم،ك  ك وتغميمك وتطوياك اسرتاتيجيئتك اتغئصيةك رعئصة .ك 
2.8.2

تأثير الكلمة المنقولة اإللكترونية على سلوك السياح

Impact of eWOM on Tourist

.Behaviour

تتمث ك اصكتمةك املنقوصةك اإلصكرتونيةك ()Electronic Word of Mouthك يفك ”ك ل ك ااضك ()statementك إجيئيبك 
فو ك ستيب ك من ك طاف ك زبون ك حمتم  ،ك حئيل ك فو ك سئبق ك حول ك منتج ك فو ك مؤسسة ،ك واصذي ك يكون ك متئحًئ ك صتعديد ك منك 
األشخئصك واملؤسسئتك اربك شبكةك االنرتنتك “ك ) .(Hennig-Thurau & Gwinner, 2004, p. 39ك 

نظااك صكوهنئك "صوت"ك املستهتكك ولوهنئك تعكسك جتئربك خمتتفك اصزبئلن،ك فصبحتك اصكتمةك املنقوصةك ذاتك مغداقيةك 
ك ً

ن ك حوايلك  %63ك منك املستهتكنيك يثقونك يفك املستهتكنيك اآلخاينك ويفك توصيئهتم ك  (Obbelode, 2009,
ائصية،ك إذك إ َّك 

).p. 5ك  ك 
قد ك تكونك اصكتمةك املنقوصةك اإلصكرتونية ك اتىك شك ك تعتيقئتك  Reviewsك (آراءك املستهتكك يفك موقعك إصكرتوينك 
معني)،ك فوك بايدك  Mailbagsك (آراءك اصزبونك يفك موقعك اصبئلع)،ك املنتديئتك ،Forumsك اصاسئل ك اإلصكرتونية ك اصشخغيةك 
ك تبنيك منك خاللك 
،Personal e-mailك غافك اصدر شةك Chat roomsك واملااسالتك اصفوريةك .Instant messagingك إذ َّ
فنك مغدرك اصكتمةك املنقوصةك اإلصكرتونيةك 
راسةك قئمك هبئك ل ك منك شيندصاك وبيكئرتك )(Schindler & Bickart, 2005ك  َّك 
األلثاك استعمئالك هوك تعتيقئتك املستهتكنيك اآلخاين،ك حيثك تتمث ك األسبئبك اصاليسيةك صذصكك ريمئك يتي :ك 


مجعك املعتومئتك حولك اصعالمئتك واملنتجئتك انك طايقك االستشئرةك بتجابةك اصعديدك منك األشخئص؛ ك 



تدايمك فوك تأليدك قاارك  ك متَّك اختئذهك منك قب ك ) .(Mauri & Minazzi, 2013, pp. 100-101ك 

صكنك قدك حتتويك تعتيقئتك املستهتكنيك بعضك املعتومئتك املتحيزة.ك فوال،ك يكونك ائ ةك األشخئصك اصذينك يقومونك 
ك متئمئك (ادمك وجو ك اصوسط).ك إذك تشرك اصتعتيقئتك اإلجيئبيةك إىلك جتئربك مؤيدةك 
بنشاك تعتيقك راضنيك صتيئيةك فوك غرك راضني ًك 
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وهتدفك إىلك نغ ك اصزبئلنك اآلخاينك بئملنتجك املعينك بينمئك تشرك اصتعتيقئتك اصستبيةك إىلك جتئربك غرك مؤيدةك وهتدفك إىلك 
ك ثئنيًئ ،ك قد ك يكون ك األشخئص ك اصذين ك قئموا ك بكتئبة ك اصتعتيق ك متأثاينك 
رع ك وتثبيط ك اآلخاين ك ان ك شااء ك ذصك ك املنتج .ك 

فخرا،ك قد ك جندك يفك بعض ك األحيئنك تعتيقئتك 
خبغئلصك غرك موضوايةك وبئصتئيلك قدك يؤ يك ذصكك اىلك توصيدك اصتحيُز.ك و ك ً
مزيَّفةك سواءك لئنتك إجيئبيةك فوك ستبية،ك قدك متك بثُهئك منك طافك املؤسسة ك ذاهتئ ك فوك املنئرسنيك منك فج ك اصارعك منك مسعةك 
املؤسسةك واصضارك بسمعةك املنئرسك ) .(Mauri & Minazzi, 2013, p. 101ك 
يفك صنئاةك اصسيئحةك تتكك اص يك تنئوصتك تأثرك 
ك 
منك اصدراسئتك اص يك تنئوصتك تأثرك اصكتمةك املنقوصةك اإلصكرتونيةك 
اصتعتيقئتك اتىك نتئلجك فوك خماجئتك اصفنئ ق.ك منك بينهئك  راسةك اصبئحثك تيومينئنك ()Tuominen, 2011ك اص يك بك يَّنتك 
وجو ك ارتبئطك بنيك ف اءك املؤسسة،ك  ك واد ك اصتعتيقئتك وتاتيبك اصفندقك يفك املواقعك اإلصكرتونية.ك رئصتعتيقئتك اإلجيئبيةك 
واصرتتيبئتك اصعئصيةك تعكسك األ اءك اجليدك صتفنئ ق،ك بينمئك تشرك اصتعتيقئتك اصستبيةك واصرتتيبك املنخفضك إىلك ف اءك سيء.ك 
حيثك بنيك فيضئك ل ك منك ييك وآخاونك ()Ye et al., 2011ك اصتأثرك اصكبرك صتعتيقئتك اصسيئحك اتىك اصزيئ ةك يفك مبيعئتك 
َّ
اصفنئ ق،ك واص يك قدك ترتاوحك بنيك 5ك و %10منك اصزيئ ةك يفك احلجزك ) .(Hsu, Chen, & Ting, 2012, pp. 187-188ك 
متَّك ك لذصكك  راسةك تأثرك اصكتمةك املنقوصةك اإلصكرتونيةك واصتعتيقئتك اتىك ستوكك اصسيئح،ك خئصةك ريمئك يتعتقك بعمتيةك 
اصبحثك انك املعتومئت،ك ك واصتخطيطك صتعطتةك وقااراتك اصشااء.ك يُعتَربك اصتكئرؤك اصستيبك فو ك اإلجيئيب ك صتاسئصةك منك بنيك 
)ك فنك تكئرؤك اصتعتيقك (ستيبك فوك 
املتيراتك األلثاك فمهية،ك إذك وجدك ل ك منك الرمئنك وسئنك (َّ Lerman & Sen, 2007ك 

إجيئيب)ك يؤثاك اتىك ستوكك املستهتكك صكنك بأشكئلك خمتتفةك وذصكك ور ًك قئك صنوعك املنتجك (املتعةك مقئب

ك اصنفعيةك  Hedonic

ك فن ك اصتعتيقئتك 
).ك لمئ ك التشف ك سيقاس ك ورئرموصن ك (َّ )Seegers & Vermeulen, 2009ك 
 versus Utilitarianك 
جيئبيةك حتسنك منك إ راكك اصسيئحك احملتمتنيك ملختتفك اصفنئ قك ).(Mauri & Minazzi, 2013, p. 100ك  ك 
اإل
ِّ
قئمتك فيضئك بعضك اصدراسئتك وبشك ك خئصك بئصرتليزك اتىك إمكئنية ك فنك تكونك صتكتمةك املنقوصةك اصستبيةك تأثرك 
ًك 

فقوىك مقئرنةك بئصكتمةك املنقوصةك اإلجيئبيةك وذصكك بسببك اصتأثرك اصضئرك واصستيبك اتىك خمتتفك املؤسسئت.ك رمثال،ك بك يَّنتك 
ك تأثراك ستبيًئك اتىك املوثوقيةك املدرلةك صتمؤسسةك 
راسةك اصبئحثك شئتئرجيك (َّ )Chatterjee, 2001ك 
ك فنك صتتعتيقئتك اصستبية ً

اسئتك فخاىك فنك تأثرك اصتعتيقئتك اصستبيةك غرك خمتتفك انك اإلجيئبيةك منهئ،ك منك بينهئك 
َّك 
واتىك نك يَّةك اصشااء.ك بينمئك بيَّنتك  ر
راسةك اصبئحثنيك سيقاسك ورئرموصنك ()Seegers & Vermeulen, 2009ك اص يك بيَّنتك  َّ
فنك ك  ُلالًّك منك اصتعتيقئتك اإلجيئبيةك 
واصستبيةك تزيدك منك وايك املستهتكك بوجو ك املؤسسةك ) .(Mauri & Minazzi, 2013, p. 101ك 
انطالك قًئ ك  ك ممَّئك مت ك ااضهك ميكن ك طاحك اصسؤالك اصتئيل:ك ليفك ميكنك صتمؤسسئتك اصسيئحية ك فن ك خت ِّك فضك منك تأثرك 
اصتَّعتيقئتك اصستبيةك اتىك اصقااراتك اصشااليةك واصتوقعئت؟ ك 
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اسئتك احلديثةك فن ك االنتشئرك اصواسعك الستعمئلك اصكتمةك املنقوصةك اإلصكرتونية ك واصتعتيقئتك اخلئصةك 
َّك 
اقرتحتك اصدر
بئصنسبةك ملسريك املؤسسئت.ك رئملؤسسئتك اصواايةك بأمهيةك 
ابئرةك انك راصةك فلثاك منهك هتديدا ك 
ًك 
بئملؤسسئتك اصسيئحية ك 
ِّ
اصكتمةك املنقوصةك تقومك بئستيالل ك هذهك اصفاصةك بئاتبئرهئك آصيةك تسويقيةك جديدة.ك حيثك يستعم ك ك ل ك منك مئيزصنيك 
وقو سك ()Mayzlin & Godesك مغطت ك اصكتمةك املنقوصةك اخلئرجيةك ()Exogenous WOMك منك فج ك وصفك 
األنشطةك اصفئاتةك صتمؤسسئتك اص يك حتث ك املستهتكنيك اتىك نشاك اصكتمةك املنقوصةك حولك منتجئهتئك بئالاتمئ ك اتىك 
ُك 
االنرتنتك ) .(Mauri & Minazzi, 2013, p. 102ك 
تأثير االبتكار في صناعة السياحة على سلوك السائح

Impact of Innovation in the Tourism

.Industry on Tourist Behaviour
متك خاللك اصسنواتك املئضيةك إجااءك اصعديدك منك اصدراسئتك حولك موضوعك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك حيثك 
رَّك لزتك هذهك اصدراسئتك بشك ك فسئسيك اتىك املفئهيمك اصنظايةك صالبتكئرك يفك جمئلك اصسيئحةك وتأثراتهك اتىك ف اء،ك ك ورحبيةك 
ك تبني َّ
ك فنك اصدراسئتك 
وتنئرسيةك املؤسسئت.ك يفك حني،ك وبعدك االطالعك اتىك اصعديدك منك األ بيئتك واصبحوثك ذاتك اصغتةَّ ،
اصتجايبيةك اص يك تنئوصتك تأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك اصستوكك اصسيئحيك نئ رة.ك و َّ
فنك اصدراسئتك اص يك تشم ك 
يفك مجيعك اصغنئائتك اصفاايةك املكونةك صغنئاةك اصسيئحةك (واملتمثتةك يفك صنئاةك اصفندقة،ك  ك وصنئاةك اصنق ،ك 
ِّك 
تأثرك االبتكئرك 
ك وصنئاةك املطئام،ك  ك وصنئاةك اصوسئلطك وصنئاةك اصرتريه)ك اتىك اصستوكك اصسيئحيك منعدمة.ك إذك الحظنئك ختغصك بعضك 
اصد راسئت ك يف ك صنئاة ك رااية ك واحدة ،ك فو ك يف ك بعض ك اجلزليئت ك منك ل ك صنئاة ك رااية ،ك وهذا ك راجع ك إىل ك اصتعقيدك 
فمااك مستحيالك 
واالختالرئتك اصكبرةك بنيك ل ٍّك ك منهئ،ك ممئك جيع ك إجااءك  راسةك واحدةك تض ُك مك تأثرك ل ك اصغنئائتك اصفاايةك  ك ً
فوك صعبك اصتحقيق.ك هذاك مئك  رعنئك إىلك اصرتليزك يفك اصدراسةك امليدانيةك اتىك إحدىك اصغنئائتك األلثاك فمهيةك يفك صنئاةك 
اصسيئحةك واملتمثتةك يفك صنئاةك اصفندقة.ك ميكنك توضي ك فهمك اصدراسئتك اصتجايبيةك اص يك تنئوصتك تأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك 
اصسيئحةك اتىك اصستوكك اصسيئحيك يفك اجلدولك رقمك (.)4-2ك  ك 
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جدول رقم ( :)4-2أهم الدراسات التي تناولت موضوع االبتكار في صناعة السياحة وتأثيره على
السلوك السياحي
الباحثون

مجال البحث
االبتكئرك اصتكنوصوجيك اربك صوال ك اصطعئمك اإلصكرتونيةك وتأثرهئك اتىك رضئك اصعمالء ك 

)(Hsu & Wu, 2013

بونك يفك املطئامك اصعاقيةك واالقتهمئك بئصنيةك اصستوليةك 
ك 
ورك االبتكئرك اخلدميك وجتابةك اصز
صتزبئلن ك 

)(Su, 2011

تأثرك االبتكئرك يفك اخلدمئتك اصفندقيةك اتىك خيئراتك اصعمالء ك 

(Victorino,
Verma,
)Plaschka, & Dev, 2005

تأثرك االبتكئرك ك واإلبداعك اتىك قااراتك شااءك اخلدمئتك املقدمةك منك طافك املؤسسئتك 
اصفندقية ك 

(Tigu, Iorgulescu, & Ravar,
)2013

تأثرك االبتكئرك يفك املنتجئتك اصفندقيةك اتىك قااراتك شااءك ووالءك اصعمالء ك 
اكك اصسيئحك صتقيمةك ونيتهمك إلائ ةك 
ك 
تأثرك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك إ ر
اإلقئمةك يفك اصفنئ ق ك 
تأثرك خدمةك االنرتنتك اتىك رضئك زبئلنك اصفندق ك 

Onojaefe,

&

(Nhepera
)2017

)(Khuong & Giang, 2014
)(Lee & Tussyadiah, 2010

تأثرك إمكئنيةك اصوصولك إىلك االنرتنتك اتىك اختيئرك سيئحك األامئلك صتفندق ك 
تأثرك اصتكنوصوجيئتك اصرتريهيةك يفك اصيافك اصفندقيةك اتىك امتيةك اختئذك اصقاار ك 
المصدر :من إعداد الطالبةك 

)(Kassim, 2010
)(Bilgihan, 2012

منك بنيك هذهك اصدراسئتك تتكك اص يك قئمك هبئك اصبئحثئنك سوك وزميته ك ) (Hsu & Wu, 2013ك ك واص يك هدرتك إىلك 
التشئف ك مدىك تأثرك االبتكئر ك اصتكنوصوجيك اربك صوال ك اصطعئمك اإلصكرتونيةك اتىك رضئك اصعمالء .متتك هذهك اصدراسةك 
لوسيتةك صتقدميك قئلمةك اصوجبئت.ك تبنيك 
اتىك اينةك منك زبئلنك مطعمك نيوزيتنديك يعتمدك اتىك جهئزك األيك بئ ك )(iPadك ك 
َّ
منك نتئلجك اصدر َّ
اسةك فن ك االبتكئر ك اصتكنوصوجيك املستخدم ك فثَّا ك بئإلجيئب ك اتى ك مستوىك رضئك اصزبئلن ،ك حيثك فشئرك 
َّ
نك إىلك فنك جهئزك األيك بئ ك يعكسك اصغورةك اصعغايةك صتمطعم.ك هذاك مئك فلدتهك 
املستجو ك بو
َ

راسةك اصبئحثك سو ك  (Su,

)2011ك اص يك هدرتك إىلك التشئفك  ورك االبتكئرك اخلدميك وجتابةك اصزبونك يفك املطئامك اصعاقيةك )،(Ethnic restaurantsك 
واالقتهمئك بئصنيةك اصستوليةك )(Behavioural intentionك صتزبئلن.ك حيثك متَّك منك فج ك ذصكك استجوابك اينةك مكونةك 
منك زبئلنك اشاةك ()10ك فنواعك منك املطئامك (،)n=322ك ومتَّك فخذك بعنيك االاتبئرك مخسةك اوام ك تتمث ك يف:ك ()1ك املوسيقىك 
واصتجهيزات؛ك ()2ك املظهاك واصبيئةك احمليطةك بئملطعم؛ك ()3ك املنتجئتك األسئسيةك وتستيمك اخلدمة؛ك ()4ك اإلضئءةك واألصوانك 
األنشطةك اصثئنوية.ك تبنيك منك نتئلجك اصدر َّ
ك صالبتكئرك اخلدميك تأثراك معن ك ويًئك اتىك اصنيةك اصستوليةك 
اسةك فن
و()5ك املنتجئتك و
َّ
ك ً
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ك اصستولية.ك االوةك اتىك ذصك،ك 
وجتابةك اصزبون،ك لمئك متَّك تأليدك األثاك اصوسيطك صتجابةك اصزبونك اتىك االبتكئرك اخلدميك واصنية ك 
تبني َّ
عمتيةك تستيمك اخلدمةك وصتمنتجك اخلدميك تأثراتك إجيئبيةك 
ك 
ك فنك صرتليبةك اصبيئةك املئ يةك صتخدمةك )،(Servicescapeك وص
َّ
َّ
ئك مئ.ك رمثال ك صتعوام ك املتعتقةك بئصبيئةك املئ يةك 
ًك 
ًك 
خمتتفك نوا
متيرك اتىك ح َدى ك 
ِك 
لية.ك غرك فن،ك تأثرك ل ك 
اتىك اصنيةك اصستو
صتخدمةك واملتمثتةك يفك اصعئم ك األولك –املوسيقىك واصتجهيزات-واصعئم ك اصاابعك –اإلضئءةك واألصوان-تأثراتك معنويةك 
تبئط.ك فيك فن ك صتبيئةك املئ يةك صتخدمةك تأثراتك اتىك إ راكك اصزبون ،ك بينمئك ملزيجك املنتجئتك وتستيمك 
َّك 
اتىك اصشعورك واالر
اخلدمة،ك فثاك معنويك اتىك اصستوكك اصفعتي،ك ك واصشعور،ك ك واصتفكرك واحلئسة .ك 
ك نظااك ألمهيتهئك وارتبئطهئك 
لمئك تعدك صنئاةك اصفندقةك منك فلثاك اصغنئائتك  راسةك منك طافك اصبئحثنيك واأللئ مييني ك ً

املبئشاك بئصغنئاةك اصسيئحية.ك منك فهمك اصدراسئتك اص يك تنئوصتك تأثرك االبتكئر ك يفك اصغنئاةك اصفندقيةك اتىك ستوكك 

ينوك وآخاينك )(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005ك اص يك هدرتك إىلك 
اصسئل ك  راسةك اصبئحثك ريكتور ك 
حتديدك تأثرك االبتكئرك يفك اخلدمئتك اصفندقيةك اتىك خيئراتك اصعمالء.ك  ك متَّك منك فج ك ذصكك إجااءك  راسةك استقغئليةك اتىك 
اينةك منك اصسيئحك (.)n=930ك يتض ك منك نتئلجك اصدر َّ
اسةك فنك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك ذاتك فمهيةك اندك امتيةك 
بياضك اصرتريهك واصعم
ك 
اختيئرك اصفندق،ك حيثك يكونك صنوعك اصفندقك اصتأثرك األلربك اتىك خيئراتك اصسيئحك 

ك  (Leisure

فن ك صالبتكئرك يفك 
.ك تبني ك اتىك سبي ك املثئلك  َّك 
).& businessك غرك فهنئك فثبتتك وجو ك راوقئتك بنيك اصفئتنيك منك اصسيئح َّ
)ك تأثراك فلرب ك اتىك امتيةك اختيئرك اصسيئح ك بياضك اصرتريهك 
املاارقك اخلدميةك (مث ك اصتحسينئتك اصتكنوصوجيةك واصتكييف ك ً

صفنئ قك اإلقئمةك مقئرنةك بئصسيئح ك بياضك اصعم .ك و َّ
فن ك اصسيئح ك منك رجئلك األامئلك يتأثاونك بشك ك لبرك بئصعاوضك 
اصتكنوصوجيةك املتوراةك يفك اصفندقك بدءًاك بإمكئنية ك اصوصولك إىلك االنرتنت ك يفك اصيارةك اصفندقية،ك توراك مالزك فامئلك  اخ ك 

إضئرةك إىلك ذصك،ك تبني َّ
تأثااك 
فخراك إمكئنية ك احلجزك اربك االنرتنت.ك 
َّ
اصفندقك و ك ً
ك فن ك اصسيئحك هبدفك اصرتريهك همك األلثا ك  ك ً
بوسئل ك اصااحة ك املبتكاة ك مث ك خدمئت ك رائية ك األطفئل ك ) (Child careك واملطئبخ ك اصغيرة ك  اخ ك اصيارةك 
) .(Kitchenetteك 
اسةك اصبئحثةك تيقوك وآخاينك )(Tigu, Iorgulescu, & Ravar, 2013ك اص يك هدرتك 
ك 
لمئك ميكنك اإلشئرةك إىلك  ر
إىلك قيئسك تأثرك االبتكئر ك ك واإلبداع ك اتىك قااراتك شااءك اخلدمئتك املقدمةك منك طافك املؤسسئتك اصفندقية.ك صتحقيقك 
َّ
ك منك نتئلجهئك فن ك االبتكئرك 
ذصك،ك قئمك اصبئحثون ك بإجااء ك  راسةك استقغئليةك اتىك اينةك منك اصسيئحك ( َّ n=105ك 
).ك تبني
اءك اخلدمئتك اصفندقية.ك لمئك تبني َّ
ك فن ك اإلبداع ك ك واالبتكئر ك يفك اخلدمئتك اصفندقيةك ذاتك 
َّ ك 
هوك فحدك اصعوام ك احملد ةك صشا
فمهيةك لبرة ك صتحقيق ك رضئ ك اصسيئح ك وواللهم .ك وهذا ك مئ ك فلدته ك 

راسة ك اصبئحثني ك نيبئرا ك وفونوجئيف ك  & (Nhepera

اتك شااءك ووالءك اصسيئح.ك 
)Onojaefe, 2017ك اص يك هدرتك إىلك حتديدك تأثرك االبتكئرك يفك املنتجئتك اصفندقيةك اتىك قاار ك 
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متك منك فج ك ذصكك استجوابك اينةك منك سيئحك مدينةك ليبك تئونك (،)n=242ك حيثك اتض ك منك نتئلجك اصدر َّ
اسةك فنك 
ك تبني َّ
ك فنك صالبتكئراتك 
ك تأثرا ك 
ك إجيئبيًئك اتىك والءك اصسيئحك وامتيةك اختيئرهمك صتفنئ ق.ك لمئ َّ
صالبتكئرك يفك املنتجئتك اصفندقية ك ً
قك وإمكئنية ك اصوصولك اجملئين ك إىلك االنرتنت)،ك ك وابتكئراتك 
اصتكنوصوجيةك (منك فمههئك توراك ماالزك األامئلك  اخ ك اصفنئ ك 

تغميمك اصفندقك واصيافك اصفندقية،ك وتشخيصك اخلدمئتك (منك خاللك صطفك املوظفنيك وخمئطبةك اصزبئلنك بأمسئلهم،ك 
جيئبيًئك اتىك اصوالءك وامتيئتك اختئذك اصقاار.ك  ك 
امجك اصوالء)ك تأثراك إ ك 
ك وماونةك تسجي ك اصدخولك واخلاوجك وابتكئراتك با
ك ً

لمئك اهتمتك بعضك اصدراسئتك بتحديدك تأثرك االبتكئر ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك اصقيمةك املدرلةك صتسيئحك 
ك 

ونيتهمك إلائ ةك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق،ك منك فمههئك  راسةك اصبئحثني ك خيونقك وجيونقك )،(Khuong & Giang, 2014ك 
تبني ك من ك نتئلجهئ َّ
االبتكئرات ك اصتسويقية ،ك ك واصسعاية ،ك  ك ونوع ك اصفنئ ق ،ك  ك وتشخيص ك اخلدمئت ك واستعمئلك 
ك 
ك فن ك 
اص ي ك  َّ
اصتكنوصوجيئك ماتبطةك بشك ك إجيئيبك بنيَّةك إائ ةك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك  ك 
منك اصدراسئتك األخاىك ذاتك اصغتةك تتكك اص يك تنئوصتك تطبيقئتك تكنوصوجيئتك املعتومئتك واالتغئالت ك يفك 
املؤسسئتك اصفندقيةك وتأثراهتئك اتىك اصسيئحك وامالء ك اصفنئ ق.ك منك فمههئك  راسةك اصبئحثني ك يلك وتوسيئ

يئك  & (Lee

)Tussyadiah, 2010ك اص يك هدرتك إىلك حتديدك فمهيةك خدمةك االنرتنتك و ورهئك يفك تعظيمك رضئك اصسيئحك (.)n=616ك 
َّ
اسةك إىلك فن ك احلئجةك إىلك خدمةك االنرتنت ك فاتىك بئصنسبةك صتسيئحك بياضك اصعم ك مقئرنة ك بئصسيئحك 
فشئرتك نتئلجك اصدر
بياضك اصرتريه،ك لمئك تبني َّ
ك فنك اصسيئحك بياضك اصرتريهك واصعم ك اتىك حدك سواءك يعرترونك بئألمهيةك اصكبرةك خلدمةك االنرتنتك 
َّ
اندك إقئمتهمك يفك اصفنئ ق.ك وهذاك مئك فلدتهك  راسةك اصبئحثك قسيمك ) (Kassim, 2010ك و راسةك اصبئحثك بيتجيهئنك 
،ك حيثك تبني ك منك نتئلجك اصدراسةك األوىلك وجو ك تأثرك إجيئيبك صتوررك اصفنئ قك إمكئنية ك اصوصولك 
َّ ك 
)(Bilgihan, 2012
َّ
ك اصسيئحك بياضك اصرتريهك واصعم ك 
ك 
اسةك اصثئنيةك فن
ار،ك يفك حنيك تبنيك منك نتئلجك اصدر
َّ ك 
اجملئينك صالنرتنتك اتىك امتيةك اختئذك اصقا
يتأثاونك بتكنوصوجيئتك اصرتريهك (منك فمههئك سااةك االنرتنت)ك املتوراةك يفك اصيارةك اصفندقيةك اندك اختئذهمك صتقااراتك املتعتقةك 
بفندقك اإلقئمة .ك 
وبئصتئيل،ك يتض ك منك نتئلجك اصدراسئتك املشئرك إصيهئك ست ًك فئك فنَّهك اتىك املؤسسئتك اصسيئحيةك األخذك بعنيك االاتبئرك 
واالنتبئهك بشك ك لبرك صتجابةك اصسئل ك و ورك االبتكئرك يفك تعزيزهئك ويفك اصتأثرك اتىك ستوليئهتمك اصشااليةك ك ورضئهمك وواللهمك 
ونيتهمك اصشاالية.ك حيثك فصب ك االبتكئرك ذاك فمهيةك لبرةك ومنك املكونئتك األسئسيةك صغنئاةك اصسيئحة .ك 
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1.9.2

االستعداد للدفع مقابل االبتكارات في المؤسسات الفندقية

Willingness To Pay for

.Innovations in Hospitality Firms
ائ ةك مئك يتضمنك اصسوقك اصسيئحيك  امتيةك اختيئرك اصوجهةك واصفندقك ولذصكك استهالكك املنتجئتك واخلدمئت،ك 
لة.ك يفك هذهك احلئصة،ك غئصبًئك مئك يكونك 
ك 
غئصبًئك ألولك ماة،ك ممئك جيع ك اصتجابةك اصسيئحيةك حتتويك اتىك نوعك منك املخئطاةك املدر
ك 
اصسعاك فحدك املفئتي ك اصاليسيةك يفك امتيةك اختئذك قاارك اصشااء،ك ممئك جيع ك املستهتكنيك يتوقعونك تنئسبك اصسعاك املدروعك معك 
جو ةك اخلدمةك ).(Pinto & Castro, 2019, p. 9ك  ك 
يعرب ك اصسعاك املدروعك يفك اصفنئ قك اتىك فلثاك منك جما ك إمكئنيةك اصوصولك إىلك اصيارة،ك رهوك يشم ك لذصكك إمكئنيةك 
ِّك 
اصوصولك إىلك جممواةك متنواةك منك املاارق،ك حيثك يقومك اصسئل ك اندك اختئذهك صتقااراتك بأخذك بعنيك االاتبئرك مجيعك 
اصسمئتك واخلغئلصك اص يك تسئهمك يفك جتابتهك اصسيئحية،ك مبئك يفك ذصكك اصعنئصاك غرك املتموسةك اص يك تسئهمك يفك اصتقتي ك 
منك فمهيةك اصسعا،ك وصع َّك منك فمههئك صورةك اصعالمةك اصتجئريةك صتفندقك ) .(Pinto & Castro, 2019, p. 9ك 
يعربك مفهومك االستعدا ك صتدرعك )(WTPك اتىك اصسعاك األقغىك اصذيك 
ور ًك قئك صتبئحثك موناوك )،(Monroe, 2003ك  ِّك 
ياغبك املشرتيك يفك  رعهك مقئب ك لميةك معينةك منك اصستعك فوك اخلدمئتك يفك ظ ك ظاوفك معينةك منك اصزمئنك واملكئن،ك إذك 
يُشئر ك إصيهك ك لذصك ك بـ ك "سعا ك احلجز" .ك يعترب ك االستعدا ك صتدرع ك مقيئس ك صتقيمة ك اص ي ك يسندهئ ك شخص ك مئ ك صتجابةك 
االستهالكك فوك االستخدامك بوحداتك نقدية،ك وف اةك صقيئسك جئذبيةك اخلدمئتك ) .(Heo & Hyun, 2015, p. 163ك 

االبتكئراتك اتىك فنَّه:ك ”ك فلربك مبتغك منك املئلك ياغبك اصفا ك يفك 
ك 
وبئصتئيل،ك ميكنك تعايفك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك 
رعهك مقئب ك منتجك فوك خدمةك مبتكاةك “ك ).(Sadik-Rozsnyai, 2016, p. 571ك إذك يشرك إىلك ستوكك مستقبتيك إجيئيبك 
جتئهك املنتجك فوك اخلدمة،ك ألنهك يعكسك نوايئك املستهتكك وميتهك اصواايك حنوك  رعك مبتغك معنيك يفك املستقب .ك تتمك اإلشئرةك 
إىلك مفهومك االستعدا ك صتدرعك يفك األ بيئتك لأحدك املؤشااتك األسئسيةك صتنوايئك )،(Intentionsك حيثك تعتربك هذهك 
األخرةك موضوائك مالزك يًئك صنظايةك اصستوكك املخططك )،(Planned behaviourك وسوابقك صتستوكك يفك امتيةك اختئذك اصقاارك 
ًك 
) .(Boronat-Navarro & Pérez-Aranda, 2020, p. 3731ك 

لمئك يعكسك االستعدا ك صتدرعك اجلهدك اصنقديك اصذيك يتقك بَّتهك املستهتكك مقئب ك اصفوالدك اص يك سيحغ ك اتيهئ،ك فيك 
مقئب ك اصقيمةك املدرلةك صتمنتوج.ك حيثك تشر ك اصقيمةك املدرلةك إىل ك قيمةك املنئرعك فوك اصفوالدك اص يك يعتقدك املشرتيك تتقيهئك 
انك استخدامك منتجك معني.ك يفك هذاك اصغد ،ك فثبتتك جممواةك منك اصدراسئت ك االرتبئطك اإلجيئيبك بنيك اصقيمةك املدرلةك 
واالستعدا ك صتدرع،ك منك بينهئك  راسةك اصبئحثني ك بئريك ولوالئميك ) (Parry & Kawakami, 2015ك اص يك تشرك إىلك 
االرتبئطك اإلجيئيبك بنيك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك املنتجئتك املبتكاةك واصقيمةك املدرلةك هلئك (سواءًك لئنتك قيمةك نفعيةك فوك 
138

الفصل الثاني :اإلطار النظري لسلوك السائح
َّ
ركك املستهتكك فن ك املنتجئتك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصية،ك سواءً ك منك نئحيةك خغئلغهئك 
مثرةك صتمتعة)،ك فيك لتمئك ف
اصوظيفيةك فوك منئرعهئك اصعئطفية،ك لتمئك لئنك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك احلغولك اتيهئ.ك  ك 

منك اصدراسئتك األخاىك اص يك رَّك لزتك اتىك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك املنتجئتك املبتكاة،ك تتكك اص يك قئمك هبئك اصبئحثك 
سئهئك )(Saha, 2007ك واص يك بيَّنت َّ
ك فنك املشرتينك األوال ك صتمنتجئتك املبتكاةك يهتمونك مبيزاهتئك وجو هتئك بئصدرجةك األوىل،ك 
وفهنمك مستعدونك صتدرعك فلثاك منك فج

ك احلغولك اتىك حتسينئتك يفك هئتنيك اخلئصيتنيك  (Sadik-Rozsnyai, 2016,

) .p. 571ك 
يتأثاك االستعدا ك صتدرعك ور ًك قئك صتبئحثك صديقك )(Sadik-Rozsnyai, 2016ك مبجمواةك منك اصعوام ،ك منك بينهئك 

خغئلصك املستهتكك (اخلغئلصك اصدميياارية،ك واصنفسيةك فوك اصستولية)،ك إالَّ َّ
ك فنك اصبحوثك اصتجايبيةك اص يك اهتمتك بدراسةك 
هذهك اصتأثراتك نئ رة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك قئمك اصبئحثئنك فلئرمئنك وتتيسك ) (Ackerman & Tellis, 2001ك بتبينيك 
توصك  ك اصبئحثئنك إىلك وجو ك اختالرئتك 
تأثرك االختالرئتك اصثقئريةك )(National cultureك اتىك احلسئسيةك صتسعا،ك إذك  َّ
ك تبني ك من ك  راسة ك اصبئحث ك واتشااريساينقكئن ك ك وآخاينك 
بني ك املستهتكني ك اصغينيني ك واألمايكيني .ك لمئ َّ
فنك إ راكك اصسعاك خيتتفك اربك اصبتدانك ويعتمدك اتىك اصعديدك 
)(Watchravesringkan, Yan, & Yurchisin, 2008ك  َّك 
منك األبعئ ،ك مبئك يفك ذصكك احلسئسيةك صتسعاك اتىك املستوىك اصوطينك واصوايك بئصقيمة .ك 
يفك سيئقك امتنئ،ك يتض ك صنئك فنَّهك منك املهمك ملسري ك املؤسسئتك اصفندقيةك رهمك ليفيةك اختيئرك اصعمالء ك صفنئ قك 
إقئمتهمك ومعارةك  رجةك استعدا همك صتدرعك )(WTPك مقئب ك جتئربك ومنتجئتك مبتكاةك معينة.ك متكنهمك هذهك املعارةك منك 
االبتكئراتك اص يك اتيهئك تبنيهئك منك 
ك 
تقدياك اصطتب،ك  ك وتغميمك األسعئرك املثتىك اص يك تتوارقك معك إمكئنئتك اصعمالءك وحتديدك 
فج ك حتقيقك اصاب .ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك متك إجااء ك جممواةك منك اصدراسئتك اص يك رلزتك اتىك استعدا ك اصزبئلنك صتدرعك مقئب ك مسئتك فوك 
خغئلصك معينةك يفك املؤسسئتك اصفندقية.ك وصع َّك  ك منك فبازهئ ك تتكك اص يك رلزتك اتىك استعدا ك اصعمالءك صتدرعك مقئب ك 
املمئرسئتك اصغديقةك صتبيئةك يفك املؤسسئتك اصفندقية.ك منك بينهئك 

اسةك اصبئحثك لومينوفك وآخاين ك  (Kuminoff,
ك 
ر

) Parmeter, & Pope, 2010ك  اص يك هدرتك إىلك  راسةك تأثرك املاارقك اخلضااءك فوك اصغديقةك صتبيئةك يفك املؤسسئتك 
ك تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك استعدا ك امالءك اصفندقك صدرعك مبئصغك إضئريةك منك فج ك 
اصفندقيةك اتىك استعدا ك اصزبئلنك صتدرعَّ .
َّ
البتكئراتك 
ك اصعمالءك يدامونك اصفنئ قك اص يك تعتمدك اتىك ا ك 
ِّك 
اءك فوك اصغديقةك صتبيئة،ك فيك فن
اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اخلضا
لئنجك وآخاينك 
ك 
اسةك اصبئحثك 
ك 
اصقئلمةك اتىك اصتكنوصوجيئتك اخلضااءك ).(Green technologiesك هذاك مئك فلدتهك  ر
) (Kang, Stein, Heo, & Lee, 2012ك  اص ي ك تشر ك إىل ك استعدا ك امالء ك اصفندق ك إىل ك  رع ك مبتغ ك إضئيف ك نظرك 
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املمئرسئتك اصغديقةك صتبيئةك واملستدامةك صغنئاةك اصفندقةك يفك اصواليئتك املتحدةك األمايكية،ك خئصةك بئصنسبةك صتعمالءك 
ذويك اصدرجئتك اصعئصيةك منك االهتمئمئتك اصبيئيةك اصااغبنيك يفك تشجيعك مث ك هذهك املبئ رات .ك منك جهةك فخاى،ك بك يَّنتك 
راسةك اصبئحثك ميالرك وبئصوقتوك )َّ (Millar & Baloglu, 2011
فنك اخلئصيةك األلثاك تأثراك اتىك تفضيالتك اصسيئحك 
صتياف ك اصفندقية ك ضمن ك اينة ك اصدراسة ك )(n=571

هي ك شهئ ة ك اصرتخيص ك صتفنئ

ق ك اخلضااء ك  hotel

(Green

)،certificationك و َّ
فن ك اصسيئحك اتىك استعدا ك صإلقئمةك ) (WTSك يفك مث ك هذهك اصفنئ ق.ك يفك حنيك نسبةك قتيتةك منك 
اصسيئحك املستجوبنيك قئمواك بئملوارقةك اتىك استعدا همك صتدرعك فلثاك ) (WTPMك منك فج ك اصبقئءك يفك رندقك صديقك 
صتبيئة.ك  ك 
منك اصدراسئتك األخاىك تتكك اص يك رَّلزتك اتىك استعدا ك اصعمالءك صتدرعك منك فج ك احلغولك اتىك مسئتك معينةك يفك 
اصياف ك اصفندقية .ك من ك بينهئ ك  راسة ك اصبئحثني ك وونق ك وليم ك ) (Wong & Kim, 2012ك اص ي ك قئمت ك بئستكشئفك 
االختالرئتك يفك استعدا ك اصعمالءك صتدرعك فلثاك مقئب ك احلغولك اتىك منئظاك خمتتفةك منك اصيافك اصفندقية.ك لمئك ميكنك 
ك فنك إ راجك وسئل ك اصااحةك اصفئخاةك يفك املؤسسئتك 
ذلاك  راسةك اصبئحثنيك هيوك وهيونك )(Heo & Hyun, 2015ك اص يك بك يَّنت َّك 
اصفندقيةك (مث ك اصوايك اصفئي،ك ك واصتتفئز،ك واملسب ك واهلئتف،ك اخل)ك هلئك تأثرك إجيئيبك اتى ك تقدياك اصزبئلنك صسعاك اصيارةك 
واستعدا

يرو ك ك وآخاين ك  (Masiero,
همك صتدرعك منك فجتهئ .ك منك اصدراسئتك األخاىك تتكك اص يك قئمك هبئك اصبئحثك مئز ك 

) Heo, & Pan, 2015ك اص يك هدرت ك إىلك اصتعافك اتىك استعدا ك اصسيئح ك صتدرعك منك فج ك احلغولك اتىك جممواةك 
حمد ةك منك مسئتك اصيافك اصفندقية .ك مشتت ك هذهك اصسمئتك منئظاك اصيارةك )،(Room viewsك ك واصطئبقك يفك اصفندقك 
)،(Hotel floorك  ك وإمكئنية ك اصدخولك صتنئ يك )،(Club accessك  ك وجمئنيةك املنتجئتك  اخ ك ثالجةك اصيارةك  (Free
) ،mini-bar itemsوخدمةك اهلئتفك اصذليك ) (Smartphone serviceك وسيئسةك إصيئء ك احلجزك  (Cancellation
ك املتكارينك 
ك 
ك فن ك صتسيئح ك بياض ك اصرتريه/اصعم ك وصتضيوف ك ألول ك ماة/اصضيوف
ك تبني ك من ك نتئلج ك اصدراسة َّك 
)َّ .policy
مدرلئت ك خمتتفة ك جتئه ك االستعدا ك صتدرع ك مقئب ك خمتتف ك اصسمئت ك املقرتحة .ك حيث َّ
ك فن ك اصسيئح ك بياض ك اصعم ك 
) (Business travellersك فق ك حسئسيةك صتسعاك مقئرنةك بئصسيئحك بياضك اصرتريهك )،(Leisure travellersك وبئصتئيلك 
خيتتفك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك خمتتفك املاارقك واخلدمئتك بئختالفك اصشاال ك اصسوقية.ك  ك 
َّ
وبئصتئيل،ك نالحظك فنك فغتبيةك اصبحوثك  رستك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رنئ قك خضااءك فوك صديقةك 
صتبيئةك  (Fuentes-Moraleda et al., 2019 ; Millar & Mayer, 2012 ; Kuminoff et al., 2010 ; Kang
)،et al., 2012 ; Manaktola & Jauhari, 2007 ; Keefe & Chandler, 2009ك واصبعضك منهئك  رسك االستعدا ك 
صتدرعك مقئب ك مسئتك معينةك يفك اصيافك اصفندقيةك ).(Heo & Hyun, 2015 ; Wong & Kim, 2012ك صكنك ملك جندك 
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حبوك ثًئ ك رلزت ك اتى ك تبيني ك تأثر ك االبتكئر ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك اتى ك االستعدا ك صإلقئمةك فو ك االختيئر ك )(WTSك 
واالستعدا ك صتدرعك ) (WTPك منك فج ك اإلقئمةك يفك رنئ قك مبتكاة.ك وهذاك مئك نسعىك إصيه ك منك خاللك جزءك منك امتنئك 
هذا َّ
ئك مبئشااك باحبيتهئ.ك وبئصتئيل،ك 
،ك ألنك اصسعاك منك اصعنئصاك األسئسيةك يفك معئ صةك اصاب ك صتمؤسسة،ك لونهك ياتبطك ارتبئ ك طً
ك ً
ات،ك اتيهئك فوال ك اصتعافك اتىك استعدا ك اصسيئحك واصعمالءك 
ًك 
االبتكئر
ك 
قب ك شاوعك املؤسسئتك اصفندقيةك يفك االستثمئرك يفك 

االبتكئراتك األلثاك تأث ك ًراك اتىك خيئراتك اصسيئحك وقااراهتم.ك  ك 
ك 
صتدرعك منك فج ك احلغولك اتيهئك صكيك تتمكنك منك حتديدك 
2.9.2

أساليب قياس االستعداد للدفع

Methods for Measuring Willingness To Pay

منك اصضاوريك تقييمك مئك إذاك لئنك اصسيئحك فوك اصنزالءك اتىك استعدا ك صتدرعك مقئب ك اإلقئمةك يفك رندقك يعتمدك اتىك 
االبتكئرك منك فج ك رهمك مئك إذاك لئنك االستثمئرك يفك االبتكئرك يؤ يك إىلك اصزيئ ةك يفك اوالدك اصفندق ك .ك لمئك مي ِّكنك قيئسك 
استعدا ك اصسيئحك صتدرعك فلثاك منك فج ك اإلقئمةك يفك رنئ قك مبتكاةك منك توجيهك فصحئبك ومسريك املؤسسئتك اصفندقية،ك 
ومسئادهتمك يفك اختيئرك اجتئهك صرتليزك جهو همك واصعم ك اتىك حمئذاةك اسرتاتيجيةك املؤسسةك معك اسرتاتيجيةك تسيرك املاارقك 
اصفندقية .ك 
يقدمك 
قئمك اصبئحثك باايدرت،ك هئشتاك وروتاورك )(Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2006ك بتغميمك إطئرك  ِّك 
متكنك منك تقييمك وقيئسك االستعدا ك صتدرعك ).(WTPك ميكنك توضي ك هذهك األسئصيب ك يفك اصشك
فسئصيب ك  ِّك 

ك رقمك (-2

آخاون ك ) (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2006ك فك نَّهك ميكنك حتديدك اصتفضيالتك منك 
ايدرتك و ك 
ك 
 .)20ك يقرتحك با
خالل ك اصتفضي

ك املعتن ك )preference

 (Statedك واصتفضي

ك اصظئها ك )preference

 .(Revealedك ريمئ ك يتعتقك 

بدراستنئ،ك سيتمك قيئسك استعدا ك اصسيئحك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رنئ قك مبتكاةك بئالاتمئ ك اتىك فستوبك اصتفضي ك 
املعتنك ) .(Stated preferenceك 
ايدرتك وآخاين،ك ميكنك اصتعك ُافك اتىك اصتفضيالتك املعتنةك منك خاللك نوانيك منك االستبيئنئت:ك 
ك 
وور ًك قئك صتبئحثك با
املبئشاةك )(Direct surveysك وغرك املبئشاةك ).(Indirect surveysك إذك يتمك منك خاللك االستبيئنئتك املبئشاة،ك اصطتبك 
منك املستجوبنيك مدىك استعدا همك صتدرعك مقئب ك احلغولك اتىك منتجك فوك خدمةك معينة.ك ك وهذاك مئك سيتمك االاتمئ ك اتيهك 
يفك إطئرك امتنئ،ك انك طايقك توزيعك استبيئنئتك )(Customer surveysك ك صِعك يِّنةك منك اصسيئحك اجلزالايني .ك 
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بيئنئتك اصسوق
اصتفضيالتك اصظئهاة

Market Data

(Revealed Preferences)

اصتجئرب

Experiments

اصتجئربك املخربية
Laboratory
Experiments
اصتجئربك امليدانية
Field Experiments
املزا ات
Auctions

قيئسك االستعدا ك صتدرع

فحكئمك اخلرباء

WTP
االستبيئنئتك املبئشاة
Direct Surveys

Expert
Judgements
استبيئنئتك اصزبئلن

 اصتفضيالتك املعتنةك

Customer Surveys

(Stated Preferences)

اصتحتي ك املشرتك
االستبيئنئتك غرك املبئشاة
 ك
Indirect Surveys

Conjoint Analysis
اصتحتي ك اخلفيك صتخيئر

Discrete Choice
Analysis

 ك

Source: Breidert, C., Hahsler, M., & Reutterer, T (2006), A review of methods for measuring willingnessto-pay, Innovative Marketing, 2(4), p. 10.
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خالصة:
وتيرات سايعةك 
اصوجهئتك واملؤسسئت اصسيئحية ضمن حميط وسوق تنئرسية تتميز بئضطاابئت ائصية ُك 
ك 
تعم
اصوجهئتك واملؤسسئت تورر املنتجئت واخلدمئت اص يك 
ك 
ومستماة ،ك صذصك ومن فج حتقيق اصتنئرسية ،اتى هذه ك 
ك 
إال ك ان ك طايق ك رهم ك و راسة ك هذهك 
تتنئسب مع احتيئجئت ك ورغبئت ك اصسيئح ،ك غر ك فنَّه ك ال ك ميكنهئ ك حتقيق ك ذصك ك  َّك 
االحتيئجئتك واصاغبئت.ك  ك 
نسئنيًئك يتأثاك مبجمواةك منك اصعوام ،ك سواءًك لئنتك هذهك اصعوام ك بيئيةك 
ستوكك اصسئل ك الك خياجك انك لونهك ستوًك لئك إ ك 
ر ك 

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 
ينتجك انك ذصكك شبكةك معقدةك منك األمنئطك اصستولية.ك صتخطيك هذهك اصغعوبئت،ك قئمك اصعديدك منك اصبئحثنيك منك فمثئلك 
،ك ومئثيسونك ووالك )،(Mathieson & Wall, 1982ك وموتينهوك وزماللهك 
وهئبك وزماللهك ) (Wahab et al., 1976ك 
)(Moutinho et al., 1987ك وغرهمك منك اصبئحثنيك اآلخاينك بتطوياك منئذجك خمغغةك صستوكك اصسئل ،ك هبدفك تفسرك 
ستوليئتهك وتبسيطهئك استنئ ًاك اتىك اصنمئذجك اصايئ يةك صستوكك املستهتك.ك حيثك يربرك اصبئحثونك احلئجةك إىلك تطوياك منوذجك 

منفغ ك متعتقك بئصسيئحةك بئالختالفك واصتميُزك اصذيك تتسمك بهك امتيةك اختئذك قاارك اصشااءك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحية،ك 
الستثمئرك (نظااك صتطبيعةك غرك املتموسةك صتخدمئت)،ك واحلجمك 
إذك يعو ك هذاك اصتميُزك إىلك غيئبك ائلدك متموسك اتىك ا
ً
اصكبرك صإلنفئقك املتطتب،ك واصتخطيطك املسبقك صإلنفئقك واصشااءك غرك اصعفويك وغرك اصتتقئلي .ك 

ئحك وخغئلغهمك و وارعهمك ولواحبهمك اصشااليةك واصعوام ك املؤثاةك اتيهم،ك 
ك 
وبئصتئيل،ك تعتربك معارةك ورهمك ستوكك اصسي
ولذصكك قااراهتمك اصشاال يةك حولك مئك يقومونك بشاالهك وملئذا،ك وفنواعك اصوجهئتك اصسيئحية،ك وفشكئلك اإلقئمة،ك ووسئل ك 
اصااحة ك اص ي ك يفضتوهنئ ،ك ضاورة ك حتمية ِّ
ك ومسريك 
ك متكن ك اصفئاتني ك يف ك صنئاة ك اصسيئحة ك من ك فصحئب ك املؤسسئت
ِّ
اتيجيةك وتكييف بااجمهم اصتسويقية صكي تتنئسب مع ُك سيئحهئ
ك 
اصوجهئتك اصسيئحيةك منك اختئذك فحسنك اصقااراتك االسرت

ِّ
لهمك املستقبتي،ك مئك ميكنهمك منك احلفئظك اتىك ميزهتمك اصتنئرسيةك وتعزيزهئ .ك 
املستهدرني،ك ولذصكك اصتنبؤك بستو

تير مستما.ك والك سيمئك 
فن ستوك اصسئل يف ُك 
لمئ اتىك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة األخذ بعني االاتبئر َّك 
ك ائمك واالنرتنت ك اتىك وجهك اخلغوص ك صذصكك اتىك 
ك 
معك انتشئر تكنوصوجيئ املعتومئت واالتغئالت ) (ICTبشك
اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصتكيُفك معك قنواتك املعتومئتك املبتكاةك منك فج ك اصوصولك إىلك اصسيئحك بطايقةك رعئصة .ك 
ونظااك صترتليز ك اتىك صنئاةك اصفندقة،ك منك اصضاوريك تقييمك مئك إذاك لئنك اصسيئحك اتىك استعدا ك صإلقئمةك 
و ك ً
فخرا،ك  ً

بتكاةك وذصكك صتحديدك مدىك قئبتيةك االستثمئرك يفك االبتكئرك صتمسئمهةك يفك زيئ ةك 
وصتدرعك مقئب ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك امل ك 
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اوالدك املؤسسئتك اصفندقية.ك وهذاك مئك تؤِّلدهك جممواةك منك اصدراسئتك اص يك تشرك إىلك  َّ
فنك صالبتكئرك يفك املنتجئتك اصفندقيةك 
تأثراك إجيئبيًئك اتى ك رضئ ك ك ووالء ك اصسيئحك وامتيةك اختيئرهمك صتفنئ قك ونيتهمك اصشاالية،ك إضئرةك إىل ك  َّ
فن ك امالءك اصفنئ قك 
ً
اتىك استعدا ك صدرعك مبتغك إضئيفك نظرك اخلدمئتك واصتجهيزاتك واملاارقك املبتكاةك يفك املؤسسئتك اصفندقية .ك 
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الرائدة

الفصل الثالث :دراسة حالة التجارب السياحية األجنبية الرائدة
تمهيد:
تعتربك  راسةك جتئربك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصاالدةك وحتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املعتمدة؛ك منك 
فرض ك األسئصيبك اص ي ِّ
ك متكنك منك حتديدك فرض ك املمئرسئتك واستخالصك مؤشااتك اصنجئحك األسئسيةك صتنئرسيتهئ.ك لمئك 
ِّ
متكنك  راسةك اصتجئربك األجنبيةك منك التشئفك اصتجئوزاتك واألخطئءك اص يك متك ارتكئهبئ،ك ومنك مثَّك استخالصك اصدروسك 
حىتك الك يتمك تكاارهئ،ك وحتقيقك اصتعتُمك وحتسنيك املمئرسئتك اصشخغية.ك  ك 
مئجئك صالبتكئرك 
يفك هذاك اصسيئق،ك تعتربك وجه يك اصناويجك و يبك (اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة)ك منك فهمك اصوجهئتك ا ً

ضمنك اسرتاتيجيئهتئك اصسيئحيةك اصوطنيةك ومنك فلثاك اصوجهئتك ااتمئ ًاك اتىك سيئسئتك سيئحيةك موجهةك حنوك االبتكئرك 

)(Innovation-oriented tourism policyك وذصكك هبدفك تعزيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسية،ك صذاك متك منك خاللك 
هذاك اصفغ ك  راسةك وحتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املعتمدةك منك قِب ك هئتنيك اصوجهتني.ك ك  ك 
منك فج ك ذصك،ك متك اصتطاقك ضمنك هذاك اصفغ ك إىلك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اصعئمليك بئالاتمئ ك 
اتىك آخاك اإلحغئليئتك املتوراةك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ).(WTTC, 2020ك متك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك 
جتابةك اصناويجك منك خاللك تقدميك نبذةك انك اصسيئحةك ضمنهئك وتبينيك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك اقتغئ هئك منك حيثك 
مسئمهتهئك املبئشاةك )(Direct contributionك واصكتيةك )(Total contributionك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك واصعمئصة،ك 
وصئ راتك اصزوارك )،(Visitor exportsك واالستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك ولذصكك مكونئتك اصغنئاةك 
(سيئحةك اصرتريهك واألامئل)ك ومسئمهتهئك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك لمئك متك اصتطاقك إىلك اصسيئحةك املستدامةك يفك اصناويجك 
ومبئ لهئك بئاتبئرهئك فحدك اصتوجهئتك االسرتاتيجيةك اصاليسيةك واحلديثةك صتوجهة،ك وفهمك ااوضهئك اصسيئحية،ك ولذصكك 
تطبيقك االبتكئرك يفك صنئاتهئك اصسيئحةك منك خاللك حتتي ك االسرتاتيجيةك اصناوجييةك صالبتكئرك  .2020-2014ك 
فخرا،ك متك اصتطاقك ضمنك هذاك اصفغ ك إىلك جتابةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك منك خاللك تقدميك نبذةك انك اصسيئحةك 
و ً
ضمنهئك وتبينيك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك اقتغئ هئك منك حيثك مسئمهتهئك املبئشاة ك )(Direct contributionك 
واصكتية ك ) (Total contributionك يف ك اصنئتج ك احملتي ك اإلمجئيل ك واصعمئصة ،ك وصئ رات ك اصزوار ك )،(Visitor exportsك 
واالستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اإلمئراتيةك ولذصكك مكونئتك اصغنئاةك (سيئحةك اصرتريهك واألامئل)ك ومسئمهتهئك يفك 
اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك مثك اصرتليزك اتىك إمئرةك  يبك بئاتبئرهئك وجهةك سيئحيةك ائمليةك قئمتك بتوضي ك اصدورك االسرتاتيجيك 
صغنئاةك اصسيئحةك يفك إطئرك خطتهئك االسرتاتيجيةك صـك .2015-2007ك حيثك متك  راسةك صنئاةك اصسيئحة ك يفك  يبك منك 
خاللك ااضك وحتتي ك خمتتفك اإلحغئليئتك اصسيئحيةك املتعتقةك هبئ،ك مثك توضي ك اصعوام ك األسئسيةك اص َّ
 يك مكنتهئك منك 
ك 

اصتحولك إىلك وجهةك سيئحيةك ائمليةك رالدة.
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مساهمة صناعة السياحة في االقتصاد العالمي

Tourism Industry Contribution to the

.Global Economy
قب ك اصتطاقك إىلك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك اقتغئ ك اصوجهتنيك اصسيئحيتنيك حم ك اصدراسةك واملتمتثتنيك يفك اصناويجك 
ك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك إضئرةك إىلك فهمك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املعتمدةك ضمنك هئتنيك اصوجهتني،ك 
ك فوالك اصتطاقك إىلك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اصعئملي ،ك ك ولذصكك طايقةك حسئبك وتقدياك هذهك املسئمهة .ك 
سيتم َّ
1.1.3

المساهمة المباشرة لصناعة السياحة

Direct Contribution of the Tourism Industry

تتعتقك اآلثئرك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك ور ًك قئك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, 2013ك بنفقئتك 
اصسيئحك يفك هذهك اصغنئاة،ك وذصكك استنئ ًك اك إىلك قئلمةك املنتجئتك اصسيئحيةك اص يك متك حتديدهئك منك طافك منظمةك اصسيئحةك 

اصعئمليةك )(UNWTOك  ك ومنظمةك اصتعئونك االقتغئ يك واصتنميةك ).(OECDك صذصك،ك اندمئك يقومك اصسيئحك بإنفئقك فمواهلمك 
يفك اصفنئ قك ك واملطئامك ووسئل ك اصنق ك وخدمئتك االتغئلك وحمالتك اصتجزلة،ك يتمك توصيدك  خ ك مبئشاك  ك وإياا اتك حكوميةك 
َّ
اتك اصعئمليةك إىلك فنك املسئمهةك املبئشاةك متث ك 
وتأثراتك اتىك اصعمئصةك وبعضك اإلياا اتك صتستعك واخلدمئت.ك تشرك اصتقديا
حوايلك %31ك منك إمجئيلك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل .ك 
تشتم ك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك اتىك مئك يتي :ك 


وسئل ك اصااحة:ك اإلقئمة،ك ك واصنق ،ك ك واصرتريهك ومعئملك اجلذبك اصسيئحي؛



اصغنئائت:ك خدمئتك اإلقئمة،ك وخدمئتك اإلطعئم،ك وجتئرةك اصتجزلة،ك وخدمئتك اصنق ك ك واخلدمئتك اصثقئرية،ك 
ك واصايئضيةك واصرتريهية؛



مغئ رك اإلنفئق:ك اصنفقئتك احملتيةك صتمقيمنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصفندقة،ك ك واصنفقئتك احملتيةك يفك سيئحةك 
األامئل،ك وصئ

راتك اصسيئحك فوك اصزوارك  ك ونفقئتك احلكومةك يفك صنئاةك اصسيئحةك  (Jucan & Jucan, 2013,

).p. 84
متك االاتمئ ك يفك  راستنئ ك اتىك اصتقئرياك املنشورةك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ) (WTTCك اصذيك يقومك 
بتقدياك حجمك ونطئقك صنئاةك اصسيئحةك بئستخدامك تقنيئتك اقتغئ يةك متطورة*.1ك لمئك متك االاتمئ ك اتىك بوابةك اصبيئنئتك 
ك راصةك اصوصولك إىلك قئادةك اصبيئنئتك اإلصكرتونيةك املتعتقةك 
هلذاك اجملتسك )(WTTC Data Gateway, 2020ك اص يك تتي ك 

*1يقومك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )(WTTCك بتقدياك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك اقتغئ يئتك اصعئملك وخمتتفك اصبتدانك بئصشاالةك معك خرباءك منظمةك 
"فلسفور ك إيكونوميكس"ك ) (Oxford Economicsك املختغة ك يفك تطبيق ك األ وات ك االقتغئ ية ك املتقدِّمةك اص يك تورا ك رؤى ك قيِّمة ك حول ك فهمك اصقضئيئك 
االقتغئ يةك واملئصية.
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بئصتأثرك االقتغئ يك صغنئاةك اصسيئحة ،ك إذك يتطك تَّبك اصتواص ك املبئشاك معك اجملتس*1منك فج ك إمكئنيةك االطالع ك اتىك 
َّ
َّه،ك جتدرك اإلشئرةك إىلك فن ك اإلحغئليئتك اصتنبؤيةك (ابتداءً ك منك سنةك )2020ك اص يك سيتمك 
هذهك اصقئادةك اصبيئنية.ك غرك فن
تنئوهلئ،ك تعو ك إىلك ررتةك مئك قب ك انتشئرك وبئءك لوريدك ،19ك وبئصتئيلك قدك تكونك ماتفعةك مقئرنةك مبئك هوك اتيهك يفك اصواقع .ك 

ور ًك قئك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, 2020ك متك تقدياك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك 
يف ك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل ك بـ ك  2750,7ك متيئرك  والر ك سنةك ( 2018فيك حوايلك  %3,2ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)،ك 
سنويًئك بنيك ،2029-2019ك بئصيةًك ك 
و 2849,2ك متيئرك  والرك سنةك .2019ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك  %3,6ك  ك 

 4065متيئرك  والرك (فيك حوايلك  %3,5منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك .2029ك  ك 

شكل رقم ( :)1-3المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى
العالمي بين  2029-2009ك 
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

َّك فمئك ريمئك خيصك اصعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك  122,891متيون منغبك ام ك مبئشاك سنةك ،2018ك فيك 
مئك يعئ لك %3,8ك منك اصعمئصةك اصكتية،ك و125,595ك متيونك منغبك ام ك مبئشاك سنة  2019اتىك هذهك املسئمهة ك فنك 
سنويًئك مئك بنيك  2029-2019منك فج ك بتوغك 154,060ك متيونك منغبك ام ك مبئشاك سنةك  .2029ك 
تاتفعك بنسبةك %2,1ك  ك 

*1منك خاللك م ءك استمئرةك اتىك اصاابطك ( .)https://wttc.org/Research/Data-Enquiries-Formك 
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شكل رقم ( :)2-3المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في العمالة على المستوى العالمي بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

2.1.3

المساهمة الكلية لصناعة السياحة

ك 

Total Contribution of the Tourism Industry

بأنك املسئمهةك اصكتيةك صتسيئحةك فلربك بكثرك منك تأثرهئك املبئشا،ك 
يؤِّك لدك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )(WTTCك  َّك 
إذك تأخذك املسئمهةك اصكتيةك بعنيك االاتبئرك آثئرهئك غرك املبئشاةك )(Indirectك ك واملستحثةك ) .(Inducedك 
تشتم ك املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك اتىك مئك يتي :ك 


اصنفقئتك اصنئجتةك انك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصسفاك مث ك بنئءك رنئ قك جديدة؛



اصنفقئتك اصكتيةك صتحكومةك واص يك هتدفك إىلك تنشيطك ومسئادةك صنئاةك اصسيئحةك واصسفا،ك مث ك اصتسويقك 
واصرتويجك اصسيئحي؛



املشرتيئتك احملتيةك صتستعك واخلدمئتك منك قِب ك اصقطئائتك اص يك تتعئم ك بطايقةك مبئشاةك معك اصسيئحك -مبئك يفك 
ذصك،ك اتىك سبي ك املثئل،ك شااءك املوا ك اصيذاليةك ومنتجئتك اصتنظيفك منك طافك اصفنئ ق،ك اصوقو ك وخدمئتك 

اإلطعئمك منك طافك شالئتك اصنق ك اجلوي،ك واخلدمئتك املتعتقةك بتكنوصوجيئتك املعتومئتك واالتغئالتك منك 
قِب ك اصولئالتك اصسيئحيةك ).(WTTC, 2019, p. 2
ور ًك قئك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, 2020ك متك تقدياك املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك 
يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل ك بـ ك  8811ك متيئرك  والر ك سنةك ( 2018فيك حوايلك  %10,4ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)،ك 
و 9126,7ك متيئرك  والرك سنةك  2019ك (حوايلك  %10,3ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل) .ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك 
149

الفصل الثالث :دراسة حالة التجارب السياحية األجنبية الرائدة
سنويًئك بنيك ،2029-2019ك بئصي ًك ةك  13085,7متيئرك  والرك (فيك حوايلك  %11,5منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك 
بنسبةك  %3,7ك 

سنةك .2029

شكل رقم ( :)3-3المساهمة الكلية لصناعة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى
العالمي بين  2029-2009ك 
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

فمئك ريمئك خيصك اصعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك  318,811متيون منغبك ام ك سنةك ،2018ك فيك مئك 
يعئ لك %10ك منك اصعمئصةك اصكتية،ك و328,208ك متيونك منغبك ام ك سنةك 2019ك (فيك 10/1ك منك منئصبك اصعم ك يتمك 
توصيدهئك منك صنئاةك اصسيئحة).ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك إىلك  420,659متيون منغبك ام ك سنةك 2029ك (فيك 
ئك مهمئك صتوصيدك منئصبك اصعم ك يفك 
حوايلك %11,7ك منك اصعمئصةك اصكتية).ك وبئصتئيل،ك تظ ك صنئاةك اصسيئحةك واصسفاك حماًك ل ًك 
مجيعك فحنئءك اصعئمل.

ك  ك 
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شكل رقم ( :)4-3المساهمة الكلية لصناعة السياحة في العمالة على المستوى العالمي بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

التجربة النرويجية
1.2.3

The Norwegian Experience

مدخل إلى السياحة في النرويج

Introduction to Tourism in Norway

تقعك صنئاةك اصسيئحةك ضمنك احلكومةك اصناوجييةك حتتك مسؤوصيةك وزارةك اصتجئرةك واصغنئاة.ك حيثك تتكف ك اصوزارةك 
بتطوياك وتنظيمك اصعديدك منك اصقضئيئك املتعتقةك بغنئاةك اصسيئحة،ك ك  َّ
لمئك فهنئك تعم ك بئصتعئون ك مع ك اصعديدك منك اصوزاراتك 
األخاى،ك نذلاك منك بينهئ :ك 


تطوياك اصسيئحةك اصزراايةك واصيذاليةك )(Agri-and food tourismك بئصتعئونك معك وزارةك اصفالحةك واصيذاء؛



تطوياك اصسيئحةك اصثقئريةك بئصتعئونك معك وزارةك اصثقئرة؛



اصسيئحةك املستدامةك بيئيًئك بئصتعئونك معك وزارةك املنئخك واصبيئة؛
ك 
تطوياك 



اصبنيةك اصتحتيةك اصاقميةك واخلئصةك بئصنق ك بئصتعئونك معك وزارةك اصنق ك واالتغئل؛
ك 
تطوياك 



واصتنميةك اإلقتيميةك بئصتعئونك معك وزارةك احلكمك احملتيك واصتحديث ك  (Ministry of Local Government

).and Modernisation
لمئك تقومك وزارةك اصتجئرةك واصغنئاةك بتموي ك ولئصةك ذاتك فمهيةك لبرةك يفك االقتغئ ك اصناوجييك بغفةك ائمةك وصنئاةك 
اصسيئحةك اتىك وجهك اخلغوص ك واملتمثتةك يفك ولئصة ك "اصناويج ك صالبتكئر"ك )،(Innovation Norwayك إذك تعتربك هذهك 
األخرة ك متكيةك صتوزارةك بنسبةك  %51ك وصستطئتك املقئطعةك بنسبةك  .%49ك متث ك هذهك اصولئصةك ف اةك سيئسيةك صك ك منك 
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احلكومئتك اصوطنيةك واإلقتيميةك  ك وتسئهمك يفك تطوياك املؤسسئتك اص يك ختتقك اصقيمةك اربك اصناويج.ك ك لمئك تعتربك مبثئبةك اإل ارةك 
صتناويجك لوجهةك سيئحيةك وتاوجك هلئك اتىك املستوىك اصدويل.ك 
اصوطنيةك صتسيئحة،ك لوهنئ ك تتكف ك ببنئء ك اصعالمةك اصتجئرية ك 
ك 
ِّ
إضئرة ك إىل ك ذصك ،ك تورا ك اصولئصة ك باامج ك إل ارة ك اصوجهة ك اصناوجييةك مث ك باامج ك حتسني ك اصكفئءات ك واملهئرات ك وتطوياك 
مثال)ك وتعم ك بشك
املنتجئتك (انك طايقك تقدميك املن ك واصقاوضك  ًك 

ك وثيقك معك اصغنئاةك ).(Árnadóttir, 2019, p. 29

ميكنك توضي ك اهليك ك اصتنظيميك صتسيئحةك يفك اصناويجك منك خاللك اصشك ك رقمك (.)5-3
شكل رقم ( :)5-3الهيكل التنظيمي للسياحة في النرويج

Source: Árnadóttir, R. E. (2019), Nordic Tourism Policy Analysis, Nordic Council of Ministers, p. 30.
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صقد ك قئمت ك احلكومة ك اصناوجيية ك بتهميش ك وصفرتةك طويتة ك صنئاة ك اصسيئحة ،ك بئاتبئرهئ ك صنئاة ك غر ك  ُك مسئمهة ك يفك 

االقتغئ ك اصوطين.ك غرك فك نَّه،ك متكنتك صنئاةك اصسيئحةك منك صفتك انتبئهك واهتمئمك احلكومةك اصناوجييةك سنةك  2005ك فثنئءك 
تغاي ك "*،"Soria Moria1ك واصذيك ائ ةك مئك يتمك اإلشئرةك إصيهك فثنئءك إادا ك وتطوياك اصسيئسئتك اصسيئحيةك اصوطنية.ك  ك 
تاك تَّبك اتىك هذك اصتغاي ك إصدارك قئنونك يقومك برتمجةك األمهيةك اصكبرةك صغنئاةك اصسيئحةك بئصنسبةك صالقتغئ ك اصناوجيي،ك 

واصذيك ميكنك توضيحهك ريمئ ك يتي :ك ” ك تعتربك اصسيئحةك منك األوصويئتك اخلمسة ك صتحكومةك اصناوجيية.ك إذك تعتربك صنئاةك 
اصسيئحةك منك اصغنئائتك ذاتك معدالتك اصنموك اصكبرة.ك صذصكك ستعم ك احلكومةك اتىك ضمئنك حغولك  وصةك اصناويجك 
اتىك اصنغيبك اصكئيفك منك هذاك اصنموك واالستفئ

ةك منك هذهك املزايئك اصفايدةك يفك صنئائهتئ“ك  (Norwegian Ministry

) .of Trade and Tourism, 2007, p. 9ك 
قئمتك احلكومةك بئصرتليزك اتىك 
ك 
اك فسئسيًئك صتعمئصةك يفك اصبتد.ك حيثك 
ك 
وبئصتئيل،ك فصبحتك صنئاةك اصسيئحةك متث ك مورًك 

صيرا،ك الك ميكنهك اصتف ُوقك يفك مجيعك امليئ ين.ك منك نئحية،ك يقومك هذاك 
ًك 
صنئاةك اصسيئحةك اتىك وجهك اخلغوصك ك 
لوهنئك بتداك  ك ً
اخليئرك االسرتاتيجيك اتىك إمكئنئتك اصغنئاةك اصسيئحيةك منك حيث ك ختقك اصقيمةك (خئصةك يفك املنئطقك اصايفية)،ك ومنك 

نئحيةك فخاى،ك اتى ك املزايئك اصطبيعيةك اص يك متتتكهئك اصناويجك واص يك قدك متكنهئك منك اصتطُك ورك واصتح ُك ولك إىلك وجهةك سيئحيةك 
رالدةك ).(Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2012, p. 22
لمئك قئمك اصربملئنك اصناوجييك بئملوارقةك اتىك تقاياك حكوميك (ورقةك بيضئء)ك حولك اصسيئحةك اصناوجييةك يفك مئيك ،2017ك 
يئماة" ك  (Experience Norway –Unique and
ك وم ِك 
إذ ك حتم ك هذه ك اصورقة ك اصعنوان ك "جتابة ك اصناويج ك –رايدة ك 
).Adventurous

نك منك تقويةك 
ك 
يقومك هذاك اصتقاياك بتتخيص ك اصسيئسةك اصعئمةك صغنئاةك اصسيئحةك واصطاقك اص يك س ِّك 
تمك

وتعزيزك اصتنميةك طويتةك املدىك هلئ ) .(Árnadóttir, 2019, p. 29ك 
ور ًقئك هلذاك اصتقايا،ك تتمث ك فهمك فوصويئتك اصسيئسةك اصعئمةك صتطوياك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك يف :ك 


وضع ك شاوط ك هتدف ك إىل ك هتيئة ك إطئر ك ام ك ستيم ك صألنشطة ك االقتغئ ية ك واصتجئرية ك من ك خالل ك ختفيضك 
اصضاالب،ك ك وحتسنيك اصبنيةك اصتحتيةك ورقمنةك اصقطئعك اصعئم؛



ك تطوياك صنئاةك سيئحيةك مستدامة؛



اصارعك منك اصتعئونك بنيك فصحئبك املغتحةك )(Stakeholders؛



اصارعك منك املعارةك واخلربةك ضمنك صنئاةك اصسيئحة.

*1بيئنك سيئسيك ناوجيي ِّ
ك يشك ك فسئسك احلكومةك األوىلك واصثئنيةك صـجينسك ستوصنبئرقك ).(Jens Stolenbergك يقومك اصبيئنك بوصفك تاليزك وفوصويئتك احلكومة.
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رتقدك متك اصرتليزك منك خاللك هذهك اصسيئسةك اتىك استدامةك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجيية،ك ولمتئبعةك صتتقايا،ك قئمك اد ك 
منك فصحئبك املغتحةك بنشاك خك ايطةك طايقك )(Roadmapك سنةك 2017ك حتم ك انوان:ك "حنوك سفاك وسيئحةك مستدامةك 
يفك اصناويج"ك ) .(Towards Sustainable Travel and Tourism in Norwayهتدفك هذهك اخلك ايطةك إىلك حتقيقك 
ثالثةك فهدافك رليسيةك تتمث ك ريمئك يتي :ك 


توررك رؤيةك صتتحاكك حنوك صنئاةك سيئحيةك مستدامةك حبتولك 2050؛



املسئمهةك يفك اسرتاتيجيةك احلكومةك صتتنئرسيةك اخلضااءك )(Green Competitiveness؛



ك وتقدميك توصيئتك صتمؤسسئتك اصسيئحيةك اصناوجييةك معك اقرتاحك خيئراتك مفتئحيةك قغرةك وطويتةك املدى،ك اتىك 
املؤسسئتك اصسيئحيةك االستعئنةك هبئك منك فج ك حتقيقك جمتمعك مستدامك  ) .(Árnadóttir, 2019, p. 30ك 

2.2.3

مساهمة صناعة السياحة في االقتصاد النرويجي

Tourism Industry Contribution to

.the Norwegian Economy
أ .المساهمة المباشرة لصناعة السياحة

Direct Contribution of the Tourism Industry

ور ًقئ ك صتقئرياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا،ك متك تقدياك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يف ك اصنئتجك احملتيك 
متيئرك 
اإلمجئيلك بـك 123,1ك متيئرك ك لاونةك ناوجييةك سنةك 2018ك (فيك حوايلك  %3,5منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)،ك و125,4ك  ك 
لاونةك ناوجييةك سنةك .2019ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك  %2,2سنويئك مئك بنيك ،2029-2018ك صكيك تبتغك 
 154,2متيئرك ك لاونةك ناوجييةك (فيك حوايلك %3,7ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك 2028ك و157,1ك متيئرك لاونةك ناوجييةك 
سنةك .2029ك  ك 
شكل رقم ( :)6-3المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالنرويج بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).
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نالحظك فنك هذهك املسئمهةك يفك تزايدك مستما،ك إذك ارتفعتك منك حوايلك  80ك متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك  1995ك إىلك 
فلثاك منك 125,4ك متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك  .2019ك 
ًّفمئك ريمئك خيصك اصعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك 158859ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك ،2018ك 
فيك مئك يعئ لك  %5,9ك منك اصعمئصةك اصكتيةك (ارتفئعك بنسبةك  %1,4ك مقئرنةك بسنةك .)2017ك اتىك هذاك املعدلك فنك ياتفعك 
سنويًئك مئك بنيك 2028-2018ك منك فج ك بتوغك  186211منغبك ام ك مبئشاك سنةك 2028ك (حوايلك %6,4ك 
بنسبةك %1,5ك  ك 

منك اصعمئصةك اصكتية)ك و186948ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك 2029ك (حوايلك %6,4ك منك اصعمئصةك اصكتية) .ك 

نالحظك فنك املسئمهةك املبئشاةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك 134ك فصفك منغبك ام ك مبئشاك سنةك 
َّك 
.ك صكنك نالحظك لذصكك فنك معدلك اصنموك املك اتقبك يفك 
َّك 
1995ك إىلك فلثاك منك 158859ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك 2018
فضك قتيال ك مقئرنةك مبعدلك اصنموك املك اتقبك اتىك املستوىك اصعئمليك 
ًك 
اصناويجك بنيك سن يك  2018ك و 2028ك ( )%1,5ك منخ
سنويًئ) .ك 
(%2,2ك  ك 

شكل رقم ( :)7-3المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في العمالة بالنرويج بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

ب .المساهمة الكلية لصناعة السياحة

ك 

Total Contribution of the Tourism Industry

ور ًك قئك صتقئرياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا،ك متك تقدياك املسئمهةك اصكتية ك صغنئاةك اصسيئحة ك يفك اصنئتجك احملتيك 
متيئرك 
اإلمجئيل ك بـ ك  318,8متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك  2018ك (فيك مئ ك ميك ثِّ ك  %9ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك و 325,3ك 
لاونةك ناوجييةك سنةك .2019ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تبتغك 387,4ك متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك 2028ك (فيك حوايلك %9,2ك 
منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك و394,3ك متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك 2029ك (فيك حوايلك %9,3ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل) .ك 
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شكل رقم ( :)8-3المساهمة الكلية لصناعة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالنرويج بين
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ك 

اند ك مقئرنة ك معدلك اصنموك املتوقعك يفك اصناويجك بنيك  2018ك و 2029ك (حوايلك  )%2ك معك معدلك اصنموك املتوقعك اتىك 
كومةك اصناوجييةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك اتمئك 
ًك 
املستوىك اصعئمليك (%3,8ك سنويئ)،ك نالحظك فك نَّهك فق ك منه.ك صذا،ك اتىك احل

فنك  اد ك اصسيئحك اصدوصينيك يفك مجيعك فحنئءك اصعئملك يتزايدك بئستماارك وسيبتغك  1,4متيئرك سئل ك سنةك 2020ك و1,8ك متيئرك 
َّك 
سئل ك سنةك .2030ك  ك 
ف ًّمئك ريمئك خيصك اصعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك  336713ك منغبك ام ك سنةك  2018ك (فيك 
%12,5ك منك اصعمئصةك اصكتيةك يفك اصناويج)ك و341922ك منغبك ام ك سنةك .2019ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك 
سنويًئك بنيك  2018ك و 2028ك من فج ك بتوغك  376344ك منغبك ام ك سنةك  2028ك (فيك حويلك  %12,9ك منك 
 %1,4ك 
اصعمئصة ك اصكتية ك يف ك اصناويج) ك و 377874ك منغب ك ام ك سنة ك  2029ك (فيك حويل ك  %12,9ك من ك اصعمئصة ك اصكتية ك يفك 

اصناويج) .ك 
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نالحظك فنك املسئمهةك اصكتيةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك  258073ك منغبك ام ك سنةك  1995ك إىلك 
336713ك منغبك ام ك سنةك  .2018ك 
ج .صادرات الزوار

Visitor exports

تعتربك صئ راتك اصزوار*1منك فهمك املؤشااتك صتمسئمهةك املبئشاةك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك وك صَّدتك اصناويجك سنةك 2018ك 
حوايلك  55,3متيئرك لاونةك ناوجييةك نتيجةك صغئ راتك اصزوارك (حوايلك  %4,1ك منك اصغئ راتك اصكتية)،ك بينمئك ك قُ ِّك درتك بـك 
متيئرك 
 56,1ك متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك ،2017ك في ك تااجعك بنسبةك  .%1,6ك اتىك هذهك اصغئ راتك فنك تاتفعك إىلك  73ك  ك 
لاونةك ناوجييةك سنةك  .2029ك 
لمئك فشئرك تقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك حولك اصناويجك )،(WTTC, 2018ك إىلك وصولك اد ك اصسيئحك 
اصدوصينيك إىلك  8617000سئل ك حبتولك  .2028ك 

*1تتمث ك صئ راتك اصزوارك يفك إنفئقك اصسيئحك اصدوصينيك  اخ ك اصوجهةك اصسيئحيةك سواءًك تعتقك األماك بسيئحةك اصرتريهك فوك األامئل،ك مبئك يفك ذصكك اإلنفئقك اتىك 
اصنق ،ك وبئستثنئءك اإلنفئقك اصدويلك اتىك اصتعتيمك ) .(WTTC, 2019, p.11ك 
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شكل رقم ( :)10-3صادرات الزوار (النفقات األجنبية) بالنرويج بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

نالحظك فنك صئ راتك اصزوارك يفك ارتفئع،ك حيثك انتقتتك منك  38,9متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك 1995ك إىلك 55,88ك 
َّك 
متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك .2019
د .االستثمارات في صناعة السياحة النرويجية

Investments in the Norwegian Tourism

.Industry
بتيتك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك  52,2متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك 2018ك (6,5ك متيئرك  والر)،ك 
فيك مئك يعئ لك نسبةك  %6,3منك إمجئيلك االستثمئراتك احملققةك سنةك ،2018ك و54,5ك متيئرك لاونةك ناوجييةك سنةك .2019ك 
اتىك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك فنك تبتغك  56,2لاونةك ناوجييةك (6,9ك متيئرك  والر)ك سنةك ،2029ك فيك مئك ميث ك 
حوايلك  %5,5منك إمجئيلك االستثمئراتك صسنةك .2029ك  ك 
شكل رقم ( :)11-3االستثمارات في صناعة السياحة النرويجية بين
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ه .مكونات صناعة السياحة ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي في النرويج

Components

.of the Tourism Industry and its Contribution to GDP in Norway
ور ًك قئك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, 2020ك يتمث ك اصياضئنك اصاليسيئنك صتسفاك حنوك اصناويجك 

يفك سيئحةك اصرتريهك وسيئحةك األامئل.ك إذك وك صَّدتك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك (اصسيئحةك اصداختيةك واصواردة)ك حوايلك 78%ك 
منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك املبئشاك صغنئاةك اصسيئحةك سنةك ،2019ك يفك حنيك وصَّدتك نفقئتك سيئحةك األامئلك 22%ك 
منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل .ك 
وحسبك تقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )(WTTC, 2018ك اتىك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك فنك تاتفعك بنسبةك 
سنويًئك بنيك 2018ك 
سنويًئك بنيك  2018ك و،2028ك لمئك اتىك نفقئتك سيئحةك األامئلك فنك تاتفعك بنسبةك  %1,8ك 
 %2,2ك 
و .2028ك 

شكل رقم ( :)12-3مساهمة سياحة الترفيه واألعمال في الناتج المحلي اإلجمالي بالنرويج سنة 2019
سياحة األعمال
%22

سياحة الترفيه
%78

Source: WTTC (2020), Norway Annual Research: Key Highlights, p. 1.

ك 

،ك إىلك فنك اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك وك صَّدتك %69ك منك املسئمهةك 
َّك 
لمئك تشرك اإلحغئليئت ك )(WTTC, 2020
املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك سنةك ،2019ك مقئرنةك بـك %31ك صغئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك (نفقئتك 
اصسيئحك األجئنبك فوك اوالدك اصسيئحةك اصدوصية).ك  ك 
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شكل رقم ( :)13-3مساهمة السياحة الداخلية والسياحة الخارجية في الناتج المحلي اإلجمالي بالنرويج
سنة

2019

النفقات األجنبية
%31

النفقات المحلية
%69

Source: WTTC (2020), Norway Annual Research: Key Highlights, p. 1.

ك 

وور ًك قئك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, 2018ك اتىك نفقئتك اصسيئحك احملتينيك فنك تاتفعك بنسبةك 
سنويًئك بنيك 2018
سنويًئك بنيك  2018و 2028ك .ك لمئك اتىك نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فنك تاتفعك بنسبةك 2,5%ك  ك 
 1,9%ك 

و .2028ك 
3.2.3

السياحة المستدامة في النرويج

Sustainable Tourism in Norway

صقدك متك بنئء ك اهلوية ك اصناوجيية ك اتى ك مفئهيم ك اصطبيعة ك واصثقئرة ك واملسئحئت ك اخلضااء .ك إذك تُعتربك اصناويجك منك فهمك 
اصبتدان ك اصاالدة ك ريمئ ك خيص ك احرتام ك اصبعد ك االقتغئ ي-اصبيئي ،ك وصديهئ ك مغتحةك ك لبرة ك يف ك اإليديوصوجية ك اصسيئسيةك 
صالستدامة.ك رتقدك شااتك اصبتدانك االسكندنئريةك بشك ك ائم،ك واصناويجك اتىك وجهك اخلغوص،ك يفك إادا ك اصعديدك منك 
اصبحوثك منك فج ك حتقيقك فمثتةك امتيةك هلذاك اصنموذجك صتتنميةك مئك بعدك احلداثةك ).(Post-modern developmentalك 
حيثك متك تبينك هذهك اإلجااءاتك واصتدابرك يفك مجيعك قطئائتك االقتغئ

ك اصناوجييك  (Eligh, Welford, & Ytterhus,

)،2002, p. 227ك يفك حنيك سنالزك منك خاللك امتنئك اتىك تتكك اص يك استهدرتك اصغنئاةك اصسيئحية،ك بئاتبئرك اصسيئحةك 
املستدامةك لأحدك توجهئتك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك  ك 
ك اصناويج.ك حيثك فصبحتك 
ك االستثمئراتك اصعئمةك فوك احلكوميةك يفك اصسيئحةك املستدامةك ظئهاةك حديثةك اصنشأةك يف ك 
ك 
تعترب
ئك صتطوياك اصسيئحةك ابتداءً ك منك سنةك  2007ك ).(Dowling & Newsome, 2010, p. 28ك 
ك 
اصسيئحةك املستدامةك هدك رً
رتقدك مشتتك االسرتاتيجيةك اصسيئحيةك صتحكومةك اصناوجيية ك واص يك متتك تسميتهئك بـك "جتئربك ذات ك قيمة" ك  (Valuable

فسئسيًئك يفك االسرتاتيجيةك 
ك االستدامةك انغااك  ك 
)،Experiencesك مبدفك تنميةك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك مستدامة،ك بئاتبئر
ك ً
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اصسيئحيةك اجلديدة.ك وبئصتئيل،ك تعتربك تنميةك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك مستدامةك مبدفك ومنطتقك فسئسيك صكئرةك اصسيئسئتك 
اصسيئحيةك احلكوميةك ) .(Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2012, p. 24ك 
تدام ك اجملتمعئت ك احملتية،ك انك طايقك توررك منئصبك ام ك 
تتطتب ك اصسيئحة ك املستدامة ك تطويا ك اصغنئاة ك بطايقة ك  ِّك 
جيدةك ومستقاة،ك ومؤسسئتك سيئحيةك قئ رةك اتىك االستماارك منك نئحيةك مئصية،ك إضئرةك إىلك مااائةك اصبيئة.ك اتىك صنئاةك 
ك جزءًاك منك املسؤوصيةك منك فج ك محئيةك اصرتاثك اصطبيعيك واصثقئيفك صألجيئلك املستقبتية،ك وفنك تسعىك 
اصسيئحةك فنك تتحمك  ك 
َّ

جئهدة ك صتحقيق ك مستويئت ك منخفضة ك من ك اصنفئيئتك وانبعئثئت ك غئزات ك ثئينك فلسيدك اصكابون.ك صذاك قئمتك احلكومةك 
اصناوجييةك ببنئءك رهمهئك ملغطت ك "اصسيئحة ك املستدامة" ك بئصرتليزك اتىك ثالثةك فبعئ ك ذاتك فمهيةك متسئويةك واملتمثتةك يف:ك 
ِّ
اتك جيدةك صتسيئحةك املستدامة،ك متكنهئك منك 
اصاحبية.ك لمئك امتتك اتىك حتديدك مؤشا
اصبيئة،ك ك واملسؤوصيةك االجتمئايةك و ك 
مااقبةك سرك خمتتفك املبئ راتك واإلجااءاتك ذاتك اصغتة.ك إذك متك جتسيدك هذهك اجملهو اتك اربك بانئمجك حيم ك اصعنوانك 
» .«Innovation Norway’s Sustainable Tourism 2015ك 
حتتويك االسرتاتيجيةك اصناوجييةك اتىك قئلمةك طويتةك منك اإلجااءاتك اص يك يتطتبك تنفيذهئك منك فج ك جع ك اصناويجك 
وجهةك سيئحيةك مستدامة.ك تتضمنك هذهك االسرتاتيجيةك 10ك مبئ ئك ميكنك تبيينهئك يفك اجلدولك رقمك ( .)1-3ك 
جدول رقم ( :)1-3المبادئ العشرة للسياحة المستدامة في النرويج
الحفاظ على الطبيعة والبيئة
والثقافة

تعزيز القيم االجتماعية

االستدامة االقتصادية

جو ة ك احليئة ك احملتية ك واصقيمك 
االجتمئاية ك 

االستدامة ك االقتغئ ية ك وتنئرسيةك 
اصثاوةك اصثقئرية ك 
اصسيطاةك فوك اصاقئبةك احملتيةك واملشئرلة ك 
اصوجهئتك اصسيئحية ك 
سالمةك املنئظاك اصطبيعية ك 
جو ةك منئصبك اصعم ك صتموظفنيك يفك 
االستدامة ك االقتغئ ية ك وتنئرسيةك 
اصتنوعك اصبيوصوجي ك 
صنئاةك اصسيئحة ك 
املؤسسئتك اصسيئحية
بيئةك نظيفةك واستعمئلك رعئلك صتموار ك 
رضئك وسالمةك اصسيئح ك 
جو ةك اصتجئربك اصسيئحية ك 
Source: Aall, C. (2014), Sustainable Tourism in Practice: Promoting or Perverting the Quest for a
Sustainable Development? Sustainability Journal, 6(5), p. 2568.

سئهمك اصتوجهك اصبيئيك صتحكومةك اصناوجيية ك يف ك تطوياك اجتئهئتك جديدةك تسمىك بئالجتئهئتك اخلضااء.ك رحسبك 
مؤشاك متك تطوياهك منك طافك جئمعةك ي ك )(Yale Universityك وجئمعةك لوصومبيئك )،(Columbia Universityك احتتتك 
اصناويج ك سنة ك  2018ك املاتبة ك  14ك من ك بني ك  180ك بتد ك ارب ك اصعئمل ك من ك حيث ك األ
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) Performance Index, 2018ك .ك لمئك فشئرتك منظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك ()UNWTOك إىلك فنك اصسيئحةك اصبيئيةك ومجيعك 
فشكئلك اصسيئحةك املتعتقةك بئصطبيعةك متث ك حوايلك %20ك منك إمجئيلك اصسفاك اصدويل،ك وفهنئك واحدةك منك فساعك اصقطئائتك 
منواك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك صذا،ك رئصناويجك وبفض ك منئظاهئك اصفايدةك منك نواهئك واملكونةك منك اجلبئلك ك واخلتجئنك واصيئبئتك 
ًك 

مثئصيًئك منك فج ك استياللك هذهك اصشاحيةك ذاتك معدلك اصنموك املتزايدك وتنشيطك صنئاتهئك اصسيئحيةك 
اخلضااء،ك حتت ك موق ًك فئك  ك 
).(Hoang-Nam, 2014, p. 11
4.2.3

العروض السياحية األساسية في النرويج

Principal Tourism Offers in Norway

ميكنك توضي ك فهمك اصعاوضك اصسيئحيةك ضمنك اصغنئاةك اصناوجييةك ريمئك يتي :ك 
أ .سياحة المغامرات

Adventure Tourism

قئمتك احلكومةك اصناوجييةك وصنئاةك اصسيئحةك خاللك اصسنواتك املئضية،ك بئصرتليزك اتىك تطوياك سيئحةك امليئماات.ك 
ك م َك د َّك امةك بئصطبيعة"
إذك استثماتك اصناويجك يفك امليئمااتك انك طايقك تطوياك محتةك تسويقيةك قويةك يتمث ك شعئرهئك يفك "اصناويج ُك 

وهذاك مئك يبنيك متوقعهئك املوجهك حنوك اصطبيعة.ك منك بنيك اوام ك اجلذبك األسئسيةك 
)،(Norway powered by natureك 
ِّ

اص يك تعتمدك اتيهئك اصناويجك منك فج ك تطوياك سيئحةك امليئمااتك نذلا:ك املنئظاك اصطبيعية،ك منتجعئتك اصتزجل،ك ك واصبحراتك 
واصيئبئت.ك متك احلفئظك اتىك جزءك لبرك منك اصطبيعةك اصناوجييةك اتىك هيأهتئك اصربية،ك وهذاك مئك يسئهمك يفك جذبك اد ك لبرك 
منك املتزجلنيك واملتجوصني.ك لمئك قئمتك اصعديدك منك املؤسسئتك اصناوجيية ك بئستياللك هذهك اصشاحيةك اصسوقيةك انك طايقك 
،ك والك سيمئك يفك املنئطقك اجلبتيةك صتناويج.
ك 
توررك اصعديدك منك األنشطةك اصسيئحيةك خاللك مومسيك اصغيفك واصشتئء
تتمث ك املنتجئتك واخلدمئتك األسئسيةك اص يك توراهئك اصناويجك يفك سيئحةك امليئماات ك يف:ك املشي ك ملسئرئتك طويتةك 
) ،(Hikingسفئري ك اصدراجئت ك اصثتجية ك ) ،(Snow scooter safariك اصتستق ك )،(Climbing

اصقفز ك بئملظالتك 

)،(Parachuting or skydivingك اصغيدك وصيدك األمسئكك )،(Hunting and fishingك زالجئتك اصكالبك  (Sled

) dogsورلوبك اخلي ك ).(Horse ridingك  ك 
تقومك احلكومةك اصناوجييةك وصنئاتهئك اصسيئحيةك بئصرتويجك صسيئحةك امليئمااتك لإحدىك اصغنئائتك االسرتاتيجيةك 
صالقتغئ ك اصناوجيي .ك حيث ك هتدف ك االسرتاتيجية ك اصسيئحية ك اصناوجيية ك إىل ك اصابط ك بني ك خمتتف ك املؤسسئت ك اصغيرةك 
واملتوسطةك واصارعك منك جو ةك اإل ارة،ك انك طايقك إضئرةك جتئربك جديدةك صسيئحةك امليئماات.ك ك ولمئك هتدفك إىلك اصرتليزك 
اتىك اصسيئحةك يفك فمئلنك اصقطبك اصشمئيلك واألمئلنك اصفايدةك مث ك سفئصبئر ك ) (Svalbardك  ك وصوروتنك )(Lofotenك 
ورينمئركك )،(Finnmarkك اص يك تقومك جبذبك اصسيئحك اصذينك يبحثونك انك جتئربك رايدةك ذاتك االقةك مبئشاةك بئصطبيعةك 
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وامليئماة.ك هتدفك اصناويجك اربك هذهك األنشطة،ك إىلك اصتح ُك ولك منك وجهةك سيئحيةك شتويةك إىلك وجهةك سيئحيةك ذاتك جئذبيةك 
اتىك مدارك اصسنةك ).(European Comission, 2014, p. 6
ب .السياحة الزرقاء أو الساحلية

Blue Tourism

عافك اصناويجك بسئحتهئك اصطوي ك وقاهبئك منك اصبحا،ك وك تُع ُك دك املضئيقك اصبحايةك )(Fjordsك واجلزرك منك فشهاك اصوجهئتك 
تُ َّ
اصسيئحيةك اصسئحتيةك (اصزرقئء).ك جتذبك املضئيقك اصناوجييةك واجلبئلك واصشالالتك يفك غابك ومشئلك اصناويجك مئئتك اآلالفك 
منك اصسيئحك األجئنبك ك ل ك سنة .ك 
فنشأتك املؤسسئتك اصنئشطةك خاللك املوسمك اصغيفي،ك واص يك تقعك بشك ك فسئسيك اتىك اصسئح ك اصيايب،ك االمةك 
وموقعئك إصكرتونيًئك منك فج
جتئريةك  ً

ك اصرتويجك صتسيئحةك اصزرقئءك يفك هذهك املنطقة.ك يُطتقك اتىك املوقعك اإلصكرتوينك  “Fjord

” ،Norwayحيث تقوم ك جممواة ك املؤسسئتك بتنسيق ك فنشطة ك اصتسويقك ك واصاحالت ك اصغحفية ك واصسيئحية ك يف ك املنطقةك 

).(European Comission, 2014, p. 8
تتمث ك فهمك املنتجئتك واخلدمئتك اص يك توراهئك اصناويجك منك خاللك اصسيئحةك اصسئحتيةك يف:ك اصاحالتك اصبحاية،ك 
اصسبئحة،ك اإلحبئر،ك صيدك األمسئك،ك رلوبك اصقوارب،ك ورحالتك سيئحيةك ملختتفك اجلزرك مباارقةك ماشدك سيئحي.ك  ك 
تعتربك اصسيئحةك اصزرقئءك منك فحدك األنشطةك فوك اصقطئائتك اصسيئحيةك األلثاك منواك يفك اصناويج.ك إذك يتمك تَّعك اصسئح ك 
اصناوجييك اصطوي ك حباك يَّةك اصوصولك اصنسيبك إىلك فنشطةك اصغيدك هبدفك اصرتريهك )،(Recreational sea fishingك مئك جعتهئك 
منك األنشطةك األلثاك شهاة.ك ك لمئ ك  َّ
مكنك اصتعئونك املتزايدك بنيك املؤسسئتك اصسيئحيةك اصغيرةك واملتوسطةك منك تعزيزك 

االبتكئرك ورحبيةك األنشطةك اصسيئحيةك اصسئحتية.ك صذا،ك قئمك اصوزياك اصناوجييك صتغيدك واألامئلك اصسئحتيةك بئصتأليدك اتىك 
فمهية ك وضاورة ك تنشيط ك وحتفيز ك اصتعئون ك بني ك صنئاة ك اصغيد ك وصنئاة ك اصسيئحة .ك إضئرة ك إىل ك اصتعئون ك بني ك خمتتفك 
اصكبرةك ولذصكك اجلهئتك 
اصقطئائت.ك  هتدفك احلكومةك اصناوجييةك إىلك اصارعك يفك اصتعئونك بنيك اجلهئتك اصفئاتةك اصغيرةك و ك 
اصفئاتةك اصايفيةك واحلضاية،ك وذصكك اربك تطوياك بانئمجك متك تسميتهك بـك "جوصةك سئحتية"ك ).(CoastTourك منك فهمك فهدافك 
هذاك اصربنئمج،ك اصتحقيقك حولك جوانبك اصتعئونك ك واآلثئرك اتىك املنتوجك اصسيئحيك ك واآلثئرك اتىك اصزبئلنك ومتطتبئتك اصتعئونك ك 
) .(European Comission, 2014, pp. 8-9ك 
ج .السياحة القائمة على الطبيعة

Nature-Based Tourism

بنيك منك خاللك 
لئنتك والزاصتك تعتربك جتابةك اصطبيعةك اصناوجييةك منك فهمك نقئطك قوةك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجيية.ك إذك ت َّ ك 
األجئنبك يسع نك ونك بئصدرجةك األوىلك صتحغولك اتىك 
َك 
فنك اصسيئحك اصناوجيينيك و
اد ك معتربك منك اصدراسئتك االستقغئلية،ك  َّك 
جتئربك قئلمةك اتىك اصطبيعةك اندك اختيئرهمك صتناويجك لوجهةك سيئحية.ك ينعكسك هذاك اصتموقعك اتىك بنئءك اصعالمةك اصتجئريةك 
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اصامسيةك صوجهةك اصناويجك منك خاللك بانئمجك "ك اصناويجك صالبتكئر"ك )،(Innovation Norwayك واصذيك ميكنك تتخيغهك 

ك اصبتدك اصشمئيلك اصذيك يقدمك فقوىك اصتجئربك وفلثاهئك جئذبيةك 
ِّك 
اتىك اصنحوك اصتئيل:ك ”ك تتمث ك رؤيةك اصناويجك يفك فنك تغب
ضمنك طبيعةك نقيةك ورالعةك “ ك .ك لمئك متك خاللك اصسنواتك األخرةك وبشك ك متزايد،ك ربطك اصسيئحةك اصقئلمةك اتىك اصطبيعةك 
بئملنئطقك احملمية،ك حيثك ظهاتك يفك اآلونةك األخرةك اصعديدك منك املغطتحئتك املبتكاة،ك منك بينهئك سيئحةك احلظئلاك 
حظرةك 
اصوطنيةك ).(National Park Tourismك رتقدك تطورتك اصسيئحةك  اخ ك ك و َك حولك هذهك احلظئلاك منذك نشأةك فولك  ك 

وطنيةك سنةك  .1962حيثك اختذتك اصبعضك منهئك قاارك محئيةك اصبيئةك منك اصسيئحة،ك يفك حنيك قارك اصبعضك اآلخا،ك اصرتويجك 
صتسيئحةك منك فج ك إشبئعك حئجئهتمك اخلئصةك ) .(Aall, 2014, pp. 2566-2567ك 
ف َّتك نشأةك فولك حظرةك وطنيةك يفك منطقةك روندانك ) ،(Rondaneإىلك توصيدك منوك لبرك يفك اد ك احلظئلاك اصوطنيةك 
بئصناويج.ك يوجدك اصيومك (إحغئليئتك  ،)2020ك سبعةك وفربعونك ()47ك حظرة ك وطنيةك يفك اصناويج،ك تقعك سبعةك منهئك يفك 
منطقةك سفئصبئر ك ).(Svalbardك إذك توراك اصعديدك منهئك بنيةك حتتيةك متطورةك ألنشطةك اهلواءك اصطتق،ك إضئرةك إىلك شبكةك منك 
املسئراتك احملد ةك وفمئلنك اإلقئمة.
يتمث ك اهلدفك اصاليسيك وراءك إنشئءك املنئطقك احملميةك ور ًك قئك صتقئنونك اصناوجييك صعئمك 1970ك بشأنك احلفئظك اتىك اصبيئة،ك 
يفك احلفئظك ومحئيةك جممواةك ممثتةك منك املواطنك واملنئظاك اصطبيعيةك اصناوجيية.ك وقدك متك تعزيزك ذصكك منك خاللك اصقئنونك اجلديدك 
ك ينصك اتىك ضاورةك ام ك احلظئلاك اصوطنيةك اتىك محئيةك اصنظمك اصبيئيةك واملنئظاك 
صسنةك 2009ك حولك اصتنوعك اصطبيعي،ك واصذي ُك 
اصطبيعيةك )(Haukeland, 2011, p. 135ك .ك ك لمئك متَّك سنةك ،1957ك إصدارك قئنونك يسم ك صألراا ك بئصوصولك اجملئينك إىلك 
اصتزجل،ك ك واملشي،ك 
املسئحئتك غرك املزرواة،ك بيضك اصنظاك انك مئصكك املسئحةك فوك األرض.ك حيثك يُسم ك بئألنشطةك مث ك  ك 
ِّك 
ك وقطف ك اصتوت،ك ك ورلوب ك اخلي ،ك ك ورلوب ك اصدراجئتك اهلوالية،ك ك واصغيد ك وصيد ك األمسئك ،ك وال ك يتم ك راض ك ك رسوم ك اتىك 
اصدخولك ).(Karlsen, 2015, p. 13
د .السياحية البيئية

Ecotourism

ين،ك وغئصبًئ ك مئك 
ك 
متك استعمئلك مغطت ك اصسيئحةك اصبيئيةك اتىك املستوىك اصدويلك منذك فواخاك سبعينئتك اصقانك اصعشا

صئكك اصذينك يهتمونك رعال ك حبمئيةك اصبيئةك  ك وبئصتجئربك اصقئلمةك 
ًك 
يتمك تعايفك هذاك اصنوعك منك اصسيئحةك لربنئمجك سفاك ألو
اتىك اصطبيعة،ك فينك يقومك اصفئات ك ونك فوك اصعئمت ك ونك يفك هذاك اصقطئعك بئحرتامك اجملتمعك احملتيك وتعزيزك ختقك اصقيمةك احملتية.ك  ك 
تعتربك األصعئبك األوملبيةك صتيتهئماك ) (Lillehammerيفك ائمك  1994ك فهمك حدثك سيئحيك يفك اصناويج،ك إذك وك صَّدك 
ايداك بئصسيئحةك اصبيئية.ك قئمتك احلكومةك اصناوجييةك بئستياللك هذاك احلدثك 
اهتمئمئك متز ًك 
تسويقك األصعئبك األوملبيةك اصشتويةك  ًك 
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منك فج ك اصرتويجك صتجبئلك اصناوجييةك واملضئيقك اصبحاية،ك اص يك تقعك يفك قتبك تسويقك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك مستدامةك 
وصديقةك صتبيئة .ك 
مكنتك األصعئبك األوملبيةك اصشتويةك منك تعزيزك اصوايك بئصسيئحةك اصغديقةك صتبيئةك يفك اصناويج،ك مثتمئك متك ذلاهك 
لمئك  َّك 

يفك اصربنئمجك اصوطينك صتسويقك اصسيئحةك اصناوجيية:ك ” ك صدينئ ك حتديئتك ك لبرة ك جيب ك اصتيتب ك اتيهئ ك من ك فج ك إجيئ ك توازنك 
بنيك رغبتنئك يفك حتقيقك منوك ماب ك وضاورةك محئيةك بيئتنئك “ك ) .(Aall, 2014, p. 2566ك 
سنةك ،2005ك متك إنشئء ك مشاوعك يهدفك إىلك تطوياك اصسيئحةك اصبيئيةك يفك اصناويج.ك حيث ك متك االاتمئ ك اتيه ك سنةك 
2007ك ك لقئادةك فوك فسئسك منك فج ك إنشئءك نظئمك جديدك إلصدارك اصشهئ اتك )(Certificationsك صتمؤسسئتك اصبيئية.ك  ك 
هنئكك اصعديدك منك اصشهئ اتك واصعالمئتك اصبيئيةك املختتفةك يفك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجيية،ك حيثك اتىك املؤسسئتك 
اختيئر ك اصعالمةك فوك اصشهئ ة ك اص ي ك تتنئسبك معك نشئطهئ.ك اندمئ ك ختتئر ك مؤسسة ك شهئ ة ك فو ك االمة ك بيئية ك معينة ،ك رإهنئك 
تتتقىك قئلمةك بئملعئيرك اصواجبك اصورئءك هبئك منك فج ك احلغولك اتيهئ،ك  ك ويقومك مفتشك بئصتحققك منك احرتامك وتنفيذك تتكك 
املعئيرك قب ك تستيمك اصشهئ ةك صتمؤسسة.ك توجدك يفك اصناويجك اصعديدك منك اصشهئ اتك واصعالمئتك اصبيئيةك املختتفة.ك تتمث ك 
اصشهئ

شيوائ ك يف ك اصغنئاة ك اصسيئحية ك ريمئك يتي:ك The Nordic Swan؛ك The Eco-Lighthouse؛
اتك األلثا ك  ً
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قئمتك اصناويجك بتطوياك بانئمجك حيم ك انوانك "ك اصناويجك صالبتكئر"ك ).(Innovation Norwayك يعتربك هذاك اصربنئمجك 
املسؤولك اتىك تنفيذك االسرتاتيجيئتك واإلجااء اتك املتخذةك منك طافك احلكومةك اصوطنية،ك مبئك يفك ذصكك اإلجااءاتك 
املتعتقةك بئصتموي ك  ك ومبئ

راتك تنميةك املهئراتك وتطوياك اصشبكئتك ك واخلدمئتك اصتسويقيةك واالستشئرةك  (Innovation

) .Norway, 2008لمئ يقومك بإادا ك اصتقئرياك اصسنويةك حولك منئطقك اجلذبك اصسيئحيك األلثاك زيئرةك يفك اصبتد،ك سواءًك ك 
لئنتك ثقئريةك فوك طبيعيةك ) .(European Comission, 2014, p. 3ك 
متك إنشئء ك هذاك اصربنئمجك سنةك ،2004ك يفك حني ك ملك يتمك نشاك اصورقة ك اصبيضئء*1األوىل ك حولك اصسيئسةك اصوطنيةك 
إالك فك نَّهك يعرتفك 
نئمجك الك يالزك رقطك اتىك صنئاةك اصسيئحة،ك  َّك 
ك 
بئصاغمك منك فنك هذاك اصرب
َّك 
صالبتكئرك إالك يفك  يسمربك .2008ك 
َّك 

ويؤِّلدك اتىك فمهيةك االبتكئرك ضمنهئ،ك حيثك ميكنك قااءةك منك خالصهك مئك يتي”:ك االبتكئرك ضاوريك صتتنئرسية،ك  ك وصتحسنيك 
هيك اصطالحئ ك ابئرةك انك تقاياك فوك  صي ك خيربك اص ُك قك َّااءك بإجيئزك انك قضيةك معقدة،ك ويقدمك مفهومك اصكئتبك يفك هذاك 
ًك 
 * 1اصورقةك اصبيضئء )(White paper
ار.ك وغئصبًئك مئك تستخدمك يفك جمئصني:ك احلكوميك واألامئلك ).(Wikipedia
ك 
اصشأن.ك ويُاا ك هبئك مسئادةك اصقئرئك اتىك رهمك مسأصةك فوك ح ك مشكتةك فوك اختئذك قا
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اإلنتئجيةك وخلتقك اصنموك يفك صنئاةك اصسيئحةك “ ك  (Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2008, p.

) .76ك 
وبئصتئيل،ك تاغبك احلكومةك يفك حتوي ك اصناويجك إىلك اقتغئ ك رالدك اتىك املستوىك اصدويل،ك وذصكك انك طايقك ااتمئ هئك 
اتىك االبتكئرك ك واصدينئميكيةك واملعارة.ك ياىك اصبئحثئنك هئلك وويتيئمسك )،(Hall & Williams, 2008ك  َّ
فنك اصناويجك اتىك 
اكسك اصعديدك منك اصبتدانك اص يك تتميزك بنقصك االتغئلك فوك االرتبئطك بنيك صنئاةك اصسيئحةك وفنظمةك االبتكئرك اصوطنية،ك 
االبتكئرية .ك 
ك 
قئمتك بإ مئجك اصسيئحةك يفك سيئستهئك 
6.2.3
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يعتربك اصربنئمجك "اصناويجك صالبتكئر"ك )،(Innovation Norwayك ف اةك وطنيةك وإقتيميةك صسيئسةك احلكومةك اصناوجيية،ك 
إذك هتدفك إىلك ختقك اصقيمةك وتطوياك املؤسسئتك اصناوجييةك )،(Innovation Norway, 2014, p. 2ك إضئرةك إىلك ماارقةك 
املؤسسئتك اصسيئحيةك صكيك تتمكنك منك تطوياك ميزهتئك اصتنئرسيةك وتعزيزك االبتكئرك يفك فنشطتهئ .ك 
حتد ك االسرتاتيجيةك اصناوجييةك ثالثةك جمئالت ك ذاتك األوصويةك واص يك تالزك اتىك اصطايقةك اص يك سيقومك هبئك اصربنئمجك 
"اصناويج ك صالبتكئر"ك ) (Innovation Norwayك بئملسئمهةك يفك تنميةك وتطوياك صنئاةك اصسيئحةك بئصناويج،ك واصارعك منك 
اصقيمةك اص يك توصدهئك صنئاةك اصسيئحة.ك إذك تتمث ك األهدافك األسئسيةك هلذهك األ اةك فوك اصربنئمجك يف :ك 


تسويقك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك جذابة.



تسويقك املؤسسئتك اصناوجيية.



تأمنيك اصتطوياك يفك املنئطقك اصايفية.



حتسنيك وتعزيزك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصناوجييةك ويفك صنئاةك اصسيئحة.



بنئءك وإنشئءك مؤسسئتك ناوجييةك تنئرسيةك اتىك املستوىك اصوطينك واصدويل.
ك 



تاويجك اصتفئا ك واصتعئونك بنيك املؤسسئتك  ك وجمتمعئتك املعارةك ومنظمئتك اصبحثك واصتطويا.

لمئك تتمث ك اجملئالتك اصثالثةك ذاتك األوصويةك واص يك هتدفك إىلك حتقيقك األهدافك املذلورةك ست ًك فئك يف :ك 
مور ك ممك يَّزك صتكفئءةك )(A provider of competenceك وذصكك انك طايقك اصتطوياك املتزايدك صدورك 
ك فوال،ك اصتح ُولك إىلك  ك ِّ
األ اةك اص يك تستعمتهئك "اصناويجك صالبتكئر".ك رتتزبئلن،ك اصشالئءك واجملتمعك بغفةك ائمةك حئجةك متزايدةك صتوثئلقك واملااجعك 
ثئرك واملعتومئتك حولك ختقك اصقيمةك ضمنك صنئاةك 
حولك اصتوجهئت ك واألسواق ك واصشاال ك املستهدرة،ك إضئرةك إىلك اآل ك 
متك نك هذهك املعتومئتك منك تقتيصك مستوىك ادمك اصتألدك واملخئطاةك املاتبطةك بتطوياك املشئريعك اجلديدة.ك 
اصسيئحة.ك  ِّك 
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ك متكنك منك ختقك اصقيمةك ضمنهئ،ك 
صذصكك هدفك هذاك اصربنئمجك إىلك اصارعك منك االبتكئرك  اخ ك اصغنئاةك وزيئ ةك املعارةك اص ي ِّك 
وذصكك انك طايق :ك 


تزويدك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك بئصوثئلقك واملعتومئتك حولك اصغنئاةك اصناوجييةك صتسيئحةك واصسفا.



تزويدك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك بئصوثئلقك واملعتومئتك حولك اصفاصك اصسوقية.



ك اصكفئءةك اص يك متكنك منك اصارعك يفك مستوىك االحرتاريةك واصاحبيةك ضمنك صنئاةك اصسيئحةك واصسفا.ك وذصكك 
ِّك 
تورر
انك طايقك تقدميك اد ًاك منك اصدوراتك اصتكوينيةك يفك مجيعك فحنئءك اصبتد،ك إذك شئرلتك فلثاك منك 8000ك شالةك يفك 

واحدةك فوك فلثاك منك هذهك اصدورات.ك 

ثئنيئ،ك اصتح ُولك إىلك شايكك صتتنميةك )(A development partnerك منك خاللك مسئادةك اصشالئتك اصسيئحيةك اتىك 
اصتطورك سو ك اءًك منك اصنئحيةك اصتجئريةك فوك االقتغئ يةك فوك االجتمئاية،ك إضئرةك إىلك املسئمهةك يفك تطوياك املنتجئتك واخلدمئتك 
املبتكاةك اص يك تستهدفك اصشاال ك اصسوقيةك اخلئصةك بسيئحةك اصرتريه،ك سيئحةك األامئلك ولذصكك اصسيئحك احملتيني .ك 

لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنك املنئطقك واصوجهئتك اصسيئحيةك ختتتفك منك حيثك إمكئنئهتئك اصطبيعيةك  ك وثقئرتهئك احملتيةك 
َّك 
ك وإمكئنئهتئك منك حيثك األنشطةك ك واخلرباتك واملهئرات،ك وهذاك مئك جيعتهئك تقومك بتطوياك منتجئتك خمتتفةك هتدفك إىلك جذبك 
اصسيئح.ك يعتربك هذاك اصتنك ُوعك اصيينك ذاك فمهيةك بئصيةك منك فج ك ختقك قيمةك طويتةك األج ك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك وتعزيزك جئذبيةك 
اصناويجك ك لوجهةك سيئحية.ك يفك هذاك اصسيئق،ك يعم ك بانئمجك "اصناويجك صالبتكئر"ك اتى :ك 


تطوياك جممواةك ف واتك اتىك شبكةك االنرتنتك )(A web based tool boxك تسئهمك يفك تطوياك املؤسسئتك 
واصوجهة ك اصسيئحية .ك ريئصبًئ ك مئ ك تكون ك امتيئت ك تطويا ك املؤسسئت ك معقدة ك ومضيعة ك صتوقت ك بئصنسبةك 

صتمؤسسئت ك املعنية ،ك صذا ك هدف ك اصربنئمج ك إىل ك تطويا ك جممواة ك من ك األ وات ك اإلصكرتونية .ك تتضمن ك هذهك 
األ وات:ك جممواةك منك اصتوصيئتك حولك ليفيةك تطوياك مؤسسةك بطايقةك رعئصة ،ك  راسةك ألحسنك احلئالت،ك 
إمكئنيةك تبئ لك اخلربات،ك معتومئتك مفيدةك حولك اصسوق ك ك واصتوصيئتك واملااجعك األلئ مييةك يفك جمئلك نشئطك 
املؤسسئت.


املسئمهةك يفك تطوياك شبكئتك املؤسسئتك ) (Business Networksك ضمنك صنئاةك اصسيئحة.ك رتقد ك تتميزك 
يسئهمك يفك توصيدك اصعديدك منك 
ك 
صنئاةك اصسيئحةك بتشتتهئك لوهنئك تتكونك منك اد ك منك املؤسسئتك اصغيرة،ك مئك 
اصتحديئتك املتعتقةك بـتطوياك اصوجهئتك اصسيئحيةك ك واصتعئونك واصقدرةك اتىك توررك منتجئتك سيئحيةك لئمتةك وقئبتةك 
صتبيع.ك صذصكك ام ك اصربنئمجك اتىك تشجيعك املؤسسئتك واصوجهئتك اصسيئحيةك اتىك اصعم ك سويًئك يفك خمتتفك 
شبكئتك املؤسسئتك اص يك متك تطوياهئ.ك منك املعئيرك ذاتك األمهيةك صتطوياك شبكئتك فامئلك نئجحة،ك تورُاك 
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اتك ملسريك 
ِّك 
مسر ك فوك مدياك مشاوعك ) (Project managerك ذيك ك لفئءة.ك صذصك،ك قئمك اصربنئمجك بتقدميك  ور
ِّ
املشئريعك اصذينك سيدياونك هذهك اصشبكئت.


يةك لبرةك لوهنمئك 
ك 
تطوياك اصبحثك منك فج ك تعزيزك امليزةك اصتنئرسية،ك حيثك فصب ك اصبحثك واصتطوياك ذوي ك فمه
حيد انك قدرةك صنئاةك اصسيئحةك اتىك االبتكئر ك وختقك اصقيمة.ك تعتمدك اصعديدك منك املؤسسئتك يفك اصسيئحةك 
ِّ
اتى ك املعارة ك ) ،(Knowledge basedك إذ ك تعترب ك اخلربة ك واصكفئءة ك من ك اصعوام ك األسئسية .ك صذا ،ك يهدفك 
اصربنئمجك إىلك تعزيزك اصتعئونك بنيك صنئاةك اصسيئحةك واجملتمعئتك اصبحثيةك بييةك اصارعك منك  رجةك االبتكئرك ضمنك 
اصغنئاة.

فخرا،ك اصتح ُولك إىلك شايكك تسويقيك )(A marketing partnerك قايبك منك اصسيئح.ك رمنك فج ك احلفئظك اتىك 
ك ً

احلغةك اصسوقيةك اصدوصيةك صتناويجك وتعزيزك مكئنتهئك لوجهةك سيئحيةك جذابة،ك اتىك اصوجهةك واملؤسسئتك اصسيئحيةك اصتواجدك 
يفك األسواقك واصقنواتك اص يك يعتمدك اتيهئك اصسيئحك اندك حبثهمك انك املعتومئتك حولك اصسفاك واختي ك ئرهمك صتوجهةك اصسيئحيةك 
اص يك ياغبون ك يفك زيئرهتئ.ك صذا،ك ام ك بانئمج ك "اصناويج ك صالبتكئر"ك اتىك اصارعك منك ماليةك وجهةك اصناويجك ومؤسسئهتئك 
اصسيئحيةك منك خاللك  راسةك احتيئجئتك خمتتفك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرةك وإنشئءك قنواتك توزيعك رعئصة،ك بُييَ َةك زيئ ةك 
اصاغبةك واصنيةك صتسفاك إىلك اصناويج،ك ومنك فج ك جع ك اختيئرك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك امتيةك سهتةك واصارع ك منك راصك 

اصبيعك ملختتفك اصشالئءك اصتجئريني.ك  ك 
تسوقيًئ)ك ذاك فمهيةك بئصيةك يفك تعزيزك االبتكئرك ضمنك اصغنئاةك اصسيئحيةك اصناوجيية،ك 
يعتربك هذاك اجملئلك األخرك (شاي ًك كئك  ك 

اتيجيئتك واألسئصيبك املعتمدةك 
ك 
صذاك سيتمك اصتدقيقك ريهك منك خاللك اصفقااتك املواصية،ك انك طايقك اصتطاقك إىلك فهمك االسرت
منك طافك اصناويج :ك 
تسويقيًئك انك طايقك اصتواجدك يفك األسواقك ذاتك األوصوية.ك 
تتمث ك االسرتاتيجيةك اصتسويقيةك األوىلك يفك لوهنئك شاي ًك كئك  ك 

ك املطورك منك قب ك احلكومةك اصناوجييةك اتىك جممواةك منك األسئصيبك واص يك ميكنك 
صتنفيذك هذهك االسرتاتيجية،ك ااتمدك اصربنئمج َّ
تتخيغهئك ريمئك يتي :ك 


اصقابك منك فهمك األسواقك احملتيةك واصدوصية:ك وذصكك انك طايقك اصتواجدك يفك هذهك األسواق،ك ك لوهنئك ذاتك فمهيةك 
ك 
منك فج ك احلفئظك اتىك زبئلنهئك وختقك اصقيمةك صغنئاةك اصسيئحةك اصناوجيية.ك يتطتبك اصتواجدك يفك هذهك األسواقك 
تورُاك موظفنيك مؤهتنيك ذويك معارةك معمقةك حولك اصسوقك احملتيك وقنواتك اصتوزيع،ك وهذاك مئك يسعىك إصيهك اصربنئمجك 
منك خاللك اصدوراتك اصتدريبيةك املقدَّمةك هلم.ك لمئك قئمك اصربنئمجك بئصرتليزك اتىك املؤسسئتك واصوجهئتك اص يك تتبعك 
ك وإقئمةك االقئتك معك ستستةك اصتوزيعك احملتيةك (يفك األسواقك ذاتك األوصوية)،ك 
مبئ ئك االستدامة،ك وبنئءك شبكئت ك 
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إضئرةك إىلك اصعم ك بنشئطك معك اصغحئرةك ووسئل ك اإلاالمك احملتيةك منك فج ك احلغولك اتىك تيطيةك إاالميةك 
صتوجهةك اصناوجيية.ك 


تزويدك اصزبئلنك بوجو ك رقميك اتىك موقعك » «VisitNorwayك وقنواتك إصكرتونيةك فخاى :ك وذصكك انك طايقك 
اصتأثرك اتىك مدرلئتك اصسيئحك واصزبئلنك احملتمتنيك وجعتهمك يدرلونك اصناويجك ك لوجهةك سيئحيةك جذابة،ك بئالاتمئ ك 
اتىك اصقنواتك اإلصكرتونيةك اص يك يستعمتهئك اصسيئح ك اندك قيئمهمك بئصبحثك انك املعتومئت ك ك واألركئرك حولك 
رحالهتم ك اصسيئحية .ك صتحقيق ك ذصك ،ك قئم ك اصربنئمج ك بئالاتمئ ك اتى ك قنواته ك االتغئصية ك اخلئصة ك إضئرة ك إىلك 
اصقنوات ك اخلئرجية ك ذات ك األمهية .ك من ك فهم ك اصقنوات ك االتغئصية ك اخلئصة ك بئصوجهة ك موقعك 
» «Visitnorway.comك اصذيك يعاضك خمتتفك اصعاوضك اصسيئحيةك صتوجهةك اصناوجييةك ويعم ك اتىك تسهي ك 
امتيةك اختئذك اصقاارك صتسيئحك واصزبئلنك احملتمتني.ك لمئك يعم ك اصربنئمجك اتىك اصتأثرك اتىك ماحتةك مئك قب ك اصسفا،ك 
جك 
منك خاللك تغميمك حمتويئتك تتوارقك معك احتيئجئتك اصسيئحك واهتمئمئهتم،ك ممئك يسه ك امتيةك اختيئرك اصناوي ك 
لوجهةك سيئحية.ك  يفك حني،ك يتمك اصتأثرك اتىك اصسيئحك فثنئءك تواجدهمك يفك اصناويج،ك منك خاللك تزويدهمك 
بئملعتومئتك اربك األجهزةك احملموصةك )(Mobile devicesك ومتئبعةك مئك يتمك نشاهك منك قب ك اصسيئحك يفك خمتتفك 
اصقنواتك اإلصكرتونية،ك من ك فج ك اصتحديدك واصكشفك انك املشئل ك اص يك قدك تواجههمك فثنئء ك سفاهمك إىلك 
اصناويج.ك لمئك يتمك تشجيعك اصسيئحك واصزوارك اتىك مشئرلةك جتئرهبمك فثنئءك وبعدك رحتتهمك إىلك اصناويج.
ك 



تعتربك اصعالقئتك اصعئمةك جزءًاك 
ك 
فنك تكونك قوةك  ارعةك منك خاللك اصعالقئتك اصعئمة ك ):(Public Relationsك ر
مهم ئك منك املزيجك اصتسويقيك يفك األسواقك ذاتك األوصويةك بئصنسبةك صتناويج.ك  ِّ
إذك متكنك اصتيطيةك اإلاالميةك اربك 
ًك 
املقئالتك اصغحفية ك ك واصتواجدك اإلصكرتوينك ) (Online visibilityك ك واصربامجك اصتتفزيونيةك واإلذااية ك منك تعزيزك 

ماليةك املنتجئتك اصسيئحيةك اصناوجييةك اربك وسئل

ك اإلاالمك اصدوصية.ك يُنظاك إىلك اصتيطيةك اصتحايايةك  (Editorial

نظااك الستقالصيةك اصغحفينيك يفك تغميمك 
)coverageك اتىك فهنئك فلثاك مغداقيةك منك وسئل ك اإلاالمك األخاى،ك  ك ً
منئسبًئ،ك صذاك تسعىك اصناويجك إىلك االاتمئ ك اتيهئك منك فج ك اصتأثرك اتىك اصسيئحك 
ك يانك وك نَك هُك  ك 
احملتوىك اصتحايايك اصذي َك 

يزورونك اصوجهةك اصناوجيية.
احملتمتنيك وجعتهمك  ك 


إنشئءك صقئءاتك بنيك صنئاةك اصسيئحةك اصناوجييةك واصدوصية:ك رمنك فج ك تشجيعك املزيدك منك اصسيئحك اتىك اختيئرك 
اصناويجك لوجهةك سيئحية،ك يتطتبك احلغولك اتىك اتغئالتك جتئريةك جيدةك وشبكةك توزيعك حمتيةك واسعة.ك ميتتكك 
حئصيئ ك بانئمج ك "اصناويج ك صالبتكئر" ك ) (Innovation Norwayشبكة ك واسعة ،ك صكك نَّه ك يسعى ك إىل ك تقويتهئك 
وتطوياهئك منك خاللك إضئرةك مشيتنيك وولالءك سفاك ومنظميك رحالتك سيئحيةك )(OTAك جد .ك 
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الئتك معك صنئائتك ناوجييةك فخاى:ك صسمعةك اصناويجك تأثر ك اتىك 
ك 
تقويةك مسعةك اصناويجك انك طايقك تطوياك شا
طايقةك إ رالهئك لوجهةك سيئحية.ك منك فج ك اصارعك منك مسعةك اصناويجك وجعتهئك وجهةك سيئحيةك فلثاك جئذبية،ك 
قئمك اصربنئمجك بتقويةك االقئتك صنئاةك اصسيئحةك معك اصغنئائتك األخاى.ك 

تتمث ك االسرتاتيجيةك اصتسويقيةك اصثئنيةك يفك لوهنئك شاي ًك كئك يفك احلمالتك اصتسويقية.ك صتنفيذك هذهك االسرتاتيجية،ك ااتمدك 
بانئمجك "اصناويجك صالبتكئر"ك اتىك جممواةك منك األسئصيبك واص يك ميكنك تتخيغهئك ريمئك يتي :ك 


تسهي ك امتيةك اختيئرك وجهةك اصناويجك بئالاتمئ ك اتىك احلمالتك اصتسويقية:ك يعم ك اصربنئمجك اتىك حتفيزك 
َّ
اصوايك بأنك اصناويجك وجهةك سيئحيةك جذابةك ضمنك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرة.ك منك فج ك ذصك،ك يتمك اصرتليزك 
اتى ك اصتجئرب ك واألنشطة ك واصوجهئت ك اص ي ك تتوارق ك مع ك اصشاال ك املستهدرة ك واص ي ك تتسم ك بئصتميُز ك مقئرنةك 
بئصتجئربك املمئثتةك يفك اصوجهئتك اصسيئحيةك املنئرسة.ك لمئك يعتربك االتغئلك املتَّسقك واملتكئم ك حولك اصناويجك 
نظااك صشدةك املنئرسةك وتأثرهئك اتىك اصزبئلن.ك صذا،ك ومنك فج ك ضمئنك االتسئقك يفك االتغئالتك 
ذاك فمهيةك بئصيةك  ك ً
اصتسويقية،ك قئمتك مجيعك األنشطةك اصتسويقيةك صربنئمجك "اصناويجك صالبتكئر"ك بئتبئعك اإلك رشئ اتك اصعئمةك صعالمةك 

اصناويجك ).(Brand Norwayك 


االاتمئ ك اتىك تسويقك إبداايك وقئلمك اتىك اصتجابةك ):(Experimental and creative marketingك منك 
املعاوفك جيد َّ
اك فنك اصعالمئتك اصتجئريةك اإلبداايةك واصنئجحةك يفك إشااكك اجلمهورك تزيدك منك استعدا ك اصشاال ك 
ً
املستهدرةك اتىك اصدرعك )(WTPك  وتزيدك منك رحبيةك املؤسسئت.ك صذا،ك قئمك اصربنئمجك بتخغيصك املوار ك اصالزمةك 
لوجهةك سيئحيةك جذابةك وذصكك انك طايقك جتابةك واستكشئفك طاقك اتغئصيةك جديدةك 
منك فج ك تاويجك اصناويجك ك  ك 
ومبتكاةك هتدفك إىلك توصيدك ضجةك )(Buzzك حولك اصوجهة.
ك  ك 

170

الفصل الثالث :دراسة حالة التجارب السياحية األجنبية الرائدة
تجربة اإلمارات العربية المتحدة
1.3.3

The United Arab Emirates Experience

مدخل الى السياحة في اإلمارات العربية المتحدة

Introduction to Tourism in U.A.E

ك ابتداءًك منك اصثمئنينئت.ك حينهئ،ك 
اارترتك  وصةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بئصسيئحةك لغنئاةك ذاتك إمكئنئتك ائصية ك 

احملتيةك يفك االستثمئرك يفك اصبىنك اصتحتية.ك وحسبك اصبئحثك شئربتيك )،(Sharpley, 2002ك  ك متَّك اصتعبرك 
ك 
بدفتك اصستطئتك 
انك االصتزامك اصقويك حنوك توسيعك صنئاةك اصسيئحةك منك قِب ك قئ ةك إمئرةك  يبك وفبوك ظيب.ك إذك تسئراتك بعدهئك وترةك وصولك 
ك منوا ك سنة ك 2002ك 
اصسيئح ك األجئنب ك يف ك اصتسعينئت ك  ،1990ك وفصبحت ك إمئرة ك  يب ك اصوجهة ك اصسيئحية ك األساع ًك 

).(Henderson, 2007, p. 36

رمنذك فلثاك منك اقدك منك اصزمن،ك تطورتك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك إىلك مالزك ائمليك صتسيئحة.ك حيثك ينجذبك 
ك اصسفاك إىلك قمةك باجك اخلتيفةك يفك  يبك (فلربك باجك 
َّك 
اصسيئحك إىلك اصفنئ قك واصشواطئك واصتجئربك اصفايدةك اص يك تورِّاهئك مث
يفك اصعئمل)،ك زيئرةك املسجدك اصكبرك صتشيخك زايدك يفك فبوك ظيب،ك املشئرلةك يفك رحالتك اصسفئريك يفك اصغحااءك وزيئرةك األسواقك 
اصتقتيدية.ك ومعك ذصك،ك تتمتعك  وصةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بسمعةك اصتطورك املستما،ك إذك تقومك حكومئتك اإلمئراتك 
بتمهيدك اصطايقك الستثمئراتك ائمةك وخئصةك اتىك نطئقك واسعك (مث :ك املطئرات،ك اصفنئ ق،ك اصبىنك اصتحتيةك صتنق ك ومعئملك 
)ك وتضعك فسسئك قويةك صدامك املضئافةك املتوقعةك صعد ك اصسيئحك اصواردين .ك 
ًك 
اجلذبك اصسيئحي

لمئك فصبحتك اصسيئحةك صنئاةك ذاتك فمهيةك بئصيةك يفك اقتغئ ك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك صيسك رقط ك صتأثرهئك 

املبئشاك اتىك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل،ك  َّ
وإمنئك وقب ك ل ك شيءك بسببك تأثرهئك غرك املبئشاك اتىك مبيعئتك اصتجزلةك واتىك 
ك معئك %44ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل.ك مبعىنك آخا،ك توك صِّدك 
قطئعك اصنق ك (مبئك يفك ذصكك اخلدمئتك اصتوجستية)،ك واص يك متث ًك 

قويًئك اتىك االقتغئ )،(Saidi, Scacciavillani, & Ali, 2010ك إذك ميكنك توضي ك 
صنئاةك اصسيئحةك تأثراك مضئا ًك فئك  ك 
ك ً
هذهك اآلثئرك يفك اصشك ك رقمك (.)14-3ك  ك 
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شكل رقم ( :)14-3اآلثار المضاعفة لصناعة السياحة

Source: Saidi, N et al., (2010), Forecasting Tourism in Dubai, Dubai International Financial Center
Economic Note, n° 8, p. 7.

2.3.3

مساهمة صناعة السياحة في االقتصاد اإلماراتي

Tourism Industry Contribution to

.the Emirates’ Economy
أ .المساهمة المباشرة لصناعة السياحة

Direct Contribution of the Tourism Industry

ور ًك قئك صإلحغئليئتك املتوراةك اتىك بوابةك اصبيئنئتك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا (WTTC Data Gateway,

)،2020ك متك تقدياك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بـك 81,02ك متيئرك  رهمك إمئرايتك (22,1ك 
متيئرك 

والر)ك سنةك ( 2018فيك حوايلك  %5,5ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)،ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تبتغك 120,71

متيئرك  رهمك إمئرايتك (فيك حوايلك  %5,4منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك  2028و 126,22متيئرك  رهمك إمئرايتك (فيك 
حوايلك  %5,4منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك .2029
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شكل رقم ( :)15-3المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي باإلمارات العربية
المتحدة بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

نالحظك فنك هذهك املسئمهةك يفك تزايدك مستما،ك إذك ارتفعتك منك حوايلك 13,4ك متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك 1995ك إىلك 
فلثاك منك 83,7ك متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك  .2018ك 
َّفمئك ريمئك خيصك اصعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك اإلمئراتيةك 349830ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك ،2019ك 
اإلحغئليئتك إىلك اِرتفئاهك منك فج ك بتوغك  439919منغبك 
ك 
منك اصعمئصةك اصكتية.ك لمئك تشرك 
ك 
فيك مئك يعئ لك  %5,3ك 
ام ك مبئشاك سنةك 2029ك (فيك حوايلك %6ك منك اصعمئصةك اصكتية) .ك 
َّ
نالحظك فنك املسئمهةك املبئشاةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك 41215ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك 
1995ك إىلك فلثاك منك  349830منغبك ام ك مبئشاك سنةك .2019
شكل رقم ( :)16-3المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في العمالة باإلمارات العربية المتحدة بين
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 Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).ك 
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ب .المساهمة الكلية لصناعة السياحة

Total Contribution of the Tourism Industry

ور ًك قئك صتقئرياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا،ك متك تقدياك املسئمهةك اصكتية ك صغنئاةك اصسيئحة ك يفك اصنئتجك احملتيك 
اإلمجئيل ك بـ ك  164,7ك متيئرك  رهمك إمئرايت ك ( 44,8375متيئرك  والر)ك سنةك ،2018ك مئك ميث ك  %11,1ك منك اصنئتجك احملتيك 
اإلمجئيلك (معدلك منوك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك صتنئتجك احملتيك اإلمجئيلك %2,4+ك سنةك ،)2018ك و 169,6متيئرك  رهمك 
إمئرايتك سنةك .2019ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك إىلك 178,7ك متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك 2020ك (% 10,8ك منك اصنئتجك 
احملتيك اإلمجئيل)،ك و 249,5متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك 2029ك (% 10,7ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل) .ك 
شكل رقم ( :)17-3المساهمة الكلية لصناعة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي باإلمارات العربية
المتحدة بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

ك 

اندك مقئرنةك معدلك اصنموك املتوقعك يفك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بنيك 2017ك و2027ك (حوايلك )%4,9ك  (WTTC,

سنويًئ)،ك نالحظك فنَّهك فلثاك منه.ك وهذاك مئك يشرك إىلك 
)2017ك معك معدلك اصنموك املتوقعك اتىك املستوىك اصعئمليك (%3,8ك  ك 
تف ُوقك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك اتىك اصعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى .ك 

َّك فمئك ريمئك خيصك اصعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك اإلمئراتيةك  611737ك منغبك ام ك سنةك  2018ك (فيك 

%9,6ك منك اصعمئصةك اصكتيةك يفك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة)ك و 628642منغبك ام ك سنةك .2019ك ك لمئك تشرك اصتنبؤاتك 
إىل ك بتوغهئ ك  753298منغب ك ام ك سنة ك  2029ك (في ك حويل ك  %10,3ك من ك اصعمئصة ك اصكتية ك يف ك اإلمئرات ك اصعابيةك 
املتحدة) .ك 
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شكل رقم ( :)18-3المساهمة الكلية لصناعة السياحة في العمالة باإلمارات العربية المتحدة بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

ج .صادرات الزوار

Visitor exports

تعتربك صئ راتك اصزوارك منك فهمك املؤشااتك صتمسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحة.ك وك صَّدتك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك 
سنةك 2018ك حوايلك 136,826ك متيئرك  رهمك إمئرايتك نتيجةك صغئ راتك اصزوارك (حوايلك %8,6ك منك إمجئيلك اصغئ رات)،ك 
حيثك نالحظك ارتفئعك بنسبةك %4,2ك مقئرنةك بسنةك 2017ك (131,31ك متيئرك  رهمك إمئرايت).ك اتىك هذهك اصغئ راتك فنك 
تاتفعك إىلك 220,71ك متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك  .2029ك 
لمئك تشرك اإلحغئليئتك إىلك بتوغك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك 21,4ك متيونك سئل ك سنةك ،2019ك فيك ارتفئعك بنسبةك 
 %43,6مقئرنةك بسنةك 2016ك فينك قُ ِّك درك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك بـك 14,9ك متيونك سئل .ك 
شكل رقم ( :)19-3صادرات الزوار (النفقات األجنبية) باإلمارات العربية المتحدة بين  2029-1995ك 
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د .االستثمارات في صناعة السياحة باإلمارات العربية المتحدة

Investments in the Tourism

.Industry of the U.A.E
بتيتك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اإلمئراتيةك  26,35متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك 2018ك (7,2ك متيئرك  والر)،ك 
فيك مئك يعئ لك نسبةك  %7,8منك إمجئيلك االستثمئراتك احملققةك سنةك 2018ك و 29,05متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك .2019ك 
اتىك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك فنك تبتغك  61,22متيئرك  رهمك إمئرايتك سنةك  2029ك (فيك  %10,3منك إمجئيلك 
االستثمئراتك سنةك .)2029ك  ك 
شكل رقم ( :)20-3االستثمارات في صناعة السياحة باإلمارات العربية المتحدة بين
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ك 

اإلمئرات ك اصعابيةك 
اصغنئاةك بديبك فن ك اتىك اصنموك يفك سوقك اصسيئحةك واصسفاك يفك  ك 
َّك 
لمئك فاتنتك غارةك اصتجئرةك و
يعك اص يك متك اإلاالنك انهئك مؤخاا،ك منك بينهئك مشاوعك ماسىك اصعاب،ك واصذيك يعتربك 
دامك بئصعديدك منك املشئر
املتحدةك فنك يُ َّك 
ك ً

اجملمعئت ك اصسيئحيةك ) (Tourism clustersك واصذيك منك فج ك إادا ه ،ك متك إنفئقك  1,7ك متيئرك  والر.ك يقعك 
منك فلربك  َّ
اجملمعك اصسيئحيك بقابك فرخمك رندقك اتىك املستوىك اصعئمليك واملتمث ك يفك رندقك باجك اصعاب.ك  ك 
هذاك  َّ
تتمئشىك هذهك املشئريعك اصضخمةك معك االستعدا اتك اص يك تقومك هبئك إمئرةك  يبك منك فج ك استضئرةك احلدثك اصعئمليك 
إلسبو،(EXPO 2020) *20201ك ولذصكك منك فج ك تنويعك اإلمكئنئتك اصرتريهيةك صإلمئرةك واستقبئلك مئك يقئربك 20ك 
متيونك زالاك فوك سئل ك يفك املدينة.ك  ك 

*1متك تأجيتهك إىلك سنةك 2021ك جااءك انتشئرك رروسك لوريد.19-
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ه .مكونات صناعة السياحة ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي باإلمارات العربية المتحدة
.Components of the Tourism Industry and its Contribution to GDP
حسبك آخاك تقاياك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا )،(WTTC, 2020ك يتمث ك اصياضئنك اصاليسيئنك صتسفاك 
حنوك اإلمئرات ك اصعابيةك املتحدةك يفك سيئحةك اصرتريهك وسيئحةك األامئل.ك إذ ك وك صَّدتك نفقئتك سيئحةك اصرتريه ك (اصسيئحةك 
اصداختيةك واصواردة)ك حوايلك %79ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك املبئشاك صغنئاةك اصسيئحةك سنةك ،2019ك يفك حنيك وصَّدتك 
نفقئتك سيئحةك األامئلك %21ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل .ك 
شكل رقم ( :)21-3مساهمة سياحة الترفيه واألعمال في الناتج المحلي اإلجمالي باإلمارات العربية
المتحدة سنة  2019ك 
سياحة األعمال
21%

سياحة الترفيه
79%
Source: WTTC (2020), United Arab Emirates Annual Research: Key Highlights, p. 1.

َّ
،ك إىلك فنك اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك وصَّدتك 23%ك منك املسئمهةك 
لمئك تشرك اإلحغئليئتك )(WTTC, 2020
املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك سنةك ،2019ك مقئرنةك بـك 77%ك صغئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك (نفقئتك 
اصسيئحك األجئنبك فوك اوالدك اصسيئحةك اصدوصية).ك  ك 
شكل رقم ( :)22-3مساهمة السياحة الداخلية والسياحة الخارجية في الناتج المحلي اإلجمالي
باإلمارات العربية المتحدة سنة

2019

النفقات المحلية
23%

النفقات األجنبية
77%
Source: WTTC (2020), United Arab Emirates Annual Research: Key Highlights, p. 1.
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ك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, 2018ك اتىك نفقئتك اصسيئحك احملتينيك فنك تاتفعك بنسبةك 
وور ًك قئ ك 
سنويًئك بنيك  2018و.2028
سنويًئك بنيك  2018و،2028ك واتىك نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فنك تاتفعك بنسبةك %6ك  ك 
 %2,4ك 
3.3.3

صناعة السياحة في إمارة دبي :أرقام وإحصائيات

The Tourism Industry in Dubai:

.Numbers and Statistics
عتربك إمئرةك جدك غنيةك بئصنفط،ك 
َّك 
ك 
ور
اك فسئسيًئك يفك اقتغئ ك إمئرةك  يب.ك رعتىك اكسك فبوك ظيبك اص يك تُ
تتعبك اصسيئحةك  ك ً
ك هذاك األخرك إالك %5ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك صديب.ك وبئصتئيلك يعتربك اصتنويعك خئرجك قطئعك احملاوقئتك ضاورةك 
َّك 
الك ميك ثِّ
صيسك خيئراك بئصنسبةك صإلمئرةك ).(Fernandes & Karnik, 2010, p. 58ك رمنذك سنةك  1980ك وفوال ك اصتسعينئتك 
و
ك ً

،1990ك اختذتك إمئرةك  يبك اصقاارك االسرتاتيجيك صرتسيخك مكئنتهئك لوجهةك سيئحيةك  وصيةك ذاتك جو ةك ائصية.ك  ك وبدفتك 
حينهئك تستثماك بشك ك لبرك يفك صنئاةك اصسيئحةك اص يك فصبحتك فحدك اصالئلزك األسئسيةك القتغئ هئ.ك حيثك متك اختئذك 
شديدا ك بضاورة ك اصتنويعك 
ك اخنفئضئ ك يفك إنتئج ك اصنفط ك وإحسئ ًك سئ ك  ًك 
ًك 
اصقاارات ك املتعتقة ك بئصسيئحة ك يف ك سيئق ك شهدت ك ريه

االقتغئ ي ك ) .(Henderson, 2006, p. 91ك صذا،ك قئمتك  يبك بتوضي ك اصدورك االسرتاتيجيك صغنئاةك اصسيئحةك يفك 
إطئرك خطتهئك االسرتاتيجيةك صـك ،2015-2007ك فينك  ك متَّك حتديدك صنئاةك اصسيئحةك لإحدىك اصالئلزك األسئسيةك اصستةك (إىلك 
االتغئالتك واإلاالمك ك واصعقئرك واصتجئرةك املئصية)ك صتتنميةك املستقبتيةك  (Fernandes & Karnik, 2010,
ك 
جئنبك اصبنئءك و

).pp. 58-59ك 
اك وجذابًئك صتتس ُوقك 
ك 
فصبحتك  يبك بفع ك ذصكك وجهةك مهمةك صتسيئحةك اإلقتيميةك واصعئملية،ك بئاتبئرهئك مكئك نًئك متم ك ًيز

واصتستيةك وحضورك اصفعئصيئتك اصايئضيةك واملؤمتااتك اصدوصيةك ولذصكك األحداثك اصعئملية.ك ربئإلضئرةك إىلك اخلدمئتك املمتئزةك 
واملبتكاةك املتوراةك يفك صنئاةك اصفندقة،ك قئمتك  يبك ببنئءك منشآتك حديثةك وبىنك حتتيةك سيئحيةك تشم ك اصعديدك منك ماالزك 
املؤمتااتك واملالابك اصايئضيةك وماالزك اصتس ُك وقك واصرتريهك ولذصكك وسئل ك اصنق ك احلضايك احلديثة.ك 
ك تُعترب ك 

الاة ك اصسيئحة ك واصتسويق ك اصتجئري ك )(Department of Tourism and Commerce Marketing

املسؤولك انك تطوياك اصسيئحةك بديب،ك إذ ك متك إنشئءك هذاك اصقسمك سنةك 1989ك حتتك اشاافك ويلك اصعهد.ك تتمث ك مهمتهك 
يفك تعزيزك اقتغئ ك  يبك منك خاللك تطوياك سيئحة ك مستدامة،ك  ك وتوررك جتابةك رايدةك صتسيئح،ك ك واصرتويجك صتوجهةك  ك وإادا ك 
شاالئتك مبتكاةك معك فصحئبك املغتحةك ).(Henderson, 2006, p. 92ك يُعتربك هذاك اصقسمك لذصكك املسؤولك اصاليسيك 

انك ختطيط،ك  ك وتسير،ك  ك وتطوياك وتاويجك اصسيئحةك يفك  يب.ك صديهك مسؤوصيةك اصنهوضك واصرتويجك صقطئعك األامئلك يفك اإلمئرةك 
ك وختغيصك تغئري ك اصتشيي ك وتغنيفك اخلدمئتك اصسيئحيةك صتمؤسسئتك اصفندقية،ك  ك ومنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك 
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ك جبديةك صتعزيزك اقتغئ ك  يب،ك منك خاللك جذبك 
)،(TOك ك واصولئالتك اصسيئحيةك واخلدمئتك اصسيئحيةك األخاى.ك إذك يعم ِّك 
اصسيئحك واالستثمئراتك األجنبية.
فن ك إمئرةك  يبك رالدةك يفك جمئلك تطوياك اصسيئحةك واصتسويقك مقئرنةك 
ياى ك اصبئحثك شئربتيك ) (Sharpley, 2008ك  َّك 
تبنيك منك خاللك آخاك تقاياك صدالاةك اصسيئحةك واصتسويقك 
ببتدانك اخلتيجك األخاىك ).(Henderson , 2014, p. 109ك إذك  َّ
تفئعك مستما،ك بئصيًئك حوايلك 16,73ك متيونك زالاك فمضواك 
ك 
فنك اد ك اصسيئحك بئإلمئرةك يفك ار
اصتجئريك )،(DTCM, 2020ك  َّك 
صيتةك واحدةك اتىك األق ك (منك فلثاك منك 233ك  وصةك حولك اصعئمل)ك سنةك ،2019ك فيك ارتفئعك بنسبةك  %5,1مقئرنةك بسنةك 
ك اصدوصينيك خاللك 
2018ك (15,93ك متيونك زالا).ك وبئصتئيل،ك تعتربك  يبك هيك اإلمئرةك اص يك استقطبتك فلربك اد ك منك اصسيئح ك 
ك يفك لئرةك اإلمئرات ك اصعابيةك املتحدة)،ك 
سنةك  2019ك ( 16,73ك متيونك سئل ك يفك  يبك منك جمموع ك  22,62متيونك سئل ك 
مستقطبةك حوايلك %74ك منك إمجئيلك اصسيئحك اصدوصينيك اصواردينك إىلك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة.ك  ك 
ؤشاك مئسرتلئر ك صتمدنك اصعئملية ك ) (Mastercard, 2019ك إىلك احتاللك  يبك املاتبةك اصاابعة ك صتعئمك 
ك 
لمئك يشرك م
اصسئ سك اتىك اصتوايلك منك حيثك فلثاك اصوجهئتك اصعئمليةك استقطئبئك صتزوارك خاللك سنةك  .2018ك 
شكل رقم ( :)23-3المدن األكثر زيارة عبر العالم سنة ( 2018عدد السياح الدوليين بالماليين)
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Source: Mastercard (2019), Global Destination Cities Index, p. 3.

ك وور ًك قئك صتقايا ك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك ) ،(DTCM, 2020ك احتتتك اهلندك املاتبةك األوىلك منك حيثك 
مغدرك اصزوارك اصدوصينيك إذك بتغك اد همك  1970000ك زالاك سنةك  2019ك مقئرنةك بـ ك  2032000ك زالاك سنةك  2018ك (-3%ك 
مقئرنةك بسنةك .)2018ك تتبعهئك مبئشاةك املمتكةك اصعابيةك اصسعو يةك واص يك ك قُ ِّك درك اد ك اصزوارك منهئك بـك 1565000ك زالاك سنةك 
.2019ك تتيهئك املمتكةك اصربيطئنيةك يفك املاتبةك اصثئصثةك (1200000ك زالاك سنةك 2019ك معك تااجعك بنسبةك 1%ك مقئرنةك بسنةك 
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،)2018ك  ك وامئنك يفك اصاتبةك اصاابعةك (1030000ك سنةك 2019ك مبعدلك منوك مقدرك بـك %24ك مقئرنةك بسنةك ،)2018ك تتيهئك 
اصغنيك يفك املاتبةك اخلئمسة،ك واص يك حتتفظك مباتبتهئك صتماةك اصثئصثةك اتىك اصتوايلك (989000ك سنةك 2019ك مبعدلك منوك مقدرك بـك 
%15ك مقئرنةك بسنةك ،)2018ك حيثك يعو ك اصتزايدك صتسيئحك اصواردينك منك اصغنيك إىلك من ك تأشرةك جمئنيةك اندك اصوصولك 
).(Visas on arrivalك ميكنك توضي ك تاتيبك فهمك األسواقك صتزوارك اصواردينك إىلك إمئرةك  يبك يفك اصشك ك رقمك ( .)24-3ك 
شكل رقم ( :)24-3أسواق المصدر الرئيسية للزوار في إمارة دبي (' 000زوار) أو الزوار حسب
الجنسية*1لسنتي
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Source: DTCM (2020), Dubai tourism 2019: Performance report visitor performance by source market
– Jan-Dec 2019, p. 1.

لمئك احتتتك إمئرةك  يبك ور ًك قئك ملؤشاك مئسرتلئر ك صتمدنك اصعئمليةك )،(Mastercard, 2019ك املاتبةك األوىلك ماةك فخاىك 
منك حيثك نفقئتك اصسيئحك اصدوصيني.ك حيثك ك قُ ِّك درتك تتكك اصنفقئتك بـك 30,82ك متيئرك  والرك سنةك .2018ك اتىك اصاغمك 
لثراك انك  يبك منك حيثك إنفئقك 
فنك صندنك ونيويوركك ضخمتئنك منك نئحيةك جتئرةك اصتجزلة،ك  َّك 
منك  َّك 
إالك فنك املدينتنيك تتختفئنك ك  ً
اصزوار ،ك حيث ك جتبتئ ك  16,47متيئر والر ك و 16,43متيئرك  والر ك سنةك  2018ك اتى ك اصتوايل .ك ميكنك توضي ك تاتيبك 
اصوجهئتك اصسيئحيةك منك حيثك حجمك إنفئقك اصزوارك يفك ائمك 2018ك يفك اصشك ك رقمك (.)25-3
1
اك وبااك 
ينك جو ك ً
* ك اصزوارك اصدوصي ك ونك اصذينك ميضونك يفك  يبك صيتةك واحدةك اتىك األق ،ك ويتضمنك اصزوارك بئستثنئءك املقيمنيك يفك  وصةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك واملسئرا ك ً
وحبااك بئستثنئءك املواطننيك اإلمئراتينيك وفراا ك طواقمك املالحةك اجلويةك واصبحاية.
ك ً
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شكل رقم ( :)25-3ترتيب الوجهات السياحية من حيث حجم إنفاق الزوار في عام ( 2018مليار دوالر) ك 
فوكيت Phuket
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Source: Mastercard (2019), Global Destination Cities Index 2019, p. 7.

وبئصتئيلك تؤلدك اإلحغئليئتك تف ُوقك إمئرةك  يبك لوجهةك سيئحيةك بئمتيئزك ضمنك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك متمكنةك 
من تعزيز ك مكئنتهئك اتىك اخلئرطةك اصعئمليةك يفك اصسيئحةك واصتجئرةك واألامئل .ك إذك يبدوك فنك صديهئك اصقدرةك اتىك جتنبك 
واصتيتبك اتىك مثبطئتك اصسيئحةك اصسئلدةك يفك اصشاقك األوسط،ك وذصكك بفض ك اصعديدك منك اصعوام ك اص يك سنحئولك 
شاحهئك يفك اصفقااتك املواصية.
4.3.3

العوامل األساسية المساهمة في تطور دبي كوجهة سياحية رائدة

The Main Factors

Contributing to the Development of Dubai as a Leading Tourism

.Destination
ك األسئسيةك اص يك سهتتك امتيةك تنميةك  ك وتطوياك إمئرةك  يبك لوجهةك 
َّك 
تعتربك اصعوام ك اص يك سيتمك ذلاهئك ف نئه،ك اصعوام
سيئحيةك رالدةك اتىك املستوىك اصعئملي :ك 
أ .االستقرار

)(Stability

يعترب ك االستقاار ك يف ك اجملئالت ك االقتغئ ية ك ك واالجتمئاية ك واصسيئسية ك من ك فهم ك اصعوام ك صتطور ك اصسيئحة،ك لونك 
ينك ومنظميك اصاحالتك 
تشك ك اوام ك تاعك اصعديدك منك اصسيئحك واملستثما ك 
املتعد ةك  ِّك 
االضطاابئتك اصشديدةك واصتقتبئتك  ِّ
اصسيئحيةك وولالءك اصسفا.ك  ك 
تعتربك إمئرة ك  يبك جزءك منك اإلمئرات ك اصعابيةك املتحدة،ك إذك يتمك حتديدك اصشاوطك اصسئلدةك يفك اإلمئرةك منك طافك 
حكومئتك اإلمئرات.ك ربفض ك ائلداتك اصنفطك يفك إمئرةك فبوك ظيب،ك واص يك تعتربك احملاكك االقتغئ يك واملئيلك صالحتئ ،ك 
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متكنتك اإلمئراتك األخاىك منك حتقيقك مستوىك معيشيك و رجةك فمئنك لبرتني .إضئرةك إىلك ذصك ،حتت ك  يبك املاتبةك اصثئنيةك 
رجةك لبرة ك من ك االستقالصية ك ) (Autonomyك يف ك صيئغة ك اصسيئسئتك 
من ك حيث ك اصقوة ك اصسيئسية ك واملئصية ك ومتئرس ك  ك 
املئيلك ملنطقةك اخلتيج،ك لوهنئ ك تعم ك بنشئطك 
ك 
االقتغئ ية .ك حيثك تعتربك  يبك مبثئبةك مستو عك إقتيميك ك واصاابطك اصتجئريك و
ك وجممعئتك صنئايةك مث ك اص يك متك ختغيغهئك صالنرتنتك ووسئل
اتىك إنشئءك منئطقك جتئريةك حاة َّك 

ك اإلاالمك  (Henderson,

).2006, p. 91
نسبيًئ،ك معك اصقتي ك منك اصتهديداتك فوك االضطاابئتك 
ئك وائمليًئك )(cosmopolitanك  ك 
ك 
لمئك تعتربك  يبك جمتمعئك صيبر ك 
اصيً
املدنيةك ولذصكك معدالتك منخفضةك صتجاالم.ك االوةك اتىك ذصك،ك ميك ثِّ ك امليرت ك بونك حوايلك  %80ك منك سكئنك اإلمئرة.ك ك 
ك مسموحئك هبئك يفك إمئرةك  يب،ك إذك هنئكك  رجةك ك لبرةك منك االنفتئحك اتىك 
ًك 
لمئك تعتربك ممئرسةك األ يئنك األخاىك غرك اإلسالم
اصتأثراتك اخلئرجيةك نئ ك ًراك مئك يتمك مالحظتهئك يفك معظمك فحنئءك اصشاقك األوسط.ك تعتربك األسبئبك اقتغئ يةك إىلك حدك لبر،ك 
إذك يتحدثك انهئك اصبئحثك جو وينك )(Goodwin, 2003ك اتىك فهنئك مكئ ٌك نك متك ريهك ررعك "اصرباغمئتيةك اإلسالمية"ك إىلك 

"اصفنونك اجلميتة" .ك 
وحسبك منظمة ك اصسيئحةك اصعئملية ك )،(UNWTOك يشم ك اصشاقك األوسطك اصبحاين ك  ك ومغا ك ك واصعااق ك ك واألر نك 
ك واصكويتك  ك وصبنئنك  ك وصيبيئك  ك وامئنك  ك وقطاك ك واملمتكةك اصعابيةك اصسعو يةك  ك وسوريئك ك واصيمنك ورتسطني.ك حيثك شهدتك املنطقةك 
بيعك اصعايب.ك لمئك امتدتك االضطاابئتك اص يك اندصعتك 
ك 
وهجمئتك إرهئبيةك واضطاابئتك إقتيميةك بئإلضئرةك إىلك اصا
ك 
حاوبًئك 
ك 
ينك وصيبيئك واصيمنك وسوريئ،ك ويفك لثرك منك احلئالتك متتك اإلطئحةك بئصنظئمك اصقئلم.ك اتىك 
ك 
يفك تونسك إىلك مغا ك واصبحا
اكسك هذهك اصدول،ك تتميزك  يبك بئالستقاارك اصسيئسيك ومنك املتوقعك فنك تظ

ك لذصكك  (Peter & Anandkumar,

)،2011, p. 3ك وهذاك مئك سئهمك يفك متكنيك اإلمئرةك منك استقطئبك املالينيك منك اصسيئحك األجئنبك ل ك سنة.ك 
ب .السياسة االقتصادية والسياحية للحكومة (The Government’s Economic and Tourism
).Policy
صقدك انتق ك اقتغئ ك  يبك منك صيدك األمسئكك وجتئرةك اصذهبك واجملوهااتك إىلك اصسيئحةك واصتجئرةك بسااةك لبرة.ك إذك 
اختذتك  يبك سنةك 1980ك وفوال ك اصتسعينئت،ك اصقاارك االسرتاتيجيك صرتسيخك مكئنتهئك لوجهةك سيئحيةك ائمليةك ذاتك جو ةك 
ائصية.ك  ك 
متئشيًئ ك معك اسرتاتيجيةك اصتنويعك 
هذهك اخلطوةك اصتيبراصيةك حنوك األمئمك تعينك فهنئك تتقدمك اتىك جراهنئك اإلقتيميني.ك ك و ك 

االقتغئ ي،ك تتمتعك اهليئئتك احلكوميةك إلمئرةك  يبك مث ك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك ) (DTCMومؤسسةك  يبك 
صتفعئصيئتك واصرتويجك اصتجئريك ) (Dubaï Events and Promotions Establishmentsوإ ارةك اصتنميةك االقتغئ يةك 
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) (Department of Economic Developmentك اصقدرةك اتىك توصيدك اصطتبك املستما،ك وذصكك انك طايقك تطوياك 
األحداثك اصاليسيةك يفك اإلمئرةك مث ك مهاجئنك  يبك صتتس ُك وقك )،(Dubai Shopping Festivalك  ك ومفئجآتك  يبك اصغيفيةك 
)(Dubai Summer Surprisesك واصقايةك اصعئمليةك صديبك )(Global Villageك  (Peter & Anandkumar, 2011,

).p. 4
ياىك اصبئحثك هئندرسونك ) (Henderson, 2006ك فنَّهك بإمكئنك اصسيئحةك فنك تز هاك يفك وجهئتك تسيطاك اتيهئك 
األنظمةك اصسيئسيةك  ونك وجو ك باامجك سيئحيةك حمد ةك بدقةك ووضوحك وذاتك اهتمئمئتك وموار ك حمدو ة،ك صكنك تتعبك 
اك حئمسًئك منك فج ك حتفيزك و امك اصتنمية،ك خئصةك ملئك يكونك اصقطئعك اخلئصك ضعي ًك فئ.ك ك لشفك تقاياك صدرك 
ور ك 
احلكومئتك  ك ً
يفك منتغفك اصثمئنينئتك )،(International Tourism Quarterly, 1985ك انك اصعد ك اصضئي ك صتسيئحك األجئنبك 
يفك شبهك اجلزياةك اصعابية،ك صكنك متك اصتعافك ف نذاكك منك طافك اصستطئتك اصفيديااصيةك انك فمهيةك اصسيئحةك لغنئاةك ذاتك 
معدالت ك منوك لبرةك حمتمتة.ك إثاك ذصك،ك تدختتك حكومةك اإلمئرات ك اصعابيةك املتحدةك وبدفت ك يفك االستثمئرك يفك اصبنيةك 
اصتحتية،ك واتىك رفسهئك  يب .ك 
ج .إمكانية الوصول

)(Accessibility

تعتربك  يبك بوابةك األسواقك اصنئشئة،ك إذك يستياق ك  ثتثك سكئنك اصعئملك فق ك منك فربعك سئائتك بئصطئلاةك منك فج ك 
نمئك 
اصوصولك إلمئرةك  يب.ك فمئك سبعونك بئملئةك ( )%70ك املتبقيةك رهمك يستياقون ك حوايلك مثئينك سئائتك منك اصطران.ك ربي ك 
لئنتك تعتربك  يبك لبوابةك صتشاقك األوسطك ريمئك خيصك اصعمتيئتك اصتجئرية،ك فصبحتك متث ك اصيومك فلثاك منك ذصكك بكثر،ك 
اقك اصنئشئةك يفك اصعئمل.ك صاحك مدياك مكتبك 
وذصكك بفض ك موقعهئك بنيك فهمك األسو
ك َّ

يبك صتفعئصيئتك واملؤمتااتك  (Dubai

) Business Events & Convention Bureauراع ك من ك  الاة ك اصسيئحة ك واصتسويق ك اصتجئري ك ) (DTCMك  َّ
بأنك ك ك ك ك ك ك ك ك 

” ك اصقابك منك اهلند ك  ك وإرايقيئك و ولك بتدانك رابطةك اصدولك املستقتةك )(Commonwealth of Independent Statesك 
جع ك  يبك يفك موقعك اسرتاتيجيك جبوارك فسواقك اصنموك املستقبتيةك “ك ) .(Scott, 2015, p. 7ك 
ك تبنيك منك  راسةك اصبئحثنيك بيرت ك ك وفنئندلومئرك )(Peter & Anandkumar, 2011ك اص يك هدرتك إىلك التشئفك 
لمئ َّ
األول،ك فنك املوقعك االسرتاتيجيك 
َّك 
اصعوام ك اص يك تدرعك اصسيئحك إىلك اختيئرك  يبك لوجهةك سيئحيةك ووجهةك تس ُك وقك يفك املقئمك 
ك وإرايقيئك وفوروبئ،ك 
صديبك منك فهمك اصعوام ك اص يك تؤثاك اتىك قااراتك اصسيئح.ك ركونك  يبك تتمتعك مبوقعك اسرتاتيجيك بنيك آسيئ ك 
ميكن ك اصوصول ك إصيهئ ك يف ك غضون ك ثالث ك سئائت ك رقط ك من ك مومبئي ك ) ،(Mumbaiك ك وفربع ك سئائت ك من ك نرويبك 
)،(Nairobiك ك ومثئينك سئائتك منك هونجك لونجك )،(Hong Kongك ورحتةك صيتيةك منك صندنك ) .(Londonك 
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َّ
لمئك جتدرك اإلشئرةك اتىك فنك تئريخك اصسيئحةك ياتبطك ارتبئ ك طًئك وثي ًك قئك بئصتقدمك يفك صنئاةك اصنق ،ك إذك يعتربك اصوصولك 
ئك فسئسيًئك أليك  وصةك تسعىك إىلك فنك تغب ك وجهةك سيئحيةك  وصيةك رالدة.ك ك وهذاك مئك تطم ك 
ك 
اصسه ك انك طايقك اجلو،ك شا ك طً
فنك 
إصيهك إمئرةك  يبك انك طايقك تطوياهئك صغنئاةك اصنق ك بغفةك ائمةك وصنئاةك اصطرانك اتىك وجهك اخلغوص،ك إذك فاتنتك  َّك 
%25ك منك وسئل ك اصنق ك يفك  يبك ستكونك ذليةك وفوتومئتيكيةك حبتولك سنةك .2030
رسختك  بـيك مكئنتهـئك لمالـزك رليسـيك رـيك اصعئملك صقطــئعك اصطي ـاانك املدن ـيك م ـنك خ ـاللك مطئري ـنك رليس ـنيك يتمثالنك 
َّك 
يف ك مطــئرك  بــيك اصدوصــيك ) (Dubai International Airportك و بــيك وورصــدك ســنرتالك )(Dubai World Centralك 
اصتــذانك حقق ـئك نتئل ـجك قوي ـةك خاللك اصسنواتك املئضية .رتقد استقب ك مطئرك  يبك اصدويلك  89,1متيونك مسئراك سنةك 2018ك 
)،(Dubai Airports, 2020ك ممئك جعتهك ثئصثك فلثاك املطئراتك شهاةك يفك اصعئملك -بعدك مطئرك  (Hartsfield-Jackson
)Airport

ك ومطئر ك بكني ك اصدويل
 Internationalك يف ك فتالنتئ ك ( 107ك متيون ك مسئرا) ،ك 

ك  (Beijing Capital

) International Airportك اصذي ك استقب ك  100ك متيون ك مسئرا-واملطئر ك األول ك من ك حيث ك حالة ك املسئراين.ك ك لمئك 
اســتقب ك خ ـاللك اصعــئمك  2019ك فلثــا ك مــنك  86,4ك متيــونك مســئراك معتنك ـًئ ك اــنك احتفئظــهك بئملالــزك األولك رــيك اصعئصــمك منك 

ك املاتبةك األوىلك يفك مجيعك اصفئئتك 
حيث ك حالــةك املســئراينك صتعــئمك اصســئ سك اتــىك اصتواصــي .ك يطم ك مطئرك  يبك فنك حيت ك 
حبتولك سنةك ،2020ك قب ك فتالنتئك وبكنيك ( الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ،2020ك صفحةك  .)10ك 

صاحك بولك جايفيثسك )،(Paul Griffithsك اصاليسك اصتنفيذيك ملطئراتك  يبك فنَّه:ك ”ك بعدك فنك فصب ك مطئرك 
لمئك  ك َّ
،ك متكنك هذاك األخرك منك تاسيخك مكئنتهك لاالدك يفك 
يبك اصدويلك األولك منك حيثك اد ك املسئراينك اصدوصينيك سنةك َّ 2014ك 
هذهك اصفئة.ك  ك ويعم ك مطئرك  يبك اصدويلك ) (DXBك اتىك ختفيضك اصفجوةك اتىك فتالنتئك وبكنيك منك فج ك احلغولك اتىك 
املاتبة ك األوىل ك يف ك إمجئيل ك حالة ك املاور ك “ .ك وسوف ك تستما ك اصشالة ك يف ك تعزيز ك هذا ك اصنمو ك وحتسني ك جتابة ك املسئراينك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

” ك بفض ك بنيةك حتتيةك متطورة،ك وامتيئتك وتكنوصوجيئك ائصية“،ك لمئك فضئف:ك ” ك يتمث ك هدرنئك سنةك  2017ك ومئك بعدك 
ذصكك يفك جع ك جتابةك املطئرك فلثاك جئذبيةك وراحةك صعماللنئ.ك إذك سيشهدك بانئجمنئك ’‘DXB Plusك جممواةك منك املبئ راتك 
واصتكنوصوجيئتك اجلديدةك واصفايدةك اص يك سيتمك تقدميهئك وإطالقهئك يفك املطئرك صيسك رقطك منك فج ك جعتهك فلثاك املطئراتك 
حئمًئك وإمنئك لذصكك فرض ك مطئرك  ويلك يفك اصعئملك “ك ) .(Duclos, 2017ك 
از ك 
وشــهدك مطــئرك  بــيك اصدوصــيك اصعديــدك مــنك االجنــئزاتك خ ـاللك اصعــئمك 2019ك اصتــيك تؤلــدك اتــىك مكئنتــهك لواحــدك مــنك 
فلثــاك املطــئراتك لفــئءةك رــيك اصعئصــمك وموالبــةك الحتيئجــئتك املســئراين،ك حيــثك شــهدك تاليــبك تقنيــئتك مبتكــاةك تس ـئهمك 
رــيك تنظيــمك حالــةك املســئراينك تضمنــتك بوابــئتك ابــورك ذليــةك ســئمهتك رــيك ختفيــضك وقــتك االنتظــئرك بنســبةك %15ك 
ـوك وفغســطسك اندمــئك تتجــئوزك فاــدا ك املسـئراينك 8ك مالييـن.ك لمـئك ااتمـدك املطـئرك 
وحتــىك خ ـاللك فشــهاك اصــذروةك رــيك يوصيـ ك 
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فيضك ـًئك معي ك ًـئراك جدي ًك ـدا ك حلجـمك حقئلـبك املسـئراينك سـم ك صـهك بتسـتيمك فلثــاك مــنك  73,1متيــونك حقيبــةك بنســبةك جنــئحك 
قيئســيةك بتيــتك %99,96ك ( الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ،2020ك صفحةك  .)10ك 

تعتربك هذهك األخرةك مت ًك كئك حلكومةك 
ِك 
منواك متحو ك ظًئ.ك إذك 
لمئك شهدتك شالتك اصطرانك "اإلمئراتية"ك ) (Emiratesك  ًك 

يبك وفلربك شالةك طرانك يفك اصعئملك اصعايب.ك يعو ك تئريخك اصشالةك إىلك سنةك ،1985ك إذك از هاتك يفك وقتك لئرحتك ريهك 
ك تطورا ك وحداث ك ةً ك من ك حيثك 
اصعديد ك من ك شالئت ك اصنق ك من ك فج ك اصبقئء .ك تقوم ك اصشالة ك بئستيالل ك فلثا ك اصطئلاات ك ً

َّ
وهذاك مئك مكنهئك من ك اصفوزك بئصعديدك منك اجلوالزك املتعتقةك خبدمةك اصعمالء.ك لمئك متك تغنيفهئك منك قب ك 
اصتكنوصوجيئ،ك 
ك متحدك فوك منئرسك حمتم ك ألرض
املختغنيك اتىك فهنئ ٍّك 

ك شالئتك اصطرانك اصعئمليةك  (The Asian Wall Street Journal,

).2004ك 
االوةك اتىك ذصك،ك تضعك  يبك نفسهئك ك لمالزك ووجهةك سيئحيةك صتاحالتك اصبحايةك ).(Peisley, 2000ك إذك سعتك 
ستطئت ك املوانئ ك واصسيئحة ك إىل ك إقنئع ك صنئاة ك اصاحالت ك اصبحاية ك اصعئملية ك بأن ك اخلتيج ك اصعايب ك بدي ك جك يِّ ٌك د ك مليئه ك اصبحاك 
اصكئرييبك واصبحاك املتوسطك املكتظة.ك متك تستيطك اصضوءك اتىك مزايئك  يبك ك لمينئءك رليسيك ومتك تبسيطك إجااءاتك اصتأشرةك 
منك فج ك تبسيطك معئجلةك اصالئبك صغئحلك مجيعك األطااف.ك ك اُ ك رتُك تِحتك حمطةك  يبك صتاحالتك اصبحاية،ك اصقئ رةك اتىك خدمةك 
سفينتنيك يفك وقتك واحدك واصتعئم ك معك اصسفنك اصكبرةك مث ك ،QE2ك يفك ائمك .2001ك  ك 

ميكنك إضئرةك إىلك مئك متك ذلاه ك ست ًك فئ،ك فنَّهك متَّ ك توسيعك مفهومك إمكئنية ك اصوصولك إىلك املشئل ك املتعتقةك بتكئصيفك 

اصزيئرة،ك واتىك اصوجهئتك فنك تُدك ِركك بأهنئك ميسورةك اصتكتفةك منك قب ك اد ك لئفك ك منك اصسيئحك صكيك تتمكنك منك اصتطور.ك 
رقدك تكونك اصعالقةك بنيك اجلو ة/اصسعاك بنفسك فمهيةك اصسعا،ك لمئك قدك تكونك احلغايةك يفك شااءك اطتةك بئهضه ك اصثمنك 
إحدىك وسئل ك اصبيع.ك متوقعتك  يبك يفك األسواقك اصيابيةك لوجهةك رايدةك وآمنةك صتسيئحةك اصسئحتية،ك معك اصعديدك منك 
فمئلن ك اصرتريه ك واصتس ُك وق ك ولذصك ك منئطق ك اجلذب ك اصثقئرية ك واصطبيعية ك املتنواة .ك وبئصتئيل ،ك رهي ك تنئرس ك اصعديد ك منك 
اصوجهئتك اصسيئحيةك اصعئمليةك مث ك فسرتاصيئك )،(Australiaك ك واصكئرييبك )،(Caribbeanك  ك ومئصيزيئك )،(Malaysiaك ك وجزرك 
املئصديف ك ) ،(Maldivesوموريشيوس ك ) ،(Mauritiusك  ك وسيشي

ك ) ،(Seychellesك ك وجنوب ك إرايقيئ ك  (South

ةك منك املنئرسنيك يفك نفسك املنطقة.ك لمئك 
ك 
) ،Africaك  ك وتئيالندك ) (Thailandك وتاليئك ) ،(Turkeyك بئإلضئرةك إىلك جمموا
خفظةك قتيالك مقئرنةك بئصتكتفةك املتوسطةك اتىك املستوىك 
ًك 
نةك إىلك فنك تكتفةك اطتةك لئمتةك يفك  يبك من
َّك 
توصتتك  راسةك مقئر
اصعئملي.ك صكنك تبقىك جزرك اصكنئريك )،(Canary Islandsك  ك ومغاك )،(Egyptك ك واهلندك )،(Indiaك ك واألر نك )،(Jordanك 
ك ومئصيزيئك )،(Malaysiaك ك وامليابك )،(Moroccoك  ك وقطاك )،(Qatarك  ك وتئيالندك )،(Thailandك  ك وتونسك )(Tunisiaك وتاليئك 
)(Turkeyك فلثاك تنئرسيةك منك حيثك اصسعاك ) .(Henderson, 2006, p. 92ك 
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د .البنى التحتية

)(Infrastructures

تعتربك اإلقئمةك فهمك بنيةك حتتيةك يسعىك إصيهئك مجيعك اصسيئح،ك صذصك ك متك تشجيعك بنئءك اصفنئ قك منك طافك حكومةك 
ـجك  ك قطــئعك إقئمــةك اصــزوارك رــيك  بــيك ف اءً ك قيئسـك ـيًئ ك مــاةك فخــاىك صتعــئمك  2019ك حيــثك جتــئوزك اــد ك 
اإلمئرة.ك رتقدك سـ َّ
احلجــوزاتك صتيتــةك واحـدةك فلثـاك مـنك 32ك متيـونك صتمـاةك األوصـىك وبنسـبةك زيـئ ةك وصتــتك إصــىك %6,5ك مقئرنــةك مــعك فرقــئمك 

اصعــئمك 2018ك واصــذيك شــهدك تســجي ك 30,13ك متيــونك صيتــةك ( الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ،2020ك صفحةك .)10ك ك  ك 
لمئ ك تضئاف ك اد ك اصياف ك اصفندقية ك وبتغ ك فلثا ك من ك  20000ك يف ك اصتسعينيئت ،ك يف ك حني ك تشر ك فحدثك 
اإلحغئليئت ك اصغئ رةك انك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك )،(DTCMك إىلك بتوغك اد ك اصفنئ قك  544ك واد ك 
اصشققك اصفندقيةك 197ك سنةك 2019ك (فيك 126120ك غافك متئحة) .وصقدك متك تسهي ك تطوياك صنئاةك اصفندقةك منك خاللك 
ختفيفك شاوط ك  اصتأجرك ومتكيةك األراضي.ك رأغتبيةك اصعالمئتك اصفندقيةك فوك اجملموائتك اصفندقيةك اصعئمليةك متواجدةك يفك 
قك واصشققك 
يب،ك سو ك اءً ك يفك املدينةك فوك اتىك اصسئح ك ،ك لمئك تسعىك إىلك توسيعك نشئطهئ .ك ميكنك توضي ك اد ك اصفنئ ك 
اصفندقيةك يفك اإلمئرةك منك خاللك اجلدولك رقمك ( .)2-3ك 
جدول رقم ( :)2-3الفنادق والشقق الفندقية ومتوسط اإلشغال حسب درجة التصنيف ومؤشرات األداء
الرئيسية لسنتي  2018و 2019بإمارة دبي

Establishments

جمموعك اصيافك 
املتئحةك (اصعاض)

اصنسبةك املئويةك منك 
إمجئيلك اصياف

متوسطك 
اإلشيئل

Total Available
)Rooms (Supply

% of
inventory

Average
Occupancy

5ك جنومك *****

128

43133

34%

74%

4ك جنومك **** ك 

158

33120

26%

75%

3-1ك جنومك *** */ك 

258

24491

20%

75%

68

10520

8%

77%

129

14856

12%

77%

741
)(+3%

126120
)(+9%

100%

75%

716

115967

اصفئئت

املؤسسئت

Categories

شقةك رندقيةك (رخمة/متفوقة) ك 
Hotel Apartment
)(Deluxe/Superior

شقةك رندقيةك (سيئحية) ك 
Hotel
Apartment
)(Standard

اجملموعك 

يسمربك 2019

يسمربك 2018

ك 

ك 

76%

Source: DTCM (2020), Dubai tourism 2019: Performance report visitor performance by source market
– Jan-Dec 2019, p. 1.
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لمئك تشرك اإلحغئليئتك إىلك وص ـ ك ولك معــدلك نســبةك اإلشــيئلك %75ك وهــوك رقــمك ماتفــعك بئصنظــاك إصــىك اصزيــئ ةك رــيك 
خيــئراتك إقئمــةك اصــزوار .ك 
منك فشهاك اصسالس ك اصفندقيةك يفك  يب،ك جممواةك اصفنئ قك مجراك )(Jumeirahك اص يك متك إنشئؤهئك سنةك 1997ك هبدفك 
ك ائمليًئك مث ك 
ك معاورة ك 
ك مكنتك هذهك اجملمواةك منك إنشئءك رنئ قك ذاتك االمئتك جتئرية ك 
تطوياك اصفنئ قك ذاتك اخلمسك جنومَّ .ك 
اصفندقك اصشهرك ذيك  اصسبعك جنومك ك "باجك اصعاب"،ك ولذصكك "مدينةك مجرا"ك اصشهرةك (واص يك متث ك جزءك منك مدينةك اابيةك 
تقتيديةك متيئةك بئألسواقك واملنتجعئتك اصغحيةك اصفئخاة).ك تتمتعك مجراك مبتوسطئتك إشيئلك ائصيةك قدك تزيدك انك %90ك 
اصذيك يعتربك منك فاتىك معدالتك اإلشيئلك ائمليًئك ) .(Matly & Dillon, 2007, p. 4ك 
ك 
منك خاللك اقئراهتئك املختتفة،ك و
يسك اصكثرك منك االهتمئمك اتىك اصقطئعك اصفئخاك واتىك رندقك باجك اصعابك ذي ك اصسبعك 
ك 
إضئرةك إىلك ذصك،ك متك تكا

جنومك اصذيك يعتربك منك فرقىك اصفنئ قك اربك اصعئمل،ك واصذيك متك تغميمهك صكيك يشبهك شااعك اصسفينةك اصعابيةك اصتقتيدية.ك لمئك 
،ك واص يك متك تغميمهئك وبنئلهئك يفك ميئهك مدينةك  يب،ك 
متك تطوياك مشاوع ك آخاك متمثال ك يفك "جزرك اصنخي "ك ) (The Palmك 
تعتربك جزرك اصنخي ك منك فهمك املعئملك اصسيئحيةك يفك  يب،ك ك لوهنئك 
ك 
بئالاتمئ ك اتىك جممواةك منك األرخبيالتك االصطنئاية.
تض ُك مك فشهاك املنتجعئت،ك مبئك يفك ذصكك منتجعك فتالنتسك )(Atlantis The Palmك اصذي ك ك يُع ُك دك منك فهمك املعئملك اصسيئحيةك 

يفك اإلمئرات.ك تطتَّ
ليتومرتاك إىلك 
َّك 
بك هذاك املشاوعك متويالك مقدك ًراك بألثاك منك 3ك ماليرك  والر.ك فضئفك هذاك األخرك 120ك ك  ك ً
يعك املطورةك األخاىك وذات ك اصتكتفةك اصعئصية،ك نذلاك مشاوعك "جزرك اصعئمل"ك )(The Worldك 
َّك 
سئح ك  يب.ك منك املشئر
اصذيك يتمث ك يفك جممواةك منك اجلزرك االصطنئايةك ( 250جزياة)ك اتىك شك ك قئراتك اصعئمل،ك واص يك تتضمن ك خدمئتك 
اإلقئمةك واصرتريه .ك 
لمئك يعتربك "باجك ختيفة"ك )(Khalifa Towerك منك فشهاك املعئملك اصسيئحيةك يفك اإلمئرة،ك حيثك يعتربك هذاك األخرك 
وجيمعك بنيك اصفنك اصااقيك واهلندسةك املتمك يِّزةك واصتغميمك املبتكا.ك ك ل َّك ك 
ِّك 
مرتا،ك 
فطولك مبىنك يفك اصعئملك بئرتفئعك مقدَّرك بـك 828ك  ك ً
مفضتةك صدىك اصسيك ئحك منك خمتتفك فحنئءك اصعئمل،ك واصذينك يقغدونهك منذك ارتتئحهك يفك 
ذصك،ك جع ك منك باجك ختيفةك وجهةك  َّك 

صتكثرك منك زوارك املدينة .يتمك يَّزك اصربجك بتغميمك 
َّك 
تهمئ ك 
ئك م ًك 
ك 
.ك يشك ك هذاك املبىنك قتبك  يب،ك وم ًك 
عتم
ِّك 
سنة ك 2010
ئك سيئحيً ُ

ثالثي ك اصقئادةك مستوحىك منك زهاةك اصزنبق.ك واندك اصنظاك إىلك اصربجك منك األاتى،ك ميكنك رؤية ك تغئميمك مستوحئةك منك 
اصعمئرةك اإلسالمية.ك ميكنك صتزوارك االستمتئعك بئملنئظاك اصبئنوراميةك منك خاللك منغةك املشئهدةك "آتك ذاك توب"ك  (At the

)topك يفك اصطئبقنيك 124ك و125ك بئإلضئرةك إىلك فاتىك منغةك مااقبةك يفك اصعئملك يفك اصطئبقك  148ك .ك لمئك يتضمنك جممواةك 
منك املطئامك اصااقيةك لمطعمك فمتوسفرك )(Atmosphereك يفك اصطئبقك .122ك ويفك فسف ك اصربج،ك توجدك اصكثرك منك خيئراتك 
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اصرتريهك واملطئامك يفك املالزك اصتجئريك  يبك مولك ) ،(Dubai Mallك إضئرةك إىلك إمكئنية ك مشئهدةك ااض ك نئرورةك  يبك 
اصشهرك (صويز،ك  .)2020ك 
االبتكئراتك واصتحسينئتك اتىك اصبنيةك اصتحتيةك بديبك يفك قيدك اإلجنئزك وتتطورك بسااةك لبرة.ك رمثالك منك 
ك 
اصعديدك منك 
فهمك وفبازك املشئريعك اص يك قئ هتئك اإلمئرةك هوك مشاوعك قنئةك  يبك املئليةك )،(Dubai Water Canalك واملتمثتةك يفك مماك مئليك 
ك اصتجئري.ك واتىك 
ك ماوراك بئخلتيج ك 
يبتغك طوصهك  3,2لتمك ويشقك طايقهك حنوك اخلتيجك اصعايبك منك منطقةك اخلورك يفك  يبك اصقدمية ً
طولك اصواجهةك اصبحايةك صتمدينةك يقعك رندقك )Dubai

 ،(Wك ورندقك سئنتك رجييسك ) (The St. Regisك وجممواةك 

متكئمتةك منك املنئطقك اجلديدةك اص يك توالبك احليئةك اصعغاية.ك بكتفةك تقدَّرك بـك 2,7ك متيئرك  والر،ك يُعتربك املشاوعك اصذيك 

طئلك انتظئرهك مثرا ك صإلاجئبك ويشم ك بنيةك حتتيةك أللثاك فمئلنك  يبك التظئ ك ظًئ.ك وقدك التم ك هذاك اإلجنئز ك اصكبرك يفك 
ك ً
خاللك ثالثك سنواتك رقطك منك بدءك إطالقك املشاوع.ك تنويك هيئةك اصطاقك واملواصالتك يفك  يبك حتوي ك املماك املئليك إىلك 
حمور ك نق ك حباي ك منك اصدرجةك األوىل،ك وهوك يضمك مخسك حمطئتك ختدمك ستةك مالينيك مسئراك سنويًئ.ك هذاك وتتوراك فربعك 
حمطئتك إضئريةك يفك قنئةك اخلتيجك اصتجئري.ك منك املقارك إقئمةك إنشئءاتك تاريهيةك توالبك احليئةك اصعغايةك يفك املنطقةك احمليطةك 
ك ماسىك ومماك ك خشيبك ،ك 
بئصقنئة،ك مبئك ريهئك اصفنئ ق،ك واملطئامك واملتئجا.ك لمئك تتضمنك اإلنشئءاتك متعد ةك االستخدامك إقئمة ك 
يك املنطقةك احمليطةك بئصقنئةك حموراك جئذبًئك صتمقيمنيك واصزوارك اتىك حدٍّك سواء.ك ويُتوقعك فنك ختضعك هذهك املنطقةك صتنميةك 
صتمس
ك ً
حضايةك واسعةك اصنطئق،ك تشم ك إقئمةك فلثاك منك 5000ك وحدةك سكنيةك وحوايلك 960ك غارةك رندقية.ك حتيطك بئصقنئةك ثالثك 
لز ك جتئريك منك 
منئطقك قيدك اإلنشئءك وهي:ك فبااجك اصبوابة،ك ومجراك وشبهك اجلزياة.ك ومنك بنيك فحدك هذهك املعئملك سينبثقك ما ٌ

ثالثةك طوابقك ممتدك ك اتىك مسئحةك 300000ك مرتك مابعك ويشم ك فلثاك منك 400ك متجاك وحديقةك خضااءك اتىك سطحه.ك ك 

ك يوسعك نطئقك 
ك مجرا،ك مئ ِّك 
لمئك سيتمك إنشئءك شبهك جزياةك اصطنئايةك يفك هنئيةك اصقنئةك وهيك ستشك ك امتدا ًك اك حلديقةك شئطئ ك 
اصشئطئك اصامتيك بكيتومرتك واحدك وبئصتئيلك تز ا ك املسئحةك املخغغةك صألنشطةك اصرتريهيةك يفك املنطقة ك ( يبك صتسيئحة،ك 

 .)2020ك 
لمئك فاتنتك اإلمئرةك بعدك تعينيك  يبك لمدينةك مضيفةك صتمعاضك اصعئمليك )،(Expo 2020ك واصذيك متك تأجيتهك إىلك 
سنةك 2021ك بسببك جئلحةك لورونئ،ك انك مشاوعك املدينةك اصذلية.ك حيثك يتمث ك هدرهئك يفك فنك تغب ك واحدةك منك فلثاك 
اصالك واستدام ك ةًك يفك اصعئمل.ك  ك 
املدنك تو ًك 
رور ًك قئ ك صالحتئ ك اصدويل ك صالتغئالت

ك )Telecommunication Union

 (Internationalك املدينة ك اصذليةك 

املستدامة هيك مدينةك مبتكاةك تستخدمك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك صتحسنيك نوايةك احليئة،ك ولفئءةك اصعمتيئتك 
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واخلدمئتك احلضاية،ك واصقدرةك اتىك املنئرسة،ك وتتيبك يفك اصوقتك ذاتهك احتيئجئتك األجيئلك احلئصيةك واصقئ مةك ريمئك يتعتقك 
بئجلوانبك االقتغئ يةك واالجتمئايةك واصبيئيةك واصثقئريةك (حكومةك  وصةك االمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك  .)2019ك 
هتدفك خطةك  يبك  2021يفك إحدىك حمئورهئك إىلك جع ك اإلمئرةك مدينةك ذليةك ومستدامة.ك يتبىنك مشاوعك مدينةك  يبك 
اصذليةك اسرتاتيجيةك حتوي ك حوايلك  1000ك خدمةك حكوميةك إىلك خدمئتك إصكرتونية.ك قئمك مشاوعك مدينةك  يبك اصذليةك 
فيضئك بتنفيذك مبئ رةك جتمعك لئرة ك اجلهئت ك احلكومية ك صتغب ك لمؤسسة ك واحدة ك وتقدم ك خدمئت ك شئمتة ك صتمتعئمتنيك 
ًك 
بأستوبك سه ك ورعئل.ك تشتم ك املشئريعك احلئصيةك ضمنك هذهك املبئ رةك اتىك استخدامك تطبيقئتك وفجهزةك ذليةك اربك 
ثالثةك مسئرات:


احليئةك اصذلية:ك  واص يك تتنئولك قطئائتك اصغحةك واصتعتيم،ك واصتنق ،ك واالتغئالت،ك واملاارقك اصعئمة،ك وخدمئتك 
اصطئقة .ك 



االقتغئ ك اصذلي:ك واصذيك  يتنئولك تطوياك شالئتك ذلية،ك وخدمئتك موانئ،ك وسوقك فسهمك ذلي،ك ووظئلفك 
ذلية .ك 



اصسيئحةك اصذلية:ك واص ي ك  تتنئولك توررك بيئةك ذليةك ومنئسبةك صزوارك اإلمئرة،ك تشم ك تأشراتك  خولك واصطرانك 
واصبوابئتك اصذلية،ك وخدمئتك اصفنئ قك اصذليةك (حكومةك  وصةك االمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك .)2019

منك فبازك مالم ك مبئ رةك مدينةك  يبك اصذلية :ك 


توررك خدمةك اصوايك رئيك اجملئين يفك األمئلنك اصعئمة.ك وحىتك مئيوك ،2015ك يوجدك يفك  يبك فلثاك منك 200ك نقطةك 
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؛



ك تزويدهمك 
حيك  يبك صتتغميمك فذلىك بقعةك يفك اصعئمل،ك حيث سيتمكنك مطوروك اصتطبيقئتك اصذلية،ك ومنك خالل ك 
بشبكةك مفتوحةك صنظمك املعتومئتك يفك حيك  يبك صتتغميم،ك منك االستثمئرك يفك تطوياك آصيئتك مبداةك صتسهي ك 
األامئل،ك وررعك رئاتيةك استخدامهئ.ك سيكونك مبقدورك اصشالئتك واحملالتك اصتجئرية،ك منك خاللك استخدامهمك 
حة،ك توررك حتولك ذليةك مغممةك خغيغئك صتتبيةك احتيئجئتك اماللهم،ك 
ًك 
املعتومئتك املفتو
ك 
ملغئ رك اصبيئنئتك و
بئإلضئرةك إىلك تبسيطك إمتئمك اصعمتيئتك اصتجئريةك منك خاللك اصتطبيقئتك اصذليةك اص يك تسه ك إمتئمك معئمالتك 

اصرتخيص،ك واصتأشرات،ك واجلمئرك،ك واخلدمئتك احلكوميةك األخاى؛


إنشئء ك حمطئت ك اصشحن ك اصكهابئلي ك صتسيئرات صتعزيز ك مفهوم ك اصسيئرات ك اصغديقة ك صتبيئة ،ك واإلسهئم ك يفك 
االستدامة؛
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مواقفك اصسيئراتك اصذلية ك اصذيك يوراك انئءك اصبحثك انك موقفك شئغا،ك حيثك يقومك بإرشئ ك اصسئلقك إىلك 
فقابك مغفك شئغا؛



اصاصدك احليك حلالةك املاور،ك حيثك  تسئادك اصتحديثئت،ك واملااقبةك املبئشاةك حلالةك املاورك يفك اصتخطيطك صتاحتة،ك 
حىتك قب ك ميئ رةك املنزل؛



فلربك خمتربك ائمليك صتعزيزك اصعتوم،ك واصذيك سيسه ك اتىك املبداني،ك وصتشالئتك املبتكاةك اصقيئمك بئصعتومك اصتجايبيةك 
رورا؛
واصبحوث،ك وتطبيقهئك  ً



احلدالق ك واصشواطئ ك اصذلية ،ك واص ي ك هتدف ك إىل ك تورر ك معتومئت ك حمد ة ك ان ك األحوال ك اجلوية ،ك واصبحاية،ك 

و رجئتك احلاارة،ك وإرشئ اتك اصسالمةك يفك  وصةك اإلمئراتك (حكومةك  وصةك االمئراتك اصعابيةك املتحدة،ك  .)2020ك 
ه .تجارة التجزئة

)(Retail

يتمحور ك اصتس ُك وقك يفك  يبك بشك ك فسئسيك حولك ماالزك اصتس ُك وق ك املتعد ة،ك حيثك توراك هذهك املاالزك اصتجئريةك 

بئإلضئرةك إىلك إمكئنيئتك اصتس ُك وقك وسئل ك متعد ةك صترتريه،ك وتن ك ظِّمك اصعديدك منك األحداثك املختتفةك املوجهةك صتسيئح.ك 
حسبك تقاياك صئ رك ان ك شالةك 
ك 
رتقدك متكنتك  يبك منك تاسيخك مكئنتهئك اتىك اخلايطةك اصعئمليةك صتتجئرةك بئصتجزلة ،ك إذك 
»،«CB Richard Ellis*1ك تعتربك  يبك اآلنك فشهاك مدينةك صتبيعك بئصتجزلةك يفك اصعئمل،ك حيثك جذبتك حوايلك %56ك منك 
اصعالمئتك اصتجئريةك  اصدوصيةك اص يك متك استطالاهئ.ك فصبحتك  يبك نقطةك اصدخولك اصاليسيةك إىلك منطقةك اصشاقك األوسطك 
صتعديدك منك بئلعيك اصتجزلةك اصدوصينيك اصاليسيني،ك مث :ك  Bloomingdalesك و،Sak Fifth Avenueك بئإلضئرةك إىلك 
االمئتك األزيئءك اصااقيةك مث ك باا اك ) (Pradaك وغوتشيك ) (Gucciك اص يك وك قَّعت ك اتىك مشئريعك صتطوياك شبكةك اصبيعك 
بئصتجزلةك اخلئصةك هبئك يفك اصشاقك األوسطك ( )Khaleej Times Online, 2011ك .ك لمئك سئمهتك مهاجئنئتك اصتسوقك 
اصسنويةك مث ك مهاجئنك  يبك صتتسوقك )(Dubai Shopping Festivalك ومفئجآتك صيفك 
)Surprisesك يفك اصارعك منك اإلنفئقك اتىك حمالتك اصتجزلةك وتعزيزك قطئعك اصتجزلةك يفك 

يبك  (Dubai Summer

يبك  (Peter & Anandkumar,

) .2011, p. 5ك 
لمئك تعــززتك مكئن ـةك  بــيك لوجه ـةك ائملي ـةك صتتســوقك خ ـاللك اصعــئمك 2019ك م ـعك ارتتــئحك اصعدي ـدك م ـنك ماال ـزك اصتســوقك 
ـاك اصوجهــئتك 
اصضخمـةك اصتـيك شـكتتك إضئرـةك قك يِّمـةك صتقطـئعك بشـك ك اــئم .ك وحئرــظك  بــيك مــولك اتــىك مكئنتــهك لألثـ ك 
ـتقطئبًئك صتـزوارك خـاللك اصعـئمك 2019ك مـئك يعكـسك فمهيـةك قطـئعك جتـئرةك اصتجزلـةك بئصنسـبةك صتعـاوضك اصسـيئحيةك اصتـيك توراهـئك 
اس ك 

*1منك فلربك شالئتك اصعقئراتك يفك اصعئمل،ك مقاهئك صوسك فجنتوس ك وصقدك متك انشئهئك يفك ائمك 1906ك ).(Wikipedia
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اإلمـئرة،ك حيـثك اسـتقطبك حواصـيك %97ك مـنك إمجئصـيك اـد ك زوارك املدينـةك اصدوصييـنك صذصـكك اصعـئمك واصبئصـغك  16,73متيونك 
زالاك خاللك إقئمتهمك يفك  يب.ك  ك 
وورقك ـًئك صشــالةك جونــزك النــغك الســي ك )(Jones Lang LaSalleك صالستشــئراتك اصعقئريــة،ك تــمك االنتهــئءك مــنك فلثــاك 

منك 282ك فصــفك متــاك مابــعك مــنك مســئحةك جتــئرةك اصتجزلــةك خـاللك اصعــئمك 2019ك وهــذهك تعتبـاك اصنسـبةك األلبـاك منـذك اصعـئمك 
،2015ك مبـئك ريهـئك خنيـ ك مــولك اتــىك جزيــاةك اصنختــةك مجي ـااك وتوســعةك  بــيك مــولك زابي ـ ،ك ومــعك هــذهك اإلضئرــئتك بتيــتك 
مســئحةك جتــئرةك اصتجزل ـةك رــيك  بــيك حواصــيك 4ك مالييــنك متــاك مابــعك ( الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ،2020ك صفحةك 
 .)11ك 
و .معالم الجذب السياحي

)(Attractions

لمئك متك ذلاهك ست ًفئ ،ك تتمحورك منئطقك اجلذبك اصسيئحيك يفك  يبك اتىك طولك سئحتهئك واصفنئ قك واملنتجعئتك 
اصسيئحيةك اص يك حتتويك اتىك ماارقك صإلحبئر،ك ك واصتزجلك اتىك املئء،ك ك ورلوبك األمواج،ك ك واصيوص،ك  ك وصيدك األمسئك،ك واصيوصف،ك 
وغرهئك منك األنشطةك اصسيئحيةك األخاى ك .ك لمئك بإمكئنك اصسيئحك اصذهئبك يفك رحالتك إىلك اصغحااء ،ك فوك رحالتك 
اصسفئريك اتىك ظهورك اجلمئل،ك وممئرسةك اصتزجلك اتىك اصامئل،ك ك واستكشئفك األو يةك يفك سيئراتك ،4*4ك  ك ومشئهدةك غاوبك 
اصشمس،ك ك وزيئرةك اصقاىك واصواحئتك اصبدويةك املعزوصة.ك لمئك يعتربك صيدك ومشئهدةك اصغقورك وسبئقك اجلمئلك منك مغئ رك 
اصرتريهك األخاى.ك  ك 
يتمث ك هدفك احلكومةك يفك جع ك  يبك ” ك فحسنك مالزك صترتريهك واصتستيةك يفك اصشاقك األوسطك “،ك وذصكك انك طايقك 
اصارعك منك ااضك فمئلنك اصرتريهك اصداختية،ك صكيك تكونك مستقتةك انك اصطقسك وبئصتئيلك اصتم ُك كنك من ك جذبك فسواقك 
ك َّ
خمتتفةك صتسيئحك اتىك مدارك اصسنة،ك وخئصةك اصعئلالتك اص يك صديهئك فطفئلك ) .(Henderson, 2006, p. 93ك 
ك 
منك فبازك األمثتةك انك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهيةك بديب،ك نذلاك "سكيك  يب"ك )،(Ski Dubaiك اصذيك متك ارتتئحهك 
فلثاهئك ابتكئراك يفك 
سنةك 2005ك يفك مولك اإلمئراتك ) ،(The Emirates Mallحيثك يع ُك دك منك فبازك املعئملك اصسيئحيةك و
ك ً

ك جممعك تاريهيك 
اصشاقك األوسط،ك وقدك بنيتك اتىك مسئحةك إمجئصيةك تقدرك بـك 22500ك مرتك مابع ك .ك لمئك يعدك سكيك  يبك فول َّك 
ميطىك صتتزجلك يفك اصشاقك األوسطك ومنك فرض ك األمئلنك اصسيئحيةك يفك  يبك صألطفئل،ك حيثك يتعتمك االطفئلك مهئرةك 
اصتزجلك اتىك اصثتجك وصقئءك اصبطايق.ك يوراك سكيك  يب فجواءك مذهتةك صتتزجلك اتىك اجلتيدك صتمبتدلنيك واشئقك ريئضةك اصثتجك 
اصتزحتقك 
اتىك مدارك اصسنة ،ك وهوك متنزهك منئسبك جلميعك األامئرك واصقدرات ،ك ويشتم ك اتىك اصظاوفك املثئصيةك صتتزجلك و ك 
اتىك اجلتيدك (صحفي،ك  .)2020ك 
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منك جهةك فخاى،ك وهبدفك توسيعك معئملك اجلذب ك اصسيئحي ك بديب،ك يقومك رايقك اصعم ك املتخغصك يفك اصسيئحةك 
اصبيئيةك اصتئبعك صدالاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك )(DTCMك بئستكشئفك إمكئنيئتك تطوياك اصسيئحةك اصبيئية.ك حيثك 
متث ك حمميةك رفسك اخلورك )(Ras Al Khorك بدايةك اصربنئمجك اهلئ فك صتطوياك هذاك اصنوعك منك اصسيئحة،ك إذك تبتغك مسئحتهئك 
نوائك منك احليوانئتك واصنبئتئتك اصربيةك  (Henderson, 2006,
نوائك منك اصطيورك و313ك  ًك 
6,2ك ك ليتومرتك مابع،ك وتضمك 88ك  ًك 

) .p. 93ك 

تعتربك لذصك ك األحداثك منك معئملك اجلذبك اصسيئحيك يفك  يب .ك يتمك تنظيمك اصعديدك منهئك خاللك فشهاك اصغيفك 
جزءًا ك من ك املوسم ك املنخفض ك (في ك املوسم ك اصذي ك يتغف ك بكسئ ك اصعم ك اصسيئحي) .ك من ك فهمك 
احلئرةك لوهنئ ك تُع ُك د ك  ك 
األحداثك املنظمةك نذلاك مفئجآتك صيفك  يبك ) (Dubai Summer Surprisesومهاجئنك 

يبك صتتسوقك  (Dubai

).Shopping Festivalك ميزجك احلدثك األولك بنيك األسعئرك املنخفضةك صتفنئ قك وستستةك منك اصنشئطئتك املوجهةك 
ك حفالتك اصزرئفك اصبدويةك جزءًاك منك االحتفئالتك واألحداثك 
ك 
غئصبًئك مئك تكونك االحتفئالتك اصتقتيديةك مث
صتعئلالت،ك  ك و ك 
املنظمة.ك يتمك لذصكك تنظيمك اصعديدك منك املسئبقئتك مث ك مسئبقئتك اصقوارب،ك  ك وسبئقئتك اخلي ك وبطوالتك اصيوصف،ك 

ك و وراتك اصتنسك ولاةك اصقدمك األمايكية ك معك إمكئنية ك اصفوز ك جبوالزك ذاتك قيمةك ائصية.ك ك تقوم ك هذهك األحداثك بتستيطك 
لذصكك تسويقهئك 
ك 
اصضوءك اتىك إمئرةك  يبك يفك مجيعك فحنئءك اصعئمل،ك وتعتربك ف اةك متكنهئك منك اصتقتي ك واصتختصك منك املومسيةك و
لوجهةك سيئحيةك ذاتك جو

ةك ائصيةك خئصةك اندك تنظيمهئك صتمسئبقئتك اصايئضيةك املاموقةك  (Henderson, 2006, p.

) .93ك 
ائمليًئك 
لمئك تعتربك اصقايةك اصعئمليةك )(Global Villageك منك فهمك معئملك اجلذبك اصسيئحيك بديب،ك واصذيك يعتربك حدك ثًئك  ك 

جيتمعك ريهك اجملتمعك اصدويلك منك فج ك ااضك ثقئرتهك وتااثهك منك خاللك معئرضك احلافك اصتقتيدية،ك ك واألل ك اصتقتيدي،ك 
ك واملالبس،ك ك واملوسيقىك واصاقصك ).(Peter & Anandkumar, 2011, pp. 7-8ك ويُع ُك دك فلربك مشاوعك صتسيئحةك واصتسوقك 

واصرتريهك يفك اصعئملك فمجع،ك إذك تقومك اصقايةك اصعئمليةك اتىك مبدفك اجلمعك بنيك ثقئرئتك اصعئملك املختتفةك يفك مكئنك واحدك صكيك 

ِّ
صةك مشئرلةك منك خمتتفك األمئلنك حولك اصعئملك صتزوار.ك 
تشك ك قايةك ائملية،ك حيثك يتمك ااضك مئك يُقئربك ثقئرةك 90ك  و ُ
ئ،ك 
اصتسوقك فيض ك 
رهيك اصك ِوجهةك اصثقئريةك األوىلك يفك مدينةك  يبك اإلمئراتيةك واص يك ميكنك احلغولك ريهئك اتىك اصتستيةك واصرتريهك و
ً

قدرك اد ك اصسيئحك اصزالاينك 
لمئك ميكنك اصك تَّعافك اتىك حضئراتك اصعئملك املختتفةك وائ اهتمك وتقئصيدهمك يفك مكئنك واحد.ك يُ َّك 

صتقايةك اصعئمليةك حوايلك فلثاك منك 5ك مالينيك زالاك منك املواطننيك احملتينيك ومنك اصسيئحك األجئنب،ك وتبتغك مسئحتهئك حوايلك 

1600ك ك ليتومرتك مابع،ك ويتمك  رعك مبتغك 15ك  رهمك إمئرايتك ك لاسومك صتدخولك (حيئري،ك  .)2019ك 
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اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك 
لمئك فاتنتك غارةك اصتجئرةك واصغنئاةك صديبك فك نَّهك سيتمك  امك اصنموك يفك صنئاةك اصسيئحةك يفك  ك 
منك خاللك تطوياك اصعديدك منك املشئريعك اجلديدة،ك لمئك سيتمك إنشئءك اصعديدك منك املنتزهئتك واملاالزك اصتجئريةك واألمئلنك 
اصثقئريةك األخاى .ك إذك  تتمئشىك هذهك املشئريعك اصضخمةك معك االستعدا اتك اص يك تقومك هبئك  يبك منك فج ك استضئرةك 
املعاضك اصعئمليك إلسبوك  ،2020وذصكك انك طايقك تنويعك إمكئنيئتك اصرتريهك واصتستيةك صإلمئرة (إلسبوك  2020ك  يب،ك 
 .)2020ك 
تعتربك هذهك اصبىنك اصتحتيةك مساحئك صألحداثك ذاتك اصتداايئتك اصعئملية،ك واص يك هتدفك إىلك جع ك مدينةك 
ًك 
وبئصتئيل،ك 

ئك متيئًئك بئألحداثك اتىك مدارك اصسنةك منك فج
يبك مكئك نً ك 
).p. 49
ز .الترويج

ك اصوصولك هبئك إىلك مستوىك ائمليك ائلك ك  (Lavergne, 2009,

)(Promotion

تعتربك معئملك اجلذبك اصسيئحيك وفمئلنك اإلقئمةك يفك  يبك منك فهمك جوانبك اصعالمةك اصتجئريةك صوجهةك  يبك اصسيئحية،ك 
إذك يتمك اصرتويجك هلئك اربك اصعديدك منك احلمالتك اصتسويقية ك املبتكاة.ك متك حتسنيك اصغورةك اصتقتيديةك صديبك من ك مكئنك 
اك ورقيًئ"،ك وذصكك انك طايقك املزجك بنيك تقئصيدك املشاقك ورقيك املياب.ك  ك 
"صتشمسك واصامئل"ك إىلك وجهةك "فلثاك تطُك وك ًر ك 

يفك حنيك متك إاطئءك األوصويةك صتدينك اإلسالميك واصثقئرةك اصعابية،ك يُعدُك اصتسئم ك وائمليةك  يبك منك فو ك صويئتك اإلمئرة.ك 
رئصسيئحك مداوونك ملشئرلةك تقئصيدك "اصضيئرةك اصعابية"ك اصعايقة،ك معك اإلبقئءك اتىك وسئل ك اصااحةك احلديثة ك ك واملأصورةك ولذصكك 

اصسالمةك اصشخغيةك ) .(Henderson, 2006, p. 94ك 
يتمك تنسيقك اصرتويجك صديبك لوجهةك سيئحيةك منك طافك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك )،(DTCMك اص يك تعم ك 
بئصشاالةك معك شبكةك مكونةك منك 20ك مكتبئك اتىك املستوىك اصدويل.ك ارتفعك اد ك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك )(TOك 
وولالءك اصسفاك اصدوصينيك منك  258ك سنةك  1996ك إىلك  2265ك سنةك  2002ك ).(Henderson, 2006, p. 94ك وبئصتئيل،ك 
هتدفك  الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئريك إىلك جع ك  يبك اصوجهةك اصعئمليةك اصاالدةك يفك سيئحةك األامئل،ك  ك وسيئحةك اصرتريهك 
واستقبئلك فهمك األحداثك اصعئمليةك حبتولك ائمك ، 2020ك إذك هتدفك إىلك حتقيقك هذهك اصاؤيةك جبع ك  يبك اصوجهةك اصسيئحيةك 
األلثاك توصيةك هبئك اتىك املستوىك اصعئملي.ك  ك 
لمئك استفئ تك  وجهةك  يبك منك قوةك وسئل ك اصتواص ك االجتمئايك اص يك سئمهتك يفك زيئ ةك جئذبيةك  يبك ائمليئك 
سئهمك اصنهجك اصطموحك واالبتكئر ك اصذيك اتبعته ك  يبك يفك اصتسويقك 
ك 
وفثبتتك لفئءهتئك يفك اصرتويجك صغنئاةك اصسيئحة.ك إذك 
اإلصكرتوين ك السيمئ ك من ك خالل ك وسئل ك اصتواص ك االجتمئاي ك يف ك تعزيز ك مكئنتهئ ك ومسعتهئك لواحدة ك من ك اصوجهئتك 
اإلصكرتونيةك 
ك 
اصسيئحيةك اصاالدةك يفك اصعئمل .ك وحاصتك " يبك صتسيئحة" ك اتىك توسيعك نطئقك حضورهئك اتىك املنغئتك 
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ك وموقعئ ك صتتواص ك االجتمئاي ك بـ ك  22ك صية ،ك مبئ ك يف ك ذصك ك اصفيسبوك،ك 
ًك 
ك واالنرتنت ،ك حبيث ك بتيت ك فلثاك من ك  80ك قنئة
ام،ك وتويرت،ك ويوتيوب،ك وصينكدك ان،ك وتيكك توك،ك وسنئبك شئت،ك ويفك لي،ك وويبو،ك وويك تشئت،ك و وين،ك 
ك 
وانستجا

ويولو،ك ولئلئو،ك ونئراك واصني.ك  وقدك اقدتك " يبك صتسيئحة"ك شاالئتك معك هذهك املنغئتك املهمة،ك إىلك جئنبك بعضك 
املؤثاينك املميزين،ك وذصكك ضمنك جهو هئك اصرتوجييةك اصعئملية،ك ونتيجةك صذصكك فظهاتك إحغئءاتك ائمك 2019ك فنك اد ك 
يداك صتتواص ك االجتمئاي،ك بزيئ ةك بتيتك فلثاك منك %10ك 
موقعئك را ًك 
املتئبعنيك اصنشطنيك بتغك  20,1متيونك متئبعك اربك 15ك  ًك 

مقئرنةك بعئمك  .2018ك 

لمئك حققتك " يبك صتسيئحة"ك  نتئلجك إجيئبيةك يفك هذاك اصغد ك معك بتوغك نسبةك مشئرلةك وتفئا ك اجلمهورك إىلك نسبةك 
 %14ك يفك اصعئمك املئضي،ك وهوك مئك ميث ك ضعفك اصنسبةك اص يك سجتهئك اصقطئع،ك ممئك ال ك يدعك جمئال ك صتشكك مبدىك رئاتيةك 
تتكك اصوسئل ك يفك اصوصولك إىلك شاال ك خمتتفةك منك اجلمهورك املستهدف.ك ومنك جهتهك يقومك موقعك » «Visit Dubaiك 
حسئبًئ ك صوسئل ك اصتواص ك االجتمئايك بألثاك منك  25ك صيةك اتىك مستوىك اصعئمل،ك بئإلضئرةك إىلك 
بإ ارةك وتشيي ك  60ك  ك 
اإلشاافك اتىك مئك يزيدك اتىك متيونك حمئ ثةك ل ك ائمك ( الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ،2020ك صفحةك  .)13ك 
وقئمت ك " يب ك صتسيئحة" ك يف ك اصعئم ك املئضي ك لذصك ك بعقد ك شاالئت ك مع ك فمسئء ك مميزة ك اتى ك االنرتنت ك مث ك 
،Destinations Beautifulك و  TripAdvisorك و ،Googleك هبدفك إنشئءك حمتوىك منئسبك صترتويجك صديبك صدىك 
شاحيةك اصزوارك احملتمتنيك منك شىتك فحنئءك اصعئمل .ك ويفك فواخاك اصعئمك املئضيك وبدايةك ائمك  2020ك متك االحتفئلك بئصيوبي ك 
اصفضيك ملهاجئنك  يبك صتتسوقك منك خاللك حف ك ارتتئحك ضخمك فقيمك اتىك مدارك يومنيك يفك حديقةك اصربج،ك وسطك مدينةك 
يب،ك وتضمنك اصكثرك منك اصفعئصيئت ك ك واألنشطةك املنئسبةك صتعئلالت،ك بئإلضئرةك إىلك احلفالتك اصينئليةك واملوسيقيةك ألشهاك 
احملتينيك واإلقتيمينيك واصعئمليني.ك صقدك سئهمك هذاك املهاجئنك املهمك يفك جذبك آالفك اصزوارك إىلك املدينة،ك ولذصكك 
ك 
اصفنئننيك 
ختقك فجواءك تفئاتيةك اتىك وسئل ك اصتواص ك االجتمئاي.ك وقدك فسفاتك اصشاالةك معك مهاجئنك  يبك صتتسوقك واصشالئءك 
يفك إضئرةك فلثاك منك  350ك فصفك حمئ ثةك اتىك تتكك املواقعك يفك ائمك . 2019لمئك تاتبطك " يبك صتسيئحة"ك بشاالةك معك 
ك املختتفة،ك 
ك 
ائمليًئك اربك وسئل ك اصتواص ك االجتمئاي
اد ك منك املؤسسئتك اصرتريهيةك واصعالمئتك املوسيقيةك صترتويجك صتمدينةك  ك 
لمئك فهنئك تقومك باائيةك مقئطعك ريديوك موسيقيةك ألشهاك اصفنئننيك واصفنئنئت ك واص يك حققتك لتهئك فلثاك منك  7,1ك متيئرك 

مشئهدةك اتىك قنئةك اصيوتيوبك صوحدهئك ( الاةك اصسيئحةك واصتسويقك اصتجئري،ك ،2020ك صفحةك  .)13ك 
ح .المجتمع والثقافة

)(Society and Culture

تستمدك ثقئرةك  يبك جذورهئك منك اصتقئصيدك اإلسالمية،ك حيثك يؤثاك اصدينك اتىك األنشطةك اصيوميةك صسكئنك اإلمئرة.ك 
ينقسمك اجملتمعك اإلمئرايت ك إىلك رئتنيك اجتمئايتني:ك املواطننيك واصواردين .ك إمئرةك  يبك متيئةك بئملسئجد،ك إذك ميكنك مسئعك 
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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 
اصتيةك اصامسية،ك إالك فنهك يتمك اصتحدثك بئصتيةك اإلجنتيزيةك واهلنديةك واألر يةك اتىك نطئقك واسع.ك  ك 
ومعك ذصك،ك يعتربك اصسكئنك احملتيونك متسئحمني ك معك اصديئنئتك األخاىك وصديهمك هنجك صيبرايلك جتئهك املعتقدات،ك 
.ك مكنتك هذهك املاونةك منك 
ك واالحتيئجئتك وفمنئطك احليئةك غرك اإلسالمية )َّ (Peter & Anandkumar, 2011, p. 4ك 
إنشئءك جمتمعك متعد ك اصثقئرئت،ك بتغك اد ك سكئنهك 3331ك متيونك نسمةك سنةك ،2019ك ومتكونك منك  %80منك امليرتبني.ك  ك 
5.3.3

مكانة االبتكار في اإلمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي

Innovation in the U.A.E

.and Dubai
صالبتكئرك واإلبداع،ك انك طايقك حتسنيك 
ك 
رمزا ك 
منذك نشأهتئك سنةك ،1971ك متك يَّزتك اإلمئرات ك اصعابيةك املتحدةك بكوهنئ ك  ك ً

وضعهئك االجتمئايك واالقتغئ يك واصتحولك إىلك وجهةك مميزةك ومفضتةك صدىك فصحئبك املواهبك واملؤسسئتك يفك وقتك 
قيئسي .ك 

إميئك نًئك منهئك بأنك االبتكئرك هوك مستقب ك االستثمئرك اصبشاي،ك يؤلدك قئ ةك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك اتىك فمهيتهئك يفك 
مجيعك اصقطئائت،ك إذك قئمواك بئصتعبرك انك ذصكك منك خاللك رؤيةك اإلمئرات ك صسنةك : (UAE Vision 2021) 2021ك ك ك ك 

” ك سيشك ك االبتكئر ،ك اصبحثك واصتطويا،ك اصعتمك واصتكنوصوجيئك رلئلزك االقتغئ ك اصقئلمك اتىك املعارة،ك يتميزك بإنتئجيةك 
وتنئرسيةك ائصية،ك وذصكك بقيئ ةك مقئوصنيك ضمنك بيئةك صديقةك صألامئلك وفينك يشك ك اصقطئائنك اصعئمك واخلئصك شاالئتك 
رعئصةك “ك ) .(UAE Ministrey of Cabinet Affairs, 2015, p. 6ك 
ك املدينةك األلثاك ابتكئراك يف ك اصعئملك خاللك اصسنواتك 
تمئشيًئك معك رؤيتهئك صكيك تغب
فمئك ريمئك خيصك إمئرةك  يب،ك ر ك 
ً
اصقئ مة ،ك قئمت ك سنة ك  2015ك بتطويا ك تقايا ك ومؤشا ك حول ك االبتكئر ،ك يُداى ك "مؤشا ك  يب ك صالبتكئر" ك  (Dubai

).Innovation Indexك يعكسك هذاك املؤشاك ف اءك االبتكئر ك يفك إمئرةك  يبك ويقيسك االبتكئر ك اتىك مستوىك املدينةك 
واصقطئعك اخلئص.ك يعتربك هذاك اصتقاياك نتيجةك صتدراسةك األوىلك منك نواهئك واص يك هتدفك إىلك مقئرنةك مستوىك االبتكئرك يفك 
يبك معك املدنك اصعئمليةك األخاىك اتى ك املستوينيك اصكتيك واجلزلي.ك تتمئشىك هذهك املبئ رةك معك اصاؤيةك اصقيئ يةك صديب،ك 
وهتدفك إىلك جع ك اإلمئرةك واحدةك منك فلثاك املدنك ابتكئراك يفك اصعئمل.ك لمئك يهدفك املؤشاك إىلك اصتقئطك اجلوانبك املختتفةك 

صالبتكئرك وت ك وررك األ واتك اص يك ستسئادك صنئعك اصقاارك اتىك حتسنيك اصسيئسئتك اهلئ رةك إىلك تعزيزك اصنموك االقتغئ يك 
املستدامك واصارعك منك اإلنتئج يةك ومستوىك اصعمئصة.ك يسئادك هذاك اصتقاياك فوك املؤشاك اتىك ختقك بيئةك يتمك ريهئك تقييمك 
اةك قويةك متكنك املؤسسئتك املتواجدةك يفك  يبك بتقييمك ومقئرنةك 
ِّك 
ومقئرنةك اوام ك االبتكئرك بطايقةك مستماة.ك ميث ك لذصكك ف
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ممئرسئهتمك ونتئلجهمك املتعتقة ك بئالبتكئر.ك بفض ك هذاك املؤشا،ك حتاصك غارةك اصتجئرةك اتىك حتسيسك وتعزيزك مشئرلةك 
اصقطئعك اخلئصك يفك جهو ك االبتكئرك يفك اإلمئرةك ).(Dubai Chamber of Commerce & Industry, 2017ك  ك 
ور ًك قئك هلذاك اصتقايا،ك احتتتك  يبك سنةك 2017ك املاتبةك 14ك منك بنيك 30ك مدينةك حولك اصعئمل،ك صتتقدمك مباتبةك واحدةك منذك 
سنةك .2016ك يفك اصواقع،ك لئنتك إمئرةك  يبك جبئنبك مدينةك سئنك راانسيسكوك (املاتبةك )10ك املدينتنيك اصوحيديئنك اصتتنيك 
ئك مستمااك يفك تاتيبهمئك بنيك 2015ك و.2017ك ك لمئك متك قيئسك ف اءك اصقطئعك اخلئصك يفك إمئرةك  يبك منك خاللك 
ك 
شئهدتئك حتسنً
ك ً
ك وإجااءك مقئبالتك معك اجلهئتك اصفئاتةك يفك اصسوق.ك حيثك صوحظك ارتفك ئعك 
توزيعك استبئنئتك اتىك جممواةك منك املنظمئت ك 

مستوىك فوك  رجةك االبتكئرك يفك اصقطئعك اخلئصك بنسبةك %3ك سنةك ،2017ك بعدك ارتفئعك بنسبةك %6ك منك سنةك 2015ك إىلك 
.(Dubai Chamber of Commerce & Industry, 2017, pp. 6-7) 2016ك تتنبأك غارةك اصتجئرةك صديبك بئستثمئرك 
100ك متيونك  رهمك إمئرايتك يفك مشئريعك ومبئ راتك مبتكاةك هتدفك إىلك حتسنيك تنئرسيةك االقتغئ ك اإلمئرايت .ك 
لمئ ك متتتك ك إمئرة ك  يب ك ستطة ك تداى ك "ستطة ك 

يب ك صتمجمعئت ك اإلبدااية" ك  (Dubai Creative Cluster

لزاك صالبتكئرك اصعئملي.ك يفك 
) ،Authorityحيثك تشجعك هذهك األخرةك اصغنئائتك املبداةك بديبك اتىك جع ك اإلمئرةك ما ك ً

ائمك ، 2014ك نشاك صئحبك اصسموك اصشيخك حممدك بنك راشدك آلك مكتومك بغفتهك متكك حئلمك إمئرةك  يبك "اصقئنونك رقمك 
اجملمعئت ك اإلبداايةك يفك إمئرةك  يب"
 15ك صسنةك  2014ك بشأنك  َّ

).(Dubai Creative Clusters Authority, 2018

اجملمعئتك اإلبداايةك وهذاك اصقئنونك إىل :ك 
حيثك هتدفك  َّ


االرتقئءك مبكئنةك اإلمئرةك لوجهةك إقتيميةك وائمليةك يفك جمئلك اإلنتئجك اإلبدااي؛



املسئمهةك يفك تنفيذك األوصويئتك االسرتاتيجيةك صتحكومةك هبدفك االرتقئءك مبستويئتك اصنموك االقتغئ يك يفك اإلمئرة؛



لزاك صتمنتجئتك اإلبدااية؛
ختقك بيئةك ام ك ماللمةك قئلمةك اتىك فسسك تنظيميةك واضحةك وشفئرة،ك جلع ك اإلمئرةك ما ك ً




ك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صإلمئرةك يفك جمئلك اإلنتئجك اإلبدااي،ك وتشجيعك منوك اصشالئتك اصعئمتةك يفك هذاك اجملئل؛

امك وتشجيعك وتطوياك املنتجئتك اإلبداايةك يفك اإلمئرة،ك انك طايقك جذب ك واستقطئبك وتاخيصك املؤسسئتك 
واصشالئتك املتخغغةك (اصقئنونك ،15ك صفحةك  .)11ك 
ميكنك إذنك مالحظةك اصتزامك وإرا ةك حكومةك  يبك يفك تطوياك االبتكئر،ك إذك فصب ك هذاك اصعئم ك املفتئحيك فوك األسئسيك 

منك فوصويئتك احلكومةك اص يك هتدفك إىلك حتسنيك قدرهتئك اصتنئرسيةك وف الهئك يفك مجيعك اصقطئائت.ك حيثك تعتربك صنئاةك 
اصسيئحةك واحدةك منك اصغنئائتك اص يك متك ريهئك حتقيقك هذاك االصتزام.ك ميكنك اصتوضي ك منك خاللك اصشك ك ك رقمك ()26-3ك 
ئجملمعك اصسيئحيك صديب،ك واصذيك متك تغميمهك ور ًك قئك صنموذجك "املئسة"ك )(Diamondك اصذيك 
اصعنئصاك اصدينئميكيةك احمليطةك ب َّ
ك 

طورهك مئيك ك بورتاك سنةك .1990
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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:
منك خاللك مئك متك اصتطاقك إصيهك يفك هذاك اصفغ ،ك اتض ك  َّ
صنئك فنك اصناويجك منك فلثاك اصوجهئتك ااتمئ ًاك اتىك االبتكئرك 

ضمن ك سيئسئهتئ ك اصسيئحية ك اصوطنية ،ك و َّفهنئ ك قئمت ك بال ك شك ك بئ راك ك فمهية ك االبتكئر ك ومسئمهته ك يف ك التسئب ك امليزةك 
اصتنئرسية ك وختق ك اصقيمة .ك واصدصي ك ان ك ذصك ،ك تغميمهئ ك صربنئمج ك "اصناويجك صالبتكئر" ك )(Innovation Norwayك 
املسؤولك انك تنفيذك االسرتاتيجيئتك واإلجااءاتك املتخذةك منك طافك احلكومةك اصوطنية.ك يهدفك هذاك األخرك صتحوي ك 
اصناويجك إىلك وجهةك سيئحيةك رالدةك وقئلمةك اتىك االبتكئر،ك وذصكك منك خاللك ماارقةك املؤسسئتك اصسيئحيةك صكيك تتمكنك 
منك تطوياك ميزهتئك اصتنئرسيةك وتعزيزك االبتكئرك يفك فنشطتهئ.ك صتحقيقك ذصك،ك تسعىك اصناويجك اربك بانئجمهئك إىلك فنك تكون:ك 
)ك مور ك مميَّزك صتكفئءةك ) (A provider of competenceك منك خاللك تزويدك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك بئصوثئلقك 
(ِّ 1
واملعتومئتك حولك اصغنئاةك اصناوجييةك صتسيئحةك واصسفا،ك واصفاصك اصسوقيةك وتقدمي ك اد ك من ك اصدورات ك اصتكوينية ك يفك 
مجيع ك فحنئء ك اصبتد؛ ك ()2ك اصتحولك إىلك شايكك صتتنميةك ) (A development partnerك من ك خالل ك مسئادة ك اصشالئتك 
اصسيئحية ك اتى ك اصتطور ك سو ك اءً ك من ك اصنئحية ك اصتجئريةك فو ك االقتغئ ية ك فوك االجتمئاية،ك إضئرةك إىلك املسئمهةك يفك تطوياك 
املنتجئتك واخلدمئتك املبتكاة؛ ك و()3ك اصتحولك إىلك شايكك تسويقيك ) (A marketing partnerك منك خاللك  راسةك 

احتيئجئتك خمتتفك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرةك وإنشئءك قنواتك توزيعك رعئصة،ك بُييَةَ ك زيئ ةك اصاغبةك واصنيةك صتسفاك إىلك 

اصناويج ،ك إضئرةك إىلك جع ك اختيئرك اصناويجك لوجهةك سيئحية ك امتيةك سهتة ،ك واصارعك منك راصك اصبيعك ملختتفك اصشالئءك 
اصتجئريني .ك 
لمئك تبنيك منك خاللك هذاك اصفغ َّ
،ك فنك االمئراتك اصعابيةك املتحدةك بشك ك ائمك وإمئرةك  يبك اتىك وجهك اخلغوص،ك 
َّ

َّ
متكنتك منك تعزيزك مكئنتهئك اتىك اخلئرطةك اصعئمليةك صتسيئحةك بفض ك إ رالهئك ألمهيةك االبتكئر ك اصذيك تاىك فك نَّهك ميثِّ ك 
مستقب ك االستثمئرك اصبشاي.ك صذا،ك جعتتهك منك فوصويئهتئك وتؤلدك اتىك فمهيتهك يفك مجيعك اصقطئائتك مبئك يفك ذصكك صنئاةك 
اصسيئحة.ك  ك 
إضئرةك إىلك ذصك،ك متكنتك إمئرةك  يبك منك تعزيزك مكئنتهئك يفك سوقك اصسيئحةك اصعئمليةك بفض ك جممواةك منك اصعوام ك 
ك واملتمثتة ك يف :ك االستقاار ،ك ك واصسيئسة ك االقتغئ ية ك واصسيئحية ك صتحكومة ،ك وإمكئنية ك اصوصول ك صإلمئرة ك (املوقعك 
االسرتاتيج ي،ك واملطئرات،ك وشالةك اصطرانك وتكئصيفك اصزيئرة)،ك واصبىنك اصتحتيةك املتطورة،ك ومعئملك اجلذبك اصسيئحيك 
املبتكاة،ك واصرتويجك (اربك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك واملواقعك اإلصكرتونية)ك واصثقئرةك واجملتمع .ك 
ك 
ك 
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تمهيد:
منئقشةك مفغتةك ملنهجيةك ونتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك اص يك هدرتك إىلك قيئسك فثاك االبتكئرك 
يقدِّمك هذاك اصفغ ك 
َّ
تمك منك فج ك ذصكك تقسيمهك إىلك شقنيك رليسيني،ك إذك يهتمك اصشقك 
يفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي.ك ر َّ
ك معمقك 
َّ
األولك بعاضك ومنئقشةك مفغتةك صتمنهجيةك املتبعة،ك معك تقدميك تربياك منئسبك جلميعك اصقااراتك املتخذةك ووصف َّ
صعمتيةك اصبحثك املتَّبعةك هبدفك إجااءك اصدراسةك واإلجئبةك انك فسئتتهئ.ك  ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك متك بدايةًك بنئءك منوذجك اصدراسةك وتوضي ك األسئسك املنطقيك الختيئرك اصنهجك اصكميك واألسئصيبك 
ك طاقك مجعك اصبيئنئتك رضال ك انك حتديدك جمتمعك اصبحثك واينتهك منك خاللك اصتطاقك 
اصبحثيةك املعتمدة.ك لمئك متَّك توضي
ً
إىلك حتديدك فستوبك املعئينةك وطاقك حسئبك حجمك اصعينةك ومتثيتهئك جملتمعك اصبحث.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك متك توضي ك طايقةك 
تغميمك االستبيئنك منك حيثك خغئلغهك اصعئمة،ك فنواعك األسئتةك واملقئييسك املستخدمةك إضئرةك إىل ك فسئصيبك قيئسك 
متيراتك اصدراسة.ك صي ختتمك اصشقك األولك منك هذاك اصفغ ك بتوضي ك تفئصي ك إادا ك اصدراسةك االستطالايةك األوصيةك 
)(Pilot studyك اص يك متك إادا هئك اتىك اينةك مكونةك منك 33ك مفا ةك هبدفك اختبئرك استبيئنك اصدراسةك وحتديدك اجلوانبك 
فخراك حتديدك األسئصيبك اإلحغئليةك املستخدمةك منك فج ك اختبئرك راضيئتك اصدراسةك واإلجئبةك 
اص يك تتطتبك اصتحسني،ك و ً
انك فسئتتهئ .ك 

فمئك يفك اصشقك اصثئينك منك هذاك اصفغ ،ك رتقدك متَّك حتتي ك ومنئقشةك نتئلجك اصدراسةك االستقغئليةك بدءًاك بتحتي ك ثبئتك 
االستبئنةك بئستعمئلك معئم ك ثبئتك فصفئك لاونبئخك ()Reliability Analysis Cronbach’s Alphaك مثك حتتي ك صدقك 
املقيئسك )(Validityك املستخدمك بئالاتمئ ك اتىك معئم ك ارتبئطك برسون.ك متك بعدك ذصكك إجااءك اصتحتي ك اصوصفيك صعينةك 
اصدراسةك املكونةك منك  601ك مفا ة،ك صيأيتك بعدك ذصكك حتتي ك اصعالقئتك بنيك متيراتك اصدراسة،ك واختبئرك راضيئهتئك انك 
فخراك منئقشةك تفغيتيةك صتنتئلجك املتوص ك إصيهئ .ك 
طايقك استعمئلك جممواةك واسعةك منك اصتحتيالتك اإلحغئلية،ك و ً
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التصميم المنهجي للدراسة الميدانية
1.1.4

نموذج الدراسة

Methodological Design

Research Model

ور ًك قئك ملئك متك توضيحهك يفك اجلزءك األولك منك مشكتةك اصدراسةك وفهدارهئك تقومك هذهك اصدراسةك اتىك فسئسك قيئسك تأثرك 
االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي.ك ومنك خاللك اصتطاقك صتدراسئتك اصسئبقةك واأل بيئتك 
حولك املوضوع،ك متك تطوياك اصنموذجك املقرتحك يفك اصشك ك رقمك (.)1-4ك  ك 

متك حتديدك فبعئ ك االبتكئر ك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك بئالاتمئ ك اتىك اصنمئذجك املقرتحةك منك قِب ك اصبئحثةك هيئالجاك 

البتكئراتك 
رةك منك تغميمك اصفندق،ك وا ك 
ك 
االبتكئراتك اصفندقيةك اصغئ
ك 
)(Hjalager, 2010ك اص يك قئمتك بتقسيمهئك إىل:ك 
ك اصبشاية ،ك ولذصك ك منوذج ك اصبئحث ك ريكتورينو ك وآخاينك 
ك 
االبتكئرات ك اصتسويقية ك وابتكئرات ك املوار
ك 
اصتكنوصوجية ،ك ك و
)(Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005ك اصذينك قئمواك بتقسيمهئك إىل:ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك 
واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة،ك حيثك قئمواك بإ مك ئجك ابتكئراتك املوار ك اصبشايةك ضمنك بعدك تكييفك 
اخلدمة.ك وبئصتئيل،ك متك االاتمئ ك يفك  راستنئك احلئصيةك اتىك األبعئ ك اصثالثةك املتمثتةك يف:ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 
)،(Hotel type/design innovationsك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك )(Use of information technologyك 
وتكييفك اخلدمةك ).(Customization of serviceك  ك 
متك بعدك ذصكك حتديدك فبعئ ك ستوكك اصسيئحك منك فج ك  راسةك تأثُاهئك بئألبعئ ك اصثالثة ك صالبتكئرك يف ك املؤسسئتك 
اصفندقية،ك واملتمثتةك يف:ك االستعدا ك صإلقئمةك )،(Willingness To Stayك فيك رغبة ك ك واستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك 
يفك اصفنئ قك املبتكاة،ك واالستعدا ك صتدرعك )،(Willingness To Payك فيك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك فلثاك منك 
االبتكئراتك اص يك تقدِّمهئ.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك نسعىك إىلك حتديدك فيك 
ك 
فج ك اإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ ق ك واالستفئ ةك منك 
صتدرعك وصإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك  ك 
ك 
االبتكئراتك جتع ك اصسئل ك اجلزالايك فلثاك استعدا ًاك 
ك 

لمئ ك نسعى ك من ك خالل ك هذه ك اصدراسة ك إىل ك التشئف ك االختالرئت ك بني ك استعدا ك اصسيئح ك اجلزالايني ك صإلقئمةك 

ك تبعئ ك خلغئلغهم ك اصدمييااريةك 
) (WTSك واستعدا هم ك صتدرع ك ) (WTPك من ك فج ك اإلقئمة ك يف ك اصفنئ ق ك املبتكاة ً
) (Demographic characteristicsك وخغئلص ك اصسفا ك )characteristics

 (Travelك بئاتبئرهئ ك اوام ك حت ُكمك 

).(Control variablesك حيثك تتمث ك اخلغئلصك اصدمييااريةك املعتمدةك ضمنك اصدراسةك يف:ك اجلنس،ك واصسن،ك واملستوىك 
اصتعتيمي،ك واملهنة،ك واصدخ ،ك واحلئصةك االجتمئاية،ك وبتدك اإلقئمة.ك يفك حنيك تتمث ك خغئلصك اصسفاك املعتمدةك يفك 
اصدراسةك يف:ك نوعك اصيارةك اصفندقةك (خاللك آخاك إقئمة)،ك وتغنيفك اصفندقك (خاللك آخاك إقئمة)،ك واصياضك منك اصسفاك 
ووجهةك اصسفا.ك ميكنك توضي ك مئك متتك اإلشئرةك إصيهك ست ًفئك يفك اصشك ك رقمك ( .)1-4ك 
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شكل رقم ( :)1-4نموذج الدراسة ك 

المصدر :من إعداد الطالبة

ك  ك 
ك 
ك 
ك  ك 
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2.1.4

اختيار المنهج الكمي

The Choice of Quantitative Approach

إ َّنك اختيئرك منهجك اصبحثك )،(Research approachك منك بنيك األسئصيبك اصكمية،ك ك واصنوايةك واملختتطةك فماك ذوك 
فمهيةك بئصيةك وياتبطك ارتبئ ك طًئك وثي ًك قئك بيئيةك اصدراسةك وفهدارهئك وفسئتتهئ.ك يغفك اصبئحثئنك )(Leedy & Ormrod, 2011ك 
منهجيةك اصبحثك بئخلطواتك اصشئمتةك اص يك يستخدمهئك اصبئحثك اندك اصشاوعك يفك ام

ك حبثيك  (Apuke, 2017, p.

) .41ك 
صبئحثك 
ك 
قئمك اصعديدك منك اصبئحثنيك املختتفنيك بتعايفك "اصبحثك اصكمي"ك ).(Quantitative researchك منك بينهمك ا
اارهك اتىك فك نَّهك حبثك اجتمئايك يستخدمك فسئصيبك وبيئنئتك جتايبية ،ك ك و َّ
فن ك اصبيئنك 
لوهنيك )،(Cohen, 1980ك اصذيك  َّ
اصتجاييبك )(Empirical statementك هوك ابئرةك انك بيئنك وصفيك حولك "مئك هو"ك احلئلك يفك "اصعئملك احلقيقي"ك بدالك  ك ممَّئك 
ئك موجزاك صتبحثك اصكميك لنوعك منك 
ك 
"جيب"ك فنك يكونك اتيه.ك ك لمئك  َّك 
قد
مك اصبئحثك لايسوالك )(Creswell, 1994ك تعاي ًك ف ك ً
اصبحثك اصذيك ” ك يشاح ك  اصظواهاك منك خاللك مجعك اصبيئنئتك اصاقميةك اص يك يتمك حتتيتهئك بئستخدامك األسئصيبك اصقئلمةك 
اتىك اصايئضيئتك (والك سيمئك اإلحغئليئت) “ك ) .(Sukamolson, 2007, p. 2ك 
ك االجتمئاي.ك لمئك تبحثك اصبحوثك اصكميةك و/فوك 
ك 
بئختغئر،ك يالزك اصبحثك اصكميك بشك ك ائمك اتىك قيئسك اصواقع
األسئتةك انك اصكميئتك يفك شيءك مئ،ك إذك ينظاك اصبئحثونك اصكميونك إىلك اصعئملك اتىك فنَّهك واقعك ميكنك حتديدهك مبوضواية،ك 
ك فمااك ذاك فمهيةك بئصية.ك يتمث ك اصبحثك اصكميك يفك هنجك يهدفك 
صذاك تعتربك األ صةك اصغئرمةك يفك امتيةك مجعك اصبيئنئتك وحتتيتهئ ك ً

بدورهئ ك قئبتةك صتقيئس،ك 
إىلك اختبئرك اصنظايئتك املوضوايةك منك خاللك رحصك اصعالقةك بنيك املتيرات.ك هذهك املتيرات ك  ك 
حبيثك ميكنك حتتي ك اصبيئنئتك اصاقميةك بئستخدامك اإلجااءاتك اإلحغئليةك ) .(Sukamolson, 2007, p. 4ك 
صذصكك تتعتقك طايقةك اصبحثك اصكميك بتكميمك وحتتي ك املتيراتك هبدفك احلغولك اتىك اصنتئلج.ك ينطويك ذصكك اتىك 
ك من،ك 
استخدامك وحتتي ك اصبيئنئتك اصاقميةك بئستخدامك تقنيئتك إحغئليةك حمد ةك صإلجئبةك اتىك جممواةك منك األسئتةك مث  :ك 
لم ،ك مئذا ،ك فين ،ك مىت ،ك بكم ،ك وليف ك )2017, p. 41

 .(Apuke,ك إضئرة ك إىل ك ذصك ،ك ياى ك اصبئحث ك ويتيئمسك 

) (Williams, 2011ك  َّ
فن ك اصبحثك اصكميك يبدفك بغيئغةك املشكتة،ك توصيدك اصفاضيئتك فو ك فسئتةك اصدراسة ،ك مااجعةك 
األ بيئتك ذاتك اصغتة،ك واصتحتي ك اصكميك صتبيئنئت.ك وبئملث ،ك يوض

ك اصبئحثئن ك  (Creswell, 2003 ; Williams,

فن ك اصبحثك اصكميك ” يستخدمك اسرتاتيجيئتك االستقغئءك مث ك اصتجئربك واالستبيئنئت،ك وجيمعك اصبيئنئتك 
) 2011ك  َّك 
حولك ف واتك حمد ةك مسب ك قًئك واص يك تنتجك بيئنئتك إحغئليةك “ك ) .(Apuke, 2017, p. 41ك 
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فخرا،ك ياىك اصبئحثك )(Sukamolson, 2007ك  َّ
فنك اصبحثك اصكميك مفيدك منك فج ك تكميمك اآلراءك ك واالجتئهئتك 
و ك ً

واصستوليئتك ومعارةك ليفك يشعاك األراا ك حولك قضيةك معينة.ك وهذاك مئك ناغبك اصوصولك إصيهك منك خاللك  راستنئك اص يك 
الاي.ك  ك 
هتدفك إىلك اصتعُافك اتىك تأثرك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلز ك 
بئصنظاك إىلك مئسبق،ك قبتتك اصبئحثةك اصافيك اصقئل َّ
ك بأنك اصنهجك اصكميك اصذيك يتمك يَّزك بغاامةك لبرةك فلثاك مالءمةك منك 
َّ
فج ك احلغولك اتىك فوصئفك وشاحك  قيقك صنتئلجك اصدراسةك ).(Blanche, Durrheim, & Painter, 2006ك صذا،ك 
نظااك إىلك طبيعةك اصدراسةك وفهدارهئك وبياضك اإلجئبةك انك فسئتتهئك متَّك اختيئرك اصنهجك اصكميك اصذيك يسم ك جبمعك اصبيئنئتك 
ك ً
يفك شك ك لمي،ك مثك إخضئاهئك إىلك حتئصي ك صئرممةك هبدفك إنشئء ك اصعالقئتك بنيك متيراهتئ.ك وهكذا،ك ميكننئك رحصك 
وقيئسك تأثرك ل ك بعدك منك فبعئ ك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك (املتيرك املستق )ك اتىك فبعئ ك ستوكك اصسئل ك (املتيرك 
اصتئبع) .ك 
3.1.4

طرق جمع البيانات

Data Collection Methods

ور ًك قئك صتبئحثك سولئموصسونك ) (Sukamolson, 2007يتكونك اصبحثك اصكميك منك ادَّةك فنواع،ك ميكنك تغنيفهئك 
إىلك ()1ك اصبحثك املسحي ك )،(Survey researchك ()2ك اصبحثك االرتبئطي ك )،(Correlational researchك ()3ك 
اصبحث ك اصتجاييب

ك )research

 (Correlationalك و( )4ك اصبحث ك اصسبيب ك املقئرن

ك  (Causal-comparative

).researchك ألغااضك اصدراسةك احملد َّك ة،ك متك اختيئرك طايق ي ك اصبحثك املسحي ك ك واصبحثك االرتبئطي ك  (Survey and

) .Correlational researchك 
أ .البحث المسحي واالرتباطي

Survey and Correlational Research

يغفك اصبئحثك سولئموصسونك )(Sukamolson, 2007ك اصبحثك املسحيك )(Survey researchك بشك ك موجزك 
ك شكال ك من ك فشكئل ك اصبحث ك اصكمي ك اصذي ك يهتم ك بئملعئينة ،ك وتغميم ك االستبيئن ك وتوزيعه ك من ك فج ك مجعك 
بئاتبئره ًك 
ك املستجوبنيك 
املعتومئت ك من ك قِب ك اصعينة ك /اجملتمع ك قيد ك اصدراسة ،ك مث ك إجااء ك اصتحئصي ك صفهم ك ستوليئت/خغئلص
َ
).(Apuke, 2017, p. 44ك  ك 
لمئك يوك رِّاك اصبحثك املسحيك وص ًفئك لميًئك فوك رقميًئك صتوجهئت،ك ك واجتئهئتك فوك آراءك اجملتمعك منك خاللك  راسةك اينةك 

من ك هذا ك اجملتمع .ك ويشم ك اصدراسئت ك املقطعية ك املستعاضة ك ) (Cross-Sectional Studiesك واصدراسئت ك اصطويتةك 
)(Longitudinal Studiesك بئستخدامك االستبيئنئت .ك 
ف َّك مئك ريمئك يتعتقك بئصبحثك االرتبئطي ك )،(Correlational researchك رهو ك ابئرةك انك منهجيةك لميةك ك تُستخدمك 
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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اصعالقةك ).(Apuke, 2017, pp. 43-45ك يتمك اصتعبرك انك مستوىك اصعالقئتك منك خاللك معئمالتك االرتبئط.ك ترتاوحك 
املعئمالتك منك +1.00ك إىلك ،-1.00ك حيثك تشرك االرتبئطئتك اصعئصيةك (املعئمالتك األقابك منك +1.00ك فوك )-1.00ك إىلك 
تبطةك مبتيرك واحد،ك تز ا ك لذصكك اصقيمك 
ِّك 
االقئتك قوية.ك لمئك تشرك االرتبئطئتك اإلجيئبيةك إىلك فنَّهك اندك ارتفئعك اصقيمك املا
ك 
املاتبطةك بئملتيرك اآلخا.ك يفك حني،ك تشرك االرتبئطئتك اصستبيةك إىلك فك نَّهك اندك ارتفئعك اصقيمك املاتبطةك مبتيرك واحد،ك تنخفضك 
ك يفك اصبحثك اصتوضيحيك 
ك 
اصقيمك املاتبطةك بئملتيرك اآلخا.ك يتمك ااتمئ ك اصنوعك األولك منك اصبحثك االرتبئطي،ك واملتمث
)،(Explanatory Designك ملئك ياغبك اصبئحثونك يفك استكشئفك مدىك تفئوتك )(Co-varyك متيرينك فوك فلثا،ك فيك 
ملئك حتدثك تييراتك اتىك فحدك املتيرات ،ك ينعكسك ذصك ك اتىك املتيرك اآلخاك  (Creswell & Garrett, 2008, p.

).358ك بينمئك يتمك استخدامك اصنوعك اصثئين،ك واملتمث ك يفك اصبحثك اصتنبؤيك )،(Prediciton Designك ملئك يكونك اصياضك 
منك اصدراسةك هوك اصتنبؤك بنتئلجك معينةك يفك متيرك واحدك انطالقئك منك متيرك آخاك يعم

ك لمتنبئك  (Apuke, 2017, p.

) .43ك 
ك اتىك اصبحث ك املسحيك  (Survey

بنئءً ك اتىك مئك سبق،ك ومنك فج ك اإلجئبة ك انك فسئتةك اصدراسة،ك متك االاتمئ
) researchك انك طايقك توزيعك استبيئنك اتىك اينةك منك اصسيئحك اجلزالاينيك هبدفك اصتعُافك اتىك خغئلغهمك ورهمك 
ستوليئهتم،ك لمئ ك مت ك االاتمئ ك اتى ك اصبحث ك االرتبئطي ك ) (Correlational reserachك هبدف ك التشئف ك اصعالقةك 
املعربك انهئك 
واالرتبئطئتك بنيك جممواةك منك املتيرات،ك وصع َّك منك فمههئك االقةك وتأثرك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك  َّ
منك خاللك ثالثةك فبعئ ك واملتمثتةك يف:ك ()1ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك )،(Hotel type/design innovationsك 
و( )2ك استعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت

ك )(Use of information technology

ك و( )3ك تكييف ك اخلدمةك 

عرب ك انهئك منك خاللك فبعئ :ك ()1ك االستعدا ك 
) (Customization of serviceك اتىك ستوليئتك اصسئل ك اجلزالايك امل َّ
صإلقئمةك )(Willingness To Stayك و()2ك االستعدا ك صتدرعك ) .(Willingness To Payك 
ب .االستبيان كأداة لجمع البيانات

The Survey as a Data Collection Tool

متك االاتمئ ك اتىك فستوبك االستبيئنك منك فج ك مجعك املعتومئتك منك فراا ك اصعينة،ك حيثك تعتربك االستبيئنئتك منك 
لثاك شيوائك يفك مجعك اصبيئنئت،ك خئصةك اندمئك يتمك جتميعهئك منك جمتمعئتك واسعة،ك فينك يكونك اصتنميطك 
ًك 
األسئصيبك األ
ضاورة .ك ميكن ك تعايف ك االستبيئن ك اتى ك فك نَّه ك ستستة ك من ك األسئتة ،ك موجهة ك صتحغول ك اتى ك معتومئت ك من ك ك قِب ك 
انغااك منك امتيةك اصتقئطك اصبيئنئت،ك اص يك تض ُك مك جممواةك منك اصتعتيمئتك الختيئر،ك 
املستجو ك 
َ
بني.ك لمئك يعتربك االستبيئنك  ك ً

ك واصتقُابك ك واستجوابك املستج َوبني ك ).(Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011, p. 240ك يعم ك 
االستبيئنك اتىك حتقيقك األهدافك اصثالثةك اصتئصية:ك ()1ك تامجةك املعتومئتك املاا ك احلغولك اتيهئك إىلك ستستةك منك األسئتةك 
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َّ
،ك ألن ك االختالفك يفك 
َّك 
هذهك األسئتةك صيسك بئألماك اصسه
َّك 
احملدك  ةك اص يك اتىك املستج َوبنيك اإلجئبة ك اتيهئ .رإ َّك ن ك صيئغة ك 

ومشجعئك منك 
اتىك االستبيئنك فنك يكونك حمفك زاك  ِّك 
ِّك 
طايقةك طاحك األسئتةك يؤِّك يك إىلك احلغولك اتىك معتومئتك خمتتفة؛ك ()2ك 
جوبك فك نَّهك معينك بئألما،ك  ك ويتعئونك ويستماك يفك اإلجئبةك حىتك اصنهئية.ك 
َّك 
ك اصا
فج ك َّ
رعك منك معدلك اإلجئبةك  ك وصكيك يشعاك املستَ َ
بئصتئيلك ملئك يقومك مسؤولك اصدراسةك بتغميم ك االستبيئن،ك اتيهك فنك يفع ك مئك بوسعه ك صكيالك يوك صِّد ك اصتعب ك فوك املت ك فوك 

منك طافك املستجوبني؛ك و()3ك اصتقتي ك منك خطأك اإلجئبئت،ك حيثك يظهاك 
اإلجئبئتك غرك اصكئمتةك فوك ادمك اإلجئبةك 
َ

مك املستجوبنيك فجوبةك غرك 
خطأك اإلجئبةك مل ِّك 
ئك يقد
َ

قيقةك فوك ملئك يتمك تسجيتهئك فوك حتتيتهئك بطايقةك خئطئةك  (Malhotra,

) .Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011, p. 240ك 
لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فك نَّهك متك استخدامك استبيئن ك ذايت ك اإل

ارة ك ارب ك االنرتنت ك  (Self-administred online

إنشئؤهك بئستعمئلك ف اةك » «Google Formsاص ي ِّ
ك متكنك منك تغميمك استبيئنئتك جذابةك وتوزيعهئك 
)،surveyك واصذيك متك  ك 
مبئشاةك اربك مواقعك االنرتنتك املختتفةك مبئك يفك ذصكك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك (املالحقك رقمك .)3-2-1ك متك االاتمئ ك 
االنرتنت ك يفك 
اتى ك هذه ك اصطايقة ك بعد ك االطالع ك اتى ك جممواة ك من ك اصدراسئت ك اص ي ك تؤِّك لد ك اتى ك إمكئنية ك استعمئل ك  ك 
تك املستجوبني.ك  ك 
اصدراسئتك اصستوليةك اص يك هتدفك إىلك اصتعافك اتىك آراءك وتفضيال
َ

رعتىك اصاغمك منك استخدامك االستبيئنئتك اإلصكرتونيةك بشك ك فسئسيك يفك اصدراسئتك املتعتقةك بئالنرتنت،ك  َّإال َّ
ك فنك 

ايدا ك بتطبيق ك تقنيئت ك مجعك 
ك اهتمئمئ ك متز ًك 
ًك 
األلئ مييني ك واملمئرسني ك يف ك اصتخغغئت ك اصاليسية ك مث ك اصتسويق ك يظهاون
نظااك صتمزايئك اصكبرةك اص يك تورِّاهئ.ك  ك 
اصبيئنئتك اربك االنرتنتك )(Ilieva, Baron, & Healey, 2002, p. 2ك  ك ً

منك مزايئك االستبيئنئتك اإلصكرتونية ك  ك نذلاك مئك يتي:ك ( )1ك سااةك ورعئصيةك مجعك اصبيئنئت؛ك ()2ك تكتفةك منخفضةك 

موقعهمك اجلياايف؛ك 
ك 
اسعك بيضك اصنظاك انك 
ِّك 
مقئرنةك بئالستبيئنئتك اصتقتيدية؛ك ()3ك إمكئنيةك اصوصولك اصفوريك إىلك مجهورك و
( )4ك إمكئنية ك تغميم ك استبيئن ك جذاب ك ك وواض ك وتفئاتي؛ ك ( )5ك اصتحكم ك يف ك اينة ك اصدراسة ك وادم ك وجو ك حتك يُزك 
ك نظااك إلمكئنيةك اإلجئبةك انك فسئتةك االستبيئنك يفك اصوقتك اصذيك ينئسبهم؛ك ()7ك 
املستج ِوب؛ك ()6ك املالءمة
َ
ك صتمستجوبني ك ً
ادمك اصكشفك انك هويةك املستجوبني ك ممئك ميكنهمك منك إبداءك رفيهمك اصغاي ؛ك ()8ك يتمك حتمي ك اصبيئنئتك مبئشاةك إىلك 
َ
بانئمجك حتتي ك اصبيئنئتك ملئك يتعتقك األماك بئألسئتةك امليتقةك )،(Close-endedك ممئ ِّ
ك ميكنك منك توررك اصوقتك واملوار ك املاتبطةك 

بإ خئلك اصبيئنئت،ك إضئرةك إىلك تفئ يك اخلطأك يفك إ خئهلئ؛ك ()9ك جلميعك ك زك وارك املواقعك اإلصكرتونيةك راصةك متسئويةك صتدخولك 
إىلك االستبيئن؛ك و()10ك إمكئنية ك إنشئء ك امتيئتك حتقُقك متنعك منك إ خئلك االستجئبئتك غرك املكتمتةك واخلئرجةك انك 
نطئقك اصدراسةك  (Van Selm & Jankowski, 2006 ; Ilieva, Baron, & Healey, 2002 ; Sills & Song,

)  .2002 ; Frechtling, 2002ك 
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ومعك ذصك،ك ياىك اصبئحثئنك مئنك وستيوارتك )(Mann & Stewart, 2000ك  َّ
فنك هنئكك خطاك رقدانك اصتح ُك كمك اتىك 
بنيك خغئلصك اصعينةك املستهدرة.ك صذصكك ومنك 
ك 
ك املستجو
منك يقومك بئإلجئبةك اتىك االستبيئن،ك إذك قدك الك تتورَّاك يفك األراا
َ
فج ك اصتقتيصك منك احتمئلك حدوثك هذاك اخلطأك يفك  راستنئ،ك متك طاحك سؤاصنيك فسئسيني،ك يتعتقك فوهلمئك مبعارةك إنك لئنك 

ةك املستجوب.ك يهدفك 
املستجوبك فقئمك يفك رندقك خاللك اصثالثك سنواتك املئضية،ك بينمئك يتعتقك اصثئينك مبعارةك جنسي
َ
َ

يعك املستجوبنيك خلغئلصك اصعينةك املستهدرةك منك اصداسةك معك استعبئ ك اصذينك الك 
اصسؤاصنيك إىل ك اصتأ ُك لدك منك استيفئء ك مج
َ
تتوراك ريهمك هذهك اصشاوط .ك 
4.1.4

مجتمع وعينة الدراسة

Population and Sample

أ .المجتمع اإلحصائي للدراسة

Study Population

عافك اجملتمعك اإلحغئليك صتدراسةك اتىك فنَّهك جممواةك اصعنئصاك فوك األراا ك اصذينك ينغبك اتيهمك االهتمئمك يفك 
”ك يُ َّ

راسةك معينة،ك ومبعىنك آخاك هوك مجيعك اصعنئصاك اص يك تتعتقك هبئك مشكتةك اصبحثك وقدك يكونك جمتمعك اصدراسةك طالبك 
جئمعةك معينةك فوك سكئنك إقتيمك معنيك “ك (اصنقيب،ك ،2008ك صفحةك  .)106ك 
يتمث ك اجملتمعك اإلحغئليك يفك  راستنئك احلئصيةك يفك مجيعك اصسيئحك ذويك اجلنسيةك اجلزالايةك سواءًك ك لئنواك يقطنونك  اخ ك 

فوك خئرجك اجلزالا،ك واصذينك فقئمواك يفك رندقك معني،ك مهمئك لئنتك اصوجهةك اصسيئحيةك خاللك اصثالثك سنواتك األخرة .ك 

يتسمك جمتمعك اصبحثك اخلئصك بدرسئتنئك بغعوبةك اصوصولك إصيهك )،(Hard to reach populationك حيثك يتميزك 
هذاك اصنوعك منك اجملتمعئتك بـ:ك ()1ك صعوبةك حتديدك فراا ك اجملتمعك املعنينيك بئصدراسةك و()2ك ادمك تورُاك إطئرك معئينةك (قئلمةك 
نظااك صعدمك 
امسيةك تض ُمك لئرةك فراا ك جمتمعك اصدراسة)ك ).(Marpsat & Razafindratsima, 2010, p. 4ك وبئصتئيل،ك  ك ً
وجو ك قئلمةك ا مسيةك جلميعك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك جلأواك إىلك اإلقئمةك يفك رندقك خاللك اصثالثك سنواتك األخرة،ك متك 
االاتمئ ك اتىك فستوبك املعئينة،ك منك فج ك اصوصولك إىلك اد ك ماللمك منك املستجوبني .ك انطالك قًئك منك جمتمعك اصدراسةك 
ميكنك حتديدك اصعنئصاك اصتئصية :ك 


ك اصرتريهك فوك اصعم ك 
عنصر المعاينة:ك مجيعك اصسيئحك ذويك اجلنسيةك اجلزالايةك واصذينك فقئمواك يفك رندقك منك فج ك 
خاللك اصثالثك سنواتك األخرة.



المدى الجغرافي :ك ملك يتمك حتديد ك املدىك اجلياايفك صتدر
اسةك نظااك صالاتمئ ك اتىك شبكةك االنرتنت ك ومواقعك 
ك ً
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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المدى الزمني:ك متك توزيعك االستبيئنك يفك اصفرتةك املمتدةك بنيك شهايك جويتيةك وسبتمربك .2020

ب .أسلوب المعاينة

Sampling Method

ك فمااك غرك قئب ك 
نظااك صعدمك توراك إطئرك معئينةك لمئك متك شاحهك ست ًك فئ،ك يعتربك االاتمئ ك اتىك فستوبك املعئينةك اصعشوالية ك ً
ك ً

صتتحقيق .ك صذصك ،ك استتزم ك االاتمئ ك  اتى ك اصعينئت ك غر ك اصعشوالية ك ان ك طايق ك استعمئل ك فستوب ك املعئينة ك امليساةك 

يفهك لئصتئيل”:ك نوعك منك املعئينةك غرك اصعشواليةك فينك يكونك فاضئءك اجملتمعك 
)(Convenient Samplingك اصذيك ميكنك تعا ك 
املستهدفك يستورونك معئيرك معينة،ك مث ك سهوصةك اصوصول،ك ك واصقابك اجلياايف،ك ك واصتوراك يفك وقتك معني،ك فوك اصاغبةك يفك 
املشئرلةك “ ) (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016وفستوبك املعئينةك اربك لاةك اصثتجك  )(Snowball samplingك 

ك متكنك منك إجيئ ك األراا ك املستهدرنيك بئصبحث.ك يقومك حينهئك اصفا ك اصذيك متك إجيئ هك 
يفهك لئآليت”:ك تقنية ِّك 
واصذيك ميكنك تعا ك 
بتزويدك اصبئحثك بئسمك را ك مستهدفك آخا،ك اصذيك يقومك بدورهك بتزويدك اسمك اصفا ك اصثئصث،ك وهكذا.ك ميكنك اصنظاك إىلك 
هذهك االسرتاتيجيةك اتىك فهنئك وسيتةك صتتيتبك اتىك املشئل ك املاتبطةك بأخذك اصعينئتك اص يك يغعبك اصوصولك إصيهئك “
) .(Atkinson & Flint, 2001, p. 1ك 
ج .حجم العينة

Sample size

تعتربك مسأصةك حتديدك حجمك اصعينةك منك فهمك انشيئالتك اصعديدك منك اصبئحثنيك واأللئ ميني،ك إذك متَّ ك اصتطُاقك إىلك 
طايقةك حسئبك حجمك اصعينة ك اندمئ ك  يكونك جمتمعك اصدراسةك غرك حمدو ك يفك اصعديدك منك اصكتب،ك نذلاك منك بينهئك 
& (Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011 ; Mark, 2005 ; Daniel, 1999 ; Singh

).Chaudhury, 1985 ; Cochran, 1977 ; Yamane, 1967
يتمث ك اهلدفك منك حتديدك احلجمك املنئسبك صتعينةك يفك تقدياك اصنتئلجك جلميعك فراا

ك اجملتمعك بدقةك جيدةك  (Sarmah

آخاون ك  & (Malhotra, Décaudin, Bouguerra,
) .& Hazarika, 2012ك رتقد ك اقرتح ك اصبئحث ك مئهلوتاا ك ك و ك 

َّ
ك حتديدك حجمك اصعينة،ك حيثك ياىك فنك اينةك مكونةك منك 500ك 
)Bories, 2011ك ااتمئ ك اصدراسئتك املشئهبةك منك فج
مفا ة ك هي ك احلد ك األ ىن ك يف ك اصدراسئت ك اصتسويقية ك اص ي ك تقوم ك بدراسة ك سوق ك معني.ك لمئ ك اقرتح ك اصبئحث ك يئمئينك 
ِّ
صةك بسيطةك متكنك منك حسئبك حجمك اصعينئت،ك بئستعمئلك مستويئتك  ك قَّةك خمتتفةك (،±3%ك 
)(Yamane, 1967ك معئ
،±5%ك ،±7%ك ،)±10%ك اندك مستوىك ثقةك  %95ك وبقيمةك احتمئصيةك مقدرةك بـ ك  %50في ك ) (P = 0,5ك  (Israel,

).1992, p. 3ك  ك 
رإذا ك ااتمدنئ ك اتى ك معئ صة ك اصبئحث ك يئمئين ك ) ،(Yamane, 1967ك مع ك ااتبئر َّ
ك فن ك جمتمع ك  راستنئ ك فلرب ك منك 
100000ك مفا ةك (جمتمعك لبرك غرك حمدو )،ك مبستوىك ثقةك %95ك ومستوىك  قةك مقدَّرك بك ±5%ك (مئك هوك معمولك بهك 
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َّراك بـك 400ك مفا ة.ك ميكنك توضي ك ذصكك 
يفك اصدراسئتك اصتسويقيةك واصسيئحية)،ك ريكونك احلجمك األ ىنك صعينةك اصدراسةك مقدك ً

مبزيدك منك اصتفغي ك يفك اجلدولك رقمك ( .)1-4ك 

جدول رقم ( :)1-4حجم العينة تبعا لمستويات الدقة (مستوى الثقة )%95

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.

ِّ
صةك متكنك منك 
لمئك ميكنك االاتمئ ك اتىك  راسةك اصبئحثك لوشاانك )(Cochran, 1997ك اصذيك قئمك بتطوياك معئ
حسئبك حجمك اصعينةك يفك حئصةك اجملتمعئتك غرك احملدو ةك واص يك ميكنك توضيحهئك ريمئك يتي :ك 
ك  ك 

𝑞𝑝 𝑧 2
𝑛ₒ = 2
𝑒
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اتم َّ
ئك فن:ك  ك 
ًك 

nₒك :ك حجمك اصعينة؛ ك 

zك :ك قيمةك zك ملستوىك اصثقةك (حنغ ك اتيهئك منك جدولك )z-scores؛ ك 
: pك هيك اصنسبةك املقدَّرةك صتخئصيةك املتوراةك يفك جمتمعك اصدراسة؛ ك 
qك =ك ك 1-p؛ ك 
eك :ك مستوىك اصدقةك املاغوبك ريهك فوك هئمشك اخلطأك ) .(Sarmah, Hazarika, & Choudhury, 2013ك 
َّ
استنئ،ك اتمئك فن :ك 
ومنهك ميكنك حسئبك حجمك اصعينةك اخلئصك بدر
َّراك بـك ،95%ك تكونك قيمةك zك مقدَّرةك بـك )1,96؛ ك 
zك =ك 1,96ك (ملئك يكونك مستوىك اصثقةك مقدك ً

 pك =ك 0,5ك (ملئك تكونك  رجةك اصتبئينك غرك معاورة،ك يتمك االاتمئ ك اتىك اصقيمةك اصقغوىك هلئك واملتمثتةك يفك 0,5ك واص يك 

َّ
تشرك إىلك فن ك  %50ك  منك اجملتمعك ميتتكك اخلئصيةك اص يك نبحثك انهئك واملتمثتةك يفك إقئمةك اصسيئحك اجلزالاينيك يفك رندقك 
خاللك اصثالثك سنواتك األخرة)؛ ك 
qك =ك ()1 – 0,5ك =ك 0,5؛
eك =ك 0,05ك فيك (مستوىك اصثقةك يسئويك )95%؛ ك 
وبئصتئيلك يغب ك حجمك اينتنئك لئصتئيل :ك 
)𝑧 2 𝑝𝑞 (1.96)2 (0.5)(0.5
= 𝑛ₒ = 2
= 384,16 = 385
𝑒
(0.05)2

بئصتئيل،ك وبئالاتمئ ك اتىك 

راسئتك اصبئحثنيك  ; (Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011

يتض َّ
ك فن ك احلد ك األ ىنك حلجمك اصعينةك املنغوحك بهك يفك  راستنئك يرتاوحك بنيك 
) Cochran, 1997 ; Yamane, 1967ك  ِّ

385ك و500ك مفا ة،ك يفك حنيك ااتمدتك اصطئصبةك اتىك اينةك حجمهئك 601ك مفا ة .ك 
د .تمثيل العينة

Sample Representativeness

نظااك الستخدامنئك صتمعئينةك غرك االحتمئصيةك اربك اصعينةك امليساةك واينةك لاةك اصثتج،ك الك ميكنك ااتبئرك اصعينةك اصنهئليةك 
ك ً

صتمستجوبنيك ممثتةك متئم ئك جلميعك اصسيئحك اجلزالايني.ك ومعك ذصك،ك تعتربك شبكةك اصتواص ك االجتمئايك رئيسبوك،ك رعئصةك 
ًك 
صتيئيةك منك فج ك اصوصولك إىلك فراا

ك اجملتمعك اص يك يغعبك اصوصولك إصيهئك بطايقةك تقتيدية ك  & (Gilligan, Kypri,

).Bourke, 2014 ; Baltar & Brunet, 2012ك حيثك متك االارتافك هبذاك املوقعك منك طافك اصعديدك منك اصبئحثنيك 
(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

ميكنك منك 
) Gosling, 2011 ; Paolacci, Chandler & Ipeirotis, 2010لخيئرك موصىك به ك وغرك مكك تِّف ،ك  ِّك 
احلغولك اتىك بيئنئتك ذاتك جو ةك ائصيةك بنفسك مستوىك وحىتك مبستوىك فرض ك منك اصعديدك منك اصبدال ك اصشئلعة
فيضئ،ك اتىك اصاغمك منك فنك اينةك اصدراسةك اإلمجئصيةك ملك تكنك اشوالية،ك رإنك اجلمعك بنيك 
)ً .(Guttentag, 2016, p. 78

إطئراتك فخذك اصعينئتك املختتفةك ك لئنك يهدفك إىلك تقتي ك اصتحك يُزك اصكتيك صعينةك اصدراسة.ك  ك 
5.1.4

تصميم االستبيان

Survey Design

يقد مك هذاك اصقسمك حملةك ائمةك انك خمتتفك اصقضئيئك اص يك متك فخذهئك بعنيك االاتبئرك اندك ختطيطك وتغميمك استبيئنك 
ِّك 
اصدراسة.
أ .الخصائص العامة لالستبيان

General Characteristics of the Survey

متك تغميمك االستبيئنك صيبدفك مبقدمةك قغرةك هتدفك إىلك إبالغك املستجوبنيك حولك املوضوعك اصعئمك صتدراسة،ك اصياضك 
منهئك واملدةك اصتقايبيةك ملتئه.ك لمئك متك تأليدك اصسايةك اصتئمةك ألجوبةك املستجوبنيك ومعتومئهتمك اصشخغيةك هبدفك طمأنتهمك 
لذصكك فمهيةك لبرةك إىلك اجلئنبك اصشكتيك صالستبيئنك نظااك ألمهيتهك يفك 
وتشجيعهمك اتىك اإلجئبةك انك فسئتته.ك متك إاطئءك ك 
ك ً

جذبك انتبئهك املستجوبنيك احملتمتني،ك حيثك وبفض ك ف اةك » «Google Formsك متَّ ك وضعك صورةك رندقك مميَّزك  ك ومثرك 
َ
صكيك يعطيك انطبئائك جي ًك داك اتىك االستبيئنك (املتحقك رقمك .)3ك لمئك متك تقسيمك 
ًك 
صالنتبئه،ك ومتَّك اختيئرك منطك اصكتئبةك بتمعُنك 
االستبيئنك إىلك فربعةك حمئورك رليسية.ك ميكنك توضيحهئك ريمئك يتي :ك 


المحور األول :خصائص السفر

Travel Characteristics

ك مستجوبك منك حيثك امتيةك اختيئرك اصفندق،ك 
هدفك هذاك احملورك إىلك اصتعافك اتىك خغئلصك اصسفاك اخلئصةك بك
َ

نوعك اصفندقك اصذيك متك حجزه،ك سببك اإلقئمةك يفك اصفندق،ك مغئ رك املعتومئتك حولك اصفنئ قك وفسئصيبك احلجز،ك إخلك 
فك اتىك اصسيئقك اصذيك يقومك ريهك املستجوبك بئختيئرك رندقك إقئمته ك ومسئادتنئك اتى ك تفسرك فجوبةك 
منك فج ك اصتعك ُا
َ

املستجوبني.ك لمئك ارتأينئك اختبئرك تأثرك بعضك املتيراتك املتعتقةك خبغئلصك اصسفاك مث :ك اصياضك منك اإلقئمةك يفك اصفندقك 
َ
وتغنيفك اصفندقك اتىك استعدا هك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة .ك 

متك تقسيمك هذاك احملور ك إىلك  9ك فسئتة،ك حيث ك متك يف ك بدايةك احملورك طاحك سؤالك اصفازك )،(Screening questionك 
ك 
ك املستجوبك بئإلقئمةك يفك رندقك خاللك اصثالثك سنواتك األخرة.ك متك اختيئرك هذهك اصفرتةك (3ك سنوات)ك 
َك 
يتعتقك مبعارةك إنك قئم
اك املستجوبك ملختتفك خغئلصك 
َك 
استنئ ًاك إىلك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقةك ومنك فج ك اصارعك منك احتمئلك تذ ُك ل
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ك يفك رندقك معنيك نظااك صتقنيةك 
َّ ك 
إقئمتهك وسفاه.ك ك لمئك  ك متَّك طاحك هذاك اصسؤالك الستبعئ ك األشخئصك اصذينك ملك يقيمواك منك قب
و قةك األسئتةك املطاوحة .ك 


المحور الثاني :االبتكار في صناعة الفندقة

Innovation in the Hotel Industry

كئراتك اصفندقيةك فثنئءك 
فك اتىك األمهيةك اص يك يُوصيهئك اصسيئحك اجلزالا ك يونك ملختتفك االبت ك 
ك 
هدفك هذاك احملورك إىلك اصتعُا

ارك اإلقئمةك يفك رندقك معني.ك إذك يتعتقك هذاك احملور ك بئملتيرك املستق ك صتدراسةك واملتمث ك يف ك االبتكئر ك يفك 
اختئذهمك صقا
َّ
املؤسسئتك اصفندقية،ك واصذيك متك تقسيمهك بدورهك إىلك ثالثةك حمئورك جزليةك تتعتقك بأبعئ ك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقية.ك 
يتمث ك اصبعدك األولك يف ك ابتكئرات ك نوع/تغميمك اصفندقك )،(Hotel type/design innovationsك واصذيك متك قيئسهك 
بئستعمئل ك  11ك ابئرة ك (رقاة) .ك يتمث

ك اصبعدك اصثئينك يفك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت ك  (Use of information

) ،technologyك واصذيك متك قيئسهك بئستعمئلك  17ك ابئرة.ك ويفك األخرك يتعتقك اصبعدك اصثئصثك بئصشخغنةك فوك تكييفك 
اخلدمة ك )،(Customization of serviceك واصذيك متك قيئسهك بئستعمئلك  15ك ابئرة.ك متك استخااجك وتعدي ك اصعبئراتك 
املستخدمةك انطالك قًئك منك اصدراسئتك اصسئبقةك واص يك متك تفغيتهئك يفك اصقسمك اخلئصك بقيئسك متيراتك اصدراسةك ( .)6.1.4ك 


المحور الثالث :سلوك السائح

Tourist Behaviour

متك  ختغيصك احملورك اصثئصثك منك االستبيئنك صتمتيرك اصتئبعك صتدراسةك واملتمث ك يفك ستوكك اصسئل  ،ك إذك متك االاتمئ ك 
اتىك بعدينك رليسينيك متك اختيئرمهئك وتعديتهمئك بئالاتمئ ك اتىك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقة.ك يتمث ك اصبعدك األولك 
يفك االستعدا ك صإلقئمةك )،(Willingness To Stayك متك قيئسك هذاك اصبعدك بئالاتمئ ك اتىك 3ك ابئرات،ك هبدفك اصتعُافك 
ك مبتكا .ك  َّك فمئ ك اصبعد ك اصثئين ك ريتمث ك يف ك االستعدا ك صتدرعك 
اتى ك رغبة ك واستعدا ك اصسئل ك اجلزالاي ك صإلقئمة ك يف ك رندق ُ
)،(Willingness To Payك حيثك متك قيئسك هذاك اصبعدك بئستعمئلك 3ك ابئراتك هبدفك اصتعُافك اتىك مدىك استعدا ك 

ك مبتكا.ك متك يفك بدايةك هذاك احملورك وضعك تعايفك خمتغاك صتفندقك املبتكا،ك 
اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك مقئب ك اإلقئمةك يفك رندق ُ

ك تذلرك املستجوبك واصتألدك من ك رهمه ك ألسئتةك االستبيئن .ك متك استخااجك 
واصذيك متك حتديدهك ور ًك قئك صدراستنئك منك فج
َ
وتكييفك اصعبئراتك املستخدمةك انطالك قًئك منك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقةك واص يك سيتمك تفغيتهئك يفك اصقسمك اخلئصك 

بقيئسك متيراتك اصدراسةك ( .)6.1.4ك 
ك  ك 
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المحور الرابع :المعلومات الشخصية

Personal Information

ك تضمنك 
صتمستجوبني،ك حيث َّك 
َك 
متك تغميمك احملورك األخرك صالستبيئنك منك فج ك مجعك املعتومئتك اصشخغيةك واصوظيفيةك 

هذا ك اجلزء ك  8ك فسئتة ك (اجلنس ،ك اصسن ،ك اجلنسية ،ك بتد ك اإلقئمة ،ك املستوى ك اصتعتيمي ،ك املهنة ،ك احلئصة ك املدنية ك ك واصدخ ك 
اصشهاي).ك متك إضئرةك هذاك احملورك هبدفك اختبئرك اصفاوقئتك فوك االختالرئتك منك حيثك االستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا ك 
تبعئك صتخغئلصك اصدميياارية .ك 
صتدرعك منك فج
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  ً
ُ
ب .أنواع األسئلة والمقاييس المستخدمة


مقياس ليكرت

Types of Questions and Scales Used

Likert scale

ويعو ك ذصكك إىلك 
استخدامئك يفك اصعتومك اصستولية.ك  ك 
يعدك مقيئسك صيكاتك منك فلثاك مقئييسك االجتئهئتك شهاةك و
ً

سهوصةك تغميمهك واستخدامه،ك وثااءك املعتومئتك اص يك ميكنك حتقيقهئك منك خاللك تطبيقه .ك ويقومك هذاك املقيئسك اتىك 
فسئسك لتئبةك جممواةك منك اصعبئراتك فوك اصبنو ك حولك مفهومك مئ،ك فوك ظئهاةك معينةك ميكنك منك خالهلئك تيطيةك مجيعك فبعئ ك 
الًقئ،ك 
ك جداك إىلك غرك موارقك إط ك 
ك تعطيك صتمستجوبك ائ ةك جممواةك منك اخليئرات،ك ترتاوحك بنيك موارق ًك 
َك 
هذاك املفهوم،ك حيث
اص يك ميكنك منك خالهلئك حتديدك  رجةك موارقتهك فوك ادمك موارقتهك (اصقحطئين،ك اصعئماي،ك آلك مذهب،ك وك اصعما،ك ،2020ك 
صفحةك  .)203ك 
)ك ميكنك مجعك اصبيئنئتك بسااةك نسبيًئك ومنك فادا ك ك لبرةك 
ك 
منك مزايئك االستبيئنئتك املعتمدةك اتىك مقيئسك صيكات:ك (1

منك املستجوبني؛ك ()2ك ميكنك فنك توك رِّاك تقديااتك ذاتك مغداقيةك ائصية؛ك ()3ك ميكنك إثبئتك صحةك اصتفسراتك اص يك يتمك 
َ
إجااؤهئك منك اصبيئنئتك اص يك توراهئك منك خاللك جممواةك متنواةك منك اصوسئل ؛ك و()4ك ميكنك مقئرنة،ك و مجك اصبيئنئتك اص يك 
تقدمهئك معك تقنيئتك مجعك اصبيئنئتك اصنواية،ك مث

ك األسئتةك املفتوحةك واملقئبالتك  (Nemoto & Beglar, 2014, p.

) .2ك 
َّ
اسئتك فن ك املقئييسك اص ي ك حتتويك اتىك 
تتكون ك معظمك مقئييسك صيكاتك منك فربعك فوك ستك رئئت.ك إذك بك يَّنتك اصدر
َّ
فلثاك منك ست ك رئئتك نئ ًراك مئك ميكنك اصتحكمك ريهئ،ك وقدك يعو ك ذصكك إىلك قيو

ك سعةك اصذالاةك اصعمتيةك  (Working

يفك حئصةك مئك إذاك لئنك املستجو ك بونك منك رئة ك اصشبئبك 
بئايك حمبوبًئك 
ك 
).memory capacityك يكونك مقيئس ك صيكاتك اصا
َ

ك جهداك 
ك وذويك اصدارعك املنخفضك إللمئلك االستبيئن،ك لونك املقيئسك اصابئايك )(4-point scalesك  ًك 
سهالك صتفهمك ويتطتب ً
ئ،ك الك بد ك منك استخدامك مقيئسك صيكاتك اصسداسيك  (6-point
َّك 
ك 
فق َّك  ك صإلجئبة.ك 
ومعك ذصك،ك اندمئك يكونك ذصكك ممكنً

)scalesك ألنهك يسم ك بئصارعك منك  قةك اصقيئسك ).(Nemoto & Beglar, 2014, p. 5ك ريمئك يتيك مثئلك انك مقيئسك 
صيكاتك اصسداسي :ك 
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شكل رقم ( :)2-4مقياس ليكرت السداسي للعبارات التي تتطلب الموافقة أو عدم الموافقة
6
ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك موافق
بشدة

5
موافق

4
موافق

2
3
غير موافق غير موافق

نوعا ما

نوعا ما

1
غير موافق
بشدة

Source: Nemoto, T., & Beglar, D. (2014), Developing Likert-Scale Questionnaires, JALT 2013
Conference Proceedings, (pp. 1-8), Tokyo, p. 5.

منك املزايئك األخاىك صستمك صيكاتك اصسداسيك هوك ادمك احتوالهك اتىك رئةك حمئيدة.ك حيثك يعتقدك اصعديدك منك اصبئحثنيك 
فنَّهك الك ينبييك استخدامك اصفئئتك احملئيدةك صثالثةك فسبئب.ك ()1ك اتىك رئئتك مقيئسك صيكاتك فنك تغممك بنفسك طايقةك 
اصقيئسك املئ ي،ك رإذاك نظانئك إىلك مسطاة،ك رتنك جندك رئةك حمئيدةك (فيك الك توجدك نقطةك اتىك املسطاةك تسمىك "بدونك طول"ك 
فوك "طولك حمئيد")؛ ك ( )2ك تسببك اصفئئتك املتوسطةك مشئل ك إحغئلية؛ ك و( )3ك تعتربك اصفئةك احملئيدةك غرك ضاوريةك ألنهك 
اتىك اصبئحثنيك إ مئجك اصعنئصاك اص يك بإمكئنك املستجوبنيك اإلجئبةك اتيهئك رقط،ك ومنك املستحسنك اصتألدك منك ذصكك منك 
خاللك اصدراسةك االستطالايةك ) (Piloty Studyك ).(Nemoto & Beglar, 2014, p. 4ك إضئرةك إىلك ذصك،ك يُعتربك 
ك بدالك منك اصتفكرك 
ك ميوالك الختيئرك هذاك االقرتاح ًك 
صتمستجوب ًك 
َك 
ك فنك 
اخليئرك "حمئيد"ك خيئرك اصتجوءك )،(Refuge optionك في َّك 

وحمئوصةك اإلجئبةك اصدقيقةك انك فسئتةك االستبيئنك  ;(Armstrong R. L., 1987 ; Garland, 1991 ; Chang, 1994

) .Lozano, García-Cueto & Muñiz, 2008ك 
استنئ ًك اك إىلك مئك متك ااضهك ست ًك فئ،ك رتقدك متك االاتمئ ك اتىك ستمك صيكاتك اصسداسيك صقيئسك األمهية (""1ك غرك مهمك 

مهمك جدا،ك " "6مهمك صتيئية)ك 
ًّك 
ك حدك مئ،ك ""5
ك مهمك إىلك حدك مئ،ك ""4ك مهمك إىل ٍّك 
ٍّك 
اتىك اإلطالق،ك ""2ك غرك مهم "3" ،غر
املوارقةك فوك ادمك 
يفك احملورك اصثئين ك املتعتقك بأبعئ ك االبتكئر ك يفك املؤسسئتك اصفندقية،ك وستمك صيكاتك اصسداسيك صقيئس ك  ك 
ارقك نوائك مئ،ك " "5موارق،ك ""6
ًك 
ارقك نوائك مئ،ك ""4ك مو
ًك 
ارقك متئمئ،ك ""2ك غرك موارق "3" ،غرك مو
ًك 
املوارقةك (""1ك غرك مو

ارقك متئمئ)ك يفك احملورك اصثئصثك املتعتقك بأبعئ ك ستوكك اصسئل  .ك 
ًك 
مو


األسئلة المفتوحة أو غير المهي َكلة

Open-ended questions

جوبك اإلجئبةك اتيهئك بكتمئتهك اخلئصة.ك إذك إ َّك هنئك 
األسئتةك غرك املهيكتةك ابئرةك انك فسئتةك مفتوحةك يستطيعك املستَ َ

ك تشويهئك اتىك 
ًك 
الهمك اصعئمة.ك ميتتكك هذاك اصنوعك منك األسئتةك تأثراك فق
نك املستجوبنيك منك اصتعبرك انك اجتئهئهتمك وآر
ِّك 
متك
ك ً
َ
ك املستجوب ك ونك منك اصتعبرك بك ِّك ك حاية،ك وبئصتئيلك تكونك هذهك األسئتةك 
ك يتمكن
اإلجئبئتك مقئرنةك بئألسئتةك املهيكتة.ك حيث َّك 
َ
ذاتك منفعةك يفك حئصةك اصدراسئتك االستكشئرية.ك هلذاك اصنوعك منك األسئتةك اصعديدك منك اصستبيئت،ك تتمث ك ف ك مهُهئك يفك خطاك 
214

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
بئصتئيلك الك بدك منك استعمئلك مسجالتك اصغوتك منك فج ك 
ِّك 
اصتحيُزك املاتفعك صتبئحث ،ك إذك تاتبطك اصبيئنئتك مبهئراته.ك  ك و
اصتسجي ك احلايفك صإلجئبئت ) .(Malhotra, Décaudin, Bouguerra, & Bories, 2011, p. 240ك 
تعتربك فيضئك تكتفةك وبطءك تسجي ك االجئبئتك وحتتيتهئك منك بنيك فهمك ايوبك هذاك اصنوعك منك األسئتة.ك بئصتئيلك ميكنك 
استنتئجك فن ك هذاك اصنوعك منك األسئتةك مفيدك يفك حئصةك اصدراسئتك االستكشئرية فوك ك لأسئتة ك فوصيةك صالستبيئن.ك صكنك يفك 
َّك 
حئصةك اصدراسئتك االستقغئليةك ذاتك اصنطئقك اصواسعك تكونك ستبيئهتئك فلثاك منك إجيئبيئهتئ .ك 
هلذاك اصسببك قمنئك بئستعمئلك األسئتةك املفتوحةك بطايقةك حمدو ةك يفك األسئتةك املواصية:ك اصسؤالك اصثئصثك )(Q3ك ك واصسؤالك 
ىك جنسيةك املستجوبك (واصتألدك منك فنهك ذوك جنسيةك جزالاية)ك وبتدك 
اصاابعك )(Q4ك صتمحورك اصاابعك منك فج ك اصتعك ُافك ات
َ

إقئمته.



األسئلة المغلقة أو

المهيكلة Closed-ended questions

ريهئك املستجوبك بئختيئرك اجلوابك اصذيك ياللمهك 
هيك األسئتةك اص يك حتد ك ستستةك منك األجوبةك احملتمتَة،ك إذك يقومك 
َ

اتك متعد ة،ك 
ِّك 
منك بنيك خمتتفك االقرتاحئت ).(Ibnlkhayat, 2005, p. 121ك قدك تكونك األسئتةك املهي َكتةك ذاتك خيئر
ثنئليةك فوك تاتيبية.ك حيثك قُمنئك بئستعمئل :ك 


األسئتةك ذاتك اخليئراتك املتعد

ةك )(Multiple Choice Questions

،ك واتىك املستجوبنيك اختيئرك واحدةك منهئك فوك فلثا.ك متك 
بتوررك ادةك إجئبئتك حمتمتة
َّك 
يفك هذهك احلئصةك يقومك اصبئحثك 
َ

استعمئلك هذاك اصنوعك منك األسئتةك يفك احملورك األول:ك اصسؤالك اصثئينك )،(Q2ك اصسؤالك اصثئصث ك ) ،(Q3ك اصسؤالك اصاابعك 
)،(Q4ك اصسؤالك اخلئمسك )،(Q5ك اصسؤالك اصسئ سك )،(Q6ك اصسؤالك اصسئبعك )،(Q7ك اصسؤالك اصثئمنك )(Q8ك ك واصسؤالك 
اصتئسعك ).(Q9ك بئإلضئرةك صتمحورك اصاابعك منك خاللك اصسؤالك اصثئين)،(Q2ك اصسؤالك اخلئمسك )،(Q5ك اصسؤالك اصسئ سك 
)،(Q6ك اصسؤالك اصسئبعك ) (Q7ك واصسؤالك اصثئمنك ) .(Q8ك متك إضئرةك يفك اصبعضك منهئك سؤالك مفتوحك (فخاى:ك ياجىك 
يقك توررك صتمستجوبك راصةك إاطئءك إجئبةك فخاىك ملك يتمك ذلاهئك يفك اخليئراتك املقرتحة .ك 
ذلاهئ)...ك انك طا
َ

ميكنك هذاك اصنوعك منك األسئتةك منك جتنبك اصعديدك منك اصستبيئتك اص يك تتعتقك بئألسئتةك املفتوحةك ألنك خطاك اصتحك يُزك 
ِّك 

ك تكتفةك وفلثاك سااة.ك  ك 
ك 
منخفضئ.ك لمئك يكونك تشفرك ومعئجلةك هذاك اصنوعك منك األسئتةك فق
ًك 
صدىك اصبئحثك يكونك 
ك  ك 
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األسئتةك اصثنئليةك ) (Dichotomous questionsك 

احداك منك فج ك اإلجئبةك مثال:ك نعمك فوك ال،ك ك ذَ َك لاك فوك فنثى،ك صحي ك فوك خطأ،ك إخل.ك 
بديالك و ًك 
توراك األسئتةك اصثنئليةك  ًك 
الك األول ) (Q1ويف ك احملورك اصاابع ك منك خاللك 
متك استعمئلك هذاك اصنوعك منك األسئتةك يفك احملورك األول ك منك خالل ك اصسؤ ك 
الك األول ) .(Q1ك 
اصسؤ َّك 
6.1.4

قياس متغيرات الدراسة

أ .االبتكار في صناعة الفندقة

Variable Measures
Innovation in the Hotel Industry

متك االاتمئ ك اتىك جممواةك منك اصدراسئتك منك فج ك حتديدك فبعئ ك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقة،ك إذك متك االاتمئ ك 
يف ك هذه ك اصدراسة ك اتى ك األبعئ ك اصثالثة ك اصتئصية :ك ابتكئرات ك نوع/تغميم ك اصفندق

ك  (Hotel type/design

)innovations؛ ك استعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك )of information technology

(Use؛ ك وتكييف ك اخلدمةك 

) .(Customization of serviceك 
أوال :ابتكارات نوع/تصميم الفندق

Hotel Type/Design Innovations

يفك اجلدولك رقمك (،)2-4ك متك تدوينك اصفقاات ك املتعتقةك بئبتكئراتك نوع/تغميم ك اصفندقك اص يك متك استعمئهلئك يفك 
استبيئنك اصدراسةك واص يك متك استنبئطهئك منك اصدراسئتك اصسئبقةك وتعديتهئك مبئك يتوارقك معك جمتمعك وفهدافك اصدراسة .ك 
جدول رقم ( :)2-4فقرات ابتكارات نوع/تصميم الفندق مع أهم الدراسات التي تطرقت إليها
المتغير الرئيسي

الفقرات
.1

الباحثون

رندقك يوراك جتابةك رندقيةك رايدةك منك نواهئك 
(مثال:ك رندقك متميزك منك حيثك اصشك ،ك 
وسئل ك اصرتريه،ك املطئام،ك اخل ).ك 

.2

رندق ك يتميز ك هبندسة ك معمئرية ك متميزةك 
(فصيتة،ك معئصاة) ك 

.3

رندق ك صه ك سحاه ك اخلئص ك ومميز ك انك 

ابتكارات
نوع/تصميم الفندق
Hotel type/design
innovations

اصفنئ قك األخاى ك 
.4

رندق قايب من املعئمل اصسيئحية
واصرتريهية ك 

.5

رندق قايب من املطئام ك 
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)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Kim & Perdue, 2013

)(Nhepera & Onojaefe, 2019
(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
)(Kim & Perdue, 2013
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Kim & Perdue, 2013

)(Kim & Perdue, 2013
)(Kim & Perdue, 2013
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.6

قئاة ك استقبئل ك اصفندق (هبو) تتميزك 
بديكورك متميزك ورايدك منك نواه ك 

)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Kim & Perdue, 2013

.7

رندقك يتميزك جبوك ماي ك (مثال:ك موسيقىك 
ماحية،ك  رجةك حاارةك منئسبةك  ك واطورك طيبةك 
إخل) ك 

)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Kim & Perdue, 2013
)(Kim, 2011

.8

رندق ك حيتوي ك اتى ك غاف ك تتميزك 
بتجهيزاتك ذاتك جو ةك ائصية ك 

)(Kim & Perdue, 2013
)(Nhepera & Onojaefe, 2019

.9

غاف ك مت ك تزيينهئ ك بطايقة ك متميزةك 
(معئصاة،ك فصيتة،ك إخل) ك 

)(Nhepera & Onojaefe, 2019

 .10رندقك حمئطك بئملسئحئتك اخلضااء ك 
 .11رندقك حيتويك اتىك ماارقك ريئضيةك ذاتك 
جو ة ك ائصية ك (مسب  ،ك فمئلن ك اصااحة،ك 
قئاةك ريئضة،ك منتجعك صحيك SPAك إخل)

)(Veerakumaran, 2009
(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
)(Kim & Perdue, 2013
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
)(Wu & Liang, 2009
)(Khuong & Giang, 2014

المصدر :من إعداد الطالبة

ثانيا :استعمال تكنولوجيا المعلومات

Use of Information Technology

يفك اجلدولك رقمك (،)3-4ك متك تدوينك اصفقاات ك املتعتقةك بئستعمئلك تكنوصوجيئ ك املعتومئتك واص يك متك استنبئطهئك منك 
اصدراسئتك اصسئبقةك وتعديتهئك مبئك يتوارقك معك جمتمعك وفهدافك اصدراسة .ك 
جدول رقم ( :)3-4فقرات استعمال تكنولوجيا المعلومات مع أهم الدراسات التي تطرقت إليها
المتغير الرئيسي

الباحثون

الفقرات

.1

إمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنت ك 

.2

ك (نقداك 
تورُا ك طاق ك متعد ة ك صتتسديد ًك 

.3

إنرتنتك وايك رئيك )(wifiك جمئنية ك 

ك وبطئقةك التمئن،ك إخل) ك 
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(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
)(Kim & Perdue, 2013
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005
(Siguaw,
Enz,
&
)Namasivayam, 2000
(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
)(Lee & Tussyadiah, 2010
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(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005
(Siguaw,
Enz,
&
)Namasivayam, 2000
)(Dan Reid & Sandler, 1992
.4

استعمال تكنولوجيا
المعلومات
Use ofك 

information
technology

سااة ك تدرق ك االنرتنت ك ائصية ك يف ك مجيعك 
فحنئء ك اصفندق ك (مثال :ك املطعم ،ك اصبهو،ك 
املسب ،ك إخل) ك 

.5

.6

فئاتيًئك 
صكرتونيًئ ك ت ك 
ك موقعئ ك إ ك 
رندق ك ميتتك ًك 
وجذابًئ ك 
مبتكااك  ك 
ك ً
رندقك متواجدك اتىك املواقعك املتخغغةك 
يف ك اصسفا ك (مث  :ك  Booking,
،Trivagoك إخل) ك 

.7

رندق ك متواجد ك اتى ك مواقع ك اصتواص ك 

.8

رندق ك يستعم ك "اصتكنوصوجيئتك 
اخلضااء" ك (صديقة ك صتبيئة) ك من ك فج ك 
محئيةك اصبيئة ك 

.9

وجو ك نظئم ك إصكرتوين ك صيتق ك اصيافك 
اصفندقية ك (مث  :ك اصبطئقئت ك املمينطةك 
واصاقمك اصساي،ك إخل) ك 

)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
)(Lee & Tussyadiah, 2010
)(Veerakumaran, 2009
Adapted from:
(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
Adapted from:
(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013

Adapted from:
االجتمئاي ك (مث  :ك  (Anamaria & Maria-Cristina, Facebook,
)2013
،Instagram, Youtubeك إخل) ك 

 .10تورُاك حئسوبك خئصك  اخ ك اصيارة ك 

(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Waldhöra & Freidla, 2006
(Siguaw,
Enz,
&
)Namasivayam, 2000
)(Dan Reid & Sandler, 1992
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
)(Veerakumaran, 2009
)(Dan Reid & Sandler, 1992

 .11تورُاك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك 
اصيارة

)(Veerakumaran, 2009
)(Dan Reid & Sandler, 1992

 .12وجو ك مالز ك فامئل ك  اخ ك اصفندقك 
(فجهزة ك اصكمبيوتا ،ك رئلس ك وانرتنت،ك 
إخل) ك 

)(Nhepera & Onojaefe, 2019
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005

 .13وجو ك نظئم ك مؤمتاات ك اصفيديو ك  اخ ك 
اصيارة (اتغئالتك ماليةك اربك االنرتنت) ك 

)(Waldhöra & Freidla, 2006
(Siguaw,
Enz,
&
)Namasivayam, 2000
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( )Video Conferencing Systemك 
 .14وجو ك تتفزيونك بشئشةك مسطحة/تفئاتيةك 
اخ ك اصيارة ك 

)(Waldhöra & Freidla, 2006
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005
(Siguaw,
Enz,
&
)Namasivayam, 2000

 .15وجو ك نظئم ك إادا ك اصطتبيئت ك  اخ ك 
اصيارةك (اربك شئشةك اصتتفئزك مثال)

)(Waldhöra & Freidla, 2006

وجو ك نظئم ك تكييف ك  رجة ك حاارةك 

.16

اصيارة
 .17إمكئنية ك تسجي
)outك انطالك قًئك منك اصيارةك (اربك شئشةك اصتتفئزك 

)(Kim & Perdue, 2013
)(Waldhöra & Freidla, 2006

ك اخلاوجك (check-

)(Kim & Perdue, 2013

مثال) ك 

المصدر :من إعداد الطالبة

ثالثا :تكييف الخدمة

Customization of Service

يفك اجلدولك رقمك (،)4-4ك متك تدوينك اصفقااتك املتعتقةك بتكييفك اخلدمةك واص يك متك استنبئطهئك منك اصدراسئتك اصسئبقةك 
وتعديتهئك مبئك يتوارقك معك جمتمعك وفهدافك اصدراسة.
جدول رقم ( :)4-4فقرات تكييف الخدمة مع أهم الدراسات التي تطرقت إليها
المتغير الرئيسي

الفقرات
.1

الباحثون

تكييف ك فوقئت ك اصدخول ك ()Check-inك 
ك ()Check-out

واخلاوج
اصزبونك وحئجته ك 

ور ًك قئ ك صاغبةك 

.2

سااة ك تسجي ك اصدخول ك واخلاوج ك منك 
اصفندق ك 

.3

إمكئنية ك تيير ك  يكور ك اصيارة ك ور ًك قئك 
صتفضيالتك اصزبئلن ك 
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)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Khuong & Giang, 2014
)(Kim & Perdue, 2013
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Khuong & Giang, 2014
)(Kim & Perdue, 2013
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005
)(Nhepera N. , 2017
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Khuong & Giang, 2014
(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
)(Veerakumaran, 2009
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005
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إمكئنية ك تكييف ك جتهيزات ك اصيارة ك ور ًك قئك 
حلئجئتك اصزبئلنك (إضئرةك ساياك مثال) ك 

)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Khuong & Giang, 2014

توك رُاك خدمةك رائيةك األطفئلك يفك اصفندقك 
(مثال:ك روضة،ك مابية) ك 

)(Khuong & Giang, 2014
)(Iorgulescu & Rãvar, 2013
)(Veerakumaran, 2009
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005

.6

توراك آصةك صنعك اصشئيك /ك اصقهوةك /ك ثالجةك 
اخ ك اصيارة ك 

(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005

.7

مطبخ ك صير ك ) (Kitchenetteك متوراك 
حتتك اصطتب ك 

)(Veerakumaran, 2009
(Victorino, Verma, Plaschka,
)& Dev, 2005

.8

توررك خدمئتك اصنق ك منك وإىلك فمئلنك 
متك إضئرةك اصعبئرةك استنئ ًاك إىلك اقرتاحئتك 
اصقغد ك (لئملطئر ،ك املعئمل ك اصسيئحية،ك 
بعضك احملكمني ك 
اخل) ك 

.9

رندق ك ينظم ك فنشطة ك سيئحية ك حتتك 
متك إضئرةك اصعبئرةك استنئ ًاك إىلك اقرتاحئتك 
اصطتب ك (زيئرة ك املدينة ك فو ك فهم ك املعئملك 
بعضك احملكمني
اصسيئحية،ك اخل ).ك 

.4

تكييف الخدمة
Customization of
service

.5

 .10صتموظفنيك اهتمئمك خئصك ومكك يَّفك ور ًك قئك 
صاغبئتك ل ك زبون ك 

 .11موظفون ك خيئطبون ك ل ك زبون ك بئمسهك 
(ابتسئمئت،ك ستوكك و و ،ك اخل ).ك 
 .12موظفوك اصفندقك يتحدثونك بتيةك اصزبون ك 
 .13تورُا ك خدمة ك غسي ك املالبس ك ولك يِّهئك 
حسبك اصطتب ك 

فسعئرا ك تفضيتية ك و/فوك 
 .14يورا ك اصفندق ك  ك ً
امتيئزاتك صعماللهك األوريئء ك 
فسعئرا ك تاوجيية ك مبتكاة ك (مثالك 
 .15يورا ك  ك ً
احلغول ك اتى ك صيتة ك جمئنية ك اند ك احلجزك 
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)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(La Rose & Rowson, 2017
)(Nhepera N. , 2017
(Avermaete, Viaene, Morgan,
)& Crawford, 2003
(Van
Vaerenbergh
&
)Holmqvist, 2013
(Anamaria & Maria-Cristina,
)2013
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Nhepera N. , 2017
)(La Rose & Rowson, 2017
)(Kim & Perdue, 2013
(Siguaw,
Enz,
&
)Namasivayam, 2000
)(Nhepera & Onojaefe, 2019
)(Nhepera N. , 2017
)(Khuong & Giang, 2014
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ملدة ك معينة ،ك جمئنية ك فحد ك املاارقني ك يفك 
ررتاتك حمد ة،ك إخل) ك 
المصدر :من إعداد الطالبة

ب .سلوك السائح

Tourist Behaviour

متك االاتمئ ك اتىك جممواةك منك اصدراسئتك منك فج ك حتديدك فبعئ ك ستوكك اصسئل ك يفك صنئاةك اصفندقة ،ك إذك متك 
االاتمئ ك يفك هذهك اصدراسةك اتىك اصبعدينك اصتئصيني:ك االستعدا ك صإلقئمةك )(Willingness To Stayك ك واالستعدا ك صتدرعك 
) .(Willingness To Payك 
أوال :االستعداد لإلقامة

Willingness To Stay

ك صإلقئمةك اص يك متك استعمئهلئك يفك استبيئنك اصدراسةك 
ك 
يفك اجلدولك رقمك (،)5-4ك متك تدوينك اصفقااتك املتعتقةك بئالستعدا
واص يك متك استنبئطهئك وتعديتهئك انطالقئك منك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقة.
جدول رقم ( :)5-4فقرات االستعداد لإلقامة مع أهم الدراسات التي تطرقت إليها
الفقرات

المتغير الرئيسي
.1

االستعداد لإلقامة

صوك ك لئنتك صديك إمكئنيةك االختيئر،ك سأختئرك 
اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  ك 

الباحثون
Adapted from :
)(Borisenko, 2018

.2

فخطط ك صإلقئمة ك يف ك رندق ك مبتكا ك فثنئءك 
سفاي ك 

Adapted from :
)(Cometa, 2012

.3

فنئك اتىك استعدا ك صإلقئمةك يفك رندق ك مبتكاك 
فثنئءك سفاي ك 

Adapted from :
)(Borisenko, 2018
)(Cometa, 2012

Willingness To
Stay

المصدر :من إعداد الطالبة

ثانيا :االستعداد للدفع

Willingness To Pay

يفك اجلدولك رقمك (،)6-4ك متك تدوينك اصفقااتك املتعتقةك بئالستعدا ك صتدرعك اص يك متك استعمئهلئك يفك استبيئنك اصدراسةك 
واص يك متك استنبئطهئك وتعديتهئك انطالقئك منك جممواةك منك اصدراسئتك اصسئبقة .ك 
ك  ك 
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جدول رقم ( :)6-4فقرات االستعداد للدفع مع أهم الدراسات التي تطرقت إليها
المتغير الرئيسي

الفقرات
.4

اصفنئ ق ك املبتكاة ك تورا ك قيمة ك جيدة ك مقئرنةك 
بأسعئرهئ ك 

.5

من ك املقبول ك  رع ك مبتغ ك إضئيف ك من ك فج ك 
اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا ك 

االستعداد للدفع
Willingness To
Pay

.6

فنئك مستعدك صتدرعك فلثاك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكا ك 

الباحثون
Adapted from :
)(Cometa, 2012
Adapted from :
(Fuentes-Moraleda,
Lafuente-Ibáñez, MuñozMazón,
&
Villacé)Molinero, 2019
)(Brouwer & Sergeev, 2019
)(Borisenko, 2018
)(Millar & Mayer, 2013
)(Cometa, 2012
(Kang, Stein, Heo, & Lee,
)2012
Adapted from :
(Fuentes-Moraleda,
Lafuente-Ibáñez, MuñozMazón,
&
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

المصدر :من إعداد الطالبة
7.1.4

الدراسة االستطالعية األولية

Pilot Survey

تتمث ك املاحتةك األخرةك قب ك امتيةك مجعك اصبيئنئتك اصفعتيةك يفك ماحتةك االختبئرك اصقبتيك صالستبيئن.ك حيثك يتمث ك 
اهلدفك اصاليسيك منهئك يفك اختبئرك حمتوىك االستبيئنك ) .(Hensher, Rose, & Greene, 2005, p. 256ك 
تمعك املستجوبنيك املستهدرنيك 
اتىك ابئراتك االستبيئنك فنك ك تُعاضك اتىك فربعةك فشخئصك اتىك األق ك منك نفسك جم
َ

منك فج ك مجعك مالحظئهتمك بشأنك اصغيئغةك ووضوحك اصفقاات.ك جيبك فنك تستماك املااجعةك منك قب ك األشخئصك املنتمنيك 
إىلك جمتمعك اصدراسةك حىتك اإلمجئع َّ
ك بأنك رقااتك االستبيئنك واضحةك والك يوجدك ريهئك اصتبئسك فوك غموض.ك يفك هذهك املاحتة،ك 
اتك االستبيئنك جيدةك نظااك الصتقئطك آراءك جممواةك واسعةك منك األراا ؛ك ومعك ذصك،ك الك ميكنك حتديدك 
غئصبًئك مئك تكونك رقا
ك 
ك ً
ف الهئك اصفعتيك  ونك جتابتهئك انك طايقك  راسةك استطالايةك مكونةك منك 30ك مفا ةك اتىك األق
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ك ك  (Nemoto & Beglar,
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).2014, p. 6ك يتمك إجااء ك اصدراسةك االستطالايةك هبدف ك اختبئرك استبيئنك اصدراسةك وحتديدك اجلوانبك اص يك تتطتبك 
اصتحسني،ك ولذصكك احلمئيةك فوك جتنبك األخطئءك احملتمتة.ك واألهمك منك ذصك،ك متكك نِّنئك اصدراسةك اصقبتيةك صالستبيئنك منك 
اصتألدك منك فنك األسئتةك اص يك متك طاحهئك توك رِّ
اك اصبيئنئتك اص يك متكننئك منك اإلجئبةك انك فسئتةك اصدراسة
ِّك 

(Brace, 2004,

).p. 164ك  ك 
متك اك تِّبئعك مجيعك املااح ك املقرتحةك منك طافك اصبئحثنيك املتخغغني،ك إذك متك ااضهك اتىك بعضك زمالءك اصدراسةك وفراا ك 
اصعئلتةك املنتمنيك إىلك اصشاحيةك املستهدرة،ك مثك  ك متَّك حتكيمهك منك طافك جممواةك منك األسئتذةك ذويك االختغئصك (املتحقك 
فخراك متك توزيعهك اتىك اينةك مكونةك منك 33ك مفا ة،ك حيثك متك إضئرةك سؤالك مفتوحك يفك آخاك االستبيئنك يتي ك 
رقمك .)4ك و ك ً
اءةك االستبيئنك ورهمك األسئتة،ك طولك االستبيئنك واملدةك 
ك 
اصفاصةك صتمستجوبنيك إلبداءك رفيهمك حول:ك بسئطةك وسهوصةك قا
َ
نيك فنك 
ك منك خاللك مالحظئتك املستجوب َّك 
َك 
بغفةك ائمة،ك لئنتك اصا و ك جد ك إجيئبية ،ك إذك اتض
ك 
اصالزمةك صإلجئبةك اتيه.ك 

يرتاوحك بنيك 5ك و8ك  قئلق.ك  ك 
فنك وقتك اإلجئبةك اتيهك  ك 
فسئتةك االستبيئنك واضحةك ومفهومةك و َّك 
8.1.4

األدوات اإلحصائية وأساليب التحليل اإلحصائي

Statistical Tools and Methods of

.Statistical Analysis
من ك فج ك إ خئل ك اصبيئنئت ك املتتقطة ك بواسطة ك االستبيئن ك وحتتيتهئ ،ك  ك متَّ ك استعمئل ك احلزمة ك اإلحغئلية ك صتعتومك 

ك ومن فج حتقيق اهلدف اصاليسي صتدراسة احلئصية واختبئر
االجتمئاية ك ) .(IBM SPSS Statistics 26ك 
اجملمعة بئستخدام األسئصيب
راضيئهتئ قغد املسئمهة يف اإلجئبة اتى اصسؤال اصاليسي هلئ مت حتتي اصبيئنئت َّ
اإلحغئلية اصتئصية :ك 


قيئس ثبئت املقيئس املستخدم

ك (Analysis

لاونبئخك 
 )Reliabilityبئستخدام معئم فصفئ ك ك  ك 

).(Cronbach’s Alpha


اصتألد من صدق اصبنئء صتمقيئس املستخدم ك ( )Validityك من ك خالل ك حسئب معئمالت االرتبئطك 
اسةك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصذيك تنتميك إصيهك اصفقاة.
)(Pearsonك بنيك  رجئتك ل ك رقاةك منك رقااتك اصدر ك 



بعضك فسئصيبك اإلحغئءك اصوصفيك مث :ك اصتكاار،ك اصنسبك املئوية،ك املتوسطك احلسئيب،ك االحناافك املعيئريك 
واملتوسطك املوزونك منك فج ك حسئبك تكااراتك إجئبئتك مفا اتك اصعينة،ك رضالك انك توصيفك خغئلصك اينةك 
اصدراسة.



حسئبك معئم ك االرتبئطك اصبسيطك صبرسونك ()rك وذصكك صقيئسك اصعالقةك بنيك املتيراتك املستقتةك واصتئبعةك منهئ.
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حتتي ك االحندارك اخلطيك اصبسيط ك ) (Simple Regressionك الختبئرك تأثرك املتيراتك املستقتةك (ابتكئراتك 
نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعومئتك وتكييفك اخلدمة)ك اتىك املتيراتك اصتئبعةك (االستعدا ك 
ِ
ك اتىك ح َدة.ك 
صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع)ك ل ُك واحد



ك حتتي ك االحندار ك اخلطي ك املتعد

ك )Regression

 (Multipeك واصذي ك ااتربت ك ريه ك متيرات ك ابتكئراتك 

يةك ومتيراتك 
ك 
نوع/تغميمك اصفندق،ك ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك لمتيراتك تفسر
االستعدا ك صإلقئمةك ك واالستعدا ك صتدرعك لمتيراتك تئبعة،ك وذصكك بئستعمئلك معئم ك اصتحديدك ر.)R²( ²


حتتي ك اصتبئينك ANOVAك الختبئرك املعنويةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندار.



اختبئرك اصتعد يةك اخلطيةك بئستعمئلك ائم ك تضخمك اصتبئينك صتنموذجك ).(VIF



اختبئر ت ك ) (T-testك من ك فج ك  راسة ك االختالرئت ك فو ك اصفاوقئت ك بني ك استعدا ك اصسيئح ك اجلزالاينيك 
صإلقئمة/اصدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدمييااريةك (اجلنسك وبتدك اإلقئمة)ك 
وخغئلصك اصسفاك (نوعك اصيارةك اصفندقية).



اختبئر ك اصتبئين ك األحئ ي ك ) (ANOVA One-Wayك من ك فج ك  راسة ك االختالرئت ك فو ك اصفاوقئت ك بنيك 
استعدا ك اصسيئح ك اجلزالايني ك صإلقئمة/اصدرع ك من ك فج ك اإلقئمة ك يف ك رندق ك مبتكا ك بئختالف ك خغئلغهمك 
اصدمييااريةك (اصسنك واملستوىك اصتعتيميك واملهنةك واحلئصةك اصعئلتيةك واصدخ )ك وخغئلصك اصسفاك (تغنيفك اصفندقك 
واصياضك منك اصسفاك ووجهةك اصسفا).
ك  ك 
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تحليل نتائج الدراسة االستقصائية
1.2.4

Analysis of the Survey Results

تحليل ثبات وصدق المقياس المستخدم

Reliability and Validity of the Scale Used

أ .حساب ثبات االستبانة باستعمال معامل ثبات ألفا كرونباخ

Reliability Analysis

.Cronbach’s Alpha
عاضك 
ياىك اصبئحثك هرك وزمالؤهك )،(Hair et al., 2002ك  َّك 
فنك اصبحوثك واصدراسئتك اصتطبيقيةك صستوكك األراا ك تت َّ
املعئينةك واصذيك يتمك معئجلتهك منك خاللك اصنظايةك اإلحغئليةك بئتبئعك املبئ ئك 
ك 
صنوانيك منك اخلطأك يتمث ك فوهلمئك يفك خطأك 
اخلئصةك بزيئ ةك متثي ك اينةك اصبحثك صتمجتمعك صتغب ك ممثتةك متثيالك صئ قًئك جملتمعك اصبحث ،ك فمئك اصنوعك اصثئينك منك اخلطأك 
يسمىك خبطأك اصقيئسك واصذيك يرتتبك اتيهك ادمك  قةك اصقيئسك يفك احلغولك اتىك اصبيئنئتك 
ك 
ريتعتقك بعمتيةك اصقيئسك صذصكك 
نظااك ألمهيةك هذاك اصنوعك منك 
اص يك ميكنك االاتمئ ك اتيهئك بشك ك  قيقك الستخالصك اصنتئلجك املستهدرةك منك اصبحث.ك  ك و ً

خغوصئك معك انتشئرك املقئييسك متعد ةك اصعنئصاك 
يةك اتىك نتئلجك اصبحوثك اصتطبيقيةك و
ك 
اخلطأك ومنك خاللك تأثراتهك اصستب
ك 
ً
يفك اصدراسئتك اصستولية،ك متك تزويدك اصبئحثنيك واأللئ مينيك بأ واتك صتتقتي ك منك هذاك اخلطأك بئستخدامك مئك يعافك بئصثقةك 

فوك اصثبئتك (جمئهدي،ك ،2010ك صفحةك  .)156ك 
يقغدك  بئصثبئتك مدىك استقاارك اصدرجةك اص يك حيغ ك اتيهئك اصفا ك يفك مقيئسك يقيسك صديهك مسةك معينة،ك حيثك فنهك إذاك 
مئك متك تطبيقك املقيئسك اتىك اصشخصك فلثاك منك ماة،ك رإنهك يسج ك نفسك اصنتئلجك يفك ل ك ماة ك (حيواينك وك بنيك زروال،ك 

،2016ك صفحةك  )229ك .ك لمئك يؤلدك اصبئحثك (اصنبهئن،ك ،)2004ك فك نَّه:ك ”ك يعطيك احلدك األ ىنك صتقيمةك اصتقديايةك ملعئم ك 
ثبئتك  رجئتك األ اة،ك وهيك فنسبك طايقةك يفك اصبحوثك املسحيةك لئالستبيئنئتك فوك مقئييسك االجتئهئتك ومقئييسك 
اصشخغيةك ويفك حئصةك االختبئراتك اصتحغيتيةك “ك (بنك صئيف،ك ،2016ك صفحةك  .)42ك 
ومن ك فج ك قيئس ك مدى ك ثبئت ك املقئييس ك املستخدمة ،ك قئمت ك اصطئصبة ك بئستخدام ك معئ صة ك فصفئ ك لاونبئخك 
) (Cronbach’s Alphaك صتتأ ُك لدك منك ثبئتك ف اةك اصدراسةك اتىك اينةك استطالايةك ) (Pilot Studyك مكونةك منك 33ك 
مفا ة.ك وقدك متك استبعئ هئك منك اصعينةك اصكتية،ك إذك يوض ك اجلدولك رقمك ()7-4ك معئمالت ك ثبئت ك اصدراسةك ملختتفك 
متيراتك اصدراسة .ك 
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جدول رقم ( :)7-4نتائج تحليل معامالت ألفا كرونباخ للثبات لمتغيرات الدراسة على العينة االستطالعية
المحاور
ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك  ك 

االبتكئرك يفك صنئاةك 
اصفندقة

استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت

Innovation in the
Hotel Industry

تكييفك اخلدمة

13

0,834

Hotel Type/Design Innovations
ك Use of Information Technology
ك Customization of service

اصثبئتك اصكتيك صتمتيرك املستق ك 

االستعدا ك صإلقئمة

ستوكك اصسئل ك 

عدد الفقرات

معامل ألفا للثبات

ك 

ك 

0,932

17
15

0,819

45

0,943

3

0,877

Willingness To Stay

Tourist Behaviour

االستعدا ك صتدرع ك 

0,829

3

Willingness To Pay

اصثبئتك اصكتيك صتمتيرك اصتئبع ك 

6

0,869

اصثبئتك اصعئمك صالستبيئن ك 

51

0,944

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج

SPSS

يتض ك منك اجلدولك رقمك ( )7-4ك فنك معئم ك اصثبئتك اصعئمك حملئورك اصدراسةك ماتفعك حيثك بتغك ()0,944ك إلمجئيلك 
رقااتك االستبيئنك اصواحدة ك ك واخلمسني،ك ريمئك تااوحك ثبئتك احملئورك مئك بنيك 0,819ك ك لحدك ف

ىنك وبنيك 0,932

لحدك 

فاتى،ك وهذاك يدل ك اتىك فنك االستبيئنك يتمتعك بدرجةك ائصيةك منك اصثبئتك ميكنك االاتمئ ك اتيهك يفك اصتطبيقك امليداينك 
ُك 
صتدراسة ك حبسب ك مقيئس ك نئنتي ك ) (Nunnally & Bernstein, 1994ك اصذي ك ااتمد ك 0,70ك ك لحد ك ف ىن ك صتثبئت.ك 
(املتحقك رقمك  .)5ك 
وجتدرك اإلشئرةك هنئك إىلك فك نَّهك متك حتسنيك  رجةك ثبئتك املقيئسك اخلئصك بنوعك اصفندقك منك خاللك حذفك اصفقاتنيك 
اصثئصثةك (رندقك صهك تئريخ)ك واصسئ سةك (اصقابك منك وسئل ك اصنق )،ك ومتك إائ ةك اختبئرك فصفئك لاونبئخك صتثبئتك اتىك اصعينةك 
ك اصنتئلجك لئصتئيل :ك 
ك 
اصنهئليةك صتدراسةك صتغب
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جدول رقم ( :)8-4نتائج تحليل معامالت ألفا للثبات على العينة الكلية للدراسة
المحاور
ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك  ك 

االبتكئرك يفك صنئاةك 
اصفندقة

استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت

Innovation in the
Hotel Industry

تكييفك اخلدمة

11

0,879

Hotel Type/Design Innovations
ك Use of Information Technology
ك Customization of service

اصثبئتك اصكتيك صتمتيرك املستق ك 

االستعدا ك صإلقئمة

ستوكك اصسئل ك 

عدد الفقرات

معامل ألفا للثبات

ك 

0,907

17
15

0,883

43

0,948

3

0,849

Willingness To Stay

Tourist Behaviour

االستعدا ك صتدرع ك 

0,810

3

Willingness To Pay

اصثبئتك اصكتيك صتمتيرك اصتئبع ك 

6

0,850

اصثبئتك اصعئمك صالستبيئن ك 

49

0,950

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج

SPSS

يتض ك منك اجلدولك رقمك () 8-4ك فنك معئم ك اصثبئتك اصعئمك حملئورك اصدراسةك ماتفعك حيثك بتغك بعدك تعدي ك االستبيئنك 
اتك االستبيئنك اصتسعةك واألربعني،ك ريمئك تااوحك ثبئتك احملئورك مئك بنيك  0,810لحدك ف ىنك وبنيك 
ك 
()0,950ك إلمجئيل ك رقا
0,907ك ك لحد ك فاتى ،ك وهذا ك يدل ك اتى ك فن ك االستبيئن ك يتمتع ك بدرجة ك ائصية ك من ك اصثبئت ك حبسب ك مقيئس ك نئنتيك 
)(Nunnally & Bernstein, 1994ك اصذيك ااتمدك 0,70ك ك لحدك ف ىنك صتثبئت (املتحقك رقمك  .)6ك 
ب .تحليل صدق المقياس المستخدم

Validity of the Scale Used

متئبعةك يفك  راسةك وحتتي ك جو ةك املقيئسك املستخدم،ك سيتمك اصتطاقك يفك هذاك اصعنغاك إىلك حتتي ك املؤشاك اصثئينك جلو ةك 
املقيئسك املستعم ك واملتمث ك يفك مؤشاك اصغدقك ).(Validityك حيثك يتكونك اصغدقك منك جئنبني:ك اصغدقك اصداختيك 
واصغدقك اخلئرجي.ك يشرك اصغدقك اصداختيك إىلك  رجةك تقييمك املقئييسك املستخدمةك (املتيراتك املستقتة)ك صالستنتئجئتك 
املقغو ةك (املتيراتك اصتئبعة)ك ).(Kim, 2011, p. 111ك  ك 
تبئطك برسونك 
ك 
ومنك فج ك قيئسك مدىك صدقك االتسئقك اصداختيك صالستبيئن،ك قئمتك اصطئصبة ك حبسئبك معئم ك ار
)(Pearsonك بنيك  رجئتك ل ك رقاةك منك رقااتك احملئورك اخلمسةك (حمورك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك  ك وحمورك استعمئلك 
تكنوصوجيئ ك املعتومئت،ك وحمورك تكييفك اخلدمة ،ك وحمور ك االستعدا ك صإلقئمة ك وحمور ك االستعدا

ك صتدرع) ك ك واصدرجة ك اصكتيةك 

صتمحورك اصذيك تنتميك إصيهك اصفقاةك اتىك اينةك استطالايةك )(Pilot Studyك مكونةك منك 33ك مفا ة.ك وقدك  ك متَّك استبعئ هئك 
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منك اصعينةك اصكتية .ك واجلدول ك رقم ك ( )9-4ك يوض ك معئمالت ك االرتبئط ك بني ك ل

ك رقاة ك من ك رقاات ك احملور ك األول ك واصدرجةك 

اصكتيةك صتمحور .ك 
جدول رقم ( :)9-4نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور األول
فقرات محور ابتكارات نوع/تصميم الفندق

معامل االرتباط

قيمة الداللة

)(Hotel Type/Design Innovation
1

Pearson Correlation
** 0,688ك 

Sig.
0,000

ك 

2

**0,667

ك 

0,000

ك 

3

*0,426

ك 

0,013

ك 

4

**0,750

ك 

0,000

ك 

5

**0,495

ك 

0,003

ك 

6

*0,368

ك 

0,035

ك 

7

**0,518

ك 

0,002

ك 

8

**0,718

ك 

0,000

ك 

9

*0,351

ك 

0,045

ك 

10

**0,642

ك 

0,000

ك 

11

**0,780

ك 

0,000

ك 

12

**0,593

ك 

0,000

ك 

13

**0,546

ك 

0,001

ك 

**  :االرتباط معنوي عند 0,01
*  :االرتباط معنوي عند 0,05

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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يتض ك منك نتئلجك اجلدولك رقمك (َّ 9-4
)ك فنك فغتبيةك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك األولك (ابتكئراتك 
إحغئليًئك اندك مستوىك معنويةك  ،0,01و َّ
فنك ثالثك رقااتك 
ك 
نوع/تغميمك اصفندق)ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك األولك  اصةك 

إحغئليًئك اندك مستوىك معنويةك  .0,05حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك االرتبئطك 0,351ك واحلدك األاتىك  .0,780ك 
ك 
اصةك 
َّ
اختيًئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئك يثبتك صدقك االتسئقك 
واتيهك رإن ك مجيعك رقااتك احملورك األولك متسقةك  ك 

اصداختيك صفقااتك احملورك األول.
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جدول رقم ( :)10-4نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الثاني ك 
فقرات محور استعمال تكنولوجيا المعلومات

معامل االرتباط

قيمة الداللة

)(Use of Information Technology
1

Pearson Correlation
** 0,516ك 

Sig.
0,002

ك 

2

**0,806

ك 

0,000

ك 

3

*0,692

ك 

0,000

ك 

4

**0,748

ك 

0,000

ك 

5

**0,741

ك 

0,000

ك 

6

**0,785

ك 

0,000

ك 

7

**0,775

ك 

0,000

ك 

8

**0,729

ك 

0,000

ك 

9

**0,743

ك 

0,000

ك 

10

**0,715

ك 

0,000

ك 

11

**0,490

ك 

0,004

ك 

12

**0,688

ك 

0,000

ك 

13

**0,562

ك 

0,001

ك 

14

**0,740

0,000

15

**0,790

0,000

16

**0,699

0,000

17

**0,784

0,000

** :االرتباط معنوي عند 0,01

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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يتض ك منك نتئلجك اجلدولك رقمك (َّ 10-4
)ك فنك مجيعك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك اصثئينك (استعمئلك 
إحغئليًئك اندك مستوىك معنويةك  ،0,01حيثك جئءك احلدك 
ك 
تكنوصوجيئك املعتومئت)ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصثئينك  اصةك 

األ ىنك ملعئمالتك االرتبئطك 0,490ك واحلدك األاتىك  .0,806ك 

واتيه َّ
اختيًئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئك يثبتك صدقك االتسئقك اصداختيك 
ك رإنك مجيعك رقااتك احملورك اصثئينك متسقةك  ك 

صفقااتك احملورك اصثئين .ك 
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جدول رقم ( :)11-4نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الثالث
فقرات محور تكييف الخدمة

معامل االرتباط

قيمة الداللة

)(Customization of Service
1

Pearson Correlation
**0,492

Sig.
0,004

ك 

2

**0,526

ك 

0,002

ك 

3

**0,503

ك 

0,003

ك 

4

*0,406

ك 

0,019

ك 

5

**0,793

ك 

0,000

ك 

6

**0,721

ك 

0,000

ك 

7

**0,654

ك 

0,000

ك 

8

**0,451

ك 

0,008

ك 

9

**0,686

ك 

0,000

ك 

10

*0,586

ك 

0,020

ك 

11

*0,612

ك 

0,017

ك 

12

*0,426

ك 

0,013

ك 

13

**0,719

ك 

0,000

ك 

14

**0,531

0,001

15

**0,501

0,003

** :االرتباط معنوي عند 0,01
*  :االرتباط معنوي عند 0,05

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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يتض ك منك نتئلجك اجلدولك رقمك (َّ 11-4
)ك فنك فغتبيةك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك اصثئصثك (تكييفك 
إحغئليًئك اندك مستوىك معنويةك  ،0,01و َّ
إحغئليًئك 
ك 
فنك فربعك رقااتك  اصةك 
ك 
اخلدمة)ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصثئصثك  اصةك 
اندك مستوىك معنويةك  .0,05حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك االرتبئطك 0,406ك واحلدك األاتىك  .0,793ك 

َّ
اختيًئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئك يثبتك صدقك االتسئقك 
واتيهك رإن ك مجيعك رقااتك احملورك اصثئصثك متسقةك  ك 

اصداختيك صفقااتك احملورك اصثئصث .ك 
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جدول رقم ( :)12-4نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الرابع
فقرات محور االستعداد لإلقامة

معامل االرتباط

قيمة الداللة

)(Willingness To Stay
1

Pearson Correlation
** 0,924ك 

Sig.
0,000

ك 

2

**0,888

ك 

0,000

ك 

3

**0,880

ك 

0,000

ك 

** :االرتباط معنوي عند 0,01

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج

SPSS

يتض ك منك نتئلجك اجلدولك رقمك (َّ 12-4
)ك فنك مجيعك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك اصاابعك (االستعدا ك 
إحغئليًئك اندك مستوىك معنويةك  ،0,01حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك 
ك 
صإلقئمة)ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اصاابعك  اصةك 
االرتبئطك 0,880ك واحلدك األاتىك  .0,924ك 

واتيه َّ
اختيًئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئك يثبتك صدقك االتسئقك اصداختيك 
ك رإنك مجيعك رقااتك احملورك اصاابعك متسقةك  ك 

صفقااتك احملورك اصاابع .ك 

جدول رقم ( :)13-4نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الخامس ك 
فقرات محور االستعداد للدفع

معامل االرتباط

قيمة الداللة

)(Willingness To Pay
1

Pearson Correlation
** 0,782ك 

Sig.
0,000

ك 

2

**0,905

ك 

0,000

ك 

3

**0,905

ك 

0,000

ك 

** :االرتباط معنوي عند 0,01

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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يتض ك منك نتئلجك اجلدولك رقمك (َّ )13-4
ك فنك مجيعك معئمالتك ارتبئطك برسونك بنيك رقااتك احملورك اخلئمسك (االستعدا ك 
إحغئليًئك اندك مستوىك معنويةك  ،0,01حيثك جئءك احلدك األ ىنك ملعئمالتك 
ك 
صتدرع)ك واصدرجةك اصكتيةك صتمحورك اخلئمسك  اصةك 
االرتبئطك 0,782ك واحلدك األاتىك  .0,905ك 

َّ
اختيًئك معك احملورك اصذيك تنتميك صهك ممئك يثبتك صدقك االتسئقك 
واتيهك رإن ك مجيعك رقااتك احملورك اخلئمس ك متسقةك  ك 

اصداختيك صفقااتك احملورك اخلئمس .ك 
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منك خاللك نتئلجك اصثبئتك واالتسئقك اصداختيك املوضحةك يفك اجلداولك اصسئبقة ،ك يتض ك صنئك ثبئتك ف اةك اصدراسةك 

بنئءً اتى مئ سبق ميكن اصقول بأن املقيئسك 
(االستبيئن)ك بدرجة ك ماتفعةك وصدقك اتسئقهئك اصداختي،ك واتيه ك و ك 
املستخدم يتميز جبو ة تتي صتطئصبة احلغول اتى نتئلجك ذات مغداقية،ك ممئك جيعتنئك نطبقهئك اتىك لئم ك اصعينة .ك 
2.2.4

التحليل الوصفي لعينة الدراسة

Descriptive Analysis of the Sample

تكونت ك اينة ك اصدراسة ك من ك  601ك مفا ة ،ك  ك ونتيجة ك الستخدام ك تقنية ك اصربجمة ك اص ي ك متنع ك من ك استقبئل ك اصقوالمك 
االستقغئليةك غرك املكتمتةك رتقدك متكنتك اصطئصبةك منك احلغولك اتىك مجيعك اصقوالمك بشك ك غرك منقوص.ك  ك وريمئك يتيك 
اصتوصيفك اصدقيقك صتعينةك اصنهئليةك صتدراسة،ك منك حيثك اخلغئلصك اصدمييااريةك وخغئلصك اصسفا .ك 
أ .الخصائص الديمغرافية


Demographic Characteristics

اتك اصعينةك املدروسةك إىلك فنك اد ك اصذلورك ريهئك يسئويك 
َّك 
الجنس :يشرك اصتحتي ك اإلحغئليك اصوصفيك ملفا
200ك مفا ةك فيك مئك يعئ لك ،%33,3ك يفك حنيك لئنك اد ك اإلنئثك ريهئك يسئويك 401ك مفا ةك فيك مئك يعئ لك 
.%66,7ك بئصتئيلك ثتثئك اصعينةك ابئرةك انك إنئث،ك وهذاك مئك يوضحهك اجلدولك رقمك ( .)14-4ك 
جدول رقم ( :)14-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للجنس
النسبة المئوية

الجنس

التكرار

ذكر

200

33,3

أنثى

401

66,7

المجموع

601

100
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ك منك خاللك اجلدولك رقمك 
ك 
السن :ك متك تقسيمك اصشاال ك اصعمايةك ملفا اتك اصعينةك إىلك مخس ك رئئت،ك إذك يتض
)ك فن ك  اصفئةك اصعمايةك األلثاك متثيالك يفك اينةك اصدراسةك هيك تتكك اص يك ترتاوحك بنيك  35-25ك سنةك بعد ك 
(َّ 15-4ك 
329ك مفا ةك فيك مئك يعئ لك .%54,7ك تتيهئك ريمئك بعدك رئةك 45-36ك سنةك بنسبةك ،%23,6ك مثك رئةك األراا ك اصذينك 
فخراك شاحيةك 
يرتاوحك سنهمك بنيك  18ك و 25ك سنةك بنسبةك ،%9,2ك مثك تتيهئك رئةك  55-46ك سنةك بنسبةك ،%9ك و ك ً
األراا ك اصذيك يتجئوزك سنهمك 55ك سنةك بنسبةك .%3,5
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جدول رقم ( :)15-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للسن
فئات السن

التكرار

النسبة المئوية )(%

25-18

55

9,2

35-25

329

54,7

45-36

142

23,6

55-46

54

9

21

3,5

601

100

أكثر

من 56

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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)ك فنك فغتبيةك فراا ك اصعينةك ذويك املستويئتك اصعئصية.ك إذك 
المستوى التعليمي:ك يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 16-4ك 
ك احلئصتونك اتىك شهئ ةك يفك طورك مئك بعدك اصتدرجك بنسبةك .%49,1ك تتيهئك مبئشاةك 
ك 
يأيتك يفك املاتبةك األوىلك األراا
فخراك رئةك األراا ك ذويك املستوىك اصتعتيميك اصثئنويك فوك فق ك بنسبةك .%4,5ك  ك 
رئةك اجلئمعينيك بنسبةك ،%46,4ك و ك ً
جدول رقم ( :)16-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للمستوى التعليمي

المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية )(%

ثانوي وأقل

27

4,5

جامعي

279

46,4

ما بعد التدرج

295

49,1

المجموع

601

100
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اتك اصعينةك موظفونك بنسبةك ،%55,2ك تتيهئك 
ك 
)ك فنك فلثاك منك نغفك مفا
المهنة:ك يتض ك منك اجلدولك (َّ 17-4ك 
ريمئك بعدك رئةك األراا ك ذويك املهنك احلاةك بنسبةك .%17,1ك تأيتك بعدك ذصكك رئةك اصطالبك بنسبةك %11,8ك مثك رئةك 
فخراك رئةك املتقئادينك بنسبةك  .%3,5ك 
رجئل/ك نسئءك األامئلك بنسبةك ،%6,3ك رئةك اصيرك موظفنيك بنسبةك %6ك و ك ً

233

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
جدول رقم ( :)17-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للمهنة
المهنة

التكرار

النسبة المئوية )(%

موظف

332

55,2

مهن حرة

103

17,1

رجل/امرأة أعمال

38

6,3

متقاعد

21

3,5

غير موظف

36

6

طالب

71

11,8

المجموع

601

100
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)ك فن ك  %28,3ك منك فراا ك اصعينةك يتجئوزك  ختهمك  100000ك  ج،ك 
الدخل :ك يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 18-4ك 
تتيهئك ريمئك بعدك رئةك األراا ك ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك 40000ك وفق ك منك 60000ك  جك بنسبةك .%16,5ك مثك 
ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك 80000ك وفق

ك منك 100000

جك بنسبةك %15ك ورئةك األراا ك ذويك اصدخ ك املرتاوحك 

فخراك تأيتك رئتئ ك األراا ك ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك 
بنيك  60000ك وفق ك منك  80000ك  ج ك بنسبةك .%14,3ك و ك ً

20000ك وفق ك منك 40000ك  جك ورئةك فق

ك منك 20000

جك بنسبةك %13,5ك و%12,5ك اتىك اصتوايل.ك  ك 

جدول رقم ( :)18-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للدخل الشهري
الدخل الشهري

التكرار

النسبة المئوية )(%

أقل من  20000دج

75

12,5

بين  20000وأقل من

40000

81

13,5

بين  40000وأقل من

60000

99

16,5

بين  60000وأقل من

80000

86

14,3

بين  80000وأقل من

100000

90

15

 100000وأكثر

170

28,3

المجموع

601

100
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الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
)ك فنك فغتبيةك فراا
الحالة االجتماعية:ك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك (َّ 19-4ك 



ك اصعينةك اُ نزبك بنسبةك %43,9

تتيهئك مبئشاةك رئةك األراا ك املتزوجنيك بأطفئلك بنسبةك .%43,3ك تأيتك بعدك ذصكك رئةك األراا ك املتزوجنيك بدونك 
فخراك رئةك األراا ك املطتقنيك فوك األرام ك بنسبةك  .%1,5ك 
فطفئلك بنسبةك %11,3ك و ك ً

جدول رقم ( :)19-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة المئوية )(%

أعزب/عزباء

264

43,9

متزوج/متزوجة بدون أطفال

68

11,3

متزوج/متزوجة بأطفال

260

43,3

أخرى

9

1,5

المجموع

601

100
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الجنسية:ك يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 20-4
)ك فنك %100ك منك فراا ك اينةك اصدراسةك ذويك اجلنسيةك اجلزالايةك 
نظااك صتوزيعك االستبيئنك اتىك شبكةك االنرتنتك ارتأينئك 
واص يك متك ثِّ ك اصشاحيةك املستهدرةك منك  راستنئ،ك غرك فك نَّهك  ك ً

فنك نضيفك هذاك اصسؤالك منك فج ك اصتألدك منك انتمئءك فراا ك اصعينةك إىلك جمتمعك اصدراسة .ك 
جدول رقم ( :)20-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للجنسية
النسبة المئوية

الجنسية

التكرار

جزائرية

601

100

المجموع

601

100
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)ك فنك فغتبيةك مفا اتك اصعينةك يقيمونك بئجلزالاك وذصكك بنسبةك 
بلد اإلقامة:ك يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 21-4ك 
%86,9ك بينمئك يقيمك اجلزءك اآلخاك خئرجك اجلزالاك بنسبةك  .%13,1ك 
جدول رقم ( :)21-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لبلد اإلقامة
النسبة المئوية

بلد اإلقامة

التكرار

الجزائر

522

86,9

أخرى

79

13,1

المجموع

601

100
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الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
ميكنك تتخيصك مجيعك اصنتئلجك املتعتقةك بئخلغئلصك اصدمييااريةك ملفا اتك اصعينةك )(n=601ك يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك 
( .)3-4ك 
شكل بياني رقم ( :)3-4توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للخصائص الديمغرافية
86,9
43,3

43,9
28,3

13,1
1,5

11,3

أخرى

الجزائر

أخرى

متزوج/متزوجة بأطفال

متزوج/متزوجة بدون أطفال

أعزب/عزباء

بين  80000وأقل من 100000

بين  60000وأقل من 80000

بين  40000وأقل من 60000

بين  20000وأقل من 40000

 100000وأكثر

15

14,3

16,5

13,5

12,5

غير موظف

متقاعد

أقل من  20000دج

6

3,5

6,3
رجل/امرأة أعمال

11,8

17,1
مهن حرة

ثانوي

أكثر من 55

موظف

4,5

3,5

9
36-45

25-35

46-55

9,2
أقل من  25سنة

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 
ب .خصائص السفر


Travel Characteristics

السؤال األول :هل سبق لك وأن أقمت في أحد الفنادق خالل الثالث سنوات الماضية؟

يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 22-4
)ك فن ك  %100ك منك فراا ك اصعينةك ) (n=601ك فجئبواك بـ ك "نعم"ك اتىك هذاك اصسؤال.ك 
منطقيًئك ك لوننئك طتبنئك منك ل ك را ك الك يستويفك هذاك اصشاطك ادمك االستماارك يفك اإلجئبةك انك بقيةك األسئتةك 
يعتربك هذاك األماك  ك 
وميئ رةك صفحةك االستبيئن.ك  ك 

جدول رقم ( :)22-4اإلقامة في فندق خالل الثالث سنوات األخيرة ألفراد العينة
اإلقامة في الفندق

التكرار

النسبة المئوية )(%

نعم

601

100

المجموع

601

100
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أنثى

طالب

ما بعد التدرج

55,2

49,1

46,4
23,6

جامعي

54,7

66,7
33,3

الدخل

ذكر

بلد
ا ال ق ا م ة

ا ل ح ا ل ة ا ال ج ت م ا ع ي ة

المهنة

المستوى
التعليمي

السن

الجنس

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين


السؤال الثاني :من قام باختيار الفندق الذي نزلت به آخر مرة؟ (إمكانية اختيار أكثر من إجابة)

يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 23-4
)ك فنك فلثاك منك نغفك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخاك 
ماةك بدونك االستعئنةك جبهئتك فخاىك وذصكك بنسبةك ،%58,6ك و َّ
فن ك  %20,4ك منهمك استعئنوا ك بئصزوج/اصزوجةك منك فج ك 
.ك لمئك نالحظك فن ك  %15,9ك منك فراا ك اصعينةك استعئنواك بئصولئالتك اصسيئحيةك اندك اختيئرهمك صفندقك 
َّك 
اختيئرك اصفندق
اإلقئمة،ك تتيهئك بعدك ذصكك رئةك األشخئصك اصذينك متك اختيئرك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخاك ماةك منك قب ك املؤسسة/املنظمةك 
خراك تأيتك رئتئ ك األراا ك اصذينك استعئنواك بوسئل /فراا ك آخاينك منك فج ك 
اص يك يعمتونك هبئك وذصكك بنسبةك .%15,2ك وف ك ً

االختيئرك ورئةك اصذينك استعئنواك بأطفئهلمك وذصكك بنسبةك %2,8ك و%0,8ك اتىك اصتوايل .ك 

جدول رقم ( :)23-4أصحاب القرار عند اختيار الفندق ضمن أفراد العينة
نسبة المالحظات

اختيار الفندق

التكرار

النسبة المئوية )(%

أنا

350

51,1

58,6

زوجي/زوجتي

122

17,9

20,4

ابني/ابنتي

5

0,7

0,8

وكالة سياحية

95

14

15,9

المؤسسة/المنظمة التي أعمل بها

91

13,4

15,2

أخرى

17

2,5

2,8

المجموع

680

100

113,9

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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َّ
قدك رةك بـك 680ك فيك مئك يعئ لك %113,9ك وهذاك يعو ك إىلك طبيعةك اصسؤالك اصذيك 
نالحظك فنك نسبةك املالحظئتك م َّك 
لمئك 
َّ
نالحظك فنك 38ك 
اصعينةك منك اختيئرك فلثاك منك إجئبة.ك رمثالك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك (،)24-4ك 
ًك 
يتي ك اصفاصةك ألراا ك 
مفا ةك فيك مئك يعئ لك %10,9ك منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اخليئرين:ك ()1ك فنئك و()2ك اصزوج/اصزوجةك يفك نفسك اصوقت.ك 
َّ
فيك فنك %10,9ك منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخاك ماةك بئملشئرلةك معك زوجهم/زوجتهم.
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(المستجوب*الزوج/الزوجة)
جدول رقم ( :)24-4أصحاب القرار عند اختيار الفندق ضمن أفراد العينة
َ
زوجي/زوجتي

اختيار الفندق
نعم
أنا
ال

نعم

ال

التكرار

38

312

 %من الخيار أنا

10,9

89,1

التكرار

84

167

 %من الخيار أنا

33,5

66,5

التكرار

122

479

المجموع ك 
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المجموع
350

251

601
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السؤال الثالث :في أي نوع من الفنادق كانت إقامتك آخر مرة؟

يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ )25-4
ك فنك 217ك منك فراا ك اصعينةك فقئمواك يفك رندقك ذيك فربعك جنومك )****(ك فيك مئك يعئ لك 
نسبةك .%36,1ك تتيهئك بعدك ذصكك رئةك األراا ك اصذينك فقئمواك يفك رندقك ذيك ثالثك جنومك )***( ك بنسبةك  %26,8ك ورئةك 
األراا ك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك جنومك )*****(ك بنسبةك .%22,8ك مثك تأيتك رئةك األراا ك اصذينك فقئمواك يفك رندقك 
فخراك رئةك األراا ك اصذيك فقئمواك يفك فنواعك فخاىك منك اصفنئ قك (مث ك 
بنجمةك )*(ك فوك رندقك غرك مغنفك بنسبةك %8,3ك و ك ً
اصشققك اصفندقيةك )Hotel Apartmentsك بنسبةك  .%1ك 

جدول رقم ( :)25-4تصنيف الفندق خالل آخر إقامة ألفراد العينة
تصنيف الفندق

التكرار

النسبة المئوية )(%

غير مصنف

30

5

فندق بنجمة *

20

3,3

فندق بنجمتين **

30

5

فندق ثالثة نجوم ***

161

26,8

فندق أربعة نجوم ****

217

36,1

فندق خمسة نجوم *****

137

22,8

أخرى

6

1

المجموع

601

100

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
238

SPSS

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين


السؤال الرابع :ما هو نوع الغرفة التي قمت بحجزها آخر مرة؟

يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 26-4
)ك فن ك فغتبيةك فراا ك اصعينةك فقئمواك يفك غارةك ائ يةك ) (Standard Roomك وذصكك 
بنسبةك %84,4ك فمئك اجلزءك اآلخاك رتقدك فقئمواك يفك جنئحك )(Suiteك وذصكك بنسبةك  .%15,6ك 
جدول رقم ( :)26-4نوع الغرفة الفندقية خالل آخر إقامة ألفراد العينة
نوع الغرفة الفندقية

التكرار

النسبة المئوية )(%

غرفة عادية

507

84,4

جناح

94

15,6

المجموع

601

100
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السؤال الخامس :ألي سبب تقومون عادة باإلقامة في الفنادق؟

يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك (َّ 27-4
)ك فن ك فغتبيةك فراا ك اصعينةك ()415ك يقيمونك يفك اصفنئ قك بياض ك اصرتريهك 
)(Leisureك فيك مئك يعئ لك نسبةك .%69,1ك تأيتك بعدك ذصكك رئةك األراا ك اصذينك يسئراونك ويقيمونك يفك اصفنئ قك هبدفك 
خراك رئةك األراا ك اصذينك يسئراونك منك فج ك اصعم ك 
اصرتريهك واصعم ك يفك نفسك اصوقت،ك فيك مئك يعئ لك حوايلك .%20,5ك وف ك ً

)(Businessك بنسبةك  .%10,5ك 

جدول رقم ( :)27-4الغرض من السفر واإلقامة في الفنادق
الهدف من السفر

التكرار

النسبة المئوية )(%

من أجل العمل

63

10,5

من أجل الترفيه

415

69,1

من أجل العمل والترفيه

123

20,5

المجموع

601

100
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السؤال السادس :عادة بماذا تستعين عند بحثك عن المعلومات حول الفنادق؟

يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 28-4
اإلصكرتونيةك املتخغغةك 
)ك فنك األغتبيةك اصكبرةك منك فراا ك اصعينةك يستعينونك بئملواقعك  ك 
يفك اصسفاك )»(Online Travel Agents «OTAsك مث ك موقعك بولينغك )(Bookingك منك فج ك اصبحثك انك املعتومئتك 
حولك اصفنئ قك بنسبةك .%73,9ك تأيتك بعدك ذصكك رئتئك األراا ك اصذينك يستعينونك مبواقعك اصتواص

ك االجتمئايك  (Social

)Mediaك واملوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندقك )(Hotel WebSiteك بنسبةك %39ك و%34,9ك اتىك اصتوايل.ك لمئك يستعنيك 
239
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%23,6ك منك فراا ك اصعينةك بئصعئلتةك واألصدقئءك فوك مئك يسمىك بئصكتمةك املنطوقةك )(Word Of Mouthك منك فج ك احلغولك 
فخراك %0,3ك 
اتىك املعتومئتك حولك اصفنئ ق،ك و%21,9ك منهمك بئصولئالتك اصسيئحية،ك مثك %7,7ك منهمك بئإلاالنئتك و ك ً
مبغئ رك فخاى .ك 

جدول رقم ( :)28-4مصادر المعلومات حول الفنادق ضمن أفراد العينة
نسبة المالحظات

مصادر المعلومات

التكرار

النسبة المئوية )(%

العائلة واألصدقاء

141

11,7

23,6

اإلعالنات

46

3,8

7,7

الوكاالت السياحية

131

10,9

21,9

مواقع التواصل االجتماعي

233

19,4

39

الموقع اإللكتروني للفندق

209

17,4

34,9

المواقع المتخصصة في السفر

442

36,7

73,9

أخرى

2

0,2

0,3

المجموع

1204

100

201,3
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َّ
ك نسبةك املالحظئتك تقدرك بـ ك  1204ك فيك مئك يعئ لك  %201,3ك وهذاك يعو ك إىلك طبيعةك اصسؤالك 
َّك 
نالحظك لذصكك فن
اصذيك يتي ك اصفاصةك ألراا ك اصعينةك منك اختيئرك فلثاك منك إجئبة.ك رمثالك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك (،)29-4ك نالحظك 
َّ
فنك 163ك مفا ةك فيك مئك يعئ لك %70ك منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اخليئرين:ك ()4ك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك و()6ك 
َّ
ينك يفك نفسك اصوقتك ويستعينونك 
ك 
.ك فيك فن ك  %70ك منك فراا ك اصعينةك اختئرواك هئذينك اخليئر
املواقعك املتخغغةك يفك اصسفا
مبواقعك اصتواص ك االجتمئايك واملواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك منك فج ك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ ق.ك صكنك الك 
ميكك نِّنئك هذاك اصسؤالك منك اصتعك ُافك اتىك فهمك مغدرك صتمعتومئتك حولك اصفنئ ق،ك صذاك متك طاحك اصسؤالك املوايل .ك 
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جدول رقم ( :)29-4مصادر المعلومات حول الفنادق ضمن أفراد العينة ك 
(المواقع المتخصصة في السفر*وسائل التواصل االجتماعي) ك 
المواقع المتخصصة في

مصادر المعلومات

نعم

مواقع التواصل
االجتماعي

ال

المجموع ك 

السفر

التكرار
 %من الخيار مواقع
التواصل االجتماعي
التكرار
 %من الخيار مواقع
التواصل االجتماعي
التكرار

نعم

ال

163

70

70

30

279

89

75,8

24,2

442
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المجموع
233

368

601
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السؤال السابع :يتمثل أهم مصدر أستعين به عند البحث عن المعلومات حول الفنادق في:

يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 30-4
)ك فن ك فهمك مغدرك صتمعتومئتك حولك اصفنئ قك بئصنسبةك ألغتبيةك فراا ك اصعينةك هيك 
املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك ) (OTAsك وذصكك بنسبةك .%64,2ك تأيتك بعدك ذصكك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك مث ك 
اصفئيسبوكك وانستياامك بنسبةك .%11,3ك يأيتك بعدك ذصكك وبنسبك متقئربةك املوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئملؤسسةك واصعئلتةك 
فخراك يتجأك اد ك قتي ك منك فراا ك اصعينةك إىلك اصولئالتك اصسيئحيةك 
واألصدقئءك بنسبةك  %9,8ك و %7,8ك اتىك اصتوايل.ك و ك ً
ك واإلاالنئتك بنسبةك %6,3ك و%0,5ك اتىك اصتوايل .ك 
جدول رقم ( :)30-4أهم مصدر للمعلومات حول الفنادق ضمن أفراد العينة
مصادر المعلومات

التكرار

النسبة المئوية )(%

العائلة واألصدقاء

47

7,8

اإلعالنات

3

0,5

الوكاالت السياحية

38

6,3

مواقع التواصل االجتماعي

68

11,3

الموقع اإللكتروني للفندق

59

9,8

المواقع المتخصصة في السفر

386

64,2

المجموع

601

100
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السؤال الثامن :عادة ما أقوم بدفع ثمن الحجز في الفنادق عبر:

)ك فنك  فغتبيةك فراا ك اصعينةك يدرعونك مثنك احلجزك انك طايقك اصتوجهك مبئشاةك إىلك اصفندقك 
يتض ك منك اجلدولك (َّ 31-4ك 
وذصكك بنسبةك ،%51,9ك قدك يعو ك ذصكك إىلك ادمك اصتطورك اصكبرك يفك جمئلك اصدرعك اإلصكرتوينك يفك اجلزالاك  ك وبئصتئيلك ادمك 
امتالكك شاحيةك لبرةك صوسئل ك اصدرعك اإلصكرتونية ك املختتفة.ك تتيهئك مبئشاةك رئتئ ك األراا ك اصذين ك يستعينونك بئصولئالتك 
اصسيئحيةك واصذينك يتجؤونك إىلك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك اندك احلجزك و رعك اصثمنك وذصكك بنسبةك %30,3ك و%28,8ك 
فخراك تأيتك رئتئك األراا ك اصذينك يدرعونك مثنك احلجزك اربك املوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندقك بنسبةك %8,3ك 
اتىك اصتوايل.ك و ك ً

اك "فخاى"ك حد و َّ
َّ
اك فنك املؤسسة/املنظمةك 
ك واصذينك يتجؤونك إىلك طاقك فخاىك بنسبةك .%1,3ك فغتبيةك األراا ك اصذينك اختئرو
اص يك يعمتونك هبئك هيك منك تدرعك مثنك احلجز .ك 
جدول رقم ( :)31-4أساليب دفع ثمن الحجز ضمن أفراد العينة
نسبة المالحظات

أساليب الدفع

التكرار

النسبة المئوية )(%

الوكاالت السياحية

182

25,1

30,3

الموقع اإللكتروني الخاص بالفندق

50

6,9

8,3

المواقع المتخصصة في السفر

173

23,9

28,8

مباشرة في الفندق

312

43

51,9

أخرى

8

1,1

1,3

المجموع

725

100

120,6
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َّ
ك نسبةك املالحظئتك تقدرك بـ ك  725ك فيك مئك يعئ لك  %120,6ك وهذاك يعو ك إىلك طبيعةك اصسؤالك 
َّك 
نالحظك لذصكك فن
اصذيك يتي ك اصفاصةك ألراا ك اصعينةك منك اختيئرك فلثاك منك إجئبة.ك رمثالك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك (،)32-4ك نالحظك 
َّ
فنك 30ك مفا ةك فيك مئك يعئ لك %16,5ك منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك اخليئرين:ك ()1ك اصولئالتك اصسيئحيةك و()4ك اصتوجهك 
َّ
.ك فيك فنك %16,5ك منك فراا ك اصعينةك قئمواك بئختيئرك هذينك اخليئرينك يفك نفسك اصوقتك ويستعينونك هبمك 
مبئشاةك حنوك اصفنئ ق
منك فج ك  رعك مثنك احلجز .ك 
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جدول رقم (:)32-4ك أساليب دفع ثمن الحجز ضمن أفراد العينة
(الوكاالت السياحية*مباشرة في الفندق)
مباشرة في الفندق

أساليب الدفع
التكرار
نعم

 %من الخيار الوكاالت
السياحية

الوكاالت السياحية

التكرار
ال

 %من خيار مواقع
التواصل االجتماعي
التكرار

المجموع ك 

نعم

ال

30

152

16,5

83,5

282

137

67,3

32,7

312

289
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المجموع
182

419

601

SPSS

السؤال التاسع :عادة ما أقوم باإلقامة بفندق أثناء السفر:

يتض ك منك اجلدولك رقمك (َّ 33-4
)ك فن ك فغتبيةك فراا ك اصعينةك يقيمونك بئصفنئ قك فثنئءك سفاهمك خئرجك اجلزالاك وذصكك 
بنسبةك ، %47,8ك تتيهئك مبئشاةك رئةك األراا ك اصذينك يقيمونك بئصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك وخئرجك اجلزالاك بنسبةك .%43,3ك 
فخراك %9ك منك فراا ك اصعينةك يقيمونك بئصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك اجلزالاك رقط.ك  ك 
و ك ً

جدول رقم ( :)33-4اإلقامة في الفنادق وفقا لوجهة السفر

الوجهة

التكرار

النسبة المئوية )(%

داخل الجزائر

54

9

خارج الجزائر

287

47,8

داخل وخارج الجزائر

260

43,3

المجموع

601

100
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ج .االبتكار في صناعة الفندقة

Innovation in the Hotel Industry

أوال :بُعد ابتكارات نوع/تصميم الفندق

Hotel Type/Design Innovations

ك يوض ك اجلدولك رقمك ()34-4ك اصتكااراتك ك واصنسبك املئويةك ك واملتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعاريةك الستجئبئتك 

فراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك األولك (ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق) ،ك حيثك يتض ك  َّ
فن ك اصفقاةك اصاابعةك (رندق
)ك هيك اص يك حتغتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك بـك 5,30ك واحناافك معيئريك مقدَّرك 
َّك 
قايب من املعئملك اصسيئحية واصرتريهية
بـ ك .0,912ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك اصثئمنةك (رندقك حيتوي ك اتى ك غاف ك تتميز ك بتجهيزاتك ذات ك جو ةك ائصية)ك 
مبتوسطك مقدَّرك بـك  5,09واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك  .0,987ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك اخلئمسةك (رندقك قك ايبك منك 
املطئام)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  4,88واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك .1,119ك تتيهئك يفك املاتبةك اصاابعةك اصفقاةك اصسئبعةك (رندقك 
ماحية،ك  رجةك حاارةك منئسبةك  ك واطورك طيبة،ك إخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 4,84ك واحناافك 
جبوك ماي ك (مثال:ك موسيقىك  ك 
يتميزك  ك 
معيئريك مقدَّرك بـك .1,262ك تتيهئك يفك املاتبةك اخلئمسةك اصفقاةك اصعئشاةك (رندقك حمئطك بئملسئحئتك اخلضااء)ك مبتوسطك مقدَّرك 
بـك  4,77واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,151ك تتيهئك يفك املاتبةك اصسئ سةك اصفقاةك األوىلك (رندق يورا جتابة رندقيةك رايدة
من نواهئك (مثال:ك رندق متميز من حيثك اصشك  ،املاارقك اصرتريهيةك ك واملطئام،ك إخل).ك مبتوسط َّ
ك مقدرك بـك 4,76ك واحناافك 
معيئري َّ
اشاةك (رندقك حيتويك اتىك ماارقك ك ريئضيةك ذاتك جو ةك 
ك مقدرك بـك .1,257ك تأيتك يفك املاتبةك اصسئبعةك اصفقاةك احلئ يةك  ك 
ائصيةك مث :ك مسب ،ك قئاةك ك ريئضة،ك منتجعك صحي،ك إخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 4,73ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,326ك 
غافك متك تزيينهئك بطايقةك مميزة)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك  4,62واحناافك معيئريك مقدَّرك 
ك 
تتيهئك يفك املاتبةك اصثئمنةك اصفقاةك اصتئسعةك (
بـك .1,129ك تتيهئك يفك املاتبةك اصتئسعةك اصفقاةك اصثئصثةك (رندقك صهك سحاهك اخلئصك ومميزك انك اصفنئ قك األخاى)ك مبتوسطك مقدَّرك 
افك معيئريك مقدرك بـ ك .1,252ك تتيهئك يفك املاتبةك اصعئشاةك اصفقاةك اصثئنيةك (رندقك يتميز ك هبندسة ك معمئريةك 
َّك 
بـ ك  4,43ك واحنا
فخراك تأيتك يفك املاتبةك األخرةك 
َّك 
متميزةك فصيتةك فوك معئصاة)ك مبتوس
طك مقدرك بـك 4,19ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,339ك و ك ً
ورايد ك منك نواه)ك مبتوسطك مقدَّر ك بـ ك  3,87ك واحناافك 
اصفقاةك اصسئ سةك (قئاةك استقبئلك اصفندق ك تتميز ك بديكور ك متميز ك  ك 

معيئريك مقدَّرك بـك  .1,456ك 
ك  ك 
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جدول رقم ( :)34-4اإلحصائيات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة بابتكارات نوع/تصميم الفندق ك 
غير

غير

العبارات

مهم

غير

على

مهم

مهم
إلى
حد

اإلطالق
رندق يورا جتابة رندقيةك 
رايدة من نواهئك (مثال:ك 

12

2

ك 

5,7

N

24

ك 

55

%

4

ك 

 9,2ك   14,6ك  24,1ك  32,3ك  15,8

ك 

124

ك 

ك 

 33,3ك  20,6

ك 

181

ك 

320

ك 

 30,1ك  53,2

ك 

204

ك 
ك 

N

رندق صهك سحاه ك اخلئصك 
ومميز ان اصفنئ قك 
األخاى ك 

34

ك 

7,3

ك 

88

حد

جدا للغاية الحسابي المعياري

201

ك 

 108ك  202

44

ك 
ك 

18

ك 

 145ك  194

ك 

 33,6ك  33,4

ك 

4,76

ك 

N

14

ك 

41

ك 

66

%

2,3

ك 

6,8

ك 

11

ك 

26

رندق قايب من املعئملك 
اصسيئحيةك واصرتريهية ك 

N

0

ك 

10

ك 

18

ك 

72

ك 

%

0

ك 

1,7

ك 

3

ك 

12

ك 

منك 

N

9

املطئام ك 

ك 

15

ك 

41

ك 

 113ك  219

%

1,5

قئاة استقبئل اصفندقك 
(هبو) تتميز بديكورك 

ك 

2,5

ك 

 6,8ك   18,8ك  36,4ك  33,9

N

57

ك 

49

ك 

متميز ورايد من نواه ك 

%

9,5

ك 

 8,2ك  20,5

رندق

 156ك  200

ك 

 123ك   126ك  178

ك 

ك 
رندق يتميز جبو ك ماي ك 

N

14

ك 

24

ك 

54

ك 

(مثال:ك موسيقى ماحية)ك  ك 
ك 

%

2,3

ك 

4

ك 

9

ك 

ك 

95

ك 

قايب

الرتبة

ما

ما
ك 

إلى

مهم مهم المتوسط االنحراف

ك 

رندق متميز من حيثك 
املاارقك 
اصشك ،
%
ةك واملطئام،ك إخل) ك 
اصرتريهي ك 
رندق يتميز هبندسةك 
معمئرية متميزةك )فصيتة
فو معئصاة( ك 

مهم

ك 
ك 

68

ك 

4,19

ك 

5,30

4,88

3,87

21

ك 

 29,6ك  11,3

ك 

88

ك 

ك 

227

ك 

 14,6ك  32,3ك  37,8

ك 

194

4,43

4,84

245

1,257

1,339

1,252

0,912

1,119

1,456

1,262

6

10

9

1

3

11

4
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رندق حيتوي اتىك 
غاف تتميز بتجهيزاتك 

N

4

ذات جو ة ائصية ك 

%

0,7

غاف مت تزيينهئك بطايقة
معئصاةك و فصيتة،ك 
مميزةك ( ك 

N

8

إخل) ك 

%

1,3

N

9

%

1,5

رندق حيتوي اتىك 
ماارق ريئضية ذاتك 
جو ة ائصية (مسب ،ك 

ك 

N

20

ك 

27

قئاة ريئضة فو ك منتجعك 
صحي ،إخل) ك 

%

3,3

ك 

4,5

رندق حمئطك بئملسئحئتك 
اخلضااء ك 

ك 

249

ك 

 1 ,5ك   3,7ك   17,8ك  34,9ك  41,4

ك 

136

ك 

 3,7ك   10,1ك  24,5ك  37,8ك  22,6

ك 

18

ك 

54

ك 

 121ك  216

183

ك 

3

ك 

9

ك 

 20,1ك  35,9ك  30,4

ك 

ك 

58

ك 

210

ك 

ك 

 9,7ك   15,5ك  32,1ك  34,9

ك 

9

ك 
ك 

22

ك 
ك 

ك 

22

ك 

61

ك 

ك 

 107ك  210

 147ك  227

93

ك 

193

ك 

ك 
ك 

ك 

5,09

4,62

4,77

4,73

المتوسط الموزون

Weighted mean

االنحراف المعياري

0,987

1,129

1,151

1,326

8

5

7

4,6804

Std. Deviation
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ك األول ك (ابتكئرات ك نوع/تغميم ك اصفندق
لمئ ك قدِّر ك املتوسط ك املوزون ك صتبعد َّك 

ك  Hotel Type/Design

َّ
اصذيك يشرك إىلك فنك االجتئهك صـك (فمهيةك اصعنئصاك 
)Innovationsك بـ ك  4,6804وبئحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك ،0,81288ك و
املتعتقةك بئبتكئراتك نوع/تغميم ك اصفندقك اندك اختيئرك رندقك اإلقئمة)ك هوك املوارقة،ك لئجتئهك ائمك ور ًك قئك صستمك صيكاتك 
)،ك اتم َّ
ئك فنك  4,6804تقعك يفك اصفرتةك [ .]5,16-4,33ك 
ًك 
اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك (35-4

ك متوسطك فمهيةك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك اندك اختيئرك رندقك صإلقئمةك منك وجهةك نظاك اصسيئحك 
وبئصتئيل،ك يشر ِّك 

جدا .ك 
اجلزالاينيك واملقدَّرك بـك ()4,6804ك إىلك فنَّهك مهمك  ًّك 
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جدول رقم ( :)35-4ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت السداسي

)(6-point Likert scale

التفسير اللَّفظي

المقياس

المرجح باألوزان
المتوسط َّ

طول الفترة

Verbal interpretation

Scale

Weighted mean interval

Interval
0,83

ك 

مهمك صتيئية

6

ك 

منك 5,17ك إىلك  6ك 

0,83

ك 

مهمك جدًّا

5

ك 

منك 4,33ك إىلك 5,16

ك 

ك 

مهمك إىلك حدك مئ
ٍّك 

4

ك 

منك 3,49ك إىلك 4,32

ك 

0,83

غرك مهمك إىلك حدك مئ
ٍّك 

3

ك 

منك 2,67ك إىلك 3,50

ك 

0,83

ك 

غرك مهم

2

ك 

منك 1,83ك إىلك 2,66

ك 

0,83

ك 

غرك مهمك اتىك اإلطالق

1

ك 

منك 1,00ك إىلك 1,82

ك 

0,82

ك 

المصدر :من إعداد الطالبة

ميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك بضوحك فلثاك يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك ( .)4-4ك 
شكل بياني رقم ( :)4-4متوسطات استجابات أفراد العينة حول أهمية نوع الفندق
قاعة استقبال الفندق (بهو) تتميز بديكور متميز وفريد من نوعه
فندق يتميز بهندسة معمارية متميزة أصيلة ،معاصرة
فندق له سحره الخاص ومميز عن الفنادق األخرى
غرف تم تزيينها بطريقة مميزة (معاصرة ،أصيلة ،الخ).
فندق يحتوي على مرافق رياضية ذات جودة عالية (مسبح ،قاعة رياضة ،منتجع…
فندق يوفر تجربة فندقية فريدة من نوعها (مثال :فندق متميز من حيث الشكل…،

فندق محاط بالمساحات الخضراء
فندق يتميز بجو مريح (مثال :موسيقى مريحة ،درجة حرارة مناسبة ،عطور طيبة الخ)
فندق قريب من المطاعم
فندق يحتوي على غرف تتميز بتجهيزات ذات جودة عالية
فندق قريب من المعالم السياحية والترفيهية
6

5

4

3

2

1

0
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ثانيا :بُعد استعمال تكنولوجيا المعلومات

Use of Information Technology

ي ك وض ك اجلدولك ()36-4ك اصتكاارات ك ك واصنسبك املئوية ك ك واملتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئرية ك الستجئبئتك 
فراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك اصثئينك (استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت) ،ك حيث ك يتض ك  َّ
فن ك اصفقاة ك اصثئصثة ك (انرتنتك 
)ك هيك اص يك حتغتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك بـك 5,76ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .0,524ك تتيهئك 
َّك 
وايك رئيك جمئنية
يفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك اصاابعةك (سااةك تدرقك االنرتنتك ائصيةك يفك مجيعك فحنئءك اصفندق،ك مثال:ك املطعم،ك اصبهو،ك املسب ،ك 
َّ
إخل).ك مبتوسط َّ
ك معيئريك مقدرك بـك  .0,701ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك اصسئ سةك اشك اةك (نظئمك 
ك مقدرك بـك  5,58واحنااف
تكييفك  رجةك حاارةك اصيارة)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك  5,53واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .0,774ك تتيهئك يفك املاتبةك اصاابعةك اصفقاةك 
نقدا،ك بطئقةك التمئن،ك إخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 5,32ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك 
اصثئنيةك (تورُاك طاقك متعد ةك صتتسديد:ك  ًك 
.0,974ك تتيهئك يفك املاتبةك اخلئمسةك اصفقاةك األوىل ك (إمكئنية ك احلجزك اربك االنرتنت)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  5,32واحناافك 
معيئريك مقدَّرك بـ ك .0,937ك تتيهئك يفك املاتبةك اصسئ سةك اصفقاةك اصسئ سةك (رندقك متواجدك اتى ك املواقعك املتخغغةك يفك 
اصسفا،ك مث ك بولينغ،ك إخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 5,29ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,010ك تأيتك يفك املاتبةك اصسئبعةك اصفقاةك 
اصتئسعةك (ك وجو ك نظئمك إصكرتوينك صيتقك اصيافك اصفندقية،ك مث :ك اصبطئقئتك املمينطة،ك رقمك ساي،ك إخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 
5,02ك واحناافك معيئري َّ
اشاةك (تورُاك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك 
ك مقدرك بـك .1,177ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئمنةك اصفقاةك احلئ يةك  ك 
اخ ك اصيارة)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  4,74واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك .1,458ك تتيهئك يفك املاتبةك اصتئسعةك اصفقاةك اصسئبعةك 
رندقك متواجدك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئاي،ك مث :ك  )Facebookك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  4,68ك واحناافك معيئريك 
ك 
(
وجذابًئ)ك 
مبتكاا ك  ك 
صكرتونيًئ ك تف ك 
موقعئ ك إ ك 
مقدرك بـ ك .1,302ك تتيهئك يفك املاتبةك اصعئشاةك اصفقاةك اخلئمسة ك (رندقك ميتتك ك  ًك 
َّك 
ئاتيًئ ك  ك ً
ابعةك اشاةك (وجو ك 
ك 
اشاةك اصفقاةك اصا
طك مقدرك بـك 4,67ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,267ك تأيتك يفك املاتبةك احلئ يةك  ك 
َّك 
مبتوس

تتفزيونك بشئشةك مسطحةك /ك تفئاتيةك  اخ ك اصيارة)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 4,64ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,404ك تأيتك 
ك 
اشاة ك اصفقاةك اصثئمنة ك (رندقك يستعم ك "اصتكنوصوجيئت ك اخلضااء"ك منك فج ك محئية ك اصبيئة) ك مبتوسطك 
يفك املاتبةك اصثئنية ك  ك 
اخلئمسةك اشاةك (ك وجو ك نظئمك 
ك 
اشاةك اصفقاةك 
مقدَّرك بـك 4,60ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,274ك تأيتك يفك املاتبةك اصثئصثة ك  ك 
إادا ك اصطتبيئت ك  اخ ك اصيارة)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  4,28ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك  .1,439ك تأيتك يفك املاتبةك اصاابعةك 
اصسئبعةك اشاةك (إمكئنيةك تسجي ك اخلاوجك Check-Outك انطالك قًئك منك اصيارة،ك اربك شئشةك اصتتفئزك مثال)ك 
ك 
اشاةك اصفقاةك 
ك 
اصثئنيةك اشاةك (وجو ك 
ك 
اشاةك اصفقاةك 
مبتوسطك مقدَّرك بـك 4,08ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,539ك تأيتك يفك املاتبةك اخلئمسةك  ك 
مالزك فامئلك  اخ ك اصفندق:ك فجهزةك اصكمبيوتا ،ك رئلس،ك انرتنت،ك إخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  4,05ك واحناافك معيئريك 
اصثئصثةك اشاة ك (ك وجو ك نظئمك مؤمتااتك اصفيديو ك  اخ ك اصيارة:ك 
ك 
اشاة ك اصفقاةك 
مقدَّرك بـ ك  .1,557ك تأيتك يفك املاتبةك اصسئ سة ك  ك 
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فخراك تأيتك يفك املاتبةك 
اتغئالتك مالية ك اربك االنرتنت)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  3,73ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك  .1,617ك و ك ً
األخرةك اصفقاةك اصعئشاةك (تورُاك حئسوبك خئص ك  اخ ك اصيارة)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  3,52ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك 

 .1,566ك 
جدول رقم ( :)36-4اإلحصائيات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة باستعمال تكنولوجيا المعلومات
غير

غير

العبارات

مهم

غير

على

مهم

مهم
إلى
حد

اإلطالق
إمكئنية احلجز اربك 
االنرتنت ك 
تورُا ك طاق ك متعد ةك 
(نقداك  ك وبطئقةك 
صتتسديدك  ًك 
التمئن،ك إخل) ك 
انرتنتك وايك رئيك جمئنية
سااة ك تدرق ك االنرتنتك 
ائصية ك يف ك مجيع ك فحنئءك 
اصفندقك (مثال:ك املطعم،ك 
اصبهوك ك واملسب ،ك إخل) ك 
موقعئك 
رندق ك ميتتك ك  ًك 
تفئاتيًئك 
ك  ك 
صكرتونيًئ
إ ك 
وجذابًئ ك 
مبتكااك  ك 
ك ً

N

4

%

0,7

N

5

%

0,8

N
ك 
%

1
0,2

N

1

ما
6
1

ك 

 2,8ك   11,8ك  28,6ك  55,1

ك 

10

ك 

20

ك 

49

334

ك 

ك 

1,7

ك 

3,3

ك 

 8,2ك   30,4ك  55,6

ك 

ك 

0
0

ك   2ك   12ك 
ك   0,3ك   2ك 

 108ك  478
 18ك  79,5

ك 
ك 

2

ك 

399

ك 

 4,2ك   27,5ك  66,4

ك 

164

ك 
ك 

ك 

ك 

ك 

9

ك 

ك 

71

25

ك 
ك 

172

183

165

ك 
ك 

ك 

5,32

5,32

5,76

5,58
%

0,2

ك 

0,3

ك 

1,5

ك 

N

24

ك 

18

ك 

53

ك 

%

4

ك 

3

ك 

 8,8ك   17,5ك  39,4ك  27,3

 105ك  237

ك 

4,67

 )Bookingك 

%

1,5

ك 

N

26

ك 

ك 

الرتبة

ما

ك 

N

مواقع

جدا للغاية الحسابي

17

9

ك اصتواص ك 

حد

المعياري

331

رندق ك متواجد ك اتىك 
املواقع ك املتخغغة ك يفك 
ك (مث :ك 
اصسفا
رندق ك متواجد ك اتىك 

إلى

مهم مهم المتوسط االنحراف

ك 

ك 

ك 

مهم

10

ك 

15

ك 

49

320

ك 

ك 

1,7

ك 

2,5

ك 

 8,2ك   32,9ك  53,2

ك 

20

ك 

51

ك 

176

ك 

198

ك 

5,29

 103ك  225

249

ك 

4,68

0,937

0,974

0,524

0,701

1,267

1,010

1,302

5

4

1

2

10

6
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االجتمئاي ك (مث :ك 
 )Facebookك 

%

4,3

ك 

ك 

3,3

ك 

 8,5ك   17,1ك  37,4ك  29,3

رندقك يستعم ك 
"اصتكنوصوجيئتك 
اخلضااء" ك (صديقةك 

N

23

ك 

24

ك 

51

154

ك 

صتبيئة)ك منك فج ك محئيةك 
اصبيئة ك 

%

3,8

ك 

4

ك 

 8,5ك   21,5ك  36,6ك  25,6

ك 

4,60

ك وجو ك نظئم ك إصكرتوينك 
صيتق ك اصياف ك اصفندقيةك 
(مث  :ك اصبطئقئتك 
ك واصاقمك 
املمينطة
اصساي،ك إخل) ك 
تورُاك حئسوبك خئص ك 

ك 

 129ك  220

ك 

N

14

ك 

14

ك 

32

265

ك 

ك 

%

2,3

ك 

2,3

ك 

 5,3ك   14,8ك  31,1ك  144,

ك 

N

102

ك 

55

ك 

%

17

ك 

 9,2ك   20,8ك 19,1

89

ك 

187

ك 

اخ ك اصيارة ك 
تورُا ك صندوق ك فمئنئتك 

 125ك   115ك  156

ك 

48

ك 

26

ك 

8

ك 

N

34

إصكرتوينك  اخ ك اصيارة ك 

ك 

28

ك 

52

176

ك 

240

ك 

%

5,7

ك 

4,7

ك 

 8,7ك   11,8ك  29,3ك  39,9

ك 

N

64

54

وجو ك مالز ك فامئلك 
اخ ك اصفندقك (فجهزةك 
اصكمبيوتا ،ك رئلس،ك 
إنرتنت،ك إخل) ك 
وجو ك نظئم ك مؤمتااتك 
اصفيديو ك  اخ ك اصيارةك 
(اتغئالت ك مالية ك اربك 
االنرتنت) ك 
تتفزيون ك بشئشةك 
وجو ك  ك 
مسطحة ك  /ك تفئاتيةك 
اخ ك اصيارة ك 

1,274

5,02

64

ك 

71

124

ك 
ك 

193

102

%

10,6

9

32,1 20,6 10,6

17

N

92

57

167

75

%

15,3

88

122

17

1,458

ك 

ك 

1,557

1,617

8

ك 

ك 

15

16

ك 

ك 

12,5 27,8 20,3 14,6 9,5

N

32

29

50

95

202

193

%

5,3

4,8

8,3

32,1 33,6 15,8

44

36

72

122

117

7,3

6

12

19,5 34,9 20,3

4,64

وجو ك نظئم ك إادا ك 
اصطتبيئتك  اخ ك اصيارة ك  %

7

1,566

4,74

3,73

N

1,177

3,52

4,05

12

250

210

4,28

ك 
ك 

1,404

1,439

ك 
ك 

11

13

ك 
ك 
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وجو ك نظئم ك تكييفك 
رجةك حاارةك اصيارة ك 
إمكئنية
ك (Check-
اخلاوج
 )Outك انطالك قًئ ك منك 

395

N

1

5

9

38

153

%

0,2

0,8

1,5

6,3

65,7 25,5

5,53

ك 

0,774

ك 

3

ك 

ك تسجي ك 

اصيارة ك (ارب ك شئشةك 
اصتتفئزك مثال) ك 

73

N

60

50

%

10

12,1 8,3

105

120

193

20

17,5 32,1

4,08

المتوسط الموزون

Weighted mean

االنحراف المعياري

4,7546

Std. Deviation
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ك 

1,539

ك 

14

0,79172
SPSS

لمئ ك قدِّر ك املتوسط ك املوزون ك صتبعد ك اصثئين ك (استعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت

ك  Use of Information

َّ
اصذيك يشرك إىلك فنك االجتئهك صـك (فمهيةك استعمئلك 
)Technologyك بـك  4,7546وبئحناافك معيئريك مقدَّرك بـك ،0,79172ك و
تكنوصوجيئك املعتومئتك يفك املؤسسئتك اصفندقية)ك هوك املوارقة،ك لئجتئهك ائمك ور ًك قئك صستمك صيكاتك اصسداسيك ولمئك يوضحهك 

)،ك اتم َّ
ئك فنك  4,7546تقعك يفك اصفرتةك [ .]5,16-4,33ك 
ًك 
اجلدولك رقمك (35-4

وبئصتئيل،ك يشرك متوسطك فمهيةك استعمئلك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك منك وجهة ك نظاك اصسيئحك اجلزالاينيك واملقدَّر ك بـك 

جدا .ك 
()4,7546ك إىلك فنَّهك مهمك  ًّك 
ميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك بضوحك فلثاك يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك ( .)5-4ك 
ك  ك 
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شكل بياني رقم ( :)5-4متوسطات استجابات أفراد العينة حول أهمية استعمال تكنولوجيا المعلومات
توفر حاسوب خاص داخل الغرفة
وجود نظام مؤتمرات الفيديو داخل الغرفة (اتصاالت مرئية عبر االنترنت)
وجود مركز أعمال داخل الفندق (أجهزة الكمبيوتر ،فاكس ،انترنت ،الخ).
إمكانية تسجيل الخروج Check-Outانطالقًا من الغرفة (عبر شاشة التلفاز…
وجود نظام إعداد الطلبيات داخل الغرفة
فندق يستعمل "التكنولوجيات الخضراء" (صديقة للبيئة) من أجل حماية البيئة
وجود تلفزيون بشاشة مسطحة  /تفاعلية داخل الغرفة
مبتكرا وجذابًا
فندق يمتلك ً
موقعا الكترونيًا تفاعليًا ً
فندق متواجد على مواقع التواصل االجتماعي (مثلFacbook) :
توفر صندوق أمانات إلكتروني داخل الغرفة
وجود نظام الكتروني لغلق الغرف الفندقية (مثل :البطاقات الممغنطة ،رقم سري…،
فندق متواجد على المواقع المتخصصة في السفر (مثل بوكينغ ،الخ).
إمكانية الحجز عبر االنترنت
توفر طرق متعددة للتسديد (نق ًدا ،بطاقة ائتمان ،الخ)
نظام تكييف درجة حرارة الغرفة
سرعة تدفق االنترنت عالية في جميع أنحاء الفندق (مثال :المطعم ،البهو…،
انترنت واي فاي مجانية
7
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1
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ثالثا :بعد تكييف الخدمة

ك 
SPSS

Customization of Service

يوض ك اجلدولك ()37-4ك اصتكاارات ك واصنسبك املئوية ك ك واملتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئريةك الستجئبئتك 
فراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك اصثئصثك (تكييفك اخلدمة)،ك حيثك يتض َّ
ك فنك اصفقاةك اصثئنيةك (سااةك تسجي ك اصدخولك 
)ك هيك اص يك حتغتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك بـ ك  5,73ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك .0,870ك 
َّك 
واخلاوجك منك اصفندق
ك تاوجييةك مبتكاة،ك مثالك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك 
ك اشاةك (يوراك فسعئر ك 
تتيهئك يفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك اخلئمسة ك 
ملدةك معينة،ك جمئنيةك فحدك املاارقنيك يفك ررتاتك حمد ة،ك إخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك  5,37واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك  .0,928ك 
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اشاةك (يوراك اصفندقك فسعئرك تفضيتيةك و/فوك امتيئزاتك صعماللهك األوريئء)ك مبتوسطك 
تتيهئك يفك املاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك اصاابعةك  ك 
مقدَّرك بـ ك  5,30واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك .1,022ك تتيهئك يفك املاتبةك اصاابعةك اصفقاةك األوىل ك (تكييف ك فوقئت ك اصدخولك 
Check-Inك واخلاوجك Check-Outك ور ًك قئك صاغبةك اصزبونك وحئجته)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 5,24ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك 
ك اشاةك (موظفونك خيئطبونك ك ل ك زبونك بئمسه:ك ابتسئمئت،ك ستوكك و و ،ك 
.0,945ك تتيهئك يفك املاتبةك اخلئمسةك اصفقاةك احلئ ية ك 
ك مقدرك بـك  5,16واحناافك معيئري َّ
إخل)ك مبتوسط َّ
ك اشاةك (موظفوك 
ك مقدرك بـك .1,074ك تتيهئك يفك املاتبةك اصسئ سةك اصفقاةك اصثئنية ك 
اصفندقك يتحدثون ك بتيةك اصزبون)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  5,14ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك .1,097ك تأيتك يفك املاتبةك اصسئبعةك 
اصفقاةك اصعئشاةك (صتموظفنيك اهتمئمك خئصك ومكك يَّفك ور ًك قئك صاغبئتك ل ك زبون)ك مبتوسط َّ
ك مقدرك بـك 5,11ك واحناافك معيئريك 
َّ
مقدرك بـك .1,054ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئمنةك اصفقاةك اصثئمنةك (توررك خدمئتك اصنق ك منك وإىلك فمئلنك اصقغد:ك ك لئملطئرك ك واملعئملك 
اصسيئحية،ك اخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك  5,07واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,118ك تتيهئك يفك املاتبةك اصتئسعةك اصفقاةك اصسئ سةك 
افك معيئريك مقدرك بـك .1,163ك 
َّك 
(توك رُاك آصةك صنعك اصشئيك /ك اصقهوةك /ك ثالجةك  اخ ك اصيارة)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 5,04ك واحنا
إضئرةك ساياك مثال)ك 
ك 
تتيهئك يفك املاتبةك اصعئشاةك اصفقاةك اصاابعةك (إمكئنيةك تكييف ك جتهيزاتك اصيارةك ور ًك قئك حلئجئتك اصزبئلن،ك 
اشاةك اصفقاةك اصتئسعةك (رندقك ينظمك 
طك مقدرك بـك 4,79ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,295ك تأيتك يفك املاتبةك احلئ يةك  ك 
َّك 
مبتوس
فنشطةك سيئحية ك حتتك اصطتب،ك مث ك ك زيئرة ك املدينة ك فوك فهمك املعئملك اصسيئحية ،ك اخل)ك مبتوسطك مقدَّرك بـ ك  4,68ك واحناافك 
معيئري َّ
ك اشاةك (تورُاك خدمةك غسي ك املالبسك ولك يِّهئك حسبك 
اشاةك اصفقاةك اصثئصثة ك 
ك مقدرك بـك .1,289ك تأيتك يفك املاتبةك اصثئنيةك  ك 
ك مقدرك بـك 4,66ك واحناافك معيئري َّ
اصطتب)ك مبتوسط َّ
اشاةك اصفقاةك اخلئمسةك (توك رُاك 
ك مقدرك بـك .1,303ك تأيتك يفك املاتبةك اصثئصثةك  ك 
ك مقدرك بـك 4,32ك واحناافك معيئري َّ
خدمةك رائيةك األطفئلك يفك اصفندق،ك مثال:ك روضةك فوك مابية)ك مبتوسط َّ
ك مقدرك بـك .1,518ك 
اشاةك اصفقاةك اصسئبعةك (مطبخك صيرك Kitchenetteك متوراك حتتك اصطتب)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 4,2ك 
تأيتك يفك املاتبةك اصاابعةك  ك 
فخراك تأيتك يفك املاتبةك األخرةك اصفقاةك اصثئصثة ك (إمكئنية ك تيير ك  يكور ك اصيارةك ور ًك قئك 
واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك  .1,502ك و ك ً

صتفضيالتك اصزبئلن)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك 3,57ك واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,548
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جدول رقم ( :)37-4اإلحصائيات الوصفية ألهمية عناصر تكييف الخدمة ك 
غير

غير

العبارات

مهم

غير

على

مهم

مهم
إلى
حد

اإلطالق
تكييفك فوقئتك اصدخولك 
( )Check-Inك واخلاوجك 

N

( )Check-Outور ًك قئك 
صاغبةك اصزبونك وحئجته ك 

%

1,2

سااةك تسجي ك اصدخولك 

N

7

واخلاوجك منك اصفندق ك 
يكورك 
إمكئنية ك تيير ك  ك 
اصيارة ك ور ًك قئ ك صتفضيالتك 

مهم

3

7

حد

جدا للغاية الحسابي المعياري

ما

ما
ك 

إلى

مهم مهم المتوسط االنحراف

ك 

17

74

ك 

210

ك 

290

ك 
5,24

ك 
ك 

ك 

0,5
1

ك 

 2,8ك   12,3ك  34,9ك  48,3

ك 

328

ك 

 9,5ك   33,3ك  54,6

ك 

ك 

8

%

1,2

ك 

0,2

ك 

1,3

N

92

ك 

%

15,3

57

ك 

ك 

200

ك 

59

ك 

 126ك   116ك  157

ك 

51

ك 

9,8

ك 

21

ك 

 19,3ك 26,1

ك 

8,5

ك 

N

19

ك 

25

ك 

42

ك 

 112ك  180

ك 

223

ك 

%

3,2

ك 

4,2

ك 

7

ك 

18,6

ك 

30

ك 

37,1

ك 

N

األطفئل ك يف ك اصفندقك 
(مثال:ك روضةك فوك مابية) ك  %
توك رُاك آصةك صنعك اصشئيك /ك 
N

45

ك 

44

ك 

76

ك 

92

196

ك 

148

ك 

7,5

ك 

 7,3ك   12,6ك  15,3ك  32,6ك  24,6

ك 

13

ك 

15

ك 

33

261

ك 

%

2,2

ك 

2,5

ك 

 5,5ك   12,6ك  33,8ك  43,4

ك 

N

54

ك 

38

ك 

121

ك 

9

ك 

 31,1ك  20,1

ك 

اصزبئلن ك 

ك تكييفك 
إمكئنية
جتهيزات ك اصيارة ك ورقئك 
حلئجئتك اصزبئلنك (إضئرةك 
ساياك مثال) ك 
ك 
توك رُا ك خدمة ك رائيةك 

اصقهوة ك  /ك ثالجة ك  اخ ك 
اصيارة ك 

مطبخ

ك صيرك 

( )Kitchenetteك متوراك 
حتتك اصطتب ك 

ك 

5,37

3,57

4,79

%

الرتبة

ك 

4,32

69

 6,3ك  11,5

ك 

76

ك 

ك 

203

 132ك  187

ك 
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تورر ك خدمئت ك اصنق ك 
منك وإىلك فمئلنك اصقغد ك 

N

9

ك ك واملعئملك 
(لئملطئر
اصسيئحية،ك إخل) ك 

%

1,5

رندق ك ينظم ك فنشطةك 
سيئحية ك حتت ك اصطتبك 
ك (زيئرة ك املدينة ك فو ك فهمك 
املعئملك اصسيئحية،ك إخل) ك 
ك اهتمئمك 
صتموظفني
خئص ك ومكك يَّف ك ور ًك قئك 
صاغبئتك ل ك زبون ك 
موظفون ك خيئطبون ك ك ل ك 
زبون ك بئمسه (ابتسئمئتك 
ك وستوكك و و ،ك إخل) ك 
ك اصفندقك 
موظفو
يتحدثونك بتيةك اصزبون ك 
تورُا ك خدمة ك غسي ك 

ك 

19

ك 

23

262

ك 

ك 

3,2

ك 

 3,8ك   13,8ك  34,1ك  43,6

ك 

83

ك 
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ك 
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ك 
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ك 
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N
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ك 
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ك 
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ك 

ك 
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%
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ك 

5

ك 
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ك 
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N
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ك 
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ك 
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ك 
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%
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ك 
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N

7
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ك 
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ك 

%
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ك 
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ك 

ك 
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ك 
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191

ك 

1,289

5,11

ك 
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196

287

N

10

12

28

%

1,7

2

4,7

47,8 32,6 11,3
166

N

28

20

48

102

%

4,7

3,3

8

17

27,6 39,4

N

10

5

22

55

177

332

صعماللهك األوريئء ك 

%

1,7

0,8

3,7

9,2

55,2 29,5

ك تاوجييةك 
يورا ك فسعئر ك 
مبتكاة ك (مثال ك احلغولك 

N

7

4

11

61

346

اتى ك صيتة ك جمئنية ك اندك 
احلجزك ملدةك معينة) ك 

%

1,2

0,7

1,8

172

5,14

4,66

ك 

5,37

المتوسط الموزون

ك 

ك 

5

1,097

ك 

1,303

ك 

1,022

0,928

ك 

ك 

57,6 28,6 10,1

Weighted mean
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املالبسك ولك يِّهئ ك 
يورا ك اصفندق ك فسعئرك 
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لمئ ك قدِّر ك املتوسط ك املوزون ك صتبعد ك اصثئصث ك (تكييف ك اخلدمة ك  )Customization of Serviceك بـ ك 4,8689

َّ
اصذيك يشرك إىلك فنك االجتئهك صـك (فمهيةك تكييفك اخلدمة)ك هوك املوارقة،ك ك لئجتئهك 
وبئحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك ،0,73886ك و
)،ك اتم َّ
ئك فن ك  4,8689تقعك يفك اصفرتةك [-4,33
ًك 
ائمك ور ًك قئك صستمك صيكاتك اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك (35-4
 .]5,16ك 

وبئصتئيل،ك يشرك متوسطك فمهيةك تكييفك اخلدمئتك منك وجهةك نظاك اصسيئحك اجلزالاينيك واملقدَّرك بـك ()4,8689ك إىلك فنَّهك 
جدا .ك 
مهمك  ًّك 
ميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك بوضوحك فلثاك يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك ( .)6-4ك 
شكل بياني رقم ( :)6-4متوسطات استجابات أفراد العينة حول أهمية تكييف الخدمة

إمكانية تغيير ديكور الغرفة وف ًقا لتفضيالت الزبائن
مطبخ صغير Kitchenetteمتوفر تحت الطلب
توفر خدمة رعاية األطفال في الفندق (مثال :روضة ،مربية)
توفر خدمة غسيل المالبس وكيِّها حسب الطلب
فندق ينظم أنشطة سياحية تحت الطلب (زيارة المدينة أو أهم المعالم…
إمكانية تكييف تجهيزات الغرفة وف ًقا لحاجات الزبائن (إضافة سرير مثال)
توفر آلة صنع الشاي  /القهوة  /ثالجة داخل الغرفة
توفير خدمات النقل من وإلى أماكن القصد (كالمطار والمعالم السياحية…،
للموظفين اهتمام خاص ومكيَّف وف ًقا لرغبات كل زبون
موظفو الفندق يتحدثون بلغة الزبون
موظفون يخاطبون كل زبون باسمه (ابتسامات وسلوك ودود ،الخ ).

تكييف أوقات الدخول ( )Check-Inوالخروج (…Check-
يوفر الفندق أسعار تفضيلية و/أو امتيازات لعمالئه األوفياء
يوفر أسعار ترويجية مبتكرة (مثال الحصول على ليلة مجانية عند الحجز…
سرعة تسجيل الدخول والخروج من الفندق
7
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د .سلوك السائح

Tourist Behaviour

رابعا :بعد االستعداد لإلقامة

Willingness To Stay

يوض ك اجلدولك ()38-4ك اصتكاارات ك واصنسبك املئوية ك ك واملتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئريةك الستجئبئتك 
فراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك اصاابعك (االستعدا ك صإلقئمة)،ك حيثك يتض َّ
ك فنك اصفقاةك األوىلك (صوك لئنتك صديك إمكئنيةك 
ك حتغتتك اتىك فاتىك متوسطك و َّ
املقدرك بـك 5,17ك واحناافك معيئريك 
االختيئر،ك سأختئرك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا)ك هيك اص ي َّك 
مقدَّرك بـ ك .0,948ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك اصثئصثة ك (فنئك اتىك استعدا ك صإلقئمةك يفك رندق ك مبتكاك فثنئءك سفاي)ك 
مبتوسطك مقدَّرك بـك  5,09واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك  .1,001ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك اصثئنيةك (فخططك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك فثنئءك سفاي)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك  4,78واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,134ك  ك 
جدول رقم ( :)38-4اإلحصائيات الوصفية لالستعداد لإلقامة في فندق مبتكر ك 
غير

غير

العبارات

غير موافق

موافق

فخططك صإلقئمةك يف ك 
رندق ك مبتكا ك فثنئءك 
سفاي ك 

موافق

نوعا موافق
ً
ما

نوعا
موافق
ً

تماما
ً

صو ك لئنت ك صديك 
إمكئنية ك االختيئر،ك 
سأختئر ك اإلقئمة ك يفك 
رندقك مبتكا ك 

موافق

ما

تماما
ً

10

ك 

17

ك 

1,7

ك 

2,8

ك 

ك 

26

ك 

141

4,3

ك 

 23,5ك   38,6ك  28,3

ك 

20

ك 

243

ك 

3,3

ك 

 15,5ك   38,3ك  40,4

ك 

N

3

%

0,5

ك 

N

14

ك 

18

%

2,3

ك 

3

ك 

7

ك 

265

ك 

 14,3ك   36,6ك  44,1

ك 

170

ك 

86

ك 

المتوسط

220

ك 

5,17

فنئ ك اتى ك استعدا ك 
صإلقئمةك يفك رندق ك 
%
مبتكاك فثنئءك سفاي ك 
N

8
1,3

ك 
ك 

المتوسط الموزون

1,2

ك 

93

ك 

ك 

232

230

ك 

ك 

4,78

5,09

Weighted mean

االنحراف المعياري
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المعياري

الرتبة

0,948

1,134

1,001

5,0150

Std. Deviation
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لمئك قدِّرك املتوسطك املوزونك صتبعدك اصاابعك (االستعدا ك صإلقئمةك )Willingness To Stayك بـك  5,0150وبئحناافك 
ك مقدرك بـك ،0,90306ك واصذيك يشرك إىل َّ
معيئري َّ
ك فنك االجتئهك صـك (االستعدا ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا)ك هوك املوارقة،ك ك لئجتئهك 
)،ك اتم َّ
ئك فن ك  5,0150تقعك يفك اصفرتةك [-4,33
ًك 
ائمك ور ًك قئك صستمك صيكاتك اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك (39-4
 .]5,16ك 

وبئصتئيل ،ك يشر ك متوسط ك االستعدا ك صإلقئمة ك يف ك رندق ك مبتكا ك من ك وجهة ك نظا ك اصسيئح ك اجلزالايني ك واملقدَّر ك بـك 
()5,0150ك إىلك املوارقة .ك 
جدول رقم ( :)39-4ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت السداسي

)(6-point Likert scale

التفسير اللَّفظي

المقياس

المرجح باألوزان
المتوسط َّ

طول الفترة

Verbal interpretation

Scale

Weighted
mean interval

Interval

ارقك متئمئ
ًك 
مو

6

ك 

منك 5,17ك إىلك  6ك 

موارق

5

ك 

منك 4,33ك إىلك 5,16

ك 

ارقك نوائك مئ
ًك 
مو

4

ك 

منك 3,49ك إىلك 4,32

ك 

0,83

3

ك 

منك 2,67ك إىلك 3,50

ك 

0,83

ك 

غرك موارق

2

ك 

منك 1,83ك إىلك 2,66

ك 

0,83

ك 

ارقك متئمئ
ًك 
غرك مو

1

ك 

منك 1,00ك إىلك 1,82

ك 

0,82

ك 

ارقك نوائك مئ
ًك 
غرك مو

0,83

ك 

0,83

ك 
ك 

المصدر :من إعداد الطالبة

ميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك ب ك وضوحك فلثاك يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك ( .)7-4ك 
شكل بياني رقم ( :)7-4متوسطات استجابات أفراد العينة حول االستعداد لإلقامة في فندق مبتكر
أخطط لإلقامة في فندق مبتكر أثناء سفري

أنا على استعداد لإلقامة في فندق مبتكر أثناء سفري

لو كانت لدي إمكانية االختيار ،سأختار اإلقامة في فندق مبتكر

5,2

5,1

5

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5
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خامسا :بعد االستعداد للدفع

Willingness To Pay

يوض ك اجلدولك ()40-4ك اصتكاارات ك واصنسبك املئوية ك ك واملتوسطئتك احلسئبيةك واالحناارئتك املعيئريةك الستجئبئتك 
فراا ك اينةك اصدراسةك حولك اصبعدك اخلئمسك (االستعدا ك صتدرع)،ك حيثك يتض َّ
ك فنك اصفقاةك األوىلك (اصفنئ قك املبتكاةك توراك 
)ك هيك اص يك حتغتتك اتىك فاتىك متوسطك واملقدَّرك بـ ك  4,66ك واحنااف ك معيئريك مقدَّرك بـك 
َّك 
قيمة ك جيدة ك مقئرنةك بأسعئرهئ
.1,228ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئنيةك اصفقاةك اصثئنية ك (منك املقبولك  رعك مبتغك إضئيفك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندق ك مبتكا)ك 
مبتوسطك مقدَّرك بـك  4,42واحناافك معيئريك مقدَّرك بـ ك  .1,250ك تتيهئك يفك املاتبةك اصثئصثةك اصفقاةك اصثئصثةك (فنئك مستعدك صتدرعك 
فلثاك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا)ك مبتوسطك مقدَّرك بـك  4,11واحناافك معيئريك مقدَّرك بـك .1,420ك  ك 
جدول رقم ( :)40-4اإلحصائيات الوصفية لالستعداد للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر ك 
غير

األسئلة

غير موافق

موافق

من ك املقبول ك  رعك 
مبتغ إضئيف ك من
فج ك اإلقئمة يفك 
رندقك مبتكا ك 
فنئ ك مستعد ك صتدرعك 
فلثا ك من ك فج ك 
اإلقئمة ك يف ك رندقك 

موافق

نوعا موافق
ً
ما

نوعا
موافق
ً

تماما
ً

اصفنئ ق ك املبتكاةك 
تورا قيمة ك جيدةك 
مقئرنة بأسعئرهئ ك 

مبتكا ك 

غير

موافق

ما

تماما
ً

18

ك 

66

ك 

135

175

ك 

3

ك 

11

ك 

 22,5ك   31,9ك  29,1

ك 

ك 

74

ك 

124

ك 

 12,3ك   28,1ك   31,3ك  20,6

ك 

162

ك 

161

104

ك 

27

ك 

 26,8ك  17,3

ك 

N

15

%

2,5

ك 

N

20

ك 

26

%

3,3

ك 

4,3

ك 

N

41

ك 

46

ك 

87

%

6,8

ك 

7,7

ك 

14,5

ك 

المتوسط

192

ك 

4,66

169

ك 

188

ك 

4,42

المتوسط الموزون

ك 
ك 

ك 

4,11

Weighted mean

االنحراف المعياري

Std. Deviation
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المعياري

الرتبة

1,228

1,250

1,420

4,3949
1,10876

1

2

3
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لمئك قدِّرك املتوسطك املوزونك صتبعدك اخلئمسك (االستعدا ك صتدرعك )Willingness To Payك بـك  4,3949وبئحناافك 
َّ
اصذيك يشرك إىلك فنك االجتئهك صـك (االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا)ك 
معيئريك مقدَّرك بـك ،1,10876ك و
)،ك اتم َّ
ئك فنك  4,3949تقعك 
ًك 
هوك املوارقة،ك لئجتئهك ائمك ور ًك قئك صستمك صيكاتك اصسداسيك ولمئك يوضحهك اجلدولك رقمك (39-4

يفك اصفرتةك [ .]5,16-4,33ك 

وبئصتئيل،ك يشرك متوسطك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك منك وجهةك نظاك اصسيئحك اجلزالاينيك 
ك 
واملقدَّرك بـك ()4,3949ك إىلك املوارقة .ك 
ميكنك توضي ك هذهك اصنتئلجك بضوحك فلثاك يفك اصشك ك اصبيئينك رقمك ( .)8-4ك 
شكل بياني رقم ( :)8-4متوسطات استجابات أفراد العينة حول االستعداد للدفع من أجل اإلقامة في
فندق مبتكر ك 

أنا مستعد للدفع أكثر من أجل اإلقامة في فندق مبتكر

من المقبول دفع مبلغ إضافي من أجل اإلقامة في فندق مبتكر

الفنادق المبتكرة توفر قيمة جيدة مقارنة بأسعارها

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4

3,9

3,8
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3.2.4

اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة

Testing the Relationships between Study

.Variables
أ .العالقة بين االستعداد لإلقامة واالبتكار في صناعة الفندقة


االرتباط بين االستعداد لإلقامة وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة

يوض ك اجلدولك رقمك ()41-4ك معئم ك ارتبئطك برسونك بنيك املتيرك اصتئبعك (االستعدا ك صإلقئمة)ك واملتيراتك املستقتةك 
(ابتكئراتك تغميم/نوعك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة)،ك حيثك جئءتك مجيعك اصعالقئتك 
طا يةك وقويةك بأاتىك معئم ك ارتبئطك صبعدك تكييفك اخلدمة ك بقيمةك )**.(0,416ك يتيهك ابتكئراتك نوع/تغميم ك اصفندقك 
بقيمةك (**)0.414ك وف ىنك قيمةك ارتبئطك لئنتك صبعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك (**)0,384ك ومجيعك املعئمالتك 
ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك املعنويةك ( .)0,001ك 
جدول رقم ( :)41-4معامالت االرتباط بين االستعداد لإلقامة وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة
معامل االرتباط

الداللة اإلحصائية

r

P value

ابتكارات نوع/تصميم الفندق

**0,414

0,000

استعمال تكنولوجيا المعلومات

**0,384

0,000

تكييف الخدمة

**0,416

0,000

المتغيرات

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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االنحدار بين االستعداد لإلقامة وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة

اتك املفساةك (ابتكئراتك 
ِّك 
منك فج ك معارةك اصعالقةك بنيك االستعدا ك صإلقئمة ك ) (Willingness To Stayك واملتير
نوع/تغميمك اصفندق ك ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة)،ك متك استخدامك منوذجك االحندارك اخلطيك املتعد ك 
(جدولك رقمك )42-4ك واصذيك ااتربتك ريهك متيراتك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك 
االحندارك فنك 
َّك 
وتكييفك اخلدمةك ك لمتيراتك تفسريةك ومتيرك االستعدا ك صإلقئمةك ك لمتيرك تئبع.ك فظهاتك نتئلجك منوذج ك 
منوذجك االحندارك معنويك وذصكك منك خاللك قيمةك فك ()Fك اصبئصيةك ()55,438ك بدالصةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك 
َّ
تقتةك تفساك %21,8ك منك اصتبئينك احلئص ك يفك االستعدا ك صإلقئمةك 
اصنتئلجك فنك املتيراتك املس
وتوضك  ك 
املعنويةك (،)0,001ك  ِّ
ِّ
وذصكك بئصنظاك إىلك معئم ك اصتحديدك ر .)R²( ²لمئك جئءتك قيمةك بيتئ ) (Bاص يك توض ك اصعالقةك بنيك االستعدا صإلقئمةك 
ك وابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك بقيمةك ()0,258ك ذاتك  الصةك إحغئليةك حيثك ميكنك فنك نستنتجك ذصكك منك قيمةك تك 
)(t

واصدالصةك املاتبطةك هبئك ).(0,000ك ويعينك ذصكك فك نَّ
اصفندقك مبقدارك وحدةك 
ك 
هك لتمئك حتسنت ك ابتكئراتك نوع/تغميم ك 
َّك 
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حتسنك مستوىك االستعدا ك صإلقئمة ك مبقدارك ( )0,258ك وحدة.ك ولذصكك جئءتك قيمةك بيتئك ) (Bك ملتيرك تكييفك اخلدمةك 
َّك 
حتسنك 
لتمئك حتسنك مستوىك تكييفك اخلدمة ك مبقدارك وحدةك واحدة،ك  َّك 
َّك 
فيك 
إحغئليًئ ك )،(0,000ك  ك 
ك 
اال ك 
بقيمةك ( )0,273ك  ًّك 
مستوىك االستعدا

فخراك جئءتك قيمةك بيتئك )(B
ك صإلقئمة ك مبقدارك ( ،)0,273ك و ك 

ً

اص يك توض ك اصعالقةك بنيك االستعدا ك 

فيك لتمئك حتسنك مستوىك 
صإلقئمةك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك بقيمةك )(0,185ك ذاتك  الصةك إحغئليةك )،(0,000
َّ
احدة،ك حتسنك مستوىك االستعدا ك صإلقئمةك مبقدارك ( .)0,185ك 
استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك مبقدارك وحدةك و
َّ

َّ
حيثك لشفتك اصنتيجةك فنك ائم ك تضخمك اصتبئينك صتنموذجك 
لمئك يوض ك اجلدولك نتئلجك اختبئرك اصتعد يةك اخلطية،ك 

لئنك مقدك ًرا ك بنيك ) (1,823-2,404ك فصياك منك ) (3ك ممئك يشرك إىلك ادمك وجو ك مشكتةك تعد يةك خطيةك بنيك 
َّك 
)(VIFك ك 

متيراتك اصنموذج،ك صذاك ميكنك ك لتئبةك معئ صةك االحندارك لئصتئيل :ك 

االستعداد لإلقامة (المتوقع)=ك + 2,072ك (× 0,258ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق)ك +ك (0,185ك ×ك استعمئلك 
تكنوصوجيئك املعتومئت)ك +ك (× 0,273ك تكييفك اخلدمة)ك +ك خطأك اصتنبؤ ك 
Willingness To Stay = 2,072 + (0,258 × Hotel Type/Design.Innovations) + (0,185 × Use of
Information Technology) + (0,273 × Customization of Service) + Error term

جدول رقم ( :)42-4نتائج االنحدار المتعدد بين االستعداد لإلقامة واالبتكار في صناعة الفندقة ك 
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة
(المفسرة)

ر

ر²

R

R²

قيمة ف

داللة ف

Sig.
F
ANOVA ANOVA

نوع/تصميم
االستعداد
لإلقامة
WTS

تكنولوجيا

B

ت

ت

t

Sig.

تضخم
التباين
VIF

1,823 0,000 4,760 0,258

الفندق
استعمال

بيتا

قيمة

داللة

معادل

0,218 0,467

55,438

0,000

2,404 0,000 4,026 0,185

المعلومات
تكييف الخدمة

2,201 0,000 4,163 0,273
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ب .العالقة بين االستعداد للدفع واالبتكار في صناعة الفندقة


االرتباط بين االستعداد للدفع وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة

يوض ك اجلدولك رقمك ()43-4ك  معئم ك ارتبئطك برسونك بنيك املتيرك اصتئبعك (االستعدا ك صتدرع)ك واملتيراتك املستقتةك 
(ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة)،ك حيثك جئءتك مجيعك اصعالقئتك 
طا يةك وقويةك بأاتىك معئم ك ارتبئطك البتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك بقيمةك ).(**0,319ك يتيهك استعمئلك تكنوصوجيئك 
املعتومئتك بقيمةك ()**0,309ك وف ىنك قيمةك ارتبئطك لئنت ك صبعدك تكييفك اخلدمئتك ()**0,266ك ومجيعك املعئمالتك 
ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك املعنويةك ( .)0,001ك 
جدول رقم ( :)43-4معامالت االرتباط بين االستعداد للدفع وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة
معامل االرتباط

الداللة اإلحصائية

r

P value

ابتكارات نوع/تصميم الفندق

**0,319

0,000

استعمال تكنولوجيا المعلومات

**0,309

0,000

تكييف الخدمة

**0,266

0,000

المتغيرات
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االنحدار بين االستعداد للدفع وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة

ك املفساة ك (ابتكئراتك 
من ك فج ك معارة ك اصعالقة ك بني ك االستعدا ك صتدرع ك ) (Willingness To Payك واملتيرات ِّك 
نوع/تغميمك اصفندقك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمة)،ك متك استخدامك منوذجك االحندارك اخلطيك املتعد ك 
(جدولك رقمك )44-4ك واصذيك ااتربتك ريهك متيراتك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك 
ك فنك منوذجك 
ك اخلدمةك لمتيراتك تفسريةك ومتيرك االستعدا ك صتدرعك لمتيرك تئبع.ك فظهاتك نتئلجك منوذجك االحندار َّك 
ك 
وتكييف
االحندارك معنويك وذصكك منك خاللك قيمة ك فك ()Fك اصبئصيةك ()27,325ك بدالصةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك املعنويةك 
ك 
َّ
املستقتةك تفساك %12,1ك منك اصتبئينك احلئص ك يفك االستعدا ك صتدرعك وذصكك 
اصنتئلجك فنك املتيراتك 
وتوضك  ك 
(،)0,001ك  ِّ
ِّ
بئصنظاك إىلك معئم ك اصتحديد ك ر .)R²( ²لمئك جئءتك قيمةك بيتئ

)(B

اص يك توض ك اصعالقةك بنيك االستعدا صتدرعك 

ك وابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك بقيمةك ()0,268ك ذاتك  الصةك إحغئليةك حيثك ميكنك فنك نستنتجك ذصكك منك قيمةك تك 
) (tك واصدالصةك املاتبطةك هبئك ) .(0,000ك ويعينك ذصكك فك نَّ
هك لتمئك حتسنتك ابتكئرات ك نوع/تغميم ك اصفندقك مبقدارك وحدةك 
َّك 
حتسنك مستوىك االستعدا ك صتدرعك مبقدارك )(0,268ك وحدة.ك ولذصكك جئءتك قيمةك بيتئك ) (Bملتيرك استعمئلك 
واحدة،ك  َّك 
لتمئك حتسنك مستوىك استعمئلك اصتكنوصوجيئك 
َّك 
فيك 
إحغئليًئ ك )،(0,008ك  ك 
ك 
اال ك 
تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك بقيمةك ) (0,220ك  ًّك 
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فخراك جئءتك قيمةك بيتئك )(Bك اص يك توض ك اصعالقةك 
مبقدارك وحدة،ك  َّك 
حتسنك مستوىك االستعدا ك صتدرعك مبقدارك ).(0,220ك و ك ً
فيك لتمئك حتسنك مستوىك 
بنيك االستعدا ك صتدرعك وتكييفك اخلدمةك بقيمةك )(0,154ك ذاتك  الصةك إحغئليةك )،(0,000
َّ
،ك حتسنك مستوىك االستعدا ك صتدرعك مبقدارك ) .(0,154ك 
تكييفك اخلدمةك مبقدراك وحدة َّ
َّ
يةك اخلطيةك حيثك لشفتك اصنتيجةك فنك ائم ك تضخمك اصتبئينك صتنموذجك 
لمئك يوض ك اجلدولك نتئلجك اختبئرك اصتعد
لئنك مقدك ًرا ك بنيك ) (1,823-2,404ك فصياك منك ) (3ك ممئك يشرك إىلك ادمك وجو ك مشكتةك تعد يةك خطيةك بنيك 
َّك 
)(VIFك ك 
متيراتك اصنموذج،ك لمئك نستطيعك لتئبةك معئ صةك االحندارك لئصتئيل :ك 

االستعداد للدفع (المتوقع)= ك  1,832ك  +ك ( × 0,268ك ابتكئراتك نوع/تغميم ك اصفندق)ك  +ك ( × 2,220استعمئلك 
تكنوصوجيئك املعتومئت)ك +ك (0,154ك × تكييفك اخلدمة) +ك خطأك اصتنبؤ ك 
Willingness To Pay.= 1,832 + (0,268 × Hotel Type/Design Innovations) + (2,220 × Use of
Information Technology) + (0,154 × Customization of Service) + Error term

جدول رقم ( :)44-4نتائج االنحدار المتعدد بين االستعداد للدفع واالبتكار في صناعة الفندقة ك 
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة
(المفسرة)

ر

ر²

R

R²

قيمة ف

داللة ف

Sig.
F
ANOVA ANOVA

نوع/تصميم

للدفع
WTP

B

t

Sig.

تضخم
التباين
VIF
1,823

استعمال
تكنولوجيا

0,121 0,347

27,325

0,000

0,008 2,641 0,220

2,404

المعلومات
تكييف

0,000 2,631 0,154

الخدمة

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
4.2.4

ت

ت

0,000 3,791 0,268

الفندق
االستعداد

بيتا

قيمة

داللة

معادل

نتائج اختبار فرضيات الدراسة

2,201
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Results of Hypothesis Testing

ااضئ صنتئلج اصتحتي اإلحغئلي اصذي مت بياض اختبئر راضيئت اصدراسة ،ومن فج
يتضمنك هذا اصقسم ً

ونظاا صطبيعة راضيئت اصدراسة متك استخدام معئم االرتبئط صبرسونك )،(rك واختبئر تك )(t-testك واختبئرك 
حتقيق ذصك ً
اصتبئين ك األحئ ي

ك )One-Way

 ،(ANOVAك ك لمئ مت االاتمئ ك اتى حتتي االحندار
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ك اصبسيط (Simple
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) ،Regressionمعك استخدامك حتتي ك اصتبئينك )(ANOVAك الختبئرك املعنويةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندار،ك بئإلضئرةك 
إىلك حتتي ك االحندارك املتعد ك ).(Multiple Regressionك وريمئك يتيك ااضك صنتئلجك اختبئرك هذهك اصفاضيئت :ك 
الفرضية األولى :تؤثر ابتكارات نوع/تصميم الفندق على استعداد السائح الجزائري لإلقامة في
الفندق.
الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك ابتكئراتك نوع/تغميم ك اصفندقك اتىك االستعدا ك صإلقئمةك يفك 
اصفندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك (َّ 45-4
)ك فنك معئم ك االرتبئطك رك )(rك بنيك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 
واستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك اصفندقك متوسطك بقيمةك )** (0,414ك معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك 
مستوىك معنويةك )(0,01ك حسبمئك تبك يِّنهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول .ك 
وبنئءً ك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك ابتكئراتك نوع/تغميم ك اصفندقك واستعدا ك اصسيئحك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية :ك 
YWTS = 2.862 + 0.460 XHotel Type/Design innovations

حيث :ك 
 :YWTSميث ك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفندقك  ك 
 :XHotel Type/Design innovationsميث ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق ك 
وصتتألدك منك اصدالصةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةك فك )(Fك اصبئصيةك ()123,979ك 
َّ
يفك حنيك فنك قيمةك تك )(tك مقدَّرةك بـك )(11,135ك اندك مستوىك معنويةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك املعنويةك (،)0,001ك 
وهبذاك رإنك اصنموذج ك ك يُع ُك دك ذاك  الصةك إحغئلية.ك وبنئءًك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتة َّ
ك بأنك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 
تؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق.
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جدول رقم ( :)45-4ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية األولى ك 
معامل
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة
(المفسرة)

ارتباط

معامل

كارل

التحديد

بيرسون

ر²

ر

R²

تحليل التباين

معامل
المتغير

الجزء

المستقل الثابت
بيتا

a

B

r

االستعداد
لإلقامة
WTS

قيمة
معامل
التباين
ف

داللة
ف
Sig.

ANOVA

قيمة
المعامل
ت

داللة
ت
Sig.

t

F

نوع/تصميم
الفندق

**0,414

0,171

0,460

0,000 11,135 0,000 123,979 2,862

Hotel
Type/Design
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ك فنك قيمةك ر²ك )(R²ك صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك 
يةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي َّك 
ِّ ك 
فمئك خبغوصك اصقدرةك اصتفسر
)(0,171ك بنسبةك تفسريةك تعئ لك )،(%17,1ك وهذاك يعين َّ
فساك مئك قيمتهك )(%17,1ك 
ك فنك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك ت ِّك 
صتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق.ك 
منك ا ُك 
الفرضية الثانية :يؤثر استعمال تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الفندقية على استعداد السائح
الجزائري لإلقامة في الفندق.
الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك استعمئلك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك اتىك االستعدا ك صإلقئمةك يفك 
اصفندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك (َّ 46-4
)ك فنك معئم ك االرتبئطك رك )(rك بنيك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك 
واستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك اصفندقك متوسطك بقيمةك )** (0,384ك معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك 
مستوىك معنويةك )(0,01ك حسبمئك تبك يِّنهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول .ك 
وبنئءً ك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك استعمئلك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك واستعدا ك اصسيئحك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية :ك 
YWTS = 2.933 + 0.438 XUse of Information Technology

حيث :ك 
 :YWTSميث ك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفندقك  ك 
 :XUse of Information Technologyميث ك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت ك 
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وصتتألدك منك اصدالصةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةك فك )(Fك اصبئصيةك ()103,528ك 
َّ
يفك حنيك فنك قيمةك تك )(tك مقدَّرةك بـك )(10,175ك اندك مستوىك معنويةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك املعنويةك (،)0,001ك 
وهبذاك رإنك اصنموذج ك ك يُع ُك دك ذاك  الصةك إحغئلية.ك وبنئءًك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتة َّ
ك بأنك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك 

يفك املؤسسئتك اصفندقيةك يؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق .ك 

جدول رقم ( :)46-4ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية الثانية
معامل
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة
(المفسرة)

ارتباط

معامل

كارل

التحديد

بيرسون

ر²

ر

R²

معامل
المتغير

لإلقامة
WTS

الجزء

المستقل الثابت
بيتا
B

r

االستعداد

تحليل التباين

a

قيمة
معامل
التباين
ف

داللة
ف
Sig.

ANOVA

قيمة
المعامل
ت

داللة
ت
Sig.

t

F

استعمال
تكنولوجيا

**0,384

0,147

0,438

0,000 10,175 0,000 103,528 2,933

المعلومات
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ك فنك قيمةك ر²ك )(R²ك صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك 
فمئك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي َّك 
) (0,147ك بنسبة ك تفسرية ك تعئ ل ك ) ،(%14,7ك وهذا ك يعين َّ
يفسا ك مئ ك قيمتهك 
ك فن ك استعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك  ِّك 
منك اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق.ك 
ُك 
)(%14,7ك 
الفرضية الثالثة :يؤثر تكييف الخدمة في المؤسسات الفندقية على استعداد السائح الجزائري لإلقامة
في الفندق.
الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك تكييفك اخلدمةك اتىك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفندق.ك إذك يتض ك 
منك خاللك اجلدولك رقمك (َّ 47-4
)ك فنك معئم ك االرتبئطك رك )(rك بنيك تكييفك اخلدمةك واستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك 
يفك اصفندقك متوسطك بقيمةك )**(0,416ك معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك مستوىك معنويةك )(0,01ك حسبمئك تبينهك 
اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول .ك 
وبنئءًك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك تكييفك اخلدمةك واستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
يفك اصفندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية :ك 
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YWTS = 2.540 + 0.508 XCustomization of Service

حيث :ك 
 :YWTSميث ك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفندقك  ك 
 :XCustomization of Serviceميث ك تكييفك اخلدمة ك 
وصتتألدك منك اصدالصةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةك فك )(Fك اصبئصيةك ()125,341ك 
َّ
يفك حنيك فنك قيمةك تك )(tك مقدَّرةك بـك )(11,196ك اندك مستوىك معنويةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك املعنويةك (،)0,001ك 
وهبذاك رإنك اصنموذج ك ك يُع ُك دك ذاك  الصةك إحغئلية.ك وبنئءًك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتة َّ
ك بأنك تكييفك اخلدمةك يفك املؤسسئتك 
اصفندقيةك يؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق.

الجدول رقم ( :)47-4ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية الثالثة
معامل
المتغيرات

المتغير

المستقلة

التابع

(المفسرة)

ارتباط

معامل

كارل

التحديد

بيرسون

ر²

ر

R²

معامل
المتغير

االستعداد
لإلقامة
WTS

**0,416 Customization
of Service

الجزء

المستقل الثابت
بيتا
B

r

تكييف الخدمة

تحليل التباين

a

قيمة
معامل
التباين
ف

داللة
ف
Sig.

ANOVA

قيمة
المعامل
ت

داللة
ت
Sig.

t

F

0,173

0,508

0,000 11,196 0,000 125,341 2,540

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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ك فنك قيمةك ر²ك )(R²ك صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك 
فمئك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي َّك 
َّ
منك اصتيرك 
ُك 
يفساك مئك قيمتهك )(%17,3ك 
،ك وهذاك يعينك فنك تكييفك اخلدمةك  ِّك 
)(0,173ك بنسبةك تفسريةك تعئ لك )(%17,3
يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق.ك 
الفرضية الرابعة :تؤثر ابتكارات نوع/تصميم الفندق على استعداد السائح الجزائري للدفع من أجل
اإلقامة في الفندق .ك 
الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك نوع/تغميمك اصفندقك اتىك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
يفك اصفندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك ()48-4ك  َّ
فنك معئم ك االرتبئطك رك )(rك بنيك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 
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واستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك متوسطك بقيمةك )**(0,319ك معك  الصةك إحغئليةك هلذهك 
اصعالقةك اندك مستوىك معنويةك )(0,01ك حسبك مئك تبينهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول .ك 
وبنئءً ك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك ابتكئراتك نوع/تغميم ك اصفندقك واستعدا ك اصسيئحك 
اجلزالاينيك إىلك اصدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية :ك 
YWTP = 2.360 + 0.435 XHotel Type/Design Innovations

حيث :ك 
 :YWTPميث ك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق ك 
 :XHotel Type/Design Innovationsميث ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق ك 
وصتتألدك منك اصدالصةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةك فك )(Fك اصبئصيةك ()67,768ك 
َّ
يفك حنيك فنك قيمةك تك )(tك مقدَّرةك بـك )(8,232ك اندك مستوىك معنويةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك املعنويةك (،)0,001ك 
وهبذاك رإنك اصنموذج ك ك يُع ُك دك ذاك  الصةك إحغئلية.ك وبنئءًك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتة َّ
ك بأنك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 
تؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.

جدول رقم ( :)48-4ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية الرابعة
معامل
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة
(المفسرة)

ارتباط

معامل

كارل

التحديد

بيرسون

ر²

ر

R²

تحليل التباين

معامل
المتغير

الجزء

المستقل الثابت
بيتا

a

B

r

االستعداد
للدفع
WTP

قيمة

داللة

معامل

ف

التباين

Sig.

ف

ANOVA

قيمة
المعامل
ت

داللة
ت
Sig.

t

F

نوع/تصميم
الفندق

**0,319

0,102

0,435

2,360

67,768

0,000

8,232

0,000

Hotel
Type/Design

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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ك فنك قيمةك ر²ك )(R²ك صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك 
فمئك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي َّك 
)(0,102ك بنسبةك تفسريةك تعئ لك )،(%10,2ك وهذاك يعين َّ
فساك مئك قيمتهك )(%10,2ك 
ك فنك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك ت ِّك 
منك اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك 
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الفرضية الخامسة :يؤثر استعمال تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الفندقية على استعداد السائح
الجزائري للدفع من أجل اإلقامة في الفندق.
الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك اتىك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك 
اإلقئمةك يفك اصفندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك (َّ 49-4
)ك فنك معئم ك االرتبئطك رك )(rك بنيك استعمئلك تكنوصوجيئك 
املعتومئت ك واستعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك متوسطك بقيمةك )** (0,309ك معك  الصةك 
إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك مستوىك معنويةك )(0,01ك حسبمئك تبينهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول .ك 
وبنئءً ك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك استعمئلك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك واستعدا ك اصسيئحك 
اجلزالاينيك إىلك اصدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك ورقك املعئ صةك اصتئصية :ك 
YWTP = 2.337 + 0.433 XUse of Information Technology

حيث :ك 
 :YWTPميث ك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق ك 
 :XUse of Information Technologyميث ك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئت ك 
وصتتألدك منك اصدالصةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةك ) (Fك اصبئصيةك ()63,227ك يفك 
َّ
حنيك فن ك قيمة ك ت ك ) (tك مقدَّرةك بـ ك ) (7,952ك اندك مستوىك معنويةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك املعنويةك (،)0,001ك 
وهبذاك رإنك اصنموذج ك ك يُع ُك دك ذاك  الصةك إحغئلية.ك وبنئءًك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتة َّ
ك بأنك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك 
يفك املؤسسئتك اصفندقيةك يؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق .ك 

جدول رقم ( :)49-4ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية الخامسة
معامل
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة
(المفسرة)

ارتباط

معامل

كارل

التحديد

بيرسون

ر²

ر

R²

تحليل التباين

معامل
المتغير

الجزء

المستقل الثابت
بيتا

a

B

r

االستعداد
للدفع
WTP

قيمة
معامل

داللة
ف

التباين

Sig.

ف

ANOVA

قيمة
المعامل
ت

داللة
ت
Sig.

t

F

استعمال
تكنولوجيا

**0,309

0,095

0,433

2,337

63,227

0,000

المعلومات
المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج
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7,952

0,000

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
ك فنك قيمةك ر²ك )(R²ك صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك 
فمئك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي َّك 
َّ
يفساك مئك قيمتهك )(%9,5ك 
،ك وهذاك يعينك فنك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك  ِّك 
)(0,095ك بنسبةك تفسريةك تعئ لك )(%9,5
منك اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك 
الفرضية السادسة :يؤثر تكييف الخدمة في المؤسسات الفندقية على استعداد السائح الجزائري
للدفع من أجل اإلقامة في الفندق.
الختبئرك هذهك اصفاضية،ك متك تقدياك منوذجك احندارك تكييفك اخلدمة ك اتىك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
اصفندق.ك إذك يتض ك منك خاللك اجلدولك رقمك (َّ )50-4
ك فنك معئم ك االرتبئطك رك )(rك بنيك تكييفك اخلدمةك واستعدا ك اصسئل ك 
اجلزالايك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك منخفض ك بقيمةك )** (0,266ك معك  الصةك إحغئليةك هلذهك اصعالقةك اندك 
مستوىك معنويةك )(0,01ك حسبمئك تبينهك اصنتئلجك املوضحةك يفك اجلدول .ك 
وبنئءًك اتىك نتئلجك حتتي ك االحندارك ميكنك متثي ك اصعالقةك بنيك تكييفك اخلدمةك واستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك إىلك اصدرعك 

منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ورقك املعئ صةك اصتئصية :ك 

YWTP = 2.452 + 0.399 XCustomization of Service

حيث :ك 
 :YWTPميث ك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق ك 
 :XCustomization of Serviceميث ك تكييفك اخلدمة ك 
وصتتألدك منك اصدالصةك اإلحغئليةك صنموذجك االحندارك اصنئتج،ك تبنيك نتئلجك حتتي ك قيمةك فك )(Fك اصبئصيةك ()45,604ك 
َّ
يفك حنيك فنك قيمةك تك )(tك مقدَّرةك بـك )(6,753ك اندك مستوىك معنويةك ()0,000ك فصياك منك مستوىك املعنويةك (،)0,001ك 
وهبذاك رإنك اصنموذج ك ك يُع ُك دك ذاك  الصةك إحغئلية.ك وبنئءًك اتيهك يتمك قبولك اصفاضيةك اصقئلتة َّ
ك بأنك تكييفك اخلدمةك يفك املؤسسئتك 
اصفندقيةك يؤثاك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.
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جدول رقم ( :)50-4ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية السادسة
معامل
المتغير
التابع

المتغيرات
المستقلة
(المفسرة)

ارتباط

معامل

كارل

التحديد

بيرسون

ر²

ر

R²

تحليل التباين

معامل
المتغير

الجزء

المستقل الثابت
بيتا

a

قيمة
معامل
التباين

B

r

االستعداد
للدفع
WTP

تكييف الخدمة

**0,266 Customization
of service

ف

داللة
ف
Sig.

ANOVA

قيمة

داللة

المعامل

ت

ت

Sig.

t

F
0,071

0,399

0,000 45,604 2,452

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج

6,753

0,000
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ك فنك قيمةك ر²ك )(R²ك صعالقئتك هذاك اصنموذجك بتيتك 
فمئك خبغوصك اصقدرةك اصتفسريةك صتنموذجك رتبنيك نتئلجك اصتحتي َّك 
َّ
يفساك مئك قيمتهك )(%7,1ك منك اصتيرك يفك 
،ك وهذاك يعينك فنك تكييفك اخلدمةك  ِّك 
)(0,071ك بنسبةك تفسريةك تعئ لك )(%7,1
اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك  ك 
الفرضية السابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد السياح

الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف خصائصهم الديمغرافية.
الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك ت*ك )1(T-Testك وحتتي ك اصتبئينك األحئ

ي**ك  (ANOVA

2

ارية.ك 
)، One-Wayك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك خغئلغهمك اصدمييا ك 
صك 
نظااك صوجو ك ادةك خغئلصك  مييااريةك متك تقسيمك اصفاضيةك إىلك ادةك راضيئتك راايةك ختت ك 
لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فك نَّهك  ك ً
ل ك واحدةك منهئك مبتيرك  ميياايفك معني.ك حيثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل :ك 

الفرضية الفرعية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف جنسهم.
صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )،(Independant Samples T-Testك 
حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل :ك 

1ك *ك يتمك االاتمئ ك اتىك اختبئرك تك )(T-testك منك فج ك  راسةك االختالرئتك فوك اصفاوقئتك بنيك جممواتنيك رقطك (مثالك بنيك اصذلورك واإلنئث) .ك 
2ك **ك يتمك االاتمئ ك اتىك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك )(ANOVA One-Wayك منك فج ك  راسةك االختالرئتك فوك اصفاوقئتك بنيك ثالثةك جمموائتك رألثا.
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جدول رقم ( :)51-4ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك السياح من حيث االستعداد لإلقامة في
تبعا للجنس
فندق مبتكر ً

الجنس

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

5,0017

0,94192

أنثى

5,0216

0,88417

قيمة ت
0,255

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

0,799

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

غرك  الك 
إحغئليئ ك 

يتض ك من ك بيئنئت ك اجلدول ك رقم ك (َّ )51-4
ك مقدر ك بـك 
ك فن ك متوسط ك استعدا ك اصذلور ك صإلقئمة ك يف ك رندق ك مبتكا َّك 
()5,0017ك بئحناافك معيئريك ( )0,94192ك وهوك فق ك منك متوسطك استعدا ك اإلنئث ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك 
()5,0216ك بئحناافك معيئريك (.)0,88417ك لمئك جئءتك نتيجةك اختبئرك تك ()0,255ك بقيمةك احتمئصيةك ()0,799ك فلربك 
،ك واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك 
ِّك 
منك مستوىك اصدالصةك ()0,05
بنيك استعدا ك اصذلورك واستعدا ك اإلنئث ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك 
راوق ك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
بئختالفك جنسهم .ك 
الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف بلد إقامتهم.
صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )،(Independant Samples T-Testك 
حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل :ك 
جدول رقم ( :)52-4ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك السياح من حيث االستعداد لإلقامة في
تبعا لبلد اإلقامة
فندق مبتكر ً

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

بلد

الجزائر

5,0006

0,9118

اإلقامة

خارج الجزائر

5,1097

0,84685

قيمة ت
1,000

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

0,318
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غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 52-4
)ك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالاك صإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك مقدرك بـ ك ()5,0006ك بئحناافك معيئريك ()0,9118ك وهوك فق ك منك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
َّك 
املقيمنيك خئرجك اجلزالاك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك ()5,1097ك بئحناافك معيئريك (.)0,84685ك لمئك جئءتك نتيجةك 
اختبئرك تك ()1,000ك بقيمةك احتمئصيةك ()0,318ك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (،)0,05ك واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك 
ذات ك  الصة ك إحغئلية ك اند ك مستوى ك اصدالصة ك ( )0,05ك بني ك استعدا ك اصسيئح ك اجلزالايني ك املقيمني ك بئجلزالا ك واصسيئحك 
اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرج ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتة ك بأنهك توجدك راوقك ذاتك 
الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك 
إقئمتهم .ك 
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف سنهم.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
ك اجلدولك 
ك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صسنهم.ك ويوض
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

رقمك ()53-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)53-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا لسنهم

السن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بين  18و 25سنة

5,0545

0,81590

ك 

بين  25و 35سنة

4,9402

ك 

0,97399

ك 

بين  36و 45سنة

5,1385

ك 

0,77718

ك 

بين  46و 55سنة

5,1481

ك 

0,85332

ك 

بين  56و 65سنة

4,9815

ك 

0,78775

ك 

أكثر من  65سنة

4,4444

ك 

0,96225

ك 

القيمة

قيمة ف

1,489

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

ك 

0,192

ك 

غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 53-4
)ك فنك متوسطك استعدا
]55

ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك اصسنك املرتاوحك بنيك [-46

افك معيئريك مقدرك بـ ك ( )0,85332ك وهوك فلربك منك بقيةك 
َّك 
مقدرك بـ ك ( )5,1481ك بئحنا
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
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َّ
املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك 

ك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقئتك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
اصدراسة.ك غرك فك نَّه َّ ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
تبعئك صسنهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  ًك 

إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم .ك 
الفرضية الفرعية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف مستوياتهم التعليمية.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملستويئهتمك اصتعتيمية.ك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

ويوض ك اجلدولك رقمك ()54-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)54-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا لمستوياتهم التعليمية

المستوى
التعليمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ثانوي وأقل

5,0370

1,10296

ك 

جامعي

5,0824

ك 

0,84345

ك 

ما بعد التدرج

4,9492

ك 

0,90306

ك 

القيمة

قيمة ف

1,573

الداللة

االحتمالية اإلحصائية
ك 

0,208

ك 

غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك من ك بيئنئت ك اجلدول ك رقم ك (َّ )54-4
ك فن ك متوسط ك استعدا ك اصسيئح ك اجلزالايني ك ذوي ك املستوى ك اصتعتيميك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()0,84345ك وهوك فلربك منك بقيةك 
َّك 
مقدرك بـك ()5,0824ك بئحنا
اجلئمعيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
املتوسطئت،ك ف َّ
يك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك 
هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك 
اصدالصةك ( .)0,05ك 
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واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملستويئهتمك اصتعتيمية.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك 
ًك 
اجلزالا

ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك 
مستويئهتمك اصتعتيمية .ك 
الفرضية الفرعية الخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد
السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف مهنتهم.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملهنتهم.ك ويوض ك اجلدولك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً
رقمك ()55-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 
جدول رقم ( :)55-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا لمهنتهم
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المهنة

موظف

4,9719

0,95933

مهن حرة

5,0518

0,79453

رجل/امرأة أعمال

5,1842

0,70048

متقاعد

4,8730

0,93379

غير موظف

5,0278

0,91331

طالب

5,1080

0,86699

القيمة

قيمة ف

0,706

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

ك 

0,619

ك 

غرك  الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 
يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 55-4
)ك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك إىلك رئةك رجئل/نسئءك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()0,70048ك وهوك فلربك منك بقيةك 
َّك 
مقدرك بـك ()5,1842ك بئحنا
األامئلك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك 

ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك 
ك 
هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك 
اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
يفك رندق ك مبتكاك بئختالفك مهنتهم،ك حيثك جئءت ك مستويئتك املعنوية ك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك 
( .)0,05ك 
276

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملهنتهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك 
ًك 
اجلزالاينيك 

إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم .ك 

الفرضية الفرعية السادسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد
السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف حالتهم العائلية.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك حلئصتهمك اصعئلتيةك ويوض ك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً
اجلدولك رقمك ()56-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 
جدول رقم ( :)56-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا لحالتهم العائلية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أعزب

4,9962

0,87228

الحالة

متزوج بدون أطفال

4,8627

1,05917

العائلية

متزوج بأطفال

5,0590

0,89420

أخرى

5,4444

0,62361

قيمة ف

1,571

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

0,195

غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 56-4
ينيك اصذينك اختئروا ك (فخاى)ك منك 
ك 
)ك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ئك ألغتبيةك إجئبئتك املستجوبني)ك صإلقئمةك يفك رندقك 
فج ك اصتعبرك انك حئصتهمك اصعئلتيةك (املتمثتةك يفك رئةك املطتقنيك ور ًك ق
َ
َّ
وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()0,62361ك 
َّك 
مقدرك بـك ()5,4444ك بئحنا
مبتكاك  َّك 
هك تبنيك منك 
اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 

خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك 
حئصتهمك اصعئلتية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
ك تبعئك حلئصتهمك اصعئلتية.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا ًك 
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الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك 
اصعئلتية .ك 
الفرضية الفرعية السابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف دخلهم.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صدختهمك ويوض ك اجلدولك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً
رقمك ()57-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 
جدول رقم ( :)57-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا لدخلهم
المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

الدخل

أقل من  20000دج

5,0800

0,84156

بين  20000وأقل من  40000دج

5,1646

0,88682

بين  40000وأقل من  60000دج

4,9158

0,92624

بين  60000وأقل من  80000دج

4,9070

1,03867

بين  80000وأقل من  100000دج

5,0593

0,78941

أكثر من  100000دج

5,0039

0,90509

ف

1,056

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

0,384

غرك  الك 
ك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 57-4
)ك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك اصدخ ك املرتاوحك بنيك 
افك معيئريك مقدرك بـ ك ()0,88682ك 
َّك 
مقدرك بـ ك ( )5,1646ك بئحنا
[ 20000وفق ك من  ]40000صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صإلقئمةك يفك رندقك 
وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،

هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلرب ك منك 
مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
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واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صدختهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك 
ًك 
اجلزالا

إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم .ك 

تبنيك صنئك 
بئصتئيل،ك وور ًك قئك صتجداولك رقمك (،)51-4ك (،)52-4ك (،)53-4ك (،)54-4ك (،)55-4ك (،)56-4ك و()57-4ك  َّ
ادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهمك فوك 
بتدك إقئمتهمك فوك سنهمك فوك مهنتهمك فوك حئصتهمك اصعئلتيةك فوك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك ولذصكك مستويئتك  خوهلم،ك حيثك 
جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصة ك (.)0,05ك وبئصتئيلك يتمك ررضك اصفاضيةك اصاليسيةك 
اصسئبعةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوق ك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلغهمك اصدميياارية.ك  ك 
الفرضية الثامنة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد السياح

الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف خصائصهم الديمغرافية.
الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك تك )(T-Testك وحتتي ك اصتبئينك األحئ

يك (ANOVA One-

)، Wayك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك خغئلغهمك 
ارية.ك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنهك ونظااك صوجو ك ادةك خغئلصك  مييااريةك متك تقسيمك اصفاضيةك إىلك ادةك راضيئتك 
اصدمييا
ك ً
راايةك ختتصك ل ك واحدةك منهئك مبتيرك  ميياايفك معني.ك حيثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل :ك 
الفرضية الفرعية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف جنسهم.
صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )،(Independant Samples T-Testك 
حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل :ك 
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جدول رقم ( :)58-4ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك السياح من حيث االستعداد للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا للجنس

الجنس

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

4,5017

1,03754

أنثى

4,3416

1,14015

قيمة ت

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

0,096

1,670

غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ ،)58-4
ك فنك متوسطك استعدا ك اصذلورك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
مقدرك بـك ()4,5017ك بئحناافك معيئريك ()1,03754ك وهوك فلربك منك متوسطك استعدا ك اإلنئثك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
َّك 
يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك ()4,3416ك بئحناافك معيئريك (.)1,14015ك لمئك جئءتك نتيجةك اختبئرك تك ()1,670ك بقيمةك 
احتمئصيةك ()0,096ك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (،)0,05ك واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك 
مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصذلورك واستعدا ك اإلنئثك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك 
إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهم.
الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف بلد إقامتهم.
صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )،(Independant Samples T-Testك 
حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل :ك 
جدول رقم ( :)59-4ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك السياح من حيث االستعداد للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لبلد اإلقامة
المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

بلد

الجزائر

4,3506

1,11692

اإلقامة

خارج الجزائر

4,6878

1,01181

قيمة ت
2,530

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

0,012
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الك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ ،)59-4
فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالاك صتدرعك منك 
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدرك بـ ك ()4,3506ك بئحناافك معيئريك ()1,11692ك وهوك فق ك منك متوسطك استعدا ك 
َّك 
فج
اصسيئح ك اجلزالايني ك املقيمنيك بئخلئرج ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك ()4,6878ك بئحناافك معيئريك 
(.)1,01181ك لمئك جئءتك نتيجةك اختبئرك تك ()2,530ك بقيمةك احتمئصيةك ()0,012ك فق ك منك مستوىك اصدالصةك (،)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصة ك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
املقيمنيك بئجلزالاك واصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك 
اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهم .ك 
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف سنهم.
ك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ ي ك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ت ًبعئك صسنهم.ك 

ويوض ك اجلدولك رقمك ()60-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)60-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لسنهم

السن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بين  18و 25سنة

4,1879

1,06914

ك 

بين  25و 35سنة

4,3880

ك 

1,09741

ك 

بين  36و 45سنة

4,3286

ك 

1,15127

ك 

بين  46و 55سنة

4,7840

ك 

1,07410

ك 

بين  56و 65سنة

4,4815

ك 

1,02404

ك 

أكثر من  65سنة

4,5556

ك 

1,34715

ك 

القيمة

قيمة ف

1,865

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

ك 

0,099

ك 

غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 60-4
)ك فنك متوسطك استعدا

ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك اصسنك املرتاوحك بنيك [-46

افك معيئريك مقدرك بـك ()1,07410ك وهوك فلربك 
َّك 
مقدرك بـك ()4,7840ك بئحنا
 ]55صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
281

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
َّ
منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك 
رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك 
صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صسنهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك 
ًك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك ا

راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم .ك 
الفرضية الفرعية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف مستوياتهم التعليمية.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ت ًبعئك ملستويئهتمك 

اصتعتيمية.ك ويوض ك اجلدولك رقمك ()61-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية.

جدول رقم ( :)61-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لمستوياتهم التعليمية ك 

المستوى
التعليمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ثانوي وأقل

4,6914

1,24009

ك 

جامعي

4,4313

ك 

1,05294

ك 

ما بعد التدرج

4,3333

ك 

1,14517

ك 

القيمة

قيمة ف

1,573

الداللة

االحتمالية اإلحصائية
ك 

0,208

ك 

غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ )61-4
ك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك ذويك املستوىك اصتعتيميك اصثئنويك 
هك تبنيك منك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()1,24009ك وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت.ك غرك فك نَّ َّ ك 
َّك 
مقدرك بـك ()4,6914ك بئحنا
وفق ك  َّك 
خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك 
ا إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك 
مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
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واتيهك نقارك فنهك ال ك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملستويئهتمك اصتعتيمية.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك 
ًك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك ا
بأنهك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك 

اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك اصتعتيمية .ك 
الفرضية الفرعية الخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد
السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف مهنتهم.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ت ًبعئك ملهنتهم.ك 

ويوض ك اجلدولك رقمك ()62-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)62-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لمهنتهم

المهنة

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ف

موظف

4,3343

1,15978

مهن حرة

4,3754

1,05169

رجل/امرأة أعمال

4,8070

0,93844

متقاعد

4,6667

0,93690

غير موظف

4,5556

1,17918

طالب

4,3239

1,00154

1,726

الداللة

القيمة

االحتمالية اإلحصائية

ك 

0,126

ك 

غرك  الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 62-4
)ك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرع ك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
افك معيئريك مقدرك بـ ك ()0,93844ك 
َّك 
مقدرك بـ ك ( )4,8070ك بئحنا
رندقك مبتكاك واملنتمني ك إىلك رئةك رجئل/نسئءك األامئلك  َّك 
ك 
َّ
وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صتدرعك منك فج ك 
هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك 
اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم،ك حيثك جئءتك مستويئتك 
املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
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واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك ملهنتهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك 
ًك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك ا

راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم .ك 
الفرضية الفرعية السادسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد
السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف حالتهم العائلية.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
كاك تبعئك حلئصتهمك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبت
ً

اصعئلتيةك ويوض ك اجلدولك رقمك ()63-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)63-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لحالتهم العائلية
المتوسط االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ف

أعزب

4,2740

1,10203

الحالة

متزوج بدون أطفال

4,4706

1,06541

العائلية

متزوج بأطفال

4,4718

1,12518

أخرى

5,1481

0,64788

2,983

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

0,031

الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 63-4
ك اختئرواك (فخاى)ك منك فج ك اصتعبرك 
ك 
)ك فنك متوسطك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذين
ئك ألغتبيةك إجئبئتك املستجوبني)ك مق َّك درك بـك ()5,1481ك منك فص ك 6ك 
انك حئصتهمك اصعئلتيةك (املتمثتةك يفك رئةك املطتقنيك ور ًك ق
َ
َّ
وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()0,64788ك 
َّك 
رجئتك وبئحنا
ك 

هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك حيثك جئءتك قيمةك فك ( )2,983بقيمةك 
احتمئصيةك ( )0,031فصياك منك مستوىك اصدالصة ( )0,05وبئصتئيلك هيك  اصةك إحغئليئ .ك 
واتيهك نقارك فنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك حلئصتهمك اصعئلتية.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك 
ًك 
صتدرعك منك فج ك ا
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ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 
مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية .ك 
الفرضية الفرعية السابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف دخلهم.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك  ك اللتشئفك ه ك توجدك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ت ًبعئك صدختهمك 

ويوض ك اجلدولك رقمك ()64-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)64-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لدخلهم
المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

الدخل

أقل من  20000دج

4,4267

1,04488

بين  20000وأقل من  40000دج

4,4568

1,14072

بين  40000وأقل من  60000دج

4,2727

1,06305

بين  60000وأقل من  80000دج

4,2984

1,13187

بين  80000وأقل من  100000دج

4,4407

1,05507

أكثر من  100000دج

4,4471

1,16835

ف

0,537

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

0,748

غرك  الك 
ك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 64-4
)ك فنك متوسطك االستعدا ك صتدرعك صتسيئحك اجلزالاينيك ذويك اصدخ ك املرتاوحك 
افك معيئريك مقدرك بـ ك ( )1,14072ك وهوك فلربك منك بقيةك 
َّك 
مقدرك بـ ك ( )4,4568ك بئحنا
بنيك [ 20000وفق ك من َّ ]40000ك 
َّ
املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 
ك مقدر ك بـ
مبتكا ك ضمن ك اينة ك اصدراسة ،ك متبواني ك بفئة ك األراا ك ذوي ك اصدخ ك األلثا ك من ك  100000ك  ج ،ك مبتوسط َّك 
ك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك 
ك مقدرك بـك (،)1,16835غرك فك نَّه َّ ك 
()4,4471ك بئحناافك معيئري َّك 
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم،ك حيثك جئءتك مستويئتك 
املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
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واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صدختهم.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك 
ًك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك ا

راوقك ذات ك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم .ك 
تبنيك صنئك ادمك وجو ك راوقئتك 
بئصتئيل،ك وور ًك قئك صتجداولك رقمك (،)58-4ك (،)60-4ك (،)61-4ك (،)62-4ك و()64-4ك  َّ
فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك جنسهمك فوك سنهمك 
فوك مهنتهمك فو ك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك ولذصكك مستويئتك  خوهلم،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك 
فلربك منك مستوىك اصدالصةك (.)0,05ك  ك 
)ك تبني ك وجو ك راوقئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك 
لمئك فك نَّهك وور ًك قئك صتجداولك رقمك ()59-4ك و(َّ 63-4
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهمك وحئصتهمك اصعئلتية،ك إذك صتسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك يفك اخلئرجك 
ك واملنتمنيك إىلك رئةك املطتقنيك استعدا ك فلربك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك واتيهك رإنهك ميكنك اصقولك بأنهك الك 
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 
اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك بتدك إقئمتهمك وحئصتهمك 
االجتمئاية .ك 
الفرضية التاسعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد السياح

الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف خصائص السفر.
الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك تك )(T-Testك وحتتي ك اصتبئينك األحئ

ي(ANOVA One-

اصسفاية.ك لمئك جتدرك 
)،Wayك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك خغئلغهمك  ك 
اإلشئرةك إىلك فنهك نظااك صوجو ك ادةك خغئلصك سفاك متك تقسيمك اصفاضيةك إىلك ادةك راضيئتك راايةك ختتصك ل ك واحدةك 
ك ً

منهئك مبتيرك معني.ك حيثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل :ك 
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الفرضية الفرعية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف نوع الغرفة الفندقية.
صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )،(Independant Samples T-Testك 
حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل :ك 
جدول رقم ( :)65-4ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك السياح من حيث االستعداد لإلقامة في
تبعا لنوع الغرفة الفندقية
فندق مبتكر ً
المتوسط االنحراف

نوع
الغرفة
الفندقية

الحسابي

المعياري

غرفة عادية

4,9744

0,92042

جناح

5,2340

0,77109

قيمة ت

2,573

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

0,010

الك 
إحغئليئ ك 
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يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ ،)65-4
فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك جنئحك صإلقئمةك 
ك مقدرك بـك ()5,2340ك بئحناافك معيئريك ()0,77109ك وهوك فلربك منك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
يفك رندقك مبتكا َّك 
اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك ()4,9744ك بئحناافك معيئريك (.)0,92042ك لمئك جئءتك 
نتيجةك اختبئرك تك ()2,573ك بقيمةك احتمئصيةك ()0,010ك فق ك منك مستوىك اصدالصةك (،)0,05ك واتيهك نقارك فنهك توجدك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك جبنئحك واصسيئحك 
اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك ص إلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك 
ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك 
نوعك اصيارةك اصفندقية .ك 
الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف تصنيف الفندق.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك اللتشئفك ه ك توجدك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتغنيفك اصفندق.ك ويوض ك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

اجلدولك رقمك ()66-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 
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جدول رقم ( :)66-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا لتصنيف الفندق
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

فندق غير مصنف

4,7000

1,06260

فندق بنجمة

4,8667

0,86788

فندق بنجمتين

4,9222

0,90838

التصنيف فندق بثالث نجوم

4,9337

0,92031

فندق بأربع نجوم

5,0507

0,92240

فندق بخمس نجوم

5,1922

0,75810

أخرى

4,3889

1,35674

قيمة ف

2,419

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

0,026

الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ )66-4
ك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()0,75810ك وهوك فلربك منك 
َّك 
مقدرك بـك ()5,1922ك بئحنا
جنومك )*****(ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك 
اينةك اصدراسة.ك حيثك جئءتك قيمةك فك ( )2,419ك بقيمةك احتمئصيةك ( )0,026ك فصياك من ك مستوىك اصدالصة

()0,05

وبئصتئيلك هيك  اصةك إحغئليئ .ك 
واتيهك نقارك فنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتغنيفك اصفندقك صغئحلك اصسيئحك املقيمنيك يفك رندقك ذيك مخسك جنوم.ك ممئك يدرعنئك إىلك 
ًك 
قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 

صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق .ك 
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف الغرض من السفر.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك اللتشئفك ه ك توجدك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صياضك اصسفا .ك ويوض ك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

اجلدولك رقمك ()67-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 
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الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
جدول رقم ( :)67-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا للغرض من السفر
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

العمل

5,0847

0,77591

الترفيه

4,9968

0,92586

العمل والترفيه

5,0407

0,88972

الغرض من
السفر

قيمة ف

0,321

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية
0,726

غرك  الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 67-4
)ك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يسئراونك بياضك اصعم ك 
ك مقدرك بـك ()0,77591ك وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك 
مقدرك بـك ()5,0847ك بئحناافك معيئري َّك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
فيك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صإلقئمةك يفك رندق ك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك 
هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك 
غرك فن َّ ك 
مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك 
( .)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتياضك منك اصسفا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك 
ًك 
اجلزالا

ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك 

اصياضك منك اصسفا .ك 
الفرضية الفرعية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر باختالف وجهة السفر.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك اللتشئفك ه ك توجدك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صوجهة ك اصسفا.ك ويوض ك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

اجلدولك رقمك ()68-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 
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الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
جدول رقم ( :)68-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين لإلقامة في
فندق مبتكر تبعا لوجهة السفر
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
وجهة
السفر

الحزائر

5,1605

0,74603

الخارج

4,9048

0,90809

الجزائر والخارج

5,1064

0,91569

قيمة ف

4,216

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية
0,015

الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 68-4
)ك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()0,74603ك وهوك 
َّك 
مقدرك بـك ()5,1605ك بئحنا
فثنئءك اصسفاك  اخ ك اجلزالاك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك ا ك صإلقئمةك يفك رندقك 

مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك حيثك جئءتك قيمةك فك ( )4,216بقيمةك احتمئصيةك ( )0,015فصياك منك مستوىك اصدالصة
( )0,05وبئصتئيلك هيك  اصةك إحغئليئ .ك 

واتيهك نقارك فنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صوجهة ك اصسفا.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك 
ًك 

إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك ك وجهةك اصسفا .ك 
ك تبنيك صنئك ادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
بئصتئيل،ك وور ًك قئك صتجدولك رقمك (َّ )67-4
صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا.ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك 
مستوىك اصدالصةك (.)0,05ك  ك 
)ك تبني ك صنئك وجو ك راوقئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
لمئك فك نَّهك وور ًك قئك صتجداولك رقم ك (،)65-4ك ()66-4ك و(َّ 68-4
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية،ك تغنيفك اصفندقك ك ووجهة ك اصسفا،ك إذك صتسيئحك 
اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك رندقك ذيك مخس ك جنومك واصذينك فقئمواك يفك جنئحك واصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك 
اخ ك اجلزالاك استعدا ك فلربك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك واتيهك رإنهك ميكنك اصقولك بأنهك الك توجدك اختالرئتك ذاتك  الصةك 
إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك اصسفا،ك ب ك بئختالفك نوعك 
اصيارةك اصفندقيةك وتغنيفك اصفندقك ووجهةك اصسفاك رقط.ك وهبذاك ميكنك اصقولك بوجو ك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقيةك وتغنيفك اصفندقك ووجهةك اصسفا .ك 
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الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
الفرضية العاشرة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف خصائص السفر.
الختبئرك صحةك هذهك اصفاضيةك متك استخدامك حتتي ك تك )(T-Testك وحتتي ك اصتبئينك األحئ

ي(ANOVA One-

)، Wayك صتحتي ك نتئلجك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك خغئلغهمك 
ية.ك لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنهك نظااك صوجو ك ادةك خغئلصك سفاك متك تقسيمك اصفاضيةك إىلك ادةك راضيئتك راايةك 
اصسفا
ك ً
ختتصك ل ك واحدةك منهئك مبتيرك معني.ك حيثك جئءتك نتئلجك اصتحتي ك اتىك اصنحوك اصتئيل :ك 

الفرضية الفرعية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف نوع الغرفة الفندقية.
صتتحققك منك هذهك اصفاضيةك قمنئك بإجااءك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )،(Independant Samples T-Testك 
حيثك لئنتك اصنتئلجك لئصتئيل :ك 
جدول رقم ( :)69-4ملخص نتائج اختبار ت للفروق بين سلوك السياح من حيث االستعداد للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لنوع الغرفة الفندقية
المتوسط االنحراف
نوع
الغرفة
الفندقية

الحسابي

المعياري

غرفة عادية

4,3300

1,11945

جناح

4,7447

0,98304

قيمة ت

3,359

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

0,001

الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ ،)69-4
فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك جنئحك صتدرعك 
ك مقدرك بـك ()4,7447ك بئحناافك معيئريك  َّ
مقدرك بـك ()0,98304ك وهوك فلربك منك متوسطك 
منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا َّك 
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغ ك ()4,3300ك 
بئحناافك معيئري ك مقدَّرك بـ ك (.)1,11945ك لمئك جئءتك نتيجةك اختبئرك تك ()3,359ك بقيمةك احتمئصيةك ()0,001ك فق ك 
منك مستوىك اصدالصةك (،)0,05ك واتيهك نقارك فنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك 
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك جبنئحك واصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
يفك رندقك مبتكا.ك ممئك يدرعنئك إىلك قبولك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 
 0,05بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية .ك 
291

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف تصنيف الفندق.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك اللتشئفك ه ك توجدك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ت ًبعئك صتغنيفك 

اصفندق.ك ويوض ك اجلدولك رقمك ()70-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)70-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لتصنيف الفندق
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

فندق غير مصنف

4,0556

1,14163

فندق بنجمة

4,2500

1,47444

فندق بنجمتين

4,1889

1,27361

التصنيف فندق بثالث نجوم

4,3292

1,15710

فندق بأربع نجوم

4,4163

1,02754

فندق بخمس نجوم

4,5791

1,07502

أخرى

4,3889

0,53403

قيمة ف

1,442

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية

0,196

غرك  الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ )70-4
ك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()1,07502ك 
َّك 
مقدرك بـك ()4,5791ك بئحنا
جنومك )*****(ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك صتدرعك منك فج ك 
هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك 
اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق،ك حيثك جئءتك 
مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتغنيفك اصفندق.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك 
ًك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج
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توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندق .ك 
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين استعداد السياح
الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف الغرض من السفر.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك اللتشئفك ه ك توجدك 
كاك تبعئك صياضك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يف ك رندقك مبت
ً

اصسفا.ك ويوض ك اجلدولك رقمك ()71-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)71-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا للغرض من السفر

الغرض من
السفر

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

العمل

4,4127

1,07716

الترفيه

4,3791

1,09151

العمل والترفيه

4,4390

1,18761

قيمة ف

0,147

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية
0,863

غرك  الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 71-4
)ك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يسئراونك بياضك اصعم ك 
افك معيئريك مقدرك بـك ()1,18761ك وهوك 
َّك 
مقدرك بـك ()4,4390ك بئحنا
واصرتريهك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك ا ك صتدرعك منك فج ك 
هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك 
اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا،ك حيثك جئءتك 
مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
ئك صتياضك منك اصسفا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك 
ك 
ًك 
إلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبع
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك ا
بأنهك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك  0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك 

اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا .ك 
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الفرضية الفرعية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0,05

بين استعداد

السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر باختالف وجهة السفر.
الختبئرك هذهك اصفاضيةك متك إجااءك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك اللتشئفك ه ك توجدك 
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ت ًبعئك صوجهةك 

اصسفا.ك ويوض ك اجلدولك رقمك ()72-4ك نتئلجك االختبئرك واصدالصةك اإلحغئلية .ك 

جدول رقم ( :)72-4نتائج اختبار التباين األحادي ) (ANOVAالستعداد السياح الجزائريين للدفع من
أجل اإلقامة في فندق مبتكر تبعا لوجهة السفر
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
وجهة
السفر

الحزائر

4,5185

1,17033

الخارج

4,3264

1,03059

الجزائر والخارج

4,4449

1,17640

قيمة ف

1,149

القيمة

الداللة

االحتمالية اإلحصائية
0,318

غرك  الك 
إحغئليئ ك 

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  SPSSك 

يتض ك منك بيئنئتك اجلدولك رقمك (َّ 72-4
)ك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك 
افك معيئريك مقدرك بـك 
َّك 
مقدرك بـك ()4,5185ك بئحنا
فثنئءك اصسفاك  اخ ك اجلزالاك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك  َّك 
َّ
وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًك اك 
( )1,17033ك 

هك تبنيك منك خاللك بيئنئتك اجلدولك ادمك وجو ك 
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك ضمنك اينةك اصدراسة.ك غرك فك نَّ َّ ك 
راوق ك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك ك وجهة ك اصسفا،ك 
حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك ( .)0,05ك 
واتيهك نقارك فنهك الك توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اند ك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صوجهة ك اصسفا.ك ممئك يدرعنئك إىلك ررضك اصفاضيةك اصقئلتةك بأنهك 
توجدك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك  الصةك 0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
يفك رندقك مبتكاك بئختالفك وجهةك اصسفا .ك 
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ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك 
)ك تبني ك صنئك ادمك وجو ك 
بئصتئيل،ك وور ًك قئك صتجداولك رقمك (،)70-4ك ()71-4ك و(َّ 72-4
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك اصفندقك فوك اصياضك منك 
اصسفاك فوك وجهةك اصسفا،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (.)0,05ك  ك 
)ك تبني ك وجو ك راوقئت ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك 
لمئك فك نَّهك وور ًك قئك صتجدولك رقمك (َّ 69-4
اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقيةك اص يك فقئمواك هبئك آخاك ماة،ك إذك صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك 
جبنئحك استعدا ك فلربك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك واتيهك رإنهك ميكنك اصقولك بأنهك ال ك توجدك اختالرئتك 
ذاتك  الصةك إحغئليةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك خغئلصك 
اصسفا،ك ب ك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقيةك رقط.ك وهبذاك ميكنك اصقولك بوجو ك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك نوعك اصيارةك اصفندقية .ك 
مناقشة نتائج الدراسة .Discussion of the Survey Results
يهدفك هذاك اجلزءك منك اصدراسةك إىلك حتقيقك فحدك األهدافك اصاليسيةك صتدراسةك احلئصية،ك واملتمث ك يفك قيئسك تأثرك 
االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي،ك إذك سيتمك توضي ك منك خالصهك فلثاك فبعئ ك االبتكئرك 
(املعرب ك انهئك بئبتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك 
يفك املؤسسئتك اصفندقيةك  َّ
(املعربك انهك بئالستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا ك صتدرع)،ك إضئرةك إىلك اختبئرك 
تأثراك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالايك  َّ
اخلدمة)ك  ً
اصفاوقك اإلحغئليةك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بدالصةك 
امل تيراتك اصدمييااريةك املتمثتةك يف:ك اجلنس،ك اصسن،ك املستوىك اصتعتيمي،ك املهنة،ك اصدخ ،ك احلئصةك اصعئلتية،ك وبتدك اإلقئمة،ك 
واملتيراتك املتعتقةك خبغئلصك اصسفاك املتمثتةك يف:ك نوعك اصيارةك اصفندقية،ك تغنيفك اصفندق،ك اصياضك منك اصسفاك ووجهةك 
اصسفا.ك وريمئك يتيك منئقشةك تفغيتيةك صتنتئلجك اص يك فظهاهتئك اصدراسة :ك 
1.3.4

مناقشة النتائج المتعلقة بتأثير أبعاد االبتكار في المؤسسات الفندقية على أبعاد سلوك السائح
الجزائري

تبنيك منك نتئلجك اصدر َّ
اسةك فنك بُعدك تكييفك اخلدمةك )(Customization of Serviceك يتغدرك اصرتتيبك منك حيثك 
َّ

اصتأثرك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمة ك ) (WTSك يف ك اصفندق،ك يتيهك بُعدك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 

) (Hotel Type/Design Innovationsك وفخراك بُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك  (Use of Information

ً
ك تبني َّ
ك فن ك بُعد ك ابتكئرات ك نوع/تغميم ك اصفندق ك )Innovations
).Technologyك لمئ َّ

Type/Design

(Hotelك 

يتغدَّرك اصرتتيبك منك حيثك اصتأثرك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق،ك صيأيتك بعدك 
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ذصكك بُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك )(Use of Information Technologyك ويفك األخرك بُعدك تكييفك اخلدمةك 
).(Customization of Serviceك  ك 

أ .مناقشة نتائج تأثير بُعد تكييف الخدمة على سلوك السياح الجزائريين

احدةك زا ك استعدا ك 
َّهك لتمئك ارتفعك بُعدك تكييفك اخلدمةك بوحدةك و ك 
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك معئ صةك منوذجك االحندارك فن ك 
َّ

).ك 
اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندقك بـك (،)0,508ك وزا ك استعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك بـك ( 0,399ك 
لمئك تبنيك منك نتئلجك اصتحتي َّ
اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك 
ك فن
ك تكييفك اخلدمةك يفساك مئك قيمتهك )(%17,3ك منك  ُ
َّ
ِّ
منك اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالك اينيك 
اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق،ك ومئك قيمتهك )(%7,1ك 
ُ
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك في َّ
ك فنك تكييفك اخلدمئتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك يؤثِّاك بشك ك فلربك اتىك اصاغبةك 
وامتيةك اختيئرك اصسئل ك اجلزالايك صفندقك اإلقئمةك بئملقئرنةك معك استعدا هك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
اصفندق.ك  ك 
ك تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك  َّ
فنك االبتكئرك اربك تكييفك اخلدمةك ذوك فمهيةك لبرةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك 
وبشك ك ائمَّ ،
دهك املتوسطك املوزونك صبُعدك تكييفك اخلدمةك املقدَّرك بـك ()4,8689ك واصذيك يشرك إىلك 
ك 
اندك اختيئرهمك صتفندق،ك وهذاك مئك يؤِّل

فنَّهك "مهمك جدًّا".ك حيثك تتمث ك فهمك اصعاوضك اخلدميةك املتعتقةك بتكييفك اخلدمةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك يفك سااةك 
تسجي ك اصدخولك ) (Check-inك واخلاوجك ) (Check-outك منك اصفندقك وإمكئنيةك تكييفهئك ور ًقئك صاغبئتهك وحئجئته،ك 
إضئرةك إىلك توررك اصفندقك ألسعئرك تاوجييةك مبتكاةك (مث ك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك صفرتةك معينةك فوك جمئنيةك 
فحدك املاارقنيك يفك ررتاتك حمد ة،ك إخل)،ك مئك يشرك إىلك فمهيةك االبتكئراتك اصسعايةك )(Pricing innovationsك بئصنسبةك 
صتسيئحك اجلزالاينيك ورغبتهمك يفك االستفئ ةك منك اصعاوضك اصرتوجييةك اص يك تقدِّمهئك املؤسسئتك اصفندقية.ك يعتربك لذصكك توررك 
ك باامج ك اصوالءك 
اصفندق ك ألسعئر ك تفضيتية ك و/فو ك امتيئزات ك صعمالله ك األوريئء ك ذات ك فمهيةك لبرة ،ك مئ ك يشر ك إىل ك فمهية ك 
)(Loyalty programsك وتأثرهئك اتىك اصقااراتك اصشااليةك صتسيئحك اجلزالايني،ك في َّ
ك فنك اصسئل ك اجلزالايك ميي ك إىلك اختيئرك 
ِّ
املؤسسئتك اصفندقيةك اص يك متكنهك منك االستفئ ةك واحلغولك اتىك امتيئزاتك مقئب ك ورئلهك هلئ.ك لمئك تعتربك ابتكئراتك املوار ك 
ك و و ،ك 
املعربك انهئك مبخئطبةك موظفيك اصفندقك صك ك زبونك بئمسهك (ستوك ك 
اصبشايةك )(Human resource innovationsك  َّ
ابتسئمئت،ك إخل)،ك وقدرهتمك اتىك اصتحدثك بتيةك اصزبونك واهتمئمهمك اخلئصك واملكيَّفك ور ًقئك صاغبئتك ل ك زبونك منك فلثاك 
َّ
ك معك موظفيك املؤسسئتك اصفندقيةك وحسنك معئمتتهمك 
ك 
ك فيك فنك اصتفئا
اخليئراتك ذاتك فمهيةك ضمنك بُعدك تكييفك اخلدمة،

فيك اصطئصبةك إىلك اصتأثرك اصكبرك صتموار ك اصبشايةك 
ك 
ذو ك فمهيةك لبرةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني.ك وذصكك قدك يعو ك حسبك ر
اتىك جو ةك تستيمك اخلدمة،ك إذك يقومك موظفوك اصفنئ قك بئالتغئلك املبئشاك معك اصسيئحك واصعمالءك منك خاللك حتايكك 
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املنتجئتك املئ يةك صت فندقك وتستيمك خمتتفك اخلدمئتك اص يك تسئادك اتىك ختقك جتئرب.ك بئصتئيل،ك تؤثاك املوار ك اصبشايةك 
وتسئهمك بشك ك لبرك يفك حتقيقك رضئهمك اتىك املدىك اصقغرك وواللهمك اتىك املدىك اصبعيد.ك يفك حني،ك اتض ك منك نتئلجك 
اصدراسة َّ
ك وتأثراك اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك هيك إمكئنيةك تييرك 
ك فنك اخليئراتك املتعتقةك بتكييفك اخلدمةك األق
ً
ك تفضيال ً
يكورك اصيارةك ور ًقئك ملئك يفضتونه،ك وتورُاك مطبخك صيرك )(Kitchenetteك حتتك اصطتبك إىلك جئنبك خدمةك رائيةك األطفئلك 

يفك اصفندق.ك  ك 
وبئصتئيلك تتي ك صنئك هذهك اصنتئلجك راصةك اصفهمك األرض ك ألنواعك اصعاوضك اخلدميةك املبتكاةك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك 
صتسيئحك ا جلزالاينيك واص يك تؤثاك اتىك رغبتهمك واستعدا همك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق.ك لمئك تسئهمك 
هذهك اصنتئلجك يفك مسئادةك وتوجيهك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك املستهدرِةك صتسيئحك اجلزالاينيك يفك تغميمك وتكييفك 
ِّ
ااوضهم ك وخدمئهتم ك بشك ك فرض

ك وصيئغة ك اسرتاتيجيئت ك تشييتية ك )strategies

 (Operationalك تتوارق ك معك 

َّ
ك نظااك 
احتيئجئتك وتفضيالتك اصسيئحك اجلزالايني.ك صكنك جتدر
ك اإلشئرةك إىلك فنك تكييفك اخلدمئتك صيسك بئصعمتيةك اصسهتة ً
حملدو يةك اصقدراتك اصتنظيميةك صتمؤسسئتك اصفندقية.ك مثال،ك قدك تؤ يك سيئسةك املاونةك يفك فوقئتك تسجي ك اصدخولك 
واخلاوجك إىلك توصيدك مشئل ك تنظيمي ةك يفك اصيدك اصعئمتة.ك صذاك يتطتبك جنئحك هذاك اصنوعك منك اصسيئسئتك حمئذاةك امتيةك 
اصتسويقك صتفندقك معك األنشطةك واصقدراتك اصتشييتيةك صتمؤسسةك اصفندقية .ك 
ب .مناقشة نتائج تأثير ابتكارات نوع/تصميم الفندق على سلوك السياح الجزائريين
َّهك لتمئك ارتفعك بُعدك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك بوحدةك واحدةك 
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك معئ صةك منوذجك االحندارك فن ك 
َّ

زا ك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك اصفندقك بـك (،) 0,460ك وزا ك استعدا هك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك بـك 
).ك لمئك تبنيك منك نتئلجك اصتحتي َّ
اصتيرك يفك 
ك فنك ابتكئر
(0,435
اتك نوع/تغميمك اصفندقك تفساك مئك قيمتهك )(%17,1ك منك  ُ
َّ
ِّ
منك اصتير ك يفك اصتبئينك اصكتيك 
اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق،ك ومئك قيمتهك ) (%10,2ك 
ُ
الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك  ك 
ك تبنيك منك نتئلجك اصدراسة َّ
ك فنك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك ذاتك فمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك 
وبشك ك ائمَّ ،
اندك اختيئرهمك صتفندق،ك وهذاك مئك يؤِّلدهك املتوسطك املوزونك صبُعدك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك املقدَّرك بـك ()4,6804ك 
واصذيك يشرك إىلك فنَّهك "مهمك جدًّا".ك حيثك تتمث ك فهمك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك يفك 
قك األلثاك ابتكئراك يفك صنئاةك 
قابك اصفندقك منك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهية،ك وهذاك مئك يتمئشىك معك فحدك فنواعك اصفنئ
ً
اصفندقةك واملتمثتةك يفك رنئ قك اصبوتيكك )،(Boutique hotelsك ك واص يك تتميَّزك مبوقهئك اجلياايفك املنئسبك وقاهبئك منك خمتتفك 
ايفك نظااك 
املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهيةك واصتئرخيية.ك وبئصتئيل،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك االختيئرك اصدقيقك ملوقعهئك اجليا
ً
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صتأثرهك اصكبرك اتىك خيئراتك اصسيئح.ك يعتربك لذصكك احتواءك اصفندقك اتىك غافك تتميزك بتجهيزاتك ذاتك جو ةك ائصيةك 
َّ
يني،ك حيثك تاىك اصطئصبةك فنك هذهك اصنتيجةك تتمئشىك معك اصياضك اصاليسيك 
منك فهمك االبتكئراتك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالا
وراءك اإلقئمةك  يفك اصفنئ قك واملتمث ك يفك اصااحة.ك صذا،ك اتىك جتهيزاتك اصيافك اصفندقيةك ووسئل ك اصااحةك املتئحةك فنك تكونك 
ذاتك جو ةك ائصيةك صكيك تسم ك صتسيئحك بتحقيقك فقغى ك منفعةك منك اإلقئمة.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك اتض ك منك نتئلجك 
اصدراسة َّ
ك فنك متيُزك اصفندقك جبوك ماي ،ك مث ك املوسيقىك املاحيةك واصعطورك اصطيبةك ذاتك فمهيةك لبرةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني،ك 
وهذاك مئك يشرك إىلك فمهيةك اصتسويقك احلسيك )(Sensorial marketingك وتأثرهك اتىك ستوكك اصسيئح.ك إذك تاىك اصطئصبةك 
َّ
فن ك ااتمئ ك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك اصتسويقك احلسيك منك خاللك بثك اطورك طيِّبةك (استهدافك حئسةك اصشم)،ك 
وموسيقىك ماحيةك (استهدافك حئسةك اصسمع)،ك وااتمئ هئك اتىك موا ك ذاتك جو ةك ائصيةك منك خاللك األراشةك املتئحةك 
اإلضئءةك واصتغميمك اجلذابك صتفندقك واصيافك اصفندقية ك (استهدافك 
ك 
مثالك (استهدافك حئسةك اصتمس)،ك إضئرةك إىلك 
استعمئلك اصنكهئتك وتوررك فطبئقك ذاتك مذاقك وجو ةك ائصيةك (استهدافك حئسةك اصذوق)ك منك 
ك 
فخراك 
حئسةك اصبغا)ك و ً
قدك تعززك هذهك 
فهمك اصعوام ك املؤثاةك اتىك اصتجابةك اصكتيةك اص يك يعيشهئك اصسيئحك واتىك اصقيمةك املدرلةك صتفندق.ك وبئصتئيل،ك  ِّ
اصعنئصاك رضئك اصسيئحك وجتعتهمك اتىك استعدا ك صإلقئمةك يفك هذهك اصفنئ قك ومنك مثَّك اتىك استعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
ريهئك وايشك جتئربك مميَّزة.ك لمئك تشرك نتئلجك اصدراسةك إىلك فمهيةك املسئحئتك اخلضااءك احمليطةك بئملؤسسئتك اصفندقية،ك 
وهذاك مئك يز ا

ك فمهيةك حسبك رفيك اصطئصبةك يفك حئصةك املؤسسئتك اصفندقيةك اصسئحتيةك فوك املنتجعئتك اصسئحتيةك  (Coastal

)resortsك اص يك تتسمك ائ ةك بِ ِك َربك املسئحةك واص يك يتوقعك اصسئل ك فنك حتتويك اتىك مسئحئتك خضااء ِّ
ك متكنهك منك االستمتئعك 
فخرا،ك يعتربك توررك اصفندقك صتجئربك رندقيةك رايدةك منك نواهئك 
بئجلوك واهلواءك اصطتقك وحتقيقك فقغىك منفعةك منك اإلقئمة.ك و ً

منك خاللك متيُزهك منك حيثك اصتغميمك واملاارقك اصرتريهيةك منك اصعوام ك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني،ك حيثك 
َّ
المئك اتىك ايشك جتئربك رايدةك فثنئءك رحالهتمك اصسيئحية،ك صذاك اتىك املؤسسئتك 
تاىك اصطئصبةك فن ك اصسيئحك يبحثونك  ً
اصفندقيةك هيك لذصكك فنك تسئهمك يفك تعزيزك هذهك اصتجئربك منك خاللك اصعم ك اتىك متييزك ااوضهئك اخلدميةك واألخذك بعنيك 

االاتبئرك تغميمك ماارقهئك وغارهئك منك فج ك اصتمك يُزك انك اصعاوضك األسئسيةك املقدمةك يفك اصفنئ قك املنئرسة،ك إضئرةك إىلك 
توررك ماارقك تاريهيةك متميَّزةك مث ك املسب ك وقئائتك األصعئب،ك الك سيمئك يفك حئصةك املنتجعئتك اصسئحتيةك منك فج ك اصتأثرك 
اتىك قااراتك اصسيئحك (امتيةك االختيئرك واالستعدا ك صتدرع) ،ك إضئرةك إىلك اصتأثرك اتىك اصتجابةك اصسيئحيةك من ك خاللك 
حتقيقك رضئهمك ومنك مثَّك واللهم.ك  ك 
يفك حني،ك اتض ك منك نتئلجك اصدر َّ
ك وتأثراك اتىك اصسيئحك 
اسةك فن ك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك األق
ً
ك تفضيال ً
اجلزالاينيك هيك متيُزك اصفندقك هبندسةك معمئريةك متميزةك ومتيُزك قئاةك االستقبئلك بديكورك متميزك ورايد،ك وهذاك مئك يشرك إىلك 
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اصيافك اصفندقيةك بدالك منك 
إيالءك اصسئل ك اجلزالايك املزيدك منك االهتمئمك إىلك جو ةك اصتجهيزاتك املتئحةك يفك املؤسسئتك و
ً
َّ
ات.ك صكنك تاىك اصطئصبةك فن ك هذهك اصعنئصاك تسئهمك يفك تعزيزك اصتجابةك اصفندقيةك صتسيئحك 
اجلمئصيئتك اندك اختئذهك صتقاار
وتدرعهمك إىلك تكاارك اإلقئمة،ك صذا،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك ادمك إمهئهلئ.ك  ك 
ج .مناقشة نتائج تأثير بُعد استعمال تكنولوجيا المعلومات على سلوك السياح الجزائريين

َّهك لتمئك ارتفعك بُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك بوحدةك واحدةك 
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك معئ صةك منوذجك االحندارك فن ك 
َّ

زا ك استعدا ك اصسئل ك اجلزالايك صإلقئمةك يفك اصفندقك بـك (،)0,438ك وزا ك استعدا هك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندقك بـك 
).ك لمئك تبنيك منك نتئلجك اصتحتي َّ
ةك يفساك مئك قيمتهك 
(0,433
َّ
ك فنك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك يفك املؤسسئتك اصفندقي ِّ
اصتير ك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفندق،ك ومئك قيمتهك ) (%9,5ك منك 
) (%14,7ك منك  ُ
اصتيرك يفك اصتبئينك اصكتيك الستعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفندق.ك  ك 
ُ
ك تبنيك منك نتئلجك اصدراسة َّ
ك فنك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك ذاتك فمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك 
وبشك ك ائمَّ ،
اندك اختيئرهمك صفندقك اإلقئمة،ك وهذاك مئك يؤِّلدهك املتوسطك املوزونك صبُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك املقدَّرك بـك 

()4,7546ك واصذيك يشرك إىلك فنَّهك "مهمك جدًّا".ك حيثك تتمث ك فهمك االبتكئراتك املتعتقةك بئستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك 
بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك يفك توراك انرتنتك وايك رئيك جمئنيةك وذاتك سااةك ائصية،ك وهذاك مئك يتمئشىك معك إحغئليئتك 
ستطةك ضبطك اصربيدك واالتغئالتك اإلصكرتونية*(ARPCE)1ك اص يك تشرك إىلك وصولك اصعد ك اإلمجئيلك ملشرتليك االنرتنتك 
يفك اجلزالاك (االنرتنتك اصثئبتك واالنرتنتك اصنقئل)ك إىلك فلثاك منك  42ك متيونك مشرتًلئك يفك ائمك  2018ك (املديايةك اصعئمةك 
صالقتغئ ك اصاقمي،ك .)2018ك وبئصتئيل،ك يؤثاك تورُاك االنرتنتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك قااراتك اصسيئحك اجلزالايني،ك 
ويعتربك منك فهمك املعئيرك املعتمدةك اندك اختيئرك رندقك اإلقئمة.ك صذا،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك اصعم ك اتىك توررك خدمةك 
االنرتنتك معك ضمئنك سااتهئك منك فج ك استقطئبك املزيدك منك اصسيئحك واصتأثرك اتىك استعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
ِّ
اءك اصيافك اصفندقيةك اتىك نظئمك ميكنك منك تكييفك  رجةك حاارةك اصيارةك ذاتك فمهيةك لبرةك 
يفك اصفندق.ك لمئك يعتربك احتو
ةك صتتسديدك (نقدا،ك فوك بئستعمئلك بطئقةك التمئن،ك إخل)ك 
صتسيئحك اجلزالايني.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك يُعتربك تورُاك طاقك متعد
ً
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 فن ك ( )%37,1ك منك فراا ك اصعينة ك يدرعون ك مثن ك احلجز ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك بئالاتمئ ك 
تبني ك من ك نتئلج ك اصدراسة َّك 
َّ
* 1تعتربك ستطةك ضبطك اصربيدك واالتغئالتك اإلصكرتونية ) (ARPCEبـك "ستطةك اصضبط"ك هيئةك مستقتةك صتربيدك واالتغئالتك اإلصكرتونية،ك تتمتعك بئصشخغيةك 
املعنويةك واالستقاللك املئيلك (وزارةك اصربيدك واملواصالتك اصستكيةك واصالستكية،ك .)2021
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االنرتنت ،ك سواءً ك بئالاتمئ ك اتى ك املوقع ك اإلصكرتوين ك اخلئص ك بئصفندق ك ( )%8,3ك فو ك املواقع ك املتخغغة ك يف ك اصسفاك 
)(OTAsك مث ك موقعك بولينغك (.)%28,8ك صذاك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك وتوررك طاقك متعد ةك 
صتتسديدك من ك فج ك استقطئبك املزيدك منك اصسيئح.ك لمئك يعتربك وجو ك نظئم ك إصكرتوينك صيتقك اصيافك اصفندقية،ك مث ك 
اصبطئقئتك املمينطة ك  ك وتورُاك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيارة ك منك فهمك االبتكئراتك اصتكنوصوجيةك املؤثاةك اتىك 
فخرا،ك يعتربك تواجدك اصفندقك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك 
اصسيئحك اجلزالايني،ك وهذاك مئك يشرك إىلك حئجتهمك صألمئن.ك و ً
(مث ك اصفئيسبوك،ك إخل)ك وامتاللهك ملوقعك إصكرتوينك تفئاتيك مبتكاك وجذابك منك اصعوام ك املهمةك صتسيئحك اجلزالايني،ك واص يك 
تؤثاك اتىك قااراهتم.ك رتقدك تشرك نتئلجك اصدراسةك إىلك ااتمئ ك اصسيئحك اجلزالاينيك ملغئ رك املعتومئتك اإلصكرتونيةك اندك 
َّ
اء،ك إذك فنك فغتبيةك فراا ك اصعينةك يستعينونك بئملواقعك اإلصكرتونيةك املتخغغةك يفك اصسفاك )(OTAsك 
اختئذهمك صقااراتك اصشا
مث ك موقعك بولينغك (،)%73,9ك ومواقعك اصتواص ك االجتمئايك ()%39ك واملوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندقك ()%34,9ك 
منك فج ك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ ق.ك إذك تسم ك هذهك املغئ رك اإلصكرتونيةك بئحلغولك اتىك املزيدك منك 
املعتومئتك حولك املؤسسئتك اصفندقيةك لمئ َّ
ك فهنئك تتي ك اصفاصةك صتسيئحك بئالطالعك اتىك آراءك وتعتيقئتك اصسيئحك اآلخاينك 
)(eWOMك اصذينك فقئمواك بتتكك اصفنئ ق.ك وبئصتئيل،ك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك تعزيزك تواجدهئك اتىك املواقعك املتخغغةك 
يف ك اصسفا ك ومواقع ك اصتواص ك االجتمئاي،ك لمئ ك اتيهئ ك تطويا ك موقع ك إصكرتوين ك تفئاتي ك وجذاب ك صكي ك تتمكن ك منك 
استقطئبك اصسيئحك اجلزالاينيك واصتأثرك اتىك قااراهتمك اصشاالية.ك  ك 
يفك حنيك اتض ك منك نتئلجك اصدر َّ
اسةك فن ك االبتكئراتك املتعتقةك بئستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك األق ك تفضي ًالك 
وتأثراك اتىك اصسيئحك اجلزالاينيك هيك تورُاك حئسوبك خئصك ونظئمك مؤمتااتك اصفيديوك  اخ ك اصيارةك ووجو ك مالزك فامئلك 
ً
اخ ك اصفندق.ك ياجعك ذصكك حسبك رفيك اصطئصبةك إىلك تو ُجهك هذهك االبتكئراتك حنو ك سيئحك األامئلك  (Business

َّ
،ك يفك حنيك فنك شاحيةك صيرةك منك فراا ك اصعينةك ()%10,5ك يقيمونك يفك اصفنئ قك رقطك بياضك اصعم  .ك 
)tourists
2.3.4

مناقشة النتائج المتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين استعداد السياح الجزائريين
لإلقامة واستعدادهم للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر بداللة المتغيرات الديمغرافية

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 
املستوىك اصتعتيمي،ك املهنة،ك اصدخ ،ك احلئصةك اصعئلتية،ك وبتدك اإلقئمة .ك 

300

الفصل الرابع :دراسة استقصائية على عينة من السياح الجزائريين
أ .بالنسبة لمتغير الجنس
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )(Independant Samples T-Testك ادمك وجو ك راوقك 
َّ
ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصذلورك ك واإلنئثك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا،ك فيك ف َّك نك 
.ك لمئك تبني ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك 
بتكاة
صإلنئثك واصذلورك اصاغبةك واالستعدا ك نفسه ك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك امل ك 
َّ
راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصذلورك ك واإلنئثك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
َّ
رندقك مبتكا،ك فيك فنك صإلنئثك واصذلورك اصقئبتيةك نفسهئك صدرعك املزيدك منك املئلك )(WTPMك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 
ُ
َّ
ك اتىك فنك اصذلورك واإلنئثك يدرلونك اصفنئ قك املبتكاةك بئصطايقةك نفسهئك وهمك مستعدُونك صإلقئمةك 
وهذاك مئك يدل
مبتكا،ك 
وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ .ك 
ب .بالنسبة لمتغير السن
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك 
َّ
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صسنهم،ك فيك 
إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً
َّ
بةك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بيضك اصنظاك انك رئتهمك اصعمايةك اص يك تتسمك 
ك 
فنك ملختتفك فراا ك اصعينةك استعدا ك ورغبةك متقئر
ك تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك 
بعدمك اصتأثرك انك قااراهتمك املتعتقةك بئإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك لمئ َّ
َّ
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك سنهم،ك فيك فن ك ألراا ك اصعينةك 
بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج
املنتمينيك إىلك خمتتفك اصفئئتك اصعمايةك استعدا ًاك متقئربًئك صدرعك املزيدك منك املئلك )(WTPMك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 

ُ
َّ
ك اتىك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك منك خمتتفك اصفئئتك اصعمايةك يدرلونك اصفنئ قك املبتكاةك بئصطايقةك 
مبتكا.ك وهذاك مئك يدل
نفسهئك وهمك مستعدونك صإلقئمةك ريهئك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ.ك  ك 
َّ
اإلشئرةك إىلك فنك فراا ك اصعينةك اصذيك يتجئوزك سنهمك 56ك سنةك مقدَّرك بـك ()%3,5ك وهيك نسبةك ضئيتةك 
غرك فنَّه،ك جتدرك 
مقئرنةك بئصنسبك املئويةك ألراا ك اصعينةك املنتمينيك إىلك اصفئئتك اصعمايةك األخاى،ك قدك يعو ك ذصكك إىلك ااتمئ ك اصطئصبةك اتىك 
ك ذويك اصسنك املاتفعك بعدمك االستعمئلك اصكبرك 
االنرتنتك منك فج ك توزيعك استبيئنك اصدراسة،ك يفك حنيك يتسمك األراا ك 
صالنرتنتك مقئرنةك بئألراا ك املنتمينيك إىلك اصفئئتك اصعمايةك األخاى.ك صذا،ك اتىك هذهك اصنتئلجك فنك تستعم ك حبذر .ك 
ج .بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك 
َّ
إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مستويئهتمك 
َّ
اصتعتيمية،ك فيك فن ك ملختتفك فراا ك اصعينةك اصاغبةك واالستعدا ك نفسهمئك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك 
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ئك تبني ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك 
مستويئهتمك اصتعتيمية.ك لم َّ
َّ
ئك ملستويئهتمك اصتعتيمية،ك فيك فنك 
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبع
()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج
ً
صتسيئحك اجلزالايني ك ذويك املستويئتك اصتعتيميةك املختتفةك االستعدا ك نفسه ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
اصفنئ قك املبتكاة.ك  ك 
د .بالنسبة لمتغير المهنة
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك ادمك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك 
َّ
إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك مهنتهم،ك 
َّ
فيك فنك ملختتفك فراا ك اصعينةك اصاغبةك واالستعدا ك نفسهمئك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك مهنتهم.ك لمئك 
تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 
َّ
َّ
مبتكاك بئختالفك مهنتهم،ك فيك فنك ملختتفك فراا ك اصعينةك االستعدا ك نفسهك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك 
اصفنئ قك املبكاةك بيضك اصنظاك انك مهنهم.ك  ك 
ه .بالنسبة لمتغير الحالة العائلية
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك 
َّ
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك  صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك حئصتهمك اصعئلتية،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك 
َّ
)،ك فيك فن ك ملختتفك اصسيئحك اجلزالاينيك اصاغبةك واالستعدا ك نفسهمئك 
صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (0,05
قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك حئصتهمك اصعئلتية.ك يفك حني،ك تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك وجو ك راوقك ذاتك 
صإلقئمةك يفك اصفنئ
َّ
الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 
َّ
ئك حلئصتهمك اصعئلتية.ك إذك فنك متوسطك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك اختئرواك (فخاى)ك منك فج ك اصتعبرك انك حئصتهمك 
مبتكاك تبع
ً
ئك ألغتبيةك إجئبئتك املستجوبني)ك مقدَّرك بـك ()5,1481ك منك فص ك 6ك  رجئتك وهوك 
اصعئلتيةك (املتمثتةك يفك رئةك املطتقنيك ور ًق
َ

َّ
فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك فيك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمنيك هلذهك اصفئةك همك األلثاك استعدا ًاك صتدرعك منك فج ك 
اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك قدك يعو ك ذصكك حسبك رفيك اصطئصبةك إىلك  َلونك امتيةك صنعك اصقاار ك تكونك را يةك يف ك هذهك 
َّ
احلئصة،ك فيك فن ك صألراا ك املنتمينيك إىلك هذهك اصفئةك احلايةك يفك اختئذك اصقااراتك  ونك تد ُخ ك فطاافك فخاى.ك لمئك جتدرك 
َّ
اإلشئرةك إىلك فنك نسبةك فراا ك اصعينةك اصذينك اختئرواك رئةك "فخاى"ك جدُك ضئيتةك (،)%1,5ك صذاك اتىك نتئلجك هذاك اصتحتي ك فنك 
تستخدمك حبذر.ك  ك 
ك  ك 
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و .بالنسبة لمتغير الدخل
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك 
َّ
استعدا ك اصسيئح ك اجلزالايني ك صإلقئمة ك يف ك رندق ك مبتكا ك بئختالف ك  ختهم ،ك حيث ك جئءت ك مستويئت ك املعنويةك 
َّ
)،ك فيك فن ك ملختتفك اصسيئحك اجلزالاينيك اصاغبةك واالستعدا ك نفسهمئك 
صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (0,05
خوهلم.ك لمئك تبني ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك 
صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك مستويئتك 
َّ
معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك  ختهم،ك حيثك جئءتك 
َّ
)،ك فيك فنك ملختتفك اصسيئحك اجلزالاينيك االستعدا ك 
مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (0,05
نفسهك  صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك مستويئتك  خوهلم.ك قدك يعو ك ذصكك حسبك 
قك فماك غرك متكارك وغئصبًئك مئك حيدثك فثنئءك اصسفاك هبدفك اصرتريه.ك وبئصتئيلك يسعىك 
اصطئصبةك إىلك لونك اإلقئمةك يفك اصفنئ
ِّ

َّ
زةك فثنئءك رحالهتمك اصسيئحيةك ألنك 
خمتتفك اصسيئحك إىلك اإلقئمةك يفك رنئ قك اللقةك تورِّاك ااوضك وخدمئتك مبتكاةك ومميَّ
اإلقئمةك اصفندقيةك تؤثاك اتىك اصتجابةك اصكتيةك صتسيئحك وتسئهمك يفك تعزيزهئ.ك وبئصتئيل،ك يعتربك اختيئرك اصفندقك منك اصقااراتك 
األلثاك فمهيةك بئصنسبةك صتسيئح،ك صذاك همك يسعونك إىلك اختيئرهئك بدقةك ويكونونك اتىك استعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك 
َ
يفك فحسنهئ.ك لمئك قدك ميكنك تفسرك ذصكك بطولك مدَّةك اصتخطيطك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحية،ك إذك ائ ةك مئك يقومك 
اصسيئحك بئال خئرك منك فج ك تسديدك مثنك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك والك سيمئك فثنئءك اصعط ك اصغيفية .ك 
ز .بالنسبة لمتغير بلد اإلقامة
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )(Independant Samples T-Testك ادمك وجو ك راوقك 
َّ
ذات ك  الصة ك إحغئلية ك اند ك مستوى ك اصدالصة ك ( )0,05ك بني ك استعدا ك اصسيئح ك اجلزالايني ك املقيمني ك بئجلزالا ك واصسيئحك 
اجلزالايني ك املقيمني ك بئخلئرج ك صإلقئمة ك يف ك رندق ك مبتكا ،ك في َّ
ك فن ك ملختتف ك اصسيئح ك ذوي ك اجلنسية ك اجلزالاية ك اصاغبةك 
قك املبتكاةك بيضك اصنظاك انك بتدك إقئمتهم.ك يفك حني،ك تبني ك منك نتئلجك اصدراسةك 
واالستعدا ك نفسهك صإلقئمةك يفك اصفنئ
َّ
وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالاك 
َّ
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك إذك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك 
واصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك صتدرعك منك فج
اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّرك بـك ()4,6878ك وهوك فلربك منك متوسطك 
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالاك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك و َّ
املقدرك بـك (.)4,3506ك قدك يعو ك 
ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك لونك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك فلثاك خربةك وجتابةك ريمئك يتعتقك بئصسفاك واإلقئمةك يفك 
اصفنئ ق،ك مئك جيعتهمك فلثاك استعدا ًاك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك واحلغولك اتىك مستويئتك ائصيةك 
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منك اخلدمةك اص يك تتوارقك معك توقعئهتمك ورغبئهتم.ك لمئك قدك يعو ك ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك اصبيئةك احمليطةك بئصسيئحك اجلزالاينيك 
املقيمنيك بئخلئرجك واص يك ختتتفك انك تتكك احمليطةك بئصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالا.ك رتقدك اتض ك منك نتئلجك اصدراسةك 
َّ
فن ك فغتبيةك فراا ك اصعينةك املقيمنيك بئخلئرجك يقيمونك بفانسئ،ك وبايطئنيئ،ك ولندا،ك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك واصواليئتك 
املتحدةك األمايكية،ك ومنك اصواض َّ
ك تطوراك وحداثةًك مقئرنةك بئصغنئاةك اصفندقيةك 
ك فنك اصغنئاةك اصفندقيةك يفك تتكك اصبتدانك فلثا ً

جك متعو ينك اتىك مستويئتك معينةك منك اخلدمة،ك مئك جيعتهمك 
اجلز ك 
الاية،ك صذاك قدك يكونك اصسيئحك اجلزالايونك املقيمونك بئخلئر ِّ
فلثاك استعدا ًاك صتدرعك منك فج ك احلفئظك اتيهئ .ك 
3.3.4

مناقشة النتائج المتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين استعداد السياح الجزائريين
لإلقامة واستعدادهم للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر بداللة خصائص السفر

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 خغئلصك اصسفاك املتمثتةك يف:ك نوعك اصيارةك اصفندقية،ك 
تغنيفك اصفندق،ك اصياضك منك اصسفاك ووجهةك اصسفا.ك  ك 
أ .بالنسبة لمتغير نوع الغرفة الفندقية
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك (ت)ك صتعينئتك املستقتةك )(Independant Samples T-Testك وجو ك راوقك ذاتك 
َّ
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صنوعك 
الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

اصيارةك اصفندقيةك اص يك فقئمواك هبئك آخاك ماة.ك حيثك اتض ك منك نتئلجك اصدر َّ
اسةك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
اصذينك فقئمواك يفك جنئحك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكا َّ
ك مقدرك بـك ()5,2340ك وهوك فلربك منك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 

َّ
).ك فيك فن ك صتسيئحك اصذينك فقئمواك جبنئحك رغبةًك 
اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك اصبئصغك (4,9744
ية.ك لمئك تبنيك لذصكك وجو ك راوقك 
واستعدا ًاك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك بئصذينك فقئمواك يفك غارةك ائ
َّ
ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك 
َّ
اك يفك جنئح.ك إذك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك جنئحك 
مبتكاك صغئحلك اصسيئحك اصذينك فقئمو
صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّرك بـك () 4,7447ك وهوك فلربك منك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
َّ
)،ك فيك فن ك صتسيئحك اجلزالاينيك 
اصذينك فقئمواك بيارةك ائ يةك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك واصبئصغك (4,3300
اصذينك فقئمواك جبنئحك فثنئءك آخاك إقئمةك استعدا ًاك فلربك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك قدك 

ينيك اتىك مستوىك معنيك منك اخلدمةك واجلو ةك 
يعو ك ذصكك حسبك رفيك اصطئصبةك إىلك تع ُو ك اصفئةك األوىلك منك اصسيئحك اجلزالا
َّ
إضئرةك إىلك خمتتفك اصتجهيزاتك املتئحةك يفك اصيافك اصفندقيةك منك نوعك "جنئح"ك واص يك تكون ك ذاتك جو ةك ائصيةك مقئرنةك 
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َّ
دركك هذهك اصفئةك منك اصسيئحك بأنك اصفنئ قك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصيةك 
بتتكك املتئحةك يفك اصيافك اصعئ ية.ك وبئصتئيل،ك قدك تُ
سواءًك لئنتك هذهك اصقيمةك نفعيةك )(Utilitarianك فوك ائطفيةك )(Hedonicك وهذاك مئك يتمئشىك معك اصدراسئتك اصسئبقةك 

َّهك لتمئك ف ركك اصسئل َّ
ك فن ك املنتجئت/اخلدمئتك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصية،ك سواءً ك منك نئحيةك خغئلغهئك 
اص يك تاىك فن ك 
اصوظيفيةك فوك منئرعهئك اصعئطفية،ك لتمئك لئنك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك احلغولك اتيهئ.ك  ك 
ب .بالنسبة لمتغير تصنيف الفندق
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك 
َّ
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتغنيفك اصفندقك اصذيك 
اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

َّ
اك بهك آخاك ماة،ك إذك تشرك اصنتئلجك إىلك فنك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك جنومك 
فقئمو
)*****( ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك واملقدَّرك بـك ()5,1922ك فلربك منك بقيةك املتوسطئت،ك حيثك نالحظك منك نتئلجك 
اصدراسةك  َّ
فنك متوسطك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك يز ا ك بئرتفئعك تغنيفك اصفندقك اص يك متتك اإلقئمةك به.ك فيك 
َّ
فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك اصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك همك األلثاك استعدا ًاك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك 
قدك يعو ك ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك تع ُو ك ورضئك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك يفك اصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك اتىك مستويئتك 

َّ
لونك بأنك اصفنئ قك املبتكاةك هيك لذصكك تورِّاك قيمةك ائصيةك (وظيفيةك 
ائصيةك منك اجلو ةك واخلدمةك املقدَّمة،ك مئك جعتهمك يدر
فوك ائطفية)ك و َّفهنئك  تستجيبك صتوقعئهتمك ورغبئهتمك ومتكنهمك منك احلغولك اتىك مستويئتك ائصيةك منك اجلو ةك واخلدمة.ك 
يفك حني،ك تبنيك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
َّ
بئختالفك تغنيفك اصفندق،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (.)0,05ك فيك 
فنَّهك الك خيتتفك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك تغنيفك 
َّ
ك متتك اإلقئمةك به،ك بئصاغمك منك فن ك متوسطك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك بفندقك ذيك مخسك 
اصفندقك اص ي
جنومك )*****(ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك مقدَّرك بـك ()4,5791ك وهوك فلربك منك بقيةك املتوسطئت .ك 
ج .بالنسبة لمتغير الغرض من السفر
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك 
َّ
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك 
صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (.)0,05ك  َّ
فيك فنك صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك بئصفنئ قك بياضك اصعم ك 
قك املبتكاة.ك لمئك تبني ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك 
واصرتريهك االستعدا ك نفسهك صإلقئمةك يفك اصفنئ
َّ
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك اصياضك منك اصسفا،ك فيك فنك صتسيئحك 
َّك 
استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج
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اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك منك فج ك اصعم ك واصرتريهك االستعدا ك نفسهك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك 
املبتكاة.ك يشرك ذصكك حسبك اصطئصبةك إىلك رغبةك اصفئتنيك منك اصسيئحك (سيئحك اصرتريهك وسيئحك األامئل)ك يفك ايشك جتئربك 
رندقيةك مميزةك واحلغولك اتىك خدمئتك مبتكاةك يفك لتتئك احلئصتني.ك  ك 
د .بالنسبة لمتغير وجهة السفر
تبنيك منك نتئلجك حتتي ك اختبئرك اصتبئينك األحئ يك فنورئك )(ANOVA One-wayك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك 
َّ
َّ
ئك صوجهةك اصسفا،ك إذك فنك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبع
اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً

صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك اجلزالاك استعدا ًاك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك 
مقئرنةك بئصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك خئرجك اجلزالاك فوك  اخ ك وخئرجك اجلزالا.ك قدك يعو ك ذصكك حسبك اصطئصبةك 
إىلك ادمك رضئك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك اجلزالاك منك اصفنئ قك املتئحة،ك ورغبتهمك 
َّ
لونك بأن ك اصفنئ قك املبتكاةك تورِّاك قيمةك فاتىك 
مبتكاةك وذاتك جو ةك ائصية،ك وبئصتئيلك يدر
ك 
يفك احلغولك اتىك خدمئتك 
و ِّ
.ك يفك حني،ك تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك 
متكنهمك منك إشبئعك حئجيئهتمك ورغبئهتم
َّ
اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك بئختالفك وجهةك اصسفا،ك حيثك جئءتك مستويئتك املعنويةك 
َّ
)،ك فيك فنك صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك 
صالختالرئتك فلربك منك مستوىك اصدالصةك (0,05
اخ ك اجلزالاك االستعدا ك نفسهك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك بئصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك 
يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك خئرجك اجلزالا.ك  ك 
4.3.4

مناقشة النتائج المتعلقة بنموذج الدراسة

يتض ك صنئك منك خاللك نتئلجك اختبئرك منوذجك اصدراسةك واص يك ميكنك تتخيغهئك يفك اصشك ك رقمك ()9-4ك  َّ
فنك اصعالقئتك 
اخلئصةك بفاضيئتك اصدراسةك ذاتك معنويةك إحغئليةك ونسبك تفسريةك مقبوصةك ممئك يدامك معنويةك هذاك اصنموذج،ك حيثك 
تبني ك صنئك منك نتئلجك االحندارك اخلطيك املتعد ك ) (Multiple regressionك  َّ
فن ك املتيراتك املستقتةك جمتمعةك واملتمثتةك يفك 
َّ
ابتكئرات ك نوع/تغميم ك اصفندق ك واستعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت ك وتكييف ك اخلدمة ك تؤثا ك اتى ك استعدا ك اصسيئحك 
قك وتفساك مئك قيمتهك ( )%21,8منك اصتبئينك احلئ ثك يفك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ ق.ك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفنئ
ِّ
وبئصتئيلك يعت ربك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك فحدك املكونئتك واصعوام ك املؤثاةك اتىك قااراتك اصسيئحك اجلزالايني،ك صذاك 
اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك واصرتليزك اتىك االبتكئراتك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك هلم.ك ك ويفك هذاك 
ك تبنيك منك نتئلجك حتتي ك االحندارك اخلطيك اصبسيطك )(Simple regressionك  َّ
فنك بُعدك تكييفك اخلدمةك هوك األلثاك 
اصسيئقَّ ،
تأثراك اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك وذصكك بنسبةك (،)%17,3ك تتيهئك مبئشاةك ابتكئراتك 
ً
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نوع/تغميمك اصفندقك اص يك تفساك مئك قيمتهك ( )%17,1منك اصتبئينك احلئ ثك يفك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة،ك 
ِّ
تفساك مئك قيمتهك ( )%14,7منك اصتبئينك احلئ ثك يفك االستعدا ك صإلقئمةك يفك 
فخراك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك اص يك  ِّ
و ً
اصفنئ قك املبتكاة .ك 

لمئك تبني ك منك نتئلجك االحندارك اخلطيك املتعد ك ) (Multiple regressionك  َّ
فن ك املتيراتك املستقتةك جمتمعةك تؤثاك 
َّ
قك وتفساك مئك قيمتهك ( )%12,1منك اصتبئينك احلئ ثك 
اتىك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ
ِّ
يفك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق.ك حيثك اتض ك منك نتئلجك االحندارك اخلطيك اصبسيطك 
َّ
هيك األلثاك تأثراك اتىك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك 
فنك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك 
ً
يفساك مئك قيمتهك ( )%9,5منك اصتبئينك 
بنسبةك ( ،)%10,2ك يتيهئك مبئشاةك بُعدك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك اصذيك  ِّ
فساك مئك 
خراك بُعدك تكييفك اخلدمةك اصذيك ي ِّ
احلئ ثك يفك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة،ك وف ً

قيمتهك ( )%7,1منك اصتبئينك احلئ ثك يفك االستعدا ك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك  ك 
شكل رقم ( :)9-4نتائج اختبار نموذج الدراسة
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خالصة:
حك مفغك  ك 
اختصك اصشقك األولك منك هذاك اصفغ ك بعاضك اإلطئرك املنهجيك صتدراسةك امليدانيةك انك طايقك تقدميك شا
َّ
السرتاتيجيةك اصبحثك املتبعةك بييةك اإلجئبةك انك فسئتةك اصدراسةك واصتألدك منك صحةك راضيئهتئ.ك يفك حني،ك متَّ ك يفك شقهك 
اصثئينك ااضك نتئلجك استبيئنك اصدراسةك وحتتيتهئك بئالاتمئ ك اتىك جممواةك منك األ واتك اإلحغئليةك املتطورةك بدءًاك بتحتي ك 
صدقك وثبئتك ف اةك اصدراسة،ك إذك اتض ك ثبئهتئك بدرجةك ائصيةك وصدقك اتسئقهئك اصداختي،ك مئك جع املقيئسك املستخدم
فخراك 
يتميز جبو ة لبرةك تتي صتطئصبة احلغول اتى نتئلجك ذات مغداقية.ك متك بعدك ذصكك توصيفك فراا ك اصعينة،ك و ً
اصرتليزك اتىك حتقيقك فحدك األهدافك اصاليسيةك صتدراسةك واملتمثتةك يفك قيئسك فثاك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك 
اصسئل ك اجلزالاي .ك 
رمن ك خالل ك حتتي ك املعتومئت ك واختبئر ك اصعالقئت ك بني ك متيرات ك اصدراسئت ،ك مت ك اصتوص ك إىل ك جممواة ك منك 
االستنتئجئتك وصع َّ ك منك فمههئك وجو ك تأثرك صتمتيرك املستق ك (االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقية)ك اربك فبعئ هك اصثالثةك 
املتمثتةك يفك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك واستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك وتكييفك اخلدمةك اتىك املتيرك اصتئبعك 
َّ
ك صتدرع.ك فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك اتىك 
)ك املعربك انهك منك خاللك بعديك االستعدا ك صإلقئمةك واالستعدا
(ستوكك اصسئل
َّ
َّ
قك املبتكاة،ك وهذاك مئك يشرك إىلك فن ك االبتكئرك فحدك املكونئتك 
استعدا ك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ
واصعوام ك املؤثاةك اتىك قااراتك اصسيئحك اجلزالايني،ك صذاك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك فخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك واصرتليزك 
اتىك االبتكئراتك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك هلم .ك 
لمئك تبني ك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك 
َّ
َّ
،ك وهذاك مئك يشرك إىلك فن ك خمتتفك اصفئئتك منك اصسيئحك اجلزالاينيك 
اصفنئ قك املبتكاةك بئختالف ك خغئلغهمك اصدميياارية
يدرلونك اصفنئ قك املبتكاةك بئصطايقة ك نفسهئ ،ك وهمك مستعدونك صإلقئمةك ريهئ،ك وحىتك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك 
اإلقئمةك ريهئك بيضك اصنظاك انك خغئلغهمك اصدميياارية.ك يفك حني،ك متَّك تأليدك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك 
فخرا،ك متك اصتوص ك 
اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج
ً
ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صبتدك إقئمتهمك وحئصتهمك اصعئلتية.ك و ً
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صبعضك خغئلصك اصسفاك املتعتقةك 
إىلك وجو ك راوقئتك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالا
ً
بنوعك اصيارةك اصفندقية،ك وتغنيفك اصفندقك وبتدك اصسفا،ك يفك حنيك متَّك تأليدك وجو ك راوقئتك فوك اختالرئتك بنيك استعدا ك 

ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صنوعك اصيارةك اصفندقيةك رقط.ك ك لمئك متك يفك اجلزءك األخرك 
اصسيئحك اجلزالاينيك صتدرعك منك فج
ً
منك هذاك اصفغ ك تتخيصك نتئلجك اصدراسةك ومنئقشتهئك بطايقةك تفغيتيةك واتميةك قغدك حتقيقك املوضواية،ك إضئرةك إىلك 

ااضك نتئلجك اختبئرك املعنويةك اإلحغئليةك صنموذجك اصدراسة.ك  ك 
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تمهيد:
ف تك اصعوملةك وتوسيعك سوقك اصسيئحةك اصدوصيةك إىلك توصيدك جممواةك منك اصتحديئتك اص يك سئمهتك يفك حتقيقك خسئلاك 
غرك متوقعةك يفك احلغةك اصسوقيةك صتعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك والك سيمئك املتقدمةك منهئ.ك حيثك صوحظك توجهك اصسيئحك 
ايدك حنوك اصوجهئتك اصسيئحيةك اجلديدةك وغرك املعاورة،ك حبثًئك انك التشئفك فمئلنك وثقئرئتك خمتتفةك ورغبةًك 
ك 
وبشك ك متز

دةك بعيد اك انك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصتقتيديةك واجلمئهرية.ك سئهمك هذاك اصتييرك واصتوجهك اجلديدك 
ًك 
يفك ايشك جتئربك جدي
صستوكك اصسيئحك واملسئراينك يفك توررك نئرذةك لبرةك صتفاصك بئصنسبةك صتوجهئتك اصسيئحيةك اصنئشئة.ك  ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك يتعنيك اتىك اصوجهةك اجلزالايةك انتهئزك اصفاصك املتئحةك منك فج ك االستفئ ةك واحلغ ك ولك اتىك حغتهئك 
منك تدرقئتك اصسيئحةك اصعئمليةك حنوك اصوجهئتك غرك اصتقتيدية.ك غرك فنَّه،ك ومنك فج ك اصتغديك إىلك اصتحديئتك متعد ةك 
ك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك اتبئعك هنجك متكئم ك يتمك منك خالصهك حتقيقك اصتمئسكك واالتسئقك 
األوجهك اص يك قدك تواجههئ،ك اتى ِّ
بنيك خمتتفك اهليئئتك واملستويئتك احلكومية ك منك فج ك تطوياك اسرتاتيجيةك سيئحيةك طويتةك املدىك تعم ك اتىك حتفيزك 
احلكومة،ك واصغنئاة،ك وفصحئبك املغتحةك واجملتمعئتك احملتيةك ضمنك اصوجهةك وإشاالهمك يفك حتديدك رؤيةك واضحة،ك مثك 
تطوياك خطةك ام ك  قيقةك وصئرمةك ترتجمك رؤيةك اصوجهةك إىلك اصواقع .ك 
صذا،ك متك منك خاللك هذاك اصفغ ك تطوياك منوذجك متكئم ك وتنئرسيك هبدفك تعزيزك تنئرسيةك واستدامةك اصوجهةك اجلزالاية.ك 
ليسيًئ ك يف ك حتديد ك اصقدرةك 
ورا ك ر ك 
حيث ك حيتوي ك اصنموذج ك املقرتح ك اتى ك مثئنية ك مكونئت ك رليسية ك ناى ك فهنئ ك تتعب ك  ك ً
اصتنئرسية/االستدامةك صتوجهة،ك إضئرةك إىلك جممواةك منك اصسيئسئتك اصسيئحيةك واملبئ راتك املبتكاةك اص يك يتعنيك اتىك 

مسريك اصوجهةك اتبئاهئك منك فج ك حتقيقك فقغىك رئلدةك منك صنئاةك اصسيئحة.ك  ك 
ِّك 
يفك هذاك اصغد ،ك متك اصرتليزك منك خاللك اصنموذجك املقرتحك اتىك نوانيك رليسينيك منك املزايئك االسرتاتيجية.ك يتمث ك 
اصنوعك األولك يفك املزايئك اصنسبيةك (اصقئلمةك اتىك املوار ك املتئحة)ك اص يك وهبهئك اهللك تعئىلك صتجزالاك (مث ك املنئخ،ك واملنئظاك 
ك اصوقتك (مث ك املوار ك 
اصطبيعية،ك واصنبئتئتك واحليوانئت)،ك إضئرةك إىلك تتكك اص يك طورهتئك اصبال ك واجملتمعك واص يك تاالمتك ارب ك 
اصتئرخييةك واصثقئرية).ك يفك حنيك يتعتقك اصنوعك اصثئينك بئملزايئك اصتنئرسيةك ك واص يك تشم ك اصعنئصاك اص يك يتمك إنشئؤهئك مث ك اوام ك 
اجلذبك اصسيئحي،ك واألحداث،ك واصسيئسئتك احلكومية،ك وجو ةك اإل ارةك ومهئراتك اصعمئل.ك حيثك تعم ك املزايئك اصنسبيةك 
صتوجهةك إضئرةك إىلك مزايئهئك اصتنئرسيةك اتىك تعزيزك قدرةك اجلزالاك اصكتيةك اتىك املنئرسةك يفك اصسوقك اصسيئحيةك اصعئملية.ك إذك 
ِ
ماجعيًئك يهدفك إىلك تطوياك 
ك إطئراك  ك 
ميكنك االاتمئ ك اتىك اصنموذجك املقرتحك منك قب ك احلكومئتك وصنئاةك اصسيئحةك بئاتبئره ك ً
اصغنئاةك اصسيئحيةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئك ضمنك خايطةك اصسيئحةك اصعئملية،ك هبدفك اصارعك منك تدرقئتك اصسيئح،ك 
ومعدالتك إنفئقهمك إضئرةك إىلك االستفئ ةك منك اآلثئرك االجتمئاية،ك واالقتغئ يةك واصبيئيةك صتتنميةك اصسيئحية.
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تقعك اجلزالاك مشئلك اصقئرةك اإلرايقية،ك حيدهئك منك اصشمئلك اصبحاك األبيضك املتوسطك ومنك اصشاقك صيبيئك وتونسك ومنك 
ليتومرتا ك ما ًك بعئ ك ممَّئك جعتهئك 
اصيابك امليابك وموريتئنيئك ومنك اجلنوبك اصنيجاك واملئيل .ك تبتغك مسئحةك اجلزالا ك 2381741ك ك  ك ً

يقيًئ،ك إذ ك حتت ك اصغحااءك حوايلك  2ك متيونك ليتومرتك مابعك منك األراضيك 
فلربك بتدانك امليابك اصعايبك مسئحةك واألوىلك إرا ك 

اجلزالاية .ك 

حتتويك اجلزالاك اتىك مجيعك اصعوام ك اص يك منك شأهنئك فنك تسم ك صتسيئحةك بئالز هئر،ك إذك تتميزك مبنئخك صطيف،ك 
ني.ك لمئك 
ك وشواطئك وسواح ك جذابة،ك  ك ومواقعك فثايةك مثرةك صإلاجئب،ك ولذصكك حسنك اصرتحيبك منك قِب ك اصسكئنك احملتي ك 
تتميزك بتنوعك وتبئينك املنئظاك واملوار ك اصطبيعيةك اص يك تعتربك مبثئبةك اصقئادةك فوك األسئسك صتطوياك وتنميةك اصسيئحة،ك منك بينهئك 
تتكك اص يك تقعك يفك اجلنوبك اجلزالايك مث :ك املزابك )،(Mzabك ك واصسئورةك )،(La Saouraك  ك وتواتك )،(Le Touatك وستستةك 
جبئلك اهلقئرك وطئسيتيك نآجا .ك 
فن ك اجلزالا ك تتميَّزك بتنك ُوعك 
االوةك اتىك ذصك،ك ياىك اصبئحثئنك باللوي ك والوصسك ) (Blake & Lawless, 1972ك  َّك 
حتفيزك وتشجيعك اصسيئحةك يفك اجلزالا.ك إذك ختتتفك 
ك 
وفصئصةك جتمعئهتئ ك اصسكنيةك ) (Agglomerationsك اص يك منك شأهنئك 
هذهك اصتجمعئتك منك حيثك إطئرهئك اصطبيعي،ك ك ومنطهئك فوك طاازهئك املعمئريك وبيئتهئك اصثقئرية.ك رعتىك سبي ك املثئل،ك تشتهاك 
اصتجمعئتك اصسكنيةك صوالي ي ك بسكاةك وبوسعئ ةك ببسئتنيك اصنخي  ،ك بينمئك تتميزك منئطقك فخاىك مث ك اصوا يك واملنيعةك 
ابك تشك ك جممواةك معمئريةك إستثنئليةك ميكنك فنك 
ِّك 
بكثبئهنئك اصامتية،ك يفك حنيك فنك غا ايةك واصواليئتك األربعةك األخاىك صتمز
تتغدرك يومئك مئك املواقعك اصسيئحيةك اجلزالاية.ك ول ك منك هذهك املاالزك تنتجك جممواةك متنواةك منك املنتجئتك املتميزةك مث ك 
َّك 
اصنسيج،ك ك واجملوهاات،ك ك واصفخئر،ك ك واملنتجئتك اجلتدية،ك ك واملنحوتئتك اخلشبيةك وغرهئك منك املنتجئتك اصفايدةك األخاى .ك 
صكن،ك بئصاغمك منك امتالكك اجلزالاك إلمكئنئتك سيئحيةك لبرةك ومتنواة،ك إالك فهنئك الك تستقطبك سوىك ج ِك زءك صيرك ك 
لبراك صتسيئحةك 
منك اصسيئحك مقئرنةك ببتدانك اصبحاك األبيضك املتوسطك األخاى.ك قدك يعو ك ذصكك إىلك ادمك إياللهئك ا ًك 
هتمئمئك ك  ك ً
خالل ك اخلمسينيئت ك واصستينيئت ك من ك اصقان ك املئضي .ك رحسب ك اصبئحث ك فبوستوصوبوصوس ك وآخاينك 
)(Apostolopoulos, Leontidou, & Loukissas, 2014ك متك ااتب ك ئرهئك منك طافك اصستطئتك اجلزالايةك خاللك تتكك 
اتبئرك اصسيئحةك لغنئاةك 
ك 
اصفرتةك لتأثرك فجنيبك غرك ماغوبك ريه،ك وصنئاةك غرك جمديةك صتتنميةك االقتغئ ية.ك إذك ملك يتمك ا
ك 
لمجئلك يتمتعك مبيزةك تنئرسيةك متكنهك منك حتقيقك اصتنميةك االقتغئ ية.ك ك ولمئك فشئرك إصيهك اصبئحثك زوبرك 
ِّك 
ذاتك فوصوية،ك وال

)” (Zoubir, 1999ك  احلكومئتك املتعئقبةك يفك اجلزالاك ف رلتك اصسيئحةك اتىك فهنئك خطاك اتىك اهلويةك اصثقئريةك واصقوميةك 
صتمجتمعك اجلزالاي ،ك ولذصكك اتىك فهنئك تفتقاك إىلك اصوسئل ك واخلربةك صتطوياهئ“.ك صذصك،ك ملك يتمك توجيه ك اصكثرك منك 
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اختيًئك بئصدرجةك األوىل،ك وجعتهئك إىلك جئنبك صيبيئ،ك 
االهتمئمك هلذهك اصغنئاة،ك ممئك جع ك منك اصسيئحةك يفك اجلزالاك نشئ ك طًئك  ك 
واحدةك منك آخاك بتدانك اصبحاك األبيضك املتوسطك اص يك حئوصتك تطوياك اصسيئحةك ).(Gray, 2000, p. 400ك  ك 

َّه،ك وابتداءً ك منك اصثمئنينئت،ك قئمتك احلكومةك اجلزالايةك بإيالءك املزيدك منك االهتمئمك إىلك صنئاةك اصسيئحة.ك 
غرك فن ك 

املشئل ك اص يك وك صَّدهتئك يفك ميزانيةك اصبتد،ك إضئرةك إىلك احلئجةك إىلك اصعمتةك 
يعو ك ذصكك إىلك تقتبك واخنفئضك فسعئرك اصنفط،ك و ك 
يثك 
األجنبية،ك وختقك راصك اصعم ،ك وتوزيعك اصدخ ك واصطتبك ارب مجيعك فحنئءك اصبتدك وخئرجك املاالزك احلضايةك اصاليسية.ك ح ك 
لئنتك منطقةك اهلقئرك وطئسيتيك نآجاك ور ًك قئك صتبئحثك حسينك )،(Hosni, 2000ك واحدةك منك فوىلك املنئطقك صتسيئحةك 
اصغحااويةك يفك اجلزالا،ك واص يك متك ااتبئرهئك منك فهمك املشجعئتك صتنميةك اصسيئحةك يفك تتكك اصفرتة.ك  ك 
منك األحداثك اص يك تشرك إىلك إرا ةك احلكومةك اجلزالايةك إىلك االهتمئمك بئصغنئاةك اصسيئحيةك آنذاك،ك هوك استضئرتهئك 
ك خمتغئك يفك جمئلك اصسيئحةك (معك اد ك ممئث ك منك نظئلاهمك اجلزالايني)ك خاللك 
بارقةك منظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك مثئنيةك وفربعني ًك 
ندوةك حولك اصسيئحةك اصبديتةك )(Alternative tourismك  امتك مخسةك فيئمك يفك مدينةك متنااستك سنةك .1989ك يفك ذصكك 
اتك متحةك صتيئية،ك إذك لئنك اصسيئحك األجئنبك يأتونك إىلك اجلزالاك بأادا ك لبرة.ك 
فصبحتك مهمةك اختئذك اصقاار
َّك 
اصوقت،ك 
َّ
حينهئ،ك  قارتك اصستطئتك اجلزالايةك اص يك ملك تكنك صديهئك سيئسةك سيئحيةك واضحةك يفك اصسئبق،ك بتنفيذك مشئريعك لبرة،ك 
يا،ك واالاتمئ ك اتىك اهلقئرك منك فج ك اصرتويجك وجتسيدك اصغورةك 
منك بينهئك اصارعك منك سعةك اإلقئمةك حبوايلك 100000ك سا ك 
اصسيئحيةك صتبتدك ) .(Smith & Eadington, 1992, p. 123ك 
وإنك لئنت ك متواضعةك مقئرنةك بئصطموحئتك املعاوضة-واجهتك 
صكن،ك اتىك اصاغمك منك اجلهو ك املتفق ك اتيهئك  -ك 
جنئحئ ك حمدو ً ا .ك يعتقدك اصبئحثك قاايك ك  (Gray,
اصسيئحةك صعوبةك يفك اصتطورك ) (Zytnicki, 2013, p. 97ك وتتقت ك  ً

)َّ 2000
فنك ذصكك يعو ك إىلك اصعمتةك اجلزالايةك اص يك لئنتك ماتفعةك بشك ك مغطنع،ك واصبنيةك اصتحتيةك اص يك ملك تكنك لئريةك 
هنيًئك مثتمئك لئنك يفك امليابك وتونسك فوك 
ك وم ك 
اصذيك ملك يكنك رعئال ِك 
ًك 
صتطوياك اصسيئحةك اصدوصية،ك واصرتويجك صتجزالاك يفك اخلئرجك 
َّ
،ك حيثك فنك 
مغا.ك االوةك اتىك ذصك،ك وجدتك اجلزالاك صعوبةك يفك االبتعئ ك انك اصتنميةك اص يك تقو هئك اصدوصةك )(STD
املنتجعئتك اص يك بُنيتك يفك فواخاك اصثمئنينئت،ك لئنتك متكيةك اصدوصة،ك وملك حتظك بنفسك اصقدرك منك 
ك 
فغتبيةك اصفنئ قك و
االهتمئم ك مقئرنة ك بئصبىن ك اصتحتية ك اصتئبعةك صتقطئع ك اخلئصك يف ك اصبتدان ك اجملئورةك مث ك مغا ك وتونس .ك ضف ك إىل ك ذصكك 

االضطاابئتك اص يك واجهتهئك اجلزالاك يفك فوال ك اصتسعينئتك فثنئءك مئك يسمىك بئصعشايةك اصسو اء.ك  ك 
ومعك ذصك،ك استعدتك احلكومةك اجلزالايةك يفك منتغفك اصتسعينئتك إىلك حتسنيك صنئاةك اصسيئحةك انك طايقك إطالقك 
خمططك صتتنميةك اصسيئحيةك هبدفك تنشيطك اصسيئحةك اجلزالاية.ك حيثك بدفتك احلكومةك خاللك هذهك اصفرتةك بئالستثمئرك يفك 
بنئءك اصفنئ قك خئصةك يف ك  املنئطقك اجلنوبية،ك والك سيمئك يفك متنااستك وف رارك وإصيزي.ك لمئك تضمنتك خطتهئك اصتنمويةك 
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اصعديدك منك احلوارزك اص يك متك تغميمهئك منك فج ك تطوياك األنشطةك االقتغئ يةك ولذصكك تشجيعك وجتب ك االستثمئرك 
ك استثمئرا ك مث ك منطقةك اجلنوبك اصكبرك اص يك تشم ك واليئتك 
) (Hosni, 2000, p. 47ك وال ك سيمئك يفك املنئطقك األق
ً
ف رار،ك وإصيزي،ك ومتنااستك وتندوف.ك  ك 
بدفتك إذنك احلكومةك اجلزالايةك بإ راكك فمهيةك اصسيئحةك لموجهك فوك مشجعك صتتنميةك االقتغئ ية،ك بئاتبئرهئك صنئاةك 
متكنك منك توصيدك منئصبك ام ك  المة،ك  ك وتسئهمك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل،ك و ِّ
ِّ
متكنك منك جتبك اصعمالتك األجنبية،ك 
تأثرهئك املضئافك اتىك اصقطئائتك األخاىك مث ك قطئعك اصنق ،ك ك واصبنئء،ك ك واصزرااة،ك وغ ك رهئك منك اصقطئائتك 
بئإلضئرةك إىلك  ك 
األخاى ك واص يك منك شأهنئك فنك توصِّد ك اصعديدك منك اآلثئر ك اإلجيئبيةك ك واصفوالدك اتىك اصسكئنك احملتيني.ك إذك متثتت ك اصسيئسةك 
اجلديدةك صتحكومةك ور ًك قئك صتبئحثك النكئر ك ) (Lanquar, 2015ك يفك اصرتليزك اتىك اصبينك اصتحتيةك صتنق ك مث ك اصطايقك 
اصسايع،ك ك واصسككك احلديديةك واهليئل ك اخلدميةك (حمطئتك اخلدمئت)ك اتىك طولك اصطاقك اصسايعةك اجلديدة.ك  ك ومعك ذصك،ك 
اتيجيةك 
التزالك اجلزالاك تعئينك منك ادمك إاطئءك االهتمئمك اصكئيفك واألوصويةك صتسيئحة،ك ولذصكك منك ادمك وجو ك رؤيةك اسرت ك 
لئريةك صتجميعك )(Clusterizeك اصسيئحةك معك اصقطئائتك االقتغئ يةك األخاىك مث ك اصزرااة،ك ك واالتغئالتك واصنق .ك ك لمئك 
تفتقاك إىلك اصبىنك اصتحتيةك واملاارقك اصسيئحيةك ذاتك اجلو ة،ك  ك وتعئينك بشك ك لبرك منك صورهتئك يف ك فهمك األسواقك مغدرك 
الهئك لوجهةك سيئحيةك ائصيةك املخئطاة.ك  ك 
اصسيئح،ك فينك يتمك إ ر ك 
وبئصتئيل،ك صتجزالاك ادةك فوصويئت ،ك منك بينهئ ك تطوياك وحتسنيك اصبىنك اصتحتيةك واملنتجئتك اصسيئحية،ك وتعدي ك فوك 
حتسنيك صورةك اصبتدك اربك احلمالتك اصتسويقيةك اصدوصية،ك صكيك تتمكنك منك استقطئبك اصسيئحك األجئنب،ك ومئ ك يرتتبك 
ية.ك لمئ ك الك ينبييك فنك ننسىك فنك اصتخطيطك اصسيءك صتسيئحةك قدك يؤ يك إىلك توصيدك آثئرك 
انك ذصكك منك منئرعك اقتغئ ك 
اصثقئرية.ك صذصكك ميكنك 
ِّك 
ستبيةك قويةك اتىك املدىك اصطوي ،ك سو ك اءًك ك لئنك ذصكك اتىك اصبيئةك فوك اتىك اجلوانبك االجتمئايةك و
ك 
تطوياك سيئسئتك مدروسةك منك اصتقتيصك فوك يفك بعضك األحيئنك اصقضئءك اتىك اآلثئرك اصستبيةك احملتمتة.ك يفك هذهك احلئصة،ك 

اتيجيًئك إجيئبيًئك صتيئيةِّ ،
ك ميكنك منك حتسنيك احليئةك االقتغئ ية،ك ك واالجتمئاية،ك ك واصثقئريةك 
خيئراك اسرت ك 
تغب ك صنئاةك اصسيئحةك  ك ً
واصبيئيةك صتبتد.ك صذصك،ك يتعنيك اتىك اجلزالاك إجيئ ك توازن،ك منك جهة،ك بنيك االستياللك واإل ارةك املستدامةك ملوار هئك اصطبيعيةك 
اصثقئرية،ك ومنك جهةك فخاى،ك بنيك حئجةك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك صتحقيقك اصاب ك ومحئيةك اصبيئةك ضدك مجيعك فشكئلك 
ك 
و
اصضارك غرك اصقئبتةك صإلصالح .ك 
نظااك إلمكئنيةك استيالهلئك واستفئ هتئك منك جتئربك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
تتمتعك اجلزالاك يفك هذاك اصغد ك مبيزةك حقيقية،ك  ك ً

األخاىك اص يك لشفتك انك جتئوزاتك اصسيئحةك اجلمئهريةك )،(Mass tourismك واستخالصك اصدروسك منهئك حىتك الك 
يتمك ارتكئبك نفسك األخطئء.ك  ك 
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مساهمة صناعة السياحة في االقتصاد الجزائري

Tourism Industry Contribution to the

.Algerian Economy
1.2.5

المساهمة المباشرة لصناعة السياحة

Direct Contribution of the Tourism Industry

ور ًك قئك إلحغئليئتك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC Data Gateway, 2020ك متك تقدياك املسئمهةك 
املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بـك 644,8ك متيئرك  ينئرك جزالايك (5,5ك متيئرك 

والر)ك سنةك 2018

فيك معدلك منوك مقدرك 
َّك 
(فيك حوايلك %3,2ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)،ك و 669,15متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ( 2019
سنويًئك )(WTTC, Algeria, 2018ك 
حبوايلك %3,6ك مقئرنةك بـك .)2018ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك %2,4ك  ك 

صكيك تبتغك  868متيئرك  ينئرك جزالايك (فيك حوايلك  %3,3منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك  2029و 968,6متيئرك  ينئرك 
جزالايك (فيك حوايلك  %3,7منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك  .2030ك 
شكل رقم ( :)1-5المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

نالحظك فنك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك تزايدك مستما،ك إذك ارتفعتك منك  213,11متيئرك  ينئرك جزالايك 
سنةك 1995ك إىلك 669,15ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك .2018ك  ك 
َّفمئك ريمئك خيصك اصعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك 300723ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك ،2018ك 
و309505ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك 2019ك (فيك حوايلك %2,8ك منك اصعمئصةك اصكتية).ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك 
بنسبةك  %3,1منك فج ك بتوغك  318966ك منغبك ام ك مبئشا ك (فيك  % 2,9ك منك اصعمئصةك اصكتية)ك سنةك  2020ك .ك لمئك 
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تشرك اصتنبؤاتك إىلك توصيدك  379654منغبك ام

ك مبئشاك (فيك حوايلك  %3منك اصعمئصةك اصكتية)ك سنةك  2029و508324

منغبك ام ك مبئشاك (فيك حوايلك  %3,3منك اصعمئصةك املبئشاة)ك سنةك  .2030ك 
شكل رقم ( :)2-5المساهمة المباشرة لصناعة السياحة في العمالة بالجزائر بين
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Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

َّ
نالحظك فنك املسئمهةك املبئشاةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك 110111ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك 
َّ
.ك صكنك نالحظك لذصكك فنك معدلك اصنموك املاتقبك يفك 
1995ك إىلك فلثاك منك  309505منغبك ام ك مبئشاك سنةك 2019
اجلزالاك بنيك سن يك 2018ك و2028ك و َّ
سنويًئك ور ًك قئك آلخاك تقاياك منشورك صتمجتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك 
املقدرك بـك %1,9ك  ك 

سنويًئ).ك  ك 
) (WTTC, Algeria, 2018منخفض مقئرنةك مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئمليك (%2,2ك  ك 
2.2.5

المساهمة الكلية لصناعة السياحة

Total Contribution of the Tourism Industry

ور ًك قئك إلحغئليئتك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC Data Gateway, 2020ك متك تقدياك املسئمهةك 
اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بـك  1319,7متيئرك  ينئرك جزالايك (11,3ك متيئرك 

والر)ك سنةك 2018

(فيك حوايلك %6,6ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)،ك و1474,6ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك .2019ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك 
تاتفعك إىلك 1872ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك 2029ك (فيك حوايلك % 7,1ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)،ك و 1907متيئرك 
ينئرك جزالايك سنةك 2030ك (فيك حوايلك % 7,3ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل).ك  ك 
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ك 

َّ
نالحظك فن ك املسئمهةك اصكتيةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل ك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك حوايلك  417,906ك متيئرك 
ينئرك جزالايك سنةك 1995ك إىلك فلثاك منك  1374,57متيئرك  ينئرك جزالاي سنةك .2019ك صكنك نالحظك لذصك َّ
ك فنك معدلك 
سنويًئك ور ًك قئك آلخاك تقاياك منشورك صتمجتسك 
اصنموك املاتقبك يفك اجلزالا ك بنيك سن ي ك  2018ك و 2028ك واملقدَّرك بـك  %2,8ك  ك 

اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ) (WTTC, Algeria, 2018منخفض مقئرنةك مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئمليك 
فنك منظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك  (UNWTO,
سنويًئ).ك اتىك هذهك املالحظةك فنك تُك ؤخذك بعنيك االاتبئر،ك خئصةك و َّك 
(%3,8ك  ك 

َّ
تشرك إىلك فن ك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك يفك االقتغئ يئتك اصنئشئةك آلسيئ،ك ك وفمايكئك اصالتينية،ك ك وفوروبئك اصوسطىك 
) 2011ك 
سنويًئ)ك مقئرنةك بئالقتغئ يئتك 
اصشاقك األوسطك وإرايقيئك سينموك فوك ياتفعك بسااةك مضئافةك ( +4,4%ك  ك 
ك 
واصشاقية،ك ك و

سنويًئ) .ك 
املتقدمةك (+2,2%ك  ك 

َّفمئك ريمئك خيصك املسئمهةك اصكتيةك صتعمئصة،ك رتقدك وك صَّدتك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك 629735ك منغبك ام ك سنةك 

2018ك (فيك %5,8ك منك اصعمئصةك اصكتية)،ك و 648695منغبك ام ك سنةك 2019ك (فيك %6ك منك اصعمئصةك اصكتية).ك اتىك 
هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك  %3سنةك 2020ك بئصيةك بذصكك 668985ك منغبك ام ك .ك لمئك تشرك اصتنبؤاتك إىلك توصيدك 
 824067منغبك ام ك سنةك ( 2029فيك حوايلك  %6,5منك اصعمئصةك اصكتيةك يفك اجلزالا)ك و 1007860منغبك ام ك 
سنةك 2030ك (فيك حوايلك  %6,6منك اصعمئصةك اصكتيةك يفك اجلزالا) .ك 
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شكل رقم ( :)4-5المساهمة الكلية لصناعة السياحة في العمالة بالجزائر بين

2030-1995
1200
1000
800
600
400
200
0

1995 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 2029 2030

مناصب العمل باآلالف

Source: WTTC Data Gateway. (2020). (Retrieved from https://tool.wttc.org/).

نالحظك فنك املسئمهةك اصكتيةك صتعمئصةك يفك تزايدك مستما،ك ماتفعةك منك  218686ك منغبك ام ك سنةك  1995ك إىلك 
 648695منغبك ام ك سنةك  .2019ك 
3.2.5

صادرات الزوار

Visitor Exports

تعتربك صئ راتك اصزوارك منك فهمك املؤشااتك صتمسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحة.ك وك صَّدتك اجلزالاك سنةك  2018حوايلك 
 22,14متيئرك  ينئرك جزالايك نتيجةك صغئ راتك اصزوارك (%0,4ك منك إمجئيلك اصغئ رات)،ك بينمئك ك قُ ِّك درتك بـك  20,1ك متيئرك 
ينئرك جزالايك سنةك ،2017ك فيك ارتفئعك بنسبةك .%10,2ك ك لمئك ك قُدِّرتك صئ راتك اصزوارك بـحوايلك 24ك متيئرك  ينئرك جزالايك 
سنةك  2019ك (فيك حوايلك  %0,5ك من ك إمجئيلك اصغئ رات) .ك اتىك هذهك اصغئ راتك فنك تاتفعك إىلك  42,75ك متيئرك  ينئرك 
جزالايك سنةك ( 2029حوايل % 0,6من ك إمجئيل ك اصغئ رات) ،ك و 39,07ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك  2030ك (حوايل
 %0,7منك إمجئيلك اصغئ رات) .ك 
لمئك فشئرك تقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, Algeria, 2018ك فك نَّهك حبتولك سنةك ،2028ك منك 
املتوقعك فنك يغ ك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك يفك اجلزالاك إىلك 4159000ك سئل ك (4,15ك متيونك سئل ) .ك 
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شكل رقم ( :)5-5صادرات الزوار (النفقات األجنبية) في الجزائر بين
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نالحظك ف َّن ك صئ راتك اصزوارك يفك تذبذب،ك إذك إ َّهنئك انتقتتك منك  28,95ك متيئرك  ينئزك جزالايك سنةك  1995ك إىلك 
41,93ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك ،2008ك واص يك متث ك اصذروةك منك حيثك نفقئتك اصسيئحك األجئنب.ك يتبعهئك بعدك ذصكك 
َّ
.ك نالحظك لذصك،ك فنك صئ راتك 
اخنفئضك يفك صئ راتك اصزوارك ك واص يك ك قُدِّرتك بـك 24,03ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك 2012
اصزوارك صسنةك 2019ك واملقدَّرةك بـك 24ك متيئرك  ينئرك جزالاي،ك فق ك منك صئ راتك اصزوارك صسنةك  .1995ك 
يعو ك االخنفئضك يفك صئ راتك اصزوارك بعدك سنةك 2008ك إىلك األزمةك االقتغئ يةك اصعئملية،ك حيثك تعتربك اجلزالاك ور ًك قئك 
صتبئحثك النكئر ك )(Lanquar, 2011ك واحدةك منك  ولك اصبحاك األبيضك املتوسطك اص يك ائنتك بشك ك لبر ك منك تتكك 
،ك بئصيًئك 1448000ك سئل ك فجنيبك سنةك ،2010ك وبئصكئ ك جتئوزك 
األزمة،ك فينك اخنفضك اد ك اصسيئحك اصواردينك بشك ك حئ ك 
اد ك اصسيئحك اصدوصينيك اصواردينك يفك ائمك 2005ك واصذيك بتغك .1443000ك  ك 
4.2.5

االستثمارات في صناعة السياحة الجزائرية

Investments in the Algerian Tourism

.Industry
بتيتك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك  194,4متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك 2018ك (1,7ك متيئرك  والر)،ك 
فيك مئك يعئ لك نسبةك  %2,3منك إمجئيلك االستثمئراتك احملققةك سنةك ،2018ك و206,5ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك .2019ك 
اتىك هذهك االستثمئراتك فنك تاتفعك بنسبةك %5ك بئصيةك 216,8ك متيئرك  ينئرك جزالايك ( 1,9متيئرك  والر)ك سنةك  .2020ك 
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تشرك لذصكك اصتنبؤاتك إىلك ارتفئعك قيمةك االستثمئراتك يفك صنئاةك اصسيئحةك إىلك 333,5ك متيئرك  ينئرك جزالايك (2,9ك 
متيئرك  والر)ك سنةك  2029ك ممثتةك حوايلك  %3,2منك إمجئيل ك االستثمئراتك و 297,5ك متيئرك  ينئرك جزالايك ( 3ك متيئرك 
والر)ك فيك حوايلك %3,3ك منك إمجئيلك االستثمئراتك سنةك  .2030ك 
شكل رقم ( :)6-5االستثمارات في صناعة السياحة الجزائرية بين
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َّ
يفك صنئاةك اصسيئحةك بعشاة ك فضعئفك بنيك ائميك  2005ك و،2010ك 
ك 
نالحظك فن ك اجلزالاك ررعتك من استثمئراهتئ
سهك  ك اتىك املدىك اصبعيد ك انطالقك 
ًك 
وياجعك ذصكك فسئسئك إىلك سيئسةك اصنق ك (اصسككك احلديديةك واصطاق)ك اص يك قدك ك تُ ِّ
اصسيئحةك ).(Lanquar, 2011, p. 8
فن ك حغةك 
اتك املشجعةك إىلك حد ك مئك صسن يك  2029ك و،2030ك نالحظ ك  َّك 
ِّك 
صكن،ك بئصاغمك منك اصتنبؤاتك فوك اصتقديا
صنئاةك اصسيئحةك منك االستثمئراتك اإلمجئصيةك يفك تنئقصك مستماك منذك سنةك .2005ك إذك نالحظك اخنفئضهئك منك %7,1

منك إمجئيلك االستثمئراتك سنةك 2005ك إىلك %2,3ك سنةك .2018ك  ك 
شكل رقم ( :)7-5حصة صناعة السياحة من إجمالي االستثمار في الجزائر بين
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يظ ك بذصكك االستثمئرك غرك لئفك ك صتنميةك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك وتتبيةك اصطتبك احملتيك واصدويل.ك صذا،ك الك بدك 
منك إاطئلهئك املزيدك منك األمهيةك وجعتهئك منك األوصويئت،ك واتىك االستثمئراتك هيك لذصكك فنك تكونك فاتىك ولئريةك 
صتنميةك اصغنئاةك اصسيئحيةك اجلزالايةك واصنهوضك هبئ،ك منك فج ك اصارعك منك جئذبيتهئك واالستجئبةك صتطتبك احملتيك واصدويل.ك  ك 
5.2.5

مكونات صناعة السياحة ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر

Components

.of the Tourism Industry and its Contribution to GDP in Algeria
ور ًك قئك آلخاك اإلحغئليئتك املتوراة )،(WTTC, 2020ك يتمث ك اصياضئنك اصاليسيئنك صتسفاك حنوك اجلزالاك يفك سيئحةك 

اصرتريهك وسيئحةك األامئل.ك حيثك وك صَّدتك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك (اصسيئحةك اصداختيةك واصواردة)ك حوايلك %77ك منك اصنئتجك 
احملتيك اإلمجئيلك املبئشاك صغنئاةك اصسيئحةك سنةك ،2019ك يفك حنيك وصَّدتك نفقئتك سيئحةك األامئلك %23ك منك اصنئتجك 
احملتيك اإلمجئيل .ك 
وحسبك تقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, Algeria, 2018ك اتىك نفقئتك سيئحةك اصرتريهك فنك 
سنويًئك 
سنويًئك بنيك  2018و ،2028لمئك اتىك نفقئتك سيئحةك األامئل ك فنك تاتفعك بنسبةك %2,2ك  ك 
تنموك بنسبةك  %2,6ك 
بنيك  2018و.2028
شكل رقم ( :)8-5مساهمة سياحة الترفيه واألعمال في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر سنة
2019
سياحة األعمال
23%

سياحة الترفيه
77%

.

Source: WTTC (2020), Algeria Annual Research: Key Highlights, p. 1

،ك إىلك فنك اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك وك صَّدتك %97ك منك املسئمهةك 
َّك 
لمئك تشرك اإلحغئليئت ك )(WTTC, 2020
املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل ك سنةك ،2019ك مقئرنةك بـ ـ ك  %3ك منك صئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك 
(نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فوك ائلداتك اصسيئحةك اصدوصية).ك وهذاك مئك يؤِّلدك طييئنك اصسيئحةك اصداختيةك يفك اجلزالا،ك فيك 
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تكئ ك فنك تكونك مسئمهةك اصسيئحك األجئنبك منعدمةك مقئرنةك بأغتبيةك اصبتدانك األخاى،ك والك سيمئك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
حم ك اصدراسةك واملتعتقةك بئصناويجك (%31ك منك نفقئتك اصسيئحك األجئنب)ك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك (%77ك منك نفقئتك 
درك اصسيئحك راصةك تسويقيةك لبرة،ك اتىك اجلزالاك استيالهلئك 
ك 
اصسيئحك األجئنب).ك وبئصتئيل،ك تعتربك األسواقك األجنبيةك مغ
منك فج ك حتقيقك اصنموك ك واالستفئ ةك منك مزايئك اصتنميةك اصسيئحية .ك 
شكل رقم ( :)9-5مساهمة السياحة الداخلية والخارجية في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر سنة
2019
النفقات األجنبية
3%

النفقات المحلية
97%

.

ك 

Source: WTTC (2020), Algeria Annual Research: Key Highlights, p. 1

وور ًك قئك صتقاياك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, 2018ك اتىك نفقئتك اصسيئحك احملتينيك فنك تاتفعك بنسبةك 
سنويًئك بنيك 2018
سنويًئك بنيك  2018و،2028ك ك لمئك اتىك نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فنك تاتفعك بنسبةك  %6ك  ك 
 %2,4ك 

و .2028ك 

ك  ك 
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تطوير نموذج متكامل وقائم على االبتكار لتنمية الوجهة السياحية الجزائرية

Developing an

.Integrated and Innovation-based Model to the Algerian Tourist Destination
نك لااوتشك وريتشيك ) (Crouch & Ritchie, 1994ك اتىك ضاورة ك مااائةك ل ٍّ ك منك املزايئك اصنسبيةك 
يؤِّلدك اصبئحثئ ك 
واصتنئرسيةك اندك تطوياك في ك وجهةك سيئحية.ك تتعتقك املزايئك اصنسبيةك بئملوار ك املوهوبةك مث ك املنئخ،ك ك واملنئظاك اصطبيعية،ك 
تتعتقك املزايئك اصتنئرسيةك بئصعنئصاك اص يك يتمك إنشئؤهئك مث ك اوام ك اجلذبك اصسيئحي،ك 
ك 
ك واصنبئتئتك واحليوانئت،ك يفك حني ك 
ك واألحداث ،ك  ك وشبكئت ك اصنق  ،ك ك واصسيئسئت ك احلكومية ،ك ك وجو ة ك اإل ارة ك واصتسير ك ومهئرات ك اصعمئل .ك يف ك سيئقك 
اصسيئحة،ك تعتربك ل ك  ك منك امليزةك اصنسبيةك وامليزةك اصتنئرسيةك ذاتك فمهيةك بئصية،ك صذاك اتىك اصنموذجك اصتنئرسيك صتوجهةك فنك 
يأخذك ذصكك بعنيك االاتبئرك ) .(Heath, 2002, p. 335ك 
فنك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك ماتبطةك بقدرةك اصوجهةك اتىك تقدميك 
لمئك ياىك اصبئحثك هيثك  ك )،(Heath, 2002ك  َّك 
ك وحتقيقك ف اءك فرض ك مقئرنةك بئصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى.ك إذك 
ستعك وخدمئتك مبتكاةك تسئهمك يفك تعزيزك جتابةك اصسئل ك 
هنئكك اصعديدك منك املتيراتك املاتبطةك مبفهومك "اصقدرةك اصتنئرسية"ك صتوجهة،ك يتمك قيئسك اصبعضك منهئك بطايقةك موضوايةك 
انك طايقك االاتمئ ك اتىك اد ك اصزوارك فوك اصسيئح،ك واحلغةك اصسوقية،ك واإلنفئقك اصسيئحي،ك واصعمئصة،ك واصقيمةك املضئرةك 
منك قِب ك صنئاةك اصسيئحة.ك يفك حني،ك يتمك قيئسك اصبعضك اآلخاك بطايقةك غرك موضوايةك اربك "ثااءك اصثقئرةك واصرتاث"ك 
هئرتيسريك 
و"جو ة ك اصتجابة ك اصسيئحية" ك ضمن ك اصوجهة .ك وهكذا ،ك مت ك تعايف ك اصتنئرسية ك من ك طاف ك اصبئحث ك  ك 

فهنئ”:ك قدرةك اصوجهةك اتىك احلفئظك اتىك مكئنتهئك وحغتهئك اصسوقيةك و/فوك حتسينهئك 
)(D’Harteserre, 2000ك اتىك  َّك 
اربك اصزمنك “ .ك بينمئك وصفهئك حسئنك ) (Hassan, 2000ك  َّ
بأهنئ ك ” ك قدرةك اصوجهةك اتىك إنشئءك و مجك منتجئتك ذاتك 
ك متكنك منك استدامةك موار هئك معك احلفئظك اتىك املكئنةك اصسوقيةك مقئرنةك بئملنئرسنيك “.ك يضيفك هذاك األخرك 
قيمةك مضئرة ِّك 
وجهةك نظاك مهمةك مفئ هئك فك نَّهك بئصنظاك إىلك تنوعك اصغنئائتك اص يك تشئركك يفك حتقيقك تنئرسيةك اصوجهئت،ك منك اصضاوريك 
اصنظاك فبعدك منك اصتنئرسك بنيك املؤسسئت .ك 
النموذج السياحي المقترح لتنمية وتعزيز تنافسية الوجهة الجزائرية

The Proposed Tourism

.Model to Develop and Enhance the Competitiveness of the Algerian Destination
إ َّك نك وجو ك اسرتاتيجيةك حكوميةك وطنيةك رعئصةك فماك ضاوريك إذاك فر نئك حتقيقك فقغىك رئلدةك منك صنئاةك اصسيئحة.ك إذك 

ياىك اصبئحثك  وك ريتييك )(De Villiers, 2002, p. 5ك فنَّه:ك ”ك صطئملئك ك لئنتك اصسيئحةك حتتك مسؤوصيةك وزارة،ك فوك لجزءك 
منك وزارة،ك مبعزلك انك فجزاءك فخاىك منك احلكومةك اص يك هلئك تأثرك لبرك اتىك قطئعك اصسيئحة.ك ظتتك صفرتةك طويتةك ولئالتك 
املسئادة ك اصدوصية ك )Aid Agencies

 (Internationalك تتجئه ك منئرع ك اصتنمية ك االقتغئ ية ك صتسيئحة ،ك والسيمئك 
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إمكئنئهتئك يفك احلدك منك اصفقاك يفك املنئطقك اصايفية،ك إذك متك بذلك اصقتي ك منك اجلهدك منك فج ك تعظيمك اصعوالدك واصفوالدك 
صالقتغئ ك احملتيك واجملتمعئتك احملتيةك “ .ك 
يقك تطبيقك رؤيةك مشرتلة،ك وضمئنك تنسيقك اجلهدك بنيك مجيعك 
ك 
ك اسرتاتيجيةك متكئمتةك انك طا
وبئصتئيلك يعتربك إادا ك 
اصفئاتنيك وفصحئبك املغتحةك فمااك ضاوريً ِّ
ئك ميكنك منك ضمئنك اصتنئرسيةك اصدوصيةك واملستدامةك صتوجهةك اصسيئحية.ك صذا،ك 
ً

هندفك منك خاللك هذاك اصعم ك يفك اقرتاحك منوذجك متكئم ،ك وتنئرسيك ومبتكاك صتوجهةك اجلزالايةك استنئ ًاك اتىك اصنمئذجك 
اصتنئرسيةك احلديثةك اص يك متك تطوياهئك من ك طافك جممواةك منك اصبئحثنيك  & (Ritchie & Crouch, 2010 ; Dwyer

)،kim, 2003 ; Heath, 2002 ; Dwyer, 2001 ; Crouch et al., 2000 ; Crouch & Ritchie, 1994ك 
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 
اتىك اينةك منك اصسيئحك اجلزالاينيك وغرهئك منك االستنتئجئتك اصنئبعةك منك اصدراسةك األ بيةك ).(Litterature studyك  ك 
الايةك امتاللهئ،ك ك واص يك اتيهئك تطوياهئك منك 
جيمعك اصنموذجك املقرتحك بنيك اصعنئصاك األسئسيةك اص يك اتىك اصوجهةك اجلز ك 
فج ك منئرسةك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصعئمليةك واحلغولك اتىك حغتهئك منك تدرقئتك اصسيئحةك اصعئملية.ك إذك يضمك اصعديدك 
املوار ك اصداامة،ك 
منك اجلوانبك اصاليسيةك واملتمثتةك يف:ك املوار ك األسئسية ك ك واصعوام ك اجلئذبة،ك واصعوام ك األسئسية،ك واصعوام ك و ك 
واصعوام ك املتعتقةك بتحديدك اإلطئرك االسرتاتيجيك صتعم ك وإ ارةك اصوجهة،ك وحمالئتك اصنجئحك األسئسية ك ك واحملد اتك املؤهتةك 
اتك املواصية .ك 
فوك املضخمة،ك واص يك سيتمك تفغيتهئك يفك اصفقا ك 
1.4.5

الموارد األساسية والعوامل الجاذبة

Core Resources and Attractors

يغفك هذاك املكونك منك اصنموذجك املوار ك األسئسيةك جلئذبيةك اصوجهة.ك حيثك تعتربك اصعوام ك اص يك سيتمك اصتطاقك 
ِّك 
اختيئرك وجهةك معينةك بدالك 
ًك 
فسسك اصتنئرسيةك واحملفزاتك األسئسيةك اص يك تدرعك اصزوارك واصسيئحك احملتمتنيك إىلك زيئرةك ك و
ك 
إصيهئ،ك 
منك األخاىك (اوام ك اجلذب).ك يفك حنيك تعتربك املكونئتك األخاىك اص يك سيتمك اصتطاقك إصيهئك الح ًك قئ،ك ضاوريةك منك فج ك 
حتقيقك اصنجئحك واصاحبية.ك متك تقسيمك املوار ك األسئسيةك واجلئذبةك إىلك اصفئئتك اصتئصية :ك 
أ .الموارد وعناصر الجذب الموروثة

Endowed Resources

ميكنك تقسيمك انئصاك اجلذبك املوروثةك إىلك املوار ك اصطبيعيةك (مث ك املنئخ،ك ك واصنبئتئتك واحليوانئت)ك وانئصاك اجلذبك 
اصثقئريةك واصرتاثية .ك حتد ك اوام ك اجلذبك اصطبيعيةك صتوجهة ،ك اإلطئرك اصبيئيك اصذيك يستمتعك ضمنهك اصسئل ك بئصوجهةك 
اصسيئحية،ك حيثك تعتربك ضاوريةك صتعديدك منك فشكئلك اصسيئحةك وصتحقيقك رضئك اصسيئحك فوك اصزوار.ك تشم ك انئصاك 
اجلذبك املوروثةك اصعنئصاك اصتئصية :ك 
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الجغرافيا الطبيعية والمناخ

)and climate

 :(Physiographyك ياى ك اصبئحثئن ك ريتشي ك ولااوتشك 

) (Ritchie & Crouch, 2010ك  َّ
فن ك اصتجابةك اصسيئحيةك تاتبطك إىلك ح ٍّك دك ك لبرك بئملوار ك املئ يةك صتوجهة .ك صذاك 
تعتربك اجليااريئك اصطبيعيةك ومنئخك اصوجهةك منك اصعوام ك ذاتك األمهيةك اصبئصية،ك خئصةك و َّفهنئك حت ِّك د ك طبيعةك اإلطئرك 
اصبيئيك اصذيك يتواجدك ريهك اصسئل ك ويتمتعك ضمنهك بئصوجهة،ك ك واصكثرك منك اجلمئصيئتك واصعنئصاك املاليةك اجلذابةك 
ك جزءك لبراك منك بيئةك اصسيئحةك 
ميكنك صتمسرينك اصسيطاةك اتيهئ،ك رإ َّن
ِّك 
مبئك فهنئك منك اصعوام ك اص يك الك 
صتوجهة.ك و َّك 
ك ً
املبنيةك مقك يَّدةك خبغئلغهئ.

وتبئينك لبرك يفك املنئظاك اصطبيعية،ك إذك حتدُهئك منك اصشمئلك ستستةك 
يفك هذاك اصسيئق،ك تتميزك اجلزالاك بتنك ُوعك  ك 
ك جزءًك اك 
األطتسك اصتتيك  اص يك تنضمك إىلك اصبحاك األبيضك املتوسط،ك ومنك اجلنوبك اصغحااءك اصشئسعةك اص يك حتت ك 
لبراك منك اصبتد،ك يفك حنيك تقعك املدنك اصكربىك اتىك اصسهولك اصسئحتية،ك مئك  ِّ
ميكنهئك منك االستفئ ةك منك املنئخك 
ك ً
املعتدلك واصتطيفك صتبحاك األبيضك املتوسط .ك 

تتميزك اصغحااءك بتبئينئتك شئسعةك بنيك مسئحئتك اهلضئبك امليطئةك بئحلجئرةك (محئ ةك اصدراع) ،ك ك واصكثبئنك 
اصامتيةك يفك اصعاقك اصكبرك (اصعاقك اصيايبك واصعاقك اصشاقي)ك اص يك تشي ك حوايلك  %20ك منك مسئحةك اصغحااء،ك 
ك واصتضئريسك اصبئرزةك صتسالس ك اجلبتيةك يفك فقغىك اجلنوب،ك واملتمالزةك حولك اصكتتةك اصغخايةك صتهقئرك اص يك متك 
تغنيفهئك منك قِب ك اصيونسكو*(UNESCO)1ك ضمنك قئلمةك اصرتاثك اصعئمليك يفك ائمك .1987ك  ك 
لمئك حتتضنك اجلزالاك اصعديدك منك احلظئلا ك اصوطنيةك اصشهرةك مبئك يفك ذصكك حظرة ك اصطئسيتيك اص يك تتميَّزك 
بأخئ يدهئك وو يئهنئ،ك ك وحظئلاك بتزمة،ك واألهقئر،ك واصشايعة،ك وقورايئ،ك وجاجاة.ك لمئك ميكنك االستمتئعك بئصثاوةك 
اصطبيعيةك صتجزالاك يفك واحةك تيميمونك اص يك تتميزك ببسئتني ك اصنخي ك واصبحراتك املئحلة،ك إضئرةك إىلك موالتهئك 
املعاضةك خلطاك االنقااض،ك ومئةك منك اصثدييئتك 
اصطبيعيةك اص يك تضمك فلثاك منك 1500ك نوعك ك منك اصنبئتئتك اصنئ رةك و ك َّ
مث ك اصضبئعك املخططة،ك واصقططك اصربية،ك واصيزالن،ك واخلنئزياك اصربيةك وقا ك املكئكك وفلثاك منك  300ك نوعك منك 
اصطيور،ك مث ك طيورك اصتقتقك اص يك جتذبك اشئقك اصطبيعةك منك مجيعك فحنئءك اصعئمل .ك 
ك ابوراك بئجلزالاك اصعئصمة)،ك 
َّفمئك ريمئك خيصك املنئخ،ك رهوك خيتتفك بنيك اصسئح ك (منك تتمسئنك إىلك قسنطينة ً

واهلضئبك واجلبئلك يفك اصوسطك (تيميمونك ومئك حييطك هبئ)ك واصغحااءك يفك اجلنوب.ك رهوك منك نوعك اصبحاك األبيضك 

* ك  اصيونسكوك هيك منظمةك األممك املتحدةك صترتبيةك واصعتمك واصثقئرة.ك وتتمث ك رسئصتهئك يفك إرسئءك اصسالمك منك خاللك اصتعئونك اصدويلك يفك جمئلك اصرتبية ك واصعتومك 
واصثقئرة.ك إذك تسئهمك باامجك اصيونسكوك يفك حتقيقك فهدافك اصتنميةك املستدامةك احملد ةك يفك خطةك اصتنميةك املستدامةك صعئمك ،2030ك اص يك ااتمدهتئك اجلمعيةك اصعئمةك 
صألممك املتحدةك يفك ائمك 2015ك (اصيونسكو،ك .)2020
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املتوسطك اتىك طولك ك لئم ك احلئرةك اصشمئصيةك اص يك تيطيك اصسئح ك واألطتسك اصتتيك (صيفك حئرك جئف،ك  ك وشتئءك 
رطبك وبئر )ك وشبهك جئفك اتىك اهلضئبك اصعتيئك يفك وسطك اصبال ،ك وصحااويك مبجا ك ابورك جبئلك األطتسك 
ارةك لبرةك فثنئءك اصيومك اصواحد،ك والك سيمئك يفك اصغحااء،ك فينك 
اصغحااوي.ك قدك تكونك االختالرئتك يفك  رجةك احلا ك 
هنئرا-فق ك 
تتأرج ك  رجةك احلاارةك منك طافك إىلك آخاك يفك غضونك بضعك سئائتك (فلثاك منك 40ك  رجةك مئويةك  ك ً
صيال).ك  ك 
منك 5ك  رجئتك مئويةك  ًك 
اصسيئحةك واصسفاك مث ك موقعك )(ou-et-quand.netك 
ك 
ك ومعك تطورك االنرتنت،ك جندك مواقعك متخغغةك يفك 
ك وطقسك مجيعك اصواليئتك اجلزالاية،ك واصتَّذينك 
وموقعك )(partir.comك اصتَّذينك يورِّاانك معتومئتك  قيقةك حولك منئخ ك 
يقرتحئن ك اصفرتات ك األلثاك مالءمة ك صزيئرة ك خمتتفك املنئطقك اجلزالاية.ك اتىك سبي ك املثئل،ك يوصي ك املوقعك بزيئرةك 
اجلنوبك اجلزالايك فثنئءك رغ ك اصشتئءك (منك املستحسنك بعدك شهاك فلتوباك وقب ك شهاك فراي )،ك يفك حنيك يوصيك 
فخراك يوصيك بزيئرةك املنئطقك 
بزيئرةك اجلزالاك اصعئصمةك واملدنك اصسئحتيةك يفك اصفرتةك املمتدةك بنيك فراي ك وفلتوبا،ك و ك ً
اجلبتيةك يفك اصفرتةك املمتدةك بنيك فراي ك ونورمرب.ك لمئك ك تُعدُك جنئت،ك ومتنااستك وإصيزيك فرض ك املدنك منك حيثك 

ناىك فن ك املنئخك اصسئلدك يفك اجلزالا ك يسم ك 
َّك 
شهاا ك يفك اصسنة.ك وبئصتئيل،ك 
املنئخ ك معك طقسك ماللمك حوايلك  11ك  ً
ة،ك إذك بئستطئاةك مسريك اصوجهةك اجلزالاية ك تطوياك فشكئلك خمتتفةك منك اصسيئحةك اص يك 
بتجنبك ظئهاةك املومسي
ِّ
تتمئشىك معك املنئخك اجلزالايك واستهدافك اصسيئحك اتىك فسئسهئ.ك اتىك سبي ك املثئل،ك ميكنك استقطئبك اصسيئحك 
خاللك رغ ك اصشتئءك واصابيعك انك طايقك اصرتويجك صتسيئحةك اصغحااوية،ك يفك حنيك ميكنك استقطئبك اصسيئحك 
خاللك رغ ك اصغيفك انك طايقك اصرتويجك صتسيئحةك اصسئحتية،ك إخل .ك 
ئ،ك تعتربك جيااريئك ومنئخك اصوجهةك منك انئصاك اجلذبك األسئسيةك اخلئرجةك 
ك 
ولمئك متتك اإلشئرةك إصيهك سئب ًك ق
اتىك املسرينك تطوياك جممواةك منك اصعوام ك 
انك سيطاةك مسريك اصوجهةك اصسيئحية،ك صذاك صتارعك منك جئذبيتهئ،ك 
ِّ
ِّ
املبتكاةك حوهلئ.ك  ك 
تطوياك واالستثمئرك يفك بىنك حتتية ك وخدمئتك مبتكاة ك تتوارقك معك 
ك 
مسريك اصوجهةك اجلزالايةك اص
بئستطئاةك  ِّ
احمليطك املتواجدةك ريه.ك اتىك سبي ك املثئل،ك ميكنهئك اصتخطيطك ملسئراتك )(Trailsك ميكنك صتسيئحك اتبئاهئك منك 
فج ك التشئفك منئطقك معينةك (مث ك احلظئلاك اصوطنية).ك ك لمئك ميكنهئك تطوياك بىنك حتتيةك موجهةك ألنشطةك اهلواءك 
اصطتقك إضئرةك إىلك فمئلنك اإلقئمةك اصغديقةك صتبيئةك اص يك  ِّ
ئرهم.ك 
متكنك اصسيئحك منك االسرتاحةك قب ك متئبعةك مس ك 
لمئك ميكنهئك حتفيزك وتدايمك االستثمئرك يفك مشئريعك رايدةك ومميَّ ِّ
زةك متكنهئك منك اصارعك منك ماليتهئك اتىك اصسئحةك 
اصعئمليةك وصفتك انتبئهك اصسيئحك احملتمتني.ك هذاك مئك قئمتك بهك اصوجهةك اإليطئصيةك انك طايقك حتوي ك وهتيئةك لهفك 
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مهجور ك ) (La Grotta Plazzeseك إىلك مطعمك ورندقك صيرك ( 20ك غارة)ك يط ُ ك اتىك اصبحاك األ ريئتيكي.ك 
يسم ك صتعمالءك بتنئولك املألوالتك اصتقتيديةك اخلئصةك بئملنطقة،ك إضئرةك إىلك إمكئنيةك متديدك جتابةك اصسيئحك انك 
طايقك اصنومك يفك إحدىك اصيافك اخلئصةك بئصفندق.ك  ك 
ِّ
ئبك اصسيئحك إىلك منئطقك قدك تكونك معزوصة،ك 
ك 
متكنك مث ك هذه ك املشئريعك اصفايدة ك واملبتكاة ك منك استقط
وتسئهمك بذصكك يف ك تنميةك اصسيئحةك يف ك تتكك املنئطقك ومئ ك يرتتبك انهئك منك منئرعك اقتغئ ية،ك واجتمئايةك 
وثقئرية.ك  ك 


الثقافة والتراث والتاريخ ) :(Culture, heritage and historyك تشر ك انئصا ك اجلذب ك املتعتقةك 
بثقئرةك وتااثك اصوجهةك ور ًقئك صتبئحثك هيثك )(Heath, 2002ك إىلك تئرخيهئ،ك  ك وائ اهتئك وتقئصيدهئ،ك ك وخغئلغهئك 
املعمئرية،ك  ك وطبخهئ،ك ك وفامئهلئك اصفنية،ك واصاقصك ك واملوسيقىك اص يك تشتهاك هبئ،ك ك واحلافك اصيدويةك اص يك تتميزك هبئ.ك 
ك فن ك ثقئرة ك  ك وتااثك 
املنئخ،ك إال َّك 
َّك 
اتىك اصاغمك منك ااتبئرك هذهك اصعنئصاك لألثاك ماونةك مقئرنةك بعوام ك اجليااريئك و
ك 
يخك اصوجهةك حي َّد انك منك ك قِب ك اوام ك خئرجةك انك نطئقك اصسيئحة.ك صذا،ك ك يُنغ ك بعدمك اصتييرك ريهئك وادمك 
وتئر
ُ
َّ
اصسيئحة،ك وإمنئك استيالهلئك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك اصذينك ياغبونك يفك 
حمئوصةك تكييفهئك منك فج ك تطوياك 
التشئفك ثقئرئتك جديدةك ويكونونك اتىك استعدا ك صقطعك مسئرئتك طويتةك منك فج ك ايشك جتئربك مميَّزة.ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك ورثتك اجلزالاك منذك اصعغورك اصقدميةك تااثًئ ك ثقئريًئك ومعمئريًئ ك استثنئليًئ.ك رقب ك وصولك 
املستمني،ك متك احتاللك فراضيهئك منك قِب ك اصفينيقينيك واصقاطئجينيك واصاومئن.ك وضعتك هذهك احلضئراتك بغمئهتئك 
وجتبتك تقئصيدهئك ورِكاهئك مؤثاةك بذصكك اتىك اصفنك واصعمئرة،ك ممئك جع ك اجلزالاك وجهةك 
ك 
اتىك اصرتابك اجلزالايك 
غنيةك بئملواقعك األثايةك احملفوظة.ك منك املواقع ك ك واملدنك اجلزالايةك اص يك حتم ك إىلك غئيةك اصيومك آثئرك هذاك املراثك املاموقك 
.ك فمئك يفك اجلنوبك اجلزالاي،ك رآثئرك األجيئلك اصسئبقةك متتدك إىلك 
جندك تيبئزة،ك وشاشئل،ك ومجيتة،ك وتنس،ك وتيمقئ َّ
فبعدك منك ذصك.ك اتىك سبي ك املثئلك متك تسجي ك فلثاك منك 15000ك نقشك صخايك يفك اصطئسيتيك نآجا،ك تعو ك 
األقدمك منهئك إىلك ستك آالفك سنةك قب ك امليال .ك  ك 
لمئك ميكنك تقدياك ثااءك اصرتاثك اصثقئيفك واملعمئريك اجلزالايك منك خاللك وجو ك سبعةك مواقعك مغنفةك ضمنك 
اصرتاثك اصعئمليك صتيونسكوك (قتعةك بينك محئ ،ك وطئسيتيك نئجا،ك ومجيتة،ك ووا يك مزاب،ك وتيمقئ ،ك وتيبئزةك وقغبةك 
إالك  َّ
فنك هذهك املواقعك تقفك جنبًئك إىلك جنبك معك اصعديدك 
اجلزالا).ك  ك واتىك اصاغمك منك سوءك صيئنةك اصبعضك منهئ،ك  َّك 

لنيسةك نوتا امك إ ك رايقيئك  (Notre Dame
ك 
منك اآلثئرك اصثقئريةك واصتئرخييةك واصدينيةك األخاىك مث ك متحفك بئر و،ك و

)،d’Afriqueك وقغاك اصايئس،ك وقغاك اصداي،ك بئإلضئرةك إىلك اصعديدك منك املسئجدك املنتشاةك اربك اصبال ك مث ك 
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مسجدك األمرك ابدك اصقئ ر،ك وجئمعك لتشئوةك وجئمعك اجلزالاك اصكبرك اصذيك يُع ُك دك ثئصثك فلربك مسجدك يفك اصعئملك 
(بعدك مسجدك احلامك يفك مكةك املكامةك واملسجدك اصنبويك يف ك املدينةك املنورة)،ك واأللربك يفك 
منك حيثك املسئحة ك 
َّ

إرايقيئ .ك 
تعتربك هذهك املقومئتك قوةك جذبك فسئسيةك صتسيئحك احملتمتني ك وحمليبك اصتئريخك واآلثئرك اصقدمية.ك إذك منك 
ِّك 
فن ك قوةك جئذبيتهئك يفك تزايدك مستماك بئصنسبةك صتعديدك منك اصشاال ك اصسوقية ،ك ك وال ك سيمئك يفك ائملك 
املتحوظ ك  َّك 
َّسمك بتجئنسك وتشئبهك اصوجهئتك اصسيئحيةك ريمئك بينهئ،ك وفينك فصبحتك اصوجهئتك 
ك 
اصسيئحةك احلئيلك اصذيك يت
موحدةك فوك منمطةك ) (Standardizedك مثتهئك مث ك املنتجئتك اصستعية ك واسعةك االنتشئر.ك وبئصتئيل،ك بإمكئنك 
َّ
وجهةك سيئحيةك حتقيقك ميزةك تنئرسيةك واضحة،ك انك طايقك توررك جتئربك سيئحيةك رايدةك ومتميزةك مت ِّك كنك اصسيئحك 

ية،ك 
بةك فمنئطك حيئةك خمتتفة،ك بعيداك انك حيئهتمك اصاوتينية.ك وهذاك مئك نسعىك إصيهك بئصنسبةك صتوجهةك اجلزالا ك 
ًك 
منك جتا
ئك ومميزا،ك إضئرةك إىلك فمنئطك حيئةك رايدة ك والك سيمئك يفك اصغحااءك اجلزالاية،ك مئك 
ك 
لوهنئك متتتكك تئرخيًئ ك وتااثًئك ثايً ً
ِّ
اضحةك متكنهئك منك ختقك جتئربك رايدةك صتسيئح .ك 
جعتهئك متتتكك ميزةك تنئرسيةك و

مسري ك اصوجهة ك اجلزالاية ك حتفيز ك واصرتويج ك ملفهوم ك "بيوت ك اصضيئرة"ك 
اتى ك سبي ك املثئل ،ك بئستطئاة ك  ِّ
هاا ك يتي ك اصفاصة ك صتسيئح ك يف ك اصسكن ك مع ك اصسكئن ك احملتيني،ك 
) ،(Guest Housesك اص ي ك تعترب ك سوك قًئ ك مز ك ً
اهتمك وتقئصيدهمك إضئرةك إىلك إنشئءك روابطك اجتمئايةك قوية،ك 
ك 
واالنيمئسك يفك حيئهتم ك اصيومية،ك والتشئفك ائ
ك اصكالسيكية.ك لمئك ميكنهمك اصرتويجك 
ك 
نئهيكك انك األسعئرك اص يك ائ ةك مئك تكونك فلثاك تنئرسيةك مقئرنةك بئصفنئ ق
صترتاث ك غرك املئ يك صتجزالاك مث ك رنك اصطبخك اجلزالايك ك وحتفيزك االستثمئرك يف ك املطئامك اصتقتيديةك اص يك تتي ك 
صتسيئحك راصةك تنئولك وجتابةك األلالتك احملتيةك اصتقتيدية ك مث ك اصكسكس،ك واصشخشوخة،ك واصاشتة ،ك وغرهئك 
منك األطبئقك اصتقتيديةك األخاىك اص يك تسئهمك يفك تعزيزك جتابةك اصسيئحك واصارعك منك رضئهم ،ك إذك يتمئشىك هذاك 
ك 
االق ك رتاحك معك ظهورك فشكئلك جديدةك صتسيئحةك واملتمثتةك يفك "اصسيئحةك اصيذالية"ك )(Food tourismك و"سيئحةك 
رن ك اصطهي" ك ) ،(Gastronomy tourismك اص ي ك متث ك راصة ك صتنشيط ك اصسيئحة ك وتنويعهئ ،ك وتعزيز ك اصتنميةك 
االقتغئ يةك احملتية،ك ولذصكك إشااكك اصعديدك منك اصقطئائتك املهنيةك املختتفة.ك لمئك تسئهمك هذه ك األشكئلك 
اجلديدةك منك اصسيئحةك يفك اصرتويجك صتوجهئتك واصعالمئتك اصتجئرية،ك واحلفئظك اتىك اصتقئصيدك واصتنوائتك احملتية،ك 
وتسخرك األصئصة .ك 
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ب .الموارد وعناصر الجذب التي يتم انشاؤها

Created Resources and Attractors

فن ك نقئطك اصقوةك يفك فجزاءك منك منوذجك 
ياى ك اصبئحثك بورتاك ()Porter, 1950ك واصعديدك منك اصبئحثني ك اآلخاين ،ك  َّك 
قدك متكنك منك جتئوزك نقئطك اصضعفك يفك األجزاءك األخاى.ك وبئصتئيلك بإمكئنك املوار ك  ك وانئصاك 
"املئسة"ك )،(Diamondك  ِّك 
اجلذبك اص يك يتمك إنشئؤهئ،ك فنك تيطيك ايوبك فوك نقصك املوار ك املوروثة .ك 
َّ
اسئتك اصسئبقة،ك فن ك املوار ك وانئصاك اجلذبك اص ي ك يتمك إنشئؤهئك ذاتك فمهيةك بئصيةك يف ك حتديدك 
رتقدك تبني ك منك اصدر
َّ
اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهئتك اصسيئحية.ك إذك ميكنك تقسيمك هذهك املوار ك إىلك مخسك رئئتك رليسية،ك تتمث ك يف:


يتشيك ولااوتشك ()Ritchie & Crouch, 2010ك 
مزيج األنشطة ) :(Mix activitiesك ياى ك اصبئحثئن ك ر ك 
عتىك اكسك املقومئتك سئبقةك 
ِّك 
منك اجلوانبك األلثاك فمهيةك جلئذبيةك اصوجهة.ك ر
ك 
فنك تشكيتةك فوك مزيجك األنشطة،ك 
َّك 
ك ِّ
ك وسيطاةك لبرة ك اتى ك هذا ك اصنوعك منك 
ك 
مسرو ك اصوجهئت ك اصسيئحية ك بنفوذ
اصذلا ك (املوار ك املوروثة)،ك يتمتع ك  ِّك 
اصعنئصا.ك 
َّهك لتمئك لئنتك حمفظةك انئصاك اجلذب،ك ك واخلدمئتك واصتجئربك 
ياىك اصبئحثك هيثك )(Heath, 2002ك فن ك 
متنواة،ك لتمئك زا تك جئذبيةك اصوجهةك وبئصتئيلك قدرهتئك اصتنئرسية.ك االوةك اتىك ذصك،ك بإمكئنك اصوجهةك اصسيئحيةك 
اصتيتبك اتىك املومسية،ك انك طايقك تطوياك وتوسيعك تشكيتةك األنشطةك واصتجئربك اصسيئحيةك اص يك تتالءمك معك ل ك 
موسمك مثتمئك قئمتك بهك وجهتئك اصناويجك و يب .ك 
بطبيعةك احل ئل،ك قدك تسئهمك جيااريئك وثقئرةك اصبتدك يفك حتديدك فوك إهلئمك األنشطةك اصسيئحيةك املتوراةك ضمنك 
يقك تطوياك فنشطةك سيئحيةك مبتكاةك متكنك منك 
ِّك 
لبرك صإلبداعك واملبئ رةك انك طا
اصوجهة،ك صكنك يبقىك هنئكك جمئلك ك  ٌك 
ٌك 

جذبك اصسيئحك احملتمتني.ك  ك 

يسئهمك تو ُك جهك اصوجهئتك اصسيئحيةك إىلك تنويعك معئملك اجلذبك واصتجئربك اص يك توراهئك يفك استقطئبك شاال ك 
مثال،ك االستفئ ةك منك موار هئك اصطبيعيةك املوروثةك من ك فج ك تطوياك 
الاية ك  ًك 
سوقيةك متنواة.ك اتىك اصوجهةك اجلز ك 
األنشطةك اصسيئحيةك اص يك تتوارقك معهئك ك واستقطئبك اصشاال ك اصسوقيةك ذاتك اصتوجهك اصبيئي،ك يفك حني ك تظ ك 
متنئسقةك معك قيمهئك وثقئرتهئك احملتية.ك وبئصتئيل،ك ميكنك صوجهةك اجلزالاك فنك تتموقعك يفك اصبعضك منك املنئطق،ك اتىك 
اصسيئحة ك اصقئلمة ك اتى ك اصطبيعة ك )tourism

 ،(Nature-basedك مث

ك سيئحة ك امليئماات ك  (Adventure

) tourismك ك واصسيئحة ك اصبيئية ك ) ،(Ecotourismك خئصة ك و َّ
فن ك اصسيئح ك فصبحوا ك فلثا ك  راية ،ك ك وخربة،ك 
ك واستقالصية،ك  ك وذويك وايك بيئيك متزايد.ك رحسبك  راسةك قئمتك هبئك شالةك بولينغك اصعئمليةك )(Bookingك ائمك 
،ك تبني َّ
املستجوبنيك يعتقدونك فنَّهك منك اصضاوريك اختيئرك اصاحالتك اصسيئحيةك 
ك فن ك  %72ك منك اصسيئح ك 
َّ 2019
َ
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َّ
منك املستجوبنيك 
لبك األرضك صألجيئلك املستقبتية.ك لمئك فنك  %55ك 
املستدامةك منك فج ك ضمئنك استدامةك لو
َ

صاحواك بتييرك اجتئهئهتمك حنوك اصاحالتك املستدامةك واستعدا همك الختيئرهئك ).(Visser, 2019ك وبئصتئيل،ك 
َّ
نالحظ َّ
ك ماحبةك صتوجهئتك 
ك فنك اصشاال ك اصسوقيةك ذاتك اصتوجهك اصبيئيك يفك منوك مستما،ك مئ ِّك 
ك يشك ك راصةك تسويقية ُ

الاية،ك منك اصضاوريك 
ك ونظااك صإلمكئنئتك اصطبيعيةك املمتئزةك اص يك تتمتعك هبئك اصوجهةك اجلز ك 
اص ي ِّ
ك تقارك استهدارهئ.ك صذا ،ك ً
استهدافك هذهك اصشاال ك اصسوقيةك ذويك اصتوجهك اصبيئيك وامليولك إىلك اختيئر ك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحة.ك إذك 

اسعئك ميكنك تطوياك فشكئل ك اديدةك منك اصسيئحةك املستدامة ك ضمنه،ك  ونك 
اءك اجلزالايةك حقالك و ًك 
تعتربك اصغحا ك 
اصضارك ببيئتهئك فوك املسئسك بقيمهئك وثقئرتهئ.ك سيتمك اصتطاقك إىلك هذاك اصتوجهك مبزيدك منك اصتفغي ك يفك اجلزءك ك رقمك 

( .)6-4-5ك 
لمئ ك ميكنهئ ك تطويا ك األنشطة ك املاتبطة ك بئصسيئحة ك اصسئحتية ك ) (Blue tourismك واصسيئحة ك اصشتويةك 
،ك وهذاك مئك يتمئشىك مع
)(Winter tourismك واصسيئحةك اصثقئرية/اصرتاثيةك ) (Cultural/Heritage tourismك 
رؤية ك منظمة ك اصسيئحةك اصعئملية ك ) (UNWTOك صسنة ك ،2020ك اص يك قئمتك بتحديد ك ادة ك قطئائتك سوقيةك 
مفتئحيةك تتميزك بنموك متزايدك منك حيثك فمهيتهئ،ك منك بينهئ ك اصسيئحةك اصبيئيةك )،(Ecotourismك ك واصسيئحةك 
اصثقئريةك )،(Cultural tourismك وسيئحةك امليئمااتك ).(Adventure tourismك  ك 
انطالك قًئك ممئك متك ذلاهك ست ًفئ،ك نقرتحك تطوياك األنشطةك اصسيئحيةك اصتئصية :ك 


ك مبسطةك 
املشي ك ملسئرئت ك طويتة ك ) (Hikingك يف ك احلظئلا ك اصوطنية ك واجلبئل ك واصيئبئت ك مع ك تورر ك خاالط َّ
طقة.ك 
مةك خغيغئك صتسيئحك واص يك تقرتحك مسئراتك بإمكئنك اصسيئحك اتبئاهئك منك فج ك التشئفك املن ك 
ًك 
َّك 
ومغم

لمئك ميكنك اقرتاحك خدمئتك املاشدينك ) (Guidesك اصذينك يقومونك بتوجيهك اصسيئحك وتزويدهمك بئملعتومئتك 
اصدقيقةك مقئب ك فجاك مدروع.ك 



التشئفك احلظئلاك اصوطنيةك انك طايقك رلوبك اصدراجئتك اهلواليةك (توررك خدمةك تأجرك اصدراجئتك اهلوالية).ك 
فنشطةك اصتسك تُقك )(Climbingك واصقفزك بئملظالتك )(Parachutingك يفك اجلبئلك اجلزالاية،ك واص يك يتمك تأطرهئك 
منك قِب ك خمتغنيك يفك اجملئل .ك حيثك تتمئشىك هذهك األنشطةك معك اصتوجهئتك احلديثةك يفك ستوليئتك اصسيئحك 
اصااغبنيك يفك ايشك جتئربك رايدةك تتسمك بئملخئطاةك ).(Extreme tourism



رحالتك اصسفئريك ) (Safariك يفك اصغحااءك اجلزالايةك بئستعمئلك سيئراتك ربئايةك اصدرعك مكك يَّفةك صالستمتئعك 
بئصاحتةك منك املدينةك إىلك منئطقك اصكثبئنك اصامتية.ك لمئك بإمكئنك اصسيئحك جتابةك جممواةك منك األنشطةك املتنواة،ك 
نذلاك منك بينهئ:ك اصتزجلك اتىك اصامئلك (فوك رلوبك األمواج ك روقك اصكثبئنك اصامتية)؛ك تأم ك شاوقك وغاوبك 
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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 
فصي ك والتشئفك احليئةك اصربيةك وجتابةك فصولك اصضيئرةك اصغحااوية؛ك املشئرلةك يفك األحداثك احملتيةك والتشئفك 
فخراك بإمكئنك اصسيئحك متديدك اصتجابةك انك طايقك 
اصفنونك واحلاف،ك إضئرةك إىلك اصاقصك واملوسيقى ك احملتية؛ك و ك ً
اصنومك اتىك اهلواءك اصطتقك فوك يفك خميمئتك تقتيدية.



اطئك وغرهئك منك األمئلنك املاللمة.
رلوبك اخلي ك )(Horse ridingك يفك احلظئلاك اصوطنية،ك واصيئبئتك واصشو ك 



ك توررك فنشطةك تتالءمك معك اصسيئحةك اصسئحتيةك ) (Blue tourismك مث ك فنشطةك اإلحبئر،ك ورلوبك اصقوارب،ك 
ك ثوريئك 
واصتزجلك اتىك املئءك ورلوبك األمواج.ك إضئرةك إىلك تنظيمك رحالتك سيئحيةك إىلك اجلزرك اجلزالايةك (مث ك جزياة ك 
املتواجدةك ببتديةك انيك اصكامةك يفك واليةك وهاان)ك مباارقةك ماشدك سيئحي.



فنشطةك اصيوصك ) (Scuba divingك يفك اصسواح ك اجلزالاية،ك واص يك تتالءمك معك مجيعك اصشاال ك اصسوقيةك منك 
األطفئلك واصكبئر،ك واصنسئءك واصاجئل.ك إذ ك يتمتعك اصسئح ك اجلزالايك بتشكيتةك واسعةك منك املوال ،ك لمئك يعدُك 
ئك يفك حوضك اصبحاك األبيضك املتوسط.
ِّك 
اصتنوعك اصبيوصوجيك اصبحايك اجلزالايك األلثاك حفظًئك  ك و ًك 
تنوا



ك متكنك منك التشئفك 
فنشطةك اصتجديفك واصكئنويك ليئكك )(Kayakingك يفك األهنئرك واصسواح ك اجلزالايةك واص ي ِّك 
املنئظاك اصطبيعيةك وممئرسةك اصايئضة.



توررك فنشطةك تتالءمك معك اصسيئحةك اصشتويةك مث ك فنشطةك اصتزجلك اتىك اصثتج ك )،(Skiingك واصتزجلك اربك اصبال ك 
)،(Cross-country skiingك وتستقك املنحدراتك اجلتيديةك )،(Ice climbingك وغرهئك منك األنشطةك ذاتك 
ك منك اصسيئحةك فمااك ضاورك يًئك منك فج ك استقطئبك اصسيئح،ك خئصةك 
اصغتة.ك إذك يعدُك االبتكئرك يفك هذاك اصشك
ك ً
و َّ
ك اصشتئءك فلثاك ااتداالك واخنفضك اد ك فيئمك سقوطك اصثتج).ك 
ًك 
اك ستبًئك اتيهك (فصب
فنك االحتبئسك احلااريك يؤك ثِّ ك 
وبئصتئيل،ك اتىك اصفئاتنيك يفك اصسيئحةك اصشتويةك فوك اصااغبنيك يفك االستثمئرك ريهئك إجيئ ك حتولك مستدامةك وتنويعك 

ويتمكنوا ك منك اصعم ك اتىك مدارك اصسنة .ك نقرتح ك اصتموقعك 
اصعاوضك حىتك الك يكونواك ماتبطنيك بسقوطك اصثتج ك  َّك 
اتى ك فربعة ك مواضيع ك رليسية ك يف ك هذا ك اصنوع ك من ك اصسيئحة :ك ( )1ك فنشطة ك سيئحة ك املنتجعئت ك اصغحيةك 
ِّ
اص يك متكنك اصسيئحك منك االسرتخئء ك (مث :ك اصعالجك بئمليئهك املعدنية،ك 
) (Wellness and Spa tourismك 
تمئك  َّ
فنك 
واصتدصيك،ك وغرهئك منك األنشطةك اص يك هتدفك إىلك حتسنيك اصغحةك اجلسديةك واصنفسيةك صتسيئح) ك ا ًك 
صةك بيئيًئك  (Ecoresponsible
اجلزالاك حتتويك اتىك فلثاك منك 200ك منبعك صتميئهك احلموية؛ك ()2ك فنشطةك مسؤو ك 

)activitiesك اص يك تتوارقك معك اصتوجهئتك احلديثةك صتسيئحك (مث :ك املشيك ملسئرئتك طويتةك ك واصتزجلك اربك اصبال )؛ك 
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اص يك تعززك اصاغبةك يفك مشئرلةك اصوقتك معك اصعئلتةك واألصدقئءك 
ِّك 
()3ك األنشطةك اصرتريهيةك )(Leisure activitiesك 
منك خاللك اصقيئمك بأنشطةك مشرتلة ك (مث :ك اصتزجلك اتىك اصثتج ك بئستخدامك املزالجئتك فوك اصتوحك اخلشيب)؛ك 
و()4ك اصايئضئتك اصشتويةك )(Winter sportsك اص يك هتدفك إىلك جتئوزك احلدو ك اصشخغيةك انك طايقك ممئرسةك 
اصايئضة ،ك حيث ك تستهدف ك هذهك األنشطة ك اصشبئب ك بئصدرجةك األوىلك (مث :ك تستقك املنحدراتك اجلتيدية،ك 
واصتزجلك اتىك اجلتيدك بئستخدامك اصطئلاةك اصورقيةك [ ]Kite skiingواصتزجلك احلاك [.)]Off-piste skiingك لمئك 
ميكنك ملسريك اصوجهةك اجلزالايةك حتفيزك االستثمئرك يفك املطئامك واصفنئ قك فوك املنتجعئتك اصغحيةك  (Hotel
ِّ
اص يك متكنك اصسيئحك منك االسرتاحةك وتنئولك وجبئتك اصطعئمك يفك انيك املكئن.ك  ك 
)spasك 


تطوياك فنشطةك سيئحيةك تتالءمك معك احتيئجئتك اصسيئحك ذويك اصتوجهك اصثقئيف/اصتئرخيي،ك حيثك يعتربك االبتكئرك 
ك هذهك األنشطةك ذاتك فمهيةك لبرةك منك فج ك استقطئبك اصشبئبك واصتقتيصك منك متوسطك اصعما.ك منك 
ك 
يفك مث
األنشطةك اص يك ميكنك اقرتاحهئ:ك زيئرةك املدينةك (مثال:ك زيئرةك اصقغبةك معك ماشدك سيئحيك متخغص،ك وزيئرةك 
املدنك اصكربىك يفك حئرالتك سيئحيةك مكشورة ك مثتمئك قئمتك بهك املؤسسةك اصعئمليةك  Big Bus Toursك اص يك 
تقرتحك مسئراتك خمتتفةك يتمك ريهئك توصي ك اصسيئحك إىلك فهمك املعئملك اصسيئحيةك [ ،]Hop-on/Hop-offلمئك 
ميكنهئك اقرتاحك خدمةك املاشدك اصسيئحيك فوك توررك  صي ك تفئاتيك اتىك منتك احلئرالت)؛ك تنظيمك رحالتك صزيئرةك 
املواقعك األثايةك واصتئرخييةك مباارقةك ماشدك سيئحي؛ك زيئرةك املتئحفك واملعئرضك اصثقئرية،ك حيثك نقرتحك اصتجديدك 
يف ك مث ك هذهك اصعاوضك انك طايقك تنظيمك معئرضك مؤقتة*ِّ 1
متكنك منك جذبك زوارك جد ك و رعهمك إىلك زيئرةك 
لمئك ميكنك تطوياك تقنيئتك مبتكاةك وتفئاتيةك جديدةك وذصك ك انك طايقك 
ك 
املتئحفك ادةك مااتك يفك اصسنة،ك ك 
استعمئلك اصوسئل ك اصتكنوصوجيةك (مث ك اصشئشئتك اص يك تعم ك بتقنيةك اصتمسك واأل صةك اصغوتية) اص يك  ِّ
متكنك منك 
ارك يفك جتئربك تفئاتيةك بعيدا ك انك حيئهتمك اصيوميةك وتسئهمك يفك جذبك اصشاال ك اصسوقيةك غرك 
إغمئرك اصزو
ً
املتوجهةك حنوك األنشطةك اصثقئريةك والك سيمئك رئةك اصشبئب؛ك تنظيمك رحالتك هتدفك إىلك زيئرةك اجملتمعئتك احملتيةك 

منك فج ك اصتعافك اتىك ائ اهتمك وتقئصيدهم،ك ك واملهنك احلارية،ك ك وزيئرةك األسواقك احملتيةك منك فج ك شااءك املنتجئتك 
اصتقتيديةك مغنواةك اصيدك (مث ك املنسوجئتك واملالبس،ك واصفخئرك واصسراميك،ك واجملوهااتك واصطوارقك اصفضيةك 
واصنحئسك وغرهئك منك املنتجئتك اصتقتيديةك األخاى) واملنتجئتك اصيذاليةك احملتيةك اخلئصةك بئملنطقةك اص يك متتك 
زيئرهتئ ك (مث ك زيت ك اصزيتون ،ك واصتمور ،ك واصعس  ،ك واصبهئرات ك واحلتويئت ك اصتقتيدية ك وغرهئ ك من ك املنتجئتك 
اصيذاليةك احملتيةك األخاى).ك 

* 1يقومك اصعاضك املؤقتك اتىك فسئسك اإلائرةك منك متئحفك فخاىك صفرتةك معينةك فوك إقئمةك معاضك مئك يفك منئسبةك معينة.
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األحداث الخاصة

) :(Special eventsك ياى ك اصبئحثئن ك ريتشي ك ولااوتش ك  (Ritchie & Crouch,

) 2010ك ف َّك ن ك األحداث ك اخلئصة ك ابئرة ك ان ك إمتدا ك  ك ممك يَّزك  ك ملزيج ك األنشطة .ك إذ ك يشر ك مغطت ك "األحداثك 
اخلئصة"ك إىلك تشكيتةك واسعةك منك "األحداث"ك )(Happeningsك اص يك توك صِّدك مستويئتك ائصيةك منك االهتمئمك 

واال رتبئطك صدىك اصسيئحك واملقيمنيك يفك اصوجهة.ك ميتدك نطئقك األحداثك اخلئصةك منك املهاجئنئتك اجملتمعيةك 
املتواضعةك )(Community festivalsك إىلك األحداثك اصدوصيةك اصكربىك ).(International mega-events
صك ك نوعك منك هذهك األحداثك  ورك معني،ك إذك تقومك املهاجئنئتك احملتيةك بإشااكك املقيمنيك بئصوجهةك يفك 
األحداثك ذاتك اصغتةك حبيئهتمك اصيومية،ك لمئك فهنئك متكنك من ك جذبك اصزوارك منك املنئطقك اجملئورة ،ك  ك وبئصتئيلك 
ِّك 
ك متكنك األحداثك 
يسئهمك هذاك اصنوعك منك األحداثك يفك تنشيطك اصسيئحةك اصداختيةك بئصدرجةك األوىل.ك يفك حنيِّ ،ك 
اصدوصيةك اصكربىك منك اصتعايفك واصرتويجك صتوجهةك اصسيئحيةك اتىك املستوىك اصدويل،ك وبئصتئيلك تنشيطك اصسيئحةك 
اصدوصيةك واستقطئبك اصسيئحك األجئنب.ك  ك 
لمئك ياىك اصبئحثئنك  واياك وليمك ) (Dwyer & Kim, 2003ك  َّ
ك صتمهاجئنئتك واألحداثك اصدوصيةك 
فن ك 
آثئرا ك اقتغئ يةك قيِّمةك اتى ك اصوجهئتك اصسيئحيةك اص يك تقومك بتنظيمهئ.ك منك بينهئ،ك مسئمهتهئك يف ك اصعمئصة،ك 
ك ً
واصدخ ك اتىك املستوىك اصوطينك واإلقتيمي.ك لمئك هلئك آثئرك فخاىك "غرك متموسة"ك اتىك اجملتمعئتك احملتيةك 
ك ومنئطقك بألمتهئ.ك منك بينهئ،ك املنئرعك االجتمئايةك واصثقئريةك املتعتقةك بتبئ لك األركئر،ك وتعزيزك االتغئالتك 
اصتجئرية،ك إضئرةك إىلك اصتدريبك واصتعتيمك املستماك اربك املنتديئتك وتسهي ك امتيةك نق ك اصتكنوصوجيئ.ك  ك 
تنظيمك األحداثك واالاتمئ ك اتىك مئك يسمىك بسيئحةك األحداثك 
ك 
وبئصتئيل،ك منك املهمك صتوجهةك اجلزالايةك 
)(Event tourismك منك فج ك حتسنيك صورهتئ،ك وحتقيقك اصتنميةك االقتغئ يةك واالجتمئايةك واصثقئرية،ك إضئرةك 
إىلك استقطئبك اصسيئحك واملستثماينك احملتمتني.ك  ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك ميكنك صتوجهةك اجلزالايةك االختيئرك بنيك ادَّةك توجهئت.ك منك بينهئك اصتوجهك حنوك تنظيمك 
ك 
حداثك املنمطةك 
األحداثك اص يك تثمنك املوار ك اصطبيعية،ك واصرتاثك واصثقئرةك اجلزالايةك منك فج ك متييزهئك انك األ
َّ
ِّ
يفك اصعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحية،ك ومتكينهئك منك استقطئبك شاحيةك اصسيئحك اصااغبنيك يفك ايشك 
ك 
املعتمدةك 
جتئربك جديدةك والتشئفك ثقئرئتك خمتتفة.ك منك فمثتةك األحداثك املمكنك تنظيمهئك مئك يتي :ك 


تنظيمك مهاجئنئتك حولك األمنئطك املوسيقية ك اجلزالايةك مث ك اصينئءك األندصسيك (احلَوزيك واصيانئطيك يفك مدينةك 
تتمسئن،ك واصغنعةك يفك اصعئصمةك وضواحيهئك واملأصوفك يفك قسنطينة)،ك واملوسيقىك ذاتك اصطئبعك األمئزييي،ك 

ك وذاتك اصطئبعك اصشعيب،ك واصديوانك فوك اصقنئوةك (بشئرك واصنعئمةك وتندوف)ك واصرتقيك (إصيزي،ك متنااست،ك إخل).
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لمئك الك بدك منك اصرتويجك هلئك اتىك املستوينيك اصوطينك واصدويلك صارعك اصوايك حولك اصوجهةك اجلزالايةك واستقطئبك 
املزيدك منك اصسيئح.


تنظيمك معئرضك مؤقتةك )(Temporary exhibitionsك يفك املتئحفك اصوطنيةك انك طايقك تبئ لك وإائرةك قطعك 
ومقتنيئتك فثايةك منك املتئحفك اصدوصيةك اصشهرة،ك منك فج ك جذبك اصسيئحك وتعزيزك اصسيئحةك اصداختية.



تنظيم ك معئرض ك هتدف ك إىل ك ااض ك األامئل ك اصفنية ك صتفنئنني ك اجلزالاينيك (مث ك اصتوحئت ك اصفنية ،ك واصتبئسك 
اصتقتيديك اجلزالاي،ك واحلتيك واجملوهااتك اصتقتيدية).



تاوج ك صألل ك واحلتويئتك اصتقتيدية،ك منك فج ك مك والبةك املوجةك اجلديدةك اخلئصةك 
تنظيمك معئرض ك وحفالت ك  ِّ
بئصسيئحةك اصيذاليةك )(Food tourismك  ك وسيئحةك رنك اصطهيك ).(Gastronomy tourismك 

لمئك نقرتحك اصتوجهك حنوك تنظيمك األحداثك اصدوصيةك اصكربىك ذاتك اصطئبعك االقتغئ يك واصايئضي،ك منك فمثتتهئ :ك 


اصسعي ك إىل ك تنظيم ك اصبطوالت ك اصايئضية ك اصعئملية ك مث ك األصعئب ك األوملبية ،ك ولأس ك فمم ك إرايقيئ ك وغرهئ ك منك 
اصبطوالتك األخاىك املتعتقةك بايئضئتك لاةك اصستة،ك واصكاةك اصطئلاة،ك واصتنس،ك واملاللمةك وسبئقك اصسيئرات،ك 
إخل.ك واص ِّ
 يك متكنك منك استقطئبك اصسيئحك األجئنبك اتىك املدىك اصقغر،ك مثك اصتأثرك اتيهمك واصرتويجك صتوجهةك 
اجلزالايةك اتىك املستوىك اصدويل،ك مئك  ِّ
ميكنهئك منك ررعك اصوايك بئصوجهةك اجلزالاية،ك ومنك مثَّك استقطئبك اصسيئحك 
اتىك املدىك اصبعيد.



تنظيمك اصفعئصيئتك اصعتميةك مث ك املتتقيئتك واملؤمتااتك واصندواتك اصدوصيةك منك فج ك تطوياك سيئحةك املؤمتااتك 
).(Congress tourism



اصسعيك إىلك تنظيمك املعئرضك اصدوصيةك مث ك معاضك إلسبوك ) (EXPOك اصذيك يشئركك ريهك فلثاك منك 190ك 
تفوزك حبقك تنظيمه.ك 
اصذيك يُعدُك مبثئبةك واجهةك صتوجهئتك اصسيئحيةك اص يك  ك 
ائرضئك منك خمتتفك فحنئءك اصعئملك و ك 
ً



تنظيمك مهاجئنئتك صتتس ُك وقك منك فج ك اصرتويجك صتمدنك اصكربىك اص يك تكونك ريهئك صنئاةك اصتجزلةك متطورة،ك مث ك 

اصذيك تنظمه ك إمئرةك  يبك خاللك ل ك سنة ك ) (Dubai Shopping Festivalك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك 
املهتمنيك بئصتس ُك وقك وبئصعاوضك اصرتوجيية.ك لمئك ميكنك صتوجهةك تنظيمك رعئصيئتك متعد ةك حوصهك تكونك متئحةك 
جمئك نًئ ك صتسيئح ،ك مث ك ااض ك األصعئب ك اصنئرية ك واحلفالت ك املوسيقية ك سئبقة ك اصذلا ك وغرهئ ك من ك اصفعئصيئتك 
األخاى .ك 


ذصكك انغااك منك املوار ك األسئسيةك ك واجلئذبة.ك حيثك ك تُعدُك 
الترفيه ) :(Entertainmentيعتربك اصرتريهك هوك ل
ك ً

ك املثئلك يقومك اصعديدك منك اصسيئحك اصذينك يقومونك 
ك 
ليسيًئك صغنئاةك اصسيئحة.ك اتىك سبي
صنئاةك اصرتريهك مورًاك ر ك 
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ك نيويورك ك فو ك صندن ك حبجز ك تذلاة ك من ك فج ك احلضور ك صعاض ك تاريهي ك مبئشا ك ) .(Live showك صذاك 
بزيئرة ك 
بئستطئاةك اصعاوضك اصرتريهيةك استقطئبك اصسيئحك اتىك املستوىك اصدويل.ك منك فمثتةك اصعاوضك اصرتريهيةك نذلا:ك 
املساح،ك واحلفالتك املوسيقية،ك واملهاجئنئتك اصكوميديةك واألوبااك واصسركك وغرهئك منك األنشطةك اصرتريهيةك 
األخاىك اص يك تسئهمك يفك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيئحية.
لمئك ياىك اصبئحثئنك  واياك وليم ) (Dwyer & Kim, 2003, p. 383ك  َّ
فن ك اصتس ُوقك منك فهمك وسئل ك 
اصرتريه،ك ونشئطك روتيينك ضاوريك صتعديدك منك اصسيئح.ك رفيك بعضك اصثقئرئت،ك اتىك سبي املثئلك اصثقئرةك اصيئبئنيةك 
اك مهمئك من ك اصتجابة ك اصسيئحية.ك 
غا ًك 
واصكوريةك وحىتك اجلزالاية،ك يُع ُك د ك تقدميك اهلدايئك اندك اصعو ةك منك اصسفاك ان ك ً
ربئصنسبةك صتعديدك منك اصسيئح،ك تعدُك راصةك اصتس ُوقك يفك فمئلنك بعيدةك ومميزة،ك فوك يفك فمئلنك معفئةك منك اصاسومك 
اجلماليةك ائم ك جذبك ذا ك فمهيةك لبرةك صتحفيزك اصسفاك إىلك اخلئرج.ك صذا،ك استيتتك اصعديدك منك اصوجهئتك 
اصسيئحيةك هذهك اصفاصةك اصتسويقيةك انك طايقك تطوياك حمالتك معفئةك منك اصاسومك اجلماليةك )(Duty-freeك 
،ك وسنيئرورةك 
هبدفك حتفيزك اصسيئحةك واصسفا.ك منك بنيك هذهك اصوجهئتك نذلا:ك هونغك لونغك ) (Hong Kongك 
اص يك قئمتك بتسويقك وجهتهئك لوجهةك "تس ُوق"ك بئمتيئز .ك 
ك 
)،(Singaporeك و يبك )(Dubaiك وتاليئك )(Turkeyك 
ك فمااك ذاك فمهيةك بئصية.ك إذك نقرتحك تطوياك األنشطةك اصرتريهيةك املواصيةك 
صذا،ك يعتربك االستثمئرك يفك املاارقك اصرتريهية ك ً

صتارعك منك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالايةك واستقطئبك اصسيئحك احملتينيك واألجئنبك وتعزيزك جتئرهبمك اصسيئحية :ك 


االستثمئر ك يف ك ماالز ك اصتسوق ك اص ي ك جتمع ك بني ك اصعالمئت ك اصتجئرية ك احملتية ك واصعئملية ك (استهداف ك معظمك 
ك اصسوقية)ك خئصةك يفك املدنك اصكربى.ك لمئك يعدُك االبتكئرك انغااك فسئسيًئك  ِّ
ميكنك منك حتقيقك اصتمك يُزك 
ك 
اصشاال

وتعزيزك اصتجابةك اصكتيةك صتزوارك واصسيئح.ك منك فحدثك وفهمك فسئصيبك االبتكئرك ريهئ،ك االاتمئ ك اتىك مفهومك 
"متعةك اصتسوق"ك )* (Fun shopping/Retailtainment1ك اصذيك ميزجك بنيك فنشطةك اصتس ُوقك واصرتريهك يفك 
آنك واحد.ك منك املاارقك اصرتريهيةك املمكنك تطوياهئك يفك املاالزك اصتجئريةك نذلا:ك األلواريومك وحديقةك احليوانئتك 
اصسينمئك وغرهئك منك األنشطةك اصرتريهيةك األخاى.ك 
ك 
املئلية،ك وحديقةك اصتستية،ك و


إنشئءك فسواقك تااثيةك ) (Heritage marketsك يتمك ريهئك ااضك املنتجئتك احملتيةك اصتقتيدية ،ك مث  :ك احلتيك 
واجملوهاات ك واملالبس ك اصتقتيدية ،ك واصزرايب ك واصفخئر ك واصنحئس ك واأللالت ك احملتية ك وغرهئ ك من ك املنتجئتك 
اصتقتيديةك األخاى.ك حيثك يسعىك اصسيئحك واصزوارك يفك غئصبك األحيئنك إىلك شااءك اهلدايئك اصتذلئريةك منك فج ك 
إهدالهئ ك إىلك فقئرهبم ك فوك احلفئظك اتيهئك بُييةك تذ ُك لا ك جتئرهبمك اصسيئحية.ك ك لمئك يعتربك مكئنك تواجدك هذهك 

 * 1مفهومك آتك منك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك وهوك اختغئرك صتكتمتنيك » « Retailك اص يك تعينك اصتجزلةك و»  « Entertainmentك اص يك تعينك اصرتريه.
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األسواق ك ذات ك فمهيةك ك لبرة ،ك إذ ك نقرتح ك إنشئؤهئ ك يف ك املدن ك فو ك املنئطق ك اصقدمية ك ذات ك اصطئبع ك اصتئرخييك 
َّ
ئك نظااك ملئك 
واصتقتيدي،ك مث ك اصقغبةك يفك اجلز
الاك اصعئصمة.ك غرك فن ك ذصك ك يتطتبك إائ ةك تأهيتهئك وإحيئله ك ً
تكتسيهك منك إمكئنيئتك ثقئريةك واجتمئايةك واقتغئ يةك لبرة.ك 
ك 


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 
واستقطئبك اصسيئحك واصزوارك اتىك مدارك اصسنة.



تطوياك األنشطةك اصرتريهيةك ضمنك املؤسسئتك اصفندقيةك (مث :ك املسب ،ك وقئاةك األصعئبك صتغيئرك واصكبئر،ك 
وتنظيمك األنشطةك اصرتريهية،ك إخل).



تنظيمك اصفعئصيئتك واألحداثك اصرتريهيةك (مث ك املهاجئنئت ك واألوباا،ك إخل)ك مثتمئك متك توضيحهك يف ك اصقسمك 
اصسئبق.



البنية الفوقية السياحية ) :(Tourism superstructureك ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتش ،ك و واياك 
وليمك ) (Ritchie & Crouch, 2010 ; Dwyer & kim, 2003ك  َّ
فن ك اصبنيةك اصفوقيةك اصسيئحيةك منك فهمك 
مسريك اصوجهئتك اصسيئحيةك اتىك اصسيطاةك 
فبعئ ك جئذبيةك اصوجهةك اصسيئحية،ك إذك يتسمك هذاك اصعنغاك بقدرةك  ِّ
اتيه.
تتكونك اصبنية ك اصفوقية ك اصسيئحية ك بئصدرجةك األوىلك منك ماارقك اإلقئمة،ك  ك وماارقك اصنق ك ك واملعئملك اصسيئحيةك 
،ك وولالءك اصسيئحة،ك  ك وشالئتك 
اصاليسية.ك لمئك تتكونك من ك املطئام،ك  ك ومنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك ) (TOك 
تأجرك اصسيئرات ك  ك ومكئتبك اصزوار،ك إخل.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك تعتمدك اصسيئحةك اتىك اصعديدك من ك اخلدمئتك 
املسئادةك مث ك ماارقك اصتس ُك وق،ك  ك وحمالتك املوا ك اصيذالية،ك ك واملاالبك (صيئنةك اصسيئراتك وحمطئتك اصبنزين)،ك 
ك واصغيدصيئت،ك ك واملكتبئت/بئلعوك اجلاالد/ك األلشئك،ك  ك وحمالتك غس ك املالبس ك  ك ومكئتبك اإل ارةك (اصشاطةك 
واحملئلم،ك إخل).ك  ك 
ياىك اصعديدك منك اصبئحثنيك منك فمثئلك موريفك وآخاينك )(Murphy, Pritchard, & Smith, 2000ك  َّ
فنك 
اصبنيةك اصفوقيةك صتخدمئتك املتئحةك يفك اصوجهة،ك منك اصعوام ك األلثاك فمهيةك يفك جتابةك اصسئل ك اصدويل،ك بعدك "بيئةك 
اصوجهة".ك رفيك نظاك اصعديدك منك اصسيئح،ك خئصةك ملئك يتعتقك األماك "بئصسيئحةك اجلمئهرية"ك )،(Mass tourismك 
لثاك رعئصيةك اندك توراك هذهك اخلدمئت،ك نظااك صتأثرهئك اتىك اصتجئربك اص يك يعيشهئك اصسيئحك 
تعم ك اصوجهئتك بأ
ك ً
غرك فن هذاك الك ينفيك وجو ك فشكئلك بديتةك صتسيئحةك مث ك 
وإ رالهمك صـك "جو ة"ك و"قيمة"ك اصاحتةك اصسيئحية.ك  َّك 
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اصسيئحةك اصقئلمةك اتىك اصطبيعة،ك واصسيئحيةك اصثقئرية/اصرتاثية،ك وسيئحةك امليئمااتك وغرهئك منك األشكئلك اصبديتةك 
األخاى،ك اص يك يتمك ريهئك تعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك بسببك االرتقئرك إىلك اصبنيةك اصفوقيةك اصسيئحية.ك  ك 
َّ
لمئك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنك اصسيئحك ائ ةك الك خيتئرونك وجهةك معينةك منك فج ك اصنومك واألل ك رقط،ك وإمنئك 
يقومونك بزيئرةك وجهةك معينةك بسببك جئذبيةك معئملهئك اصسيئحية،ك يفك حنيك تسئهمك املاارقك األخاىك (اإلقئمةك 
واإلطعئم ك واخلدمئت ك املسئادة ك األخاى) ك يف ك حتسني ك اجلئذبية ك اإلمجئصية ك صتوجهة وتعزيز ك اصتجابة ك اصكتيةك 
صتسيئح.ك وبئصتئيل،ك سنقرتحك جممواةك منك اصتدابرك صتحسنيك اصبىنك اصفوقيةك صغنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك اص يك ستقو ك 
اصنموك يفك اصفاصك اصسيئحيةك و ِّ
متكنك منك توررك منئصبك اصعم  :ك 


االستثمئرك يفك املعئملك اصسيئحيةك اصفايدةك واملميزةك اص ي ِّ
ك اجلزالايةك انك بئقيك اصوجهئتك 
ك متكنك منك متييزك اصوجهة ك 
اصسيئحية،ك وصيئنةك وتاقيةك املعئملك اصسيئحيةك احلئصية.



إائ ةك تأهي ك وحتديثك املؤسسئتك اصفندقيةك اجلزالايةك وجعتهئك تستويفك بئملعئيرك اصدوصية.



حتفيزك االستثمئرك يفك فمئلنك اإلقئمةك (املؤسسئتك اصفندقية ك واصشققك اصفندقية،ك إخل)ك اص يك تفيك بئملعئيرك 
اصدوصيةك منك فج

ك تيطيةك اصعجزك يفك سعةك االستقبئل.ك رور ًك قئك صتقاياك وزارةك اصسيئحةك  (Ministere du

سجتتك اجلزالاك صيئيةك  يسمربك 2019ك 
)،tourisme de l'artisanat et du travail familial, 2020ك  َّك 
حوايلك  125676ك ساياك إلقئمةك اصزوار،ك بينمئك وص ك اد ك املؤسسئتك اصفندقيةك إىلك .1417ك تع ُد ك هذهك 
األرقئمك جدك  ك  منخفظةك مقئرنةك بئصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى.ك اتىك سبي ك املثئل،ك سجتتك إمئرةك  يبك 
صوحدهئك خاللك نفسك اصفرتةك 126120ك غارةك صإلقئمةك (مسئحةك اجلزالاك 2,382ك متيونك لم/²مسئحةك  يبك 
ِّ
).ك حيثك ميكنك اصارعك منك اد ك فمئلنك اإلقئمةك املتئحةك يفك استقطئبك املزيدك منك اصسيئح،ك 
4114ك ك لم²
وتعزيزك املنئرسةك ضمنك اصوجهةك ممَّئك يسئهمك يفك خفضك األسعئر.


اصتنويعك فوك اصارعك منك خيئراتك فمئلنك اإلقئمةك منك فج ك تيطيةك احتيئجئتك اصسيئحك احملتينيك واستقطئبك 
املزيد ك من ك اصسيئح ك اصدوصيني .ك رحسب ك تقايا ك وزارة ك اصسيئحة ك  (Ministere du tourisme de

)،l'artisanat et du travail familial, 2020ك وص ك اد ك املؤسسئتك اصفندقيةك املغنفةك سنةك 2019ك 
إىلك 345ك (14ك رندقك ذيك 5ك جنوم،ك و29ك رندقك ذيك  4ك جنوم،ك و65ك رندقك ذيك 3ك جنوم،ك و55ك رندقك 
ذيك جنمتني ك و 182ك رندقك ذيك جنمةك واحدة) ،ك يفك حني ك ك قُدِّرك اد ك املؤسسئتك اصفندقية ك غرك املغنفةك 
الايةك حتفيزك اصتنويعك يفك فمئلنك اإلقئمةك 
واصفئئتك األخاىك صإلقئمةك بـك .1072ك وبئصتئيل،ك اتىك اصستطئتك اجلز ك 
والك سيمئك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املغنفةك (5ك جنوم/ك 4ك جنوم)ك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك األجئنبك 
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ذويك اصعوالدك املاتفعةك واصذينك يبحثونك انك اصفنئ قك اص يك تستويفك املعئيرك اصدوصية ك (والك سيمئ ك سيئحك 
األامئل) .ك لمئك اتيهئك حتفيزك اصتنويعك يفك اصفئئتك األخاىك منك فمئلنك اإلقئمةك متوسطةك األسعئرك صتتبيةك 
حئجيئتك اصسيئحك احملتينيك ذويك اصعوالدك املتوسطةك فوك املنخفضة.
ك 


صكربى،ك منك 
حتفيزك االستثمئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املوجهةك صاجئلك األامئلك والك سيمئك يفك املدنك ا ك 
فج ك تنشيطك سيئحةك األامئلك ).(Business tourismك حيثك اتىك هذهك املؤسسئتك اصفندقيةك فنك تفيك 
بئملعئيرك اصدوصيةك وتقرتحك اصعديدك منك املاارقك واخلدمئتك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك هلذهك اصشاحيةك اصسوقية.ك منك 
بينهئ :ك فجهزة ك اصكمبيوتا ك  ك ونظئم ك مؤمتاات ك اصفيديو ك ) ،(Video conferencing systemك ك واصوصولك 
اصسايعك واجملئينك صالنرتنت،ك وماالزك األامئلك وقئاةك صالجتمئائتك ضمنك اصفندق.



بنئء ك مالز ك صتمؤمتاات ك يفك ل ك مدينة ك من ك فج ك اصتخطيط ك وتنفيذ ك املشئريع ك اهلئ رة ك إىل ك استقطئبك 
االتفئقيئتك اصدوصيةك واملؤمتااتك وغرهئك منك اصفعئصيئتك اصدوصيةك إىلك اجلزالا.ك 



حتفيز ك االستثمئر ك يف ك املؤسسئت ك اصفندقية ك املوجهة ك إىل ك اصعئلالت ك وسيئح ك اصرتريه ك مث ك املنتجعئتك 
اصسيئحية،ك والك س يمئك يفك املنئطقك اصسئحتيةك منك فج ك تنشيطك سيئحةك اصرتريهك )(Leisure tourismك 
واصسيئحةك اصسئحتيةك ).(Blue tourismك إذك اتىك هذهك املؤسسئتك توررك وسئل ك اصااحةك واصرتريهك اص يك 
تتوارقك معك احتيئجئتك ورغبئتك هذهك اصشاحيةك اصسوقيةك ذاتك األمهية.ك منك بينهئ:ك اصوصولك اصسايعك واجملئينك 
صالنرتنت ،ك  ك وثالجة ك صيرة ك احلجم ك  اخ

ك اصيارة ك )bar

 ،(Miniك ك واملطئبخ ك اصغيرة ك  اخ ك اصيارةك 

)،(Kitchenetteك ك وخدمئتك رائيةك األطفئلك )،(Child careك ك واملاارقك اصرتريهيةك مث ك املسب ك وقئاةك 
األصعئب،ك إخل.


حتفيزك االستثمئرك يفك اصفنئ قك اص يك حترتمك مبئ ئك اصتنميةك املستدامةك وتنسجمك معك اصبيئةك احملتيةك منك حيثك 
اصتغميمك واألمنئطك املعمئريةك اصتقتيدية ك والك سيمئك يفك املنئطقك اصايفيةك ك واجلنوبية،ك بئاتبئرهئك فحدك املزايئك 
اصبيئيةك واصغحااوية.
ك 
اصتنئرسيةك اص يك ميكنك تثمينهئك اندك اصرتويجك صتسيئحةك 



اصارعك منك اد ك املطئامك (خئصةك يفك املنئطقك اصسيئحية)ك وتنويعك ااوضهئك (منك حيثك فمنئطك األلالتك 
واألنشطةك اصرتريهية)ك  والك سيمئك انك طايقك حتفيزك االستثمئرك يفك املطئامك اصتقتيديةك ائصيةك اجلو ةك (تطوياك 
ك بئصدرجةك 
ك تثمنك األطبئقك اجلزالايةك اصتقتيديةك واص يك هتدف ك 
مفهومك املطئامك املغنفةك اصيئلبك يفك اجلزالا)ك اص ي ِّ
األوىلك إىلك استقطئبك اصسيئحك األجئنبك اصااغبنيك يفك التشئفك وجتابةك األلالتك احملتية.
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َّ
منك انئصاك اجلذبك غرك املتحكمك ريهئك 
روابط السوق ) :(Market tiesك يعتربك انغاك روابطك اصسوقك 



ك مسري ك اصوجهئت ك اصسيئحية ،ك ومع ك ذصك ك ياى ك اصبئحثئن ك ريتشي ك ولااوتشك 
بطايقة ك مبئشاة ك من ك طاف ِّ
)(Ritchie & Crouch, 2010ك فهنئك منك اصعنئصاك اص يك تتطورك اربك اصوقت،ك واص يك تتأثاك بدرجئتك متفئوتةك 
بئملسؤوصنيك انك إ ارةك وتسيرك اصوجهئتك اصسيئحية.ك 
يشم ك مغطت ك روابطك اصسوقك ادةك فبعئ ك تقومك اصوجهةك منك خالهلئك بإنشئءك روابط ك فوك االقئت ك معك 
ئطك اهلجاة،ك 
ك 
اصسكئنك األصتينيك صتمنئطقك اصسيئحية .إذك توراك اصاوابطك اصعاقيةك )(Ethnic tiesك اصنئجتةك انك فمن
اصاوابطك األلثاك قوةك ورمبئك األلثاك ثبئك تًئك صبنئءك تدك رُقئتك سيئحية ك منتظمةك وقئبتةك صتتنبؤ ك هبئك منك قِب ك اصوجهةك 
فسئسئك 
اصسيئحية.ك اتىك سبي ك املثئل،ك تعتربك اصشاحيةك اصسوقيةك املتعتقةك بـك "زيئرةك األصدقئءك واألقئرب"ك )(VFRك  ً

غئصبًئك مئك تؤ يك هذهك اصشاال ك إىلك إقئمةك 
صتطوياك اصسيئحةك ضمنك اصوجهةك اصسيئحية.ك واألهمك منك ذصك،ك  ك 
ك 
متينًئك 
ارك وختتقك فشكئالك فخاىك منك اصتنميةك االقتغئ ية.ك  ك 
ًك 
االقئتك جتئريةك تسئهمك يفك توصيدك تدرقك ثئبتك صتزو

جك لشاحيةك سوقيةك 
مسريك اصوجهةك اجلزالايةك جع ك اجلزالاينيك اصقئطننيك يفك اخلئر ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك اتىك  ِّ
نظااك ملسئمهتهئك احملتمتةك يفك إحيئءك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالاية.ك تشرك إحغئليئتك وزارةك اصسيئحةك 
ذاتك فوصويةك  ك ً
) (Ministere du tourisme de l'artisanat et du travail familial, 2020ك إىلك اخنفئضك يفك اد ك 

اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك يفك اخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك خاللك سنةك ،2019ك حيثك اخنفضك اد همك منك 
 638360سئل ك سنةك 2018ك إىلك 432278ك سئل ك سنةك ،2019ك فيك اخنفئضك مقدَّرك بـك .%31,5ك صذاك اتىك 
اصستطئتك احملتيةك اصتغديك إىلك هذاك االخنفئضك واصفهمك اجليدك خلغئلصك هذهك اصشاحيةك ولذصكك إمكئنئهتئك 
االقتغئ يةك واصسيئحيةك احلقيقيةك (سواءًك لمستثماينك و/فوك سيئح)ك منك فج ك اصتم ُك كنك منك تطوياك اسرتاتيجيةك 

ِّ
منئسبةك متكنهئك منك استقطئهبم.ك لمئك اتيهئك بعدك ذصك،ك اصعم ك اتىك إرضئلهمك انك طايقك توررك جتئربك 
يةك بوترةك منتظمةك وياوجونك هلئك اندك او هتمك إىلك بتدانك 
سيئحيةك ذاتك جو ةك جتعتهمك يزورونك اصوجهةك اجلزالا
ِّ
إقئمتهم .ك 
2.4.5

العوامل األساسية

Fundamental Non Negotiables

اصسالمةك اصشخغية،ك واملاارقك اصغحيةك املتواجدةك ضمنك اصوجهةك 
فنك األمن ك ك و َّك 
ياىك اصبئحثك هيثك )(Heath, 2002ك  َّك 
ك االستقاار/ك االضطاابئتك 
ك 
اصسيئحيةك ابئرةك انك مؤشااتك فسئسيةك صقدرهتئك اصتنئرسية.ك تشتم ك هذهك اصعنئصاك اتى:ك ادم
اصسيئسية،ك ك واإلرهئبك احملتم ،ك  ك ومعدالتك اجلامية،ك  ك وسالمةك اصنق ،ك  ك ورسئ ك اصشاطة/اخلدمئتك اإل ارية،ك  ك ونوايةك اصغافك 
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اصغحي،ك ك وانتشئرك وتفشيك األمااض،ك ك وجو ة/ادمك موثوقيةك اخلدمئتك اصطبيةك وتواراك األ وية.ك بئصتئيل ،ك اتىك اصوجهةك 
اجلزالايةك فخذك هذهك اصعنئصاك بعنيك االاتبئرك منك فج ك اصارعك منك جئذبيتهئ .ك 
فلثاك وضوحئك مث ك خمئوفك اصسالمةك واألمن.ك قدك 
ًك 
رالك شيءك ميكنك فنك يؤثاك اتىك قااراتك اصسيئحك بشك ك فقوىك و
ئك لبراك يفك 
ك صتةك وثيقةك بئملدنك اصكبرة،ك فينك قدك تسك بِّبك اصساقةك اصبسيطةك  ك ومعدالتك اجلامية ك إ ًك 
ك 
يكون ك هلذاك اصعئم
زائج ك ً

فذهئنك اصسيئح،ك يفك حنيك فنك بعضك اصسيئحك يبحثونك انك جتئربك خطرةك منك فج ك اإلثئرةك واصتحدي.ك صكنك اتىك وجهك 
اصعموم،ك الك يتحم ك األشخئص ك سوىك  رجة ك حمدو ةك من ك ادمك اصيقنيك واملخئطاة.ك صذا ،ك اتىك اصستطئتك األمنيةك 
االهتمئمك بئصسيئحة،ك لمئك اتىك اصفئاتنيك يفك اصسيئحةك االهتمئمك بئألمن.ك حيثك يسئهمك تطوياك شبكةك منك اصشاالئتك 
األمنيةك واصسيئحية،ك يفك حتديدك املخئطاك يفك مااح َّ
ك مبكاةك وإجيئ ك حتولك مشرتلة .ك 
ليسيًئك يفك سالمةك اصسفاك اجلويك بشك ك ائم ،ك إذك تشرك 
وراك ر ك 
لمئ ك تتعب ك سالمةك فنظمةك مااقبةك احلالةك اجلويةك  ك ً
جواك منك 2,4ك 
إحغئليئتك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )(WTTC, June 2020ك ك إىلك تضئافك اد ك املسئراينك  ًّ
متيئرك سنةك 2009ك إىلك 4,4ك متيئرك سنةك  ،2018ممَّئك ف َّىك إىل إجهئ ك اصبىنك اصتحتيةك واصعمتيئتك واألنظمةك اص يك فصبحتك 
غرك لئريةك صتتبيةك هذاك اصطتب .ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك تعتربك اصتحوالتك اربك اصتطوراتك اصتكنوصوجية،ك والك سيمئك االاتمئ ك اتىك األنظمةك اصبيومرتيةك 
ِّ
اص يك متكنك منك ضمئن ك جتابةك شئمتةك ك وآمنةك 
) (Biometricsك واهلويةك اصاقميةك ) (Digital identityك إحدىك احلتولك 
وستسةك وتدايمك صنئاةك اصسيئحة ك بذصك.ك صذاك نقرتحك اتى ك اصستطئتك اجلزالايةك  راسةك هذهك احلتولك ومدىك إمكئنيةك 
تطبيقهئك يفك اجلزالاك والك سيمئك يفك صنئاةك اصطران .ك 
احلاوب،ك 
لمئك صنك تتمكنك اصسيئحةك منك االز هئرك يفك اصوجهئتك اص يك تشهدك اضطاابئتك مدنية،ك ك واص يك تعئينك منك  ك 
َّ
الهئك اتىك فهنئك غرك آمنةك صتسيئح،ك إذك تعتربك هذهك األخرةك منك فهمك معوقئتك اصسيئحةك يفك اجلزالا.ك رعربك 
فوك اص يك يتمك إ ك ر
تغف

ك املوقعك اإلصكرتوينك اصامسيك صوزارةك فوروبئك واصشؤونك اخلئرجيةك  (Ministère de l'Europe et des affaires

)étrangères, 2020ك واهلئ فك إىلك تقدميك اصتوصيئتك وإاالمك اصاائيئك ذويك اجلنسيةك اصفانسيةك حولك املخئطاك األمنيةك 
َّ
مئِنك مواطنيهئك حولك األمنك يفك املدنك اجلزالايةك 
ك صنئك فن ك اصستطئتك اصفانسيةك ك تُ ك طَ ك 
واصغحية ك يفك خمتتفك اصبتدان،ك اتض

ك فهنئك حتذ رهمك حولك املخئطاك املتعتقةك بئهلجمئتك اإلرهئبيةك احملتمتةك وتنغحهمك بعدمك اصتنق ك إىلك اصعديدك 
ِّك 
َّك 
اصكربى،ك إال
منك املنئطقك منك بينهئ:ك احلدو ك معك صيبيئك واملئيلك واصنيجاك وموريتئنيئك وجزءك منك احلدو ك معك تونسك واملياب،ك واصشمئلك 
ك وسكيكدة،ك واصشاقك بئصقابك منك احلدو ك اصتونسيةك (خئصةك بنيك خنشتةك وتبسة)،ك وغرهئك منك 
ك 
اصشاقيك بنيك جيج
املنئطقك األخاىك املوضحةك يفك اصشك ك رقمك (.)10-5
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شكل رقم  :10-5المناطق الجزائرية حسب درجة خطورتها وفقا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية
(الديبلوماسية الفرنسية) ك 

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-paysdestination/algerie/#securite).

وبئصتئيل،ك اتىك اصستطئتك اجلزالايةك واصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك تقويةك وتعزيزك اصتدابرك األمنيةك (إنشئءك فنظمةك 
إل ارةك األزمئت،ك وتطوياك فنظمةك املعتومئتك وتنظيمك  وراتك تكوينيةك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك إخل)،ك ك لمئك اتيهئك 
إجيئ ك اصتوازنك بنيك اإلجااءاتك األمنيةك املتخذةك حلمئيةك اصسيئحك األجئنبك (مث ك املاارقةك األمنيةك صتسيئحك األجئنبك يفك 
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َّ
اسةك األمنيةك املشدك  ةك إىلك جع ك 
اصغحااءك اجلزالاية)ك واصغورةك اص يك تنقتهئك اتىك املستوىك اصعئملي.ك إذك قدك تؤ يك احلا
ية،ك األماك اصذيك قدك يؤثاك ستبًئك اتىك جتابتهك اصسيئحيةك 
ك 
اصسئل ك يشعاك بعدمك األمئنك وخطورةك اصتواجدك يفك اصوجهةك اجلزالا

وجيعتهك الك يقومك بزيئرهتئك ماةك فخاى،ك إضئرةك إىلك اصكتمةك املنطوقةك اصستبيةك اص يك قدك ينشاهئك اندك او تهك إىلك بتدك إقئمته.ك  ك 
فخرا،ك متك إ باازك فمهيةك اصغحةك ضمنك اصوجهئتك واملنتجعئتك اصسيئحيةك منك خاللك انسحئبك اصعديدك منك منظميك 
و ك ً

عئيرك اصنظئرةك واص يك سئمهتك 
ك 
اصاحالتك اصسيئحيةك )(TOك منك بعضك اصوجهئت،ك اص يك الك تستويفك مؤسسئهتئك اصفندقيةك مب
يفك إصئبةك اصعديدك منك اصسيئحك بأمااضك خمتتفة.ك صذا،ك اتىك اصستطئتك احملتيةك اصتألدك منك  َّ
فنك املؤسسئتك اصسيئحيةك والك 
سيمئك املؤسسئتك اصفندقيةك تستويفك معئيرك اصنظئرةك اصدوصيةك واصعم ك اتىك مااقبتهئك منك فج ك ضمئنك صحةك اصسيئح .ك 
قدك يكونك هذاك اصتأثرك طوي ك املدى ك يفك حئصةك انتقئلك املاضك منك مغدرهك األصتيك إىلك بقيةك فحنئءك اصعئملك نتيجةك 
صداك 
صتنق ك اجلوي.ك وهذاك مئك حدثك معك تفشيك رروسك لوريد،19-ك اصذيك انتق ك منك اصغنيك إىلك مجيعك فحنئءك اصعئملك مو ًك 
آثئراك  ميياارية ،ك واجتمئايةك واقتغئ يةك وخيمة،ك والك سيمئك اتىك صنئاةك اصسيئحة.ك رحسبك توقعئتك اجملتسك اصعئمليك 
ك ً
صتسيئحةك واصسفاك )،(WTTC, June 2020ك سيتمك رقدانك  121ك متيونك منغبك ام  ،ك وحتقيق ك خسئرةك مقدَّرةك بـك 
3435ك متيئرك  والرك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك خاللك سنةك .2020ك  ك 
صذا،ك  قئمك هذاك األخرك بتطوياك جممواةك منك املبئ راتك ملواجهةك هذاك اصنوعك منك اجلوال ك منك بينهئك مبئ رةك "رحتةك 
املسئراك اآلمنةك واصستسة"ك )(Safe & Seamless Traveller Journeyك اص يك هتدفك إىلك متكنيك املسئراك منك إادا ك 
اك جويًئك فوك غرك جوي،ك وذصكك منك خاللك اتبئعك هنجك اصتحققك منك اهلويةك 
رحتتهك بطايقةك آمنةك وستسة،ك سواءًك لئنك اصسف ك 

بطايقةك بيومرتيةك ومنتظمةك يفك ل ك ماحتةك منك مااح ك اصاحتة،ك مستبدصنيك بذصكك اصتحققك بئصطايقةك اصيدوية.ك تتي ك هذهك 

املبئ رةك )(SSTJك بيئةك فلثاك فمئك نًئك صتمسئراينك واملوظفني،ك منك خاللك ختقك بيئةك ختتوك منك اصتالمسك نتيجةك الستعمئلك 
اصتكنوصوجيئ .ك 
وبئصتئيل،ك ميكنك صتوجهةك اجلزالاية ك مستقبال،ك اصتيتبك اتى ك اصتأثرك اصستيبك ملث ك هذهك األزمئتك وحتسنيك لفئءةك 
اصغنئاةك اصسيئحية،ك انك طايقك االستثمئرك يفك اصتكنوصوجيئتك والك سيمئك تتكك املتعتقةك بتقنيئتك اهلويةك اصاقمية،ك وادمك 
اصتالمس،ك واصتقنيئتك اصبيومرتية،ك واملعئجلةك خئرجك املوقعك (مثال:ك إمكئنيةك تسجي ك املسئراينك صاحالهتمك اجلويةك انك بعدك 
وبئستعمئلك االنرتنت)ك اص يك تسئهمك يفك اصتقتي ك منك خمئطاك انتقئلك مسببئتك األمااض.ك  ك 
3.4.5

العوامل والموارد الداعمة

Supporting Factors and Resources

ك اصدوارع ك األسئسية ك صتسيئحة ك اصواردة ك  (Inbound
ك تشك َّك 
ك فن ك املوار ك األسئسية ك واجلئذبة ك صتوجهة ِّك 
يف ك حني َّك 
ك اصداامة ك بتورر ك فسئسك  ك ميكنك االاتمئ ك اتيهك منك فج ك تطوياك فوك بنئء ك صنئاةك 
)،tourismك تقومك اصعوام ك فوك املوار َّك 
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سيئحيةك نئجحة.ك ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك ) (Ritchie & Crouch, 2010ك  َّ
فن ك اصوجهةك اص يك حتتويك اتىك 
اصعديدك منك املوار ك واصعوام ك اجلئذبة،ك وصكنهئك تفتقاك إىلك اصعوام ك واملوار ك اصدَّاامة،ك ستواجهك صعوبئتك ك لبرةك يفك تطوياك 
صنئاتهئك اصسيئحية،ك والك سيمئك يفك املنئطقك اصفقرةك فوك غرك املتطورة.ك  ك 
ميكنك صتوجهئتك اص يك تفتقاك إىلك املوار ك اصدَّاامة،ك اصبدءك يفك استياللك اوام ك اجلذبك اص يك متتتكهئك منك فج ك اصبنئءك 
ك واصتطوياك اصتدرجيي ك صتغنئاةك اصسيئحيةك اص يك  ِّ
َّ
ستثمئرك اصالزمك 
اصعمئصة،ك واال
ك 
ستمكنهئ ك منك توصيدك اصثاوة،ك واصضاالب،ك و
صتوررك اصعوام ك واملوار ك اصدَّاامةك اص يك تفتقاك إصيهئ.ك صكن،ك منك اصضاوريك اصتخطيطك واإل ارةك اصدقيقةك صتسيئحةك منك فج ك 
ضمئنك اصتوازنك املنئسبك بنيك منوك اصسيئحةك وتطوياك اصبنيةك اصتحتيةك واملوار ك اصتسهيتيةك األخاى.ك بدونك هذاك اصتوازن،ك قدك 
تتعاضك األنظمة ك االقتغئ ية ،ك ك واالجتمئاية،ك ك واصبيئيةك وحىتك اصسيئسيةك صتخطا.ك منك بنيك اصعوام ك اصدَّاامةك اص يك  ك متَّك 
إ مئجهئك ضمنك اصنموذجك املقرتحك مئك يتي :ك 
أ .البنية التحتية العامة

General Infrastructure

ألنك صبعضك انئصاك اصبنيةك 
ك اصداامة،ك  َّك 
تعتربك حئصةك وإك تِّسئعك اصبنيةك اصتحتيةك اصعئمةك صتوجهةك اصسيئحيةك منك فهمك اصعوام َّك 
ك مبئشااك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك تعتربك خدمئتك وماارقك اصنق ،ك انئصاك ضاوريةك 
اصتحتية ك ً
ك تأثرا ك ً
بئصنسبةك صتسيئحك واملسئراين.ك إذك تكونك اصوجهةك فلثاك تنئرسيةك وجئذبيةك ملئك تكونك فنظمةك اصنق ك ذاتك موثوقية،ك  ك ورعئصية،ك 

ك ونظئرة،ك وفمئن ،ك وقئ رةك اتىك نق ك املسئراينك إىلك األمئلنك واملعئملك اصسيئحيةك األلثاك فمهية ك مث ك اصشواطئ،ك واجلبئل،ك 
األهنئرك وغرهئك منك املوار ك اصسيئحيةك األخاى.ك رقدك تفقدك املوار ك اصسيئحيةك صقيمتهئك إنك 
ك 
ك واحلظئلاك اصوطنية،ك واصبحراتك و
ملك تكنك قئبتةك صتوصولك منك طافك اصسيئحك احملتمتنيك واصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك صذاك تعتربك وسئل ك اصنق ك  اخ ك 
اصوجهة ك ذات ك فمهية ك لبرة.ك ك لمئ ك توك رِّا ك انئصا ك اصبنية ك اصتحتية ك األخاى ك مث ك فنظمة ك اصغاف ك اصغحي ،ك ك وفنظمةك 
االتغئالت،ك ك واملاارقك اصعئمة،ك  ك وإمدا اتك امليئهك اصغئحلةك صتشاب،ك وغرهئك منك اصبىنك اصتحتيةك األخاىك األسئسك صتطوياك 
صنئاةك سيئحيةك رعئصةك وذاتك لفئءة .ك 
بئصتئيل،ك  ك وإضئرةك إىلك مئك متتك اإلشئرةك إصيهك ست ًك فئ،ك نقرتحك اإلجااءاتك اصتئصيةك منك فج ك تطوياك املوار ك اصداامة :ك 


اجلمئزةك فوك اصرتام،ك واصطاقك واصسككك احلديديةك وخدمئتك 
تطوياك اصبنيةك اصتحتيةك صتنق ك املتعتقةك بئملطئرات،ك و َّ

ِّ
ك األخاىك اص يك متكنك منك تن ُق ك املسئراينك واصسيئحك منك وإىلك األمئلنك 
احلئرالتك وغرهئك منك وسئل ك اصنق
املطتوبة،ك واصتألدك منك جو هتئك وحداثتهئك صتعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك وجو ةك احليئةك صك ك منك اصسيئح/اصزوارك 
واملقيمني.ك 
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ضمئنك قدرةك شبكةك اصنق ك اتىك اصتكيُفك معك اصطتبك املتقتبك صتسيئحك واصزوارك واالستفئ ةك منك خيئراتك 
اصنق ك املتئحةك نتيجةك صتتطورك اصتكنوصوجيك اصكبر.



تورر ك  وسئل ك نق ك آمنة ك وتنئرسية ك من ك حيث ك األسعئر ك ارب ك خمتتف ك املنئطق ك اجلزالاية ك صالستجئبة ك إىلك 
احتيئجئتك اصسيئحك واصزوار.



حتديدك اصثيااتك فوك اصعوالقك اصتنظيميةك اص يك تقك يِّدك االبتكئرك وإمكئنيةك تقدميك خدمئتك نق ك ائصيةك اجلو ةك صتسيئحك 
واصزوار.



االبتكئراتك احلديثةك اص يك 
ك 
صوجيئتك و
ك 
تغميمك وتطوياك اصبنيةك اصتحتيةك صالتغئالتك منك فج ك موالبةك اصتكنو
االبتكئراتك اجلديدةك اتىك اهلواتفك اصذلية،ك 
ك 
فحدثك ثورةك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك تشم ك هذهك اصتكنوصوجيئت ك ك و
االنرتنت.
ونظئمك اصتموضعك اصعئمليك (،)GPSك واملعئمالتك اإلصكرتونيةك وامتيةك اصبحثك انك املعتومئتك اربك  ك 



تطوياك اصبىنك اصتحتيةك اصعئمةك اص يك تعو ك بئملنفعةك اتىك صنئاةك اصسيئحة،ك مبئك يفك ذصكك املاارقك اصثقئريةك واملنئطقك 
ذاتك األمهيةك وماارقك معتومئتك اصزوارك ).(Visitor information



يتطتب ك اصتطوياك اصفعئلك صتبىن ك اصتحتية ك االتغئل ك واحلوار ك اجليد ك بني ك اصقطئاني ك اصعئم ك واخلئصك من ك فج ك 
االستعمئلك األمث ك صتوقتك وضمئنك اصتزامنك اصذيك يسئهمك بدورهك يفك حتسنيك اصعئلدك اتىك االستثمئرك )(ROIك 
صتبتدك واصقطئعك اخلئص.



فخرا،ك بئستطئاةك اصستطئتك اجلزالايةك االستثمئرك اصتدرجييك يفك اصبىنك اصتحتيةك اصعئمةك (املستشفيئت،ك واملدارسك 
و ك ً
واملواصالت ك اصعئمة ،ك إخل) ك ان ك طايق ك االاتمئ ك اتى ك اوالد ك اصسيئحة ك اص ي ك يتم ك حتقيقهئ ك بفض ك اوام ك 

اجلذب،ك بشاطك ااتبئرك اصستطئتك ومسريك اصوجهةك اجلزالك ا َّ
ك صنئاةك اصسيئحةك جزءٌك مهمك ك منك خططهمك 
ك 
يةك بأن
واصتسيرك اجليدك هلئ.ك  ك 

ب .المقاوالتية والريادة

Entrepreneurship and Leadership

إىلك فن:ك ”ك االخرتاعك واملقئوالتيةك مهئك جوهاك املغتحةك اصوطنيةك “.ك إذك تسئهمك ل ك 
فشئرك بورتاك )(Porter, 1990ك  َّك 
منك صحة،ك ك وحيويةك وروحك املقئوصة،ك ك واصايئ ةك واملبئ راتك منك فج ك تطوياك مشئريعك جديدةك يفك وجهةك مئ،ك يفك اصارعك منك 
قدرهتئ ك اصتنئرسية ك وذصك ك بئصعديد ك من ك اصطاق .ك من ك بينهئ :ك تعزيز ك املنئرسة ،ك ك واصتعئون ،ك ك واصتخغص ،ك ك واالبتكئر،ك 
واالستثمئر،ك ك واصنمو،ك ك واملخئطاة،ك ك واإلنتئجية،ك  ك وتنويعك املنتجئتك  ك وتسيرك املومسية .ك 
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بئصتئيل،ك يعتربك تشجيعك روحك املقئوالتيةك واصايئ ةك يفك اجلزالاك منك األسئصيبك اصداامةك صنجئحك املؤسسئتك اصسيئحيةك 
اجلزالايةك (خئصةك اصغيرةك منهئك واملتوسطة) ك و ِ
املسئمهة ك يفك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك نقرتحك اتبئعك اإلجااءاتك 
اصتئصيةك اهلئ رةك إىلك تشجيعك املقئوالتيةك واصايئ ة :ك 


جع ك اصتكوينك املتعتقك بئملقئوالتيةك واصايئ ةك منك فوصويئتك احلكومةك اجلزالاية،ك وضمئنك اصتعئونك بنيك خمتتفك 
اصفئاتنيك (اصقطئانيك اصعئمك واخلئص)ك منك فج ك اصغيئغةك اصفعئصةك صسيئسةك هئ رةك إىلك تنميةك املقئوالتيةك واصايئ ة.



تطوياك حئضنئتك ()Incubatorsك تعم ك اتىك تكوينك اصشبئبك اجلزالاينيك وتطوياك مهئراهتمك املتعتقةك بئصايئ ة،ك 
واالستعدا ك صتعم ك واملقئوالتية ك صكي ك يتمكنوا ك من ك اصتح ُك ول ك إىل ك ُك روا ك فامئل ك نئجحني ك ضمن ك صنئاةك 
اصسيئحة .ك 



اص يك يقومك ريهئك املوظف ك ونك بتوجيهك 
ك 
إنشئءك ولئالتك صيرةك فوك فقسئمك صتتنميةك االقتغئ يةك يفك املدنك اجلزالاية،ك و
املقئوصنيك (فوك روا ك األامئل)ك احملتمتنيك وتوجيهمك إىلك حئضنئتك األامئلك احملتيةك وباامجك اصتموي ك ك واصدوراتك 
اصتكوينية .ك لمئك اتىك هذهك اخلدمئتك االستشئريةك فنك تكونك جمئنيةك الستقطئبك املقئوصنيك احملتمتنيك وتعزيزك 
معئررهم .ك 



اصتحولك إىلك مور ك صتكفئءةك )(A provider of competenceك انك طايقك تطوياك باامج هئ رةك إىلك تقدميك 
ك ِّ
املشورةك واملعتومئتك (حولك اصتوجهئتك اجلديدةك واألسواقك واصشاال ك اصسوقيةك يفك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالاية،ك 
ك 
إخل)ك ألصحئبك املؤسسئتك اصسيئحية.ك تسئهمك هذهك املبئ راتك يفك تقتيصك مستوىك ادمك اصتألدك واملخئطاةك 
املاتبطةك بتطوياك مشئريعك جديدة.



اصتحول ك إىل ك شايك ك صتتنمية ك ) (A development partnerك من ك خالل ك مسئادة ك اصشالئت ك اصسيئحيةك 
اجلزالايةك اتىك تطوياك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك املبتكاة.ك حيثك ميكنهئك االاتمئ ك اتىك شبكةك االنرتنتك 
ك وتطوياك منغةك إصكرتونيةك  ِّ
متكنهئك منك اصوصولك إىلك مجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املنشاةك اربك اصرتابك اصوطين.ك 
منك مكونئتك هذهك املنغة:ك توصيئتك حولك ليفيةك تطوياك فوك إنشئءك مؤسسة،ك  ك و راسئتك حئالتك  وصيةك 
نئجحة،ك  ك ومعتومئتك مفيدةك حولك اصسوقك واملااجعك األلئ مييةك يفك جمئلك نشئطك املؤسسئت،ك وغرهئك منك 
املوار ك األخاى.ك 



تزويدك حئمتيك املشئريعك بئملوار ك اصكئريةك اص يك متكنهمك منك إجااءك حبوثك اصسوق،ك خئصةك ملئ ك ياغبونك يفك 
استهدافك شاال ك سوقيةك جديدة.ك صذا،ك اتىك اصولئالتك احلكوميةك تقدميك املسئادةك (منك حيثك املعارةك 
ك 
معمقة .ك 
واملوار ك املئصية)ك منك فج ك إادا ك حبوثك سوقيةك  َّ
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اتىك احلكومةك اجلزالايةك اإلصالحك واصتييرك املستماك يفك سيئسئهتئك اصضايبيةك منك فج ك تعزيزك منوك املؤسسئتك 
اصغيرة.ك حيثك قدك  ِّ
ميكنك ختفيضك اصضاالبك صغئحلك املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك منك حتقيقك روالدك لبرةك 
ضمنك االقتغئ ك اجلزالاي.

ج .إمكانية الوصول

Accessibility

بني ك اصبئحث ك مئكك لئرشا ك ) (McKercher, 1998ك اصعالقة ك بني ك إمكئنية ك اصوصول ك وامتية ك اختيئر ك اصوجهةك 
َّ ك 
اصسيئحية ك منك قِب ك اصسيئح.ك لمئك فشئرك اصبئحثك بايدوك ) (Prideaux, 2000ك  َّ
إىلك فن ك امتيةك تفضي ك اصسئل ك بنيك 
جممواةك منك اصوجهئتك اصبديتةك تتأثاك بعدمك اصكفئءةك يفك نظئمك اصنق ك مث ك املمئرسئتك غرك اصتنئرسية،ك  ك وقضئيئك اصسالمة،ك 
ك ومستويئت ك اصااحة ك ومدة ك اصاحتة ك )& Kim, 2003, p. 384

 (Dwyerك .ك لمئ ك ياى ك اصبئحثئن ك ريتشي ك ولااوتشك 

ك املسئادةك ألهنئك تتأثاك مبجمواةك متنواةك 
َّك 
فن ك إمكئنية ك اصوصولك صتوجهةك منك اصعوام
) (Ritchie & Crouch, 2010ك  َّك 
منك اصعوام ،ك واص يك يعتمدك اصكثرك منهئك اتىك اصقضئيئك االقتغئ ية،ك واالجتمئايةك فوك اصسيئسية.ك منك بنيك هذهك املؤثاات:ك 
تنظيمك صنئاةك اصطران ،ك وتأشراتك وتغئري ك اصدخول ،ك  ك وقدرةك استيعئبك املطئراتك وحظاك اصتجول ،ك ك واملنئرسةك بنيك 
شالئتك اصنق ،ك وغرهئك منك اصعوام ك األخاىك اص يك تؤثاك اتىك إمكئنيةك اصوصولك صتوجهة .ك 
ولك ررتةك 
اغبونك يفك زيئرةك اصوجهةك اجلزالايةك منك صعوبةك وط ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك غئصبًئك مئك يشتكيك اصسيئحك األجئنبك اصا ك 
ك 

احلغولك اتىك اصتأشرةك نتيجةك صإلجااءاتك اإل اريةك املعقدة،ك األماك اصذيك قدك يثبطهمك وجيعتهمك يتوجهونك إىلك اصوجهئتك 
يةك فنك تدركك فنك إمكئنيةك اصوصولك صتوجهةك ياتبطك ارتبئ ك طًئك وثي ًك قئك بئصنموك 
َّك 
اصسيئحيةك املنئرسة.ك صذا،ك اتىك اصستطئتك اجلزالا

يفك اصتدرقئتك اصسيئحية،ك وبأنك تسهي ك إجااءاتك اصوصولك إىلك اصوجهة ِّ
َّ
َّ
نك منك إرسئلك إشئرةك بأنك اجلزالاك منفتحةك 
،ك متك
يزك إمكئنيةك اصوصولك صتوجهةك اجلزالاية :ك 
ك 
اتىك اصسيئحك اصدوصيني.ك وبئصتئيل،ك نقرتحك اتبئعك اإلجااءاتك اصتئصيةك منك فج ك تعز


اتىك اصستطئتك اجلزالايةك تقييمك تأثرك سيئسئتك اصتأشراتك احلئصيةك اتىك صنئاةك اصسيئحةك واالقتغئ ك اصكتيك 
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 
يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك االقةك مبئشاةك بئصسيئحك واتىك  رايةك بئملشئل ك اص يك يواجهوهنئ.



ياىك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )(WTTC, August 2019ك  َّ
فنك اصتأشراتك اصورقيةك  (Paper-based
ك قغورك 
)visasك اص يك تتطتبك تقدميك طتبك إىلك اصقنغتيةك معك ضاورةك احلضورك اصشخغيك تسئهمك يفك توصيدك فوجه ك 
لبرة،ك منك بينهئك اصتكئصيفك اإلضئريةك اتىك اصسيئحك واملسئراينك اص يك قدك جتعتهمك ميتنعونك منك اصسفا.ك لمئك قدك 
اجدك اصقنغتيةك بعيداك انك مكئنك إقئمةك اصسيك ئحك واملسئراينك 
ًك 
تكونك اصتكئصيفك صيستك مئصيةك رقطك يفك حئصةك تو
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احملتمتني،ك ممئك يتطتبك قطعك مسئرئتك طويتةك وانتظئرك صفرتاتك طويتةك منك فج ك احلغولك اتىك املوارقةك اتىك 
اصتأشرة.



ِّ
اص يك متكنك منك إ ارةك طتبك احلغولك اتىك اصتأشرةك يفك بيئةك 
االاتمئ ك اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك )(eVisasك 
اررتاضيةك حبتة.ك رعتىك اكسك اصتأشراتك اصورقية،ك ميكنك احلغولك اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك بسهوصةك فلثاك 
ومنك فيك مكئنك متغ ك بشبكةك االنرتنت،ك ممئك يسئهمك يفك توررك اصوقت.ك يتمك يفك هذهك احلئصةك تقدمي ك طتبك 
احلغولك اتىك اصتأشرةك مار ًقئك بئصوثئلقك املطتوبةك اربك االنرتنت،ك ويتمك اصدرعك واحلغولك اتىك اصقاارك اصنهئليك اربك 

االنرتنتك ك لذصك.ك 

لمئك تعتربك إمكئنيةك اصوصولك إىلك اصوجهةك اربك اصنق ك اجلويك منك فهمك اصدائلمك إىلك اصغنئاةك اصسيئحية،ك صذاك نقرتحك 
اتبئعك اإلجااءاتك اصتئصية :ك 


تاليزك اجلهو ك اتىك تطوياك وتعزيزك اصبينيةك اصتحتيةك صتمطئراتك منك فج ك تعزيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك االستيعئبية.



زيئ ةك اد ك اصاحالتك املبئشاةك إىلك اصوجهةك اجلزالايةك منك فج ك اصارعك منك اصتدرقئتك اصسيئحية ،ك خئصةك معك 
األسواقك األسئسيةك (مغدرك اصسيئح) .ك 



اصنظاك إىلك سيئسةك اصسمئءك املفتوحةك ) (Open skyك معك األسواقك األسئسيةك مغدرك اصسيئحك (مث ك االحتئ ك 
األورويب) ك ك واهلئ رةك إىلك رت ك سوقك اصنق ك اجلويك إىلك املنئرسةك اصدوصية.ك منك فهمك إجيئبيئتك هذهك اصسيئسة:ك توصيدك 
،ك ورت ك خطوطك جديدةك ممَّئك 
تدرقئتك سيئحيةك لبرةك معك اصبتدانك فوك املنئطقك اص يك متَّ ك إباامك االتفئقيئت ك معهئ ك 
ِّ
ميكنك منك ختفيضك األسعئرك وجعتهئك فلثاك تنئرسية،ك واملسئمهةك يفك اك رتقئءك شالئتك اصطرانك اصوطنيةك بئملعئيرك 
اصدوصيةك وحتسنيك جو هتئ.ك  ك 

د .حسن الضيافة

Hospitality

تعم ك اصقطئائتك اجلزليةك يفك اصسيئحةك اتىك تقدميك جتئربك ائصيةك اجلو ةك صتسيئح،ك ومعك ذصك،ك جيبك احلاصك اتىك 
توررك هذهك اصتجئربك باوحك اصضيئرة،ك إذك الك يكفيك تقدميك مجيعك مسئتك اصتجابةك بطايقةك بئر ةك ومنفغتة.ك ياىك اصبئحثئنك 
أهنمك ميثِّتونك فلثاك منك مغدرك صإلياا اتك 
ريتشيك ولااوتشك )(Ritchie & Crouch, 2010ك فنَّهك اتىك اصسيئحك اصشعورك ب َّك 
معهئ.ك بدال ك منك ذصك،ك صدىك اصسيئحك واصزوارك رغبةك إنسئنيةك طبيعية ك يفك 
ًك 
اصنقديةك صتوجهةك فوك املؤسسةك اص يك يتعئمتون ك 
اصقبولك اصدارئك فثنئءك سعيهمك صالستمتئعك مبجمواةك اصتجئربك اص يك توراهئك اصوجهة.ك  ك 
تشتم ك اصضيئرة ك اتى ك  فء ك االستقبئل ك من ك قِب ك اصسكئن ك احملتيني ك واستعدا هم ك إلرشئ ك وتورر ك املعتومئتك 
ليسيًئك  ِّ
ميكنك منك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة .ك 
جتمئايًئك ر ك 
ك 
اتبئرهئك ائمالك ا
ًك 
صتسيئح،ك بئ
ك 
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اصرتحيبك منك فج ك ضمئنك 
يتعنيك اتىك اصوجهةك اجلزالايةك تقدميك جتئربك سيئحيةك يسو هئك حسنك اصضيئرةك و ك 
وبئصتئيل،ك  َّ
توررك جتئربك إجيئبيةك صتسيئح.ك يفك هذاك اصسيئق،ك يتسمك اصشعبك اجلزالايك حبسنك اصضيئرةك واصرتحئب،ك صذاك اتىك اصستطئتك 
ة.ك 
يزك ذصكك واالاتمئ ك اتىك هذهك اصغورةك اإلجيئبيةك منك فج ك تسويقك اصوجهةك اجلزالاي ك 
ك 
ومسريك اصوجهئتك اصسيئحيةك تعز
لمئك ميكنك تعزيزك حسنك اصضيئرةك منك خاللك اصعم ك اتىك تكوينك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك (والك سيمئك األشخئصك 
اصذينك يتعئمتونك بطايقةك مبئشاةك معك اصسيئح)ك منك خاللك تنظيمك ورشئتك هتدفك إىلك تعتيمهمك املبئ ئك األسئسيةك 
ك بئصطفاةك يفك اجملتمعك احملتيك 
صتضيئرةك واستقبئلك اصسيئحك (اصضيئرةك اصتجئرية)ك  ونك املسئسك بعفويةك وروحك اصضيئرةك املوجو ة ك 
األصئصة.ك لمئك ميكنك تنظيمك محالتك حتسيسيةك موجهةك إىلك 
(اصضيئرةك غرك املئ ية)ك واصقئلمةك اتىك اصعالقئتك اإلنسئنيةك و
َّ
اجملتمعئتك احملتية،ك هبدفك حتسيسهمك حولك املنئرعك االقتغئ يةك واالجتمئايةك واصثقئريةك صتسيئحةك وضاورةك احرتامك اصسيئحك 
واصرتحيبك هبم.
ه .جودة الخدمة

Quality of Service

منك اصشئلعك وبنحوك متزايدك إمكئنيةك تعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك منك خاللك فصئصةك اصوجهةك واصتمك يُزك منك حيثك اصضيئرةك 
موريفك وآخاينك 
ك 
فسئسيًئك يفك اصتجابةك اصسيئحية.ك رتقدك وجدك اصبئحثك 
فمااك  ك 
واخلدمئتك املقدمة،ك حيثك يعتربك بُعدك اخلدمةك  ك ً

فنك "بيئةك اصوجهة"ك منك حيثك املنئخ،ك ك واملنئظاك اصطبيعية،ك ك واجلوك اصعئم،ك 
)(Murphy, Pritchard, & Smith, 2000ك  َّك 
ك واصضيئرةك ك واصنظئرة،ك مؤشٍّاك رليسيك صـك "جو ة"ك اصوجهة .ك 
لمئك يؤلدك اصبئحثئنك قوك وقوراز ك ) (Go & Govers, 2000ك اتىك ضاورةك بذلك جهدك متضئراك صضمئنك جو ةك 
لمئك يشد انك اتىك ضاورةك 
ِّك 
اخلدمئتك واتبئعك هنجك اجلو ةك اصشئمتةك هبدفك إرضئءك اصسيئح ك وتعزيزك جتئرهبم ك اصسيئحية.
االصتزامك بئجلو ةك منك قب ك ل ك مؤسسةك (ائمةك فوك خئصة)ك يفك اصوجهة،ك منك فج ك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك اصدوصيةك واحلفئظك 
اتيهئ .ك 
املقرتحةك واهلئ رةك إىلك حتسنيك جو ةك اصتجئربك اص يك تقدمهئك اصوجهةك اجلزالايةك مئك يتي :ك 
ك 
منك املبئ راتك 


وضعك معئيرك صقيئسك جو ةك املاارقك اصسيئحيةك واصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة.



تكوينك املوظفنيك املشئرلنيك بطايقةك مبئشاةك يفك امتيةك تقدميك اخلدمئتك صتسيئح.



تطوياك باامجك صاصدك جو ةك اصتجئربك املقدمة،ك انك طايقك مثالك إادا ك استطالائتك اصاضئك منك فج ك اصتعافك 
اتى ك مدىك رضئك فوك ادمك رضئك اصسيئحك واصزوارك ان ك جو ةك اخلدمئتك اصسيئحيةك املقدَّمة،ك إضئرةك إىلك توررك 
إمكئنيةك تقدميك اصشكئوىك (اربك موقعك إصكرتوينك خئصك بئصوجهة)ك ومعئجلتهئك بسااة.
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تطويا ك اصشهئ ات ك ) (Labelsك ضمن ك اصغنئاة ك اصسيئحية ك اجلزالاية ،ك حيث ك ختضع ك هذه ك اصشهئ ات ك إىلك 
تشايعئتك حمد ةك ومت ِّكنك منك ضمئنك جو ةك وخغئلصك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك املقدمة.ك منك بينهئك 
اصشهئ ات ك فو ك اصعالمئت ك اصبيئية ك ) (Eco-labelsك اص ي ك تضمن ك جو ة ك املنتجئت/اخلدمئت ك وخغئلغهئك 
اصبيئية.ك ميكنك ااتمئ هئك اتىك سبي ك املثئلك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املتموقعةك حولك اصطبيعةك ومحئيةك اصبيئة،ك 
واستعمئهلئك لأ اةك تاوجييةك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك ذويك اصتوجهك اصبيئي.ك ك 



رصدك اجتئهئتك اصسكئنك احملتينيك جتئهك اصسيئحك واصتنميةك اصسيئحية.ك  ك 

و .موارد تسهيلية أخرى

Other Facilitating Resources

ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك ) (Ritchie & Crouch, 2010ك  َّ
فن ك اصتنميةك اصسيئحيةك اصنئجحةك تعتمدك اتىك 
جممواةك منك املوار ك واخلدمئتك اصتسهيتيةك األخاىك مث :ك تواراك وجو ةك املوار ك اصبشايةك احملتية،ك ك واملعارة،ك ورفسك املئل،ك 
ك واملؤسسئت ك اصرتبوية ك واصبحثية ،ك ك واملؤسسئت ك فو ك اهليئئت ك املئصية ك وخمتتف ك جمئالت ك اخلدمة ك اصعئمة ،ك إخل.لمئ ك تعتربك 
املهئراتك املتئحة،ك ك وفخالقيئتك اصعم ،ك  ك ومعدالتك األجور،ك  ك ومطئصبك اصنقئبئتك ك واصتوال ك احلكوميةك ذاتك فمهي ك ةك لبرة،ك 
خئصةك يفك اصقطئائتك االقتغئ يةك اص يك تكونك ريهئك خدمةك اصعمالءك ذاتك فمهيةك بئصية.ك يعتمدك تواراك املوار ك اصافمسئصيةك 
اتىك مدىك اصثاوةك احملتيةك واملدخااتك املوجهةك صالستثمئر،ك واصتنئرسك اتىك رفسك املئلك منك اصغنئائتك األخاى،ك ك واصقيو ك 
احلكوميةك اتىك االستثمئرك األجنيب،ك واصعئلدك اصذيك يتوقعك املستثماونك حتقيقهك منك االستثمئرك يفك اصتنميةك اصسيئحية .ك 
ك إىلك احلدك بشدةك منك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيئحية،ك صذاك سيتمك 
ِّك 
قدك يؤ يك اصنقصك يفك هذهك األنواعك منك املوار
اصتطاقك إىلك فهمك هذهك املوار ك و ورهئك يفك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اجلزالايةك منك خاللك األقسئمك املواصية.ك  ك 
4.4.5

تحديد اإلطار االستراتيجي للعمل

Defining a Strategic Framework

ك اصقدرةك اتىك إضئرةك 
ك وجلميعهم ك 
حتتويك ل ك وجهةك اتىك اصعديدك منك اجلهئتك اصفئاتةك يفك اصقطئانيك اصعئمك واخلئص ،ك 
اصقيمةك صتقدرةك اصتنئرسيةك اصكتيةك صتوجهة.ك ومعك ذصك،ك ياىك اصبئحثك هيثك )(Heath, 2002ك فنَّهك منك اصنئحيةك اصعمتية،ك 
الك بدَّك منك وجو ك إطئرك ام ك اسرتاتيجيك يهدفك إىلك حتديدك ف وارك ل ك اجلهئتك اصفئاتة،ك بئإلضئرةك إىلك اصفاصك املتئحةك 
هلمك صكيك يتمكنواك منك حتقيقك ف وارهم،ك ك وفهدارهم،ك وغئيئهتمك ضمنك رؤية*1وإطئرك ام ك تسويقيك مشرتك.ك يتمث ك 
اصتحديك اصاليسيك بئصنسبةك صتوجهة،ك يفك حتديدك اصاؤية ك ك واصتأ ُك لدك من َّ
ك فنك مجيعك اجلهئتك اصفئاتةك اتىك اتمك هبئ،ك وبأ وارهمك 
وف وارك اصفئاتنيك اآلخاين ك منك فج ك حتقيقهئ .ك حيثك يسم ك اتبئعك هذاك اصنهجك منك إنشئء ك رؤيةك مشرتلة،ك  ك وتسخرك 

 * 1اصطايقةك األلثاك وظيفيةك صفهمك مستقب ك اصوجهةك فوك مئك تايدك اصوصولك إصيهك اتىك املدىك اصبعيد.
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اجية،ك وحتقيقك اصتجئنسك يفك تطوياك وتسويقك اصوجهةك ممئك ميكنك يفك اصنهئيةك منك استدامةك قدرهتئك 
ِّك 
املوار  ،ك وجتنبك االز و
اصتنئرسية.ك  ك 
يةك فوالك صيئغةك رؤية ك جتمعك بنيك وجهئتك نظاك مجيع ك اصفئاتنيك وفصحئبك 
وبئصتئيل،ك  َّ
يتعني ك اتىك اصوجهةك اجلزالا َّ
.ك حيثك هتدفك هذهك اصاؤيةك إىلك حتديدك طبيعةك اصتطوراتك 
ك 
املغتحةك يفك صنئاةك اصسيئحة ك (اصقطئانيك اصعئمك واخلئص)
يةك فمااك 
اصاليسيةك اص يك سيتمك توصيدهئك اتىك املدىك اصبعيد.ك وبئصتئيلك يعتربك االختيئرك واصغيئغةك اجليدةك صاؤيةك اصوجهةك اجلزالا ك ً
فمهيةك بئصية،ك لوهنئك ستحد ك املاارقك واألحداثك واصربامجك اص يك سيتمك تطوياهئك منك فج ك تفعي ك جوهاك اصوجهةك خاللك 
ِّ
ذاك 
اصسنواتك اصقئ مة.ك ك  ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك نقرتحك حمئوصتنئك صغيئغةك رؤيةك صتوجهةك اجلزالاية :ك 
”ك حبتولك ائمك ،2035ك ستغب ك اجلزالاك وجهةك سيئحيةك ائمليةك تتميزك بئالبتكئرك واجلو ةك اصعئصيةك بفض ك تقدميهئك 
جتئربك جذابة،ك  ك ورايدةك ومتنواةك واصتزامهئك مببئ ئك اصتنميةك املستدامةك مسئمهةك بذصكك يفك تعزيزك اصتنميةك االقتغئ يةك 
واالجتمئايةك واصثقئريةك املستدامةك صتبتدك “ ك 

يتعنيك اتىك صئنعيك اصسيئسئتك فوك اصقااراتك واصفئاتنيك وفصحئبك املغتحةك 
الاية،ك  َّ ك 
مبجا ك حتديدك رؤيةك اصوجهةك اجلز ك 
َّ
قيقك وصئرمك يرتجمك رؤيةك اصوجهةك إىلك واقع.ك حيثك تاىك اصبئحثةك هو سونك 
ك 
ضمنك اصوجهةك اصسيئحيةك تطوياك بانئمجك 

وآخاينك )(Hudson, Ritchie, & Timur, 2004, p. 92ك فنَّهك ”ك الك وجو ك صتوجهةك اجلذابة،ك ذاتك األ اءك واصقدرةك 
اصتنئرسيةك اصعئصيةك انك طايقك اصغدرة،ك وإمنئك يتطتبك ذصكك وجو ك بيئةك جيدةك صتتخطيطك يتمك منك خالهلئك تشجيعك وتسهي ك 
األشكئلك املنئسبةك صتتنميةك اصسيئحيةك “.
5.4.5

إدارة

الوجهة Destination Management

متكنك منك تعزيزك جئذبيةك املوار ك األسئسيةك واجلئذبة،ك  ك وتقويةك 
تتمث ك اوام ك إ ارةك اصوجهةك يفك تتكك اصعوام ك اص يك ”ك  ِّك 
ك اصداامة ،ك واص يك تتكيفك بشك ك فرض ك معك اصقيو ك اص يك تفاضهئك اصعوام ك املوقفية ك “
جو ةك ورعئصيةك اصعوام ك واملوار َّك 
).(Crouch & Ritchie, 1999, p. 149ك حيثك تعتربك هذهك اصعوام ك واألنشطة ك األلثاك قئبتيةك صتتح ُك كمك ريهئك منك 
فج ك إ ارةك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة،ك لوهنئك تتضمنك باامج،ك ك وهيئل ،ك ك وفنظمة،ك وامتيئتك قئبتةك صتتنفيذك واإل ارةك منك 
قِب ك األراا ك ك واملنظمئت .ك 
أ .إدارة تسويق الوجهة

Destination Marketing Management

تشرك  راسةك حتتيتيةك متك إادا هئك اتىك فلثاك منك مخسنيك خطةك واسرتاتيجيةك تسويقيةك صوجهئتك سيئحيةك ائملية،ك 
لدك اصبئحثك حسئنك  (Hassan,
إىلك حت ُولك تسويقك اصوجهةك إىلك نشئطك اسرتاتيجيك وتشئرليك ذيك فمهيةك بئصية.ك إذك يؤِّك 
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)2000, p. 240ك ،ك فك نَّهك ومنك فج ك احلفئظك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيئحية،ك اتىك إ ارةك اصوجهةك فنك تاِّك لزك اتىك 
يضيفك فن:ك ك 
َّك 
اصفحصك اصدالمك صتمزايئك اصنسبيةك اصفايدةك اص يك توراك جئذبيةك طويتةك املدىك صتشاال ك اصسوقيةك املستهدرة .ك و
”ك اصوجهةك تاب ك معئركك تنئرسيةك منك خاللك اصتحتي ك اصدقيقك واالستجئبةك صتقيمك األسئسيةك واحتيئجئتك اصسوقك اجملزفة“ .ك 
فنك تسويقك اصوجهةك ميي ك إىلك اصرتليزك اتىك 
لمئك ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك )(Ritchie & Crouch, 2010ك  َّك 
مبعىنك فنهك متك تطبيقك مفهومك اصتسويقك اتىك اصوجهةك بطايقةك حمدو ةك صتيئية .ك يف ك حني،ك تتميزك فنشطةك 
ك 
مهمةك اصرتويج ،ك 
ومسؤوصيئتك اصتسويقك بتنواهئ.
صتمسرينك اصتسويقينيك صتوجهةك يفك تطويا ك صورةك اصوجهةك )،(Destination imageك 
تتمث ك اصوظئلفك اصاليسية ك  ِّك 

اص يك تعتربك حسبك لوتتاك وآخاين ك ) (Kotler et al., 1993لـ ك ” ك جمموعك املعتقداتك واألركئرك واالنطبئائتك اص يك 
ك 
و
فويسئلك وآخاينك 
ك 
ميتتكهئك فشخئصك انك مكئنك معنيك “،ك إضئرةك إىلك اصتموقعك ) (Positionningاصذيك يعتربهك اصبئحثك 
)(Uysal, Chen, & Williams, 2000ك ك لأحدك احملد اتك األسئسيةك صتنئرسيةك اصوجهة ك وحغتهئك اصسوقية .ك حيثك 
ياتبط ك متوقع ك اصوجهة ك اصسيئحية ،ك بإ راك ك اصسيئح ك احلئصيني ك واحملتمتني ك صتوجهة ك مقئرنة ك بئصوجهئت ك املنئرسة .ك ومنك 
اصتحديئت ك اص ي ك تواجهك مسوقي ك اصوجهئت ك اصسيئحية ك هو ك اختئذ ك قاار ك بشأن ك اختيئر ك اسرتاتيجية ك متوقع ك تنئرسية ك مثك 
استخدامهئك لقئادةك صتطبيقك االسرتاتيجية .ك 
مغم ًمئ ك منك فج ك اصتأثرك اتىك امتيةك اختئذك 
نئجمًئك  ك 
وبئصتئيل،ك يتضمنك تعزيزك جئذبيةك وجهةك سيئحيةك با ك 
تسويقيًئ ك  َّ
ك مسري ك اصوجهة ك اجلزالاية ،ك جممواة ك منك 
اصقاار ك صتسيئح ك احلئصيني ك ك واحملتمتني .ك ويف ك هذا ك اصسيئق ،ك نقرتح ك اتى ِّ
االسرتاتيجيئتك واصقنواتك واأل واتك اصتسويقيةك املبتكاةك واهلئ رةك إىلك تعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهة:


ك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك تطوياك وبنئءك االمةك جتئريةك متكئمتةك صتوجهةك اجلزالايةك بئصشاالةك معك خمتتفك 
فوال،ك اتى ِّك 
اصفئاتنيك يفك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك وتنظيمك خمتتفك اصعاوضك واملنتجئتك اصسيئحيةك حولك هذهك اصعالمةك منك 
اتىك املوار ك واصقيمك اص يك 
ك 
فج ك إهلئمك اصسيئحك احملتمتنيك صزيئرةك اجلزالا.ك نقرتحك اصتموقعك منك خاللك هذهك اصعالمةك 
متيِّزك اصوجهةك اجلزالايةك انك منئرسيهئك منك خاللك املزجك بنيك انئصاك "اصرتاث،ك واملوار ك اصطبيعيةك املميزةك وحسنك 
اصضيئرة"ك و"احلداثة".ك لمئك نقرتحك تطوياك االمئتك إقتيميةك )(Territorial brandingك خئصةك بك ك منطقةك 
ك 
فوك مدينة،ك منك خاللك اصرتليزك اتىك اوام ك اجلذبك اص يك متيِّزهئك (اتىك سبي ك املثئل:ك اصرتاثك يفك منطقةك مجيتةك 
ك مكونئتك االمةك اصوجهةك 
وتيمقئ ،ك واصطبيعةك وامليئمااتك يفك املنئطقك اجلنوبية،ك واحلداثةك يفك املدنك اصكربى).ك من ك 
اصواجبك إنشئؤهئ :ك اصامز ك ( )Logoك واصشعئر ك ( )Sloganك واصعاوض ك املالية ك ( )Graphic assetsك اص ي ك يتمك 
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استعمئهلئك يفك مجيعك احلمالتك اصتسويقيةك اخلئصةك بئصوجهةك اجلزالاية،ك واص يك تتمئشىك معك متوقعك واالمةك اصوجهةك 

اجلزالاية.ك  ك 


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 
(والك سيمئك اصعالقئتك اصعئمة)ك هئ رةك إىلك حتسنيك صورهتئك يفك األسواقك اصدوصيةك املستهدرة.ك  ك 



حيثك سيتمك اصتطاقك إىلك هذاك اصعنغاك مبزيدك منك 
ك 
مجعك اصبيئنئتك ارب ك حبوثك اصسوق،ك وحتتيتهئك مثك نشاهئ ،ك 
اصتفغي ك يفك اصقسمك املخغصك صه .ك 



تطوياك سيئسئتك تسعريةك تنئرسيةك ومكك يَّفةك ور ًك قئك ملختتفك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرة.ك اتىك سبي ك املثئل،ك 
ميكنك ااض ك رحالتك سيئحيةك ذاتك فسعئرك تنئرسيةك يفك املنئطقك اصسئحتيةك واصشمئصيةك منك فج ك استقطئبك 
تدرقئتك ائصيةك منك اصسيئح،ك يفك حنيك نقرتحك االاتمئ ك اتىك فسعئرك ماتفعةك بئصنسبةك صألشكئلك اصبديتةك صتسيئحةك 
اص يك يتمك تطوياهئك يفك اجلنوبك اجلزالاي،ك وذصكك منك فج ك استقطئبك اصشاال ك اصسوقيةك ذاتك اصعوالدك املاتفعةك 
َّ
اسئتك فن ك األراا ك املتوجهنيك حنو ك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحةك 
(لمئك متت ك اإلشئرةك إصيهك سئب ًك قئ،ك بينتك اصدر
ميتتكونك اوالدك ماتفعة)ك ولذصكك منك فج ك احلدِّك منك اد ك اصسيئحك ()Niche tourismك ومحئيةك املوار ك اهلشةك 
صتمنطقة.



اصتواجدك يفك األسواقك احملتيةك واصدوصيةك انك طايقك بنئءك شبكئتك وإقئمةك االقئتك معك ستستةك اصتوزيعك احملتيةك (يفك 
األسواقك ذاتك األوصوصية) .ك 



االاتمئ ك اتىك اصعالقئتك اصعئمةك ) (Public Relationsك انك طايقك تنظيمك فحداثك يتمك ريهئك  اوةك فهمك 
اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك مث ك منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك )،(TOك وولالءك اصسيئحةك ) (TAك اصدوصينيك 
(اصتئبعنيك صألسواقك املستهدرة)ك ولذصكك وسئل ك اإلاالمك منك فج ك اصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك وتقدميك فهمك 
اصعاوضك اصسيئحيةك اص يك تقرتحهئك اصوجهة.ك ك لمئك اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك اصعم ك اتىك احلغولك اتىك 
تيطيةك إاالميةك اربك املقئالتك اصغحفيةك واصربامجك اصتتفزيونيةك وغرهئك منك وسئل ك اإلاالمك احلاةك منك فج ك تعزيزك 
ماليتهئك واصارعك منك مغداقيتهئ.



االاتمئ ك اتىك آصيةك اصاحالتك اصتعتيميةك ()Eductourك وذصكك منك خاللك قيئمك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك بتنظيمك 
رحالتك سيئحيةك وتقدميهئك جمئك نًئك ملنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك واصولئالتك اصسيئحيةك احملتيةك واصدوصيةك املستهدرة،ك 
بييةك اصتعايفك واصرتويجك صتمنئطقك واصعاوضك اصسيئحيةك اجلزالاية.ك يتمث ك اهلدفك األسئسيك وراءك هذاك اصنوعك منك 
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احلمالتك يفك حتفيزك املختغنيك اصسيئحيني ك اتىك اقرتاحك هذهك اصعاوضك اصسيئحيةك صزبئلنهم ك ك واصارعك منك ماليةك 
ئ،ك صكنهئك متكنك منك حتقيقك اوالدك 
ِّك 
اصوجهةك اجلزالايةك اتىك وسئل ك اإلاالم.ك تتسمك هذهك اآلصيةك بئرتفئعك تكتفته
معتربةك نتيجةك الستقطئبك فسواقك جديدةك منك اصسيئح .ك 


تطوياك ااوضك سيئحيةك بأسعئرك منخفضةك (تنشيطك املبيعئت) ك موجهةك صولالءك اصسفا ك اصدوصيني،ك حيثك يتمك 
مسريك اصوجهةك اجلزالايةك وشالةك اصطرانك احملتيةك ك واملؤسسئتك اصفندقيةك يفك 
تنظيمك هذهك اصاحالتك بئصشاالةك بنيك  ِّك 
اتك زمنيةك معينةك (خاللك املوسمك املنخفضك مثال) .ك 
ررت ك 



اتىك اصفئاتنيك يفك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك االستثمئرك يفك اصتقنيئتك احلديثةك اص يك هلئك تأثراتك لبرةك اتىك 
اصسيئحةك مث ك اصرتويجك اإلصكرتوينك ()E-promotionك واصتجئرةك اإلصكرتونيةك ( .)E-commerceك 



االاتمئ ك اتىك اسرتاتيجيةك إنشئءك احملتوىك ()Content creationك 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 
سيمئ ك ان ك طايق ك إنشئء ك موقع ك إصكرتوين ك تفئاتي ك رمسي ك خئص ك بئصوجهة ك اجلزالاية ك (ميكن ك تسميتهك 
 ،)VisitAlgeriaك يتم ك ريه ك نشا ك مجيع ك املعتومئت ك اخلئصة ك بئصوجهة ك اجلزالاية ك واصعاوض ك اصسيئحية ك املتئحةك 
واألحداثك اصسيئحيةك املنظمة،ك إضئرةك إىلك استعمئصهك منك فج ك إطالقك احلمالتك اصرتوجييةك ومشئرلتهئك اتىك 
شبكئتك اصتواص ك االجتمئايةك مث :ك رئيسبوك،ك وانستياام،ك وتويرت،ك ويوتيوب،ك وتيكك ت ك وك،ك إخل ،ك وذصكك 
بئستعمئلك خمتتفك اصتيئتك منك فج ك اصوصولك إىلك مجيعك األسواقك املستهدرة.



متكني ك منظمي ك اصاحالت ك اصسيئحية ك وولئالت ك اصسفا ك من ك ااض ك منتجئهتم ك اصسيئحية ك (املتعتقة ك بئصسوقك 
اجلزالاية)ك اتىك املوقعك اإلصكرتوينك اصامسيك صتوجهةك اجلزالاية،ك إذك تقومك هذهك اجلهئتك اصفئاتةك بتحمي ك احملتوىك 
اخلئصك مبنتجئهتئك اصسيئحيةك اتىك اصبوابةك اخلئصةك هبئ،ك ممئك يسئادك اصسيئحك احملتمتنيك اتىك اصتعافك اتىك خمتتفك 
اصعاوضك واملنتجئتك اصسيئحيةك املتئحةك يفك اصوجهةك اجلزالايةك بسهوصةك لبرة .ك 



تطوياك تطبيقئتك اهلواتفك احملموصةك ) (Mobile applicationsك اص يك توك رِّاك معتومئتك حولك اصوجهةك اجلزالايةك 
(مثال،ك قئلمةك املؤسسئتك اصفندقية،ك واملاارقك اصرتريهية،ك واملعئملك اصسيئحيةك واملطئامك بئصقابك منك اصسئل )ك منك 
فج ك اصتأثرك اتىك اصسيئحك حنيك تواجدهمك يفك اصوجهةك اجلزالاية .ك 



تسويقيةك معك قئ ةك اصافيك 
بإمكئنك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك تنظيمك رحالتك سيئحيةك جمئنيةك وإادا ك شاالئتك  ك 
ِّك 
()Opinion leadersك منك املؤثاينك ()Influencersك واملشئهرك ()Celebritiesك هبدفك إقنئاهمك مبشئرلةك 

352

الفصل الخامس :النموذج الجزائري المقترح
جتئرهبمك اصسيئحيةك واصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك اربك وسئل ك اإلاالمك وشبكئتك اصتواص ك االجتمئايةك اخلئصةك 
هبم.ك  ك 


إادا ك شاالئتك معك املواقعك اإلصكرتونيةك اصعئمليةك مث ك جوج ك (،)Googleك وموقعك ()Trip Advisorك وموقعك 
() Beautiful Destinationsك منك فج ك اصرتويجك صتجزالاك صدىك شاحيةك اصسيئحك احملتمتنيك منك شىتك فحنئءك 
اصعئمل.ك  ك 



تطوياك محالتك تاوجييةك اتىك وسئل ك اإلاالمك اصكربىك (،)Mediasك وذصكك انك طايقك بثك إاالنئتك تاوجييةك 
تعاضك فهمك اوام ك اجلذبك اصسيئحيك صتوجهةك اجلزالايةك اتىك اصقنواتك اصتتفزيونيةك اخلئصةك بئألسواقك املستهدرةك 
(مثال:ك قنئةك National Geographicك فوك قنئةك )Voyageك فوك اجملالتك واجلاالدك بئستعمئلك صيئتك خمتتفة.ك  ك 



استقطئبك خماجيك األرالمك اصدوصينيك ومتكينهمك منك تغوياك فرالمهمك يفك اجلزالاك منك فج ك اصرتويجك صتوجهةك 
اجلزالايةك يفك اصسوقك اصعئملية،ك حيثك  َّ
لبراك اتىك صورةك اصبتدك واتىك اصسيئحك 
ك هذهك األرالمك تأثراك  ك 
فنك ملث
إجيئبيً ك ئك  ك ً
ك ً
احملتمتني.ك اتىك سيب ك املثئل،ك متك تغوياك اصفيتمك اصشهرك ""Mission Impossible: Ghost Protocolك يفك 

إمئرةك  يب،ك ممَّئك سئهمك يفك تعزيزك صورهتئك وجئذبيتهئك اتىك املستوىك اصعئملي.


املشئرلةك يفك املعئرضك اصتجئريةك املتخغغةك واص يك قدك تكونك موجهةك صتمختغنيك يفك صنئاةك اصسيئحة ك (مث ك 
معاضك IFTMك اصدويل)ك فوك موجهةك صتمستهتكنيك واملختغنيك يفك آنك واحدك (مث ك املعاضك اصعئمليك صتسيئحةك 
.)SMTك حيثك اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك متثي ك اجلزالاك بئصشاالةك معك جممواةك منك اصفئاتنيك يفك صنئاةك 
اصسيئحة ك اجلزالاية ك (مث ك منظمي ك اصاحالت ك اصسيئحية ك احملتيني ،ك وممثتي ك شالة ك اصطران ك احملتية ك  ك وممثتي ك فبازك 
املؤسسئتك اصفندقية،ك إخل).ك اتىك خمتتفك املشئرلنيك يفك املعاضك إقئمةك االقئتك جتئريةك معك فهمك منظميك 
الايةك وبعاوضهئك اصسيئحية.ك 
اصاحالتك اصسيئحيةك اصدوصيني،ك واصتعايفك بئصوجهةك اجلز ك 



اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك متئبعةك وقيئسك رعئصيةك ولفئءةك األنشطةك اصتسويقية ك املعتمدةك وحتسينهئك ور ًقئك 
صتظاوفك اصسئلدةك واصتوجهئتك اصعئمليةك ) .(Global trendsك 

ب .إدارة الطلب والتسويق المستهدف

Demand Management and Target Marketing

تعتربك طبيعةك اصطتبك اتىك اصعاوضك اصسيئحيةك صتوجهةك منك اصعوام ك املؤثاةك اتىك قدرهتئك اصتنئرسية،ك إذك يؤلدك اصبئحثك 
،ك بأن ك اصطتبك اصداختيك فوك احملتيك مبثئبةك األسئسك صغنئاةك اصسيئحة،ك ك لون ك اصطتبك احملتيك 
واياك )َّ (Dwyer, 2001ك 
املاتفعك مين

اوتشك وريتشيك  & (Crouch
ملستماك ينن.ك صتبئحثئنك لا ك 
عك اتىك اصتحسنيك واالبتكئرك ا ك 
ك 
ِّك 
لفئءاتك ثئبتةك ويشج
ك ك 

َ
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اصسيئحةك احملتيةك هيك اص يك حتاكك طبيعةك وهيك ك اصغنئاةك اصسيئحيةك 
لدانك بأنك 
َّك 
)،Ritchie, 1993ك وجهةك نظاك ممئثتةك ويؤ
ك ِّ
اسخئ .ك 
صدوصةك مئ.ك االوةك اتىك ذصك،ك يز هاك اصطتبك األجنيبك بسهوصةك ملئك يكونك اصطتبك احملتيك ر ًك 

مسري ك اصوجهة ك اجلزالاية ك تعزيز ك وتقوية ك اصسيئحة ك اصداختية ك من ك خالل ك تطويا ك جممواة ك منك 
وبئصتئيل ،ك اتى ك  ِّك 

اصسيئسئتك اص يك تارعك منك مسئمهتهئ.ك سيتمك اقرتاحك هذهك اصسيئسئتك بئالاتمئ ك اتىك توصيئتك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك 
واصسفاك )(WTTC, 2018ك وتكييفهئك ور ًقئك صتسيئقك اجلزالاي :ك 


سيئسةك اصتسعرك ):(Pricing policyك االاتمئ ك اتىك سيئسةك اصتسعرك املز وجك )(Dual pricingك منك خاللك 
وضعك فسعئرك خمتتفةك صتسيئح ك  اصدوصيني/احملتيني،ك و/فوك ختفيضك األسعئرك يفك األشهاك خئرجك املوسمك (Off-

) seasonك صتمعئمل ك اصسيئحيةك لئملتئحف ،ك ك واملواقع ك األثاية ك جلميتة ك وتيمقئ ك مثال ،ك ك واحلظئلا ك اصوطنية ك مث ك 
حظرة ك اصطئسيتيك واألهقئر،ك إخل.ك يسئهمك راضك رسومك منخفضةك صتسيئحك احملتينيك و/فوك رسومك منخفضةك 
خاللك األشهاك غرك املومسية،ك منك جع ك اخلدمئتك اصسيئحيةك متئحةك ملختتفك اصطبقئتك االجتمئايةك اربك 
اصبتد،ك لمئ ِّ
ك متكن ك من ك تنشيط ك اصسيئحة ك اتى ك مدار ك اصسنة ك ممئ ك يسئهم ك يف ك ختفيف ك اصضيط ك اصنئتج ك انك 
االز حئم.


احلوارزك املبئشاةك ):(Direct incentivesك بإمكئنك اصستطئتك احملتيةك تقدميك املوار ك صتمؤسسئتك واملنظمئتك 
اص يك تدامك اصسيئحةك اصداختيةك وتقومك بتطوياك املنتجئتك واخلدمئتك اص يك تتنئسبك معك اصسوقك احملتية.ك اتىك 
ِّ
سبي ك املثئل،ك ميكنك صتستطئتك احملتيةك تدايمك احلظئلاك اصوطنية.



احلمالت ك اصتسويقية ك ك واصتنموية ك واصرتوجيية

ك  (Marketing, development and promotional

) :compaignsك  ميكنك استخدامك اصعوالدك املكتسبةك منك خاللك تطوياك اصسيئحةك احملتيةك منك فج ك صيئنةك 
ية.ك لمئك بإمكئنك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك إطالقك باامجك هتدفك 
ِّك 
واحلفئظك اتىك تااثك وثقئرةك اصوجهةك اجلزالا
إىلك تشجيعك وحتفيزك اجملتمعئتك احملتيةك اتىك إنتئجك منتجئتك تقتيديةك ذاتك قيمةك ائصية ،ك واصرتويجك هلئك اتىك 
ك 
املستوىك احملتي ،ك ممئك سيسئهمك يفك تعزيزك اصسيئحةك احملتيةك و رعك املواطننيك إىل ك اصسفاك إىل ك املدنك فوك اصقاىك 
املعنيةك منك فج ك تذ ُوق،ك ك ورؤيةك فوك شااءك هذهك املنتجئت.ك ك لمئك ميكنك تقدميك ااوضك تاوجييةك اتىك وسئل 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-linkagesك تسئهمك جو ةك اصبنيةك اصتحتيةك صتنق ك يفك 
املقيمني.ك رتقدك مكنتك فنظمةك اصنق ك املختتفةك 
َّك 
تعزيزك جتابةك اصوجهةك وجو ةك احليئةك ضمنهئك صك ك منك اصزوارك و
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مث ك "اصرتام" ك  منك حتفيزك اصتجديدك يفك اصعديدك منك املدنك اصعئملية،ك صذاك ولمئك متتك اإلشئرةك إصيهك سئب ًك قئ،ك اتىك 
اصستطئتك اجلزالايةك االستثمئرك يفك هذهك اصبىنك اصتحتيةك منك فج ك تعزيزك اصسيئحةك اصداختية.
اقك األجنبيةك نظااك ملسئمهتهئك املعتربةك 
اقك احملتيةك اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك استهدافك األسو
ِّك 
إضئرةك إىلك األسو
ك ً

يفك االقتغئ ك احملتيك بفع ك صئ راتك اصزوارك ).(Visitor exportsك رتقدك فشئرتك إحغئليئتك وزارةك اصسيئحةك واصغنئاةك 
اصتقتيديةك )(Ministere du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, Janvier 2020ك إىلك اخنفئضك 
يفك اد ك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك إىل ك اجلزالاك بنسبةك  %4,21ك ( 1933778ك سئل ك فجنيب ك فيك نسبةك  %81,5ك منك 
إمجئيلك اصسيئحك اصواردينك إىلك اجلزالا)ك سنةك ،2019ك يفك حنيك اخنفضك اد ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك ك واصواردينك 
إىلك اجلزالاك بنسبةك 437278( %31,5ك سئل ك جزالايك مقيمك بئخلئرجك فيك نسبةك %18,44ك منك إمجئيلك اصسيئحك اصواردينك 
َّ
تشرك إىلك فن ك األسواقك املتغدِّرةك قئلمةك اصسيئحك األجئنب ك اصواردينك إىلك اجلزالاك 
إىلك اجلزالا)ك منك نفسك اصسنة ك .ك لمئك 
هي:ك تونسك (،)%68,45ك ورانسئك (،)%8,53ك وامليابك (،)%4,11ك يفك حنيك  َّ
فنك األسواقك املتغدِّرةك قئلمةك اصسيئحك 
اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك هي:ك رانسئك (،)%73,57ك وإسبئنيئك (،)%12,6ك وتونسك (.)%6,18ك 
قدك يعو ك هذاك اصرتاجعك إىلك اصوضعك االقتغئ يك غرك املستقاك اصذيك شهدهك اصعئملك سنةك ،2019ك إضئرةك إىلك جئذبيةك 
وتنئرسيةك اصوجهئتك اصسيئحةك األخاىك اص يك تقرتحك ااوضئ ك جذابةك وبتكتفةك منخفضةك (اصعالقةك بنيك اصقيمة/اصتكتفة)ك 
ًك 
مقئرنةك بئصوجهةك اجلزالاية،ك لمئك قدك يعو ك ذصكك إىلك شاوطك احلغولك اتىك اصتأشرةك اجلزالايةك اص يك تتسمك بدرجةك لبرةك منك 

اصتعقيد .ك 
فخرا ،ك قب ك اختئذ ك قاارك حولك األسواقك ذاتك األوصويةك اصواجبك استهدارهئ ك منك طافك اصوجهةك اجلزالاية،ك متك 
و ك ً
اال طالعك اتىك اإلحغئليئتك املتعتقةك بأهمك األسواقك مغدرك اصسيئحك صتسنواتك املئضية.ك منك اإلحغئليئت ك اص يك متك 
اصوصولك إصيهئ،ك تتكك املتعتقةك بئجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك )(WTTC, 2019ك واص يك تشرك إىلك احتاللك اصواليئتك 
املتحدةك األمايكيةك واصغنيك واصيئبئنك وفملئنيئك واملمتكةك املتحدةك املاالزك اخلمسةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك 
2018ك (ممثتةك %47ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفا).ك منك جهةك فخاى،ك تشرك إحغئليئتك منظمةك 
اصسيئحةك اصعئملية ك ) (UNWTO, 2020ك إىلك احتاللك اصغنيك املاتبةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك (إرتفئعك بنسبةك 
 %14ك منك حيثك اد ك اصاحالتك إىلك اخلئرج)ك سنةك .2019ك لمئك تشر ك إىلك احتاللك رانسئك املاتبةك األوىلك منك حيثك 
فلربك زيئ ةك يفك اإلنفئقك اصسيئحيك (،) %11+ك يفك حنيك تتغدرك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك املاتبةك األوىلك ()%6+ك 
منك حيثك اصقيمةك املطتقةك )(Absolute valueك بفض ك قوةك اصدوالر.ك منك اصدراسئتك األخاىك تتكك اص يك قئمك هبئك مؤشاك 
مئستئرلئر ك صتمدنك اصعئمليةك )(Mastercard, 2020ك واصذيك قئمك بتحديدك فهمك األسواقك مغدرك اصسيئحك خاللك سنةك 
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2019ك واص يك متثتتك يف:ك اصربك اصغيينك اصاليسي*،(Mainland China)1ك اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك )،(USAك فملئنيئك 
) ،(Germanyك املمتكة ك املتحدة ك ) ،(UKك رانسئ ك ) ،(Franceك مجهوريةك لوريئ ك ) ،(Republic of Koreaك اصيئبئنك 
فخراك تئيوانك ) .(Taiwanك 
)،(Japanك لنداك )،(Canadaك االحتئ ك اصاوسيك )(Russian Federationك و ً

،ك نقرتحك اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك ااتمئ ك اسرتاتيجيةك تنويعك األسواقك اصاليسيةك 
ِّك 
إنطالك قًئك ممَّئك متك ااضهك ست ًفئ

صتتخفيفك منك املخئطاك احملتمتةك ضمنك فسواقك معينة.ك يوض ك اجلدولك رقمك ( )1-5ك األسواقك ذاتك األوصويةك املقرتحك 
استهدارهئ .ك 
جدول رقم ( :)1-5األسواق ذات األولوية المقترح استهدافها
المنطقة

البلد

دول االتحاد األوروبي

فرنسا

أسباب االختيار








)(EU Countries







إمكئنيةك اصوصولك (اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك 
املتعد ة).
املاتبة ك اخلئمسة ك من ك حيث ك مغدر ك اصسيئح ك سنةك 
.2019
املاتبةك األوىلك منك حيثك اصزيئ ةك يفك اإلنفئقك اصسيئحيك 
سنةك .2019
املاتبة ك اصثئنية ك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك 
إىلك اجلزالاك سنةك .2019
املاتبة ك األوىل ك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك 
بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك سنةك .2019
يئرةك املدينةك مشيًئك اتىك األقدام،ك 
ك 
توجهك اصسيئح ك حنوك ز
واستكشئفك تئريخك وثقئرةك اصوجهةك (املتئحفك واملعئملك 
اصتئرخيية)ك ).(Hébert, 2015
توجهك اصسيئح ك حنوك اصطبيعة ك (املشيك ملسئرئتك طويتةك 
وزيئرةك احلظئلاك احملمية،ك إخل)ك ).(Hébert, 2015
ك 

فيضئ ك  بإسمك اصربك اصاليسيك اصغيينك فوك ببسئطةك اصربك اصاليسي،ك هوك املنطقةك اجليوسيئسيةك حتتك حكمك 
*باك اصغنيك اصاليسيك ،Mainland Chinaك يُعافك  ًك 
يةك اصغنيك اصشعبية.ك وتستثينك امومئك املنئطقك اإل اريةك اخلئصةك هونگك لونگك ومئلئو؛ك إالك فهنئك ائ ةك مئك تضمك هئينئن.
ًك 
مجهور
ك 
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إمكئنيةك اصوصولك (اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك 
املتعد ة).



املاتبةك اصاابعةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك ،2018ك 
واملاتبةك اصثئصثةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك .2019
املاتبة ك اصثئمنة ك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك 
إىلك اجلزالاك سنةك .2019



املاتبةك اصثئمنةك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك 
بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك سنةك .2019
اصعوالد ك املاتفعة ك واصوقت ك املتئح ك صدى ك األشخئصك 



ألمانيا





األلربك سنًئك ).(Neault, 2018
ك 
وارع ك اختيئر ك اصوجهة :ك حسن ك ضيئرة ك اجملتمعئتك 
احملتية ،ك ك والتشئف ك مجئل ك اصطبيعة ،ك  ك وإمكئنيةك 
االسرتخئء ،ك ك واستكشئف ك اصوجهة ك ومشئهدةك 
احليوانئت ك يف ك بيئتهئ ك اصطبيعية ك )2018

،(Neault,ك 

ك وزيئرةك املواقعك اصطبيعيةك واألصيتةك  (Atout France,

).2013ك  ك 






إسبانيا



إمكئنيةك اصوصولك (اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك 
املتعد ة).
املاتبةك اخلئمسةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك 
إىلك اجلزالاك سنةك .2019
املاتبةك اصثئنية ك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك 
بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك سنةك .2019
ك يُع ُك د ك املياب ك فول ك وجهة ك سيئحية ك خئرج ك االحتئ ك 
األورويبك بئصنسبةك صتسيئحك االسبئنينيك  (Bergeron,



).2019
سيئحك متوجهونك حنوك اصطبيعةك (اصسيئحةك اصبيئيةك منك 
ك 
خاللك املشيك ملسئرئتك طويتةك والتشئفك اصطبيعة)ك 
).(CCI Bordeaux Gironde, 2016ك 
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سيئحك متوجهونك حنوك اصرتاثك واصثقئرةك (زيئرةك املدينةك 
ك 
وتااثهئ)ك ) .(CCI Bordeaux Gironde, 2016ك 



إمكئنيةك اصوصولك (اصقابك اجلياايفك واخلطوطك اجلويةك 
املتعد ة).
املاتبة ك اخلئمسة ك من ك حيث ك مغدر ك اصسيئح ك سنةك 





المملكة المتحدة

المملكة المتحدة

)(UK





،2018ك واملاتبةك اصاابعةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك 
.2019
املاتبةك اصتئسعةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك 
إىلك اجلزالاك سنةك .2019
املاتبةك اخلئمسةك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك 
بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك سنةك .2019
سيئحك متوجهون ك حنو ك اصثقئرة ك (زيئرة ك املدينة ك واملعئملك 
ك 
اصسيئحية ك واألثاية) ،ك ورن ك اصطهي ،ك واصسيئحةك 
احلضاية،ك واألصئصةك واجلو ةك (اصشهئ اتك واصعالمئتك 
اصبيئية ك مثال) ك  (CCI Bordeaux Gironde,
) .2020ك 





الواليات المتحدة
أمريكا الشمالية

األمريكية

)(North America

كندا



املاتبةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك ،2018ك 
واملاتبةك اصثئنيةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك .2019
املاتبة ك األوىل ك من ك حيث ك اإلنفئق ك اصسيئحي ك سنةك 
.2019
سيئحك متوجهنيك حنوك اصثقئرة،ك ورنك اصطهيك واصسيئحةك 
احلضايةك ).(CCI Bordeaux Gironde, 2020



جهون ك حنو ك اصسيئحة ك اصتشئرلية ك (مث ك 
سيئح ك متك و ك 
تشئركك اصتجئربك معك اجملتمعئتك احملتية،ك إخل)ك  (CCI
) .Bordeaux Gironde, 2020ك 



املاتبةك اصثئمنةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك .2019
املاتبةك اصسئ سةك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك 
بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك سنةك .2019
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ك اصنئطقونك بئصتيةك اإلجنتيزيةك اصسيئحةك 
ك 
يفض ك اصكنديون
ِّك 
احلضايةك ).(CCI Bordeaux Gironde, 2020



ك متوجهون ك حنو ك األشكئل ك اصبديتة ك صتسيئحةك 
ك 
سيئح
التشئفك املنئطقك احملتيةك واملشيك ملسئرئتك طويتة،ك 
ك 
(
إخل) ك واألنشطة ك اصثقئرية ك  (CCI Bordeaux
) .Gironde, 2020ك 



املاتبةك اصثئنيةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك ،2018ك 
واملاتبةك األوىلك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك .2019
املاتبةك اصاابعةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك 



البر الصيني الرئيسي






آسيا والمحيط الهادي

).(CCI Bordeaux Gironde, 2020
سيئحك متوجهونك حنوك زيئرةك املعئملك اصسيئحيةك اصشهرةك 
ك 
صتوجهة ،ك واصتس ُك وق ك واصسيئحة ك احلضاية ك (املنتجئتك 
اصفئخاة)ك ) .(CCI Bordeaux Gironde, 2020ك 



املاتبةك اصثئصثةك منك حيثك مغدرك اصسيئحك سنةك ،2018ك 
واملاتبة ك اصسئبعة ك من ك حيث ك مغدر ك اصسيئح ك سنةك 
.2019



ك متوجهون ك حنو ك اصتس ُك وق ك واصسيئحة ك احلضايةك 
ك 
سيئح
).(CCI Bordeaux Gironde, 2020
ك متوجهون ك حنو ك اصثقئرة ك واصرتاث ك  (CCI
ك 
سيئح

)(Asia Pacific

اليابان






جمهورية كوريا

إىلك اجلزالاك سنةك .2019
اصعالقئتك االقتغئ يةك واصتجئريةك بنيك اصبتدين.
سيئحك حسئسونك إىلك حسنك ضيئرةك اجملتمعئتك احملتيةك 
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).Bordeaux Gironde, 2020
سيئحك متوجه ك ونك حنوك اصسيئحةك اصقئلمةك اتىك اصطبيعةك 
).(CCI Bordeaux Gironde, 2020ك  ك 
املاتبة ك اصسئ سة ك من ك حيث ك مغدر ك اصسيئح ك سنةك 
.2019
متوجهون ك حنو ك زيئرة ك املتئحف ك واملعئملك 
ك 
سيئح ك 
اصسيئحية ،ك ك واصتجول ك يف ك املدينة ك وزيئرة ك املنتزهئتك 
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ك واحلدالق ك  (Compté Régional du Tourisme

) .Paris Region, 2020ك 



تونس





دول المغرب العربي
)(Maghreb



المغرب




إمكئنيةك اصوصولك (اصقابك اجلياايف).
اصتقئربك اصثقئيفك بنيك اصبتدين.
املاتبةك األوىلك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك 
إىلك اجلزالاك سنةك .2019
املاتبةك اصثئصثة ك منك حيثك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك 
بئخلئرجك واصواردينك إىلك اجلزالاك سنةك  .2019ك 
إمكئنية ك اصوصول ك (اصقاب ك اجلياايف ك وتعد ك اخلطوطك 
اجلوية).
اصتقئربك اصثقئيفك بنيك اصبتدين.
املاتبةك اصثئصثةك منك حيثك اصسيئحك األجئنبك اصواردينك 
إىلك اجلزالاك سنةك  .2019ك 

المصدر :من إعداد الطالبةك  ك 

ج .إدارة الموارد والقدرات

Managing Resources and Capabilities

يتمث ك فحدك اجلوانبك اصاليسيةك صعمتيةك ختطيطك اصوجهةك ور ًقئك صتبئحثك هيثك )(Heath, 2002ك يفك حتقيقك اصكفئيةك 
واصفعئصيةك منك حيثك اصعوام ك اجلئذبة،ك ك واصبنيةك اصتحتية ،ك واملاارق،ك ك واخلدمئت،ك واصربامجك اص يك توراك جتئربك ذاتك قيمةك 
،ك فنك 
آخاك ون ك )َّ (Crouch et al., 2000ك 
اوتشك و ك 
ك 
صتسيئح،ك إضئرةك إىل ك تدقيقك املوار ك قب ك استعمئهلئ.ك لمئك يضيفك لا
رهاسةك وإادا ك قئلمةك صتموار ك املتئحةك فماك غرك لئف،ك الك بدك منك رهمك واصتعك ُافك اتىك قدرةك املوار ،ك مبئك يفك ذصكك اصقيو ك 
ك 
واآلثئرك املرتتبةك انك استخدامهئ .ك 
اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك إادا ك تشخيصك ) (Diagnosticك صتموار ك اصسيئحيةك املتئحة،ك وذصكك منك 
ِّك 
صذا ،ك 
خالل :ك 


حتديدك وإحغئءك معئملك اجلذبك اصسيئحيك األلثاك فمهية،ك سواءًك ك لئنت ك مستيتة ك فوك ال،ك وذصكك انك طايقك 
إجااء ك اصبحث ك اصوثئلقي ،ك ك واصذهئب ك إىل ك امليدان ك (اإلستعئنة ك مبديايئت ك اصسيئحة ك احملتية) ،ك مث ك تسجي ك 

املعتومئت.


تقييمك إمكئنئهتئك وجئذبيتهئك وحتديدك قدرهتئك االستيعئبيةك واآلثئرك املرتتبةك انك استخدامهئ.
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حتديدك مئك إذاك لئنك سيتمك إ راجهئك ضمنك بانئمجك هئ فك إىلك االستعمئلك املستدامك صتموار ك اصطبيعيةك واصرتاثك 
ك 
اصثقئيفك احملتي .ك 

د .ضمان مناخ استثماري مالئم

Ensuring a Healthy Investment Climate

ياىك اصبئحثك هيثك )(Heath, 2002ك  َّ
فنك املنئخك االستثمئريك املاللمك منك املكونئتك األسئسيةك صتقدرةك اصتنئرسيةك 
َّ
ستثمئريك إىلك صنئاةك اصسيئحةك ممكنك إىلك حدك ك لبرك منك خاللك جهو ك 
ٍّك 
يتةك املدى.ك حيثك فنك تدك رُقك رفسك املئلك اال
طو
ك 
َّ
املاحبة.ك لمئك يضيف،ك فن ك حمفظةك املنتجئت،ك ك واخلدمئتك 
ووجو ك مؤسسئتك سيئحيةك تسعىك إىلك استيالل ك اصفاصك 
يزك جئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسيةك واصتيتبك منك قيو ك 
ك 
واصتجئربك اصسيئحيةك املتنواةك صتوجهةك اصسيئحيةك تسئهمك يفك تعز
املومسية،ك صذاك اتىك املؤسسئتك اصسيئحيةك االستثمئرك يفك املنتجئتك واخلدمئتك اجلديدة .ك 
يزك وحتفيزك االستثمئرك يفك املشئريعك اصسيئحية :ك 
ك 
وبئصتئيل،ك نقرتحك اإلجااءاتك اصتئصيةك منك فج ك تعز


امك وتطوياك االتفئقيئتك اصثنئليةك ومتعد ةك األطاافك مث ك االتفئقيةك اصعئمةك صتتجئرةك يفك اخلدمئتك )(GATSك 
إبا ك 
اص يك متك نك منك تسايعك وترةك تبسيطك وإزاصةك احلواجزك اجلماليةك وغرك اجلماليةك وإزاصةك احلغص،ك ممئك يعو ك 
ِّك 
و
بئإلجيئبك اتىك االستثمئرك األجنيبك املبئشاك ).(COMCEC, 2014, p. 31



تقدميك  حوارزك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك (املؤسسئتك اصغيرةك واملتوسطةك واملؤسسئتك اصكبرة)ك هبدفك 
اصارعك منك مسئمهةك صنئاةك اصسيئحةك يفك االقتغئ ك اصوطين.



اتىك اصضاالبك فنك تستخدمك صتحفيزك وتعزيزك اصنموك االقتغئ يك وتوصيدك منئصبك اصعم ،ك الك إلائقته.ك لمئك 
تبطةك بأهدافك اصوجهةك وجوهاهئ.ك 
ك 
اتىك إياا اتك اصضاالبك فنك تستعم ك يفك اصرتويجك واصتنميةك اصسيئحيةك املا
لمئك ميكنك متوي ك مشئريعك اصبىنك اصتحتيةك ذاتك اصقيمةك املضئرةك انطالك قًئك منك اوالدك صنئاةك اصسيئحة،ك منك 
تعزيزك إمكئنئتك اصنموك وجذبك االستثمئرك ).(WTTC, January 2018
فج ك  ك 



إزاصةك احلواجزك اصبروقااطيةك منك فج ك توررك اصسهوصةك صتمستثماينك احملتينيك واألجئنبك صالستثمئرك بغنئاةك 
اصسيئحةك اجلزالاية،ك إضئرةك إىلك تسهي ك امتيةك احلغولك اتىك تغئري ك اصعم ك صتعمئلك األجئنبك يفك اصغنئاةك 
اصسيئحية،ك ممئك يسئهمك يفك جذبك رفسك املئلك األجنيبك املبئشاك صالستثمئرات .ك 



تشجيعك االستثمئرك يفك املنئطقك اصسئحتيةك واصداختيةك اص يك هتدفك إىل ك تطوياك مشئريعك تسئهمك يف ك تنويعك 
األنشطةك اصسيئحيةك وتقدميهئك اتىك مدارك اصسنةك منك فج ك تفئ يك املومسية .ك 
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ه .إدارة المعلومات وبحوث السوق

Information Management and Market Research

ك املسرينك 
ِّك 
ك تزو
يتعتق ك هذا ك املكون ك من ك إ ارة ك اصوجهة ك بئصتطويا ك واالستخدام ك اصفعئل ك ألنظمة ك املعتومئت ك اص ي ِّ
بئملعتومئتك اصضاوريةك صفهمك حئجيئتك اصسيئح،ك واصتطوياك واصتسويقك اصفعئلك صتمنتجئتك منك طافك املنظمئتك اصسيئحيةك 
يفك ل ك منك اصقطئانيك اصعئمك واخلئص.ك  ك 
ياىك اصبئحثئنك  واياك وليمك )(Dwyer & Kim, 2003ك ف َّنك اصوجهةك اصسيئحيةك حبئجةك إىلك نوانيك منك املعتومئت:ك 
فوال،ك املعتومئتك اصداختيةك صتوجهة،ك واص ي ِّ
ك متكنك منك حتسنيك اصقدرةك اتىك إ ارةك ف اءك املنتجئتك اصسيئحيةك ضمنك اصوجهة.ك 
ك رعئال،ك لتمئك زا تك قدرةك املؤسسئتك اتىك إ ارةك اجلوانبك املختتفةك صتوجهة.ك ثئنيئ،ك نتئلجك 
إذك لتمئك لئنك نظئمك املعتومئت ًك 
فحبئثك اصسوق،ك واص يك توك رِّاك قئادةك املعتومئتك اص يك تتي ك صتوجهةك إمكئنية ك اصتكك يُفك معك ظاوفك اصسوقك املتيرةك منك 
خاللك اسرتاتيجيئهتئك اصتسويقية .ك 
مسريك اصوجهةك اجلزالايةك وخمتتفك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك التسئهبئك نذلاك 
منك فمثتةك املعتومئتك اص يك اتىك  ِّك 
مئك يتي :ك 


إحغئليئتك حولك اصستوكك اصسيئحي ك صتزوارك واصسيئحك وذصكك انك طايقك االطالعك اتىك خمتتفك األ بيئتك 
واصتقئرياك واصدراسئتك ذاتك اصغتةك (املعتومئتك اصثئنوية)،ك فوك انك طايقك إادا ك حبوثك اصسوقك (والك سيمئك 
منك خاللك استعمئلك االنرتنتك منك فج ك اصوصولك إىلك خمتتفك األسواقك واصشاال ك اصسوقيةك املستهدرة).



إادا ك  راسئتك سوقيةك حولك رضئك اصسيئحك منك فج ك حتديدك اصتحديئتك واصفاص ك ولذصكك نقئطك اصقوةك 
واصضعف ك صتوجهة ك اجلزالاية .ك حيث ك نقرتح ك إادا ك حبوث ك اصسوق ك بئستعمئل ك االستمئرات ك اصورقية ك (يفك 
املؤسسئتك اصسيئحيةك اص يك تتعئم ك بطايقةك مبئشاةك معك اصسيئح)ك فوك انك طايقك استعمئلك اصتكنوصوجيئتك 
(مثال:ك وضعك استبيئنك إصكرتوينك اتىك املواقعك اصامسيةك صتوجهةك اجلزالاية،ك فوك إرسئلك االستبيئنك اتىك اصربيدك 
اإلصكرتوينك فوك هئتفك اصسيئح،ك فوك االاتمئ ك اتىك حمطئتك اصسعئ ةك فوك ادمك اصسعئ

ةك  [HappyOrNot

] terminalsمثتمئك تقومك بهك إمئرةك  يبك منك خاللك وضعهئك يفك حمطئتك امليرتو،ك واص يك تتي ك اصفاصةك صتسئل ك 
بئختيئرك مدىك رضئهك فوك ادمك رضئهك منك خاللك اصضيطك اتىك فحدك األزرارك ][Smileyك اص يك تامزك إىلك مستوىك 
رضئه).


معتومئتك حولك اجتئهئتك اصسكئنك احملتينيك حنوك اصسيئحةك (اربك حبوثك اصسوق).



نقرتحك االاتمئ ك اتىك 
معتومئتك حولك اآلثئرك االقتغئ ية،ك واالجتمئايةك واصبيئيةك صتتنميةك اصسيئحية.ك حيثك  ك 
حسئبك اصسيئحةك اصفاايك ) (TSAك اصذيك يسئادك احلكومئت،ك واملؤسسئتك وخمتتفك فصحئبك املغتحةك 
362

الفصل الخامس :النموذج الجزائري المقترح
ك فلثاك وضوحئ.ك يوراك احلسئبك اصفاايك 
ًك 
اتىك رهمك اصتأثر ك االقتغئ يك اصكتي ك صغنئاةك اصسيئحةك بشك
صتسيئحةك اصعديدك منك اصبيئ نئتك منك بينهئ:ك املسئمهةك يفك االقتغئ ك اصوطينك منك حيثك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك 

واصعمئصة،ك  ك وائلداتك اصضاالبك منك اصسيئحة ،ك  ك ونفقئتك اصسيئح،ك ك وفهمك اصبيئنئتك حولك اصزوارك واصغنئائتك 
اص يك تستفيدك منك اصتنميةك اصسيئحية.ك 


ك ونتئلجك اصدراسئتك (مث ك املعتومئتك املتعتقةك بتحتي ك 
امك اصقطئعك اخلئصك انك طايقك إنتئجك وتوزيعك األ بيئت ك 
،ك وحجمك اصاحالتك اصسيئحيةك واإلنفئقك املاتبط،ك 
ليئتك اصسيئح،ك وخغئلصك فسواقك اصسفاك اصاليسية ك 
ك 
ستو
ك املثئلك مسريك املؤسسئتك 
ِّك 
ك هذهك املعتومئتك فنك تعززك قدرةك فصحئبك املغتحةك (اتىك سبي
ِّك 
إخل).ك ميكنك ملث
اصسيئحية،ك ك واملوظفني،ك ك ووسئل ك اإلاالمك ك واملؤسسئتك املئصية)ك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك اصتنبؤك بئصطتب،ك ممئك 
يسئادك اتىك اصتخطيطك طوي ك املدى.ك  ك 

و .تنمية الموارد البشرية

Human Resource Development

نظااك صتدورك اصكبر ك اصذيك تتعبهك صنئاةك اصسيئحةك يفك تنميةك االقتغئ ك اصوطين،ك اتىك اصغنئاةك احتواءك املهئراتك 
ك ً

نك إىلك احلغولك اتى ك خدمئتك وجتئربك ائصيةك 
ك 
ارك اصذينك يسع نك و
َك 
واخلربةك اصالزمةك صتتبيةك املتطتبئتك املتزايدةك صتسيئحك واصزو

ٍّك لبرك اتىك املهئراتك واملعارة.ك 
ك 
ألنك اصقدرةك اتىك اصنجئحك واأل اءك املستقبتيك صغنئاةك اصسيئحة،ك يعتمدك إىلك حد
اجلو ة،ك  َّك 
فمااك ضاورك يًئك منك فج ك تنميةك املوار ك اصبشايةك وتزويدهئك بئملهئراتك 
صذا،ك تعتربك فنظمةك وباامجك اصتعتيمك ذاتك اجلو ةك اصعئصيةك  ك ً
اصفئاتونك يفك صنئاةك اصسيئحة .ك 
اص يك يبحثك انهئك  ك 
ليسيًئك يفك تنميةك املوار ك اصبشايةك منك خاللك 
وراك ر ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك بئستطئاةك إ ارةك اصوجهةك اصسيئحيةك فنك تتعبك  ك ً

تشجيعك وحتفيزك باامجك اصتعتيمك واصتدريبك املغممةك صتتبيةك االحتيئجئتك اخلئصةك صغنئائتك اصسيئحة .ك صذا،ك نقرتحك 
الاية :ك 
االاتمئ ك اتىك اإلجااءاتك املواصيةك منك فج ك تنميةك املهئرات،ك واصارعك منك اصكفئءاتك ضمنك اصغنئاةك اصسيئحيةك اجلز ك 


إادا ك تشخيص ك وحتتي ك صتمهئرات ك واصكفئءات ك احلئصية ك وحتديد ك اصفجوات ،ك مث ك حتديد ك تتك ك اص ي ك تكونك 
ضاوريةك ملستقب ك صنئاةك اصسيئحة.



امك اصنموك يفك املهئراتك اصالزمةك ضمن ك صنئاةك اصسيئحةك منك خاللك االستثمئرك يفك املشئريعك اصتعتيمية،ك 
تطوياك مؤسسئتك تعتيميةك متخغغةك متكنك منك احلغولك اتىك شهئ ةك اصبكئصوريئك اصتطبيقية ك يف ك جمئالتك 
ِّك 
ك و
اصسيئحةك (مثتمئك تقومك بهك فسرتاصيئ،ك و يبك ورانسئ،ك إخل)،ك إضئرةك إىلك شهئ ةك اصتعتيمك اصعئيلك منك فج ك حتقيقك 
اخلربةك اصع َك متية.ك 
َك 
االستفئ ةك اصقغوىك منك اصتعتيمك املهينك املبينك اتىك اصتفئا ك و
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ك رت ك ختغغئتك حولك جمئالتك اصسيئحةك (واصفندقة،ك واصرتريهك واصنق ،ك إخل)ك يفك املؤسسئتك اجلئمعيةك اجلزالايةك 
ومتكنيك اصطتبةك منك مواصتةك اصدراسةك يفك طورك مئك بعدك اصتدرجك منك فج ك ررعك مستوىك املعارةك يفك صنئاةك 
اصسيئحة.ك  ك 



اتىك املؤسسئتك اصتعتيميةك املتخغغةك واجلئمعئتك اص يك تقرتحك ختغغئتك يفك جمئلك اصسيئحةك اصعم ك اتىك 
ك 
اضيعك اص يك تتيبك املتطتبئتك املتيرةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك بااجمهئك اصتعتيمية،ك مث :ك رنك اصطهيك 
ِّك 
تيطيةك املو
ك تطويا ك املنتجئتك 
واصثقئرئت ك اصعئملية ،ك حبوث ك اصسوق ك يف ك اصسيئحة ،ك اصعتوم ك اصستولية ك (ستوك ك اصسئل ) ،ك 
واألنواعك اجلديدةك صتسيئحة،ك اصتيئتك األجنبية،ك االستقبئلك يفك اصغفك األمئمي،ك خدمئتك اصياف،ك إ ارةك 
األامئل،ك اإل ارةك واصتسير،ك االقتغئ ،ك اصتسويقك اصسيئحي،ك قئنونك اصسيئحة،ك وسيئسئتك اصسيئحة،ك إخل.



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 
اصبئحثنيك اصذينك سيتوك صَّنك ونك مسؤوصيةك قيئ ةك وتسيرك صنئاةك اصسيئحة.
َك 
واصارعك يفك اد ك املسرينك و



تنظيمك ندواتك ومتتقيئتك جتمعك بنيك اصبئحثنيك األلئ ميني،ك واصطتبة،ك وخمتتفك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك 

منك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك منك فج ك نشاك املعارةك واصتطك ُاقك إىلك خمتتفك املستجداتك يفك صنئاةك اصسيئحة.


توررك اصكفئءةك اص يك مت ِّك كنك منك اصارعك يفك مستوىك االحرتاريةك واصاحبيةك ضمنك صنئاةك اصسيئحة.ك وذصكك انك 

طايقك تقدميك اد ك ك منك اصدوراتك اصتدريبيةك يفك مجيعك فحنئءك اصبتدك  ك وتشجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك وبئخلغوصك 
املؤسسئتك اصنئشئةك اصغيرةك واملتوسطةك اتىك املشئرلةك يفك هذهك اصدوراتك منك فج ك مسئادهتمك اتىك اصنموك 
ك فقوىك وتكييفك منئذجك فامئهلمك صتتبيةك اصطتبك املتيرك يفك اصسوقك اصسيئحي .ك 
ك 
بشك
قيئمك املؤسسئتك اصتعتيميةك املتخغغةك يفك اصسيئحةك بتقدميك  وراتك تدريبيةك انك طايقك تطوياك منغةك إصكرتونيةك 



تفئاتيةك يتمك منك خالهلئك تقدميك  روسك فلئ مييةك ولذصكك مقئطعك ريديوك تعتيميةك تتنئسبك معك مجيعك اصشالئءك 
واملوظفنيك واصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك (مثتمئك تقومك بهك لتيةك  يبك صتسيئحة).


تطوياك شاالئتك بنيك قطئائتك اصتعتيمك واصقطئعك االقتغئ ي،ك وذصكك انك طايقك إ مئجك اصطتبةك يفك املؤسسئتك 
اخلئصةك ومتكينهمك منك إجااءك تابغئتك ضمنهئ.
ك 
اصسيئحيةك اصعئمةك و



تطوياك وحتسنيك ماارقك املطبخك يفك املؤسسئتك اصتعتيميةك اصعئمةك ومتكنيك اصطتبةك يفك جمئلك اصسيئحةك منك استعمئهلئك 
يفك باامجك اصتدريبك املتعتقةك بئصطبخك واصضيئرة .ك 

364

الفصل الخامس :النموذج الجزائري المقترح
ز .إدارة األزمات

Crisis Management

فن ك إ ارةك األزمئتك منك اصتحديئتك متزايدةك 
ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك ) (Ritchie & Crouch, 2010ك  َّك 
اجهك مسريك اصوجهئتك اصسيئحية.ك إذك تعاضتك اصعديدك منك اصوجهئتك منك وقتك آلخاك ألزمئتك خمتتفةك 
ِّك 
األمهيةك اص يك تو

لتك آثئراك الحقةك اتىك صورةك اصوجهة.ك اندمئك حتدثك مث ك هذهك األزمئت،ك اتىك 
فك ثَّاتك اتىك اصسيئحك فثنئءك األزمةك وتا
ك ً
اصوجهئتك فنك تكونك قئ رةك اتىك االستجئبةك بطايقةك رعئصةك صتتعئم ك معك اصتـأثرك اصفوريك صألزمةك بئإلضئرةك إىلك اواقبهك 
طويتةك املدى .ك 
اينئك وآخاونك )(Raina, Zhao, & Gupta, 2010ك فك نَّهك منك املهمك يفك إ ارةك األزمئتك 
ك 
بشك ك ائم،ك ياىك اصبئحثك ر
وضع ك خطة ك ام ك حل ك املشكالت ك ) (Problem-solving action planك جتمع ك بني ك اهتمئمئت ك وفنشطة ك مجيعك 
ك وآخاونك )(Waller, Lei, & Pratten, 2014ك  َّ
فنك اإل ارةك اصفعئصةك صألزمئتك 
فصحئبك املغتحة.ك لمئك تاىك اصبئحثةك ك واصا ك 
هتدفك إىلك اصتنبؤك االستبئقيك بئألزمئت ك املستقبتية،ك وتطوياك وتنفيذك تدابرك اصوقئيةك وإادا ك خطةك ام ك تض ُك م ك قئلمةك 
وآخاك ونك  (Martens, Feldesz,
اجبك تنفيذهئك يفك حئصةك حدوثك فزمة.ك لمئك يضيفك اصبئحثك مئرتينزك  ك 
ك 
اخلطواتك اصو

) & Merten, 2016ك  َّ
فن ك وسئل ك اإلاالمك واحدةك منك فهمك مغئ رك املعتومئتك اص يك تؤك ثِّاك اتىك صورةك اصوجهة،ك صذاك 
صكيك تتمكنك اصوجهةك اصسيئحيةك منك حتسنيك صورهتئك فوك احلفئظك اتىك صورهتئك اإلجيئبيةك يفك حئصةك حدوثك األزمئت،ك 
اتيهئك اصتعئونك واصتكئم ك معك وسئل ك اإلاالم .ك 
ح .المراقبة والتقييم

Monitoring and Evaluation

جزءٌك 
فنك اصتحتي ك االسرتاتيجيك ومااقبةك اصبيئةك اصتنئرسيةك  ك 
ياىك اصبئحثئنك  واياك وليمك )(Dwyer & Kim, 2003ك  َّك 
فسئسيك ك منك امتيةك صيئغةك اصسيئسئتك واالسرتاتيجيئتك اصسيئحية،ك ك لمئك يعتربانك  َّ
فنك اصتقييمك املنتظمك صفعئصيةك اصسيئسئتك 
واالسرتاتيجيئتك اص يك متك تنفيذهئك سئب ًك قئ ،ك فماك ضاوريك منك فج ك تعزيزك تنئرسيةك اصوجهة.ك منك نئحيةك فخاى،ك يؤِّك لدك 
اصبئحثك روصكناك ) (Faulkner, 1997ك اتىك فمهيةك اتبئعك هنجك فلثاك صاامةك ومشوصيةك صتتقييم ك منك فج ك تورر ك فسئسك 
فلثاك صالبةك الختئذك اصقااراتك االسرتاتيجية،ك لمئك يؤلدك اتىك فمهيةك حتتي ك احلغصك اصسوقيةك وااتمئ هئك لمؤشاك صتقييمك 
ِّ
اص يك متكنك 
مدىك حتقيقك اصوجهةك اصسيئحيةك صألهدافك املسطاة.ك إضئرةك إىلك ذصك،ك يوصيك بئستكشئفك فرض ك اصطاقك 
صك نَّئعك اصقاارك واصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك  ك 
منك مشئرلةك نتئلجك اصدراسئتك معك خمتتفك  ُك 
نقرتحك اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك قيئسك ومااقبةك املؤشااتك اصتئصية :ك 
ِّك 


املسئمهةك املبئشاةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك (:)Direct Contribution to GDPك ياِّك لزك هذاك املؤشاك اتىك 
قيئسك اآلثئرك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك اتىك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل،ك ويشرك إىلك اجلزءك منك اصنئتج ك احملتيك 
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اإلمجئيلك اصذيك يتمك توصيدهك منك طافك مجيعك اصغنئائتك ذاتك االتغئلك املبئشاك بئصزوارك واصسيئحك (اإلقئمة،ك 
واإلطعئم ،ك ونق ك اصالئب ،ك وتأجر ك اصسيئرات ،ك واصولئالت ك اصسيئحية ،ك واخلدمئت ك اصثقئرية ،ك واخلدمئتك 
اصايئضيةك واصرتريهية،ك إخل).


املسئمهةك اصكتيةك يف ك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل ك (:)Total Contribution to GDPك يشرك إىلك اصنئتجك احملتيك 
اإلمجئيلك اصذيك يتمك توصيدهك بطايقة ك مبئشاة ك منك قِب ك صنئاةك اصسيئحة ،ك إضئرةك إىلك آثئرهئك غرك املبئشاةك 
)(Indirectك واملستحثةك ).(Induced



اصتوظيفك اصسيئحيك ):(Tourism employmentك يشرك إىلك اصعمئصةك املبئشاةك اص يك يتمك توصيدهئك يفك صنئاةك 
اصسيئحة (مثال:ك يفك املؤسسئتك اصفندقية،ك ك واصولئالتك اصسيئحية،ك ك واخلطوطك اجلوية،ك ك واملطئام،ك ك واصرتريه،ك 
ك وك وسئل ك اصنق ،ك إخل)ك واصعمئصةك اصكتيةك (اد ك منئصبك اصعم ك اص يك يتمك توصيدهئك بطايقةك مبئشاة،ك إضئرةك إىلك 
املسئمهئتك غرك املبئشاةك واملستحثة) ك ،ك لمئك يشم ك املؤشاك اتىك معدالتك اصنموك احلقيقيةك صتعمئصةك يفك صنئاةك 
اصسيئحة.



ف اءك اصسيئحةك ):(Tourism performanceك يتمث ك يفك املؤشااتك اصنئجتةك انك اصسيئحة،ك مث :ك معدالتك 
اصنمو،ك  ك واد ك اصواردينك منك اخلئرج،ك واحلغةك اصسوقيةك صتوجهة،ك  ك ومعدلك منوك اصسيئح ك األجئنب،ك  ك وميزانك 
مدروائتك اصسيئحة،ك  ك ومتوسطك مدةك اإلقئمةك ومعدلك إائ ةك اصزيئرة.



صئ راتك اصزوارك ):(Visitor exportsك تشرك إىلك اإلنفئقك  اخ ك اصوجهةك منك قِب ك اصسيئحك اصدوصينيك صك ك ك 
منك رحالتك اصعم ك واصرتريه.ك مبئك يفك ذصكك اإلنفئقك اتىك اصنق ،ك وبئستثنئءك اإلنفئقك اصدويلك اتىك اصتعتيم.

6.4.5

اإللتزام بمبادئ السياحة المستدامة

Adhering to Sustainable Tourism Principles

ئك إجيئبيًئك يهدفك 
هنج ك 
ني ك بااموي ك والينك ) (Bramwell & Lane, 1993ك  ًك 
ك تُع ُك د ك اصسيئحةك املستدامةك ور ًقئ ك صتبئحثَـ ن ك 

حلد ك من ك اصتوتاات ك واالحتكئلئت ك اصنئجتة ك ان ك اصتفئاالت ك املعقدة ك بني ك صنئاة ك اصسيئحة ،ك ك واصسيئح ،ك ك واصبيئةك 
إىل ك ا ِّك 
واجملتمعئتك احملتيةك املضيفة.ك إذك تنطويك اصسيئحةك املستدامةك اتىك اصعم ك منك فج ك استدامةك واحلفئظك اتىك نوايةك املوار ك 
ك فنك هنئكك حدوًك اك 
ك ضدك اصنمو،ك صكنهئك تدرك َّك 
اصطبيعيةك واصبشايةك اتىك املدىك اصطوي .ك  ك وبئصتئيلك اصسيئحةك املستدامةك صيست َّك 

صتنمو،ك اتمئك فنك هذهك احلدو ك ختتتفك بشك ك لبرك منك مكئنك إىلك آخا .ك 
َّك 

فنهك ميكنك اصارعك منك جئذبيةك اصوجهةك وقدرهتئك اصتنئرسيةك منك 
لمئك تؤلدك اصبئحثةك ميهئصيكك ) (Mihalič, 2000ك 
ك َّ
خاللك اإل ارةك اصستيمةك صتجو ةك اصبيئيةك صتوجهة.ك لمئك تعتقدك فنهك ميكنك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك منك خاللك 
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جممواةك منك املبئ راتك مث ك املمئرسئتك اصبيئية،ك ك واالاتمئ ك اتىك فرض ك املمئرسئتك املبتكاة.ك و َّ
فنك احلفئظك اتىك مستوىك 
ائلك منك اجلو ةك اصبيئيةك اصكتيةك فماك مهمك صتقدرةك اصتنئرسيةك ألغتبيةك فنواعك اصوجهئتك اصسيئحية .ك 
رمنك فج ك اصارعك منك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئ،ك نقرتحك االاتمئ ك اتىك مبئ ئك اصسيئحةك املستدامةك 
منك خاللك اصعنئصاك اصتئصية :ك 
أ .دور أصحاب المصلحة


The Role of Stakeholders

نيك هداشك وطبئعك )(Hadach & Tebbaa, 2015ك اتىك اصتنسيقك 
ياتبطك بقئءك اصنشئطك اصسيئحيك ور ًقئك صتبئحثَـ ن ك 

فمااك ذاك فمهيةك بئصيةك منك فج ك حتقيقك استدامةك صنئاةك 
بنيك خمتتفك فصحئبك املغتحة،ك واصذيك يعتربك  ك 
حتديًئك و ك ً

اصسيئحة.ك اتىك تنميةك اصسيئحة ك فنك تسرتشدك مبزيدك منك احلوار ،ك ك واصتعئونك واصشاالةك بنيك اصقطئانيك اصعئمك 
واخلئص.ك رحسبك اصبئحثك ستنيك ) ،(Sellin, 1999ك يسم ك اصتعئونك بنيك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك يفك 
صنئاةك اصسيئحةك بنجئحك امتيةك اصتخطيط،ك ك واإل ارةك اصسيئحية،ك ك واصتسويق،ك  ك وتطوياك املنتجئت ،ك واصتدريبك 
ك واصتعتيم.ك وبئصتئيل،ك تعتربك امتيةك اصتعئونك واصشاالةك اصعنغاك األسئسيك صتخطيطك وإ ارةك املنتجئتك اصسيئحية،ك 
بئاتبئرهئك يفك قتبك تنميةك اصسيئحةك املستدامة.


اصتألدك منك فن ك تطوياك اصسيئحةك ينبعك منك شاالةك بنيك اجملتمعئتك احملتيةك واإلقتيمية،ك 
َّك 
منك اصضاوريك لذصك ك 
ك 
ك شاطك ضاوريك 
ولذصكك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك واصسكئنك احملتيني.ك حيثك يعتربك وجو ك حتئصفئتك وشاالئت ك 
صنجئحك جتئربك اصسيئحةك املستدامة.

ب .الترويج على المستوى الوطني لسياسة سياحية محترمة للتنمية المستدامة

Promote at the

.National Level a Tourism Policy that Respects Sustainable Development


اتىك اصسكئنك احملتينيك فنك يكونواك ماتبطنيك مبوار همك اصطبيعيةك واصثقئريةك صكيك تكونك صديهمك اإلرا ةك صتنميتهئك 
مسريك اصوجهةك اصسيئحيةك تعزيزك  ك وتشجيعك مشئرلةك اصسكئنك احملتينيك يفك 
وتعزيزهئ.ك صتحقيقك ذصك،ك ينبييك اتىك  ِّ
لبرك يننك 
اصتنميةك اصسيئحية،ك وذصكك انك طايقك اصرتويجك ملختتفك فشكئلك احلافك اجلزالايةك اص يك تتميزك بثااءك  ك 
وتنوعك  ك َ

سو ك اءًك ك لئنك ذصكك يفك األشكئلك فوك اصتقنيئتك واصديكورات:ك منك بينهئك جموهااتك وحتيك اصطوارق ،ك  ك وسجئ ك 
صيابيةك صتغحااءك 
غا اية،ك  ك وبسكاة،ك ك واصوا ي،ك واملزاب،ك واألواينك اصنحئسيةك صيا ايةك وتندوف،ك  ك وساللك املنطقةك ا ك 
اجلزالايةك (توات)،ك ك واصتطايزك يفك املزابك واهلقئر،ك إخل.


ابتكئرك منتجئتك جديدةك مغممةك منك فج ك تتبيةك احتيئجئتك األشكئل ك اصسيئحيةك املختتفة:ك مث ك سيئحةك 
امليئماات،ك ك واصسيئحةك اصبيئيةك واصاحالتك االستكشئرية.
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اصسيئحيةك مغممةك بطايقةك تنسجمك معك اصبيئةك احملتية ك وحترتمك قواادك 
َّك 
اصتألدك منك فن ك اصبىنك اصتحتيةك اصفندقيةك و
َّك 
اصتغميمك واألمنئطك املعمئريةك اصتقتيديةك صتمنئطقك اجلزالايةك والك سيمئك يفك منئطقك اجلنوبك اجلزالاي،ك ولذصكك 
تستتهمك منك هذهك األمنئطك املعمئريةك مث ك هندسةك اصقغورك )(Ksourian architectureك واص يك تعتربك منك اصرتاثك 
الا.ك لمئك اتىك اصفئاتنيك يفك 
اجلزالاي،ك واص يك ميكنك إجيئ هئك يفك بشئر،ك ك ووا يك مزاب،ك ويفك جنوبك شاقك اجلز ك 
صنئاةك اصسيئحةك األخذك بعنيك االاتبئرك املوا ك األوصيةك احملتية،ك ك واملنئخك واملوار ك املئليةك اندك تغميمهمك ملختتفك 
اصبىنك اصتحتيةك اصسيئحيةك واصفندقية.



فخذك قغاك تئريالصتك ببينك يزقنك (غا اية)ك لنموذجك فوك مثئل.ك رتقدك حتغتتك هذهك املدينةك سنةك ،2016ك اتىك 
اجلئلزةك األوىلك صتمدينةك املستدامةك منك طافك مستخدميك االنرتنت ك خاللك مؤمتاك األطاافك صألممك املتحدةك 
حولك املنئخك ).(COP 22ك لمئك متك تغنيفك قغاك تئريالصتك يفك املاتبةك اصثئنيةك صتجئلزةك اصكربىك صتمدينةك املستدامةك 
تهك مثئال ك حيتذىك بهك وتوصيك بتغميمك مدنك ممئثتةك صهك يفك 
املثئصيةك منك قب ك جلنةك اصتحكيمك اصدوصيةك واص يك ااترب ًك 
اجلزالا.ك متك إطالق ك هذاك اصقغاك اجلديدك سنةك ،1997ك حيث ك ميتدك هذاك األخرك اتىك موقع ك صخايك تبتغك 
يئةك بنئءًك اتىك اصرتاثك 
ك 
مك صكيك ميكنك منك حتسنيك جو ةك احل
ِّك 
ئ،ك وص ِّك م
مسكنً ُك 
هكتئراك ويضمك 1050ك  ك 
مسئحتهك 22ك  ك ً
املعمئريك ومبدفك احلفئظك اتىك اصبيئةك ).(HuffPostMaghreb, 2016ك استخدمك مبئ روك املشاوعك موا ك فوصيةك 

حمتيةك (احلجا،ك ك واجلرك وخشبك اصنخي )ك صبنئءك هذهك املدينةك اصبيئية،ك يفك حنيك استتهمواك منك املبئينك اصقدميةك منك 
مسريك اصوجهةك اجلزالاية ك استياللك هذاك 
قغورك املزاب،ك معك اإل خئلك اصذليك صتحداثةك  اخ ك املبئين.ك اتىك  ِّك 
اصارعك منك ماليتهئك اتىك 
اصتتويجك واالارتافك اتىك اصنحوك اصدويلك منك فج ك اصتواص ك واصرتويجك صغورةك املدينةك و ك َّ
املستوينيك اصوطينك واصدويل،ك ك وحتويتهئك إىلك وجهةك سيئحيةك رالدةك حمرتمةك ألبعئ ك اصسيئحةك املستدامة.ك بئستطئاةك 
اصسيئحك احملتينيك واألجئنبك التشئفك ائ اتك وتقئصيدك املنطقةك واملشئرلةك يفك األشيئلك اصعئمةك منك فج ك االندمئجك 
مطورين ك بذصكك فحدك اصتوجهئتك اجلديدةك صتسيئحةك واملتمثتةك يفك اصسيئحةك اصتعتيميةك 
معك اصسكئنك احملتينيك  ِّك 
).(Educational tourism


ك منك املاللمك لذصكك اصتحكمك يفك إمكئنيةك اصوصولك صتمواقعك واملعئملك اصتئرخييةك األلثاك ااضةك صتخطا،ك وختغيصك 
ابك يفك غا اية،ك وطئسيتيك نآجاك يفك إصيزي.
ك 
اصوقتك صغيئنةك هذهك األمئلنك مث ك وا يك مز
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ج .الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لألجيال المستقبلية

Preserving Cultural and

.Natural Heritage for Future Generations
منك واجبك األجيئلك احلئصيةك احلفئظك اتىك املوار ك اصطبيعيةك صتجزالاك وادمك ختايبهئك بشك ك الك ميكنك إصالحهك 



منك فج ك األجيئلك املستقبتية.ك صذصكك جيبك اتيهمك اصنظاك يفك اصعواقبك احملتمتةك ملختتفك املشئريعك املنفذةك 
سمئنك بئالستدامةك انك 
اصتألدك منك فنك اصسيئحةك واصنموك االقتغئ يك يك تَّ ِك 
َّك 
واملاتبطةك بغنئاةك اصسيئحة،ك ولذصكك 
طايقك االستعمئلك اصاشيدك واملنئسبك صتموار ك املتئحة.
د .تعليم ،وتدريب وإعالم المواطنين مختلف الفاعلين بمبادئ السياحة المستدامة

Educate,

.Train and Inform the various Actors on the Principles of Sustainable Tourism
الك بدك منك تنظيمك ندواتك و وراتك تدريبيةك ألغااضك إاالميةك موجهةك جلميعك فصحئبك املغتحةك ك واصفئاتنيك 



ك (املسؤوصنيك احملتيني،ك 
ك 
احملتينيك يفك صنئاةك اصسيئحةك واص يك قدك يكونك هلمك اتغئلك مبئشاك فوك غرك مبئشاك معك اصسيئح
ك واملاشدين ،ك ك واصسئلقني ،ك  ك ومئصكي ك اإلب ك املخغغة ك صألنشطة ك اصسيئحية ،ك  ك وموظفي ك اصفنئ ق ك واإلطعئم،ك 
ك واحلاريني،ك ك واملسؤوصنيك انك صيئنةك املعئملك اصسيئحيةك واملتئحف،ك إخل).
إنشئءك جئمعئتك ومدارسك متخغغةك يفك اصسيئحةك واصفندقة،ك واص يك تضمنك تعتيمك مبئ ئك اصسيئحةك املستدامة.ك 



يسم ك ذصكك بتكوينك اصشبئبك احملتينيك يفك املهنك اصسيئحيةك و جمهمك ريمئك بعدك يفك اصتنميةك اصسيئحيةك ملنئطقهم.
ه .تعزيز الممارسات السياحية التي تتوافق مع مبدأ الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والترويج
لها

Promote and Enhance Tourism Practices in line with the Principle of

.Preservation of Natural and Cultural Heritage


ازنك بنيك متطتبئتك اصسيئحةك ومحئيةك اصرتاثك 
ك 
الك بدك منك تشجيعك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك اتىك إجيئ ك تو
منك خاللك اصتنسيقك بنيك اصسيئسئتك اصسيئحيةك واصثقئرية.ك جيبك بذلك اجلهو ك منك فج ك محئيةك املعئملك ك واملواقعك 
اصطبيعيةك واصثقئرية،ك  ك وتستيطك اصضوءك اتىك قيمتهئ،ك وتسهي ك إمكئنية ك اصوصولك إصيهئك منك طافك اصسيئحك 
احملتينيك واألجئنب.ك ومعك ذصك،ك الك بدك  َّفوالك منك حتديدك اصعد ك األمث ك صتسيئحك اصذيك ميكنك صتمنطقةك استيعئبهك 
منك حيثك قدراهتئك املئ ية،ك واصبيئيةك واالجتمئايةك (اصعنغاك " "ك منك اصقسم .)8-4-5ك سيكونك منك األنسبك 
الًك منك اصسيئحةك اجلمئهريةك )(Mass tourism
اصتوجهك حنوك اصسيئحةك املتخغغةك )(Niche marketingك بد ك 

ملنمطة،ك واص يك 
والك سيمئك يفك اجلنوبك اجلزالاي .ك رتتعديدك منك اصسيئحك ميولك حنوك اصاحالتك اصسيئحيةك غرك ا َّ
تاِّك لزك اتىك اصتمك يُز ك ك والتشئفك اصثقئرئتك اجلديدة.ك إذك يكونك ائ ةك هذاك اصنوعك منك اصسيئحك مستعدينك منك فج ك 
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ك بعيداك انك اصضجيج ك ك واألادا ك اهلئلتةك 
إنفئقك مبئصغك مئصيةك معتربةك منك فج ك ايشك جتابةك سيئحيةك رايدةك ومتميزة ًك 
منك اصسيئحك اص يك ميكنك مشئهدهتئك يفك فغتبك اصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى.


يئرةك خمتتفك املعئملك اصثقئريةك واصطبيعيةك 
ك 
الك بدك منك إائ ةك استثمئرك جزءك منك األربئحك اص يك يوك صِّدهئك اصسيئحك نتيجةك صز
يفك محئيةك هذهك املواقعك واحلفئظك اتيهئ.ك اتىك املسؤوصنيك احملتينيك حتديدك رسومك  خولك منئسبة،ك  ك وتكييفهئك ور ًك قئك 
جلنسيةك اصزالاك ك لمئك متتك اإلشئرةك إصيهك سئب ًك قئ.
و .تطوير األشكال البديلة للسياحة .Development of Alternative Forms of Tourism
نقرتحك تطوياك جممواةك منك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحةك يفك اصوجهةك اجلزالايةك واص يك تتوارقك معك مبئ ئك اصسيئحةك 

املستدامة،ك منك بينهئ :ك 


سيئحةك اهلواءك اصطتقك ):(Outdoor tourismك ألوصئكك اصذينك يايدونك االقرتابك فلثاك منك اصطبيعة.



اصسيئحة ك اصبيئية ك ) :(Ecotourismوذصك ك ان ك طايق ك استهداف ك اصسيئح ك اصذين ك ياغبون ك يف ك اصفهم ك املتعمقك 
صألنظمةك اصبيئيةك املختتفةك منك خاللك زيئرةك احلدالقك اصوطنيةك واحملميئتك اصطبيعية.ك منك املنئطقك اصسيئحيةك اجلزالايةك 
اص يك تتمئشىك معك هذاك اصنوعك منك اصسيئحة،ك نذلا:ك احلظرةك اصوطنيةك اصثقئريةك صألهقئرك ولذصكك احلظرةك اصوطنيةك 
صتطئسيتي.



ك ك اصسيئحةك املتطارةك فوك اصغدميةك ):(Extreme tourismك وهيك اصسيئحةك اص يك تتضمنك اصسفاك إىلك األمئلنك 
اخلط ك رة ك (مث  :ك اجلبئل ،ك ك واصغحئري ،ك ك واصكهوف ك ك واأل غئل ،ك إخل) .ك تتداخ ك اصسيئحة ك املتطارة ك مع ك اصايئضةك 
املتطارة،ك ويشرتكك االثنئنك يفك ائم ك اجلذبك اصاليسيك وهوك "االندرئعك األ رينئصني"ك اصنئجمك انك انغاك املخئطاة.ك 
ميكنك ممئرسةك هذاك اصنوعك منك اصسيئحةك انك طايقك تسك تُقك قممك جبئلك اهلقئرك مثال.



اصسيئحةك اصتضئمنيةك ):(Solidarity tourismك واص يك تقومك اتىك فسئسك احرتامك األشخئص،ك ك واصثقئرئتك واصطبيعةك 
هبدفك مسئادةك وحتقيقك اصاب ك صتبتدانك اجلنوبيةك واصسكئنك احملتيني.
ز .احترام المعالم السياحية والعادات والتقاليد للسكان المحليين

Respect the Tourist Sites

.and the Customs and Traditions of the Local Population


ك وإاطئءك نظاةك ثئقبةك حولك اصثقئرئتك األخاى.ك ومعك ذصك،ك قدك يشعاك 
ميكنك صتسيئحةك تعزيزك اصاوابطك بنيك اصشعوب ك 
اصسكئنك احملتيونك اصذينك يعيشونك  اخ ك فوك بئصقابك منك املعئملك اصسيئحيةك اص يك يزورهئك اصسيئحك األجئنبك بئصغدمةك 
نتيجةك ألمنئطك مالبسهمك املختتفة.ك صذا،ك اتىك اصسيئحك احرتامك تقئصيدك اصسكئنك احملتينيك واملواقعك اصدينيةك اص يك 
يقومونك بزيئرهتئك مث ك املسئجدك واصزوايئ.
ك 
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اتىك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك (منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك األجئنب،ك ك واصولئالتك اصسيئحيةك صتمنئطقك 
املستقبتة،ك ك واملاشدينك واملمثتنيك احملتيني)ك إاالمك اصسيئحك بتقئصيدك املنئطقك اص يك ستتم ك زيئرهتئ،ك ولذصكك توايتهمك 
بضاورةك احرتامك اصبيئة،ك  ك ونظئرةك املواقعك اصسيئحيةك واصرتاثك اصثقئيفك واصطبيعيك صتمواقعك اصسيئحية.ك 
ح .تحقيق مداخيل منتظمة وتوزيعها على مختلف الجهات الفاعلة

Realize Regular Revenues

.and Distribute them to the Different Actors


احلاصك اتىك توررك منئصبك ام ك اللقة،ك  ك وائ صةك منك فج ك االستفئ ةك منك مجيعك اصفاصك اص يك توراهئك صنئاةك 
اصسيئحة.ك ك وهبدفك تعزيزك اصشموصيةك )،(Inclusivityك ك واصعم ك اصاللقك واصقضئءك اتىك اصفقا،ك منك اصضاوريك اختئذك 
يعززك "اصنموك اصشئم "ك ) (Inclusive growthك منك خاللك سيئسئتك 
هنجك شئم ك ) (Holistic approachك  ِّك 
رعئصة،ك ك واصتخطيطك إلجااءاتك متضئراةك صضمئنك توزيعك روالدك اصسيئحةك –املئصيةك وغرك املئصية-بطايقةك ائ صةك بنيك 
املؤسسئتك واصسكئنك احملتينيك ).(UNWTO, 2017



منك نئحيةك فخاى،ك اتىك املسؤوصنيك انك املشئريعك اصسيئحيةك ادمك تاليز ك مجيعك اهتمئمهمك اتىك سوقك اصسيئحك 
األجئنب.ك حيثك لمئك متتك اإلشئرة ك إصيهك سئب ًك قئ،ك يسئهمك وجو ك تدك رُقئتك سيئحيةك حمتيةك وإقتيميةك يف ك جتنبك 
املومسية،ك لمئك يسئادك اتىك اصتقتي ك منك اآلثئرك اصضئرةك صـك "اصتوقفك واصذهئب" ك ) (Stop and Goك ويضمنك 
ك 
االستقاارك اصنسيبك صتعوالدك بئصنسبةك صتمجتمعئتك اصايفية.
ط .دور الحكومة الجزائرية في تطوير السياحة المستدامة

The Role of the Algerian

.Government in Developing Sustainable Tourism


اتىك احلكومةك تطوياك معئيرك وقواننيك هئ رةك إىلك تقييمك األثاك اصبيئيك واصثقئيف،ك  ك ومااقبةك وتدقيقك مشئريعك اصتنميةك 
اصسيئحيةك املختتفة.ك حيثك ينبييك اتىك هذهك اصقواننيك واصسيئسئتك اصضايبيةك تعزيزك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحة.



تطوياك تقنيئتك وف واتك منئسبةك منك فج ك حتتي ك تأثرك مشئريعك اصتنميةك اصسيئحيةك اتىك مواقع ك اصرتاثك اصوطينك 
واملعئملك األثاية.



بإمكئنك احلكومةك اصتفويضك صتمجتمعئتك احملتيةك حقوقك اتىك األصولك اصطبيعيةك ذاتك اصقيمةك املضئرةك اصعئصية.ك 
وبئصتئيل،ك رإهنئك تعيدك إىلك اجملتمعئتك احملتيةك حقوقك متكيةك األراضيك اتىك منئطقك جذابةك منك حيثك اصنشئطك 
اصسيئحي.



حتسنيك نطئق،ك ك واستدامةك وجو ةك وسئل ك اصنق ك منك خاللك راضك قواننيك صئرمةك ريمئك يتعتقك بئصنق ك يفك املنئطقك 
يزك واصرتويجك صوسئل ك اصنق ك املستدامة .ك 
املالزية،ك ولذصكك تعز ك 
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7.4.5

محركات النجاح األساسية

Key Success Drivers

اتيجيئتك واخلططك اص يك وضعتهئك خمتتفك اصوجهئتك اصسيئحيةك والك سيمئك اصوجهئتك 
ك 
بيئتك واالسرت
ك 
انطالك قًئك منك األ
حم َّ ك اصدراسة،ك اتض ك صنئك وجو ك حمالئتك جنئحك فسئسيةك تؤثاك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك حيثك تتمحورك هذهك 
احملالئتك بشك ك فسئسيك حولك االبتكئرك ك واإلرا ةك اصسيئسية .ك 
أ .اإلرادة السياسية

Political Will

قئمك اصعديدك منك مسريك اصوجهئتك اصسيئحيةك 
نيك ريتشيك ولااوتشك )،(Ritchie & Crouch, 2010ك 
ور ًك قئك صتبئحثَـ ن ك 
ِّ

ةك اصسيئسية،ك يتمك إمئك تعزيزك فوك تعطي ك جهو همك املبذوصةك صتنميةك 
مبالحظةك فك نَّهك وبسببك اصوراةك فوك االرتقئرك إىلك اإلرا
َّ
جيسدك املث ك ”ك حيثمئك توجدك إرا ة،ك هنئكك طايقةك “،ك اصدورك املهمك اصذيك يتعبهك اصدامك اصسيئسيك يفك تسهي ك 
اصوجهة.ك إذك  ِّك 
لمئك تعربك اإلرا ةك اصسيئسيةك صيسك رقطك اتىك 
ِّك 
جهو ك صنئاةك اصسيئحةك إلنشئءك وجهةك تنئرسيةك اتىك املستوىك اصعئملي.ك ك 
اجتئهئتك اصسيئسينيك حنوك تنميةك صنئاةك اصسيئحةَّ ،
ك وإمنئك لذصكك اتىك اجتئهئتك مجيعك قئ ةك اجملتمعك جتئهك املسئمهةك املمكنةك 

صغنئاةك اصسيئحةك إىلك ل ٍّك منك اجلوانبك االقتغئ ية،ك واالجتمئايةك واصثقئرية .ك 
سروك اصوجهةك اجلزالايةك بتغميمك اسرتاتيجيئتك ووضعك خططك وسيئسئتك صتنميةك 
ك وبئصتئيل،ك الك يكفيك فنك يقومك م ِّ
َّ
صةك نظاا ك صتدورك اصكبرك 
اصوجهةك اجلزالايةك منك فج ك إاطئلهئك املكئنةك اص يك تستحقهئ،ك وإمنئك يتطتبك لذصكك تد ُخ ك اصدو ك ً
ئك هيك اص يك حتد ك 
ِّ
تتحكومةك سيطاةك لبرةك اتىك صنئاةك اصسيئحةك لوهن
اصذيك تتعبهك يفك إ ارةك اصوجهةك واصرتويجك هلئ.ك ر ك 
ك فن ك  امهئك 
اصوزارات ك اصامسية ك واهليئئت ك األخاى ،ك واصتشايعئت ك ولذصك ك اصربامج ك املختتفة ك ومبئ رات ك اصتموي ،ك لمئ َّك 
ئك إجيئبيًئك بدامك وإ راكك اصسكئنك احملتينيك صتسيئحة .ك إضئرة ك إىلك ذصك،ك صتحكومةك 
اصسيئسيك صتغنئاةك ياتبط ك ارتبئ ك طً ك 
اصعديدك منك اصوظئلفك اص يك تؤك ثِّاك بطايقةك مبئش اةك اتىك تنميةك اصسيئحة،ك منك بينهئ:ك اصتنسيق،ك واصتخطيط،ك واصتشايع،ك 
واصتنظيم،ك وريئ ةك األامئل،ك واصتحفيزك وف وارهئك يفك محئيةك املغتحةك اصعئمة .ك صذا،ك يعتربك مستوىك اإلرا ةك اصسيئسيةك 
دامك فوك ستعيقك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اجلزالاية .ك 
اجلزالايةك منك اصعوام ك األسئسيةك اص يك ست ِّك 
ب .االبتكار

Innovation

نظااك 
يعتربك االبتكئر ك ضمنك اصوجهةك اصسيئحيةك منك اصعوام ك األسئسيةك املسئمهةك يفك حتسنيك قدرهتئك اصتنئرسية .ك ر ك ً
اة.ك 
هئ،ك الك بدك منك  امك اصوجهةك اصسيئحيةك انك طايقك تطوياك خدمئتك وجتئربك سيئحيةك مبتك ك 
َّك 
صدينئميكيةك اصبيئةك وتير
ُك 
لمئك اتىك فصحئبك املغتحةك يفك صنئاةك اصسيئحةك االستماارك يفك اصبحثك وتنفيذك تقنيئتك مبتكاةك وتكنوصوجيئتك 
املؤسسئتك اصغيرةك آصيةك مثئصيةك اللتشئف ك األركئرك 
ك 
جديدةك منك فج ك حتسنيك اإلنتئجية.ك متك ثِّ ك املشئريعك اجلديدةك و
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بأنك ”ك اصتييرك اصدالمك املبتكاك واملتواص ك يوراك متطتبئتك 
اجلديدةك وتطوياهئ،ك إذك يؤِّك لدك اصبئحثك بونك )(Poon, 1993ك  َّك 
اصسيئحةك اجلديدةك “.ك  ك 
وبئصتئيل ،ك نقرتح ك تطويا ك اصشاالئت ك ) ،(Partnershipsك واصشبكئت ك ) (Networksك واجملمعئت ك اصسيئحيةك 
)(Clustersك منك فج ك تعزيزك االبتكئرك يفك اصوجهةك اجلزالاية،ك ومنك مثَّك قدرهتئك اصتنئرسية :ك 
الشراكات والشبكات



)and Networks

 :(Partnershipsك تعترب ك اصشاالئت ك االسرتاتيجية ك بنيك 

فحدك اصعنئصاك األسئسيةك اص يك متكنك منك تعزيزك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اصسيئحية.ك 
ِّك 
فصحئبك املغتحةك منك 
إذ ك تاِّك ل ز ك اصعديدك من ك اصوجهئت ك اصسيئحية ك اصاالدةك مث ك لندا ،ك ك وفسرتاصيئ ،ك وسنيئرورة ،ك وهوصندا ،ك ك واصناويجك 
واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك بشك ك متزايدك اتىك اصشاالئتك االسرتاتيجيةك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك منك 

فن ك ” ك اصشاالئت ،ك مبئك يفك ذصكك 
آخاون ك ) (Go et al., 1999ك  َّك 
دك اصبئحثك قوك و ك 
ك 
فج ك تسويقك اصوجهة .ك يؤِّك ل
تعئونك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك بنيك اصوجهئت،ك شاطك فسئسيك صتحفئظك اتىك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك “ ك .ك 

اتىك فن:ك ”ك اصشاالئتك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك 
َّك 
لمئك يؤِّك لدك اصبئحثك بوهئصيسك )(Buhalis, 2000ك 
واصتعئونك اصوثيقك بنيك مجيعك املور ينك احملتيني،ك هوك املفتئحك صقدرةك اصوجهئتك اصسيئحيةك اتىك تقدميك منتجئتك 
ائصيةك اجلو ةك “.
إضئرةك إىلك ذصك،ك يقع ك األراا

،ك لعمالءك فوك مشيتني،ك ور ًقئ ك صتبئحثك لئرصسنك وآخاينك  (Carlsen,
ك 

)Liburd, Edwards, & Forde, 2007ك يفك صميمك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحة.ك  ك وبئصتئيل،ك تع ُك دك اصشبكئتك 
فمااك بئصغك األمهية .ك ولمئك فشئرتك إصيهك اصبئحثةك هيئالجاك )،(Hjalager, 1996ك تعتربك اصشبكئتك 
)(Networksك  ك ً

َّ
متك تبينيك فنك اصشبكئتك ضاوريةك فوك حئمسةك صتنفيذك االبتكئرك 
جزءًاك الك يتجزفك منك امتيةك االبتكئر،ك خئصةك وفنَّهك 
ك 
ومنك مثَّك اصقدرةك اصتنئرسية.ك  ك 

وبئصتئيل،ك نقرتحك االاتمئ ك اتىك اإلجااءاتك املواصيةك منك فج ك تعزيزك االبتكئرك ضمنك اصوجهةك اجلزالايةك ومنك 
مثَّك قدرهتئك اصتنئرسية :ك 


إقئمةك شاالئتك بنيك وزارةك اصسيئحةك واصغنئاةك اصتقتيديةك واصعم ك اصعئلتيك واصوزاراتك األخاىك مث :ك وزارةك 
اصفالحةك واصتنميةك اصايفيةك (منك فج ك تطوياك اصسيئحةك اصزراايةك واصيذالية)،ك ك ووزارةك اصثقئرةك (منك فج ك تطوياك 
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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تطوياك اصشاالئتك بنيك اصقطئانيك اصعئمك واخلئص،ك والك سيمئك بنيك مجيعك فصحئبك املغتحةك واصفئاتنيك يفك 
صنئاةك اصسيئحةك مث ك اصستطئتك احلكومية،ك واملؤسسئت ك االقتغئ ية،ك واجملتمعئتك احملتية ،ك واملؤسسئتك 
اصتعتيمية،ك ومنظمئتك اصبحثك واصتطويا،ك ك واصفئاتنيك املئصينيك ووسئل ك اإلاالم.



املسئمهةك يفك تطوياك شبكئتك املؤسسئتك )(Business networksك ضمنك صنئاةك اصسيئحة،ك وذصكك انك 
طايقك تشجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املتشتتةك اتىك اصتعئونك منك خاللك إباامك اتفئقيئتك صتتبئ ل،ك واصشاالةك 
ك ميكنهم ك من ك االستفئ ة ك من ك جتئرب ك بعضهمك 
واصتنمية ك املشرتلة ك صتمنتجئت ك واخلدمئت ك اصسيئحية ،ك ممئ ِّك 
اصبعض .ك اتى ك سبي ك املثئل ،ك ميكن ك إقئمة ك شاالئت ك بني ك شالة ك اخلطوط ك اجلوية ك اجلزالاية ،ك واصولئالتك 
اصسيئحيةك واملؤسسئتك اصفندقيةك منك فج ك تغميمك ااضك سيئحيك شئم ك صتسيئحك األجئنب.ك لمئك بإمكئنك 
منظميك اصاحالتك اصسيئحيةك )(TOك إقئمةك شاالئتك معك اصولئالتك اصسيئحيةك املتموقعةك يفك اجلنوبك اجلزالايك 
منك فج ك استقطئبك اصسيئحك احملتينيك إىلك املنطقةك واملسئمهةك يفك تنميتهئ،ك إخل.



اك مسر ك فوك مدياك مشاوعك ) (Project managerك ذيك ك لفئءةك ائصيةك منك فهمك معئيرك تطوياك 
يعتربك تورُ ِّ
اتك ملسريك املشئريعك 
شبكئتك األامئلك اصنئجحة،ك صذاك اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك تكوينك وتنظيمك  ور
ِّ
ِّ
اصذينك سيتكفتونك بإ ارةك هذهك اصشبكئت.



تشجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك استعمئلك االنرتنت ك منك فج ك املشئرلةك يفك منغئت ك "احملتوىك اصذيك 
ِّ
منك حتفيزك املنئقشة،ك وتوصيدك األركئرك 
ك 
اص يك متكنك 
ينتجهك املستخدم"ك ) (User Generated Contentك و
ونشاك املعتومئتك بنيك خمتتفك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك ممئك يسئهمك يفك اصنموك املستماك جلميعك فنواعك 
ك وتطويا ك االبتكئر ك واصرتويجك 
اصشبكئت ك (االجتمئاية ،ك ك واصتجئرية ،ك ك واملعارية ك ك واصتقنية) ك ومن ك مثَّ ك تسايع ك 
بتكئرات .ك 
صال ك 



المجمعات السياحية ):(Tourism clustersك تعتربك اجملمعئتك اصسيئحيةك منك اصدائلمك املنئسبةك صتعزيزك 
جئذبيةك اصوجهئتك اصسيئحيةك وقدرهتئك اصتنئرسية،ك خئصةك و َّ
فنك اصطتبك اصسيئحيك شهدك يفك اآلونةك األخرةك 
تطوراتك لبرةك ف َّتك إىلك ظهورك فسواقك متخغغةك ).(Niche marketك تسئهمك هذهك اجملمعئتك يفك حتفيزك 
امتيئتك االبتكئر،ك وتسهي ك اصعالقئتك معك املؤسسئتك واملنظمئتك األخاى،ك لمئك فهنئك جتيبك بطايقةك 
جيِّدةك حلئجيئتك ورغبئتك اصسيئح،ك و ِّ
متكنك منك ختزينك املعئرفك واملعتومئتك منك فج ك اصتطوياك اصتكنوصوجي.
رتقدك تعتربك اجملمعئتك اصسيئحيةك ور ًقئك صأل بيئتك ذاتك اصغتة،ك منك فهمك فسئصيبك إنعئشك وتطوياك اصسيئحةك 
يفك اصوجهئتك اصسيئحية ك  اجلديدةك واصيرك متطورة،ك ويفك اصبتدانك اص يك متاك مبااح ك انتقئصية،ك وهذاك مئك ينطبقك 
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معك وضعيةك اصوجهةك اجلزالاية.ك وبئصتئيل،ك إذاك فر نئك تنميةك اصوجهةك اجلزالايةك وجعتهئك وجهةك سيئحيةك ذاتك 
جئذبيةك اتىك املستوىك اصدويل،ك اتينئك تطوياك اجملمعئتك اصسيئحيةك وتعزيزك اصشبكئتك واصشاالئتك ضمنهئ.ك 
ااتمئ ًك  اك اتىك مااح ك تطوياك اجملمعئتك اص يك متك اصتطاقك إصيهئك منك خاللك اجلئنبك اصنظايك صتدراسة،ك نقرتحك 
ثئلك انك جممعك سيئحيك ميكنك تطوياهك يفك اصوجهةك اجلزالاية .ك 
منك خاللك هذاك اصربنئمجك م
َّ

جدول رقم ( :)2-5مثال عن مجمع سياحي يمكن تطويره في الوجهة الجزائرية ك 
مجمع إلنعاش السياحة الحموية
السوق والشريحة
المستهدفة
)(Target and market

المتطلبات األساسية
(Fundamental
)prerequisites

عقدة المجمع
)(Cluster node

واالستشفائية*Thermal and Wellness Cluster1

اصسوقك احملتيةك واصدوصيةك (والك سيمئك املسنني،ك ك واصنسئء،ك واصشبئبك اصنشطني).
قغرةك واملتوسطة .ك 
ك 
سوقك ذاتك قيمةك مضئرةك ائصيةك صإلقئمةك اص
اصينئبيعك احلمويةك (فلثاك منك 200ك منبعك يفك اجلزالا) .ك 
قطئعك شبهك طيبك وطيبك رعئلك (توك رُاك املدصكني،ك وفخغئلييك اصتيذية،ك وفخغئلييك 
اصعالجك اصطبيعي،ك واملماضنيك واألطبئء) .ك 
متوقعك اصوجهةك حولك "املعئجلةك بئمليئهك املعدنية"ك واص يك تتمئشىك معك اخلدمئتك احلئصيةك 
املقدمة ك يف ك املنطقة ك وتطويا ك تشكيتة ك رايدة ك وذات ك جو ة ك ائصية ك من ك اخلدمئتك 
املتكئمتةك (اصغحة-اصسيئحة) .ك 
خدمئتك مكك ثَّفةك يفك اصاائيةك اصطبيةك وشبهك اصطبية .ك 
اصبىنك اصتحتيةك اصايئضيةك (مث :ك املسب ،ك 
ك 
اآلثئرك اخلئرجيةك منك خاللك تنميةك اصنق ،ك و

القيمة المضافة
)(Added value

اجلوصف،ك مالابك اصتنسك ولاةك اصقدم)،ك واصبىنك اصتحتيةك اصثقئريةك (مث :ك املتحف،ك 
ك واصسينمئك واملساح)،ك  ك ومؤسسئتك اصعالجك بئمليئهك املعدنيةك املاتبطةك بئصغحةك (اصعالج)ك 
ك وتتكك املاتبطةك بئالستشفئءك مث ك املنتجعئتك (حتسنيك اصتيئقةك اصبدنية)،ك واملؤسسئتك 
اصفندقيةك واخلئصةك بئإلطعئم .ك 

مساهمة المجمع
(Cluster
)contribution

االستدامة
)(Sustainability

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 
تنميةك املنطقةك اتىك املدىك املتوسطك واصبعيدك (توصيدك منئصبك اصعم ،ك إخل) .ك 
اتىك اجملمعك فنك يكونك قئ ك ًراك اتىك اصتكك يُفك معك اصطتب،ك واصتطوراتك اصتكنو ك صوجيةك 

وجتديدك اصعاضك منك فج ك التسئبك والءك اصزبئلنك احلئصينيك واستقطئبك زبئلنك جد  .ك 

1
وهيك سفاك األصحئءك ملدنك فوك بتدانك فخاىك هبدفك احملئرظةك اتىك صحتهمك اصبدنيةك واصنفسيةك منك خاللك احلغولك اتىك خدمئتك يفك منشآتك متخغغة.
ِك 
*
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جتديدك صورةك وجئذبيةك اصوجهةك فوك املنطقة .ك 
،ك وحتسنيك مستوىك اإلياا اتك اصسيئحية .ك 
اصارعك منك تدرقئتك اصسيئح ك 

النطاق
)(Scope

التطبيق

املنئطقك اص يك حتتويك اتىك اصينئبيعك احلمويةك (مث :ك محئمك اصسخنة،ك قئملة،ك إخل) .ك 

)(Application

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على )(Fabry, 2009
8.4.5

المحددات المؤهلة والمضخمة

Qualifying and Amplifying Determinants

فخراك وحسبك اصبئحثَني ك ريتشيك ولااوتشك )،(Ritchie & Crouch, 2010ك تتأثاك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك 
ك ً

اصسيئحيةك مبجمواةك منك اصعوام ك اص يك تقعك خئرجك نطئقك اجملموائتك اصسئبقةك منك احملد ات،ك متتك تسميةك هذهك اصعوام ك 
ك املوقفيةك نظااك صتأثرهئك منك حيثك حتديدك نطئق،ك 
بئحملد اتك املؤهتةك واملضخمة،ك واص يك ميكنك تسميتهئك لذصكك بئصعوام
ك ً

ك وحدو ،ك فوك إمكئنئتك اصوجهةك اصسيئحية.ك تعم ك هذهك احملد اتك اتىك تعدي ك فوك تضخيمك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهة.ك 
إذك ميكنك تتخيغهئك ريمئك يتي :ك 
أ .موقع الوجهة

Destination Location

ياىك اصبئحثئنك ريتشيك ولااوتشك )(Ritchie & Crouch, 2010ك ك  َّ
فنك ملوقعك اصوجهةك اصسيئحيةك االقةك ك لبرةك معك 
قدرهتئك اتىك جذبك اصسيئح،ك إذك تتميزك اصوجهةك اصسيئحيةك اصبعيدةك انك األسواقك اصاليسيةك صتسيئحةك (مغدرك اصسيئح)،ك 
بوضعك غرك مؤاتك ونقطةك ضعفك غرك قئبتةك صتتيير.ك حيثك بإمكئنك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلذابة،ك واص يك تتميزك بئصقابك 
اجلياايفك منك األسواقك اصاليسيةك صتسيئحك منك حتوي ك االهتمئمك اصكئمنك إىلك زيئرةك رعتيةك صتوجهةك اصسيئحية،ك نتيجةك ألصفتهئك 
واخنفئض ك تكتفة ك اصسفا ك (من ك اصنئحية ك املئصية ك ومن ك حيث ك مدة ك اصسفا) .ك وهذا ك مئ ك يؤلده ك اصبئحث ك مئكك لئرشاك 
ليسية،ك تتميزك مبيزةك 
ك 
اصذيك الحظك فن ك اصوجهئتك اصسيئحيةك األلثاك قاك بًئك منك األسواقك اصا
َّك 
)،(McKercher, 1998ك 

تنئرسيةك لبرةك مقئرنةك بئصوجهئتك األخاىك اص يك تقدِّمك منتجئتك سيئحيةك ممئثتة .ك 
ك 

رمنك فج ك حتديدك املوقعك اجلياايفك صتجزالاك ور ًك قئك ألهمك األسواقك مغدرك اصسيئحك خاللك سنةك 2019ك واملتمثتةك يف:ك 
اصغنيك )،(Chinaك ك واصواليئتك املتحدةك األمايكيةك )،(USAك ك وفملئنيئك )،(Germanyك ك واملمتكةك املتحدةك )،(UKك  ك ورانسئك 
)،(Franceك واجلمهوريةك اصكوريةك )،(Republic of Koreaك ك واصيئبئنك ) ،(Japanك ولنداك )،(Canadaك ك واالحتئ ك اصاوسيك 
) (Russian Federationك وتئيوانك )،(Taiwanك إضئرةك إىلك إسبئنيئ،ك  ك وتونسك وامليابك اصذينك متك إ مئجهمك ضمنك 
األسواقك املستهدرة،ك قمنئك حبسئبك املسئرةك بنيك اصعئصمةك اجلزالايةك واواصمك هذهك اصبتدانك (خطك جويك بسااةك 800ك ك 
لم)،ك إضئرةك إىلك اصوقتك اصالزمك صقطعك هذهك املسئرئت.ك ميكنك توضي ك هذهك اصبيئنئتك يفك اصشك ك رقمك ( .)11-5ك 
ك  ك 
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شكل رقم ( :)11-5موقع الجزائر بالنسبة ألهم األسواق مصدر السياح واألسواق المستهدفة

المصدر :من إعداد الطالبة

َّ
ئك منئسبًئك بئصنسبةك صتعديدك منك األسواقك األسئسيةك مغدرك اصسيئح،ك 
ك 
الاك موقعئك جيا ك 
ًك 
نالحظك فنك صتجز
وبئصتئيل،ك 
اريً

والك سيمئ:ك تونس،ك واملياب،ك وإسبئنيئ،ك ورانسئ،ك واملمتكةك املتحدة،ك وفملئنيئ،ك وروسيئ.ك يفك حنيك تتسمك األسواقك األسيويةك 

(اصيئبئن،ك وتئيوان،ك واجلمهوريةك اصكورية،ك واصغني)،ك إضئرةك إىلك فسواقك فمايكئك اصشمئصيةك (اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك 
ولندا) ك ببعدك املسئرةك وطولك املدةك اصزمنيةك اصالزمةك صتوصولك إىل ك اصوجهةك اجلزالاية.ك ربئصاغمك منك لوهنئك فسواك قًئ ك نئشئةك 
وفسواقك ئًك رليسيةك ملغدرك اصسيئح،ك قدك يؤثا ك ك بُعدك اصوجهةك اجلزالايةك اتىك قااراتك اصسيئحك اصواردينك منك تتكك اصبتدانك بطايقةك 
ستبية.ك ومعك ذصك،ك تشرك إحغئليئتك ولئصةك اصتنميةك اصسيئحيةك اصفانسيةك )(Atout France, 2020ك إىلك ارتفئعك اد ك 

َّ
بئصاغمك منك فنك املسئرةك بنيك 
اصسيئحك اصغينينيك اصواردينك إىلك رانسئك منك 715000ك سنةك 2009ك إىلك 2ك متيونك سنةك 2019ك 
اصعئصمةك اصغينيةك (بكني) ك واصعئصمةك اصفانسيةك (بئريس) ك مقدَّرةك بـك 8219ك ك لمك (10سئ ك 16

)،ك وهوك مئك يقرتبك منك 

نستنتجك فنك جئذبيةك اصوجهةك قدك  ِّ
َّ
متكنك منك تيطيةك اصنقصك يفك اوام ك فخاىك مث ك 
املسئرةك بنيك اجلزالاك واصغني.ك ومنك هنئك 
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املوقعك اجلياايف.ك صذا،ك إذاك فر نئك استهدافك هذهك األسواقك ذاتك اإلمكئنئتك اصكبرة،ك اتينئك اصتعُافك اتىك  وارعهمك 
ومعئيرك اختيئرهمك صوجهئهتمك اصسيئحية،ك منك فج ك تكييفك ااوضنئك اتىك فسئسهئك ومنك مثَّك اصارعك منك جئذبيةك اصوجهةك 
اجلزالاية.ك 
ب .الترابط بين الوجهات

Interdependencies Between Destinations

ياىك اصبئحثك هيث ك ) (Heath, 2002ك  َّ
فن ك اصقدرةك اصتنئرسية ك أليك وجهةك تتأثاك بئصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهئتك 
األخاى.ك ميكنك توضي ك ذصكك منك خاللك شاحك مثئلك "وجهئتك اصتوقف"ك ).(Stopover destinationsك رمثال،ك 
ينك اصذينك يتوقفونك ريهئ،ك نظااك إىلك بعدك اصوجهةك اصسيئحيةك 
اصوجهئتك اصسيئحيةك اص يك تعتمدك إىلك حد ك مئك اتىك املسئرا
ٍّك 
ك ً

يقةك إجيئبيةك فوك ستبيةك يفك حئصةك تيرك جئذبيةك اصوجهئتك اصبعيدة.ك ك لمئك ميكنك 
ُك 
املتوجهك إصيهئك فوك اصعئلدك منهئ،ك قدك تتأثاك بطا
احلاوبك واجلاالمك يفك املنئطقك اجملئورةك صتوجهةك اصسيئحيةك فنك تؤثاك اتىك امتيةك اختيئرك اصسيئحك 
صألحداثك اإلرهئبية،ك ك و ك 
صتوجهة .ك 
َّ
ئك جبئذبيةك اصوجهئتك األخاى،ك لوهنئك الك تعتربك "لوجهةك توقف"ك 
ك 
ك 
يفك هذاك اصسيئق،ك ناىك فنك اجلز
الاك الك تتأثاك حئصيً

بئصنسبةك صتسيئحك اصذينك يسئراونك إىلك وجهئتك بعيدة.ك فمئك ريمئك يتعتق ك بتأثاهئك بئصبتدانك اجملئورة،ك ررىك اصبئحثك بنك 
َّك 

انرتك ) (Benantar, 2016ك ف َّن ك قضيةك فمنك احلدو ِّ
ك تشك ك مغدرك قتقك لبرك صتستطئتك اجلزالاية،ك والك سيمئك بعدك 
األزمتنيك املتعتقتنيك بتيبيئك واملئيل،ك إضئرةك إىلك اصتهديداتك اإلرهئبيةك واجلاميةك املنظمةك واهلجاةك غرك اصشاايةك اص يك تنبعك منك 
َّ
امك هبئ،ك إالك فنك مهمةك تأمنيك 
منطقةك اصسئح ك (املئيل،ك واصنيجاك وموريتئنيئ).ك رعتىك اصاغمك منك املوار ك اصكبرةك اص يك متك االصتز
احلدو ك اجلزالايةك مهمةك صعبةك ألسبئبك خمتتفة ك وصع َّ ك منك فمههئ ك طولك احلدو ك اصربيةك (حوايلك 6500ك ك لم)،ك واصطبيعةك 

املتن ِّك قتةك واملتقك تِّبةك صتتهديدك اإلرهئيبك وضعفك بعضك اصدولك اجملئورة.ك  ك 

ستوىك اصعئملي.ك إذك 
ك 
وبئصتئيل،ك قدك تتأثاك اصوجهةك اجلزالايةك هبذهك اصتهديداتك والك سيمئك منك حيثك صورهتئك اتىك امل
لمئك متك اصتطاقك إصيهك يفك اصقسمك (،)2-4-5ك اتىك اصستطئتك اجلزالايةك حتقيقك اصتوازنك بنيك اإلجااءاتك األمنيةك املتخذةك 
رك آمنةك وائصيةك 
ك 
واصغورةك اص يك تنقتهئك اتىك املستوىك اصعئمليك صكيالك يتمك إ رالهئك منك طافك اصسيئحك احملتمتنيك لوجهةك غ
املخئطاة .ك 
ج .العالقة بين التكلفة/القيمة

The Relation Cost/Value

تعتربك اصعالقةك بنيك اصتكتفة/اصقيمةك وتنئرسيةك اصسعاك منك احملد اتك املؤهتةك واملضخمة.ك حيثك يعتربك توررك اصقيمةك 
مقئب ك املئلك حسبك اصبئحثك بوهئصيسك )(Buhalis, 2000ك ك لأحدك اصتحديئتك اصاليسيةك اص يك تواجهك فيك وجهةك سيئحية.ك 
ختضعك اصتكتفةك املئصيةك صتوجهةك صثالثةك اوام :ك ()1ك تكتفةك اصنق ك منك وإىلك اصوجهة؛ك ()2ك سعاك صافك اصعمتةك (يفك حئصةك 
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اصسفاك إىلك وجهئتك فجنبية)؛ك و()3ك اصتكتفةك احملتيةك صتمنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية.ك ك لمئك ياىك اصبئحثئنك  واياك وليمك 
فنك اإل راكك صتقيمةك فماك مهمك صتيئية،ك  َّ
)(Dwyer & Kim, 2003ك  َّ
ذاتهك الك يعتربك مؤشااك ذاك قيمةك 
اصسعاك يفك حدك 
ِّك 
ألنك 
ك ً

إنك ملك يؤخذك يفك سيئقك اجلو ةك املقئبتةك صتمنتج.ك  ك 

يفك هذاك اصسيئق،ك يتمك إ راكك اصوجهةك اجلزالايةك لوجهةك مكك تِّفةك منك طافك اصعديدك منك اجلزالاينيك واملهئجاينك واصسيئحك 
احملتمتني،ك اصذينك يشتكونك منك اصزيئ ةك اصكبرةك يفك فسعئرك تذالاك اصطئلاة.ك إذك ياىك منظموك اصاحالتك اصسيئحيةك )(TOك 
َّ
فحدك مسريك ولئصةك سيئحيةك تعم ك 
ِّك 
صاح ك به ك 
ك 
فن
ك هذهك األسعئرك تؤثاك ستبًئك اتىك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالاية.ك وهذاك مئ ك  ك َّ

اتىك استقبئلك اصسيئحك األوروربيني:ك ” ك ارتفعتك األسعئرك بشك ك حئ ٍّك  ك منذك سنتنيك  ونك إضفئءك اصشاايةك اتىك هذهك 

ك امالؤنئك اصتوجهك 
ك 
ك يفضك 
اصتكئصيف“،ك ك لمئك يضيف:ك ”ك معك 500ك يوروك لأسعئرك اصتذالاك بنيك اجلزالاك اصعئصمةك وبئريسِّ ،
إىلك وجهئتك فق ك تكتفةك “ك )(Abdelghani, 2014ك مث ك بتدانك امليابك اصعايبك األخاى.ك  ك 
نسبيًئ،ك إذك متك ررعهك خاللك 
تفعئك  ك 
إضئرةك إىلك ذصك،ك يعتربك سعاك احلغولك اتىك تأشرةك اإلقئمةك اصقغرةك (30ك يوم)ك ما ًك 
سنةك  2020ك إىلك  105ك يورو،ك لنتيجةك الرتفئعك فسعئرك اصتأشراتك يفك رضئءك شنين.ك إضئرة ك إىلك ذصك ،ك قدك يستياقك 
احلغولك اتيهئك فسبواني،ك معك معدالتك ررضك معتربة.ك  ك 
فخرا،ك تعتربك فسعئرك املنتجئت ك واخلدمئت ك اصسيئحيةك ضمنك اصوجهةك اجلزالاية،ك والك سيمئك فسعئرك املؤسسئتك 
و ك ً

مستشئرةك املفئوضئتك 
ك 
صاحت ك 
اصفندقيةك  ك ماتفعةك  ك 
نسبيًئك مقئرنةك بئصعديدك منك اصوجهئتك اصسيئحية ك األخاى.ك حيثك  َّ

اصدوصيةك رئتنك اقئ :ك ” ك تعترب ك تكتفةك املؤسسئتك اصفندقيةك بئهضةك اصثمنك مقئرنةك جبو هتئ.ك إذ ك توراك منغةك AirBnBك 

وجدك يفك مدينةك 
ك 
اصعديد ك منك اصفاص،ك صكنك تواراك اصشققك حمدو ك صتيئيةك يفك اصكثرك منك األمئلن.ك اتىك سبي ك املثئل،ك ي
لبرةك مث ك اجلزالاك اصعئصمةك حوايلك 30ك شقةك رقطك “ك ) .(Allouche, 2020ك 
صذاك نقرتحك جممواةك منك اإلجااءاتك اهلئ رةك إىلك تعزيزك اصتنئرسيةك اصسعايةك صتوجهةك اجلزالاية :ك 


خئلك املنئرسةك وتطوياك شالئتك طرانك 
ك 
توسيعك اصعاضك احلئيلك صشالئتك اصطرانك اصتقتيديةك منك خاللك إ
منخفضةك اصتكتفة*1ك )(Low costك منك فج ك اصزيئ ةك يفك اخليئراتك املمكنةك صتسيئحك وختفيضك فسعئرك تذالاك 
صارعك منك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالاية.ك 
ك 
اصطئلاة.ك يسئهمك ذصكك يفك تعزيزك اصقدرةك اصشااليةك صتسيئحك احملتمتنيك وا



ختفيضك فسعئرك تذالاك شالةك اصطرانك اصوطنيةك فوك اصارعك منك جو ةك خدمئهتئك صتربياك ارتفئعك فسعئك رهئك (حتسنيك 
اصعالقةك بنيك اصسعا/اصقيمة).

*ابئرةك انك شالئتك طرانك تقدمك رحالتك منخفضةك اصتكئصيفك مقئب ك اصتقتي ك منك معظمك خدمئتك اصالئبك اصتقتيدية.
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ك االاتمئ ك اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك )(eVisasك وختفيضك فسعئرهئك (اصتكتفةك اصسعايةك وتكتفةك اصوقتك 
املستياقك صتحغولك اتيهئ).



توسيعك اصعاضك يفك فمئلنك اإلقئمةك منك خاللك االستثمئرك املكثَّفك يفك اصغنئاةك اصفندقية،ك منك فج ك تعزيزك 
املنئرسةك يفك اصسوقك اصوطنيةك ومنك مثَّك ختفيضك األسعئر.ك لمئك اتىك املؤسسئتك اصفندقيةك متوسطك األسعئرك 
)(Mid-range hotelsك وتتكك املتموقعةك يفك سوقك املنتجئتك اصفئخاةك )،(Luxury marketك فنك تارعك منك 
تعزز ك اصعالقةك بنيك اصقيمةك 
جو ةك منتجئهتئك وخدمئهتئك واصعم ك اتىك االبتكئر ك يفك ااوضهئك وحتديثهئك صكيك  ِّ
واصسعاك ()Price/Value relationshipك وتارعك منك تنئرسيتهئ.



حتفيزك املواطننيك اجلزالاينيك اتىك تأجرك شققهمك ووحداهتمك اصسكنيةك (غرك املستخدمة)ك صإلقئمئتك اصقغرة،ك 
انك طايقك استعمئلك املنغئتك اإلصكرتونيةك اصعئمليةك مث :ك  AirBnBك و Bookingك و،Homelidaysك ممَّئك 
ميكنك منك ررعك اصعاضك يفك اصوجهةك اجلزالاية،ك وتعزيزك ماليتهئك اتىك املستوىك اصدويلك ك ولذصكك اصتوجهك إىلك 
ِّك 
مجيعك اصشاال ك اصسوقية.ك  ك 

د .القدرة االستيعابية للوجهة

Destination’s Carrying Capacity

فخرا،ك منك اصواض ك فنك اصقدرةك االستيعئبيةك صتوجهة،ك إذاك اقرتبتك منك احلدك املستدامك فوك جتئوزته،ك قدك تؤ يك إىلك 
ك ً

احلدك منك اصنموك املستقبتيك صتوجهةك و/فوك تنئرسيتهئ.ك لمئك ميكنك فنك تؤ يك إىلك تدهورك األوضئعك يفك هذهك اصوجهة،ك فوك 
ِّك 
اخنفئضك جئذبيتهئ.ك  ك 
ئتك ومسريك اصوجهةك اجلزالايةك حتديدك اصقدرةك االستيعئبيةك ملختتفك املنئطقك اجلزالاية،ك والك 
ِّك 
وبئصتئيل،ك اتىك اصستط
سيمئك تتكك اص يك حتتويك اتىك مواقعك فثايةك وموار ك طبيعيةك هشةك قدك تتأثاك بطايقةك ستبية ك نتيجةك صالحتكئكك واألادا ك 
اصكبرةك صتسيئح.ك يفك هذهك اصسيئق،ك سيتمك االاتمئ

ك اتىك تقايا ك اصبئحثك لولوسيسك وآخاينك  (Coccossis et al.,

)2001ك منك فج ك اقرتاحك بعضك األ واتك اصتسيريةك اص يك تسم ك بتنفيذك سيئسةك اصقدرةك االستيعئبيةك صتسيئحةك ) :(TCCك 
األدوات التشريعية



)tools

 :(Regulatoryمن ك األ وات ك اصتشايعية ك اص ي ك ميكن ك صتوجهة ك اجلزالايةك 

االاتمئ ك اتيهئك مئك يتي:


تقسيمك املنئطقك ) :(Zoningك واص يك تعتربك منك األ واتك املفيدةك وسهتةك اصتطبيق.ك يتمك تطبيقهئك بشك ك 
فسئسيك  يفك املنئطقك احملمية،ك فينك يتمك حتديدك وتاسيمك حدو ك املنئطقك اص يك يتمك ريهئك راضك احلمئيةك واصقيو ك 
مةك واأللثاك 
اتىك خمتتفك االستخدامئت.ك منك اصتقسيمئتك املعتمدةك مئك يتي:ك املنطقةك "ف" ك (األلثاك قي ك 
ااضةك صتخطا،ك اصسمئحك بئصدخولك صتفاقك اصعتميةك املعتمدةك رقط)،ك املنطقةك "ب"ك (حسئسةك صتيئية،ك تكونك 
380

الفصل الخامس :النموذج الجزائري المقترح
ك طبيعيةك لبرة،ك حتتويك اتىك 
ك 
ريهئك اصزيئراتك مبجموائتك صيرةك ومباارقةك املوظفني)،ك املنطقةك "ج" ك (موار
اصسيئحية،ك ويكونك ريهئك وصولك اصسيئراتك حمدوًا)،ك واملنطقةك " " ك (تنميةك 
ك 
بعضك األنشطةك اصتقتيديةك و

معتدصةك وائزصة،ك تتواجدك ريهئك املاارقك اصسيئحية،ك معك إمكئنيةك اصوصولك بئصسيئرات،ك وتوك رُاك فنشطةك سيئحيةك 
ماللمة).


وضعك حدو ك إلمكئنيةك اصوصولك اجملئينك ):(Limits to free accessك ميكنك فنك تسئادك يفك محئيةك اصبيئةك 
بشك ك لبر.



وضعك حدو ك ألنشطةك معينةك ):(Limits to specific activitiesك جيبك تقييمك مجيعك فنواعك األنشطةك 
اصسيئحيةك منك فج ك اصوقئيةك منك اصتأثراتك اصستبيةك اتىك اصبيئةك فوك اصنزاائتك بنيك خمتتفك املستخدمني.ك منك 
غرك املتوقعك االاتمئ ك اتىك اصرتاخيصك فوك تطبيقك "تقييمك األثاك اصبيئي"ك )(EIAك يفك حئصةك فشكئلك جديدةك 
منك األنشطةك لمئك يفك حئصةك تطوياك اصبنيةك اصتحتية.ك قدك يتمك حظاك بعضك األنشطةك ور ًقئ ك صشاوطك معينة،ك 
بينمئك قدك يقتغاك اصبعضك اآلخاك اتىك احلدك منك اصوصولك يفك ررتاتك معينةك منك اصسنةك فوك صعد ك حمدو ك منك 
املستخدمني.



اصشهئ اتك اصبيئيةك ):(Eco-labelsك الستخدامك اصشهئ اتك فوك اصعالمئتك اصبيئيةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك 
اك إجيئبيًئك اتىك استهالكك املوار ك وإنتئجك اصنفئيئت.
املؤسسئتك اصعئمةك األخاىك تأثر ك 
و
ك ً

األدوات االقتصادية ) :(Economic toolsمنك األ واتك االقتغئ يةك املمكنك ااتمئ هئك مئك يتي:




ك اصتسعرك ):(Pricingك الك ميكنك ااتبئرهئك لئأل اةك األنسبك منك فج ك احلدك /اصتحكمك يفك تنمية/منوك اصسيئحةك 
يفك مجيعك األحيئن.ك ومعك ذصك،ك منك املستحسنك راضك فسعئرك اتىك وقوفك اصسيئراتك واصدخولك إىلك معئملك 
اجلذبك اصسيئحيك اصاليسيةك منك فج ك تثبيطك اصزوار.ك واتىك اصاغمك منك ااتبئرك اصتسعرك فق ك احلتولك املاغوبك 
ريهئ،ك إالك فك نَّهك يظ ك األلثاك رئاتيةك خئصةك اتىك املدىك اصقغر.



اصضاالب ك ) :(Taxesك ميكن ك االاتمئ ك اتى ك اصضاالبك لوسيتة ك صتضمني ك خمتتف ك اصعوام ك اخلئرجية ك يفك 
األسعئرك مث ك اصضارك بئصبيئة،ك حيثك قدك تؤ يك األسعئرك املاتفعةك إىلك تثبيطك ازميةك اصسيئح.



بد ك منك إجااءك حتتي ك اصتكتفةك واصفوالدك يفك 
حتتي ك اصتكتفةك واصفوالد ك ) :(Cost-benefits analysisك الك  َّك 
مااح ك خمتتفةك منك  ورةك حيئةك اصوجهةك اصسيئحية.ك حيثك ائ ةك مئك تكونك اصتكئصيفك فاتىك يفك املك ااح ك 
املبكاةك منك اصتنميةك اصسيئحية .ك 
ك 
381

الفصل الخامس :النموذج الجزائري المقترح
األدوات التنظيمية ) :(Organisational toolsمنك األ واتك اصتنظيميةك املمكنك ااتمئ هئك مئك يتي:





فنظمةك احلجزك ) :(Booking systemsواص ي تسئهمك يفك تسهي ك إ ارةك تدرقئتك اصسيئح.ك 
إ

ارة ك املعتومئت ك )management

 :(Informationك من ك خالل ك احلغول ك اتى ك املعتومئت ك املتعتقةك 

بئالز حئمك واصذروةك وحالةك املاورك وغرهئك منك املعتومئتك األخاىك اص يك ميكنك توررهئك اربك املوقعك اإلصكرتوينك 
اخلئصك بئصوجهة.ك متكنك هذهك اصطايقةك منك تثبيطك اصسيئحك انك زيئرةك اصوجهةك اصسيئحيةك وجتنبك االز حئمك 
ِّك 
اصنئتجك انك ذصك.


تعتيمك اجملتمعئتك احملتيةك ) :(Educate local communitiesك منك فج ك احلغولك اتىك  امهمك اندك 
تنفيذك سيئسةك اصقدرةك االستيعئبيةك اصسيئحيةك ).(TTC



تدريبك املخططنيك واملسرينك احملتينيك ) (Training of local planners-managersك اتىك استخدامك 
اصتقنيئتك املختتفة.



ك ك اصتحكمك يفك اصسوقك ):(Market controlك تسم ك األنشطةك اصتسويقيةك واالتغئصيةك املتطورةك منك متكنيك 
املسوقنيك منك متئبعةك شاال ك سوقيةك معينةك واصقيئمك بعاوضك تاوجييةك يفك اصفرتاتك اص يك تتوراك ريهئك اصقدرةك 
اك مهمئ ك يفك إ ارةك اصتأثراتك 
ور ً
االستيعئبية.ك لمئك ميكن ك ملنظميك اصاحالتك اصسيئحيةك ) (TOك فنك يتعبواك  ً
اصبيئيةك واحلفئظك اتىك استدامةك اصسيئحةك منك خاللك تعزيزك األنشطةك واإلجااءاتك األخاى.
ك  ك 
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خالصة:
اتض ك منك خاللك هذاك اصفغ َّ
ك فنك اصتوجهك اصعئمليك حنوك اصوجهئتك غرك اصتقتيدية،ك راصةك تسويقيةك معتربةك بئصنسبةك 
صتوجهئتك اصنئشئةك غرك املتطورة،ك والك سيمئك صتوجهةك اجلزالايةك اص يك متتتكك لئرةك املوار ك واصعوام ك اجلئذبةك اص يك تتمئشىك 
معك هذهك اصتوجهئتك واص يك منك شأهنئك فنك تسم ك صتسيئحةك بئالز هئر.ك بئصاغمك منك ذصك،ك تشرك اإلحغئليئتك إىلك ادمك 
استفئ هتئك بئصقدرك اصكئيفك منك املنئرعك االقتغئ يةك صتتنميةك اصسيئحيةك وادمك استيالهلئك إلمكئنئهتئك اصسيئحيةك احلقيقية.ك 
املنئرعك املرتتبك 
ك 
قدك يعو ك ذصكك إىلك ادمك تقدياك اصستطئتك احملتيةك صإلمكئنئتك احلقيقيةك صغنئاةك اصسيئحةك اجلزالاية،ك و
انهئك منك اصنئحيةك االقتغئ يةك واالجتمئايةك واصثقئرية،ك إضئرةك إىلك ادمك تغميمك اسرتاتيجيةك حكوميةك وطنيةك متكئمتةك 
تعم ك اتىك تطبيقك رؤيةك مشرتلةك وضمئنك اصتنسيقك بنيك خمتتفك املستويئتك احلكوميةك وفصحئبك املغتحة.ك  ك 
صذا،ك متك اقرتاحك منك خاللك هذاك اصفغ ك منوذجك متكئم ك وقئلمك اتىك االبتكئرك ميكنك االاتمئ ك اتيهك لماجعك منك 
ك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك واصستطئتك احملتيةك منك فج ك تعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهةك اجلزالايةك وإاطئلهئك املكئنةك 
طاف ِّك 
اص يك تستحقهئ.ك يتكونك اصنموذجك املقرتحك منك فهمك اصعوام ك اص يك قدك تؤثاك اتىك اصتنئرسية،ك واص يك متك تقسيمهئك إىلك مثئنيةك 
ك مكونك جممواةك منك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك واإلجااءاتك اص يك اتىك 
مكونئتك فسئسية،ك إذك متك اقرتاحك ضمنك ل
ِّ
مسريك اصوجهةك واصستطئتك اصعئمةك اتبئاهئك منك فج ك تعزيزك تنئرسيةك اصوجهةك اجلزالاية .ك 
يتعتقك املكونك األولك بئملزايئك اصنسبيةك اصفايدةك اص يك تتمتعك هبئك اجلزالاك (املوروثةك واص يك يتمك إنشئؤهئ)ك ك واص يك متكنهئك منك 
استقطئبك اصسيئحك احملتينيك واصدوصيني،ك حيثك متك اقرتاحك جممواةك منك اصطاقك املبتكاةك اص يك تسئهمك يفك تثمينهئك واصارعك منك 
قيمتهئ،ك ومنك مثَّك تعزيزك جئذبيتهئ.ك يفك حني،ك  ك متَّك اصنظاك منك خاللك املكونك اصثئينك إىلك اصعوام ك األسئسيةك ضمنك اصوجهةك 
(خمئوفك األمنك واصسالمةك اصشخغية،ك إخل)ك وضاورةك فخذهئك بعنيك االاتبئرك منك فج ك طمأنةك اصسيئحك احملتمتنيك وتعزيزك 
اختيئرهمك صتوجهةك اجلزالاية.ك متك بعدك ذصكك اصتطاقك إىلك اصعوام ك واملوار ك اصداامةك صتقدرةك اصتنئرسيةك (اصبنيةك اصتحتيةك اصعئمةك 
اص يك منك شأهنئك فنك تدامك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك وتسئادهئك اتىك حتقيقك اصنجئح،ك يفك حنيك متك اصرتليزك 
صتبتد،ك إخل)ك و
ِّ
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 
حتقيقك اصاؤيةك املسطاة.ك فمئك املكونك اخلئمس،ك رتقدك متك منك خالصهك تستيطك اصضوءك اتىك 
مثَّك تطوياك بانئمجك  قيقك هبدفك 
َّ

ِّ
فنظمةك وامتيئتك متكنك منك تعزيزك جئذبيةك املوار ك األسئسيةك واجلئذبة،ك 
فمهيةك إ ارةك اصوجهةك اربك تطوياك باامجك وهيئل ك و
ك ومنك مثَّك تطوياك بانئمجك تسويقيك رعئلك 
وتقويةك اصعوام ك املوار ك اصداامةك منك خاللك تطوياك صورةك اصوجهةك وحتديدك متوقعهئ ك 
يةك بدالك ك منك اصوجهئتك 
يهدفك إىلك اصتأثرك اتىك امتيةك اختئذك اصقاارك صتسيئحك احملتمتنيك وجعتهمك خيتئرونك اصوجهةك اجلزالا ً
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املنئرسةك األخاى.ك لمئك متك اصرتليزك منك خاللك هذاك املكونك اتىك ضاورةك تعزيزك وتقويةك اصسيئحةك اصداختية،ك مثك استهدافك 
األسواقك األجنب يةك وضاورةك توررك املنئخك االستثمئريك املاللم ك انك طايقك حتفيزك وتدايمك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتة،ك 
َّ
ك اصبشاي،ك ألن ك اصقدرةك اتىك اصنجئحك واأل اءك املستقبتيك صغنئاةك اصسيئحة،ك يعتمدك إىلك 
ولذصكك االستثمئرك يفك اصعئم
املعارة.ك فمئك املكونك اصسئ س،ك رتقدك متك منك خالصهك اصتأليدك اتىك ضاورةك االصتزامك مببئ ئك 
حدك ك لبرك اتىك املهئراتك و
ٍّك 
َّ
اصسيئحةك املستدامةك منك فج ك احلفئظك اتىك املوار ك اصطبيعيةك واصبشايةك اص يك حتظيك هبئك اجلزالاك وضمئنك استدامتهئك اتىك 
املدىك اصبعيد،ك يفك حنيك متك اصتطاقك منك خاللك املكونك اصسئبعك إىلك حمالئتك اصنجئحك األسئسيةك املتعتقةك بئإلرا ةك اصسيئسيةك 
اصقويةك واالبتكئر،ك إذك ميكنك تعزيزك هذاك األخرك منك خاللك تطوياك اصشاالئت،ك واصشبكئتك واجملمعئتك اصسيئحية.ك 
ك 
فخرا،ك قمنئك منك خاللك املكونك اصثئمنك بئصتطاقك إىلك احملد اتك املؤهتةك واملضخمةك (اصعالقةك بنيك اصتكتفةك واصقيمة،ك إخل)ك 
و ك ً
واقرتاحك املبئ راتك واإلجااءاتك اص يك منك شأهنئك فنك تسئهمك يفك تضخيمك اصقدرةك اصتنئرسيةك صتوجهةك اجلزالاية .ك 
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نظااك صتأثُاهئك 
شهدتك صنئاةك اصسيئحةك والزاصتك تشهدك تييراتك معتربة،ك إذك تز ا ك بيئتهئك تنئرسي ك ةً ك و ينئميكي ك ةً ك  ً

بئصعديدك منك اصقضئيئك اصعئملية،ك وصع َّ ك منك فمههئك اصعوملةك املتزايدةك اص يك سئمهتك يفك إزاصةك اصقيو ك ك وارتفئعك شديدك يفك حدَّةك 
احدةك وبنيك خمتتفك اصوجهئتك اصعئملية،ك إضئرةك إىلك اصتير ك يفك شخغيةك اصسيئحك 
املنئرسةك ضمنك مؤسسئتك اصوجهةك اصو
ُ
وستوليئهتم،ك وغرهئك منك اصضيوطك اصبيئيةك األخاىك اص يك سئمهتك يفك تييرك مالم ك اصسيئحةك اصعئملية،ك ومنك مثَّك طاحك 
حتديئتك جديدةك اتىك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصعئمليةك بشك ك ائمك واصوجهةك اجلزالايةك اتىك وجهك اخلغوص.ك  ك 
وممئك سبق،ك يستوجبك اتىك مسريك املؤسسئتك اصسيئحيةك اجلزالايةك بشك ك ائمك واملؤسسئتك اصفندقيةك اتىك وجهك 
اخلغوصك مواجهةك هذهك اصتحديئتك اص يك هتد ك صنئاةك اصسيئحةك ومستقبتهئ،ك منك خاللك  راسةك ستوليئتك وتفضيالتك 
اصسيئح،ك واصعم ك اتىك موالبةك اصتط ُوراتك 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 
اتك تأثراك وفمهيةًك بئصنسبةك هلمك اندك 
يك االبتكئر
يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالايني،ك بياضك حتديدك ف ُ
ً
اختئذهم ك صتقاارات ك واختيئرهم ك صتفنئ ق ،ك ومن ك مثَّ ك توجيه ك مسري ك املؤسسئت ك اصفندقية ك ومسئادهتم ك اتى ك تغميمك 

ااوضهم ك وخدمئهتم ،ك وصيئغة ك اسرتاتيجيئت ك تشييتية ك )strategies

 (Operationalك تتوارق ك مع ك احتيئجئتك 

وتفضيالتك اصسيئحك اجلزالايني .ك 
لمئك اتىك مسريك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلزالايةك واصستطئتك اصعئمةك همك لذصكك إ راكك فمهيةك االبتكئرك و ورهك يفك 
تعزيزك تنئرسيةك وجئذبيةك اصوجهةك اجلزالاية.ك واتىك هذاك األسئس،ك جئءتك  راستنئك قغدك تعظيمك حظوظك اصوجهةك اجلزالايةك 
وتعزيزك جئذبيتهئك وقدرهتئك اصتنئرسيةك اتىك خايطةك اصسيئحةك اصعئملية ،ك وذصكك منك خاللك تطوياك منوذجك متكئم ك وقئلمك 
اتىك االبتكئر.ك سعىك هذاك اصنموذجك إىلك اصتقئطك اصعنئصاك اصاليسيةك صتقدرةك اصتنئرسيةك اص يك متك اباازهئك يفك األ بيئتك اصعئمة،ك 
ص ك إصيهئك إثاك حتتي ك االسرتاتيجيئتك واصسيئسئتك اصسيئحيةك املبتكاةك واملعتمدةك منك قِب ك وجه يك 
إضئرةك إىلك اص يك متك اصتو ُ
اصناويجك و يبك (اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة)،ك بئاتبئرمهئك وجهتنيك رالدتنيك يفك جمئلك االبتكئر .ك 
َّ
يفك اخلتئم،ك رإن ك لتمئتك آرثاك لوستئك )،(Arther Costaك مؤصفك لتئب ك »،«Creating the Futureك وثيقةك 

اصغتةك بئملوضوع:ك ”ك  َّ
إنك فرض ك طايقةك صتتنبؤك بئملستقب ك هوك اخرتااهك اآلنك “.
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أوال :نتائج الدراسة النظرية ك 
توصتتك اصدراسةك احلئصيةك إىلك جممواةك منك اصنتئلجك اصنظاية،ك ميكنك توضي ك فمههئك ريمئك يتي:
.1

ختضعك حمد اتك اصسيئحةك إىلك حت ُوالتك مهمة،ك حيثك ياىك اصبئحثك ميثئنك )،(Meethan, 1998ك فنَّهك يفك اغاك 
"اصسيئحةك احلديثة"ك ) ،(Post-tourismك جيبك اتىك اصوجهئتك اصسيئحيةك اصتقتيديةك إائ ةك اهليكتةك فوك مواجهةك 
االحندار،ك وذصكك منك خاللك االبتكئر ك ) (Innovationاصذيك فصب ك ميثِّ ك حجاك األسئسك صتتحتي ك احلديثك 
صتغنئاة.

.2

اصدراسئتك اصكميةك حولك موضوعك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك نئ رة،ك إذك يعو ك ذصكك إىلك طبيعةك املنتوجك اصسيئحيك 
يبيةك فلثاك تعقيدا.
(توصيفةك بنيك اصعنئصاك املتموسةك وغرك املتموسة)،ك اصذيك جع ك اصدراسئتك اصتجا
ً

.3

تؤِّلد ك  راسئت ك اصبئحثني

ك  & (Hall & Williams, 2008; Blake et al., 2006; Gronhuag

)Kufmann,1988ك اتىك ضاورةك قيئمك املؤسسئتك اصسيئحيةك بئالبتكئرك منك فج ك التسئبك ميزةك تنئرسية.
.4

تبنيك منك نتئلجك  راسةك اصبئحثةك شريتك )(Cherrett, 2011ك مسئمهةك االبتكئرك يفك اصارعك منك رضئك زبئلنك املؤسسئتك 
َّ
اصسيئحيةك بنسبةك ) ،(%83ك ومتييزك املنتوجك بنسبةك ) ،(%78ك وحتسنيك جو ةك وصورةك اخلدمئتك بنسبةك ).(%69ك 
وهذاك مئك يتَّفقك مع ك  راسةك اصبئحثك جئلوبك وآخاونك ) (Jacob, Tintoré, Aguiló, & Mulet, 2003ك اص يك 
تبني ك منك نتئلجهئك مسئمهةك االبتكئرك يف ك حتسنيك صورةك املؤسسئتك اصسيئحية،ك وتعزيزك رحبيتهئ ك ك واصارعك منك رضئك 
َّ
زبئلنهئ.

.5

تؤلدك 

راسئتك اصبئحثنيك  (Hilman & Kaliappen, 2015; Sandvik et al., 2014; Victorino et al.,

)2005ك اتىك اصتأثرك اإلجيئيبك صالبتكئرك اتىك ف اءك ورحبيةك املؤسسئتك اصفندقية.ك 
.6

تعتربك اجملمعئتك )(Clustersك فرض ك شك ك إل خئلك االبتكئراتك يفك خمتتفك اجملئالتك االقتغئ ية،ك مبئك يفك ذصكك 
اجملمعك اصسيئحي:ك (ف)ك فرقية-انك طايقك 
جمئلك اصسيئحة.ك حيثك تكونك اصعالقئتك بنيك املؤسسئتك واملنظمئتك و َّ
إنشئءك حتئصفئتك اسرتاتيجيةك ) (Strategic alliancesك بنيك املؤسسئتك اصسيئحية؛ك و(ب)ك امو ية-انك طايقك 
إنشئءك شبكئتك اسرتاتيجيةك ).(Strategic networks

.7

تؤلدك  راسةك اصبئحثك بئياوك سينييسك وآخاونك ) (Peiró-Signes et al., 2015ك اتىك اصتأثرك اإلجيئيبك صتتواجدك 
ضمنك جممعك سيئحيك اتىك ف اءك املؤسسئتك اصفندقية.
َّ

.8

تعتربك اصسيئحةك املستدامةك شك ك منك فشكئلك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك لوهنئك طايقةك جديدةك يف ك اصتفكر،ك 
هتدفك إىلك اصتغديك إىلك مشكتةك اصسيئحةك اصتقتيديةك وآثئرهئك اصستبية.ك 
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.9

تعتربك معارةك اصشاال ك اصسوقيةك املستهدرةك واحتيئجئهتمك اصفا يةك فماك ضاوري،ك ألنَّهك الك ميكنك صتمؤسسئتك اصفندقيةك 

صوجيةك املتئحةك نظااك صنقصك اصقدراتك اصتشييتيةك فوك املوار ك املتئحة.
تبينك مجيعك اخلدمئتك اصتكنو
ً
 .10يوجدك  ورك مهمك ملختتفك رئئتك اصسيئحك املطورةك منك قِب ك اصبئحثنيك  (Smith, 1989 ; Gallup & American
;Express, 1989 ; Plog, 1987 ; Westvlaams Ekonomisch, 1986 ; Perreault et al., 1979.

) Cohen, 1972ك يفك اصتسويقك اصسيئحي ،ك حيثك ميكنهئك املسئمهة ك يفك امتيةك اختئذك اصقاارات ك املتعتقةك بتجزلةك 
اصسوق،ك تطوياك املنتوج،ك اصسعا،ك اصتوزيعك وخئصةك اصرتويج.
 .11يربرك اصبئحثونك احلئجةك إىل ك تطوياك منوذجك منفغ ك متعتقك بئصسيئحةك بئالختالفك واصتميُزك اصذيك تتسمك بهك امتيةك 
اختئذك قاارك اصشااءك يفك حئصةك املنتجئتك اصسيئحية،ك إذك يعو ك هذاك اصتميُزك إىل:ك (ف)ك غيئبك ائلدك متموسك اتىك 
االستثمئر؛ك (ب)ك احلجمك اصكبرك صإلنفئقك املتطتب؛ك (ج)ك اصتخطيطك املسبقك صإلنفئق؛ك و( )ك اصشااءك غرك اصعفوي.
 .12يتمك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك ور ًقئك صتبئحثك ريكتورينوك وآخاينك )(Victorino et al., 2005ك منك خالل:ك 
ابتكئرات ك نوع ك اصفندق

 ،(Hotelك استعمئل ك تكنوصوجيئ ك املعتومئت

ك )type innovations

ك  (Use of

)information technologyك وتكييفك اخلدمةك ).(Customization of service
ِّ
ي،ك لمئك ميكنك منك ختقك 
 .13يسئهمك االبتكئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك يفك حتسنيك متوقعهئك االسرتاتيجي ك ك وف الهئك اصفندق
ثقئرةك مؤسسئتيةك مكيَّفةك معك احتيئجئتك اصسوق،ك وبئصتئيلك ضمئنك اصاحبيةك اتىك املدىك اصطوي .
ُ
تبنيك منك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك )(Nicolau & Santa-María, 2013 ; Vila et al., 2012ك  َّ
فنك االبتكئراتك 
َّ .14
اتك األلثاك فمهية،ك لوهنئك تسه ك وتنظِّمك اصعمتيئتك اصداختيةك واألهمك 
اصتسويقيةك واالبتكئراتك اصعمتيةك منك االبتكئر
ِّ
منك ذصكك اصعالقئتك معك زبئلنك املؤسسئتك اصفندقية.
تبني ك منك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك ) (Grissemann et al., 2013 ; Ottenbacher M. C., 2007ك وجو ك 
َّ .15
ارتبئطك إجيئيبك بنيك االبتكئرك وتطوياك خدمئتك جديدةك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك وف الهئك اصسوقيك واملئيل،ك ولذصكك 
تعزيزك اصعالقةك معك اصعمالءك واصزبئلنك وحتسنيك مسعةك املؤسسة.
تبنيك منك نتئلجك 
َّ .16

راسئتك اصبئحثنيك  (Nhepera & Onajaefe, 2017 ; Khuong & Giang, 2014 ; Tigu

) et al., 2013 ; Bilgihan, 2012 ; Kassim, 2010 ; Victorino et al., 2005ك  َّ
فن ك االبتكئرك يعززك امليزةك 
اصتنئرسيةك صتمؤسسئتك اصفندقيةك منك خاللك تأثرهك اتىك خيئراهتم،ك ورضئهم،ك وواللهم،ك ونيتهمك إلائ ةك اإلقئمةك يفك 
تبني ك منك نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك (َّ Lagrosen, 2005 ; Victorino et al., 2005
)ك فن ك تورُاك 
ك 
اصفندق.ك لمئك  َّ
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االنرتنتك اجملئينك يفك اصيافك اصفندقيةك يسئهمك يفك اصارعك منك رضئك اصزبئلنك والسيمئك سيئحك األامئلك  (Business

)touristsك واحلفئظك اتيهمك لزبئلنك منتظمني.
تبني ك منك نتئلجك  راسةك اصبئحثنيك بئريك ولوالئميك ) (Parry & Kawakami, 2015ك وجو ك ارتبئطك إجيئيبك بنيك 
َّ .17
االستعدا ك صتدرع ك مقئب ك املنتجئت ك املبتكاة ك واصقيمة ك املدرلة ك هلئ ك (سواءً ك لئنت ك قيمة ك نفعية ك فو ك مثرة ك صتمتعةك 

َّ
ركك املستهتكك فن ك املنتجئتك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصية،ك سواءًك منك 
،)Utilitarian and hedonicك فيك لتمئك ف
نئحيةك خغئلغهئك اصوظيفيةك فوك م نئرعهئك اصعئطفية،ك لتمئك لئنك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك 

احلغولك اتيهئ.
تبني ك منك نتئلجك  راسةك اصبئحثنيك هيوك وهيونك ) (Heo & Hyun, 2015ك  َّ
فن ك إل راجك وسئل ك اصااحةك اصفئخاةك يفك 
َّ .18
املؤسسئتك اصفندقيةك (مث ك اصوايك اصفئي،ك واصتتفئز،ك واملسب ك واهلئتف،ك إخل)ك تأثرك إجيئيبك اتىك تقدياك اصزبئلنك صسعاك 
اصيارةك واستعدا همك صتدرعك منك فجتهئ .ك 
ثانيا :نتائج الدراسة الميدانية
يفك ضوءك إشكئصيةك اصدراسة،ك وبعدك  راسةك حئصةك اصوجهئتك اصسيئحيةك األجنبيةك اصاالدة،ك واختبئرك صحةك اصفاضيئتك 
املتعتقةك بئصدراسةك االستقغئلية،ك متك اصتوص ك إىلك جممواةك منك اصنتئلجك اصتطبيقية،ك اص يك سيتمك منئقشتهئك يفك ضوءك نتئلجك 
اصدراسئتك اصسئبقة.ك حيثك تتمث ك فمههئك ريمئك يتي :ك 
.1

تؤثاك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندقك )(Hotel type/design innovationsك اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك منك 
حيثك استعدا همك صإلقئمةك )(WTSك واستعدا همك صتدرعك )(WTPك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ ق،ك في َّ
ك فنك اصسيئحك 
اجلزالاينيك ياغبونك ومستعدونك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تعتمدك اتىك ابتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق،ك لمئك فهنمك 
مستعدونك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئك وهذاك مئك يتَّفقك معك 

راسةك اصبئحثك ريكتورينوك وزماللهك  (Victorino et

) al., 2005و راسةك اصبئحثنيك نيبئراك وفونئرئجيك )(Nhepera & Onojaefe, 2019 ; 2017ك و راسةك اصبئحثك 
ررالومئرانك ) (Veerakumaran, 2009ك اص يك تشرك هيك لذصكك إىلك اصتأثرك اإلجيئيبك البتكئراتك نوع/تغميمك 
ار.ك لمئك تبني َّ
اتك نوع/تغميمك اصفندقك تأثراك وفمهيةك بئصنسبةك 
ك فن ك فلثاك ابتكئر
اصفندقك اتىك امتيئتك اختئذك اصقا
َّ
ً

صتسيئحك اجلزالاينيك هي:ك (ف)ك املوقعك اجلياايفك املاللمك صتفندقك (منك حيثك قابهك منك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهية،ك إخل)ك 
كئرا ك يف ك صنئاة ك اصفندقة ك واملتمثتة ك يف ك رنئ ق ك اصبوتيكك 
وهذا ك مئ ك يتمئشى ك مع ك فحد ك فنواع ك اصفنئ ق ك األلثا ك ابت ً

) (Boutique hotelsك ومئك تؤلدهك  راسةك اصبئحثنيك )(Kim & Perdue, 2013؛ك (ب)ك احتواءك اصفندقك اتىك 
غافك تتميزك بتجهيزاتك ذاتك جو ةك ائصيةك وهوك مئك يتوارقك معك اصياضك اصاليسيك منك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك واملتمث ك 
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يفك اصااحةك ك وهذاك مئك يتَّفقك معك 

راسةك اصبئحثنيك ) (Kim & Perdue, 2013ك واصبئحثنيك  (Nhepera & Onojaefe,

)2019؛ك (ج)ك متيُزك اصفندقك جبوك ماي ،ك مث ك املوسيقىك املاحيةك واصعطورك اصطيبة،ك وهذاك مئك يشرك إىلك فمهيةك اصتسويقك 
احلسيك )(Sensorial marketingك وتأثرهك اتىك ستوكك اصسيئح.ك رئحلوارزك احلسيةك تسئهمك يفك تعزيزك اصتجابةك اص يك 
يعيشهئك اصسيئحك وتؤثاك إجيئبًئك اتىك اصقيمةك املدرلةك صتفندق،ك وهذاك مئك يتَّفقك معك  راسةك اصبئحثةك ليمك )(Kim, 2011ك 
و راسةك اصبئحثنيك ليمك وبئر يوك )(Kim & Perdue, 2013؛ك ( )ك املسئحئتك اخلضااءك احمليطةك بئصفندقك وهذاك مئك 

يتَّفقك معك  راسةك اصبئحثك ررالومئرانك )(Veerakumaran, 2009؛ك و(هـ)ك توررك اصفندقك صتجئربك رندقيةك رايدةك 
منك نواهئك منك خاللك متيُزهك منك حيثك اصتغميمك واملاارقك اصرتريهية،ك وهذاك مئك يعو ك حسبك رفينئك إىلك رغبةك اصسيئحك 
يفك ايشك جتئربك رايدةك ومميَّزةك فثنئءك رحالهتمك اصسيئحيةك ومئك يتَّفقك معك 

نيك ليمك وبئر يوك  & (Kim
ك 
راسةك اصبئحثَ

) Perdue, 2013ك و راسةك اصبئحثَنيك نيبئراك وفونئرئجيك ).(Nhepera & Onojaefe, 2019
.2

يؤثاك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك ) (Use of information technologyك اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك 

َّ
ك اإلقئمةك يفك اصفندق،ك فيك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
منك حيثك استعدا همك صإلقئمةك واستعدا همك صتدرعك منك فج
ياغبونك ومستعدونك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تستعم ك تكنوصوجيئك املعتومئت،ك لمئك فهنمك مستعدونك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك ريهئ،ك وهذاك مئك يتَّفقك معك  راسةك اصبئحثك ريكتورينوك وزماللهك ) (Victorino et al., 2005و راسةك 
اصبئحثني ك نيبئرا ك وفونئرئجي

ك )& Onojaefe, 2019 ; 2017

 (Nheperaك و راسة ك اصبئحث ك ررالومئرانك 

)(Veerakumaran, 2009ك اص يك  تشرك هيك لذصكك إىلك اصتأثرك اإلجيئيبك الستعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك اتىك 
لمئك تبني َّ
صوجيئك املعتومئتك تأثراك وفمهيةك 
ك فن ك فلثاك االبتكئراتك املتعتقةك بئستعمئلك تكنو
امتيئتك اختئذك اصقاار.ك ك 
َّ
ً
بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك هي:ك (ف )ك توراك انرتنتك وايك رئيك جمئنيةك وذاتك سااةك ائصية،ك وهذاك مئك يتوارقك معك 

إحغئليئتك ستطةك ضبطك اصربيدك واالتغئالتك اإلصكرتونيةك ) (ARPCEك اص يك تشرك إىلك وصولك اصعد ك اإلمجئيلك 
ملشرتليك االنرتنتك يفك اجلزالاك إىلك فلثاك منك 42ك متيونك مشرتًلئك يفك ائمك  2018ك .ك لمئك تتَّفق هذهك اصنتيجةك معك نتئلجك 
راسئتك جممواةك منك اصبئحثنيك اص يك بيَّنتك تأثرك تورُاك وسااةك االنرتنتك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك اتىك قااراتك 
اصسيئح ك وستوليئهتم ك  (Nhepera & Onojaefe, 2019, 2017 ; Heo & Hyun, 2015 ; Bilgihan,
2012 ; Kassim, 2010.; Lee & Tussyadiah, 2010 ; Veerakumaran, 2009 ; Victorino et al.,

ِّ
اءك اصيافك اصفندقيةك اتىك نظئمك ميكنك منك تكييفك  رجةك حاارةك اصيارة،ك وهذاك مئك يتَّفق ك معك 
)2005؛ك (ب)ك احتو
راسةك اصبئحثنيك ليمك وبئر يوك )(Kim & Perdue, 2013ك و راسةك اصبئحثنيك )(Waldhöra & Freidla, 2006؛ك 
ةك صتتسديدك (نقداك فوك بئستعمئلك بطئقةك التمئن،ك إخل)ك وإمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنتك وهذاك 
(ج)ك تورُاك طاقك متعد
ً
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مئك يتَّفقك مع ك 

راسئتك اصبئحثنيك  ; (Anamaria & Maria-Cristina, 2013 ; Kim & Perdue , 2013

)Iorgulescu & Rãvar, 2013.; Victorino et al., 2005ك ومئك يتمئشىك معك اصتطوراتك اصتكنوصوجيةك احلئ ثةك 
نت.ك إذك تبنيك 
يفك اآلونةك األخرةك والك سيمئك تزايدك اد ك األشخئصك املئصكنيك صبطئقةك التمئنك واملتغتنيك بشبكةك االنرت
َّ
منك نتئلجك اصدراسةك فنك َك )(%37,1ك منك فراا ك اصعينةك يدرعونك مثنك احلجزك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك بئالاتمئ ك اتىك 
االنرتنت ،ك سواءً ك بئالاتمئ ك اتى ك املوقع ك اإلصكرتوين ك اخلئص ك بئصفندق ك ( )%8,3ك فو ك بئالاتمئ ك اتى ك املواقعك 
املتخغغةك يفك اصسفاك )(OTAsك مث ك موقعك بولينغك ()%28,8؛ك ( )ك وجو ك نظئمك إصكرتوينك صيتقك اصيافك اصفندقيةك 
مث ك اصبطئقئتك املمينطة،ك  ك وتورُاك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيارةك وهذاك مئك يتَّفقك معك  راسئتك اصبئحثنيك 
(Nhepera & Onojaefe, 2019; Veerakumaran, 2009 ; Waldhöra & Freidla,.2006; Dan

)Reid & Sandler, 1992؛ك و(هـ )ك تواجدك اصفندقك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك (مث ك اصفئيسبوك،ك إخل)ك 
وامتاللهك ملوقعك إصكرتوينك تفئاتيك مبتكاك وجذاب،ك وهذاك مئك يتَّفقك معك نتئلجك 

راسةك اصبئحثَنيك ك  & (Anamaria

).Maria-Cristina, 2013ك االوةك اتىك ذصك ،ك رقدك فشئرتك نتئلجك اصدراسةك إىلك ااتمئ ك اصسيئحك اجلزالاينيك 
مغئ ر ك املعتومئت ك اإلصكرتونية ك اند ك اختئذهم ك صقاارات ك اصشااء ،ك إذ َّ
ك فن ك فغتبية ك فراا ك اصعينة ك يستعينون ك بئملواقعك 
اإلصكرتونيةك املتخغغةك يفك اصسفاك )(OTAsك مث ك موقعك بولينغك (،)%73,9ك ومواقعك اصتواص ك االجتمئايك ()%39ك 
واملوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندقك ()%34,9ك منك فج ك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ ق.ك إذك تسم ك هذهك 
َّ
يدك منك املعتومئتك حولك املؤسسئتك اصفندقيةك لمئك فهنئك تتي ك اصفاصةك 
املغئ رك اإلصكرتونيةك بئحلغولك اتىك املز
صتسيئحك بئالطالعك اتىك آراءك وتعتيقئتك اصسيئحك اآلخاينك ).(eWOM
.3

يؤثاك تكييفك اخلدمةك ) (Customization of serviceك اتىك ستوكك اصسيئحك اجلزالاينيك منك حيثك استعدا همك 
َّ
ق،ك فيك فن ك اصسيئحك اجلزالاينيك ياغبونك ومستعدونك 
صإلقئمةك ك واستعدا همك صتدرعك ك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ
صإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تقومك بتكييفك خدمئهتئك ور ًقئك صاغبئهتمك وحئجيئهتم،ك لمئك فهنمك مستعدونك صتدرعك منك 
فج ك اإلقئمةك ريهئك وهذاك مئك يتَّفقك معك  راسةك اصبئحثك ريكتورينوك وزماللهك ) (Victorino et al., 2005و راسةك 
اصبئحثنيك نيبئراك وفونوجئيفك )(Nhepera & Onojaefe, 2019 ; 2017ك اص يك تشرك هيك لذصكك إىلك اصتأثرك اإلجيئيبك 
ك تبني َّ
تأثراك 
صتكييفك اخلدمةك اتىك امتيئتك اختئذك اصقاار.ك لمئ َّ
ك فنك فلثاك اصعاوضك اخلدميةك املتعتقةك بتكييفك اخلدمةك  ً
وفمهيةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالاينيك هي:ك (ف)ك سااةك تسجي ك اصدخولك )(Check-inك واخلاوجك )(Check-outك منك 
اصفندقك وإمكئنيةك تكييفهئك ور ًقئك صاغبئتك اصسيئح،ك وهذاك مئك يتَّفقك معك نتئلجك 

راسئتك اصبئحثنيك  & (Nhepera

)Onojaefe, 2019 ; Khuong & Giang, 2014 ; Kim & Perdue, 2013.; Victorino et al., 2005؛ك 
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(ب )ك توررك فسعئرك تاوجييةك مبتكاةك (مث ك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك صفرتةك معينةك فوك جمئنيةك فحدك املاارقنيك 
يفك ررتاتك حمد ة،ك إخل).ك وهذاك مئك يشرك إىلك فمهيةك االبتكئراتك اصسعايةك )(Pricing innovationsك بئصنسبةك صتسيئحك 
اجلزالايني،ك  ورغبتهمك يفك االستفئ ةك منك اصعاوضك اصرتوجييةك اص يك تقدِّمهئك املؤسسئتك اصفندقية،ك وهذاك مئك يتَّفقك معك 
نتئلجك  راسئتك اصبئحثنيك )(Nhepera & Onojaefe, 2019 ; Khuong & Giang, 2014؛ك (ج)ك توررك 
فسعئرك تفضيتيةك و/فوك امتيئزاتك صتعمالءك األوريئء،ك هذاك مئك يشرك إىلك فمهيةك باامجك اصوالءك )(Loyalty programsك 
وتأثرهئك اتىك اصقااراتك اصشااليةك صتسيئحك اجلزالايني،ك في َّ
ك فنك اصسئل ك اجلزالايك ميي ك إىلك اختيئرك املؤسسئتك اصفندقيةك 
اص ي ِّ
ك متكنهك منك االستفئ ةك واحلغولك اتىك امتيئزاتك مقئب ك ورئلهك هلئك ومستعدك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ ،ك ك وهذاك 
مئك يتمئشىك معك نتئلجك 

راسئتك اصبئحثنيك  (Nhepera & Onojaefe, 2019 ; La Rose & Rowson, 2017

); Kim & Perdue, 2013؛ك ( )ك خمئطبةك موظفوك اصفندقك ل ك زبونك بئمسهك (ستوكك و و ،ك ابتسئمئت،ك إخل)،ك 
َّ
فيك فنك اصتفئا ك معك 
وقدرهتمك اتىك اصتحدثك بتيةك اصزبونك واهتمئمهمك اخلئصك واملكيَّفك ور ًقئك صاغبئتك ل ك زبون،
موظفيك املؤسسئتك اصفندقيةك وحسنك معئمتتهمك ذو ك فمهيةك لبرةك بئصنسبةك صتسيئحك اجلزالايني،ك وهذاك مئك يشر ك إىلك 
فمهيةك ابتكئراتك املوار ك اصبشايةك ).(Human resource innovationsك يعو ك ذصكك إىلك اصتأثرك اصكبرك صتموار ك 
اصبشايةك اتىك جو ةك تستيمك اخلدمة،ك إذك يقومك موظفوك اصفنئ قك بئالتغئلك املبئشاك معك اصسيئحك واصعمالءك منك خاللك 
حتايكك املنتجئتك املئ يةك صتفندقك وتستيمك خمتتفك اخلدمئتك اص يك تسئادك اتىك ختقك جتئربك إجيئبية،ك وهذاك مئك 
يتَّفقك مع ك نتئلجك 

راسئتك اصبئحثنيك  ; (Nhepera & Onojaefe, 2019 ; La Rose & Rowson, 2017

Van Vaerenbergh & Holmqvist,.2013 ; Avermaete, Viaene, Morgan, & Crawford,

).2003
.4

بتكاةك بئختالفك 
تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك امل ك 
َّ
جنسهم،ك بتدك إقئمتهم،ك سنهم،ك مهنتهم،ك حئصتهمك اصعئلتيةك فوك مستويئهتمك اصتعتيمية،ك ولذصكك مستويئتك  خوهلم،ك 
َّ
يقة،ك وصديهمك 
وهذاك مئك يشرك إىلك فنك خمتتفك اصفئئتك منك اصسيئحك اجلزالاينيك يدرلونك اصفنئ قك املبتكاةك بنفسك اصطا ك 
االستعدا ك نفسهك صإلقئمةك ريهئ.ك 

.5

ك منك نتئلجك اصدراسةك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
ك 
تبني
َّ
دقك مبتكاك تبعئك حلئصتهمك اصعئلتية،ك إذك  َّ
فنك اصسيئحك اجلزالاينيك املنتمينيك صفئةك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رن
ً

"املطتقني"ك همك األلثاك استعدا ًاك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا.ك قدك يعو ك ذصكك إىلك ك  َك لونك امتيةك صنعك 
َّ
ك فيك فنك صألراا ك املنتمينيك إىلك هذهك اصفئةك احلايةك يفك اختئذك اصقااراتك  ونك تد ُخ ك فطاافك 
اصقاارك را يةك يفك هذهك احلئصة،
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َّ
َّهك جتدرك اإلشئرةك إىلك فنك نسبةك فراا ك اصعينةك اصذينك ينتمونك إىلك هذهك اصفئةك جدُك ضئيتةك (،)%1,5ك صذاك 
فخاى.ك غرك فن
اتىك هذهك اصنتئلجك فنك تستخدمك حبذر.
.6

تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
َّ
تبعئك صبتدك اإلقئمة ،ك  َّ
إذك فن ك صتسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك 
اجلزالاينيك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة ك  ً

بئخلئرجك استعدا ًاك فلربك صدرعك ا ملزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك بئصسيئحك اجلزالاينيك 

املقيمنيك بئجلزالا.ك قدك يعو ك ذصكك إىلك لونك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك فلثاك خربةك وجتابةك ريمئك يتعتقك 

بئصسفاك واإلقئمةك يفك اصفنئ ق،ك مئك جيعتهمك فلثاك استعدا ًاك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك اص يك تورِّاك 
مستويئتك ائصيةك منك اخلدمةك واص يك تتوارقك معك توقعئهتمك ورغبئهتم.ك لمئك قدك يعو ك ذصكك إىلك اصبيئةك احمليطةك بئصسيئحك 
اجلزالاينيك املقيمنيك بئخلئرجك واص يك ختتتفك انك تتكك احمليطةك بئصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك بئجلزالا.ك رقدك اتض ك منك 
نتئلجك اصدر َّ
اسةك فن ك فغ تبيةك فراا ك اصعينةك املقيمنيك بئخلئرجك يقيمونك بفانسئ،ك وبايطئنيئ،ك ولندا،ك واإلمئراتك اصعابيةك 
املتحدةك واصواليئتك املتحدةك األمايكية،ك ومنك اصواض َّ
ك اصغنئاةك اصفندقيةك يفك تتكك اصبتدانك فلثاك تطوراك وحداثةًك 
ك فن
ً
جك متعو ونك اتىك مستويئتك 
مقئرنةك بئصغنئاةك اصفندقيةك اجلزالاية،ك صذاك قدك يكونك اصسيئحك اجلزالايونك املقيمونك بئخلئر ِّ

.7

معينةك منك اخلدمة،ك مئك جيعتهمك فلثاك استعدا ًاك صتدرعك منك فج ك احلفئظك اتيهئ.
تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
َّ
تبعئك صنوعك اصيارةك اصفندقيةك اص يك فقئمواك هبئك آخاك 
اجلزالاينيك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك امل ك 
بتكاة ك  ً

ماة .ك حيثك اتض َّ
ك فن ك صتسيئحك اصذينك فقئمواك جبنئحك رغبةً ك واستعدا ًاك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك 
بئصذينك فقئمواك يفك غارةك ائ ية،ك لمئك  َّفهنمك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك اإلقئمةك ريهئ.ك قدك يعو ك 
ك اصفئةك األوىلك منك اصسيئحك اتىك مستوىك معنيك منك اخلدمةك واجلو ة،ك إضئرةك إىلك خمتتفك اصتجهيزاتك 
ذصكك إىلك تع ُو
َّ
املتئحةك يفك اصيافك اصفندقيةك منك نوعك "جنئح"ك واص يك تكونك فلثاك ررئهيةك مقئرنةك بتتكك املتئحةك يفك اصيافك اصعئ ية.ك 
وبئصتئيل،ك قدك تُدركك هذهك اصفئةك منك اصسيئح َّ
ك بأنك اصفنئ قك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصيةك سواءًك لئنتك هذهك اصقيمةك نفعيةك 
َّهك لتمئك ف ركك 
) (Utilitarianك فوك ائطفيةك ) (Hedonicك وهذاك مئك يتمئشىك معك اصدراسئتك اصسئبقةك اص يك تاىك فن ك 
اصسئل َّ
ك فن ك املنتجئت/اخلدمئتك املبتكاةك ذاتك قيمةك ائصية،ك سواءًك منك نئحيةك خغئلغهئك اصوظيفيةك فوك منئرعهئك 

اصعئطفية،ك لتمئك لئنك اتىك استعدا ك صدرعك املزيدك منك املئلك منك فج ك احلغولك اتيهئ.
.8

تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
َّ
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبعئك صتغنيفك اصفندقك اصذيك فقئمواك بهك آخاك ماة،ك حيثك نالحظك منك نتئلجك 
اجلزالا
ً
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اصدراسةك  َّ
فنك متوسطك االستعدا ك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك يز ا ك بئرتفئعك تغنيفك اصفندقك اصذيك متتك اإلقئمةك 
به.ك  َّ
فيك فنك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك فقئمواك يفك اصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك (والك سيمئك اصفنئ قك ذاتك مخسك جنوم)ك 
رضئك وتع ُو ك اصسيئحك اجلزالاينيك املقيمنيك يفك 
همك األلثاك استعدا ًاك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك قدك يعو ك ذصكك إىلك  ك 
لونك بأنك اصفنئ قك 
َّك 
اصفنئ قك ائصيةك اصتغنيفك اتىك مستويئتك ائصيةك منك اجلو ةك واخلدمةك املقدَّمة،ك مئك جعتهمك يدر

متكنهمك منك 
املبتكاةك هيك لذصكك تورِّاك قيمةك ائصيةك (وظيفيةك فوك ائطفية)ك و َّفهنئك تستجيبك صتوقعئهتمك ورغبئهتمك و ِّك 
احلغولك اتىك مستويئتك ائصيةك منك اجلو ةك واخلدمة.
.9

تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك ادمك وجو ك راوقك معنويةك بنيك استعدا ك اصسيئحك اجلزالاينيك صإلقئمةك واستعدا همك صتدرعك 
َّ
منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك بئختالفك غاضهمك منك اصسفا،ك في َّ
ك فنك صسيئحك اصرتريهك )(Leisure touristsك 
وسيئحك األامئلك )(Business touristsك نفسك االستعدا ك صإلقئمةك وصتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاة.ك 
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.

تبنيك منك نتئلجك اصدراسةك وجو ك راوقك ذاتك  الصةك إحغئليةك اندك مستوىك اصدالصةك ()0,05ك بنيك استعدا ك اصسيئحك 
َّ .10
َّ
ئك صوجهةك اصسفا،ك إذك فنك صتسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك 
ينيك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك تبع
اجلزالا
ً

سفاهمك  اخ ك اجلزالاك استعدا ًاك فلربك صإلقئمةك يفك اصفنئ قك املبتكاةك مقئرنةك بئصذينك يقيمونك يفك اصفنئ قك فثنئءك اصسفاك 
خئرجك اجلزالاك فوك  اخ ك وخئرجك اجلزالا .ك قدك يعو ك ذصكك إىلك ادمك رضئك اصسيئحك اجلزالاينيك اصذينك يقيمونك يفك 

بتكاةك وذاتك 
ك 
اصفنئ قك فثنئءك سفاهمك  اخ ك اجلزالاك انك اصفنئ قك املتئحة،ك ورغبتهمك يفك احلغولك اتىك خدمئتك م
لونك بأنك اصفنئ قك املبتكاةك تورِّاك قيمةك فاتىك و ِّ
َّ
متكنهمك منك اإلشبئعك األرض ك حلئجيئهتمك 
جو ةك ائصية،ك وبئصتئيلك يدر
ورغبئهتم.
 .11تشرك إحغئليئتك اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك ) (WTTC, 2020ك إىلك استحواذك صنئاةك اصسيئحةك اتىك 
%10,3ك منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك اصعئمليك (حوايلك  9126,7متيئرك  والر)ك سنةك ،2019ك إذك اتىك هذهك املسئمهةك 
فنك تاتفعك بنسبةك  %3,7سنويًئك بنيك ،2029-2019ك بئصيةًك  13085,7متيئرك  والرك (فيك حوايلك  %11,5منك اصنئتجك 
احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك .2029ك لمئك وصَّدتك صنئاةك اصسيئحةك حوايلك 330ك متيونك منغبك ام ك (فيك %10,4ك منك 

إمجئيلك اصعمئصة)ك سنةك  ،2019إذك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك إىلك  420,659متيون منغبك ام ك سنةك 2029ك 
(فيك حوايلك %11,7ك منك اصعمئصةك اصكتية).
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 .12اتىك اكسك اصعديدك منك اصبتدانك اص يك تتميزك بنقصك االتغئلك فوك االرتبئطك بنيك صنئاةك اصسيئحةك وفنظمةك االبتكئرك 
اصوطنية،ك قئمتك اصناويجك بإ ك مئجك اصسيئحةك يفك سيئستهئك االبتكئرية،ك وذصكك منك خاللك تطوياك  ك بانئمجك حيم ك انوانك 
"اصناويجك صالبتكئر"ك ) (Innovation Norwayك اصذيك يعتربك ف اةك وطنيةك وإقتيميةك صسيئسةك احلكومةك اصناوجيية،ك 
حيثك يهدفك هذاك األخرك إىل ك تعزيزك االبتكئرك ضمنك اقتغئ هئك والسيمئك ضمنك صنئاةك اصسيئحة،ك إذك تؤِّلدك 
احلكومةك اتىك فمهيةك االبتكئرك وتعتربهك ضاوريك صتحقيقك اصتنئرسية،ك وحتسنيك اإلنتئجيةك وختقك اصنموك يفك صنئاةك 
اصسيئحة.
 .13هتدفك احلكومةك اصناوجييةك اربك بانئجمهئك "اصناويجك صالبتكئر"ك إىلك ماارقةك املؤسسئتك اصسيئحيةك صكيك تتمكنك منك 
)ك اصتحولك إىلك مور ك مميَّزك صتكفئءةك ك 
تطوياك ميزهتئك اصتنئرسيةك وتعزيزك االبتكئرك يفك فنشطتهئك وذصكك منك خالل:ك (ف
ِّ
) (A provider of competenceمنك خاللك تزويدك خمتتفك اجلهئتك اصفئاتةك بئصوثئلقك واملعتومئتك حولك اصغنئاةك 
اصناوجييةك صتسيئحةك واصسفا،ك واصفاصك اصسوقيةك وتقدميك اد ك ك من ك اصدوراتك اصتكوينيةك يفك مجيعك فحنئءك اصبتد؛ك (ب)ك 
اصتحولك إىلك شايكك صتتنميةك )(A development partnerك منك خاللك مسئادةك اصشالئتك اصسيئحيةك اتىك اصتطورك 
سو ك اءً ك من ك اصنئحية ك اصتجئرية ،ك االقتغئ ية ك فوك االجتمئاية،ك إضئرةك إىلك املسئمهةك يفك تطوياك املنتجئتك واخلدمئتك 
املبتكاةك اص يك تستهدفك اصشاال ك اصسوقيةك اخلئصةك بسيئحةك اصرتريه،ك سيئحةك األامئلك ولذصكك اصسيئحك احملتيني؛ك 

و(ج)ك اصتحولك إىلك شايكك تسويقيك )(A marketing partnerك منك خاللك  راسةك احتيئجئتك خمتتفك اصشاال ك 
اصسوقيةك املستهدرةك وإنشئءك قنواتك توزيعك رعئصة،ك بُييَ َةك زيئ ةك اصاغبةك واصنيةك صتسفاك إىلك اصناويج،ك ومنك فج ك جع ك 
اختيئرك اصناويجك لوجهةك سيئحيةك امتيةك سهتة،ك واصارعك منك راصك اصبيعك ملختتفك اصشالئءك اصتجئريني.
 .14تف ُوقك اإلمئرات ك اصعابيةك املتحدةك اتىك اص عديدك منك اصوجهئتك اصسيئحيةك األخاى،ك وهذاك مئك تؤلدهك إحغئليئتك 
اجملتسك اصعئمليك صتسيئحةك واصسفاك اص يك تشرك إىلك تف ُوقك معدلك اصنموك املتوقعك يفك صنئاةك اصسيئحةك بئإلمئراتك اصعابيةك 
املتحدةك بنيك 2017ك و2027ك (حوايلك )%4,9ك اتىك معدلك اصنموك املتوقعك اتىك املستوىك اصعئمليك (%3,8ك سنويًئ).
َّ
بيةك املتحدةك اتىك فنك االبتكئرك هوك مستقب ك االستثمئرك اصبشاي،ك حيثك قئمتك بئصتعبرك 
 .15يؤلدك قئ ةك اإلمئراتك اصعا

انك ذصكك منك خاللك رؤيتهئك صسنةك .2021
 .16تعتربك إمئرةك  يبك رالدةك يفك جمئلك تطوياك اصسيئحةك واصتسويقك مقئرنةك ببتدانك اخلتيجك األخاى،ك حيثك تعتربك  يبك 
اإلمئرةك اص يك استقطبتك فلربك اد ك منك اصسيئحك اصدوصينيك خاللك سنةك 2019ك (حوايلك %74ك منك إمجئيلك اصسيئحك 
اصدوصينيك اصواردينك إىلك اإلمئراتك اصعابيةك املتحدة).
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َّ .17
متكنتك إمئرةك  يبك منك تعزيزك مكئنتهئك اتىك اخلئرطةك اصعئمليةك يفك اصسيئحةك واصتجئرةك واألامئلك  ك وذصكك بفض ك اصعديدك 
منك اصعوام ك املتمثتةك يف:ك االستقاار،ك اصسيئسةك االقتغئ يةك واصسيئحيةك صتحكومة،ك إمكئنيةك اصوصولك صإلمئرة،ك اصبىنك 
اصتحتيةك املتطورة،ك معئملك اجلذبك اصسيئحيك املبتكاة،ك اصرتويجك (اربك مواقعك اصتواص ك االجتمئاي ك ك واملواقعك اإلصكرتونية)ك 
واصثقئرةك واجملتمع.
األلثاك ابتكئراك يفك اصعئملك خاللك اصسنواتك اصقئ مة،ك قئمتك اإلمئرةك سنةك 
 .18ك متئشيًئك معك رؤيةك  يبك صكيك تغب ك املدينةك 
ً
2015ك بتطوياك تقاياك ومؤشاك حولك االبتكئر،ك يُداىك "مؤشاك  يبك صالبتكئر"ك ).(Dubai Innovation Index
 .19حتتويك اجلزالاك اتىك مجيعك اصعوام ك اص يك منك شأهنئك فنك تسم ك صتسيئحةك بئالز هئر،ك إالك فهنئك الك تستقطبك سوىك 
ِ
جزء ك صي ِك ر ك منك اصسيئحك مقئرنةك ببتدانك اصبحاك األبيضك املتوسطك األخاى.ك يعو ك ذصكك إىلك ادم ك توصِّ
يهئك اهتمئم ك ئك 
ً
لبراك صتسيئحة.ك إذك متك ااتب ك ئرهئك منك طافك اصستطئتك اجلزالايةك لتأثرك فجنيبك غرك ماغوبك ريه،ك وصنئاةك غرك جمديةك 
ً
ِّ
مجئلك يتمتعك مبيزةك تنئرسيةك متكنهك منك حتقيقك 
ملك يتمك ااتبئرهئك ك لغنئاةك ذاتك فوصوية،ك وال ل
ك 
ية،ك و
صتتنميةك االقتغئ ك 
اصتنميةك االقتغئ ية.
 .20تُقدَّرك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بـك  669,15متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك 
( 2019فيك معدلك منو َّ
ك مقدرك حبوايلك %3,6ك مقئرنةك بـك .)2018ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك بنسبةك %2,4ك سنويًئك 
صكيك تبتغك  968,6متيئرك  ينئرك جزالايك (فيك حوايلك  %3,7منك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيل)ك سنةك .2030ك إضئرةك إىلك 
ذصك،ك قئمتك بتوصيدك 309505ك منغبك ام ك مبئشاك سنةك 2019ك (فيك حوايلك %2,8ك منك اصعمئصةك اصكتية).ك حيثك 
تشرك اصتنبؤاتك إىلك توصيدك  508324منغبك ام ك مبئشاك (فيك حوايلك  %3,3منك اصعمئصةك املبئشاة)ك سنةك ،2030ك 
صكنك يبقىك معدلك اصنموك املاتقبك يفك اجلزالاك بنيك سن يك 2018ك و2028ك واملقدَّرك بـك %1,9ك سنويًئك منخفض مقئرنةك 
مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئمليك (%2,2ك سنويًئ) .ك 

 .21تُقدَّرك املسئمهةك اصكتيةك صغنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك بـك 1474,6ك متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك 
.2019ك اتىك هذهك املسئمهةك فنك تاتفعك إىلك  1907متيئرك  ينئرك جزالايك سنةك 2030ك (فيك حوايلك % 7,3ك منك اصنئتجك 
احملتيك اإلمجئيل).ك غرك فن ك معدلك اصنموك املاتقبك يفك اجلزالا ك بنيك سن ي ك  2018ك و 2028ك واملقدَّرك بـك  %2,8ك سنويًئك 
َّك 
يبقىك منخفض مقئرنةك مبعدلك اصنموك املاتقبك اتىك املستوىك اصعئملي ك ( %3,8ك سنويئ).ك اتىك هذهك املالحظةك فنك 
فنك منظمةك اصسيئحةك اصعئمليةك تشرك إىل َّ
ك فنك اد ك اصسيئحك اصدوصينيك يفك االقتغئ يئتك 
تُك ؤخذك بعنيك االاتبئر،ك خئصةك و َّك 
ك وإرايقيئك سينموك بسااةك مضئافةك 
اصنئشئةك آلسيئ،ك ك وفمايكئك اصالتينية،ك ك وفوروبئك اصوسطىك واصشاقية،ك ك واصشاقك األوسط ك 
سنويًئ).
سنويًئ)ك مقئرنةك بئالقتغئ يئتك املتقدمةك (+2,2%ك  ك 
(+4,4%ك  ك 
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 .22ك قئمتك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك بتوصيدك  648695منغبك ام ك سنةك 2019ك (فيك %6ك منك اصعمئصةك اصكتية).ك 
حيثك تشرك اصتنبؤاتك إىلك توصيدك  1007860منغبك ام ك سنةك 2030ك (فيك حوايلك  %6,6منك اصعمئصةك اصكتيةك 
يفك اجلزالا).
 .23تشرك اإلحغئليئتك إىلك اصتنئقصك املستماك حلغةك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك منك االستثمئراتك اإلمجئصيةك منذك سنةك 
.2005ك إذك نالحظك اخنفئضهئك منك  %7,1منك إمجئيلك االستثمئراتك سنةك 2005ك إىلك %2,3ك سنةك .2018ك حيثك 
يعتربك االستثمئرك غرك لئفك ك صتنميةك صنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك وتتبيةك اصطتبك احملتيك واصدويل .ك 
 .24وصَّدتك اصنفقئتك احملتيةك يفك اصسيئحةك %97ك منك املسئمهةك املبئشاةك صغنئاةك اصسيئحةك يفك اصنئتجك احملتيك اإلمجئيلك سنةك 
،2019ك مقئرنةك بـ ـك %3ك منك صئ راتك اصسيئحك فوك اصزوارك (نفقئتك اصسيئحك األجئنبك فوك ائلداتك اصسيئحةك اصدوصية).ك 
وهذاك مئك يؤِّلدك طييئنك اصسيئحةك اصداختيةك يفك اجلزالا،ك فيك تكئ ك فنك تكونك مسئمهةك اصسيئحك األجئنبك منعدمةك 
مقئرنةك بأغتبيةك اصبتدانك األخاى،ك والك سيمئك اصوجهئتك اصسيئحيةك حم ك اصدراسةك واملتعتقةك بئصناويجك ( %31ك منك 
نفقئتك اصسيئحك األجئنب)ك واإلمئراتك اصعابيةك املتحدةك (%77ك منك نفقئتك اصسيئحك األجئنب).ك 
ثالثا :اقتراحات الدراسة
بنئءًك اتىك  اصنتئلجك املتوص ك إصيهئك يفك هذهك اصدراسة،ك ميكنك تقدميك جممواةك منك االقرتاحئتك اص يك متك تقسيمهئك 

هةك إىلك مسريك املؤسسئتك اصفندقية ك واصنئبعةك انك 
املوج
ِّ
إىلك رئتنيك رليسيتني .ك تتعتقك اصفئةك األوىلك بئالقرتاحئت ك  َّ
املوجهةك إىلك مسريك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلزالايةك 
اصدراسةك االستقغئلية،ك يفك حنيك تتعتقك اصفئةك اصثئنيةك بئالقرتاحئتك  َّ
واصستطئتك اصعئمةك وصنئاةك اصسيئحةك اجلزالايةك بشك ك ائم :ك 
أ .االقتراحات الموجهة لمسيري المؤسسات الفندقية
.1

ميكنك تتخيصك فهمك االقرتاحئتك املوجهةك ملسريك املؤسسئتك اصفندقيةك ريمئك يتي :ك 
ِ
ئءك فمهيةك 
ك 
اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك املستهدرةك صتسيئحك اجلزالاينيك (سواءًك لئنتك حمتيةك فوك فجنبية)ك إاط
ك نظااك ألمهيتهئك وتأثرهئك اإلجيئيبك اتىك خيئراتك اصسيئحك واستعدا همك صتدرعك 
لبرةك البتكئراتك نوع/تغميمك اصفندق ً
منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تعتمدك اتيهئ.ك واتىك ضوءك نتئلجك اصدراسة،ك اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقية:ك 

(ف)ك اصتوجهك حنوك تطوياك رنئ قك اصبوتيكك اصعغايةك ) (Boutique hotelsك اندك تغميمك منوذجك اصفندقك واالختيئرك 
اصدقيقك صتموقعك اجلياايفك صتفندقك منك حيثك قابهك منك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهيةك واملطئامك وغرهئك منك اوام ك 
اجلذبك اصسيئحيك األخاى؛ك (ب)ك اصعم ك اتىك توررك جتهيزاتك ذاتك جو ةك ائصيةك  اخ ك اصيافك اصفندقية؛ك (ج)ك 
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اصعم ك اتىك توررك جتئربك قيِّمةك صتسيئحك منك خاللك االاتمئ

ك اتىك فسئصيبك اصتسويقك احلسيك  (Sensorial

)،marketingك اتىك سبي ك املثئل،ك بئستطئاةك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك بثك اطورك طيِّبة،ك وموسيقىك ماحية،ك 
اك استعمئلك اصنكهئتك وتوررك فطبئقك 
ك 
فخر
وتوررك اإلضئءةك اجليدةك واصتغميمك اجلذابك صتفندقك و ك 
اصيافك اصفندقية،ك و ً

ذاتك مذاقك وجو ةك ائصيةك منك فج ك تعزيزك جتابةك اصسيئحك وجعتهئك فلثاك متعة؛ك ( )ك توررك املسئحئتك اخلضااءك والك 
سيمئك يفك حئصةك املنتجعئتك اصسئحتيةك )(Coastal resortsك اص يك تتسمك ائ ةك بِ ِك َربك مسئحتهئ،ك واص يك يتوقعك اصسئل ك 
فنك حتتويك اتىك مسئحئتك خضا ِّ
اءك متكنهك منك االستمتئعك بئجلوك واهلواءك اصطتقك وحتقيقك فقغىك منفعةك منك اإلقئمة؛ك 
و(ه)ك اصرتليزك اتىك اصتسويقك اصتجاييبك ) (Experiential marketingك منك فج ك متييزك مؤسستهمك فوك االمتهمك 
اصتجئريةك انك املنئرسني.ك إذك اتىك املسرينك تعزيزك جتئربك اصسيئحك منك خاللك متييزك ااوضهمك ك وخدمئهتم،ك واألخذك 
بعنيك االاتبئرك تغميمك خمتتفك املاارقك واصيافك اصفندقيةك منك فج ك اصتميُزك انك اصعاوضك املقدمةك يفك بقيةك اصفنئ ق،ك 
إضئرةك إىلك توررك ماارقك تاريهيةك متميَّزةك مث ك املسب ك وقئائتك األصعئب.ك 
.2

اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك استعمئلك تكنوصوجيئك املعتومئتك يفك مؤسسئهتمك نظًااك ألمهيتهئك وتأثرهئك اإلجيئيبك 
اتىك خيئراتك اصسيئحك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تستعمتهئ.ك واتىك ضوءك نتئلجك 

اصدراسة،ك اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اصرتليزك اتى:ك (ف)ك توررك خدمةك االنرتنتك جمئنًئك معك ضمئنك سااتهئك 
توررك طاقك متعد ةك 
ِّ
يفك مجيعك فحنئءك اصفندق؛ك (ب)ك توررك فنظمةك تكييفك  رجةك احلاارةك يفك اصيافك اصفندقية؛ك (ج)ك 
صتتسديدك (نقداك فوك بئستعمئلك بطئقةك التمئن،ك إخل)ك وإمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنتك وذصكك منك خاللك اصتواجدك 
ً
اتىك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك مث ك املوقعك اصعئمليك بولينغك ) (Bookingك  ك وتوررك حمطئتك اصدرعك اإلصكرتوينك 
)(Electronic payment terminalsك اتىك مستوىك املؤسسئتك اصفندقية؛ك (ه)ك اصتواجدك اتىك مواقعك اصتواص ك 
االجتمئايك واملواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك واصعم ك اتىك تزويدهئك بكئرةك املعتومئتك املتعتقةك بئملؤسسةك اصفندقيةك 
احلاصك اتىك تفعيتهئك 
(اخلدمئت،ك األسعئر،ك جتهيزاتك اصيافك اصفندقية،ك املوقعك اجلياايف،ك إخل).ك إضئرةك إىلك ذصك؛ك  ك 
بغفة ك  ورية،ك من ك خالل ك االستعئنة ك مبختص ك يف ك جمئل ك اصشبكئت ك االجتمئاية ك )(Community managerك 
واإلجئبةك اتىك انشيئالتك وتسئؤالتك اصزبئلنك احملتمتني.ك لمئك اتيهئك تطوياك موقعك إصكرتوينك تفئاتيك مبتكاك وجذابك 
الستقطئبك املزيدك منك اصسيئح؛ك و(ه)ك االاتمئ ك اتىك األنظمةك اإلصكرتونيةك صيتقك اصيافك اصفندقيةك (مث ك اصبطئقئتك 
املمينطة)،ك وتوررك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيافك اصفندقية.ك 
.3

اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك اصعم ك اتىك تكييفك اخلدمئتك املقدَّمةك ور ًقئك الحتيئجئتك ورغبئتك اصسيئحك 
املستهدرنيك نظااك صألمهيةك واصتأثرك اإلجيئيبك صعمتيةك اصتكييفك اتىك خيئراتك اصسيئحك واستعدا همك صتدرعك منك فج ك 
ً
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ك مشخغئك صك ك زبون.ك وبئصتئيلك اتيهمك االاتمئ ك اتىك اسرتاتيجيئتك اصتسويقك 
اإلقئمةك يفك اصفنئ قك اص يك تويلك اهتمئمئ
ً
املتمئيز ك ) (Differentiated marketing strategiesك منك خاللك اصعم ك اتى:ك (ف)ك ضمئنك سااةك تسجي ك 
اصدخولك )(Check-inك واخلاوجك )(Check-outك منك اصفندقك وإمكئنيةك تكييفهئك ور ًقئك صاغبئتك اصسيئحك (حسبك 
اصتورا)؛ك (ب)ك االاتمئ ك اتىك االبتكئراتك اصسعايةك )(Pricing innovationsك منك خاللك توررك فسعئرك تاوجييةك 
مبتكاة،ك مث ك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك صفرتةك معينةك فوك جمئنيةك فحدك املاارقنيك (خئصةك األطفئل)،ك 
واص ي ك ميكن ك االاتمئ ك اتيهئ ك يف ك ررتات ك املوسم ك املنخفض؛ ك (ج) ك تطويا ك باامج ك اصوالء/املكئرأةك 
)(Loyalty/Reward programsك منك خاللك توررك فسعئرك تفضيتيةك و/فوك امتيئزاتك صتعمالءك األوريئء.ك ربإمكئنك 
متكينهمك منك جتميعك اصنقئطك خاللك 
ك 
مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك تزويدك اصزبئلنك ببطئقةك والءك )(Loyalty cardك و
ل ك إقئمةك يفك اصفندقك (فوك فحدك رنئ قك اصستسةك يفك حئصةك اصسالس ك اصفندقية)،ك حيثك  َّ
يتمكنك اصزبونك بعدك ذصكك 
اصنقئطك اجملمعةك خبدمئتك معينةك (صيئيلك جمئنيةك فوك خدمئتك إضئرية،ك إخل)؛ك و( )ك احلاصك اتىك جو ةك 
منك استبدالك 
َّ
تستيمك اخلدمئتك منك خاللك اصرتليزك اتىك ابتكئراتك املوار ك اصبشايةك )،(Human resource innovationsك إذك 
اتىك موظفيك املؤسسئتك اصفندقيةك توررك اهتمئمك خئصك ومكيَّفك ور ًقئك صاغبئتك ل ك زبون،ك لمئك اتيهمك اصرتحيبك 
َّ
،ك ابتسئمئت،ك إخل)ك وخمئطبتهمك بأمسئلهم،ك ألن ك اصعواطفك )(Emotionsك 
اجليدك مبختتفك اصزبئلنك (ستوكك و و
تؤثاك بشك ك لبرك اتىك اصقااراتك املستقبتيةك ونوايئك االختيئرك )،(Choice intentionsك لمئك اتىك موظفيك اصفنئ قك 
اصتكتمك بتيةك اصزبون،ك صذاك يعتربك االختيئرك اصدقيقك واصتدريبك اجليدك صتموظفنيك واالاتمئ ك اتىك اصتسويقك اصداختيك 
)(Internal marketingك فماك يفك غئيةك األمهية.
.4

اتىك مسريك املؤسسئتك اصفندقيةك تطوياك اهليئل ك اصتسعريةك اخلئصةك مبؤسستهم،ك بنئءًك اتىك خغئلصك زبئلنهم.ك 
إذك بئستطئاتهمك قيئسك وتقدياك االستعدا ك صتدرعك مقئب ك احلغولك اتىك خمتتفك اخلدمئتك ووسئل ك اصااحةك املاا ك 

تطوياهئك وتوررهئ،ك مثَّك حتديدك مستويئتك األسعئرك املاللمةك صتشاال ك املستهدرة.
الموجهة لصناعة السياحة ومسيري الوجهة السياحية الجزائرية والسلطات العامة
ب .االقتراحات
َّ
ميكنك تتخيصك فهمك االقرتاحئتك املوجهةك ملسريك اصوجهةك اصسيئحيةك اجلزالايةك واصستطئتك اصعئمةك ريمئك يتي:
.1

تنويعك حمفظةك انئصاك اجلذب ك ك واخلدمئتك واصتجئربك  ك وتطوياك فشكئلك خمتتفةك منك اصسيئحةك اص يك تتمئشىك معك املنئخك 
اجلزالايك واستهدافك اصسيئحك اتىك فسئسهئك منك فج ك جتنبك ظئهاةك املومسية.ك 
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.2

توسيعك مزيجك األنشطةك منك خاللك تطوياك  خدمئتك سيئحيةك مبتكاةك تتوارقك معك احمليطك املتواجدةك ريه،ك وحتفيزك 
زةك متكنهئك منك اصارعك منك ماليتهئك اتىك اصسئحةك اصعئمليةك وصفتك انتبئهك 
وتدايمك االستثمئرك يفك مشئريعك رايدةك ومميَّ ِّك 
اصسيئحك احملتمتني.

.3

استياللك متيُزك وتن ُوعك ثقئرة،ك وتااثك وتئريخك اجلزالاك منك فج ك استقطئبك اصسيئحك اصذينك ياغبونك يف ك التشئفك 
ثقئرئتك جديدة ،ك ويكونونك اتىك استعدا ك صقطعك مسئرئتك طويتةك منك فج ك ايشك جتئربك مميَّزة،ك منك خاللك 
ِّ
بةك فمنئطك حيئةك خمتتفة،ك بعيداك انك حيئهتمك اصاوتينية.
يدةك ومتميزةك متكنك اصسيئحك منك جتا
تطوياك جتئربك سيئحيةك را
ً

.4

اصرتويجك صترتاثك غرك املئ يك صتجزالاك مث ك رنك اصطبخك اجلزالايك وحتفيزك االستثمئرك يفك املطئامك اصتقتيديةك ائصيةك اجلو ةك 
(تطوياك مفهومك املطئامك املغنفةك اصيئلبك يفك اجلزالا)ك اص يك تتي ك صتسيئحك األجئنبك واحملتينيك راصةك تنئولك وجتابةك 
األلالتك احملتيةك اصتقتيدية،ك منك فج ك تعزيزك جتابةك اصسيئحك واصارعك منك رضئهم.ك إذك يتمئشىك هذاك االقرتاحك معك ظهورك 
فشكئل ك جديدة ك صتسيئحة ك واملتمثتة ك يف ك "اصسيئحة ك اصيذالية" ك )tourism

 (Foodك و"سيئحة ك رن ك اصطهي"ك 

).(Gastronomy tourism
.5

االستفئ ةك منك املوار ك اصطبيعيةك املوروثةك صتوجهةك اجلزالايةك منك فج ك تطوياك األنشطةك اصسيئحيةك اص يك تتوارقك معهئ،ك 
واستهدافك اصشاال ك اصسوقيةك ذاتك اصتوجهك اصبيئيك وامليولك إىلك اختيئرك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحةك (مث ك اصسيئحةك 
اصقئلمةك اتىك اصطبيعة،ك وسيئحةك امليئمااتك واصسيئحةك اصبيئية)،ك يفك حنيك تظ ك متنئسقةك معك قيمهئك وثقئرتهئك احملتية.

.6

اتىك اصفئاتنيك يفك اصسيئحةك اصشتويةك فوك اصااغبنيك يفك االستثمئرك ريهئك إجيئ ك حتولك مستدامةك وتنويعك اصعاوضك حىتك 
َّ
تبطنيك بسقوطك اصثتجك ويتمكنواك منك اصعم ك اتىك مدارك اصسنة.ك حيثك نقرتحك اصتموقعك اتىك فربعةك 
الك يكونواك ما
مواضيعك رليسيةك يفك هذاك اصنوعك منك اصسيئحة:ك (ف)ك فنشطةك سيئحةك املنتجعئتك اصغحيةك  (Wellness and Spa

ِّ
اص يك متكنك اصسيئحك منك االسرتخئءك (مث :ك اصعالجك بئمليئهك املعدنية،ك اصتدصيكك وغرهئك منك األنشطةك اص يك 
)tourismك 
ك بيئيًئ ك  (Ecoresponsible
هتدف ك إىل ك حتسني ك اصغحة ك اجلسدية ك واصنفسية ك صتسيئح)؛ ك (ب) ك فنشطة ك مسؤوصة ك 

)activitiesك اص يك تتوارقك معك اصتوجهئتك احلديثةك صتسيئحك (مث :ك املشيك ملسئرئتك طويتةك واصتزجلك اربك اصبال )؛ك (ج)ك 
ك تعززك اصاغبةك يفك مشئرلةك اصوقتك معك اصعئلتةك واألصدقئءك منك خاللك 
األنشطةك اصرتريهيةك )(Leisure activitiesك اص ي ِّ
اصقيئمك بأنشطةك مشرتلةك (مث :ك اصتزجل ك اتىك اصثتجك بئستخدامك املزالجئتك فوك اصتوحك اخلشيب)؛ك و( )ك اصايئضئتك 
اصشتوية ك ) (Winter sportsك اص ي ك هتدف ك إىل ك جتئوز ك احلدو ك اصشخغية ك ان ك طايق ك ممئرسة ك اصايئضة ،ك حيثك 
تستهدفك هذهك األنشطةك اصشبئبك بئصدرجةك األوىل.ك لمئك ميكنك ملسريك اصوجهةك اجلزالايةك حتفيزك االستثمئر ك يفك 
ك 
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ِّ
اص يك متكنك اصسيئحك منك االسرتاحةك وتنئولك وجبئتك 
املطئامك واصفنئ قك فوك املنتجعئتك اصغحيةك ) (Hotel spasك 
اصطعئمك يفك انيك املكئن.
.7

تطوياك فنشطةك سيئحيةك تتالءمك معك احتيئجئتك اصسيئحك ذويك اصتوجهك اصثقئيف/اصتئرخيي،ك حيثك يعتربك االبتكئرك يفك 
مث ك هذهك األنشطةك ذاتك فمهيةك لبرةك منك فج ك استقطئبك اصشبئبك واصتقتيصك منك متوسطك اصعماك (مثال:ك اجلوالتك 
االررتاضيةك واستعمئلك اصتكنوصوجيئتك احلديثةك يفك املتئحف،ك إخل).

.8

االاتمئ ك اتىك سيئحةك األحداثك ) (Event tourismك منك فج ك حتسنيك صورهتئ،ك وحتقيقك اصتنميةك االقتغئ يةك 
واالجتمئايةك واصثقئرية،ك إضئرةك إىلك استقطئبك اصسيئحك واملستثماينك احملتمتني .ك معك اصرتليزك اتىك األحداثك اص يك 
داثك املنمطةك املعتمدةك يفك اصعديدك منك 
تثمنك املوار ك اصطبيعية،ك واصرتاثك واصثقئرةك اجلزالايةك منك فج ك متييزهئك انك األح
َّ
ِّ
اصوجهئتك اصسيئحية،ك ومتكينهئك منك استقطئبك شاحيةك اصسيئحك اصااغبنيك يفك ايشك جتئربك جديدةك والتشئفك 
ثقئرئتك خمتتفة.

.9

تنظيم ك معئرض ك مؤقتة ك ) (Temporary exhibitionsك يف ك املتئحف ك اصوطنية ك ان ك طايق ك تبئ ل ك وإائرة ك قطعك 
ومقتنيئتك فثايةك منك املتئحفك اصدوصيةك اصشهرة،ك منك فج ك جذبك اصسيئحك وتعزيزك اصسيئحةك اصداختية.

 .10تنظيمك األحداثك اصدوصيةك اصكربىك ذاتك اصطئبعك االقتغئ يك واصايئضيك اص ي ِّ
ك متكنك منك استقطئبك اصسيئحك األجئنبك 
اتىك املدىك اصقغر،ك مثك اصتأثرك اتيهمك واصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك اتىك املستوىك اصدويل،ك مئ ِّ
ك ميكنهئك منك ررعك اصوايك 
بئصوجهةك اجلزالاية،ك ومنك مثَّك استقطئبك اصسيئحك اتىك املدىك اصبعيد.
 .11االستثمئرك يفك املاارقك اصرتريهيةك صتارعك منك جئذبيةك اصوجهةك اجلزالايةك واستقطئبك اصسيئحك احملتينيك واألجئنبك وتعزيزك 
جتئرهبمك اصسيئحيةك (مثال:ك ماالزك اصتس ُوقك اص يك تعتمدك اتىك مفهومك "متعةك اصتس ُوق"ك وإنشئءك فسواقك تااثيةك يتمك ريهئك 
ااضك املنتجئتك احملتيةك اصتقتيدية،ك إخل) .ك 
 .12تطوياك اصبنيةك اصفوقيةك اصسيئحيةك )(Tourism superstructureك منك خالل:ك (ف)ك االستثمئرك يفك املعئملك اصسيئحيةك 
اصفايدةك اص يك تسئهمك يفك متييز ك اصوجهةك اجلزالايةك انك بئقيك اصوجهئتك اصسيئحية،ك وصيئنةك وتاقيةك املعئملك اصسيئحيةك 
احلئصية؛ك (ب)ك إائ ةك تأهي ك وحتديثك املؤسسئتك اصفندقيةك اجلزالايةك (الك سيمئك احلكومية)ك وجعتهئك تستويفك املعئيرك 
اصدوصية؛ك و(ج) ك حتفيزك االستثمئرك يفك فمئلنك اإلقئمةك (املؤسسئتك اصفندقيةك واصشققك اصفندقية،ك إخل)ك اص يك تفيك 
بئملعئيرك اصدوصيةك منك فج ك تيطيةك اصعجزك يفك سعةك االستقبئل.
 .13حتفيزك اصتنويعك يفك فمئلنك اإلقئمةك والك سيمئك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املغنفةك (5ك جنوم/ك 4ك جنوم)ك منك فج ك استقطئبك 
اصسيئحك األجئنبك ذويك اصعوالدك املاتفعةك واصذينك يبحثونك انك اصفنئ قك اص يك تستويفك املعئيرك اصدوصيةك (والك سيمئك 
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سيئحك األامئل).ك لمئك اتيهئك حتفيزك اصتنويعك يفك اصفئئتك األخاىك منك فمئلنك اإلقئمةك متوسطةك األسعئرك صتتبيةك 
حئجيئتك اصسيئحك احملتينيك ذويك اصعوالدك املتوسطةك فوك املنخفضة.
 .14حتفيزك االستثمئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املوجهةك صاجئلك األامئلك والك سيمئك يفك املدنك اصكربى،ك منك فج ك تنشيطك 
سيئحةك األامئلك ).(Business tourismك حيثك اتىك هذهك املؤسسئتك اصفندقيةك فنك تفيك بئملعئيرك اصدوصيةك وتقرتحك 
اصعديدك منك املاارقك واخلدمئتك ذاتك األمهيةك بئصنسبةك هلذهك اصشاحيةك اصسوقية.ك منك بينهئ:ك فجهزةك اصكمبيوتا،ك نظئمك 
مؤمتااتك اصفيديوك )،(Video conferencing systemك اصوصولك اصسايعك واجملئينك صالنرتنت،ك ماالزك األامئلك 
وقئاةك صالجتمئائتك ضمنك اصفندق.
 .15حتفيزك  االستثمئرك يفك املؤسسئتك اصفندقيةك املوجهةك إىلك اصعئلالتك وسيئحك اصرتريهك مث ك املنتجعئتك اصسيئحية،ك والك 
سيمئك يفك املنئطقك اصسئحتيةك منك فج

ك تنشيطك سيئحةك اصرتريهك )(Leisure tourismك واصسيئحةك اصسئحتيةك  (Blue

). tourismك إذك اتىك هذهك املؤسسئتك توررك وسئل ك اصااحةك واصرتريهك اص يك تتوارقك معك احتيئجئتك ورغبئتك هذهك 
اصشاحيةك اصسوقيةك ذاتك األمهية.ك منك بينهئ:ك اصوصولك اصسايعك واجملئينك صالنرتنت،ك ثالجةك صيرةك احلجمك  اخ ك اصيارةك 
)(Mini barك واملاارقك اصرتريهيةك مث ك املسب ك وقئاةك األصعئب،ك إخل.
 .16حتفيزك االستثمئرك يفك اصفنئ قك اص يك حترتمك مبئ ئك اصتنميةك املستدامةك وتنسجمك معك اصبيئةك احملتيةك منك حيثك اصتغميمك 
واألمنئطك املعمئريةك اصتقتيديةك والك سيمئك يفك املنئطقك اصايفيةك واجلنوبية،ك بئاتبئرهئك فحدك املزايئك اصتنئرسية ك اص يك ميكنك 
تثمينهئك اندك اصرتويجك صتسيئحةك اصبيئيةك واصغحااوية.
اتىك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك جع ك اجلزالاينيك اصقئطننيك يفك اخلئرجك لشاحيةك سوقيةك ذاتك فوصوية،ك واصعم ك اتىك 
.17
ِّ
اصفهمك اجليدك خلغئلغهئك ولذصكك إمكئنئهتئك االقتغئ يةك واصسيئحيةك احلقيقيةك (سواءًك لمستثماينك و/فوك سيئح)ك منك 

ِّ
اتيجيةك منئسبةك متكنهئك منك استقطئهبم.ك 
فج ك اصتم ُكنك منك تطوياك اسرت

 .18تقويةك وتعزيزك اصتدابرك األمنيةك منك خالل:ك (ف)ك إنشئءك فنظمةك إل ارةك األزمئت؛ك (ب)ك تطوياك فنظمةك املعتومئت؛ك 
(ج)ك تنظيمك  وراتك تكوينيةك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة،ك وتطوياك شبكةك منك اصشاالئتك األمنيةك واصسيئحية،ك 
هبدفك حتديدك املخئطاك يفك مااح َّ
ك مبكاةك وإجيئ ك حتولك مشرتلة؛ك و( )ك تعزيزك سالمةك اصسفاك اجلويك منك خاللك 
ِّ
اص يك متكنك منك ضمئنك 
االاتمئ ك اتىك األنظمةك اصبيومرتيةك )(Biometricsك واهلويةك اصاقميةك )(Digital identityك 
جتابةك شئمتةك وآمنةك وستسةك وتدايمك صنئاةك اصسيئحة.
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 .19إجيئ ك اصتوازنك بنيك اإلجااءاتك األمنيةك املتخذةك حلمئيةك اصسيئحك األجئنبك (مث ك املاارقةك األمنيةك صتسيئحك األجئنبك 
َّ
اسةك األمنيةك املشد ةك إىلك 
يفك اصغحااءك اجلزالاية)ك واصغورةك اص يك تنقتهئك اتىك املستوىك اصعئملي.ك إذك قدك تؤ يك احلا
جع ك اصسئل ك يشعاك بعدمك األمئنك وخطورةك اصتواجدك يفك اصوجهةك اجلزالاية.
 .20االستثمئر ك يف ك اصتكنوصوجيئت ك اجلديدة ،ك وال ك سيمئ ك تتك ك املتعتقة ك بتقنيئت ك اهلوية ك اصاقمية ،ك وادم ك اصتالمس،ك 
واصتقنيئت ك اصبيومرتية ،ك واملعئجلة ك خئرج ك املوقع ك (مثال :ك إمكئنية ك تسجي ك املسئراين ك صاحالهتم ك اجلوية ك ان ك بعدك 
وبئستعمئلك االنرتنت)ك منك فج ك اصتيتبك اتىك اصتأثرك اصستيبك صألزمئتك احملتمتةك (مث ك فزمةك لوريد.)19-
 .21تطوياك اصبنيةك اصتحتيةك صتنق ك صتسهي ك امتيةك تن ُق ك املسئراينك واصسيئحك منك وإىلك األمئلنك املطتوبة،ك واصتألدك منك 
جو هتئك وحداثتهئك صتعزيزك اصتجابةك اصسيئحيةك وجو ةك احليئةك صك ك منك اصسيئح/اصزوارك واملقيمني.
 .22تشجيعك روحك املقئوالتيةك واصايئ ةك يفك اجلزالاك منك فج ك تدايمك املؤسسئتك اصسيئحيةك اجلزالايةك (خئصةك اصغيرةك 
منهئك واملتوسطة)،ك وذصكك منك خالل:ك (ف)ك تطوياك حئضنئتك فامئلك ()Incubatorsك تعم ك اتىك تكوينك اصشبئبك 
اجلزالاينيك وتطوياك مهئراهتمك املتعتقةك بئصايئ ة،ك واالستعدا ك صتعم ك واملقئوالتية؛ك (ب)ك إنشئءك ولئالتك صيرةك فوك 
فقسئمك صتتنميةك االقتغئ يةك يفك خمتتفك املدنك اجلزالاية؛ك (ج)ك اصتحولك إىلك شايكك صتتنميةك منك خاللك مسئادةك 
اصشالئتك اصسيئحيةك اجلزالايةك اتىك تطوياك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك املبتكاةك (وتطوياك منغةك إصكرتونيةك 
ِّ
متكنهئك منك اصوصولك إىلك مجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املنتشاةك اربك اصرتابك اصوطين)؛ك ( )ك تقدمي ك املسئادةك (منك 
معمقة؛ك و(ه)ك اتىك 
حيثك املعارةك واملوار ك املئصية)ك منك فج ك مسئادةك حئمتيك املشئريعك اتىك إادا ك حبوثك سوقيةك  َّ
احلكومةك اجلزالايةك اإلصالحك واصتييرك املستماك يفك سيئسئهتئك اصضايبيةك منك فج ك تعزيزك منوك املؤسسئتك اصغيرة.
 .23تعزيزك إمكئنيةك اصوصولك صتوجهةك اجلزالاية ك وتسهي ك إجااءاتك اصوصولك إصيهئ ك منك خالل:ك (ف)ك تسهي ك إجااءاتك 
وشاوطك احلغولك اتىك اصتأشرةك اجلزالاية ،ك ك واالاتمئ ك اتىك اصتأشراتك اإلصكرتونيةك )(eVisas؛ك (ب)ك تطوياك وتعزيزك 
اصبينيةك اصتحتيةك صتمطئرات؛ك (ج)ك زيئ ةك اد ك اصاحالتك املبئشاةك إىلك اصوجهةك اجلزالاية؛ك و( )ك اصنظاك إىلك سيئسةك 
اصسمئءك املفتوحةك )(Open skyك معك األسواقك األسئسيةك مغدرك اصسيئح.
 .24تعزيزك حسنك اصضيئرةك منك خاللك اصعم ك اتىك تكوينك اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك منك خاللك تنظيمك ورشئتك 
هتدفك إىلك تعتيمهمك املبئ ئك األسئسيةك صتضيئرةك واستقبئلك اصسيئحك (اصضيئرةك اصتجئرية)ك  ونك املسئسك بعفويةك وروحك 
اصضيئرةك املوجو ةك بئصطفاةك يفك اجملتمعك احملتيك (اصضيئرةك غرك املئ ية)ك واصقئلمةك اتىك اصعالقئتك اإلنسئنيةك واألصئصة.
 .25اتبئعك هنجك اجلو ةك اصشئمتةك منك فج ك ضمئنك جو ةك املنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحيةك وذصكك منك خالل:ك (ف)ك  ك وضعك 
معئيرك صقيئسك جو ةك املاارقك اصسيئحيةك واصعئمتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة؛ك (ب)ك تكوينك املوظفنيك املشئرلنيك بطايقةك 
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مبئشاةك يفك امتيةك تقدميك اخلدمئتك صتسيئح؛ك (ج)ك تطوياك باامجك صاصدك جو ةك اصتجئربك املقدمةك (حبوثك اصسوق)؛ك 
و( )ك تطوياك اصشهئ اتك )(Labelsك ضمنك اصغنئاةك اصسيئحيةك اجلزالايةك مث ك اصشهئ اتك اصبيئيةك ).(Eco-lables
 .26تطوياك إطئرك ام ك اسرتاتيجيك يهدفك إىلك حتديدك ف وارك ل ك اجلهئتك اصفئاتة،ك بئإلضئرةك إىلك اصفاصك املتئحةك هلمك 
صكيك يتمكنواك منك حتقيقك ف وارهم،ك وفهدارهم ك وغئيئهتمك ضمنك رؤية ك وإطئرك ام ك تسويقيك مشرتك.ك إذك اتىك 
َّ
دك منك فنك مجيعك اجلهئتك اصفئاتةك اتىك اتمك هبئ،ك وبأ وارهمك وف وارك 
مسريك اصوجهةك اجلزالايةك حتديدك اصاؤيةك واصتأ ُل
اصفئاتنيك اآلخاينك منك فج ك حتقيقهئ،ك مثَّك تطوياك بانئمجك  قيقك وصئرمك يرتجمك رؤيةك اصوجهةك إىلك واقع.
سريك 
 .27تطوياك صورةك اصوجهةك ) (Destination imageوتعز ك 
يزهئ،ك واختيئرك اسرتاتيجيةك متوقعك تنئرسية.ك إذك اتىك م ِّ
اتك اصتسويقيةك املبتكاةك واهلئ رةك إىلك 
ك 
اصوجهةك اجلزالايةك االاتمئ ك اتىك جممواةك منك االسرتاتيجيئت،ك اصقنواتك واأل و
صتوجهةك اجلزالايةك بئصشاالةك معك 
ك 
تعزيزك جئذبيةك وتنئرسيةك اصوجهة،ك نذلاك منك بينهئ:ك (ف)ك بنئءك االمةك جتئريةك متكئمتةك 
خمتتفك اصفئاتنيك يفك اصقطئانيك اصعئمك واخلئصك وتنظيمك خمتتفك اصعاوضك واملنتجئتك اصسيئحيةك حولك هذهك اصعالمةك 
اصعالمةك اتىك املوار ك واصقيمك 
ك 
منك فج ك إهلئمك اصسيئحك احملتمتنيك صزيئرةك اجلزالا.ك إذك نقرتحك اصتموقعك منك خاللك هذهك 
اص يك متيِّزك اصوجهةك اجلزالايةك انك منئرسيهئك منك خاللك املزجك بنيك انئصاك "اصرتاث،ك واملوار ك اصطبيعيةك املميزةك وحسنك 
اصضيئرة"ك و"احلداثة"؛ك (ب)ك تطوياك االمئتك إقتيميةك )(Territorial brandingك خئصةك بك ك منطقةك فوك مدينة؛ك 
(ج)ك االاتمئ ك اتىك اصعالقئتك اصعئمةك ) (Public Relationsك انك طايقك تنظيمك فحداثك يتمك ريهئك  اوةك فهمك 
اصفئاتني ك يف ك صنئاة ك اصسيئحة ك مث ك منظمي ك اصاحالت ك اصسيئحية ك ) ،(TOك وولالء ك اصسيئحة ك ) (TAك اصدوصينيك 
يةك وحتسنيك صورهتئك يفك 
(اصتئبعنيك صألسواقك املستهدرة)ك ولذصكك وسئل ك اإلاالمك منك فج ك اصرتويجك صتوجهةك اجلزالا ك 
األسواق ك اصدوصية ك املستهدرة؛ ك ( ) ك االاتمئ ك اتى ك آصية ك اصاحالت ك اصتعتيمية ك ( )Eductourك من ك فج ك حتفيزك 
املختغنيك اصسيئحيني ك اتىك اقرتاحك اصعاوضك اصسيئحية ك اجلزالاية ك صزبئلنهم ك واصارعك منك ماليةك اصوجهةك اجلزالايةك اربك 
وسئل ك اإلاالم؛ك (ه)ك االاتمئ ك اتىك اسرتاتيجيةك إنشئءك احملتوىك ()Content creationك منك فج ك تطوياك ونشاك 
احملتوى ك (صور ،ك ريديوهئت ،ك نغوص ك ومقئالت ،ك إخل) ك اخلئص ك بئصوجهة ك اجلزالاية ك ارب ك اصقنوات ك اصتسويقيةك 
اإلصكرتونية،ك والك سيمئك انك طايقك إنشئءك موقعك إصكرتوينك تفئاتيك رمسيك خئصك بئصوجهةك اجلزالاية،ك وذصكك بئستعمئلك 
خمتتف ك اصتيئت ك من ك فج ك اصوصول ك إىل ك مجيع ك األسواق ك املستهدرة؛ ك (و) ك تطويا ك تطبيقئت ك اهلواتف ك احملموصةك 
)(Mobile applicationsك اص يك تورِّاك معتومئتك حولك اصوجهةك اجلزالاية؛ك (ز)ك إادا ك شاالئتك تسويقيةك معك قئ ةك 
اصافيك ()Opinion leadersك منك املؤثاينك ()Influencersك واملشئهرك ()Celebrities؛ك (ح)ك استقطئبك خماجيك 
األرالمك اصدوصينيك ومتكينهمك منك تغوياك فرالمهمك يفك اجلزالاك منك فج ك اصرتويجك صتوجهةك اجلزالايةك يفك اصسوقك اصعئملية؛ك 
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(ط)ك املشئرلةك يفك املعئرضك اصتجئريةك املتخغغة؛ك و(ي)ك متئبعةك وقيئسك رعئصيةك ولفئءةك األنشطةك اصتسويقيةك املعتمدةك 
وحتسينهئك ور ًقئك صتظاوفك اصسئلدةك واصتوجهئتك اصعئمليةك ).(Global trends
يك اصوجهةك اجلزالايةك تعزيزك وتقويةك اصسيئحةك اصداختيةك منك فج ك جتنبك املومسيةك وضمئنك استقاارك معنيك 
ك 
اتىك مسر
.28
ِّ
صإلياا اتك منك خاللك تطوياك جممواةك منك اصسيئسئتك اص يك تارعك منك مسئمهتهئ،ك منك فمههئ:ك (ف)ك االاتمئ ك اتىك 
سيئسة ك اصتسعر ك املز وج ك ) (Dual pricingك من ك خالل ك وضعك فسعئر ك خمتتفة ك صتسيئح ك اصدوصيني/احملتيني ك و/فوك 
ختفيضك األسعئرك يفك األشهاك خئرجك املوسمك )(Off-seasonك صتمعئملك اصسيئحية؛ك (ب)ك استخدامك اصعوالدك املكتسبةك 
منك خاللك تطوياك اصسيئحةك احملتيةك منك فج ك صيئنةك واحلفئظك اتىك تااثك وثقئرةك اصوجهةك اجلزالاية؛ك و(ج)ك تقدميك 
ااوضك تاوجييةك اتىك وسئل ك اصنق ك اصداختيةك (مثالك اصنق ك اجلويك حنوك املنئطقك اجلنوبية)ك منك فج ك حتفيزك املواطننيك 
اتىك التشئفك املنئطقك املعزوصةك وتعزيزك اصسيئحةك اصايفيةك ).(Rural tourism
ك نظااك ملسئمهتهئك املعتربةك يفك االقتغئ ك احملتي،ك وااتمئ ك 
 .29اتى ِّ
ك مسريك اصوجهةك اجلزالايةك استهدافك األسواقك األجنبية ً
اسرتاتيجيةك تنويعك األسواقك اصاليسيةك صتتخفيفك منك املخئطاك احملتمتةك ضمنك فسواقك معينة.ك حيثك تتمث ك األسواقك 

ذاتك األوصويةك املقرتحك استهدارهئ:ك  ولك االحتئ ك األورويبك (رانسئ،ك فملئنيئك وإسبئنيئ)،ك واملمتكةك املتحدة،ك وبعضك 
ولك فمايكئك اصشمئصيةك (اصواليئتك املتحدةك األمايكيةك ولندا)،ك وبعضك  ولك آسيئك واحمليطك اهلئ يك (اصرب ك اصغيينك 
اصاليسي،ك واصيئبئنك ومجهوريةك لوريئ)،ك و ولك امليابك اصعايبك (تونسك واملياب).
امك وتطوياك االتفئقيئتك 
إبا ك 
 .30اتىك اصستطئتك احملتيةك تعزيزك وحتفيزك االستثمئرك يفك املشئريعك اصسيئحيةك منك خالل:ك (ف)ك  ك 
اصثنئليةك ومتعد ةك األطاافك مث ك االتفئقيةك اصعئمةك صتتجئرةك يفك اخلدمئتك )(GATSك واص يك  ِّ
متكنك منك تسايعك وترةك 
تبسيطك وإزاصةك احلواجزك اجلماليةك وغرك اجلماليةك وإزاصةك احلغص؛ك (ب)ك تقدميك حوارزك صتفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك 
(املؤسسئت ك اصغيرة ك واملتوسطة ك واملؤسسئت ك اصكبرة)؛ ك (ج) ك استخدام ك اصضاالب ك اتى ك األنشطة ك اصسيئحيةك 
صتحفيزك وتعزيزك اصنموك االقتغئ يك وتوصيدك منئصبك اصعم ،ك إضئرةك إىلك استخدامهئك يفك اصرتويجك واصتنميةك اصسيئحية؛ك 
،ك وتسهي ك امتيةك احلغولك اتىك تغاحيئتك اصعم ك صتعمئلك األجئنبك يفك اصغنئاةك 
( )ك إزاصةك احلواجزك اصبروقااطية ك 
اصسيئحية،ك ممئك يسئهمك يفك جذبك رفسك املئلك األجنيبك املبئشاك صالستثمئرات؛ك و(ه)ك تشجيعك االستثمئرك يفك املنئطقك 
اصسئحتيةك واصداختيةك (منك خاللك اإلافئءاتك اصضايبيةك مثال).
 .31تنميةك املوار ك اصبشايةك منك خاللك تشجيعك وحتفيزك باامجك اصتعتيمك واصتدريبك املغممةك صتتبيةك االحتيئجئتك اخلئصةك 
،ك وتطوياك مؤسسئتك تعتيميةك 
صغنئائتك اصسيئحة،ك وذصكك منك خالل:ك (ف)ك االستثمئرك يفك املشئريعك اصتعتيمية ك 
متخغغة ِّ
ك متكنك منك احلغولك اتىك شهئ ةك اصبكئصوريئك اصتطبيقيةك يفك جمئالتك اصسيئحة،ك إضئرةك إىلك شهئ ةك اصتعتيمك 
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اخلربةك اصع َمتية؛ك (ب)ك رت ك 
اصعئيلك منك فج ك حتقيقك االستفئ ةك اصقغوىك منك اصتعتيمك املهينك املبينك اتىك اصتفئا ك و
َ
ختغغئتك حولك جمئالتك اصسيئحةك (واصفندقة،ك واصرتريهك واصنق ،ك إخل)ك يفك املؤسسئت ك اجلئمعيةك اجلزالايةك ومتكنيك 

ك حولك اصسيئحةك 
اصطتبةك منك مواصتةك اصدراسةك يفك طورك مئك بعدك اصتدرجك يفك هذهك اصتخغغئت؛ك (ج)ك رت ك ختغغئت ك 
يفك مؤسسئتك اصتعتيمك املهينك منك فج ك اصارعك منك اد ك املوظفنيك املؤهتنيك يفك صنئاةك اصسيئحةك واصتنسيقك بينهئك 
وبنيك مؤسسئتك اصتعتيمك األلئ مييةك اص يك هتدفك إىلك تنميةك واصارعك يفك اد ك املسرينك واصبئحثني؛ك ( )ك تقدميك اد ك ك 
من ك اصدورات ك اصتدريبية ك يف ك مجيع ك فحنئء ك اصبتدك (الك سيمئك صتمؤسسئتك اصنئشئة ك اصغيرةك واملتوسطة)؛ك (ه)ك تقدميك 
وراتك تدريبيةك انك طايقك تطوياك منغةك إصكرتونيةك تفئاتية ،ك يتمك منك خالهلئك تقدميك  روسك فلئ ميية ك ولذصكك 
مقئطع ك ريديو ك  تعتيمية ك تتنئسب ك مع ك مجيع ك اصشالئء ك واملوظفني ك واصعئمتني ك يف ك صنئاة ك اصسيئحة؛ ك و(و) ك تطوياك 
شاالئتك بنيك قطئائتك اصتعتيمك واصقطئعك االقتغئ ي.
 .32إ ارةك صألزمئتك منك خاللك وضعك خطةك ام ك حل ك املشكالتك )(Problem-solving action planك جتمعك بنيك 
اهتمئمئتك وفنشطةك مجيعك فصحئبك املغتحة،ك تطوياك وتنفيذك تدابرك اصوقئيةك وإادا ك خطةك ام ك تض ُم ك قئلمةك 
اخلطواتك اصواجبك تنفيذهئك يفك حئصةك حدوثك فزمة.
 .33مااقبةك اصبيئةك اصتنئرسيةك وتقييمك رعئصيةك اصسيئسئتك واالسرتاتيجيئتك اص يك متك تنفيذهئك سئب ًقئ.
 .34االصتزامك مببئ ئك اصسيئحةك املستدامةك منك خالل:ك (أ)ك اصتنسيقك واصتعئونك بنيك خمتتفك فصحئبك املغتحةك (اصقطئانيك 
َّ
صتألدك منك فنك 
اصعئمك واخلئص)؛ك (ب)ك اصرتويجك اتىك املستوىك اصوطينك صسيئسةك سيئحيةك حمرتمةك صتتنميةك املستدامةك (ا
اصبىنك اصتحتيةك مغممةك بطايقةك تنسجمك معك اصبيئةك احملتيةك وحترتمك قواادك اصتغميمك واألمنئطك املعمئريةك اصتقتيديةك 
َّ
صتمنئطقك اجلزالايةك والك سيمئك يفك منئطقك اجلنوبك اجلزالاي،ك وفخذك قغاك تئريالصتك ببينك يزقنك لنموذج)؛ك (ج)ك 
احلفئظ ك اتى ك اصرتاث ك اصثقئيف ك واصطبيعيك صألجيئل ك املستقبتية؛ ك ( ) ك تعتيم ،ك تدريب ك وإاالم ك املواطنني ك  ك وخمتتفك 
اصفئاتنيك مببئ ئك اصسيئحةك املستدامة؛ك (ه)ك تعزيزك املمئرسئتك اصسيئحيةك اص يك تتوارقك معك مبدفك احلفئظك اتىك اصرتاثك 
اصطبيعيك واصثقئيفك واصرتويجك هلئ؛ك (و)ك تطوياك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحةك (مث ك اصسيئحةك اصتضئمنية،ك اصسيئحةك اصبيئيةك 
وسيئحة ك امليئماات،ك إخل)؛ ك (ز) ك احرتام ك املعئمل ك اصسيئحية ك واصعئ ات ك واصتقئصيد ك صتسكئن ك احملتيني؛ ك و(ح) ك اتىك 
احلكومةك تطوياك معئيرك وقواننيك هئ رةك إىلك تقييمك األثاك اصبيئيك واصثقئيف،ك ومااقبةك وتدقيقك مشئريعك اصتنميةك اصسيئحيةك 
املختتفة.ك حيثك ينبييك اتىك هذهك اصقواننيك واصسيئسئتك اصضايبيةك تعزيزك األشكئلك اصبديتةك صتسيئحة.ك 
 .35تعزيزك االبتكئرك ضمنك صنئاةك اصسيئحةك منك خالل(:ف)ك تطوياك اصشاالئتك )(Partnershipsك بنيك اصقطئانيك اصعئمك 
)ك تطوياك شبكئتك 
واخلئص ،ك وبنيك وزارةك اصسيئحةك واصغنئاةك اصتقتيديةك واصعم ك اصعئلتيك واصوزاراتك األخاى؛ك (ب ك 
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املؤسسئتك )،(Business networksك وذصكك انك طايقك تشجيعك املؤسسئتك اصسيئحيةك املتشتتةك اتىك اصتعئونك 
منك خاللك إباامك اتفئقيئتك صتتبئ ل،ك واصشاالةك واصتنميةك املشرتلةك صتمنتجئتك واخلدمئتك اصسيئحية.ك وتشجيعك 
املؤسسئتك اصسيئحيةك اتىك استعمئلك االنرتنتك منك فج ك املشئرلةك يفك منغئتك "احملتوىك اصذيك ينتجهك املستخدم"ك 
ِّ
نك منك حتفيزك املنئقشة،ك وتوصيدك األركئرك ونشاك املعتومئتك بنيك خمتتفك 
ك 
اص يك متك
) (User generated contentك و
اصفئاتنيك يفك صنئاةك اصسيئحة؛ك و(ج)ك تطوياك اجملمعئتك اصسيئحيةك ).(Tourism clusters
 .36حتقيقك اصتوازنك بنيك اصتكتفة/اصقيمةك وتعزيزك اصتنئرسيةك اصسعايةك صتوجهةك اجلزالايةك منك خالل:ك (ف) ك توسيعك اصعاضك 
احلئيلك صشالئتك اصطرانك اصتقتيدية،ك وإ خئلك املنئرسةك وتطوياك شالئتك طرانك منخفضةك اصتكتفةك )(Low cost؛ك 
(ب) ك ختفيض ك فسعئر ك تذالا ك شالة ك اصطران ك اصوطنية ك فو ك اصارع ك من ك جو ة ك خدمئهتئ ك صتحسني ك اصعالقة ك بنيك 
اصسعا/اصقيمة؛ك (ج)ك  توسيعك اصعاضك يفك فمئلنك اإلقئمةك منك خاللك حتفيزك االستثمئرك يفك اصغنئاةك اصفندقية،ك منك 
فج ك تعزيزك املنئرسةك ومنك مثَّك ختفيضك األسعئر؛ك و( )ك حتفيزك املواطننيك اجلزالاينيك اتىك تأجرك شققهمك ووحداهتمك 
اصسكنيةك (غرك املستخدمة)ك صإلقئمئتك اصقغرة،ك انك طايقك استعمئلك املنغئتك اإلصكرتونيةك اصعئملية.
اتىك اصستطئتك ومسريك اصوجهةك اجلزالايةك حتديدك اصقدرةك االستيعئبيةك ملختتفك املنئطقك اجلزالايةك وتنفيذك سيئسةك 
.37
ِّ
اصقدرةك االستيعئبيةك صتسيئحةك )،(TCCك منك خالل:ك (ف)ك تقسيمك املنئطقك )(Zoning؛ك (ب)ك وضعك حدو ك إلمكئنيةك 
اصوصولك اجملئينك صتمعئملك اصسيئحيةك اهلشة؛ك (ج)ك تطوياك اصشهئ اتك اصبيئيةك ) (Eco-labelsك وحتفيزك ااتمئ هئ؛ك 
و( )ك االاتمئ ك اتىك فنظمةك احلجزك صتفئ يك االز حئم،ك إخل .ك 
رابعا :اآلفاق المستقبلية للدراسة
قئمتك اصدراسةك احلئصيةك بدراسةك تأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصسيئحةك ائمةك وصنئاةك اصفندقةك اتىك وجهك اخلغوصك 
اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي،ك إضئرةك إىلك تطوياك منوذجك سيئحيك تنئرسيك وقئلمك اتىك االبتكئرك هبدفك تطوياك اصوجهةك 
ك جمئال ك فوسعك 
اصسيئحيةك اجلزالايةك وتعزيزك تنئرسيتهئ.ك وبئصتئيلك احنغاتك نتئلجهئك يف ك هذاك اإلطئر،ك وصكنك هذاك يفت
ً
صتبحثك يفك املوضوائتك اصتئصية :ك 
.1

استعمئلك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك وتأثرهئك اتىك امتيةك اختئذك اصقاارك صدىك مستهتكيك املنتجئتك اصسيئحية؛

.2

ورك االبتكئرك واصتوجهك حنوك اصزبونك يفك تعزيزك ف اءك املؤسسئتك اصفندقية؛ ك 

.3

ورك االبتكئرك يفك قنواتك اصتوزيعك اصسيئحيةك يفك تعزيزك اصتنئرسية؛

.4

تطبيقئتك تكنوصوجيئك املعتومئتك واالتغئالتك وتأثرهئك اتىك تنئرسيةك املؤسسئتك اصسيئحية .ك 
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قائمة المالحق
ملحق رقم ( :)1استبيان الدراسة باللغة العربية
اصسالمك اتيكمك ورمحةك اهللك تعئىلك وبالئته،ك  ك 
يفك إطئرك اصتحضرك إلادا ك فطاوحةك لجزءك منك متطتبئتك ني ك شهئ ةك اصدلتوراهك يفك اصعتومك اصتجئريةك ختغصك 
تسويق،ك تقومك اصبئحثةك بإادا ك  راسةك حولك "تأثرك االبتكئرك يفك صنئاةك اصفندقةك اتىك ستوكك اصسئل ك اجلزالاي".ك ويفك 
هذاك اصغد ك ياجىك منك سيئ تكمك احملرتمةك اصتكامك بئإلجئبةك اتىك رقااتك هذاك االستبيئنك يفك اخلئنةك اص يك تتفقك معك رفيكم .ك 
اتمئك فنك مسئمهتكمك مهمةك صتيئيةك منك فج ك استكمئلك هذهك اصدراسة،ك حننك نأم ك منكمك اإلجئبةك بك ك موضوايةك 
و قةك وهذاك هبدفك املسئمهةك يفك إثااءك اصبحثك اصعتمي،ك لمئك فنك ل ك املعتومئتك املقدمةك منك طاركمك ستبقىك سايةك و َّ
فنك 
نتئلجك اصدراسةك ستستخدمك ألغااضك اتميةك حبتة .ك 
ياجىك قااءةك اصتعتيمئت ك ك واإلجئبةك بعنئيةك وبك ك صدق،ك إذك الك توجدك إجئبئتك صحيحةك فوك خئطئة.ك هدرنئك اصوحيدك 
معارةك رفيكمك اصغاي  .ك 
ك 
شاكرين لكم مقدما حسن مشاركتكم وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

431

قائمة المالحق
االستبيان
خصائص السفر( :ضع عالمة × في الجواب المناسب)

.I
.1

نعم
ال ك 

ه ك سبقك صكك وفنك فقمتك يفك إحدىك الفنادقك خاللك اصثالث سنواتك املئضية؟ك 

إذاك لئنتك اإلجئبةك "ال"ك ررجىك اخلاوجك منك صفحةك االستبيئن .ك 
.2

منك قئمك بئختيئرك اصفندقك اصذيك نزصتك بهك آخر مرة؟ك (إمكانية اختيار أكثر من إجابة)

فنئك 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 ولئصةك سيئحية
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 
يفك فيك نوعك منك اصفنئ قك لئنتك إقئمتك؟ ك 
ِّك 
.3
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 رندقك بثالثةك جنومك *** ك 
رندقك بنجمةك *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 رندقك بأربعةك جنوم**** ك 
رندقك مخسةك جمومك ***** ك 
رندقك بنجمتنيك **
ك ك ك ك ك ك ك ك ك  فخاى.ك ياجىك حتديده:ك _______________________________
 .4مئك هوك نوعك اصيارةك اص يك قمتك حبجزهئ؟
غارةك ائ يةك )(Standard
جنئحك ) (Suiteك 
فخاى.ك ياجىك حتديده:ك ____________________________________
.5

أليك هدفك تقومونك بئحلجزك يفك اصفندق؟ك 

منك فج ك اصعم

ك )(Business

صترتريهك واصعط ك ) (Loisirsك 
اصعم ك واصرتريهك يفك نفسك اصوقتك  ك 
فخاى.ك ياجىك حتديده:ك ______________________________ ك 
ك 
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.6

مئك هيك فهمك مغئ رك املعتومئتك اص يك تعتمدك اتيهئك اندك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ ق؟ك 

(إمكانية اختيار أكثر من إجابة)
اصعئلتةك واألصدقئء
اإلاالنئت ك 
اصولئالتك اصسيئحية ك 
مواقعك اصتواص ك االجتمئايك ( )Facebook, Instagram, etc.ك 
املوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندق ك 
املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك ( )Booking, Trivago, Agoda, etc.ك 
فخاى.ك ياجىك حتديده_______________________________ :
.7

يتمث ك فهمك مغدرك فستعنيك بهك اندك اصبحثك انك املعتومئتك حولك اصفنئ قك يف:

اصعئلتةك واألصدقئء
اإلاالنئت ك 
اصولئالتك اصسيئحية ك 
مواقعك اصتواص ك االجتمئايك ( )Facebook, Instagram, etc.ك 
املوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندق ك 
املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك ( )Booking, Trivago, Agoda, etc.ك 
فخاى.ك ياجىك حتديده:ك __________________________
.8

ائ ةك مئك فقومك بدرعك مثنك احلجزك يفك اصفنئ ق؟ك (إمكانية اختيار أكثر من إجابة)

اربك اصولئالتك اصسيئحية ك 
اربك املوقعك اإلصكرتوينك اخلئصك بئصفندق ك 
اربك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك ( )Booking, Agoda, Hotels, etcك 
اصتوجهك مبئشاةك إىلك اصفندق ك 
فخاى.ك ياجىك حتديده:ك ________________________ ك 
 .9تقومك ائ ةك بئإلقئمةك يفك اصفنئ قك فثنئء:
اصسفاك  اخ ك اجلزالا
اصسفاك خئرجك اجلزالا ك 
اخ ك وخئرجك اجلزالا
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 .IIمعايير اختيار الفندق المرتبطة باالبتكار:

يُاجىك اإلشئرةك إىلك مدىك فمهيةك ل ك منك هذهك اصعنئصاك بئصنسبةك صكك اندك اختيئركك صفندقك إقئمتك .ك 
مهمك جدا،ك 
ًّك 
مهمك إىلك حدك ك مئ،ك ""5
ٍّ
مهمك إىلك حدك مئ،ك ""4ك 
ِّك 
(""1ك غرك مهمك اتىك اإلطالق،ك ""2ك غرك مهم "3" ،غر
""6ك مهمك صتيئية).ك  ك 
ك 

غير مهم

ابتكارات نوع/تصميم الفندق

مهم للغاية

على اإلطالق

رندقك يوراك جتابةك رندقيةك رايدةك منك نواهئك (مثال:ك رندقك متميزك منك 
حيثك اصشك ،ك وسئل ك اصرتريه،ك املطئام،ك إخل) ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك يتميزك هبندسةك معمئريةك متميزةك (فصيتة،ك معئصاة)ك  ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك صهك سحاهك اخلئصك ومميزك انك اصفنئ قك األخاى ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك قايبك منك املعئملك اصسيئحيةك واصرتريهية ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك قايبك منك املطئام ك 

1

2

3

4

5

6

قئاةك استقبئلك اصفندقك (هبو)ك تتميزك بديكورك متميزك ورايدك منك نواه ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك يتميزك جبوك ماي ك (مثال:ك موسيقىك ماحية،ك  رجةك حاارةك منئسبة،ك 
اطورك طيبةك إخل) ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك حيتويك اتىك غافك تتميزك بتجهيزاتك ذاتك جو ةك ائصية ك 

1

2

3

4

5

6

غافك متك تزيينهئك بطايقةك مميزةك (معئصاة،ك فصيتة،ك إخل)ك  ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك حمئطك بئملسئحئتك اخلضااء ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك حيتويك اتىك ماارقك ريئضيةك ذاتك جو ةك ائصيةك (مسب  ،ك فمئلنك 
اصااحة ،قئاةك ريئضة،ك منتجعك صحي،ك إخل) ك 

1

2

3

4

5

6

ك 
غير مهم

استعمال تكنولوجيا المعلومات

مهم للغاية

على اإلطالق

إمكئنيةك احلجزك اربك االنرتنت ك 
(نقدا،ك بطئقةك التمئن،ك إخل) ك 
تورُاك طاقك متعد ةك صتتسديدك  ًك 
إنرتنتك وايك رئيك )(wifiك جمئنية ك 
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1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

قائمة المالحق
سااةك تدرقك االنرتنت ك ائصيةك يفك مجيعك فحنئءك اصفندقك (مثال:ك املطعم،ك 
اصبهو،ك املسب ،ك إخل) ك 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

وجو ك مالز ك فامئل ك  اخ ك اصفندق ك (فجهزة ك اصكمبيوتا ،ك رئلس،ك 
إنرتنت،ك إخل) .ك 

1

2

3

4

5

6

وجو ك نظئم ك مؤمتاات ك اصفيديو ك  اخ ك اصيارة ك (اتغئالت ك مالية ك اربك 
االنرتنت) ك 

1

2

3

4

5

6

وجو ك تتفزيونك بشئشةك مسطحةك /ك تفئاتيةك  اخ ك اصيارة ك 

1

2

3

4

5

6

وجو ك نظئمك إادا ك اصطتبيئتك  اخ ك اصيارةك (اربك شئشةك اصتتفئزك مثال) ك 

1

2

3

4

5

6

وجو ك نظئمك تكييفك  رجةك حاارةك اصيارةك  ك 

1

2

3

4

5

6

إمكئنية ك تسجي ك اخلاوج ك ) (check-outك انطالك قًئ ك من ك اصيارة ك (اربك 
شئشةك اصتتفئزك مثال) ك 

1

2

3

4

5

6

وجذابًئ ك 
مبتكااك  ك 
صكرتونيًئك  ك 
رندقك ميتتكك موقعئك إ ك 
ًك 
تفئاتيًئك  ك ً
رندقك متواجدك اتىك املواقعك املتخغغةك يفك اصسفاك (مث :ك  Booking,
،Trivagoك إخل) ك 
رندقك متواجدك اتىك مواقعك اصتواص ك االجتمئايك (مث
،Instagram, Youtubeك إخل) ك 

:ك  Facebook,

رندقك يستعم ك "اصتكنوصوجيئتك اخلضااء"ك (صديقةك صتبيئة)ك منك فج ك 
محئيةك اصبيئة ك 
وجو ك نظئم ك إصكرتوين ك صيتق ك اصياف ك اصفندقية ك (مث  :ك اصبطئقئتك 
املمينطة،ك رقمك ساي،ك إخل) ك 
تورُاك حئسوبك خئصك  اخ ك اصيارة ك 
تورُاك صندوقك فمئنئتك إصكرتوينك  اخ ك اصيارة ك 

ك 

تكييف الخدمة

Customization of service

مهم للغاية

غير مهم
على اإلطالق

تكييفك فوقئتك اصدخولك )(Check-inك واخلاوجك )(Check-outك ور ًك قئك 
صاغبةك اصزبونك وحئجته ك 

1

2

3

4

5

6

سااةك تسجي ك اصدخولك واخلاوجك منك اصفندق ك 

1

2

3

4

5

6

إمكئنيةك تييرك  يكورك اصيارةك ور ًك قئك صتفضيالتك اصزبئلن ك 

1

2

3

4

5

6
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إمكئنيةك تكييفك جتهيزاتك اصيارةك ور ًك قئك حلئجئتك اصزبئلنك (إضئرةك ساياك 
مثال) ك 
توك رُاك خدمةك رائيةك األطفئلك يفك اصفندقك (مثال:ك روضة،ك مابية) ك 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

توك رُاك آصةك صنعك اصشئيك /ك اصقهوةك /ك ثالجةك  اخ ك اصيارة ك 

1

2

3

4

5

6

مطبخك صيرك )(Kitchenetteك متوراك حتتك اصطتب ك 

1

2

3

4

5

6

تورر ك خدمئت ك اصنق ك من ك وإىل ك فمئلن ك اصقغد ك (لئملطئر ،ك املعئملك 
اصسيئحية،ك إخل) ك 

1

2

3

4

5

6

رندقك ينظمك فنشطةك سيئحيةك حتتك اصطتبك (زيئرةك املدينةك فوك فهمك املعئملك 
اصسيئحية،ك إخل) ك 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

صتموظفنيك اهتمئمك خئصك ومكك يَّفك ور ًك قئك صاغبئتك ل ك زبون ك 
موظفونك خيئطبونك ل ك زبونك بإمسهك (ابتسئمئت،ك ستوكك و و ،ك إخل)ك  ك 
موظفوك اصفندقك يتحدثونك بتيةك اصزبون ك 
تورُاك خدمةك غسي ك املالبسك ولك يِّهئك حسبك اصطتب ك 

يوراك اصفندقك فسعئراك تفضيتيةك و/فوك امتيئزاتك صعماللهك األوريئء ك 
ك ً

ك فسعئراك تاوجييةك مبتكاةك (مثالك احلغولك اتىك صيتةك جمئنيةك اندك احلجزك 
يورا ك ً
ملدةك معينة،ك جمئنيةك فحدك املاارقنيك يفك ررتاتك حمد ة،ك إخل)ك  ك 
.III

سلوك السائح:

ياجىك حتديدك مدىك موارقتكك فوك ادمك موارقتكك صتعبئراتك املواصية .ك 
(" "1غرك موارقك متئمئ "2"،غرك موارق "3"،غر موارقك نوائك مئ "4"،موارقك نوائك مئ "5"،موارق"6"،موارقك متئمئ)
مالحظة:ك تتعتقك األسئتةك يفك هذاك اجلزءك بئصفنئ قك املبتكاة.ك  ك اصفندقك املبتكاك هوك اصفندقك اصذيك يوراك جممواةك منك 
ك تكنوصوجيئك املعتومئتك 
اصعنئصاك اص يك متك ذلاهئك سئبقئك (اصتغميمك اصداختيك واخلئرجيك املمك يَّزك صتفندق،ك استعمئصهك ألحدث ك 
وتكييفهك صتخدمئتك املقدمة) .ك 
ك  ك 
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غرك موارقك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك موارقك متئمئ ك 
ك ك ك ك ك متئمئك ك ك ك ك  ك 

ك 

االستعداد لإلقامة بفندق مبتكر
ك  1

2

3

4

5

6

صوك لئنتك صديك إمكئنيةك االختيئر،ك سأختئرك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك 
فخططك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك فثنئءك سفاي ك 

1

2

3

4

5

6

فنئك اتىك استعدا ك صإلقئمةك يفك رندقك مبتكاك فثنئءك سفاي ك 

1

2

3

4

5

6

االستعداد للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر
اصفنئ قك املبتكاةك توراك قيمةك جيدةك مقئرنةك بأسعئرهئ ك 

1

2

3

4

5

6

منك املقبولك  رعك مبتغك إضئيفك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا ك 

1

2

3

4

5

6

فنئك مستعدك صتدرعك فلثاك منك فج ك اإلقئمةك يفك رندقك مبتكا ك 

1

2

3

4

5

6

.IV

المعلومات الشخصية (كل إجاباتك سرية تماما)
.1

مئك هوك جنسك؟

ذلا
فنثى ك 
.2

مئك هوك سنك؟ك 

فق ك منك 25ك سنة ك 
بنيك 25ك و35ك سنة ك 
بنيك 36ك و45ك سنة ك 
بنيك 46ك و55ك سنة ك 
بنيك 56ك و65ك سنة ك 
فلثاك منك 65ك سنة
.3

مئك هيك جنسيتك؟ك _________________

.4

مئك هوك بتدك إقئمتك؟ك ________________
ك 
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 .5مئك هوك مستواكك اصتعتيمي؟
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
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) ك 
ثئنوي
 .6مئك هيك مهنتك؟ 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 ك ك ك ك ك ك ك ك فخاى.ك ياجىك حتديدهئ: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 بطئل ك 
.7

ه ك فنت؟

فازب/ازبئء ك 
متزوجك /ك متزوجةك بدونك فطفئل ك 
متزوج/ك متزوجةك بأطفئل ك 
فخاى:ك ______________ ك 
.8

مئك هوك  ختكك اصشهاي؟

فق ك من ك 20000ك  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 60000ك وفق ك منك 80000ك  ج
بنيك 20000ك  جك وفق ك منك 40000ك  جك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك بنيك 80000ك وفق ك منك 100000ك  جك  ك 
بنيك 40000ك وفق ك منك 60000ك  جك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك  100000ك  ج وفلثا ك 

شكرا جزيال لإلجابة عن هذا االستبيان
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 استبيان الدراسة باللغة الفرنسية:)2( ملحق 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.
Qui a choisi l’hôtel dans lequel vous avez séjourné la dernière fois ?

2.

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

Extrêmement

Extrêmement

l’hôtel

Non Important

Important

Un hôtel qui offre une expérience hôtelière
unique (ex : Hôtel unique en termes de design,

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

de divertissement et des restaurants, etc.)
Un

hôtel

avec

une

architecture

unique

(authentique, contemporaine)
Un hôtel qui a du charme et qui n’est pas
standardisé
Un hôtel proche des sites touristiques et de
divertissement
Un hôtel proche des restaurants
Un lobby (hall de réception) avec un décor
unique
Un hôtel avec une ambiance relaxante (ex.
musique relaxante, température adéquate, une
odeur agréable, etc.)
Un hôtel disposant de chambres avec des
fonctionnalités de haute qualité
Des chambres décorées de manière unique
(Moderne, original, etc.)
Un hôtel entouré d’espaces verts
Un hôtel disposant d’équipements sportifs de
qualité (piscine, salle de sport, SPA, etc.)

442

قائمة المالحق
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

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.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

vertes »

1

2

3

4

5

6

Système de verrouillage électronique des portes

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,

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

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

de crédit, etc.)

restaurant, lobby, piscine etc.)
Hôtel ayant un site web interactif, innovant et
attractif
La présence sur les sites spécialisés dans le
voyage (ex. Booking, Trivago, Hotels, etc.)
La présence sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, YouTube, etc.)
Utilisation

des

« technologies

(Respectueuses de l’environnement)

(cartes magnétiques, mot de passe, etc.)

fax, internet, etc.)

(à travers l’écran TV)
Système d’ajustement de la température dans la
chambre
Check-out dans la chambre (à travers l’écran
TV)
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Extrêmement

Personnalisation des services

Extrêmement

Non Important

Flexibilité du Check-in et Check-out selon les

Important

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

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

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

besoins du client
Rapidité du Check-in et Check-out
Possibilité de personnaliser le décor de la
chambre
Personnalisation des équipements de la chambre
selon les besoins du client (ex : ajouter un lit)
Service de garde d’enfants (ex. nounou ou
crèche)

Services de transport disponibles (Aéroport,
sites touristiques, etc.)
Un hôtel qui propose des activités touristiques
selon la demande (Visite de la ville, etc)
Les employés ont une attention personnalisée
pour chaque client
Un personnel qui vous appelle par votre nom
(Amabilité et sourires)
Des employés qui vous parlent dans votre
langue
Service de buanderie à la demande
Un hôtel qui pratique des prix préférentiels et /
ou des privilèges pour les clients fidèles
Un hôtel qui pratique des prix promotionnels
innovants (ex : une nuit gratuite, gratuité de l’un
des enfants, etc.)
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قائمة المالحق
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

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

innovant
Je planifie de séjourner dans un hôtel
innovant lors de mon voyage
Je suis disposé à séjourner dans un hôtel
innovant lors de mon voyage

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

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Il est acceptable de payer un montant
supplémentaire afin de séjourner dans un
hôtel innovant
Je suis disposé à payer plus afin de séjourner
dans un hôtel innovant

IV.

Informations personnelles (Toutes vos réponses sont complètement

confidentielles)
1.

Quel est votre genre ?

Homme
Femme
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قائمة المالحق
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

Fonction libérale

Sans emploi

Homme/ femmes d’affaires
8.

Autre. Veuillez préciser : _________

Etudiant

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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ملحق رقم ( :)3االستبيان اإللكتروني
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قائمة المالحق
( على العينة االستطالعيةCronbach’s Alpha)  نتائج تحليل الثبات ألفا كرونباخ:)5( ملحق رقم
Pilot Study
Récapitulatif de traitement des
observations
N
Observations

%

Valide

33

Excluea

0

,0

33

100,0

Total

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables
de la procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,944

51

( على العينة الكليةCronbach’s Alpha)  نتائج تحليل الثبات ألفا كرونباخ:)6( ملحق رقم
Récapitulatif de traitement des
observations
N
Observations

Valide
Excluea
Total

%
601

100,0

0

,0

601

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables
de la procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,950

462
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قائمة المالحق
 نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة:)7( ملحق 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
MeanCustomizat MeanTechnolog
MeanWTP
MeanWTP

Corrélation de Pearson

ion

1

Sig. (bilatérale)
N
MeanCustomization

MeanTechnologyUsa

MeanHotelType

601
,266**

Corrélation de Pearson

yUsa

MeanHotelType

,266**

,309**

,319**

,000

,000

,000

601

601

601

1

,716**

,598**

,000

,000

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

601

601

,309**

,716**

1

,642**

Sig. (bilatérale)

,000

,000

N

601

601

601

601

,319**

,598**

,642**

1

Sig. (bilatérale)

,000

,000

,000

N

601

601

601

Corrélation de Pearson

Corrélation de Pearson

,000

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle
1

R
,347a

R-deux

R-deux ajusté

,121

de l'estimation

,116

1,04229

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization, MeanHotelType,
MeanTechnologyUsa
b. Variable dépendante : MeanWTP

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

89,055

3

29,685

de Student

648,556

597

1,086

Total

737,611

600

a. Variable dépendante : MeanWTP

463

F
27,325

Sig.
,000b

601

قائمة المالحق
Coefficientsa
Coefficients non standardisés
Modèle

B

1 (Constante)

Erreur standard
1,832

,303

MeanHotelType

,268

,071

MeanTechnologyUsa

,220

MeanCustomization

,154

Coefficients

Statistiques de

standardisés

colinéarité

Bêta

t

Sig.

Tolérance

VIF

6,048

,000

,196

3,791

,000

,549

1,823

,083

,157

2,641

,008

,416

2,404

,085

,136

2,631

,000

,454

2,201

a. Variable dépendante : MeanWTP
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قائمة المالحق
 نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد لإلقامة وأبعاد االبتكار في صناعة الفندقة:)8( ملحق 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 MeanTechnolog
tion
MeanCustomization

Corrélation de Pearson

yUsa

,598**

,416**

,000

,000

,000

601

601

601

601

,716**

1

,642**

,384**

,000

,000

Sig. (bilatérale)

MeanTechnologyUsa

Corrélation de Pearson

MeanHotelType

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

601

601

,598**

,642**

1

,414**

Sig. (bilatérale)

,000

,000

N

601

601

601

601

,416**

,384**

,414**

1

Sig. (bilatérale)

,000

,000

,000

N

601

601

601

Corrélation de Pearson

MeanWTS

Corrélation de Pearson

,000

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle
1

R
,467a

R-deux

R-deux ajusté

,218

de l'estimation

,214

,80065

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization, MeanHotelType,
MeanTechnologyUsa
b. Variable dépendante : MeanWTS

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

MeanWTS

,716**

1

N

MeanHotelType

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

106,612

3

35,537

de Student

382,697

597

,641

Total

489,310

600

F
55,438

a. Variable dépendante : MeanWTS
b. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization, MeanHotelType, MeanTechnologyUsa

465

Sig.
,000b

601

قائمة المالحق
Coefficientsa
Coefficients non

Coefficients

standardisés

standardisés

Statistiques de colinéarité

Erreur
Modèle
1

B
(Constante)

standard

2,072

,233

MeanHotelType

,258

,054

MeanTechnologyUsa

,185

MeanCustomization

,273

Bêta

t

Sig.

Tolérance

VIF

8,903

,000

,233

4,760

,000

,549

1,823

,064

,174

4,026

,000

,436

2,404

,066

,224

4,163

,000

,454

2,201

a. Variable dépendante : MeanWTS

466

قائمة المالحق
تصميم الفندق/ نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد لإلقامة وابتكارات نوع:)9( ملحق رقم
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart type

N

MeanWTS

5,0150

,90306

601

MeanHotelType

4,6804

,81288

601

Corrélations
MeanWTS

MeanWTS

MeanHotelType

1

,414**

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

MeanHotelType

,000

N

601

601

Corrélation de Pearson

,414**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle

R

R-deux

R-deux ajusté

de l'estimation

1

,414a

,171

,170

,82268

a. Prédicteurs : (Constante), MeanHotelType
b. Variable dépendante : MeanWTS

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

carrés

Ddl

Carré moyen

F

Sig.

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

Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B

Erreur standard

(Constante)

2,862

,196

MeanHotelType

,460

,041

467

standardisés
Bêta

,414

t

Sig.

14,581

,000

11,135

,000

قائمة المالحق
 نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد لإلقامة واستعمال تكنولوجيا المعلومات:)10( ملحق رقم
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart type

N

MeanWTS

5,0150

,90306

601

MeanTechnologyUsa

4,7546

,79172

601

Corrélations
MeanTechnolog
MeanWTS
MeanWTS

Corrélation de Pearson

yUsa
,384**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N
MeanTechnologyUsa

Corrélation de Pearson

601

601

,384**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle
1

R

R-deux

,384a

R-deux ajusté

,147

de l'estimation

,146

,83456

a. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa
b. Variable dépendante : MeanWTS

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

72,107

1

72,107

de Student

417,202

599

,696

Total

489,310

600

F

Sig.
,000b

103,528

a. Variable dépendante : MeanWTS
b. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa
Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B
(Constante)
MeanTechnologyUsa

Erreur standard
2,933

,207

,438

,043

468

standardisés
Bêta

t

,384

Sig.

14,141

,000

10,175

,000

قائمة المالحق
 نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد لإلقامة وتكييف الخدمات:)11( ملحق رقم
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart type

N

MeanWTS

5,0150

,90306

601

MeanCustomization

4,8689

,73886

601

Corrélations
MeanCustomiza
MeanWTS
MeanWTS

Corrélation de Pearson

tion
,416**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N
MeanCustomization

Corrélation de Pearson

601

601

,416**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle
1

R

R-deux

,416a

R-deux ajusté

,173

de l'estimation

,172

,82190

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization
b. Variable dépendante : MeanWTS

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

84,671

1

84,671

de Student

404,639

599

,676

Total

489,310

600

F

Sig.
,000b

125,341

a. Variable dépendante : MeanWTS
b. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization
Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B
(Constante)
MeanCustomization

Erreur standard
2,540

,224

,508

,045

469

standardisés
Bêta

t

,416

Sig.

11,355

,000

11,196

,000

قائمة المالحق
تصميم الفندق/ نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع وابتكارات نوع:)12( ملحق رقم
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart type

N

MeanWTP

4,3949

1,10876

601

MeanHotelType

4,6804

,81288

601

Corrélations
MeanWTP
MeanWTP

Corrélation de Pearson

MeanHotelType
,319**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N
MeanHotelType

Corrélation de Pearson

601

601

,319**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle
1

R

R-deux

,319a

R-deux ajusté

,102

de l'estimation

,100

1,05178

a. Prédicteurs : (Constante), MeanHotelType
b. Variable dépendante : MeanWTP

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

74,969

1

74,969

de Student

662,642

599

1,106

Total

737,611

600

F

Sig.
,000b

67,768

a. Variable dépendante : MeanWTP
b. Prédicteurs : (Constante), MeanHotelType

Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B
(Constante)
MeanHotelType

Erreur standard
2,360

,251

,435

,053

470

standardisés
Bêta

t

,319

Sig.

9,404

,000

8,232

,000

قائمة المالحق
 نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع واستعمال تكنولوجيا المعلومات:)13( ملحق رقم
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart type

N

MeanWTP

4,3949

1,10876

601

MeanTechnologyUsa

4,7546

,79172

601

Corrélations
MeanTechnolog
MeanWTP
MeanWTP

Corrélation de Pearson

yUsa
,309**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N
MeanTechnologyUsa

Corrélation de Pearson

601

601

,309**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle
1

R

R-deux

,309a

R-deux ajusté

,095

de l'estimation

,094

1,05538

a. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa
b. Variable dépendante : MeanWTP

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

70,424

1

70,424

de Student

667,187

599

1,114

Total

737,611

600

F

Sig.
,000b

63,227

a. Variable dépendante : MeanWTP
b. Prédicteurs : (Constante), MeanTechnologyUsa
Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B
(Constante)
MeanTechnologyUsa

Erreur standard
2,337

,262

,433

,054

471

standardisés
Bêta

t

,309

Sig.
8,911

,000

7,952

,000

قائمة المالحق
 نتائج االرتباط واالنحدار بين االستعداد للدفع وتكييف الخدمات:)14( ملحق رقم
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart type

N

MeanWTP

4,3949

1,10876

601

MeanCustomization

4,8689

,73886

601

Corrélations
MeanCustomiza
MeanWTP
MeanWTP

Corrélation de Pearson

tion
,266**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N
MeanCustomization

Corrélation de Pearson

601

601

,266**

1

Sig. (bilatérale)

,000

N

601

601

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Récapitulatif des modèlesb
Erreur standard
Modèle
1

R

R-deux

,266a

R-deux ajusté

,071

de l'estimation

,069

1,06971

a. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization
b. Variable dépendante : MeanWTP

ANOVAa
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

52,184

1

52,184

de Student

685,427

599

1,144

Total

737,611

600

F

Sig.
,000b

45,604

a. Variable dépendante : MeanWTP
b. Prédicteurs : (Constante), MeanCustomization
Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B
(Constante)
MeanCustomization

Erreur standard
2,452

,291

,399

,059

472

standardisés
Bêta

t

,266

Sig.

8,423

,000

6,753

,000

قائمة المالحق
 نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد الذكور واإلناث لإلقامة في فندق مبتكر:)15( ملحق رقم
Statistiques de groupe
 جنسك؟ هو ماQuel est votre

Moyenne erreur

genre?
MeanWTS

N

Moyenne

Ecart type

standard

Woman

401

5,0216

,88417

,04415

Man

200

5,0017

,94192

,06660

Test de Levene sur
l'égalité des variances
F
Mean Hypothèse de variances égales
WTS

Sig.

,102

t

,750

Hypothèse de variances inégales

ddl

Sig. (bilatéral)

,255

599

,799

,250

376,196

,803

 نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد الذكور واإلناث للدفع من أجل اإلقامة في:)16( ملحق رقم
فندق مبتكر
Statistiques de groupe
 جنسك؟ هو ماQuel est votre

Moyenne erreur

genre?
MeanWTP

N

Moyenne

Ecart type

standard

Man

200

4,5017

1,03754

,07337

Woman

401

4,3416

1,14015

,05694

Test de Levene sur
l'égalité des variances
F
MeanWTP

Hypothèse de variances égales

Sig.

2,612

Hypothèse de variances inégales

473

,107

t

ddl

Sig. (bilatéral)

1,670

599

,096

1,723

432,789

,086

قائمة المالحق
 نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد السياح الجزائريين المقيمين بالجزائر:)17( ملحق رقم
وبالخارج لإلقامة في فندق مبتكر
Statistiques de groupe
 إقامتك؟ بلد هو ماQuel est votre

Moyenne erreur

pays de résidence?
MeanWTS

N

Moyenne

Other
Algeria

Ecart type

standard

79

5,1097

,84685

,09528

522

5,0006

,91118

,03988

Test de Levene sur
l'égalité des variances
F
MeanWTS

Sig.

Hypothèse de variances égales

,127

,722

Hypothèse de variances inégales

t

ddl

Sig. (bilatéral)

1,000

599

,318

1,056

107,234

,293

 نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد السياح الجزائريين المقيمين بالجزائر:)18( ملحق رقم
وبالخارج للدفع من أجل اإلقامة في فندق مبتكر
Statistiques de groupe
 إقامتك؟ بلد هو ماQuel est votre

Moyenne erreur

pays de résidence?
MeanWTP

N

Moyenne

Other
Algeria

Ecart type

standard

79

4,6878

1,01181

,11384

522

4,3506

1,11692

,04889

Test de Levene sur
l'égalité des variances
Sig.
F
MeanWTP

Hypothèse de variances égales

Sig.

,874

Hypothèse de variances inégales

474

t
,350

ddl

(bilatéral)

2,530

599

,012

2,722

108,868

,008

قائمة المالحق
 للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندقANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)19( ملحق رقم
تبعا للسن
ً مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N
Les than 25

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

Borne supérieure

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

3

4,4444

,96225

,55556

2,0541

6,8348

601

5,0150

,90306

,03684

4,9426

5,0873

More than 65
Total

ANOVA
MeanWTS
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

6,046

5

1,209

Intragroupes

483,264

595

,812

Total

489,310

600

F

Sig.

1,489

,192

 للفروقات بين االستعداد لإلقامة فيANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)20( ملحق رقم
تبعا للمستوى التعليمي
ً فندق مبتكر
Intervalle de confiance à
95 % pour la moyenne
Moyen
N
High School

ne
27

5,0370

Ecart

Erreur

type

standard

1,1029

Borne
inférieure

Borne
supérieure

,21227

4,6007

5,4734

6
University

279

5,0824

,84345

,05050

4,9830

5,1818

Post

295

4,9492

,93559

,05447

4,8419

5,0564

601

5,0150

,90306

,03684

4,9426

5,0873

graduation
Total

475

قائمة المالحق
ANOVA
MeanWTS
Somme
des carrés

Carré
ddl

moyen

F

Intergroup

2,561

2

1,281

Intragroup

486,749

598

,814

Total

489,310

600

1,573

Sig.
,208

es

es

 للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندقANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)21( ملحق رقم
تبعا للمهنة
ً مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

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

601

5,0150

,90306

,03684

4,9426

5,0873

Total

ANOVA
MeanWTS
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

2,887

5

,577

Intragroupes

486,422

595

,818

Total

489,310

600

476

F

Sig.
,706

,619

قائمة المالحق
 للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندقANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)22( ملحق رقم
تبعا للحالة العائلية
ً مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour la
moyenne
N
Single

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

Borne supérieure

264

4,9962

,87228

,05368

4,8905

5,1019

68

4,8627

1,05917

,12844

4,6064

5,1191

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

Married Without Children
Married With Children

ANOVA
MeanWTS
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

3,832

3

1,277

Intragroupes

485,478

597

,813

Total

489,310

600

F
1,571

Sig.
,195

 للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندقANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)23( ملحق رقم
تبعا للدخل
ً مبتكر
Intervalle de confiance à 95
% pour la moyenne

N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne

Borne

inférieure

supérieure

Less than 20000 DA

75

5,0800

,84156

,09718

4,8864

5,2736

Between 20000 & less than

81

5,1646

,88682

,09854

4,9685

5,3607

99

4,9158

,92624

,09309

4,7311

5,1006

86

4,9070

1,03867

,11200

4,6843

5,1297

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

40000 DA
Between 40000 & less than
60000 DA
Between 60000 & less than
80000 DA
Between 80000 & less than
100000 DA

477

قائمة المالحق
ANOVA
MeanWTS
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

4,304

5

,861

Intragroupes

485,005

595

,815

Total

489,310

600

F
1,056

Sig.
,384

 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)24( ملحق رقم
تبعا للسن
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N
Les than 25

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

Borne supérieure

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

3

4,5556

1,34715

,77778

1,2090

7,9021

601

4,3949

1,10876

,04523

4,3061

4,4837

More than 65
Total

ANOVA
MeanWTP
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

11,382

5

2,276

Intragroupes

726,229

595

1,221

Total

737,611

600

478

F
1,865

Sig.
,099

قائمة المالحق
 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)25( ملحق رقم
تبعا للمستوى التعليمي
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N
High School

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

Borne supérieure

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

Intergroupes

3,861

2

1,930

Intragroupes

733,750

598

1,227

Total

737,611

600

Sig.

1,573

,208

 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)26( ملحق رقم
تبعا للمهنة
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

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

601

4,3949

1,10876

,04523

4,3061

4,4837

Total

479

قائمة المالحق
ANOVA
MeanWTP
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

10,548

5

2,110

Intragroupes

727,063

595

1,222

Total

737,611

600

F

Sig.

1,726

,126

 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)27( ملحق رقم
تبعا للحالة العائلية
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour la
moyenne
N
Single

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

Borne supérieure

264

4,2740

1,10203

,06783

4,1404

4,4075

68

4,4706

1,06541

,12920

4,2127

4,7285

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

Married Without Children
Married With Children

ANOVA
MeanWTP
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

10,893

3

3,631

Intragroupes

726,718

597

1,217

Total

737,611

600

480

F
2,983

Sig.
,031

قائمة المالحق
 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)28( ملحق رقم
تبعا للدخل
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95
% pour la moyenne

N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne

Borne

inférieure

supérieure

Less than 20000 DA

75

4,4267

1,04488

,12065

4,1863

4,6671

Between 20000 & less than

81

4,4568

1,14072

,12675

4,2046

4,7090

99

4,2727

1,06305

,10684

4,0607

4,4847

86

4,2984

1,13187

,12205

4,0558

4,5411

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

40000 DA
Between 40000 & less than
60000 DA
Between 60000 & less than
80000 DA
Between 80000 & less than
100000 DA

ANOVA
MeanWTP
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

Intergroupes

3,315

5

,663

Intragroupes

734,296

595

1,234

Total

737,611

600

F

Sig.
,537

,748

 نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد السياح الجزائريين لإلقامة في فندق مبتكر:)29( ملحق رقم
تبعا لنوع الغرفة الفندقية
ً
Statistiques de groupe
Quel type de chambre avezvous réservé la dernière fois
? بحجزها قمت التي الغرفة نوع هو ما
مرة؟ آخر
MeanWTS

Moyenne erreur
N

Moyenne

Suite
Standard Room

Ecart type

standard

94

5,2340

,77109

,07953

507

4,9744

,92042

,04088

481

قائمة المالحق
Test de Levene sur l'égalité des
variances
Sig.
F

Sig.

MeanWTS Hypothèse de

,640

t
,424

ddl

(bilatéral)

2,573

599

,010

2,904

146,743

,004

variances égales
Hypothèse de
variances inégales

 للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندقANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)30( ملحق رقم
تبعا لتصنيف الفندق
ً مبتكر
Intervalle de confiance à 95 %
pour la moyenne

N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne

Borne

inférieure

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

Intergroupes

11,669

6

1,945

Intragroupes

477,641

594

,804

Total

489,310

600

482

F
2,419

Sig.
,026

قائمة المالحق
 للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندقANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)31( ملحق رقم
تبعا للغرض من السفر
ً مبتكر
Intervalle de confiance à 95 %
pour la moyenne
Borne
N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

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

Intergroupes

,524

2

,262

Intragroupes

488,785

598

,817

Total

489,310

600

F

Sig.
,321

,726

 للفروقات بين االستعداد لإلقامة في فندقANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)32( ملحق رقم
تبعا لوجهة السفر
ً مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N
In Algeria

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

Borne supérieure

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

Intergroupes

6,803

2

3,402

Intragroupes

482,506

598

,807

Total

489,310

600

483

F
4,216

Sig.
,015

قائمة المالحق
 نتائج اختبار ت للفروقات بين استعداد السياح الجزائريين للدفع من أجل اإلقامة في:)33( ملحق رقم
تبعا لنوع الغرفة الفندقية
ً فندق مبتكر
Statistiques de groupe
Quel type de chambre avezvous réservé la dernière fois
? بحجزها قمت التي الغرفة نوع هو ما

Moyenne erreur

مرة؟ آخر
MeanWTP

N

Suite
Standard Room

Moyenne

Ecart type

standard

94

4,7447

,98304

,10139

507

4,3300

1,11945

,04972

Test de Levene sur l'égalité des
variances
F
MeanWTP Hypothèse de

Sig.
4,169

t
,042

ddl

Sig. (bilatéral)

3,359

599

,001

3,672

141,592

,000

variances égales
Hypothèse de
variances inégales

 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)34( ملحق رقم
تبعا لتصنيف الفندق
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

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

484

قائمة المالحق
ANOVA
MeanWTP
Somme des
carrés

ddl

Carré moyen

F

Intergroupes

10,589

6

1,765

Intragroupes

727,022

594

1,224

Total

737,611

600

Sig.

1,442

,196

 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)35( ملحق رقم
تبعا للغرض من السفر
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95 %
pour la moyenne
Borne
N

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

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

Intergroupes

,363

2

,181

Intragroupes

737,248

598

1,233

Total

737,611

600

485

F

Sig.
,147

,863

قائمة المالحق
 للفروقات بين االستعداد للدفع من أجلANOVA One-way  نتائج اختبار أنوفا:)36( ملحق رقم
تبعا لوجهة السفر
ً اإلقامة في فندق مبتكر
Intervalle de confiance à 95 % pour
la moyenne
N
In Algeria

Moyenne

Ecart type

Erreur standard

Borne inférieure

Borne supérieure

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

Intergroupes

2,823

2

1,411

Intragroupes

734,788

598

1,229

Total

737,611

600

486

F
1,149

Sig.
,318

