
 كواش   خالد  د..  و مبارك  باللطة. .............د.....  ..........................................................دوق الخدمات الدياحية.......................

 808 (5442) 40العدد                                                 مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر            

 
 ةالدياحيالخدمات  دوق 

                     
 أستاذ حماضر،  ، باللطة مبارك .د

 ، كواش خالد، مكمف بالدروس د. 

 جامعة اجلزائر كمية العموم االقتصادية، 

 

 :الملخص
، من السلع والخدمات اتعتبر السٌاحة خلٌط     

ولكن الخبراء ٌصنفون النشاط السٌاحً ضمن 
السٌاحٌة ز الخدمات قطاع الخدمات، وتتمٌ

 ؼٌرها منمن الخصابص تمٌزها عن  بمجموعة
الخدمات األخرى مما ٌجعل تسوٌقها ٌتطلب 
مجموعة من العوامل والشروط والمجهودات، 
فالمنتج السٌاحً ؼٌر قابل للتخزٌن والنقل، 
الخدمات السٌاحٌة تشترط حضور الزبون 
الستهالكها، اإلنتاج واالستهالك ٌحدثان فً نفس 

وقت، هذه العوامل تجعل من الخدمات السٌاحٌة ال
تتمٌز عن ؼٌرها من الخدمات األخرى، فكٌؾ 

؟  والطلب السٌاحٌٌنٌمكن الموافقة بٌن العرض 
أو بمعنً أخر هل سوق الخدمات السٌاحٌة ٌختلؾ 

 عن أسواق الخدمات األخرى ؟
 

Summary 
    Tourism is considered as a mixture of 

services and commodities, but the experts 

classify the tourist activity among the 

services sector; the tourist services are 

characterized by a piece of particularities 

that makes its marketing requiring a 

piece of factors, conditions and efforts.  

so,  the tourism  producer is not able  of 

storing  and transporting, the tourism 

services stipulate the customer presence 

in order to consume it, the production 

and the consuming happen in the same 

time, all these factors characterize the 

tourism  services from others, so how 

does the compatibility  can  be possible  

between the tourist  supply  and demand ؟ 
or, is the tourism services  market 

different from others services markets ؟ 
 

 

 مقدمـج:
تإثر  ًالتو الشراءو السوق عموما فً العملٌات المتصلة من صفقات البٌعٌتمثل      

السوق هو التعبٌر ، الطلبو ٌشمل على عنصرٌن أساسٌن، هما العرضو دٌد األسعارفً تح
 احتماالت البٌع.و هو مجموع فرص الشراءو الطلبو عن التقاء العرض

فبٌنما ٌمكن تخزٌن العدٌد من ، البضابعو ن سوق الخدمات ٌختلؾ عن سوق السلعإ    
ٌتكون  ًبٌعتها ألنها تنشؤ فً اللحظة التفإن الخدمات ال تقبل التخزٌن بط، المنتجاتو السلع

 بالتالً فإن ظروؾ عرض الخدمات ٌختلؾ عن ظروؾ عرض السلعو الطلب علٌها
 المنتجات.و

 مركبة من عملٌات كثٌرة بعضها خدمات ًبل ه، السٌاحة لٌست فً مجموعها سلعة   
دقة تعد فً حٌن صناعة الفن، فعملٌات شركات السٌاحة عبارة عن خدمات، بعضها سلعو

 من السلع المصنوعة كالمنتجات التقلٌدٌة، واإلطعامو خلٌطا من الخدمات كالمبٌت
 تقبل التخزٌن. ًالتذكارات السٌاحٌة التو
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، ٌلتقً فٌه الطلب بالعرض يبؤنه ذلك المكان الذ، ٌعرؾ السوق أٌا كان نوعه   
فٌه الطلب السٌاحً  ٌتقابل يهو ذلك المكان الذ، بمعنى أخر فإن سوق الخدمات السٌاحٌةو

الشركات السٌاحٌة العاملة فً و من السابحٌن  بالعرض السٌاحً  الذي تقدمه المإسسات
 . …مجال الخدمات السٌاحٌة 

الطلب و علٌه سنحاول من خالل هذا البحث التطرق إلى مكونات كل من العرضو   
ات تنشٌط الطلب سٌاسو اإجراءات  تشكلٌهمو عوامل، ومكوناتهماو خصابصهاو السٌاحٌٌن

 السٌاحً . 
 

 العرض السٌاحً -أوال
تعقد طبٌعة المنتج السٌاحً،  إلىإن تعقد الظاهرة السٌاحٌة ٌرجع بالدرجة األولى     

 اعتبرتهفً المكان والزمان، فقد  اختالفهنظراً لصعوبة تحدٌد العناصر التً تكونه، بسبب 
متجانسة، والتً تإخذ مستقلة  مجموعة من خبراء السٌاحة بؤنه خلٌط من عناصر ؼٌر

بعبارة أخرى، إنه و بعضها عن البعض اآلخر، لتشكل العرض السٌاحً الوطنً أو الدولً،
 ، أثناء تنقلهم، إقامتهم وأثناء تجوالهم. للصٌاحتلك المجموعات من الخدمات المقدمة 

التً ، العرض ٌعرؾ على أنه كمٌة السلع والخدمات االقتصادٌةمن وجهة النظر      
 سعر محدد.بباإلمكان تقدٌمها فً السوق فً وقت معٌن و

عناصر الجذب المختلفة فً و ٌعرؾ العرض السٌاحً بؤنه مجموع المعالم الطبٌعٌة     
 ًوالت)جراءات السفر...إ، النقل(الخدمات والتسهٌالت المتنوعة  ىلإباإلضافة ، منطقة معٌنة

 المنطقة. بزٌارة هذه  قناعهمإو من شؤنها خلق رؼبة لدى السابحٌن
التً ٌصعب تخزٌنها أو و ٌتسم هذا العرض السٌاحً بؤنه عرضا للخدمات السٌاحٌة    

 وجوده.كذلك ٌجب استهالك هذا العرض فً مكان ، لى أخرإنقلها من مكان 
، للسابح )المقدمة(العرض السٌاحً ٌحتوي على مجموعة السلع والخدمات المقترحة    

 أساسٌٌن:  ٌتكون من عنصرٌن و
 العناصر الطبٌعٌة  -
، الودٌان، التضارٌس بؤنواعها المختلفة: السهول، تشمل هذه العناصر كل من المناخ   

 الطٌورو الؽاباتو الشالالتو التكوٌنات الجؽرافٌةو الشواطاو األنهارو البحٌرات
ر الطبٌعٌة لى ؼٌر ذلك  من العناصإالعٌون المعدنٌة و المٌاهو الحٌاة البرٌةو األسماكو

 األخرى.
  العناصر البشرٌة -

 المختلفة:وسابل النقل و المنشآت السٌاحٌةو تشمل على وسابل اإلقامة المختلفة    
المعارض و الثقافٌة التارٌخٌة والمعالم اآلثارو المطاراتو الجوٌة والموانا، البحرٌة، البرٌة

الصناعات و السلع السٌاحٌةو لكلورالفو العروض الفنٌةو المتاحؾ المتنوعةو الفنٌة المختلفة
وحتى      المختلفة.الدٌنٌة و الثقافٌة االحتفاالتو األعٌادو المواعٌدو المناسباتو التقلٌدٌة

السٌاحً، سنقوم بعرض لمختلؾ التصنٌفات  )العرض(تحدٌد المنتج  إلىٌمكننا الوصول 

 السٌاحة فً هذا الشؤن: ًمختصالتً قدمها 
   ":Robert Lanquardتصنٌف " -أ  

 لقد صنؾ المنتج السٌاحً فً ثالثة عناصر أساسٌة:
مجموعة التراث المتكون من الموارد الطبٌعٌة، الثقافٌة، الصناعٌة والتارٌخٌة  - 8

 بها. لالستمتاعالتً تجلب السابح 



 كواش   خالد  د..  و مبارك  باللطة. .............د.....  ..........................................................دوق الخدمات الدياحية.......................

 824 (5442) 40العدد                                                 مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر            

تعتبر العامل األساسً فً جلب السٌاح،  مجموعة التجهٌزات والوسابل التً ال - 5
البرٌة، (ها ٌمنع السابح من السفر، كوسابل النقل المختلفة  ؼٌر أن عدم توفر

، وسابل اإلٌواء المطاعم والتجهٌزات الثقافٌة الرٌاضٌة )الجوٌة، البحرٌة

 والترفٌهٌة.
 )الدخول والخروج(مجموعة اإلجراءات اإلدارٌة المتعلقة بتسهٌالت السفر  -3 

 ذات العالقة مع وسابل النقل.
   "DJEFFRIERتصنٌف" -ب

 لقد صنؾ المنتج السٌاحً فً خمسة عناصر:
 الى نقطة الوصول. االنطالقوسابل نقل السابح من نقطة  - 8 
 وسابل نقل مستعملة فً عٌن المكان. - 5 
 وسابل اإلٌواء المختلفة. - 3 
 مدة اإلقامة خارج المقر المعتاد. - 0 
 التخطٌط الجؽرافً للسفر واإلقامة.  - 2 

وأهمل أهم ، فقط للمنتج السٌاحً، اإلقامة والنقل كونٌٌنعلى هذا التصنٌؾ ركز 
السٌاحً والمتمثلة فً عناصر الجذب السٌاحً  )العرض(المكونات األساسٌة للمنتج 

 .)الطبٌعٌة، التارٌخٌة، العادات والتقالٌد...(
      "KRIPENDROFتصنٌف" -ج

 لقد صنؾ المنتج السٌاحً فً أربعة عناصر:
 . )المناخ، المناظر الطبٌعٌة، البٌبة، الحالة الجؽرافٌة...(طبٌعٌة العناصر ال - 8 
 .)الفلكلور، الثقافة... اللؽة، الدٌن، العادات والتقالٌد،(األنشطة اإلنسانٌة  - 5 
 .)النقل، المواصالت، اآلثار، منابع المٌاه...(التجهٌزات العامة  - 3 
أماكن الراحة والترفٌه، الهداٌا، الفنادق، المخٌمات، (التجهٌزات السٌاحٌة  - 0 

 )التجارة، التذكارات...

مقارنة مع  رؼم دقة هذا التصنٌؾ إال أنه لم ٌحدد بوضوح مكونات المنتج السٌاحً،
لذا سنقوم بعرض تصنٌؾ ، جتماعٌةالقتصادٌة واالمفهوم النشاط السٌاحً وأهمٌته ا

 المنظمة العالمٌة 
 جتماعً للنشاط السٌاحً.القتصادي وااللجانب اعتبار االللسٌاحة، التً تؤخذ بعٌن ا

 "OMTتصنٌف المنظمة العالمٌة للسٌاحة:" -د
 لقد صنفت المنظمة العالمٌة للسٌاحة المنتج السٌاحً فً سبعة عناصر: 

:المناظر الطبٌعٌة، الحاالت الجؽرافٌة، منابع المٌاه، الشواطا  التراث الطبٌعً - 8
 واألنهار، الصحاري، الجبال..

 التراث الطاقوي. - 5
التراث البشري :المعطٌات الدٌمؽرافٌة، ظروؾ الحٌاة، العادات والتقالٌد،  - 3

 والمعطٌات الثقافٌة األخرى....
 . )القانونٌة واإلدارٌة(الجوانب التنظٌمٌة والدستورٌة والسٌاسٌة  - 0
د، التربٌة، جتماعٌة والعرقٌة للبلالالتركٌبات والبنٌات ا االجتماعٌة:الجوانب  - 2

 اإلعالم، اإلشهار 
 .)النقل، اإلٌواء، اإلطعام...(وسابل الخدمات  - 6
 قتصادٌة والمالٌة.الاألنشطة ا - 7
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تبعاً للتصنٌفات المقدمة سلفاً، عملٌة اإلنتاج السٌاحً عملٌة معقدة، كونها تقوم على عدة 

القطاع بالنسبة  متؽٌرات ٌصعب جمعها فً مكان وزمان معٌنٌن، مما ٌجعل تحدٌد هذا
للقطاعات األخرى أمر صعب وعلٌه فإن المنتج السٌاحً هو تركٌب معقد جدا ٌتكون من 
عناصر ؼٌر متجانسة "فندق لوحده ال ٌمكنه القٌام بالنشاط السٌاحً".   وعلى ضوء 

 التصنٌفات السابقة ٌمكن تصنٌؾ المنتج السٌاحً فً العناصر التالٌة: 
 الموارد : -

بشرٌة، الثقافٌة، الفنٌة، التارٌخٌة، التكنولوجٌة التً تجذب السابح وتدفعه الطبٌعٌة، ال
 للسفر.
 التجهٌزات:-
منعت السفر منها ، لٌست لذاتها عوامل مإثرة على ؼرض السفر، لكنها إذا انعدمت 

 اإلٌواء، التجهٌزات الثقافٌة، الترفٌهٌة والرٌاضٌة.
 تسهٌالت الدخول:-
ل النقل التً ٌمكن للسابح أن ٌختارها وتتمثل فً اإلجراءات لها  عالقة مع تنوع وساب 

 )التؤشٌرة، الرسوم (اإلدارٌة للدخول عبر الحدود 
المنتج السٌاحً، منتج مركب من عناصر ؼٌر متجانسة ومرتبط باألنشطة     

ٌث جتماعٌة، الثقافٌة، وٌعتمد علٌها كثٌرا لتوفٌر وتقدٌم الخدمات للزبابن، بحالقتصادٌة، االا
نعكس هذا العجز على النشاط السٌاحً، اكلما كان هناك ضعؾ أو عجز فً تلك األنشطة 

لذلك ٌصبح من الضروري إنشاء عالقات مدروسة بٌن القطاع السٌاحً ومختلؾ القطاعات 
 األخرى.

 

 :)المنتج السٌاحً (مكونات العرض السٌاحً -1-1
ً  بعرض سرٌر فً الفندق أو تقدٌم إن المنتج السٌاحً ذا طبٌعة مركبة، فهو ال ٌنته   

وجبة ؼذابٌة فقط، فحسب خبراء السٌاحة هذان العنصران ال ٌمثالن سوى دعامة بسٌطة 
وتبقى وحدها ؼٌر كافٌة لتقدٌم منتج سٌاحً، فهناك مكونات أخرى تضمن من طرؾ 

 جتماعً، التكنولوجً، البٌبً وتتمثل هذه المكونات فً: القتصادي، االالمحٌط ا
 ارد السٌاحٌة : المو . أ

السٌاحٌة تتمثل فً كل عنصر طبٌعً، نشاط إنسانً، أو  الموارد” P.DEFERTفحسب"
الذي من شؤنه أن ٌنشط التنقالت والرحالت السٌاحٌة. ، كل ما ٌنتج عن النشاط اإلنسانً

الموارد السٌاحٌة، تشكل الشرط القاعدي للتنمٌة السٌاحٌة، سواء كانت طبٌعٌة، أو 
 نعدامها ٌعدم النشاط السٌاحً. ااإلنسان و مشكلة من طرؾ

فالطبٌعٌة: كالمناخ، المناظر، النباتات، الحٌوانات، البحر والشواطا،  -
 الجبال....، األنهار، الودٌان، المصادر المعدنٌة "المٌاه"، الصحاري

المشكلة من قبل اإلنسان: كالنصب التذكارٌة والتارٌخٌة، أو كل عنصر  -
سان: كالمتاحؾ، األنشطة اإلنسانٌة، الحضارة، العادات مشكل من قبل اإلن

  .الفلكلور والتقالٌد،
 النقل والمواصالت:  . ب
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والسكك الحدٌدٌة ، وتتمثل فً إمكانٌات وقدرات شبكات النقل البري البحري والجوي
فبدون سفر ال وجود للسٌاحة على عكس ، وٌعتبر النقل أحد الشروط األساسٌة للسٌاحة

 لترفٌهٌة التً تمارس فً محل اإلقامة.بعض األنشطة ا
 : )المكملة(إمكانٌات اإلٌواء اإلضافٌة  . ت

ستٌعاب الطلب السٌاحً فً مجال الإن إمكانٌات اإلٌواء الفندقٌة وحدها ال تكفً    
ختالؾ وتعدد أنواع السٌاحة، والتً تتطلب وجود إمكانٌات إٌواء النظرا ، اإلٌواء

اع وأشكال السٌاحة، كبٌوت الشباب، المخٌمات تتناسب مع كل نوع أو شكل من أنو
 ٌم، فً بعض الدول هذه اإلمكانٌات جد معتبرة.ٌالصٌفٌة، أراضً التخ

فً إٌطالٌا توفر أكثر ، ملٌون سرٌر 8.3سبانٌا مثال هذه اإلمكانٌات توفر  أكثر من افً 
 ملٌون سرٌر .  5.9من 

 الحرف والصناعات التقلٌدٌة :  . ث
ل المشجعة للسٌاحة وتساهم فً تعزٌز اإلٌرادات السٌاحٌة، فً خلق تعتبر من العوام    

 مناصب 
 ألؾ عامل. 04عمل، فً تونس على سبٌل المثال  ٌشتؽل بهذه الصناعات أكثر من 

 التجهٌزات المكملة: . ج
ستهالك خدمات اإن جلب السٌاح وإٌوابهم وإطعامهم فقط ال تكفً، فالسابح ٌرٌد      

ت ترفٌهٌة، األمر الذي ٌستدعً تهٌبة الموارد السٌاحٌة، بإنشاء سٌاحٌة، القٌام بنشاطا
تجهٌزات ثقافٌة، لخلق التنشٌط الذي ٌعتبر عنصر مهم فً تكوٌن المنتج السٌاحً 

 : )العرض السٌاحً( وتتمثل هذه األنشطة فً
التجهٌزات الرٌاضٌة والمتمثلة أساسا فً المالعب والقاعات الرٌاضٌة بتجهٌزاتها  -   

 ختلفة.الم
 التجهٌزات الثقافٌة : وتتمثل أساسا فً المسارح، دور السٌنما، المتاحؾ...  -   

 : القدرة على ضمان األمن والحماٌة لألشخاص. التنمٌة الصحٌة . ح
المراقبة فً الحدود، ، كالتؤشٌرة، : اإلجراءات اإلدارٌةالتسهٌالت فٌما ٌخص . خ

 الصرؾ...
 تعكس تطور الجهاز المصرفً ًتالو :مستوى الخدمات المالٌة والتجارٌة . د

 تطور الخدمات التجارٌةو
القدرة الشرابٌة فً و : الذي ٌعكس المستوى المعٌشًالمستوى العام لألسعار . ذ

 البلد المستقبل.
 
 

  :)المنتج السٌاحً(خصائص العرض السٌاحً  - 2-1
ة ٌضافإقٌود و للمنتج السٌاحً خصابص معٌنة تملى على السوق السٌاحً تحدٌات     

على اعتبار أن القطاع  السٌاحً ٌصنؾ ضمن القطاع الثالث، المعروؾ بقطاع الخدمات، 
شاط السٌاحً، منتج مركب، ٌتشكل نلكنه ٌختلؾ عن بقٌة األنشطة الخدمٌة األخرى، كون ال

من سلع مادٌة، كالفنادق والمطاعم ...  ومن سلع ؼٌر مادٌة، كالمناخ، اإلجراءات اإلدارٌة 
... 
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فهو ٌشترك فً بعض خصابصه مع ، تم تصنٌفه ضمن الخدمات المختلفةلذلك فقد 
خرى تمٌز المنتج السٌاحً عن ألى وجود خصابص إالخصابص العامة للخدمات باإلضافة 

 باقً الخدمات . 
 
 : خصائص الخدمات-أ 

 تتمٌز الخدمات بمجموعة من الخصابص نوجزها فً األتً:       
 : )غٌر ملموسة  (المعنوٌة  -1

فهً ؼٌر مادٌة لذلك ٌكون من المستحٌل ، الخدمات هً باألساس  ؼٌر ملموسة 
هذه الخاصٌة فً الخدمات تضع ، وتذوقها بالنسبة للمستهلك أو رإٌتها قبل شرابها

عالن الفوابد الناجمة إذ ٌجب أن تركز القوى البٌعٌة على إ، بعض القٌود على التسوٌق
 لٌس على الخدمة نفسها .و على الخدمة

 :)مكانٌة الفصل إعدم (التالزم  -2
ٌبنٌها فً نفس وقت و أن مقدم الخدمة ٌقدمهاو ٌمكن فصل الخدمات عن بابعها ال

تعنى أن قناة التوزٌع فً أؼلب األحٌان سوؾ تكون   )التالزم   (هذه الحالة و تقدٌمها
ٌجاد إلهذا ٌجب و ن تباع فً أكثر من سوقأمباشرة لذلك فإن خدمات البابع ال ٌمكن 

 جهة الخدمة مثل وكاالت السفر .
 : )عدم التشابه   (التغٌر -3
نتاج أو قٌاس للخدمات سواء كانت لمجموعة باعة مختلفٌن أو حق إٌستحٌل تحدٌد  

بسبب و فشركة النقل الجوي ال  تقدم نفس  نوعٌة الخدمة فً كل رحلة، البابع الواحد
م على نوعٌة الخدمة قبل شرابها هذه الخاصٌة فالمشتري للخدمة ال ٌستطٌع الحك

هتمام الذلك فالمنظمات الخدمٌة ٌجب أن تعطى و بعكس الحال على المنتوجات المادٌة 
 تإمن نوعٌة أداء الخدمة .و خاص لمرحلة تخطٌط اإلنتاج

 الطلب المتجدد : و قابلٌة الفناء -4
ؽولة تعتبر  فالؽرفة  الفندقٌة ؼٌر المش، ال ٌمكن خزنهاو الخدمات تستهلك بسرعة

المقاعد الشاؼرة فً رحلة جوٌة تمثل عدم ، وال ٌمكن خزنها و عبا على الفندق
كذلك الطلب على الخدمات ٌعتبر متذبذب بسبب ، تعتبر طاقة مهدورةو شؽالإ

 .أخرىالموسمٌة أو بسبب الظروؾ الطبٌعٌة أو ظروؾ 
 
 
 
 
 خصائص الخدمات السٌاحٌة:-ب
عة من الخصابص منها ما هو مشترك مع الخصابص تتمٌز الخدمات السٌاحٌة بمجمو 

منها ما تمٌز المنتج السٌاحً لوحده و )قابلٌة الفناء ، عدم التشابه، المعنوٌة (العامة للخدمات 
   8وأهمها:
تخزٌن المنتج السٌاحً ، فبالنسبة للنقل فإنه ٌتم نقل المستهلك  أواستحالة نقل  – 8

لعكس فً حالة المنتجات المادٌة و حتى بعض الخدمات مكان المنتج  و لٌس ا إلى)السابح (
األخرى ، كما أن معظم مكونات المنتج السٌاحً ال ٌمكن خزنها كالطاقات  اإلٌوابٌة أو 

طبٌعة المنتج  إلىأخر فمشكلة التخزٌن تعود  إلىمقاعد الطابرة و ال ٌمكن نقلها من مكان 
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دٌة، جعلته منتج ؼٌر قابل للتخزٌن ، السٌاحً الذي ٌتكون من  سلع مادٌة، وسلع ؼٌر ما
مما ٌجبر العارض )الدولة السٌاحٌة، المإسسة( بذل مجهودات وتوفٌر إمكانٌات معتبرة، 

  .وكسب ثقته الستهالكلجلب الزبون 
ٌنقل وال ٌرسل(،  الخدمات السٌاحٌة مشروطة بحضور الزبون )المنتج السٌاحً ال - 5

 ل الكافٌة .األمر الذي ٌتطلب توفٌر وسابل النق
 ٌحدثان فً نفس الوقت والمكان . واالستهالكاإلنتاج  - 3
وسٌلة النقل  استبدالبعض المنتجات السٌاحٌة بؤخرى:  كاستبدالإمكانٌة اإلحالل،  - 0

مكان اإلٌواء )الفندق  استبدالالنقل جزء من المنتج السٌاحً،  باعتبار)الطابرة بالباخرة( 
 بالمخٌم( ...

عرض السٌاحً فً المدى القصٌر: صعوبة تحوٌل الموارد المستخدمة عدم مرونة ال-2
مطار فً وقت قصٌر ، أو  ؼلى، أي ال ٌمكن تحوٌل فندق  آخراستخدام  إلىفً السٌاحة 

تجهٌزات و  إلىتحتاج  ألنهات سٌاحٌة و خدمات فً وقت قصٌر ؤبناء منش إمكانٌةعدم 
 مكابن و مواقع و أٌادي عاملة مدربة و ماهرة .

ٌوجد ما   إذالسٌاحٌة بالموسمٌة  األسواق تتؤثرالسوق السٌاحٌة بالموسمٌة :  تؤثر-6
 أفضلٌطلق علٌه موسم الذروة و هو موسم الطلب السٌاحً و ازدٌاد السٌاح و الذي ٌوفر 

عالٌة ، و موسم الكساد و الذي ٌنخفض فٌه الطلب  أشؽالفرص تسوٌقٌة و تشؽٌلٌة و نسبة 
، آخر إلىنهابٌا ،  و موسم وسط  الذي ٌتذبذب فٌه الطلب  من ٌوم  السٌاحً و قد ٌنعدم

ٌتؤثر  ٌكون الجو فٌها معتدل على مدار السنة و ال إذاماعدا بعض المناطق المعٌنة فً العالم 
 بالموسمٌة .

تعدد جهات اإلنتاج كون السٌاحة صناعة متداخلة و مركبة و تحتوى على العدٌد من -7
ر بعضها صناعة كبٌرة و مستقلة بحد ذاتها مثل صناعة الفنادق ، النقل ٌعتب التًالخدمات و 

فٌما ٌتعلق  إضافً، و كل عنصر فٌها ٌقدم من قبل منتج مستقل ، و هذا ما ٌخلق تحدى 
ٌعتبر بحد ذاته محصلة  الذيالمستهلك بالمنتج السٌاحً المتكامل  إشباعباإلقناع أو 

عالٌة من التنسٌق فً عرض و تقدٌم المنتج  لمجموعة من الخدمات و هذا ٌتطلب درجة
 السٌاحً الكلً 

تباٌن قطاعات المنتج السٌاحً : تختلؾ دوافع و رؼبات السٌاح و توقعاتهم بدرجة -8
فٌهم  التؤثٌرصعوبة  إلىكبٌرة و كذلك تباٌن فً مستوٌات الدخل بالنسبة للسٌاح و هذا ٌإدي 

ٌرؼبها  التًصعوبة توفٌر الخدمات  ىأخربشكل جماعً من جهة و من جهة  إقناعهمو 
فٌما ٌتعلق  بالمنتج المطلوب من قبل كل مجموعة و مستوٌات  ةحدالسابح كل على 

 الخدمات و األسعار المطبقة.
 

  دورة حٌاة المنتج السٌاحً -1.3
لكل منتوج دورة حٌاة معٌنة ٌمر بها وتتؽٌر عبر الزمان، فبالنسبة للسٌاحة نالحظ     

نمت وتوسعت وأصبحت تقدم خدمات متنوعة وكثٌرة، وعموما فان دورة حٌاة كٌؾ نشؤت و
 المنتج السٌاحً تمر عبر أربعة مراحل موضحة كما ٌلً:

 مرحلة النمو المبكر: -1
فً هذه المرحلة تكون الخدمة فً تطور مستمر وتصبح متٌسرة للمستفدٌن منها وتحتاج 

فاصٌل أكثر عن المكان أو المنطقة هذه المرحلة الى تروٌج كبٌر ومتنوع وإعطاء ت
 السٌاحٌة، وٌبدأ السٌاح بالتدفق على هذه المنطقة وتبدأ الخدمات بالتنوع واالزدهار
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 بصورة بطٌبة االرتفاعتبدأ األرباح فً ، وتكون المنافسة ضعٌفة فً هذه المرحلةو
 تزداد حصة السوق من السٌاح .و

 مرحلة النمو السرٌع:  -2
تبدأ األرباح و مشهورة لدى السٌاحو ون المنطقة السٌاحٌة معروفةفً هذه المرحلة تك

تبدا و تزداد بصورة سرٌعة، البٌعو كذلك حصة السوق من السٌاحو بالصعود السرٌع
 كذلك الخدماتو باالستقراراألسعار  وتبدأ تزداد المنافسةو التنوع  أكثرو الخدمات بالتوسع

  التروٌج.و تزداد حملة اإلعالناتو
 حلة النضج:مر -3

حصة السوق و البٌع كذلك ٌنخفض، وباالنخفاضفً منتصؾ هذه المرحلة تبدأ األرباح 
معظم المناطق السٌاحٌة المعروفة وصلت مرحلة  الحالًفً الوقت ، تنخفض األخرىهً 

 النضج 
 وأٌضا باالنخفاضالبٌع كذلك ٌبدأ و باالنخفاضفً منتصؾ هذه المرحلة تبدأ األرباح و 

 الشركات السٌاحٌة بتنفٌذ خططها تبدأفً هذه المرحلة و باالنخفاضتبدأ حصة السوق 
عدة  إدخالمن اجل ذلك ٌجب  و حصة السوق،و تنوٌع خدماتها للمحافظة على األرباحو

 فعالةو تصبح مإثرةو فً هذه المرحلة تزداد المنافسة، والخدماتو تعدٌالت على المنتج
 التؽلب على المنافسةو رض المحافظة على السوقالتروٌج لؽو تزداد اإلعالنات، وشدٌدةو
 تخفٌض األسعار. و

 مرحلة التدهور:  -4
 تقل المبٌعاتو تقل حصة السوقو فً هذه المرحلة تبدأ األرباح بالهبوط السرٌع     

استمرت هذه المرحلة طوٌال تإدي الى نهاٌة المنطقة السٌاحٌة أي سوؾ ال ٌزورها أي  وإذا
فكرة  وإعطاء تحسٌن الخدماتو التروٌجو رؾ مبالػ كبٌرة على اإلعالنتم ص إذا إال، سابح

  السٌاح . أذواقجدٌدة عن المنطقة لؽرض تؽٌٌر 
 

  التنظٌم التجاري للعرض السٌاحً: - 4-1
 نمٌز بٌن ثالث تنظٌمات تجارٌة للعرض السٌاحً كاآلتً:   
 
 (Le Tour Opérateur ) المتعامل السٌاحً الشركات السٌاحٌة:-1

كما تقوم ، الشركات السٌاحٌة عبارة عن شركات تقوم بتنظٌم أو تسوٌق الرحالت
الشركة السٌاحٌة هو ان وكٌل السفر و الفرق بٌن وكٌل السفر، وبخدمات خاصة بالرحالت

أما الشركات السٌاحٌة فتقوم باستثمار ، مقابل عمولة ٌتقاضها ناألخرٌٌٌنتجه  ٌبٌع ما
 القٌام باإلعالنو الكتٌباتو طبع المنشوراتو م بتنظٌم الرحالتالقٌاو األموال فً التوسع

كثٌر من الشركات السٌاحٌة تقوم بعمل وكٌل السفر حٌث ، والرحالتو التروٌج للسفرو
تنظٌمها فً شكل رحلة متكاملة أو مجموعة من و تتولى تجمٌع عناصر المنتج السٌاحً

 مناطق محددة مسبقا و الخدمات السٌاحٌة فً أوقات
المتعامل السٌاحً هو صانع المنتج السٌاحً الجاهز، قبل ظهور أو تشكل الطلب، 
المإسسة السٌاحٌة، المإسسة الفندقٌة، المإسسات الترفٌهٌة الموجهة نشاطاتها أساسا 
للسٌاحة، ٌجب على المتعامل السٌاحً أن ٌكون على دراٌة واسعة بالسوق السٌاحً 

 وحدة المنافسة بٌن المنتجات السٌاحٌة. وتطوراته، أٌن المخاطر تكون مرتفعة
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فالمتعامل السٌاحً هو الذي ٌحضر المنتج السٌاحً، سواء تعلق األمر بالنقل،    
كثٌر من و ومختلؾ النشاطات السٌاحٌة المكملة، …مشترٌات، اإلٌواء، اإلطعام، الترفٌه

 الشركات 
ض نقل السٌاح أو تنظٌم تستؤجر الطابرات لؽرو السٌاحٌة تمتلك وسابل النقل السٌاحٌة

األعمال التً تقوم بها الشركات السٌاحٌة  أهممن ، والرحالت السٌاحٌة فً شكل مجموعات
 نجد : 
 تنظٌم النقل السٌاحً -
 الشاملة و تنظٌم البرامج السٌاحٌة المنظمةو إعداد-
 التوزٌع و التروٌجو اإلعالن-
 خدماته و النصح حول السفرو االستشاراتتقدٌم -
 الدراسات السٌاحٌة و ٌام بالبحوثالق-
 فً منشآت اإلقامة . أوتنظٌم حجوزات جماعٌة سواء كانت للنقل -
 "Les Agences de Voyages et  Tourismesوكاالت السفر والسٌاحة : " -2

هً مإسسات وسٌطٌة تجارٌة، تتوسط بٌن الزبون، ومقدم الخدمات السٌاحٌة والترفٌهٌة 
 تحصل جراء هذه الوساطة على عمولة على المبٌعات التً تحققها.)المتعامل السٌاحً(، وت

بإمكان هذه الوكاالت أن تكون فً نفس الوقت كمتعامل سٌاحً، الفرق بٌنها وبٌن 
، المتعامل السٌاحً، كونها تنظم الرحالت بناءا على طلب الزبون بٌنما المتعامل السٌاحً

 ٌبرمج الرحالت مسبقا.
ارتباطه بالموردٌن و ٌسوقها التًفهو ال ٌمتلك البضاعة ، مساروكٌل السفر ٌعتبر س    

، شركات سٌاحٌة مختلفةو المطاعمو فهو ٌمثل الفنادق، ٌكون بشكل قانونً على شكل تعاقد
 ٌتقاضى مبالػ أو عمولة من الزبابن ال، ومنظمً الرحالت السٌاحٌة، شركات الطٌران

 شركات الطٌران المتعاقد معهاو الفنادقو عمولته من الشركات السٌاحٌة و ٌؤخذ أتعابه وإنما
 ٌلً :  ٌقوم بها وكٌل السفر ما التًاألعمال  أهممن و

 المهرجانات، وحجز المقاعد فً المطاعم حجز الؽرؾ فً الفنادق،، بٌع تذاكر السفر-
 تنظٌم رحالت فردٌة و ترتٌب، منظمةو بٌع رحالت سٌاحٌة جماعٌة-
 األسعار و الى الزبابن فٌما ٌخص الرحالت المنظمة وإرشادات نصابحو ٌم معلوماتتقد-
 مساعدة الزبابن فً الحصول على التؤشٌرات لزٌارة البلدان المرؼوبة -
 الهداٌا السٌاحٌة و بطاقات جؽرافٌةو كتٌباتو تزوٌد الزبابن بمنشورات-
 .تعتهموأم التؤمٌن للسافرٌنو المساعدة على تؤجٌر السٌارات-
  Les Organismes Officielles du Tourismeالمنظمات الرسمٌة للسٌاحة-3

 دورها وتعاظم اتساع رقعتهاو توسع السٌاحة على الصعٌد العالمًو تطور      
بالتالً ، والى ظهور مشاكل أصبحت تواجه القابمٌن علٌها فً مختلؾ الدول أدت، وأهمٌتها

العالمً و الدولًالتعاون  وأهمٌة الدول الى ضرورة جلبت اهتمام أصحاب القرار فً تلك
الجمعٌة العامة لألمم  أعلنتبالسٌاحة كنشاط دولً عندما  االعتراؾتم ، وفً هذا المجال

أن عام ، 8018818967العشرٌن بتارٌخ و فً الدورة الحادٌة اقراراتهالمتحدة فً احدى 
دور السٌاحة الدولٌة فً مجاالت و ألهمٌة تؤكٌداذلك و هو العام الدولً للسٌاحة 8967

 عدٌدة أهمما : 
 تدعٌم التفاهم بٌن شعوب العالم -
 بالتراث  االهتمامالدعوة الى -
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 العدٌد من المنظمات الدولٌة رلظهوممهدا الطرٌق  
وتتمثل فً المنظمات الدولٌة، الوطنٌة، الجهوٌة، المحلٌة، الذي تعمل على تنمٌة السٌاحة 

 وتنظٌمها حٌث نجد:
المنظمات التً تمثل مركز أو جهة أو دولة والتً تسمى عادة )الدٌوان السٌاحً( فعلى  -

معوضة  8972" والتً تؤسست سنة OMTالمستوى الدولً نجد المنظمة العالمٌة للسٌاحة"
، (OMT(. مقر المنظمة )UIOOTاإلتحاد الدولً للمنظمات الرسمٌة للسٌاحة سابقا)

دولة هدفها الربٌسً هو ترقٌة   824ة للسٌاحة ألكثر من بمدرٌد، تجمع المنظمات الوطنٌ

 هناك منظمات  أخرى حكومٌةو ، االقتصاديالمساهمة فً التوسع  اتجاهوتنمٌة السٌاحة فً 
 ؼٌر حكومٌة.و

 

 الطلب السٌاحً -ثانٌا
تنوى مجموعة معٌنة من المستهلكٌن شرابها من  التًٌعرؾ الطلب على أنه الكمٌة      

حساب مستوى الطلب أو و ٌمكن قٌاسو مكان محددٌنو بسعر محدد فً زمانو سلعة معٌنة
 ذلك بافتراض بقاء العوامل األخرى المإثرة على الطلب على حالهاو مختلفة بؤسعارحجمه 

، تعقٌدا أكثراال أن فً السٌاحة المسؤلة ، قد ٌصح على بعض السلع االفتراضهذا و
متباٌنة و هً مختلفة، السابح فً السفر الى منطقة ماتإثر أو تحكم  والتً فالعوامل المركبة

 الفراغ أوقاتفعناصر السٌاحة هً توفر ، الى درجة تجعل الطلب السٌاحً ٌبدو مختلفا
 دخل قابل لإلنفاق باإلضافة الى مجموعة من العوامل األخرى . و

منتج  المحتمل علىو الحالًكما ٌمكن كذلك  تعرٌؾ الطلب السٌاحً على انه  الطلب   
فان الطلب السٌاحً ٌعنً أوالبك  آخربمعنى ، وسٌاحً معٌن من وجهة نظر الدوافع للسفر

 رؼباتهم فً فترة معٌنة إلشباعٌسافروا الى منطقة معٌنة  أنالذٌن ٌسافرون أو المحتمل 
 5بسعر معٌن .و

الطلب السٌاحً ال ٌمثل مجموعة متجانسة من األفراد ٌقومون بالسفر بدوافع     
فً بعض األحٌان متناقضة من و متنوعةو إنما بدوافع مختلفةو ابقة  أو متشابهةمتط

تركٌب الطلب السٌاحً ال ٌعتمد بشكل عام على الخصابص القومٌة ، والرؼباتو الحاجات
 ال على أساس  السن أو الجنس.و  االجتماعً أوأو المنطقة أو المهنة أو التركٌب العابلً 

ٌتمثل فً كمٌة السلع والخدمات المستهلكة من قبل السابح فً ، الطلب السٌاحً اقتصادٌا
 مكان وزمان معٌنٌن.

 وٌقاس الطلب السٌاحً بواسطة النسب التالٌة : 

 111/اجمالى عدد السكان .  )المغادرٌن  (المعدل الصافً للسفر = عدد المسافرٌن 
 111./اجمالى عدد السكان )الرحالت (المعدل الخام للسفر= عدد السفرٌات 

 111معدل تكرار السفر = المعدل الصافً للسفر /المعدل الخام للسفر .

 هذه المعدالت تبٌن مٌل مجتمع ما للسفر.
 

 عوامل وإجراءات تشكل الطلب السٌاحً: 1-2
 إن الطلب السٌاحً مرتبط بالعوامل التالٌة :     

 توفر وقت الفراغ:-أ
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مما ٌعنً الحرٌة فً اختٌار ، إولٌاتهمسو العمل أعباءٌعنً وقت الفراغ التحرر من   
إن و السٌاحةو ٌعنً وقت الفراغ ضرورة السفر ال، والكٌفٌة التً ٌتم بها شؽل هذا الوقت

 خاصة اذا توافرت عوامل أخرى مشجعة . و كان ٌشجعها فً معظم األحوال
ة طبٌع، وتتحدد أهمٌة هذا العامل من خالل متؽٌرٌن ربٌسٌٌن هما طول وقت الفراغو   

 المجتمع الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان المالك لهذا الوقت 
 :  )مستوى الدخل  (توفر المال-ب

المباشر على  لتؤثٌرهٌعد ثانً أهم العوامل البشرٌة المإثرة فً صناعة السٌاحة       
 السٌاحةو ٌعنى ارتفاع مستوى الدخل تزاٌد اإلقبال على السفر إذا، مستوى الطلب السٌاحً

العكس صحٌح فً حالة و المتعةو لعطل سعٌا وراء التروٌح عن النفسخاصة خالل او
 من الطبٌعً أنه كلما ارتفع مستوى الدخل كلما زاد اإلقبال على السٌاحة ، وانخفاض الدخل

 توفر وسائل النقل: -ج
، نتٌجة لها فً نفس الوقتو ازدهارهاو قٌام صناعة السٌاحة أسبابٌعد النقل سببا من    

بواسطته اٌضا ، وٌق ٌتم توفٌر متطلبات أنشطة السٌاحة وفً المكان المقصودبواسطة الطر
 ٌتم ربط 

مما ٌعنى ان النقل ٌشكل أساسا هاما من ، المنطقة السٌاحٌة بؤسواق الطلب السٌاحً
رواجها  سواء النقل البري أو السكك الحدٌدٌة أو النقل البحري و أسس قٌام صناعة السٌاحة

 أو الجوى .
 ة الدٌنٌة : العقٌد-د

حٌث أن الرؼبة فً ، تعد من العوامل البشرٌة الهامة المإثرة فً السٌاحة الدولٌة   
أعداد من السٌاح الى أماكن معٌنة من العالم خالل  التجاهزٌارة األماكن الدٌنٌة تمثل دافعا 

رة زٌا، فترات محددة كما هو الحال التجاه المسلمٌن الى مكة المكرمة ألداء فرٌضة الحج
 الفاتٌكان زٌارة فلسطٌن المحتلة من طرؾ المسحٌٌن .

، األثرٌة كعامل بشري مإثر فً السٌاحةو كما ال ٌمكن تجاهل المناطق التارٌخٌة  
، ضخمة من السٌاح كل عام  أعدادتجذب   التًبرج بٌزا فً اٌطالٌا و الرومانٌة كاآلثار

اإلسالمٌة فً و الفرعونٌةو فً الٌوناناإلؼرٌقٌة  اآلثارا بالنسبة لتؤثٌر كل من ٌنفس الشو
 . …مصر 

وخالفاً لهذه العوامل القاعدٌة، هناك عوامل أو عناصر أخرى تدخل فً تكوٌن فكرة 
 السفر والتنقل وهً مرتبطة بـ:

 الدٌمغرافٌا:-1
التزاٌد العالمً  المستمر فً عدد السكان  ٌإدي الى ظهور أجٌال جدٌدة تدخل مراحل 

حٌث أن  الطلب السٌاحً ، رؼباتها من الخدمات السٌاحٌة إشباعج الى عمرٌة جدٌدة تحتا
 متؤرجح بٌن فبة من األعمار فهو مرتفع لدى الشباب ومنخفض لدى الكبار.

 درجة التعمٌر والتمدن:  -2
 التً تجعل ازدٌاد الطلب على و خاصة فً الدول النامٌةو الهجرة من الرٌؾ الى المدٌنة

لمدٌنة فاألشخاص الذٌن ٌقطنون المدن الكبرى، هم الذٌن ٌقبلون الخدمات السٌاحٌة فً ا
 على السٌاحة أكثر من الذٌن ٌقطنون األرٌاؾ.

:السابح ٌختار البلد الذي ٌوفر له منتجات )خدمات( األسعار ومعدالت الصرف -3
 سٌاحٌة جٌدة وبؤسعار معقولة.
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حق العمال فً و الفراغ أوقاتزٌادة و التطور المستمر فً مستوٌات المعٌشة-4
 الحصول على العطل المدفوعة األجر .

حٌث ٌشجع زٌادة الدخل على االستفادة من ، اإلرتفاع المستمر فً مستوى المداخٌل-5
 الخبرات . و اكتساب المعارؾو الترحالو التجوالو الخدمات السٌاحٌة

 إمكانٌاتمن  إتاحتهما و واالتصاالت المواصالتو التطور المستمر فً وسائل النقل-6
الحدٌثة ساعد و السرٌعة االتصاالتتطور وسابل ، ومكان فً العالم أليالسرٌع  االنتقال

من أي منطقة فً العالم  أعماله إدارةبإمكان السابح  وأصبح على انتقال المعلومات  بسرعة
. 

من خالل هذه العوامل نجد أن الدخل هو األكثر أهمٌة فً تحدٌد وتشكٌل فكرة السفر 
 ل والوجهة المقصودة.والتنق

،  االجتماعٌة، االقتصادٌةتشكل الطلب السٌاحً، مرتبط بحالة العوامل التكنولوجٌة،     
 الثقافٌة، هذه العوامل ٌمكن تصنٌفها الى صنفٌن كمٌة وكٌفٌة:

 العناصر الكمٌة: -أ
 هذه العناصر لها تؤثٌر هام على تطور الطلب السٌاحً: 

من مستوى  انطالقاالتً تقٌس القدرة الشرابٌة للمستهلكٌن، مستوى المداخٌل الحقٌقٌة  -
 .االستهالكًالمعٌشة والنموذج 

تخفٌض المدة القانونٌة للعمل، واإلعالن الرسمً للعطل المدفوعة األجر، منذ أكثر من  -
 سنة من شؤنه المساهمة فً تطور الطلب السٌاحً. 24

فً مجال النقل والمواصالت والذي  المستوى المحقق من خالل التقدم التقنً وخاصة -
 ٌساهم على مستوٌٌن:

المستوى األول: وٌساهم فٌه النقل كجزء من المنتوج السٌاحً، حٌث ٌساهم فً  -    
 تشكٌل أسعار الخدمات السٌاحٌة.

للموارد السٌاحٌة المتواجدة فً  استؽاللالمستوى الثانً: وٌساهم فٌه النقل كوسٌلة  -     
 لة.المناطق المعزو

 التنظٌم المالً فٌما ٌخص تنقل السلع المرتبطة بتنقل األشخاص. -
 العناصر الكٌفٌة:-ب
 من بٌن العناصر الكٌفٌة نجد:  
مستوى التعلٌم والتربٌة الذي ٌترجم حب التطلع والذوق الرفٌع لتقٌٌم وتثمٌن القٌم  -

 السٌاحٌة.
 المتعلق بمجتمع معٌن. يواالقتصاد االجتماعًحالة ووضعٌة نظام القٌم للتكوٌن  -
 .للسٌاححالة الظروؾ السٌاسٌة الداخلٌة للبالد الموفدة والمستقبلة  -
 التنظٌم اإلداري والقانونً الذي ٌدٌر تنقالت األشخاص. -

تإثر فقط على قرارات السفر بل حتى  إن العناصر الكمٌة، والكٌفٌة السالفة الذكر ال
 الوجهة المقصودة  اختٌارعلى 

، متسعو متنامًو الطلب السٌاحً هو طلب متزاٌد أنؼٌرها نرى و ذه األسبابلهو    
 فً حجم اإلنفاق على الخدمات السٌاحٌة ومتنامً بمعنى انه متزاٌد بتزاٌد عدد السٌاح

ٌتم  التًكذلك من المناطق و الخدماتو متسع ألنه ٌشمل قطاعات عدٌدة من األفرادو
 مناطق السٌاحٌة.الو األماكنتدخل فً مجال و اكتشافها
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 أنواع الطلب السٌاحً: -2-2
 من للطلب السٌاحً:  أنواعٌمكن التمٌٌز بٌن ثالثة   
 الطلب السٌاحً العام: -1

الخدمات السٌاحٌة أو  إجمالًالطلب العام على ، ٌقصد بهذا النوع من الطلب السٌاحً
ا ٌرتبط الطلب من هن، والمدةو النوعو على السٌاحة بشكل عام بصرؾ النظر عن الوقت

 برنامج خاص من برامجها. أولٌس بنوع محدد منها و العام بالعملٌة السٌاحٌة ككل
 الطلب السٌاحً الخاص: -2

 ٌرتبط هذا النوع من الطلب السٌاحً ببرنامج سٌاحً معٌن ٌجده السابح إلشباع رؼباته
الطلب على من هنا فإن هذا و تلك الرؼبات بإشباعٌختص هذا البرنامج ، واحتٌاجاتهو

  لٌس كل السٌاح .و برنامج معٌن ٌعتبر طلبا خاصا بسابح ما أو مجموعة من السٌاح
 الطلب السٌاحً المشتق: -3

، ٌرتبط هذا النوع من الطلب بالخدمات السٌاحٌة المكملة أو المكونة للبرنامج السٌاحً
نقل السٌاحً الطلب على شركات ال، الطلب على شركات الطٌران، مثل الطلب على الفنادق
تسعى أؼلب الدول لتحوٌل ، واألطعمةو الطلب على المؤكوالت، أو الوكاالت السٌاحٌة

 طلب خاص ثم طلب عام عن طرٌق توفٌر برامج سٌاحٌة متنوعة  إلًالطلب  المشتق 
الطلب  أنواعالشكل الموالى ٌوضح العالقة بٌن مختلؾ ، وبؤسعار متنوعة كذلكو مختلفةو

 .السٌاحً
 
 

 الطلب السٌاحً أنواعالعالقة بٌن مختلف  11رقم: الشكل 
              

 
 
 
 
 
 
 

              
 52، ص 1191، مكتبة مدبولً، القاهرةمحسن احمد الخضٌري، التسوٌق السٌاحً،: المصدر

  
 ٌمكن التفرقة بٌن نوعٌن من الطلب السٌاحً:  أخرىو من ناحٌة 

 :  )الحالً  (الطلب السٌاحً الفعال -1
، الرؼبة أهمهاهذا النوع من الطلب هو طلب صرٌح من جانب السابح لتوافر عوامل 

 وقت 
 فضال عن الظروؾ المناسبة األخرى المحفزة للطلب، القدرة على الدفع، والفراغ

القادرٌن على دفع النفقات و عدد السٌاح الداخلٌن إجمالًٌمثل هذا الطلب ، والدافعة للتعاقدو
 المنطقة المعنٌة خالل فترة زمنٌة معٌنة . أون للقدوم الى البلد المستعدٌو السٌاحٌة
 الطلب السٌاحً الكامن : -2

 الطلب                                       
 سياحي ال                                    

 العام                                        
 الطلة السيبحي المشتق 

 الطلب                          
 السياحي          

 اص اخل           
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بمعنى ال تتوفر حالٌا لدى السابح أحد هذه ، و هو طلب ٌنقصه احد عناصره األساسٌة
 العناصر : 

 القدرة على دفع تكالٌؾ الرحلة السٌاحٌة أو البرنامج السٌاحً -      
 ً التعاقد على البرنامج السٌاحً الرؼبة ف-      
 عدم حصول السٌاح على المعلومات المناسبة -      
 المحفزة و عدم توافر الظروؾ المناسبة-      
 التروٌج و اإلعالنو ضعؾ وسابل اإلعالم-      

و من ثمة ٌمكن تحوٌل الطلب السٌاحً الكامن الى طلب سٌاحً فعال بواسطة تنوٌع 
 الدعاٌةو زٌادة وسابل اإلعالنو تثقٌؾ السٌاحو أسعارهاتخطٌط و البرامج السٌاحٌة

 و التروٌجو
التسهٌالت و توفٌر مختلؾ الخدماتو توفٌر كافة وسابل المواصالت الممكنةو اإلشهار

 والدرجات   . بمختلؾ األسعار
 

   خصائص الطلب السٌاحً: -3-2
 تمٌز الطلب السٌاحً بالخصابص التالٌة : ٌ
 المرونة: -1
السابدة  االقتصادٌةللتؽٌرات فً الظروؾ  استجابتهرونة الطلب السٌاحً تعنً درجة م

لمدى التؽٌر الطارئ على التراكٌب السعرٌة للخدمات السٌاحٌة فً الدولة و فً السوق
تعنً كذلك درجة استجابة الطلب السٌاحً  للتؽٌرات فً هٌكل ، والمستقبلة للسابحٌن

 . االجتماعٌةأو السٌاحٌة أو  االقتصادٌةحوال األسعار، أو التؽٌرات فً األ
الدول أو المناطق المصدرة للسٌاحة  (تتسع قاعدته فً األسواقو الطلب السٌاحً ٌنشؤ  

الفردٌة مرتفعة فً و تسود فٌها ظروؾ اقتصادٌة مواتٌة بمعنى أن المداخٌل العابلٌة التً )
 السٌاحة .و فرٌبقى فابض فً المداخٌل ٌمكن توجٌهها الى السو السوق
الذي ٌتنافس مع و ألن اإلنفاق السٌاحً ٌمثل بندا من بنود مٌزانٌة شخص أو العابلة و   

فإن السمة الممٌزة لهذا الطلب ، بنود أخرى لإلنفاق كشراء التجهٌزات أو السلع المعمرة
بق ٌنطو أخرىبالنسبة للتكلفة من ناحٌة و ٌكون مرنا بالنسبة للدخل من ناحٌة أنالسٌاحً 

المداخٌل  أصحابال ٌنطبق على و المتوسطةو المداخٌل المحدودة أصحابذلك على 
المرونة تجاه التؽٌر فً األسعار، أي كلما انخفضت  عالًفالطلب السٌاحً ، المرتفعة

لكن لٌس فً كل الحاالت ، والعكس صحٌحو إلٌهااألسعار فً منطقة ما زاد تدفق السٌاح 
راقٌة جدا تبدو المعادلة عكسٌة أي كلما انخفضت األسعار ألن بعض المناطق السٌاحٌة ال

هذه المناطق مخصصة لطبقة  أنالسبب و العكس صحٌحو إلٌهاانخفض التدفق السٌاحً 
 معٌنة من السٌاح الذٌن ٌتمثلون فً رجال األعمال .

اتخاذ و كبٌرة فً تحضٌر أهمٌةمما سبق فإن بحث أو دراسة مرونة الطلب ذات   
دول المقصد أو الدول المستقبلة للسٌاحة ألنه من الضروري معرفة معامل  القرارات فً

تقاس درجة المرونة عن ، والعكس صحٌحو انخفاض الطلبو بٌن زٌادة السعر االرتباط
 الذي ٌحسب بالعالقة التالٌة : و طرٌق معامل المرونة 

 
 
 

 معبمل المرونج = النستج المئويج للزيبدث في الطلة / النستج المئويج إلنخفبض السعر 
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فً الدولة   )نة مع قٌمة عالٌة لمعامل المرو (الطلب السٌاحً ٌكون عالً المرونة 
هذه النسبة تتدرج فً ، والسٌاحٌة الجدٌدة التى لم تصبح بعد قبلة أو وجهة سٌاحٌة هامة

 اٌطالً.و اسبانٌا، ذات الصناعة  السٌاحٌة المنظمة كفرنسا، الهبوط بالنسبة للدول المستقرة
 الحساسٌة: -2

 عالًاحً الطلب السٌو السٌاسٌةو االجتماعٌةهً مدى استجابة الطلب للظروؾ 
السفر فالبلدان  أنماطالتؽٌر فً و األمنٌةو السٌاسٌةو االجتماعٌةالحساسٌة تجاه التؽٌرات 

اجتماعٌة ال تستطٌع و تتعرض الضطرابات سٌاسٌة التًأمنٌا أو و ؼٌر المستقرة سٌاسٌا
ومهما تمتعت ، منخفضة أو أقل من البلدان المنافسة أسعارهاان كانت و جذب السٌاح حتى

من  أساسالسٌاسً المستقر هو و االقتصاديفالمناخ ، تسهٌالتو مؽرٌات سٌاحٌة به من
 زٌادة الطلب السٌاحً   .  أسس
 التوسع: -3

ان اتساع الطلب السٌاحً ال ، وأسبابٌتجه الى التوسع لعدة  الدولًأن الطلب السٌاحً 
طا فً نسبة هبوو ٌسٌر على وتٌرة واحدة من سنة ألخرى بل تعتره بعض الذبذبات صعودا

عموما فإن و واالجتماعٌة السٌاسٌةو االقتصادٌةالزٌادة فً الطلب نتٌجة الظروؾ الدولٌة 
كان هذا التوسع نتٌجة ألسباب و الطلب فً السنوات األخٌرة اتسع نظرا لتعدد جهات اإلنتاج

 التالٌة:
 خاصة فً وسابل النقل و التطور التكنولوجً السرٌع-
 زٌادة المداخٌل فً الدول المصدرة للسٌاحة  خاصةو االقتصاديالتقدم -
خاصة فً المدن و الحٌاةو التخلص من روتٌن العملو الرؼبة فً تؽٌٌر نمط الحٌاة-

 التجارٌة و الصناعٌة
المال و وفرت الجهد والتً)سٌاحة المجموعات  (السٌاحة العالمٌة و ترتٌبات السفر-

 على المشاركٌن فٌها.
 .رخٌصةو مرٌحةو فرت وسٌلة نقل سرٌعةو لتًواملكٌة السٌارة الخاصة -
 الموسمٌة: -4

ٌطلق علٌه موسم الذروة ،و ، من المعروؾ أن للسٌاحة موسم ٌتمٌز بكثرة  تدفق السٌاح
حٌث ٌسود الطلب ، ٌطلق علٌه موسم الكساد أو موسم وسط، موسم  ٌقل فٌه عدد السٌاح

 حجمه فً فترات الذروةو هاتهتإثر على اتجا والتً خاصٌة الموسمٌة الدولً السٌاحً
العوامل التنظٌمٌة فً الدول المصدرة و الموسمٌة هً المناخ وأسباب فترات الركودو

مواعٌد ؼلق و تشمل هذه األخٌرة مواعٌد العطالت المدرسٌة فً الصٌؾو للسابحٌن
بذلك ٌرتفع الطلب السٌاحً من و األعٌادو المصانع فً شهر أوت باإلضافة لبعض المواسم

 عداها  فً أشهر السنة. ٌنخفض ماو دول المصدرة للسابحٌن فً هذه المواسمال
 المنافسة:  -5

خاصة  و فً كثٌر من الحاالت، احتكار القلة فً السٌاحة أوعدم سٌادة المنافسة الصافٌة 
تمتلك أثار قدٌمة ٌصعب على الدول المنافسة منافستها فً هذا المجال أو الدول  التًالدول 

 إنتاجهذا بدوره ٌصعب على الدول المنافسة ، وك مقومات سٌاحٌة من صنع الخالقتمتل التً
 هذا ما ٌجعل المنافسة صعبة جدا .و مثل هذه الخدمات

 عدم التكرار : -6
 تحقق درجة عالٌة من اإلشباع أن أي، عادة ال ٌتصؾ الطلب السٌاحً بصفة التكرار

 الزٌارة الى نفس المنطقة فعند توفر الوقتالرضا لدى السٌاح ال ٌعنً قٌامهم بتكرار نفس و
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المال فً مرحلة قادمة فإنه سوؾ ٌفضل زٌارة منطقة لم ٌشاهدها من قبل أو ال ٌعنً أنه و
 الرضا عند زٌارته نفس المنطقة فً مرة قادمة.و سوؾ ٌحصل على نفس درجة اإلشباع

 
 سٌاسات تنشٌط الطلب السٌاحً : -4-2
العالقات العامة ففً تكامل هذه و اإلعالنو من الدعاٌة التنشٌط السٌاحً ٌشمل كل   

 العناصر تتكون سٌاسة التنشٌط السٌاحً. 
 الدعاٌة:   -أ

بمعنى ، الطلب السٌاحًو تهدؾ الدعاٌة الخارجٌة الى التقرٌب  بٌن العرض السٌاحً
ما ٌكون عرضا سٌاحٌا داخل الدولة السٌاحٌة الى السابحٌن  إٌصالتعمل على  أنها
حتملٌن فً األسواق السٌاحٌة المختلفة بحٌث تإدى الى خلق التعرٌؾ باإلمكانٌات الم

 ٌتم ذلك من خالل و السٌاحٌة المتاحة
 هما: و ٌجب أن تتضمن هذه الوسابل عاملٌن هامٌنو وسابل الدعاٌة المختلفة

 توجٌه الطلب السٌاحً و العمل على خلق-
 لعرض السٌاحً .كٌفٌة او نوعو تقدٌم معلومات كاملة عن مدى-

قد و   واالستمرار التطورو التنوع، و ٌجب أن تتوفر فً الدعاٌة العوامل التالٌة: الصدق
، الخطاب اإلخباري، الكلمة المسموعة، الكلمة المكتوبة، تكون الدعاٌة عن طرٌق الصورة

 المجالت السٌاحٌة.، الملصقات، الكتٌبات، النشرة
 
 اإلعالن: -ب

حة الرسمٌة جزء كبٌر من مٌزانٌات التنشٌط السٌاحً لدٌها تنفق أجهزة السٌا    
ان و ٌإدى اإلعالن الدور المنتظر منه ٌجب أن ٌتصؾ اإلعالن بالصدق حتى ، ولإلعالن

ٌتم فً الوقت المناسب بحٌث تصل الرسالة اإلعالنٌة فً موعدها الذي ٌتناسب مع كل 
 عة .مقنو ان تكون الرسالة اإلعالنٌة جذابةو سوق على حدى

 العالقات العامة :-ج
اإلبقاء على هذه الصورة الحسنة و تهدؾ الى خلق صورة حسنة للدولة السٌاحٌة   

اهم وسابل العالقات العامة فً السٌاحة تتمثل و المنافسةو بصفة مستمرة رؼم كل المتؽٌرات
 فً : 
 تلفزٌونٌة و إنتاج أفالم سٌاحٌة سنمابٌة-
 الدولة السٌاحٌة  تنظٌم مسابقات تدور حول معالم-
 هداٌا سٌاحٌة فً بعض المناسبات  إعطاء-
 للصحافة.و تنظٌم رحالت تثقٌفٌة للمثلً الشركات األجنبٌة-
 
 ة: خاتمال

كصناعة لتقدٌم الخدمات فهً بذلك تتكون من ، وتعتبر السٌاحة نشاط اقتصادي    
لطلب فً ٌتم التقاء العرض با، وخصابصو عواملو لكل منها ممٌزاتو طلبو عرض

تستدعى عملٌة تسوٌق الخدمات ، وٌتمثل فً السوق السٌاحً، سوق لٌس ككل األسواق
السلع و الخدمات السٌاحٌة تتمٌز عن باقً الخدمات نظرا لكون، السٌاحٌة معالجة خاصة

إنتاج الخدمة ، والنقلو ؼٌر قابلة للتخزٌنو فالخدمة السٌاحٌة ؼٌر ملموسة، األخرى
هو ما ، وٌحدثان فً نفس الوقت األمر الذي ٌتطلب حضور المستهلكاستهالكها و السٌاحٌة
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التً تعتبر فً و المبٌت، واإلطعام، سلع أخرى مساعدة كالنقلو ٌتطلب توفر خدمات
حٌث أن ، معقدةو بمعنى أن تسوٌق الخدمات السٌاحٌة عملٌة مركبة، سلعو معظمها خدمات

عملٌة مركبة وعكس ما هو علٌه ، <التقاء العرض بالطلب السٌاحٌٌن >السوق السٌاحً 
األخرى: كسوق الخدمات المصرفٌة أو سوق  حتى سوق الخدماتالحال فً سوق السلع أو 

 .أو سوق الخدمات الصحٌة، التؤمٌنات
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