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 التعريف بالمجلة

كلية العلوم تصدر عن  دوریة علمیة دولیة محكمة ،"صادي اجملةل العلمية للحوار الاقت"

 تھتم بنشر ألابحاث التطبیقیة والنظرية ألاصيلة، ،جامعة البويرة ،الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

ادارة  ،التجارية، التسويقالعلوم ، بالعلوم إلاقتصادية ذات القيمة العلمية املضافة، ذات العالقة 

إلاستراتيجيات التنموية،  البنوك والتامينات، ،والجبائية ية العام، التشريعات املاليةاملال الاعمال،

، سياسات التحول والدولي السياسات الاقتصادية، القاضايا الاقتصادية على املستوى إلاقليمي

، ةإلاقتصادي، تجارب تنموية، قراءة في كتاب علمي ذو قاعدة فكرية أكاديمية جديدة، نظريات إقتصادي

وھي تهتم بنشر ألابحاث لألكاديميين من مختلف التخصصات بما فيها املراكز البحثیة ومراكز الدراسات 

 املتخصصة أو ألاكادیمیة، الجهات الرسمية الحكومیة أو املؤسسات إلاقتصادیة.

 ا جلة سداسيتنشر املجلة  ألابحاث واملقاالت باللغات الثالث : العربیة، إلانجليزیة والفرنسیة، وتصدر امل

 من خالل عدد واحد كل سداس ي، يتضمن ألاقسام باللغات الثالث العربیة، إلانجليزیة والفرنسیة.

   دية كلية العلوم الاقتصاتصدر عن  دوریة علمیة دولیة محكمة، اجملةل العلمية للحوار الاقتصادي

وتوجهها العلمي في إطار قوم برسم سياستها تي تال يوه ، جامعة البويرة، والتجارية وعلوم التسيير 

بمعیة الھیئة ، املخطط الوطني للبحث العلمي، ویتم إلاشراف العلمي من طرف الهيئة العلمية  للمجلة

 .العلمیة إلاستشاریة، وھیئة تحریر املجلة

 فل على املتابعة وإلاشراف إلاداري للمجلة والتك،  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  قومت

 .بعھا  وتوزیعھا، بالتنسیق مع رئیس تحریر املجلة في حدود إلامكانيات املتوفرةبط

 .جاري  العمل على تصنيف املجلة ضمن عدد من قواعد املعطیات والبوابات الوطنیة والدولیة 

  ،نعمل على أن تكون املجلة معتمدة لدى العدید من املؤسسات الجامعیة وألاكادیمیة الوطنیة والدولیة

  .نھا مقبولة في الترقیات العلمیة، وفي لجان الخبرة العلمیةحیث أ

  .املجلة غير تجاریة وال تفرض رسوم على قبول النشر والطبع والتحكیم 

  یحق لكل صاحب مقال منشور، الحصول شھادة النشر، وعلى نسخة إلكترونية من املجلة  ونسخة

 أن إدارة املجلة ال تتحمل مصاریف التوزیع. علما ورقیة مجانا في حدود الامكانيات املتاحة للطبع، 

  املجلة موجودة على موقع  ألانترنتbouira.dz-www.univ ،وhttps://sites.google.com/view/economicdialogue2022   

 بشكل مجاني، للمؤسسات الجامعیة واملكتبة الوطنیة ومركز البحث في إلاعالم العلمي  توزع الدوریة

والتقني وغيره من املؤسسات ألاكادیمیة ومراكز البحث املتواجدة على التراب الوطني. ویسمح لغيرھا من 

 نترنت.الكیانات املتواجدة داخل أو  خارج الوطن بتحمیل النسخ  الرقمیة من موقع املجلة على  الا 
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      یمكن للمجلة أن تصدر أعدادا خاصة، حسب طبیعة الظرف، واملتطلبات البحثیة، وذلك في حدود

 إمكانیات التحكیم، كما تنشر  أعداد خاصة بأبحاث املؤتمرات.

 ائمين على املجلة في عمل دائم ودؤوب لتعريفها على قواعد البيانات العاملية.قال

 رشوط ومعايري النرش يف اجملةل

 قبل في نم املنشورة غير العلمية والدراسات باألبحاث "،اجملةل العلمية للحوار الاقتصادي " تهتم 

املقاوالتية وريادة  ،إلادارية، إدارة ألاعمالالعلوم  العلوم التجارية، ،قتصاديةالا علوم،  تخصص

 النشر لقواعد وفقا ،لصلة ذات ا قانونيةوكذا العلوم ال  العلوم املالية ،والتأمينات، البنوك ألاعمال

 : آلاتية

  : النشر لغة

 والانجليزية. والفرنسية العربية باللغة البحوث املجلة تنشر 

 :آلاتية للشروط استيفائها املقدمة البحوث في يشترطالنشر:  شروط

 ة، وأنيراعى في املقال ألاصالة العلمية، الدقة، املنهجية العلمية، والخلو من ألاخطاء العلمية والنحوي 

 .أخرى  جهات في النشر بعدم كتابي وإقرار بتعهد مصحوبة تكون 

 املجلة بموافقة إال آخر مكان في تنشر ال أن. 

  : للنشر املقدمة الورقة تسليم قواعد

 التي كتب غير بلغة آخر وملخص املقال بها كتب التي باللغة صفحة نصف يتجاوز  ال بملخص البحث يرفق 

 .املقال بها

 برنامج  وفق العلمية املادة تكتبMicrosoft word     وبخطTraditional Arabic للغة ، 16مقياس

 مع خط، 12مقياس  Palatino Linotypeبخط  فتكون  الانجليزية أو بالفرنسية املقاالت العربية،أما

Palatino Linotype    للجداول. 9مقياس 

 واملراجع، كما أن  الهوامش فيها بما ةصفح 15 عن يقل ال وأن صفحة 20 املقال صفحات عدد يتعدى ال

 .إلاحاالت واملراجع تكون في نهاية البحث.

 مقاس  ألاربع  الجهات كل على سم2التالية  الهوامش معA4.  

 باحثين في املقالة الواحدة فقط.ثالث صاحبه، كما أنه يقبل على ألاكثر  عن ذاتية بسيرة البحث يرفق 

 م، تكتب ببرنامج في حال وجود آيات من القرآن الكريal-Quran  الذي يتم تثبيته على الوورد، ويدرج

 آلايات تلقائيا.
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  : التحكيم

 كافة  إجراء بعد نهائي بشكل اعتمادها ويتم للتحكيم للنشر املقدمة العلمية والبحوث ألاوراق كل تخضع

 .املحكمون  بها يوص ي التي التعديالت

 الواردة ألافكار وتكون  املنشورة، وبحوثهم أوراقهم حتوياتم عن املسؤولية وحدهم املؤلفون /املؤلف يتحمل 

 .عنها مسؤولية أية املجلة تتحمل وال آرائهم عن معبرة فيها

 economic.dialogue@gmail.com بريد املجلة:    على املداخالت ترسل  :الالكتروني البريد

  على موقع ألانترنت:  املجلة مدرجةbouira.dz-www.univ ،وhttps://sites.google.com/view/economicdialogue2022   

 دليل املؤلف

 أوال:أخالقيات النشر

حكمة، بهدف واملاملقاالت العلمية ألاصيلة " حوار الاقتصاديالعلمية لل ةلاجمل"تنشر مجلة                

 توفير جودة عالية لقرائها من خالل الالتزام بمبادئ مدونة أخالقيات النشر.

تصنف املدونة ألاخالقية ضمن لجنة أخالقيات النشر وهي ألاساس املرشد للمؤلفين والباحثين        

وحدة للسلوك؛ وألاطراف ألاخرى املؤثرة في نشر املقاالت باملجلة، بحيث تسعى املجلة لوضع معايير م

وتسهر املجلة على أن يقبل الجميع بقوانين املدونة ألاخالقية اتفاقا، وبذلك فهي ملتزمة تماما بالحرص 

 على تطبيقها في ظل القبول باملسؤولية والوفاء بالواجبات واملسؤوليات املسندة لكل طرف:

 مسؤولية الناشر: .1

 :اس من ألاعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ ينبغي مراعاة حقوق الطبع وحقوق الاقتب قرار النشر

 لنشر والطبع ويستند فيحقوق آلاخرين عند نشر املقاالت باملجلة، ويعتبر رئيس التحرير مسؤوال عن قرار ا

ذلك إلى سياسة املجلة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو القذف أو 

انتهاك حقوق النشر والطبع أو القرصنة، كما يمكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو 

 املراجعين في اتخاذ القرار.

 :التحرير ضمان تقييم محتوى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن يتطلب من رئيس  النزاهة

 الجنس، ألاصل، الاعتقاد الديني، املواطنة أو الانتماء السياس ي للمؤلف.

 :يجب أن تكون املعلومات الخاصة بمؤلفي املقاالت سرية للغاية وأن يحافظ عليها من قبل كل  السرية

رئيس التحرير، أعضاء هيئة التحرير، أو أي عضو له عالقة  ألاشخاص الذين يمكنهم الاطالع عليها، مثل

 بالتحرير والنشر وباقي ألاطراف ألاخرى املؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.

 :ال يمكن استخدام أو الاستفادة من نتائج أبحاث آلاخرين املتعلقة باملقاالت غير  املوافقة الصريحة

 من مؤلفيها. القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي
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 املحكم: مسؤولية  .2

 :يساعد املراجع، رئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ النشر مع مساعدة  املساهمة في قرار النشر

 املؤلف في تحسين املقال وتصويبه عند الضرورة.

 :بر يه ععلى املراجع املبادرة والسرعة في القيام بتقييم املقال املوجه إل سرعة الخدمة والتقيد باآلجال

 في آلاجال املحددة، وبعد الاطالع ألاولي على املقال ووجد أن موضوع املقال خارج عنالبريد الالكتروني 

 إرسال رسالة فورية برفض تحكيم املقال.نطاق تخصصه يتم 

 :يجب أن تكون كل معلومات املقال سرية بالنسبة للمراجع، وأن يسعى للمحافظة على سريتها  السرية

فصاح عليها أو مناقشة محتواها مع أي طرف باستثناء املرخص لهم من طرف رئيس وال يمكن إلا 

 التحرير.

 :على املراجع إثبات مراجعته وتقييم ألابحاث املوجهة إليه بالحجج وألادلة املوضوعية، وأن  املوضوعية

 يره.يتجنب التحكيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخص ي، العنصري، املذهبي وغ

 :لف على املراجع محاولة تحديد املصادر املتعلقة باملوضوع )املقال( والتي لم يدرجها املؤ  تحديد املصادر

في قائمة الهوامش، وأي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا يجب وضعها في قائمة 

ة أو متشابهة مع العمل قيد الهوامش بشكل صحيح، وعلى املراجع إبالغ رئيس التحرير بأي أعمال متماثل

 التحكيم.

 :على املراجع عدم تحكيم املقاالت ألهداف شخصية، أي ال يجب عليه قبول تحكيم  تعارض املصالح

املقاالت التي عن طريقها يمكن أن تكون هناك مصالح لألشخاص أو املؤسسات أو يالحظ فيها عالقات 

 شخصية.

 املؤلف: مسؤولية .3

 :ؤلف تقديم بحث أصيل وعرضه بموضوعية، بشكل علمي متناسق يطابق على امل معايير إلاعداد

مواصفات املقاالت املحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو املضمون، وذلك وفق معايير وسياسة 

النشر في املجلة، وتبيان املعطيات بشكل صحيح، وذلك عن طريق: إلاحالة الكاملة، ومراعاة حقوق 

نب إظهار املواضيع الحساسة وغير ألاخالقية، الذوقية، الشخصية، العرقية، آلاخرين في املقال، وتج

 املذهبية، املعلومات املزيفة وغير الصحيحة وترجمة أعمال آلاخرين بدون ذكر مصدر الاقتباس في املقال.

 :على املؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلمات آلاخرين  ألاصالة والقرصنة

يجب تهميشه بطريقة مناسبة وصحيحة، ومجلة "العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية" تحتفظ 

 بحق استخدام برامج اكتشاف القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.
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 :ال يمكن للمؤلف تقديم العمل نفسه )املقال( ألكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر  إعادة النشر

 وغير مقبول.سلوك غير أخالقي 

 :على املؤلف الاحتفاظ بالبيانات الخاصة التي استخدمها في مقاله،  الوصول للمعطيات والاحتفاظ بها

 وتقديمها عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املراجع.

 :على املؤلف إلافصاح عن أي تضارب للمصالح، مالي أو غيره والذي قد يؤثر على نتائج البحث  إلافصاح

 ويجب إلافصاح عن مصدر كل دعم مالي ملشروع مقاله. وتفسيرها،

  مؤلفي املقال: ينبغي حصر )عدد( مؤلفي املقال في أولئك املساهمين فقط بشكل كبير وواضح سواء من

حيث التصميم، التنفيذ والتفسير، مع ضرورة تحديد املؤلف املسؤول عن املقال وهو الذي يؤدي دورا 

يط له، أما بقية املؤلفين يذكرون أيضا في املقال على أنهم مساهمون فيه كبيرا في إعداد املقال والتخط

فعال، ويجب أن يتأكد املؤلف ألاصلي للمقال من وجود ألاسماء واملعلومات الخاصة بجميع املؤلفين، 

وعدم إدراج أسماء أخرى لغير املؤلفين للمقال، كما يجب أن يطلع املؤلفون بأجمعهم عن املقالة جيدا، 

يتفقوا صراحة على ما ورد في محتواها ونشرها بذلك الشكل املطلوب في قالب املجلة الذي يتم  وأن

 تحميله  من موقع املجلة.

 :يلتزم صاحب املقال بذكر إلاحاالت بشكل مناسب، ويجب أن تشمل إلاحالة ذكر كل  إلاحاالت واملراجع

اص في قائمة إلاحاالت واملراجع، املقتبس الكتب، املنشورات، املواقع إلالكترونية وسائر أبحاث ألاشخ

 منها أو املشار إليها في نص املقال.

 :على املؤلف إذا تنبه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة في جزئيات مقاله في  إلابالغ عن ألاخطاء

  أي زمن، عليه أن يشعر رئيس تحرير املجلة، ويتعاون لتصحيح الخطأ.

 رثانيا: تقديم املقاالت للنش

ندعو املؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم في املجلة إلى الاطالع على: "تعليمات للمؤلفين" و"دليل للمؤلفين" املوجودين في 

   https://sites.google.com/view/economicdialogue2022و ، bouira.dz-www.univ  صفحتنا على  موقع املجلة

 : إمضاء تعهد.ثالثا

 يقر فيه املؤلف )املؤلفون( بأصالة العمل العلمي املقدم ويتحملون فيه كامل املسؤولية العلمية  

 وألاخالقية وتبعاتها القانونية وألاخالقية.
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 15/06/2022تاريخ النشر:    28/05/2022:تاريخ القبول     01/04/2022 تاريخ االستالم:

 

 : ملخص
ا من قبل القائمني على تصميم هتماما متزايداإذ شهد القطاع قتصادي، حتلت السياحة مكانة هامة يف سياسة اإلنعاش االا

طاع بديل لقطاع احملروقات، وذلك نظرا وتنفيذ السياسات االقتصادية يف اجلزائر، واملتتبع لتطور قطاع السياحة مدى االهتمام به كق
البطالة بتشغيله لليد العاملة  متصاصا يفلدوره على مجيع املستويات، بداية من مسامهته يف الناتج احمللي اخلام، باإلضافة إىل دوره 

قتصادي، من خالل عملية اجلر اال نتهاء به كمصدر بديل للعملة الصعبة، ناهيك عن عمله كقاطرة للنموااملؤهلة وغري املؤهلة، و 
 .قتصادية األخرىاخللفي لكل القطاعات اال

 .املخطط السياحي الوطين السياحة، سياسة االنعاش االقتصادي، :يةكلمات مفتاح
 JEL : G32, L82تصنيف 

Abstract: 

The Tourism occupied an important place in the policy of economic recovery, as the sector 

witnessed an increasing interest by those in charge of designing and implementing economic policies 

in Algeria, and the tracker of the development of the tourism sector, the extent of interest in it as an 

alternative sector to the hydrocarbon sector, due to its role at all levels, beginning with its contribution 

to the GDP Crude, in addition to its role in absorbing unemployment by employing qualified and 

unqualified labor, and ending with it as an alternative source of hard currency, not to mention its work 

as a locomotive for economic growth, through the process of back traction for all other economic 

sectors. 

Keywords: tourism; keywords; economic recovery policy; national tourism plan. 

Jel Classification Codes: G32, L82 
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 :مقدمة.1
السياحة اهتماما متزايدا من قبل كل القائمني على السياسات االقتصادية يف العامل، باعتباره مصدرا  قطاع يشهد

مسامهته يف الناتج احمللي اخلام، باعتباره حيقق دخال يكون مستقرا يف مهما من مصادر الدخل القومي، وذلك من خالل 
أغلب احلاالت إن مل يكن متزايدا، هذا باإلضافة إىل عملية اجلر اخللفي  لكل القطاعات االقتصادية يف االقتصاد احمللي 

بصفة مباشرة يف املنتجعات  اليت تعمل على توفري حاجيات القطاع باختالفها، هذا ما يستدعي تشغيل يد عاملة حملية
واملرافق السياحية، أو بصفة غري مباشرة من خالل انتشار األنشطة الثانوية للقطاع كالتجارة واخلدمات والصناعات التقليدية 

، ومما سبق ميكن طرح اإلشكالية وغريها، واليت تكون كفيلة بتشغيل اليد العاملة احمللية سواء كانت مؤهلة أو غري مؤهلة
 ية:اآلت

 ؟ في الجزائر نعاش االقتصاديمكانة السياحة في سياسة اإلما هي 
 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة:

 النظري للسياحة؛ اإلطارالتعرف على  -
 يف اجلزائر.السياحة يف سياسة اإلنعاش االقتصادي التعرف على مكانة  -
 يف اجلزائر.تقدمي مجلة من التوصيات لتعزيز دور ومكانة السياحة  -

وهذا ألنه مالئم هلذه الدراسة باعتباره يساعد على وصف  التحليلي  مت االستناد على املنهج الوصفمنهجية الدراسة: 
، إضافة غلى حتليل خمتلف املعطيات اخلاصة بالتعرف على األطر املفاهيمية والنظرية ملوضوع الدراسة موضوع الدراسة

 .باإلشكالية قيد البحث
 كظاهرة يعرفها من فمنهم منها، إليها ينظر اليت الزاوية باختالف السياحة تعاريف ختتلفتعريف السياحة:  .2

 :اقتصادية كظاهرة يعرفها األخر البعض و اجتماعية،
 السياحة للسياحة الفرنسي،عرف األعلى اجمللس يف مسؤول وهو :ميشو جون تعريف حسب السياحة: التعريف األول

 األصلي اإلقامة مقر خارج هبا خاصة تنقالت حتتم واستهالك نتاجإ عملييت على حيتوي نشاط هي السياحة": يلي كما
 اخل… رياضية الدينية،جتمعات املقدسات ،التداوي،اجتماعات،زيارة التسلية هو السبب يكون حيث األقل، على ليلة
 (G.P la zoto géographique dutourisme ،1990 13، صفحة). 

 السائح، إليهم ينتقل الذين أولئك هبا ينتفع السائح ينفق األموال : هي النشاط االقتصادي الذي جيعلالثاني التعريف
 السائح إلشباع ينفقها اليت املصاريف طريق عن مباشرة وغري الفنادق لصناعة مباشرة وتكون الفائدة بلداهنم يف ويتجول

 .(18، صفحة 1991)احلريري،  املتعة ...اخل أو التعليم أجل من سواء رغباته
 يف الصادر قراره يف الفرنسي واالجتماعي االقتصادي المجلس حسب السياحة تعريف: الثالث التعريف
، 1987)لشهب،  اليومي اجملال خارج التنقل إىل تدفع اليت التنوع الشديدة الرغبات تلبية فن " :أهنا على ،يعرفها1972
 ."(14صفحة 
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 للسياحة: صياغة التعريف التاليمن خالل التعاريف السابقة ميكننا 
قتصادي للبلد أو خارجه بغرض النزهة، أو العمل، التداوي، أو هي تنقل األشخاص داخل اإلقليم االالسياحة 

 جتماعية...اخل.اقتصادية و اا التنقل منافع ساعة، يكون هلذ 24الدراسة، أو غريها، ملدة تفوق الـ 
، 2013)حيىي سعيدي، سليم العمراوي،  يلي كما نقاط عدة يف تلخيصها ميكن :السياحية الجذب عناصر .3

 :(99-98الصفحات 
 صنع من  وعناصر والغابات، املناخ و السطح أشكال :مثل الطبيعية العناصر تشملو  السياحية: المواقع عناصر 1.3

 التارخيية؛ األثرية املواقع و املتاحف و كاملتنزهات اإلنسان
  .خل(ا... البحرية و اجلوية و )الربية النقل وسائل و واملسالك الطرق و املختلفة بأنواعهالنقل :  -
 الضيافة. بيوت مثل اخلاصة النوم أماكن أو كالفنادق، منها التجاري سواء :اإليواء أماكن -
  البنوك. و السياحية اإلدارة و السياحي كاإلعالن أنواعها : جبميعالمساندة التسهيالت -
  . الرتمجة أعمال و األسواق و االتصاالت و الكهرباء و كاملياه  التحتية: البنية خدمات -

 العام القطاع قبل من تنفذ ما عادة السياحة فتنمية السياحة، لصناعة املنفذة اجلهات العناصر هذه كافة إىل يضاف    
 .معا االثنني أو اخلاص أو
 هناك العديد من املعايري اليت يؤخذ هبا عند تقسيم السياحة كالتايل:أنواع السياحة: .4

 : تنقسم السياحة  اىل نوعني  رئيســيـيـن مها: حسب جنسيات السياح 1.4
وتكون من قبل  مواطنني اجانب داخل  حدود  دولة اخــرى ويف مجيع احلاالت  يتم   سياحة خارجية  )دولية(: 1.1.4 

إختيار  احلدود الدولية  وصرف عملة أجنبية  صعبة  خالل فرتة السياحة.والسياحة اخلارجية تنقسم إىل نوعني  سالبة 
 وموجبــــة:
 البالد للسياحة يف اخلارج  وينفقون عملة صعبة وفروها داخل البالد .حتصل عندما يذهب مواطنون  فالسالبة -
حتصل عندما حيضر مواطنون أجانب  إىل دولة معينة وينفقون عملة صعبة تساعد يف زيادة الدخل   والموجبة -

 الوطين.
 ليةتتم من قبل مواطين دولة معينة داخل حدود  دولتهم  وتنفق فيها  عملة حم سياحة داخلية : 2.1.4

 إىل عدةّ أقسام هـــي: تقسم: حسب هدفها 2.4
تكمن يف هذا النوع من السياحة احلاجة إىل العالج  اجلسمي والنفسي وأمراض أخـــرى عند  :السياحة العالجية 1.2.4

الطبيعية نــواع حسب الوسائل أالم واألوجاع وهي تنقسم إىل عدة املواطنني ومتارس هبدف الشفاء التام أو التخفيف من اآل
 املستخدمة يف العالج وهي :

: ويتم العالج عن طريق املناخ وذلك مثل بعض األمراض اليت تعاجل يف اجلبال  السياحة العالجية المناخية 1.1.2.4 
 والبعض اآلحر يف البحار وغيــرها.
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نتشارا لكن التقاليد اكثــر ملعدنية  شكل السياحة الصحية  األتشمل السياحة ا السياحة العالجية المعدنية: 2.1.2.4
حدى وسائل التسلية  والراحة  ومتلك اجلزائر إا اإلطار متاما حيث أهنا تعترب كاملنتشرة  يف هذا امليدان جتعلها تتجاوز هذ
تزال غري مستغلة،ويف إطار حصيلة احلمامات املعدنية اليت أجنزت عرب كل الرتاب  إمكانيات هامة من احلمامات املعدنية  ال

،مت إحصاء (9، صفحة 2000)الدورة السادسة عشر للمجلس االقتصادي واالجتماعي، نوفمرب م1986لوطين  سنة ا
 ستغـالهلـا بتوسيع املنـتجات السياحـية. اللمياه  املعدنية  ميكن أن يسمح منبع  202

تكمن فيها احلاجة  للراحة الضرورية الستعادة القوى النفسية والفيزيائية للفرد علما بأن  السياحـــة الترفيهية: 2.2.4  
كل إنسان يبحث عن التنوع يف حياته  ويهرب  ويتحرر من روتني )العمل اليومي(  ومتثل الراحة  الفعالة أحيانا بتغيري 

 – 213، الصفحات 2014)هويدي،  مكان السكن وهدف هذا النوع من السياحة هو احملافظة على صحة الفرد
212). 

ة للمشاركة املوجبة تتمثل بالسفر واإلقام والسياحة الرياضية نوعني سالبة وموجبة، إىلوتقسم  السياحـة الرياضية: 3.2.4
ة  الرياضية  السالبة بالسفر ات املعروفة  ومتثل السياحيالرياضية  ويضم هذا  النوع مجيع أنواع  الرياض الفعلية يف املباريات

 .(17، صفحة 1996)العدوان،  حتفاالت الرياضيةن أجل مشاهدة املباريات واالقامة مواإل
للشباب ،ويستحسن  أن تشجع اجلزائر   لتطوير التبادل السياحي بالنسبة وسيلة والسياحة الرياضية بشكل عام تشكل   

 الوطن. تنظيم هذه التظاهرات  عرب
وهتدف هذه السياحة إىل زيادة املعرفة لدى الشخص  من خالل تشجيع حاجاته الثقافية  :  السياحة الثــقــافــيــة 4.2.4

والشعوب وعاداهتا  وهذا  األثريةرتبطة  بالتعرف على التاريخ  واملواقع للتعرف على املناطق والدول غري املعروفة له وهي م
تكاد  ألهناالنوع  من السياحة  مشهور ومعروف يف مصر واليونان وايطاليا،وهي سياحة خنبوية  حىت من البلدان املتقدمة 

ومهما يكن  األجانباح يرا على السان احملليني  وتبقى حكمن طرف السك اآلنحلد   إقباالجتد   تنعدم يف اجلزائر إذا ال
واملتاحف واملسارح( من زاوية  جتارية  األثرياتينبغي أن يشكل تعميم السياحة  الثقافية هدفا لتقومي الرتاث الثقايف ) علم 

 حمضة  ويف نفس الوقت  وسيلة لتشجيع  الشباب على االهتمام  بالثقافة بكل أشكاهلا .
 تنقسم  إىل نوعيــن : السياحة الرسمية: 5.2.4

شخاص  معينني من أجل املشاركة يف حمادثات  أن عندما يسافر  أعضاء الوفود أو وتكو  :السياحة  الرسمية 1.5.2.4
 دولية معينة . حتفاالتاأو من أجل املشاركة  يف رمسية 

 عارض التجارية والصناعية .: وتكون عندما يسافر الشخص من أجل مشاهدة  امل السياحة الرسمية  االقتصادية 2.5.2.4
التظاهرات   إطارسيسمح تطوير شبكات االتصال وحترير االقتصاد بزيادة الزيارات  الشخصية  أو يف     

 املختلفة،كاملؤمترات واألسواق واملعارض .. اخل .
وتقنيات االتصال  االستقبال إمكانياتكما ينبغي أن تركز جهود الرتقية من خالل توفري عرض خاص ) فيما خيص 

واسعا وذات النتائج  انتشاراوهتيئة املساحات... اخل ( على تنمية هذه السوق يف جمال االجتماعات  املهنية  اليت تعرف  
 املعروفة  على الصعيد االقتصادي.
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أشهر املواقع  الدينية   وتعترب من أقدم  أنواع السياحة  وتتـــمثل  يف زيارة املواقع الدينية ومن : السياحة الدينية 6.2.4 
يف العامل  اليت شهدت  زيارات دينية  منقطعة النظري  كمكة املكرمة  واملدينة املنورة  يف اململكة العربية السعودية  وكذلك 

 دولة الفاتيكان يف روما بالنسبة للمؤمنني بالعقيدة  املسيحية.
ال من أشكال السياحة يف اجلزائر  وحسب العرف تتم على عتبارها شكاميكن   ات الطابع الديين  اليت الالسياحة ذ  

شكل طقوس حول االضرحة  املصلية  املعروفة نوعا ما،وقد أدى تطور  اجملتمع إىل تراجع هذه التظاهرات اليت تشكل تــراثا  
عتادت على زيارهتا  االيت االعتبار للمواقع الدينية  ثقافيا كفيال بتطوير املنتجات  السياحية  من ناحية أخرى ،ميكن إعادة 

 خمتلف  الطوائف  الدينية  قصد  تشجيع  النشاط السياحي.
 : تنقسم إىل: السياحة حسب الشكل التنظيمي 3.4

املنوي   األماكنوتكون عندما يسافر  السياح مع بعضهم  مجاعيا  وضمن  برنامج  يشمل   السياحة الجماعية : 1.3.4
 قسمني : إىلزيارهتا  ومكان  املنام  والطعام  وغريها،وهي تنظم عن طريق  وكاالت  السياحة والسفر  وتنقسم 

  واإلقليميةيف املناطق السياحية    اإلقامةالرحلة لوحدها من حيث  مدة   تنظم المجموعة الواحدة برنامج1.1.3.4
السياحية  أي انه  يكون  غري خمطط هلا   األماكندامها  يف خم  املنوي  استق  املبيت  والطعااملنوي زيارهتا  وحتدد طر 
 مسبقا حسب  برنامج .

الرحلة  معد مسبقا  من قبل شركات السياحة  او وكاالت  السياحة   برنامجيكون سياحة جماعية منظمة :  2.1.3.4
 املنوي زيارهتا .  واألمكنةوالسفر  وحمدودة  ظروف املنام  والطعام  وعدد الليايل  اليت يقضيها  السياح  

 نوعني: إىلسم  تنق األصليخارج  مكان  سكنهم   لإلقامةلوحدهم   أفرادوهي سياحة من   سياحـــــة فرديـــة : 2.3.4
 ؛سياحة فردية غيـر منظمـة -
  ســياحة فــردية منظــمة. -

)األمهية واألثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة: حالة  . أهمية وآثار القطاع السياحي على متغيرات االقتصاد الكلي5
 :( 2001جوان 21-19اململكة العربية السعودية، من 

 مسامهة متوسط أن إىل والسفر للسياحة العاملي اجمللس إحصاءات تشري :اإلجمالي المحلي الناتج على األثر 1.5
 مكون قطاع أكرب السياحة قطاع ويعترب .العاملي املستوى على%10 إىل تصل اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة قطاع
 كقطاع كربى أمهية السياحة أعطت للبرتول املصدرة الدول بعض أن كما البرتولية، غري الدول من كثري يف احمللي للناتج
 االقتصاد. يف رئيس
 .عوائد من حتققه مبا الدول من لكثري املدفوعات ميزان يف عامال مهًما السياحة متثل :المدفوعات ميزان على األثر 2.5

 مليار 476 تبلغ العاملي املستوى على السياحة بسبب عليها املتحصل األجنيب النقد عوائد أن إىل اإلحصاءات تشري إذ
 وأدوات , والسيارات , البرتولية كاملنتجات األخرى املصادر من عليها املتحصل العوائد يتجاوز مبا م، 2000 عام دوالر

 .واخلدمات السلع من واألقمشة،وغريها , االتصال
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 تشري حيث ؛ والعمالة للتوظيف رئيًسا مصدرًا والسياحة السفر قطاع ميثل :والعمالة التوظيف على األثر 3.5
 تقديرات حسب – العاملي املستوى على شخص مليون 192 من أكثر استوعب السياحة اقتصاد أن إىل اإلحصاءات

 بعض وتشري .مباشرة السياحة صناعة يف شخص مليون 73 منهم - م 2000 لعام والسياحة للسفر العاملي اجمللس
 معظم وتتمثل .األخرى بالقطاعات مقارنة الضعف يقارب مبا تنمو السياحة قطاع يف الوظيفية الفرص أن إىل الدراسات

 .العائلية املشروعات وكذلك احلجم واملتوسطة الصغرية املشروعات يف الفرص
 التحتية البىن يف االستثمارات زيادة إىل السياحة قطاع تنمية تؤدي :التحتية البنى في االستثمار على األثر  4.5

 وهذا .ا وغريه الطبيعية، واملتاحف،واملراكز ه، امليا تنقية اجملاري،ومعامل والطرق،واملوانئ،وأنظمة املطارات، :يف املتمثلة
 .سواء حد على والسياح للمقيمني االقتصادي الرفاه مستويات زيادة إىل يؤدي بدوره
 الفرص حتقيق يف يسهم مبا والنائية الريفية املناطق تنمية على السياحة تساعد :والنائية الريفية المناطق تنمية  5.5

 بشكل السياحة تسهم وبالتايل . املزدمحة الكبرية املدن إىل اهلجرة من ال بد املناطق تلك لسكان املتساوية االقتصادية
 .املتوازنة اإلقليمية التنمية حتقيق يف كبري
 على الضرائب عائدات يف يتمثل للحكومات للتمويل مهًما مصدرًا السياحة قطاع يوفر :العامة الموازنة تمويل  6.5

 مستخدمي على والضرائب اإلقامة، وأماكن املطاعم على الضرائب مقدمته يف يأيت واليت السياحية األنشطة
 .األخرى املصادر من وغريها العامة، واملنتزهات احلدائق و املتاحف دخول ورسوم املبيعات، وضرائب املطارات،

، قد بدأت الوزارة الوصية 2014السياحية آلفاق  اإلسرتاتيجيةفعن قتصادي: انة السياحة في سياسة اإلنعاش االمك.6
، وخلصت 2010من أجل تطوير قطاع السياحة يف آفاق  إسرتاتيجية، يف إعداد 2000على قطاع السياحة خالل سنة 

"، 2010تنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق حتت عنوان:" خمطط أعمال لل 2011إىل صياغتها النهائية سنة 
 . 2013وأدخلت تعديالت عليه فأصبح مشروًعا جديد يف آفاق 

تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية  (12، صفحة 2013-2004)وزارةالسياحة، ومن أهداف هدا الربنامج      
واحلضارية، وحتسني نوعية اخلدمات السياحية،وكذا إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية، واملسامهة يف التنمية 

طلب الوطين احمللية، واحملافظة على البيئة والفضاءات احلسنة لتوسع السياحة البيئية. هذا، باإلضافة إىل تلبية حاجات ال
املتزيد باستمرار، قصد تقليص عدد املتوجهني إىل اخلارج لقضاء العطل، وكذا زيادة التدفقات السياحية، فالتدفقات السياحية 

%، أعيد 10مت احلصول عليها بتطبيق نسبة منو متوسط التدفقات عند بداية العشرية  2013و  2008خالل الفرتة 
،وبناًء على التقديرات السابقة واالستقرار املرحلي لدخول 2008% ابتداًء من سنة  0.5تعديلهــا سنويًا بنصف نقطة 

سائح  1900.000سائح، منهم  3.100.000سيقارب   2013السياح األجانب، فإن عدد السياح املرتقبني يف 
 أجنيب. 

و  2008واملرحلة مــا بني ، 2007و  2004و قد اهتم هدا املخطط برفع طاقات اإليواء عرب املرحلة املمتدة ما بني 
 :(18، صفحة 2013-2004)وزارةالسياحة،  كما يلي  2013
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 13750سرير، بطاقة سنوية تصل إىل حدود  55000إجناز فيها حوايل  :2007-2004المرحلة ما بين  -
%،  75مشروع يف طور االجناز، إذ بلغت نسبة اإلجناز حبوايل  387سرير تدخل حيز االستغالل، ومت تسجيل 

 سرير  38000وبطاقة إيواء تقديرية يف حدود 
سرير، املتوسط سنوي  60000 مت تسجيل طاقة إيواء ستكون أكثر من :2013-2008المرحلة ما بين  -

، والطاقات اليت مت 2002سرير اليت مت إحصاءها يف هناية  72000سرير، ومنه إضافة إىل  10000قدره 
 60000هي  2013و  2008سرير، واملرحلة املمتدة بني  55000هي  2017-2004توقعها للمرحلة 

 .2013سرير يف آفاق  187000سرير، أي مبجموع كلي قدره 
مليون دينار جزائري،  232.5سيصل إىل حنو  2013و  2004يما خيص االستثمار السياحي يف املرحلة ما بني وف    

 تتمثل فيما يلي:  2013وأهم إجراءات دعم االستثمار السياحي آفاق 
يتم هتيئة والتحكم يف العقار السياحي من خالل مواصلة ودعم األعمال  التهيئة والتحكم في القطاع السياحي: -

 ، واليت متثلت يف االجنازات التايل:2003و  2002اليت مت اجنازها خالل الفرتة 
  املتعلق بالتنمية املستدامة  03/01استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية املستدامة، كالقانون رقم

املتعلق بالتنمية السياحية اجلريدة الرمسية رقم  01 – 03)القانون  2003فيفري  17للسياحة، الذي صدر يف 
 .(19/02/2003، الصادر يف  11

  املسامهة يف التنمية والتوازن اجلهوي واحملافظة على البيئة، وتنويع العرض السياحي، والعمل على رفع اإليرادات
 السياحية. 

ويهدف إىل تثمني ومحاية الشواطئ لالستفادة منها، وتوفري شروط تنمية  قانون متعلق باستغالل الشواطئ: -
 منسجمة ومتوازنة، مع حتديد نظام تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات السياحية الشاطئية. 

املؤرخ يف  03-03جاء القانون رقم  قانون متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية: -
 تغالل الشواطئ مبا يلي:، واملتعلق باس19/02/2003
  ،مناطق التوسع السياحي، وهي كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتمتع بصفات أو خصائص طبيعية، وثقافية

وبشرية، وإبداعية، مناسبة للسياحة مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة سياحية، ميكن استغالهلا يف تنشيط أو جعل 
 السياحة ذات املردودية أكثر. 

 ياحي، فكل موقع أو منظر يتميز جباذبية سياحية، مبظهره اخلالب أو مبا حيتوي عليه من عجـــائب املوقع الس
 أو خصائص طبيعية، أو بناءات مشيدة عليه.

   .منطقة حممية، وهي جزء من منطقة التوسع السياحي أو موقع سياحي 
حكيمة من أجل  إسرتاتيجية، وهذا ما يتطلب مليون سائح 11، ختطط الوزارة الوصية إىل استقبال 2025ويف آفاق       

جعل اجلزائر مقصد سياحي من الدرجة األوىل، إن اختيار هده الفرتة الزمنية مل حتدد عفويًا بل ال بد من أخذ الوقت 
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ر يف الكايف، من أجل تشجيع الشراكة مع ذوي اخلربات الواسعة يف اجلزائر وعرب العامل، والدين يريدون االستثمار يف اجلزائ
 ميدان السياحة، بفضل ما جاءت به الرتتيبات القانونية من آليات وبرامج جد مغرية معمول هبا حالًيا يف بالدنا. 

 وضعت :2015 – 2000االقتصادي  اإلنعاشضمن سياسة  االستثمار وترقية لدعم المتخذة اإلجراءات.7
 وثالثا التكوين لدعم وأخرى السياحي، االستثمار لدعم متخذة تدابري يف متثلت اإلجراءات من جمموعة اجلزائرية الدولة
 العقار يف وحتكم هتيئة اإلجراءات هذه مشلت  السياحي االستثمار دعم السياحي، وإجراءات الرتويج لدعم تدابري

، 2006)هدير،  أخرى، ومن بني هذه اإلجراءات نذكر جهة من االستثمارية املشاريع جهة،ومتويل من السياحي
 :(236-230الصفحات 

يف  متثلت واليت ،2003خالل من السياحي العقار يف والتحكم هتيئة يتم :السياحي العقار في والتحكم التهيئة 1.7
 ألغراض الشواطئ واستغالل استعمال السياحي، العقار ،املستدامة بالتنمية متعلقة قانونية لنصوص القطاع استحداث
 (19/02/2003، الصادر يف  11املتعلق بالتنمية السياحية اجلريدة الرمسية رقم  01 – 03)القانون  سياحية.

 للخدمات،فإهنا احملوري العنصر هي البشرية املوارد بأن اجلزائرية الدولة من إميانا  :التكوين دعم إجراءات 2.7
 تكييفها لغرض 2005-2004 سنة خالل التكوينية الربامج يف النظر إعادة: التالية والتدابري اإلجراءات من ستستفيد
 وإعادة عصرية، بيداغوجية دعامات باقتناء السياحية، واخلدمة النشاط لتسيري احلديثة والتقنيات االحتياجات مع تطور

 . األساتذة سلك تأهيل
 القول ميكن اليت اخلدمات نوعية اليوم،هي اجلزائري السياحي املنتج ضعف نقاط إحدى إن :النوعية دعم تدابير 3.7

 .املهم اجلانب هبذا خاصة عناية العمومية السلطات أولت وعليه املطلوب، املستوى عن بعيدة تزال ال أهنا
 املقرتحة األعمال أهمبني  ومن للسياحة، الوطين اجمللس طرف من للدراسة يعرض الذي العمل بربنامج هنا األمر ويتعلق

 ي:يل ما نذكر اجملال هذا يف اخلدمات نوعية لتحسني
 النصوص تطبيق خالل من السياحة قطاع يف واملهن النشاطات ومراقبة والتنظيم التقييس عمليات مواصلة -

 . واملهن النشاطات تلك حتكم اليت والتنظيمية التشريعية
 السياحة ميدان يف به واملعمول العامل، يف املعتمد النوعية شهادات منح نظام إىل باللجوء املتعاملني توعية -

 . املستدامة
 ومتابعة تنفيذ يف الالمركزية اخلارجية للمصاحل احملوري الدور إن :محليا السياحية النشاطات تأطير دعم إجراءات 4.7

 :التالية الدعم إجراءات ،يتطلب القطاع إنعاش برنامج
 املوكلة املهام مع تتماش ال مادية ظروف يف اليوم يعمل معظمها أن حيث السياحة، ملديريات سفريات إجناز  -

 واألسفار السياحة وكاالت نشاطات ومتابعة الفندقية املؤسسات وتصنيف النوعية مراقبة جمال يف سيما ال هلا،
 .ر؛االستثما ودعم

 جتهيزات القتناء ضعيفة موارد األمن تستفد مل اليت اآليل اإلعالم وجتهيزات النقل بوسائل اهلياكل هذه تزويد -
 .النقل لوسائل مايل ختصيص أي من وال اآليل اإلعالم
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الجزائر:  في المنظمة الترويجية التظاهرات وتدعيم الخارج في المتخصصة المعارض في المشاركة تكثيف 5.7
 اجلزائر عن صورة إلعطاء للسياح، املوفدة الدول يف وخاصة الدولية، التظاهرات يف املشاركات على هنا الرتكيز جيب

 إسبانيا، بفرنسا، خاصة األوروبية، السياحية املعارض يف اجلزائر مشاركة تكثيف األوىل املرحلة يف يقرتح وعليه اجلديدة،
 . وهولندا بلجيكا أملانيا،

خللق التنمية وحتقيق استدامتها،  يتضح مما سبق ذكره أن ترقية القطاع السياحي ميكن أن تكون مدخال مناسبا الخاتمة:.8
وتزداد حصة قطاع اخلدمات يف الناتج الداخلي اخلام يف أغلب الدول املتقدمة ملا حيققه هذا القطاع من إيرادات كبرية 
باإلضافة إىل العدد الكبري ملناصب الشغل اليت خيلقها، والسياحة تنعش كل القطاعات اخلدمية األخرى وتزيد من الطلب 

 ومن أهم النتائج اليت ميكن استخالصها ما يلي:، ليهاالكلي ع
التنمية املستدامة مفهوم واسع يشمل كل ميادين اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وهتدف باخلصوص  -

إىل حتقيق حياة الرفاهية ألجيال احلاضر وضمان احلياة الكرمية لألجيال القادمة مع محاية البيئة واستغالل املوارد 
 الطبيعية بشكل عقالين؛ 

رية على استغالل العوائد النفطية إلقامة بىن حتتية جديدة وجتديد البىن التحتية القدمية ركزت اجلزائر يف السنوات األخ -
)بناء املدارس، اجلامعات، تعبيد الطرق الوطنية والوالئية، بناء السكنات، املنشآت الصحية واألمنية،...اخل(، إال 

 امة؛أن هذه البىن وإن كانت ضرورية، فإهنا ال تكفي وحدها خللق تنمية مستد
تتوفر اجلزائر على إمكانيات كبرية يف امليدان السياحي إال أن استغالل هذه االمكانيات بعيد عن املستوى املطلوب  -

 بسبب التأخر الكبري الذي عرفته  ترقية هذا القطاع على غرار ما قامت به اجلارتان تونس واملغرب؛
ال شك يف تطوير القطاع السياحي وترويج وجهة املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج شامل، سيساهم ب -

اجلزائر كقبلة سياحية بفضل الديناميكيات اخلمس اليت يسعى إىل حتقيقها، وبفضل حجم االستثمارات الوطنية 
 واألجنبية اليت ترافقه؛

يني، واجملتمع تنمية السياحة يف اجلزائر تتطلب تضافر كل من جهود الدولة، اجلماعات احمللية، املتعاملني االقتصاد -
 املدين، ذلك أن هذه األطراف كلها تشارك يف صناعة العروض السياحية .

 من أهم التوصيات اليت ميكن إدراجها يف هذا اجملال ما يلي:و 
 فتح مؤسسات تعليمية عالية لتوفري وتأهيل األدالء واملرافقني للوفود السياحية؛ -
 مالقة متطورة؛تشجيع وجذب رؤوس األموال إلقامة مرافق سياحية ع -
 تدعيم املنظومة القانونية و التشريعية حىت تكفل احلوافز الضرورية و التسهيالت ملمارسي قطاع السياحة؛ -
 ؛ بث الوعي السياحي لدى املواطنني من خالل الوسائل السمعية و البصرية واملقروءة -
 السياحة. االعتماد على السياحة اإللكرتونية ودراسات التسويق السياحي لتطوير قطاع -
 :وهبدف حتقيق تنمية سياحية متوازنة فإنه من الضروري       
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حتديد اجلهات املسئولة عن محاية البيئة الطبيعية و تنمية مواردها من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية للحفاظ  -
 .يتها و تنميتهاعلى املوروث احلضاري ملا تشكلها الطبيعة من أمهية باعتبارها احد عناصر البيئة و وجوب محا

تنمية الصناعات الصغرية و احلرفية ذات الطابع الرتاثي و تلك املرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة السياحية و  -
حتديد املواقع املخصصة و الصاحلة لالستثمار السياحي و تسهيل سبل إقامتها ملا تشكله من أمهية و روابط التغذية 

 للسياحة.
 . قائمة المراجع:6

 املؤلف)ة(، عنوان الكتاب، الناشر، )مكان النشر: الناشر، سنة النشر(؛املؤلفات : 
 (1991)مصر، دار املعرفة اجلامعية،  جغرافية السياحة، حممد مرسي احلريري،

  ،( .1996)االردن، دار جمالوي للنشر والتوزيع، اخلدمات السياحية، مروان حمسن السكر العدوان 

 األطروحات: 
 .1987، جامعة اجلزائر، اجلزائر، رسالة ماجيستري ،1982إىل  1962السياسة السياحية يف اجلزائر من أمحد لشهب، 

 .2006، جامعة اجلزائر، اجلزائر، رسالة ماجيستري(. واقع السياحة يف اجلزائر وآفاق تطورها، 2006عبد القادر هدير، )          

 املقاالت : 
(، 90) 9،  ةجملة الدراسات والبحوث االجتماعي التفاعلية بني السياحة البيئية والتنمية املستدامة،عبد اجلليلي هويدي. العالقة 

 .213 – 212، الصفحات 2014
 جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعةحيىي سعيدي، سليم العمراوي، مسامهة قطاع السياحة يف حتقيق التنمية االقتصادية، 

 .99-98ص  ، الصفحات ص2013(،36)
 املؤلف)ة(، عنوان املداخلة، عنوان املؤمتر، تاريخ االنعقاد، اجلامعة، البلد؛املداخالت : 

ورقة عمل اهليئة العليا األمهية واألثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة: حالة اململكة العربية السعودية، اهليئة العليا للسياحة، 
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 : ملخص
لدورها يف خلق فرص عمل و كثرية،   ازداد االهتمام يف الفرتة األخرية بالسياحة و التنمية السياحية لتشابكاهتا مع قطاعات

من الدول تسعى إىل دفع عجلة التنمية ا اجلزائر كغريهو ، من مث املسامهة يف التنمية االقتصاديةيدة ودعم رصيد ميزان املدفوعات و جد
فلم يعد  سيلة للمسامهة يف التنمية،من خالل هذا القطاع نظرا لقدراهتا السياحية اهلائلة و املتنوعة. فالسياحة ليست هدفا بل و 

خاصة .الثقايفعي و االجتما القتصادي،ينظر إليها على أساس أهنا من القطاعات الثانوية ملا هلا من مردود كبري سواء على الصعيد ا
الل هذه الورقة البحثية نربز من خو  هذا هبدف حتقيق تنمية وطنية شاملة.ل العمل على تطويره وتنميته، و على اجملتمع من خال

 السياحية اليت تزخر هبابراز اإلمكانيات إمت و الذي من خالله تناولنا اإلطار املفاهيمي للسياحة و  عالقة السياحة بالتنمية املستدامة،
ة يف النهوض بالتنمية املستدامة يف هذا باإلضافة إىل جهود اجلزائر املبذولسياحة يف خدمة التنمية املستدامة،وأيضا دور الاجلزائر.
 .القطاع

 .تنمية السياحية؛ ال ؛ إمكانيات السياحية ؛ إسرتاتيجية التنموية سياحة ؛ تنمية املستدامة :يةكلمات مفتاح
 JEL: M41  ،G32تصنيف 

Abstract: 
        Recently, interest in tourism and tourism development has increased due to its 

intertwining with many sectors and its role in creating new job opportunities, supporting 

the balance of payments, and thus contributing to economic development . Algeria, like all 

other countries, seeks to accelerate development through this sector due to its vast and 

varied tourism potential. Tourism is not a goal but a means of contributing to development. 

It is no longer viewed as a secondary sector because of its great economic, social and cultural 

benefits. Especially the community through its development, and this in order to achieve 

comprehensive national development. Through this paper we highlight the relationship of 

tourism to sustainable development, through which we dealt with the conceptual 

framework for tourism and highlighted the tourism potential that is rich in Algeria. As well 

as the role of tourism in the service of sustainable development, as well as Algeria's efforts 

to promote sustainable development in this sector. 

Keywords: tourism; sustainable development; tourism potential; development strategy; 

tourism development. 

Jel Classification Codes: M41   ، G32 
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 :مقدمة.1
سياسية ثقافية و هلا من أبعاد اقتصادية و تعكس السياحة مدى التقدم احلضاري و االجتماعي و العلمي للشعوب و ذلك ملا         

تمع احمللي داخل حدود و اجتماعية.  وهي كذلك ظاهرة إنسانية تتصف باحلركة و تتصل اتصاال وثيقا بالعامل اخلارجي و باجمل
 قد أضحت السياحة يف عصرنا احلايل غذاء الروح و الرتفيه على النفس لكل إنسان.الدولة. و 

عات األكثر أمهية و دينامكية يف العامل، فهي قادرة على جلب مداخيل هامة من العملة الصعبة فالسياحة تعد احد القطا
و امتصاص البطالة و ترقية مناطق بأكملها، و هلذا فكثري من الدول جعلت هذا القطاع حجر أساس اقتصادها الوطين، و أصبح 

مداخيل شبكاهتا السياحية. و عليه أصبحت السياحة تكتسي  ناجتها الداخلي اخلام يرتكز بشكل كبري على النشاط السياحي عرب
 يف اجملاالت املختلفة.أمهية 

تكمن أمهية هذه الدراسة من أمهية املوضوع اليت تعاجله حبيث يعد االهتمام بالقطاع السياحي والسعي أهمية الدراسة: 
 وكبري على مستوى ا اجلزائر ملا له من تأثري اجیايبلرتقيته من أبرز قضايا الوقت احلايل يف العديد من دول العامل ومن ضمنه

 اجلهوي. التوازن استحداث املالية، التدفقات الشغل، مناصب خلق االستثمار، جماالت يف اقتصاديات الدول
 نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف، نذكر منها:أهداف الدراسة: 

 ؛حتقيق التنمية يفوأمهيتها السياحة  التعرف على -
 ؛يف النهوض بالتنمية املستدامة من خالل القطاع السياحي يةاجلزائر الدولة جهود تسليط الضوء على  -
 االقتصاد اجلزائري. بفعالية يف يساهم بالقطاع السياحي وجعله لنهوضبغرض ا حلول تقدمي بعض -

ودوره يف  السياحي لتشخيص القطاع مالئم أنهالذي نرى  والتحليلي الوصفي مت االعتماد على  املنهجمنهج الدراسة: 
 .يف اجلزائر حتقيق التنمية املستدامة

 د قسم العمل إىل ثالثة أقسام حيث ـجزائر، و قـتنمية املستدامة يف الـطاع السياحي يف الــرتاينا دراسة دور القا كما     
 لثاين التنمية من خالل السياحةيف القسم االسياحة و التنمية املستدامة، و  ولــسم األول مفاهيم عامة حــتناولنا يف الق

 يف األخري تطرقنا جلهود اجلزائر يف النهوض بالتنمية املستدامة يف القطاع السياحي.و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجلة العلمية للحوار االقتصادي 24 -11ص، (2022جوان )  01:ددعـــال /01مجلدال

 

13 

 

 مفاهيم عامة حول السياحة والتنمية .2 
 :تعريف السياحة والسائح 1.2

احلديثة تبعا لتنوع معايري التمييز بينها ،  األدبياتتعددت التعاريف الواردة بشان السياحة يف  تعريف السياحة: 1.1.2
 على بعض من هذه التعاريف على النحو التايل: األضواءوظهور مصطلحات جديدة. ومن هذا املنطق ميكن تسليط 

نبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة السياحة ظاهرة من ظواهر عصرنا ت: 1905 سنةتعريف األلماني "جويبر فرويلر 
وتغيري اهلواء، وإىل مولد اإلحساس جبمال الطبيعة ومنو هذا اإلحساس والشعور بالبهجة واملتعة، واإلقامة يف مناطق هلا 
طبيعتها اخلاصة، وأيضا منو االتصاالت اليت كانت مثرة اتساع نطاق التجارة والصناعة سواء كانت كبرية أو متوسطة أو 

  .(2006)هدير،  غرية ومثرة تقدم وسائل النقلص
هي االصطالح الذي يطلق على كل  السياحة: 1910 سنةتعريف االقتصادي النمساوي "هيرمان فوشوليرون" 

وانتشارهم داخل حدود العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية املتعّلقة بدخول األجانب وإقامتهم املؤقتة، 
 . (1997)توفيق،  منطقة أو دولة معينة"

عرف السياحة على أهنا: "جمموعة من العالقات املتبادلة، واليت تنشأ بني : 1935 سنةتعريف السويسري"جال كسمان" 
 .(1997)توفيق،  يف هذا املكان"الشخص الذي يتواجد بصفة مؤقتة يف مكان ما وبني األشخاص الذين يقيمون 

السياحة هي حركة الناس قصرية املدى إىل أماكن غري أماكن إقامتهم :  1955 سنةتعريف "مكينتوش وجيولدنر وريتشي 
إقامتهم وعملهم ليس ألكثر الطبيعية وعملهم الطبيعي مبا يف ذلك أنشطة األفراد املسافرين، ليقيموا يف مواقع خارج أماكن 

شهرا ألغراض: وقت الفراغ (االستجمام أو العطلة أو الصّحة أو الدراسة أو الدين أو الرياضة)، واألعمال واألسرة،  32من 
 . (2007)جاي ككاندا كوين موك، بيفريل سباركس مبويل،  "واالجتماعات

السياحة تشمل أنشطة األشخاص الذين يسافرون إىل أماكن تقع " OMT« »  تعريف المنظمة العالمية للسياحة 
خارج بيئتهم املعتادة، و يقيمون فيها ملدة ال تزيد عن سنة بغري انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى و تتألف البيئة املعتادة 

) منظمة  ا إليه كافة األماكن اليت يزورها بصورة مستمرة ومتكررة"للشخص من منطقة حمددة قريبة من مكان إقامته مضاف
   .(1995السياحة، 
للسائح بأنه " كل شخص يسافر خارج  O.M.Tلقد ورد يف تعريف املنظمة العاملية للسياحة : تعريف السائح 2.1.2

موطنه حمل إقامته األصلي ألي سبب من األسباب غري الكسب املادي سواء كان داخل بلده "السائح الوطين" أو بلد 
ساعة و حسب ما أقرته منظمة السياحة العاملية فان مواطين أي دولة الذين  24آخر "السائح األجنيب" لفرتة تزيد عن 

يتقاضون رواتب يف تلك الدولة اليت يعملون هبا و الذين حيضرون بصفة مؤقتة لزيارة أوطاهنم و العودة  يعملون خارجها و
مرة أخرى، يعدون يف عداد السائحني حيث أن إنفاقهم أثناء زيارهتم يعد دخال إضافيا لالقتصاد القومي من العمالت 

 . (2010)العطا،  األجنبية اليت جیلبوهنا معهم نتيجة لعملهم باخلارج"
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أصبحت السياحة من أهم الظواهر املميزة لعصرنا احلاضر نظرا ملا تتمتع به من أمهية يف جوانب عديدة : أهمية السياحة 2.2
 منها:

 ميكن إبراز األمهية االقتصادية من خالل النقاط التالية:: االقتصاديةاألهمية  1.2.2
إن القطاع السياحي كثيف التشابك و يرتبط مع العديد من القطاعات األخرى ، و هذا يعين  خلق مناصب عمل: 1.1.2.2

إمكانية السياحة على توليد فرص العمل حبيث تفوق حدود القطاع السياحي و متتد لتصل حدود القطاعات األخرى اليت جتهزه 
 مبستلزمات اإلنتاج.

مرات  4من أغلب األنشطة الصناعية الكالسيكية، فهي توظف أكثر من فالسياحة هلا القدرة على توليد مناصب عمل أكثر 
عمال دائمني  5سرير( يوظف على األقل  100غرفة) 50مرات قطاع البناء، فمثل فندق ب  10بالنسبة لصناعة السيارات و 

العمل غري  منصب عمل دائم مباشر يضاف هلا مناصب 12عمال مؤقتني، و اجملموعة يكون  10عمال مومسيني و  10و 
 .(Hoerner, 1997)املباشرة 

)أمحد  تساهم السياحة يف توفري جزء من النقد األجنيب الناتج عن السياحة يف اآليت تدفق رؤوس األموال األجنبية: 2.1.2.2
  :(1997عبد السالم، ابو قحف ماهر، 

 ؛طاع السياحةاألموال األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقمسامهة رؤوس  -
 ؛مقابل منح تأشريات الدخول للبالداملدفوعات السياحية اليت حتصل عليها الدولة  -
 ؛فروق حتويل العملة -
 اخلدماتعلى الطلب على السلع اإلنتاجية و اإلنفاق اليومي للسائحني مقابل اخلدمات السياحية ، باإلضافة إىل اإلنفاق  -

 لقطاعات اقتصادية أخرى.
يتحقق يزان املدفوعات اخلاص بالدولة، و : السياحة تساهم كصناعة تصديرية يف حتسني متحسين ميزان المدفوعات 3.1.2.2

هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف املشروعات السياحية، اإليرادات السياحية اليت تقوم الدولة بتحصيلها من 
السائحني، و خلق استخدامات جديدة للموارد الطبيعية، و املنافع املمكن حتقيقها نتيجة خلق عالقات اقتصادية بني قطاع مجهور 

  .(2002)آسيا حممد امام األنصاري، ابراهيم خالد عواد ،  السياحة و القطاعات األخرى
 ميكن التفصيل فيها على النحو اآليت:: السياسيةافية و الثقاألهمية االجتماعية و  2.2.2

 تتمثل فيما يلي: من الناحية االجتماعية : 1.2.2.2
)دعبس،  السياحة مطلب اجتماعي ونفسي هام من اجل استعادة اإلنسان لنشاطه وعودته للعمل بكفاءة من جديد -

1993) .  
 ظاهرة البطالة و حتسني املستوى املعيشي للمواطنني.تساهم السياحة يف احلد من  -

 فيما يلي: أمهية السياحة من الناحية الثقافية تتمثل من الناحية الثقافية : 2.2.2.2
تعد السياحة أداة لالتصال الفكري و تبادل الثقافة و العادات و التقاليد بني الشعوب و أداة إلجیاد مناخ مشبع بروح  -

 ؛ملعريف )تداول العلوم و املعارف(، كما تعترب كذلك أداة للتبادل ا (1998)الرفاعي،  بينهمالتفاهم و التسامح 
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تعمل السياحة على انتشار ثقافات الشعوب و حضارات األمم بني أقاليم العامل املختلفة، كما تعمل على زيادة معرفة  -
  .(1999)غنيم،  العالقات وتقريب املسافات الثقافية بينهمالشعوب ببعضها البعض، و توطيد 

 فيما يلي: أمهية السياحة من الناحية السياسية تتمثل من الناحية السياسية :  3.2.2.2
 ؛حة إىل حتسني العالقات بني الدولتؤدي السيا -
 االقتصادي و االجتماعي تساهم يف حل الكثري من املشكالت السياسية.إن النتائج االجیابية للسياحة على املستوى  -

 (1999)ماهر، 
تشكل التنمية املستدامة أداة مهمة ملواجهة خمتلف التحديات املتنامية ألفراد اجملتمع، : المستدامة التنمية وتعريف مفهوم 3.2

زمن الذي تعيش فيه ، مما يقتضي إجياد منوذج تنمية قادر على وتكمن املشكالت األساسية اليت تواجه الدول املتخلفة يف الركود امل
 .حتطيم هذا الركود

العمل على تنمية هذه املوارد وتطويرها، وإجياد البدائل  التنمية املستدامة تعين صيانة املوارد والبعد عن تبديدها إضافة إىل 
يراعى يف هذا حقوق األجيال املقبلة، وهلا مفهوم آخر ،فالتنمية السليمة للموارد اليت تتعرض خلطر االضمحالل أو النفاذ على أن 

  .(2009)مراد،  املستدامة تتحقق عندما ترث األجيال املقبلة بيئة ذات مواصفات مشاهبة ويف أقل تعديل ملا ورثته األجيال السابقة
اجتماعيا موجها من خالل أيديولوجية معينة ، وهي عبارة عن عملية معقدة وواعية على تعترب التنمية املستدامة تغيريا        

املدى الطويل ، وشاملة ومتكاملة يف أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية والتكنولوجية ، ويف هذا اجملال 
بيعية وطور املوارد البشرية ، وإحداث حتوالت يف القاعدة الصناعية جيب عدم جتاهل الضوابط البيئية ، وجتنب دمار املوارد الط

 . وهكذا، فإن عملية التنمية هي عملية موجهة باجتاه األفضل ألفراد اجملتمع السائدة
 يف: املستدامة التنمية مبادئتتمثل  : المستدامة التنمية مبادئ 4.2

 حالة ويف والوقاية احلذر شك بدون هو والتطور للتقدم الرئيسية املبادئ من : المنع في والحذر الوقاية مبادئ -
اليقني  غياب أن جیب حيث هلا حجة العلمي اليقني غياب أن ميكن ال ، تعويضها ميكن ال اليت العويصة أو اخلسارة
 حدوث من مينع قرار  عمومي على يعتمد املبدأ هذا بل مسبقا احمليط بتدهور التنبؤ جیب حبيث له حجة املطلق العلمي

 ميكن أنه مبعىن املرحلي التدرج على املستمر يعتمد التحسني مبدأ فإن السياسة هلذه األخرى اجلهة ومن اخلسارة هذه
 .اخلسائر تراكم يكون هناك ال حىت وقوعها بعد مباشرة األخطاء تصحيح

اخلسائر  يصلح أن عليه جیب فبالتايل احمليط تدهور يف املتسبب الشخص مسؤولية ميس وهذا : معاقب ملوث مبدأ -
 إضرار أو عطب من سببه ما مقابل النقدي والدفع فيها، تسبب اليت

الذين  للمواطنني حقيقة مشاركة تنظيم جیب بل ، خاصة هبيئة االتصال فقط يعين ال املبدأ هذا : المشاركة مبدأ -
 .الشأن هذا يف موحدة قرارات يأخذون

دائما  تطورا نضمن ولكي القرارات الختاذ املمكنة االجتماعية اخلصائص كل االعتبار بعني األخذ : العقالنية مبدأ -
 .بلوغها جیب اليت األهداف حتديد جیب

 .وتطويره احمليط محاية سريورة يف اخل...واجتماعيا اقتصاديا االخنراط : االنخراط مبدأ -
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 .القادمة األجيال اجل من الطبيعية املصادر على احملافظة : التضامن مبدأ -
 بعضها عن املشاكل فصل ميكن ال أنه اآلن ويتضح للمستقبل هامش يرتك أن جیب : المستقبل أجيال حرية مبدأ -

 الدائم هو احلضري التطور فإن ولذا ، املتعددة الصعوبات يف بالتحكم ذلك يكون بل حلها من كي نتمكن البعض
 لالستعمال ة حلول جاهز يف تتمثل ال الدائم التطور مبادئ إن فلهذا ، غاية عنه نقول ن أ من بدال سياق عن عبارة

 .احلضري للتسيري مؤهلة إطارات ذلك يتطلب بل
لقد اكتسحت السياحة حدود الدول و داخل هذه احلدود حيث جتاوزت نقطة الالعودة : التنمية من خالل السياحة .3

)صالح الدين،  ملختلف دول العامل أكرب صناعة يف العامل يف العصر احلاضروأصبحت وفق اإلحصاءات الرمسية الدولية بالنسبة 
1998).  

إن املتتبع للتطور السياحي الدويل يستطيع اجلزم بأن السياحة سامهت اجيابيا يف اقتصاديات  : التنمية في دورها و السياحة1.3
عامال من عوامل التنمية االقتصادية اهلامة نتيجة ضخامة عائدها ، و رغم ظهور كثري دول عديدة بشكل أصبحت معه السياحة 

من االنتقادات اليت وجهت للسياحة كقطاع إنتاجي سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية فإن احلكم على صحة 
  .(1998)صالح الدين،  نمية السياحيةهذه االنتقادات يتوقف بشكل مؤثر على اإلسرتاتيجية اليت اختريت للت

أن السياحة أصبحت أضخم صناعة يف العامل متخطية صناعات  1994وقد أعلن اجمللس العاملي للسفر و السياحة عام     
 .السيارات و الصلب و االلكرتونيات و النشاط الزراعي

و غري مباشر بقطاعات إنتاجية و خدمية عديدة من قطاعات االقتصاد القومي كالزراعة  وألن السياحة ترتبط ارتباطا مباشرا    
يف النشاطات  و الصناعة و قطاع البناء و البنوك و التأمني و اإلعالم و غريها داخل الدولة فإهنا تؤدي إىل زيادة فرص العمالة

  (1998دين، )صالح ال .السياحية و النشاطات األخرى
يعترب االستثمار السياحي جزءا من االستثمارات اإلمجالية للدول، وهو ما خيصص من رؤوس األموال  السياحي: االستثمار2.3

 .لتمويل مشاريع القطاع السياحي
السياحة العاملية، ذلك ويعد االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة اليت تتيح فرصا استثمارية قادرة على املنافسة يف سوق 

 .أن رواج صناعة السياحة يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول، ومنو الصناعات واألنشطة املرتبطة بصناعتها
واالستثمارات السياحية شاهنا شأن أي نشاط استثماري يف قطاعات أخرى تبحث عن ركيزتني أساسيتني ملباشرة نشاطها يف 

نات واحلوافز، كتوفري االستقرار السياسي الذي يشكل مناخا مالئما لالستثمار، إىل جانب حمفزات أي مكان، وتتمثالن يف الضما
أو األجنيب، وأيضا توافر بنية حتتية مالئمة، وانتشار وعي سياحي /عديدة أمهها القوانني والتشريعات املتعلقة باالستثمار احمللي و

 . بني خمتلف شرائح اجملتمع
ثمارات السياحية متوقفا على مدى تدفق رؤوس األموال احمللية واألجنبية لالستثمار يف القطاع السياحي، ويظل تطور االست    

 .وعلى مدى قوة عناصر اجلذب السياحي، وعلى الضمانات واحلوافز املمنوحة للمستثمرين يف هذا اجملال
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أصبحت احلياة مهددة مبخاطر جديدة مل تكن جلية من قبل مبا فيها املستوى البيئي  :المستدامة التنمية في عامل السياحة3.3
)رشوان،  و خاصة تزايد انتشار نوعيات جديدة من امللوثات لتصبح أكثر خطورة على البشرية، و ازدياد معدالت اجلرمية و غريها، 

و كون السياحة ترتبط ارتباطا مباشرا بالبيئة و اجملتمع، فإهنا معنية مبواكبة  .للتنمية املستدامةوكلها تسري باالجتاه املعاكس (2005
 . التنمية املستدامة

وبالنظر إىل خصوصيتها و ديناميكيتها، تعترب السياحة من القطاعات األكثر حضورا يف مسألة التنمية املستدامة و يربز     
" ، équitable"العدالة " ،  éthiqueلسياحة حتت غطاء آخر و هو مصطلح " اخللق يف أدبيات ا "االستدامة " مصطلح

باإلضافة إىل املقاربة النظامية اليت تقوم عليها ظاهرة السياحة " . consultatif"، و حىت "االستشارة solidaire"التضامن 
االقتصادي لفهم كيف يتم تنظيم النشاط، االجتماعي ( هناك عناصر أخرى مهمة كاإلطار ...)املؤسسات، السواح، الوسطاء،

وهي عناصر التنمية  espace" (Simonneaux ،1999)إلدراك الواقع االجتماعي و اجلغرايف املتمثل يف إدراج دور اجملال "
 .املستدامة
 1998 ففي عام .نسبيا من األثرياء أصبحت  ظاهرة مجاهرييةوبعد أن كانت السياحة نشاطا ال تستمتع به إال قلة قليلة     

من قيمة صادرات السلع و اخلدمات على الصعيد العاملي من السياحة و هي نسبة تتجاوز صناعات  % 7.9 ، حتققت نسبة
 .(2001هيئة األمم املتحدة، ) اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  رائدة كمنتجات السيارات و املواد الكيميائية

تطورت السياحة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية و كان االهتمام منصبا فقط يف بادئ األمر على األهداف االقتصادية مع 
عقود الستينات  اعتبار حمدود لآلثار البيئية، و بسبب التأثريات البيئية السالبة الكثرية اليت ترتبت على النشاطات السياحية خالل

و السبعينات، فقد بدأ االهتمام يرتكز خالل عقد الثمانينات على أساليب و وسائل احملافظة على البيئة و أصبحت التنمية 
السياحية تسعى لتحقيق ليس فقط األهداف االقتصادية و إمنا كذلك احملافظة على البيئة بكل جوانبها و أبعادها و ذلك من اجل 

)عثمان حممد غنيم ونبيل  وارد السياحية الطبيعية ألطول فرتة زمنية ممكنة، لذا ظهر حديثا مفهوم السياحة البيئيةاالستفادة من امل
   .(2003سعد، 

الدراسات عادة إن عالقة احمليط السياحي باحمليط البيئي متارس ضمن معادلة مزدوجة االجتاه و هي تأثري و تأثر، غري أن      
و  .ما تنصب على تأثري السياحة على البيئة انطالقا من الفرضية املتمثلة يف اعتبار السياحة تستعمل عادة حميط صحي و متميز

ال يفوتنا القول أن التنمية تتأثر بكليهما، فالقطاع السياحي قد برهن يف العديد من الدول على منافسته ألكرب القطاعات احلساسة 
مية و فرض وجوده عرب الزمن، كما ال ميكن أن يتخلى الفرد عن السياحة فهي تشكل الغذاء الروحي له لريفه عن نفسه و يف التن

 . يستجد قواه
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 تتجسد فيما يلي:: جهود الجزائر في النهوض بالتنمية المستدامة من خالل القطاع السياحي. 4
من أهم املناطق السياحية العذراء يف العامل لتمتعها مبوارد و متاحات سياحية تعد اجلزائر  اإلمكانيات السياحية بالجزائر: 1.4

 متنوعة اليت تسمح مبمارسة أنواع خمتلفة من السياحة
هي ر، الشواطئ، الغابات و الصحاري و و تشمل كل أماكن الراحة و الرتفيه، اجلبال، األهنا الموارد السياحية الطبيعية: 1.1.4

 كما يلي:
تقع اجلزائر مشال القارة اإلفريقية وهي تتوسط بالد املغرب الكبري حيدها من الشمال البحر املتوسط ومن  والمناخ:الموقع  -

 الشرق تونس وليبيا ومن الغرب املغرب األقصى وموريتانيا ومن اجلنوب النيجر و مايل.
اوح يف املسافات من الشمال إىل اجلنوب، كلم مربع، إن هذه املساحة اليت ترت   2381741ترتبع اجلزائر على مساحة تقدر ب 

ويبلغ  (215، صفحة 2004)كواش، كلم جتعل من اجلزائر أوسع بلد إفريقي   2000و  1500و من الشرق إىل الغرب بني 
  .(ONSالديوان الوطين لإلحصاء )مليون نسمة، وهذا يف أخر تقرير كشف عنه  40،4عدد سكاهنا املقيمون داخل اجلزائر ب

، واحل املمتدة من الشرق إىل الغربمناخ متوسطي على الس وتتميز اجلزائر من مشاهلا إىل جنوهبا بثالثة أنواع من املناخ:     
 .(2012)مرازقة،  مناخ شبه قاري يف مناطق اهلضاب العليا ، مناخ صحراوي يف مناطق اجلنوب

كلم، و هو يتميز بارتفاعه و تكونه الصخري و توجد   1200ميتد الساحل اجلزائري على مسافة  الساحل الجزائري: -
به عدة فضاءات سياحية نادرة، و من أهم املناطق السياحية املمتدة على هذا الساحل جند: القالة، تيقزيرت، سيدي 

 .(ONT) فرج، تيبازة، تنس، بين صاف.....اخل 
أهم ما مييز املناطق اجلبلية يف اجلزائر وجود سلسليت األطلس التلي و األطلس الصحراوي و اليت تعطيان  المناطق الجبلية: -

فرص االكتشاف و الصيد، و أهم املرتفعات السياحية جند حمطة الشريعة )البليدة( و اليت متارس فيها رياضة التزجل على 
مرتا(، قمة "الال خدجیة"  2328وراس بالشرق )بارتفاع قدره ألباإلضافة إىل حمطة تيكجدة، وجبال "شيليا" باالثلج، 

 .(2005)عشي،  مرتا( 2308جببال جرجرة مبنطقة القبائل الكربى )
فحسب، وإمنا هناك ثروات أخرى هلا أمهيتها للسائح مثل إن خبايا املناطق اجلبلية ال تقتصر على املرتفعات و املغارات و الكهوف 

ة عوامل احليوانات املتنوعة و الطيور النادرة و الينابيع املائية العذبة و اليت تتميز بالربودة صيفا و الفتورة شتاءا و كل هذه تعترب مبثاب
 اليت تتوفر عليها خمتلف مناطق اجلزائر.جذب للسياح عندما تثري فيهم الفضول و الرغبة يف اكتشاف املكنونات السياحية 

مليون كلم، و هي موزعة على أربع حمطات كربى يف  2تبلغ مساحة الصحراء اجلزائرية حوايل  :: الصحراء الجزائرية -
 اجلنوب وهي:

 .أدرار: الواقعة يف اجلنوب الغريب للصحراء و تعرف هذه املنطقة بتمازج خمتلف الثقافات و قالعها القدمية 
 زي: و اليت متثل الطاسيلي الذي يقع يف أقصى اجلنوب الشرقي، "تعرف هذه املنطقة باحلضرية الوطنية للطاسلي و اليت إيلي

)اجمللس االقتصادي  تراثا عامليا من طرف منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلم و الثقافة" )اليونسكو(. 1982صنفت سنة 
 (2000و االجتماعي، 
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  تتوفر على معامل تارخيية و معمارية و قد صنفت ضمن الرتاث العاملي، و تتمثل يف مدن بين يزقن، وادي ميزاب: و اليت
 بونورة، و بساتني النخيل.

  متنراست: اليت تتميز بوجود احلضرية الوطنية للهقار و ما تتمتع به من تضاريس، ثروة غابية، حيوانية و نقوش حجرية اليت
 متثل موارد أساسية للسياحة.

اجلزائر بلد غين بطبيعته الساحرة و قدراته السياحية و الثقافية اهلائلة و املتعددة و حىت الطبيعة كان  مامات المعدنية:الح -
هلا الفضل يف أن متنح اجلزائر مناظر خالبة، كما وهبتها العديد من املنابع املعدنية خباصيات عالجية مؤكدة، تبىن حسب 

منبع للمياه املعدنية يرتكز اغلبها يف مشال  202الوطنية للدراسات السياحية وجود الدراسات اليت قامت هبا املؤسسة 
 البالد و من أهم هذه احلمامات جند:

محام ريغة بعني الدفلى املمتد عرب السلسلة اجلبلية زكار، محام بوحنيفية معسكر، محام الشاللة قاملة، محام قرقور بسطيف، محام 
 .(Office national du tourisme) بسعيدة الصاحلني خبنشلة، ومحام ريب

 : أهم الموارد الطبيعية في الجزائر 1شكل

 
Source: (Schéma directeur d’aménagement touristique, SDAT 2025, P39). 

اجلزائر مبوارد سياحية متنوعة ومن أمهها جند املعامل املصنفة من طرف منظمة تزخر : الموارد الثقافية والتاريخية والدينية 2.1.4
 :(Ministère de tourisme ،2005) اليونسكو واملتمثلة يف

 ؛م وهي تقع بباتنة 100 مت إنشاؤها من طرف اإلمرباطور ترجان عام : تيمقاد -
 ؛العتيقةوهي من املدن الرومانية  : تيبازة -
 ؛ وهي تقع بسطيف وهي من أقدم املدن الرومانية باجلزائر : جميلة -
لوحة تعكس حتوالت املناخ وهجرة احليوانات وتطور احلياة البشرية يف  15000 وحتتوي على اكثر من : الطاسيلي -

 ؛ سنة قبل امليالد 6000 الصحراء خالل
 ؛م وكانت عاصمة للدولة احلمادية 1007 إلسالمية تأسست سنةتقع ببشارة باملسيلة وهي من املدن ا : قلعة بني حماد -
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  ؛اإلباضييانشأ من طرف  : قصر ميزاب -
 . توجد بالعاصمة وهي مدينة إسالميةالقصبة :  -

إضافة إىل هذه املوارد الثقافية فإن احلضارات اليت توالت اجلزائر على مر العصور تركت إرثا ثقافيا وتارخييا ودينيا يتواجد يف 
  : أغلب مناطق اجلزائر وميكن ذكر أهم املراحل من خالل ما يلي

، مجيلة، تيبازة ، قاملة  تيمقاد :أمههاعمرت قرابة اخلمس قرون ، وتوجد آثارها يف العديد من املدن  : الحضارة الرومانية -
 .وتبسة

خمة يف العديد من املواقع األثرية جند قلعة من أهم املعامل القدمية للحضارة اإلسالمية اليت ال تزال شا :الحضارة اإلسالمية  -
بين محاد باملسيلة واملنصورة بتلمسان واجلزائر العاصمة مبساجدها العتيقة هذا دون أن ننسى الزوايا واليت من أمهها جند 

 .الزاوية التيجانية، الرمحانية، وزاوية كونتة، واليت تعترب منتوج سياحي رائع
ستعمار عدة فنادق كانت موجهة للمستوطنني األوربيني، باإلضافة هلذه فإن املواقع احلربية شيد اال :المرحلة االستعمارية -

 .واملعتقالت أصبحت مناطق أثرية تارخيية
إن الصناعات التقليدية والتظاهرات الثقافية املختلفة هلما دور مهم يف حتسني الصور السياحية للبلد كما أهنما تلعبان دورا      

ترقية السياحة، فالصناعات التقليدية تتنوع من منطقة ألخرى ومن بينها جند صناعة الفخار، صناعة احللي الفضية كبريا يف 
 .والذهبية، صناعة الزرايب، التطريز على القماش

 : تنوع الموارد الثقافية في الجزائر2شكل 

 
Source : (Schéma directeur d’aménagement touristique, SDAT 2025 ،2005). 

من خالل ما سبق قمنا بإبراز أهم املوارد السياحية يف اجلزائر وقد تبني لنا مدى كثرة وتنوع هذه  :إمكانيات االستغالل 3.1.4
 .االستقبالاملوارد وللوصول إىل هذه املوارد فانه يلزم توفر اإلمكانيات املتمثلة يف خدمات النقل واالتصاالت وقدرات 

وبالنسبة للجزائر ورغم اجملهودات ,إن التطور احلاصل يف وسائل النقل مبختلف أنواعه ساهم يف ترقية السياحة :خدمات النقل
 .املبذولة واليت مازالت تبذل يف حتسني شبكة املوصالت إال إهنا تبقى غري كافية وهذا نظرا لكرب مساحة اجلزائر
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اإلطار املرجعي و االسرتاتيجي  2030يعترب املخطط الوطين للتهيئة السياحية  :2030آلفاق مخطط التهيئة السياحية  2.4
الذي تتجسد من خالله سياسة و إرادة الدولة اجلزائرية لتطوير القطاع السياحي و النهوض به ، و مت إعداد هذا املخطط انطالقا 

متعاملني وطنيني حمليني و عموميني و خواص و تعلن الدولة من عدة أحباث و مشاركات و حتقيقات و دراسات و مشاورات مع 
 اجلزائرية من خالل نظرهتا للتنمية السياحية الوطنية يف إطار التنمية املستدامة.

الذي يظهر برنامج عمل الدولة يف إطار التنمية  2030يعترب هذا املخطط جزء من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم األفاق و      
لضمان التوازن الثالثي للعدلة االجتماعية، الفعالية االقتصادية و الدعم االيكولوجي على مستوى كل مناطق الرتاب املستدامة 

 الوطين.
 يهدف هذا املخطط إىل حتقيق الغايات التالية:و     
 جعل السياحة حمرك من حمركات النمو االقتصادي و قطاعا مدرا للمداخيل كبديل لقطاع احملروقات. -
 و تطوير القطاعات االقتصادية اليت هلا عالقة بالقطاع السياحي.تنمية  -
 التوفيق بني ترقية السياحة و البيئة من اجل حتقيق تنمية مستدامة. -
 تثمني الرتاث التارخيي، الثقايف و الشعائري. -
  التحسني الدائم لصورة اجلزائر. -

لقد أعطت الدولة يف السنوات األخرية اهتماما كبريا لقطاع  اهتمام الدولة بالقطاع السياحي لتحقيق التنمية المستدامة 3.4
السياحة نظرا ألمهيته االقتصادية و االجتماعية على السواء، فلجأت إىل وضع جهاز تشريعي حيدد كريفيات التنمية املستدامة 

صصة القطاع من خالل توجيه لقطاع السياحة و القوانني اخلاصة باستغالل الشواطئ و كذا التوسع السياحي، و قررت الدولة خو 
 نداء للمستثمرين الذين يتعاملون مع الوكالة الوطنية للتنمية السياحية.

على القانون املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة و املواقع السياحية،  2003|01|06و قد صادق اجمللس الشعيب  الوطين يوم 
ني االعتبار ضرورة االرتقاء بالقطاع السياحي إىل مصاف القطاعات و قد أخذت التعديالت املقرتحة على مشروع القانون بع

 املسامهة يف زيادة الثروة و كذا تسيريه عقالنيا، و متحورت هذه التعديالت حول:
ضرورة وضع حد لعدم االنسجام السائد يف التنمية السياحية اليت تعرفها املؤسسات السياحية الوطنية و ذلك بتبين أسلوب  -

 التسيري يضمن االستمرارية يف العمل على تثمني الثروات الطبيعية و الثقافية و احلضارية املتاحة.جديد يف 
 إعادة االعتبار إىل املؤسسات الفندقية قصد رفع قدرهتا اإليوائية. -
 ب.توفري العرض السياحي و كذا تطوير و بعث أشكال جديدة لألنشطة السياحية تليب حاجيات السياح خاصة األجان -

و قد أكد وزير السياحة على األمهية القصوى اليت تكتسبها عملية ضبط إسرتاجتية وطنية واضحة يف ميدان السياحة و كذا 
 ترقية االستثمار و الشراكة و االستغالل األمثل للعقار السياحي.

 



 
 على تحقيق التنمية المستدامةثر السياحة أ        قدري سليمان مصطفي الشكري وشاش فؤاد،

 

22 

 

الراحة و االطالع  إىل احلاجة من ينبع إنساين نشاط وهي ثقافية و اجتماعية اقتصادية، ظاهرة السياحة :خاتمة .5
ومن وم أصبحت من أهم صناعات العامل املعرفة، مرت بعدة مراحل و تطورات بتطور اإلنسان واختالف احتياجاته و اليو 

 أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي:
كم فيها قدرة كل دولة على التحاليت ختلف من دولة إىل أخرى و جمموعة من املقومات و  السياحة تتحكم يف -

 ؛واستغالهلا بشكل عقالين
 ؛يق معدالت النموتؤكد الدراسات احلديثة أن صناعة السياحة تعد من أسرع الصناعات من حيث حتق -
 ومبساندة تعمل التنمية على نقل اجملتمع و االرتقاء به إىل ما هو أفضل، و تلبية احتياجاته األساسية جبهوده الذاتية -

  ؛اهليئات احلكومية
  منهما فالسياحة و التنمية املستدامة جتمع بينهما عالقة تفاعل متبادل و تعمل يف اجتاهني، من خالل تأثري كل -

 نمية، ــل كبري يف حتقيق التــامهت و بشكـــياحة العناية و االهتمام الالزم، إال وســــدت الســــى األخر، فمىت وجــــعل
 ططاتـخمرتاتيجيات و ــاس ملت ــىت اشتــسه مــوقت نفــي الـــفقتصادي، االجتماعي والثقايف، و جال االــــسواء يف امل

 التنمية املستدامة على القطاع السياحي، إال و شهد هذا األخري انتعاشا ليؤدي الدور املنوط به. 
 وتوصي الدراسة بضرورة االهتمام أكثر بالسياحة   
 ؛التحفيزات اجلبائية وتسهيل اإلجراءات اإلدارية عن طريقيف القطاع السياحي ات تشجيع االستثمار  -
 ؛تطوير شبكة االنقل واملواصالتمع االهتمام بالبنية التحتية  -
 حماربة مجيع مظاهر الفساد اإلداري وانتشار البريوقراطية اليت أثرت على االستثمارات السياحية بشكل كبري؛ -
 .ورة غرس ثقافة سياحية لدى املواطن اجلزائري عن طريق احلمالت التحسيسيةضر مع  تنظيم القطاع املصريف -

  . قائمة المراجع:6
 املؤلفات: 

 .(1998 مصر،،منشاة املعارف باالسكندرية )،لفنادقواالكتاب السنوي للسياحة  ،عبد الوهاب صالح الدين
دار صفاء للنشر ) ،شامل ومتكاملالتخطيط السياحي يف سبيل ختطيط مكاين  ،عثمان حممد غنيم ونبيل سعد

 ؛(2003،األردن ،والتوزيع
 ؛(1999،األردن  ،دار صفاء للنشر و التوزيع) ،التخطيط السياحي ،عثمان حممد نبيل سعد غنيم

 ؛(1997،األردن ،دار زهران للنشر والتوزيع،صناعة السياحة ،ماهر عبد العزيز توفيق
 املكتب العريب احلديث، )وادارة املنشآت السياحية والفندقيةتنظيم  ،أمحد عبد السالم، ابو قحف ماهر

 (؛1997،مصر
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دار صفاء للنشر ،)ادراة املنشآت السياحية ،ابراهيم خالد عوادآسيا حممد امام األنصاري،
 ؛(2002،األردن،والتوزيع

دار املريخ ، )الفراغ ادارة جودة اخلدمة والضيافة والسياحة ووقت،جاي ككاندا كوين موك، بيفريل سباركس مبويل
 ؛(2007،مصر،للنشر

 (؛2005،مصر ،مؤسسة شباب اجلامعة، )مشكالت املدينة ،حسني عبد احلميد رشوان
Schéma directeur d’aménagement touristique, SDAT 2025, livre 1. 

 األطروحات : 
كلية   ،رسالة ماجستري  ،املغرب و اجلزائراجلزائر تونس و اآلثار التنموية للسياحة دراسة مقارنة بني ، صليحة عشي

 ؛2005، جامعة باتنة ،وعلوم التسيري، اجلزائر العلوم االقتصادية والتجارية
كلية العلوم االقتصادية   ،رسالة ماجيستري  ،لسياحة يف اجلزائر و آفاق تطورهاواقع ا ،عبد القادر هدير

 .2006، جامعة اجلزائر ،اجلزائروالتجاريةوعلوم التسيري، 
 املقاالت : 

 ؛2004،(1) 1جملة اقتصاديات مشال افريقيا ،  ،مقومات ومؤشرات السياحة يف اجلزائر ،خالد كواش
اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات ، املستدامة وحتدياهتا يف اجلزائرالتنمية  ،ناصر مراد

 .2009،عربية الوحدة العربية، احملرر( جملة حبوث اقتصادية
 املداخالت : 

، مصر، امللتقى املصري لالبداع و التنمية ،التأثريات االجتماعية والثقافية للسياحة يف اجملتمع احمللي، هالة الرفاعي
1998. 

، الندوة العلمية: أثر االعمال االرهابية على السياحة ،صناعة السياحة وأمهيتها االقتصادية ،عمر حممد العطا
2010. 
لتقى الدويل اقنصاديات السياحة امل ،دراسة أداء و فعالية مؤسسات القطاع السياحي يف اجلزائر ،رازقةعيسى م

 .2012، اجلزائر، دورها يف التنمية املستدامةو 
 .1993، مصر ،امللتقى املصري لالبداع و التنمية ،العالقات االجتماعية للسائح  ،حممد يسري دعبس
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–دراسة ميدانية في مؤسسة حمود بوعالم  -  
Contribution of transformational leadership in activating Total Quality Entrance   

 To Algerian institutions 

 - Field study in Hamoud Boualem company- 
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 : ملخص
ا زائرية، مع مؤسعععععسعععععا  ة للتسعععععع  لدر ال راسعععععة سا معرلة مسعععععاوة القيفاتة التمويليفة و ت عيفش م  ش ا وتة ال عععععامل 

ا املنهج الوص ي التمليفلي، ولتمقيفق أل اف ال راسة استخ امن توضيفح مستوى تطبيفق متغريي ال راسة و مؤسسة محوت بوعالم،
 .بيفانا ال( لتمليفش SPSS) نامجبر لغرض مجع البيفانا  من ألرات عيفنة ال راسة، ومت استخ ام  وق  قمنا بتصميفم وتطوير استبانة

ملبموثة، كما أن لناك تا ش املؤسعععسعععة اال راسعععة أن لناك مسعععتوى متوسعععب و تطبيفق متغريي ق  توصعععلل ال راسعععة سا و 
 بع  م اركة العاملني. عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة وأبعات ا وتة ال املة باستثناء

 .ال املةدارة الجودة سال املة، مباتئ دة ا وتة، ا و ،التمويليفةالقيفادة  :يةكلمات مفتاح
 JEL : M54تصنيف 

Abstract: 

         This study seeks to know the contribution of transformational leadership in 

activating the comprehensive quality approach to Algerian institutions, while 

clarifying the level of application of the two variables of the study in Hammoud 

Boualem Company, and to achieve the objectives of the study we used the 

descriptive analytical approach. SPSS program for data analysis. 

        The study concluded that there is an average level in the application of the two 

variables of the study within the company under study, and there is a statistically 

significant correlation between transformational leadership and the dimensions of 

total quality, except for the dimension of employee participation.  

Keywords: Transformational leadership;the Quality, Total Quality; The principles of 

total quality. 

Jel Classification Codes: M54 
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 .مقدمة:1
تن ب املؤسسا  اليفوم و ظش بيفئة أعمال أكثر تعقيف ا وتينامكيفة، حيفث تواجه الع ي  من التغريا  والتم يا ،       

جعلل من املرحلة احلاليفة اليت تتسم بتطور تكنولوجي مدلش وحترير األسواق وسرعة وكثالة و ت لق املعلوما ، تتطلب 
لدا العصر بعيف ا عن القيفاتة التقليف ية من  الل سح اث تغريا  جدرية  ضرورة سجيات قاتة أكثر ك اءة وأكثر مالئمة مع

 و أساليفبها اإلتارية والبمث عن طرق سب اعيفة ح يثة ملواجهة احلركيفة املستمرة للبيفئة وحالة ع م االستقرار.
 يث األساليفب اإلتارية،، ير و حتوالت كوبالتايل لاملؤسسا  حاليفا ومع احت ام املنالسة أصبمل حباجة سا االرتقاء       

ويع  م  ش ستارة ا وتة ال املة من بني االجتالا  احل يثة و اإلتارة وتقوم للس ته عل  جمموعة من املباتئ اليت ميكن 
أن تتبنالا املؤسسة لتمقيفق ألضش أتاء، حبيفث تعترب م  ال اسرتاتيفجيفا يسالم و نقش املؤسسا  من أمناط الت كري التقليف ي 

اط ت كري وممارسا  تتالءم مع البيفئة املتغرية، كما تعتم  عل  ع ت من امل اليفم اإلتارية احل يثة والنابعة عن حالة سا أمن
املزج بني األساليفب اإلتارية، واملباترا  االبتكارية من ناحيفة واملهارا  ال نيفة من ناحيفة أ رى من أجش النهوض مبستويا  

 األتاء ب كش لعال.
تسع  املؤسسا  حاليفا جال ة للبمث عن سبش وآليفا  ج ي ة للمنالسة العامليفة كمتطلبا  أساسيفة إشكالية الدراسة: 

تة قيامع املتغريا  البيفئيفة ووع م االستقرار،لكيف يفة التعامش  لضمان بقاءلا و بيفئة األعمال اليت تتسم بالتغري املستمر
اليت ت غش عقليفا  القيفاتا  اإلتارية، حبيفث أصبح مستقبش املؤسسا  ة ععيتارالاملؤسسة ب كش لعال يع  من ألم املواضيفع ا

يعتم  أساسا عل  السما  اليت يتصف هبا القاتة وعل  كيف يفة انتهاجهم للطرق واألساليفب اإلتارية احل يثة اليت يروهنا 
ة كإح ى األساليفب احل يثة اليت حتتاج  ملإدارة الجودة ال اتبين منهجيفة لإن مناسبة للتكيفف مع املتغريا  البيفئة، ومن مث 

ستارية ذا   صائص حتويليفة، وأسلوب عمش ينسجم مع لدر املنهجيفة ومن  الل ما سبق تتبلور لنا معامل إل  قيفادة 
 اإلشكاليفة التاليفة:

 ما مدى مساهمة القيادة التحويلية في تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسات الجزائرية؟
 إلشكاليفة األسئلة التاليفة:وق  متخض من  الل لدر ا

 ما لي حقيفقة القيفاتة التمويليفة وا وتة ال املة كممارسة ستارية و بيفئة األعمال املعاصرة؟ -
 ما لي ألم مباتئ ستارة ا وتة ال املة املتولرة و املؤسسة حمش ال راسة؟ -
 ال راسة؟ما طبيفعة العالقة بني القيفاتة التمويليفة وا وتة ال املة و املؤسسة حمش  -

 وحملاولة اإلجابة عل  اإلشكاليفة وأسئلة ال راسة، مت صيفاغة ال رضيفا  اآلتيفة:
 قمنا بصيفاغة ال رضيفا  التاليفة: واستجابة ملتطلبا  حتقيفق أل الها،و ضوء موضوع ال راسة فرضيات الدراسة: 
 ليفة وا وتة ال املة و مؤسسة محوت بوعالم؛توج  عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التموي الفرضية الرئيسية:

 وين رج حتل لدر ال رضيفة الرئيفسيفة جمموعة من ال رضيفا  ال رعيفة صيفغل عل  النمو التايل:          
: توج  عالقة ارتباط ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة والتزام اإلتارة العليفا با وتة  الفرضية الفرعية األولى -

 محوت بوعالم؛ و مؤسسة



 لمجلة العلمية للحوار االقتصاديا 38 -25ص ، (2022جوان ) 01:ددعـــال /01مجلدال

 

27 

 

توج  عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة والتمسني املستمر و  الفرضية الفرعية الثانية: -
 مؤسسة محوت بوعالم؛

توج  عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة والرتكيفز  عل  الزبون  و الفرضية الفرعية الثالثة:  -
 محوت بوعالم؛مؤسسة 

و  يفاتة التمويليفة وم اركة العاملنيتوج  عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني الق الفرضية الفرعية الرابعة: -
 مؤسسة محوت بوعالم.

تأيت أويفة لدر ال راسة من تنامي ال ور الدي تلعبه مسا  القيفاتة التمويليفة و حت ي  اخليفارا  اإلسرتاتيفجيفة أهمية الدراسة: 
عل  معرلة مباتئ ستارة  لمؤسسا ، ومن بيفنها  يفار التمسني املستمر، كما ت كش لدر ال راسة سن ا نظريا يساع نال

التمويلي، مما جيعلنا نبمث عن كيف يفة ت عيفش لدر املباتئ وتطبيفقها عل  الوجه القيفادي ا وتة ال املة وعالقتها بالسلوك 
يلي، والدي سيفسالم و ت عيفش أتاء املؤسسة، ويساع لا عل  مواجهة األكمش من  الل تعزيز السلوك القيفاتي التمو 

 التم يا  اليت تعرتضها.
 تسع  لدر ال راسة سا حتقيفق مجلة من األل اف، ندكر منها: أهداف الدراسة:

 يفة؛سبراز ال ور ال عال للقيفاتة التمويليفة و تنميفة مهارا  وق را  العمال ليفكونوا أكثر استجابة للتغريا  البيفئ -
حماولة ل ل األنظار سا امل اليفم احل يثة و القيفاتة وحماولة موائمتها مع البيفئة ا زائرية كوهنا و تق م ملموظ  -

 وحبث عن السبش الك يفلة ملسايرة التطور املتسارع؛
 حت ي  املضامني وال الال  النظرية والعلميفة للقيفاتة التمويليفة من جهة وا وتة ال املة من جهة ثانيفة؛ -
 التعرف عل  م ى توالر مباتئ ستارة ا وتة ال املة و املؤسسة حمش ال راسة؛ -
 تراسة العالقة اليت تربب بني القيفاتة التمويليفة وا وتة ال املة و املؤسسة حمش ال راسة؛ -
تق مي جمموعة من التوصيفا  هت ف سا تطوير أساليفب اإلتارة مبا يعزز ا وتة واجتالاهتا كمسارا  للتمسني  -

 املستمر مبا يضمن التطبيفق ال عال لربامج ا وتة ال املة.
للبمث،  النظري اإلطار غرض معا ة حيفثيفا  موضوع ال راسة مت استخ ام املنهج الوص ي الستيفعابب منهج الدراسة:

 ،وا وتة ال املةولدا عن  عرضنا  زئيفا  و ل يفا  وخمتلف امل اليفم املتعلقة مبتغريي ال راسة و كش من القيفاتة التمويليفة 
 ،باملوضوع الصلة ذا  امل اليفم مبختلف والتعريف احلقائق  مع مناسبا كما ارتأينا استخ ام لدا املنهج ألنه األمثش باعتبارر

أما عن  عرضنا ملختلف النتائج  وا  اول واإلحصائيفا  استخ منا املنهج التمليفلي ألنّه األنسب واألمثش، وألنّه يوضح 
 بالت صيفش وباألرقام النتائج املعرّب عنها و ال راسة امليف انيفة.
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 اإلطار النظري للدراسة.1
 من  الل ما يلي:ميكن اإلملام جبوانب لدا األسلوب القيادة التحويلية:  1.1

يع  م هوم القيفاتة التمويليفة من امل اليفم احل يثةو ال كر اإلتاري حيفث ظهر و أوا ر  مفهوم القيادة التحويلية: 1.1.1
القيفاتة ، حبيفث عرف (21، ص مة 2015)الغاليب، و كتابه "القيفاتة" Burnsالسبعيفنيفا  من القران املاضي عل  ي  

التمويليفة عل  أهنا متثش منب من القيفاتة يسع  ليفها القائ  سا الوصول سا ال والع الكامنة ل ى األلرات التابعني له،واستخراج 
عل  أهنا  Bjurstrom، وعرلها (17، ص مة Goliath ،2007)الطاقا  واستغالهلا هب ف حتقيفق التغيفري املقصوت

م ى سعي القائ  التمويلي سا االرتقاء مبستوى مرؤوسيفه من اجش االجناز والتطوير الدايت والعمش عل  تنميفة لرق العمش 
للقيفاتة   Rafferty and Griffin،بيفنما ينظر كش من(699، ص مة Bjurstrom ،2012)واملؤسسة كلها
هنا استخ ام القائ  لعنصر ا اذبيفة والص ا  ال خصيفة ذا  العالقة لريله من التطلعا  وحيول األلرات التمويليفة عل  أ

، أما حسب (330، ص مة Rafferty,A .Griffin, M ،2004)والنظم ألمناط من األتاء ذي املستوى العايل
Cheung and Wong يفة عل  أهنا م  ش ستاري معاصر يلهم القاتة والتابعني لت عيفش أتائهم، ليفعترب القيفاتة التمويل

ومتنمهم الثقة بالن س لتق مي ألضش منتج أو   مة، وذلك باالستخ ام األمثش للموارت املتاحة مع تعم واضح الحتيفاجاهتم 
القيفاتة التمويليفة  Conger، ويرى (657 ، ص مةCheung,M. Wong,C., ،2010)االجتماعيفة والعاط يفة

عل  أهنا القيفاتة اليت تتجاوز احلوالز مقابش األتاء املرغوب سا تطوير وت جيفع املرؤوسني لكريا وسب اعيفا، وحتويش التماماهتم 
 .(47، ص مة Conger,J. and Kanungo, R.N ،2002)الداتيفة لتكون جزءا أساسيفا من رسالة املؤسسة

وبالتايل لالقيفاتة التمويليفة تعرب عن ق رة القاتة عل  التأثري عل  مرؤوسيفهم، واستخراج طاقاهتم الكامنة وحتريكهم         
 ك ريق عمش متعاون حنو رؤية مستقبليفة م رتكة بإح اث تغيفريا  جدرية تا ش املؤسسة.

 أغلب الباحثني والكتاب يرون أن مسا  القيفاتة التمويليفة تتمثش و: أبعاد القيادة التحويلية: 2.1.1
القائ  التمويلي من  الل لدر السمة جيعش املرؤوسني يثقون وحياكون سلوك قاتهتم، ويب ون التأثير المثالي:  -

عزما و متابعة األل اف، كما يعمش عل  رلع أ القيفا  ومعنويا  مرؤوسيفه ب كش 
 .(124، ص مة Priyabhashini,A. and Krishman,V.R ،2005)مثايل

تظهر لدر السمة من  الل التمام القائ  مبرؤوسيفه برعايتهم وتوجيفههم وحتقيفق الراحة االعتبارات الفردية:  -
 .(96، ص مة Ismail ،2010)والرلاليفة ما يؤتي سا حت يفزلم عل  حتقيفق أل اف املؤسسة

:يقص  هبا ق رة القائ  عل  حت ي الوضع الرالن عن طريق البمث عن حلول وألكار  القة، االستثارة الفكرية -
، Swidi ،2012)مع تعم العاملني عل  تبين وطرح األلكار اإلب اعيفة، ما يول  ثقة لطرية و تطوير العاملني

 .(137-136الص ما  
، لو أح  السلوكيفا  ا ولرية للقيفاتة التمويليفة،لالقاتة التمويليفني يعطون الثقة للمرؤوسنيالتمكين اإلداري: -

، Jane ،2013)ومتكيفنهم و التصرف و أعماهلم حبرية، ومنمهم املعلوما  واحلرية الالزمة الختاذ القرارا 
 .(101 ص مة
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 يلي: ميكن التعرف عل  لدا امل  ش احل يث و اإلتارة من  الل ما: ةالجودة الشامل 3.1
النتقال التمام الباحثني ة عك نتيفجعلوذاملة عل تة اوع اطلح عمص  تعري اتع ت  لق  مفهوم الجودة الشاملة: 1.3.1

للجوتة عل  أهنا جوتة املنتج النهائي لقب، سا نظرة أمشش االقتصاتيني  اصة و ظش املنالسة العامليفة من النظرة الضيفقة 
وأسع ت مش جوتة كش العمليفا  ومراحش العمش وموارتلا باعتماتلا عل  ما يطلق مبصطلح ا وتة ال املة حيفث 

وزمالئه لا وتة ال املة لي عبارة عن عمليفا  وممارسا  متكاملة  هت ف سا لالستخ ام ال عال   Zakuanعرلها
، الص ما  Zakuan ،2012)لف موارت املؤسسة سواء املاليفة، املاتية، والب رية و املؤسسة من أجش حتقيفق أل الهاملخت
يعرلاهناعل  أهنا ستارة املؤسسة بأكملها لكي حتقق الت وق و كش Render and Heizer ، وحسب(19-32

، ص مة Heizer,J. Render,B ،2014) املنتجا  واخل ما  للزبوننواحي العمش  من  الل تق مي
ا وتة ال املة عل  أهنا جمموعة من املباتئ واملعتق ا  اليت متثش القاع ة ا ولرية والرئيفسيفة  Koranakye ،ويرى (198

للمؤسسة، حبيفث ترتكز عل  تطبيفق األساليفب الكميفة وذلك مب اركة املوارت الب رية لتمسني العمليفا  تا ش املؤسسة من 
 .(1293، ص مة Koranakye ،2013)أجش تلبيفة حاجا  ورغبا  الزبون احلاليفة واملستقبليفة

م  ش سا تطوير شامش مستمر ي مش كالة ومن  الل ما مت عرضه ميكن القول أن ا وتة ال املة عبارة عن  
مراحش األتاء، وي كش مسؤوليفة كش لرت و املؤسسة من اإلتارا  العليفا واألقسام ولرق العمش سعيفا إلشباع حاجا  

 .وقعا  الزبون،وي مش نطاقها كالة مراحش الت غيفش وحىت التعامش مع الزبونوت
تتولر جمموعة من املباتئ واالقرتاحا  هت ف سا تق مي ألضش أتاء يؤتي سا حتسني  أسس الجودة الشاملة:  2.3.1

 ا وتة كقوة حم زة وسذا ما طبقل لإهنا ستمقق مستوى متميفز من ا وتة والم تلك املباتئ:
تتمثش و قناعة املؤسسة أن ا وتة ال املة أبع  من جمرت ختصيفص املوارت، التزام اإلدارة العليا بالجودة:   -

لوجب عل  ستارة املؤسسة لهم الواقع العملي لربامج تطبيفق والسيفطرة عل  والتزامهم بتقنيفاهتا، سضالة سا الرتكيفز 
 ؛(30، ص مة 2014)صباح النجار، مها كامش جوات، عل  ت ريب القاتة عل  لهم لدر ال لس ة ومباتئها

للس ة هت ف لتطوير كش العوامش املتعلقة مبختف الن اطا  والعمليفا  لتمويش  ميثشالتحسين المستمر:  -
امل  ال  سا خمرجا  ولق معايري وأسس متطّورة، ما يسالم الت جيفع عل  اإلب اع وتنميفة املهارا  واملعارف 

 ؛(417، ص مة Stevenson ،2007)ل ى املوارت الب رية و املؤسسة
يع  الرتكيفز عل  الزبون من أولويا  نظام ا وتة ال املة، ويعترب البعض أن الزبون لو من التركيز على الزبون:  -

( أن رضا الزبون لو أح  ISO9000 ;2000ألم أصول املؤسسة، وق  أك   املواص ا  ال وليفة )
 وتة من منظور الزبون، لا وتة حسب األل اف الرئيفسيفة لنظام ستارة ا وتة، تنطلق لدر األ رية بتم ي  ا

Deming زيات التعين لقب اإلي اء باحتيفاجا  احلاليفة الزبون ولكن أيضا التنبؤ باحتيفاجاته وتوقعاته املستقبليفة(
 .(260، ص مة 2014مصط   حام ، عب  اهلل  يفوكه، 
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امل اركة ال عالة  ميفع العاملني ب ون ت رقة كش حسب موقعه وبن س األويفة سيفؤتي سا  شاركة العاملين:م -
ان ماجهم الكامش و العمش، وتع  م اركة األلرات و عمش ال ريق من ألم ا وانب اليت يتم الرتكيفز عليفها ضمن 

،حيفث تساع  و زياتة الوالء واالنتماء (114، ص مة 2012)حمموت، سسرتاتيفجيفة ا وتة ال املة
 .(136، ص مة 2013)محاتي، للمؤسسة

 منهجية الدراسة.2
، كمجال لتطبيفق ال راسة واستمصال البيفانا  املطلوبة من مؤسسة محوت بوعالممت اعتمات : مجتمع وعينة الدراسة 1.2

أما عيفنة ال راسة لهي عيفنة قص ية، لق  مت استه اف رؤساء مجيفع مستويا  املؤسسة )اإلتارة العليفا   الل االستبانة،
 م ير. 75والوسط  والتن يفدية( وذلك باعتبارلم متخدي القرارا  والدي بلغ ع تلم 

ت مقابال  مع بعض مت االعتمات عل  املصاتر الثانوية، واملصاتر األوليفة حبيفث قمنا بإع اأدوات جمع البيانات: 2.2
م راء املؤسسة حمش ال راسة، باإلضالة سا أننا قمنا بتصميفم سستبانة، وق  بلغ ع ت االستبانا  املوزعة عل  عيفنة ال راسة 

، وبع  القيفام ب مص االستبانا  لبيفان م ى صالحيفتها للتمليفش اإلحصائي،مت استبعات  64وق  مت اسرتجاع استبانة،  75
وذلك بسبب ع م استكماهلا ل روط التمليفش، وهبدا يصبح سمجايل ع ت االستبانا  الصاحلة لعمليفة  ،استبانا  3استبانة 

 استبانة.   61التمليفش االحصائي
هب ف  SPSSمت استخ ام جمموعة من األساليفب اإلحصائيفة وباستعمال الربنامج اإلحصائيأساليب جمع البيانات: 3.2

 حتليفش البيفانا  املتعلقة مبتغريا  ال راسة، وا تبار لرضيفاهتا، متثلل و :
 : يعترب من مقاييفس النزعة املركزية، ل له حت ي  مستوى سجابا  العيفنة ملتغريا  ال راسة؛الوسط الحسابي -
وسطها احلسايب،  : مت استخ امه من أجش التعرف عل  مستوى ت تل سجابا  ألرات العيفنة عناالنحراف المعياري -

 سذا كلما قلل قيفمته ازتات تركز اإلجابا  حول الوسب احلسايب؛
 : مت استخ امه بغرض حت ي  نوع ومستوى العالقة بني متغريا  ال راسة؛معامل االرتباط -
للتأك         من ،(Alpha Cronbach) يتمثش و معامش ال ا كرونباخمعامالت الثبات والصدق لالستبانة: -

 (:01ال راسة، وكانل النتائج كما لي موضمة و ا  ول رقم) ثبا  أتاة
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 (: قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة01الجدول رقم )

المتغير  اسم المتغير
 المستقل

االستبانة   المتغير التابع
 ككل

 معامل الثبات
 )ألفاكرونباخ(

القيادة 
 التحويلية

  الجودة الشاملة
التزام اإلدارة العليا  0.88

 بالجودة
التحسين 
 المستمر

التركيز على 
 الزبون

مشاركة 
 العاملين

0.93 0.86 0.90 0.82 0.92 
 α≤ 0.05االرتباط تال سحصائيفا عن  مستوى املعنوية

 spssمن سع ات الباحثني باالعتمات عل  نتائج  المصدر:
بلغ معامش حيفث  0.60( أن معامال  الثبا  لالستبناتني مقبولة ولي أكرب من 01يالحظ من ا  ول رقم )         

 ( ولي نسبة ثبا  ميكن االستنات عليفها و التطبيفق.0.88ستبانة األوا )الثبا  لكالة لقرا  اال
رتباطيفة بني ت كش متغري والعالقا  االالدي يضم املتغريين وألم أبعا ميكن توضيفح امنوذج ال راسةانموذج الدراسة:  4.2

 (:01املتغري املستقش )القيفاتة التمويليفة( واملتغري التابع )ا وتة ال املة( ،كما مبني و ال كش )
(:انموذج الدراسة01الشكل رقم )  

 
 
 

 لتمكين -
-  

 

 

 

 

من سع ات الباحثني. لمصدر:ا  

متغريين رئيفسني وا: املتغري املستقش )القيفاتة التمويليفة( بأبعاتلا التأثري املثايل ،االستثارة يتبني من املخطب أنه ي مش          
ال كرية،االعتبارا  ال كرية،التمكني اإلتاري، واملتغري التابع )ا وتة ال املة( الدي تتضمن األبعات التاليفة: التزام اإلتارة 

الزبون، م اركة العاملني،كما أن حركة املخطب تكون بوجوت تأثري مباشر العليفا با وتة، التمسني املستمر،الرتكيفز عل  
 للقيفاتة التمويليفة عل  كش متغري من متغريا  ا وتة ال املة، وذاك الدي ت ري سليفه األسهم و املخطب أعالر.

 
 
 

"القيادة التحويلية" المتغير المستقل  

 

"الجودة الشاملة" المتغير التابع  
 

 
التزام االدارة العليا 

 التحسين المستمر بالجودة

 التركيز على الزبون

 مشاركة العاملين

 التاثير المثالي

 االعتبارات الفردية

 االستثارة الفكرية

 التمكين اإلداري
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 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة.3
ع ت من املتغريا  املستقلة املرتبطة باخلصائص  مت بناء لدر ال راسة عل :التحليل الوصفي لخصائص العينة 1.3

ال خصيفة أللرات العيفنة،لعل  سثر لدر املتغريا  ميكن حت ي  اخلصائص والسما  اليت تتميفز هبا عيفنة ال راسة، حبيفث تبني 
سنة، 40من امل راء أقش من  %55،وما يقارب ذكور، والباقي سناث ولي قيفم متقاربة تبعا لطبيفعة ن اط املؤسسة %86أن

 جامعي،%55أما املستوى التعليفمي لوج نا النسب التاليفة:ولدا ي ل عل  التواج  املعترب من لئة ال باب و لدا القطاع، 
 %87متوسب، ما يعين أن القيفاتا  اإلتارية و املؤسسة ذوي مستوى تعليفمي عايل،كما تبني أن %10ثانوي،  35%

سنة، وتعزى لدر النتيفجة    سا أن القيفاتا  اإلتارية و املؤسسة تتسم  20سا  10من عيفنة ال راسة ترتاوح أق ميفتهم من 
 باخلربة و جمال ن اطها.

 ميكن عرض نتائج التمليفش اإلحصائي ملتغريا  ال راسة كما يلي:التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة:  2.3
غيرات الفرعية المكونة له وفقًا للمتوسط القيادة التحويلية" والمتالمستقل "قياس مستوى األهمية للمتغير  1.2.3

استخ ام املؤشرا  حملاولة بيفان أويفة أبعات متغريا  املتعلقة بالقيفاتة التمويليفة من وجهة نظر ألرات عيفنة ال راسة،مت الحسابي:
 :اإلحصائيفة )األوساط احلسابيفة واالحنرالا  املعيفارية والرتب ومستوى األويفة(كما موضح و ا  ول التايل

(: يوضح االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب لألبعاد 02الجدول رقم )
 الفرعية للقيادة التحويلية

 مستوى األهمية الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي البعد ت
 مرت ع 1 0.83 3.57 التأثير المثالي 1
.0 3.29 االعتبارية الفردية 2  متوسب 3 65
.0 3.38 االستثارة الفكرية 3  متوسب 2 39
.0 2.05 التمكين اإلداري 4  نخ ضم 4 22

.3 البعد الكلي  متوسط - 0.52 07
 .spssمن سع ات الباحثني باالعتمات عل  نتائج  المصدر:

النتائج اإلحصائيفة النهائيفة لألوساط احلسابيفة اإلمجاليفة للقيفاتة التمويليفة، وميكن ت سريلا عل   02 يبني ا  ول رقم        
 النمو اآليت:
بع  التأثري املثايل احتش املرتبة األوا باملقارنة مع األبعات األ رى، مبتوسب حسايب  نالحظ من ا  ول أن -

مرت ع، ما ي ل عل  أن القيفاتا  اإلتارية و املؤسسة ومبستوى أويفة ،0.83واحنراف معيفاري  ،3.57بلغ
 حمش ال راسة متتلك ترجة تأثري قوية املرؤوسني متكنهم من سح اث أي تغيفريا .

، وباحنراف معيفاري 3.38أما االستثارة ال كرية لق  احتلل املرتبة الثانيفة مبتوسب حسايب بلغ    -
  اإلتارية و املؤسسة حمش ال راسة تقوم بتم يفزلم ومبستوى أويفة متوسب، مما يعين أن القيفاتا،0.39

 مرؤوسيفهم واستثارهتم عل  بدل املزي  من ا هوت بغرض حتقيفق األل اف والغايا  املرجوة.
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ومبستوى ،0.65، وباحنراف معيفاري 3.29مبتوسب حسايب بلغ تلتها و املرتبة الثالثة بع  االعتبارا  ال رتية  -
 رة القيفاتا  اإلتارية عل  توجيفه مرؤوسيفهم ورعايتهم ما يؤتي سا حت يفزلم مما ي ل عل  قأويفة متوسب، 

 من اجش ضمان جناح واستمرار املؤسسة.
أما االحنراف املعيفاري  2.05بيفنما احتش املرتبة األ رية بع  التمكني اإلتاري، حبيفث بلغ متوسطه احلسايب  -

 تع القيفاتا  اإلتارية مبركزية و اختاذ القرارا ،ومبستوى أويفة منخ ض، ما ي ل عل  مت، 0.22لق  قٌّ ر ب 
وال يسمح بتمكني مرؤوسيفهم نظرا لع م امتالكهم للمعرلة وق  يعوت ذلك من  ولهم من لق ان السلطة،

أو موضوعيفة،  ا  ليفسل مبنيفة ولق مربرا  منطقيفةوسيفقومون باختاذ قرار  الكاملة الختاذ قرارا  لعالة،
لقب أصماب القرار والعمال جمرت أجراء وين دون األوامر حىت وسن قاموا بالتخلي وبالتايل يعتق ون أهنم لم 
 الت ويض، أن عليفهم يعين مما عليفهم األعباء وكثرة الوظيف يفة طبيفعة راجع سا لدا عل  بعض املهام ألن

 وسبراز وظيف ته و شمتكني العام أجش من املطلوب،وليفس العمش أتاء أجش من املناق ة جمال ب تح واإلشراك
 عمله. جمال ق راته و

املتوسب احلسايب العام لالستجابا  عيفنة ال راسة و املؤسسة حمش ال راسة ليفما يتعلق مبتغري القيفاتة التمويليفة  -
، يتموقع ضمن ال ئة الثالثة من لئا  مقيفاس ليفكر  اخلماسي،كما بلغ االحنراف املعيفاري 3.07ق ر ب 
ة ال راسة جيمعون تقريبا عل  متتع القيفاتا  اإلتارية بسما  القيفاتة ، لدا ي ري سا أن ألرات عيفن0.52

 التمويليفة مبستوى متوسب و املؤسسة حمش ال راسة.
أن الت تل و سجابا  عيفنة  ال راسة حول املتغري املستقش ( سا 02وما ميكن عموما مالحظته من ا  ول رقم )

ن مرت عا، مما ي ل سا سن سجابا  ألرات عيفنة ال راسة كانل متيفش سا حماي  وق  وأبعاتلا ال رعيفة األ رى كا القيفاتة التمويليفة
ع م قراءهتم للتعري ا  أو سا ع م الت قيفق والسرعة أثناء اإلجابة وسا يعوت السبب و ذلك سا ختولهم من اإلجابة، 

 بأبعاتلا ال رعيفة املختل ة. اإلجرائيفة املتعلقة بالقيفاتة التمويليفة
الجودة الشاملة" والمتغيرات الفرعية المكونة له وفقًا للمتوسط التابع "قياس مستوى األهمية للمتغير  1.2.3

استخ ام           حملاولة بيفان أويفة أبعات متغريا  املتعلقة با وتة ال املة من وجهة نظر ألرات عيفنة ال راسة، مت الحسابي:
 رالا  املعيفارية والرتب ومستوى األويفة( كما مبني و ا  ول التايل:املؤشرا  اإلحصائيفة )األوساط احلسابيفة واالحن
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 (:األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب األهمية النسبية لألبعاد الفرعية للجودة الشاملة03الجدول )

االنحراف  الوسط الحسابي البعد ت
 المعياري

مستوى  الرتبة
 األهمية

 مرت ع 2 1.85 3.42 العليا بالجودة التزام اإلدارة 1
 متوسب 3 1.71 3.28 التحسين المستمر 2
 مرت ع 1 162 4.13 التركيز على الزبون 3
 منخ ض 4 1.47 1.82 مشاركة العاملين 4

 متوسط - 1.66 3.16 البعد الكلي
 .spssمن سع ات الباحثني باالعتمات عل  نتائج  المصدر:

النتائج اإلحصائيفة النهائيفة لألوساط احلسابيفة اإلمجاليفة للقيفاتة التمويليفة، وميكن ت سريلا  03 يبني ا  ول رقم         
 كما يلي:

ومبستوى أويفة مرت ع، ما ،1.85، واحنراف معيفاري 4.13 حقق بع  الرتكيفز عل  الزبون مبتوسب حسايب -
 ا بالزبون وتسع  لتلبيفة حاجاته.ي ل عل  أن القيفاتا  اإلتارية و املؤسسة املبموثة تويل التماما بالغ

، وباحنراف معيفاري 3.42و حني جاء بع  التزام اإلتارة العليفا با وتة املرتبة الثانيفة مبتوسب حسايب بلغ   -
ومبستوى أويفة مرت ع، مما يعين أن القيفاتا  اإلتارية و املؤسسة حمش ال راسة تقوم بتم يفز مرؤوسيفهم ، 1.71

 ي  من ا هوت بغرض حتقيفق األل اف والغايا  املرجوة.واستثارهتم عل  بدل املز 
ومبستوى ،1.62، وباحنراف معيفاري 3.28مبتوسب حسايب بلغ احتش املرتبة الثالثة بع  التمسني املستمر  -

 تتخد مستوى مقبول من للس ة التمسني املستمر ملنتجاهتا.أن ستارة املؤسسة ما ي ل عل  أويفة متوسب، 
، أما االحنراف املعيفاري 1.82ملني جاء و املرتبة األ رية، حبيفث بلغ متوسطه احلسايب أما بع  م اركة العا -

 اإلتارية القيفاتة ألسلوب املسريين ت ضيفشومبستوى أويفة منخ ض، ما ي ل عل  ، 1.47لق  قٌّ ر ب 
 ب أ م اركة العاملني و العمليفة ال ارية.التقليف ية اليت تتصف باملركزية، وع  االلتمام مب

بلغ املتوسب احلسايب العام لالستجابا  عيفنة ال راسة و املؤسسة حمش ال راسة ليفما يتعلق مبتغري ا وتة  -
، ولو يتوقع ضمن ال ئة الثالثة من لئا  مقيفاس ليفكر  اخلماسي،كما بلغ االحنراف 3.16ال املة 
تارة املؤسسة حمش ال راسة تعمش أن س، لدا ي ري سا أن ألرات عيفنة ال راسة جيمعون تقريبا عل  1.66املعيفاري

 عل  تطبيفق مباتئ ستارة ا وتة ال املة.
أن الت تل و سجابا  عيفنة  ال راسة حول املتغري ( سا 03وما ميكن عموما مالحظته من ا  ول رقم ) -

سة كانل بأبعاتلا ال رعيفة األ رى كان مرت عا، مما ي ل سا سن سجابا  ألرات عيفنة ال راا وتة ال املة التابع 
أو سا ع م الت قيفق والسرعة أثناء اإلجابة،وسا متيفش سا حماي  وق  يعوت السبب أيضا سا ختولهم من اإلجابة،
 بأبعاتلا ال رعيفة املختل ة. ع م قراءهتم للتعري ا  اإلجرائيفة املتعلقة بالقيفاتة التمويليفة
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نتائج حتليفش عالقا  االرتباط بني املتغري املستقش  04ويتضح من  الل ا  ول رقم نتائج اختبار فرضيات الدراسة:  .4
 القيفاتة التمويليفة بأبعاتر واملتغري التابع أبعات ا وتة ال املة:

 (:معامالت االرتباط بين القيادة التحويلية والجودة الشاملة04الجدول )
 المتغيرات المفحوصة وأبعادها

0.589** 
 (x)القيادة التحويلية

التأثير 
 (1x)المثالي

االعتبارات 
 (2x)الفردية 

االستثارة 
 (3x)الفكرية

التمكين 
 (4x)اإلداري 

أبعاد الجودة 
 (y)الشاملة

التزام اإلدارة العليا 
 (1y)بالجودة

0.488** 0.140 0.346** 0.117 

 **0.331** 0.414** 0.252** 0.348 (2y)التحسين المستمر
 **0.320** 0.425** 0.439** 0.377 (3y)التركيز على الزبون
 0.024- 0.033 0.350 0.132 (4y)مشاركة العاملين

 .spssمن سع ات الباحثني باالعتمات عل  نتائج  المصدر:
 عالقا  االرتباط بني متغريا  منوذج ال راسة،وميكن توضيفمها كما يلي: يتبني لنا من  الل ا  ول نتائج حتليفش         

بني القيفاتة التمويليفة الدي ميثش احملور  0.01وى املعنوية تذا  تاللة سحصائيفة عن  مس يفةلناك عالقة ارتباط -
األلقي من ا  ول، وبني مجيفع حماور ا وتة ال املة املتمثلة باحملور العموتي، ولدا االرتباط ذا  تاللة 

(، مما يؤتي سا **0.589سذ بلغل قيفمة معامش االرتباط بريسون ) 0.01سحصائيفة عن  مستوى املعنوية 
ثبا  صمة ال رضيفة الرئيفسة اليت م اتلا )توج  عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة 
وبني أبعات ا وتة ال املة(، ولدا معنار أنه كلما زات التمام القيفاتا  ال راية و املؤسسة حمش ال راسة بتولري 

 انيفة تطبيفق ا وتة ال املة و املؤسسة أكرب.مسا  القيفاتة التمويليفة كلما كانل سمك
وليفما يتعلق بنتائج ا تبار ال رضيفا  ال رعيفة، أي عالقة القيفاتة التمويليفة بكش متغري من متغريا  ا وتة ال املة، 

 ( يبني مص ولة االرتباط بني املتغريا  ال رعيفة، حبيفث ميكن ت سري النتائج كما يلي: 04لا  ول رقم )
بني  صائص القيفاتة التمويليفة  0.01ارتباطيفة موجبة ذا  تاللة سحصائيفة عن  مستوى املعنوية  لناك عالقة -

املتمثلة و )التأثري املثايل،االستثارة ال كرية( وبع  التزام اإلتارة العليفا با وتة، حبيفث بلغل معامال  االرتباط 
االعتبارا  ال رتية، التمكني **( عل  التوايل ،وع م وجوت ارتباط بني كش من )0.346**،0.448)

( عل  0.117، 0.140وبع  التزام اإلتارة العليفا با وتة،حيفث ٌق ر  معامال  االرتباط )اإلتاري( 
%( من سمجايل ال رضيفة 60ما ي ري سا حتقق ثالث لرضيفا  لرعيفة من أصش مخسة، أي مبا ت كش )التوايل، 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة ، واليت م اتلا )األولىصحة الفرضية ال رعيفة األوا،ولدر النتيفجة تؤك  
 إحصائية بين القيادة التحويلية وبين التزام اإلدارة العليا بالجودة(.

بني  صائص القيفاتة التمويليفة  0.01لناك عالقة ارتباطيفة موجبة ذا  تاللة سحصائيفة عن  مستوى املعنوية  -
ال رتية، االستثارة ال كرية، التمكني اإلتاري( وبع  التمسني املستمر، املتمثلة و )التأثري املثايل، االعتبارا  
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مما ي ل  **( عل  التوايل،0.348**، 0.252**،0.414**،0.331حبيفث بلغل معامال  االرتباط )
%( من سمجايل ال رضيفة ال رعيفة الثانيفة، ولدر النتيفجة 100عل  حتقق كش ال رضيفا  ال رعيفة، أي مبا بنسبة )

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين القيادة ، واليت م اتلا )الفرضية الثانية صحةتؤك  
 التحويلية وبين التحسين المستمر(.

بني  صائص القيفاتة التمويليفة  0.01لناك عالقة ارتباطيفة موجبة ذا  تاللة سحصائيفة عن  مستوى املعنوية  -
تية، االستثارة ال كرية، التمكني اإلتاري( وبع  الرتكيفز عل  الزبون، املتمثلة و )التأثري املثايل، االعتبارا  ال ر 

حبيفث  **( عل  التوايل،0.377**،0.439**،0.425،**0.320حبيفث بلغل معامال  االرتباط )
%( من سمجايل ال رضيفة ال رعيفة الثالثة،ولدر النتيفجة 100حتققل كش ال رضيفا  ال رعيفة، أي مبا بنسبة )

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية ،واليت م اتلا )لثالثةصحةالفرضية اتؤك  
 وبين التركيز على الزبون(.

ع م وجوت عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني  صائص القيفاتة التمويليفة املتمثلة و )التأثري املثايل،  -
تاري( وبع  م اركة العاملني، حبيفث بلغل معامال  االعتبارا  ال رتية، االستثارة ال كرية، التمكني اإل

نفي الفرضية ولدر النتيفجة تؤك  ( عل  التوايل،0.132، 0.350، 0.033،-0.024االرتباط )
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية وبين مشاركة العاملين(.،وم اتلا)الرابعة

أسلوب ستاري ح يث تنصب حماورر من  الل توجيفه العاملني حنو الوضع  املرغوب،  تع  القيفاتة التمويليفةخاتمة: .5
وذلك عن طريق ما يتسم به القائ  التمويلي من ص ا  كاريزماتيفة تؤثر عل  مرؤوسيفه، ال يء الدي يساع  املؤسسة عل  

والدي اثبل  لتطور ال كر اإلتاري، م  ش ا وتة ال املة من اإللرازا  اهلامة، كما يعترب التكيفف مع التغريا  البيفئيفة
نتاجيفة اليت كانل هت ت بقاءلا ك اءته من  الل التغلب عل  مجيفع ما يعرتض املؤسسة من م اكش و ا وتة واإل

 :يلي ما منها النتائج، ندكر من مجلة سا توصلنا جوانبه مبختلف واإلحاطة للموضوع تراستنا بع و ،ستمراريتهااو 
أن ألرات عيفنة ال راسة يؤك ون عل  أن مستوى متتع القيفاتا  اإلتارية ملؤسسة محوت  أثبتل نتائج ال راسة -

بوعالم و املتوسب، األمر الدي يسالم و الق رة عل  سجراء أي عمليفة تغيفري مناسبة ق  حتتاجها املؤسسة 
 موثة؛  يؤك  متاسك وترابب مسا  القيفاتة التمويليفة و املؤسسة املب لتطبيفق ا وتة ال املة ما

ولدا ما ي ل عل  برامج ا وتة و املؤسسة حمش ال راسة مقبول،  أن مستوى تطبيفقأوضمل نتائج ال راسة  -
 متتع املؤسسة بالق رة عل  سح اث تغيفريا  مناسبة و أي ميف ان من امليفاتين اليت حتتاج سا تغيفري؛

وتة ال املة أويفة وقوة سذ جاء و املرتبة بيفنل نتائج ال راسة أن بع  الرتكيفز عل  الزبون من أكثر أبعات ا  -
األوا، أما بع  م اركة العاملني لاحتش املرتبة األ رية من حيفث األويفة النسبيفة، لعل  الرغم من التمام 
املؤسسة املبموثة بالزبون وتلبيفة توقعاته،سال أن لناك بع  أساسي أال ولو م اركة العاملني مت سواله ومل يكن 

 و املستوى املطلوب ما أثر سلبيفا عل  تطبيفق برامج ا وتة ال املة و املستقبش.  االلتمام به 
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أوضمل نتائج ال راسة عن وجوت عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة وكش من التزام  -
 اسة؛اإلتارة العليفا با وتة، والتمسني املستمر، والرتكيفز عل  الزبون و املؤسسة حمش ال ر 

بيفنل نتائج ال راسة عن ع م وجوت عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة وم اركة  -
 العاملني و املؤسسة حمش ال راسة؛

ا وتة ال املة، ك  ل نتائج ال راسة عل  وجوت عالقة ارتباطيفة ذا  تاللة سحصائيفة بني القيفاتة التمويليفة و  -
ة التمويليفة اليت جرى اعتماتلا ولي)التأثري املثايل، االعتبارا  ال رتية،االستثارة ولدا يعين أن مسا  القيفات

 ال كرية والتمكني اإلتاري( تساع  عل  تطبيفق برامج ا وتة ال املة باستثناء بع  م اركة العاملني.
 ا:و ضوء نتائج ال راسة احلاليفة ميكن تق مي جمموعة من التوصيفا ، من أوهو                
ت جع عل  املمارسا  ا  ي ة اليت تضمن  سيفاسا  ضرورة قيفام القيفاتا  اإلتارية و املؤسسة بوضع -

 الصارمة والقواع  التعليفما  وسحكام الروتني سا الكامنة للعاملني،، لامليفش الطاقا  اإلب اعيفة استخراج
 ؛النمطيفة سا وامليفش التبعيفة ويكرس اإلب اع روح يقضي عل 

، ولتح جمال رلع مستوى م اركة العاملني و املؤسسة عن طريق سشراكهم و العمليفة اإلتاريةالعمش عل   -
 أوسع من حرية التصرف ومساع ألكارلم واقرتاحاهتم؛

من اإلسرتاتيفجيفا  اإلتارية ضرورة التمام القيفاتا  اإلتارية بتطبيفق التمكني اإلتاري و املؤسسة باعتبارر  -
جيفع القيفاتا  التمويليفة والعاملني ليفها بضرورة التخلي عن األساليفب التقليف ية املعاصرة اليت تسالم و ت 

 لإلتارة لتتمكن من الوصول سا التمسني املستمر و اخل ما  املق مة وحتقيفق أل الها؛
حماولة الرلع من مستوى مسا  القيفاتة التمويليفة والدي سوف ينعكس اجيابيفا عل  العالقة بني ستارة املؤسسة  -

 ما يؤتي هبم سا زياتة شعورلم بانتمائهم للمؤسسة،السعي حنو حتقيفق أل الها؛عاملني وال
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 : ملخص
ية وحتسني صورة ساهم يف ترقتضرورة حتمية للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر، حبيث يعترب حتسني جودة اخلدمات الفندقية 

دمة خجودة أثر  ة إىل قياساجلزائر كوجهة سياحية ذات جودة وبالتايل كسب رضا ووالء السياح. ويف هذا الصدد هدفت هذه الدراس
 . هعلى والء نزالئ -باملنطقة السياحية تيكجدة-جرجرة  فندق

نزيل، وتوصلت  120ونة من مك ،فندقالل حتقيق أهداف الدراسة، مت تصميم وتوزيع استبانة على عينة ميسرة من نزالء ومن أج
 .هموالئ دق جرجرة لنزالئه علىوجود أثر ذو داللة إحصائية جلودة اخلدمة املقدمة من فنإىل  SPSSنتائج الدراسة باستخدام برنامج 

 .جودة اخلدمة، والءخدمة الفندقية،  :يةكلمات مفتاح
 JEL :D12, M31تصنيف 

Abstract: 

L’amélioration de la qualité des services hôteliers est une nécessité pour l’avancement du 

secteur touristique en Algérie, qui contribuera à la promotion et à l’amélioration de l’image de 

l’Algérie en tant que destination touristique de qualité, et ainsi gagner la satisfaction et la fidélité 

des touristes. A cet égard, le but de cette étude est de mesurer l’impact de la qualité de service sur la 

fidélité des clients de l’hôtel Djurdjura dans la zone touristique de Tikejda.  

Afin de réaliser les objectifs de l’étude, un questionnaire a été conçu et diffusé sur un 

échantillon de 120 clients de L’hôtel. Les résultats de l’étude, en utilisant le programme SPSS ont 

révélé un impact statistiquement significatif de la qualité de service fourni par l’hôtel Djurdjura sur 

la fidélité des clients . 

Keywords: Service hôtelier; Qualité de service; Fidélité.  

Jel Classification Codes: D12, M31 
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 :مقدمة.1
النامية، حيث ملتقدمة و امن الدول شغلت السياحة يف اآلونة األخرية حيزا كبريا من االهتمام من قبل العديد 

ليد الناتج يف تو  ةتزايدمومسامهة مرتفعة  مداخيل متسببة يف حتقيق ،يف معظم االقتصادياتقطاعا مهما  أصبحت متثل
اما  لت اجلزائر اهتم، أو روقاتوأمام التقلبات اليت تؤثر على صادرات احملالقومي، وتوفري فرص عمل وجذب االستثمارات. 

ستثمار تها الدولية واالسني مكانع السياحة، نظرا ملا تتميز به من مقومات سياحية خمتلفة، إذ تسعى مؤخرا لتحكبريا بقطا 
 يف جمال السياحة، نظرا للجوانب اإلجيابية املتوقعة منها. 

 قة، فإن حتسنيالفند طاعة من أمهها قومبا أن املنتج السياحي يتشكل من خمرجات عدد من القطاعات االقتصادي
خلدمات خاصة يف  قطاع اجودة اخلدمات الفندقية ضرورة حتمية للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر. وبصفة عامة يف

قدم ة القائمة بني من والعالق، يأيت جناح املؤسسة الفندقية من جودة اخلدمة املقدمة، وتصور الزبائالفندقيةاخلدمات 
ة خدمة .  لذلك فإن جودىل الوالءبني النزيل والفندق واليت عادة ما تؤدي إاخلدمة والنزيل، من هنا تأيت أمهية العالقة 

ة سياحية ذات ام  كوجهعالفنادق اجلزائرية ستساهم يف ترقية وحتسني صورة الفندق بشكل خاص وصورة اجلزائر بشكل 
 جودة وبالتايل كسب رضا ووالء السياح.

 اإلشكالية التالية: صياغةمت بناء على ما مت طرحه، 
 ؟هل يوجد أثر لجودة الخدمة المدركة على والء نزالء فندق جرجرة

 عية التالية:بغرض اإلجابة على إشكالية الدراسة واإلحاطة أكثر جبوانبها  مت طرح األسئلة الفر      
 هل تتمتع اخلدمة يف فندق جرجرة باجلودة حسب رأي نزالئه؟  -
 ما هو مستوى الوالء  لدى نزالء فندق جرجرة ؟  -
  ؟جرةء فندق جر هل هناك أثر ذو داللة إحصائية بني اجلودة املدركة للخدمة املقدمة على والء نزال -

 يات:الفرضمجلة من صياغة مت الفرعية سئلة لدراسة واألإشكالية اقصد اإلجابة على  : الفرضيات
 رأي نزالئه؛تتمتع خدمات فندق جرجرة باجلودة حسب  -
 يوجد والء لدى النزالء اجتاه فندق جرجرة؛  -
 .0.05عنوية مند مستوى هناك أثر ذو داللة إحصائية جلودة اخلدمة الفندقية  على والء نزالء فندق جرجرة ع -

دمة املقدمة من ملدركة للخمن خالل التعرف على مـدى تأثري عناصر اجلودة ا تربز أمهية هذه الدراسة أهمية البحث:
 -ل االجتماعياقع التواصعرب مو - إقامة القرية السياحيةانتشار خرب  . خاصة بعدنزالئهطرف فندق جرجرة علـى والء 

 تنمية القطاع لفندقية يفامنافس شرس للفندق. كما تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية اخلدمات  ستصبحباملنطقة اليت 
 .زائرالسياحي وبالتايل تنمية القطاع االقتصادي يف اجل

 تكمن أهداف البحث فيما يلي: أهداف البحث:
 لى مكامن القوةالتعرف ع التعرف على مستوى جودة اخلدمات املقدمة يف الفندق من وجهة نظر النزالء وبالتايل -

 اليت جيب تنميتها وتدارك نقاط الضعف؛ 
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 ديثة؛تسويقية حالتعرف على مستوى الوالء لدى نزالء الفندق وكيفية االحتفاظ هبم كفلسفة  -
 حتديد أثر جودة اخلدمة املدركة على والء النزالء؛  -
  الء زبائنها.و يل حتقيق التوصل إىل بعض النتائج واالقرتاحات لفندق جرجرة هبدف حتسني جودة خدمتها وبالتا -

دف بهك لي، وذفي التحليلاملنهج الوصعتماد على مت االلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها  منهج البحث:
اجلزء  ويفسة. دارلا وعضومول لسابقة حا الدراسات الثانوية على ع الطالل اخالن مظري للدراسة، لنر ااطإلا تكوين

بار الفرضيات اسة واختالتطبيقي مت االعتماد على أسلوب االستقصاء من خالل توزيع استمارة تتضمن متغريات الدر 
 ات اإلحصائية املناسبة.وذلك باستخدام األدو 

 .اإلطار النظري للدراسة1
 جودة الخدمة الفندقية:1.1

تعد جودة اخلدمة الفندقية من ينب االسرتاتيجيات اليت القت ترحابا   تعريف جودة الخدمة الفندقية المدركة: 1.1.1
كبريا من قبل املؤسسات الفندقية العاملية ملواجهة املنافسة الشرسة واحملتدمة، وتتميز اجلودة يف اخلدمات الفندقية ببعض 

)عباسي،  هذه اجلودة وتفعيلهااخلصوصيات اليت ينبغي أن يلم هبا مسريوا املؤسسات الفندقية حىت يتمكنوا من تعزيز 
 .(25، صفحة 2009
ة، مث بعد ذلك دمة بصفة عامقبل التطرق إىل جودة اخلدمة الفندقية نستهل بتعريف اخلدمة الفندقية وجودة اخل       

 نتطرق إىل املفاهيم األساسية املتعلقة جبودة اخلدمة الفندقية.
: هي: "جمموعة من األنشطة املتداخلة بني النزيل وموفر اخلدمة، حبيث يسعى موفر اخلدمة من الخدمة الفندقية 2.1.1

أجل حتقيق جمموعة من املنافع احلقيقية للنزيل، فعندما يشرتي هذا األخري غرفة يف فندق فإنه يشرتي سلعا ملموسة مثل 
 ينتج عن ذلك متلكه هلا، كما انه يشرتي أيضا جتربة الفندق )جو السرير واألثاث ملدة حمدودة متثل فرتة إقامته، وال

الفندق، طريقة معاملة وأداء العاملني أو القائمني باخلدمة، ومهاراهتم وحمفزاهتم( ليتحصل على حزمة املنافع، اليت يكون 
) ليلى بوحديد، إهلام  السعادة"البعض منها طبيعيا مثل الراحة يف سرير الفندق بينما يكون بعضها نفسيا مثل االستمتاع و 

. كما تعرف بأهنا " جمموعة من األنشطة اليت يقدمها الفندق للنزيل من طعام و إيواء و (228، صفحة 2016حيياوي، 
تالزم و التغاير وقابلية الفناء راحة بغية إشباع رغباته و حاجاته، ومتتاز اخلدمات الفندقية بأهنا معنوية ومتتاز كذلك بال

، 1997, سليم حممد خنفر وعالء حسني السرايب، 161) والطلب املتذبذب وهو ما خيلق حتديا إضافيا بني الفنادق"
 .(161صفحة 

:"هي معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات   Lewis & Boomsيعرفها جودة الخدمة: 3.1.1
العمالء هلذه اخلدمة"، يظهر من هذا التعريف أن من حيكم على جودة اخلدمة هو الزبون من خالل مقارنته بني ما 

 .(169، صفحة 2014)بن قرياط،  حيصل عليه وما كان يرغب فيه
جودة اخلدمة على أهنا "معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات الزبائن، أو الفرق بني توقعات وتعرف  -

 .(79، صفحة 2012)اخلفاجي،  الزبائن و إدراكهم لألداء الفعلي للخدمة"
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 اخلدمة الفندقية نذكر منها:هناك عدة تعاريف جلودة جودة الخدمة الفندقية: 4.1.1
جمموعة من الصفات واخلصائص و املنافع القيمة اليت تتمتع هبا اخلدمة، تعرف جودة الخدمة الفندقية بأنها: "         

حبيث تكون قادرة على تلبية مطالب الزبائن احلالية و املستقبلية، و بسعر مناسب لتحقيق رضاهم وإسعادهم، ويتم ذلك 
 .(229، صفحة 2016) ليلى بوحديد، إهلام حيياوي،  يس مسبقة لتقييم اخلدمة وحتقيق صفة التميز"من خالل مقاي

معيار درجة تطابق األداء الفعلي للخدمة الفندقية مع توقعات الزبائن هلذه وتعرف جودة الخدمة الفندقية بأنها "      
اخلدمة الفندقية تتحدد يف ضوء املقارنات اليت جيريها الزبون )الضيف( بني "ما يتوقع" أن حيصل اخلدمة، ومنه فجودة 

 .(4، صفحة 2009)عباسي،  عليه من املؤسسة الفندقية وبني "ما حيصل عليه" فعال من نفس املؤسسة"
خالله الفندق للوصول إىل حصة سوقية أكرب وحتقيق التميز بني  السالح الذي ينافس منكما تعرف بأنها:"        

 .(80، صفحة 2011)حمفوظ محدون الصواف، عمر علي امساعيل ،  املؤسسات الفندقية"
 يفتطلعات النزالء توقعات و ية مع جودة اخلدمة الفندقية ما هي إال تطابق بني األداء الفعلي للخدمة الفندقإذن        

 الفندق، ميكن أن يستغله الفندق يف حتقيق ميزة تنافسية.
إن قياس جودة اخلدمة بشكل عام يتم من خالل عدة أبعاد متتاز هبا اخلدمة،  أبعاد جودة الخدمة الفندقية: 1.2.1

 : (3-2، الصفحات 2007امساعيل، )حمفوظ محدون الصواف،عمر علي  وهي تتمثل يف
أغلب  ككما أكدت ذل  : يعد هذا البعد من أهم األبعاد اليت هلا األولوية يف قطاع اخلدمات،االعتمادية -

ات ييم جودة اخلدمزيل يف تقالدراسات، إذ أن االعتمادية و الثقة يف املؤسسة الفندقية تعد معيارا أساسيا للن
ه الغرفة يف لق أن جتهز النزيل غرفة يف فندق مبواصفات حمددة يتطلب من إدارة الفنداملقدمة، فعندما حيجز 

 خلل؛ الوقت املطلوب وتليب كافة اخلدمات اليت اتفق عليها مع إدارة الفندق دون حدوث أي
 وىل يف تقدميلدرجة األ: على الرغم أن املؤسسات الفندقية تعتمد على العنصر البشري باالجوانب الملموسة -

ميكنها من  تكنولوجياخدماهتا، إال أنه مع ذلك ينبغي أن تكون هناك جوانب ملموسة ذات درجة عالية من ال
ق، إذ رجة الفندتقدمي اخلدمات بشكل أفضل للنزالء، فضال عن وضع ديكورات وأثاث ومظهر يتناسب مع د

 اهتا؛أن نظرة النزالء إىل مجالية املؤسسة الفندقية متكنهم من تقييم جودة خدم
ور أو ملل، إذ ردد أو غر ت: يتطلب من مقدمي اخلدمات الرغبة واالستعداد يف خدمة النزالء دون أي االستجابة -

فندق مهتم هبم هم بأن الأن االستجابة ملتطلبات وحاجات النزالء والعمل على تلبيتها يف الوقت احملدد تشعر 
 ويعمل على تقدمي أفضل اخلدمات هلم؛

بأسلوب  و مالطفتهدم اخلدمة يف بعض األحيان كسب رضا النزيل من خالل جماملته أ: يستطيع مقالتعاطف -
ومهذب  سلوب لطيفمهذب وحمرتم، إذ ينبغي أن يتحلى مقدمو اخلدمات يف الفندق بالقدرة على احلديث بأ

 مع النزالء؛
، سواء األمان من احلرائق : إن من أولويات عمل الفنادق هو القدرة على توفري السالمة و األمان لنزالئهاألمان -

أو السرقات أو االعتداءات أو احلوادث، إذ ينبغي أن تضمن املؤسسة الفندقية توفري األمان للنزيل وممتلكاته 
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املوجودة يف الفندق، وان عدم توفري األمان هلم قد يضعف نسبة الرضا بالفندق حىت لو توفرت أبعاد اجلودة 
 األخرى.

ر حول مفهوم والء الزبائن، وتناقضت يف بعض األحيان لتتماشى مع التيارات الفكرية تنوعت األفكاالوالء:  2.1
 .(132، صفحة 2016)بونويرة،  التسويقية، فظهرت أربع مقاربات خمتلفة حول مفهوم والء املستهلك

الزبون ويف، إذا كرر شراء نفس العالمة التجارية )منتج أو  حسب هذا التيار ميكن القول بأنالمقاربة السلوكية:  1.2.1
. غري أنه اعتمادا على (54، صفحة 2009)بن أشنهو،  خدمة(، لذلك يعرف على أنه "السلوك املتكرر لعملية الشراء"

واملنتج، أو العالمة التجارية أو املؤسسة  حبيث ميكن أن الوالء السلوكي، ال ميكن فهم العالقة احلقيقية بني املستهلك 
 :(134، صفحة 2016)بونويرة،  يكون
 تكرار السلوك الشرائي راجع إىل غياب املتاح من عروض العالمات التجارية األخرى؛ 
  ون وجود تفضيل دالشرائية  اخلاطئ، أي تكرار العمليةوقد يكون تفسري تكرار السلوك الشرائي ما يعرف بالوالء

 أو تعلق فعلي اجتاه املنتج، أو العالمة أو املؤسسة، )تكاليف التغيري(؛
اقرتحت فكرة أن العملية العقلية للمستهلك ومعتقداته وحدها تسمح بالتفريق بني الوالء االتجاهية: المقاربة 2.2.1

وادها بأن الوالء هو درجة االجتاه االجيايب للمستهلك حنو العالمة التجارية،  احلقيقي والوالء املزيف، حيث يرى ر 
االنتقاد الرئيسي املوجه ملفهوم والء . و (262، صفحة 2014)بوزقراري،  االرتباط هبا ونية االستمرار يف شرائها

تفسري السلوك الفعلي لوالء املستهلك، فافرتاض وجود اجتاهات ومواقف املستهلك يف مقاربة املواقف هو عجزها عن 
إجيابية للمستهلك حنو املنتج، أو العالمة أو املؤسسة ال يضمن تكرار السلوك الشرائي فعليا. لذلك ليست هناك فائدة 

دود الوالء السلوكي أو اعتبارات حقيقية ملوقف املستهلك، إن مل تتجسد يف سلوك شرائي فعلي. ومنه انطالقا من ح
، 2016)بونويرة،  والوالء املوقفي، عرف مفهوم الوالء ظهور مقاربة جديدة، جتمع بني البعد السلوكي وبعد املواقف

 . (135صفحة 
مت التمييز   Cognitive Learning Theoristsيف نظرية التعلم اإلدراكي مفهوم الوالء المركب: 3.2.1

بني والء املستهلك الذي يعكس ثقته ونيته بإعادة الشراء نتيجة إميانه باملنتج، والوالء املزيف الناتج عن تكرار الشراء 
وليس  Attitudesبسبب عدم توافر بديل يف املخازن. دعت هذه النظرية إىل قياس الوالء من خالل االجتاهات 

أن هذه النظرية تقسم الوالء إىل بعدين أساسيني مها الوالء السلوكي  فقط من خالل كثافة عملية الشراء. أي
Behavioral Loyalty   الذي يشمل األبعاد السلوكية لعملية الشراء واملتضمنة السلوك املتكرر للشراء واالستمرار

اه عالمة ويشمل االلتزام اجت  Attitudinal Loyaltyهبذا السلوك، أما القسم اآلخر فقائم على االجتاهات 
 .(75، صفحة 2011)حممد اخلشروم ، سليمان علي،  حمددة والنية بإعادة الشراء

 يعترب مشرتيا الستهلك الذي هو عالقة تعاون على املدى الطويل بني املؤسسة واملمفهوم الوالء بالعالقات: 4.2.1
سة، ويقبل مع املؤس للمؤسسة، وحماميا، يعطي صورة إجيابية للمؤسسة، التعاونللمنتج فقط، بل شريكا حقيقيا 

 التضحية على املدى القصري.
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ومع هناية التسعينات، ظهر عنصر جديد يف مقاربة العالقات مع والء املستهلك، على ضوء: أوليفر، دويوا، لوران،       
تدفع املستهلك على مقاومة تغيري املنتج أو العالمة التجارية أو حبيث يعترب هؤالء املفكرين بأن الوالء يتمثل يف قوة 

، 2016)بونويرة،  املؤسسة، وهذا على الرغم من الظروف واملؤشرات التسويقية اليت قد تدفع باملستهلك إىل تغيري املنتج
 .(135صفحة 
فسيه ن التعامل مع منازيل بالفندق دو زالء لفندق ما هو: عالقة طويلة املدى تربط النوفقا ملا مت طرحه، فإن والء الن       

و الفندق، حنباجتاه إجيايب  ا الوالءاملباشرين وغري املباشرين رغم جهودهم التسويقية اهلادفة لتغيري قراره، حبيث يرتجم هذ
   لدفع سعر أغلى. استعداداه)الكلمة املنطوقة(، و ويعرب عنه بنية وتكرار التعامل مع الفندق، وتقدمي التوصيات عنه 

بني العديد من الباحثني أمهية الوالء واملزايا اليت حيققها للمؤسسة، إذ يعترب مصدر طويل  والء الزبائن: أهمية 5.2.1
املدى لألرباح والذي يسمح بتخفيض تكاليف التسويق وتكاليف جذب زبائن جدد، حيث يرى كل من 

Reichheld et Dawkins     ،أن االحتفاظ بالزبون يكلف املؤسسة مخسة أضعاف أقل من جلب زبون جديد
، بأن الزبائن األوفياء جيذبون 1996يف  (L’effet Loyauté)يف كتابه أثر الوالء  Reichheldكما يؤكد 

امي واملدافع(، ألنه يفرتض أن للمؤسسة زبائن جدد بتكلفة منخفضة نتيجة تكلمهم عنها بشكل إجيايب )وظيفة احمل
يكون الزبون الويف هو أفضل متكلم عن املؤسسة. كما أن الزبون الويف مييل إىل الشراء بكميات ومببالغ كبرية، وهو أقل 
حساسية لتغيري األسعار، وبذلك  يصبح هذا الزبون رهن املؤسسة ويشكل حاجزا أمام دخول منافسني جدد، كما أن 

، صفحة 2014)بوزقراري،  ؤسسة جيعله أقل حساسية وتأثرا للجهود التسويقية والرتوجيية للمنافسنيوفاء املستهلك للم
262) . 

)حممد اخلشروم  وهي الء،حسب تعلق الزبون باملنتج ومدى تكرار الشراء، منيز بني أربعة أنواع للو  أنواع الوالء:6.2.1
 : (77، صفحة 2011، سليمان علي، 

م لسبب يف ذلك عدقد يكون ا: يكون لدى الزبون اجتاهات مرتفعة لكنه ال يقوم بتكرار الشراء، و الوالء الكامن -
 ؛سية لدى الزبونحاجة أسا توافر املنتج بكثرة، أو ضعف القدرة الشرائية لدى الزبون، أو كون املنتج ال يشكل

 شراء؛تكرر بعملية اللقيام املا: إذ أن الزبون ميلك اجتاهات قوية حنو العالمة يرتمجها من خالل الوالء الحقيقي -
لية، تكرار هذه العمو ء املنتج : يكون لدى الزبون ميل قليل اجتاه العالمة لكنه مع ذلك يقوم بشراالوالء الزائف -

لك عن استخدام حول املستهالزبون اليت ما عن توجد حىت يتوقد يكون السبب يف ذلك قلة البدائل املتاحة أمام 
 العالمة؛

مليل اسباب وراء هذا تتعدد األ: عندما ال مييل الزبون للعالمة، ونتيجة لذلك ال يقدم على شرائها، و عدم الوالء -
 السليب اجتاه العالمة كاخنفاض القيمة املدركة هلا أو ضعف االتصاالت التسويقية.

إن زبائن املؤسسة اخلدمية سوف يظلون على والئهم ملؤسسة اخلدمة، إذا   الخدمة بوالء الزبون: عالقة جودة 3.1
كانت قيمة ما حيصلون عليه أعظم نسبيا مما يتوقعون احلصول عليه من املنافسني، ومبا أن الوالء يعرب عن معودة الزبون 

الزبون مبا تقدمه املؤسسة من خدمات، حيث  وتكراره التعامل مع مؤسسة اخلدمة، فإن ذلك يؤثر على مدى قناعة
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يفضل الزبائن دائما املؤسسة اليت تتسم جبودة ومواصفات وخصائص تتطابق مع احتياجاته ورغباهتم وبالتايل تؤدي إىل 
بناء الوالء لتلك املؤسسة. وتشري الدراسات إىل وجود عالقة إجيابية بني جودة اخلدمة ودرجة الوالء، خصوصا وان والء 

 .      بتصرف( 89-88، الصفحات 2012)اخلفاجي،  لزبون غالبا ما يكون احد املتغريات التابعة يف منوذج جودة اخلدمةا
مثلة يف الدراسة واملت ي ملتغرياتلإلطار النظر بعد التطرق يف الشق األول من هذا البحث، للدراسة:  اإلطار التطبيقي .2

نحاول يف والء النزالء؛ سو لتعاطف( جودة اخلدمة الفندقية بأبعادها اخلمسة )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان وا
لسياحية نطقة ااجد يف املرة املتو الشق الثاين إسقاط اجلانب النظري على أحد الفنادق اجلزائرية، وقد مت اختيار فندق جرج

 مبنطقة تيكجدة بوالية البويرة. حمال للدراسة امليدانية.
ديسمرب  22، مت فتحه يف  يف املنطقة السياحية مبنطقة تيكجدة بوالية البويرة م1440يقع فندق جرجرة على علو  

سرير، لكنه تعرض لعملية ختريبية مسته بالكامل بعد أن أحرق جزء من الغابة احمليطة به  11، بطاقة إيواء تقدر بـ 1976
سرير، ومت ضمه إىل املركز  650. وقد مت ترميم الفندق، حبيث أصبح مستغال وحيوي طاقة استيعابية 1994يف صائفة 

 .(2012)سامية،  سلية والرتفيهالوطين للرياضة والت
متدة من  الفرتة امليتكون جمتمع الدراسة من مجيع نزالء فندق جرجرة، يف تحديد مجتمع وعينة الدراسة: 1.2
إجراء مسح  ونظرا لضخامة اجملتمع املستهدف وضيق الوقت، فإنه ال ميكننا ،01/03/2018و  01/02/2018

 توزيع االستبيانات عليهم، نزيل، حبيث مت 120شامل عليه، لذلك مت اللجوء إىل االعتماد على عينة ميسرة، بلغ عددها 
عدم اكتماهلا. ومنه أصبح ل استبيان 20استبيان مسرتجعة، مث مت استبعاد  117وبعد اسرتجاع االستبيانات مت إحصاء  

 استبيان. 97عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل 
صميم بيان، حيث مت تسة على االستجلمع البيانات األولية، مت االعتماد يف هذه الدرا أداة جمع البيانات الدراسة: 2.2

ألسئلة  ى نوع واحد من اتماد علاالع قائمة األسئلة بناء على الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة، وقد مت
ي الدراسة. ول متغري حوهو األسئلة املغلقة، كما مت استخدام مقياس ليكرت ذو اخلمس درجات لقياس آراء العينة 

 يان أن يعطي نفست االستبحيث يقصد بثبا طريق اختبار معامل ألفا كرونباخ ولقياس ثبات االستبيان، مت اختباره عن
لفا كرونباخ أب معامل عادة توزيعه أكثر من مرة حتت نفس الظروف والشروط. وقد كانت نتيجة حساالنتيجة لو مت إ

أن أداة القياس متتاز  (. هذا يدل على0.6، وهي نسبة مقبولة ألهنا أعلى من النسبة املعتمدة )0.849لالستبيان 
 بالثبات، وميكن االعتماد على االستبيان يف قياس متغريات الدراسة.

ا مت استخدام األساليب كم  SPSS .20ملعاجلة البيانات مت االعتماد على برنامج  أدوات التحليل البيانات: 3.2
 اإلحصائية التالية:

تغريات مستوى ال أساليب اإلحصاء الوصفي: التوزيع التكراري والنسب املئوية، الوسط احلسايب لتحديد -
 م حول الوسط احلسايب؛واالحنراف املعياري لدراسة مدى تشتت أو تركز القي

د الختبار يومعامل التحدالقة بني املتغريات،معامل ارتباط سبريمان لدراسة العأساليب اإلحصاء االستداليل: -
  األثر.
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 :خصائص عينة الدراسةيوضح اجلدول االيت  وصف خصائص عينة الدراسة: 4.2
 لعينة ا: خصائص (01) الجدول رقم

 SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة وخمرجات برنامج  باحثنيالمن إعداد  المصدر:
صيب نألعلى من ايتضح من اجلدول السابق أن عينة الدراسة شكلت من كال اجلنسني، حبيث كانت النسبة 

بني  عمارهمعينة املختارة ترتاوح أفإن الغالبية املسيطرة على ال، من ناحية العمر أما ؛%63.9 واليت بلغت نسبتها الذكور
ني وذلك بنسبة وفيما خيص املهنة، فمعظم النزالء املستجوبني كانوا موظف ،%60.8بنسبة  سنة 45سنة و 26

ت حجم فئة أو دراسات عليا، حبيث تقارب كما أن معظم مفردات عينة الدراسة ذوي مستوى جامعي%،  74.2
 نسبة لفئة الدخل كانت أكربف الدخل ، أما فيما خيص%43.3بنسبة  %  وذوي الدراسات العليا37.1اجلامعيني بـ 
 .%71.1 ــبدج   50001األكرب من 

 سيتم اختبار الفرضيات كما يلي: اختبار الفرضيات: 5.2
 تتمتع خدمات فندق جرجرة بالجودة حسب رأي نزالئهالفرضية األولى:  -

ري جودة اخلدمة قرات متغفالختبار هذه الفرضية، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ملختلف        
 الفندقة. وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدل التايل:

 ودة الخدمةجالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتغير  :(02) الجدول رقم              
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجودةأيعاد 

 0.688 3.453 الملموسية
 0.703 3.662 االعتمادية
 0.727 3.959 االستجابة
 0.575 4.211 األمان

 0.685 3.995 التعاطف
 0.850 3.856 الجودة المدركة

 .SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة وخمرجات برنامج  باحثنيمن إعداد ال المصدر:                           

 النسبة التكرار الفئة المتغير النسبة التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 %63.9 62 ذكر

المستوى 
 التعليمي

 %0 0 بدون مستوى
 %0 0 ابتدائي % 36.1 35 أنثى

 العمر
 %4.1 4 متوسط %7.2 7 سنة  25سنة إىل  18من 
 %15.5 15 ثانوي %60.8 59 سنة 45سنة  إىل  26من 

 %37.1 36 جامعي %32 31 سنة 46أكرب من 

 املهنة

 %43.3 42 دراسات عليا %1 1 بدون عمل 
 %3.1 3 دج 18000أقل من  الدخل %74.2 72 موظف

 %5.2 5 دج 35000إىل  18001من  %23.7 23 مهنة حرة
 %20.6 20 دج 50000إىل  35001من  %1 1 متقاعد

 %71.1 69 دج 50001أكرب من  

 %100 97 المجموع
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أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة عن العبارات املتعلقة بأبعاد اجلودة املدركة  02يتضح من اجلدول    
ياري باحنراف معو  ، 3.856حبيث كان  املتوسط العام ألبعاد اجلودة ، 63.أكرب من  كلها  خلدمات فندق جرجرة

قد كان بعد و مرتفعة.  ، وهذا ما يدل على أن اجلودة املدركة ألفراد عينة الدراسة حول خدمات فندق جرجرة0.850
هذا ما يشكل نقطة و ، 4.211 األمان يف املرتبة األوىل حسب إدراك العينة، حبيث بلغ املتوسط احلسايب جملموع فقراته

كرة نزالئه ذه الفرتة من ذا اع حمو هيبة أثناء العشرية السوداء، إال أنه استطإجيابية للفندق، فبالرغم من مروره مبرحلة عص
ملرتبة من ة وامللموسية( االعتماديااحلاليني واملرتقبني. كما يالحظ من اجلدول السابق، أن األبعاد )التعاطف، االستجابة، 

 3.662، 3.959، 3.995 هي مقدرة بـ: أعلى إىل أدىن قيمة، تقع متوسطاهتا احلسابية ضمن جمال التقييم اجليد، و 
لى التوايل. وهذا ع 0.688و   0.703، 0.727، 0.685على التوايل، وباحنرافات معيارية مقدرة بـ:  3.453و  

 جرجرة. يدل على اتفاق أفراد عينة الدراسة حول ارتفاع كل أبعاد جودة اخلدمة اليت يقدمها فندق
ولى فالنظرية األ وبالتالي .ألفراد عينة الدراسة حول خدمات فندق جرجرة مرتفعةومنه ميكن القول أن اجلودة املدركة 

 صحيحة.
 يوجد والء لدى النزالء اجتاه فندق جرجرة الفرضية الثانية: -

 ت متغري الوالء.تلف فقراالختبار هذه الفرضية كذلك، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ملخ      
 كما هي ظاهرة يف اجلدل التايل:وكانت النتائج  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الوالء :(03) الجدول رقم
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أبعاد الوالء

 0.769 4.067 الكلمة المنطوقة
 0.775 3.924 معالجة الشكاوي

 1.020 3.028 الحساسية نحو السعر
 0.871 3.810 تكرار الشراء

 0.859 3.707 الوالء
 SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة وخمرجات برنامج  الباحثنيمن إعداد  المصدر:

أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة عن العبارات املتعلقة بأبعاد الوالء حنو فندق  03يتضح من اجلدول        
وقد مما يدل على وجود والء مرتفع لعينة الدراسة اجتاه الفندق، ، 3.707حبيث كانت مبستوى ، 3.6جرجرة أكرب من 

(، مما يعين أن عينة الدراسة تقوم 0.769( وباحنراف معياري )4.067سجل بعد الكلمة املنطوقة أعلى املتوسطات )
ذا ما سيوفر على الفندق تكاليف كثرية بالتوصية على الفندق ملختلف معارفها وتتكلم دائما باإلجياب عن الفندق، وه

فيما خيص االتصاالت التسويقية، حبيث تعترب هذه الفئة كوسيلة تروجيية للفندق. كما يظهر من اجلدول أن  املتوسطات 
على  3.801، 3.924احلسابية لبعدي معاجلة الشكاوي، تكرار الشراء هي كذلك تقع ضمن املستوى املرتفع )

(، أما بعد احلساسية حنو السعر  فكان املتوسط احلسايب جملموع فقراته 0.871، و0.775معيارية ) التوايل( وباحنرافات
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،  مما يعين أن أفراد عينة الدراسة لديهم احتمال 1.020وهي قيمة تقع يف املدى املتوسط، وباحنراف معياري  3.028
احتمال التغيري حسب جودة اخلدمة اليت  متوسط حول تغيري الفندق يف حال ارتفاع األسعار، لكن ميكن ان يكون

  سيقدمها الفندق املنافس.
ة هي فرضي دق جرجرةة حنو فنهناك والء مرتفع ألفراد عينة الدراس الفرضية الثانية القائلة أن ومنه ميكن القول أن 

 كن أن يكون ناتجمي وخل. أالقيمة املدركة من قبل النزالء...ا، وميكن أن يكون ذلك راجعا إىل صورة الفندق، صحيحة
 .فراد العينةأعن جودة اخلدمات املدركة من طرف 

ى جرجرة عند مستو  زالء فندقهناك أثر ذو داللة إحصائية جلودة اخلدمة الفندقية على والء ن: الفرضية الثالثة -
 0.05معنوية 

ملعرفة  ب معامل التحديدا مت حساالختبار هذه الفرضية مت حساب معامل االرتباط ملعرفة درجة ارتباط املتغريين، كم      
 درجة أثر جودة اخلدمة املدركة على والء النزالء.

 العالقة بين جودة الخدمة و الوالء  :(03) الجدول رقم
 R 2R Sig عالقة التأثير

 0.000 0.565 0.752 الوالء أثر الجودة المدركة على
 SPSSباالعتماد على إجابات عينة الدراسة وخمرجات برنامج  الباحثنيمن إعداد  المصدر:

جرة، حيث بلغ الء لفندق جر يتضح من اجلدول وجود أثر ذو داللة إحصائية جلودة اخلدمة املدركة على والء النز       
   من التغريات 0.565أي أن ما قيمته  0.565ومبعامل حتديد  0.05عند مستوى الداللة  0.752معامل االرتباط 

 .يف  الوالء ناتج عن التغري يف مستوى جودة اخلدمة املدركة
على  اخلدمة الفندقية حصائية جلودةأثر ذو داللة إ وجودعلى ضوء هذه النتائج، يتم قبول الفرضية الثالثة املتعلقة بـ     

 .0.05والء نزالء فندق جرجرة عند مستوى معنوية 
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 :خاتــــمـــة
 من عدة متغريات،معقدة تتض ال ميكن أن يكون هناك حمدد بسيط وفريد للوالء، إذ ميكن للوالء أن ينتج من عملية     

س ذه الدراسة لقياهيه جاءت ، والصورة املدركة للمؤسسة...اخل. وعلمتمثلة يف تقييمات جلودة اخلدمة، الرضا، القيمة
على   املقاييس للحكم هم وأفضلأأحد هذه املتغريات واملتمثلة يف جودة اخلدمة على والء الزبائن، حبيث تعد اجلودة أحد 

فع با يف إعطاء الدون سبتك كفاءة أداء املؤسسات الفندقية، كما مت اختيار أحد القطاعات املهمة واليت ميكن هلا أن
لى أحد الفنادق لدراسة عاللقطاع السياحي خاصة واالقتصاد اجلزائري عامة، أال وهو قطاع الفنادق. ومت إسقاط هذه 

 املتواجدة يف والية البويرة، واملتمثل يف فندق جرجرة،  حبيث كانت النتائج كما يلي: 
 خنلص من هذه الدراسة أن:

ط احلسايب لغ املتوسباخلدمات اليت يقدمها فندق جرجرة تتمتع جبودة مرتفعة حسب رأي عينة الدراسة حيث   -
 ؛0.850وباحنراف معياري  3.856

باحنراف و  3.707 يتمتع عينة الدراسة مبستوى والء مرتفع اجتاه فندق جرجرة حيث بلغ املتوسط احلسايب -
  ؛0.859معياري  

أي  ،0.565لتحديد احيث بلغ معامل ركة من قبل نزالء فندق جرجرة على والئهم، تؤثر جودة اخلدمات املد -
 . املدركة من التغريات يف  الوالء ناتج عن التغري يف مستوى جودة اخلدمة 0.565أن ما قيمته 

 من خالل النتائج املتوصل هلا ميكن تقدمي االقرتاحات التالية: االقتراحات:
للوقوف  دمها، وذلكمستمر، دوري ومنتظم لدراسة مستوى جودة اخلدمات اليت تقإجراء حبوث ميدانية بشكل  -

  على نقاط الضعف وتداركها يف املستقبل.
 ؛ملتجددةامن زبائنها، ملعرفة تطلعاهتم واحتياجاهتم الفندق إعداد قاعدة بيانات قوية تقرب  -
  ة لبنائه.إجراء دراسات حول والء الزبون من أجل حتديد اإلسرتاتيجية املناسب -

  . قائمة المراجع:6
 املؤلفات: 

 ؛(1997، ك فهد الوطينالسعودية، مكتبة امللإدارة ومفاهيم صناعة الفنادق، )سليم حممد خنفر وعالء حسني السرايب، 
عراق، دار الفكر ال فندقية،)نشر ثقافة اجلودة وأثرها يف تعزيز أداء املنظمات الحمفوظ محدون الصواف،عمر علي امساعيل، 

 (.2007اجلامعي، 

 األطروحات : 
لة، لفندقية بوالية ورقااملؤسسات ن دور التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة الفندقية )دراسة ميدانية لعينة م، بوبكر عباسي

 .2009اجلزائر، م التسيري، جامعة ورقلة،، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو  رسالة ماجيسرت
مذكرة ضمن  ،ة ماجيستري رسال حالة جبال تيكجدة بوالية البويرة،–السياحة البيئية يف املناطق اجلبلية ،بوعشاش سامية

 .2012 اجلزائر، ،3معة اجلزائرجا، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،متطلبات احلصول على شهادة املاجيسرت
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ادية و لة للعلوم االقتصجمالتجارية.  أثر الفرق املدرك واجلودة املدركة على والء املستهلك للعالمة، حممد اخلشروم ، سليمان علي
 .2011(، 4) 27،  القانونية
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 : ملخص
سة إىل أن السياحة من هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مبادئ اإلدارة السياحية والفندقية، حيث توصلت الدرا

 .خاصة بعد احلرب العاملية الثانيةالقطاعات املهمة اليت تعرف تطورا واسعا 
ذلك تتعدد أنواعها وين، لقتصادي، والقاناالجتماعي والسياسي، البيئي واال وثيقا مع حميطها باطرتحيث هلا ا 

ونشر الوعي السياحي ة البىن التحتية ، وتوصي الدراسة بضرورة االهتمام أكثر بالسياحة وهتيئوأمناطها وحماورها وتتباين آثارها
 والتشجيع على االستثمار يف اجملال السياحي.

 .فندقة ،سياحة ،دارةإ :يةكلمات مفتاح
 .JEL : L82 ،M41تصنيف 

Abstract: 

This study aims to identify the principles of tourism and hotel management, as the study 

concluded that tourism is one of the important sectors that know a wide development, 

especially after the Second World War. 

  Where it has a close connection with its social, political, environmental, economic, and 

legal environment, so its types, patterns, axes and effects vary, and the study recommends 

the need to pay more attention to tourism, create infrastructure, spread tourism awareness 

and encourage investment in the tourism field. 

Keywords: Management; tourism; hotel.  

Jel Classification Codes: L82 ،M41. 
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 :مقدمة.1
لقد تطور مفهوم السياحة مبضمونه وأهدافها، فقد أصبحت ظاهرة إنسانية وثقافية ونشاط اجتماعي خيضع للعديد 

مؤقتا خيضع للظروف والرغبات الظرفية، وانتقل مفهوم السياحة من من املؤثرات واملتغريات احمللية والعاملية ومل تعد نشاطا 
جمرد إشباع رغبات اإلنسان املؤقتة بالتمتع إىل صناعة تسعى للتوسع املستمر وتعمل على خلق طلب مستمر على خدماهتا 

 وذلك من خالل عرض اخلدمات السياحية يف شكل متطور ومتجدد.
ما يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول وذلك ألنه يعد مصدرا من كما أن القطاع السياحي يلعب دورا مه

مصادر الدخل بالعملة الصعبة، وخلق فرص عمل مباشرة يف القطاع السياحي واألنشطة السياحية املختلفة، وفرص غري 
د العجز يف ميزان مباشرة داخل القطاعات اليت متد النشاط السياحي بالسلع واخلدمات كقطاع الصناعة والزراعة وتس

 املدفوعات وزيادة الدخل الوطين، باإلضافة إىل دوره االستثماري يف تطوير وتنمية املناطق السياحية.
نظرا لزيادة عدد الفنادق وانتشارها بشكل واسع وزيادة االهتمام هبا من قبل املستثمرين، وارتفاع صيت  ة الدراسة:يلاشكإ

ومن هذا املنطلق ، هذه الدراسة كبحث يف هذا املوضوعالصناعة السياحية أو كما يشار إليها بأهنا صناعة العصر، جاءت 
 نطرح التساؤل الرئيسي يف هذه الدراسة:

 التي تبنى عليها اإلدارة الفندقية والسياحية؟ما هي المبادئ 
 وتتفرع هذه اإلشكالية على األسئلة التالية:

 ذا يقصد بصناعة السياحة والفندقة؟ ما -
 هي األمهية اليت تتجاالها هذه الصناعة؟ ما -
 هي حمددات العرض والطلب على املنتج السياحي؟ ما -

السياحي يف كثري من الدول لويل مثل هذه املوضوعات اهتماما متزايدا  إن االستثمار املتزايد على القطاع أهمية الدراسة:
 ل املتقدمة أو النامية.و من قبل الكثري من الباحثني، وهذا باعتباره أحد املعامل االقتصادية يف كثري من النظم االقتصادية للد

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة:
 ؛عليها الصناعة الفندقة والسياحيةاليت تقوم  التعرف على املبادئ األساسية -
على اقتصاديات الدول واحلياة  -صناعة الفندقة والسياحة-معرفة األثر الذي يرتتب من مثل هذه املمارسات -

 االجتماعية أو باإلمجال احلياة اإلنسانية ككل.
 يف هذه الدراسة على املنهج االستقرائي، استعانة يف ذلك بأدوات الوصف والتحليل. انيعتمد الباحث منهج الدراسة:
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 لمحة تاريخية عن التنقل والسياحة .2
السياحة ظاهرة من الظواهر اإلنسانية اليت نشأة منذ أن خلق اهلل األرض وما عليها فهي قدمية قدم احلياة، عريقة 

ان يف حركة دائمة بني السفر والتنقل حبثا عن أمنه واستقراره وسعيا إىل رزقه ومتطلعا عراقة التاريخ فمنذ زمن بعيد واإلنس
 إىل العلم واملعرفة.

منذ نشأة اإلنسان وهو حياول التطلع إىل األفضل فكان ينتقل من مكان إىل آخر حيث كان السفر : تاريخ التنقل  1.2
تصرفاته سوى الطبيعة، فلم تكن هناك وسائل نقل ومل يكن عنصر والتنقل جزء من حياته، ومل تكن هناك قوانني تنظم 

الوقت ذو أمهية بالنسبة إليه، وعندما قامت احلضارات أصبح السفر وسيلة للتجارة والثقافة واملنفعة فكان للفينيقيني السبق 
املخاطرة واالهتمام بالرتحال يف االهتمام بالتجارة والتنقل، ويعد الفينيقيون من أشهر الشعوب القدمية اليت اتسمت حبب 

البحري حبثا عن املعرفة والكسب املادي، وهذه األخرية تعد من أهداف السياحة مبفهومها احلديث، فالتجار الفينيقيني 
ركبوا البحر يف كافة االجتاهات وخاصة بعد القرن الثالث عشر والثامن عشر قبل امليالد، وقد بلغ نشاطهم البحري الذروة 

ة من القرن العاشر إىل منتصف القرن الثامن عشر قبل امليالد عندما بلغت رحالهتم شواطئ بالد الغال ومالطة خالل الفرت 
 وكورسيكا وجزر البليار ومشال إفريقيا.

من أبر الرحالت السياحية يف تلك الفرتة كانت يف بالد اإلغريق عندما كانت تفد مجاعات من اليونانيني القدماء 
 776ليم األوروبية اجملاورة إىل منطقة جبل أوملبيا ملشاهدة األلعاب األوملبية اليت شرع يف تنظيمها عام وبعض سكان األقا

قبل امليالد مع كثرة الرتدد على املسارح من أجل املتعة والرتويح عن النفس، وهو ما شجع بعد ذلك على املطالبة ببناء 
 امليالد. فندق لزوار أثينا وكان ذلك خالل القرن الرابع قبل

 كما تعد رحالت اإلغريق خارج وطنهم )جنويب البلقان وجزر حبر اجيه( إىل أقاليم العامل القدمي )أوروبا، إفريقيا وآسيا( 
تد هذه املرحلة بني القرن السادس وهناية القرن التاسع عشر امليالديني، وشهدت مت: السياحة في العصر الحديث 2.2

تغريات عديدة يف اجملال العلمي،  -ركة اإلكتشافات اجلغرافية خالل القرن اخلامس عشراليت بدأت بعد ح–هذه املرحلة 
كاالكتشافات اجلغرافية اليت أدت إىل زيادة األسفار والتنقالت ولعل أمهها: إكتشاف أمريكا من طرف كوملبس، 

، ونيوزيلندا عام 1605م، واكتشاف أسرتاليا عام 1498اكتشاف رأس الرجاء الصاحل من طرف فاسكودي كاما سنة 
رحالت  غطت حيث ، اجلديد العامل بقارات يعرف فيما اجملهولة األقاليم داخل القارية الرحالتلتبدأ بعد ذلك  1769

األوروبية  ، باإلضافة إىل الرحالت1783-1513عامي  بني املمتدة الفرتة خالل الالتينية أمريكا اإلسبان معظم أقاليم
 ساعد ظهور البواخر فقد واملواصالت، وسائل االتصال وتطور وتقدم األلة بتطور املرحلة هذه واتسمت ، صوب افريقيا

 و بظهور علماء اجتماعي تطور ذلك صحب و امنا و راحة السفر أكثر جعل على احلديدية السكك و السيارات و
ملشاهدة  الشهرية العامل واملدن عواصم اىل يسافرون األفراد فكان ، الفنية و الدراسية و اجملاالت العلمية خمتلف يف فنانني
 القرن يف السياح وازداد اعداد هؤالء األثرياء بالسياح تعرف معينة فئة على مقتصرة كانت و الثقافية املراكز و األثار

 و السفر كجوزات والقوانني لبعض القيود والقواعد املرحلة هذه يف السياحة خضعت و عشر الثامن و عشر السابع
 السياحة. أمهية وإدراك التشريعات خمتلفة وظهور دينية و واقتصادية سياسية نظم ذات الدول لظهور كنتيجة ، التأشريات
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 وسائل كبريا يف تغريا الصناعية الثورة أحدثت عشر، التاسع القرن وبداية عشر الثامن القرن أواخر ويف
 اإلجتماعية استقرار النظم ومع عدد املسافرين، وزيادة واملسافات الوقت إختصار اىل أدى والذى واإلتصال املواصالت

السفر  ايل العمال بطبقة ادى املدفوعة، والعطل العمل ساعات وختفيض األجور مستوى يف العاملة، وإرتفاع للطبقة
 والتنقل، تطور السفر على ساعد مدنية اىل منها احلربية والتحويل الطائرات تطور كذلك ، والراحة املتعة عن والبحث
 األماكن. بعض لزيارة والتشويق ونقل األحداث اإلثارة يف كبريا دورا لعبت واليت املختلفة اإلتصال ووسائل وطرق الطباعة

 بعد احلرب وخاصة من قبل تشهدها مل بصورة السياحة خالله تطورت الذي العشرين القرن بداية مع املرحلة هذه تبدأ
 االجتماعية االهتمام باجلوانب وزاد األوضاع االقتصادية، وازدهرت السياسية األوضاع استقرت حيث الثانية، العاملية

 .واإلنسان العامل اليت حتمي والتشريعات القوانني فيها اليت سنت العامل اقاليم من العديد يف للبشر والنفسية
 و املتحدة االمم التابعة هليئة للسياحة امليةالع كاملنظمة : الدولية املنظمات من العديد ظهور املرحلة هذه شهدت كما
 (8-6، الصفحات 2004)كواش،  : امهها عتباراتا لعدة للسياحة الذهيب العصر مبثابة العشرين القرن يعترب

 .والراحة والسرعة األمان جمال يف واجلوية والبحرية الربية املختلفة النقل وسائل يف الكبري والتقدم التطور -
 نقل يف والسرعة مع السهولة ( واملقروءة واملسموعة املرئية )تصالواال اإلعالم وسائل يف الكبري والتقدم التطور -

 ..(الفاكس نرتنت،اال ) العامل عرب قارات حدوثها حلظة يف األخبار
 الشيء منو املداخيل و زيادة و املعيشة مستوى ارتفاع ،االجتماعية  االقتصادية النواحي يف امللحوظ التحسن -

 . للسياحة يوجه منه كبري جزء املداخيل يف فائض ولد الذي
 العلمي الذي االجتماعي و و الثقايف املستوى ارتفاع و ، األجر املدفوعة السنوية العطل و الفراغ أوقات تزايد -

 . السياحة اجتاه على نعكسا
 . السياحية احلركة نتعاشا يف ساهم تطويرها و تنميتها على احلرص و بالسياحة الدول اهتمام -
 . ترقية و و توعية تفعيل و تنظيم من بالسياحة هتتم الىت اإلقليمية و الدولية املنظمات من العديد ظهور و قيام -

  : أمهها ومن هبا انفردت سياحية ظواهر املعاصرة املرحلة شهدت
 يف املراحل األغنياء متناول يف السياحة كانت أن فبعد ، الرخيصة اجلماعية السياحية الرحالت ظهور 

عليه  يطلق ما ، العاملية الثانية احلرب بعد خاصة و املعاصرة املرحلة شهدت ، السياحة ميزت اليت السابقة
 قضاء اىل يسعون الذين ، حمدودى الدخل تضم اليت اجلماعية الرحالت نشطت إذا جتماعية،اال السياحة
 يعىن ما هو و ، األفراد من أعداد كبرية الفئة هذه تشكل و ، أوطاهنم خارج إمكانياهتم حسب عطلهم

 . به يستهان ال يطلب سياح
 مالمح بيئية  على نشاطها يف تعتمد الىت و ، العامل دول من العديد يف السياحية املنتجعات فكرة انتشار

 ، كإقامة عطلهم لقضاء السياح جلذب عديدة اساليب املنتجعات يف العاملون يستعمل لذلك ، خاصة
 . البحرية الزوارق و ، اخليل سباقات ، السيارات سباقات ، املعارض

 و صغار املوظفني و العمال و الطالب قبالإل أدت اليت و ، التكاليف منخفضة السياحية املخيمات ظهور 
 زيادة يف املتنقلة سامهت البيوت كذلك و ، السياحية بالرحالت القيام على احملدودة الدخول أصحاب
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 يف احملدودة السيارات الدخول جترها اليت و عجالت على القائمة CARAVANS أصحاب إسهام
 . العشرين القرن خالل بالعامل السياحية احلركة

 سياحية تشغيلها شركات و إدارهتا يف تشارك أو تديرها أو متتلكها منتجعات هي و السياحية، القرى ظهور 
 اليونان، ايطاليا، فرنسا، القرى يف هذه مثل توجد و العامل املستوى على سياحيا تسويقها شئون تتوىل عاملية

 الكارييب البحر جزر و هاواي كجزر اجلزر العديد من إىل باإلضافة الربازيل املغرب، كرواتيا، مصر، اسبانيا،
 . اندونيسيا جزر و
 املتاحف و القصور املتميزة و التارخيية املباين و باآلثار تزخر اليت املناطق إىل املتجهة السياحية األفواج تزايد 

 يفسر هو ما و ، الثقايف ارتفاع املستوى و التعليم نتشارال كنتيجة الثقافية الصبغة ذات املناطق من غريها و
 ، اليونان ، كمصر الثقافية و املقومات األثار على تتوفر الىت الدول اىل السياح من كبرية اعداد اجتاه

 .القرن العشرين خالل الصني و اهلند و تركيا و اسبانيا ، ايطاليا
 النقدية، التدفقات حجم و العاملية السياحية احلركة حجم تضاعف الذكر السابقة العوامل كل عن نتج 

 أصبح 1955 سنة سائح مليون 51 يتجاوز ال العامل يف السياح عدد كان أن فبعد ، السياحة الناجتة عن
 .دوالر امريكي مليار 621 السياحي الدخل بلغ و ، سائح مليون 700 يتجاوز ،2002 سنة يف

تعددت واختلفت تعاريف السياحة وهذا لتعدد وجهات الدراسة للسياحة، وتعدد اختصاصات : مفهوم السياحة .3
 حتدثها السياحة على جماالت احلياة.الباحثني، وعليه سنحاول يف هذا احملور تقدمي أهم التعاريف وتوضيح أهم األثار اليت 

 هناك عدة تعاريف للسياجة نذكر منها:: تعريف السياحة 1.3
 السياحة لغة تعين التجوال وعبارة ساح يف األرض تعين ذهب وسار على وجه األرض.       
أي السياحة فمعناها  TOURISMيعين جيول أو يدور أما كلمة  TOURيف اللغة اإلجنليزية جند أن  أما       

 االنتقال والدوران، فاملفهوم اللغوي للسياحة يعين السفر والتجوال أي االنتقال من مكان آلخر.
": السياحة هي جمموعة من العالقات واالعمال اليت تكونت بسبب التنقل، وإقامة األفراد خارج Krafetتعريف       

مفهومها، –)كواش، السياحة  يدخل يف إطار النشاط اإلنساين املربح" مقرات سكناهم املعتادة، حيث أن هذا التنقل ال
 .(24، صفحة 2007، -أركاهنا، أنواعها

: "السياحة تضم جمموعة نشاطات إنتاج واستهالك تستلزم تنقالت خاصة هبا، خارج مقر  J.I.Micheadتعريف 
حيث يكون سبب اخلروج هو التسلية، األعمال، الصحة، اجتماعات مهنية، رياضية أو  السكن اليومي ليلة على األقل

 .(2007، -مفهومها، أركاهنا، أنواعها–)كواش، السياحة  دينية"
  م، التسلية ومنه فإن السياحة هي عبارة عن نشاط مركب يشمل العديد من القطاعات: التنقل، اإليواء، اإلطعا       

 وتكون ألسباب عديدة: كالرتفيه، الراحة، العالج، األعمال، الرياضة، الديانة... 
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ينبغي حتليل القطاع السياحي باعتباره عنصرا من عناصر التنمية خاصة يف بعض املناطق، ويف هذا : أنواع السياحة 2.3
)موفق،  بكثرة انواعها وأشكاهلا وميكن تقسيمها إىل عدة أنواعاإلطار يكتسي طابعا متعدد األشكال وتتميز السياحة احلالية 

 :(20-19، الصفحات 2002
 تنقسم السياحة اىل نوعني رئيسيني مها: حسب جنسيات السياح:1.2.3

وتكون من قبل مواطنني اجانب داخل حدود دولة اخــرى ويف مجيع احلاالت  دولية(:الخارجية )السياحة ال1.1.2.3
يتم اختيار احلدود الدولية وصرف عملة أجنبية صعبة خالل فرتة السياحة. والسياحة اخلارجية تنقسم إىل نوعني سالبة 

 وموجبة:
 ؛ة وفروها داخل البالدون عملة صعبفالسالبة حتصل عندما يذهب مواطنون البالد للسياحة يف اخلارج وينفق -
 واملوجبة حتصل عندما حيضر مواطنون أجانب إىل دولة معينة وينفقون عملة صعبة تساعد يف زيادة الدخل الوطين. -

 تتم من قبل مواطين دولة معينة داخل حدود دولتهم وتنفق فيها عملة حملية.داخلية: الياحة الس2.1.2.3
 إىل عدةّ أقسام هي: وتقسم السياحة حسب هدفها حسب الهدف:2.2.3

تكمن يف هذا النوع من السياحة احلاجة إىل العالج اجلسمي والنفسي وأمراض أخرى عند  السياحة العالجية:2.2.2.3
املواطنني ومتارس هبدف الشفاء التام أو التخفيف من اآلالم واألوجاع وهي تنقسم إىل عدة أنواع حسب الوسائل الطبيعية 

 :املستخدمة يف العالج وهي
ويتم العالج عن طريق املناخ وذلك مثل بعض األمراض اليت تعاجل يف اجلبال  السياحة العالجية المناخية: 2.2.2.3

 والبعض اآلخر يف البحار وغيــرها.
نتشارا لكن التقاليد املنتشرة ادنية شكل السياحة الصحية األكثر تشمل السياحة املع السياحة العالجية المعدنية: -

وسائل التسلية والراحة ومتلك اجلزائر  كإحدىيف هذا امليدان جتعلها تتجاوز هذا اإلطار متاما حيث أهنا تعترب  
تزال غري مستغلة، ويف إطار حصيلة احلمامات املعدنية اليت أجنزت عرب  إمكانيات هامة من احلمامات املعدنية ال

منبع للمياه املعدنية ميكن أن يسمح استغالهلا بتوسيع  202م، مت إحصاء 1986كل الرتاب الوطين سنة 
 املنـتجات السياحـية.

السياحة الرتفيهية: تكمن فيها احلاجة للراحة الضرورية الستعادة القوى النفسية والفيزيائية للفرد علما بأن كل  -
اليومي( ومتثل الراحة الفعالة أحيانا بتغيري إنسان يبحث عن التنوع يف حياته ويهرب ويتحرر من روتني )العمل 

 مكان السكن وهدف هذا النوع من السياحة هو احملافظة على صحة الفرد.
وتقسم اىل نوعني سالبة وموجبة، والسياحة الرياضية املوجبة تتمثل بالسفر واإلقامة للمشاركة  السياحـة الرياضية: -

النوع مجيع أنواع الرياضات املعروفة ومتثل السياحة الرياضية السالبة بالسفر الفعلية يف املباريات الرياضية ويضم هذا 
 واالقامة من أجل مشاهدة املباريات واالحتفاالت الرياضية.

السياحة الرياضية بشكل عام تشكل وسيلة لتطوير التبادل السياحي بالنسبة للشباب، ويستحسن أن تشجع          
 عرب الوطن. اجلزائر تنظيم هذه التظاهرات
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السياحة الثقافية: وهتدف هذه السياحة إىل زيادة املعرفة لدى الشخص  من خالل تشجيع حاجاته الثقافية   -
للتعرف على املناطق والدول غري املعروفة له وهي مرتبطة  بالتعرف على التاريخ  واملواقع االثرية والشعوب وعاداهتا  

 مصر واليونان وايطاليا ، وهي سياحة خنبوية  حىت من البلدان وهذا النوع  من السياحة  مشهور ومعروف يف
حلد االن من طرف السكان احملليني  وتبقى حكرا على  إقباالاملتقدمة الهنا تكاد تنعدم يف اجلزائر إذا الجتد  

 األثرياتم أن يشكل تعميم السياحة  الثقافية هدفا لتقومي الرتاث الثقايف ) عل السواح االجانب ومهما يكن ينبغي
واملتاحف واملسارح (  من زاوية  جتارية حمضة  ويف نفس الوقت  وسيلة لتشجيع  الشباب على االهتمام  بالثقافة 

 بكل أشكاهلا.
 السياحة الرمسية: تنقسم إىل نوعني: -
  ة أو معينني من أجل املشاركة يف حمادثات رمسي أشخاصالسياحة الرمسية: وتكون عندما يسافر أعضاء الوفود أو

 من أجل املشاركة يف احتفاالت دولية معينة.
 .السياحة الرمسية االقتصادية: وتكون عندما يسافر الشخص من أجل مشاهدة املعارض التجارية والصناعية 
  السياحة الدينية: وتعترب من أقدم أنواع السياحة وتتمثل يف زيارة املواقع الدينية ومن أشهر املواقع الدينية يف العامل

 شهدت زيارات دينية منقطعة النظري كمكة املكرمة واملدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية وكذلك دولة اليت
 الفاتيكان يف روما بالنسبة للمؤمنني بالعقيدة املسيحية.

 السياحة حسب الشكل التنظيمي وهي: 3.2.3
املنوي  األماكنوضمن برنامج يشمل وتكون عندما يسافر السياح مع بعضهم مجاعيا السياحة الجماعية:  1.3.2.3

 زيارهتا ومكان املنام والطعام وغريها، وهي تنظم عن طريق وكاالت السياحة والسفر وتنقسم اىل قسمني:
املنوي زيارهتا  واإلقليميةيف املناطق السياحية  اإلقامةتنظم اجملموعة الواحدة برنامج الرحلة لوحدها من حيث مدة  -

السياحية أي انه يكون غري خمطط هلا مسبقا حسب  األماكنوحتدد طرق املبيت والطعام املنوي استخدامها يف 
 برنامج.

سياحة مجاعية منظمة: يكون برنامج الرحلة معد مسبقا من قبل شركات السياحة او وكاالت السياحة والسفر  -
 مكنة املنوي زيارهتا.اليت يقضيها السياح واأل الليايل وحمدودة ظروف املنام والطعام وعدد

سياحة  ىل نوعني:إصلي تنقسم حدهم لإلقامة خارج مكان سكنهم األفراد لو أسياحة فردية: وهي سياحة من  -
 سياحة فردية منظمة.، و فردية غري منظمة
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 ميكن توضيحها على النحو اآليت:: تأثير السياحة 3.3
 ميكن توضيح مدى مسامهة السياحة يف االقتصاد الوطين من خالل األمور التالية:تأثير السياحة اقتصاديا:  1.3.3

مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل والقيمة املضافة: وذلك من خالل استهالك نصيب وافر من السلع  -
 ؛واخلدمات املوجهة هلذا القطاع

 هذا مبدى قدرة تتحدد الوطين االقتصاد يف قطاع أي أمهية أن املعلوم مناملسامهة يف ميزان املدفوعات:  -
 مث ومن موازين املدفوعات، يف فوائض حتدث أن شأهنا من اليت النقد األجنيب، موارد جلب على القطاع
 السائح إنفاق بأهنا صادرات السياحة تعرف جماهبة األزمات، على االقتصاد الوطين قدرة تدعيم على العمل

 أمهها: متعددة صورا هذا اإلنفاق يأخذ املضيف، البلد يف األجنيب
 الفنادق؛ يف اإلقامة 
 وبري؛ وحبري جوي من النقل وسائل استخدام 
 مثال(؛ )الغذاء للحياة الضروري االستهالكي اإلنفاق 
 املشرتيات؛ سياحة يف خاصة السلعية، مشرتيات على اإلنفاق 
 السياح؛ على املفروضة التأشريات رسوم 
 الشركات من حتصل اليت واملطارات املوانئ ومغادرة اهلبوط رسوم. 

 كلما جديدة، عمل فرص استحداث على بقدرة يتمتع السياحة املسامهة يف خلق مناصب الشغل: قطاع -
 النشاطات قبيل من تعترب السياحية، األنشطة فمعظم اإلقليمية، احلدود داخل السائحني إىل تدفق زاد

 إخل(....السياحي، اإلرشاد السياسية، املكاتب املطاعم، العمالة )الفنادق، كثيفة اإلنتاجية
 خالل من املتوازنة اإلقليمية التنمية حتقيق يف إجيايب دور املسامهة يف حتقيق التوازن االقتصادي: للسياحة -

 القيام خالل من ذلك ويتم معينة، فرتات يف مناطق تعرضت لإلمهال أو جديدة مناطق بتنمية االهتمام
 النشاط على للسياحة اإلجيابية هذه اآلثار كل من وبالرغم .املناطق هذه يف جديدة إنتاجية باستثمارات
 االقتصادي.

 السياحة وتتمثل األخرية، العقود خالل إال يعرف مل البيئية السياحة مفهوم ظهور إنتأثير السياحة على البيئة:  2.3.3
 على والعمل التدخل، دون فيها وما الطبيعة ومشاهدة االستمتاع أجل من طبيعية مناطق إىل والسفر يف التجول البيئية

 من النوع هبذا الدول من العديد واهتمت املتقدمة، الدول يف كبرية بصورة التوجه هذا ظهر وقد البيئة، على احملافظة
 (50، صفحة 2006)هدير،  .التنمية أهداف حتقيق يف أمهية من له ملا السياحة،

 وتوفري والنباتات واحليوانات، الطبيعة يف التأمل حمورها هامة ظاهرة البيئي التوازن ذات البيئية السياحة أصبحت
 البيئة. ومحاية والسياحة بني التنمية دقيق توازن عالقة والبيئة السياحة بني العالقة وصارت للزائرين، الراحة
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 :(2008)العاين،  تساهم السياحة يف تعزيز املبادئ االجتماعية من خاللتأثير السياحة اجتماعيا:  3.3.3
 ؛حلفاظ على األصالةاستخدام الظواهر الفلكلورية احمللية يساهم يف ا -
هذا يزيد من لألجانب و  استفادة القاطنني احملليني من اخلدمات والسلع اليت تعرضها املنشآت السياحية -

 ؛رفاهيتهم االجتماعية
 ؛األمن االجتماعي بشكل غري مباشر احملافظة على األمن السياحي يعزز -

اآلفات االجتماعية كالعنف، السرقة... وهذا يف حالة االستخدام املرافق السياحية تعد من أهم األدوات حملاربة 
 السليم هلا. 

رد يف هذا احملور كلمة الفندقة وتطورها، حيث كلمة فندق كا يفهم منها تلك األماكن نو : الفندقة والمنظمات الفندقية .4
اليت تقوم بإنتاج وعرض خدمة النوم مبقابل مايل، ومع متطلبات زيادة رغبات السياح ورغبة أصحاب الفنادق بزيادة التكامل 

 افة إىل اجلوهر السابق املتمثل يف النوم.املقدمة أخذت تظهر شيئا فشيئا لتقدمي خدمة اإلطعام وخدمات أخرى باإلض
قبل القرن التاسع عشر كانت اإلقامة حمصورة يف خانات بدائية على الطرق : التطور التاريخي لصناعة الفنادق 1.4

بأوضاع صحية سيئة وخصوصية حمدودة، ولكن زيادة السفر الربي أظهر احلاجة إلقامة نظيفة ومرحية، فالرومان القدامى 
وكان املسافرون يف العصور القدمية الذين ميلكون اخليول ، ( على طول الطرق املرصوفةHospiteaأماكن مسيت )أنشئوا 

(، لكن املسافرون األكثر ثراء هم الرومان حيث قاموا ببناء Innيشرتكون معهم يف مكان اإلقامة وذلك ما يسمى باخلان )
أكثر من قطاع الطرق، وبنو أيضا أماكن مسيت باحلانات  ( اليت أمنت وزودت محايةCauponaخانات للنوم مسيت )

 .(79، صفحة 2006)الطائي،  حيث جيتمع فيها الناس للقيام باحلديث والسمر وتناول الطعام والشراب
حيث الغرف يشرتك فيها املسافرون ويف أواسط أوربا بدأت اخلانات متزج خدمة الطعام والشراب مع خدمة اإلقامة          

مع بعضهم البعض وحيث ان هذه اخلدمة غري مناسبة لألستقراطيني لذلك بنيت أماكن للزبائن األغنياء، هذه األماكن 
 ( أي البيوت.Maisons( وبالفرنسية تعين )Hôtelsاململوكة كانت تسمى )

بدأت الفنادق األمريكية بشكل متطور ألهنا إستفادت من  وبالرغم من ظهور الفنادق األوروبية يف وقت مبكر فقد       
(، وبافتتاح هذا Tremont Houseخربات وجتارب الفنادق األوروبية، حيث مت إنشاء أول فندق أمريكي يدعى )

م( ظهرت فرتة مسيت بالفرتة الذهبية للفنادق وخالل هذه الفرتة بنيت فنادق ضخمة 1919الفندق يف نيويورك عام )
 يف كل من نيويورك، شيكاكو ويف سان فرانسيسكو.عديدة 
م سافر إىل تكساس ليشرتي بنك لكنه 1919يف املكسيك، ويف سنة  Hiltonم ولد هيلتون 1887ويف سنة         

وطوال العشرين عاما اليت تلت هيلتون بىن واشرتى فنادق كثرية  Mobleyبالرغم من ذلك اشرتى فندقا صغريا يسمى 
برزت أكرب جمموعة لثالثة فنادق وهي شرياتون  1950وخالل عام ، كبرية مثل يف لوس أجنلس ونيويوركواكتسب شهرة  

 . (80، صفحة 2006)الطائي،  وستاتلر وهيلتون، مث انتشرت هذه السالسل يف العامل
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 :مفهوم الفندقة )تعريف الفندقة، أنواع الفنادق( 2.4
واليت إشتقت منها الكلمة الفرنسية  Hospitalityكلمة فندق تعادل يف اللغة الالتينية كلمة ف الفندق: يتعر  1.2.4
Hotel .مبعىن املكان املخصص إلقامة الضيوف 

واليت تعين مكان لإليواء يوفر للنزيل املأوى املأكل واخلدمة  Pandokiaويف اللغة العربية ترجع كلمة فندق إىل كلمة       
 .Fondokiaمدة معينة لقاء أجر معلوم وقد جرى حتريف بسيط للكلمة فأصبحت 

أما القانون الربيطاين فقد عرف الفندق على أنه مكان يتلقى فيه املسافر خدمات املآوى والطعام مقابل سعر         
 حمدد قادر على دفعه.

قتصادية واجتماعية تقدم اندق هو: "منظمة إدارية ذات مسات صطالحي يشري إىل أن الفأما التعريف اال        
خدمات اإليواء واملأكوالت واملشروبات والرتفيه يف إطار القوانني احمللية والدولية وذلك لقاء أجر حمدد لنزيل معني داخل 

 بناء مصمم هلذا الغرض".
)أمين،  ناك عدة تصنيفات للفنادق، نذكر منها أهم التصنيفات املعتمدة يف كثري من الدولهأنواع الفنادق: 2.2.4
 :(98-94، الصفحات 2009

 حيتوي هذا التصنيف على أربعة أنواع هي:: التصنيف األول: من حيث الملكية1.2.2.4
بأية سلسلة من السالسل الفندقية العاملية وملكيتها تعود إىل فرد أو هي فنادق ال ترتبط الفنادق الخاصة:  -

جمموعة من األفراد وعادة ما تكون هذه الفنادق صغرية وعدد غرفها قليلة وتقدم خدمات حمدودة لقلة رأس 
 ؛ماهلا وخلدمة شرحية معينة من حمدودي اإلنفاق

ل العامل تعمل حتت اسم واحد وجيري تشغيلها هي جمموعة فنادق تنتشر يف جمموعة من دو  فنادق السلسلة: -
وإدارهتا وفقا لتوجيهات اإلدارة املركزية لسلسلة الفندق وتتقاضى اإلدارة املركزية رسوما من هذا الفندق أو 
نسبة من األرباح مقابل استخدام اإلسم التجاري والعالمة التجارية للسلسة الفندقية، ومن أهم السالسل 

، حياة Holiday inn، هوليداي إن Sheraton، شرياتون Hiltonجند: هيلتون  الفندقية يف العامل
Hyatt وانرت كونتينونتال ،Intercontinental.إخل.... ، 

وهي الفنادق اليت تكون ملكيتها مشرتكة بني الدولة والقطاع اخلاص أو بني الدولة فنادق مختلطة:  -
 والشركات األجنبية.

وهي فنادق تكون ملكيتها تابعة للدولة مثل الدور املتوفرة لدى بعض الوزارات والوات  فنادق حكومية: -
 املسلحة والشرطة.

 حيتوي هذا التصنيف على مخسة أنواع، هي:: الثاني: من حيث الموقع التصنيف2.2.2.4
وبعضها  يقدم جنوم إىل درجة واحدة، 05تقع دائما داخل املدينة وترتاوح درجاهتا من فنادق وسط المدن:  -

غرفة إىل  30كافة أنواع اخلدمات اليت حيتاجها السياح  ورجال األعمال، وترتاوح أحجام هذه الفنادق من 
 غرفة وملكيتها متفاوتة بني شخصية وشركات مبختلف أنواعها. 500
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 اارات أو يف داخلها وقد نشأت أساسيوجد هذا النوع من الفنادق بالقرب من املط فنادق المطارات: -
إليواء املسافرين بالطائرات ومسافرين الشركات السياحية العاملية والرتانزيت أي املسافر العابر، أما درجات 

 هذه الفنادق فترتاوح بني فنادق مخسة جنوم إىل الدرجة األوىل.
تسمى أيضا بفنادق مستخدمي السيارات فهي على شكل  (:Motelفنادق الطرق السريعة )الموتيل  -

أو مبىن واحد جماور له موقف للسيارات، وموقعها يكون على الطريق السريعة للسيارات مباشرة غرف متفرقة 
 أو يف ضواحي املدن الكربى، كما تقدم خدمات بأسعار أقل.

نشأت املنتجعات السياحية يف بداية القرن العشرين، وتوسعت بازدياد العمران وتوفر البنية  المنتجعات: -
جعات قرب املناظر الطبيعية وتكون مساحتها حمدودة، وتتكون من شقق منفصلة أو التحتية كما ترتكز املنت

 ملتصقة او شاليهات باإلضافة إىل الفنادق، وتوفر كافة اخلدمات اليت يطلبها السائح.
تتميز حبكم موقعها بالقرب من السواحل اخلالبة واملهمة يف العامل وترتاوح درجاهتا من  فنادق السواحل: -

أربع جنوم ومتتاز دائما بكرب حجمها وتنوع اخلدمات اليت تقدمها للضيوف وبتعرض عملها دائما  اخلمس إىل
للمومسية، ومن أهم فنادق السواحل يف العامل تلك املوجودة على سواحل ميامي ولوس أجنلس وسواحل 

ثل اجلزائر واملغرب، البحر الكارييب ويف فرنسا ومونت كارلو ويف بعض الدول اليت تقع على األبيض املتوسط م
 تونس ومصر.

 حيتوي هذا النوع مثانية أنواع من الفنادق هي:: الثالث: من حيث الطبيعة )الخدمات المقدمة( التصنيف3.2.2.4
تسعى هذه على أن تكون مكانا الجتماع الناس لغايات جتارية لذلك جند أن موقعها الفنادق التجارية:  -

يكون عادة من قرب املدن التجارية والصناعية أو بالقرب من بورصة األوراق املالية واملطارات وتركز هذه 
والوالئم ائمني وعلى سياحة املؤمترات املؤقتني والد األعمالالفنادق اهتمامها على بعض نوعيات رجال 

وإقامة احلفالت واألفراح، وأغلب الفنادق التجارية تكون ذات غرف كثرية ومتلكها الشركات الكبرية وتديرها 
 السالسل الفندقية الشهرية أو تكون مملوكة للسلسة نفسها.

وقد أنشأت بغرض إيواء البعيدين عن أسرهم، ويعمل هذا الفندق كمبىن أو أكثر يضم فنادق اإلقامة:  -
غرف، وتوفر خدمة التدبري الفندقي فقط حيث ال يقدم وجبات للضيوف، وبالطبع تكون أسعارها عدة 

أرخص بكثري من الفنادق األخرى، كما أن ملكيتها تابعة ملالك واحد أو جلمعيات تعاونية أو دينية، وقد 
 ال يكون هدفها الرئيسي هو الربح مثل دور املسنني.

ادق باملغاالة يف ديكوراهتا وقاعاهتا الداخلية اجلميلة واخلالبة وتكون دائما متتاز هذه الفنفنادق المقامرة:  -
ضخمة جدا، وغالبا هي فنادق مخسة جنوم، كما حتتوي على طوابق حتت األرض تتضمن محامات السباحة، 
قاعات رياضية، مسارح...، جتتذب هذه الفنادق الطبقة الفنية من السياح على وجه التحديد وسياحة 

مترات أيضا، وغالبا نرى أن أغلب املسابقات الرياضية العاملية ومسابقات توزيع اجلوائز السنيمائية والثقافية املؤ 
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معظمها تعقد يف هذه الفنادق، من أشهر هذه الفنادق يف الس فيغاس، أتالنتا، نيوجريسي، جزر اهلاواي، 
 مارة موناكو.، وجزر الكارييب، مدينة كارلو يف إاألمريكيةالواليات املتحدة 

عبارة عن فندق أو بناية أو عدة أبنية غرضها إيواء الشباب الراغب يف السفر والرتحال  بيوت الشباب: -
والتعرف على بلدان أكثر وشعوب متعددة لقاء أجر زهيد، واهلدف من إنشاء بيوت الشباب ليس الربح 

على توسيع معارفهم وتزيدهم مبختلف وإمنا توثيق الروابط بني الشباب وإزالة الفوارق بينهم كما تعمل 
املعلومات العامة عن البلدان اخلارجية، كما تعمل على تكوين الصداقات وتوثيقها بني شباب البالد األخرى 

 وتنمية شعور احملبة واإلنسانية وقد يتعلم النزيل يف هذه البيوت لغات وعادات وتقاليد الدول.
التصنيف حسب املوقع، وللمنتجعات عدة أنواع مثل املنتجعات  سبق اإلشارة إشارة إليها يفالمنتجعات:  -

 الصيفية والشتوية والصحية واجلبلية...إخل.
 :أنواع 03ميكن تقسيم الفنادق املتحركة إىل الفنادق المتحركة:  -

 :هي الفنادق العائمة اليت جتوب األهنار والبحريات والبحار واحمليطات وتنقل  الفنادق العائمة
املسافرين من مدينة ألخرى أو من قارة إىل أخرى أو الرحاالت البحرية حول العامل...، إذ تسرتق 

أيام وقد تزيد، جتهز هذه السفن بكافة اخلدمات اليت يطلبها  10أيام إىل  03الرحالت من 
 ؛املسافر

 تطلق هذه التسمية على غرف قطارات النوم املتواجدة يف القطارات ادق البرية المتحركة: الفن
حيث أن معظم قطارات النوم اليت تقطع املسافات الطويلة تكون جمهزة بغرف من الدرجة األوىل 
والثانية أيضا، إذ حتتوي الغرف على كافة التسهيالت اليت حيتاجها املسافر، هذه القطارات قد 

رحلتها يف بعض األحيان إىل أربعة أيام يقضيها املسافر يف القطار، أيضا تطلق هذه التسمية  تصل
على السيارات السياحية اليت حتتوي على غرف النوم مع خدماهتا واليت تنتشر بكثرة يف أمريكا، 

 ؛كندا، أوروبا الغربية
  :هذا النوع من الفنادق قليل يف يقصد هبا غرف النوم املوجودة على منت الطائرة الفنادق الطائرة

( األمريكية، Regent airالعامل، وأول شركة طريان انتهجت وطورت هذه الفكرة هي رجيت إير )
حتتوي الطائرة على قاعة اجتماعات ومطعم ومقهى وخدمات اهلاتف والربق والسكريتارية والرتمجة 

ياسا بتكاليف الرحالت على منت والكمبيوتر...إخل، وبالطبع تكون تكلفة الرحلة مرتفعة جدا ق
الطائرات االعتيادية األخرى، كما أن هذه الطائرات جمهزة طبيا لنقل مريض أو أكثر بناءا على 

 طلبات خاصة.
أخذت يف السنني األخرية تنتشر هذه األنواع من الفنادق واليت تكون فنادق ذات الفنادق العالجية:  -

الفنادق قرب ينابيع املياه املعدنية والكربيتية أو يف املناطق اليت جنوم فقط وتقع هذه  04و 05درجات عالية 
تتمتع مبميزات عالجية بالطبيعة وعلى أغلب األحيان تقع املستشفيات أو املراكز العالجية بالقرب من هذه 
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الفنادق أو يف داخلها، أغلب ضيوف هذه الفنادق هم من املرضى الذين يرغبون يف هذه املستشفيات أو 
اص تعافوا من مرض معني وحيتاجون إىل فرتة نقاهة وعلى االغلب تكون فرتة إقامة الضيوف طويلة يف أشخ

 الفنادق طبقا حلاجة العالج.
تنتشر هذه الفنادق يف املدن اليت حتتوي على مالعب كبرية واملدن األوملبية أو قرب الفنادق الرياضية:  -

جنوم، قسم منها خيصص إلقامة الالعبني  05من جنمتني إىل  املالعب املشهورة يف العامل، وترتاوح درجاهتا
وقسم خمصص ملشجعني...إخل، أغلب هذه الفنادق تكون جمهزة بكافة اخلدمات الضرورية اليت حيتاجها 

 الرياضي أو اهلاوي كقاعات للتمرين أو الرياضة العادية.
النجوم كلما توسعت خدماته وارتفعت كلما زادت عدد : التصنيف الرابع: من حيث عدد النجوم 4.2.2.4

 أسعاره، وتقسم الفنادق من حيث هذا التصنيف إىل:
تعترب من أرقى أنواع الفنادق ويقدم خدمات متكاملة للضيوف وبأسعار مرتفعة فنادق ذات خمسة نجوم:  -

 ؛تتناسب مع نوع وحجم هذه اخلدمات
جنوم  05وأسعارها أقل من فنادق ذات بطبيعة احلال تكون مستوى خدماهتا فنادق ذات أربعة نجوم:  -

 ؛بنسبة ضئيلة تتناسب مع التخفيض يف األسعار
جنوم بشكل أكثر وضوحا ويف املقابل السعر  04يكون مستواها أقل من فنادق فنادق ذات ثالثة نجوم:  -

 ؛منخفض وقد ال تتوافر هبا اخلدمات اإلضافية املطلوبة يف املستوى األعلى
قرتب يف املستوى من الفنادق الشعبية أو فنادق النجمة الواحدة إما طبقا الخنفاض تفنادق ذات النجمتين:  -

 ؛مستوى األثاث أو لكوهنا ال تتمتع باخلصوصية ومبعىن استخدام املناطق العامة للنزالء
وتكون متواضعة جدا بالنسبة خلدماهتا وعدد غرفها وأسعارها واملناطق اليت فنادق ذات النجمة الواحدة:  -

 هبا أيضا. توجد
رض يف السوق السياحية يتناول هذا احملور أهم خصائص صناعة السياحة والفندقة، ومفهوم الطلب الع: صناعة السياحة .5

 ا.هوأمها معامل
يالحظ أن صناعة السياحة والفندقة هلا خصائصها اخلاصة هبا، وميكن ذكرها : خصائص صناعة السياحة والفندقة 1.5
 :)برجني( التايل النحوعلى 

ستقرار حجم املبيعات من أهم خصائص عمليات الفندقة وتوجد ايعترب عدم  ستقرار حجم المبيعات:اعدم  1.1.5
 أنواع من تذبذبات حجم املشروع: 03

يسي الرئتذبذبات ناجتة عن املومسية: حيث خيتلف حجم املبيعات من موسم آلخر )حجم املبيعات يف املوسم  -
 ؛أضعاف يف غري ذات املوسم( 03

والفنادق  تذبذبات من أسبوع آلخر: اختالف املبيعات من يوم آلخر، ومثال ذلك زيادة حجم مبيعات املطاعم -
 ؛يف عطلة هناية األسبوع
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اليوم: اختالف يف حجم املبيعات وتذبذبات مستوى النشاط والتدفق النقدي خالل اليوم الواحد،  لتذبذبات خال -
 رتة الذروة بالنسبة للمطاعم مثال هي وقت الظهرية وبعد السادسة مساءا.ف

 وبذلك يتضح أن املشروع السياحي والفندقي يواجه ثالثة مشاكل هي:
 ؛بيعات يف املستقبل أو التنبؤ هباوجود درجة من عدم الدقة يف حتديد حجم امل 
  ؛بعض املواسم قة إنتاجية فائضة يفاملبيعات يؤدي إىل وجود طا استقرارعدم 
  عدم القدرة على تغطية التكاليف الثابتة مما يؤثر بشكل كبري على الرحبية، حيث قد حتقق خسارة ال يستهان

 هبا يف فرتة الركود وهذه اخلسارة قد حتتاج إىل وقت لتغطيتها من إيرادات فرتات الذروة.
ابتة حبجم كبري ويظهر ذلك جليا يف الفنادق معظم تكاليف املنشآت السياحية تشمل تكاليف ث هيكل التكلفة:2.1.5

( إمجايل التكاليف الفندقية وال ميكن 3/4واملؤسسات الفندقية املشاهبة، وعموما تصل التكاليف الثابتة إىل ثالثة أرباع )
قسم  رقابتها كما ال يوجد نسب متعارف عليها للتكاليف الثابتة على إمجايل التكلفة يف صناعة الفندقة حيث ختتلف من

 آلخر داخل الفندق الواحد.
من إمجايل املبيعات وتبلغ تكاليفها املتغرية ما بني  %50-40أما املطاعم فتتميز بتكلفة ثابتة أقل فهي تصل إىل          

 من إمجايل حجم املبيعات. 40-45%
ثابتة عالية، فتعترب تكلفة كل من أما مشرفوا السياحة فهم حالة متشاهبة حلالة الفندق وهي أيضا تتميز بتكلفة          

 املرتبات واألجور ملوظفي املركز الرئيسي لإلجيار... من التكاليف الثابتة ال تتأثر حبجم املبيعات.
مات ويسدد من اخلد ثابتةأما تكلفة النقل بالطائرات فتتميز بثباهتا حيث يقوم املشرف على الرحلة بشراء كمية 

 الفعلية منها. ستفادةالثمن بغض النظر عن اال
أما تكلفة الوكاالت السياحية فهي ترتكز يف األجور ومرتبات املوظفني واإلجيار املسدد للتنقالت وإجيار املقر حيث 

 أن هذه الوكاالت حتتاج إىل مكاتب يف أماكن رئيسية.
 لطبيعة املنتج املباع تأثري هام وذلك لعدة أسباب منها: طبيعة المنتج المباع:3.1.5
عترب خسارة، وعكس الصناعة الفندقة ال ميكن ختزين إجيار احلجرات يف الفندق، فالليلة اليت ال تباع للغري تيف  -

 ؛ذلك يف املطاعم
يالحظ أن قطاع الفندقة يبيع العديد من املنتجات وليس منتجا واحدا، كل هذا يؤدي إىل ضرورة ترجيل مثن  -

ورة خالل دقائق من طلبه اخلاص بسرعة حبيث ميكن إعداد فات املبيعات املختلفة إىل النزيل الواحد يف حسابه
 ؛املغادرة

يالحظ أن املنتج السياحي خليط من عدة عناصر مثل التنقالت واإلقامة بالفندق والطعام والشراب باإلضافة إىل  -
 اإلمكانيات املتاحة خبصائص كل خدمة.
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اج قصرية جدا حيث يتم احلصول على الطعام يف الصباح الباكر يف الصناعة الفندقية فإن دورة اإلنت دورة اإلنتاج:4.1.5
مت تشغيله يف الصباح وبيعه يف نفس اليوم، ونظرا ألن العملية الصناعية حتتاج إىل رقابة واختبار بعد كل عملية ليكون املنتوج 

)الشراء، االستالم، التخزين، إخراج  مقبوال فإن هذه اإلختبارات تتم يف الصناعة الفندقية عند كل مرحلة من املراحل التالية:
 املخزون لإلنتاج، إعداد الطعام، التقدمي(.

 السوق السياحية )العرض والطلب( 2.5
 الطلب السياحي: 1.2.5

: ميكن تعريف الطلب السياحي على أنه: "تعبري عن اجتاهات السائحني لشراء منتج تعريف الطلب السياحي1.1.2.5
سياحية بذاهتا، قوامه مزيج مركب من عناصر خمتلفة متثل الدوافع والقدرات وامليول سياحي معني أو زيارة منطقة أو دولة 

)املؤسسة العامة  واحلاجات الشخصية اليت يتأثر هبا املستهلكون السياحيون من حيث اجتاهات الطلب على منطقة معينة
 .(41، صفحة 2008للتعليم الفين والتدريب املهنية، 

)املؤسسة العامة للتعليم  يتميز الطلب السياحي ببعض السمات واخلصائص أمههاخصائص الطلب السياحي: 2.1.2.5
 :(46-43، الصفحات 2008الفين والتدريب املهنية، 

تعين هذه اخلاصية أن الطلب السياحي ذو حساسية شديدة حنو الظروف والعوامل االقتصادية الحساسية:  -
هذه الدول مشكالت  إحدىواالجتماعية والسياسية السائدة يف الدول املستقبلة للسياح، ألنه إن واجهت 

أو كوارث طبيعية  كاهنيار النظام االقتصادي هبا وتدهوره أو مشكالت اجتماعية كحدوث جماعات اقتصادية حادة
 كالرباكني...اخل، فطل هذا يؤدي إىل تقلص اجلذب السياحي فبذلك يقل الطلب السياحي.

يقصد هبا مدى قابلية الطلب السياحي للتغري تبعا للظروف واملؤثرات املختلفة السائدة يف السوق  المرونة: -
 ؛السياحية قل الطلب عليها والعكس اتالسياحي الداخلي واخلارجي، وأمهها األسعار فكلما زادت أسعار اخلدم

مييل الطلب السياحي عادة إىل التوسع والزيادة سنويا عاما بعد عام ولكن ليس مبعدل ثابت بل مبعدالت  التوسع: -
متفاوتة ومتغرية من سنة ألخرى تبعا للظروف املختلفة يف الدول املصدرة للسائحني والدول األخرى املستقبلة هلم، 

اإلنسانية السائدة يف العامل اليت مرت مبراحل وهذى يعين أن ظاهرة السياحة أصبحت من الظواهر االجتماعية و 
كثرية من التطور فبعد أن كانت جمرد ظاهرة تطورت فأصبحت حركة ثقافية واجتماعية وعلم له قواعد، وصناعة 

 ؛جعلها تغزو العديد من دول العاملمركبة من الصناعات اهلامة غري التقليدية مما 
اجتاه هذا الطلب إىل االرتفاع يف أوقات زمنية معينة مرتبطة بأعياد  يقصد مبومسية الطلب السياحي هوالموسمية:  -

 أو مواسم معينة يصل يف هذه الفرتات إىل أعلى مستوياته خالل السنة.
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مفهومها، –)كواش، السياحة  السياحي للطلب من انواع ثالثة بني التمييز ميكن أنواع الطلب السياحي: 3.1.2.5
 (71-70، الصفحات 2007، -أركاهنا، أنواعها

 اخلدمات السياحية امجايل على العام الطلب ، السياحي الطلب من النوع هبذا يقصد : العام السياحي الطلب -
 بالعملية العام الطلب يرتبط هنا من و ، املدة و النوع و الوقت عن النظر بصرف عام بشكل السياحة على أو

 ؛ براجمها من خاص برنامج او منها حمدد بنوع ليس و ككل السياحية
إلشباع  السائح جيده معني سياحي بربنامج السياحي الطلب من النوع هذا يرتبط : الخاص السياحي الطلب -

 معني برنامج على الطلب هذا فإن هنا من و الرغبات تلك بإشباع الربنامج هذا خيتص و احتياجاته، و رغباته
 ؛السياح كل ليس و السياح من جمموعة أو ما بسائح خاصا طلبا يعترب

للربنامج  املكونة أو املكملة السياحية باخلدمات الطلب من النوع هذا يرتبط : المشتق السياحي الطلب -
 أو السياحي النقل شركات على الطلب ، الطريان شركات على الطلب ، الفنادق على الطلب مثل ، السياحي
 إىل املشتق الطلب لتحويل الدول أغلب تسعى و ، األطعمة و املأكوالت على الطلب ، السياحية الوكاالت

 كذلك. متنوعة بأسعار و خمتلفة و متنوعة سياحية برامج توفري طريق عن عام طلب مث خاص طلب
  : السياحي من الطلب نوعني بني التفرقة ميكن أخرى ناحية من و         

 عوامل لتوافر السائح جانب من صريح طلب هو الطلب من النوع هذاالفعال)الحالي(:  السياحي الطلب -
 والدافعة للطلب احملفزة األخرى املناسبة الظروف عن فضال ، الدفع على القدرة و ، الفراغ وقت ، الرغبة أمهها

 املستعدين و السياحية النفقات دفع على القادرين و الداخلني السياح عدد إمجايل الطلب هذا ميثل و ، للتعاقد
 . معينة زمنية فرتة خالل املعنية املنطقة او البلد إىل للقدوم

 أحد السائح لدى حاليا تتوفر ال مبعىن ، األساسية عناصره احد ينقصه طلب هو و: الكامن السياحي الطلب -
 : العناصر هذه
 ؛السياحي الربنامج أو السياحية الرحلة تكاليف دفع على القدرة 
 ؛السياحي الربنامج على التعاقد يف الرغبة 
 ؛املناسبة املعلومات على السياح حصول عدم 
 ؛احملفزة و املناسبة الظروف توافر عدم 
 الرتويج و اإلعالن و اإلعالم وسائل ضعف. 

 وختطيط السياحيةالربامج  تنويع بواسطة فعال سياحي طلب اىل الكامن السياحي الطلب حتويل ميكن مثة ومن          
 املمكنة املواصالت وسائل كافة توفري و واإلشهار الرتويجو  الدعاية و اإلعالن وسائل زيادة و السياح تثقيف و أسعارها

 . ولدرجات مبختلف األسعار التسهيالت و اخلدمات خمتلف توفري و
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 العرض السياحي: 2.2.5
العرض السياحي هو: جمموعة اخلدمات املقرتحة للسماح أثناء تنقلهم وأثناء أقامتهم  تعريف العرض السياحي: 1.2.2.5

وجتواهلم أي جمموعة املنتجات املادية )إيواء، نقل... اخل( واملنتجات املعنوية )مناخ ـ ثقافة ـ العادات والتقاليد( اليت بإمكاهنا 
لك وفق عملية توزيع السلع واخلدمات السياحية املتكونة من إشباع رغبات املستهلك. أي هو عبارة عن تلبية حاجة املسته

 .(42، صفحة 2002)موفق،  سلع ملموسة وغري ملموسة يف السوق مع حتديد السعر
)املؤسسة  يتسم العرض السياحي يف كثري من الدول بعدد من اخلصائص أمهها خصائص العرض السياحي:2.2.2.5

 :(57، صفحة 2008العامة للتعليم الفين والتدريب املهنية، 
يقصد بعدم مرونة العرض السياحي هو عدم قابلية هذا العرض للتغري طبقا ألذواق ورغبات عدم المرونة:  -

تتصف باملرونة إلمكانية تغيريها واجتاهات املستهلكني السياحيني بعكس ما نراه يف السلع املادية األخرى اليت 
وتعديلها حىت تالئم مطالب السوق وأذواق املستهلكني أو املشرتين املرتقبني أما يف جمال السياحية فإن العرض 
السياحي يصعب تغيري املكونات الرئيسية له كاملقومات الطبيعية والصناعية أما بالنسبة للخدمات السياحية فإنه 

ا إىل حد ما يالئم رغبات وميول شرائح سوقية معينة يف حدود القوانني والتقاليد والعادات ميكن تطويرها وتعديله
 السائدة يف كل دولة.

من املالحظ أن العناصر املكونة للعرض السياحي تستقل كل منها عن األخرى استقالل العناصر المكونة له:  -
ة مستقلة عن اخلدمات والتسهيالت السياحية حيث يتضح أن املقومات الطبيعية مستقلة عن املقومات الصناعي

حبيث ميكن التميز بني كل عنصر وآخر وحتديد معامله الرئيسية بدون تداخل بينهم بعكس السلع املادية اليت 
 تتصف باالندماج الكامل للعناصر املكونة هلا مثل السيارات واألجهزة الكهربائية إىل غري ذلك.

 أن السائح ينتقل ملكان تواجد املرافق السياحية من أجل التمتع هبا.أي استخدامه في أماكن تواجده:   -
 أو الفندق يف سرير بعرض ينتهي ال فهو مركبة، طبيعة ذا السياحي املنتج إنمكونات العرض السياحي: 3.2.2.5

كافية  غري وحدها وتبقى بسيطة دعامة سوى ميثالن ال العنصران هذان السياحة فحسب خرباء غذائية فقط، وجبة تقدمي
 جتماعي، التكنولوجي، البيئياال قتصادي،اال احمليط طرف من تضمن أخرى مكونات سياحي، فهناك لتقدمي منتج

 (59-58، الصفحات 2007، -مفهومها، أركاهنا، أنواعها–)كواش، السياحة  :يف املكونات هذه وتتمثل
 ينتج ما كل أو إنساين، نشاط طبيعي، عنصر كل يف تتمثل السياحية املوارد: السياحية الموارد -

"P.DEFERT" السياحية والرحالت التنقالت ينشط أن شأنه من الذي اإلنساين النشاط عن فحسب. 
 اإلنسان طرف من أو مشكلة طبيعية، كانت سواء السياحية، للتنمية القاعدي الشرط تشكل السياحية، املوارد

 .السياحي النشاط يعدم وانعدامها
 املصادر املعدنية األهنار، الوديان، والشواطئ، البحر احليوانات، النباتات، املناظر، كاملناخ، : فالطبيعية 

 .... اجلبال ، الصحاري ،"املياه"
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 اإلنسان قبل مشكل من عنصر كل أو والتارخيية، التذكارية كالنصب :اإلنسان قبل من املشكلة: 
 ... والتقاليد الفلكلور العادات احلضارة، اإلنسانية، األنشطة كاملتاحف،

 والسكك احلديدية ، واجلوي البحري الربي النقل شبكات وقدرات إمكانيات يف وتتمثل: والمواصالت النقل -
 بعض األنشطة عكس على للسياحة وجود ال سفر فبدون ، للسياحة األساسية الشروط أحد النقل ويعترب

 . اإلقامة حمل يف متارس اليت الرتفيهية
 الطلب الستيعاب تكفي ال وحدها الفندقية اإليواء إمكانيات إناإلضافية )المكملة(:  اإليواء إمكانيات -

 تتناسب إيواء إمكانيات وجود تتطلب واليت السياحة، أنواع وتعدد الختالف نظرا ، اإليواء جمال السياحي يف
 يف التخييم، أراضي الصيفية، املخيمات الشباب، كبيوت السياحة، وأشكال أنواع من شكل نوع أو كل مع

 يف سرير، مليون 1.3 من أكثر توفر اإلمكانيات هذه مثال إسبانيا يف .معتربة جد اإلمكانيات هذه الدول بعض
 .سرير مليون 2.9 من أكثر توفر إيطاليا

 السياحية، يف اإليرادات تعزيز يف وتساهم للسياحة املشجعة العوامل من تعترب: التقليدية والصناعات الحرف -
 .عامل ألف 40 من أكثر الصناعات هبذه يشتغل املثال سبيل على تونس يف عمل، مناصب خلق

 خدمات إستهالك يريد فالسائح تكفي، ال فقط وإطعامهم وإيوائهم السياح جلب إن : المكملة التجهيزات -
 خللق ثقافية، جتهيزات بإنشاء السياحية، املوارد هتيئة يستدعي الذي األمر ترفيهية، بنشاطات سياحية، القيام

 : يف األنشطة هذه وتتمثل السياحي( السياحي)العرض املنتج تكوين يف مهم عنصر الذي يعترب التنشيط
 املختلفة بتجهيزاهتا الرياضية والقاعات املالعب يف أساسا واملتمثلة الرياضية التجهيزات. 
   املتاحف السينما، دور املسارح، يف أساسا وتتمثل : الثقافية التجهيزات... 

 .لألشخاص واحلماية األمن ضمان على القدرة : الصحية التنمية -
 ...الصرف احلدود، يف املراقبة ، كالتأشرية ، اإلدارية اإلجراءات : يخص فيما التسهيالت -
 اخلدمات التجارية. وتطور املصريف اجلهاز تطور تعكس واليت : والتجارية المالية الخدمات مستوى -
 . املستقبل البلد يف الشرائية والقدرة املعيشي املستوى يعكس الذي :لألسعار العام المستوى -

تشكل السياحة سوقا اقتصاديا قابل للتوسع عن طريق زيادة املنتج السياحي الذي يتمثل يف اخلدمات واملالح  خاتمة:.6
اليت هي يف األصل غري مادية، لذلك ال ميكن إن تدر عائدا ماديا إال عن طريق صناعة السياحة، البيئية واحلضارية 

 كالشواطئ، املناخ املعتدل، البيئة، الظواهر الطبيعية، اآلثار التارخيية، األماكن الدينية...
صناعة مركبة تتألف من إذن السياحة ظاهرة قدمية، شهدت تطورت مذهلة وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية وهي 

االجتماعي والسياسي، البيئي  عدة عناصر ترتاوح بني العناصر الطبيعية والبشرية واحلضارية، وترتبط إرتباطا وثيقا مع حميطها
 قتصادي، والقانوين، لذلك تتعدد أنواعها وأمناطها وحماورها وتتباين آثارها.واال

  :وبناء على ما سبق نقرتح التوصيات التالية
 تقدمي الدعم الالزم للمؤسسات السياحية وكافة مستخدميها؛هتيئة البىن التحتية الالزمة مع  -
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 لقطاع السياحة؛قدمة العتمادات املختصيص ازيادة  -
  متطلبات التنمية السياحية املستدامة؛مجيع  -
 .السياحي نشر الوعي السياحي والتشجيع الشباب على االستثمار  -

 . قائمة المراجع:7
 تاملؤلفا : 

 (2006محيد عبد النيب الطائي، أصول صناعة السياحة، )األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،
 (2007، )اجلزائر، دار التنوير، -مفهومها، أركاهنا، أنواعها–خالد كواش، السياحة 

 (.2008رعد جمد العاين، اإلستثمار والتسويق السياحي، )األردن، دار كنوز املعرفة العلمي،            
 اململكة العربية السعودية. التسويق السياحي.(. 2008املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهنية. )           
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 جامعة اجلزائر، اجلزائر. ،التسيري
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