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ملخص:
رٗدف ٘زٖ اٌذساعخ يٌزؼشف ػًٍ أمهُخ االثزىبس يف رلبي اي رغىَك ،وِب ٌٗ ِٓ
دوس يف إٔؼبػ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ ثبدلشوت اٌغُبؽٍ محبَ اٌقبحلُت ثىالَخ ثغىشح

،

وٌزؾمُك أ٘ذاف اٌذساعخ ،لّٕب ثزقُُّ ِمبثٍخ جلّغ اٌجُبٔبد األوٌُخ ،ثبإلمبفخ إذل
االػزّبد ػًٍ ادلالؽظخ اٌيت رؼذ أداح ِهّخ ٌزؾًٍُ ٔزبئظ اٌذساعخ ،ورٌه دلؼشفخ والغ
االثزىبس اٌزغىَمٍ يف ادلشوت اٌغُبؽٍ زلً اٌذساعخ وِب ٌٗ ِٓ دوس يف إٔؼبػ اٌغُبؽخ
اٌؼالعُخ ،أٌ االسرمبء دبغزىي أداء ػبرل ٌٍخذِخ اٌؼالعُخ ادلمذِخ ٌضثبئٓ ادلغزهذفُت
يف اٌميبع اٌغُبؽٍ ،واخلشوط ِٓ ادلأٌىف ٌذي ادلٕظّبد اٌغُبؽُخ ادلٕبفغخ ِٓ ،خالي
االعنتاد ػًٍ اعزشارُغُبد عذَذح ِجزىشح يف وً األٔؾيخ اٌزغىَمُخ ادلزجٕبح ِٓ لجً
ادلٕظّبد إٌبؽيخ يف ليبع اٌغُبؽخ ،وِٓ مث مّبْ اعزّشاسَخ ادلٕظّخ اٌغُبؽُخ
ومنى٘ب.
---------------------------ادلؤٌف ادلشعً :ػجذ احلك ساَظ ،اٌربَذ االٌىزشوينabdelhak.rais@univ-biskra.com :
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 اٌغُبؽخ،ٌ االثزىبس يف احملُو ادلبد، االثزىبس يف اخلذِخ اٌغُبؽُخ:وٍّبد ِفزبؽُخ
.اٌؼالعُخ
... ،.... ،.... : JEL تصنيفاث
Abstract :
The study's objective is to identify the importance of innovation in
marketing, and its role in reestablishing the therapeutic tourism in the
touristic complex "HAMEM Al-Salihin" in the state of Biskra. To
achieve the objectives of this study, we designed an interview to collect
primary results in addition to the observation In order to know the reality
of marketing innovation in the touristic complex, and its role in the
rehabilitation of therapeutic tourism, which leads to upgrade the high
level of performance of the therapeutic service provided to the target
customers in the tourism sector, and to going out from the fashionable
tourist organizations, through building new innovative strategies in all
the activities of marketing adopted by active organizations in the touristic
domain. Thus, ensure the continuity and growth of the tourism
organization.
Keywords: Innovation in tourism, innovation in the physical
environment, therapeutic tourism.
Jel Classification Codes: …, …, …

:مقذمت
ِٓ رؼزرب اٌغُبؽخ ِٓ أثشص إٌؾبىبد اخلذُِخ اٌيت ربنً ثئلجبي وجَت
، رىعغ سغجبد ادلغزهٍه،صثبئٓ زلٍُُت وأعبٔت ثفؼً ريىس وعبئً إٌمً واالرقبي
 و٘زا ساعغ ٌزضاَذ اال٘زّبَ ثبٌقؾخ،وخبفخ يف رلبي اٌغُبؽُخ اٌؼالعُخ
 خبفخ رٍه، ثغجت ػذَ وفبَخ اٌؼالط اٌذوائٍ ٌٍىضَت ِٓ األِشاك،اٌيجُؼُخ
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ادلزؼٍمخ ثفئخ ادلغُٕت ،و٘ى ِب صاد ِٓ رىعغ وأزؾبس ادلٕظّبد اٌيت رمذَ اخلذِبد
عُبؽُخ راد ىبثغ ػالعٍ.
ار صلذ يف ٘زا اٌقذد االثزىبس اٌزغىَمٍ اٌزٌ َؼذ أؽذ أُ٘ ادلذاخً
اذلبِخ ٌزؾمُك ُِضح رٕبفغُخ ،وثبٌزبرل وغت ؽقخ عىلُخ ،وِٓ مث ربمُك
أ٘ذاف ادلٕظّخ ادلشعى ربمُمهبٌ ،زا رجٍت االثزىبس اٌزغىَمٍ يف اٌمُبَ ثبألٔؾيخ
اٌزغىَمٍ يف ادلٕظّبد اٌغُبؽُخ اٌؼالعُخ َ ،غهُ يف سفغ ِؼذالد أدائهب وعىدح
خذِبهتب ،وربمُمهب أل٘ذافهب ثألقً وفبءح وفبػٍُخ ،شلب َنّٓ ذلب اٌزفىق
واٌزُّض ،وذبٕت هتذَذاد ادلٕبفغُت ،واٌمذسح ػًٍ اٌزىُف ِغ ادلغزغذاد ادلؼبفشح
ورؼضَض ِىبٔزهب يف ر٘ٓ اٌضثىْ  ،وً ٘زا َٕؼىظ ػًٍ إٔؼبػ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ
ثشفغ أداء٘ب وصَبدح فشؿ االعزضّبس فُهب ٌضَبدح اٌيٍت ػٍُهب.
و٘ى ِب طضلبوي سفذٖ ِٓ خالي يف ٘زٖ اٌذساعخ ٌٍزؼشف ػًٍ اٌذوس
اٌزٌ ٍَؼجٗ ا الثزىبس يف ػٕبفش ادلضَظ اٌزغىَمٍ (اخلذِخ اٌغُبؽُخ ،اٌغؼش
اٌغُبؽٍ ،اٌزىصَغ اٌغُبؽٍ ،اٌزشوَظ اٌغُبؽٍ ،اٌؼٍُّبد ،اٌجُئخ ادلبدَخ ،األفشاد)
يف إٔؼبػ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ ِٓ ،خالي فُبغخ اإلؽىبٌُخ اٌزبرلح :
ِب ٘ى دوس االثزىبس اٌزغىَمٍ يف إٔؼبػ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ؟
و ٌإلعبثخ ػًٍ ٘زٖ اإلؽىبٌُخ عٕزٕبوي يف ٘زٖ اٌذساعخ احملبوس اٌزبٌُخ:
 االثزىبس اٌزغىَمٍ
 اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ.

 .1االبتكار التسويقي
ٔظشا الصدَبد اٌزؾذَبد واٌنغىه ادلٕبفغخ اٌؾذَذح ،وأفزبػ اٌؼبدل ػًٍ
ثؼنٗ ٔزُغخ اٌؼىدلخ وصىسح ادلؼٍىِبد واٌزؾىالد اٌؼبدلُخ اجلذَذ ،واٌضىسح
رىٕىٌىعُخ ،خبفخ يف رلبي اٌغٍغ واخلذِبد وىشق اإلٔزبط واٌزىصَغ ،فنال ػٓ
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ٔذسح ادلىاسد ،ووزا صَبدح وػٍ ورىلؼبد ادلغزهٍىُت ،عؼً ِٓ وً ٘زا دافغ وِربس
ٌٍمُبَ ثؼٍُّخ االثزىبس اٌيت دعهُ يف ثٕبء لبػذح فٍجخ ٌٍّٕى ادلغزمجٍٍ ،يف عجًُ
وغت سمب اٌضثبئٓ( محُذ اٌيبئٍ ،ؿ.1)2008 ،50:

 .1.1تعريف االبتكار التسويقي:
فبالثزىبس اٌزغىَمٍ ٘ى أٔٗ ػٍُّخ رمذمي ؽٍء عذَذ ٌٍغىق و٘زا اٌؾٍء
اجلذَذ لذ َىىْ يف ػذح ِظ االد ِٕهب اٌزغؼَت أو ادلىاففبد أو ريىَش اٌغٍؼخ أو
اخلذِخ أو ريىَش ىشق اٌزغىَك ،وزٌه ِٓ ادلّىٓ أْ َؼذ رجٍت أو ريجُك فىشح
عذَذح ىىسد داخً ادلٔظُح أو مت الزجبعهب ِٓ خبسعهب رزؼٍك ثبدلٕزظ رغىَمب
اثزىبسَب ( ِهبثبد ٔىسٌ ػجذ اهلل ،ؿ .2) 2009 ،256 :أٌ أْ االثزىبس اٌزغىَمٍ
َزؼٍك ثزمذمي عُبعبد وىشق رغىَمُخ عذَذح زبزٍف ػٓ ادلٕبفغُت أو ػّب ٘ى
ِىعىد( ِؤَذ ػجذاحلغٓ اٌفنً ،ؿ ،3) 2000 ،421:أٌ َؾًّ وبفخ اٌزمُٕبد
واألعبٌُت اٌزغىَمُخ ادلجزىشح وادلؼذٌخ يف ػٕبفش ادلضَظ اٌزغىَمٍ ووبفخ
األٔؾيخ اٌزغىَمُخ.

 .2.1مجاالث االبتكار التسويقي:
رلبي االثزىبس يف اٌزغىَك َىىْ ِيجمب ػًٍ ػٕبفش ادلضَظ اٌزغىَمٍ،
اٌزٌ ديضً رلّىػخ ِٓ األٔؾيخ واألدواد

اٌزغىَمُخ اٌزؾغٍُُخ رغزخذِٗ

ادلٕظّخ وؾٍمخ وفً ثُٕهب وثُت اٌغىق ادلغزهذف ِٓ وخالٌٗ ربمك
ادليٍىة ِٓ سدود أفؼبي اجيبثُخ(

Philip. Philip,K, et Gary

،

p44.

اٌؾىً
،4)2007,

فبدلضَظ اٌزغىَمٍ ٘ى خٍُو ِٓ األٔؾيخ اٌزغىَمُخ ِىعهخ إذل اٌميبع اٌغىلٍ
ادلغزهذف ادلالئُ ٌٗ واٌزٌ حينً ثمجىي.
واالثزىبس يف ٘زا ادلضَظ ِب َيٍك ػٍُٗ ثبدلضَظ االثزىبسٌ واٌزٌ ػبدح
َظهش ػًٍ أٔٗ ِضَظ عذَذ ألؽُبء لذديخ " "new combinationإر َزؾمك فُٗ
ػٕقشَٓ مهب اٌشثو ثُت ؽُئُت دل َزُ اٌشثو ثُٕهّب عبثمب
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 ،ؿ .5)2009 ،125 :وفُّب

ثزىلُذ أعشع ِٓ ادلٕبفغُت (

ٍٍَ عُزُ ِؼبجلخ االثزىبس يف وً ػٕقش ِٓ ادلضَظ اٌزغىَمٍ اخلذٍِ ادلىىْ ِٓ
عجؼخ ػٕبفش.
أ .رلبي االثزىبس اٌزغىَمٍ يف اخلذِخ اٌغُبؽُخ:
إْ االثزىبس اٌزغىَمٍ يف اخلذِخ اٌغُبؽُخ مت صً ٔميخ اسرىبص اٌشئُغُخ يف
رىعُٗ وبفخ اٌمشاساد اٌزغىَمُخ ،إرا وبٔذ(اٌجىشٌ صبِش ،ؿ:6)2006 ،128 :
خذِخ ِجزىشح ٍ٘ :رٍه اخلذِخ اجلذَذح اٌيت ريشػ أوي ِشح ،ود نوْ
عذَذح ثبٌٕغجخ ٌٍّٕظّخ واٌغىق واٌؼُ الء ،ورىىْ ٔزُغخ االثزهاساد
ايػٍُّخ وايدنٔىٌىعُخ ايمخّخ.
خذِخ زلغٕخ  ٍ٘ :رٍه اخلذِبد اٌمذديخ اٌيت أعشٌ ػٍُهب ربغُت أو
ريىَش.
خذِخ ثغالِخ عذَذح ٍ٘ :خذِخ لذديخ َزُ إدخبذلب ثغ الِخ عذَذح
إذل اٌغىق ٌٍزخٍـ ِٓ اٌزمٍُذ ،أو رغَُت وعهخ ٔظش اٌضثبئٓ ػٓ رٍه
اخلذِخ ،أو اٌذخىي إذل أعىاق عذَذح.
رىعُغ خيىه اخل دِبد احلبٌُخ :رزّضً يف إمبفخ ادلٕظّخ خلذِبد
عذَذح إذل خيىه خذِبهتب احلبٌُخ هبذف اعذ غالي فشؿ عىلُخ يف
أعىالهب احلبٌُخ أو يف ليبػبد عىلُخ عذَذح ،و

رهوْ ٖ رٖ اخلذِبد

عذَذح ثبٌٕغجخ ٌٍّٕظّخ وغَت عذَذح ثبٌٕغجخ ٌٍغىق.
رمٍُـ خو اخلذِبد :أؽُبٔب رمىَ ادلٕظّخ ثزمًٍُ ػذد اخليىه
ادلىعىدح.
ة -رلبي االثزىبس اٌزغىَمٍ يف اٌغؼش اٌغُبؽٍ:
االثزىبس اٌزغىَمٍ يف رلبي اٌغؼش اٌغُبؽٍ َؼزّذ ػًٍ فٍـغفخ ادلشؤـخ فـٍ
اٌزـغؼَت ػٍـً وعـخ اٌزؾذَـذ  ،7أٌ َؼزّذ ػًٍ اثزىبس ىشَمخ رغؼَتح عذَذح
ٌزؼضَض اٌمُّخ ٌقبحل اٌضثىْ اٌغبئؼ(
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ط .رلبي االثزىبس اٌزغىَمٍ يف اٌزشوَظ اٌغُبؽٍ:
َزغغذ االثزىبس اٌزشوجيٍ اٌغُبؽٍ يف لذسح

ادلٔظُح اٌغُبؽُخ ِٓ خالي

اعزخذاِبد عذَذح ِجزىشح يف رلبي االرقبي ادلجبؽش وغَت ادلجبؽش ثبٌغبئؼِٓ ،
خالي اإلػالْ ،اٌجُغ اٌؾخقٍ ،رٕؾُو ادلجُؼبد ،وإٌؾشٌ ،زؼشَفٗ خبذِبد
اٌغُبؽُخ يدلٔظُح وزلبوٌخ إلٕبػٗ ثأٔٗ حيمك ؽبعبرٗ وٍَيب سغجبرٗ"( ؽبفظ
أثى مجؼخ ٔؼُُ ،ؿ.9)2011 ،191 :
د .رلبي االثزىبس اٌزغىَمٍ يف اٌزىصَغ اٌغُبؽٍ:
ِيٍك ػٓ االثزىبس يف اٌزىصَغ اٌغُبؽٍ إرا ذبغذد ىشق رغىَمُخ عذَذح
يف دلذمي اخل دِخ اٌغُبؽُخ ،ؽُش أٔٗ ال َؼزّذ فمو ػًٍ ربغُت األعبٌُت
اٌزمٍُذَخ ادلغزخذِخ يف رىفًُ اخل دِخ اٌغبَُؾخ يٌضةوْ اٌغبئؼ ،وإمنب َمىَ
ػًٍ أعبط إدخبي أعبٌُت وىشق عذَذح (ػّبس محُىد ،ؿ،10)2014 ،13 :
ؽُش جيت رىفَت اخل دَ ح اٌغُبؽُخ ٌفـزشاد صُِٕـخ أىىي  ،وىٍجهب يف أِبوٓ
ػذح ،فنال ػٓ رىظُف ا دلٔظّخ اٌغُبؽُخ ػذح وعبئً عذَذح يف ػٍُّخ رغٍُُ
أو رمذمي اخلذِبد إذل اٌغُبػ خبالف ِجٌت ادلٕظّخ وفشوػٗا ،أٌ ِذي عهىٌخ
اٌىفىي ٌٍخذِخ اٌغُبؽُخ ػرب اٌمٕبح ادلغزخذِخ

ادلزيىسح (لشَؾٍ زلّذ

اٌقغَت ،ؿ.11)2009 ،120 :
و .االثزىبس اٌزغىَمٍ يف ادلضَظ اٌزغىَمٍ ادلّزذ ٌٍخذِخ اٌغُبؽُخ
االثزىبس اٌزغىَمٍ يف وً ِٓ ػٍُّخ رمذمي اخلذِخ،

يف رلبي األفشاد

واحملُو ادلبدٌَ ،ىىْ وّب ٍٍَ:
َزغغذ االثزىبس اٌزغىَمٍ يف ػٍُّخ رمذمي اخلذِخ اٌغُبؽُخ ،يف
اإلعشاءاد اٌيت َزؼُت أْ ديش هبب اٌضثىْ ؽىت حيقً ػًٍ اخلذِخ
ٌزقجؼ أوضش ثغبىخ وأػًٍ دسعخ ِٓ اٌغهىٌخ ،وَزُ رٌه ِٓ خالي
- 109 -

دور االبتكار التسويقييف انعاش السياحة العالجية -دراسة ميدانية للمركب السياحي محام الصاحلني بسكرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادلؼشفخ ثبألعبٌُت االثزىبسَخ اٌيت أعهّذ يف رىفَت اعزخذاَ اِالد
وادلؼذاد احلذَضخ واٌىعبئً واٌيشق يف ريىَش اخلذِبد

(غغبْ فُقً

ػجذٌُ ،ش ػجذ اٌشصاق وبًِ  ،ؿ.12)2016 ،24 :
وّب َىىْ االثزىبس اٌزغىَمٍ يف رلبي األفشاد  ِٓ ،خالي ريىَش إِىبُٔبد
اٌؼبٍُِت ولذساهتُ العزُؼبة اٌزيىساد يف رلبي اخلذِبد  ،وزا عشػخ
صثبئٓ

االعزغبثخ يف رمذمي اخلذِبد اعزغبثخ ٌشغجبد ورىلؼبد اي

ادلزغَتح وادلزغذدح إلجيبد لُّخ عذَذح وِنبفخ (عفُبْ ٔمّبسٌ  ،ؿ:
 ،13)2013 ،15فنال ػٓ اوزغبة اٌمذسح ػًٍ ِىاعهخ ِغبئً وِٕب٘ظ
حلٍهب ،واٌزّزغ ثبٌمذساد اٌزفىَتَخ ػًٍ رىىَٓ ػاللبد ِشٔخ

ؽغت

خقىفُخ وً صثىْ اٌغبئؼ.
أِب عبٔت االثزىبس يف احملُو ادلبدٌَ ،زغغذ يف ؽبٌخ ِب إرا وبْ ِشوض
رمذمي اخلذِخ اٌغُبؽُخ

عزاثب وِشحيب ثأؽذس اٌزىٕىٌىعُب اٌيت

رغبُ٘ إذل ؽذ وجَت يف رغشَغ رمذمي اخلذِخ وجبىدح ػبٌُخ ،وّب
ٌعبُ٘ أٌ رغَُت اثزىبسٌ  ،إذل إػيبء ٔزبئظ إجيبثُخ عىاء ثبٌٕغجخ
ٌٍؼبٍُِت أو اٌضثبئٓ اٌغُبػ(ِشػٍ عؼفش خًٍُ ،ؿ.14)2012 ،46 :

 .2السياحت العالجيت:
ؽهذ ليبع اٌغُبؽخ يف اٌؼبدل خالي إٌقف اٌضبين ِٓ اٌمشْ ادلبمٍ منىا
ِزضاَـذا ،وأفجؾذ اٌغُبؽخ سبضً ِىلؼب ِزُّضا يف الزقبدَبد اٌؾؼىة ٌزقجؼ
ِٓ أُ٘ اٌميبػبد ػًٍ ادلغزىي اٌؼبدلٍ ،ؽُش حينً ليبع اخلذِبد اٌغُبؽُخ
أمهُخ وجَتح  ،دلب ذلب ِٓ شلُضاد ػٓ ثبلٍ اخلذِبد و٘زا ساعغ خلقىفُخ
اٌغُبؽخ.
.1.2

تعريف السياحت

رؼذدد رؼبسَف اٌغُبؽخ ورٌه وفمب ِساء ادلهزُّت ثذساعخ ىجُؼزهـب
وِىىْاهتـب وعىأجهب ووفمب ِساء ادلٕظّبد اٌؼبدلُخ واٌذوٌُخ ادلهزّخ ثبٌغُبؽخ
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اٌذوٌُخ ،وديىـٓ رغٍُو اٌنىء ػًٍ ثؼل اٌزؼبسَف ػًٍ إٌؾى اٌزبرل:
سوضد ِٕظّخ اٌغُبؽخ ػًٍ إػيبء إٌؾبه اٌغُبؽٍ ففخ إٌؾبه
اٌقٕبػٍ ،ؽُش ػشفذ اٌغُبؽخ ػًٍ أهنب:

" رؼجَت َيٍك ػًٍ اٌشؽالد

اٌزشفُهُخ ،وٍ٘ رلّىع األٔؾيخ اإلٔغبُٔخ ادلىعهخ ٌزؾمُك ٘زا إٌىع ِٓ
اٌشؽالد ،وٍ٘ فٕبػخ رغبػذ ػًٍ عذ ؽبعبد اٌغبئؼ  (15ثىفٍُؼ ٔجًُ ،ؿ:
.")2010 ،36
رؼشف أَنب ثأهنب :رلّىػخ األٔؾيخ احلنبسَخ ،االلزقبدَخ واٌزٕظُُّخ
اخلبفخ ثبٔزمبي األؽخبؿ إذل ثٍذ غَت ثٍذُ٘ وإلبِزهُ فُٗ دلذح ال رمً ػٓ
أسثؼخ وػؾشوْ عبػخ ثأٌ لقذ وبْ ػذا لقش اٌؼًّ اٌزٌ َذفغ أعشٖ ِٓ داخً
اٌجٍذ ادلضاس (ٕ٘بء ػجذ اٌغفبس محىد  ،ؿ ،16)2011 ،44 :فزهزُ حبشوخ اٌغُبػ
اٌزَٓ َميؼىْ ِغبفخ (  )ًُِ 100فأوضش ٌٍؾقىي ػًٍ ادلشاف اٌغُبؽُخ ولنبء
ِذح ثُت (َىَ -عٕخ) ،أِب إرا لٍذ ادلغبفخ وِذح اٌمنبء ػٓ رٌه فزغًّ ؽُٕئز
ثبٌزشفُٗ أو اٌزشوَؼ (وائً لبعُ ساؽذ  ،ؿ ،17)2010 ،71 :رىعٗ ادلٕظّبد
اٌغُبؽُخ ٔؾبىهب ٌفئخ اٌغُبػ ،اٌيت ػشفزهب ادلٕظّخ اٌؼبدلُخ ٌٍغُبؽخ
 :O.M.Tأٔٗ وً ؽخـ َغبفش خبسط ِىىٕٗ زلً إلبِزٗ األفٍٍ ألٌ عجت
غَت اٌىغت ادلبدٌ عىاء وبْ داخً ثٍذٖ "عبئؼ وىٍت" أو ثٍذ أخش "عبئؼ أعٕيب"
ٌفزشح رضَذ ػٓ  24عبػخ (زلّذ ِشعٍ احلشَشٌ ،ؿ ،18)1991 ،18 :فهٕبن
فئزُت ِٓ اٌضواس مهب(ِب٘ش ػجذ اٌؼضَض رىفُك ،ؿ:19)1997 ،27:
أ .اٌغبئؾُت ( :)touristsوُ٘ اٌضائشَٓ ادلؤلزُت اٌزَٓ َمُّىْ ػًٍ األلً
دلذح  24عبػخ يف ادلٕيمخ اٌيت َضوسوهنب.
ة .ادلزًت٘ىْ ( :)excursionistsوُ٘ اٌضائشوْ ادلؤلزُت دلذح رمً ػٓ
عبػخ يف ادلٕيمخ اٌيت َضوسوهنب.
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أنواع السياحت:

جيذس اإلؽبسح أْ ٌٍغُبؽخ

ػذح أٔىاع ىجمب ٌٍّؼبََت اٌيت رؤخز يف رقُٕف

اٌغُبػ ،واجلذوي ادلىارل ٍِخـ ألٔىاع اٌغُبؽخ ؽغت ِؼبََت رقُٕفهب :
اجلذوي سلُ ( :)01أٔىاع اٌغُبؽخ
معيار التصنيف

انغزض أو انذافع مه
انسياحت
انىطاق انجغزافي أو انحذود
انسياسيت
طبيعت انزحهت انسياحيت
(انعذد)
مذة اإللامت
انجىسيت
انسه

نوع السياحة

انسـياحت االلتصـادیت
سياحت انعالجيت ،سياحت انثمافيت،
سياحت
"انتجاریت" ،سياحت انمعارض  ،انسياحت انذیىيت،
انمؤتمزاث ،سياحت انزیاضيت.
انسياحت انمحهيت ،انسياحت نهذاخم ،انسياحت نهخارج ،انسياحت
انذاخهيت ،انسياحت انوطىيت ،انسياحت انذونيت.
انسياحت انفزدیت ،انسياحت انجماعيت.
انسياحت انموسميت ،سياحت شبه انمميم.
وجذ سياحت انمواطىيه انذیه یعمهون بانخارج ،سياحت انمواطىيه
انذیه یعمهون بانذاخم.
سياحت انشباب ،انىاضجيه ،سياحت ما بعذ انتماعذ.

ادلقذس ِٓ :إػذاد ا ٌجبؽضُت ثبالػزّبد ػًٍ :ثشصلٍ أديٓ ،اخلذِبد اٌغُبؽُخ
وأصش٘ب ػًٍ عٍىن ادلغزهٍه  :دساعخ ؽبٌخ رلّىػخ ِٓ اٌفٕبدق اجلضائشَخ،
ِبعغزَت زبقـ إداسح اٌزغىَمُخ ،عبِؼخ زلّذ ثىلشح  ،ثىِشداط-2008 ،
 ،2009ؿ.96
ٔالؽظ ِٓ اجلذوي أػالٖ أْ ٌٍغُبؽخ أٔىاع ػذح ،فبرا أخزٔب٘ب ِٓ عبٔت
اٌذوافغ ادلؤدَخ ٌٍمُبَ هبب ،أٌ وفمب دلؼُبس اٌغشك ِٓ اٌغُبؽخ  ،صلذ اٌغُبؽخ
اٌؼالعُخ وٍ٘ زلىس دساعزٕب ،ار ٔؼشفهب ػًٍ أهنب ٍ٘ :اٌغُبؽخ

ٌزٍمٍ اٌغُبػ

اٌؼالط فـٍ ادلـقؾبد أو إٌـً ِٕبىك وعىد إٌُبثُغ اٌىربَزُخ (لبعُ اٌشثذاوٌ،
ؿ ،20)2014 ،862 :وَؼزّذ ٘زا إٌىع ِٓ اٌغُبؽخ ثؾىً وجَت ػًٍ
اخلقبئـ اٌيجُؼخ ورؼزرب اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ ِٓ أٔىاع اٌغُبؽخ احلّىَخ وٍ٘
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ٔىػُت :عُبؽخ ػالعُخ افيٕبػُخ ،وعُبؽخ ػالعُخ ىجُؼُخ

(عبُِخ حلىي ،

ؿ ،21)2012 ،03 :وّب ٘ى احلبي يف ٔجغ محبَ اٌقبحلُت يف والَخ ثغىشح.
ورٕمغُ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ لغُّت:
اٌغُبؽخ ثبٌيشق احلذَضخ  :ورؼزّذ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ ػًٍ اعزخذاَ
ادلشاوض وادلغزؾفُبد احلذَضخ دبب فُهب ِٓ ذبهُضاد ىجُخ ووىادس ثؾشَخ ٌذَهب
ِٓ اٌىفبءح ،رغبُ٘ يف ػالط األفشاد اٌزَٓ ٍَغأوْ إذل ٘زٖ ادلشاوض.
اٌغُبؽخ االعزؾفبئُخ  :رؼزّذ اٌغُبؽخ االعزؾفبئُخ ػًٍ اٌؼٕبفش
اٌيجُؼُخ يف ػالط ادلشمً وؽفبئهُ ِضً إٌُبثُغ ادلؼذُٔخ واٌىربَزُخ واٌشِبي
واٌؾّظ ،ثغشك االعزؾفبء ِٓ ثؼل األِشاك اجلٍذَخ واٌشوِبرُضُِخ ،وريٍك
اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ ػًٍ وال إٌىػُت(اٌُبط ػُبؽٍ  ،ؿ.22)2009 ،19 :
إر أْ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ رٕيىٌ ػًٍ أسثؼخ أسوبْ :إٌمً ،اإلَىاء
(اإللبِخ) ،اٌجُٕخ اٌزؾزُخ واٌفىلُخ ،اٌرباِظ اٌغُبؽُخ واٌيت رؾًّ ادلٕبىك
اٌؼالعُخ واألصشَخ واٌزبسخيُخ واٌزشفُهُخ وغَت٘ب (ػقبَ ؽغٓ اٌغؼُذٌ  ،ؿ:
 .23)2009 ،27وّب َىمؾٗ اٌؾىً اٌزبرل:
اٌؾىً سلُ ( :)01أسوبْ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ
الخدمات والبرامج السياحية

النقل

اإليواء

بزي
بحزي
جوي

فىادق ،شمك ،مخيماث،
موتيالث

وكالث انسفز ،انمىظماث انسياحيت،
األماكه األثزیت وانسياحيت...انخ.

البنية التحتية :طزلاث ،شبكاث انصزف انصحي ،شبكاث اتصال،
انمزافك انعامت انتجاریت وانغيز تجاریت ...انخ
البنية الفوقية :كانفىـــادق ،مطاعم ،مزاكز انمؤتمزاث...انخ
1997
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 )3أمهُخ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ:
رؤدٌ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ إذل صَبدح اٌذخً اٌمىٍِ ػٓ ىشَك اصدَبد
اٌيٍت ػًٍ ادلٕزغبد احملٍُخ (اخلذِبد اٌغُبؽُخ اٌيت رمذِهب ادلشاوض اٌؼالعُخ) ،
إر زبـ وً ِٕيمخ ثقٕبػبد زلٍُخ ِزُّضح  ،ورؼًّ ػًٍ رُّٕزهب وريىَش٘ب
دلمبثٍخ اٌيٍت اٌىالغ ػٍُهب

العُّب ػذَ وفبَخ اٌؼالط اٌذوائٍ ٌٍىضَت ِٓ

األِشاك ،شلب أدي إذل صَبدح اإلٔزبط وفشؿ االعزضّبس اٌغُبؽٍ يف اجملبي
اٌؼالعٍ٘ ،زٖ رؤدٌ ثذوس٘ب إذل صَبدح اٌزؾغًُ ،أٌ صَـبدح اٌؼّبٌـخ

واٌزخفُف

ِٓ اٌجيبٌخ وثبٌزبرل اٌشفبُ٘خ ٌٍّغزّغ  ،ورـؤدٌ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ وزٌه إذل
إصاٌخ اخلًٍ االلزقبدٌ اإللٍٍُّ ورٌه ػٓ ىشَك ادلغبمهخ ثزىصَغ اٌشخـبء
االلزقبدٌ وّب رؼزرب ِقذساً ِهّبً ِٓ ِقبدس اٌؼٍّخ اٌقؼجخ  ،أٌ ِقذس عُذ ِٓ
ِقبدس دخً اٌذوٌخ(عٍُّبْ ػٍٍ اٌميبثشٌ ،ؿ.24 2000 ،04 :
ِ )4مىِبد اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ
إْ اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ رٕيىٌ ػًٍ اٌؼذَذ ِٓ اٌؼٕبفش واٌيت ِٓ أمههب:
ادلمىِبد وادلىاسد اٌغُبؽُخ ،اٌزغهُضاد اٌغُبؽُخ ،خذِبد ادلىافالد
واالرقبالد ،اٌزشوَظ اٌغُبؽٍ ،اٌيٍت اٌغُبؽٍ ،اخلذِبد اٌغُبؽُخ (األعبعُخ
واٌغبٔذح)(

 ،ؿ ،25)2002 ،24 :وّب رشرىض ػًٍ رلّىػخ ِٓ

ادلمىِبد ٔزوش ِٕٗا (:26ػجذ اٌشصاق ِىالٌ خلنش ،ؿ)2006 ،68 :
ادلمىِبد اٌيجُؼُخ :وسبضً وً اٌظشوف ادلٕبخُخ وسببَض اٌفقىيِٕ ،بىك
دافئخ ،محبِـبد ِؼذُٔـخ ...اخل ،أٌ وـً ِظب٘ش عزة اٌظَبػ .
ادلمىِبد اٌجؾشَخ :ورزّضً يف اجلىأت اٌزبسخيُخ وبِصبس ،ادلؼبدل ،اٌؾىا٘ذ،
األىالي ،اٌفٕىْ اٌؾؼجُخ ادلخزٍفـخ ،اٌضمبفبد واٌؼبداد ٌذي اٌغىبْ ...اخل.
ادلمىِبد ادلبٌُخ واخلذُِخ :ورزّضً يف ِذي رىافش اٌجٍت اٌزؾزُخ،
وبدليبساد إٌمً اٌربٌ واجلىٌ ،وِذي ريىس سلزٍف اٌميبػبد اٌقٕبػُخ،
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اٌزغبسَخ ،اٌجٕىن ،اٌؼّشاْ ...اخل ،وِذي رىافش اخلذِبد ادلىٍّخ وبٌربَـذ،
اإلىؼـبَ ،اٌفٕبدق ،ادلمبٍِ٘ ،شاوض اٌزشفُٗ واٌزغٍٍ ح ،وّب رؼزّذ اٌغُبؽخ ػًٍ
لذساد اٌذوي ادلخزٍفخ ػًٍ رؾغُغ اٌغُبؽخ دبب رمذِٗ ِٓ رغهُالد وِغزىي
ٌألعـؼبس ،ولذسح دػبئُخ ػًٍ سلزٍف وعبئً اإلػالَ ِٓ أعً عزة اٌغبئؾُت،
ِىافالد عهٍخ ،أِٓ واعزمشاس وسػبَـخ فـؾُخ وبٍِخ وؽغٓ ِؼبٍِخ ولذسح ػًٍ
إثشاص مجُغ اجلىأت واخلقىفُبد اٌيت هتُ اٌغبئؾُت دبخزٍف فئبهتُ
وسغجبهتُ .

 .3اإلطار التطبيقي للذراست:
َؼىد ِٕجغ محبَ اٌقبحلُت ٌٍّشوت إذل اٌؼهذ اٌشوِبين  ،ؽُش وبْ فُٗ
محبَ آٔزان ،إذل غبَخ  ،َ1970أَٓ لشسد ِذَٓح ثغىشح إٔؾبء محبَ لشَت إذل
ػبفّخ اٌىالَخ  ،واثزذءا ِٓ  1988ودبشعىَ سلُ ( ،)88/01أفجؼ ِشوت محبَ
اٌقبحلُت ربثؼب دلؤعغخ اٌزغَُت اٌغُبؽٍ و٘ى ِغغً يف اٌغغً اٌزغبسٌ ٌٍى الَخ
ربذ سلُ (  /90ة  ()013 /سوثىسربط ؽىي ِشوت محبَ اٌقبحلُت ثجغىشح ،
.27 2008
ؽُش َؼزرب ِشوت محبَ اٌقبحلُت ِٓ أُ٘ ادلٕظّبد اٌغُبؽُخ ادلىعىدح
يف ِذَٕخ ثغىشح ،ؽُش َمغ يف اجلهخ اٌؾّبٌُخ اٌغشثُخ ٌٍىالَخ ،وَجؼذ ػٓ وعو
ادلذَٕخ ةـ  2وُ ،وَزشثغ ػًٍ ِغبؽخ إمجبٌُخ رمذس ثىاؽذ ٘ىزبس ومخغخ
وعزىْ آسِٕ ،هب  27وٍُ ٘ىزبس ِجُٕخ ٘ 24ىزبس أسك ػبسَخ ٌٍزىعغ ِٕهب ٌٍّٕؼأح
اٌمبػذَخ وادلغبؽبد خنشاء  ،وّب أْ ادلٕجغ اٌشئُغٍ ٌٍُّبٖ ادلؼذُٔخ َجؼذ ػٓ
ادلشوت ثـ  5.5وُ ٘ى اٌزٌ وبْ ِجٍت ػٍُٗ احلّبَ اٌمذمي يف اٌؼهذ اٌشوِبين

،

واٌزٌ أصجزذ اٌذساعبد اٌىُُّبئُخ اٌيت أعشَذ ػًي ُِب٘ٗ أهنب غُٕخ ثبٌقىدَىَ
واٌىٍىس ِغ ٔغجخ وجَتح ِٓ اٌىربَذ وٍ٘ رزجغ ِقذس ىجُؼٍ ةٔغجخ رذفك ُِبٖ
 65ي /صب ،ػٕذ دسعخ ؽشاسح  ،°َ46ؽُش رؼبجل ٘زٖ ادلُبٖ ػذح أِشاك ،إر
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َقٕف ادلسوت واٌفٕبدق اٌزبثؼخ ٌٗ ثزقُٕف صالس صلىَ

(ِذَشَخ اٌغُبؽخ

واٌقٕبػخ اٌزمٍُذَخ ٌىالَخ ثغىشح).28
وثؼذ اٌزؼشف ػًٍ ادلٔظّخ اٌغُبؽُخ اٌؼالعُخ زلً اٌذساعخ ومجغ
ادلؼٍىِبد إٌظشَخ ػٕهب ،وبْ ٌضاِب إرجبع ِٕهظ ِؼُت واالػزّبد ػًٍ ىشق زلذدح
جلّغ ادلؼيُبد اٌالصِخ ،وِجبؽشح رٕظُّهب وربٍٍُهب وِٓ مت رفغَتٖ  ،و ًٌوفىي
ئزبئظ اٌذساعخ مت االػزّبد ػًٍ أدارُت جل ِغ اٌجُبٔبد وادلؼٍىِبد األوٌُخ مهب:
ادلالؽظخ :ادلالؽظخ ٍ٘ األداح األوضش ومىؽب وفذلب إلصجبد احلمبئك،
فهٍ رزىىْ ِٓ ػٍُّبد ػمٍُخ ِزذاخٍخ إذل عبٔت رىٌُذ ادلؾب٘ذاد

واخلشوط

ثفىشح ػٓ اٌظب٘شح ادلذسوعخ ،ادلزّضٍخ يف ِؼشفخ دوس االثزىبس اٌزغىَمٍ يف إٔؼبػ
اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ ثبدلشوت اٌغُبؽٍ محبَ اٌقبحلُت ثجغىشح.
ادلمبثٍخ :رؼذ ادلمبثٍخ أداح ثبسصح ِٓ أدواد اٌجؾش اٌؼٍٍّ ،ؽُش مت إعشاء
ِمبثٍخ ؽخقُخ ِغٍمخ ِغ سئُظ ِقٍؾخ اٌزغىَك و
اٌذساعخ ،اٌيت مت اعزخذاِهب

3ػّبي يف ادلشوت زلً

وأداح سئُغُخ جلّغ اٌجُبٔبد واخلشوط ثٕزبئظ

اٌذساعخ واإلعبثخ ػٓ إؽىبٌُخ ادليشوؽخ ثؼذ ربًٍُ اٌجُبٔبد وِؼبجلخ
ادلؼٍىِبد.
ؽُش سبؾىسد أعئٍخ ادلمبثٍخ فُّب ٍٍَ:
ً٘ لبَ ِشوت محبَ اٌقبحلُت ثئمبفخ خذِخ عذَذح سببِب مّٓ
رؾىٍُخ خذِبرٗ؟
ً٘ أمبف ِشوت محبَ اٌقبحلُت ربغُٕبد ػًٍ خذِبرٗ اٌمذديخ؟
ألبَ ِشوت محبَ اٌقبحلُت حبزف خذِخ ِٓ خذِبرٗ؟
ِٓ خالي االعبثبد ادليشوؽخ مت اٌزىفً أْ اخلذِبد اٌؼالعُخ ادلشوت
لذديخ دل جيشي ػٍُهب ربغُٕبد وجَتح وامؾخ إال يف خذِخ اٌفٕذلخ ٌفٕذق
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إٌخًُ اٌزٌ مت إػبدح رشُِّٗ ،ودل َمُ ثزىعُغ خو خذِبرٗ األعبعُخ،
وثبٌزبرل دل َزُ إدخبي خذِخ أو أوضش عذَذح مّٓ خذِبد ٖ اٌمذديخ  ،ولُبَ
ادلشوت حبزف عضئٍ ٌٍخذِبد ،وؾزف خذِخ اٌقىٔب ثبٌقُف وخذِخ ادلغجؼ
ثبٌؾزبء.
ً٘ َمىَ ِشوت محبَ اٌقبحلُت ثئعشاء زبفُنبد يف أعؼبس خذِبرٗ؟
ً٘ ديٕؼ ِشوت محبَ اٌقبحلُت اِزُبصاد عؼشَخ رجؼب ٌٕىع صثبئٕٗ؟
وخبقىؿ اٌغؼش ،فزُ اٌزىفً أْ ادلشوت َنغ عؼش واؽذ ِؼمىي ىٍُخ
اٌغٕخ ِهّب رغَت اٌيٍت ػًٍ اخلذِخ اٌؼالعُخ ،وثبٌزبرل

ال رىعذ زبفُنبد

عؼشَخ ثأؽىبي عذَذح ،غَت أٔٗ َنغ أعؼبس سلزٍفخ ٌٕفظ اخلذِخ ثبالخزالف
اٌضثبئٓ ( ىالة ،صوعُت ،أىفبي ،ؽُىؿ ،ػّبي) ،فُمذَ اِزُبصاد عؼشَخ ٌألىفبي
ووزا ٌؼّبي ادلشوت ،وّب رىمؼ ٌٕب أْ األعؼبس احملذدح خلذِبد ادلشوت ال َشاػٍ
ثذسعخ وجَتح ٌٍمذسح اٌؾشائُخ ٌٍّغزهٍىُت وادلغزؼذ دفؼٗ ،ألٔٗ ؽغت اعبثبد
ادلمبثخ وادلالؽظخ اعزٕزغٕب أٔٗ ٌُظ وً أفشاد اٌؼُٕخ لبدسح ػًٍ دفغ اٌغؼش
ِمبثً اخلذِبد ادلمذِخ غَت أهنُ ِنيشَٓ ٌٍذفغ ِمبثً ثؼل اخلذِبد خقىفب
خذِخ اٌؼالط.
ً٘ َغزخذَ ِشوت محبَ اٌقبحلُت وعبئً عذَذح ٌزشوَظ خذِبرٗ؟
ً٘ َؼزّذ ِشوت محبَ اٌقبحلُت ػًٍ أعبٌُت عذَذح ٌزُّٕخ اٌؼاللخ ِغ
اٌضثبئٓ؟
َمىَ ادلشوت ثؼشك خذِبرٗ اٌؼالعُخ ػرب اذلبرف ،وادلٍقمبد غَت أهنب
ال سبٕؼ ٌٍضثبئٓ وىً ،ووزا ػرب ِىلؼٗ االٌىزشوين غَت أهنُ ال َمىِىْ ثزؾذَش
وً ِب ٘ى عذَذ ِٓ اٌؼشوكِ ،ؼٌت أْ عبٔت اٌزشوَظ خلذِبد ادلشوت ِزّضً يف
ادلؼبسك اٌغُبؽُخ ،ادلقمبد االؽهبسَخ فُهب فىس ػٓ ثؼل اخلذِبد ربذ ؽؼبس
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"" ثىً فؾخ" ،يف اإلراػخ ،ويف ادلىلغ االٌىزشوين ِٓ ػبَ

 2014دل َزُ

ربذَضٗ ،أٌ أْ اإلػالْ ػٓ خذِبد ادلشوت ثبألفىبس ِأٌىفخ وٌُظ ِجزىشح.
أِب عبٔت رُّٕخ اٌؼاللخ ِغ اٌضثبئٓ ،فُىىْ ِٓ خالي ا٘زّبِهُ ثشأَهُ
وسمبُ٘ ػٓ خذِبرٗ ػرب اذلبرف وادلمبثالد اٌؾخقُخ.
ً٘ َىفش ِشوت محبَ اٌقبحلُت خذِبرٗ ػًٍ ِذاس  24عبػخ وً َىَ؟
ارنؼ أٔٗ َىعذ ثؼل اخلذِبد اٌؼالعُخ ال رىفش يف ػًٍ ِذاس

24

عبػخ وخذِخ احلّبَ ِٓ اٌغبػخ  8أٌ  10فجبؽب ،غَت أْ ادلشوت َجمً يف
اخلذِخ ػًٍ ِذاس  24عبػخ وبٌفٕذق ورلبالد اٌزفغؼ ولبػخ األفشاػ.
ً٘ َؼزّذ ِشوت محبَ اٌقبحلُت ػًٍ ِؼذاد وأعهضح عذَذح يف رمذمي
اخلذِخ؟
ارنؼ أْ ادلشوت َزىفش ٌذَٗ ِؼذاد ووعبئً اٌؼالط اٌالصِخ ٌزمذمي
خذِخ اٌؼالط ٌىٓ غَت ِزغذدح
ً٘ َزُ ؽغض خذِبد ِشوت محبَ اٌقبحلُت ػرب االٔزشُٔذ؟
وبٔذ االجيبثخ فُّب خيـ احلغض ،اهنب رزُ ػرب اذلبرف ثبٌٕغجخ
اٌضثبئٓ اٌزَٓ َميّىْ يف ِغبفبد ثؼُذح ،واحلغض االٌىزشوين ػرب االٔزشُٔذ
ثبٌٕغجخ خلذِبد اٌفٕذلخ ػًٍ ِغزىي فٕذق إٌخًُ فموٌ ،ىٓ فٕذق اٌىجَت ال
َزُ رٌه.
ً٘ َىظف ِشوت محبَ اٌقبحلُت ػّبي ِىىُٔت وِؤٍُ٘ت؟
ارنؼ أْ ادلشوت َغزميت ػّبي ِىىُٔت ذبؼٍهُ لبدسَٓ ػًٍ اعزؾبسهتُ
ورمذمي وبفخ ادلؼٍىِبد اٌيت رفُذ اٌضثبئٓ خبفخ اٌزؼبًِ ِغ وجبس اٌغٓ،
ورىظُف ػّبي روٌ ِهبساد رؼىظ عىدح اخلذِخ ِٓ ٔبؽُخ اٌؼالط فهى َىظف
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أىجبء سلزقُت يف ػذح أِشاك ،ثبإلمبفخ إذل ػّبي سلزقُت يف اٌزذٌُه وفمب
ٌىً ؽبٌخ ِشَل ٌٍمُبَ خبذِخ اٌؼالط.
ً٘ لبَ ِشوت محبَ اٌقبحلُت ثئػبدح رشُُِ ُ٘بوٍٗ؟
ارنؼ أْ احملُو ادلبدٌ ٌٍّشوت اخلبؿ ثبدلجٌت ٌُظ ٌٗ ال عبرثُخ وال
إصبسح ِٓ ٔبؽُخ األٌىاْ واٌزقُُّ حبذ رارٗ خبفخ ِذخً ادلشوت ،ودل جيذد
رٕظُّٗ اٌذاخٍٍ و٘ى لذمي لذَ ادلشوت .سغُ أٔٗ َزّزغ دبغبؽخ وجَتح غَت
ِغزغٍخ وثزقُُّ ٌُظ عزاة ثبٌمذس اٌىبيف خبفخ ادلشوض اٌشئُغٍ ٌزمذمي
اخلذِخ فهى لذمي عذا ،إال أْ يف فٕذق إٌخًُ فهى ِمجىي ٔىػب ِب ،وارنؼ أٗ
يف هنبَخ وً عٕخ َزُ غٍك ادلشوت ٌغشك اػبدح رشُِّٗ وٌىٓ ال َزُ رٌه وَؼُذ
اٌفزؼ ادلشوت ِٓ عذَذ.
ً٘ َؾزشه ِشوت محبَ اٌقبحلُت ٌجبط ِىؽذ دلمذٍِ خذِبرٗ؟
رجُت أْ ادلشوت َؾزشه اٌٍجبط ادلىؽذ دلمذِى خذِبرٗ ٌُزؼبسفى ػٍُهُ
اٌضثبئٓ.
ً٘ َهزُ ِشوت محبَ اٌقبحلُت ثؾىبوٌ اٌضثبئٓ؟
َزنؼ ٌٕب أْ ادلشوت َزُّض ثبعزغبثخ ِٓ ٔبؽُخ االعزفغبساد واٌشد ػًٍ
اٌؾىبوي واٌزغبوة ِغ سدود األفؼبي اٌغٍجُخ واالجيبثُخ وٌىٓ ثذسعخ ِزىعيخ
ال رؼىظ عىدح ػبٌُخ.
ً٘ َىفش ِشوت محبَ اٌقبحلُت أعهضح اٌغالِخ واألِٓ ِزيىسح؟
رجُت أْ أعهضح اٌغالِخ واألِٓ ِزيىسح ٌُظ ِىافك ٌالثزىبس ِٓ ٔبؽُخ
ادلؼذاد واٌزىٕىٌىعُب احلذَضخ ٌذي ادلشوت اٌغُبؽٍ محبَ اٌقبحلُت ثؾىً وجَت،
فهى ٌُظ ِيىس يف وعبئً ربمُك األِبْ يف ِشوض رمذمي اخلذِخ ٌىٓ األِبْ
ثؾىً ػبَ فهى ِزىفش ػّىِب.
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ً٘ ٍَضَ ِشوت محبَ اٌقبحلُت ػّبٌٗ ثبٌزؾٍٍ ثبٌٍيبفخ ِغ اٌضثبئٓ؟
رىفٍٕب أْ ادلشوت َؾزشه ػًٍ ِمذِى خذِبرٗ اٌؼالعُخ اٌزؾٍٍ
ثبٌٍيبفخ ِغ اٌضثبئٓ خبفخ اٌزؼبًِ ِغ وجبس اٌغٓ و روٌ األِشاك اخليَتح،
واٌزىافً ِؼهُ ػرب اذلبرف ،ورىرل اال٘زّبَ اٌفشدٌ ورمذمي ادلؼىٔخ ٌٍضثبئٓ ٌىٓ
ٌُظ ثىعبئً ادلزيىسح ،و٘زا ساعغ ٌيجُؼخ اخلذِخ اٌؼالعُخ اٌٍت رزيٍت رٌه.

الخالصت:
إْ اٌغّبػ ًٌِٕظّبد ثبٌذخىي يف ِؾشوػبد اإلعزضّبس اٌغُبؽٍ يف رلبي
اٌغُبؽخ اٌؼالعُخ ال ثذ ِٓ رؼ قٌق دسعخ ػبٌُخ يف أداء اخلذِبد اٌغُبؽُخ
اٌؼالعُخ ِٓ خالي اٌؼذَذ ِٓ اٌيشق أٔظّخ اإلداسح احلذَضخ  ،ةإدخبي ذبهُضاد
(أِدِ ،ؼذاد )...عذَذح ديىٓ إعزخذاِهب إِب يف رغهًُ رمذمي اخلذِبد
اٌغُبؽُخ ،فنال ػٓ رُّٕخ ادلهبساد ٌٍمىي اٌؼبٍِخ وً ٘زا َىفشٖ ٌٕب االثزىبس
اٌزغىَمٍ يف األٔؾيخ اٌزغىَمٍ ٌٍّٕظّبد اٌغُبؽُخ اٌؼالعُخ دلىاوجخ اٌزيىساد
احلبفٍخ يف اٌغىق اٌغُبؽٍ ،ة

ريىَش وربغُت ىشق اٌؼًّ يف األٔؾيخ

اإللزقبدَخ  ،و اٌزؾذَش يف اجملبالد ادلخزٍفخ ٌٍٕؾبه اٌغُبؽٍ ؽىت رغزيُغ
اٌجمبء و اإلعزّشاس ٌ ،زا دل ٌػذ االثزىبس اٌزغىَمٍ غبَخ يف ؽذ رادٖ ثً أفجؼ
وعٍُخ رغؼً ِٓ ؿ الذلب ادلٔظّبد اٌغُبؽُخ ألعً اٌزفىق واٌزُّض خبذِبد
فشَذح ورو عىدح ،وثبٌزبرل َؼذ االثزىبس اٌزغىَمٍ أؽذ األعٍؾخ اجلُذح ٌزؾمُك
اجل ودح ومّبْ ِغزىي أداء خذِخ عُبؽُخ ػبرل ،وثبٌزبرل رؼ قَك أؼبػ
ٌٍغُبؽخ اٌؼالعُخ .
وفُّب ٍٍَ إٌزبئظ اٌيت مت اٌزىفً إٌُهب خالي
ٔغزؼشمهب يف إٌمبه اٌزبرل:
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 مؼف ِغزىي اٌزغَُت واٌزغذَذ ػًٍ ِغزىي خذِبد ادلشوت اٌغُبؽٍ
محبَ اٌقبحلُت ،ؽُش ٔبدسا ِب َزُ إدخبي ربغُٕبد ػًٍ اخلذِبد
احلبٌُخ ،أو إمبفخ خذِبد عُبؽُخ عذَذح.
 غُبة أٌ عُبعخ رغؼَتَخ ٌزؾفُض اٌيٍت ػًٍ اخلذِبد اٌغُبؽُخ يف
ادلشوت اٌغُبؽٍ.
 غُبة أٌ ذبذَذ أو ريىَش يف ادلؼذاد يف ادلؼذاد واٌىعبئً ادلغزؼٍّخ
ػًٍ ِغزىي اخلذِخ اٌؼالعُخ واٌفٕذلُخ (اٌفٕذق اٌىجَت واجلبضلبد
اٌقغَتح) ،ؽُش أْ ٘زٖ اٌىعبئً رؼىد إذل فزشاد لذديخ عذا.
 اػزرب اٌضثبئٓ أْ ادلشوت َزىافش ػًٍ اجلبرثُخ يف اٌزقُُّ ،وّب أٔٗ
َزالءَ ِغ اٌزشاس اٌضمبيف.
 زلذودَخ ِغزىي ِهبساد وِؤ٘الد ِمذٍِ اخلذِبد يف رلبي رمذمي
اخلذِبد اٌغُبؽُخ ،عىاء ػًٍ ِغزىي اٌفٕبدق أو ادلشاوض اٌؼالعُخ،
شلب جيؼٍهُ ػبعضَٓ ػًٍ ؽً ِؾبوً اٌضثبئٓ ،ورمذمي ادلؼٍىِبد
اٌنشوسَخ ذلُ ،و إْ وبْ ادلشوت َزىافش ػًٍ أىجبء َؾهذ ذلُ اٌضثبئٓ
ثبٌىفبءح اٌؼالعُخ.
 مؼف ِغزىي اٌزشوَظ اٌغُبؽٍ يف ادلشوت ،وخبفخ يف رلبي االثزىبس
اإلػالين اٌزٌ َغّؼ جبزة اٌضثبئٓ ،ورشغُجهُ يف صَبسح ادلشوت،
وذبشثخ خذِبرٗ اٌغُبؽُخ اٌيت َمذِهب.
ٔ مـ اعزخذاَ ادليىَبد وادلٍقمبد احلبئيُخ ٌإلػالْ ػٓ سلزٍف
أٔىاع اخلذِبد اٌغُبؽُخ اٌيت َمذِهب ادلشوت ،أعؼبس٘ب ،خقبئقهب،
أولبد االعزفبدح ِٕهب ،أِبوٓ رىاعذ٘ب ،شلب عؼً اٌضثبئٓ ٌُظ ذلُ
دساَخ وبفُخ ػٓ ػشوك ادلشوت.
 وفبءح إداسح ادلشوت يف ِب خيـ إداسح ولذ أزظبس اٌضثبئٓ ِٓ ،خالي
رمٍُـ ٘زا اٌىلذ إذل ألقً ؽذِ ،غ عشػخ رٍمٍ اخلذِخ
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اٌؼالعُخ واٌفٕذلُخ ،و٘ى ِب َؤصش إجيبثب ػًٍ عىدح اذلذِخ
اٌؼالعُخ.
 مؼف ِغزىي اٌغالِخ واألِبْ يف رىفَت اٌزغهُضاد واٌىعبئً
ادلىعىدح يف ِشاوض اٌؼالط ،خبفخ أْ ٘زٖ األخَتح رغزميت فئبد
ادلشمً ووجبس اٌغٓ ،وروٌ االؽزُبعبد اخلبفخ ،شلب جيؼً ػبًِ
األِبْ أوٌىَخ أعبعُخ ثبٌٕغجخ ذلُ.
 مؼف ِغزىي ٔظبَ اٌزىصَغ يف ادلشوت ،فبحلغض ػرب االٔزشُٔذ غَت
ِفؼً ؽىت اِْ ،وّب أْ اخلذِخ اٌؼالعُخ (وٍ٘ ادلؾبه اٌشئُغٍ
ٌٍّشوت) ال رزىافش إال يف ولذ زلذود يف اٌُىَِ ،غ غُبة وعبئً
اٌزشفُٗ اٌيت ديىٓ أْ َغزغٍهب اٌضثىْ يف أولبد اٌشاؽخ ( لجً وثؼذ
إٌؾبه اٌؼالعٍ).
َ هزُ ادلشوت ثزُُّض ِمذٍِ خذِبرٗ ِٓ خالي ٌجبط ِىؽذ ٌىً
رلبي ،شلب َغّؼ ٌٍضثبئٓ ثبٌزؼشف ػٍُهُ ،االسرُبػ ذلُ ،وىٍت
اخلذِخ وادلؾىسح ِٕهب.
َ ؼزشف اٌضثبئٓ حبغٓ ادلؼبٍِخ اٌيت َجذَهب ِمذٍِ اخلذِبد ادلشوت
ذلُ ِٓ ،خالي اإلفغبء اجلُذ الٔؾغبالد اٌضثبئٓ ،ورمذمي ادلؼٍىِبد
اٌالصِخ ،وادلغبػذاد اٌيت حيزبعىهنب ،وّب أْ ادلشوت َشوض ػًٍ رىفَت
ػٕبَخ وسػبَخ فبئمخ ٌزوٌ االؽزُبعبد اخلبفخ ِٓ ،خالي اال٘زّبَ
اٌؾخقٍ هبُ ،وٍ٘ ِب رزيٍت ٘زٗ إٌىػُخ وُ اٌضثبئٓ ،شلب َذي
ػًٍ رىافش اٌغٍىن اإلٔغبين دلمذٍِ اخلذِبد ثؾىً ػبَ.
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 1محُذ اٌيبئٍ ،ثؾَت اٌؼالق ،ريىَش ادلٕزغبد ورغؼَت٘ب ،داس اٌُبصوسٌ اٌؼٍُّخ ٌٍٕؾش
واٌزىصَغ ،ػّبْ ،2008 ،ؿ .50
ِ 2هبثبد ٔىسٌ ػجذ اهلل ،أؼىبعبد االثزىبس اٌزغىَمٍ ػًٍ األعبٌُت ادلزجؼخ يف رشوَظ
اخلذِبد اٌزغىَمُخ اٌفٕذلُخ :دساعخ ُِذأُخ يف ػذد ِٓ اٌفٕبدق يف زلبفظخ أسثًُ،
اجملٍخ اٌؼشالُخ ٌٍؼٍىَ اإلداسَخ ،اٌؼذد  ،03عبِؼخ وشثالء ،اٌؼشاق ،2009 ،ؿ .258
ِ 3ؤَذ ػجذ ؽغٓ اٌفنً ،اإلثذاع يف ازببر اٌمشساد اإلداسَخ ،داس ادلُغشح ٌٍٕؾش واٌزىصَغ،
ػّبْ ،2000 ،ه  ،01ؿ.421
4 Philip. Philip,K, et Gary. A, principes de marketing. France, person
education, 2007, p44.
 5سائذ عٍُّبْ وآخشوْ ،االثزىبس اٌزغىَمٍ وػاللزٗ جبىدح اخلذِخ اٌقؾُخ يف اٌميبع
احلىىٍِ دساعخ يف اٌؾشوخ اٌؼبِخ ٌزغىَك األدوَخ وادلغزٍضِبد اٌيجُخ ،رلٍخ اإلداسح
وااللزقبد ،اٌؼذد  ،77دساعخ ػشثُخ ،اٌؼشاق ،2009 ،ؿ.125
 6اٌجىشٌ صبِش ،اٌزغىَك أعظ وِفبُُ٘ ِؼبفشح ،داس اٌُبصوسٌ ٌٍٕؾش واٌزىصَغ ،ػّبْ،
 ،2006ه ،01ؿ .128
7عٍُّبْ سائذ ،وشصلٍ اٌؼضاوٌ عؾش أمحذ ،إٌؼٍُّ فبمً ،االثزىبس اٌزغىَمٍ وػاللزٗ
جبىدح اخلذِخ اٌقؾُخ يف اٌميبع احلىىٍِ دساعخ يف اٌؾشوخ اٌؼبِخ ٌزغىَك األدوَخ
 ،77دساعخ ػشثُخ ،اٌؼشاق،

وادلغزٍضِبد اٌيجُخ ،رلٍخ اإلداسح وااللزقبد ،اٌؼذد
 ،2009ؿ .125

8ػٍٍ اجلُبؽٍ ،ؽبٌخ االثزىبس يف ادلٕظّخ وأؼىبعبهتب ػًٍ االثزىبس اٌزغىَمٍ واألداء:
دساعخ ُِذأُخ ٌؼُٕخ ِٓ ؽشوبد رىٕىٌىعُب ادلؼٍىِبد األسدُٔخ ،اجملٍخ اٌؼشثُخ
األسدُٔخ ٌٍؼٍىَ اٌزيجُمُخ واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ ،اجملٍذ

 ،06اٌؼذد  ،02عبِؼخ اٌؼٍىَ

اٌزيجُمُخ واإلداسَخ ،األسدْ ،2003 ،ؿ .11
 9ؽبفظ أثى مجؼخ ٔؼُُ ،اٌزغىَك االثزىبسٌِٕ ،ؾىساد ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ اإلداسَخ،
عبِؼخ اٌذوي اٌؼشثُخ ،اٌمب٘شح ،2011 ،ه ،02ؿ.191
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10ػّبس محُىد ،زلّذ فىصٌ ؽؼىيب ،والغ االثزىبس اٌزغىَمٍ يف اٌزىصَغ يف اٌؾشوخ
اجلضائشَخ ٌٍىهشثبء واٌغبص :دساعخ ؽبٌخ ِذَشَخ اٌزىصَغ فشع وسلٍخ ؽنشٌ ،رلٍخ
أداء ادلؤعغبد اجلضائشَخ ،اٌؼذد  ،6عبِؼخ لبفذٌ ِشثبػ ،وسلٍخ ،2014 ،ؿ .13
 11لشَؾٍ زلّذ اٌقغَتٔ ،ؼّىْ و٘بة ،إٌظُ ادلؼبفشح ٌزىصَغ اخلذِبد ادلقشفُخ وّذخً
ٌضَبدح اٌمذسح اٌزٕبفغُخ ٌٍجٕىن اٌزغبسَخ اجلضائشَخ ِغ اإلؽبسح إذل ؽبٌخ اجلضائش،
رلٍخ أحببس الزقبدَخ وإداسَخ ،اٌؼذد اٌشاثغ ،عبِؼخ زلّذ خُنش ،ثغىشح،

،2009

ؿ.120
 12غغبْ فُقً ػجذٌُ ،ش ػجذ اٌشصاق وبًِ ،دوس اٌزغىَك االثزىبسٌ يف رؼضَض ِىبٔخ خذِخ
االرقبالد يف ر٘ٓ اٌضثىْ :دساعخ اعزيالػُخ ألساء ػُٕخ ِٓ ِغزخذٍِ اذلبرف
إٌمبي يف ِشوض زلبفظخ فالػ اٌذَٓ ،رلٍخ عبِؼخ وشوىن ٌٍؼٍىَ اإلداسَخ
وااللزقبدَخ ،اجملٍذ  ،6اٌؼذد  ،2عبِؼخ وشوىن ،اٌؼشاق ،2016 ،ؿ.34
 13عفُبْ ٔمّبسٌ ،اإلثذاع واالثزىبس يف إٌظبَ ادلقشيف ودوسٖ يف ربغُت ادلُضح اٌزٕبفغُخ
ٌٍجٕىن ،ادلٍزمً اٌذورل األوي ؽىي :الزقبدَبد ادلؼشفخ واإلثذاع ،سلرب اٌجؾش ؽىي
اإلثذاع و رغَت ادلٕظّبد و ادلؤعغبدَ ،ىٍِ 18 ،17 :أفشًَ ،وٍُخ اٌؼٍىَ االلزقبدَخ و
اٌزغبسَخ وػٍىَ اٌزغَُت ،عبِؼخ عؼذ دؽٍت ،اٌجٍُذح ،2013 ،ؿ .15
ِ 14شػٍ عؼفش خًٍُ ،دوس اٌزغىَك االثزىبسٌ يف ربمُك ادلُضح اٌزٕبفغُخ :دساعخ ربٍٍُُخ
ألساء ػُٕخ ِٓ ِىظفٍ ؽشوخ ؽىّبء ٌقٕبػخ األدوَخ وادلغزٍضِبد اٌيجُخ يف ادلىفً،
رلٍخ عبِؼخ األٔجبس ٌٍؼٍىَ االلزقبدَخ واإلداسَخ ،اجملٍذ  ،4اٌؼذد  ،9عبِؼخ األٔجبس،
اٌؼشاق ،2012 ،ؿ .46
 15ثىفٍُؼ ٔجًُ  ،رمشود زلّذ  ،دساعخ ِمبسٔخ ٌىالغ ليبع اٌغُبؽخ يف دوي مشبي إفشَمُب:
ؽبٌخ (اجلضائش ،رىٔظ ،ادلغشة) ،ادلزمً اٌىىٍت األوي ؽىي اٌغُبؽخ يف اجلضائش :
اٌىالغ و اِفبق َىٍِِ 12-11 :بٌ ،2010 ،ؿ.32
ٕ٘ 16بء ػجذ اٌغفبس محىد ،ػٍٍ ِغبِظ سثُغ ،دساعخ اجلذوي االلزقبدَخ دلؾشوع اجملّغ
اٌغُبؽٍ ػٍٍ حبَتح اٌغُذ اٌؼظُُ يف اٌؼشاق ،اجملٍخ اٌؼشالُخ ٌٍؼٍىَ االلزقبدَخ،
اٌؼذد  ،2011 ،29ؿ.44
 17وائً لبعُ ساؽذ ،اٌزقىساد ادلغزمجٍُخ ٌزيىَش اٌميبع اٌغُبؽٍ يف اٌجقشح ،رلٍخ
دساعبد اٌجقشح ،اٌؼذد  ،2010 ،10ؿ.71
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أ.كريمت بن شريف

 د .عبذ الحق رايســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18زلّذ ِشعٍ احلشَشٌ ،عغشافُخ اٌغُبؽخ ،داس ادلؼشفخ اجلبِؼُخ ،اإلعىٕذسَخ،1991 ،
ؿ.18
ِ 19ب٘ش ػجذ اٌؼضَض رىفُك ،فٕبػخ اٌغُبؽخ ،داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش واٌزىصَغ ،ػّبْ،

،1997

ؿ.27
 20لبعُ اٌشثذاوٌ ،اٌغُبؽخ وآفبلهب ادلغزمجٍُخ يف عٍيٕخ ػّبْ ،رلٍخ عبِؼخ دِؾك،
اجملٍذ  ،30اٌؼذد  ،2+ 1دِؾك ،2014 ،ؿ.862
 21عبُِخ حلىي ،ساوَخ محبؽٍ ،اٌغُبؽخ احلّىَخ وأعٍىة ٌزشلُخ اٌغُبؽخ اٌذاخٍُخ يف
اجلضائش :دساعخ ؽبٌخ والَخ لبدلخ ،ادلٍزمً اٌىىٍت اٌضبين :فشؿ وسلبىش اٌغُبؽخ
اٌذاخٍُخ يف اجلضائشَ ،ىٍِ

ٔ 18-19ىفّرب  ،عبِؼخ احلبط خلنش  ،ثبرٕخ،2012 ،

ؿ.3
 22اٌُبط ػُبؽٍ ،اخلذِبد اٌغُبؽُخ اٌفٕذلُخ واٌزُّٕخ احلنشَخ يف عُغـــً

"ِذَٕخ

عُغـً منىرعـب "  ،ؽهبدح ًٌُٕ ادلبعغزَت  ،زبقـ ػٍُ االعزّبع احلنشٌ ،عبِؼخ
ِٕزىسٌ  -لغٕيُٕخ ،2009-2008 ،ؿ.19
 23ػقبَ ؽغٓ اٌغؼُذٌ ،إداسح ِىبرت وؽشوبد ووالد اٌغُبؽخ واٌغفش ،داس اٌشاَخ ٌٍٕؾش
واٌزىصَغ ،ػّبْ ،2009 ،ه ،01ؿ .27
 24عٍُّبْ ػٍٍ اٌميبثشٌ ،اٌجُٕخ األعبعُخ ودوس٘ب يف اٌزُّٕخ اٌغُبؽُخ ،وصاسح اٌزخيُو
واٌزُّٕخ ،2000 ،ؿ.4
 25إِبَ ػىاد وآخشوْ ،إداسح ادلٕؾبد اٌغُبؽُخ ،داس اٌقفب ٌٍٕؾش واٌزىصَغ ،ػّبْ،

،2002

ؿ.24
26ػجذ اٌشصاق ِىالٌ خلنش ،خبٌذ ثىسؽٍٍِ ،زيٍجبد رُّٕخ اٌميبع اٌغُبؽٍ يف االلزقبد
اجلضائشٌ ،اجملٍخ اجلضائشَخ ٌٍزُّٕخ االلزقبدَخ،

اٌؼذد  ،4عبِؼخ لبفذٌ ِشثبػ،

وسلٍخ ،2016 ،ؿ.68
 27سوثىسربط ؽىي ِشوت محبَ اٌقبحلُت ثجغىشح ،ؽقخ عٍغٍخ أؽشىخ وصبئمُخ ؽىي
احلّبِبد ادلؼذُٔخ يف اجلضائش ،إػذاد وإخشاط عٍُت فىؽبي.2008 ،
ِ 28ذَشَخ اٌغُبؽخ واٌقٕبػخ اٌزمٍُذَخ ٌىالَخ ثغىشح .
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