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ت 32  263 مؿخىي بَخما  ؤٞغاص الُٗىت بالؿُاخت الخمٍى

ت مؿ 33 تبالىظهاث ؤٞغاص الُٗىت خىي مٗٞغ  267 مىيٕى الضعاؾت الؿُاخت الخمٍى

ت مىيٕى الضعاؾت 34 ت ؤٞغاص الُٗىت للىظهاث الؿُاخت الخمٍى  269 ؤَمُت مهاصع اإلاٗلىماث ي  مٗٞغ

ت مىيٕى الضعاؾت 35  269 مؿخىي ج٣ُُم ؤٞغاص الُٗىت للىظهاث الؿُاخت الخمٍى

ت مىيٕى الضعاؾتمؿخىي هىاًا ؤٞغاص الُٗىت  36 اعة الىظهاث الؿُاخت الخمٍى  271 لٍؼ

ت مىيٕى الضعاؾت 37  272 الهىعة الظَىُت ال٩لُت لضي ؤٞغاص الُٗىت خى٫ الىظهاث الؿُاخت الخمٍى

خباع 38 ت ؤلٖا  274 جغجِب الىظهاث الؿُاخُت الخمىٍت خؿب مً خُض بخخما٫ صزىلها ي  مجمٖى

ا ٧ىظهت جااثُتجغجِب الىظهاث الؿُاخُت الخمىٍت  39  276 مىيٕى الضعاؾت خؿب مً خُض بخخما٫ بزخُاَع

ت مً ٢ب. ؤٞغاص الُٗىت 40  278 الٗىام. اإلاِؿغة إلزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت مً ٢ب. ؤٞغاص الُٗىت 41  279 الٗىام. اإلاشبُت إلزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

٣  ي  ٖملُت بزخُا 42 ج الدؿٍى  281 ع الىظهت الؿُاخُت الجااثُتجإزحر ٖىانغ اإلاٍؼ

ت ج٣ُُم مؿاَمت ٖىهغ جىٞغ و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت 43  282 الجااثُت الخمٍى

ت ج٣ُُم مؿاَمت ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت 44  283 الجااثُت الخمٍى

ت الجااثُتج٣ُُم مؿاَمت ٖىهغ حؿٗحر  اإلاىخ 45  284 جاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت الجااثُت 46  285 ج٣ُُم مؿاَمت ٖىهغ  جىػَ٘ اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت الجااثُت 47  286 ج٣ُُم مؿاَمت ٖىهغ  جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  الخمٍى

ت الجااثُتج٣ُ 48  287 ُم مؿاَمت ٖىهغ ألاٞغاص )الٗىهغ البكغي( ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت الجااثُت 49  288 ج٣ُُم مؿاَمت ٖىهغ الخؼمت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 289 ج٣ُُم مؿاَمت ٖىهغ  الكغا٦ت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمىٍت الجااثُت 50

غة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  بةزخالٝ جباًً جإزحر  51  290 الصخهُت الخهاثوٖىهغ جىٕى و ٞو

 291 جباًً جإزحر ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  بةزخالٝ الخهاثو الصخهُت 52

 291 صخهُتجباًً جإزحر ٖىهغ حؿٗحر  اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  بةزخالٝ الخهاثو ال 53

 292 ( للم٣اعهاث البٗضًت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٖىهغ الؿٗغ ٖىض ٧. مؿخىي ٖلميLSDهخاثج ازخباع) 54

 293 جباًً جإزحر ٖىهغ جىػَ٘ اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  بةزخالٝ الخهاثو الصخهُت 55

 293 خُاع  بةزخالٝ الخهاثو الصخهُتجباًً جإزحر ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلاز 56

 294 ٖىض ٧. مؿخىي ٖلمي تروٍجٗىهغ الل( للم٣اعهاث البٗضًت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت LSDهخاثج ازخباع) 57

 295 ( للم٣اعهاث البٗضًت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت لٗىهغ التروٍج ٖىض ٧. ٞئت مهىُتLSDهخاثج ازخباع) 58

 296 بكغي ي  الىظهت الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  بةزخالٝ الخهاثو الصخهُتجباًً جإزحر الٗىهغ ال 59

 296 ( للم٣اعهاث البٗضًت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت لٗىهغ ألاٞغاص ٖىض ٧. مؿخىي ٖلميLSDهخاثج ازخباع) 60

 297 الصخهُت الخهاثوٖملُت ؤلازخُاع  بةزخالٝ  ي  الخؼمتجباًً جإزحر ٖىهغ  61

 298 ( للم٣اعهاث البٗضًت بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت لٗىهغ ألاٞغاص ٖىض ٧. مؿخىي ٖلميLSDزخباع)هخاثج ا 62

 298 الصخهُت الخهاثوٖملُت ؤلازخُاع  بةزخالٝ  الكغا٦ت ي جباًً جإزحر ٖىهغ  63

64 
غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً  صواٞ٘ جباًً جإزحر ٖىهغ ٞو

اعة.  الٍؼ
299 
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اعةٖملُت ؤلازخُاع   ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي جباًً جإزحر ٖىهغ  65  300 هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً صواٞ٘ الٍؼ

اعة 66  301 جباًً جإزحر ٖىهغ حؿٗحر اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً صواٞ٘ الٍؼ

اعةٖملُت ؤلازخُاع   الؿُاخُت ي  اإلاىخجاث جىػَ٘جباًً جإزحر  67  302 هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً صواٞ٘ الٍؼ

اعة 68  303 جباًً جإزحر جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً صواٞ٘ الٍؼ

اعةجباًً جإزحر ٖىهغ ألاٞغاص )الٗىهغ البكغي( ي  ٖملُت ؤلازخُاع  هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً صو  69  304 اٞ٘ الٍؼ

اعة 70  304 جباًً جإزحر ٖىهغ الخؼمت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً صواٞ٘ الٍؼ

اعة 71  305 جباًً جإزحر ٖىهغ الخؼمت ي  ٖملُت ؤلازخُاع  هدُجت إلمخال٥ صاٞ٘ مً صواٞ٘ الٍؼ

٣   ي  ٖملُت ؤلازخُاع  هدُجت لل 72 ج الدؿٍى  307 خبرة التي ًمخل٨ها ألاٞغاصجباًً جإزحر ٖىانغ اإلاٍؼ
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 قائنة  األشكال

  

 :كاثمت ألاػياٌ

ــــم ــــــــــــــــزكـ

 لـــــــالؼى
 الصفدت كىـــــىان الؼيل

 10 الىٓا  الجٛغاي  للؿُاخت 01

 11 م٩ىهاث الىٓا  الؿُاح  02

 28 لخىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت ( Ritchie & Crouch)همىطط  03

 30 لل٣ضعة الخىاٞؿُت للىظهت الؿُاخُت ( Heath)همىطط  04

 32 الىمىطط اإلاخ٩ام. لخىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت 05

 33 (TDCAهمىطط جىاٞؿُت و ظاطبُت الىظهت الؿُاخُت ) 06

 36 م٩ىهاث ماقغ جىاٞؿُت ٢ُإ الؿُاخت و الؿٟغ ال٣ضًم 07

 37  2015لخضًض و اإلاٗض٫ ؾىت م٩ىهاث ماقغ جىاٞؿُت ٢ُإ الؿُاخت و الؿٟغ ا 08

 59 الٗاإلاُت CO2مؿاَمت ألاوكُت الخابٗت ل٣ُإ الؿُاخت ي  حجم بهبٗازاث ٚاػ  09

 71 جهي٠ُ الؿُاح 10

ُت لٟهم ؾلى٥  11  76 الؿاثذ زٍغ

12  ٣  77 ؤزغ صعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ ٖلى اليكاٍ الدؿٍى

 80 (Wahab, Crampon & Rothfieldلـ ) ؤلاؾخجابت لؿلى٥ اإلاكتري الؿُاح  -همىطط اإلاىبااث 13

 81 (Schmollؤلاؾخجابت لؿلى٥ اإلاكتري الؿُاح  لـ ) -همىطط اإلاىبااث  14

٣ا لـ ) 15 ت بجساط ال٣غاع ٞو  Mayo & Jarvis.) 81بؾخمغاٍع

٣ا لـ  16  82 (Mathieson & Wall)اإلاغاخ. الخمؿت للؿلى٥ الكغاج  للؿاثذ ٞو

 83 .(Mathieson & Wall)همىطط ٢غاع الؿٟغ لـ  17

 84 (Moutinhoهمىطط ٢غاع الؿٟغ لــ ) 18

 85 (Goodallهمىطط ٢غاع ُٖلت الؿاثذ لـ ) 19

 86 (Middletonؤلاؾخجابت لؿلى٥ اإلاكتري الؿُاح  لـ ) -همىطط اإلاىبااث 20

 86 (Woodside & MacDonaldهمىطط ٢غاعاث بزخُاع اإلاؿتال٪ ي  الخضماث الؿُاخُت لـ ) 21

 Woodside & Lysonski, 1989 96))بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ل٩. مً همىطط  22

٣ا ل٩. مً همىطط  23  97 (Um & Crompton, 1990)بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ٞو

٣ا لـ همىطط 24  98 (Crompton & Ankomah, 1993) ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ٞو

٣ا اإلاٟؿغ لٗملُت بزخُاع  همىطط الخمى٢٘ 25  99 ( Botha et al, 1999) ٩. مً لـ الىظهت الؿُاخُت ٞو

٣ا لـ  ٖملُت همىطط 26  Decrop, 2010 100))بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ٞو

 117 ؤهــــــىإ نــــىعة الىظهـــت الؿُاخُــــت 27

ً نىعة الىظهت الؿُاخُتFakeye & Crompton, 1991همىطط ) 28  118 ( لٗملُت ج٩ٍى

 120 نىعة الىظهت الؿُاخُت ؤبٗاص 29

٣ا لـ ) 30 ً نىعة الىظهت الؿُاخُت ٞو  Baloglu & McCleary, 1999) 121الٗىام. اإلاازغة ي  ٖملُت ج٩ٍى

٣ا لـ ) 31 ً نىعة الىظهت الؿُاخُت ٞو  Beerli & Martin, 2004) 122الٗىام. اإلاازغة ي  ٖملُت ج٩ٍى



 قائنة  األشكال

  

٣ُت 32  136 زُىاث الٗملُت الدؿٍى

 156 الىٓامُت بحن الٗغى و الُلب و جإزحر الدؿى٤ٍ الؿُاح  الغوابِ 33

 226 اإلاؿاَمت اإلاباقغة ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  الىاجج اإلادل  الخا  للجؼاثغ 34

 227 اإلاؿاَمت ال٩لُت  ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  الىاجج اإلادل  الخا  للجؼاثغ 35

حر مىانب الٗم. ي  الجؼاثغاإلاؿاَمت اإلاباقغة ل٣ُإ الؿُاخت و ألا  36  227 ؾٟاع ي  جٞى

 228 اإلاؿاَمت ؤلاظمالُت ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  زل٤ مىانب الٗم. ي  الجؼاثغ 37

 229 عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ ي  ٢ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  الجؼاثغ 38

 231 الجؼاثغي اله٩ُ. الجضًض إلصاعة ال٣ُإ الؿُاح   39

تبَاع الكغا٦ 40  232 ت الجضًض مً ؤظ. جىمُت الؿُاخت الجؼاثٍغ

 251 همىطط الضعاؾت اإلاُضاهُت 41

 259 ـجىػَ٘ الُٗىت خؿب الجي 42

 260 جىػَ٘ الُٗىت خؿب الؿً 43

 260 جىػَ٘ الُٗىت خؿب الخالت الٗاثلُت 44

 261 جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي 45

 261 جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلاهً 46

 262 ىػَ٘ الُٗىت خؿب الضز.ج 47

ت 48  263 جغصص ؤٞغاص الُٗىت ٖلى الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ت 49 اعة الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  264 صواٞ٘ ؤٞغاص الُٗىت  لٍؼ

ت 50 اعة ؤٞغاص الُٗىت للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  265 مىاؾم ٍػ

تاإلاضة التي ٣ًًحاا ؤٞغاص الُٗىت ي  الىظهاث الؿُاخُت ال 51  265 خمٍى

ت 52 اعتام للىظهاث الؿُاخت الخمٍى  266 الجماٖت اإلاغا٣ٞت ألٞغاص الُٗىت ٖىض ٍػ

ت مىيٕى الضعاؾت 53  272 الهىعة الظَىُت ال٩لُت لضي ؤٞغاص الُٗىت خى٫ الىظهاث الؿُاخت الخمٍى

54 
ت غجِب الىظهاث الؿُاخُت الخمىٍت مىيٕى الضعاؾت خؿب مً خُض بخخما٫ صزىلها ي  مجمٖىج

خباع  ؤلٖا
274 

ا ٧ىظهت جااثُت الخمىٍت مىيٕى الضعاؾت جغجِب الىظهاث الؿُاخُت 55  276 خؿب مً خُض بخخما٫ بزخُاَع
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 ط 

 

 :تملدم

ا اإلادؿإع لخهبذ واخضة مً الٗالم ي  الٓىاَغ ؤلا٢خهاصًت  ؤ٦بر  وانلذ نىاٖت الؿُاخت همَى

ما٫  اإلاٗانغ م مً ْغوٝ بِئت ألٖا الؿاثضة ٚحر مىاجُت زانت ما حٗل٤ بالجىاهب ؤلا٢خهاصًت و  بالٚغ

الؿُاؾُت )٧األػمت اإلاالُت الٗاإلاُت  بياٞت بيى الخغو  و الجزاٖاث الضولُت و اإلادلُت(. ٞةخهاثُاث 

اصة ي   ي  الؿضاسخي  %4الىاٞضًً ٢ضعث بيؿبت  ٖضص الؿُاحاإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت جخدضر ًٖ ٍػ

اصاث  ملُىن  561م٣اعهت بالؿىت اإلاايُت لُه. بيى  م2016ألاو٫ مً ؾىت  ؾاثذ صوي . وا٦ب َظٍ الٍؼ

ث مٗضل ذ ٞا٢ ت الضولُت التيٖاثضاث الؿُاخهمى اعجٟإ مؿخمغ للؿىت الغابٗت ٖلى الخىاي  ي  مٗضلث 

٣ا  طاث الؿىتي   %2.8وؿبت همى الخجاعة الؿلُٗت الٗاإلاُت التي خ٣٣ذ  مىٓمت الخجاعة  ألع٢ا ٞو

ٗذ   م2015مً بظماي  الٗاثضاث الٗاإلاُت ي  ؾىت  %3.6  خُض بلٛذ ٖاثضاث الؿُاخت ُتالٗاإلا بِىما ٞع

مً بظماي  الهاصعاث الٗاإلاُت ي  طاث الٟترة ما ظٗلها واخضة مً ؤ٦بر مجالث  %7خهذ ناصعاتاا بيى

اء الظي اؾخ٣ُب وؿبت  ً الُض الٗاملت م 3.6%الخجاعة الضولُت ي  الى٢ذ الخايغ. بياٞت بيى ؤجاا الٖى

غث ما وؿبخهي  الٗالم يمً مهً و ؤٖما٫ لها ٖال٢ت مباقغة ب مً بظماي  مىانب  9.5% ال٣ُإ  و  ٞو

 اليكاٍ.ٖال٢ت ٚحر مباقغة بظاث الٗم. ي  الٗام. ي  ق٩. مهً لها 

م بيى ْا ماعؾها ألاٞغاصو بوؿاهُت  بظخماُٖت ْاَـغةاهخ٣. مٟهى  الؿُاخت مً مجغص   َغةهدُجت لٛغاثَؼ

ٖلحاا. بط ؤنبدذ جمش.  ًجابُتؤلا  َازاع ت مهمت و ٞاع٢ت ي  خُاة اإلاجخمٗاث الخضًشت هٓغا آلب٢خهاصً

و اإلاهىُحن ٖلى خض ؾىاء. التي تاضٝ  حنألا٧اصًمُ ٢ب. مًاث و ألابدار اإلاسخلٟت للضعاؾمُضاها زهبا 

٢ُإ ؾُاح  ٢ىي  و بمــــضاصَا الؿاُٖت بيى بمخال٥  الٗالم صو٫ بيى بعقــاص الؿلُاث اإلادلُت ي  مسخل٠ 

غ  اإلاىا٤َ و مىاعصَا اإلاخىىٖت بيى وظهاث ؾُاخُت طاث  جىمُتبىمـــاطط و آلُاث ٢اصعة ٖلى  و جٍُى

حر  ت ي   اإلاىاؾب الجىجىاٞؿُت ٖالُت. مً زال٫ الٗم. ٖلى جٞى لخ٣ضًم ٖغوى و ججاع  ؾُاخُت مٍٛغ

الضولُحن  بياٞت  الؿُاح ؤٞىاط٢ضع مم٨ً مً  طاث ٢ُمت جخمحز ًٖ اإلاىاٞؿحن. ٢اصعة ٖلى ظظ  ؤ٦بر 

ي مؿخى ٢ضع و  جدهُ. ؤٖلىبيى جيكُِ الؿُاح اإلادلُحن )الؿ٩ان اإلا٣ُمحن ي  جل٪ الضو٫(. و بالخاي  

الٗىاثض ؤلا٢خهاصًت اإلاسخلٟت باألؾاؽ و الٟىاثض ؤلاظخماُٖت و الش٣اُٞت صون اإلاؿاؽ مً  مم٨ً

 مخل٨ها َظٍ اإلاىا٤َ.باإلا٨دؿباث و الخحراث الُبُُٗت التي ج

الظي ٌٗض ؤَم م٩ىهاث الىٓا  الؿُاح    ٚحر ؤن ٖملُت ظظ  الؿاثذ ؤو الؼاثغ )صولُا ٧ان ؤ  مدلُا(

ومكٛله ي  ألاؾاؽ  حٗخبر  مهمت نٗبت جىاظه الىظهاث الؿُاخُت مهما ٧ان هىٖها ؤو َبُٗتاا  بط ؤن 
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ت   و الٗغوى الخضماجُت مجغص بمخال٥ الىظهت الؿُاخُت لٗىانغ الجظ  الؿُاح  ال٣ٍى ت و اإلاٍٛغ

ا ل٩  ج٩ىن وظهت جااثُت له ٖىضما  اإلاٗؼػة لهظٍ الٗىانغ  ل ٌٗجي بالًغوعة ؤن الؿاثذ ؾ٣ُى  بةزخُاَع

٣ًغع الؿٟغ ؤو الظَا  لُٗلت ما. و مىه ٞةن ٖملُت صعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ ٩٦.  و زانت ؤلاظغاءاث 

اعتاا  التي ًدبٗها ي  ٖملُت بزخُاٍع للىظهت الؿُا ب ي  ٍػ بياٞت بيى مسخل٠ خُت الجااثُت التي ًٚغ

ا إلاا  َظٍ ألازحرة  و اإلاٗاًحر التي ٌؿخسضمها ي  ٞغػٍ لهاالٗىام. التي جازغ ي    ٢ض ًبضوا ؤمغا مهما و يغوٍع

ُمش. مضزال ؤؾاؾُا التي ؾاإلاغجبُت هاظا الؿلى٥  َا  مً اإلاٗلىماث الجُضة و الض٣ُ٢ت ٍغ مً ٢ضع ًٞى

مً ؤظ. بلٙى ؤَضاٞها الىاججت ًٖ  . الجهىص التي ًم٨ً ؤن جبظلها الىظهاث الؿُاخُتلخسُُِ ٧

 ٢ضعتاا ي  ظظ  ؤٖضاص ٧اُٞت مً الؿُاح اإلاؿتاضٞحن.

ما٫ الخضًشت و ما جٟغيه مً يٛـٍى ٖلى  مً ظهت   تـــاث الؿُاخُـالىظهي  ْ. ْغوٝ بِئت ألٖا

اصة و جىٕى مخُلباث الؿُاح ي  ألاؾى  ٞةن جبجي َظٍ  ا١ الؿُاخُت اإلاٗانغة مً ظهت ؤزغي.بياٞت بيى ٍػ

خماص ٖلى ٧. ما ًىُىي ٖلُه مً ٖملُاث و بظغاءاث ٌٗض ؤمغا  ٤ اإلاٗانغ و ؤلٖا الىظهاث لٟلؿٟت الدؿٍى

ا.  ت خُض ٌٗخبر بضون ؤصوى ق٪يغوٍع . ٞهى الخىظه نىاٖت الؿُاختهالر لو ؤصاة ٞٗالت  بياٞت ٢ٍى

حر  محز ُمىخجها ًٖ باق  مىاٞؿُه. بىاؾُت اإلاٗغوٝ بؿُٗه للٗم. ٖلى جٞى
ُ
٣ت ج ال٣ُمت للٗمالء بٍُغ

ت مً الٗملُاث التي جبضؤ بالبدض و  مً الؿُاح اإلاخاخحن ي  ألاؾىا١ الؿُاخُتي  خاظُاث  مجمٖى

حر ججاع  ٖالُت الجىصة ٢اصعة ٖلى بعيائام  مخُلباتام و ال٨ك٠ ٖجاا  و مً زمت ؤلاؾخجابت لها بخٞى

٣  اإلاالثمت و اإلاىاؾبت لظل٪. ؤ٦بر خهت مجامجظ  ل ج الدؿٍى  مً زال٫ ؤصواث اإلاٍؼ

٣ا إلااقغ جىاٞؿُت الؿُاخت و  بن ال٣ُإ الؿُاح  ي  الجؼاثغ ل ًؼا٫ ٣ًب٘ يمً اإلاغاجب ألازحرة ٞو

٘ الظي مىذ م2015ألاؾٟاع الهاصع ًٖ اإلاىخضي ؤلا٢خهاصي الٗالمي ؾىت    الظي ٌكحر بيى الٟك. الًَغ

م ؤن َظٍ ألازحرة حٗخبر به ٧اٞت مسُُاث ال بحن ٢الث. الضو٫ التي جتزاوط خىمُت الؿُاخُت ي  الجؼاثغ. ٚع

ش لُخ٩ىن بعزا ؾُاخُا بم٣ىماث ؾُاخُت سُت و ز٣اُٞت َاثلت ًٟترى ٞحاا الجٛغاُٞا و الخاٍع  َبُُٗت و جاٍع

داثالٗالممسخل٠ ب٣إ  مً للؿُاحوظهت ؾُاخُت عاثضة  ججٗلها ؤن  الىػاعة . و َى ما  ؤ٦ضجه جهٍغ

ؾىت زال٫  الجؼاثغ ؤن ٖضص الؿُاح الىاٞضًً بيى ي  البالص التي ؤقاعث بيى الىنُت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت 

حن اإلاٛتربحن اإلا٣ُمحن بالخاعط و ال  ًمشلىن ٧. مً ؾاثذ ٣ِٞملُىن  2.3 بلٜ  م2014 ؿُاح الجؼاثٍغ

ت مً الؿى١ الؿُاخُت  ألاظاهب مً مسخل٠ صو٫ الٗالم  ما ٌٗجي ؤن خهت الىظهت الؿُاخُت الجؼاثٍغ

مً مجم.  %11.68  و وؿبت الٗاإلاُتالؿُاخُت  الخغ٦تمً بظماي   %0.20 وؿبت الضولُت ل ًخجاوػ 

٣ُا  وظهاث  الخض٣ٞاث الؿُاخُت التي جىظهذ هدى ذ خؿب التي بلٛزال٫ هٟـ الؿىت قما٫ بٍٞغ

http://www.tours4arab.com/vb/showthread.php?t=1523
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غ الٗاإلاُت  اإلاغجبُت بسغوط اإلاىاَىحن خهاثُاث ؤلا باإلياٞت بيى ؤن  .ؾاثذ صوي  ملُىن  19.7الخ٣اٍع

حن بيى وظهاث ؾُاخُت ؤظىبُت زال٫   قهضث جؼاًضا مخىانالحكحر بيى ؤجاا  الؿىىاث ألازحرة الجؼاثٍغ

حن الظًً  خُض بلٜ بط   مىاًَ ظؼاثغي  ملُىن  2.8ؤ٦ثر مً  م2014البالص زال٫ ؾىت  ٚاصعواٖضص الجؼاثٍغ

ااعجٟاٖا  الغ٢م ٖٝغ َظا التي قهضث زغوط ما  م2013م٣اعهت بؿىت  %32.95 ذ وؿبخه٢اعب ملخْى

لخالي  ؤوظه ال٣هىع و جصخُذ ه٣اٍ ال٠ًٗ التي ٧اهذ  تداولو ٦م .ظؼاثغي  مىاًَملُىن  2.1 ٟى١ ً

ها َظا ال٣ُإ التي او ٨ٗؿذ ٖلى مؿاَمخه ي  الخىمُت ؾببا ي  جل٪ الىخاثج ال٩اعزُت التي ٌٗٞغ

ٍت بةَال١ زُت قاملت لخىمُخه. بط ج٣ى٫ ؤن َظٍ الخُت الجؼاثغ ؤلا٢خهاصًت اإلادلُت  ٢امذ الؿلُاث 

ت (SDAT 2030) م2030 ت الظُاخُت ألفاقُئاإلاسؼؽ الخىحُهي للتهاإلاٗغوٞت بةؾم " " جمش. زاَع

٤ التي جغاَا مىاؾبت و ٢اصعة ٖلى  ٘ مً جىاٞؿُت الٍُغ    و جدؿحن ههِبهال٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي الٞغ

ل٩اٞت اإلاىا٤َ الؿُاخُت زانت مىا٤َ الخىؾ٘  تُتاُئت ؾُاخمً زال٫   الضولُت الؿُاخت مً

ت اإلاظ٧ىعة الؿُاح  التي خضصَا لهظا الٛغى. ٚحر  م ألاَمُت ال٨بحرة لخُت الخ٩ىمت الجؼاثٍغ ؤهه ٚع

٘ مً جىاٞؿُت ال٣ُإ ؾاب٣ا  و التي ْهغث ظلُت ي  جدضًض البىىص و ال خٍُى الٍٗغًت الالػمت للٞغ

الؿُاح  الجؼاثغي  بل ؤجاا جب٣ى حٗاو  ٢هىع ٦بحر ي  ٖضة ظىاهب جمش. ه٣اٍ ي٠ٗ حكىهاا  و التي 

ؼ ٦ٟاءتاا و ٞٗالُتاا ي  جد٤ُ٣ اإلاُلى  مجاا  مً زال٫  ًجب الٗم. ٖلى جضُٖمها للىنى٫ بيى حٍٗؼ

تاضٞت لٟهم مخُلباتاا و جًُٟالتاا ٦ى٣ُت بضاًت لخىمُت بظغاء صعاؾاث حؿتاضٝ ألاؾىا١ اإلاؿ

 مؿخ٣بلُت هاظٗت.

٣ا ل٩. ما ؾب٤ ط٦ٍغ جإح  َظٍ الضعاؾت ٦مداولت للخٗٝغ ٖلى ؾلى٦ُاث الؿُاح الىظهاث الؿُاخُت  ٞو

با  و التي حٗاو  ٦باق  الىظهاث الؿُاخُت ألازغي  طاث الُاب٘ الخمىي اإلاىدكغة ي  ٧. ؤعظاء البالص ج٣ٍغ

طاث اإلاكا٧. و الهٗىباث التي ج٠٣ ؤما  اػصَاع الخغ٦ت الؿُاخُت ٞحاا. و التي جاضٝ مً زاللها بيى  مً

 ً ٗخمض ٖلحاا لخ٣ا مً ٢ب. اإلاؿحًر ٌُ ك٩. بياٞت ٖلمُت 
ُ
الخىن. بيى هخاثج و جىنُاث ًم٨ً ؤن ح

حن ٖلى َظٍ الىظهاث ي  بصزا٫ الخدؿِىاث و الخٗضًالث الالػمت للخُت الغثِؿ ُت اإلاخبٗت مً اإلاكٞغ

ت ٖامت  و الىظهاث الؿُاخُت طاث الُاب٘  ؼ جىاٞؿُت مجم. الىظهاث الؿُاخُت الجؼاثٍغ هم لخٍٗؼ َٞغ

 الخمىي زانت.

 : الخالُت ؤلاق٩الُتوٗالج ؤن  ؤعصهامً الٗغى الؿاب٤  بهُال٢ا البدث: بػيالُت

لـــس اإلاـــت كىاصـــدي مظاَمـــما م" ج الدظٍى ت ــت الظُاخُـــصاثسي للىحهـــىاػً الجاز اإلاــي في بزخُــٍص

ت اإلادلُ ازتهــت التي ًـــالخمٍى  "ا؟ـــسهب في ٍش
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ُت الًغوعي الخىن. بيى بظاباث ًٖمً  وٗخ٣ض ؤههلئلظابت ٖلى َظا ؤلاق٩ا٫  و  الدؿائلث الٟٖغ

 الخالُت:

 ما اإلا٣هىص بالىظهــت الؿُاخُت  و ما ٖال٢تاا بٓاَغة ؤو نىاٖت الؿُاخت؟ 

  الؿاثذ بةزخُاع  وظهخه الؿُاخُت الجااثُت  و ما ه  الٗىام. اإلاازغة ي  طل٪؟٠ُ٦ ٣ًى   

 ٣ ؟ ج الدؿٍى ٤ الىظهت الؿُاخُت مً زال٫ اإلا٣اعبت الخ٣لُضًت للمٍؼ  َ. ًم٨ً مماعؾت  حؿٍى

  م لىظهتام الؿُاخُت ٣  طاث الخإزحر ألاَم ٖلى لؤلٞغاص ٖىض بزخُاَع ج الدؿٍى ماه  ٖىانغ اإلاٍؼ

ت الجا  اثُت؟الخمٍى

   جازغ  الٗىام. اإلاغجبُت بسهاثو الصخهُت لؤلٞغاص  و صواٞٗهم  و مؿخىٍاث زبرتام ي .َ

 مــضي ؤَمُت جل٪ الٗىانغ باليؿبت لهم ؤزىاء ٖملُت الخُاع؟

٣ا لئلق٩الُت اإلاٗغويت ؤٖالٍ  وٗخ٣ض ؤن :البدث فسطُاث  :ٞو

  ٣  ؿاَمت جإزحر مخٟاوث ألاَمُت إلاًىظض ج الدؿٍى بزخُاع ألاٞغاص للىظهاث  ي ٖىانغ اإلاٍؼ

ت. الؿُاخُت  الخمٍى

  ٝت هدُجت إلزخال ٣  ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى ج الدؿٍى ل جخإزغ مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ

 الخهاثو الصخهُت لؤلٞغاص.

  ت هدُجتل جخإزغ ٣  ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى ج الدؿٍى إلمخال٥  مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ

 ٞ٘ الٗالط  الغاخت  الخُٟه و ؤلاؾخجما   و ؤلاؾخ٨كاٝ.٩. مً صاألاٞغاص ل

  ٣  ي ل جخإزغ ج الدؿٍى ت بزخُاع  مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ اصة  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى هدُجت لٍؼ

اعة َظٍ الىظهاث(.  زبرة ألاٞغاص )ج٨غاع ٍػ

تي جمغ هاا هٓغا للٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت الهٗبت ال هظٍ الضعاؾتل البالٛت َمُتألا جبرػ  البدث: ؤَمُت

الجؼاثغ الىاججت ًٖ اجاُاع ؤؾٗاع البترو٫ ي  ألاؾىا١ الٗاإلاُت الظي ق٩. مىظ اؾخ٣ال٫ البالص ؤ٦بر 

ت بيى الخ٨ٟحر ي   ىت الٗمىمُت. ألامغ الظي صٞ٘ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ ل٩   الؿُاح  ٢ُإمهضع إلاضازُ. الخٍؼ

خماص ٖلُه ي  الها  الظيؤلاؾتراجُج   البضً.٩ًىن  اإلادلُت مً زال٫ جدهُ.  جضُٖم اإلاضازُ. ًم٨ً ؤلٖا

ت الىاججت  الٗىاثض مً ألاؾىا١ الؿُاخُت الضولُت  بياٞت بيى ؤلاؾخٟاصة مً ٧. آلازاع ؤلاًجابُت اإلاخىٖى

ت  .ًٖ اػصَاٍع بط ًم٨ً لهظٍ الضعاؾت ؤن ج٩ىن صٖامت و بياٞت َامت لجهىص الؿلُاث الىنُت اإلاكٞغ

 مً م٣ىماث ظظ  ؾُاح البالص  به ما جخمحز بؾخٛال٫ زال٫ مً الؿُاخت ٢ُإ جىمُتٖلى ٖملُاث 
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حر ٢ضع ٧اٝ مً َاثل ت زانت اإلاخٗل٣ت بالغنُض الخمىي اإلاخىٕى الظي جؼزغ به. خُض ؤجاا حؿعى بيى جٞى

ت و جًُٟالتام  بياٞت بيى الٗىام.  اعتام للىظهاث الخمٍى اإلاٗلىماث خى٫ ؾلى٦ُاث ألاٞغاص اإلادخم. ٍػ

ت اإلاؿخ٣بلُت ال٣اصعة ٖلى اإلاازغة ي  ؾلى٦ُات ام  و التي ؾخ٩ىن مُٟضة ي  ٖملُاث بىاء اإلاسُُاث الخىمٍى

ؼ  جد٤ُ٣ الىخاثج ؤلاًجابُت. ٦ما ؤجاا ؾدؿاٖض ٧اٞت الٟاٖلحن و اإلايكأث الؿُاخُت ي  َظٍ الىظهاث لخٍٗؼ

٣  ٞٗا٫ ٢اصع ٖلى ب٢ىإ و ظظ  ألاٞغا ج حؿٍى خماص ٖلى مٍؼ   ص. ؾلى٦ها الخىاٞسخي مً زال٫ ؤلٖا

 :الخالُتَضاٝ ألا ٌؿعى َظا البدض بيى بلٙى  البدث: ؤَداف

 الخٗٝغ ٖلى مٟهى  الىظهت الؿُاخُت و الٗىام. اإلا٩ىهت لها؛ 

 ؼ جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت؛  ب٦دكاٝ صواٞ٘ و ؾب. حٍٗؼ

 الخٗٝغ ٖلى مسخل٠ آزاع الٓاَغة الؿُاخُت ٖلى اإلاىا٤َ التي جمش. بِئت خايىت لها؛ 

  بحن ؾلى٥ ألاٞغاص ؤلاؾتاال٧  الٗاصي و ؾلى٦هم ؤلاؾتاال٧  الؿُاح ؛ ال٨ك٠ ًٖ الٟغ١ 

  ؛  ج٣صخي الىماطط الؿلى٦ُت التي خاولذ قغح الؿلى٥ الؿُاح  و جٟؿحٍر

 ٞهم الخُىاث التي ًمغ هاا ألاٞغاص و ٦ظا الٗىام. اإلاازغة ٖلى ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت؛ 

 ؼ الؿلى٥ الخىا ٤ لخٍٗؼ   ٞسخي للىظهاث الؿُاخُت؛جىيُذ ؤَمُت الدؿٍى

 ٣  للىظهاث الؿُاخُت؛ ج الدؿٍى  ال٨ك٠ ًٖ مضي بزخالٝ اإلاٍؼ

  ال٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي و ؤصاءٍ؛ م٣ىماث ٖغى 

 ٖلى الٗىام. التي ج٠٣ وعاء اإلا٩اهت الخىاٞؿُت ال٩اعزُت لل٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي؛ الخٗٝغ 

 ؛م2008جبىتاا الجؼاثغ مىظ ؾىت التي  ٢غاءة الىخاثج ألاولُت لخُب٤ُ زُت الخىمُت الؿُاخُت 

 ت؛ حن اإلاغجبُت بالؿُاخت الخمٍى  اؾخ٨كاٝ اججاَاث ؾلى٦ُاث اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ

 ت مىي٘ الضعاؾت؛  الخٗٝغ ٖلى مىا٢ٟهم و اججاَاتام مً الىظهاث الؿُاح  الخمٍى

 ت؛ م للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  الخٗٝغ ٖلى الٗىام. اإلاازغة ٖلى ٖملُاث بزخُاَع

 ٣  ي  ٖملُت اجساط ال٨ ج الدؿٍى ك٠ ًٖ مضي ؤَمُت و مؿاَمت ٧. ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاٍؼ

ت مُٗىت؛ اعة وظهت ؾُاخُت خمٍى  ألاٞغاص ل٣غاع ٍػ

 .ت حر بَاع  مٟؿغ لخُاعاث اإلاىاًَ الجؼاثغي بججاٍ الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  مداولت جٞى

 :ماًل ظا اإلاىيٕى هظ٦غ مً ؤَم الضواٞ٘ التي ظٗلخىا هسخاع َ : اإلاىطىق بزخُاز طبابؤ

 الخُىع و الىمى اإلادؿإع لهىاٖت الؿُاخت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي  و ؤلاَخما  الضوي  ال٨بحر  هاا؛ 
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  ؾىء ؤصاءٍ؛ي٠ٗ جىاٞؿُت ال٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي  و 

  ألازغي الؿُاخُت الىظهاث ٍت م٣اعهت بالجؼاثغ الخهت الؿى٢ُت الًُٟٗت للىظهت الؿُاخُت

 ة لها؛اإلاجاوع  ؾُما

 ي٠ٗ الخغ٦ت الؿُاخُت اإلادلُت  و بججاَها هدى الىظهاث الؿُاخُت ألاظىبُت اإلاتزاًض؛ 

 ٣ُت؛ال٠ًٗ ي  ألاصاء  ؾبب بٖخ٣اصها ؤن  ال٣ُإ الؿُاح  هاجج ًٖ ٖض  جبجي الٟلؿٟت الدؿٍى

 ع٦ؼث ٖلى َظا ال٣ُإ و اظتاضث ي  بًجاص خلى٫ البدىر الٗلمُت التي  ؾلت مداولت بزغاء

 ؛إلاكا٧له

  ه ً ٢اٖضة مٗلىماث حؿاٖضَم ٖلى حُٛحر الىي٘ ال٩اعس  الظي حٗٞغ مداولت مىذ اإلاؿحًر

غ. ال١ ٖملُاث الخٍُى ٣ت جغ٦ؼ ٖلى ألاٞغاص ٦إؾاؽ إَل  الىظهاث الؿُاخُت الخمىٍت بٍُغ

خماص اإلا٣ٗضة جم تلُبُٗطو ا  باإلاىيٕى ؤلاخاَت ٢هض البدث: مىهج  ٗخبر ٌ الظي الىنٟ  اإلاىهج ٖلى ؤلٖا

٣ا   اإلاخٗل٣ت الجىاهب اإلاٟاَُمُت ي  اإلاىيٕى  يُذلخى  امىاؾب ألصبُاث البدض الٗلمي مىهجاٞو

الىظهت الؿُاخُت  جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت  ؾلى٥ الؿاثذ  حؿى٤ٍ الىظهت الؿُاخُت   بالؿُاخت 

ا مً اإلاٟاَُم التي جُلبذ الضعاؾت الخُغ١ لها. بيا ٣  للىظهت الؿُاخُت  و ٚحَر ج الدؿٍى ٞت اإلاٍؼ

الظي له ال٣ضعة ٖلى جدلُ. اإلاُُٗاث و البُاهاث اإلاٗغويت ي  ؤلاخهاثُاث اإلاجمٗت ًٖ  الخدلُل  اإلاىهج

وا٢٘ و ؤصاء ال٣ُإ الؿُاح  ي  الجؼاثغ  بياٞت بيى جدلُ. و جٟؿحر  جل٪ البُاهاث و الٗال٢اث 

ؾخماعة ؤلال٨تروهُت و ؤلاخهاثُت اإلاخىن. بلحاا مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت التي جمذ بةؾخٗما٫ ؤلا 

ؾلى٥ ألاٞغاص اإلاكاع٦حن ي  الضعاؾت اججاٍ مداولت ٞهم   و التي حٗل٣ذ بSPSS V.20زضماث بغهامج 

ا.  الىظهاث الؿُاخُت الخمىٍت و ٖملُت ازخُاَع

ت مً الٗغا٢ُ. التي ٧اهذ ٖاث٣ا البدث: صلىباث ٣ ي  واظه بدشىا ٦إي بدض ٖلمي آزغ مجمٖى ه ٍَغ

 :التي ٧ان ؤَمها الباخض ؿُغة مً ٢ب. لبلٙى ألاَضاٝ اإلا

 الجؼاثغ  التي  ي  الؿُاخت٣ُإ باإلاخٗل٣ت ى٣و ي  ؤلاخهاثُاث الغؾمُت ٖض  الىيىح و ال

ايُغها بيى اللجىء بيى مهاصع مما  ؤو الخًاع  ي  مٗلىماتاا. جٟخ٣غ للخدُحن ٧اهذ ٚالبا 

 ا ال٣ُإ.لىن٠ وا٢٘ َظٖغى ؤلاخهاثُاث ال٣ضًمت الهُئاث الضولُت  ؤو 

  بُت ت ُٚا  صعاؾاث ججٍغ جخٗل٤ بىٟـ اإلاىيٕى  و التي ٧اهذ مً اإلام٨ً ؤن ج٩ىن ؾاب٣ت ظؼاثٍغ

 ٢اٖضة إلهُال١ َظا البدض.
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  ًم الجهىص ال٨شُٟت التي بظلذ م بؾخجابت ألاٞغاص الًُٟٗت ظضا إلاؤل ؤلاؾخبُان ؤلال٨تروو  ٚع

 ٢ب. الباخض مً ؤظ. طل٪.

  و التي خاولذ ج٣ُُم إلاىيٕى بدشىا تغى لىخاثج ؤَم ألابدار اإلاكاهاي  ماًل  ٖالدزاطاث الظابلت: 

٣  ي  بٌٗ الؿلى٦ُاث الخُاخُت اإلاسخلٟت: ج الدؿٍى  مؿاَمت و ؤزغ ٖىانغ اإلاٍؼ

« Evaluating the Effect of Tourism Marketing Mix on Buying Holiday Homes in Cyprus »  

مغاظٗت   ؤن صعاؾتاما ظاءث بٗض (Bagher  Asgarnezhad  Nouri &  Milad  Soltani, 2015) ٧. مًكحر ٌ

٤ ؤوكُت الد ناإلاخسههت التي حكضص ٖلى ؤصبُاث ألا  واخضة مً ؤَم الٗىام. التي جازغ  حٗخبر ؿٍى

٤ الؿُاح  ٖلى و مىه ؾُٗا بيى ٢غاعاث الؿُاح.  ج الدؿٍى ٤ بما ي  طل٪ مٍؼ ج٣ُُم جإزحر ٖىام. الدؿٍى

ت م٩ىهت مً .ت ي  ٢برمالُٗلء مىاػ٫ ٢غاعاث الؿُاح ي  قغا بحن ٞغص مً  101 بط جم بؾخجىا  مجمٖى

  اؾخسضاإلاجمٗت بة جدلُ. البُاهاثالبالص. و بٗض  ي  مضن مسخلٟت الظًً ًؼوعونالؿُاح ألاظاهب 

٣  الؿُاح  بيى هدُجت  ت  جىنالاله٩ُلُهمىطط اإلاٗاصلت  ج الدؿٍى  و اإلا٩ىهت مًؤن ظمُ٘ ٖىانغ اإلاٍؼ

بًجاب  ٖلى  والىاؽ ٧ان لها ؤزغ ٦بحر و  والٗملُت  والبِئت اإلااصًت  واإلا٩ان  والتروٍج  والؿٗغ  اإلاىخج

 .٢غاعاث الؿُاح لكغاء مجز٫ ُٖلت ي  ٢برم

« The Role of Marketing Mix Components in Destination Choices of Visitors and the Case of 

Dalyan »  

جل الشماهُت الٗىانغ جإزحر مً  الخد٤ُ٣زال٫ َظٍ الضعاؾت ٖلى  مً(Özgür ÖZER, 2012)  ٖم.  لمٍؼ

 ٣      البرامج و  والكغا٦ت و ألاٞغاص  التروٍج و   الخىػَ٘ و  الؿٗغ  و اإلاىخج الظي اؾخسضمه ) الدؿٍى

٤ ًٖ البُاهاث ظم٘ٞبٗض .  (Dalyan)التر٦ُت الؿُاخُت ىظهتال زخُاعب ٖلى( خؼمتالو   اإلا٣ابالث ٍَغ

٢ا  الباخض   ى٣ُتَظٍ اإلا ًؼوعون الظًً ألاظاهب الؿُاحٞغص مً  260هُت م٘ ُٖىت م٩ىهت مً الصخ

ج ٩ىهاثبخهي٠ُ م ٣  اإلاٍؼ ٣ا الدؿٍى  زمإلظاباث ألاٞغاص   الخؿابُت اإلاخىؾُاثمً زال٫  ألَمُتاا ٞو

ج ٗىانغل ٧اهذ بطا ما لخدضًض اإلاخٗضص هدضاعؤلا  جدلُ. ظغاء٢ا  بة ٣  اإلاٍؼ  زخُاعب ٖلى إزحرج جل٪ الدؿٍى

ن اإلاخمشالن ي  اإلاىخج و ألاٞغاص اإلاخٛحرا ؤناإلاخده. ٖلحاا  الخدلُ.زال٫ هخاثج  مً خبحنٞ. َظٍ الىظهت

 الؿُاح للمى٣ُت. زخُاعٖملُت ب ٖلى جإزحر ماله ٧ان

« A study of marketing mix factors influencing tourist’s tourism decision to travel to Sukhothai »  

جإزحر ٖىانغ  ي  لخد٤ُ٣ا البدض َظا مً(Sudara Rattanakitrungrueang, 2007) لـ  الغثِسخي الهضٝ ٧ان

٣  الخ٣لُضًت ي  ج الدؿٍى (  Sukhothaiبيى الىظهت الؿُاخُت الخاًلىضًت ) الؿٟغ الؿُاح خى٫  اث٢غاع  اإلاٍؼ

اعةو   ٞغص مً 400ُٖىت م٩ىهت مً  ٖلىالباخض  اؾدىضخُض . الب٣اءمضة  َى٫  و اإلاخٗل٣ت بةٖاصة الٍؼ
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 اؾخسضا و بٗض ظم٘ اإلاُُٗاث مً زال٫ . اإلاى٣ُت حن الظًً ؾاٞغوا بيى جل٪الخاًالهضً اإلادلُحن الؿُاح

غاى البدض  و جدلُ. َظٍ البُاهاث بةؾخٗما٫ ٖملُاث  مىٓم ؾخبُانب  تونُٟثُت بخهاو مٗض أٚل

ي  ٖملُت الخُاع  ًلُه ٧.  جإزحرا ألا٦ثر ٌٗض الٗام. اإلاىخج الىخاثج حكحر بيى ؤن ٖىهغ ٧اهذ  تؾخضللُبو 

 الؿٗغ ٖلى الخىاي .  التروٍج اإلا٩ان مً ٖىانغ 

« The Effects of the Marketing Mix on Choice of Tourist Accommodation by Domestic Tourists in 

Kenya »  
 آزغج٣ُُم   (Florence Kamau, F. K. Waweru, Peter Lewa, A. J. Misiko, 2015)٧. مً صعاؾتخاولذ 

ج ٣  اإلاٍؼ ذ خُض. الؿُاح  ؤلاًىاءلخضماث ٦ُيُا  ي  اإلادلُحن الؿُاح زخُاعب ي  الدؿٍى  ألاما٦ً ي  ؤظٍغ

جىبحن. اإلاؿخمً  384 ٣ًضع بـ ُٖىت حجم م٘ ها٧ىعو مضًىت و هحروب  مضًىت يمً اإلاسخاعة الؿُاخُت

 ٨كٟذٞ .SPSS 16.0 بغهامج باؾخسضا  جدلُلها و ؾخبُاهاثؤلا  زال٫ مً ألاولُت البُاهاث ظم٘ جمخُض 

  اإلااصًت ألاصلت و الٗملُاث  و الىاؽ  و اإلاى٢٘  و الخضماث /اإلاىخجاث و  ؿٗغال ؤن الضعاؾت َظٍ

٤ ًٖ ؤلا٢امت زُاعاث جدضًض ي  َامت ؾماث ٧لها ٧اهذ والتروٍج  .  ٦ُيُا ي  اإلادلُحن الؿُاح ٍَغ

« Study of the Impact of Marketing Mix for Attracting Medical Tourism in Jordan »  

ج جدضًضَى  (Abdel Fattah Mahmoud Al-Azzam, 2016)التي ٢ا  هاا  الضعاؾت َظٍ مً الهضٝ ٧ان  اإلاٍؼ

 ٣ ُت  بياٞت عصهألا الىظهت الؿُاخُت  يىب الٗالطاإلاىاؾب ال٣اصع ٖلى ظظ  الؿُاح طوي صواٞ٘  الدؿٍى

الث الخالُت اإلاخمشلت ي   ألاظاهب اإلاغضخى ج٣ُُمبيى الخٗٝغ ٖلى بيى مداولخه     الخ٩لٟتاإلادخملحن للمَا

 اإلاغا٤ٞخُض جىن. ي  ألازحر بيى ؤن  .الهلت طاث والهُئاث الخ٩ىمت عاصو أل  ألازغي  والجىاهب   والجىصة

غ ؤن ًم٨ً ألاعصن ي  ألاعصهُت الُبُت    و التي ًم٨ً ؤنوالصخُت الُبُت للؿُاخت َاثلت بم٩اهُاث جٞى

 .اإلاؿخ٣ب. ي  اإلاى٣ُت ي  الٗالظُت للؿُاخت مغ٦ؼا جهبذ

« Assessing the Relationship between Marketing Mix and Loyalty through Tourists Satisfaction in  

 Jordan Curative Tourism »  

٣ا ل٩. مً  البدشُت الىع٢ت َظٍ مً الهض٧ٝان   َى (Ayed Al Muala & Majed Al Qurneh, 2012 )ٞو

ججخمش. ي   عثِؿُت مخٛحراث زالزت بحن الٗال٢ت ؾخ٨كاٝب ٤ مٍؼ   والتروٍج  والؿٗغ  اإلاىخج) الدؿٍى

بط . ألاعصن ي  الٗالظُت الؿُاخت ٢ُإ ي  ىلءال و   غياال و   (ٗملُتالو  وألاٞغاص  ٩ان اإلاو  اإلااصًت  وألاصلت

٣ت  ؾخسضا بة بؾخماعة جم اؾترظاٖها ٫690 جم جدلُ. البُاهاث اإلاده. ٖلحاا مً زال  الخدلُ.ٍَغ

ٖال٢ت ٦بحرا  اإلا٩ان و جللمىخ ؤن بيى حكحر ىخاثج٩ٞاهذ ال .SPSSاإلاخاخت ٖلى بغهامج  ؾخ٨كاي ؤلا  الٗامل 

ٟحن   ٖلى ٨ٖـ ٧. مً الؿٗغ لىظهتالؿُاح ل ىلءظضا ب ٦ما ٧ان للٗىانغ اإلاخمشلت  .ٗملُتال و   واإلاْى

ٟحنو  الؿٗغ و  ٩ان واإلا اإلاىخج ي   اث ٦بحر جإزحر اإلاْى اما قضصا ٖلى ؤج بيى باإلياٞتا الؿُاح. عي مؿخٍى

ج بحن الٗال٢ت ًخىؾِ الؿُاح عيا ؤن ٤ مٍؼ  .الىلء و الدؿٍى
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ت و الخُب٣ُُت اإلاىيٕى َظا ظىاهب ب٩. لئلإلاا  البدث: َُيل زمؿت بيى  البدض ج٣ؿُم جم الىٍٓغ

 :٦ماًل  ٞهى٫ 

بط جًمً َظا الٟه. زالر مباخض.  "بكخصادًاث الىحهت الظُاخُت"ىان جدذ ٖىٌ: ألاو  الفصل

  بِىما ع٦ؼ اإلابدض الشاو  "مضز. مٟاَُمي للؿُاخت  هٓا  الؿُاخت  و الىظهت الؿُاخُتجىاو٫ ؤولها "

آزاع اليكاٍ " لـ ي  خحن اَخم آزغ اإلاباخض بٗغى  "جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُتٖلى الخُغ١ بيى "

 ".ىظهت الؿُاخُتلؿُاح  ٖلى الا

خُض اخخىي َظا الٟه. ٖلى زالزت  "بزخُاز الىحهت الظُاخُت آلُت"ظاء بٗىىان  الثاوي: الفصل 

  ي  خحن اؾخٗغى اإلابدض "مضز. مٟاَُمي للؿاثذ و ؾلى٦ه" مباخض  جُغ١ اإلابدض الاو٫ مجاا بيى

بِىما ع٦ؼ اإلابدض الشالض   "ٞحااآلُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت و الٗىام. اإلاازغة ٞهم الشاو  مداولت لـ "

 ".الهىعة الظَىُت للىظهت الؿُاخُت" ٖلى مٟهى 

ؿم  " و"حظىٍم الىحهت الظُاخُت ٖىىانخم. الثالث:  الفصل
ُ
جدذ  ؤولها ظاء .مباخض تزالز٢

٤ الىظهت الؿُاخُـحؿ"ٖىىان  اإلابدض الشاو   ٧ان ٖىىان"  بِىما ت و ٖال٢خه بٟهم ؾلى٥ الؿاثذــٍى

ج حؿى " ٤ الىظهت " ٧ان ٖىىان اإلابدض الشالض"  ي  خحن ٤ٍ الىظهت الؿُاخُتمٍؼ ع٧اثؼ هجاح حؿٍى

 ".الؿُاخُت

ت"٧ان بٗىىان  الفصل السابم: خُض ٢ؿم َظا الٟه. بضوعٍ  "جىافظُت الىحهت الظُاخُت الجصاثٍس

  ي  خحن "غال٣ضعاث و ؤلام٩اهُاث الؿُاخُت لىظهت ظؼاثبيى زالزت مباخض. اؾخٗغيىا ي  اإلابدض ألاو٫ "

بِىما ٧ان اإلابدض الشالض   "ٖغى وا٢٘ ؤلا٢خهاص الؿُاح  ي  الجؼاثغجُغ٢ىا ي  اإلابدض الشاو  بيى "

٤ الجؼاثغ ٧ىظهت ؾُاخُتجٖغى لخُت "بمشابت   ".ىمُت و حؿٍى

ج الدظىٍلي في بزخُاز الىحهت الظُاخُت  بٗىىانالفصل الخامع:  "جلُُم مظاَمت كىاصس اإلاٍص

  "ٖغى إلاىهجُت الضعاؾت  بط اخخىي ٖلى زالزت مباخض. جُغ١ اإلابدض ألاو٫ بيى "ثس"الخمىٍت في الجصا

بزخباع ٞغيُاث "بِىما جم   "ٖغى الىخاثج ؤلاخهاثُت للضعاؾتي  خحن ٧ان اإلابدض الشاو  مسهها لـ "

 .ي  اإلابدض الشالض "الضعاؾت
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 جمهُد:

ٗت و اإلاخال   مً مجغص الؿُاختؤلاوؿاهُت  حٛحر مٟهى   اثاإلاجخمٗ خُاة خ٣ت ي ٦ىدُجت للخُىعاث الؿَغ

ت مً الضواٞ٘ الىاججت ًٖ  وكاٍ بوؿاو  ت لضي ؤلاوؿان ٛغاثؼ الخاٍٞؼ مجمٖى  هخب بياٞت بيى  الٍُٟغ

ت و الخٗلمل عاثضة ب٢خهاصًت و بظخماُٖت  و ْاَغة نىاٖت يىب  ئلؾخ٨كاٝالخجىا٫ لمً زال٫  لمٗٞغ

ٟها ؤو خهغ بَاع هٓغي لها هدُجت   الخضًشت اإلاجخمٗاث مخمحزة ي  خُاةو عاثضة دخ. م٩اهت ج ًهٗب حٍٗغ

 جغجبِ بُبُٗت ٖملُتي ؤلاهخاط و ؤلاؾتاال٥ ٞحاا.للخ٣ُٗضاث التي 

اَخمذ ألاصبُاث الؿُاخُت الخضًشت بمٟهى  "الىظهت الؿُاخُت" بك٩. لٞذ ي  الٗضًض مً الضعاؾاث 

و جبؿُِ  ٟهى  ي  جدلُ. و ٞهم ح٣ُٗض ْاَغة الؿُاخُت ٩٦.و البدىر  و طل٪ لٟٗالُت َظا اإلا

التي ججٗ. مً الٓاَغة الؿُاخُت  و آلالُاث ال٨ُُٟاثجهىص و ال خهغ و جبُحن ث ٖلىع٦ؼ ٦ما  .م٩ىهاتاا

ؼ الخىاٞؿُت الؿُاخُت لهظٍ اإلاىا٤َ  ما    مً زال٫إلاجخمٗاث اإلادلُتٖلى امهضعا للٗىاثض اإلاُٟضة  حٍٗؼ

  ٖلى ظظ  ؤٖلى خهت مم٨ىت مً الخغ٦ت الؿُاخُت الضولُتٖضَا صون ؤصوى ق٪ ؾِؿاٌٗخ٣ض ؤهه 

  .بياٞت بيى جيكُِ و بقغا٥ الخغ٦ت الؿُاخُت اإلادلُت

ؤن ليكاٍ الؿُاخت الٗضًض مً ؤلاو٩ٗاؾاث   الضعاؾاث و ألابدار مً هاخُت ؤزغي حكحر الٗضًض مً

و البُئُت  ي  اإلاىا٤َ التي اخخًيخه  ٦ما جا٦ض ت ؤلاًجابُت ٖلى ٧. مً ألابٗاص ؤلا٢خهاصًت  ؤلاظخماُٖ

ت ي  الٗضًض مً اإلاىا٤َ ي  الٗالم.  ؤجاا ٧اهذ الضاٞ٘ ال٣ىي للعجلت الخىمٍى

 الى٣اٍ الخالُت:داو٫ الخُغ١ بيى الٟه. ؾىَظا مً زال٫ 

 ؛و الىظهت الؿُاخُت خت لؿُاخت  هٓا  الؿُاضز. مٟاَُمي لم 

 ؛جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت 

 لؿُاح  ٖلى الىظهت الؿُاخُتكاٍ اآزاع الي. 
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: م  :و الىحهت الظُاخُت خت،لظُاخت، هـام الظُادزل مفاَُمي لاإلابدث ألاٌو

ت ه مً خاظُاثخو ما ٞغيخُاة ؤلاوؿان  االظي قهضتا ةو الكضًض تاإلادؿاٖع اثلخُىع خىلذ ا  بكٍغ

ت باث و مخُلباث ظضًضةــي  ق٩. ٚع التي او٨ٗؿذ متزاًضة مً مجغص ت ُــــٓاَغة الؿُاخلا  و مخىٖى

اثت و ــــألاؾاؾُ مخاظُاتا ؤظ. بقبإمً  جى٣. ألاٞغاص٣خهغ ٖلى بؿُِ ً بوؿاو  وكاٍ  يمان يغوٍع

بياٞت بيى  ٣ىاٖض ال و   باصتاإلاو   ؾـبمجمىٖت مً ألا  خمحز ج ةم٣ٗضْاَغة بيى   مو اؾخمغاَع مب٣اءَ

 ت. ـن الخُاة ؤلاوؿاهُاو و ق مجالثخل٠ ٚحر مباقغة ٖلى مس جإزحراث مباقغة و  مً اما له

 :الظُاختمفهىم  .1

ألن البدىر اإلاغجبُت بالؿُاخت تاضٝ بيى الىنى٫ بيى مٗلىماث و هخاثج ظلُت و مدضصة  جٟؿغ و جىضر 

ؼ   عجباَاتاابالٓاَغة و مجم. َظٍ  و ما ًىجم ٖجاا ٖلى ٧اٞت ألانٗضة  و مىه وي٘ الخلى٫ ال٨ُٟلت بخٍٗؼ

لها و ؾلبُاتاا  ٞةهه مً الًـــــــــغوعي جدلُلـــــــــــها ــاتاا  بياٞت بيى مىاظهت ؤو الخض مً مكا٦ـــابُٞىاثضَا و بًج

دـــــــها مً زال٫ ونٟها الض٤ُ٢  و الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت ؤبٗاصَا ٠ ل  و حكٍغ ًخًمً ها ٞةن الخُغ١ بيى حٍٗغ

ؤن  (Frechtling, 1976)  َظا الهضص ًظ٦غ و ي  و ؤبٗاصَا ؤمغ مهم ظضا  ضوصَاـــؤوكُتاا  و خمجم. 

٠ اإلاؿخٗلمت ي  البدىر الؿُاخُت ًجب جخمحز   :1بالخهاثو الخالُت الخٗاٍع

  ٚحٍر مً اليكاَاث  سخل٠ ًًٖ ؤو ٦ُان ٦يكاٍبىيىح  لها ال٣ضعة ٖلى ٞه. الؿُاختؤن ج٩ىن

٠ ًيبغ  ؤن ل ٩ًىن بدُض   ؤو ال٨ُاهاث كاٍ و ما َى مؿدبٗض ما ًخًمىه اليُٞ لبـؤي ي  الخٍٗغ

 ؛مىه

  
ُ
 ألازغي ي  مجا٫ الؿُاخت؛ لبدىراِؿحر ال٣ُاؽ ب٣ضع ًدىاؾب م٘ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ج

  مخسههت  صعاؾاثؤن جبجى بةؾخٗما٫ اللٛت الُىمُت اإلاؿخٗملت مً ٢ب. ألاٞغاص ٖلى ؤؾاؽ  ًيبغ

ت مسخل٠ الضعاؾاث ألازغي  و ًًمً . م٣اعهت هخاثج ـــؤن ٌؿهما مً قإهه   الؿٟغ ي  ي  ؤلاؾخمغاٍع

 اإلاخىن. بلحاا. إلاٗاٝعا جغا٦مبك٩. ًًمً جد٤ُ٣ ر ى البد

ً و ٠ الؿُاخت هالخٔ ؤن الٗضًض مً اإلاىٍٓغ ٓاَغة اظٍ الممً اَخمىا ه و ال٨خا  بالٗىصة بيى حٍٗغ

ٟاث اإلاىظىصة حَى ما ًٟؿٍغ    ولهظا اإلاٟهــــى  تالخان اتامقغح جهىع  ألظ. بُٖاء و اظتاضوا ٗضص الخٍٗغ

٠ التي خاولذ ألاصبُاث اإلاخىٞغة  و ٖلُه ؾىداو٫ مً زال٫ ما ؾيخُغ١ بلُه الخٗغى بيى ؤَم الخٗاٍع ي  

 خهغ و جىيُذ مٟهى  الؿُاخت.

                                                           
1
 Geoffrey Wall & Alister Matheison (2006), « Tourism : Change, Impacts and Opportunities », First Edition, 

Published by Pearson Education Limited, PP. 11. 
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ت و اللسبُت: 1.1  ؤصل لفف الظُاخت في اللوخحن ؤلاهجلحًز

ت: ؤ( ال٩لمت و  "Tornare"مً ال٩لمت الالجُيُت  "Tour"ٌٗىص ؤن. بقخ٣ا١ ٧لمت  في اللوت ؤلاهجلحًز

ت خٌى هلؼت ؤو مدىز مسهصي"  التي حٗجي "Tornos"الُىهاهُت    و ٢ض حٛحر "الداثسة، ؤو الخسهت الداثٍس

ت الخضًشت لِكحر بيى   "ism"اإلاخمش. ي   و "Suffixe"ىظىص الالخ٤ ٞ  "الجىلت"مٗجى َظٍ ال٩لمت ي  ؤلاهجلحًز

اليكاٍ  ؤو  ىٟٓت ظضًضة جض٫ ٖل٦م٣ُ٘ ًًاٝ بيى آزغ اللٟٓت بُٛت حُٛحر مٗىاَا  ؤو حك٨ُ. ل

و التي حٗجي جغظمتاا  "،Tourism"الٗملُت  ؤو ؾلى٥ مشاي   ًهبذ التر٦ُب اللٛىي لهما و اإلاخمش. ي  ٧لمت 

٣ا لهظا ا  "الظُاخت". ت" حٗجيالؿُاخت ٢ض  لُغح الظي ٌكحر بيى ؤنٞو   "الجىلت في ػيل خسهت داثٍس

ت التي حؿخىظب ًم٨ً ؤن ًٓهغ ظض٫ خى٫ اعجباٍ الخجىا٫ لٛغ  ى الؿُاخت بُبُٗت الخغ٦ت الضاثٍغ

الؿُاخت : "ؤهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن (William, 2005)ًغي  خُض بالًغوعة الٗىصة بيى هٟـ م٩ان ؤلاهُال١ 

ت  ه  ٖملُت طَا  و بًا   ؤو بمٗجي ؤوضر ه  ٖملُت الغخُ. و الٗىصة بلـــى  قإجاا قإن الخغ٦ت الضاثٍغ

( "Tourist)  و ٧. مً ٣ًى  بمش. َظٍ الخغ٧اث ًم٨ً ؤن ٌؿمى ؾاثدا هٟـ ه٣ُت ؤلاهُال١ ألانلُت
1. 

اء و الخاء ـــؤن الؿحن و الُ  م ملاًِع اللوت"ـــ"معجي   "ابً الفازض"٣ًى٫  خُض في اللوت اللسبُت: ب(

ؤن. صخُذ  و ؾاح اإلااء ٌؿُذ ؾُدا و ؾُداها بطا ظغي ٖلى وظه ألاعى  و الؿُاخت ه  الًغ  ي  

ا ي  ــــــــ. ؤم2الخى٣. مً م٩ان بيى آزغ  و ٣ًا٫ للغظ.: ؾاح ي  ألاعى ٌؿُذ ؾُدا بطا طَب ألاعى و 

و الؿُاخت  اعي ٖلى وظه ألاعى ـــغ الجــــاء الٓاَــــذ َى اإلاـــــٞالؿُ "ابً مىـىز"ه ـلهاخب "لظان اللسب"

ب"ه   ؤن ما  "جاج اللسوض"ي  ط٦غ  ٣ٞض"اإلاسجض ى الصبُدي" ؤما  . 3"الظَا  ي  ألاعى للٗباصة والتَر

ب  ما َى بل مٗجى انُالح   وعص ي  اللؿان مً ٧ىن الؿُاخت ه  الظَا  ي  ألاعى للٗباصة و التَر

مُل٤ الظَا  ي  ألاعى ؾىاء ٧ان "هه ةٞ الؿُذ و الؿُدان  و ؤما الؿُىح  م٣ُض و َى مد. جإم.

ا" ٞالؿُاخت ه  الخى٣. مجمم اللوت اللسبُت" "الهاصع ًٖ  "اإلاعجم الىطُؽ". ؤما ي  4للٗباصة ؤو ٚحَر

م"و ٢ض ظاءث ماصة ؾاح ي   .5ال٨ك٠ مً بلض بيى بلض َلبا للخجٍز ؤو ؤلاؾخُإل و ي  ٖضة  "اللسآن الىٍس

ُهٍس"حٗايى:  مىاي٘  و مً طل٪ ٢ىله ؾبداهه و
ْ

ػ
َ
 ؤ

َ
ْزَبَلت

َ
ْزِض ؤ

َ ْ
ِظُُدىا ِفي ألا

َ
"ؤلامام   خُض ٢ا٫ 6"ف

                                                           
1 

William F. Theobald (2005),"Global Tourism",  Third Edition, Published by Elsevier Butterwoth-Heinemann, 

PP. 09. 
 .120  الجؼء الشالض  م "معجم ملاًِع اللوت" ،ابً ٞاعؽ 2 
اَاقم بً مدمض بً خؿحن ها٢ىع  3 ت دزاطت ػسكُت ملازهت" :"ؤخيام الظُاخت وآزاَز ُت  ٧لُت الكٍغ    مظ٦غة لىُ. قهاصة اإلااظؿخحر ي  الضعاؾاث الكٖغ

 .451  م 6  ًٖ ٢امىؽ لؿان الٗغ   الجؼء 6َـ  م 1422الضعاؾاث ؤلاؾالمُت  ظامٗت ؤ  ال٣غي  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  و   
 .98  م 4هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  ًٖ ٢امىؽ جاط الٗغوؽ  الجؼء   4
 .469  م 1هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  ًٖ ٢امىؽ اإلاعجم الىؾُِ  الجؼء   5
 .02ت ًؾىعة الخىبت  آلا   6
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ل آي اللسآن ""حامم البُي   الؼبري" ً  آمىحن  ٚحر  غوا ي  ألاعى م٣بلحنـــــٌٗجي ٞؿُ ان كً جإٍو  مضبٍغ

 .1ؤجباٖه و  ٚحر زاثٟحن مً عؾى٫ هللا

ف الظُاخت: .2.1 غة التي خاولذ الخُغ١ بيى  حلٍس بن الخ٣صخي و البدض ي  بٌٗ مً ألاصبُاث اإلاخٞى

٠ الؿُاخت  ٣ًىص بيى  جاص حٍٗغ٠ مًبٍى لهظا ي  بً ىبتج٣ٟذ ٖلى ؤن َىا٥ نٗاؤجاا خ٣ُ٣ت حٍٗغ

ألاٞغاص  َبُٗت للُبُٗت اإلا٣ٗضة التي جمحز ْاَغة الؿُاخت ي  خض طاتاا  و صعظت ازخالٝ دُجتاإلاٟهى   ه

ت  ؤو ؤلازخالٞاث الٗملُت بحن  ٠ و جباًً جىظهاتام ال٨ٍٟغ الظًً ٌؿٗىن بيى نُاٚت مش. َظٍ الخٗاٍع

ت الىٓغ و الخدلُ. التي الجهاث و الهُئاث اإلاهىُت اإلاهخمت التي خ ٟها ؤًًا  بياٞت بيى ػاٍو اولذ حٍٗغ

غاٝ الؿاب٣ت الظ٦غ  ٞٗلى ؾبُ. اإلاشا٫ مجام مً ًغي ؤن الؿُاخت ٖباعة  "الظفس اٖخمضتاا ٧اٞت ألَا

جصوٍدَم بالخدماث  "اللمل كلى جلدًم حىالث للظُاح وبِىما ًغي البٌٗ ألازغ ؤجاا  للخمخم"

ل و "  َى ما زل٤ هاإلاسجبؼت بها ا مً الدكَى ي  ٞهم الٓاَغة و صعاؾتاا  طل٪ ما ظٗ.  الخحرةٖى

م ي  ٚالب  م جغ٦حَز ً بيى ًىمىا َظا ٌعجؼون ًٖ بًجاص حٍٗغ٠ ٖالمي مىخض و مٗخمض  ٚع اإلاىٍٓغ

 ألاخُان ٖلى هٟـ اإلا٣ىماث و ألابٗاص.

ٟاث  (Burkart & Medlick, 1980)ًغي ٧. مً  بط ان مسخلٟان مً الخٍٗغ اإلاخضاولت للؿُاخت ٧. ؤن َىا٥ هٖى

ٟاث  ت ألاويى مجاا حٍٗغ ٍغ و الٛغى اإلاغاص مىه  اإلاجمٖى  Conceptuel" "جصىزٍت ؤو مفاَُمُت"خؿب ظَى

Definitions" اع الىٓـغي ب٩. ما ًخٗل٤ بسهاثو الؿُاخت و ا ًٖ  َضٞــــها جؼوٍض ؤلَا مخُلباتاا  و ما ًمحَز

ا مً وكاَاث ممازلت لها  و التي ج٩ىن طاث ٟاث  ٚحَر ت الشاهُت ٞهي حٍٗغ ٖال٢ت هاا ؤخُاها. ؤما اإلاجمٖى

ٟاث ص٣ُ٢ت ل٩. مً " Technical Definitions" "جلىُت ؤو كملُت" ظاءث للخاظت الٗملُت لًبِ حٍٗغ

حر اإلاٗلىماث الؿُاخُت ال٩اُٞت  اإلاىظهت لؤلٚغاى ؤلاخهاثُت و ال٣اهىهُت   الؿُاخت و الؿاثذ بُٛت جٞى

اتاا الضولُـــت و اإلادلُت  ٦ما ؤجاا ج٣ض  جىيُداث  ٦ما و جٟؿحراث ٧اُٞت لٟهم الٓاَغة ٖلى ظمُ٘ مؿخٍى

 .2مً قإجاا نُاٚت مٗاًحر حؿاٖض ٖلى م٣اعهت اإلاٗلىماث م٘ مىا٢٘ وظهاث ؤزغي  ؤن

ت ألاويى اإلاظ٧ىعة ؾالٟا  ٌٗىص الٗالم ألاإلااو   ٟاث التي جيخمي بيى اإلاجمٖى  Guyer)و لٗ. ؤ٢ض  الخٍٗغ

Freuler, 1905) ٟا مُىل لها ب٣ىله ؤجاا ٠ الؿُاخت  خُض ؤُٖى حٍٗغ "ْاَغة  :ناخب ؤو٫ مداولت لخٍٗغ

ت جىبش٤ مً الخاظت اإلاتزاًضة للغاخت و حُٛحر الهىاء و ؤلاخؿاؽ بجما٫ الُبُٗت و همـــــــى َظا  ٖهٍغ

َبُٗتاا الخانت  و ؤًًا بيى همى  ؤلاخؿاؽ  و بيى الكٗــــــىع بالبهجـــــت و اإلاخٗـــــــــت و ؤلا٢امت ي  مىا٤َ لها

ؤلاجهالث ٖلى ألازو بحن قٗى  مسخلٟت مً الجماٖاث ؤلاوؿاهُت  و ه  ؤلاجهالث التي ٧اهذ زمغة 

                                                           
غ الُبري     1 ل آي اللسآن"ؤلاما  ابً ظٍغ  .111  م 14َـ  الجؼء 1405  صاع ال٨ٟغ   بحروث  "حامم البُان كً جإٍو

2 
William F. Theobald (2005), Ibid, PP. 11. 
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٠ بيى ؤن ال٩اجب ع٦ؼ ي  قغخه  َظا  ٣ًىص الخمًٗ ي  خُض. 1لحؿإ هُا١ الخجاعة و الهىاٖت" الخٍٗغ

٫ الُبُٗت ي  جىيُذ الخٟاٖ. بُـــً ألاٞغاص و الُبُٗت  ٖلى ؤبٗاص ٧الخالت الىٟؿُت و ظماهظا اإلاٟهى  ل

ً بالكٗى  و الجماٖاث  الظي ًىجم ٖىه مىاٞ٘  بظخماُٖت و ب٢خهاصًـــت ٦ىدُجـــــــــــت لئلجها٫ ألاٞغاص الؼاثٍغ

 مسخلٟت للمىا٤َ التي ًؼوعوجاا. 

ت اللامت للظُاخت""ا٦خــاهاما َا ي  ا٣ٞض ٖٞغ (Hunziker & Krapf, 1942)ال٩اجبــحن ؤما        ٖلى ؤجاا: لىـٍس

ُت ؤن ل جاصي  "اإلاجمٕى ال٨ل  للٗال٢اث و الٓىاَغ التي جيخج مً ؾٟغ و ب٢امت ألاٞغاص ٚحر اإلا٣ُمحن  قٍغ

  (Vanhove, 2005)٣ًى٫  بط .2بيى ب٢امت صاثمت ؤو مماعؾت ؤي هٕى مً الٗم. ؾىاء ٧ان ٖمال صاثما ؤو ما٢خا"

ت مً ؤن َظا الخٍٗغ٠ ٧ان و  م ؤهه ًىُىي ٖلى مجمٖى . م٣بىل ٖمىما بحن الخبراء  ٚع لى٢ذ ٍَى

الب٣اء ي  اإلاؿدكٟى ٖلى ؤهه وكاٍ ًضز.  الُٗى  و مىاًَ ال٠ًٗ. ٞٗلى ؾبُ. اإلاشا٫  ًم٨ً الىٓغ بيى

ؤي عخلت ٖم. مً الؿُاخت إلعجباَها بال٨ؿب. و ٖالوة ٖلى طل٪   اؾدبٗاصيمً الؿُاخت  ُٞما ًم٨ً 

٠ ؤًًا ج٣خهغ الؿُاخت ٖلى ألاٞغاص ٚحر اإلا٣ُمحن ؤي ألاظاهب مجاــــم  و ج٣صخى ٞةهه بمىظب  َظا الخٍٗغ

٠ جمذ مىا٢كخه مً 3الؿُاخت الضازلُت التي ًماعؾها ألاٞغاص اإلادلُىن جماما . و ًظ٦غ ؤن َظا الخٍٗغ

ا الؿىىي اإلاى٣ٗض ب٩ (AIEST)الغابُت الضولُت لخبراء الٗلمُحن للؿُاخت  َٝغ اعص٠ً ؾىت ي  ماجمَغ

ت و الٓىاَغ التي جىجم ًٖ ؾٟغ ألاٞغاص ــــ"مجم. الٗال٢اث اإلاخباصل :ؤن الؿُاخت ه  ث   التي ؤ٢غ م1981

بيى  و الخى٠٢ ي  ؤما٦ً لِؿذ مد. ب٢امتام الغثِسخي و اإلاؿخمغ  و ل م٩ان ٖملهم الضاثم  ب. ل٣ًاء 

ت ؤو للضعاؾت" و٢ذ الٟغاٙ ؤو    . 4ي  ؾُا١ ؤوكُت ججاٍع

"وكاٍ ًخٗل٤ باإل٢امت  جخًمً ٧.: التي ؤن الؿُاخت ه  الٓاَغة (Burkart & Medlik,1974)بر ٧. مً و اٖخ

اإلاا٢خت و ال٣هحرة ألامض لؤلٞغاص ي  وظهاث زاعط ألاما٦ً التي ٌِٗكىن و ٌٗملىن ٞحاا ٖاصة  و وكاَاتام 

 بسمؿت زهاثو ؤؾاؾُت ه : مٟاَُمُا جخمحز اابيى ؤج ان. و ٌكحر 5ي  جل٪ الىظهاث زال٫ ٞترة ب٢امتام"

ج مً الٓىاَغ  (1  و الٗال٢اث؛ الؿُاخت لِؿذ ْاَغة واخضة و مىٟغصة  ب. ه  مٍؼ

جىُىي ٖلى  و الٗال٢اث مً خغ٦ت الىاؽ و الب٣اء ي  ألاما٦ً اإلاسخلٟت  و جيكإ َظٍ الٓىاَغ (2

ً ؤؾاؾحن ؤخضَما ٖىهغ صًىام٩ُ    و آلازغ ٖىهغ زابذ "السخلت"ًخمش. ي   ؤو خغ٧  ٖىهٍغ

  ؛"ؤلاكامت"ًخمش. ي  

                                                           
 .21   م 2003و الخىػَ٘   ال٣اَغة      صاع الٟجغ لليكغ  ؤلاكالم الظُاحي "  "مدمض مىحر حجا    1

2
 Norbert Vanhove (2005), "The Economics of Tourism Destination",First Edition, Published by Elsevier 

Butterwoth-Heinemann, PP.01. 
3
 Norbert Vanhove, (2011), Ibid, PP.02. 

4
 Norbert Vanhove, (2005), Ibid, PP.02. 

5 R. N. Batta (2000), “Tourism and the Environment: A Quest for Sustainability: with Special Reference to 

Developing Countries, and Policy Analysis on Himachal Pradesh”, Published by Indus Publishing, PP.27-28. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+N.+Batta%22
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اإلاٗخاصة لِٗل و ٖم. ألاٞغاص و ؤلا٢امت ٞحاا  و ٖلُه ٞةن الؿُاخت البِئت  الغخلت بيى ؤما٦ً زاعط (3

جاصي بيى جدٟحز مسخل٠ ألاوكُت ٚحر اإلاىظهت باألؾاؽ لؤلٞغاص اإلا٣ُمحن و الٗاملحن ي  جل٪ 

٤ ؾٟغ   و الب٣اء ٞحاا؛  ألاٞغاص بلحاا الىظهاث  ًٖ ٍَغ

 ت بيى جل٪ الىظهاث طاث َبُٗت ما٢خت و ٢هحرة ألاظ.؛الخغ٦ (4

اعة الىظهاث  (5 غاى ٚحر مخهلت بالٗم. الؿُاخُت  ٍػ  و الخهى٫ ٖلى اإلاا٫.ؤج٩ىن أٚل

ٟا مبؿُا و قامال للؿُاخت  ًىو ٖلى ؤجاا:(Jafari,1988) بِىما ا٢ترح  "صعاؾت ؤلاوؿــــــان بُٗــــــــــضا ًٖ  حٍٗغ

ىه  و صعاؾت الهىاٖت  ت جإزحراث ؤلاوؿان و الهىاٖت مَى التي حؿخجُب لخاظاث َظا ؤلاوؿان  و مٗٞغ

٠ بٗىهغ ؤؾاسخي ًخمش. ي  . 1ٖلى الضو٫ اإلاًُٟت ب٢خهاصًا و بظخماُٖا  و بُئُا" ًخه. َظا الخٍٗغ

٣ه صعاؾت جى٣. ألاٞغاص  و صعاؾت قغ٧اث ال٣ُإ  بياٞت بيى "دزاطت الـىاَس"   لخهبذ الؿُاخت ٞو

بيى خ٣ُ٣ت ؤهه مً  الاهدباٍهاصي بيى  (Tribe,1997)ٚحر ؤن زاع الىاظمت ًٖ جى٣. ألاٞغاص. صعاؾت مسخل٠ آلا

٠ صعاؾت الؿُاخت  و ًغي ؤن  ٠ ْاَغة الؿُاخت و حٍٗغ ت ٦ُُٟت حٍٗغ مؼط بحن  (Jafari,1988)اإلاهم مٗٞغ

 .2َظٍ الٓاَغة م٘ صعاؾتاا

اول مً زالله بػالت اللبـ و جىيُذ مٟهى  بَاعا مٟاَُمُا خ (Mathieson & Wall, 1982)و ؤَل٤ ٧. مً 

اَا ٖلى ؤجاا :" ْاَغة مخٗضصة ألاوظه  و التي جىُىي ٖلى خغ٦ت بيى الؿُاخت ؤما٦ً زاعط  بٗض ؤن ٖٞغ

اع ٖلى بٌٗ اإلا٩ىهاث الغثِؿُت للؿُاخت و ٦ظا  م٩ان ب٢امتام اإلاٗخاص و ؤلا٢امت ٞحاا"  و ٌكضص َظا ؤلَا

٠الىُا١ اإلاىؾ٘  خُض ًظ٦غ  الىخاثج اإلاترجبت ٖجاا ي  هٟـ ؤن الؿُاخت جخ٩ىن مً زالر  ناخبي الخٍٗغ

 :3ٖىام. عثِؿُت ه 

مدضصة ؤو ؾُاخُت  ٖىهغ صًىام٩ُ  الظي ًىُىي ٖلى مجم. ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالؿٟغ بيى وظهت (1

ال٣اهىهُت التي جازغ ٖلى َظٍ  ؤلا٢خهاصًت و   و مسخل٠ الٗىام. ؤلاظخماُٖت والؿُاخُت الىظهاث

 ٣غاعاث؛ال

  و ؤلاظخماُٖت  ؤلا٢خهاصًت هاهٓممسخل٠ بما ي  طل٪ الخٟاٖ. م٘  الؿُاخُت ؤلا٢امت ي  الىظهت (2

 ؛و البُئُت

ً الؿاب٣الالىاججت ًٖ زاع اإلاسخلٟت ٖىهغ آلا (3       ؤلا٢خهاصًت   حن التي جخمش. ي  الخبٗاثٗىهٍغ

٣ت مبا ظمتالبُئُت الىا و ؤلاظخماُٖت  و  قغة ؤو ٚحر مباقغة.ًٖ اليكاٍ للؿُاح  بٍُغ

                                                           
1
 Peter M. Burns (1999), “An Introduction to Tourism and Anthropology”, First Edition, Published by 

Routledge, PP.27. 
2
 John Tribe (2009), “Aspects Of Tourism: Philosophical Issues in Tourism”, Published by Channel View 

Publications, PP.45. 
3
 Adrian Franklin (2003), «Tourism : An Introduction », First Edition, Published by Sage, PP.27. 
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اع اإلاٟاَُمي الؿاب٤ ٣ًى٫ ٧. مً  ؤن ناخبي َظا  (Inkson & Minnaert, 2012)و ي  مداولت لكغح ؤلَا

اع الظي ًٟؿـغان الؿُاخت ٦خٟاٖ. هاظــم ًٖ ٢ىي الٗــــــــــــغى و الُـــــــــلب  ٦ما ًبِىان جإزحر ٧. مجاا ٖلى  ؤلَا

ٖلى الىظهت الؿُاخُت التي حٗخبر الخايً الغثِسخي لهظا الخٟاٖ.  آلازغ  و ما ًىجم ًٖ طل٪ مً آزاع 

َظٍ آلازاع ًجب ؤن جضاع و جغا٢ب مً زال٫ مجمىٖت مً الخضابحر اإلاخسظة ٖلى مؿخىي جل٪ الىظهت. 

ٛحر بالًغوعة  ٌُ بياٞت بيى ؤجاما ٌكضصان ؤن ؤي حُٛحر ٢ض ًُغؤ ٖلى واخض مً جل٪ الٗىانغ ؾُازغ و 

ٌكحر بيى ؤن صعاؾت الؿُاخت جخُلب ٞهما ٖم٣ُا و مؿخٟايا إلاجم.  اعــث ؤلَاالٗىانغ ألازغي. طا

 ٤ اإلاجالث و ال٣ًاًا اإلاسخلٟت اإلاغجبُت هاظٍ الٓاَغة  ٟٞ  َظا الهضص ًا٦ضان ؤن مجا٫ الدؿٍى

ٌؿخٗم. إلصاعة و الخإزحر ٖلى الٗىهغ الضًىام٩ُ  ي  الٓاَغة  ي  خحن حؿخٗم. ال٣ًاًا ؤلا٢خهاصًت  

ما٫ للخإزحر ٖلى ؤلاظخم اُٖت  و ؤلا٩ًىلىظُت  و ٢ًاًا الخسُُِ  و ٖملُت الخىمُت  و بصاعة ؤوكُت ألٖا

ما٫ ٞحاا   الىظهت الؿُاخُت  ؤما مجالث الضعاؾت اإلاغجبُت بالىظهت الؿُاخُت ي  خض طاتاا  و ؤوكُت ألٖا

 .1و ؤلاصاعة البُئُت  ٞخإزغ ٖلى ٖىهغ الىخاثج ؤو الخبٗاث

  و الظي ل ًؼا٫ ًىا٫ ؤ٦بر ٢ضع مً  1992ؾىت  "مىـمت الظُاخت اللاإلاُت"اصع ًٖ ؤما الخٍٗغ٠ اله

مضة ؤلا٢امت ي  الىظهت   ال٣بى٫ ي  الٗالم  ٣ٞض ع٦ؼ ٖلى بٗض ج٣جي له صللذ بخهاثُت  ًخمش. ي

ً و اإلا٣ُمحن ي  ؤما٦ً ج٣٘ زاعط  الؿُاخُت  بدُض ًغي ؤن: "الؿُاخت ه  ؤوكُت ألاشخام اإلاؿاٍٞغ

ع٦ؼ َظا الخٍٗغ٠ ٖلى  . و 2م اإلاٗخاصة إلاضة ج٣. ًٖ الؿىت بٛغى الغاخت ؤو الٗم.  ؤو ؤٚغاى ؤزغي"بِئتا

 زالر ٖىانغ عثِؿُت ه : 

 تام ؤلاظخماُٖت  و مىا٢ٗهم اما  و بلتز لؤلٞغاص الٗاصًت ةخُاالًٖ ظىاهب  اليكاٍَظا  ُبٗض

 الضاثمت؛

 ت خؿب َبُٗت الىؾُلت ٢تران اليكاٍ الؿُاح  بالؿٟغ  الظي ًم٨ً ؤن ًإزظ ؤا ق٩ال مخىٖى

 اإلاؿخٗملت ُٞه؛

 ت  و التي مً قإجاا صٖم  اٖخماص ت مً ألاوكُت و اإلاغا٤ٞ اإلاخىٖى الىظهاث الؿُاخُت ٖلى مجمٖى

 و بهجاح الٗملُت الؿُاخُت ٞحاا.

٠ الؿاب٤ ٌكم. الٗىانغ الهامت ي  الٓاَغة (Pender & Sharpley, 2005)و ٖل٤ ٧. مً   بال٣ى٫ ؤن الخٍٗغ

خغ٦ت ألاٞغاص  و ب٢امتام ي  ؤما٦ً ؤو وظهاث زاعط البِئت اإلاٗخاصة ؤو م٩ان ؤلا٢امت : "الؿُاخُت اإلاخمشلت ي 

                                                           
1
 Clare Inkson &  Lynn Minnaert (2012), «Tourism Management: An Introduction », First Edition, Published 

by Sage, PP. 17. 
2 

Victor T.C .Middleton & Jackie Clarke (2001), "Marketing in travel and tourism”, Third Edition, Published 

by Butterworth-Heinemann., PP.09. 

https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1440&bih=799&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Clare+Inkson%22&ved=0ahUKEwiu8I-B-97LAhWBWRoKHWtGClIQ9AgIITAA
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1440&bih=799&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Lynn+Minnaert%22&ved=0ahUKEwiu8I-B-97LAhWBWRoKHWtGClIQ9AgIIjAA
https://books.google.dz/books?id=RBMg2Dz3YwkC&printsec=frontcover&dq=Inkson+%26+Minnaert,+2012&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiu8I-B-97LAhWBWRoKHWtGClIQ6AEIHTAA
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اعة الىظهاث الؿُاخُت  ؤو الٗم. الٗاصي لهم  َظٍ الخغ٦ت ما٢خت و ٢هحرة ألاظ.  بياٞت بيى ٧ىن ٍػ

غاى ل جخه. باإل٢امت الضاثمت ؤو الٗم. ٞحاا  . 1"ج٩ىن أٚل

ت ي  ألاصبُاث الؿُاخُت  و   (Middleton, 1998)ٚحر ؤن ٟاث اإلاإلٞى ٟا مخمحزا  زغط ًٖ جل٪ الخٍٗغ َغح حٍٗغ

ًغي ُٞه ؤن الؿُاخت: "حٗٝغ صوما ٖلى ؤجاا نىاٖت  ٚحر ؤهه مً ألاًٞ. ٞهمها ٖلى ؤجاا الؿى١ ؤلاظماي  

ت واؾٗت مً اإلاىخ . 2جاث اإلاغجبُت بالؿٟغ"الظي ٨ٌٗـ الُلب اإلاتزاًض  و ؤهماٍ بؾتاال٥ الؼواع إلاجمٖى

ظاهب الٗغى  ؤما  ًمش. ظاهب الُلب ي  الٓاَغة الؿُاخُت  خُض ع٦ؼ الخٍٗغ٠ ٖلى الؿاثذ باٖخباع

اإلاىٓماث التي ًجب ٖلحاا مىاظهت ؤهماَه ؤلاؾتاال٦ُت اإلاسخلٟت بمىخجاث مً ٞحاا ُٞخمش. ي  مجم. جل٪ 

 قإجاا ؤن جلبي َمىخه.

 :ــــــتهـــــــــام الظُاخــمفهىم  .2

الظي ٢ــــا٫ ؤن: "البكغ مغجبُــــــــحن بةؾخمغاع بالبِئت اإلادُُت  (Dewey, 1929) اٖخماصا ٖلى ؤ٩ٞاع الُٟلؿٝى

ت الىٓم التي حكحر بيى ؤن (Bertalanffy, 1962)م و التي ًخإزغون هاا"  ا٢ترح البُىلىج  ــــــها الخ٨ٟحر : "هٍٓغ

".  الىٓمي َى الخهى٫ ٖلى الغئي اإلاغجبُت بالىٓا  مً زال٫ ٞهم الغوابِ و الخٟاٖالث بحن ٖىانٍغ

٦ما قضصث ؤن: "الىٓم الخ٣ُ٣ُت ه  جل٪ الىٓم اإلاٟخىخت ٖلى البِئت اإلادُُت هاا و التي جخٟاٖـــــــــــــــ. 

٣ا لــــ  ـــــــــت ٞو  & kast)مٗها  و ه  بظل٪ جخُىع بةؾخمـغاع". و ٖلُه ٞةن ألاصبُاث ي  الٗلـى  ؤلاصاٍع

Rosenzweig, 1972) اؾؿــاث ه : "ؤهٓمت مً اإلا٩ىهاث اإلاخٟاٖلت التي حكم. البكغ و الٗملُاث  ـعؤث ؤن اإلا

 .3و مً اإلاٟترى ؤن جل٪ الٗىام. ي  الىٓا  جخٟاٖ. م٘ بًٗها البٌٗ للىنى٫ بيى َضٝ مدضص"

ما٫ اإلاٗانغة و ما ؾُٗا مجاا لٟهم الُبُٗت اإلا٣ٗضة و الضًىام٨ُُت للؿُاخت الخضًشت ي  ْ. بِئت  ألٖا

جخمحز به مً صعظت ٖالُت مً الخ٣ُٗض و ؤلايُغا   اؾخٗملذ ألاصبُاث الؿُاخُت ي  صعاؾتاا لهظٍ 

حٗبُـــغ واؾ٘ ؤلاؾخٗمــــــا٫ ي  جل٪  ؤهه (Vanhove, 2011)  الظي اٖخبٍر "هـام الظُاخت"الٓاَغة  مٟهى  

٠ مــدضص لهألاصبُــــــاث و ل٨ً هاصعا مـــا جم الخىنـــــ ـــٍغ . ٞٛالبا ما عجــــــؼث الضعاؾاث ًٖ الخـٗٝغ 4ـــــ. بيى حٗـــــ

ٖلى الٗىانـــغ و الٗىام. التي جضز. يمً هٓا  الؿُاخت  هٓغا ل٩ىن الؿُاخت طاث َبُٗت م٣ٗضة 

                                                           
1
 Lesley Pender & Richard Sharpley (2005), “The Management of Tourism”, First Edition, Published by SAGE 

Publications, PP.04. 
2 
Peter M. Burns (1999), Ibid ,PP. 28 

3
 Sandro Formica & Tanvi h. Kothari ( 2008), “Strategic Destination Planning: Analyzing the Future of 

Tourism”, Journal of Travel Research, Vol. 46, PP 355-367. 
4 Norbert Vanhove (2011), “The Economics of Tourism Destinations”, Second Edition, published by Elsevier, 

PP 95-96. 
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ظضا  ٌكتر٥ ٞحاا مجمىٖت مً الٟاٖلحن  ٦ما ؤن الٗغى و الُلب مٟهىلحن ظٛغاُٞا  بِىما ًخم 

 و ؤلاؾتاال٥ ي  هٟـ اإلا٩ان اإلاٗغوٝ بالىظهت الؿُاخُت. ؤلاهخاط

  و خؿب همىطظه اإلاٟؿغ إلاٟهى  هٓا  الؿُاخت الظي ها٫ قٗبُت بالٛت هٓغا لؿهىلت ٞهمـه و اؾدُٗابه

ؤقاع بيى ؤن نىاٖت الؿُاخت جدخىي ٖلى اإلاىٓماث و الكغ٧اث و اإلاغا٤ٞ التي تاضٝ  (Leiper, 1979)ٞةن 

باث مدضصة لضي الؿُاح  ُمك٩لت بظل٪ ما اٖخبٍربيى زضمت و جلبُت خ هٓاما مٟخىخا ًخإل٠  اظُاث و ٚع

 :1مً زالر ٖىانغ ؤؾاؾُت ه 

 ٌٗخبرون الجهاث الٟاٖلت ي  الىٓا  الؿُاح ؛ الظُاح: (1

٤ الٗبىع؛ اللىاصس الجوسافُت: (2  حٗبر ًٖ اإلاى٣ُت اإلاهضع  مى٣ُت الىظهت  و ٍَغ

 ىٓماث الٗاملت ي  مجا٫ ج٣ضًم اإلاىخج الؿُاح . ه  جل٪ الكغ٧اث و اإلاصىاكت الظُاخت:  (3

ت  (Similary & Henderson, 1994) و وا٣ٞه ي  طل٪  خُض اٖخباعا ؤجاا: "قب٨ت واؾٗت مً اإلاىٓماث الخجاٍع

باث مدضصة لضي  اإلاغجبُت مٗا مً ؤظ. جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاكتر٥ اإلاخمش. ي  زضمت ؤلاخخُاظاث و ٚع

َظا الاججاٍ خُض وا٣ٞا ٖلى ؤجاا: "قب٨ت واؾٗت مً  (Lichoris & Jenkins, 1997)و ؤ٦ض ٧. مً   الؿُاح"

ت اإلاغجبُت مٗا مً ؤظ. جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاكتر٥ اإلاخمش. ي  زضمت الاخخُاظاث اإلاتزاًضة  اإلاىٓماث الخجاٍع

للخهى٫ . و ًغي ٧. مجاما ؤن الؿُاخت وكاٍ ًخٛلٛ. ي  ال٣ُاٖاث الخ٣لُضًت لئل٢خهاص 2للؿُاخت"

ث طاث َاب٘ ا٢خهاصي  بظخماع   ز٣اي   و بُئي  و َى ما ًٟؿغ الُبُٗت اإلاخٗضصة ألاوظه ٖلى مضزال 

 للؿُاخت. 

"هٓا  ًًم مجمىٖت مً الٗىام. التي حكم. ي  مجملها  ؤن الؿُاخت ه : (,1984Mclntosh)و بِىما ًغي 

لىاظمت ًٖ ٖملُاث الخ٩ىماث  ماؾؿاث الًُاٞت  الؿ٩ان اإلادلُحن  و الؿُاح  و الٗال٢اث اإلا٩اهُت ا

اح  و ٖىانغ الجظ  ي  الضو٫  و اإلاجخمٗاث اإلاًُٟت  و طل٪ هاضٝ اؾخ٣ُا  ــــــــــــــالخٟاٖ. بحن الؿُ

لىٓا  الؿُاخت  له هٟـ اإلاضلى٫  ي  حٍٗغ٠ مبؿِ (Cooper & Hall, 2008)ًلخو ٧. مً   3الؿُاح"

با  خُض ٣ًـــج٣    خاط ـــــــال٥ و ؤلاهـــــىي ٖلى ٖملُت ؤلاؾتاـــــا  الظي ًىُــــىلن ؤن الؿُاخت ما ه  بل: "الىٓـــٍغ

ا زاللهما"   .4و الخجاع  التي ًخم بوكاَئ

                                                           
1 Lesley Pender &  Richard Sharpley (2005),  Ibid, PP 07. 
2  Lesley Pender & Richard Sharpley (2005),  Ibid, PP 07 

 ..41  م2010الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  ٖمان   "الظُاخت البُئُت و ؤطع بطخدامتها"،بغاَُم زلُ. ببغاَُم بٓاْى   3
4 Chris Cooper & C Michael Hall (2008), “Contemporary Tourism: An International Approach”, Published by 

Butterwoth Heinmann publications, First edtion , P 06. 
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"الىٓا   :ًٖ هٓا  الؿُاخت بـظل٪ (Sharpley, 2000)ي  ون٠ ؤ٦ثر ويىخا و قمىل مً ؾاب٣ُه  ٌٗبر و 

ُٟــــــــ  الظي ًخًمً الخـــــاظُاث اإلاخىى   بالكب٨ت ؤلا٢خهاصي الــْى
 
ٖت و اإلاسخلٟـــــــت للؿُاح  مىاظهت

الىاؾٗت مً اإلااؾؿاث الؿلُٗت و الخضماجُت التي تاضٝ بيى جد٤ُ٣ الغبذ مً زال٫ الؿع  إلقبإ 

ظؼء مىه ًازغ ُٞه  َظٍ الخاظُاث  و الظي ل ًم٨ً ؤن ٩ًىن بمٗؼ٫ ًٖ الىٓا  ؤلا٢خهاصي ال٨ل   ٞهى

٣ىي الخاعظُت الؿُاؾُت  ؤلا٢خهاصًت  الخ٨ىىلىظُت  ؤلاظخماُٖت  و ًخإزغ به ٖبر مجمٕى الٗىام. و ال

 . 1الش٣اُٞت  ال٣اهىهُت  و البُئُت"

و بةٖخباع ؤن ٖىهغ الخغ٦ت )الخى٣.( ظؼء ل ًخجؼؤ مً الٓـــــاَغة الؿُاخُت ٦ما ؾب٤ ٖغيه ؾاب٣ا  و 

ا. قإ جهىع بحن مسخل٠ ألا  صبُاث اإلاخسههت لىٓا  الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؾبُال لكغخــــها و جٟؿحَر

(  و َى 01 ) ؤهٓغ الك٩."الىـام الجوسافي للظُاخت" ؾُاح  مبجي ٖلى ؤؾاؽ ظٛغاي  بدذ  ؾمي بـــــ 

 & Farrell) ,(Mill & Morrison,1998) ,(Leiper,1979)ًهٓا  م٩ىن مً ؤعبٗت ٖىانغ ؤؾاؾُت خؿب ٧. م

Twining & Ward,2004)  2  ه: 

مت الضاثمت للؿاثذ  و اإلا٩ان الظي جبضؤ مىه الغخلت و جيخهي بالٗىصة مد. ؤلا٢ا مىؼلت اإلاصدز: (1

 بلُه؛

لت اللبىز: (2 ا؛ ػٍس  اإلاؿاع الظي ٌؿل٨ه الؿاثذ للىنى٫ مً مى٣ُخه ألان. بيى الىظهت التي ازخاَع

ا الؿاثذ  بٗضما اؾخ٣ُبخه بلحاا  و ه  جدخىي ٖلى ٚالبُت  الىحهت الظُاخُت: (3 اإلاى٣ُت التي ازخاَع

حاُت و الٗىانغ  ألاؾاؾُت مً هٓا  ؤلاهخاط الؿُاح  ٧الٟىاص١  و اإلاٗالم الؿُاخُت  و اإلاغا٤ٞ التٞر

ا؛  ؤما٦ً الدؿلُــت  و ٚحَر

٤ الٗبىع  و الىظهت  البِئت اإلادُؼت: (4 جدُِ باإلاىا٤َ الشالر الؿاب٣ت "مى٣ُت اإلاهضع  ٍَغ

   الؿُاخُت". 

 

  

 

                                                           
1 Richard Sharpley (2000), “Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?” Published 

by Earthscan , First Edtion, P11. 
2 Richard Sharpley (2000),  Ibid, P 11. 

(: الىـام الجوسافي للظُاخت01الؼيل )  

Source : Richard Sharpley (2000(. 

 طــريق العبــور

 البُـــــــــــــــئت اإلادُؼت

 

 الىحهـــــت

 الظُاخُـــــت

 

 

مصدز )مىبم( 

 الظُاخــــــت

 

 السفـــــــــــر نحـــو الوجهــــــة

 

 العـــــــــودة إلـــى المصــــــــــدر
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اى الخ٣ىُت زانت ؤلاخهاثُت مجاا  ٞهى ٌؿاٖض ٖلى خُض ججم٘ ٧اٞت آلاعاء ٖلى ؤهه هٓا  مُٟض لؤلٚغ 

ت جض٤ٞ الؿُاح مً مى٣ُت بيى ؤزغي  و  ًىضر ؤَمُـــــــت الغبِ بحن اإلاىا٤َ اإلاىلضة لخل٪  جدضًض و مٗٞغ

 الخض٣ٞاث و اإلاىا٤َ اإلاؿخ٣بلت لها.  

٠ هٓــــــــا  الؿُاخت بـ: "  (Vanhove, 2011)ي  َغح آزغ  ًغي  و  اع الظي ًىضر الخٟاٖ. ؤهه ًم٨ً حٍٗغ ؤلَا

بحن: الٗغى الؿُاح  ي  الىظهت الؿُاخُت  ٖىانغ الغبِ بحن الٗغى و الُلب  و الُلب ٖلى 

بيى الضوع ال٨بحر للٗغى ي  الىظهت الؿُاخُت  (02)ٌكحر الك٩. و .1الؿُاخت ٦ما َى مىضر ي  الك٩."

غ الىٓا  الؿُاح   بياٞت بيى ؤَمُت ٖىانغ الغب ِ  طاث ؤلاقترا٥ اإلاخباص٫ بحن الٗغى الظي ٌٗخبر ظَى

 :2و الُلب. ٦ما ًلخو اإلاٗلىماث الخالُت

   حر الٗىانغ ألاؾاؾُت التي االٗاعيىن )اإلاىعصون( ي لىظهت الؿُاخُت َم اإلاؿاولىن ًٖ جٞى

  ٞدؿب (Crouch & Ritchie,2003)حك٩. مجم. الخجغبت الؿُاخُت التي ًبدض ٖجاا الؿُاح 

ىٖت ٦بحرة مً الٗىام. و اإلاىاعص التي جبدض ٖجاا اإلاىٓماث الؿُاخُت ال٩اجبحن ٞةن َىا٥ مجم

ظًت و اإلاكغوباث  الخٝغ  بياٞت بيى جل٪ اإلاىضخت ي  الك٩. ؤٖالٍ ٧الُض الٗاملت  مىخج  ألٚا

ت و الخ٣لُضًت  مهىع  اإلاٗضاث )٦مٗضاث التزلج  الخسُُم  ..بلخ(.  الُضٍو

 و جدىاٞـ الىظهاث الؿُاخُت لخضمت خاظُاتام الؿُاح ٖىهغ مهم ي  هٓا  الؿُاخت  و الظي .

ًجب ؤلاقاعة ؤن َالء الؿُاح لِؿىا مخجاوؿحن ي  زهاثههم  ٦ما ؤن صواٞٗهم الؿُاخُت 

ت ٦بحرة مً ال٣ُاٖاث الؿى٢ُت الؿُاخُت  جسخل٠ مً شخو آلزغ  مما ؤصي بيى ْهىع مجمٖى

 ي  ال٣ٗضًً اإلاايُحن.

 ٤ ٢ىىاث ٤ زانت الىؾُاء )الى٧الث الؿُاخُت  ججاع  ًخه. اإلاىعوصن بالؿُاح ًٖ ٍَغ الدؿٍى

الخجؼثت  ..بلخ(  و م٣ضم  الدؿهُالث الظًً ٌٗملىن ٖلى يمان ٞاٖلُت حكُٛ. الىٓا  

 الؿُاح   بياٞت بيى مسخل٠ ؤهىإ الى٣..

 

 

 

                                                           
1
 Norbert  Vanhove  (2011), Ibid, PP. 95-96. 

2
 Norbert  Vanhove  (2011), Ibid. 

 كىاصس الجرب؛ 

 الخدماث و اإلاسافم؛ 

 .البيُت الخدخُت 

في الىحهت اللسض  

 الىلل؛ 

 الىطؼاء الظُاخُحن؛ 

 .وطؼاء الدظىٍم 

 كىاصس الـسبؽ

 اإلاددداث؛ 

 الدوافم؛ 

 .الظلىن الؼساجي 

 الؼــلـب

.(: مىىهاث الىـام الظُاحي02الؼيل )  
Source : Norbert Vanhove (2011). 
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غ الؿُاخت  ًجب ؤن(Charles & Brent , 2009)  ٚحر ؤن ٧. مً ىا ؤن الىمىطط الظي ٌؿعى بيى جهٍى ِّ ًلم  ب

ب٩ام. م٩ىهاث اإلاىٓىمت الؿُاخُت  بياٞت بيى الٗملُاث و ألاوكُت الغثِؿُت التي جىُىي ٖلحاا  صون 

 :1وؿُان مسغظاث َظٍ الىٓا   خُض ٢ضما همىطظا يم ٧. مً الٗىانغ الخالُت

بـ ُٞه ال٣لب الىابٌ لٓاَغة الؿُاخت و اإلادىع اإلاهم الظي الظاثذ:  (1
ُ
ٌٗخبر الؿاثذ بك٩. ل ل

ن جهب ي  زضمخه )جلبُت خاظُاجه و جُلٗاجه( ظمُ٘ الٗملُاث وألاوكُت التي جضز. ًجب ؤ

 يمً هُا١ َظٍ الٓاَغة. 

حٗخبـغ اإلاــىاعص الُبُُٗـت و البُئُــت مً ألابٗاص ألاؾاؾُت ي  الؿُاخت  اإلاىازد الؼبُلُت و البُئُت:  (2

ُه. و حكم. ٖىانغ  ٧الهىاء  اإلاىار  َبُٗت  التي مً قإجاا ظظ  الؿاثذ لئلؾخجمــا  و التٞر

ا ـ ي  اإلاى٣ُت  الخُىاهاث  اإلاؿُداث اإلااثُت  الكىاَئ  ظما٫ الُبُٗت  و ٚحَر  .الخًاَع

جمش. مجم. اإلاىاعص التي جم بوكائاا مً ٢ب. ؤلاوؿان بٗضا آزغا مً ؤبٗاص البِئت اإلاؼُدة:  (3

ٗبر ًٖ بضاًاث قٗى  الىظهت الؿُاخُت و ز٣
ُ
اٞتاا ي  اإلااضخي  و الٓاَغة الؿُاخُت. و التي ح

٣ها الخاي  للخُاة. بياٞت بيى البيُت الخدخُت ي  الىظهت الؿُاخُت التي جمش.  ا و ٍَغ اججـــــاٍ همَى

م ٖض  وظىصَا ي  ألاؾاؽ لخضمتام  خُض ؤن  ٖىهغا مهما آزغا ي  ٖملُت ظظ  الؿُاح  ٚع

قب٩اث  ألامىع ألاؾاؾُت ي  اإلاجخمٗاث مً قب٨ت الُغ٢اث  قب٩اث للهٝغ الهخ  

ت وظـــــضث لخــضمت بخخُاظاث  ــت  و ٚحر الخجاٍع ؤلاجها٫  و الٗضًض مً اإلاغا٤ٞ الٗامت الخجاٍع

 الؿ٩ان اإلادلُُــً.

و م٘ طل٪ ٞان َظٍ البيُت الخدخُت مً قإجاا حؿهُ. ألاوكُت الُىمُت للؿُاح قإجام ي  طل٪  

ىظهت زهُها للؿُاخت  و التي قإن الؿ٩ان اإلادلُحن. صون ؤن هيسخى ؤَمُت البيُت الٟى٢ُت اإلا

ا حؿخجُب إلاُالب الؼواع ٧الٟىاص١  اإلاُاٖم  مغا٦ؼ اإلااجمغاث   َغ حكم. اإلايكأث التي جم جٍُى

ىانغ الجظ  ألازغي التي ًم٨ً للؿ٩ان اإلادلُحن ؤلاؾخٟاصة مً ؤٚلباا. و  اؾدئجاع الؿُاعاث  ٖو

ش الؿُاخت ط غ الخ٨ىىلىظُا التي حٗض مً ؤخضر ألابٗاص ي  جاٍع اث ألازــغ الهــــا  و اإلاتزاًض ٖلى ظَى

الٓاَغة الؿُاخُت ًىما بٗض ًى   ؾاٖض ي  الضٞ٘ بالؿُاخت بيى ما ه  ٖلُه. ٧ان طل٪ هدُجت 

غة ؤهىإ اإلاٗلىماث ًٖ الىظهاث  الخُىع الهاث. الظي مـ ظمُ٘ اإلاُاصًً  و مؿاَمتاا  ٞو

ات اا. و ي  ألازحر ًإح  الىٓا  الكام. الؿُاخُت بٗضما ٧ان الؿُاح ًٟخ٣غون بيى ؤصوى مؿخٍى

للخ٨م ي  اإلاى٣ُت اإلاٗىُت بجلب الؿُاح  و ما ًىُىي ٖلُه مً ؤَغ ؾُاؾُت  و٢اهىهُت  ومالُت 

                                                           
1
 Carles R.Goeldner & J.R.Brent Ritchie (2009),"Tourism:  Principles , Pracitices,Philosophies", Eleventh 

Edtion.,  Published by wiley & Sons , Inc Hoboken, New Jersey, PP.12. 
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ما٫. ٧لها ٖىام. لها ألازغ البالٜ ي  جدضًض جىاٞؿُت َظٍ اإلاىا٤َ ي  الؿى١  مىٓمت لؿحر ألٖا

 الضولُت.

ٌؿمُه ال٨شحر مً ٖامت الىاؽ" الؿُاخت ي  خض  ؤو مااللؼاكاث اللاملت في الظىق الظُاحي:  (4

ٗا   ت  طاتاا  و التي حكم. ٢ُاٖاث ٧الى٣.  ؤلاًىاء  ؤلَا عمىػ الجظ  الؿُاح  اإلاخىٖى

)٧اإلاخاخ٠ و اإلاهغظاهاث ..بلخ(  ٢ُإ اإلااؾؿاث و الى٧الث الؿُاخُت اإلاؿاولت ًٖ ٖملُاث 

ا آزغا مً بُ٘ ألاؾٟـاع و ج٣ضًم الخضماث الؿُاخُت   ٢ُإ الخض غ هٖى ماث ألازغي التي جٞى

ت اإلاخسههت   الضٖم الها  للؿُاخت الىاجخت )٧الخضماث اإلاالُت  الخضماث ؤلاؾدكاٍع

ا مً ال٣ُاٖاث التي  حٗض مً  ً ألاٞغاص الٗاملحن  ..بلخ(  و ٚحَر الخضماث الخ٨ىىلىظُت  و ج٩ٍى

اث الىجاح ي  َظٍ الهىاٖت.  يغوٍع

ال٣ُاٖاث الٗاملت ي  جىنُ. الخضماث لُالبحاا بالجىصة بياٞت بيى صوع زوح الظُافت:  (5

الٗالُت  و الخجاع  التي ل ًم٨ً للؿاثذ وؿُاجاا. وظب ٖض  بَما٫ مؼط َظٍ الخجاع  بغوح 

الًُاٞت   و بصعاط الجاهب ؤلاوؿاو   ي  الٗملُت. ٞب٩. بؿاَت ل ٨ًٟ  ج٣ضًم الخضماث ؤو 

٣ت ظامضة  ب. ًجب بقٗاع الؼاثغ  ؤهه ؤ٦ثر مً مجغص مهضع للضز. الى٣ضي. و ٖلُه  بًٗها بٍُغ

٣ت التي جم٨ً  غ زبراتاا ٖلى الٍُغ ٞان الخدضي الظي ًىاظه الجهاث اإلا٣ضمت للخضماث َى جٍُى

. و ل ًجب ؤن ٣ًخهغ َظا الؿلى٥ ٖىض  خ٣اص بإجام مىي٘ جغخُب٨م ٦ًُٝى الؼواع مً ؤلٖا

ىظهت الؿُاخُت  ٞخ٣ضًم م٣ضم  الخضمت ٞدؿب  ب. ًجب ؤن ًخجاوػٍ لِكم. ؾ٩ان ال

مٗلىماث ؤؾاؾُت ًٖ وظهاث مٗىُت  و الىص ي  الخٗام.  عبما ه  ؤمىع بؿُُت   ل٨جاا ي  

٘ مً ال٣ُمت  ؼ عوح الًُاٞت التي بضوعَا  حؿاَم ي  الٞغ ألان. طاث ؤَمُت بالٛت ي  حٍٗؼ

 اإلاخى٢ٗت لضي الؿاثذ. 

ل ق٪ ي  ٢ُٗا  ؤن هجاح الؿُاخت  مماالخسؼُؽ ، الخىمُت، التروٍج، و اإلااطظاث اإلادفصة:  (6

ي  ؤي وظهت ٌٗخمض ٖلى مضي ٦ٟاءة و ٢ضعة ظمُ٘ ال٣ُاٖاث الٗاملت ي  الؿى١ و التي ؾب٤ 

ُت عاثضة خُض ٌٗخبر ٧. مً جسُُـــِ  و الخىمُت  و التروٍج  مً  حر ججغبت هٖى ا   ي  جٞى ط٦َغ

لىٓا  الؿُاح  والتي مً قإجاا ال٣ىي الخُٟت التي ل ج٣. ؤَمُت ًٖ الٗىانغ ألازغي اإلا٩ىهت ل

جدضًض هجاخه و ع٢ُه  بياٞت بي  ؤصخــا  ال٣ـــغاع  وناوع  الؿُـاؾـــاث  و اإلاسُُحن 

اث الدكُٛلُت  و اإلاىٓماث اإلادٟؼة التي حؿهغ ٖلى  ؤلاؾتراججُحن  و ألاٞغاص الٗاملحن ي  اإلاؿخٍى

ا ا ٘  ويمان وظىصَا يمً ههاهاا ومؿاَع لصخُذ  و َى ما ٌٗخبر جىُٟظ الخُِ واإلاكاَع

ٞبٗض الخٗٝغ ٖلى الخبراث اإلاالثمت  وجدضًضَا بُٛت  بالٗام. الخاؾم لىجاح الؿُاخت.
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الًمان جسُُِ ٞٗا٫  ٞةهه مً الًغوعي ؤن جترظم َظٍ اإلاسُُاث بيى ٖملُاث  مغا٤ٞ  

ىا ًجب ؤلا  حر ججغبت ممحزة للؼاثغ ٖلى ؤعى الىا٢٘  َو قاعة وكاَاث  و بغامج هاظٗت  بُٛت جٞى

بيى ؤن َظٍ الٗملُاث مؿاولُت مكتر٦ت بحن ال٣ُإ الٗا  ممشال بالخ٩ىماث اإلادلُت  بياٞت 

بيى مسخل٠ َُئاث و ؤظهؼة ال٣ُإ الخام اإلاخ٨ٟلت باليكاٍ الؿُاح  صاز. و زاعط خضوص 

 الىظهت الؿُاخُت طاتاا.

ُت الٗملُاث و ألاوكملُاث، ؤوؼؼت، ومسسحاث الظُاخت:  (7 كُت ي  ال٣ُإ جمش. َبُٗت و هٖى

الؿُاح  البٗض الها  و اإلاازغ ؤًًا  الظي مً قإهه ي  جااًت اإلاُاٝ زل٤ اإلاسغظاث الؿُاخُت 

 .٧ . همها  بك٩. ًٍؼ لُه وظب جدضًضَا ٞو غ الٓاَغة الؿُاخُت ي  ألان.  ٖو التي ه  ظَى

٤ و ٌٗخب لبـ ٖجاا بُٛت الٗم. ٖلى ج٩املها ي  بَاع همِ بصاعي صاز. اإلا٣هض الؿُاح . ر الدؿٍى

حر  بإوؾ٘ مٗاهُه و ٞلؿٟخه الخضًشت مً ؤَم َظٍ الٗملُــاث  ٞهى ال٣اصع ٖلى جهمُم و جٞى

ججاع  ؾُاخُت عا٢ُت حؿمىا بيى مؿخىي جُلٗاث ألاٞغاص الباخشحن ٖجاا  وطل٪ ي  بَاع الجهىص 

 التي ٌٗخمضَا مً جغوٍج  حؿٗحر  جىػَ٘.

٤ الىاجر ًاصي بالًغوعة بيى ظظ  مجم  ت مً الؿُاح و الؼواع مهما ازخلٟذ ٞالدؿٍى ٖى

ؾلى٦ُاتام  و جؼوٍضَم باإلاىخجاث و الخضماث الؿُاخُت التي ًبدشىن ٖجاا. ٞهى ًًمً لهم 

ؤ٢صخى ٢ضع مً الغيا و ؤلاعجُاح صون اإلاؿاؽ ؤو جضمحر مسخل٠ اإلاىاعص الؿُاخُت ي  الىظهت 

اليكاٍ الظي ل ٚجى  اإلاؿخمغ لهظباإلياٞت بيى يغوعة اإلاغا٢بت و الخ٣ُُم الضاثم و ا الؿُاخُت.

ت مضي مالثمت  ٖىه لخد٤ُ٣ همِ بصاعي  .  مً زال٫ مٗٞغ ا٫ ٖلى اإلاضي الٍُى ّٗ  و  و حكُٛل  ٞ

الٗملُاث ي  الىٓا  الؿُاح   لخ٩ىن ٢اٖضة  ٞٗالُت  و ٦ٟاءة ألاصاء الٗا  لجمُ٘ اإلا٩ىهاث و

 مُت ٞٗالت ي  اإلاؿخ٣ب..لخل٤ جى  مٗلىماث لهُاٚت الؿُاؾاث  و الخهىعاث  و اإلاسُُاث

بٗض ما جم ط٦ٍغ مً هماطط مسخلٟت ؾٗذ بيى جىيُذ الُبُٗت اإلا٣ٗضة لهىاٖت الؿُاخُت  ًجب ال٣ى٫ 

خماص ٖلحاا مُل٣ا ي  قغح َظا  ؤهه ٦ال مجاا ًدخىي ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ و ال٣ىة  و بالخاي  ل ًم٨ً ؤلٖا

بإن: "الهىاٖت الؿُاخت  (Mckrecher, 1999)ًغي  اإلاٟهى  ب. ٣ِٞ الؿع  للخ٣غ  مً ٞهمه  خُض

م٣ٗضا  ًخه٠ بالضًىام٨ُُت  و الخضاز.  و الٟىضخى   بُبُٗتاا مدكاب٨ت  و جمش. ي  ق٩لها الٗا  هٓاما

و ٖلُه ٞةن الىماطط و ألاهٓمت اإلاخاخت لضعاؾت َظٍ الٓاَغة  و بن وظضث ٢ض جدخىي ٖلى الٗضًض مً 

 .1ة َظٍ آلالُاث ي  جٟؿحر الٓاَغة الؿُاخُت"ه٣اٍ ال٠ًٗ التي جدض مً مضي بم٩اهُت و ٢ضع 

                                                           
1

 بغاَُم زلُ. ببغاَُم بٓاْى  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  هٟـ الهٟدت . 
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 :الىحهت الظُاخُت مفهىم .3

مً اإلاىايُ٘ ألا٦ثر ؤَمُت ي  ألاصبُاث ٌٗخبر  ؤن مٟهى  الىظهت الؿُاخُتجخ٤ٟ ظ. آلاعاء و ال٨خاباث 

اٖخبرث الىظهت الؿُاخُت الٗىهغ و التي ٚالبا ما  الؿُاخُت ٖامت و البدىر اإلاخٗل٣ت بالىظهاث زانت.

غي ي   ( ؤهه ُٞما ًب٣ى Bornhorst et al, 2010ًا٦ض ٧. مً ) خُض". "الىـام الظُاحيألاؾاسخي و الجَى

الؿاثذ الى٣ُت اإلادىعٍت ألاَم التي ٌؿعى اإلاسخهىن بيى ٞهمها مً ؤظ. بعياثه يمً الٓاَغة اإلا٣ٗضة 

تراٝ ؤن  ت ـــــضة ألاؾاؾُت للضعاؾـــــه  الىخ " الىحهت الظُاخُت"التي جضعى الؿُاخت  ٞةهه مً اإلاهم ؤلٖا

 . 1بصاعة اليكاٍ الظي مً قإهه جلبُت الهضٝ الؿاب٤ ط٦ٍغ  و

ف الىحهت الظُاخُت:. 1.3 ؤن اإلاهُلر و الخٗبحر ؤلاهجلحزي  (Wahab & Pigram, 1997)٣ًى٫  حلٍس

"Destination"   لت    ٢ض اؾخسض  لٟترة و مىظ مضة"الىحهت"الظي جض٫ جغظمخه بيى اإلاهُلر الٗغب ٍَى

ت و اإلاماعؾت الخضًشت للؿُاخت ؤ٦ؿبذ َظا اإلاهُلر مٗاو   ي  مهُلخاث الؿُاخت  ٚحر ؤن الىٍٓغ

" و الظي ٌٗجي اإلا٩ان Destinatio ظضًضة. و ؤؾاؾا  ٞةن الخٗبحر  ؤلاهجلحزي مكخ٤ مً ؤلاؾم الالجُجي "

 . 2الظي جيخهي بلُه الغخلت  و َى ما ٧ان ٣ًهض ٞٗال بالىظهت الؿُاخُت ٢ضًما

٣ا ل٣امىؽ  ٞةن الىظهت الؿُاخُت حٗٝغ ٖلى ؤجاا:" اإلا٩ان الظي  (New Shorter Oxford Dictionary)ٞو

٠ الؿاب٤ و ًضٖم ٨ٞغة 3.ًظَب بلُه الصخو ؤو شخيء ما  و اإلا٣هىص جااًت الغخلت" ٧. مً  الخٍٗغ

(Leiper, 1995)   ا ألاٞغاص و ٞحاا ًسخاعون اإلا٩ىر ب٣ىله ؤن الىظهت الؿُاخُت جمش.:" ؤما٦ً ٌؿاٞغ هدَى

 الظًً ط٦غوا (Cooper et al, 1998) و ٧. مً  4إلاضة مً الى٢ذ  مً ؤظ. ججغبت محزاث و زهاثو مُٗىت"

 .5مغ٦ؼ ؤو باعة للدؿهُالث و الخضماث اإلاهممت لخلبُت اخخُاظاث الؿُاح" ؤجاا:"

ا ٖلى ؤ ؤجاا: (Buhalis, 2000)و ٣ًى٫  ه  طو "مى٣ُت ظٛغاُٞت جٟهم مً ٢ب. ػواَع ض مً هٖى جاا ٦ُان ٍٞغ

جا مً اإلاىخجاث   ٤ و الخسُُِ الؿُاح "  و ٠ًًُ ٢اثال ؤجاا ج٣ض :" مٍؼ ع  للدؿٍى بَاع ؾُاسخي و حكَغ

ٟحن  ٤ ناخب الخٍٗغ غ ججغبت ؾُاخُت مخ٩املت للمؿتال٨حن". و ٖلُه ًم٨ً ٞو الىظهت  اٖخباع التي ًٞى

                                                           
1
 Tom Bornhorst, J.R. Brent Ritchie & Lorn Sheehan (2010),“Determinants of Tourism Success for DMOs & 

Destinations: An Empirical Examination of Stakeholders’ Perspectives“, an article published in the 

international journal: Tourism Management , Volume 31, Issue 5, pp. 572–589. 
2
 John J. Pigram & Salah Wahab (1997), « Tourism, Development and Growth: The Challenge of 

Sustainability », First Edition, Published by Routledge, PP.87. 
3
 Sebastian Vengesayi (2003), “A Conceptual Model Of Tourism Destination Competitiveness And 

Attractiveness”, ANZMAC Conference Proceedings, 1-3 December 2003, Adelaide, PP. 637-647. 
4 

Dimitrios Buhalis (2000), “Marketing the competitive destination of the future”, an article published in the 

international journal: Tourism Management, Vol. 21, PP. 97-116. 
5 
Dimitrios Buhalis (2000), Ibid. 
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ت ل٩. اإلاىخجاث و الخضم اث  و الخجاع  اإلا٣ضمت مدلُا. بِىما ج٩ىن ٦تر٦ُبت ؤو ختى ٦ٗالمت ججاٍع

٤ الؿُاح  ي  جل٪ اإلاىا٤َ      مىٓماث بصاعة الىظهت الؿُاخُت ؤظهؼة مؿاولت ًٖ الخسُُِ و الدؿٍى

ت لئليُإل بالٗم. الظي ًًمً لها جد٤ُ٣ ؤَضاٞها  و التي ًجب ؤن جمخل٪ الؿلُت و اإلاىاعص الًغوٍع

 .1ً اإلاىاٞ٘ لجمُ٘ ؤصخا  اإلاهلختؤلاؾتراجُجُت  مً ؤظ. جد٤ُ٣ ٢ضع ٖا٫ م

تاا ٦ما  ًٞاء ماصًت خ٣ُ٣   ٣ًطخي ُٞه الؼاثغ ؤو "  :بإجاا( م2003، )اإلاىـمت اللاإلاُت للظُاختٖٞغ

الؿاثذ لُلت واخضة ٖلى ألا٢.  ًدخىي ٖلى اإلاىخجاث الؿُاخُت ٦سضماث الضٖم  مىا٤َ الجظ  

ت جدضص آلُت بصاعجه  و نىع و مضع٧اث  الؿُاح   و اإلاىاعص الؿُاخُت. له خضوص ظٛغاُٞت ماصًت و بصاٍع

  .2جدضص جىاٞؿِخه ي  الؿى١"

ٞةهه هٓغا ألن مٗٓم اليكاَاث الؿُاخُت جإزظ خحزا لها ي  الىظهاث  (Steven Pike, 2004)بىاءا ٖلى عؤي 

ٟها اإلاى٣ُ  َى:  اإلا٩ان الظي ًخمغ٦ؼ ُٞه الؼواع ما٢خا للمكاع٦ت ي  اليكاَاث"الؿُاخُت  ٞةن حٍٗغ

  مىضخا ؤن صوعَا ٨ًمً ي  ظظ  الؼواع إل٢امت ما٢خت  و ًم٨ً ؤن جتراوح بحن  "اإلاغجبُت بالؿُاخت

ال٣اعاث  بيى البلضان  بيى اإلا٣اَٗاث  بيى الىلًاث  بيى اإلاضن  بيى ال٣غي  بيى مىا٤َ اإلاىخجٗاث التي 

غاى ؾُاخُت  .3 بىِذ أٚل

ٟا للىظهت ا( Papatheodorou, 2006)و ا٢ترح  لؿُاخُت ًغاع  ٦ال مً بٗضي الٗغى و الُلب ي  حٍٗغ

الٓاَغة الؿُاخُت  بدُض ًغي ؤجاا :" مى٣ُت ظٛغاُٞت خُض ٌؿىص اليكاٍ الؿُاح  ؾىاء مً ظاهب 

  .4 الُلب )ؤي وكاٍ الؼواع(  ؤو مً هاخُت الٗغى ) البيُت الخدخُت و الٗمالت("

٠ الؿاب٤ بيى ه٣ُخحن َامخحن جخمشالن ي  ٖض  ( خظعا مً اٞخ٣اص الخCandela  &  Figini, 2010ٚحر ؤن ) ٍٗغ

  بياٞت بيى ؤن الؿُاخت لِؿذ بالًغوعة (The Systemic Nature)مغاٖاجه للُاب٘ الىٓمي للؿُاخت 

اليكاٍ ؤلا٢خهاصي الؿاثض ي  الىظهت الؿُاخُت  ٞاإلاضن ال٨بحرة مشال جًم ٖضصا َاثال مً ؤوكُت 

ما٫  بِىما الؿُاخت جضع ٞحاا ظؼء ٠ الظي ًغي  ها نٛحرا و مدضوصا مً الضز.. و ٖلُىألٖا ا٢ترخا الخٍٗغ

ؤن الىظهت الؿُاخُت ه  :" هٓا  ب٢لُمي ًىٞغ مىخجا ؾُاخُا مىخضا ٖلى ألا٢.  حاضٝ بيى بعياء 

؛ ؤي ؤن الىظهت الؿُاخت ه  اإلاى٢٘ ؤو اإلا٩ان ًخم ُٞه جلبُت بخخُاظاث الؼواع 5اإلاخُلباث اإلا٣ٗضة للؼواع"

                                                           
1
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خماص ٖ لى َُا٧. الؿُاخت  جٓاَغاتاا  و الخضماث اإلاغجبُت هاا  ٞهي بالخاي  ٖىهغ الغبِ بحن الؼواع باإٖل

الُاب٘ اإلا٣ٗض ل٣ُإ الؿُاخت و زهاثو اإلاىخجاث الؿُاخُت )ٖض  ججاوـ  ل ملمىؾُت  ... بلخ( 

 اإلا٣ضمت مً َٝغ ؤلا٢لُم.

  ا٢ترح (D. Frechtling)قىًُ ي  ٦خابه ؤن ألاؾخاط بجامٗت ظىعط وا (Norbert Vanhove, 2011)و ًظ٦غ 

ٖلُه ؤن ٌٗٝغ الىظهت الؿُاخُت بإجاا: "مى٣ُت ظٛغاُٞت مدضصة  جدذ ؾلُت خ٩ىمُت واخضة ؤو ؤ٦ثر  

ت الشمً"  و التي ججظ  الؼواع مً مؿاٞاث بُٗضة بٗىام. ظظهاا  و  .1جىٞغ لهم مغا٤ٞ ؤلاًىاء اإلاضٖٞى

"  ٞهم اؾخسضاماث َظا همفهىمالظُاخُت ت الىحهي  م٣ا٫ له بٗىىان " (Framke, 2002)و خاو٫ 

٠ الىظهت  ت ٦بحرة مً حٗاٍع اإلاٟهى  ي  ألاصبُاث الؿُاخُت  و اؾخُإ مً زال٫ جدلُله إلاجمٖى

الؿُاخُت و مجم. اإلاهُلخاث و اإلاٗاو  اإلاغجبُت هاا  مً مسخل٠ ػواًا الخدلُ. ؾىاء مً هاخُت 

خحن مً  ت الغثِؿُت اإلاؿاٖضة ٖلى ٞهم َظا الٗغى ؤو الُلب  بيى ببغاػ ؤن َىا٥ مجمٖى غ الىٍٓغ ألَا

ت ألاويى ه  " ت هماذج جدلُل هالطُىت ؤو جللُدًتاإلاٟهى . و خؿب عؤًه ٞةن اإلاجمٖى "  ؤما اإلاجمٖى

حن 2"هماذج جدلُل طىطُىلىحُتالشاهُت ٞهي "   مكحرا بيى ؤن َىا٥ بزخالٞاث ٖضًضة بحن الىٖى

ا ي  الجضو٫   ؤصهاٍ.اإلاىضر  (01) الؿاب٣حن ًىظَؼ

و بىاءا ٖلى ؤلاؾخيخاظاث الؿاب٣ت  زلو ي  ألازحر بيى ؤن الىظهت الؿُاخُت ًجب ؤن حٗٝغ بـ :" مجمٕى 

اإلاهالر  اليكاَاث  اإلاغا٤ٞ  البيُــت الخدخُـــت  و ٖىانغ الجظ  التي ج٩ىن َىٍت م٩ان ما". بدُض ًضعى 

ج و جىـــــخــل"زغ صًىام٩ُ  اإلاخمش. ي  "  و آلا اإلاىــان"ؤن للىظهت الؿُاخُت بٗضان  ؤخضَما زابذ َى "  مٍص

مً الٟاٖلحن  اإلاىخجاث/الخضماث  مخىٕى و مخٟاوث م٘ الخٛحر اإلاؿخمغ ي  َلب الؿُاح . ٦ما ٌكضص ؤن 

ٖىام. ٧الخٟاٖ.  الكغا٦ت  الخٗاون  و اإلامماعؾت ؤلاظخماُٖت ؤمىع خاؾمت ي  ون٠ ٧. مً الىظهت 

ا الؿُاخُت  مًمىجاا  و ٖال٢تاا  و   .3ػواَع
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 (: هخاثج اإلالازهت بحن هماذج فهم  و جدلُل الىحهت الظُاخُت الىالطُىُت و الظىطُىلىحُت.01الجدٌو زكم )

 ؤػس الخدلُل الظىطُىلىحُت ؤػس الخدلُل الىالطُىُت 

 

 الخدود الجوسافُت 

 للىحهت الظُاخُت

 .ؤلاجٟا١ ٖلى الىظهت  ٦م٩ان مهم 

 هُت:       ٖض  ؤلاجٟا١ ٖلى الخهاثو اإلا٩ا

"الىظهاث" ه  وخضاث بضون خضوص ظٛغاُٞت 

اث الجٛغاُٞت  مدضصة ٖلى الٗضًض مً اإلاؿخٍى

ت.  ؤو/ و ؤلاصاٍع

  ٠ الخضوص الىظهت الؿُاخُت ٦م٩ان بضون حٍٗغ

الجٛغاُٞت  جىمى بٗملُت مؿخمغة مً الخٟاٖالث 

 ؤلاظخماُٖت بحن الٟاٖلحن اإلاكاع٦حن ٞحاا.

 اثج للمماعؾت "الىظهاث" ٦هُا٧.  ٦هىع  و ٦ىخ

 ؤلاظخماُٖت.

 

 مظمىن الىحهت 

 الظُاخُت

  ج٨خ. مً ٖىام. الجظ  الؿُاح  ألاؾاؾُت و

ت  بياٞت بيى الخضماث.  الشاهٍى

 .صًىام٨ُُت  و  جدتر   َلب الؿُاح 

  .ؤلاقاعة بيى الٗملُت الضًىام٨ُُت التي حك٩

 اإلا٩ان الظي جدضر ُٞه الؿُاخت.

 .ٖض  وظىص ون٠ واضر للمدخىي 

 انغ الجظ   الش٣اٞت  الخٓاَغاث  ط٦غ ٖى

 اإلاىاْغ و الخضماث.

 

الؼـــــــــــــــــساهت فـــــي  الــــىحهت 

 الظُاخُت

   ؤلاقاعة الًمىُت بيى الخاظت للكغا٦ت ي

 الهىاٖت الؿُاخُت.

   ل ه٣اف خى٫ مالمذ  ؤو ؤَمُت الكغا٦ت ي

ً الىظهت الؿُاخُت.  ج٩ٍى

 ُت.ل قغح للكغا٦ت ي  الىظهت الؿُاخ 

  الخضًض ًٖ الغوابِ و اإلاماعؾت ؤلاظخماُٖت

ض مً اإلاىانٟاث.  بضون  اإلاٍؼ

 

 الظُـــــــاح

   ًىٓغ بلحام ٦مؿتال٨حن ب٢خهاصًحن

 ٣٦ُاٖاث  و ٦إهىإ.

  الُلب اإلاخٛحر ًاصي بيى حٛحر ٩َُ. و مدخىي

 الىظهت الؿُاخُت. 

    ًىٓغ بلُه ٦غاٚب ي  الخجاع   ٞاٖ. بظخماع

 و ٦مؿتال٪.

 لؿُاح  ًسل٤ اإلامائؾاث ؤلاظخماُٖت الُلب ا

 التي حك٩. الًٟاء الؿُاح .

Source : Wolfgang Framke (2002). 

ت ٩ًىن مً ألاهج٘ ون٠  و ٖلُه و مً زال٫ ٧. ما ؾب٤ ط٦ٍغ  ٞةهه مً ت و ؤلاصاٍع الىاخُت الىٍٓغ

خىي َظٍ دض جؤو خحز ظٛغاي  مٗحن بدضوص بصعاًت جابٗت لؿلُت مدلُت  خُالىظهت الؿُاخُت ٦مى٣ُت 

ج مً الخضماث ال مًا ُٞه ال٨ٟاًت الغ٢ٗت الجٛغاُٞت ٖلى م ٣اصعة ٖلى ٖىام. الجظ  الؿُاح   و مٍؼ

ت مً الخبراث الؿُاخُت التي ججظهام بلحاا لل٣ُا  بالؿلى٥ الؿُاح .  جؼوٍض الؿاثذ بمجمٖى

اث الىحهت الظُاخُت:. 2.3 ىن للىظهت الؿُاخُت ؤهه مً اإلاؿلماث ؤن ٩ً (Buhalis, 2000)ًغي  مظخٍى

ٖلى زِ ؾحر عخالتام   اٖخماصامٟهى  بصعا٧  خسخي  و الظي ًم٨ً ؤن ًٟؿغ طاجُا مً ٢ب. الؼواع  

اعة  اإلاؿخىي الخٗلُمي  و الخجاع  الؿُاخُت الؿاب٣ت لهم. و ٣ًى٫  زلُٟاتام الش٣اُٞت  الٛغى مً الٍؼ

الخجاعة  ي  خحن ؤن ؤوعوبا ٢ض ج٩ىن  ؤن لىضن مشال ًم٨ً ؤن ج٩ىن وظهت ؾُاخُت إلاؿاٞغ ؤإلااو  بٛغى

اعة  مجمى  ُه خُض ًم٨ً له ٍػ ت مً البلضان صٞٗت واخضة ي  ٖوظهت ؾُاخُت لؿاثذ ًاباو  بٛغى التٞر

ت مً الؿُاح ؾُٟىت ؾُاخُت ٧ىظهت  ًٚىن ؤًا  مٗضوصة  ي  الى٢ذ الظي ًم٨ً ُٞه ؤن ٌٗخبر مجمٖى
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ي جمغ هام طاث الؿُٟىت وظهاث ؾُاخُت لهم. و ل٨ىه ؾُاخُت لهم  ُٞما ٌٗخبر البٌٗ آلازغ اإلاىاوئ الت

ٌكحر ؤن الىظهاث الؿُاخُت ي  الٛالب ما ج٩ىن مدضصة بدىاظؼ ظٛغاُٞت و ؾُاؾُت  و التي ل جإزظ 

٣ه  اث٠ ي  الهىاٖت الؿُاخُت  ٞمى٣ُت ألالب مشال ٞو خباع جًُٟالث الؼواع ؤو َبُٗت الْى بٗحن ؤلٖا

ؿتال٪ ٦جؼء مىخض مً هٟـ جخ٣اؾمها ٧. مً ٞغوؿا  الىمؿا   ٌُ ضع٥ و  ًُ ؾىَؿغا  بًُالُا  ٚحر ؤهه 

 . 1اإلاىخج باليؿبت للمتزلجحن

طل٪  ٞال٩اجبحن ٣ًغان بإهه ٚالبا ما حٗٝغ الىظهاث ( Goeldner, 2012  &Ritchie)و ًا٦ض ٧. مً 

  : 2اًل الؿُاخُت بهٟت عؾمُت ٖلى ؤجاا: "مىا٤َ و صواثغ ؾُاؾُت مٗتٝر هاا  و ًم٨ً ؤن جخمش. ُٞم

 ؤو بلض ما؛ ً  َو

  ج٨خالث ب٢لُمُت بحن الٗضًض مً الضو٫ ٧اإلجداص ألاوعوب   ؤو مىا٤َ الخباص٫ ؤلا٢خهاصي

٩ا الكمالُت)  (؛٦NAFTAمى٣ُت الخجاعة الخغة ألمٍغ

 م٣اَٗت ؤو ب٢لُم صاز. صولت ما؛ 

 مى٣ُت مدلُت صاز. صولت ما؛ 

 مضًىت ؤو بلضة؛ 

 ُى ه  ٧الخٓاثغ الَى ض مً هٖى ت  ؤو ههب جظ٧اعي الظي ًم٨ً م٩ان ٍٞغ ت  اإلاىا٢٘ ألازٍغ

 ان ٩ًىن لىخضٍ ٢ضعة ٦بحرة ٖلى الجظ  الؿُاح ".

ؤن للىظهت الؿُاخُت  (Laws, 1995) ًغي  اللىامل ألاطاطُت اإلامحزة للىحهت الظُاخُت:. 3.3

ت ألاويى ه اصة ظاطبُتاا  اإلاجمٖى خحن َامخحن مً الؿماث التي لها ألازغ البالٜ ي  ٍػ   محزاث مجمٖى

ت الشاهُت ؾماَا و البِئت   و  مً اإلاىار  :و حكم. ٧. ألاؾاؾُت؛ الش٣اٞت  الٗمغان الخ٣لُضي. ؤما اإلاجمٖى

ت؛ و التي جخًمً ٧. الخدؿِىاث التي ؤصزلذ باألؾاؽ ٖلى ال٣ُإ الؿُاح  مش.:  اإلاحزاث الشاهٍى

ُه ؤن مٗٓم الىظهاث  (Buhalis, 2000)بِىما ًا٦ض  .3الٟىاص١  اإلاُاٖم  الى٣.  وؾاث. و ؾب. التٞر

ا ُٞماًل  ت مهمت مً الٗىانغ التي ًم٨ً ؤن جخمحز هاا  و التي ًىظَؼ  :4الؿُاخُت حكم. ٖلى مجمٖى

 :الُبُُٗت  اإلاكُضة مً ٢ب. ؤلاوؿان  البيُت اإلاىظهت للٛغى  مىاػم الجرب الظُاحي

 الؿُاح   الترار  اإلاىاؾباث الخانت  ... بلخ.

                                                           
1
 Dimitrios  Buhalis (2000), Ibid. 

2 Charles R. Goeldner & J. R. Brent Ritchie (2012), Ibid, PP. 329. 
3
Metin Kozak & Mike Rimmington (1998), “Measuring Tourist Destination Competitiveness: Conceptual 

Considerations And Empirical Findings”, A paper presented at the IAHMS/EuroCHRIE conference, Lausanne, 

Switzerland in November 1998. 
4
 Dimitrios Buhalis (2000), Ibid, PP. 97-116. 
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 :  الى٣. اإلاال٠ مً قب٩اث الى٣.  اإلادُاث  و اإلاغ٦باث. هٓا  بمياهُت الىصٌى

 :البُ٘ بالخجؼثت  زضماث ؾُاخُت ؤزغي. وطاثل الساخت  ً  الئلًىاء  مغا٤ٞ الخمٍى

 :التي ًخم الترجِب لها مؿب٣ا مً َٝغ الىؾُاء الُاخُحن ٧الى٧الث  الخصم الظُاخُت اإلاخىفسة

 الؿُاخُت.

 :غة ي  اليؼاػاث الىظهت الؿُاخُت مً َٝغ ٧. الىؾُاء و اإلاخٗاملحن  مجم. اليكاَاث اإلاخٞى

 الؿُاخُحن.

 :الخضماث اإلاؿخسضمت مً ٢ب. الؿُاح مش.: اإلاهاٝع  ؤلاجهالث الؿل٨ُت  الخدماث اإلاظاهدة

ض  ألا٦كا٥  اإلاؿدكُٟاث  ... بلخ.  و الالؾل٨ُت  البًر

خٗل٤ بةصاعة الىظهت الؿُاخُت الهاصع ي  صلُلها الٗمل  اإلا (WTO, 2007)و حكحر اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت 

ض ؾىت    ؤن الىظهاث الؿُاخُت جدخىي ٖلى ٖضص مً الٗىام. ألاؾاؾُت التي ججظ  الؼواع  2007بمضٍع

باتام ٖىض الىنى٫. َظٍ الٗىام. ألاؾاؾُت ًم٨ً ج٣ؿُمها بيى  :1بلحاا  و التي جلبي ٚع

الؼواع  ٦ما ًم٨ً ؤن حك٩.  و التي ج٩ىن ي  الٛالب مدِ بَخما كىامل الجرب الظُاحي:  (1

اعة الىظهت الؿُاخُت. و التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٖىام. َبُُٗت )٧الكىاَئ   الضواٞ٘ ألاولُت لضًه لٍؼ

الجبا٫  الخضاث٤  ؤو مىار(  ؤو ٖىام. مكُضة )٧اإلاباو  اإلاباغة  مٗالم جغازُت  مٗالم صًيُت  مغا٤ٞ 

ايُت(  بياٞت بيى ٖىام . الجظ  الش٣اُٞت )٧اإلاخاخ٠  اإلاؿاعح  اإلاٗاعى اإلااجمغاث  ؤو اإلاغا٤ٞ الٍغ

 الٟىُت  ؤو ألاخضار الش٣اُٞت(. 

ت الىاؾٗت مً الخضماث و اإلاغا٤ٞ التي جضٖم ب٣اء الؼواع و ب٢امتام وطاثل الساخت:  (2 ه  جل٪ اإلاجمٖى

ي  الىظهت الؿُاخُت  و حكم. ٦ال مً البيُت الخدخُت ألاؾاؾُت )٧اإلاغا٤ٞ الٗامت  وؾاث. الى٣.  

قب٨ت الُغا٢اث .. بلخ(. بياٞت بيى الخضماث اإلا٣ضمت بك٩. مباقغ للؼواع )٦سضماث ؤلاًىاء  

ا(. ال  الؿُاح   و ٚحَر  مغا٤ٞ ؤلاؾخجما   مغا٤ٞ الدؿُى١  ؤلاعقاص الؿُاح   م٩اجب ؤلٖا

3)  : ًجب ؤن ج٩ىن الىظهت الؿُاخُت مخاخت لٗضص ٦بحر مً الجماَحر ٖبر ٧اٞت بمياهُت الىصٌى

ب. الى٣. البري  الى٣. الجىي  و الى٣. البدغي.٦ما ًجب ؤن جخمحز ٦ُُٟت الىنى٫ قب٩اث و ؾ

لخل٪ الىظهاث بالؿهىلت اليؿبُت؛ و ًخٗل٤ طل٪ بةظغاءاث مىذ الخإقحراث  بظغاءاث الضزى٫ ٖبر 

اإلاىاٞظ الخضوصًت  بياٞت يغوعة الخس٠ُٟ مً قغوٍ الضزى٫ لضٖم بم٩اهُت الىنى٫ بيى الىظهت 

 الؿُاخُت.

                                                           
1
 World Tourism Organization (2007),Ibid, PP. 01-02. 
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ضة التي جخمحز هاا الىظهت الؿُاخُت  ؤو ما ًُل٤ زة الىحهت الظاخُت: صى  (4 حٗخبر الخانُت الٍٟغ

الٗام. الخاؾم ي  ظظ  الؼواع بلحاا.  "صىزة الىحهت الظُاخُت"ٖلُه ي  ألاصبُاث الؿُاخُت 

ت ظُضة مً مىا٤َ الجظ  الؿُاح  و وؾاث. الغاخت ٢ض ًهبذ صون ٞاثضة للؼواع  ٞىظىص مجمٖى

حن  بن لم ٩ًىهىا ٖلى ٖلم بظل٪. و ٖلُه ًٓهغ ظلُا يغوعة اؾخسضا  مسخل٠ الىؾاث. اإلادخمل

ال  الؿُاح    ت  ؤلٖا ٤  الٗالماث الخجاٍع ؼ نىعتاا لضحام )٧الدؿٍى اإلاخاخت للىظهت الؿُاخُت لخٍٗؼ

٤ ؤلال٨تروو   ...بلخ(.   الدؿٍى

حراتاا مً الىظهاث الؿُاخُت ٌٗخبر الؿٗغ ظاهبا مهما ي  مىاٞؿت الىظهت الؿُاخُت لىٓالظلس:  (5

اتاا ٦خ٩ال٠ُ الى٣. مً و بيى الىظهت  ألازغي  و جخه. ألاؾٗاع بٗىام. مسخلٟت جدضص مؿخٍى

الؿُاخُت  بياٞت بيى مجم. الخ٩ال٠ُ الىاججت ًٖ الىنى٫ و ؤلا٢امت ٞحاا  و اإلاغجبُت بمسخل٠ 

ثغ للىظهت الؿُاخُت ٖلى بٌٗ الخضماث اإلاُلىبت مً ٢ب. الؼواع. ٦ما ًم٨ً ؤن ًخإزغ بزخُاع الؼا

اث ألاؾٗاع مش.: ؾٗغ نٝغ  الٗىام. ؤلا٢خهاصًت اإلامحزة للىظهت الؿُاخُت  و التي جازغ ٖلى مؿخٍى

 الٗمالث ألاظىبُت.  

ت:  (6 ج٣ى  الؿُاخت ٖلى ٦شاٞت الُض الٗاملت  و جٟاٖ. اإلاجخمٗاث اإلادلُت لخل٤ ٖغى اإلاىازد البؼٍس

لت و اإلاضعبت ي  مجا٫ الؿُاخت  مٛغ و ممحز. و ٖلُه ٌٗخبر  ؾُاح  بمخال٥ ٧. مً ال٣ىي الٗاملت اإلاَا

ت هام   ً بمؿخىي وع  ٖاي  بٟىاثض همى الؿُاخت و اإلاؿاولُاث اإلاىَى بياٞت بيى اإلاىاَىحن اإلاجهٍؼ

ت ي  الىظهت الؿُاخُت  ؤمغا ل ٚجى ٖىه. و ٖلُه ًجب ؤن جخم ٖملُت بصاعة و حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

٣ا لئلؾتراجُ  جُت الٗامت للىظهت الؿُاخُت.  ٞو
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 اإلابدث الثاوي: جىافظُت الىحهت الظُاخُت:

غشر ٧. مً 
ُ
ؤن ج٩ىن الخىاٞؿُت بحن الىظهاث الؿُاخُت واخضة مً اإلآاَغ  (Angelkova & al, 2012)ج

ً  ًإح  َظا ي  و٢ذ .1ال٨بـــغي و الكغؾت للمىاٞؿت ؤلا٢خهاصًت الجضًضة ي  ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

 حكحر بط   ٗاإلاُتال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت ال و ؤ٦بر  نىاٖت الؿُاخت مً بحن ؤَـم و ؤوكُِٞه  ؤضخذ

غ ؾاب٣ت للمجلـ الٗالمي للؿُاخت و الؿٟغ مجم.  بيى اعجٟإ  (WTTC)ؤلاخهاثُاث الٗاإلاُت ي  ج٣اٍع

  مما همى الٗاثضاث الؿُاخُت ًٟى١ مٗضلث الىمى ي  اإلا٩ىهاث ألازغي لئل٢خهاص الٗالمي ثمٗضل 

ؾُجٗ. الؿُاخت الضولُت ؤ٦بر مجالث الخجاعة الضولُت مؿخ٣بال  بط حٗخبر ي  الخايغ زاو  ؤ٦بر ٢ُإ 

مً بظماي  الىاجج اإلادل   %11الظي ٌؿاَم بـ -مؿاَم ي  الىاجج اإلادل  الٗالمي بٗض ٢ُإ البىى٥ 

ا  -الٗالمي ت بظل٪ ٖلى ٢ُإ نىاٖت مً بظماي  الىاجج اإلادل  الٗالمي  مخ٣ضم % 19.و بيؿبت ٢ضَع

غث خىاي بياٞت بيى ؤجاا   % 8.5الؿُاعاث الظي ل جخٗضي مؿاَمخه  ما ؤي  ملُىن ٞغنت ٖم.  265ٞو

 .2مً بظماي  ال٣ىي الٗاملت ي  الٗالم % 8.9ٌٗاص٫ 

غٗانغ لىا٢٘ اإلاهظا او هدُجت ل ٢ضعاتاا  جخجه الىظهاث الؿُاخُت ي  الٗالم بإؾٍغ بيى جىمُت و جٍُى

اإلاىاؾبت جدؿحن صعظت جىاٞؿُتاا  مً زال٫ جبجي الخُِ و ؤلاؾتراجُجُاث  بك٩. ٨ًٟ.خُت الؿُا

ال٣اصعة ٖلى ظظ  ؤ٦بر ٖضص مً الؿُاح و جؼوٍضَم بالخجاع  و الخبراث الؿُاخُت ٚحر ٢ابلت لليؿُان 

٣ت جًمً عبدُت اليكاٍ الؿُاح  و الىظهت الؿُاخُت ٩٦..  التي جخماشخى م٘ جُلٗاتام  بٍُغ

 :ماَُت و ؤَمُت جىافظُت الىحهت الظُاخُت .1.2

       ضة طاث ألابٗاص و ألاوظه اإلاخٗضصة ـــــــت اإلا٣ٗــــــم اليؿبُــــمً اإلاٟاَُ ٖلى الٗمـــى  تــــــى  الخىاٞؿُــــٌٗخبر مٟه

هُئــــاث الٗاإلاُت خاو٫ الٗضًض مً ألا٧اصًمُحن و اإلاالٟحن بيــاٞت بيى ال٨شحر مً ال التيو التر٦ُبت اإلاسخلُت  

. ٦ما اؾخمغوا ي  هاطاث ؤلازخهام مىظ مُلـــ٘ الدؿُٗىـــاث و ختى ًىمىا َظا ج٣ـضًم حٍٗغ٠ واضر ل

غ و جىؾُ٘ الىمـاطط اإلالخهت لل٣ـضعاث الخىاٞؿُـت بك٩. ٖا   و  جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت بك٩.  جٍُى

م ال٨م ال٨بحر مً َظٍ الخزام ت لهظا   ُٚــــــــــغ ؤهـه و ٚع غ الىٍٓغ ٠ و الىماطط اإلاهاٚت لخدضًض ألَا ٗاٍع

 ٠ اإلاٟهى   بل ؤن ؤٚلب الضعاؾاث و ألاصبُاث اإلاخسههت حكحر بيى ُٚا  اجٟا١ ٖالمي قام. خى٫ حٍٗغ

ؤو همىطط ٖلمي مىخض للخىاٞؿُت  هٓغا ل٩ىن ٧. مً جل٪ الجهاث تاخم لٛغى ؤو َضٝ مدضص مً 

ت ؤو مؿخىي مٗحن ًم٨ً ؤن ٩ًىن ظؼثُا ؤو ٧لُا. ؤبداثاا  و جغج٨ؼ ي  جدلُلها ٖلى ػ   اٍو

                                                           
1
 Tanja Angelkova & al (2012), « Sustainability And Competitiveness Of Tourism », Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Vol.44, PP 221 – 227. 
2
 World Travel & Tourism Concil (2014), « Travel & Tourism Economic Impact 2014:World ». 
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ؤن ال٣ضعة الخىاٞؿُت ألي مً الهىاٖاث ٖلى الٗمى  حٗخبر ؤخض  (Crouch & Ritchie, 1999)و ٣ًى٫ ٧. مً 

و نىإ ً اإلاُٟض للخ٩ىماث و ٖلُه ٞةهه م  1اإلادضصاث الهامت إلاضي هجاح ؤصاءَا ي  ألاؾىا١ الٗاإلاُت

ت مى٠٢ل٣اثمحن ٖلى ال٣غاع ا البلض الخىاٞسخي م٣اعهت بالىظهاث و م٩اهت  ال٣ُإ الؿُاح  ٞهم و مٗٞغ

التي ًخمحز  ال٣ىةمجم. م٩امً و  التي ٌٗاو  مجاا مىا٠٢ ال٠ًٗمسخل٠  ألازغي  بياٞت بيىالؿُاخُت 

 ت.حٛحر الخىاٞؿُللخٗٝغ ٖلى ؤؾبا  و ٦ُُٟاث   هاا

بيى وظىص (Dwyer & Kim, 2003) ؤقاع ٧. مً  ت: مدازل فهم و دزاطت جىافظُت الىحهت الظُاخُ .1.1.2

 :2زالر مضاز. مسخلٟت التي ًم٨ً مً زاللها مٗالجت مٟهى  جىاٞؿُت الىظهاث الؿُاخُت جخمش. ي 

: ٌكحر َظا اإلاضز. بيى بم٩اهُت جد٤ُ٣ الىظهت الؿُاخُت إلاغ٦ؼ جىاٞسخي دزل ؤلادازي و ؤلاطتراجُيياإلا ؤ(

زال٫ جد٤ُ٣ جىاٞؿُت ٧اٞت اإلاىٓماث و اإلايكأث الؿُاخُت الخ٩ىمُت  ي  الؿى١ الؿُاخُت الٗاإلاُت مً

بيى ؤلاعجباٍ الىز٤ُ بحن  (Dwyer & Kim, 2003)و الخانت ي  جل٪ الىظهت. خُض حكحر صعاؾت ل٩. مً 

جد٤ُ٣ اإلااؾؿاث الؿُاخُت إلاحزة جىاٞؿُت و جد٤ُ٣ الىظهت الؿُاخُت ٩٦. إلاحزة جىاٞؿُت. ٦ما ؤ٦ضث 

(Szivas, 1999)  ي  صعاؾت ؤزغي ؤن الٗمالت اإلااَغة مشال ل حؿهم ي  جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿاث

الؿُاخُت ٣ِٞ  و بهما للىظهت الؿُاخُت ٩٦.. و ٖلُه حؿعى الىظهاث الؿُاخُت مً زال٫ َظا 

خماص ٖلى ٧اٞت ؤهىإ  اإلاضز. بيى الؿع  لخل٤ جمحز إلاى٢ٗها الخىاٞسخي ي  ألاؾىا١ الؿُاخُت الٗاإلاُت باإٖل

اإلاىٓماث و اإلايكأث الؿُاخُت اإلاخىاظضة ٞحاا  و التي ًم٨ً لها ؤن جد٤٣ محزة جىاٞؿُت مً زال٫ 

 ؤلاؾخٛال٫ ألامش. إلاسخل٠ مىاعصَا.

ٌٗض مؿخىي ألاؾٗاع مً ؤَم الٗىام. اإلادضصة لخىاٞؿُت الىظهاث مدزل جىافظُت الظلس:  ب(

حر ٖلى الُلب الؿُاح  الٗالمي  خُض حكحر الؿُاخُت  ٞمً اإلاٗغوٝ ؤن للؿٗغ جإزحر واضر و ٦ب

ىص  ا وعاء جض٤ٞ الٞى الٗال٢ت ال٨ٗؿُت التي جغبُهما بيى ؤن اهسٟاى ألاؾٗاع ٚالبا ما ٩ًىن ؾببا ٢ٍى

اعة الىظهاث الؿُاخُت  الؿُاخُت الٗاإلاُت هدى وظهت ؾُاخُت مُٗىت  بط ؤن الؿاثذ ي  الٛالب ًًٟ. ٍػ

ي  صعاؾت  (Dwyer et al, 2000)بُا.  و ي  َظا الهضص ٣ًى٫ ٧. مً التي ٣ً. ٞحاا بهٟا٢ه ٖلى عخلخه وؿ

ت ت و ؤزغي ٚحر ؾٍٗغ  .لهما ؤن جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت جخدضص بٗىام. ؾٍٗغ

اخُت ُؤن الؿٗغ ٌٗض مً ؤَم مدضصاث الخمُحز بحن الىظهاث الؿ (Vengesayi, 2003)٦ما ًا٦ض  

ت للمؿتال٪  ؤو زضماث و مؼاًا بياُٞت جبر ج٣ضًمها  اإلاخىاٞؿت  و لظل٪ ٞةهه ل بض مً ج٣ضًم محزة ؾٍٗغ

                                                           
1
 G. I.  Crouch, J. Mazanec, J. R. Brent Ritchie   &  A. G. Woodside(2001), « Consumer Psychology of Tourism, 

Hospitality and Leisure”, Vol.02, Published by CABI, PP.  
2
ت  الظُاخت في الدٌو ؤلاطالمُت في ؿل الـسوف اإلالاصسةههى ابغاَُم الخلُ.  "    .230  م 2013"  ماؾؿت قبا  الجامٗت  ؤلاؾ٨ىضٍع
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و ًغجبِ الؿٗغ ي  الىظهاث الؿُاخُت بجىاهب مخٗضصة ؤَمها ج٩لٟت الخى٣. مً و بيى  بإؾٗاع مغجٟٗت.

الىظهت الؿُاخُت  و ؤؾٗاع الخضماث الؿُاخُت بمسخل٠ ؤهىاٖها صازلها  و الخٛحراث ي  ؤؾٗاع الهٝغ 

لىٞىص الؿُاخُــــــــت و الىظهاث الؿُاخُت اإلاخجهحن بلحاا. ٚحر ؤن مؿخىي جل٪ بحن اإلاىا٤َ اإلاهضعة ل

ها ألاؾىا١  ألاؾٗاع ٢ض ًخإزغ بمجمىٖت مً الٗىام. الؿاثضة ؤَمها الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت التي حٗٞغ

 الٗاإلاُت  و زانُت اإلاىؾمُت التي جمحز الُلب الؿُاح .

دي:  ج( َظا اإلاضز. ٖلى ٢ضعة الىظهت الؿُاخُت ٖلى مىذ  ًغج٨ؼ مدزل زلافي، و بحخماعي، و جاٍز

ً اإلاخجهحن بلحاا ججغبت ؾُاخُت ٖالُت الجىصة باإلا٣اعهت باإلاىاٞؿحن مً زال٫ بؾخٗما٫ ما جمخل٨ه  الؼاثٍغ

سُت  و التي ًم٨ً ؤن  مً عنُض مخىٕى مً ٖىانغ الجظ  الؿُاح  الش٣اُٞت  و ؤلاظخماُٖت  و الخاٍع

٢ابلت ألن ج٩ىن مؼاًا جىاٞؿُت للىظهت الؿُاخُت بن جم٨ً ال٣اثمحن ٖلى جمش. مؼاًا جىاٞؿُت وؿبُت 

 َظٍ ألازحرة الخسُُِ لها و جىمُتاا بالك٩. الٟٗا٫.  

ف اللدزة الخىافظُت للىحهت الظُاخُت. 2.1.2 الخ٣ُ٣ت ؤهه و مً زال٫ البدض ي  الضعاؾاث ي   :حلٍس

٠ التي خاولذ قغح ـــخٔ ؤجاا جدخىي الٗضًض مً الخٗاث الؿُاخُت  ًال ــــــاولذ جىاٞؿُت الىظهـــالتي جى اٍع

و جبؿُِ جهىع واضر ًٖ مٟهىمها  و جدضًض جل٪ الٗىانغ التي مً قإجاا ظٗ. وظهت ما طاث 

التي حٗخبر مً الغواص الباعػًٍ   (Poon, 1993)ج٣ى٫ خُض جىاٞؿُت ٖالُت م٣اعهت بالىظهاث ألازغي. 

  ؤن ؾغ جىاٞؿُت ؤي مً الىظهاث الؿُاخُت ًغجبِ بإعبٗت اإلاهخمحن ب٣ًاًا الخىاٞؿُت الؿُاخُت

 :1ٖىام. ه 

 تاُئت بِئت ؾُاخُت؛ .1

 ظٗ. الؿُاخت ٢ُاٖا عاثضا؛ .2

ؼ ٢ىىاث الخىػَ٘ ي  الؿى١؛ .3  حٍٗؼ

ت. .4  بىاء ٢ُإ زام ًدؿم بالخٍُى

ّ " ٢ضعة جل٪ الىظهت للخٟا:ؤن جىاٞؿُت وظهت ؾُاخُت مُٗىت ما ه  بل (Hartserre, 2000) بِىما ؤ٦ض

   ض ـــــ" ظه إجاا:ـــب (Buhalis, 2000) هاـــ  ٦ما ٖٞغ2بر الؼمً"ـــتاا مجاا ٖــً خهـــى١  و جدؿُـــــــتاا ي  الؿـــــٖلى م٩اه

لت اإلاضي"  و  (Hassan, 2000) غي ـــــًً ــي  خُ   3بهجاع الىظهت الؿُاخُت مً ؤظ. جد٤ُ٣ الغبدُت الٍُى

                                                           
1
 Wei-Chiang Hong (2008), «Competitiveness in the tourism sector: A Comprehensive Approach from 

Economic and Management Points» ,Published by Physica – Verlag Heidelberg, PP.43. 
2
 Meng, F (2006), «An Examination of Destination Competitiveness from the Tourists’ Perspective: The 

Relationship between Quality of Tourism Experience and Perceived Destination Competitiveness», Published 

by Virginia: Blacksburg, PP. 36. 
 .234ههى ابغاَُم الخلُ.  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  م   3
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ى زل٤ و بصماط مىخجاث طاث ٢ُمت مًاٞت جاصي بيى بؾخضامت ؤجاا: "٢ضعة الىظهت الؿُاخُت ٖل

مىاعصَا  و الخٟٔ ٖلى م٩اهتاا ي  الؿى١ م٣اعهت باإلاىاٞؿحن"  ٦ما ٌكحر بيى ؤن َىا٥ ؤعبٗت مدضصاث 

 .1"للخىاٞؿُت ه : اإلاؼاًا اليؿبُت  ٩َُ. الُلب  ٩َُ. الهىاٖت  و اإلاؿاولُت البُئُت

ا  (Dwyer et al, 2000)و ٢ا٫ ٧. مً   ؤن جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت َى: "مٟهى  ٖا  ًخًمً جمُحزا ؾٍٗغ

ت مً نىاٖت الؿُاخ اث بهخاظُت مً م٩ىهاث مخىٖى ت  و ٖىام. ٦ُُٟت ــــــمغجبُا بؿٗغ الهٝغ  و مؿخٍى

 .2ؤزغي جازغ ٖلى ظاطبُت الىظهت"

ـــــم"مت ٖباعة ًٖ ٣ًىلن ؤن الخىاٞؿُت مً ٚحر بؾخضا (Crouch & Ritchie, 2000)ٚحر ؤن ٧. مً    "َو

بدُض ٌكضصان بال٣ى٫ ؤن الخىاٞؿُت الخ٣ُ٣ت ل ج٩ىن بل مً زال٫ جىمُت وظهــت ؾُاخُت مؿخضامت 

ٟهما لخىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت  ب٢خهاصًا  و بُئُا  و بظخماُٖا  و ز٣اُٞا  و ؾُــاؾُا. و ًلخهان حٍٗغ

اصة ظ اصة ؤلاهٟا١ الؿُاح   و ٍػ غ لهم ججاع  ي : "٢ضعتاا ٖلى ٍػ ً ٖلى هدى متزاًض ي  و٢ذ جٞى ظ  الؼاثٍغ

اٍ الؿ٩ان مً ظهت  و الخٟاّ  ؼ ٞع ٣ت مغبدت  م٘ حٍٗؼ مغيُت ... ججاع  ل جيسخى. و ال٣ُا  بظل٪ بٍُغ

 .3ٖلى عؤؽ ما٫ الُبُع  لؤلظُا٫ ال٣اصمت مً ظهت ؤزغي"

ِ بالٗغى الؿُاح   مً خُض ؤن جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت ه  :"مٟهى  ًغجب (Vengesayi, 2003)٣ًى٫ 

ضة للىظهت الؿُاخُت باإلاىاٞؿحن ي  بَاع جسُُُها بما ٌؿمذ للؿاثذ  جدلُ. و م٣اعهت الخهاثو الٍٟغ

الخهى٫ ٖلى ججغبت ؾُاخُت ممحزة ٖما ٣ًضمه اإلاىاٞؿىن  و بما ًدى٫ اإلاؼاًا الخىاٞؿُت اليؿبُت بيى 

اَُت  مؼاًا جىاٞؿُت للىظهت الؿُاخُت ي  الؿى١ الضولُت  و  ي  هٟـ الى٢ذ بؾخضامت جد٤ُ٣ الٞغ

 .4ؤلا٢خهاصًت للؿ٩ان اإلادلُحن"

ها ٧. مً  ٢ضعة الىظهت الؿُاخُــت ٖلى ج٣ضًم ؾلـ٘ و زضماث  :" ٖلى ؤهـها  (Dwyer & Kim, 2003)و ٌٗٞغ

طاث ؤصاء مغجٟ٘ م٣اعهت بالىظهاث الؿُاخُت ألازغي  ي  ٧اٞت ظىاهب الخجغبت الؿُاخُت طاث ألاَمُت 

  و ًا٦ضان ؤن اإلاـــىاعص ي  الىظهت الؿُاخُـــت ٖىهــــغ مهــــم بضون ؤصوى ق٪ لخد٤ُ٣ ٧لخا يؿبت للؿُاح"بال

اإلاحزجحن اليؿبُت و الخىاٞؿُت  خُض جغجبِ اإلاحزة اليؿبُت بٗىام. ٧اإلاىار  و اإلاىاْغ  و الُٛاء الىباح   

ا  بِىما جخد٤٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت بٗىام. ٧البِى ت الخدخُت و الٟى٢ُت اإلاىظهت للؿُاخت ... و ٚحَر

                                                           
1
 Metin Kozak  & Seyhmus Baloglu (2011), “Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain 

a Competitive Edge”, First Edition, Published by Routledge, PP. 29. 
2

 .231ههى ابغاَُم الخلُ.  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  م  
3
 J.R. Brent Ritchie & Geoffrey I. Crouch (2003), “The Competitive Destination : A Sustainablity Perspective”, 

Journal of Tourism Management, Vol. 21 No. 01, PP. 01-07. 
4

 .234م  ههى ابغاَُم الخلُ.  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  
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٧الٟىاص١  و ال٣غي ؾُاخُت  و قب٩اث الى٣.  ..بلخ  بياٞت بيى ٞٗالُت و ظىصة ؤلاصاعة  و مهاعاث 

ا  . 1الٗاملحن  و ؾُاؾت الخ٩ىمت  ... و ٚحَر

ة ٖلى ٧اهذ :" ٢اصع  ؤن الىظهت الؿُاخُت ج٩ىن جىاٞؿُت بطا (Enright & Newton, 2004)اؾخيخج ٧. مً و 

و جخدضص َظٍ الخىاٞؿُت مً زال٫ ٖىام. زانت بالؿُاخت  و   ظ  و بعياء الؿُاح اإلادخملحنــظ

ت ؤزغي مً الٗىام. ؤلاياُٞت التي جازغ ٖلى م٣ضم  الخضماث الؿُاخُت"   و ًا٦ضان ؤن 2مجمٖى

للجظ  ؤًٞ. نىعة لخىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت جبرػ ٖىضما ًضمج الخدلُ. بحن الٗىام. الخ٣لُضًت 

ما٫ ي  جل٪ الىظهاث  َظٍ ألازحرة ًم٨ً ؤن ج٩ىن بٌٗ مجاا  الؿُاح   و الٗىام. اإلاغجبُت بإوكُت ألٖا

ذ مً ٢ب.   .3ؤَم مً ٖىام. الجظ  الؿُاح  ي  خض طاتاا ؤخُاها  ا:ــــؤجا (Wei-Chiang Hong, 2008)٦ما ٖٞغ

ؿُاخُت  بياٞت بيى ال٣ُمت اإلاًاٞت "٢ضعة الىظهت الؿُاخُت ٖلى زلـ٤  و صمج  و جىػَ٘ الخجاع  ال 

مً الؿل٘ و الخضماث التي تاـــم الؿُــاح  و جضٖــم اإلاـىاعص و جداٞٔ ٖلى اإلاى٢٘ اليؿبي للىظهت ي  الؿى١ 

 . 4م٣اعهت بالىظهاث ألازغي"

 جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت ي : "مضي ٢ضعتاا ٖلى جدضًض م٩اهت ممحزة (2013)ههى ببساَُم الخلُل، و جلخو 

لىٟؿها ي  طًَ الؿاثذ اإلادخم.  بما ًمىذ الؿاثذ الخاي  ججغبت ؾُاخُت جغضخي جى٢ٗاجه و بخخُاظاجه 

لها بيى مؼاًا  ضة َبُُٗت ؤو مكُضة و جدٍى مً زال٫ ؤلاؾخٛال٫ ألامش. إلاا لضحاا مً مؼاًا جىاٞؿُت ٍٞغ

ت ج٣اب. ما ًخل٣اٍ الؿاثذ مً زضمت  بما جم٨ً ا لىظهت مً الب٣اء ي  جىاٞؿُت ؤو ج٣ضًم محزة ؾٍٗغ

 .5الؿى١ الؿُاخُت الضولُت"

ؤهه  (Kozak & Baloglu, 2011)٣ًى٫ ٧. مً   :ؤَمُت مىاكؼت مفهىم جىافظُت الىحهت الظُاخُت .3.1.2

مً ؤظ. ؤلاظابت ٖلى الدؿائلث اإلاخمشلت ي  الٛغى مً صعاؾت و مىا٢كت مهُلر ال٣ضعة الخىاٞؿُت 

سخهغة مً ألاؾبا  اإلاسخلٟت و اإلادخملت التي ج٨مً وعاء طل٪  للىظهت الؿُاخُت  ًجب ٖغى ٢اثمت م

 :  6و التي جخمش. ؤؾاؾا ي 

  ت ي  الخغ٦ت الضولُت للؿُاخت و الؿٟغ  ٖؼػ ْهىع اإلاىاٞؿت بحن الىظهاث الخُىعاث اإلادؿاٖع

 الؿُاخُت الٗاإلاُت؛

                                                           
1
Meng, F. (2006), Ibid, PP. 36. 

2
Wei-Chiang Hong (2008), Ibid, P 45. 

3
Michael J. Enright & James Newton (2004), “Tourism Destination Competitiveness: A Quantitative 

Approach”, Journal of Tourism Management, Vol. 25, PP.777–788. 
4
 Wei-Chiang Hong (2008), Ibid, P45. 

5
 .236ههى ابغاَُم الخلُ.  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م   

6 Metin Kozak & Seyhmus Baloglu (2011), Ibid , PP. 09-13. 
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 اصة ي  الُلب اإلاغجبِ بالخؼ  الؿُاخُت ي  ال٣ٗضًً اإلاايُحن  خُض ؤنبدذ  هٓغا للٍؼ

 الىظهاث الؿُاخُت ؤ٦ثر ؤَمُت مً اإلاٗالم الؿُاخُت  ؤو اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت اإلاىٟغصة؛

  ً ت مً اإلاىخجاث و الخضماث الؿُاخُت  لجظ  ػاثٍغ ت مخىٖى ٖغى الىظهاث ؾُاخُت إلاجمٖى

ت  ت الخامت  لئلزخُاع مً بحن مجمٖى ا  ي  اإلا٣اب. ًمخل٪ ٧. ػاثغ مدخم. الٟغنت و الخٍغ هدَى

 الىظهاث اإلادلُت  مجاا ؤو الضولُت؛مً جل٪ 

  حكحر ألاصبُاث اإلاغجبُت بالٗىام. الىٟؿُت اإلاازغة ٖلى ؾلى٥ اإلاؿتال٪ بيى ؤن َىا٥ بعجباَا ٢ىٍا

بحن اإلاىا٠٢ بججاٍ مىخج ما )وكحر بيى الىظهت الؿُاخُت َىا(  و هُت الؿلى٥ ي  بٖاصة الكغاء 

ً ٖلى ؤ  ٢. ج٣ضًغ؛طل٪ اإلاىخج  ؤو الخىنُت به ألٞغاص آزٍغ

  ما٫ ٞةن َىا٥ ٖال٢ت وز٣ُت بحن ظمُ٘ اإلاغا٤ٞ اإلاخهلت بالؿُاخت  و مسخل٠ ألاوكُت  و ألٖا

 ي  الىظهت الؿُاخُت مً وظهت هٓغ الؿاثذ؛

  الضوع اإلاتزاًض لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث الخضًشت  وؾاث. اإلاىانالث  و و٧الث الؿُاخت ي  جىُٓم

اصة اعجه للٗضًض مً الىظهاث  الغخالث  ؤ٦ؿب الؿاثذ الٟغنت ي  ٍػ زبراجه مً زال٫ ٍػ

 الؿُاخُت؛

 بزخالٝ ؤؾالُب جىػَ٘ اإلاىخجاث الؿُاخُت  ًٖ ؤؾالُب جىػَ٘ مىخجاث الهىاٖاث ألازغي؛ 

  مٗض٫ ولء اإلاؿتال٪ اإلاغجبِ بالىظهت الؿُاخُت ؤ٢. مما ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖلُه باليؿبت

ٟـ الىظهت الؿُاخُت مغة ؤو مغجحن ي  للمىٓماث ألازغي  و ختى بن خضر ٞةن الؿاثذ ؾحزوع ه

 الؿىت ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ.

 . هماذج اللدزة الخىافظُت للىحهت الظُاخُت:2

م مً ؤن ألاصبُاث الؿُاخُت جدخىي الٗضًض مً اإلاداولث لبىاء و نُاٚت هماطط لل٣ضعة  ٖلى الٚغ

 "الخىافظُت"ي  خض طاتاما الخىاٞؿُت للىظهاث الؿُاخُت  ٚحر ؤن الهٟت اإلا٣ٗضة و اإلاغ٦بت للمٟهىمحن 

خالذ صون طل٪  خُض لم ًٓهغ همىطط قام. ٌُٛ  ظمُ٘ ال٣ًاًا و الجىاهب اإلاخٗل٣ت  "الظُاخت"و 

بدىاٞؿُت وظهت ؾُاخُت ما. بل ؤن َظا ل ًسٟ  ؤلاجٟا١ الىاضر بإن ٩ًىن َظا البىاء ًخًمً مجم. 

 ـــــــت  و الخ٨ىىلىظُت  و البُئُت.ألابٗاص ؤلا٢خهاصًت  و الؿُاؾُت  و ؤلاظخماُٖت  و الش٣اُٞ

ًخ٤ٟ ؤٚلب الباخشحن و اإلاالٟحن ي  الٗضًض مً صعاؾاتام ؤن : (Ritchie & Crouch, 1999)همىذج . 1.2

ًب٣ى ألا٦ثر قمىل و نغامت ًٖ ٚحٍر مً  ي  ؤوازغ الدؿُٗيُاثالىمىطط الظي ؤَل٣ه َظًً الباخشحن 

ُغح ظمُ٘ الٗىانغ الخىاٞؿُت للبِئت ال٩لُت و البِئت  الخىاٞؿُت الىماطط اإلاخاخت خالُا  و ًدىاو٫ َظا ال
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٣ا لهاخبي الىمىطط ٞةهه ًخم  الجؼثُت   ًٞال ًٖ اإلاؼاًا اليؿبُـت و الخىاٞؿُت للىظهاث الؿُاخُت  ٞٞى

 :1(  ه 03جدضًض ال٣ضعة الخىاٞؿُت للىظهاث الؿُاخُت مً زال٫ زمؿت ٖىانغ عثِؿُت ) اهٓغ الك٩.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه  الٗىام. التي جلٗب صوعا عثِؿُا  و لها ؤزغ خاؾم ي  اإلاىازد ألاطاطُت و هلاغ الجرب الظُاحي:  (1

 بزخُاع الؿُاح اإلادخملحن لىظهت الؿُاخُت مُٗىت صون الىظهاث ألازغي.

 حك٩. ٢اٖضة لبىاء نىاٖت ؾُاخُت هاظٗت. اللىامل و اإلاىازد الداكمت: (2

وكُت التي جىٟظ ؾُاؾت و مسُُاث الىظهت الؿُاخُت مً ًغ٦ؼ ٖلى ألا بدازة الىحهاث الظُاخُت: (3

ؼ ٞٗالُت الٗىام. و اإلاىاعص  ؼ ظاطبُت اإلاىاعص ألاؾاؾُت و ه٣اٍ الجظ   بياٞت بيى حٍٗؼ ؤظ. حٍٗؼ

لت و اإلاطخمت.  الضاٖمت  و الخ٠ُ٨ ألاًٞ. م٘ ال٣ُىص التي جٟغيها اإلادضصاث اإلاَا

                                                           
1
 J.R. Brent Ritchie &  Geoffrey I. Crouch (2003), “The Competitive Destination : A Sustainable Tourism 

Perspective”, Published by CABI Publishing,, PP 02. 

 

  ( Ritchie & Crouch,1999) تنافسٌة الوجهة السٌاحٌة وفقا لـ (: نموذج30الشكل )
Source : (Ritchie & Crouch, 1999 ) 
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٠ الٟلؿٟت و الغئٍت  جدضًض الخمى٢٘ اإلاغاص ًخًمً  حطُاطت الىحهت، الخسؼُؽ و الخىمُت:  (4 ٍٗغ

 زُِ الخىمُت  جدلُ. اإلاىاٞؿت م٣اعهت بىظهاث ؤزغي  الغنض  الخ٣ُُم  و الخض٤ُ٢.  الىنى٫ بلُه 

لت و اإلاطخمت: (5 حكم. الٗىام. التي ًم٨ً ؤن ٩ًىن لها الخإزحر ٖلى الٗىام. ألازغي  اإلاددداث اإلاَا

٨ً لهظٍ الٗىام. ؤن جدض مً ٢ضعة وظهت ما ي  اؾخ٣ُا  ي  الىظهاث الؿُاخُت  و بالخاي  ًم

الؿُاح اإلادخملحن ٧ىجاا زاعط ؾُُغة ال٣ُإ الؿُاح   و ه  ي  الٛالب ح٨ٗـ طل٪ الترابِ 

 اإلاىظىص بحن و ي  الىظهاث الؿُاخُت اإلاسخلٟت. 

ا ًم٨ً ؤن ًغي َظا الباخض ي  همىطظه لل٣ضعة الخىاٞؿُت بَاعا مغظُٗ: (Heath, 2002)همىذج . 2.2

٣ُا. َـــظا الىمىطط ٦ٛحٍر مً الىماطط  ؼ ال٣ضعاث الخىاٞؿُت للؿُاخت ي  ظىى  بٍٞغ ٌؿخٗم. لخٍٗؼ

ألازغي اإلاخاخت ي  ؤصبُاث الؿُاخت ًجم٘ َى آلازغ بحن الٗىانغ و الٗىام. الغثِؿُت اإلاازغة ٖلى 

 :1ُٞماًل  (04)جىاٞؿُت ؤي وظهت ؾُاخُت و ٦ظا ماقغاتاا  و التي وػٖها خؿب الك٩. 

ذ   و الُبُع (  جخمش. ي ألاطع:  (1  ٖىانغ الجظ  ألاؾاؾُت )٧اإلاىعور الش٣اي   الخًاعي  الخاٍع

مغج٨ؼاث ل ٚجى ٖجاا )٧الؿالمت الصخهُت  و الصخُت للؿُاح(  ٖىانغ الخم٨حن )٧البيُت الخدخُت 

لغثِؿُت  ألاؾٗاع ي  الىظهت الؿُاخُت(  الٗىام. اإلاٗؼػة )٣٦غ  الىظهت مً ألاؾىا١ الؿُاخُت ا

ت  ٢ىىاث الخىػَ٘  زضماث  الخىاٞؿُت  ٢ُمت الى٣ىص  ..بلخ(  الدؿهُالث )٧اإلًىاء  الخٍُى الجٍى

ٗا   ..بلخ(   ٖىام. بزغاء الخجغبت الؿُاخُت )٦دؿً ؤلاؾخ٣با٫ و الًُاٞت و الى٣. ي  الىظهت  ؤلَا

ؼوٍض الؿُاح باإلاٗلىماث  مً ٢ب. ؾ٩ان الىظهت  ؾهىلت الخىان. مٗهم  ٢ابلُت ال٣ُمحن ي  ج

مىا٢ٟهم اججاٍ الؿُاح و الؿُاخت  و مجم. الٗىام. التي مً قإجاا بقٗاع الؿاثذ ب٣ُمخه ي  

 الىظهت الؿُاخُت(.

حكم. ٢ىىاث ؤلاجها٫ اإلاؿخمغة و الكٟاٞت م٘ ظمُ٘ ؤصخا  اإلاهلخت ي  الىظهت   كىامل داكمت:

ٟحن  وؾاث.  ال   اإلااؾؿاث اإلاالُت  اإلااؾؿاث الؿُاخُت )اإلا٣ُمحن ي  الىظهت  اإلاْى ؤلٖا

ما٫  ..بلخ(  و جد٤ُ٣ الخىاػن بحن ٘ و ألٖا  الخ٩ىمُت  ؤصخا  الى٧الث الؿُاخُت  ؤصخا  اإلاكاَع

غاٝ الؿاب٣ت  بًجاص ج٨خالث و  مهالخهم. بياٞت بيى الؿع  وعاء جد٤ُ٣ قغا٦ت ٞٗالت بحن ألَا

صَا ٣٦اٖضة إلجساط ال٣غاعاث  و الٗم. ٖلى بجداصاث بُجام  بصاعة اإلاٗلىماث و البدىر و اٖخما

 .مغا٢بت و ٢ُاؽ ألاصاء

  

                                                           
1
 Ernie Heath (2002), “Towards A Model To Enhance Africa’s Sustainable Tourism Competitiveness”, 

Journal of Public Administration, Vol. 37 No.03. 
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 لوجهة السٌاحٌة.لافسٌة لقدرة التنل ( Heath)(: نموذج 30الشكل ) 
Source : (Heath. 2002 ) 

 

 

 السٌنارٌو أو النص )اإلطار اإلستراتٌجً(
 .بلعب أدوارهم بالطرٌقة المثلى الموجهة بالرإٌة المشتركة السماح لكل الفاعلٌن فً قطاع السٌاحة

 المكونات الضرورٌة )التركٌز على التنفٌذ(
 فعال لهما.، مع التنفٌذ اللتسوٌقاالتنمٌة و  من خالل التآزر و التوازن بٌن
 التسوٌق اإلستراتٌجً المتكامل للوجهة السٌاحٌة:

  تنمٌة صورة إٌجابٌة للوجهة، الحٌوٌة
فً تمٌٌز العالمة التجارٌة و 
 ؛إستراتٌجٌة التموقع التنافسً

 ؛تسوٌق مستهدف فعال، و إدار الطلب 

  ،تكوٌن إستراتٌجٌات تسوٌقٌة  مبتكرة
لجذب  تنفٌذ المزٌج التسوٌقً المربحو 
  تدفق السٌاحً؛ال

  جٌات لضمان إدارة مثلى تٌإستراتنمٌة
 لمستوٌات رضا السٌاح

 سٌاسة و إطار التنمٌة المستدامة:

  ًإٌجاد سٌاسة سٌاحٌة و إطار قانون
 مساعد؛

 إدارة مسإولة للموارد و القدرات؛ 

 بعث مناخ استثماري إٌجابً؛ 

  تنفٌذ اإلستراتٌجٌات لضمان التحوٌل
 المناسب للصناعة؛

 ك بمبادئ البٌئة المستدامة؛التمس 

  ًضمان الدعم المالً و المإسسات
 المناسب.

 عوامل داعمة:
 .قنوات التواصل المستمرة و الشفافة 
 .إحداث التوازن بٌن أصحاب المصلحة المباشرٌن و غٌر المباشرٌن 
   الة.إٌجاد شراكة و إتحادات ناضجة و فع 
 .إدراة المعلومات ، البحوث، و التنبؤ 
 رات التنافسٌة و مراقبة األداء.إدارة مإش 

 األســـــس
 توفٌر و إدارة عناصر الجذب األساسٌة:

 مثال: التارٌخٌة، الثقافٌة، المناخ، التظاهرات، سٌاحة األعمال، .. إلخ
 العمل على تحسٌن المزاٌا النسبٌة و التنافسٌة، و إٌجاد اإلختالف

 تعزٌز المرتكزات التً ال غنى عنها:
 مة الشخصٌة،  القضاٌا الصحٌة، .. إلخ.مثال: السال

 توفٌر عناصر التمكٌن:
 مثال: البنٌة التحتٌة كالمطارات، شبكة الطرق، ..إلخ

 اإلستفادة  من العوامل المعززة:
 مثال: الموقع، قٌمة النقود، اإلرتباط بالوجهات األخرى المحٌطة، ...إلخ.

 ضمان التسهٌالت المناسبة:
 اإلٌواء، قنوات التوزٌع، ..إلخ. مثال: الخطوط الجوٌة،

 التركٌز على عناصر تعزٌز التجربة السٌاحٌة:
 مثال: الضٌافة، الخدمات الممٌزة، األصالة، ... إلخ.

 

 

 :القدرة على اإلستجابة اإلستراتٌجٌة للتغٌرات فً

 .قاالبٌئة الكلٌة، المنافسة و األسو

 محركات النجاح األساسٌة:
 مشتركة؛ رإٌة و قٌادة سٌاحٌة 
 ؛قٌم و مبادئ توجٌهٌة 
 ؛التركٌز اإلستراتٌجً على األفراد 

  اإلستعداد السٌاسً، المقاوالتٌة، التركٌز على
 المجتمع، تنمٌة الموارد البشرٌة
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بن اإلادغ٥ ألاؾاسخي للىجاح ي  بًجاص وظهاث طاث جىاٞؿُت ٖالُت  مدسواث الىجاح ألاطاطُت: (2

ًخمدىع ؤؾاؾا خى٫ عئٍت مكتر٦ت و ٢ُاصة ملهمت  ٢ُم و مباصت جىظحاُت واضخت  و التر٦حز 

ًىُىي َظا الجاهب ٖلى ؾبُ. اإلاشا٫ ٖلى ٖىام. ٧اإلعاصة  ج  ٖلى ٖىهغ ألاٞغاص.ؤلاؾتراجُ

ت. الؿُاؾُت  اإلا٣اولجُت و  ؤلابضإ  جم٨حن اإلاجخمٗاث  و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ى ؤو الىص اإلاىاطب )ؤلاػاز ؤلاطتراجُيي(: (3 هٓغا ألن الىظهت الؿُاخُت جخمىن مً الٗضًض  الظِىاٍز

و الخانت )الجهاث الٟاٖلت( التي جمخل٪ ال٣ضعة ٖلى بياٞت ٢ُمت لل٣ضعة مً ال٣ُاٖاث الٗامت 

غ هو ؤو بَاع بؾتراجُج  ًىضر صوع ٧. مً جل٪  الخىاٞؿُت ؤلاظمالُت للىظهت الؿُاخُت  ٞةن جٞى

م مً ؤظ. جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلادضصة يمً عئٍت  غاٝ و الٟغم اإلاخاخت لهم للٗب ؤصواَع ألَا

٤ ٞٗالت  للىظهت الؿُاخُت.  مكتر٦ت  و زُت حؿٍى

ت اإلاظاكدة كلى كُام الظُاخت في الىحهت: (4 ال٣ــاصعة ٖلى بًجاص وظهت جىاٞؿُت  اللىامل الظسوٍز

٤ بؾتراجُج  و  مؿخضامـــــت  و جخمش. ي  يغوعة وظىص ؾُاؾت جىمُت ؾُاخُت مخ٩املت و بَاع حؿٍى

 ببضاع   م٘ يغوعة يمان الخىُٟظ الٟٗا٫ لهاطًً الٗاملحن.

ًجم٘ َظا الىمىطط خؿب ناخبُه بحن الٗىانغ الغثِؿُت  : (Dwyer & kim, 2003)ذج همى  .3.2

ىُت ؤو الخىُٓمُت اإلاخٗاٝع ٖلحاا ي  ألاصبُاث ٖامت  و الٗىانغ ألاؾاؾُت  اإلاك٩لت لل٣ضعة الخىاٞؿُت الَى

نت ؤصبُاث الؿُاخت اإلاخسههت  زا اإلاغجبُت بدىاٞؿُت الىظهاث الؿُاخُت ٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه ي 

. و ًغي مهمما َظا الىمىطط ؤن جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت (Ritchie & Crouch, 1999)مؿاَماث ٧. مً 

 :1ه  مدهلت لٗىام. مسخلٟت جدضصَا ه 

    ت  ــــــ. الٗىام. التي جدضص الؿماث اإلاسخلٟت للىظهت الؿُاخُـــحكحر بيى مجماإلاىازد ألاطاطُت:  (1

ا اإلادخمل حن. ٞهي ألاؾاؽ اإلاؿاٖض ٖلى ب٢امت نىاٖت ؾُاخُت هاجخت  و صعظت ظاطبُتاا لؼواَع

ا م٘ بًٗها البٌٗ ٢اٖضة نلبت لىظهت ؾُاخُت طاث جىاٞؿُت ٖالُت.      خُض ٌك٩. جٓاَٞغ

 و جخًمً ماًل :

 :جىُىي ٖلى مجم. اإلاىاعص الُبُُٗت )الجبا٫   البدحراث  الكىاَئ  الاجااع   اإلاىازد اإلاىزوزت

ت  الٗاصاث و الخ٣الُض  اللٛت  ...بلخ(.اإلاىار  ...بلخ(  و ال  ترار الخًاعي )الخٝغ الُضٍو

 :حكم. ٧. اإلاىاعص التي ه  مً نى٘ ؤلاوؿان ٧البيُت ألاؾاؾُت اإلاىظهت  اإلاىازد اإلاؼُدة

ُه و الدؿى١  ...بلخ  للؿُاخت  الخٓاَغاث الؿُاخُت  ألاوكُت الؿُاخُت اإلاسخلٟت  ٞغم التٞر

                                                           
1
 Larry Dwyer & Chulwon Kim(2003),“Destination Competitiveness: Determinants and Indicators”, Journal of 

Current Issues in Tourism, Vol. 6 No.5, PP. 369-414. 
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 جخمش. ي  البيُت الخدخُت الٗامت  ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت  ؾهىلت  :اللىامل و اإلاىازد الداكمت

ا مً  الدؿهُالث.  الىنى٫ للىظهت  الًُاٞت و ٚحَر

اصة ظاطبُت جل٪ اإلاىاعص اإلاىعوزت و اإلاكُضة  كىامل بدازة الىحهت الظُاخُت:  (2 لها ؤَمُت ٦بحرة ي  ٍػ

ُت و ٞاٖلُت اإلاىاعص و الٗىام. الضاٖمت. بياٞ حر الخ٠ُ٨ اإلاىاؾب م٘ ألاويإ ٦ما حٗؼػ هٖى ت بيى جٞى

ُت الؿاثضة  و حكم. َظٍ الٗىام. ٧. ؤوكُت مىٓماث بصاعة الىظهت  بصاعة حؿى١ الىظهت   الٓٞغ

ت   و بصاعة البِئت. الؿُاؾاث اإلاخبٗت ي  الىظهت  الخسُُِ و الخىمُت  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

  اؾُت ه :ًىضعط جدذ َظا اإلاؿمى زالزت ٖىام. ؤؾػسوغ الؼلب:  (3

 :ت مً ألاوكُت ٖلى ٚغاع ألاوكُت  وعي الظُاح الظي ًم٨ً ؤن ًيكإ لضحام هدُجت إلاجمٖى

٣ُت للىظهت الؿُاخُت.  الدؿٍى

 :اعتام  ؤلادزان جىزغ الهىعة اإلاؿ٣ُت ٖلى مضع٧اث و جهىعاث الؿُاح   و مً زم ٖلى بم٩اهُت ٍػ

 لخل٪ الىظهت.

 :اعة الٟٗلُت ل الخفظُالث ىها بخُاب٤ الخًُٟالث خُض ٩ًىن مهحر الٍؼ لىظهت الؿُاخُت مَغ

 الؿُاخُت لضي الؿُاح  م٘ ٖغوى اإلاىخجاث اإلاضع٦ت اإلا٣ضمت مً ٢ب. الىظهاث.

ج٨مً ي  مجم. ال٣ىي ي  البِئت ال٩لُت التي ًم٨ً ؤن جدض ؤو جازغ ٖلى بم٩اهُاث الؼسوغ الـسفُت:  (4

  ال٣ضعة الخىاٞؿُت للىظهت الؿُاخُت ؾلبا او بًجابا.

 

 

 

 

 

هــاصي خؤلاػصَاع ؤلا٦٢ال مً د٤ُ٣ خبن مٟهى  جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت خؿب َظا الىمىطط مغجبِ ب

ىُا  و َى ما ٌكحر بيى ؤن جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت بدض طاتاا ما ه  بل  و ؤلاظخمـــــــاع  ب٢لُمُا و َو

اَُت ؤلا٢خ اث الٞغ هاصًت  و ؤلاظخماُٖت َضٝ وؾُِ لبلٙى َضٝ ؤؾاسخي آزغ ًخمش. ي  جدؿحن مؿخٍى

ت مً اإلااقغاث ال٨شحرة و اإلاخىىٖت  حكم. بٌٗ َظٍ اإلااقغاث  للؿ٩ان. مً زال٫ جد٤ُ٣ مجمٖى

 الوجهة السٌاحٌة.تنافسٌة ل المتكامل نموذجال(: 30الشكل )

  Dwyer & Kim (2003)المصدر: 
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       بلخ(  .....الؿماث الظاجُت للىظهاث الؿُاخُت )ظاطبُت الىظهت الؿُاخُت  ظما٫ اإلاىاْغ الُبُُٗت 

ُت )الخهت الؿى٢ُت للىظ هت الؿُاخُت  حجم ؤلاهٟا١ و ٌكم. البٌٗ ألازغ الجىاهب اإلاىيٖى

جي  الؿُاح   ..بلخ(. جى٨ٗـ ه  ألازغي ٖلى ماقغاث ؤلاػصَاع ؤلا٢خهاصي و ؤلاظخماع  ؤلا٢لُمي و الَى

اث الدكُٛ.  ههِب الٟغص  اإلاغجبُت بمخٛحراث ب٢خهاصًت ٧لُت ٦مؿخىي ؤلاهخاظُت ي  ؤلا٢خهاص  مؿخٍى

ا ٦ما َى مى   (.05ضر ي  الك٩. )ؤهٓغ الك٩.مً الضز.  مٗض٫ الىمى ؤلا٢خهاصي و ٚحَر

و ًجم٘ ي  همىطظه بحن  ا٢ترح ناخبه ههجا مسخلٟا ًٖ ؾاب٣ُه  :(Vengesayi, 2008)همىذج  .4.2

      مٟهىم  الخىاٞؿُت )اإلاؿخمض و اإلاغجبِ بجاهب الٗغى الؿُاح (  و الجاطبُت الؿُاخُت )اإلاؿخمضة 

الًغوعي مغاٖاة مضزالث ٧. مً الؿُاح و  خُض ًغي ؤهه مً و اإلاغجبُت بجاهب الُلب الؿُاح (. 

مكٛل  نىاٖت الؿُاخت  إلًجاص مىٓىع ٦ل  و قام. ًٟؿغ اإلاحزة الخىاٞؿُت للىظهت. و ؤن جدلُ. ظاهبي 

الٗغى و الُلب اإلاغجبُحن بمٟهىم  الخىاٞؿُت و الجاطبُت ٖلى الخىاي  الظي اٖخمض ٖلُه َظا الىمىطط  

غ بم٩اهُت بظغاء م٣اعهت بحن  " ما ًبدث كىه الظاثذ و ا حظدثمٍس الىحهت الظُاخُت دازلها""مًٞى

حر اإلاىاٞ٘ ؤلاظخماُٖت  اإلااصًت  و ؤلا٢خهاصًت فيها ". ٦ما ٌكضص ؤًًا مً زالله ٖلى ٢ضعة الىظهت ي  جٞى

ً. و مً َظا اإلاىُل٤ ًغي ناخب  لؤلٞغاص اإلا٣ُمحن ٞحاا  بياٞت بيى ججاع  مغيُت للؿُاح الؼاثٍغ

ً ؤن الهضٝ الجااج  مً جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت َى الىمىطط و ًا٦ض  ٨ٞغة ٧. اإلاسخهحن آلازٍغ

 .1بًجاص اإلاىاٞ٘ للؿ٩ان

   

 

                                                           
1
 Sebastian Vengesayi (2003), Ibid. 

 (TDCA(: نموذج تنافسٌة و جاذبٌة الوجهة السٌاحٌة )30الشكل )

  Vengesayi (2008)المصدر: 
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اإلالخو و اإلاٟؿغ للىمىطط  ٞةن ؤَم ٖىهغ ي  جد٤ُ٣ جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت  (06)خؿب الك٩. 

غ ٖىام. الجظ   حر بِئت مشالُت للخجاع  الؿُاخُت  ٌؿاَم ي  طل٪ جٞى ج ألاوكُت َى جٞى الؿُاح  و مٍؼ

الؿُاخُت  خُض ؤزبدذ الضعاؾاث ؤجاما ؤَم ؾببحن عثِؿُحن إلزخُاع الؿاثذ لىظهت ؾُاخُت ما صون 

ت جدٟؼ الؿاثذ هدى وظهت ما. ا  بياٞت بيى الٗىام. الضاٖمت ٦ٗىام. زاهٍى ٦ما ٌكم. طاث  ٚحَر

ؼ ج حنالىمىطط ٖلى ظىاهب مخٗل٣ت باإلجها٫ و التروٍج ٦ؿبُل ت و ظاطبُت الىظهاث ــىاٞؿُلخٍٗؼ

الؿُاخُت  خُض جغجبِ ٢ضعتاا ٖلى ظظ  الؼواع و الخىاٞـ م٘ هٓحراتاا مدلُا ؤو صولُا بؿمٗتاا  

اث الخ٩ال٠ُ اإلاخى٢ٗت. ؤما مسغظاث الىمىطط جغ٦ؼ ٖلى ؤَمُت نىعة الىظهت  نىعتاا اإلاضع٦ت  و مؿخٍى

اث الغيا لضي الؿُاح  و ال تي ًمً ؤن ج٩ىن م٣ُاؾا للخىاٞؿُت  و ٣ًترح الؿُاخُت و اعجباَها بمؿخٍى

ناخب الىمىطط ماقغاث ؤزغي ل٣ُاؽ ؤصاء الىظهت الؿُاخُت ٦ٗضص الؼواع  وؿبت الىمى  مخىؾِ 

 مضة ؤلا٢امت  الدكُٛ..

َظٍ الىماطط ٢اصعة ٖلى جىيُذ و ٞهم الٗىام. التي جازغ ٖلى مش. ؤن ( Ritchie & Crouch, 2003)ًغي 

لىظهت الؿُاخُت  مً زال٫ مداولت جبؿُِ الٓاَغة اإلا٣ٗضة )حُٗٓم صعظت الخٟؿحر ال٣ضعة الخىاٞؿُت ل

٣ا لـ 1م٘ جسٌُٟ صعظت الخ٣ُٗض( ألصخا  اإلاهلخت ي  نىاٖت  (Dwyer, 2004)  ما ٢ض ٌؿمذ  ٞو

 :2الؿُاخــــت ي  ال٣ُــاٖحن الٗـــــا  و الخام مً

 ت و جدضًض ه٣اٍ  ال٣ىة الغثِؿُت  و ه٣اٍ ال٠ًٗ ي    جللل٪ الىظهاث؛مٗٞغ

  حؿلُِ الًىء ٖلى الٟغم اإلاخاخت لخىمُت ؾُاخُت  و وي٘ ؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت لئلؾخٟاصة

 مً جل٪ الٟغم؛

 ..الخهضي للتاضًضاث التي ًم٨ً ؤن جىاظه ٢ُإ الؿُاخت ي  اإلاؿخ٣ب 

 

 

 

 

                                                           
1
 J.R. Brent Ritchie & Geoffrey I. Crouch (2003), Ibid, PP 200. 

2
 Larry Dwyer et al (2004), “ Attributes Of Destination Competitiveness:  A Factor Analysis”, Journal of 

Tourism Analysis, Vol. 09. 
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 . ماػس اللدزة الخىافظُت الظُاخت و الظفس.3

ؤن ماقغ جىاٞؿُت الؿُاخت و الؿٟغ ٌٗخبر مً اإلااقغاث التي م( 2015)اإلاىـمت اللسبُت للظُاخت، جغي 

جبحن ال٣ىة ؤلا٢خهاصًت التي ًمشلها ٢ُإ الؿُاخت الظي ؤيخى نىاٖت ٢اثمت بظاتاا حٗخمض ٖلحاا 

و ٌؿخمض ؤي  .ا٢خهاصًاث ٦شحرة مً صو٫ الٗالم ي  الى٢ذ الخايغ خُض جمش. مهضعا عثِؿُا لضزلها

اٖت الؿُاخت مً ٢ىة و ٢ضعة الؿُاخت ٖلى الخإزحر ٖلى ا٢خهاصٍ و ٢ضعجه ٖلى بلض ٢ىجه ي  ٢ُإ ؤو نى

اإلاىاٞؿت ب٢لُمُا و ٖاإلاُا  مما خخم ٖلى الضو٫ ؤلاَخما  بمىيٕى الخىاٞؿُت ي  ٢ُإ الؿُاخت و 

الؿٟغ  و ؤلاؾخٟاصة مً مٟهىمها ختى جخم٨ً مً جد٤ُ٣ ؤلاػصَاع و الىمى بةؾخٗما٫ َظٍ الهىاٖت إلاا 

آزاع بًجابُت ظمت ٖلى مسخل٠ الىىاح  ؤلا٢خهاصًت  ؤلاظخماُٖت  الش٣اُٞت  و البُئُت  لها مً

ا ٖلى الخدٟحز ؤلاًجاب  ل٣ُاٖاث ؤزغي لخد٤ُ٣ ؤٚغاى الخىمُت  للمجخمٗاث و الضو٫  بياٞت بيى ٢ضَع

 .1اإلاؿخضامت

لٗضًض مً مسخل٠ بالخٗاون م٘ ا م٢2007ض ؤنضع ؾىت  َظا و ٧ان اإلاىخضي ؤلا٢خهاصي الٗالمي بضاٞىؽ

ماقغا اإلاىٓماث و الهُئاث الضولُت ي  مجا٫ البُاهاث و ؤلاخهاءاث اإلاخٗل٣ت ب٣ُإ الؿُاخت و الؿٟغ 

   2(The Travel & Tourism Competitiveness Index- TTCI) جىافظُت الظُاخت و الظفس" "ماػس ٖٝغ بةؾم 

ُإ الؿُاخت و الؿٟغ  ٢ُاٖا ظظابا  و الظي حاضٝ بيى ٢ُاؽ الٗىام. و الؿُاؾاث التي ججٗ. مً ٢

        بُٛت جىمُخه ي  ؾاثغ البلضان. و ٢ض اٖخمض اإلااقغ ي  جدلُالجه الؿاب٣ت لخىاٞؿُت ٢ُإ الؿُاخـت 

ــــاث  14و الؿٟغ ي  الضو٫ اإلاكاع٦ت ٖلى  ماقغا ظؼثُا  بدُض ٢ؿمذ جل٪ اإلااقــــــــغاث بيى زالر مجمٖى

اؾاث اإلاخهلت ب٣ــُإ الؿُاخـــت و الؿٟغ التي جازغ ي  مدهلتاا ٖلى عثِؿُت ج٣ِـ الٗىام. و الؿُ

"ؤلاػاز (  بط قم. اإلادىع ألاو٫ اإلاخمش. ي  07ال٣ضعة الخىاٞؿُت للضو٫ ي  َظا ال٣ُإ )اهٓغ الك٩. 

        ت ـــــــالبُئُ إ  و الخىمُتــى٫ هاا ي  ال٣ُــــت اإلاٗمــــــــاث و ألاهٓمــــــ٧. مً الؿُاؾ الخىـُمي و اللاهىوي"

اث الؿُاخت و الؿٟغ . بِىما جًمً اإلادىع الشاو   و الؿالمت و ألامً  و الصخت و الىٓاٞت  و ؤولٍى

" ٦ال مً البيُت الخدخُت للى٣. الجىي  و البيُت الخدخُت للى٣. "بِئت ألاكماٌ و البيُت الخدخُتاإلاؿمى 

لخدخُت الخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و ؤلاجها٫  و جىاٞؿُت البري  و البيُت الخدخُت الؿُاخُت  و البيُت ا

                                                           
1

بٖضاص بصاعة   " 2015الهاصع ًٖ اإلاىخضي ؤلا٢خهاصي الٗالمي )صاٞىؽ(  2015" جدلُ. جىاٞؿُت الؿُاخت و الؿٟغ للضو٫ الٗغبُت اإلاىٓمت الٗغبُت للؿُاخُت   

 الضعاؾاث و البدىى الؿُاخُت  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  ظضة.
( Deloitte) م٨خب ؤلاؾدكاعاث و الخض٤ُ٢(، Booz & Company) ٍغ ؤٖضٍ اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي بالخٗاون م٘:  م٨خب ؤلاؾدكاعاث ؤلاؾتراجُجُتالخ٣غ  2

للؿٟغ و  اإلاجلـ الٗالمي(، UNWTO)مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت(، IUCN) (  ؤلاجداص الضوي  للخٟٔ ٖلى البِئتIATA)   الجمُٗت الٗاإلاُت للى٣. الجىي 

 Airbus/Eads, Bae Systems, The Bahrain) بياٞت بيى الٗضًض مً الكغ٧اء  الٗاإلاُحن الٟاٖلحن ي  ٢ُإ الؿُاخت(، WTTC) الؿُاخت

Economic Development Board, Bombardier, Delta, Deutsche Lufthansa/Swiss, Embraer, Etihad Airways, 

Hilton, Jet Airways, Lockheed Martin, Marriott, Safran, Starwood Hotels & Resorts, Visa) 
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ت  و اإلاىاعص  ألاؾٗاع ي  نىاٖت الؿُاخت و ألاؾٟاع. بياٞت بيى مدىع زالض ٌكم. ٦ال مً اإلاىاعص البكٍغ

ت و الش٣اُٞت  و اإلاىاعص الُبُُٗت  بياٞت بيى ج٣اع  الؿُاخت و الؿٟغ جدذ مؿمى  "اإلاىازد البؼٍس

 الؼبُلُت و الثلافُت".

 (: مىىهاث ماػس جىافظُت كؼاق الظُاخت و الظفس اللدًم.07الؼيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :The Travel & Tourism Competitiveness Reports, World Economic Forum 

غ ألازحر للمىخضي ؤلا٢خهاصي الٗالمي  الهاصع ي  قهغ ماي مً ؾىت    ًبحن الخُٛحر م2015ٚحر ؤن الخ٣ٍغ

ىا  اإلاايُت )اهٓغ الك٩. الىاضر ي  بٌٗ  ( و ٢ض يم َظا 08مؿمُاث للماقغاث التي ٧اهذ ي  ألٖا

غ  ؤهه للخٟاّ ٖلى  (2015)اإلاىخدي ؤلاكخصادي اللاإلاي،  مً ظمُ٘ ؤهداء الٗــــــــالم  و ٣ًــــى٫  دولت 141الخ٣ٍغ

َظا مً ظهت  و ؤلاؾخجابت  جمــــاشخي مىهجُـــــت مـــــاقغ جىاٞؿُت الؿُاخــــت و الؿٟغ م٘ مخُلباث ًىمىا

بإًٞ. ألاق٩ا٫ إلخخُاظاث نىإ و مضبغي الؿُاؾاث الٗامت  قاع٥ ي  اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي 

غ ي  ٖملُت مغاظٗت صامذ ؾىت ٧املت قملذ اللجىء بيى  وقغ٧اءٍ مً م٣ضم  البُاهاث الخانت بالخ٣ٍغ

ؤًٖاء مجلـ ألاظىضة الٗاإلاُت  و ناوع   الٗضًض مً وعف الٗم. و اإلاكاوعاث م٘ الخبراء  بما ي  طل٪

ت مً  م مً مؿخسضم  َظا اإلااقغ. خُض ؾاَمذ َظٍ اإلاغاظٗت ي  بصزا٫ مجمٖى الؿُاؾاث و ٚحَر

الخدؿِىاث ٖلى ٖضص مً اإلاجالث اإلاغجبُت باإلااقغ  و التي قملذ باألؾاؽ ٩َُ. الغ٢م ال٣ُاسخي 

 للقطاع القانوني و التنظيمي اإلطار

 الجوي. البنية التحتية النقل .1
 البري. البنية التحتية النقل .2
 السياحية. البنية التحتية .3
 القطاع. في المعلومات تكنولوجيا بيئة .4
 السياحة. قطاع في األسعار تنافسية .5

 للقطاع. المعمول بها واألنظمة السياسات .6
 التنمية البيئية. .7
 واألمان. األمن .8
 العامة. الصحة، و النظافة .9

 القطاع. في المتبعة األولويات .10

 البشرية الموارد .11
 الوطنية السياحة فهم .12
  الطبيعية الموارد .13
 الثقافية الموارد .14

 بيئة األعمال و البنية التحتية للقطاع

 الطبيعية و الثقافية للقطاعو الموارد البشرية، 

مـــــــؤشر التنافــــسية لقطاع األسفـــــار و السياحــــــــــــة
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ت ؤ٦بر مً اإلااقغاث و جدؿحن جسهُو الجضًض  بياٞت بيى بٖخماص اإلاىهجُت الجضًضة ٖلى مجم ٖى

 . 1اإلاخٛحراث لدك٨ُ. ٩َُ. ؤص١ زا٫ مً الكىاثب

ي  الٗغى اإلاىضر ؤصهاٍ حكحر طاث اإلاىٓمت بيى ؤَمُت ٧. م٩ىن مً م٩ىهاث اإلااقغ ال٨ل  الهاصٝ بيى 

حاا ي  اإلاٗخمض ٖل 79بض٫  ٢90ُاؽ جىاٞؿُت ٢ُإ الؿُاخت و الؿٟغ ي  الضو٫  م٘ مجم. اإلاخٛحراث الـ 

 خؿا  اإلااقغ. 

 م.2015(: مىىهاث ماػس جىافظُت كؼاق الظُاخت و الظفس الخدًث و اإلالدٌ طىت 08الؼيل )

 

 

 

 

 

 

 

Source :The Travel & Tourism Competitiveness Reports, World Economic Forum 

ت للكغ٧اث الؿُاخُت ًغ٦ؼ َظا اإلااقغ ٖلى ٢ضعة الضولت ي  بًجاص بِئت ٖم. مىاجُبِئت اللمل: ( 1.3

لل٣ُا  بإوكُتاا  بياٞت بيى حصجُ٘ ؤلاؾدشماع ي  ال٣ُإ الؿُاح  و باق  ال٣ُاٖاث طاث ؤلاعجباٍ  مً 

 12زال٫ وي٘ لىاثذ و ؤَغ ٢اهىهُت جدمي اإلاؿدشمغ و جدٟٔ خ٣ى١ مل٨ُخه  و ًغج٨ؼ َظا اإلااقغ ٖلى 

ىاٞؿُت بحن الضو٫ ه  خ٣ى١ اإلال٨ُت  جإزحر مخٛحرا ظؼثُا ل٣ُاؽ بِئت الٗم. اإلاىاجُت لضٖم ال٣ضعة الخ

غ ال٣اهىهُت ي   ت الجزاٖاث  ٦ٟاءة ألَا غ ال٣اهىهُت ي  حؿٍى ٢ىاٖض ؤلاؾدشماع اإلاباقغ لؤلظاهب  ٦ٟاءة ألَا

جدضي الكغ٧اث مً زال٫ ال٣اهىن  ٖضص ألاًا  الالػمت إلؾخسغاط عزهت بىاء  وؿبت ج٩لٟت الترزُو 

ٖلى الؿى١  ٖضص ألاًا  الالػمت لبضؤ اليكاٍ الخجاعي  ج٩لٟت بضؤ مً مجمٕى البىاء  مضي الهُمىت 

                                                           
1
 World Economic Forum (2015), « The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 : Growth through 

Shocks », Published by the World Economic Forum, Geneva, PP.06. 

السٌاحة و السفر قطاع مــــــؤشر تنافسٌة  

 البٌئة التمكٌنٌة

 بٌئة العمل

 األمن و السالمة

ة و النظافةالصح  

الموارد البشرٌة      

 و ســــوق العمل

جاهزٌة تكنولوجٌا 

 المعلومات

 ت      اــــٌاســــس

، السٌاحة و السفر

 و الظروف المناسبة

أولوٌات السٌاحة     

 و السفر

إلستدامة البٌئٌةا  

 اإلنفتاح الدولً

 تنافسٌة السعر

 البنٌة التحتٌة

البنٌة التحتٌة للنقل 

ويالج  

البنٌة التحتٌة للنقل 

 البري و البحري

البنٌة التحتٌة للخدمات 

 السٌاحٌة

الموارد الطبٌعٌة     

ةـــو الثقافٌ  

 الموارد الطبٌعٌة

الموارد الثقافٌـــة      

 و سٌاحة األعمال
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اليكاٍ الخجاعي  جإزحر الًغاثب ٖلى الخىاٞؼ للٗم.  جإزحر الًغاثب ٖلى الخىاٞؼ لئلؾدشماع  و وؿبت 

بت مً بظماي  الغبذ.  الًٍغ

ًض ال٣ـــضعة الخىاٞؿُت ل٣ُإ اللـــــــظان ٌٗخبران ع٦حزة ؤؾاؾُت و ٖــــام. خاؾم لخدض ألامً و الظالمت: (2.3

الؿُاخـــــــت و الؿٟغ  خُض ؤن الؿـــــــــاثذ و اإلاؿدشمغ ًبدشان بضاًت ًٖ ألامـــً و الؿالمت ي  البلــــــــــــض ٢هض 

مت و الٗى٠  الؿُاخت ؤو ؤلاؾدشمـــــــاع ُٞه. و ٣ًاؽ َظا اإلااقغ مً زال٫ زمؿت مخٛحراث ه  ٧لٟت الجٍغ

ما٫   ما٫  ماقغ ؤلاناباث و الىُٞاث ٖلى ألٖا ا  ٖلى ألٖا ت  ٧لٟت ؤلاَع الش٣ت ي  زضماث الكَغ

ا   بياٞت بيى مٗض٫ ظغاثم ال٣خ..  الىاظمت ًٖ ؤلاَع

بن مؿخىي و ٦ٟاءة ال٣ُإ الهخ  ألي بلض ٧ان مغجبِ اعجباَا وز٣ُا بال٣ُإ الصخت و الىـافت:  (3.3

٘ ٢ضعة الخىاٞؿُت الؿُاخت و الؿٟغ لبلض ما  ٧ىن ؤن  الؿُاح   و ٖلُه ٞةن الصخت ع٦حزة َامت ي  ٞع

ىص  غة ُٞه ؾخ٩ىن طاث جإزحر مباقغ ٖلى الٞى اإلاؿخىي الهخ  الٗا  للبلض و ؤلام٩اهُاث الصخُت اإلاخٞى

باء  جدؿحن ونى٫  الؿُاخُت  و ٣ًاؽ َظا اإلااقغ  بةؾخٗما٫ ؾخت مخٛحراث جخمش. ي  ٦شاٞت ألَا

إلاُاٍ الهالخت للكغ   ٖضص ألاؾغة ي  اإلاؿدكُٟاث  مضي زضماث الهٝغ الهخ   الخهى٫ ٖلى ا

ا.(HIV)بهدكاع ٞحروؽ ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿبت     و ؤزحرا ٖضص خالث ؤلانابت باإلاالٍع

ت و طىق اللمل:  (4.3 . ًم٨ً ؤن ٩ًىن مضزال َاما ي  اإلاىازد البؼٍس و ألن الٗىهغ البكغي اإلاَا

حن َما:  يمان ال٣ضعة الخىاٞؿُت الىظهاث الؿُاخُت  خماص ٖلى َظا اإلااقغ اإلا٩ىن مً ٖٞغ  جم ؤلٖا

 :٣ًاؽ بإعبٗت مخٛحراث جخمش. ي  مٗض٫ ؤلالخدا١ بالخٗلُم ؤلابخضاج    جإَُل اللىي اللاملت

ٟحن  مٗاملت الٗمالء. ب اإلاْى  مٗض٫ ؤلالخدا١ بالخٗلُم الشاهىي  مضي جضٍع

 :خماص ٖلى زمؿت مخٛحراث ي  ٢ُاؾه ه  م طىق اللمل ٠ُ و بجااء ًخم ؤلٖا ماعؾاث الخْى

٠ُ الٗمالت ألاظىبُت  ألاظىع و ؤلاهخاظُت    ٟحن اإلاهغة  ؾهىلت جْى الخضماث  ؾهىلت بًجاص اإلاْى

 و مكاع٦ت اليؿاء ي  ال٣ىي الٗاملت.

ت جىىىلىحُا اإلاللىماث:  (5.3 ل ٨ٌٗـ َظا اإلااقغ وظىص بيُت جدخُت ماصًت لخ٨ىىلىظُا حاٍَص

حر و اؾخسضا  الخضماث اإلاٗلىماث و ؤلاجها٫ ٣ِٞ   ب. ؤًًا ٢ضعة الكغ٧اث و ألاٞغاص ي  الضو٫ ٖلى جٞى

ت ؤلال٨تروهُت ي  ٢ُإ الؿُاخت و الؿٟغ   ٖبر ألاهترهذ. هٓغا إلػصًاص ؤَمُت الخضماث و الٗملُاث الخجاٍع

ع و الظي ًبضو ظلُا ي  جىؾ٘ اؾخسضا  ألاهترهذ ي  الخسُُِ إلاؿاعاث الغخالث الؿُاخت  و حجؼ ألاؾٟا

و ؤلا٢امت مً ٢ب. ألاٞغاص. بياٞت بيى ؤن جىؾ٘ اؾخسضا  َظٍ الخ٨ىىلىظُا ي  مسخل٠ ألاوكُت صاز. 

حر بِئت جم٨ُيُت ألي مً جل٪ اليكاَاث.  ا َاما لخٞى ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت و ؤلاهخاظُت  ظٗ. مجاا قَغ
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غ ٖلى زماهُت مخٛحراث مغجبُت باؾخسضا  ج٨ىىلىظُا اإلا ٗلىماث و ؤلاجها٫ بحن و ٢ض اٖخمض َظا الخ٣ٍغ

ما٫ و اإلاؿتال٨حن  ٖضص  ما٫  بؾخسضا  ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و ؤلاجها٫ بحن ؤوكُت ألٖا ؤوكُت ألٖا

ألاٞغاص الظًً ٌؿخسضمىن ألاهترهذ  مكتر٧  ألاهترهذ  بقترا٧اث الهاج٠ اإلادمى٫  بقترا٧اث الىُا١ 

 ث ال٨هغباء.الٍٗغٌ اإلادمى٫  حُُٛت قب٨ت الهاج٠ اإلادمى٫  و ظىصة بمضاص

ت التي جىلحاا الخ٩ىمت ل٣ُإ الؿُاخت ؤزغ بالٜ ٖلى ؤولىٍاث الظُاخت و الظفس:  (6.3 بن إلاضي ألاولٍى

ت صازله  و الخيؿ٤ُ  ٘ الخىمٍى ال٣ضعة الخىاٞؿُت له  خُض ًم٨ً لها جىظُه ؤمىالها لئلؾدشماع ي  اإلاكاَع

غ  ت لها. ٦ما بحن مسخل٠ الجهاث الٟاٖلت ُٞه و اإلاىاعص الالػمت لخٍُى َظا ال٣ُإ بن َى ؤنبذ طو ؤولٍى

ض مً ؤلاؾدشماعاث الؿُاخُت الخانت  باإلياٞت بيى  بن بؾخ٣غاع ؾُاؾاتاا ٌٗخبر ٖىهغا َاما لجظ  اإلاٍؼ

ىُت. و ٢ض  ٣ُت الَى ؤجاا ًم٨ً ؤن جلٗب صوعا َاما ي  ظظ  الؿُاح مباقغة مً زال٫ الخمالث الدؿٍى

اث الؿُاخت و الؿ ٟغ ٖلى مجمىٖت م٩ىهت مً ؾخت مخٛحراث جخٗل٤ بةُٖاء الخ٩ىمت اٖخمض ماقغ ؤولٍى

ت لهىاٖت الؿُاخت و الؿٟغ  ؤلاهٟا١ الخ٩ىم  ٖلى ٢ُإ الؿُاخـــــــــت و الؿٟــــغ  ٞٗـــــالُت  ألاولٍى

٤ ي  ظظ  الؿُـــاح  قمىلُت البُاهاث اإلاغجبُـــت بالؿُاخت و الؿٟــغ  صًمىمـــــت ؤو بؾخمغاع  ٍت الدؿــــٍى

ت للبالص.   البُاهاث اإلاغجبُت الؿُاخت و الؿٟغ  و جغجِب بؾتراججُت الٗالمت الخجاٍع

غ ال٣ضعة الخىاٞؿُت الؿُاخُت صولُا صعظت مً ؤلاهٟخاح و حؿهُ. ؤلاهفخاح الدولي:  (7.3 ًخُلب جٍُى

٣ ت ٢ض ٣ً. الؿٟغ لؤلٞغاص  ٞالؿُاؾاث الخ٣ُُضًت مش. بظغاءاث و مخُلباث الخهى٫ ٖلى الخإقحرة اإلاَغ

٣ت ٚحر مباقغة ي  ُٚا   اعة بلض ؤو وظهت ما  و بالخاي  ٢ض ًدؿبب طل٪ بٍُغ بت الؿُاح ي  ٍػ مً ٚع

الخضماث الؿُاخُت ألاؾاؾُت ي  جل٪ اإلاىا٤َ. و حكم. الشالر مخٛحراث اإلاؿخٗملت ي  ٢ُاؽ َظا اإلااقغ 

ت ؤلا٢لُمُت ٧. مً مخُلباث الخهى٫ ٖلى الخإقحرة  ؤلاهٟخاح الشىاج   و ٖضص ؤلاجٟا ٢ُاث الخجاٍع

 الىاٞظة.

٘ مً ظاطبِخه ل٨شحر جىافظُت الظلس:  (8.3 ٚالبا ما ًى٨ٗـ اهسٟاى ج٩ال٠ُ الؿٟغ ي  بلض ما ٖلى الٞغ

ً ًٞال ٖلى ؤلاؾدشماعاث اإلاىظهت بلُه  و ٖلُه ٞةن ظىاهب ال٣ضعة الخىاٞؿُت الؿٗغ  مً اإلاؿاٍٞغ

شلذ ي  ؤؾٗاع الخظا٦غ و ؤٖباء اإلاُاعاث  ماقغ ؤؾٗاع ألاعبٗت التي اٖخمض ٖلحاا خؿا  َظا اإلااقغ جم

اث ؤؾٗاع الى٢ىص.  الٟىاص١  ج٩اٞا ال٣ىة الكغاثُت   و مؿخٍى

حر مى٢٘ ؾُاح  ظـــــــظا  ل ًم٨ــً ؤن ٨ًـــــــىن ؤلاطخدامت البُئُت:  (9.3 بن اؾخسضا  البِئت الُبُُٗت لخٞى

ؼ بؾخضامتاا حٗض مبـــالٛا ُٞه  و بالخاي  ٞةن الؿُاؾاث و الٗى  ام. اإلاؿخٗملت للخٟاّ ٖلى البِئت و حٍٗؼ

محزة جىاٞؿُت َامت لًمان ظاطبُت البلض ي  اإلاؿخ٣ب. ٧ىظهت ؾُاخُت. و ٌؿخٗم. َظا اإلااقغ ٖكغة 
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مخٛحراث جخمش. ي  حكضًض اللىاثذ البُئُت  بهٟاط اللىاثذ البُئُت  بؾخضامت الخىمُت ي  ٢ُإ الؿُاخت و 

ُماث ي  الهىاء  ٖضص اإلاٗاَضاث البُئُت اإلاهاص١ ٖلحاا  ؤلاظهاص اإلااج   ألاهىإ الؿٟغ  جغ٦حز الجؿ

 اإلاهضصة  حٛحر الُٛاء الٛاب   مٗالجت مُاٍ الهٝغ الهخ   يِٛ الهُض ٖلى الجٝغ الؿاخل .

اث لدؿهُ. ونى٫ اإلاؿالبيُت الخدخُت للىلل الجىي:  (10.3 ً بيى ـــٌٗخبر الغبِ الجىي مً الًغوٍع اٍٞغ

مً البلضان  بياٞت بيى الخى٣. صاز. الٗضًض مً الضو٫ طاث اإلاؿاخاث الكاؾٗت  و ٖلُه ٣ًى  َظا و 

ُت البيُت الخدخُت  اإلااقغ ب٣ُاؽ ٦مُت و هىُٖت الى٣. الجىي للبلض بىاءا ٖلى ؾخت مخٛحراث ه  هٖى

ُا  ٖضص اإلا٣اٖض الضولُت اإلاخاخت  ُا  ألاٞـــــغاص للى٣. الجىي  ٖضص اإلا٣اٖض اإلادلُت اإلاخاخت ؤؾبٖى ؤؾبٖى

ً ي  ٧.   وؿمت  ٦شاٞـــت اإلاُــــاعاث  و ٖضص قغ٧اث الُحران الٗاملت. 0100اإلاٛـــاصٍع

غ وؾاث. و قب٩اث الى٣. للىنى٫ بيى مىا٤َ البيُت الخدخُت للىلل البري و البدسي:  (11.3 بن جٞى

ُه الجظ  الؿُاح   و مسخل٠ ميكأث الخضماث الؿُاخُت ٧الٟىاص١  و اإلاغا٦ ت  و مغا٦ؼ التٞر ؼ الخجاٍع

حر قب٨ت واؾٗت و م٨شٟت مً  ا  ٌٗض ؤمغا خُىٍا ل٣ُإ الؿُاخت و الؿٟغ  و ٖلُه ًخىظب جٞى و ٚحَر

الُغ١ و الؿ٨٪ الخضًضًت التي جخالثم م٘ الكغوٍ و اإلاٗاًحر الضولُت. بياٞت بيى البيُت الخدخُت للمىاوئ 

اإلاغجبُت بالغاخت و ألامً و ال٨ٟاءة. و ًخم ٢ُاؽ َظا التي ًجب ؤن حؿخجُب لىٟـ جل٪ اإلاٗاًحر زانت 

ُت  ُت البيُت الخدخُت للؿ٨٪ الخضًضًت  هٖى ُت الُغ٢اث  هٖى اإلااقغ مً زال٫ ؾبٗت مخٛحراث ه  هٖى

البيُت الخدخُت للمىاوئ  ظىصة قب٨ت الى٣. البري  ٦شاٞت  الؿ٨٪ الخضًضًت  ٦شاٞت الُغ٢اث  و ٦شاٞت 

 الُغ١ اإلاٗبضة.

ُ اث الظُاخُت:ـــــبيُت الخدخُت للخدمال (12.3 غ هٖى   اث ـــت  و اإلاىخجٗــــــت الؿُاخُــــت لئل٢امـــت ٧اُٞـــبن جٞى

ا مً اإلاغا٤ٞ ًم٨ً ؤن ٩ًىن محزة جىاٞؿُت ٦بحرة لبلض ما  و بالخاي  ٣ًاؽ َظا  ُه  و ٚحَر و مغا٤ٞ التٞر

وؿمت  حٗضص الكغ٧اث الؿُاخُت  100اإلااقغ مً زال٫ ؤعبٗت مخٛحراث  جغجبِ بٛٝغ الٟىاص١ ل٩. 

 . "Visa"اإلاىصخى هاا  وظىص قغ٧اث جإظحر الؿُاعاث ال٨بري  ٢بى٫ ؤظهؼة الهٝغ آلاي  لبُا٢ت 

ت ٌك٩. بضون ؤصوى ق٪ محزة جىاٞؿُت  اإلاىازد الؼبُلُت: (13.3 بن بمخال٥ البلض ألنى٫ َبُُٗت مخىٖى

خل٠ ألاؾىا١ الٗاإلاُت  و مىه اٖخمض َظا لظل٪ البلض حؿاٖضٍ ٖلى ظظ  الؿُاح اإلادخملحن مً مس

ٖلى ٖضص مىا٢٘ الترار  اإلااقغ ٖلى ؤعبٗت مخٛحراث ل٣ُاؽ مضي جىاٞؿُت جل٪ اإلاىاعص الُبُُٗت جخمش. ي 

الُبُع  الٗاإلاُت  مجمٕى ألاهىإ اإلاٗغوٞت  مجمٕى اإلاىا٤َ اإلادمُت  الُلب الغ٢مي ٖلى الؿُاخت 

ُت البِئت الُبُُٗت.  الُبُُٗت  و هٖى
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٘  حٗخبراإلاىازد الثلافُت و طُاخت ألاكماٌ:  (14.3 اإلاىاعص الش٣اُٞت للبلض ه  صاٞٗا ؤؾاؾُا مؿاٖضا للٞغ

مً ال٣ضعة الخىاٞؿُت. و حكم. َظا اإلااقغ زمؿت مخٛحراث جخمش. ي  ٖضص مىا٢٘ الترار الش٣اي  

ايُت ا ل٨بحرة  ٖضص بظخماٖاث الٗاإلاُت  ٖضص الخٗبحر الش٣اي  اإلاٗىىي ٚحر ملمىؽ  ٖضص اإلاالٖب الٍغ

حاُت.  اإلاىٓماث الضولُت  و الُلب الغ٢مي ٖلى الؿُاخت الش٣اُٞت و التٞر

٣ا إلاا جم ٖغيه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ماقغ جىاٞؿُت الؿُاخت و الؿٟغ ًخمحز ًٖ هماطط جىاٞؿُت ال٣ُإ  ٞو

ؾخسضا  مً الؿُاح  اإلاؿخٗغيت ؾاب٣ا  خُض ؤهه ًمش. صلُال خ٣ُ٣ا ًدؿم بالىيىح و الؿهىلت ي  ؤلا 

٢ب. للضو٫ إلا٣اعهت هٟؿها م٘ مسخل٠ البلـــــضان اإلاكاع٦ت ُٞه  ٦ما ؤهه ؤصاة خ٣ُ٣ُت للخهى٫ ٖلى 

غ الخُِ و ؤلاؾتراجُجُاث  اإلاٗلىماث اإلاُٟضة ل٩. نىإ ال٣ــــــغاع و الٟاٖلحن ي  ال٣ُإ الؿُاح  لخٍُى

اصة ظاطبِخه لضي الؿُا ً.اإلاىاؾبت لخُىٍغ ال٣ُإ الؿُاح  و ٍػ  ح و اإلاؿدشمٍغ
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 :لظُاحي كلى الىحهت الظُاخُتاإلابدث الثالث: آزاز اليؼاغ ا

حٗخبر الؿُاخـــــــت بك٩. ل لبـ ُٞه وكاَــــا ب٢خهاصًا و بظخمـاُٖا ٖاإلاُا و ٖـــامال مدٟـؼا لعجلت الخىمُت 

لُم  خُض جدخ. م٩اهت مغمى٢ت ي  ؤلا٢خهاصًــــت  و ؤلاظخماُٖت  و البُئُت ي  مسخل٠ اإلاىا٤َ و ألا٢ا

ُٟت     مسخل٠ الىظهاث الؿُاخُت ٖبر الٗالم  مً ٖىانم عاثضة  و مــــــضن نٛحرة  و ٢ـــغي  و مىا٤َ ٍع

٘ مً ألاصاء  و مىا٤َ ؾاخلُت  بيى بٌٗ مً ؤبٗض الى٣اٍ ٖلى ؾُذ ألاعى. هدُجت إلؾهاماتاا ي  الٞغ

ؼ الجىا هب ؤلاظخماُٖت و الش٣اُٞت  و ختى ألابٗاص البُئُت ٞحاا  ٚحر ؤلا٢خهاصي لخل٪ اإلاجخمٗاث  و حٍٗؼ

ت مً الؿلبُاث التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤؤن َظا ل ًسٟ  خ٣ُ٣ت  ن الؿُاخت وكاٍ جىُىي ٖلى مجمٖى

 طاث جإزحراث زُحرة ٖلى الىظهاث الؿُاخُت  و َى ما ؾىداو٫ جىيُده مً زال٫ الٗغى الخاي .

 كلى الىحهت الظُاخُت:ألازس ؤلاكخصادي للظُاخت  . 1.3

٣ا إلاا ح٨ٗؿه ؤلاخهاثُاث الٗاإلاُت الخضًشت ٞةن الؿُاخت حٗض بد       تـــ٤ مً ؤ٦بر الهىاٖاث الٗاإلاُــــــٞو

و ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت اإلاؿاَمت ي  ؤلا٢خهاص الٗالمي بترلُىهاث الضولعاث ؾىىٍا  و زل٣ها إلاىانـــب 

ت  و جىلُـ حرة و اإلاخىٖى ا لغؤؽ اإلاا٫ الكٛـــ. الٞى ـــــضَا للهـــــاصعاث  و جدهُلها للًــــغاثب  و جدُٟـــَؼ

ؤهه ًم٨ً جهي٠ُ ألازغ  (Inkson & Minnaert, 2012)ًغي ٧. مً و ي  َـــظا الهضص  ؤلاؾدشماعي.

 :1ؤلا٢خهاصي لليكاٍ الؿُاح  ٖلى الىظهت الؿُاخُت بيى ماًل 

زاع اإلاباقغة الىاظمت ًٖ جدهُ. ؤلاهٟا١ الؿُاح   ٌكحر بيى مجم. آلاألازس ؤلاكخصادي اإلاباػس:  . ؤ

ٞاإلًغاصاث الؿُاخُت اإلاباقغة جازغ ٖلى زل٤ الضز. و مىانب الكٛ. لضي الٟاٖلحن طوي الٗال٢ت 

   اإلاباقغ بال٣ُإ الؿُاح  ٧الٟىاص١  مىا٤َ الجظ   الى٧الث الؿُاخُت  وؾاث. الى٣. اإلاسخلٟت  

ا. بياٞت بيى طل٪ ألازغ ا إلاباقغ الظي ًم٨ً ؤن ًمـ مىا٤َ و ؤما٦ً لِـ لها ٖال٢ت مباقغة و ٚحَر

ا.  بهىــاٖت الؿُاخت  ٦مـــــــــغا٦ؼ الدؿــى١  الؿِىـــما  و م٣اه  ألاهترهذ  و ٚحَر

ٌكحر بيى الخالث التي ٩ًىن ٞحاا لئلهٟا١ الؿُاح  ؤزغ ٚحر مباقغ ألازس ؤلاكخصادي هحر اإلاباػس:  .  

اث الٟاٖلحن ي  ٢ُإ الؿُاخت الظًً ٌؿٗىن بيى جلبُت ٣ًىي ؤلا٢خهاص اإلادل   ٞ خخُاظاث بمكتًر

ت مً اإلاىخجحن اإلادلُحن ؤو الخجاع  و ًم٨ً لدجم  ظًت اإلاخىٖى الؿُاح  ٧الٟىاص١ التي حكتري ألٚا

َلبُاتاا ؤن ًؼصاص بن ٧ان وكاَها هاجخا )مً زال٫ ظظ  ؾُاح ؤ٦ثر  ؤو الخهى٫ ٖلى بهٟا١ 

بن ه  خ٣٣ذ وؿبت ٦بحرة مً الؼواع ٞهي ج٩ىن بداظت ؤ٦بر للخهى٫ ٖلى  ؤٖلى(  و اإلاخاخ٠ ٦ظل٪

                                                           
1
 Clare Inkson & Lynn Minnaert (2012), Ibid, PP. 197. 
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ٖما٫ خضص  و ي  ٧لخا الخالخحن ٞةن اليكاَاث التي لِـ لها ٖال٢ت بالؿُاخت ًم٨ً ان جيخٟ٘ 

 بالؿُاخت.

ظخددر:  . ث
ُ
بن بهٟا١ ؾ٩ان الىظهت الؿُاخُت الظًً جإزغوا بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة مً ألازس اإلا

ً الؿاب٣حن  ٌك٩. ؤزغا ب٢خهاصًا ٖلى  ؤلاًغاصاث ٤ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ي  الٗىهٍغ الؿُاخُت اإلاد٣٣ت ٞو

حن ألاولحن  ٌكحر َظا ألازغ بيى الىيُٗت ؤلا٢خهاصًت  الىظهت الؿُاخُت ؤ٢. ويىخا م٣اعهت بالىٖى

اث صز. ؤًٞ. )الضز. اإلاىلض  الٗامت للىظهت الؿُاخُت. ٞةطا خ٤٣ ؤٞغاص الىظهت الؿُاخُت مؿخٍى

٣ا لخٛحر الضز.  مب اقغة ؤو ٚحر اإلاباقغ(  ٞمً اإلاغجر ؤن َالء ألاٞغاص ٢ض ًى٣ٟىا ؤ٦ثر مما ؾب٤ ٞو

ما٫ ي  جل٪ الىظهاث  مما ؾُضٞ٘ جل٪ ألاوكُت  و بالخاي  ؾِى٨ٗـ طل٪ ٖلى بػصَاع وكاٍ ألٖا

٠ُ ٖما٫ ؤ٦ثر  صٞ٘ يغاثب ؤ٦ثر. ؤي ؤن الؿُاخت جازغ ٖلى ال٩. ي  الىظهت الؿُاخُ  ت.ٖلى جْى

اث ي  ب٢خهاصًاث الضو٫   و ٖلى الٗمى  ًم٨ً لؤلزغ ؤلا٢خهاصي للؿُاخت ؤن ًمـ ٖضة هىاح  و مؿخٍى

 و الىظهاث الؿُاخُت  مً زال٫: 

ٗخبر جىلُض الضز. ؤو الٗىاثض اإلاالُت للىظهاث مً زال٫ الؿُاخت مً ؤَم آلازاع ٌجىلُد الـدزـــل:  (1

( WTTC)ال٫ بخهاثُاث اإلاجلـ الضوي  للؿُاخت و ألاؾٟاع ؤلا٢خهاصًت ؤلاًجابُت لهظا اليكاٍ  ٞمً ز

ًخطر ظلُا ؤن اإلاؿاَمت اإلاباقغة ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  الىاجج اإلادل  ؤلاظماي  الٗالمي ؾىت 

٩  ؤي ما ٌٗاص٫  2155.4بلٛذ   2013 لظاث الىاجج  ٦ما عجر ؤن ًغجٟ٘ َظ الغ٢م  %2.9بلُىن صولع ؤمٍغ

٩  م٘ جااًت  2248.2ى لُه. بي %4.3بيؿبت    خُض جًم َظٍ ؤلاخهاثُاث ي   2014بلُىن صولع ؤمٍغ

اإلا٣ا  ألاو٫ ٧. الٗىاثض اإلاالُت الىاججت ًٖ ألاوكُت ؤلا٢خهاصًت مش. الٟىاص١  و و٧الث الؿٟغ  

ُه  و مسخل٠ ألاوكُ ا مً زضمـــــــاث ه٣. الغ٧ا   و اإلاُاٖم  و التٞر و  توقغ٧اث الُحران  و ٚحَر

بمٗض٫   2024ضماث اإلاُلىبت مباقغة مً ٢ب. الؿُاح. و ًغج٣ب ؤن َظٍ اإلاؿاَمت ؾترجٟ٘ جااًت الخ

ا ل٩ُىن اإلابلٜ اإلاؿاَم به مً ٢ب. ال٣ُإ  %4.2همى ًبلٜ  ٩  ؤي ما ٌٗاص٫  3379ؾىٍى بلُىن صولع ؤمٍغ

  .1مً مجم. الضز. اإلادل  ؤلاظماي  3.1%

اَمت ال٩لُت ل٣ُإ الؿُاخت و الؿٟغ ي  الىاجج اإلادل  ؤن م٣ضاع اإلاؿو حكحر طاث ؤلاخهاثُاث بيى 

٩  ؤي ما ٌٗاص٫  6990.3بلٛذ  م2013ؤلاظماي  الٗالمي ؾىت  مً الىاجج  ٦ما جا٦ض  %9.5بلُىن صولع ؤمٍغ

٩  م٘ جااًت  7289.1لُه. بيى  %4.3ؤن َظٍ اليؿبت ؾترجٟ٘ بيؿبت  ؤي ما ٌٗاص٫  م2014بلُىن صولع ؤمٍغ

 م2024إلادل  ؤلاظماي   و ًخى٢٘ ؤن َظٍ اإلاؿاَمت ؾخىان. ؤلاعجٟإ ختى جااًت ؾىت مً الىاجج ا 9.6%

                                                           
1
 The World Travel & Tourism Council (WTTC) (2014), “Travel & Tourism Economic Impact 2014”. 
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ا لخ٩ىن ٢ُمت اإلاؿاَمت ال٩لُت ل٣ُإ الؿُاخت و الؿٟغ ي  الىاجج اإلادل   %4.2بمٗض٫ همى ًبلٜ  ؾىٍى

٩  ؤي ما وؿبخه  10965.1ؤلاظماي  الٗالمي حٗاص٫   .1مً مجم. الضز. %10.3بلُىن صولع ؤمٍغ

ؤنبذ ل٣ُإ الؿُاخت صوع ظل  ي  زل٤ مىانب الٗم. صاز. الٗضًض مً  ىلُد مىاصب الؼول:ج (2

ب٢خهاصًاث البلضان  و ًغظ٘ ناوع  الؿُاؾاث ي  َظٍ ألازحرة ؤن َظا ال٣ُإ مىاؾب جماما لل٣ًاء 

 :2ٖلى البُالت  و الٗمالت الغصًئت بيى

 ؤهه ٢ُإ ٌكهض همىا متزاًضا ي  الٗضًض مً الىظهاث؛ 

 ه ٢ُإ بهخاج  ًمحٍز الخىٕى و اإلاغوهت؛ؤه 

 ؤهه ٢ُإ ٌٗٝغ بداظخه للُض الٗاملت اإلا٨شٟت؛ 

  .ب اإلا٨ش٠ ؤهه ٢ُإ ًدُذ الٗضًض مً ٞغم الٗم. التي ل جدخاط للخبرة   و اإلاهاعة  ؤو الخضٍع

اث الؿٟلى مً ؾى١ الٗم.: ٧الٗاَلحن مً نٛاع  ٦ما ؤجاا مالثمت جماما لؤلٞغاص ي  اإلاؿخٍى

لت  مىسٟطخي الخبرة  ألا٢لُاث الٗغ٢ُت  بٌٗ الكهاصاث و الضعظاث الؿً   الٗاَلحن إلاضة ٍَى

 (OCDE, 2008) الٗلمُت  و اليؿاء

ض ما ٣ًاع   (WTTC)و ٧اهذ ج٣ضًغاث اإلاجلـ الضوي  للؿُاخت و ألاؾٟاع 
ّ
حكحر ؤن ال٣ُإ ٧ان ٢ض ول

ظماي  ٖضص اإلاىانب ي  الٗالم. و مً ب% 3.4  ؤي ما ًمش. م2013مىهب ٖم. مباقغ ؾىت  100.894.000

لُه. ٖضص اإلاىانب اإلاؿخدضزت بيى   2014ي  ؾىت % 2.2جخى٢٘ هٟـ الهُئت ؤن جىمى جل٪ اليؿبت بـ 

مً بظماي  مىانب الٗم.. و ًم٨ً ؤن جه. جل٪ % 3.4مىهب ٖم. مباقغ  ؤي ما ٌٗاص٫  103.069.000

بِىما بلٛذ ؤٖضاص مىانب الٗم. ٚحر  .3مىهب قٛ. مباقغ 126.257.000بيى   2024اإلاىانب ي  ؾىت 

مً بظماي  الُض الٗاملت ي   %8.9ؤي ما ٌؿاوي  م2013مىهب ؾىت  265.855.000اإلاباقغة ي  الؿُاخت 

  لُه. ٖضص مىانب ٚحر اإلاباقغة ي  م2014ي  ؾىت  %2.5الٗالم. جل٪ الخى٢ٗاث ًم٨ً ؤن جىمى بمٗض٫ 

مً بظماي  مىانب الٗم.. و ًم٨ً ؤن ًه.  %9.0اص٫ مىهب قٛ. ؤي ما ٌٗ 272.417.000الؿُاخت لـ 

٣ا لىٟـ الخ٣ضًغاث بيى  م2024ٖضص اإلاىانب ؾىت   .4مىهب ٖم. ٚحر مباقغ 346.901.000ٞو

بي: (3 بُت ي  ؤي صولت بيى حُُٛت محزاهُت  الخدصُل الظٍس ٨ٞما َى مٗغوٝ حؿعى الؿُاؾت الًٍغ

بت اإلاٟغويت ٖلُه  ٖالوة ٖلى جد٤ُ٣ الٗضًض الخ٩ىمت صون ؤن ًخًغع اإلاىاًَ ؤو ؤن ٌكٗغ بش٣. ا لًٍغ

بت ٖلى  بي بإٖباء الًٍغ بُت ٖاصة ما ًل٣  اإلاكٕغ الًٍغ مً ألاَضاٝ ألازغي. و ي  ٢ىاٖض ألاهٓمت الًٍغ

                                                           
1
 The World Travel & Tourism Council (WTTC) (2014), Ibid. 

2
 Clare Inkson & Lynn Minnaert (2012), Ibid, PP. 198. 

3
 The World Travel & Tourism Council (WTTC) (2014), Ibid. 

4
 The World Travel & Tourism Council (WTTC) (2014), Ibid. 
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لت لضٞ٘ جل٪ الًغاثب  بياٞت بيى ؤهه  ًخداشخى ب٣ضع  الٟئاث الٛىُت ؤو التي جمخل٪ صزال ًجٗلها مَا

ىبت مً ٖامت الكٗب  ي  خحن ًل٣  ؤلام٩ان ٞغى جل٪ الًغاثب ٖل ت اإلاٚغ ى الؿل٘ و الخضماث الًغوٍع

٣ا إلاا جم  ط٦ٍغ ًم٨ً  هاا ٖلى الؿل٘ و الخضماث ال٨مالُت التي اإلاؿتال٨ت مً ٢ب. ٞئاث زانت. و ٞو

ال٣ى٫ ؤن الؿُاخت ٦داظت ٦مالُت ٣ًض  ٖلحاا ألاٞغاص الظًً َم ي  الٗاصة ًمخل٩ىن ال٣ضعة ٖلى جدم. 

ب ىت الخ٩ىمت ؤي ؤجاا ٧اٞت ألٖا . زٍؼ بُت  ج٨دسخي ؤَمُت بالٛت ي  جمٍى باء الًٍغ اء هاا بما ي  طل٪ ألٖا

اء الضؾم لٟغى الًغاثب غا م2008ٞٗلى ؾبُ. اإلاشا٫ وكغث بخهاثُاث ٦ىضا ؾىت  .1طل٪ الٖى   ج٣ٍغ

٪ ًٖ ؤلاًغاصاث الخ٩ىمُت اإلاغجبُت مباقغة ب٣ُإ الؿُاخت  خُض لٗبذ الًغاثب ظؼءا مهما مً جل

غ ؤن اإلاهضع ألاَم لئلًغاصاث ٧ان الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى اإلاىخجاث )اإلابُٗاث  ؤلاًغاصاث. و ؤ٦ض الخ٣ٍغ

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  مً  %50  خُض مشلذ (TVA)الجااثُت(  و التي حكحر ي  ؤٚلب البلضان بيى الًٍغ

 .2بلُىن صولع ٦ىضي 4.7مجم. ؤلاًغاصاث مً الؿُاخت ؤي ما ٌٗاص٫ 

ت م٘ ـــصان اإلادفىكاث: مُ (4 ٣ًهض بمحزان اإلاضٞىٖاث :"السج. الخؿاب  للضولت و مٗامالتاا الخجاٍع

   الٗالم الخاعج   إلاضة ػمىُت ج٣ضع بؿىت واخضة  و حكم. الهاصعاث و الىاعصاث مً الؿل٘ و الخضماث 

الث اإلاالُت  ..بلخ" ما م٘ الضو٫ ألازغي   ؤي ؤهه جبُان ل٩. خ٣ى١ و صًىن صولت 3و عؤؽ اإلاا٫ و الخدٍى

ت زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت. و للؿُاخت ؤزغ َا  و ملخّى ٖلى  الىاججت ًٖ اإلاٗامالث و اإلاباصلث الخجاٍع

اإلاحزان الخجاعي إلاسخل٠ الضو٫ زانت جل٪ حكهض ضخامت ي  ٢ُاٖها الؿُاح   ٞضزى٫ الؿُاح بيى 

ث ألاظىبُت مدلُا  ٦ما ؤن زغوط الىظهت الؿُاخُت لُاإلاا ٧ان مهضعا مغخبا به ي  جدهُ. الٗمال 

مىاَجي جل٪ الىظهاث ؾُهاخبه زغوط للٗملت الهٗبت ؤًًا  و ل ج٣خهغ خغ٦ت جل٪ ألامىا٫ ٖلى 

خغ٦ت ألاٞغاص ٣ِٞ  ب. ًخٗضي طل٪ بيى وكاٍ الٟاٖلحن ي  ٢ُإ الؿُاخت و ما ٣ًخًُه وكاَهم مً 

 .4ٖبر خضوص الىظهت الؿُاخُت بهخ٣ا٫ إلاسخل٠ اإلاىخجاث  و ال٣ىي الٗاملت  و عئوؽ ألامىا٫

ؤهه هٓغا  (Wall & Matheison, 2006): ٣ًى٫ ٧. مً جدظحن الهُيل ؤلاكخصادي للىحهت الظُاخُت (5

إلمخال٥ ٢ُإ الؿُاخت قب٨ت مً الغوابِ الخلُٟت م٘ ٢ُاٖاث بهخاظُت ؤزغي ٧الٟالخت  و البىاء  

حاُت  ..بلخ  ٞةهه ًم٨ً للؿُاخت ٘  ما  الهضاًا  ألاوكُت التٞر ؤن ج٩ىن صوع اإلادٟؼ إلاجم. جل٪ اإلاكاَع

ه و هطجه . ٠ًًُ5 مؿاَمت ل٩اٞت جل٪ ال٣ُاٖاث ي  ب٢خهاص اإلاجخم٘ اإلا٠ًُ ما ًًمً جىٖى

٣ا لـ  ت( (Inkson & Minnaert, 2012ٞالٟىض١ ي  الىظهت الؿُاخُت مشال ٞو ٩ىن ٖال٢اث ٢ٍى ًُ        ًم٨ً ؤن 

                                                           
1

 .200   م 2012الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  ٖمان  ألاعصن  الُبٗت ألاويى   ،"بكخصادًاث الظفس و الظُاخت"مشجى َه الخىعي و اؾماُٖ. مدمض الضباٙ   
2
 Clare Inkson & Lynn Minnaert (2012), Ibid, PP. 198. 

3
ت و الخؼبُم"ؤؾامت نبخ  الٟاٖىعي      .379   م 2012  الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  ٖمان  ألاعصن  " الجوسافُا الظُاخُت: ما بحن الىـٍس

4
 .124-120مشجى َه الخىعي و اؾماُٖ. مدمض الضباٙ  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م  

5
 Geoffrey Wall & Alister Mathieson (2006), Ibid, PP.84. 
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ت  و٧الث و م٣غبت م٘ مىعصًً مدلُحن لؤلَٗمت  و  ُه  ؤصخا  الخٝغ الُضٍو اإلاكغوباث  مغا٦ؼ التٞر

غ الؿُاخت اإلادلُت ي  الىظهاث الؿُاخُت ًم٨ً ؤن ًى٨ٗـ بمىاٞ٘  الدكُٛ. اإلادلُت. و ٖلُه ٞةن جٍُى

غاٝ طوي الٗال٢ت اإلاباقغة بهىاٖت الؿُاخت  ؤو  غاٝ ي  الىظهت الؿُاخُت  ؾىاء ألَا ظمت ٖلى ٧. ألَا

غاٝ الظًً جغجبُ ىن هاا بٗال٢ت ٚحر مباقغة. هدُجت لهظٍ الخهىعاث ًغي ي  نىإ الؿُاؾاث ألَا

الٗامت  ؤن الؿُاخت ًم٨ً ؤن ج٩ىن مضزال لخدؿحن ٞٗالُت اله٩ُ. ؤلا٢خهاصي ٩٦. للمىا٤َ 

 . 1الؿُاخُت  لظل٪ ٌؿخىظب صٖمها و حصجُٗها

لؿُاخُت بةقغا٥ مجمىٖت ًخمحز ال٣ُإ الؿُاح  ي  مسخل٠ الىظهاث احشجُم اليؼاغ اإلالاوالحي:  (6

٦بحر مً اإلااؾؿاث ؤلاهخاظُت زانت اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت مجاا. و هٓغا ل٩ىن اإلاىخج الؿُاح  

ت مً اإلااؾؿاث  ىُت ؤو مخٗضصة الجيؿُاث  ؤو مً ٢ب. مجمٖى ٤ مىٓماث ٦بري َو ٌٗغى بما ًٖ ٍَغ

ُحن. ٞةن طل٪ ٢ض ًاصي بيى  الهٛحرة ؤو اإلاخىؾُت   بياٞت بيى جل٪ اإلااؾؿاث الهٛحرة ظضا  و الخٞغ

جىؾ٘ ٞغم اليكاٍ اإلا٣اولح  ي  الىظهت الؿُاخُت زانت جل٪ الىظهاث التي حكهض جض٣ٞاث ؾُاخُت 

ً الؿُاخُحن.   ضخمت  و جخمحز بجاطبُت ٖالُت للمؿدشمٍغ

: ًب٣ى اليكاٍ الؿُاح  وكاَا الىخاثج ؤلاكخصادًت الظلبُت للظُاخت كلى الىحهت الظُاخُت (8

ب٢خهاصًا طو ج٩ال٠ُ ٖالُت  ًم٨ً ؤن جى٨ٗـ بأزاع ب٢خهاصًت ٚحر اإلا٣بىلت ٖلى الىظهت الؿُاخُت  

خماص ٖلُه  و ج٩ىن ؤ٦ثر بلخاخا للخهى٫ ٖلى  زانت باليؿبت لخل٪ الىظهاث ال٣ٟحرة التي جٍٟغ ي  ؤلٖا

. َظٍ آلازاع ًم٨ً اإلاىاٞ٘ و اإلامحزاث الؿاب٣ت الظ٦غ مً زال٫ جبجي الؿُاخت ٦يكاٍ جىمىي ؤؾاسخي لها

٣ا لـ  ُٞماًل : (UNEP)بسهامج ألامم اإلاخددة للبِئت ؤن جخمش. ٞو

ٌٗض حؿغ  اإلابالٜ اإلاالُت الىاججت ًٖ اإلاضازُ. التي جد٣٣ها الىظهت الؿُاخُت زاعط حظسب الدزل:  ؤ(

و حٗٝغ  جل٪ اإلاىا٤َ مً ؤبغػ الىخاثج الؿلبُت التي ًم٨ً ؤن جىجم ًٖ جبجي وكاٍ ؾُاح  ي  مى٣ُت ما.

٣ا لـ  ٦ـ: "اليؿبت مً ؾٗغ ؤلاظماي  للُٗلت التي ل جه. بيى ؤو  (Mitchell & Faal, 2008)َظٍ الٓاَغة ٞو

ٟٞ  ؤٚلب ألاخُان ًدؿغ  ظؼء ٦بحر مً بظماي  ؤلاًغاصاث الؿُاخُت بيى  .2جب٣ى ي  الىظهت الؿُاخُت"

تي ج٩ىن مهضعا للؿُاح ي  مٗٓم قغ٧اث الُحران و الٟىــاص١  و الكغ٧اث الؿُاخُت ألاظىبُت )ال

ألاخُان(  ُٞما ًدخٟٔ الٟاٖلىن اإلادلُىن بالجؼء اإلاخب٣  مً جل٪ ؤلاًغاصاث  الظي ًم٨ً ؤن ًدؿغ  

مجاا ؤًًا ٖبر مىاٞظ ؤزغي. خُض حكحر ؤلاخهاثُاث بيى ؤن مجمٕى الضز. الؿُاح  اإلادؿغ  مً جاًالهض 

                                                           
1
 Clare Inkson &Lynn Minnaert (2012), Ibid, PP. 205. 

2
 Jonathan Mitchell & Jojoh Faal (2008), “The Gambian Tourist Value Chain and Prospects for Pro-Poor 

Tourism”, Working Paper, Overseas Development Institute, London, Available at:  

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/98.pdf, Seen: 10/06/2015. 

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/98.pdf
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ـت  مكٛـــــــــل  الؿُاخت ألاظاهب  و قغ٧اث الُحران ألاظىبُت  و بيى الخاعط ٖبر الى٧الث الؿُاخُت ألاظىبُــــ

مً بظماي  ما ؤه٣ٟه الؿُاح َىا٥. بِىما بلٜ  %70مً ٖملُت بؾخحراص اإلاىاص الٛظاثُت  و ٚحر طل٪  بلٜ 

بي  %80م٣ضاع الدؿغ    .1ي  الهىض %40و  ي  مى٣ُت البدغ ال٩اٍع

كُت و ؤقٛا٫ الخىمُت الؿُاخت ي  الىظهاث الؿُاخُت لخُىٍغ بن اػصًاص ؤوجيالُف البيُت الخدخُت: ب( 

ت إلهجاح اليكاٍ الؿُاح  ؾ٩ُىن  البجى الخدخُت  و اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت  و اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت الًغوٍع

بـاء ـاصة وؿبــــــت الًـــــغاثب و بالخـاي  جدم. صاُٞٗـها أٖل  م٩لٟا للخ٩ىماث اإلادلُت  ما ٢ض ًضٞٗــــــها بيى ٍػ

بياُٞـت. بياٞـــت بيى بظـــــــــغاءاث و ؾُاؾاث خ٩ىمُت م٩لٟت ؤزغي ًم٨ً لها ؤن جخسظَا ٦خ٣ضًم 

بُت و ؤلامخُاػاث اإلاالُت ألازغي.  ٟاءاث الًٍغ  ؤلٖا

خماص اإلاٍٟغ ٖلى الؿُاخت ي  بىاء ب٢خهاصًاث بٌٗ ؤلاكخماد اإلافسغ كلى الظُاخت:  ج( بن ؤلٖا

ت مً اإلاساَغ الىاججت ًٖ الخهاثو اإلامحزة لهظا ال٣ُإ الىظهاث الؿُاخُت ظٗلها ٖغيت إلا جمٖى

ما٫  ٧اإلاىؾمُـــــــــــــت و ما ًىجـــم ٖجاا  بياٞت بيى الخظبظ  ي  الُلب الؿُاح  هدُجت لٗىام. بِئت ألٖا

اإلاٗانغ مش.: الخٛحراث ي  ألاؾٗاع  حُٛحر اإلاىياث و ألاطوا١  ْهىع وظهاث ظضًضة ب٣ضعاث جىاٞؿُت 

ا مً الٗىام. الُبُُٗت التي ًم٨ً ٖالُت   ؤلاججاَاث الؿُاؾُت و ألامىُت و ؤلا٢خهاصًت الٗاإلاُت  و ٚحَر

2ؤن جضمغ ال٣ُإ الؿُاح  اإلادل  ألازغي 
. 

ادة مظخىي ألاطلاز:  د( اصة مؿخىي الُلب الؿل٘ و الخضماث مً ٢ب. الؿُاح ي  الىظهت ٍش بن ٍػ

جل٪ اإلاىخجاث  و َى ما ًمش. ؤزغا ؾلبا ٖلى الؿ٩ان اإلادلُحن الؿُاخُت ٚالبا ما ًدؿبب ي  اعجٟإ ؤؾٗاع 

بيى ؤن  (San Francisco University)الظًً ًمخل٩ىن صزال مؿخ٣غا وؿبُا. و ٢ض زلهذ صعاؾت ؤ٢ُمذ ي  

 .٦3ىدُجت لخُىع اليكاٍ الؿُاح  %08ألاؾٗاع ؾترجٟ٘ بيؿبت 

ت صاز. اإلاىا٤َ ا اصة الُلب ٖلى ألاعى بياٞت بيى بعجٟإ ٢ُمت ألانى٫ ال٣ٗاٍع لؿُاخُت هدُجت لٍؼ

ض مً الٟاص١  اإلايكإث الؿُاخُت  الك٤٣ و البُىث الؿُاخُت  .. بلخ(  و اإلاىاٞؿت  )لدكُِض اإلاٍؼ

ً اإلادخلمحن. و َى ما ؾُازغ ؤًًا ٖلى الؿ٩ان اإلادلُحن خُض ؾُضٞٗهم  ت الكغؾت بحن اإلاكتًر الؿٍٗغ

ض مً ألامىا٫ للخهى٫ جل٪ ألا  ض مً الًغاثب هدُجت ل٣ُمتاا بيى صٞ٘ اإلاٍؼ عاضخي ؤو اإلاىاػ٫  و اإلاٍؼ

ت  و ماؾؿاث  م ؤن طل٪ ؾ٩ُىن مهضع صز. ظُض إلاال٥ ألاعاضخي  و الى٧الث ال٣ٗاٍع اإلاغجٟٗت  ٚع

                                                           
1
Available at:http://www.publicsector.org/local_agenda_21and_you/WhileTravelling/5Questions.html, Seen: 10/06/2015. 

2
 Geoffrey Wall & Alister Mathieson (2006), Ibid, PP. 147. 

3 United Nations Environment Programme, “Negative Economic Impacts of Tourism”, Published on: 

http://www.unep.org/, Seen: 10/06/2015. 

http://www.publicsector.org/local_agenda_21and_you/WhileTravelling/5Questions.html
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إقتصاديات الوجوة السياحية                                                                                            الفصل األول:                                                    

48 

٩ا مشال حكهض َُمىت عؤؽ اإلاا٫ ألاظىبي ٖلى ال٣ٗاع  ؤي حٗىص مل٨ُت 1البىاء  ... بلخ مً  % 65. ٩ٞىؾخاٍع

لت للؿُـــــــاح الٟىاص١ ٞحاا بيى ألاظاه ب  بياٞت بيى ؤعجٟإ ؤؾٗاع الؿ٨ىاث الجضًضة هدُجت لئل٢امــت الٍُى

اء و اإلاخا٢ٗـــــــضًً ُٞـــــها للخمخ٘ بجاطبُت جل٪ اإلاى٣ُت و ما جىٍٞغ مً ظى َاصت و مؿالم  .2ألازٍغ

ىاٖت حٗخبر اإلاىؾمُت مً ؤَم الخهاثو التي جخمحز هاا نالؼابم اإلاىطمي لىؿاثف اللمل:  ٌ(

الؿُاخت طاث ألازغ ال٣ىي ٖلى َبُٗت و مؿخىٍاث الدكُٛ. ي  الىظهاث الؿُاخُت  ما بىجغ ٖىه ْهىع 

اإلاكا٧. ؤلا٢خهاصًت ي  ألازحرة  زانت الىظهاث التي حٗخمض ٖلى اليكاٍ الؿُاح  بك٩. ٦بحر )٦ما َى 

غ ؤو ٚحر مباقغ(. ٞالٗام. مً الٗمالت ٞحاا بالؿُاخت بك٩. مباق %30اخا٫ ي  ٚامبُا التي جغجبِ وؿبت 

ي  ب٢خهاص ٌٗخمض اليكاٍ الؿُاح  ٣ِٞ ًم٨ً ؤن ًىاظه خالت ٖض ؤلاؾ٣غاع ؤلاصعا٧  و الىٟسخي خى٫ 

اث الدكُٛ. مً مىؾم آلزغ  بياٞت بيى جضو   اث صزله  هٓغا لخظبظ  مؿخٍى مىهب قٛلهم ؤو مؿخٍى

اًت صخُت ظُضة  بٖتراٝ بسب ب ٞٗا٫  ٖع رجه  بؾ٩ان مغضخي  و ْغوٝ ٞغنه ي  الخهى٫ ٖلى جضٍع

 .3ٖم. مالثمت

ًم٨ً ؤن ٩ًىن لؤلػماث ؤلا٢خهاصًت اإلاسخلٟت ؤزغ ؾلبي ٖلى آزاز الصىاكاث ألازسي كلى الظُاخت: و( 

اليكاٍ الؿُاح   ٟٞ  بٌٗ ألاخُان جضمغ مش. َظٍ ألاػماث الخض٣ٞاث الؿُاخُت هدى مىا٤َ الجظ  

ؾىت بضؤث ٗاإلاُت التي ٨ٞىدُجت لؤلػمت ال ؿُاح  ٞحاا.الؿُاح   ما ًى٨ٗـ بضوعٍ ٖلى حجم اليكاٍ ال

ت مؿذ ب٢خهاصًاث الٗضًض مً صو٫ الٗالم  ٞةن م 2007 مشال  و ما هجم ٖجاا مً بيُغاباث مالُت ٢ٍى

٢ُإ الؿُاخت و ٦ٛحر مً مسخل٠ الهىاٖاث قهض الٗضًض مً الخدضًاث  بؿبب ج٣لو ؾى١ عؤؽ 

ؤن  (Pizam, 2009)كغ٧اث و ألاٞغاص ٖلى خض ؾىاء. خُض ًظ٦غ اإلاا٫ و اهسٟاى بهٟا١ اإلاؿتال٨حن مً ال

ٗا   الخٓاَغاث و مسخل٠ اإلاىخجاث  الكغ٧اث سجلذ اهسٟايا ي  اإلابُٗاث للؿ٨ً  زضماث ؤلَا

الؿُاخُت  ٦ما ؤن بًٗها ؤٚل٣ذ ؤبىاهاا بيى ألابض هدُجت بيى اهسٟاى الُلب ٖلى جل٪ اإلاىخجاث لؼباثً 

 .4اجمغاث ...بلخ  بياٞت بيى اهسٟاى ٦بحر ي  مخىؾِ الى٣ٟاث ل٩. ػبىن الٟىاص١  و اإلاُاٖم  و اإلا

م مما ؾب٤ ط٦ٍغ ل ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخىمُت الؿُاخُت يماهت خ٣ُ٣ُت لخىمُت و جدؿحن  و ٖلى الٚغ

ألاويإ ؤلا٢خهاصًت ٖلى هُا١ واؾ٘ ي  الىظهاث الؿُاخُت  ب. ًجب ؤن ج٩ىن وؾُلت و مضزال ًضٖم 

٘ و الىطج ي  ؤلا٢خهاص اإلادل . الىؾاث. ألازغي ا  إلاخاخت للؿلُاث اإلادلُت مً ؤظ. يمان الخىَى
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 Geoffrey Wall & Alister Mathieson (2006), Ibid, PP. 149. 

2
 United Nations Environment Programme, “Negative Economic Impacts of Tourism”, Ibid. 

3
 United Nations Environment Programme, “Negative Economic Impacts of Tourism”, Ibid. 

4
 Soultana (Tania) Kapiki (2012), “The Impact of Economic Crisis on Tourism and Hospitality: Results from a 

Study in Greece”, Central European Review of Economics & Finance, Vol. 02, No. 01, PP. 19-30. 
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 ؤزس الظُاخت كلى الجىاهب ؤلاحخماكُت و الثلافُت للىحهت الظُاخُت: .2.3

 : في الىحهت آلازاز ؤلاحخماكُت و الثلافُت ؤلاًجابُت للظُاخت .1.2.3

ًخم طل٪ مً زال٫ حؿهُلها إلهخ٣ا٫ ألاٞغاص  :وؼس الظالم، الخفاَم، و جدلُم الخلاون بحن الؼلىب (1

بحن ؤ٢الُم و اإلاىا٤َ الٗالم اإلاسخلٟت  و بجهالهم اإلاباقغ  و بخخ٩ا٦هم ببًٗهم البٌٗ  ٞةن الؿُاخت 

جلٗب صوعا َاما ي  جٟاَم الكٗى   و بوسجامهم  و بالخاي  بخال٫ الؿال  ي  عبـــــــٕى جل٪ اإلاىا٤َ. خُض 

ؼ ًاصي ٞهم ز٣اٞـــــــا إل ٖلى ْغوٝ ِٖكهــــم  بيى حٍٗؼ ً  و بصعا٥ خاظاتام و مخُلباتام  و ؤلَا ث آلازـــــــــٍغ

ت و ؤلاهدُـاػاث  و مـــــــض ظؿىع الخبـــــــاص٫ الش٣ــــــاي   عوابِ الهضا٢ت و اإلادبــــــــــت  و جسٌُٟ مكاٖـــغ الٗىهــــٍغ

ً لهابحن اإلا٣ُمحن ي  الىظهاث الؿُاخُــــت و الؼ   .1اثٍغ

ص مظخىي الصخت الىفظُت للمجخمم اإلاظُف:  (2 حؿاٖض الؿُاخت ٖلى ججضًض لخُاة ؤلاوؿان حلٍص

اَُت اإلاجخم٘   ألجاا حؿتاضٝ بؾخٗاصة الُا٢ت البضهُت و الظَىُت و الٗهبُت و بالخاي  بهخاط و جد٤ُ٣ ٞع

ي  ؤلا٢خىإ بإَمُت بؾخٛال٫ ٞالؿُاخت الضازلُت جؼ٧  ٢ُم اإلاجخم٘ خُض ًبضؤ اإلاىاَىىن ي  ؤي صولت 

٘ مؿخىي الصخت  ؤو٢اث الٟغاٙ بؾخٛالل ظُضا مً زال٫ ٢ًاء ؤلاظاػاث بهىعة حؿاٖض ٖلى ٞع

ُه و التروٍذ الىٟسخي و الجؿضي ُٞٗىص  الىٟؿُت للكٗى  صاز. مسخل٠ الضو٫  و حٗم. ٖلى التٞر

   .2اإلاىاًَ بيى ٖمله ؤ٦ثر وكاَا و بهخاظُت

م٨ً ؤن ج٩ىن الؿُاخت ٖامال مً الٗىام. اإلادٟؼة ٖلى الخ٣لُض ؤلاًجاب   خُض ً الخللُد ؤلاًجابي: (3

ٌؿعى ؤٞغاص اإلاجخمٗاث اإلاًُٟت بيى ج٣لُض الؿاثدحن ي  بٌٗ ألامىع ؤلاًجابُت و الخؿىت مش. الض٢ت و 

الىٓا   ؤلالتزا  بالٗم. و جدم. اإلاؿاولُت  الىٓاٞت و بخترا  الى٢ذ  بياٞت بيى مداولت الدكبه 

اث٠ لث٣ت طاث ؤظىع و مغجباث مىاؾبت  و ٢ض ٌكم. با لؿُاح مً زال٫ مداولتام الخهى٫ ٖلى ْو

الخ٣لُض ؤًًا الخهى٫ ٖلى مؿخىي ٖا٫ مً الخٗلُم. ؤي ؤن مىاًَ الىظهت الؿُاخُت ؾِؿعى بيى 

 .3ج٣لُض ٧. ما مً قإهه مؿاٖضجه ٖلى هٟـ اإلاؿخىي ؤلا٢خهاصي و ؤلاظخماع   للؿاخحن

                                                           
1

ت و الخؼبُم"ؤؾامت نبخ  الٟاٖىعي      .385   م 2012و الخىػَ٘  ٖمان     الىعا١ لليكغ"الجوسافُا الظُاخُت: ما بحن الىـٍس
  مجلت ٧لُت حي في اإلاجخمم اإلاظُف بالخؼبُم كلى مدًيذ الوسدكت و الفُىم"" دزاطت جدلُلُت لألبلاد ؤلاحخماكُت و الثلافُت لليؼاغ اطُاصولذ ٖؼالضًً ق٨غي و آزغون   2

  .2014  ؾىت 01  الٗضص 08الؿُاخت و الٟىاص١  ٧لُت الؿُاخت و الٟىاص١  ظامٗت الُٟى   ؤلانضاع 
 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤. 3
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دي و الخظازي: جسكُت و ال (4 لُاإلاا ؾٗذ الضو٫ و اإلاىا٤َ الؿُاخُت بيى خفاؾ كلى ؤلازر الخاٍز

ا و جىمُتاا  َغ ت  و الٗم. ٖلى جٍُى سُت و الخًاٍع الٗىاًت و اإلاداٞٓت ٖلى م٨دؿباتاا و ؤما٦جاا الخاٍع

 :1لؤلؾبا  الخالُت

 ســـــه؛  ؤجاا حك٩. ظؼءا مً البلض و جاٍع

  الؿُاح ؛ؤجاا حك٩. ظؼءا مهما مً الٗغى 

 .مداولت الٓهىع باإلآهغ الالث٤ و اإلاكٝغ ؤما  الؿُاح الاظاهب 

و هٓغا لؤلؾبا  الؿاب٣ت الظ٦غ  ًإح  اليكاٍ الؿُاح  ل٩ُىن الٗام. اإلادٟؼ لل٣اثمحن ٖلى جىمُت ي  

ذ  و الخًاعي لخل٪ اإلاىا٤َ و الخٟاّ ٖلُه  و ًم٨ً ؤن جخم  الىظهاث الؿُاخُت  لتر٢ُت ؤلاعر الخاٍع

 :2الٗملُت مً زال٫ الٗضًض مً ألاوكُت التي ًم٨ً ؤن هظ٦غ بًٗها ُٞماًل َظٍ 

 الخى٣ُب ًٖ آلازاع و ب٦دكاٞها؛ 

 بٖاصة جغمُم آلازاع و نُاهتاا؛ 

 نُاهت و جغمُم مسخل٠ ألاما٦ً الضًيُت اإلا٣ضؾت ٧الجىام٘  اإلاٗابض  ... بلخ؛ 

 غ البيُت الخدخُت ي  مىا٤َ جىاظض َظا ؤلاعر ٦ك٤ الُغ٢ا ت جٍُى ث  و التزوٍض باإلاىاعص الًغوٍع

 ٧اإلاُاٍ  ..بلخ؛

 حصجُ٘ و صٖم اإلاضن الترازُت التي ح٨ٗـ ؤنالت الىظهت؛ 

 سُت و الش٣اُٞت؛  ب٢امت اإلاخاخ٠ و اإلاٗاعى الخاٍع

 .بلخ... 

جإح  لؿُاخت الش٣اُٞت مً ؤَم بخُاء الترار الؼلبي و الفىىن الخللُدًت للىحهت الظُاخُت:  (5

ء الخــغار الكٗبي )٧الٗاصاث و الخ٣الُض  ألاؾىا١ الكٗبُت  اإلاىخجاث اإلادلُت ألاؾبا  وعاء بخُا

الخ٣لُضًت ...بلخ(  و مجم. الٟىىن و الخٓاَغاث الخ٣لُضًت الؿاثضة  بياٞت بيى اإلاماعؾاث و ال٣ُىؽ 

ىص الؿُا خُـت الضًيُت الؿاثضة ي  الىظهاث الؿُاخُت  التي ه  ٚالبا مً ؤ٢ىي الضواٞ٘ التي جىلض الٞى

ألاظىبُت مىــها و اإلادلُت بيى البلضان و اإلاىا٤َ الؿُاخُت إل٦دكاٝ طل٪ الخىٕى الش٣اي . و ٖلُه ج٣ى  

الضو٫ و ألاظهؼة الؿُاخُت بخ٣ضًم ظملت ٦بحرة مً الخىاٞؼ ؤلا٢خهاصًت و الضٖم ؤلاظخماع  و اإلاباصعاث 

ت إلاسخل٠ ألاوكُت الش٣اُٞت و الترازُت م ت و بٖاصة الخٍُى ا ؾُاخُا لخ٣ٍى        دلُا  مً ؤظ. اؾدشماَع

ت لضي الؿ٩ان  ت ؤلاخؿاؽ باألنالت و الهٍى و جد٤ُ٣ الخمحز ي  الؿى١ الؿُاح  مً ظهت  و لخ٣ٍى
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ُاص  و اإلاهغظاهاث  1اإلادلُحن مً ظهت ؤزغي    و ًخم طل٪ مً زال٫ جىُٓم و ؤلاَخما  باإلاىاؾباث  و ألٖا

جي. و صٖم ٧اٞت اإلاىخجاث التي ح٨ٗـ و اإلاٗاعى  و الخٓاَغاث طاث الُاب٘ الش٣ ـاي   و الضًجي  و الَى

ت   و ؤلبؿت  و ؤصواث ت جل٪ اإلاجخمٗاث ٦مىخجاث الهىاٖاث الخ٣لُضًت مً َضاًا جظ٧اٍع               ٍَى

 و مؿخلؼماث مجزلُت ...بلخ.   

ملت مً الخإزحراث مً اإلاٗغوٝ ؤن للؿُاخت ظآلازاز ؤلاحخماكُت و الثلافُت الظلبُت للظُاخت:  .2.2.3

الؿلبُت ٖلى الهُٗضًً ؤلاظخماع  و الش٣اي  للىظهاث الؿُاخُت  و التي ًم٨ً ؤن هظ٦غ بًٗا مجاا ي  

 ماًل :

اٍ الؿُاح  ؤن ًجلب ـــــــــًم٨ً لليك حوُحر ؤو فلدان الهـــــىٍت و اللُم ألاصُلت للىحهت الظُاخُت: (1

ت ألانلُت للى  ظهت الؿُاخُت و ال٣ُم ؤلاظخماُٖت ٞحاا  و ٩ًىن طل٪ هدُجت حُٛحرا ؤو ٌؿبب ٣ٞضاها للهٍى

ت مً الخإزحراث طاث الهلت التي جخمش. ي   :2إلاجمٖى

خُض ًم٨ً للؿُاخت ؤن جدى٫ الش٣اٞاث اإلادلُت بيى ؾل٘  الدظلُم و الخىُف مم مخؼلباث الظُاح:  ؤ(

  مضٖىما بىٟىطٍ اإلااي  ٞٗىض ٖغى الىظهاث الؿُاخُت إلاىخجاتاا ي  و٢ذ ٌؿعى ُٞه الُلب الؿُاح

ت ي   باث  ما ٢ض ًدضر حُٛحراث ملخْى ا مً الٚغ ُه  و ٚحَر اث  و اإلاخـــٗت  و التٞر للخهى٫ ٖلى الظ٦ٍغ

دتر  اإلا٣ضؾاث ٖىض بؾخٗمالها ٦ؿل٘ 
ُ
ال٣ُم ؤلاوؿاهُت ي  الىظهاث الؿُاخُت  ٦ما ًم٨ً ؤن ل ج

..بلخ  و .اإلاماعؾاث الضًيُت  و الٗاصاث و الخ٣الُض بياٞت بيى اهسٟاى مؿخـــــىي ال٣ُــــــىؽ و  للخجاعة.

ـــت الؿُاخُـــــــــــت م٘ جــــــى٢ٗاث و مخُلباث و ؤطوا١ الؿُاح  و  اللجىء بيى جُهحر بًٗها ل٩  جخىا٤ٞ الىظهــــــــــ

ـــاو   و اإلاكاٖغ اإلاغجبُت هاا  و جهبذ مجغص َــــــــــى ما ٣ًٟض جل٪ الىظهاث زهاثهها الخ٣لُضًــــــــــــــت  و اإلاٗـــــــــــ

 ؾل٘ مخأ٧لت ز٣اُٞا. 

بت الؿُاح ي  الخهى٫ ٖلى زضماث  الخىمُؽ: ب( ًٓهغ الخىمُِ ٖىض بؾخجابت الىظهت الؿُاخُت بيى ٚع

ت باليؿبت لهم  بط ؤجام ي  الٛالب ل ًدبظون  ت ي  الىظهت الؿُاخُت ٚحر مإلٞى و مغا٤ٞ ؾُاخُت مإلٞى

ٍب جماما ٖجام  بل ٖضص ٢لُ. مجام الظي ًخمحز بغوح خب بؾخ٨كاٝ إلاا َى مسخل٠. ما َى ظضًض ؤو ٚغ 

و بالخاي  ٞةن بؾخجابت الىظهت الؿُاخُت لهظٍ اإلاخُلباث مً زال٫ مداولت بقباٖها بما َى مإلىٝ 

ضة.  للؿاثذ ٢ض ًى٢ٗها ي  زُغ جىمُُها و ٣ٞضاجاا ألنالتاا و ممحزاتاا الٍٟغ

                                                           
1
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 United Nations Environment Programme, “Negative social Impacts of Tourism”, Published on: 
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ٖلى ج٠ُُ٨ ؤق٩ا٫ الخٗبحر ؤلاظخماع  و "ألاصالت اإلافبرهت" ًض٫ مهُلر الت: فلدان ؤو فبرهت ألاص ج(

ما بدلت  الش٣اي  صاز. الىظهت الؿُاخُت  لخخالثم م٘ ؤطوا١ و جًُٟالث الؿُاح ألاظاهب ٖجاا  ؤو بْهاَع

  ظضًضة ٦ما لى ؤجاا خُاة اإلاجخم٘ اإلا٠ًُ الخ٣ُ٣ُت  زانت و ؤن الؿُاح ٚالبا ل تامهم جل٪ ألابٗاص

ٗت ًٖ اإلاىار ؤلاظخماع  و الش٣اي  الؿاثض ٞحاا  و همِ  بىن ٣ِٞ ي  الخهى٫ ٖلى إلادت ؾَغ ب. ًٚغ

 الخُاة اإلادلُت هاا.

٣ا لـ  الخصادم الثلافي: (2 ٞةن مٟهى  الهضمت الش٣اُٞت ٌكحر بيى: "صعظت ال٣ل٤ ؤو ( Hall & Lew, 2009) ٞو

ء ز٣اُٞت ؤو بظخماُٖت مسخلٟت  ؤي َى الخلِ بحن ٖض  ؤلاعجُاح الظي ٌكهضٍ الٟغص ٖىض مىاظهخه ألظىا

. خُض ًم٨ً للؿ٩ان اإلادلحن ؤن ًهابىا بهضماث 1ما َى ؾلى٥ مىاؾب و ما َى ؾلى٥ ٚحر اإلاىاؾب"

ز٣اُٞت طاث الخإزحر اإلاخٟاوث ظغاء ؾلـــــــــــى٥ و جٟاٖ. الؿُاح ي  الىظهت الؿُاخُت  هدُـجت لئلزخـالٞاث 

الضًيُت  و بزخالٝ ال٣ُم  و ؤهماٍ  الخُاة  و اللٛاث  و مؿخىٍاث اإلاِٗكت.  الش٣اُٞت  و الٗغ٢ُت  و 

َظٍ الهضماث ؾدى٨ٗـ بالًغوعة ٖلى ٢ضعح  ؤلاؾدُٗا  ؤلاظخماُٖت و الش٣اُٞت ي  الىظهت 

  و بالخاي  مى٠٢ الؿ٩ان اإلادلُحن اججاٍ الخىمُت الؿُاخُت و الؿُاح الظي ٢ض ٩ًىن بًجابُا 2الؿُاخُت

 :3و ٢ض جدؿبب الٗىام. الخالُت ي  الهضاماث الش٣اُٞت اإلام٨ىت ي  الىظهت الؿُاخُت ؤو ؾلبُا.

بن بمخال٥ ال٨شحر مً الؿُاح الظًً ًؼوعون الىظهت كدم اإلاظاواة ؤلاكخصادًت و ؤلاحخماكُت:  ؤ(

الؿُاخُت مً مجخمٗاث ؤزغي ألهماٍ بؾتاال٥ و ؤؾالُب خُاة مسخلٟت ًٖ ما َى مخاح ي  جل٪ 

ىن ي   الىظهاث  بياٞت بيى بدثام ًٖ اإلاخٗت مً زال٫ بهٟا١ مبال٘ ٖالُت مً ألامىا٫  ٦ما ؤجام ًخهٞغ

خُاصًت. و ي  اإلا٣اب. ٞةن الؿ٩ان اإلادلُحن للىظهت  بٌٗ ألاخُان بُغ١ ٚحر مٗخاصًً ٖلحاا ي  خُاتام ؤلٖا

مؿخيسخا ؾُٗا الؿُاخُت الظًً َم ي  بجها٫ مباقغ م٘ َالء الؿُاح ًم٨ً لهم ؤن ًُىعوا ؾلى٧ا 

٣ت  و ًدضر َظا زانت ي  البلضان ألا٢. همىا  ؤًً ًم٨ذ ؤن ًخم  مجام للِٗل و الخهٝغ بىٟـ الٍُغ

و بالخاي  ٞةهه مً اإلادخم. بػصًاص خضة  "ال ًمخلىىن"و  مً  "ًمخلىىن"الخمُحز بىيىح  بحن مً 

 خُت. الخىجغاث ؤلاظخماُٖت و الٗغ٢ُت بحن َالء ألاٞغاص ي  ي  الىظهت الؿُا

ًٟك. الؿُاح  ي  ال٨شحر مً ألاخُان الؿُاح ؤلاطدثازة و ؤلاطخفصاش هدُجت لظلىن الظُاح اإلاؼحن:  ب(

ي  بخترا  الٗاصاث و ال٣ُم ؤلازال٢ُت اإلادلُت هدُجت إلَمالهم لخل٪ الجىاهب و التر٦حز ٖلى بقبإ 

                                                           
1
 C. Michael Hall & Alan A. Lew (2009), “Understanding and Managing Tourism Impacts:An integrated 

approach”, First Edition, Published by Routledge, PP. 172. 
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باتام ٣ِٞ  ؤو لجهلهم باليؿُج ال٣ٗاثضي و ألازال ق  ي  الىظهت الؿُاخُت  و َى خاظُاتام و جد٤ُ٣ ٚع

ما ٢ض ٌؿبب خالت مً ؤلاؾخهجان و ؤلاؾخٟؼاػ اإلاصخى  بالًٛب الكضًض لضي ؤٞغاص اإلاجخمٗاث 

ً مىا٠٢ ؾلبُت هدى الؿُاح  و بالخاي  ٖض  ج٣بلهم و َى ما ؾِى٨ٗـ  اإلا٠ًُ  مما ًضٞٗهم بيى ج٩ٍى

حن. ٣ت و مضي الخٟاٖ. ؤلاظخماع  بحن الُٞغ  لخ٣ا ٖلى ٍَغ

حكحر الضعاؾاث بيى ؤن الٗضًض مً ٞغم الٗم. ي  مظخىٍاث اللمل اإلاخدهُت و ؤوطاكه اإلاخدَىزة:  ج(

ه  ى  ٞحاا  ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٢اؾُت ظضا ي  بٌٗ ألاخُان إلاا حٗٞغ ٢ُإ الؿُاخت  جخمحز بٓغوٝ ٚحر مٚغ

لت  و َبُٗت ٚحر مؿخ٣غة  مصخىبت بخضو  ألاظىع  و الٟغم ال ما٫ مً ؾاٖاث ٍَى ًئُلت ؤو جل٪ ألٖا

ب للخإَُ. ذ ٖلى خماي  الغخالث الؿُاخُت ي  هِبا٫  1اإلاىٗضمت للخهى٫ ٖلى الخضٍع . ٟٞ  صعاؾت ؤظٍغ

ظىُه بؾترلُجي ي  الُى    3-2خما٫ ي  البالص  ٦ما  ؤن ٦ؿب َالء ٖاصة ل ًخجاوػ  100.000خُض ٣ًضع 

ٟٗاث و ٖض  ٦ٟاًت اإلاالبـ  خُض ًمىث ٧. ٖا  ٖضص ٦بحر مجام بؿبب ْغوٝ الٗم. اإلاؼعٍت ي  اإلاغج

 .2مجام ٌٗاو  مك٨الث َبُت ؤزىاء الغخالث %٦45ما ؤن 

ىص  ؿهىز الخىجس ؤلاحخماعي: (3 ًٓهغ الخىجغ ؤلاظخماع  الكضًض ي  الىظهاث الؿُاخُت هدُجت للٞى

ا  بياٞت بيى صزى٫  ؤٖضاص ٦بحرة مً الٗمالت اإلاهاظغة بيى بٌٗ مجاا ب دشا الؿُاخُت ال٨بحرة التي جؼوَع

ًٖ ٞغم للٗم.  و ما ٌؿببه طل٪ مً ْهىع الٗضًض مً اإلاكا٧. ؤلا٢خهاصًت  و ؤلاظخماُٖت التي 

 :3جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ الـُم٠ًُ. ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن هدُجت لـ

  الهغإ الىاشخئ مً بؾخسضا  اإلاىاعص  ٧اإلاىاٞؿت بحن الؿُاح و الؿ٩ان اإلادلُحن مشال ٖلى

ؾاؾُت ٧اإلاُاٍ  و الُا٢ت بؿبب ه٣و ؤلامضاص. و ٢ض ًيخهي طل٪ الهغإ ي  اؾخسضا  اإلاىاعص ألا 

نالر الؿاثذ هٓغا لخٟى٢ه اإلااصي مما ًىلض لضي الؿ٩ان اإلادلُحن قٗىعا باإلخباٍ و الهىان ي  

ىه  ؛4َو

   الًغاثب الجضًضة اإلاٟغويت و التي ًخدملها الؿ٩ان اإلادلُحن لىخضَم و ل جمـ الؿُاح

 بصزا٫ جدؿِىاث ٖلى البجى الخدخُت  و قب٩اث ؤلامضاص؛لخُُٛت ج٩ال٠ُ 
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 An artical Published on : http://www.coastlearn.org/tourism/why_socioimpacts.html, Seen: 27/03/2016. 

2 
« Tourism and people », An artical posted on 10 June 2008, Published on : 

http://www.peopleandtheplanet.com/index.html@lid=26782&topic=26&section=47.html, Seen: 27/03/2016 
3
 United Nations Environment Programme, “Negative social Impacts of Tourism”, Ibid. 

4
 .212مشجى َه الخىعي و اؾماُٖ. مدمض الضباٙ  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م   

http://www.coastlearn.org/tourism/why_socioimpacts.html
http://www.peopleandtheplanet.com/index.html@lid=26782&topic=26&section=47.html


إقتصاديات الوجوة السياحية                                                                                            الفصل األول:                                                    

54 

   ب  عم الخضَىع الش٣اي  الىاجج ًٖ جًغع اإلاىاعص الش٣اُٞت الخُٛالبا ما ج٩ىن ٖغيت للخسٍغ

الىٟاًاث  الؿغ٢ت  و  الى٣. ٚحر مكغوٕ لٗىانغ الترار الش٣اي   زانت ي  الىظهاث الؿُاخُت 

 ال٣ٟحرة ٚحر ٢اصعة ٖلى خماًخه؛

 هٗىباث و اإلاكا٧. اإلاغجبُت باؾدُٗا  ال٨م الهاث. مً الؿُاح  الؿ٩ان اإلادلُحن  و مجم. ال

الٗمالت ألاظىبُت  ي  ع٢ٗت ظٛغاُٞت نٛحرة  ٧الخًا٤ً مً قضة التزاخم الظي ٌؿببه الؿُاح 

خُض ناع بٌٗ الؿ٩ان اإلادلُىن ي  بٌٗ البلضان ٌؿمىجام بـ )الىم. ي  ظؼع َاواي  و 

 ؛1الؿم٪ بةهجلترا(

 غمان الؿ٩ان اإلادلُحن ي  الٛالب مً الىنى٫ بيى اإلاىاعص و اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت للخمخ٘ هاا  خ

بؿبب ب٢خهاع  الخضماث الؿُاخُت ي  جل٪ اإلاىا٤َ ٖلى الؿُاح ٣ِٞ هدُجت لبُ٘ ألاعاضخي 

ً الخىام.  للمؿدشمٍغ

د الظيان ألاصلُحن: (4 و جىؾُ٘ للبيُت هدُجت إلاا ًخُلبه الخىؾ٘ الؿُاح  مً جىمُت ؾُاخُت  حؼٍس

الخدخُت بُٛت ؤلاؾخٛال٫ اإلا٨ش٠ للمىا٤َ الؿُاخُت  ٞةن  الؿ٩ان ألانلُحن ي  اإلاىـــــــــــا٤َ الؿُاخُت 

ًم٨ــــــً ؤن ًسؿــــــــغوا ؤعايحام و مىاػلهم  التي ل ًخمخ٩لىن وزاث٤ عؾمُت جشبذ مل٨ُتام لها  مما ًاصي بيى 

ضَم  بٗض َغصَم بال٣ىة مً ٢ب.  ٤ لليكاٍ حكٍغ الخ٩ىماث ؤو الكغ٧اث الخانت إلٞؿاح الٍُغ

الؿُاح . و ٢ض ًًُغ البٌٗ مجام بيى مٛاصعة جل٪ اإلاىا٤َ بدشا ًٖ ٞغم ظضًضة بٗض ج٣لو ٞغم 

اليكاٍ ؤلا٢خهاصي الظي ٧اهىا ًماعؾىهه ٢ب. ْهىع الؿُاخت  ٞسههت الكىاَئ  و بىاء الٟىاص١ ي  

ت ؤؾبا  ؤصث بيى زؿاعة  الؿ٩ان اإلادلُحن لىمِ الخُاة الخ٣لُضًت  و َى ما صٞٗهم الىاظهت البدٍغ

غاَم الكاَئُت ال٣اثمت ٖلى الهُض البدغي 
ُ
 .2لئلوسخا  مً ٢

٦ما ًم٨ً ؤن جٓهغ بٌٗ اإلاكا٧. ألازال٢ُت ي  جإزس الجىاهب ألازالكُت في الىحهت الظُاخُت:  (5

 الىظهاث الؿُاخُت و التي ٚالبا ما جخمش. ي :

م ؤن الؿُاخت لم ج٣م مً ؤظ. الضٖاعة و ل مماعؾت الجيـ  ٚحر اخت الجيظُت: الدكازة و الظُ ؤ( ٚع

ؤجاا ؤنبدذ ؾبُال ؾهال لظل٪  خُض ًىاػي همى ؤلاؾخٛال٫ الجيسخي الخجاعي لؤلَٟا٫ و اليؿاء 

غظ٘ 3الكاباث همى اليكاٍ الؿُاخت ي  الٗضًض مً مىا٤َ الٗالم زانت الىظهاث الؿُاخُت ال٣ٟحرة ًُ  .

(Wall & Matheison, 2006 )4ؾبب بهدكاع الضٖاعة ي  الىظهاث الؿُاخُت لؤلؾبا  الخالُت: 

                                                           
1

 .213هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  م   
2
 Lucía Sáenz Terrero (2014), “Social Impacts of tourism in Brazil”, Global Sustainable Tourism Review 

(GSTR), first Draft report, PP.05. 
3
 United Nations Environment Programme, “Negative social Impacts of Tourism”, Ibid. 

4
 Geoffrey Wall & Alister Mathieson (2006), Ibid, PP. 242. 
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 حر اإلاىا٢٘ و البِئاث التي ججظ  َظٍ اإلاماعؾاث؛  بٌٗ الىظهاث الؿُاخُت ٢امذ بالٟٗ.  بخٞى

  ت حٗجي الؿُاخت بُبُٗتاا ؤلابخٗاص ًٖ الخُاة الٗاصًت اإلاتزمخت  ٞخىٞغ بم٩اهُت الخ٨خم ٖلى الهٍى

ً م٩ان ؤلا٢امت اإلاٗخاص و اإلاا٫ اإلاى٤ٟ ٖلى اإلالظاث  ٧لها ْغوٝ حؿاٖض ٖلى ب٣اء و بُٗضا ٖ

 جىؾ٘ ْاَغة الضٖاعة؛

 الؿُاخت ًم٨ً ؤن حؿخسض  ٨٦بل ٞضاء لخسٌُٟ مً اإلاؿخىي  الٗا  لؤلزال١؛ 

  غ ما ٌٗٝغ اصة ظاطبُتاا  صٞ٘ جٍُى غ و التروٍج للضٖاعة  لٍؼ حٗمض بٌٗ الىظهاث الؿُاخُت جدٍغ

 اخت الجيؿُت؛بالؿُ

   هٓغا لخضو  الٟغم ؤلا٢خهاصًت التي جًمــــــــً مؿخـــــــــىي الِٗل  ًًُغ بٌٗ ال٣ٟغاء ي

الىظهاث الؿُاخُت بيى مماعؾت الضٖاعة مً ؤظــــ. الب٣اء و ٌٗخبر الؿُاح الؿى١ اإلاؿتاضٝ 

 لهالء.

  ًاصي بضوعٍ بيى ٦ما جدُذ الؿُاخت الٗم. لليؿاء مً ؤظ. جغ٢ُت ويٗهم ؤلا٢خهاصي. ما

اث ا٢خهاصًت ظضًضة  م  و بالخاي   جىعَهم  ي  الضٖاعة للخٟاّ ٖلى ؤو ب٦دؿا  مؿخٍى َغ جدٍغ

 ي  جااًت اإلاُاٝ.

غ قضًض  حؿبب ًٖ اقخضاص كمالت ألاػفاٌ ب( : هٓغا  إلاا ٌكهضٍ ٢ُإ الؿُاخُت مً بهٟخاح و جدٍغ

بر ٖضص مم٨ً مً الىٞىص الؿُاخُت اإلاىلضة اإلاىاٞؿت بحن الىظهاث الؿُاخُت ي  الٗالم ؤظم٘ للٟٓغ بإ٦

خماص ٖلى  مً ألاؾىا١ الؿُاخُت  اججه الٗضًض مً اإلاكٛلحن و الٟاٖلحن ي  جل٪ الىظهاث بيى ؤلٖا

ٟا٫ لًمان الُض الٗاملت الغزُهت و اإلاغهت. خُض حكحر ؤلاخهاثُاث ؤن ٢ُإ الؿُاخت الٗالمي  ألَا

 %15 بيى 10ؾىت  بط ًمشلىن بظل٪ ما وؿبخه  18مً ؾً  ملُىن َٟ. ؤ٢. 19و  13ٌكٛ. ما ًتراوح بحن 

ٟا٫ الظًً ٌكخٛلىن ي  ال٣ُاٖاث  مً بظماي  الُض الٗاملت ي  ال٣ُإ  صون ألازظ بالخؿبان ألَا

ُت طاث الٗال٢ت ٚحر مباقغة بالؿُاخت  .1الٟٖغ

مت:  ج( متبهدؼاز الجٍس اصة مٗضلث الجٍغ ٞحاا  و جخٗؼػ  ٖاصة ما ًهاخب همى و جدًغ مى٣ُت ما بيى ٍػ

ألاوكُت ؤلاظغامُت زانت م٘ بغوػ الؿُاخت الجماُٖت  ٞىظىص ٖضص ٦بحر مً الؿُاح الظًً ًمخل٩ىن 

مبالٜ مالُت ٦بحرة ي  الٛالب مسههت لئلهٟا١ الؿُاح  ي  الىظهت الؿُاخُت  بياٞت بيى ؤن خملهم 

غ  غ  و الهىاج٠  و اإلاجَى ض مً ظاطًبتام للمجغمحنللٗضًض مً ألاقُاء الشمُىت مش. آلث الخهٍى . 2اث ًٍؼ

اء ي  ألا٢الُم الؿُاخُت لها جإزحر ٖلى (  Holloway, 1990)و َى ما ؤ٦ضٍ  ب٣ىله ؤن خغ٦ت الؿُاح ألازٍغ

                                                           
1
 United Nations Environment Programme, “Negative social Impacts of Tourism”, Ibid.  

2
 Ibid. 
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مت مت ( Wall & Matheison, 2006). و ًغي 1مٗضلث الجٍغ ؤن الٗال٢ت بحن اليكاٍ الؿُاح  و مٗض٫ الجٍغ

 :2جخإزغ بالٗىام. الخاؾمت الخالُت

 شاٞت الؿ٩اهُت زال٫ اإلاىؾم الؿُاح ؛ال٨ 

 مى٢٘  الىظهت الؿُاخُت و ٢غبه للخضوص الضولُت؛ 

  ُ٘ؤلازخالٝ ال٨بحر ي  ههِب الٟغص مً الضز. بحن اإلاًُٟحن و الؿُاح  ٢ض ًاصي بيى حصج

 الؿغ٢ت؛

 مؿخىي الخىمُت الؿُاخُت  و مؿخىي جبُٗت الىظهت الؿُاخُت لليكاٍ الؿُاح ؛ 

 مت ال٣اثمت. مؿخىي و مٗضلث الج  ٍغ

 ؤزس الظُاخت كلى ألاوطاق البُئُت في الىحهت الظُاخُت: .3.3

ت و التي جخمش. باألؾاؽ ي  جىمُت ٖىانغ الجظ  ًم٨ً ؤن ل  ٘ جىمٍى جىظض ؾُاخـــــــت مً ٚحر مكاَع

ئت الؿُاخُت اإلاسخلٟــــــــــت ي  الىظهت الؿُاخُت لخهبذ ٢اصعة ٖلى ظظ  الؿُاح بلحاا  ٦ما ؤن البِ

الُبُُٗت حٗخبر الىٖاء الظي ًدخىي مسخل٠ ٖىانغ الجظ  جل٪  بالخاي  ٞةن بَال١ ؤي وكاٍ الؿُاح  

ي  ؤي وظهت ؾُاخُت ٧اهذ ؾ٩ُىن له بو٩ٗاؾاث مسخلٟت ٖلى جل٪ البِئت. ًم٨ً ان هلخو بًٗا مً 

  جل٪ ؤلاو٩ٗاؾاث ي  اإلاداوع الخالُت:  

ه ُبن حكُِض َُا٧. ؤلاًىاء و التٞر ى الىحهت الظُاخُت:آلازاز البُئُت الظلبُت للظُاخت كل. 1.3.3

ت  و ؾب. و قب٩اث الى٣ــ. اإلاخٗضصة  و حكُِض ال٣ــــغي و اإلاىخجٗاث الؿُاخُت  بياٞت بيى جىمُت  اإلاخىـــــٖى

ا مً الٗىانغ يغوعي ظضا لىجاح اليكاٍ  قتى البجى الخدخُت و الٟى٢ُت اإلاىظهت للؿُاخت  و ٚحَر

ت مماعؾت يٍٛى ٦بحرة الؿُاح  ي  الى  ظهت الؿُاخُت  ٚحر ؤهه ٚالبا ما ًيخج ًٖ َظٍ ألاوكُت الخىمٍى

ٖلى البِئت الُبُُٗت و مىاعصَا ي  الىظهت الؿُاخُت  زانت ٖىض اعجٟإ مٗضلث ؤلاؾتاال٥ ي  جل٪ 

 اإلاىا٤َ.

ت ؤنال شخا ًم٨ً ؤن حٗاو  الىظهت الؿُاخُاطدىفاذ مسخلف اإلاىازد في الىحهت الظُاخُت:  .1.1.3.3

ي  اإلاىاعص الُبُُٗت اإلاخاخت ٞحاا  بياٞت بيى الًِٛ الهاث. ٖلى جل٪ اإلاىاعص الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن هدُجت 

للخغ٦ت الؿُاخُت الطخمت ي  الىظهت  و ٖلى الٗمى  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن لليكاٍ الؿُاح  او٩ٗاؽ ؾلبي 

 ٖلى مؿخىي جل٪ اإلاىاعص ًم٨ً ط٦ٍغ ُٞماًل :

                                                           
1

 .٤180 ط٦ٍغ  م مدمض نبخ  ٖبض الخ٨ُم و خمضي ؤخمض الضًب  مغظ٘ ؾب 
2
 Geoffrey Wall & Alister Mathieson (2006), Ibid, PP. 246. 
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حٗخبر اإلاُاٍ و زانت الٗظبت مجاا مً ؤخض ؤَم اإلاىاعص الُبُُٗت  التي جٍٟغ نىاٖت  اإلاىازد اإلااثُت:( 1

الؿُاخت ٖمىما ي  اؾخٗمالها ي  حكُٛ. الٟىاص١ و خماماث الؿباخت  و مالٖب الٛىل٠ و  مسخل٠ 

ؤلاؾخسضاماث الصخهُت مً ٢ب. الؿُاح للمُاٍ. و َظا ًم٨ً ؤن ًاصي ه٣و اإلاُاٍ و جضَىع بمضاصاتاا  

ٟٞ  اإلاىا٤َ الجاٞت مش. مى٣ُت البدغ ألابٌُ  ًال ًٖ جىلُض ٦مُت ؤ٦بر مً اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت.ٞ

اإلاخىؾِ  حٗخبر مؿإلت هضعة اإلاُاٍ مهضع ٢ل٤ زام  ٞىدُجت للمىار الخاع ي  جل٪ اإلاىا٤َ ًخجه 

 .1ٖلحام ي  مىاػلهم اٖخاصواالؿُاح بيى بؾتاال٥ ؤ٦بر للمُاٍ ي  ُٖلهم م٣اعهت بما 

م و البيُت ألاطاطُت للظُاخت:ؤلا ( 2 ؤن  (Gössling, 2002)ٌكحر  خخُاحاث مً ألازاي ي قإكامت اإلاؼاَز

هم 515,000  ما ٣ًاع  م1999ج٣ضًغاث الٗاإلاُت جظ٦غ ؤن ٢ُإ الؿُاخت ٢ض اؾخسض  و خى٫ ختى ٖا  
2  

٧. مً  مً مىا٣َها اإلاىخجت بُىلىظُا. ٧ا ٣ًى٫ % 0.5مً ؾُذ ألاعى  ؤو  % 0.34ؤي ما ٌٗاص٫ 

(Anseeuw et al, 2012 ) ٧اهذ مىظهت  م2000مً ألاعاضخي اإلاباٖت مىظ ؾىت % 04ؤي ما ٌٗاص٫  2هم 27,000ؤن

ؤن َىا٥ مؿاخاث ٦بحرة مً ألاعاضخي ي  ظمُ٘  (Tisdell,2013)  و ٠ًًُ 2مً ؤظ. ؤلاؾخٗما٫ الؿُاح 

حر البيُت ألاؾاؾُت و اإلاغا٤ٞ الالػمت لخ  ضمت نىاٖت الؿُاخت.ؤهداء الٗالم  حؿخسض  لخٞى

ٞباإلياٞت بيى ألاعاضخي اإلاؿخسضمت لبىاء َُا٧. ؤلاًىاء الؿُاح  اإلاسخلٟت  ٞةن اليكاٍ الؿُاح   

ًخُلب ؤًًا مؿاخاث مً ألاعاضخي لدكُِض اإلاُــــــــــاعاث  و الُغ١  و الؿ٨٪ الخضًضًت  و مىا٤َ التزلج  

ا. و  و اإلاىاوئ  حَر مجم. اإلاؿاخاث ألازغي التي جخًمً ٖلى حؿهُالث و مالٖب الٛىل٠  و اإلاُاٖم  ٚو

حر  اإلااء و ال٨هغباء. بياٞت بيى مؿاخاث لبىاء  إلصاعة الىٟـــاًاث و الخسلو مً مُاٍ الهٝغ الهخ  و جٞى

ؤما٦ً الؿ٨ً للٗاملحن ي  مجا٫ صٖم نىاٖت الؿُاخت  ل ؾُما ي  اإلاىا٢٘ الىاثُت ؤ٦ثر ؤو مخسههت 

 . 3لجلُض ؤو مدمُاث َبُُٗت خُض ًىظض ل بلضاث مجاوعةمش. مىخجٗاث التزلج ٖلى ا

٦ما ًم٨ً ؤن ج٩ىن الؿُاخت ؾببا ي   الظسز و الخلىر البُئي اإلاهدد للىحهت الظُاخُت: .2.1.3.3

      مسخل٠ ؤق٩ا٫ الخلىر اإلاٗغوٞت ٦إي نىاٖت ؤزغي  ٧اإلاؿاَمت ي  ؤلاهبٗازاث الهىاء  و الًىياء 

        إلاخىازغة  و ال٨م مً مُاٍ الهٝغ الهخ   بياٞت بيى الخلىر اإلاٗماعي و عم  الىٟاًاث الهلبت و ا

 و ؾيؿعى بيى جىيُذ طل٪ مً زال٫ ماًل :

                                                           
1
 The Global Development Research Center, “Tourism's Three Main Impact Areas”, Published on: 

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/one.html, Seen: 13/08/2015, At: 16:32. 
2
 C. Michael Hall, Stefan Gössling & Daniel Scott (2015), “The Routledge Handbook of Tourism and 

Sustainability”, First Edition, Published  by Routledge, PP.49. 
3
 Clement A Tisdell (2013), “Handbook Of Tourism Economics Analysis, New Applications and Case 

Studies”, Bublished by World Scientific Publishing, PP. 767. 

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/one.html
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حر ألاع٢ا  الض٣ُ٢ت  جلىر الهىاء و حوحر اإلاىار: ( 1 ج٣ى٫ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت ؤهه مً الهٗىبت جٞى

     ىار  و طل٪ للُبُٗت اإلاىؾٗت لليكاٍ الؿُاح لخىيُذ ال٨ُُٟت التي حؿاَم هاا الؿُاخت ي  حٛحر اإلا

        الخــــــضٞئت  ج٠ُُ٨ الهىاء CO2و اإلا٩ىهاث اإلاخٗـــــضصة له التي حؿهم ي  حُٛحر اإلاىــــار مً زال٫ بهبٗازاث 

ت الىاججت ٚالبا (Tisdell,2013). و ٌؿاهض 1و البىاء ...بلــــــــــش ًٖ وؾاث.  طل٪ ب٣ىله ؤن ؤلاهبٗازاث الٛاٍػ

الى٣. اإلاسخلٟت اإلاؿخٗملت ي  اليكاٍ الؿُاح   بياٞت بيى جل٪ الىاججت ًٖ مسخل٠ َُا٧. ؤلاًىاء و 

ت ي  الىظهاث الؿُاخُت  حؿاَم ي  حُٛحراث مدخملت للمىار حاُت اإلاخىٖى  .  2ألاوكُت التٞر

إل ٖلى ؤلاخهاثُاث الٗاإلاُت اإلاخٗل٣ت بةهبٗازاث ٚاػ  وكغث مً ٢ب. اإلاىٓمت   التي CO2و ًىضر ؤلَا

 :3(09  الخ٣اث٤ الخالُت ) اهٓغ الك٩. م2011الٗاإلاُت للؿُاخُت ي  ؾىت 

   مً ؤلاهبٗازاث الٗاإلاُت لٛاػ  %5ؤن ال٣ُإ الؿُاح  الٗالمي مؿاو٫ ًٖ ما ٣ًاعCO2 و  

ي مً الخإزحر ؤلاقٗاع  اإلادؿبب ي  ؤلاخخباؽ الخغاع  %4.6بخٗبحر آزغ جمش. جل٪ اليؿبت ما ٣ًاع  

 ؛الٗالمي

  ٪ؤن ٢ُإ الى٣. ب٩. ؤهىاٖه )الجىي  البري  البدغي  ..بلخ(  ٌٗض ؤ٦بر مؿاَم ي  جل

مً مج. وؿبت ؤلاهبٗازاث الىاججت ًٖ ٢ُإ الؿُاخت. خُض  %75ؤلاهبٗازاث بيؿبت ج٣اع  

مً جل٪ اليؿبت  ؤما الى٣. بةؾخسضا  الؿُاعاث  %40ٌؿاَم الى٣. الجىي بيؿبت ج٣اع  

مً حجم ؤلاهبٗازاث  ُٞما حك٩. بهبٗازاث الؿب. ألازغي للى٣. ما وؿبخه  %32ِٞك٩. وؿبت 

 ؛مً حجم ؤلاهبٗار 03%

  مً ؤلاهبٗازاث الىاظمت ًٖ الؿُاخت  و ًىُىي  %21ؤن َُا٧. ؤلاًىاء الؿُاح  حؿاَم بم٣ضاع

ا  ؛طل٪ ٖلى الخضٞئت  و الخ٠ُُ٨  و نُاهت اإلاُاٖم و الخاهاث و اإلاؿابذ  و ٚحَر

 ا بدىاي  ُٞما حؿ اث  و الخٓاَغاث  و الدؿى١  و ٚحَر هم ؤوكُت ؤزغي مش. اإلاخاخ٠  و اإلاخجَز

 .CO2مً بهبٗازاث ٚاػ  4%

 

 

 

                                                           
1
 World Tourism Organization (2011), “How does tourism contribute to climate change?”, A question 

published on: http://sdt.unwto.org/fr/node/30675 , seen: 13/08/2015, at: 14:53. 
2
 Clement A Tisdell (2013), Ibid. 

3
 World Tourism Organization (2011), “Climate Change and Tourism”, A file published on: 

http://www2.unwto.org/.  

http://sdt.unwto.org/fr/node/30675
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 اللاإلاُت CO2(: مظاَمت ألاوؼؼت الخابلت للؼاق الظُاخت في حجم بهبلازاث هاش 09الؼيل زكم )

 

 

 

 م.2008اإلاصدز: مىـمت الظُاخت اللاإلاُت، 

ت  (Tisdell,2013) ٣ًى٫  ت و الظاخلُت:جظسز البِئاث البدٍس( 2  ما حك٩. اإلاىا٤َ الؿاخلُت و البدٍغ
 
ٚالبا

اإلاٗغوٞت هاكاقتاا البُئُت ه٣اٍ ظظ  ؾُاح  ٖاي . ؤًً جغ٦ؼ مجالث الخىمُت الؿُاخُت مما ٢ض ٌؿبب 

ُاة يغعا ٦بحرا لخل٪ البِئاث  و ما ًهاخبه مً ٣ٞضان اإلاُاٍ لجىصتاا  و جضمحر مٛظًاث و مىاًَ الخ

بت مً مىا٤َ الخىمُت  (Bozec et al, 2008)الخُىاهُت ٞحاا  خُض ط٦غ ؤن الكٗا  اإلاغظاهُت ال٣ٍغ

بت مً اإلاىا٤َ ألا٢. همىا ؾُاخُا.   الؿُاخُت  حٗٝغ جضَىعا بيى خض ٦بحر  ؤ٦ثر مً جل٪ ال٣ٍغ

ثِؿُت ٖلى جل٪ طل٪ ب٣ىله ؤن ؤوكُت مش. عخالث الؿًٟ الؿُاخُت لها آزاع ع  (Gossling, 2002)و ًا٦ض 

البِئاث مً زال٫ حكُِض ألاعنٟت  و ما ٢ض ًىجم مً ؤيغاع ٖلى الكٗا  اإلاغظاهُت الخلىر  ببىاء مً 

ؤن الًغع ٖلى َظٍ للكٗا   (Tisdell,2013)اإلاغاسخي و بصزا٫ ؤهىإ ٚحر ؤنلُت ي  جل٪ ألاما٦ً. و ٠ًًُ 

ا  ؤو ؤزىاء ؤزظ َضاًا  اإلاغظاهُت ًم٨ً ؤن ًيخج ًٖ مصخي الىاؽ ٖلحاا  ؤو سخب ٢ىاعهام نٛحرة ٖبَر

ت مجاا  .1جظ٧اٍع

لم حؿلم اإلاىا٤َ الجبلُت ه  ألازغي مً ألازاع الؿلبُت للؿُاخت  خُض جظسز البِئت الجبلُت: ( 3

ًدؿب مض الُغ١ و ؤهماٍ الخهٍغ٠ و مسخل٠ اإلاىخجٗاث و اإلاغ٦باث الؿُاخُت الجبلُت ي  مٓاَغ ٚحر 

ٗغوٞت ٚالبا باهسٟاى مغوهت ٖىصتاا بيى م٩اهتاا الؿاب٣ت  َظٍ آلازاع صخُت ٖلى ؾالمت جل٪ اإلاىا٤َ اإلا

ت  و ؤلاجاُاعاث ألاعيُت  و ٖض  هجغة الخُىاهاث بلحاا  بياٞت بيى  ٚالبا ما جخٟاوث بحن مٓاَغ الخٗـــٍغ

٘ الؿُاخُت ٧الٟىاص١   و اإلاهاٖض الهىاثُت  و زٍُى مض  هجغتاا مجاا  ٦ما ؤن ب٢امت مسخل٠ اإلاكاَع

ا ي  الجبا٫ ٌٗض جُٟال مغثُا ٖلى جل٪ البِئت ما ًازغ لخ٣ا ٖلى ظاطبُتااال  . ٨2هغباء  و ٚحَر

 ما حٗخمض ٖلى الٟغم  (Hall et al, 2015)ًغي ٧. مً  جظسز الخىىق البُىلىجي: (4
 
ؤن الؿُاخت ٚالبا

اعة مىاْغ َبُُٗت ؤو  ت ؤو ظم٘ الىباجاث و الخُىاهاث  و ٍػ   ٖىانغ مدضصة مجاا   اإلاخاخت إلاغا٢بت ؤو مٗٞغ

                                                           
1
 Clement A Tisdell (2013), Ibid, PP.768. 

2
ت  الُبٗت ألاويى  ؾىت " حوسافُت الظُاخت"مدمض نبخ  ٖبض الخ٨ُم و خمضي ؤخمض الضًب      .172-171  م  2009  اإلا٨خبت ألاهجلى مهٍغ
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 & Green & Higginbottom, 2001; Higginbottom). و ٖلُه ٣ًى٫ ٧. مً 1البِئاث ؤو الىٓم ؤلا٩ًىلىظُت ؤو 

Tribe, 2004) ت آزاعا ؾلبُت ٖلحاا  ختى و بن لم  ؤهه ًم٨ً ؤن ٩ًىن لخماؽ ألاٞغاص ي  مغا٢بت الخُاة البًر

غ لهم الىُت لٟٗ. طل٪  بياٞت بيى ؤن       الخضز. ي  جغبُت و حٛظًت ٖىض الخُىاهاث مً ٢ب. ألاٞغاص جخٞى

اط لها 2و حٗضً. و بْهاع بِئاث ِٖكها للخمخ٘ بغئٍتاا ًم٨ً ؤن ٩ًىن مهضع بٖػ
.  

ؤهه هٓغا لئلعجباٍ الىز٤ُ للؿُاخت  وبسانت الؿُاخت  (UNEP, 2001) و ًغي بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت 

ىلىج   ًم٨ً ؤن ٩ًىن طل٪ ؾببا ي  ٣ٞضان الخىٕى البُىلىج  ٖىض ؤلاٞغاٍ الُبُُٗت مجاا  بالخىٕى البُ

ي  اؾخسضا  ألاعاضخي و اإلاىاعص ٧اإلاُاٍ  بياٞت بيى مماؾت الًِٛ ٖلى ٧. مً الُٛاء الىباح   و الخُاة 

ت و الؿاخلُت. و َى ما ٌؿىجم ٖلُه ي  الىا٢٘ زؿاعة اليكاٍ  ت  و الجبا٫  و البِئاث البدٍغ البًر

 .3اح  مؿخ٣بالالؿُ

٣ـا لـ  الظىطاء: (5       ٠ وؾــاث. الى٣. )٧الُاثغاث  لالىاججت ًٖ مسخ اءالًىي ٞةن (Sunlu, 2003)ٞو

حاُت )٦ٗغباث الشلج و الجدؿ٩ (  حٗخبر مك٩لت  و الؿُاعاث  و الخاٞالث ...بلخ(  ًٞال ًٖ اإلاغ٦باث التٞر

هت طاث ألازغ الؿلبي اإلاتزاًض ي  الخُاة الخضًشت اط  و ؤلاظهاص  و ختى ٍٖى . ٞباإلياٞت بيى حؿبباا ي  ؤلاٖػ

ت  ل ؾُما ي  اإلاىا٤َ طاث الخؿاؾُت الٗالُت.  ٣ٞضان الؿم٘ لضي البكغ  ٞةجاا جًا٤ً الخُاة البًر

غة  ؤن ج٩ىن ؾببا ي  حُٛحر  ا ي  الُغ١ الٖى ٞٗلى ؾبُ. اإلاشا٫  ًم٨ً ؤن للًىياء التي جم بوكاَئ

  .4ُىاهاثؤهماٍ اليكاٍ الُبُع  للخ

 (Yellowstone National Park) ي  خض٣ًت (Butcher, 1997)و حكحر بخهاثُاث صعاؾت بؾخ٣هاثُت ٢ا  هاا 

٨ُت  التي صزلها ي  قخاء ٖا   شخو بةؾخسضا   76,271   ما ٣ًاع م2000بالىلًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 11ي   %70شلجُت ٢ضعث بـ الٗغباث الشلجُت. ؤن وؿبت ؤو٢اث ؾمإ الًىياء الىاججت ًٖ الٗغباث ال

اإلاى٢٘  13مىا٢٘ مً بحن  8مً الى٢ذ ي   %90مى٢٘ مسخاع ٦ُٗىت صعاؾت  و بيؿبت  13مى٢ٗا مً بحن 

                                                           
1
 C. Michael Hall, Stefan Gössling & Daniel Scott (2015), Ibid, PP.50. 

2
  Clement A Tisdell (2013), Ibid, PP.768 

3
 United Nations Environment Programme (UNEP) (2001), “Environmental impacts”, Published on: 

http://www.unep.org/ , seen: 27/03/2016, At:12:46. 
4
 Sunlu U (2003), “Environmental impacts of tourism”, In: Camarda D. (ed.), Grassini L. (ed.), “Local 

resources and global trades: Environments and agriculture in the Mediterranean region”, Bari: CIHEAM, 

PP. 263-270. 
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مً  %100ٞإهه ًم٨ً ؾمإ الًىياء بيؿت  (The Old Faithful Geyser)الؿاب٣ت. ؤما ي  اإلاى٢٘ اإلاؿمى 

 .1ً هٟض اإلاُاٍ الخاعة ي  طل٪ اإلاى٢٘الى٢ذ زال٫ ٞترة الجااع  بك٩. ًسٟ  ألانىاث الىاججت ٖ

ا٤َ الجظ  الؿُاح  طاث التر٦حزاث الٗالُت لؤلوكُت ٚالبا ما حٗاو  مى الىفاًاث الصلبت و اللمامت: (6

الؿُاخُت  مً مكا٧. الخسلو ؤو الخسلو ٚحر ؾلُم مً الىٟاًاث الهلبت و ال٣مامت  و التي ًم٨ً ؤن 

ت ي   جل٪ اإلاىا٤َ  و ٦ظا ؾالمت نىعتاا الجمالُت. ج٩ىن طاث جإزحراث زُحرة ٖلى ؾالمت ال خُاة البًر

بي ال٨بري   ٞٗلى ؾبُ. اإلاشا٫ ٞةن الىٟاًاث اإلاىخجت مً ؾًٟ الغخالث الؿُاخُت ي  مى٣ُت البدغ ال٩اٍع

اها الٟغوؿُت  ج٣اع   ٧لٜ ًىمُا ل٩.  3.5ًَ ؾىىٍا. بمخىؾِ  82,000التي جمخض مً ولًت ٞلىعٍضا بيى ٍٚى

  .٧2لٜ ل٩. ٞغص ٖلى قىاَئ جل٪ اإلاىا٤َ 0.8متن جل٪ الؿًٟ  م٣اعهت بـ  عا٦ب ٖلى

و ي  صعاؾت ؤزغي جىاولذ بق٩الُت جلىر الكاَئ الؿُاح  ٖلى الؿاخ. الجىىب  لىلًت بغهامبى٧ى  

لُت  .  ي  الٟترة اإلامخضة بحن ظٍى . و التي قملذ ؤعبٗت م٣اَ٘ م2002و ؾبخمبر  م2001قما٫ قغ١ البراٍػ

و ًمخض مً ال٨شبان الغملُت ألامامُت بيى  ،2م٧2,500لم  ٌُٛ  ٧. م٣ُ٘ مجاا 3مً قاَئ َىله مإزىطة 

زِ اإلاُاٍ ي  ٖملُــت اإلاــــــــــــض و الجؼع. ؤقاعث الىخاثج اإلاؿخسلهت بيى ؤن اإلاىاص البالؾد٨ُُت التي جم ظمٗها 

ا  ؤن الٗىانغ ألا٦ ٣ا إلؾخسضاماتاا ؤو مهضَع  و التي حك٩. ما ًٟى١ و ويٗها ي  ٞئاث ٞو
 
ا ثر قُٖى

، %13مهــــــــاثض ألاؾمــــا٥ بيؿبت   %55.2جمشلذ ي  مىاص حٗبئت و حٛل٠ُ اإلاىاص الٛظاثُت بيؿبـــــــــــت  %،90

  ؤما %8.0مُاٍ الهٝغ الهـــــــــخ  و الىٓاٞت الصخهُت بيؿبت  ، %8.3ؤصواث جىُٓــــ٠ اإلاىــــــــــــؼ٫ بيؿبت 

باؾخصىاء البىىص اإلاخهلت مهاثض ألاؾما٥  ظاءث ؤَم  %.6.6 ماث الٗامت للبُىث ٞبيؿتؤلاؾخسضا

ت ت  مؿخسضم  الكاَئ و اإلاجاعي الجاٍغ  . 3ؤلاؾهاماث ال٣مامت مً مهاصع بٍغ

٘ الؿُاخُت و حكُٛلحاا ٦بىاء الٟىاص١ و مسخل٠  مُاٍ الصسف الصحي:( 7 ٚالبا ما ًاصي ب٢امت اإلاكاَع

ُه ألا  اصة مُاٍ الهٝغ الهخ   و صعظاث جلىثاا. مما ًىجـــــــــــم ٖىه بالًـــــــــغوعة مغا٤ٞ التٞر زغي  بيى ٍػ

ٟها   جلىر مُاٍ البـــداع و البدحراث اإلادُُت بمىا٤َ الجظ  الؿُاح  التي ه  ٚالبا اإلاؿخ٣غ ألازحر لخهٍغ

حرا ٖلى صخت البكغ و ؾالمت بياٞت بيى ؤن صعظت الخلىر ال٨بحر لهظٍ اإلاُاٍ ًم٨ً ؤن ٌك٩. تاضًضا ٦ب

الخُىاهاث ي  آن واخض. خُض ًىجم ًٖ َظٍ اإلاُاٍ بجالٝ لبِئت الخُاة للىباجاث و الخُىاهاث ي  جل٪ 

                                                           
1
 Lauren Finnessey (2011), “The Negative Effects of Tourism on National Parks in the United States”,  A 

Thesis Submitted to Johnson & Wales University in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Bachelor of Science under the Honors Program,  
2
 United Nations Environment Programme (UNEP) (1999), “Our Planet”, UNEP magazine for environmentally 

sustainable development”, Vol. 10, N°. 03. 
3
 Maria Christina Barbosa De Araújo & Monica Ferreira Da Costa (2006), “The significance of solid wastes 

with land-based sources for a tourist beach: Pernambuco, Brazil”, Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 

Vol. 01 No.01, PP.28-34. 
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اجاا يغعا زُحرا للكٗا  اإلاغظاهُت ٧ىن ؤجاا مدٟؼ ٢ىي لىمى الُدالب  اإلاؿُداث اإلااثُت  و ٌؿبب ظٍغ

عتاا ٖلى الب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة. ٦ما ؤن الخٛحراث ي  التي حُٛ  الكٗا  اإلاغظاهُت  و َى ما ٢ض ٤ٌُٗ ٢ض

 . 1صعظت اإلالىخت و جغا٦م الُمي ؤن ٌك٩. جإزحراث واؾٗت الىُا١ ٖلى البِئاث الؿاخلُت

بن ؾىء جهمُم ؤو الخهمُم ٚحر الالث٤ للٟىاص١ و مجم.  جلىٍث الصىزة الجمالُت و ألاصلُت: (8

٤ٞ م٘ الىمِ اإلاٗماعي اإلادل  ٢ض ًى٨ٗـ ٖلى ظمالُت و ؤنالت اإلايكأث و اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت التي ل ًخىا

       الىظهت الؿُاخُت مما ٢ض ٣ًٟضَا ظاطبُتاا  ٦ما ؤن ؾىء جسُُِ جل٪ اإلاغا٤ٞ بمسخل٠ ؤهىاٖها  

و ٖض  ٦ٟاًت ؤو ٖض  مالثمت اإلاىٓاع الُبُُٗت اإلاخاخت  و ؤلاؾخسضا  اإلاٍٟغ لالٞخاث الضٖاثُت  و ؾىء 

و اإلاىاْغ الُبُُٗت ٢ض ًاصي بيى ْهىع بِئت ٚحر ظظابت للم٣ُمحن و الؿُاح ٖلى خض  نُاهت اإلاباو 

 .2ؾىاء

م مً ٧اٞت آلازاع الؿلبُت ٖلى البِئت   آلازاز البُئُت ؤلاًجابُت للخىمُت الظُاخُت: .2.3.3 و بالٚغ

كُٛ. ي  اإلاسجلت ي  الى٣اٍ اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ الىاججت  ؤؾاؾا ًٖ صزى٫ اليكاٍ الؿُاح  خحز الد

مسخل٠ ألا٢الُم الٗاإلاُت بةزخالٝ ؤهىاٖها  ٞةن طل٪ ل ًسٟ  ما للؿُاخت مً آزاع بًجابُت ٖلى البِئت 

ؤهه بطا ما جم الخسُُِ ظُضا للخىمُت  (Lickorish & Jenkins , 1997)٣ًى٫ ٧. مً  الُبُُٗت ؤًًا  خُض

ةجاا ًم٨ً ؤن جلٗب صوعا بًجابُا الؿُاخُت م٘ يمان مؿخىي ٖا٫ مً الغ٢ابت ٖلى جىُٟظ اإلاسُُاث  ٞ

ا ُٞماًل   :3ي  نُاهت البِئت و جدؿُجاا بُغ١ مسخلٟت ًظ٦َغ

  :ؤن حؿاٖض ي  بًجاص اإلابرعاث ًم٨ً للؿُاختاإلادافـت كلى اإلاىاػم الؼبُلُت الهامت          

ُه ي  الهىاء الُل٤  و مىا٤َ  و الضواٞ٘ للخٟاّ ٖلى اإلادمُاث الُبُُٗت  و مؿاخاث التٞر

 .خضَىعَا ٖلى زالٝ طل٪بلخٟٔ ل٩  حؿخٗم. ٦ٗىام. للجظ  الؿُاح   و التي ٢ض ٌؿمذ ا

  :سُت ت و الخاٍز غ الؿُاخت الخاٞؼ الظي ٌؿاٖض ٖلى الخٟاّ ٖلى الخفاؾ كلى اإلاىاكم ألازٍس جٞى

سُت ٦ٗىام. الجظ  للؿُاح ه  ألازغي  و التي ٢ض ٌؿمذ ي  بخضَىعَا  ت و الخاٍع اإلاىا٢٘ ألازٍغ

 ءَا ٖلى زالٝ طل٪.ؤو ازخٟا

 :غ الخاٞؼ لـ "جى٠ُٓ" البِئت الٗامت مً  جدظحن هىكُت البِئت ٦ما ًم٨ً للؿُاخت ًم٨ً ؤن جٞى

ا مً اإلاكا٧.  زال٫ الؿُُغة ٖلى جلىر اإلاُاٍ و الهىاء  و الًىياء  عم  الىٟاًاث  و ٚحَر

                                                           
1
 Sunlu U (2003), Ibid. 

2
 Leonard J. Lickorish & Carson L. Jenkins(1997), Ibid, PP 87. 

3
 Leonard J. Lickorish & Carson L. Jenkins(1997), Ibid, PP 88-89. 
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  وجهمُم اإلاباو  البُئُت. بياٞت بيى جدؿحن ظمالُاث البِئت مً زال٫ بغامج اإلاىاْغ الُبُُٗت

 اإلاىاؾبت و الهُاهت الجُضة ...بلخ.

 :غ  جدظحن مـهس البِئت م مً ؤهه م٨ؿب ؤ٦ثر طاجُت ل٣ُإ الؿُاخت  ٞةن جٍُى ٖلى الٚغ

ؼ ظىصة اإلاىٓغ الُبُع  ؤو الخًغي   اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت طاث الخهمُم الجُض ٢ض ًاصي بيى حٍٗؼ

 و الظي ٢ض ًبضو ممال و عجِبا ٖلى زالٝ طل٪.

 ٚـــالبا ما ًم٨ً بصزا٫ جدؿِىاث صوعٍت ٖلى البيُت الخدخُت اإلادلُت  ظحن البيُـــت الخدخُـــت:جد

مً مُــاعاث  و َغ١  و قب٩اث  اإلاُاٍ و الهٝغ الهخ   و ؤلاجهالث  و ما بيى طل٪ مً زال٫ 

حر الٟىاثض ؤلا٢خهاصًت و البُئُت مٗا.  جىمُت الؿُاخت َضٞها جٞى
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 زالصت الفصل:

 الؿُاختالىنى٫ بيى مٟهى  قام. إلاا ٌٗٝغ بٓاَغة  ؤنمً زال٫ ما جم ٖغيه ي  َظا الٟه. اجطر 

ا  بط ج٣خهغ ٖلى مجغص طل٪ لم حٗض  باث ؤمغا نٗبا و م٣ٗضا هدُجت للخُىع ال٨بحر و الهاث. الظي محَز

ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت  مً ؤَم الٓىاَغ  ذالخى٣. و الترخا٫  ب. ؤنبد اإلاٗخمض ٖلىوكاٍ بوؿاو  

بالٛت الخ٣ُٗض   نىاٖت مخ٩املت و اإلامحزة لٗاإلاىا اإلاٗانغ  خُض حٛحر طل٪ اليكاٍ الخ٣لُضي البؿُِ بيى

ٟهى  الؿُاخت نٟت الىٓا  إلا  ما ؤُٖى البِئت اإلادُُت مً خىلها٢اثمت بدض طاتاا  جخإزغ و جازغ ي  

ألازغي  جُت و بظخماُٖت  جمحٍز ًٖ باق  ال٣ُاٖاثالظي ًدؿ٘ مٟهىمه لِكم. ؤوكُت بهخاظُت و زضما

 اإلاٗغوٞت.

٣ا للٗضًض مً ألاصبُاث و ؤلاؾهاماث الٗلمُت الخضًشت خل٣ت ؤؾاؾُت  ٌٗض مٟهى  "الىظهت الؿُاخُت" ٞو

ي  َظا الىٓا   التي ٌكحر بيى الخحز الجٛغاي  ؤو اإلا٩ان الظي ًم٨ً ؤن ًدخًً ٖملُاث بهخاط الهىاٖت 

ؤهه الى٣ُت التي ًغجاصَا الؿُاح اإلادخملحن َامدحن ي  بؾتاال٥ َظٍ اإلاىخجاث  ؤي ؤجاا الؿُاخُت  ٦ما 

اء الظي ًجم٘ الٗغى الؿُاح  ال٣اصع ٖلى ظظ  الخغ٦ت الؿُاخُت مً مىا٤َ جىعٍضَا هدٍى   الٖى

اء.   بُٛت ؤلاؾخٟاصة مً خؼمت مخ٩املت مً الخجاع  و اإلاىاٞ٘ الؿُاخُت اإلاخىٞغة ي  َظا الٖى

ت للٗغى الؿُاح  ي  الٗضًض مً الىظهاث الؿُاخُت الخ٣لُضًت  و ْهىع الٗضًض ؤصث  الخىمُت اإلادؿاٖع

مً الىظهاث الؿُاخُت  الجضًضة ألازغي مً هاخُت  و بغوػ الٗضًض مً ألاؾىا١ الؿُاخُت التي جسخل٠ 

َظٍ  مً خُض الدجم و َبُٗت مخُلباث و ؤطوا١ ؤٞغاصَا مً هاخُت ؤزغي  بيى يغوعة ؾع  ٧اٞت

ؼ مؿخىٍاث ٢ضعاتاا جىاٞؿُتاا  الىظهاث الؿُاخُت ي  الٗالم هدى البدض ًٖ ؾب. و َغ١ مىاؾبت لخٍٗؼ

 للخ٠ُ٨ م٘ جل٪ الخٛحراث للىنى٫ بيى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ و آلازاع  اإلاغظىة مً اليكاٍ الؿُاح .

ؼ  َظٍ ألازحر ًم٨ً ؤن ج٩ىن ي  ق٩. مىٟٗت ب٢خهاصًت حٗىص ٖلى الىظهت الؿُاخُت  بياٞ ت بيى حٍٗؼ

ألابٗاص ؤلاظخماُٖت و الش٣اُٞت ٞحاا  م٘ جضُٖم و  خٟاّ ٖلى اإلا٩ىهاث البُئُت اإلاؿخٗملت  ٚحر ؤن ٖملُت 

جىمُت ؤي وكاٍ ؾُاح  ي  الىظهت ٢ض ًى٣لب بيى ه٣مت مً زال٫ آزاع ؾلبُت ظضا مضمغة للمجخمٗاث 

٣ت الت ي ًداٞٔ ٖلى َظٍ اإلاىاعص  و ًدمي َظٍ اإلادلُت و مىاعصَا بن لم ٨ًً مخىاػها و مؿخضاما بالٍُغ

 اإلاجخمٗاث.
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  جمهُد:

٦ما جم ؤلاقاعة له ؾاب٣ا  ٞال  وظىص لليكاٍ ؾُاح  ي   الؿاثذ اإلادىع ألاؾاسخي ي  الىٓا  الؿُاح  ٌٗض

ًض مً و ٖلُه ع٦ؼث الٗض الىظهت الؿُاخُت ختى و بن امخل٨ذ ٧. م٣ىماث الٗغى الؿُاح  مً صوهه 

بدىر و صعاؾاث ألازهاثُحن ألا٧اصمُحن و اإلاهىُحن بيى الخٗٝغ ٖلى ٧. مً مٟهىمه و جهيُٟاجه  بياٞت 

اجه اإلاسخلٟت  ٧ىن طل٪ ًمش. مضزال ؤؾاؾُا و يغوععٍا لخسُُِ ٧.  بيى ٞهم مجم. ؾلى٦ُاجه و جهٞغ

ا  الىظهاث الؿُاخُت لجظ  خهت ٖالُت مً الخغ٦ت  هاالجهىص التي ًم٨ً ؤن جبظل الؿُاخُت هدَى

ا الٟك. بن لمَظٍ الجهىص ٢ض ً  جخالثم م٘ َبُٗت و مخُلباث الؿُاح اإلاسخلٟت.  ٩ىن مهحَر

  ٌٗض ؤَم ٢غاع ٖىض جسُُُه لغخلت ؾُاخُت ةزخُاع الىظهت الؿُاخُتبن ؾلى٥ الؿاثذ اإلاغجبِ ب 

الؿُاخُت  و هٕى بياٞت بيى ٢غاعاث ؤزغي مغجبُت بىؾُلت الؿٟغ  و مضة الغخلت  و َبُٗت الىظهت 

بةزخُاع الىظهت  ؤو الؼاثغ اإلادخم. ٞهم ال٨ُُٟت التي ٣ًى  مً زاللها الؿاثذ و ٖلُه ٞةن ؤلا٢امت  ..بلخ.

اعتاا ي  جااًت اإلاُاٝ  بياٞت بيى مسخل٠ الٗىام. التي جازغ ي  ٖملُت الخُاع  الؿُاخُت التي ًىىي ٍػ

غ ٢ضعا َاما مً اإلاٗلىماث الجُضة و ال ض٣ُ٢ت للمؿى٢حن ي  الىظهت الؿُاخُت الظًً جل٪  ٢ض ًٞى

  ٌؿٗىن ؤن ج٩ىن وظهاتام البضً. الجااج  الظي ًم٨ً ؤن ًىػٍع الؿاثذ.

٣ا للضعاؾاث و ألابدار  ٖامال قضًض خُض حٗخبر نىعة الىظهت الؿُاخُت اإلا٩ىهت ي  طًَ الؿاثذ ٞو

   ما ٢ض ًازغ ٖلى هت الؿُاخُـــتللىظمضع٧اث الؿُاح ؤو الؼواع اإلادخملحن الخإزحر ٖلى ٧. ألاَمُت و 

ــــم لها   َظا الٗام. ًمخل٪ ؤَمُت   و ٖلُه ٞهي ٧ىظهت جااثُت ي  مغاخ. لخ٣ت مً ٖملُت ؤلازخُاعبزخُاَع

٤ الىظهت الؿُاخُت  .بالٛت ي  بهجاح حؿٍى

 ؾيخُغ١ مً زال٫ َظا الٟه. بيى الٗىانغ الخالُت:

 ؛مضز. مٟاَُمي للؿاثذ و ؾلى٦ه 

  ؛الىظهت الؿُاخُت و الٗىام. اإلاازغة ٞحااآلُت بزخُاع 

 الهىعة الظَىُت للىظهت الؿُاخُت. 
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:  لظلىن الظاثذمدزل مفاَُمي  اإلابدث ألاٌو

٤ ٧اٞت   ٣ُت و اإلادىع الظي جضوع خىله مجم. ؤوكُت الدؿٍى غ الٗملُت الدؿٍى        ٌٗخبر اإلاؿتال٪ ظَى

ت ٖلى ٖلى ناوع  ال٣غاع و اإلاؿى٢و ٖلُه ٧ان مً الىاظب  حن ي  مسخل٠ ألاظهؼة و اإلاىٓماث اإلاكٞغ

٤ و التروٍج للىظهاث الؿُاخُت  البدض ي  ٞهم ؾلى٥ َظا الؿاثذ و مسخل٠ الٗىام. التي مً  حؿٍى

ا  و ؤؾلى  للؿٟغ صون ٚحٍر  بياٞت بيى  قإجاا صٞٗه إلجساط ال٣غاع بازخُاع وظهت ؾُاخُت صون ٚحَر

باجه  ألاوكُت التي ًبدض ٖجاا ي  الىظهت الؿ ُاخُت و التي  ًغي ؤجاا الؿبُ. الاًٞ. و ألامش. لخلبُت ٚع

غاٝ لخ٣ا ي  اإلاطخي هدى الخمحز ًٖ باق  الىظهاث  و َى ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن مضزال ٞٗال ٌؿاٖض جل٪ ألَا

غ اإلاغا٤ٞ و الٗملُاث و ألاوكُت و البرامج الؿُاخُت الالػمت التي مً قإجاا ج٩ىن  ألازغي مً زال٫ جٍُى

 ظظ  طاث جىاٞؿُت ٖالُت ي  مسخل٠ ألاؾىا١ الؿُاخُت.ٖىام. 

في ل  .1  لظاثــــــــــــــذ:مدزل حلٍس

٠ للؿاثذ َى ما وعص ي  ال٣امــىؽ الٗالمي لل (Mieczkowski,1990)ًظ٦غ  الخاؾ٘ ٖكغ ن ـ٣ـغ ؤن ؤو٫ حٍٗغ

ُٖ  م،1876جدـــــضًضا ؾىت  مُـــالصي و  ـو الــــظي ؾاٞـــــــــغ مً ؤظــــ. ٝغ الؿاثذ ٖـلى ؤهه: "الصخـــــــــخُض 

ُٞظ٦ــــغ ؤهــــه: "الصخــــو الظي ٣ًـــــى  بغخلــــــت  (The oxford English Dictionary)  ؤمـــــا 1الًٟــــــــى٫ و الدؿُــــــب"

ؤو لـــــ٨ـــىن مى٣ُـــــت . ؤلاَخمامـــاث الخانـــــــــت ــــ)ؤو عخالث( بٛـــــغى التروٍــــذ و الخش٠ُ٣  ؤو مً ؤظ

ه    ُٞمـا 2ؤلاؾخ٣با٫ مًٟلـــــــت لــــــضًه" بإهه : "مً ٌؿاٞغ   (The American Heritage Dictionary)ٌٗــــٞغ

 .3للخمخ٘"

ً و ؤَ. ؤلازخهام خى٫ اإلاٗــــــاًحر التي ًم٨ً مً زاللها  و بٗض ازخالٝ قا  وظهاث الىٓغ لضي اإلاىٍٓغ

ٗٝغ الؿاثذ  ٌَ ٠ ها٫ ٢بىل  م1938جىنلذ لجىت زبراء ؤلاخهاء الخابٗت لٗهبت ألامم ؾىت  ؤن  بيى حٍٗغ

و اجٟا٢ا واؾٗا بحن مسخل٠ ألاوؾاٍ  و الظي اٖخبر ؤن الؿاثذ َى: "ؤي شخو ًؼوع بلضا ٚحر البلض 

ً للترو4ٍؾاٖت" 24الظي بٖخاص ؤلا٢امت ُٞه إلاضة ل ج٣. ًٖ  ــــذ    و ٌكم. الخٍٗغ٠ ألاشخام اإلاؿـــاٍٞغ

ً ٖلى ْهغ الؿًٟ ختى و بن اؾخٛغ٢ذ الغخلت او للٗــــالط  و الٗمــــــ.  و اإلا٣ابالث  و ألاشخام الٗ بٍغ

٠ الٟئاث الخالُت 24ؤ٢. مً   :5ؾاٖت  و ٢ض اؾدبٗض الخٍٗغ

                                                           
1
 Mieczkowski & Zbigniew (1990), “World Trends in Tourism and Recreation», First Edition, Published by 

New York Peter Lang, PP. 10. 

 .02مدمض نبخ  ٖبض الخ٨ُم و خمضي ؤخمض الضًب  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م   2

3 John Tribe (2009), Ibid, PP.29. 
4
اء ػ    .٧85  ببغاَُم  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  مٞو

 
  

5
 .03مدمض نبخ  ٖبض الخ٨ُم و خمضي ؤخمض الضًب  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م  
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 ألاٞغاص الظي ٌؿٗىن بيى الٗم. ي  البلض الىظهت؛ 

 الىاٞضًً مً ؤظ. ؤلا٢امت الضاثمت ؤو اإلاا٢خت؛ 

   و نٛاع الؿً و اإلالخد٣حن باإلاضاعؽ و بُىث الًُاٞت؛الُال 

 ؾ٩ان اإلاىا٤َ الخضوصًت و ألاشخام الظًً ٣ًُمىن ي  صولت و ٌٗملىن ي  ؤزغي؛ 

  ًٖ ؾاٖت. 24اإلاؿاٞغون الٗابغون صون جى٠٢ ختى بطا ػاصث امضة 

٠ الؿاب٤  (IUOTO)٦ما وا٤ٞ ؤلاجداص الٗالمي إلاىٓماث ألاؾٟاع الغؾمُت    و  م1950ؾىت  ي ٖلى الخٍٗغ

ل٨ىــــــه ؤوصخى بإن ج٩ىن ٞئت الُال  و نٛاع الؿً الظًً ًخل٣ىن حٗلُمهم ي  الخـاعط يمً ٞئت 

  ٢ض  طاث م1968ي  ماجمٍغ اإلاى٣ٗض ي  عوما ؾىت . و 1الؿُـــــــــاح  و  ؤن ل ٌٗخبر اإلاخجٍز و الغخالت ؾاثدا

ٟه الخام للؿاثذ  و الظ ي ها٫ ز٣ـــــــــت و مىا٣ٞت مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت  ؤلاجداص اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا حٍٗغ

ُٟت  خُض عؤي بإهه: "ؤي شخو ًؼوع بلضا ٚحر الظي ٣ًُم ٞحاا ٖاصة ألي ؾبب ٚحر الؿع  ألي ْو

ت ألاظغ"  . و ٌكم. الخٍٗغ٠ مٟهىمحن َما: 2مضٖٞى

 :ؾاٖت ي  اإلاى٣ُت  ؤو الضولت مد. الؿُاخت؛ 24الٟغص الظي ًم٨ض مضة جٟى١  الظاثذ 

 :  ؾاٖت ي  اإلاى٣ُت ؤو الضولت مد. الؿُاخت. 24الؼاثغ اإلاا٢ذ الظي ًم٨ض ؤ٢. مً  اإلاخجٍز

ؤهه مً اإلا٣بى٫ ؤن:" الؿاثذ و ب٨ٗـ الؼاثغ  َى شخو ًب٣ى ٖلى  (France, 1994)ي  َظا الهضص ٣ًى٫ 

ً ًم٨ً ؤن جماعؽ ؤوكُت مماز 24ألا٢.  لت  ؾاٖت بُٗضا ًٖ البِذ  و بن ٧اهذ ٧. ؤنىاٝ الؼاثٍغ

اعة ؾُاخُت  ٚحر ؤهه ًًٟ. ؤن ًبخٗـــض  م مً ؤهه لِـ َىا٥ مضة ػمىُت ٢هىي م٣بىلت لٍؼ وبالٚغ

ؤهه ًم٨ً ؤن ًخم  (م2000 الخىزي و الدبان،)ًظ٦غ ٧. مً  ٦ما .٢3هحرة وؿبُا" لٟخــــغة الؿاثـــــذ ًٖ بِخه 

٠ الؿاثذ ٖلى ؤهه:" الٟغص الظي ًدى٣. بُغ١ مكغوٖت بيى ؤما٦ً ٚح ً ب٢امخه الضاثمت  لٟترة حٍٗغ ر مَى

ض ًٖ ؾىت ألي َضٝ ٧ان ٖضي الخهى٫ ٖلى ٖم."  24ل ج٣. ًٖ  ٠ 4ؾاٖت  و ل جٍؼ . ًغ٦ؼ َظا الخٍٗغ

 ٖلى مدىعًٍ ؤؾاؾُحن َما:

 ؤن اهخ٣ا٫ الؿاثذ ًجب ؤن ٩ًىن بُغ١ مكغوٖت؛ 

  ًؾاٖت بيى ؾىت ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ. 24ؤن ٞترة ؤلا٢امت للؿاثذ ًجب ؤن ج٩ىن م 

 اإلاكاع ألاشخام ًٖ للخٗبحر الؼواع مهُلر ٣ٞض اؾخسضمذ (UNTWO)اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخُت  ؤما

٠ ي  بلحام  بُئخه م٩ان ٚحر م٩ان بيى مؿاٞغ شخو َالء :" ؤي و ٌكم. الؿُاخت الهاصع ٖجاا  حٍٗغ
                                                           

 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤. 1

اء ػ٧  ببغاَُم  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  2  .ٞو
3
 Lesley Pender & Richard Sharpley (2005), “The Management of Tourism”, First Edition, Published by SAGE, 

PP. 05. 

  .6. م 2001    ماؾؿت اليكغ و الخىػَ٘  ألاعصن " مبادت الظفس و الظُاخت "مشجى َه الخىعي و بؾماُٖ. مدمض ٖل  الضباٙ    4
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 صزال له ضعً وكاٍ مماعؾت ٚحر عخلخه مً ألاؾاسخي الٛغى ٩ًىن  ؤن ٖلى قهغا 12ًٖ  ج٣. إلاضة اإلاٗخاصة

" الظي اإلا٩ان مً صاز.    خُض جىصخي َظٍ الهُئت بخهي٠ُ الؼواع بيى ٞئخحن َما:1ًؼوٍع

 الؼواع و ٌكم. َالء ًؼوعوهه؛ الظي البلض ًٖ مسخلٟا ب٢امتام بلض ٩ًىن  الظًً الدولُىن: الصواز .1

اًا ٦ظل٪ الضولُىن  دت ىاًمشل ؤن الظًً ًم٨ً و الخاعط  ي  صاثمت بهٟت ٣ًُمىن  الظًً الٖغ  قٍغ

زانت  و ٢ض جم اؾدبٗاص ٖضص مً ألاشخام مً َظٍ الٟئت  ؾماث التي لها الؿى١  مً َامت

 :2َم

 ً؛  ألاشخام الظًً ًضزلىن ؤو ٌٛاصعون صولت ما ٦مهاظٍغ

 ٖما٫ خضوص الظًً ٣ًُمىن بال٣غ  مً الخضوص لضولت ما و ٌٗملىن ي  صولت ؤزغي؛ 

 ىاث اإلاؿلخت الظًً ٌؿاٞغون إلهجاػ الضبلىماؾُىن و ؤًٖاء ال٣ىهلُاث و ؤًٖاء ال٣

 مهمت ي  صولت مُٗىت باإلياٞت بيى مغا٣ٞحام و مٗاوهحام؛

 .ألاشخام الظ ٌؿاٞغون ٦الظئحن 

اًا ٩ًىهىا مً ؤن و ًم٨ً ًؼوعوهه؛ الظي البلض َى ب٢امتام بلض ٩ًىن  الظًً اإلادلُىن: الصواز .2  طل٪ ٖع

 :3ؾدبٗاص ؤشخام مجاا َمألاظاهب  َظٍ الٟئت ه  ألازغي ٢ض جم ا مً ؤو البلض

  ألاشخام اإلا٣ُمحن الظًً ٌؿاٞغون بيى م٩ان آزغ صاز. هٟـ الضولت بيُت ؤلا٢امت 

 الضاثمت؛                   

  ألاشخام الظًً ٌؿاٞغون بيى م٩ان ما صاز. هٟـ الضولت إلاماعؾت وكاٍ له ٖاثض 

 ماي ؛                  

  ٢ذ صاز. الضولت؛ألاشخام الظًً ٌؿاٞغون للٗم. بك٩. ما 

 ألاشخام الظًً ٌؿاٞغون بك٩. مىخٓم ؤو مخ٨غع للٗم. ؤو الضعاؾت؛ 

 .البضو ؤو الصخام الظًً ل ًمخل٩ىن م٩ان زابذ لئل٢امت 

 :4و ًغ٦ؼ َظا الخٍٗغ٠ ٖلى زالزت مداوع ؤؾاؾُت لخهغ مٟهى  الؿاثذ ه 

 ما مى٢٘ ي  آلازٍغً اإلاؿاٞغون ٘ظمُ ًٖ ػاثغ لخمُحز اإلاُلىبت اإلاٗخاصة البِئت بناإلالخادة:  البِئت .ؤ 

يمجاا  ًدى٣. التي الجٛغاُٞت الخضوص م٘ جخ٣اب. ٞةجاا ٖامت مدضصة. وبهٟت بٗباعاث نٗبت الخٍٗغ٠

                                                           
1
٨ اإلاخدضة اإلاخدضة  الىلًاث ألمم ا ميكىعاث، به" اإلاىص ى اإلانهيي ؤلاػاز :للظُاخت الفسعي لخظاب "اللؿُاخت   الٗاإلاُت اإلاىٓمت   .14   م 2001ُت  ألامٍغ

2
م جؼبُم الىـام الخابم للظُاخت"مدمض ٖبض الغخمً حجاػي و عاهُا مهُٟ  ٖبض الغخمً      مجلت البدىر "جلُُم ألازس ؤلاكخصادي للظُاخت في مصس كً ػٍس

ت  ٖضص الهاص  .67   م 2008ي  ؤ٦خىبغ  ع الؿُاخُت  وػاعة الؿُاخت اإلاهٍغ
3
 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤. 
4
 .19-15الؿاب٤  م  هٟـ اإلاغظ٘  
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باإلخهاءاث  اإلاخٗل٣ت الخىنُاث ي  الىاعص الىدى و ٖلى اإلاٗخاص خُاجه همِ بَاع ي  ما شخو

 مد. ٖمله ؤو مؿ٨ىه مباقغة ًجاوع  ظيال اإلا٩ان مً ما لصخو اإلاٗخاصة البِئت جخإل٠ الؿُاخُت 

ا. و ما ٦شحرا التي ألاما٦ً وؾاثغ صعاؾخه ؤو  :بٗضان َما لها ًؼوَع

 ا ما ٦شحرا التي ألاما٦ً حٗخبر التردد: هثرة  ظؼءا مً عوجُجي( هدى الصخو )ٖلى ًؼوَع

 م٩ان ب٢امخه؛ مً ٦بحرة مؿاٞت ٖلى وا٢ٗت ألاما٦ً َظٍ ٧اهذ ولى ختى اإلاٗخاصة  بُئخه

 مً بُئخـــــــــه ظؼءا ؤًًا الصخو ب٢امت م٩ان مً بال٣غ  الىا٢ٗت ألاما٦ً حك٩. إلاظافت:ا 

اعة هضعث و لى خــــــتى اإلاٗخاصة   .بالٟٗ. ألاما٦ً َظٍ ٍػ

اعجه ٞترة ٞةن ما  بم٩ان ؾُاح  وكاٍ ي  مكاع٧ا اإلاؿاٞغ ٌٗخبر ل٩  ؤلاكامت: مـدة .ب   اإلا٩ان ًجب لهظا ٍػ

ض ما لٟترة م٩ان ي  ػاثغ ًب٣ى ؤما ٖىضمامخهلت.  ؾىت ج٣. ًٖ ؤن  اإلا٩ان طل٪ ٞةن الؿىت  ًٖ جٍؼ

 الظًً ؤزغي ٌٗخبر ظهت له. و مً ٌٗخبر ػاثغا ٌٗىص و ل الجضًضة اإلاٗخاصة مً بُئخه ظؼءا ًهبذ

 ًؼوعوهه )الضوعاث الظي ٢هحرة ػواعا للمى٢٘ ٣ًُمىن لٟتراث ٢هحرة ؤو صعاؾُت صوعاث ي  ٌكاع٧ىن 

الؼواع  مً ؤنىاٞا ؤي ؤن َىا٥ .٢هحرة...بلخ( لٟترة الُبُـــــــــت اإلاٗالجت الهُُٟت  ُماثاإلاس الهُُٟت 

اعة ه : ٣ا إلاضة الٍؼ  ٞو

 :ًؼوعوهه؛ الظي  اإلا٩ان ي  ؤ٦ثر ؤو واخضة لُلت ًب٣ىن  الظًً الظُاح 

 لُلت واخضة؛ مً أل٢. م٩اها ًؼوعون الظًً الؼواع ٌكملىن  الظًً الُىم الىاخد: شواز 

 ٖلى  واإلادلُحن الضولُحن بالؼواع جخه. الؼواع مً مدضصة ٞئت ٞهم اللبىز: بلصد زالصوا 

مباقغة  ٌٗىصون  ل الٗابغون الؼواع الىاخض. و َالء الُى  وؾُاح بؼواع و٦ظل٪ الؿىاء 

٣هم ي  و َم مغظع  بلض ؤو مى٢٘ ي  ًخى٢ٟىن  ول٨جام ألانل  م٩اجام بيى وظهت  بيى ٍَغ

 ؤزغي.

ـازة: ًم الوــــــــسض .ج   لٛــــغى ٌؿـــاٞغون الظًً ألاشخام ؤولئ٪ الٗـــامت لضي ؾاثـــــذ مهُلـــذ ٌُٛ  الٍص

ُه ٠ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاح َى ؤن و الُٗالث. ٚحر و التروٍذ التٞر  و ٌكم. ؤوؾ٘ حٍٗغ٠ حٍٗغ

 صزال لهم ًضع وكاٍ ما ٖضي "مماعؾت ًؼوعوهه لٛغى ؤو ما م٩ان بيى ٌؿاٞغون الظًً ألاٞغاص ظمُ٘

خماص ٖلى البٗضًً الؿاب٣  الظ٦غ  ًؼوعوهه". و جبٗا الظي اإلا٩ان صاز. مً مؿاٞغ  ٞةن لظل٪ و باإٖل

ما٫ ٣ا للم٩ان الظي ٦ظل٪  ٩ًىن  ل ؤن ًم٨ً ٦ما ؾاثدا ٩ًىن  ؤن ًم٨ً و الخجاعة ألٖا  له جترجب ٞو

اث  مىه ٣ت و خؿب مضٖٞى  لؼواع خؿبجهي٠ُ ا و ٖلى الٗمى  ًم٨ً .بيكاَه ؤلايُإل ٍَغ

اتام ألاؾاسخي الٛغى  الخالُت:  الٟئاث ي  مً ٍػ
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 ُه  و الُٗالث؛ و التروٍذ التٞر

 اعة  و ألا٢اع ؛ ألانض٢اء ٍػ

 .و اإلانهي؛ الخجاعي  الٗم 

 الهخ ؛ الٗالط 

 ًًو الدج؛ الض 

 ؤزغي  ٞئاث. 

٠ التي جىاولذ اإلا٣هىص بـاإلاٟهى   ًغي  ت مً الخٗاٍع ؤن َىا٥   (McCabe,2009)و بٗض بؾخٗغايه إلاجمٖى

بٌٗ الٗىام. التي جمحز الؿاثذ ٧ال٣ُا  بالؿٟغ ؤو ال٣ُا  بغخلت جبضؤ و جيخهي ي  هٟـ اإلا٩ان  و ٌكضص 

٣ه  بال٣ى٫ ؤهه ًمخى٘ ًٖ ؤلاقاعة بيى ؤن الغخلت ًجب ؤن جبضؤ و جيخهي ي  "اإلاجز٫" ألن بٌٗ ألاٞغاص ٞو

هٕى مسخل٠ مً ججاع  الؿٟغ  مىضخا طل٪ بمشا٫ ًٖ  ًم٨ً ؤن ٨ًــــــــــــىهىا ؾُاخـــــــــا ؤزىاء ؤو ٦جؼء مً

َالب صوي  ٣ًى  باإل٢امت ي  بلض ما إلجما  حٗلُمه الٗاي   و الظي ٣ًى  بغخلت ؾُاخُت زال٫ جل٪ 

ؤلا٢امت  ؾىاء صولُا ؤو ب٢لُمُا  َظٍ الغخلت ؾخضعط يمً الؿُاخت و ًهبذ الُالب بىاءا ٖلى طل٪ 

غ البُاهاث ؤلاخهاثُت ؾاثدا  مً َىا جبرػ اإلاكا٧. اإلاخ ٠ التي ًخم بؾخسضامها لخٍُى إنلت ي  الخٗاٍع

٠ الؿاثذ مً  اإلاُٟضة ي  َظا الىٕى مً ألاوكُت. و مً ظهت زاهُت ًغي هٟـ ال٩اجب ؤهه ًم٨ً حٍٗغ

ُت و الٛغى مً الخجاع  الؿُاخُت ) للغخلت     تـــــت  و ُٖلـــــــــــــؤلاَخما   و الش٣اٞ و  للمخٗت    و زال٫ هٖى

٠ ٧ىجاا ٚحر ٢اصعة ٖلى حٗضاص ؤو قم.  ُه ...بلخ(  و م٘ طل٪ جب٣ى طاث الُٗى  ي  ظمُ٘ الخٗاٍع و التٞر

ً ي  الغخالث  .1حٗضص الخبراث اإلاُلى  ٚالبا مً ٢ب. اإلاؿاٍٞغ

٠ الكام. للؿاثذ َى "الصخو الظي ٌؿاٞغ زاعط مد. ب٢امخه  و بِىما َىا٥ مً ًغي ؤن الخٍٗغ

ألي ؾبب ٚحر ال٨ؿب اإلااصي ؤو الضعاؾت ؾىاء ٧ان ي  صاز. بلضٍ )الؿاثذ  ألانل  ؤو ؤلاٖخُاصي

ض ًٖ  جي(  ؤو صاز. بلض ٚحر بلضٍ )الؿاثذ ألاظىبي(  لٟترة جٍؼ ؾاٖت  و بن ٢لذ ًٖ طل٪ ٞهى  24الَى

"  . 2مخجٍز

 اإلابحن ؤؾٟله: (10)الؿُاح خؿب ٖضة مٗاًحر ٦ما َى مىضر بالك٩.  (Chadwick, 1994)ًهى٠  و 

 

 

                                                           
1
 John Tribe (2009), Ibid, PP.32. 

2
ؼ جى٤ُ٢     غان لليكغ و الخىػَ٘  ٖمان  " صىاكت الظُاخت "ماَغ ٖبض الٍٗؼ  .27   م2008   صاع الَؼ
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(: جصيُف الظُاح10لؼيل )ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلىن الظاثذ و ؤَمُت دزاطخه: .2

ت مً  حكحر مسخل٠ ألاصبُاث بيى ؤن ؾلى٥ الؿاثذ ًخمحز ًٖ الؿلى٥ ؤلاؾتاال٧  الٗا  لؤلٞغاص بمجمٖى

الخهاثو الىاججت ًٖ َبُٗت و زهاثو الؿُاخت ي  خض طاتاا  ٚحر ؤجاا حكضص ؤن َظا الؿلى٥ ل 

غاٝ مداولت ٌٗض ؾىي ظؼءا م ً مجم. الؿلى٦ُاث ؤلاؾتاال٦ُت لؤلٞــغاص  و الظي ٌؿعى الٗضًض مً ألَا

ؤن صعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ  (Reisinger, 2009)ٞهمه للخد٨م ُٞه ؤو للؿُُغة ٖلُه. و ي  َظا الهضص ًظ٦غ 

ا مخٗضص ألابٗاص  بط خاولذ الٗضًض مً الخسههاث البدض ُٞه مً زال٫ ػواًا جدلُ.  ٌٗخبر مىيٖى

اث التي جخًمجاا الٗلى  ؤلاظخماُٖت خى٫ ألاٞغاص ٦ـم  :1سخلٟت  مؿخٗملت الٗضًض مً اإلاٟاَُم و الىٍٓغ

 ٖلم الىٟـ )صعاؾت الٟغص(؛ 

 ت و الٗال٢اث ؤلاظخماُٖت بحن ؤٞغاصَا(؛  ٖلم ؤلاظخمإ )صعاؾت اإلاجمٖى

                                                           
1
 Yvette Reisinger (2009), “International Tourism: Cultures and Behavior”, First Ediio, Published by 

Butterworth-Heinemann, PP .279-281. 

Source: Stephen J. Page (2007). 

 

 ؛الطالب 
 ؛جرينادلها 
 ؛القوات العسكرية 
 ؛الطواقم اجلوية  
 ؛العمال ادلؤقتني 
 إخل .... 

 السياح )غير سياحية ( أسفار أخرى

 المتعة

 زيارة األصدقاء

 أغراض أخرى زيارة األقارب

 أعمال شخصية أخرى

 العمل

 ؛الدراسة ألقل من سنة  
 ..خل إرحالت دينية ،كاحلج 
 

 الغرض من السفر / أصناف السياح

 داخلين )محلين( خارجيين )دوليين(

 الزوار المقيمين

 افرينـــــــــــــالمس افرينـــــــــغير المس
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 ؛)ً  ٖلم الىٟـ ؤلاظخماع  ) ٠ُ٦ ٌٗم. الٟغص ي  الجماٖت  ٠ُ٦ ًخٗام. م٘ آلازٍغ

 )ألاهثروبىلىظُا )٠ُ٦ ًازغ اإلاجخم٘ ٖلى الٟغص 

 )ؤلا٢خهاص ) ٠ُ٦ ؾِؿل٪ الٟغص لخُٗٓم اإلاىاٞ٘ ي  قغاء الؿل٘ و الخضماث 

 ٤ )٠ُ٦ ًم٨ً زل٤ و الخٟاّ ٖلى اإلاؿتال٪(؛  الدؿٍى

  ما٫  و ٦ُُٟت جدٟحز الٟغص لخد٤ُ٣ بقباٖه و ؤلاصعاة ) ٦ُُٟت جسُُِ و جىمُت مدٟٓت ألٖا

ر ٖلى ٢غاعاث الٟغص ؤلاؾتاال٦ُت  و ٦ُُٟت جهمُم ؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت عياٍ  ٦ُُٟت الخإزح

 لظل٪(

ما ظٗ. مٟهى  الؿلى٥ الؿُاح  ًسخل٠ بةزخالٞاث جل٪ الؼواًا  بيى ؤن طل٪ لم ًمى٘ مً ؤلاجٟا١ بحن 

جل٪ ألاصبُاث ٖلى ؤن الهضٝ ألاؾاسخي مً صعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ ًب٣ى ؤلاؾخجابت الجُضة و الٟٗالت 

ضاص اإلاتزاًضة مً ٢ب. مؿىق  لخا ت  بياٞت بيى ظظهام و بصاعة ألٖا ظُاث الؿُاح اإلاتزاثضة و اإلاخىٖى

 الخضماث و الىظهاث الؿُاخُت مً ؤظ. ب٢امت ٖال٢ت مىٟٗت مخباصلت.

ف طلىن الظاثذ: 1.2 جل٪ ألاوكُــــــت  ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ٖلى الٗمى  ؤهه :" (Engel et al, 2001)ٌٗٝغ . حلٍس

ة التي جخًمً الخهــــــــــى٫ ٖلى  و بؾتاال٥  و الخسلو مً اإلاىخجاث و الخضماث  بما ي  طل٪ اإلاباقغ 

٠ ٖلى الؿلى٦ُاث اإلاباقغة 1ٖملُاث ال٣غاع التي حؿب٤ و جدب٘ َظٍ ؤلاظغاءاث"   خُض ًغ٦ؼ َظا الخٍٗغ

ا و الخسلو التي ًخًمجاا الؿلى٥ اإلاخ٩ىن مً ؤوكُت جغجبِ بالخهى٫ ٖلى اإلاىخجاث  و اؾخسضامه

 مجاا بٗض طل٪.

ٟه للؿلى٥ ؤلاؾتاال٧   بدُض عؤي  (Solomon et al, 1996)و صمج  باث اإلاؿتال٪ ي  حٍٗغ مٟهى  خاظاث و ٚع

اث بةزخُاع  ؤو قغاء  اؾخسضا   ؤو الخسلو مً  ؤهه: "الٗملُت التي مً زاللها ٣ًى  ألاٞغاص ؤو اإلاجمٖى

باث"الؿل٘  و الخضماث  و ألا٩ٞاع  ؤو الخبراث ل ٠ بيى ؤن 2خلبُت الخاظُاث و الٚغ   و ٌكحر َظا الخٍٗغ

اث بض٫ ؤن ٩ًىن مىٟغصا  .اإلاؿتال٪ ٢ض  ٣ًى  بةجساط ٢غاعاجه ؤلاؾتاال٦ُت ي  مجمٖى

ـــاث  (Hawkins & Mothersbaugh, 2010)٦ـــما ٖـٝغ   مُضان ؾلى٥ اإلاؿتاـــــل٪ بإهه :"صعاؾـت ألاٞـغاص و  اإلاجمٖى

لُاث التي ٌؿخسضمىجاا ي  بزخُاع  و الخهى٫ ٖلى  و اؾخسضا   و الخسلو مً و اإلاىٓماث  و الٗم

باث  و آلازاع اإلاترجبت ًٖ َظٍ الٗملُاث ٖلى اإلاؿتال٪    الؿل٘  الخضماث  الخجاع  و ألا٩ٞاع  إلقبإ الٚغ
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٠ الخ٣لُضًت اإلاٗغوٞت و ا1و اإلاجخم٘" لتي   و ٌٗض َظا الخٍٗغ٠ خؿب ناخبُه ؤوؾ٘ هُا٢ا مً الخٗاٍع

جغ٦ؼث بال٩اص ٖلى اإلاكتري و ججاعبه الٟىعٍت و الىخاثج اإلاترجبت ًٖ ٖملُت الكغاء  بدُض ججاوػَا بيى 

صعاؾت الخإزحراث ٚحر اإلاباقغة ٖلى ٢غاعاث ؤلاؾتاال٥  ًٞال ًٖ الٗىا٢ب البُٗضة اإلاضي ٖلى ؤ٦ثر مً 

 مجغص اإلاكتري و الباج٘.

:"ظمُ٘ ألاوكُت ؤلاؾتاال٦ُت اإلاغجبُت بكـــغاء  و  ؤن ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ًخًمً( Kardes, 2011)ًغي 

اؾخســـــضا   و الخسلو مً الؿل٘ و الخضماث  بما ي  طل٪ ؤلاؾخجاباث الٗاَُٟت و ال٣ٗلُت و الؿلى٦ُت 

  خُض ع٦ؼ ناخب َظا الخٍٗغ٠ ٖلى الٗملُاث 2للمؿتال٪ التي حؿب٤  و جدضص  ؤو جدب٘ َظٍ ألاوكُت"

 ازلُت ٦جؼء مهم مً الؿلى٥ ؤلاظماي  للمؿتال٪.و الؿلى٦ُاث الىٟؿُت الض

ؤن ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ٨ٌٗـ:" مجم. ٢غاعاث  (Jacob Jacoby, 1976) و ي  حٍٗغ٠ آزغ ؤ٦ثر قمىل ٣ًى٫ 

   اإلاؿتال٨حن اإلاغجبُت بدُـاػة  و اؾتاــال٥  و الخسلــــو مً الؿلـــ٘ و الخضمـاث  و ألاوكُت  و الخبـغاث  

ت( ٖبر الؼمً"و ألاٞغاص  و ألا٩ٞا  ,Hoyer et al)و ًغي ٧. مً   3ع الهاصعة ًٖ وخضاث نى٘ ال٣غاع )البكٍغ

ت الخهاثو  (2013 غ ٞهما ظُضا إلاٟهى  ؾلى٥ اإلاؿتال٪ الظي ًخمحز بمجمٖى ٠ ًٞى ؤن َظا الخٍٗغ

 :4الخالُت

  ؤن ؾلــى٥ اإلاؿتال٪ ٌٗض ؤ٦ثر مً ٖملُت قغاء ب. ًخًمً ٖملُاث حكم. الخهى٫ ٖلى

 و اؾخسضامها  و الخسلو مجاا؛ اإلاىخجاث 

 ؤن ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ٖملُت صًىام٨ُُت؛ 

 ؤن ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ًم٨ً ؤن ٌكم. الٗضًض مً ألاٞغاص؛ 

 ؤن ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ًخًمً بجساط الٗضًض مً ال٣غاعاث؛ 

 .ؤن ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ًىُىي ٖلى الٗضًض مً الٗىا٠َ و الخٗام. م٘ اإلاىا٠٢ 

ؤهه ًم٨ً قغح مٟهى  ؾلى٥ الؿاثذ باإلؾخٗاهت باإلاىايُ٘ طاث  (Reisinger, 2009)و مً ظهخه  ًغي 

٣ه ٖلى :"الؿلى٥ الظي ًبضًه اإلاؿتال٪ ؤزىاء ٖملُت بجساط  الٗال٢ت بؿلى٥ اإلاؿتال٪ الظي ٌكحر ٞو

ت مً البضاث. و الخُاعاث"  و ٖلُه ًض٫ ؾلى٥ الؿاثذ مً وظهت  ال٣غاع اإلاىاؾب ٖىض مىاظهخه إلاجمٖى
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التي مً زــــــــاللها ٣ًـــــى  الؿاثذ بةزخُـــــاع  و الخهــــى٫ ٖلى  و اؾخســــضا   و ج٣ُُـــــم  هٍٓغ ٖلى: "الُغ١ 

اإلاىخجـــــاث  و الخــــــضماث  و الخبـــغاث الؿُاخُت"  مىضخا ؤن صعاؾت َظا الؿلى٥ حؿعى بيى ٞهم و قغح 

مىاعصٍ اإلاخاخت مً و٢ذ  و ما٫   و ظهض ال٨ُُٟت التي ٣ًى  الؿاثذ مً زاللها بةجساط ٢غاعجه لبظ٫ 

 :1للخهى٫ ٖلى الؿل٘ و الخضماث اإلاغجبُت بالؿُاخت  بدُض حكم. َظٍ الضعاؾت ماًل 

ً مضع٧اجه )مً زال٫ ٖملُاث ٧الخ٨ٟحر  الخٗل .1 ــــــــــــم  الٟــطًَ الؿاثذ  ج٩ٍى ـــً ــهم  ؤلاصعا٥  جسٍؼ

خمشلت ي  مجم. مكاٍٖغ  و ؤخاؾِؿه  و مىا٢ٟه و مٗالجت و اؾترظإ اإلاٗلىماث(  ٖىاَٟه )اإلا

٣ت مُٗىت  ؤؾبا   و مُىله(  هىاًاٍ )التي جخًمً ٖؼمه ٖلى ال٣ُا  بالخهٝغ  الخهٝغ بٍُغ

(؛ بخه و بعاصجه للخهٝغ  طل٪ الخهٝغ  ٚع

 الؿلى٥ الٗلجي الباصع مً الؿاثذ ؤزىاء ؾلى٦ه بججاٍ مسخل٠ اإلاىخجاث الؿُاخُت؛ .2

 ت اإلاهاخبت للمؿتال٪ الؿُاح ؛الخالت الظَىُت و الىٟؿُ .3

 البِئت الخاعظُت اإلاازغة ٖلى ؾلى٥ الؿاثذ؛ .4

 عصوص ؤٞٗا٫ الؿاثذ إلاا ٌؿخ٣بله مً البِئت الخاعظُت. .5

ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ي  مجا٫ الؿُاخت ٖلى ؤهه :"صعاؾت إلااطا ٣ًى   (Horner & Swarbrooke, 1996)٦ما ٌٗٝغ 

٠ ٖلى 2التي ًخم هاا نى٘ ال٣غاع" ألاٞغاص بكغاء اإلاىخجاث الؿُاخُت  و ال٨ُُٟت   و ٌكضص ناخبا الخٍٗغ

ؤن ٢غاع قغاء مىخج ؾُاح  ما َى بيى هدُجت لٗملُت قضًضة الخ٣ُٗض  و َظا عاظ٘ لٗضص مً الٗىام. 

الضازلُت التي جخٗل٤ باإلاؿتال٪ ي  خض طاجه  بياٞت بيى مجمىٖت ؤزغي مً الٗىام. و اإلاازغاث 

 .الخاعظُت

ؾلى٥ الؿاثذ ٖلى ؤهه :" الخهٝغ الظي ٣ًى  به الؿاثذ اإلادل   (2000و اللالق،  )الؼاجيٌٗٝغ ٧. مً 

ؤو ألاظىبي هدُجت لخٗغيه إلاىبه صازل  ؤو زاعج  ؤو ٧لحاما اججاٍ الخضماث الؿُاخُت )ؤو م٣ىماث الجظ  

ت ؤو الؿُاح  ٧اإلاهاصع الُبُُٗت و آلازاع الؿُاخُت الكازهت ي  البلض( اإلاىظىصة ي  الؿى١ الؿُاخُ

باتام خؿب  ألاما٦ً ؤو اإلاىا٤َ الؿُاخُت التي ًغجاصَا الؿُاح و التي ًخى٢٘ ؤن حكب٘ خاظُاتام و ٚع

ا ُٞماًل 3بم٩اهُاتام الكغاثُت"  :4  و ًغي ؤن َظا اإلاٟهى  ًخًمً الٗضًض مً الٗىانغ اإلاهمت التي ًظ٦َغ
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  :ؿُاخت مً بدُض جسخل٠ صواٞ٘ الطلىن الظاثذ َى طلىن هاجج كً دوافم و خىافص

شخو بيى آزغ  بط ًم٨ً ؤن ج٩ىن بظخماُٖت  ؤو ز٣اُٞت  ؤو صًيُت  ؤو ٖالظُت  ؤو حٗلُمُت  ... 

 بلخ؛

  :٧الخ٨ٟحر بالخهى٫ ٖلى زضمت ؾُاخُت ؤو طلىن الظاثذ ًىؼىي كلى مجمىكت مً ألاوؼؼت

ب به  اإلا٣اعهت بحن البضاث. اإلاخاخت له  و  اعة بلض ما  ظم٘ اإلاٗلىماث خى٫ ما ًٚغ بجساط  ٍػ

 ال٣غاع  .. بلخ؛

  :التي جخمش. ي  مغخلت ما ٢ب. طلىن الظاثذ كبازة كً كملُت جخظمً مجمىكت مً اإلاساخل

 الكغاء  مغخلت الكغاء و الضزى٫ ي  الخجغبت  و مغخلت ما بٗض الخجغبت الؿُاخُت؛

  :ًسخل٠ الؿلى٥ الؿُاح  مً خُض اإلاضة طلىن الظاثذ ًسخلف خظب الخىكُذ و الخللُد

جخُلباا مغاخله الؿاب٣ت الظ٦غ  و حجم اإلاٗلىماث اإلاُلىبت لظل٪ خؿب بزخالٝ ألاٞغاص و  التي

باتام؛  ٚع

  :بط ًم٨ً للٟغص اإلاكاع٦ت ي  نى٘ ال٣غاعاث طلىن الظاثذ ًىؼىي كلى مجمىكت مً ألادواز

)اإلاباصع  اإلاازغ   اإلاغجبُت بالؿلى٥ الؿُاح  مً زال٫ صوع واخض ؤو مجمىٖت مً ألاصواع

 خسض   اإلاكتري  ظام٘ اإلاٗلىماث  مخسظ ال٣غاع(؛اإلاؿ

  :الىاججت ًٖ البِئت التي ٌِٗل ٞحاا و طلىن الظاثذ ًخإزس بمجمىكت مً اللىامل الخازحُت

التي جخمش. ي  مجم. الٗىام. ؤلاظخماُٖت و ؤلا٢خهاصًت التي ٌِٗكها  بياٞت بيى مسخل٠ 

٣ُت اإلاماعؾت ٖلُه و َبُٗت الٗىام.  اث الدؿٍى  اإلاى٢ُٟت الؿاثضة. الًَٛى

ؤن ٢غاعاث الؿُاح ٖاصة ما جىُىي ٖلى ٖضص مً الخُاعاث اإلاىٟهلت  ل٨جاا جب٣ى  (Wu et al, 2013)و ًغي 

ذ ٖلى  مترابُت ٖلى مغ الؼمً و طاث اإلا٩ان  مكحرا بيى ؤن ٖضصا ٦بحرا مً الضعاؾاث الخضًشت ؤظٍغ

  و بزخُاع الىظهت (Alegre et al, 2010)ُاح  ظىاهب مخٗضصة مً الؿلى٥ الؿُاح  ٧اإلاكاع٦ت ي  الٟٗ. الؿ

٤ الؿٟغ (Kelly et al, 2007)  و همِ الؿٟغ (Nicolau & Mas, 2008) الؿُاخُت  ;Fujiwara & Zhang, 2005)  و ٍَغ

Lew & McKercher, 2002) و مضة ؤلا٢امت  (Barros & Machado, 2010; Thrane, 2012)     و ألاوكُت ؤزىاء الؿٟغ

  مًُٟا ؤهه و هٓغا ألن الؿُاح ًىاظهىن الٗضًض مً (Kemperman et al, 2009) 1وجىاو٫ الُٗا  ٧الدؿى١ 

اث مخٟاوجت مً ٖض  ال٣ُحن   الخُاعاث  و ًًُغون بيى الخٗام. م٘ ال٣ُىص اإلا٩اهُت و الؼماهُت  و مؿخٍى

                                                           
1
 Lingling Wu, Junyi Zhang, & Akimasa Fujiwara (2013), “Tourist Behavior Analysis for Sustainable Tourism 

Policy”, Published on “Sustainable Transport Studies in Asia”, Edited by Akimasa Fujiwara & Junyi Zhang, 

Published by Springer, PP.169. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Akimasa+Fujiwara%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Junyi+Zhang%22


آلية إختيار الوجوة السياحية                                                  الفصل الثاني:                                                                                           

76 

و ؤن مجم. ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٖملُت ؤلازخُاع ي  الؿلى٥ الؿُاخحى طاث َبُٗت مخٗضصة ألابٗاص  

 :1َظٍ ألابٗاص ُٞماًل  (Horner & Swarbrooke, 2007)ال٣غاعاث  خى٫ َظٍ ألابٗاص مترابُت  و ًلخو 

 ا )البلض  ؤو اإلاى٣ُت  ؤو مىخج٘ ... بلخ( ؟  ما ه  الىظهت الؿُاخُت الىاظب بزخُاَع

 ت  ؤو الٗباعاث  ؤو ال٣ُاعاث  ؤو الؿُاعة  ؤو ا ٣ت الؿٟغ )الخٍُى الجٍى لخاٞالث ... ما ه  ٍَغ

 بلخ(؟

 ؤي هٕى مً ؤلا٢امت ) مسضومت ؤو ٚحر مسضومت(؟ 

 ؟)  ٦م ؾخضو  الُٗلت )ًى  / ؤؾبٕى

 ش اإلادضص(؟  ي  ؤي و٢ذ مً الؿىت ؾِخم الظَا  ي  ُٖلت ) اإلاىؾم  ؤو الكهغ  ؤو الخاٍع

 ٧. ؾخ٩ىن الغخلت الؿُاخُت مىٓمت ؤو مؿخ٣لت؟ 

 ت(؟ما ه  الى٧الت الؿُاخُت )بن ٧اهذ الُٗلت مىٓم 

جسخل٠ ألاؾبا  و الضواٞ٘ التي ج٠٣ وعاء ؤلاَخما  بضعاؾت ؾلى٥ . ؤَمُت دزاطت طلىن الظاثذ: 2.2

ىا اإلاـغجبِ بالىظهت الؿُاخُت  غاٝ طاث اإلاهلخت  و ي  ؾُا١ مىيٖى الؿاثذ مــً ٢ب. الٗــضًض مً ألَا

 باألؾاؽ. 
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ُت لٟهم ؾلى٥ 11الك٩. )  الؿاثذ (: زٍغ
 الظاثذ

 ة؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثقاف 
 ة؛ــــة السكانيــــــــــــالرتكيب 
 ة؛ـــــــــيـــالطبقات اإلجتماع 
 ة؛ـــــــــــــــــــــــــــــالشخصي 
 م؛ـــــــــــــــــــــــــالقي 
 ة؛ــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتج 
 ف.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــادل 

 الىحهـت

 ذب؛ـــــــــــــــــــنشاطات / عوامل اجل 
 ؛اتدادـــــــــــــــــــــــاإلع 
 رافق؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل 
 ات؛ــــــــــــــــــــــــــــــــاخلدم 
 ن؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــادلضيفي 
 رون؛ـــــــــــــسياح آخ 
 .اإلدارة 

 ؤلازخُــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

ُاح في اإلاىاكمججازب الظ   

       الخٟاٖــــــــــالث ؤلاظخماُٖــــــــــــــــــــــت  

 و الش٣اُٞــــــــــــــــــــــــت  و البُئُـــــــــــــــــــــــت.

 اإلاسسحاث

 :باليظبت للظُاح

 
 الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؛ 
 ـــع؛التمتـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الشكــــــــــــــــــاوى؛ 
 تنميـــــــــــــــــة ادلهارات؛ 
 ؛الصحــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
 :باليظبت للمجخمم اإلاظُف

 
 ؛اآلثــــــــــــــــــــــار 
 خــــــــل، العمـــــــــالة، الرفــــــــــــــــاه؛الض 
 احلفاظ على البيئـــــــــة و ادلواقع؛ 
 ديـــــــــات اإلدارةحت. 

Source : Tourist Behaviour, P. Pearce (2005), Channel View Publishers 

 

 الرحلة

 الوجهة
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ُخه   (Pearce, 2005)ًغي  ٣ا إلاا َى مىضر ي  زٍغ   ؤن ٖالٍؤ (11) لٟهم ؾلى٥ الؿاثذ اإلابِىت ي  الك٩.ٞو

ت صواٞ٘ بزخُاٍع للىظهت  الٟهم الجُض للؿاثذ و زهاثهه و الٗىام. اإلادُُت به  بياٞت بيى مٗٞغ

٣ت اإلاىاؾبت التي ًًٟلها للىنى٫ بلحاا  مً  ا مً الىظهاث اإلاخاخت لضًه  و الٍُغ الؿُاخُت صون ٚحَر

ؿُاخُت و الخٟاٖ. ٞحاا  ؾُم٨ً مجم. الهُئاث و اإلايكأث الؿُاخُت ي  ؤظ. الضزى٫ ي  الخجــــغبت ال

الىظهت الؿُاخُت  مً بصاعة مسخل٠ الخٟاٖالث صازلها  ٧. طل٪ حاضٝ بيى حُٗٓم اإلاسغظاث  الخانت  

  .1بالؿُاح   بياٞت بيى جل٪ اإلاجخمٗاث اإلاًُٟت

غاٝ التي حؿعى ظاَضة بيى ٞهم الؿلى   ٥ الؿاثذ و الٛغى مً طل٪: و ُٞاًل  ٖغى إلاسخل٠ ألَا

٣  الظي ٌؿعى اإلاظىكحن:  . ؤ جمش. صعاؾت الؿلى٥ ؤلاؾتاال٧  للؿُاح اإلاٟخاح ألاؾاسخي لليكاٍ الدؿٍى

غ  و جغوٍج  و بًها٫ الٗغوى الؿُاخُت للؿُاح اإلادخملحن  و ٖلُه ٞةن جدؿحن ٞٗالُت و  بيى  جٍُى

ولت ٞهم ال٨ُُٟت التي ًيخهجهـــــا الؿُاح ي  بجســـــاط ٦ٟاءة ؤوكُت الدؿى٤ٍ اإلاسخلٟــــــــت حؿخىظب مدــــــا

٢غاعاتاــــم اإلاغجبُــــــت بةزخُــاع و الخهــى٫ اإلاىخجــــاث الؿُاخُـــــت و اؾخسضامها  و ؤلاخاَت بمجم. 

  .الٗىام. التي مً قإجاا الخإزحر ٖلى جل٪ ال٣غاعاث

غ ٢ضعا ٖالُا مً ؤن صعاؾت ؾل(Hoyer et al, 2013) ٣ًـــــــى٫  خُض ى٥ اإلاؿتال٪ ٖلى الٗمى  جٞى

اإلاٗلىماث الهامــــت خى٫ ؤبٗاص مسخلٟــــــــت مً الؿلــى٥ ؤلاؾتاــــال٧  التي ٌؿخسضمها اإلاؿى٢ىن ي  

٣ُت   و مً َىا خُض ٌٗخبر ٞهم ؾلى٥ الؿاثذ زُىة 2نُاٚت ؤلاؾتراجُجُاث و الخ٨خ٩ُاث الدؿـــــــٍى

٣ُت.  قضًضة ألاَمُت ي  الٗملُت  الدؿٍى

لي12الؼيل )  (: ؤزس دزاطت طلىن الظاثذ كلى اليؼاغ الدظٍى

Source : Therdchai Choibamroong (2005). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Philip L. Pearce (2005), « Tourist behavior : Themes and Conceptual Shemes », First Edition, Published by 

Chanel View Publications, PP.17 
2
 Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (2013), Ibid, PP.14 

م الظُاحي  وؼاغ الدظٍى

م  فلالُت و هفاءة وؼاغ الدظٍى

 فهم طلىن الظاثذ

س اإلاىخجاث الظُاخُت اث الظُاخُتبُم اإلاىخج جسكُت اإلاىخجاث الظُاخُت  جؼٍى
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ؤن ٞهم ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ٌؿاَم ي  جىمُت   (12)ُٞىضر ٦ما َى مبحن ي  الك٩.  (Choibamroong , 2005) ؤما

ــــغ اإلاىخجاث الؿُاخُــــــت اإلاىاؾبت له ـــــم  و جغ٢ُـــــت اإلاىخجاث الؿُاخُــــــت اإلاــــــــىظىصة لخخالثم م٘ و جٍُى

باتام  بياٞت بيى حؿهُ. بُ٘ جل٪ اإلاىخجاث مً زال٫ الخإزحر ي  مغاخ. و بظغاءاث  اخخُاظاتام و  ٚع

 1قغائام.

 ًم٨ً للمٗلىماث اإلاؿخىخاة مً صعاؾاث ؾلى٥ الؿاثذ ؤنصاوعي اللسازاث و الظُاطاث اللامت:  . ب

حؿاٖض الخ٩ىماث و الهُئاث الٗمىمُت اإلاكٝغ ٖلى جىمُت ال٣ُإ الؿُاح  ٖلى الخسُُِ لل٣ُا  

باليكاٍ الؿُاح  ٖلى اإلاؿخىي اإلادل   بالك٩. اإلاالثم م٘ ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت و مسخل٠ الٓغوٝ 

 الؿاثضة لتر٢ُت ٢ُإ الؿُاخت اإلادل .

حر و بجاخت بِئت ِٖل ؤًٞ. بن ٞهم ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ٖلى الٗمى  ٌؿاٖض  الظُاح: . ث ٖلى جٞى

للمؿتال٨حن  مً زال٫ جش٣ُٟهم  و مؿاٖضتام ٖلى بجساط ال٣غاعاث ؤلاؾتاال٦ُت اإلاىاؾبت بىاؾُت وكغ 

ت اإلاغجبُت باإلؾتاال٥ ي  قتى اإلاجالث. و ي  ؾُا١ الؿُاخت ًظ٦غ   صعاؾت ؾلى٥  (Pearce, 2005)اإلاٗٞغ

بُبٗهم مهخمىن بٟهم ججاعهام الؿُاخُت  و ٦ُُٟت حُٗٓم  الؿاثذ تام الؿُاح ؤًًا  ٧ىن ؤن ألاٞغاص

اعة ٢هحرة ب٢لُمُت ؤو ُٖلت صولُت مىؾٗت. ها ؾىاء ٧اهذ ٍػ  مسغظاتاا  مهما ٧ان هٖى

ً:  . ر  :2حٗخبر صعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ مهمت ي  الٗالم ألا٧اصًمي لؿببن َماألاوادًمُحن و اإلاىـٍس

  ت اإلاغجبُت هاظا ؿهم له؛ًداو٫ ألا٧اصمُىن وكغ اإلاٗٞغ  الٟٕغ مً الٗلى  مً زال٫ بدثام و جضَع

  ت خى٫ ؾلى٥ الؿاثذ مً زال٫ بظغائام للبدىر التي جغ٦ؼ ٌؿاٖض ألا٧اصمُحن ٖلى جىلُض اإلاٗٞغ

م  و قٗىعَم ٢ب. بزخُاع الؿُاح لخجاعهام الؿُاخُت  و ؤزىاء َظٍ  ٖلى ٦ُُٟت ج٨ٟحَر

ت و البدىر حٗىص بالىٟ٘ ؤلاياي  لؤلَغاٝ الخجــــــاع  و بٗضَــــــا  و باإلا٣اب. ٞةن َظٍ اإلا ٗٞغ

 ألازغي الؿاب٣ت الظ٦غ.

 . الىماذج اإلافظسة لظلىن الظاثذ:3

 ٠ هٓـــــغا لؤلَمُت البالٛت لضعاؾت ؾلـــــى٥ الؿاثـــــذ ٦ما ؾب٤ ط٦ـٍغ مً ظهت  و بؿبب مدـــــــضوصًت الخٗـــــاٍع

٣ت التي ججٗــ. مً ال ؿهــــ. الخٗــــٝغ ٖلى م٩ىهاجـــه  زُـــىاجه  ٖــملُاجه  و ي  خهـــٍغ و جىنُٟه بالٍُغ

٦ظا  مجم. الٗىام. اإلاازغة ُٞه  ْهغث الٗضًض مً اإلاداولث التي ؾٗذ بيى بػالت و جـــالي  جل٪ 

الى٣اثو مً زال٫ ج٠ُُ٨ هماطط ؾلى٥ اإلاؿتال٪ الخ٣لُضًت لخخالثـــــــم م٘ الؿلى٥ ؤلاؾتاال٧  

                                                           
1
 Therdchai  Choibamroong  (2005), “Knowledge of Tourists’ Behavior: a Key Success Factor for Managers 

in Tourism Businesses”, Bangkok University Journal, Vol. 5 N°.2, PP. 1-8. 
2
 Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (2013), Ibid, PP15. 
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ُاٖذ الىمـــاطط اإلادضزت مـــــً ؤن حؿاٖض الباخشحن و اإلاسخهحن مً ٞهم الؿلى٥ الؿُاخــــ   بط اؾخ

ذ.   الؿُاح  لؤلٞغاص بك٩. ؤًٞ. و مٍغ

م مً حٗضص الىمــاطط و اإلاٟاَُم اإلاؿخٗملت ي  بىائاا بل ؤهه  (2000)الؼاجي و اللالق، و ٣ًى٫ ٧. مً  بالٚغ

ت مً ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت ه   :1ؤجاا جخمحز بمجمٖى

 ن ظمُ٘ الىماطط حٗخبر ؾلى٥ الؿاثذ بمشابت ٖملُت بجساط ٢غاع؛ؤ 

 ؤن ظمُ٘ هماطط قاملت جغ٦ؼ بك٩. عثِسخي ٖلى ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ٦ٟغص؛ 

 ؤن ظمُ٘ الىماطط حٗخبر الؿلى٥ ٣ٖالهُا  و بالخاي  ٞةن الؿلى٥ مً خُض اإلابضؤ ٢اب. للخٟؿحر؛ 

 ى مً ٚحر ٢هض  ٦ما ؤن اإلاؿتال٪ ؤن ظمُ٘ الىماطط جغي ؤن ؾلى٥ الكغاء َى ؾلى٥ َاصٝ و ل

غة ي  بُئخه الخاعظُت  و مً زم ج٣ُُمها  هاقِ ي  البدض ًٖ اإلاٗلىماث ال٩امىت لضًه و اإلاخٞى

 إلجساط ال٣غاع؛

  ًؤن ظمُ٘ الىماطط جغي ؤن اإلاؿتال٪ ًدضص ٦مُت اإلاٗلىماث التي ًخل٣اَا  و َى ًخدغ٥ ٖبر الؼم

غة؛ مً اإلاٟاَُم الٗامت بيى اإلاٟاَُم ألا٦ثر   ص٢ت  و مً زم ًدضص جًُٟالجه مً بحن البضاث. اإلاخٞى

  ؤن ظمُ٘ الىماطط جخًمً ٨ٞغة الخٛظًت ال٨ٗؿُت  و التي جض٫ ؤن هخاثج ٖملُاث الكغاء

 الخالُت ؾىٝ جازغ صون ق٪ ٖلى ٖملُاث الكغاء اإلاؿخ٣بلُت.

خت و التي خاولذ و ؾىداو٫ ُٞماًل  ؤن وؿخٗغى ؤَم الىماطط الؿلى٦ُت اإلاخاخت ي  ؤصبُاث الؿُا

جٟؿحر ؾلى٥ الؿاثذ و الٗملُاث التي ًىُىي ٖلحاا  بياٞت بيى مجم. الٗىام. اإلاازغة ُٞه  و ٦ظا 

 مسغظاجه و ٖال٢اتاا بالؿلى٦ُاث اإلاؿخ٣بلُت له:

ٌٗخبر َظا الىمىطط ؤو٫ مداولت ظــــاصة لٟهـــــم و جٟؿحر : (Wahab, Crampon & Rothfield, 1976) همىذج .1.3

ت الؿ ض مً هىٖه ألهه ًخمحز بمجمٖى لى٥ الؿُاح   و الظي اٖتٝر بإن قغاء ُٖلت ؾُاخُت ؾلى٥ ٍٞغ

مً الخهاثو اإلاخمشلت ي  ٖض  وظىص ٖاثض ٖلى ؤلاؾدشماع  و ضخامت ه٣ٟاث  م٣اعهت بالضز. 

ت   بياٞت بيى ؤن ه٣ٟاجه جخُلب ؤلاصزاع و الخسُُِ اإلاؿب٤.     اإلا٨دؿب  ٦ما بن بظغاءاجه لِؿذ ٍٖٟى

اإلاٗغويت ي   الك٩.  و ًغي ؤصخا  الىمىطط ؤن ٢غاع الكغاء الؿُاح  ًدؿلؿ. ٖلى ؤؾاؽ اإلاغاخ.

ؤصهاٍ  خُض ٌٗخ٣ضون ؤن ظمُ٘ ٖملُاث نى٘ ال٣غاع جمغ ٖبر هٟـ الٗملُت  َظٍ ألازحرة ًم٨ً ؤن  (13)

ى الباج٘ ج٩ىن لخُٓت ؤو ٢ض حؿخٛغ١ ؾىىاث ٚحر ؤجاا جمغ ٖبر هٟـ الخُىاث  ٦ما ٌكضصون ؤهه ٖل

                                                           
1
 .31الُاج  و بكحر ٖباؽ الٗال١  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م  خمُض ٖبض الىبي  
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٣ُت للخد٨م ي   )مىعص الخضمت( مغا٣ٞت اإلاكتري ي  ٖملُت قغاءٍ مً زال٫ ج٠ُُ٨ ٧اٞت الجهىص الدؿٍى

 .1مجم. ٢غاعاجه الكغاثُت و الخٛلب ٖلحاا  بياٞت بيى يمان ج٨غاع قـــــغاءٍ و بىاء ولءٍ

 (Wahab, Crampon & Rothfieldؤلاطخجابت لظلىن اإلاؼتري الظُاحي لـ ) -(:همىذج اإلاىبهاث13لؼيل )ا

 

 

Source: Wahab, Crampon & Rothfield (1976). 

ت مً  اإلاٟاَُم اإلاخمشلت ي  : (Schmoll, 1977) همىذج .2.3 اؾدىضث ٖملُت بىاء َظا الىمىطط ٖلى مجمٖى

باث  و الخاظُاث  و مؿخىي جى٢ٗاث ألاٞغاص ٦مدضصاث شخهُت و بظخماُٖت مٟؿغة  الضواٞ٘  و الٚغ

بٗــــىام. و مخُٛـــغاث ؤزغي جخمش. ي   (Schmoll, 1977)اح   و التي جخإزغ ظمُٗها خؿب للؿلى٥ الؿُ

مىبااث الؿٟغ  و ز٣ـــت اإلاؿاٞغ  و الهىعة الظَىُت اإلاخ٩ىهت لضًه ًٖ وظهت ؾُاخُت ما  و زبراجه 

و الى٢ذ. و الؿاب٣ت ي  الؿُاخت  بياٞت بيى م٣ُٗاث و مشبُاث للؿلى٥ ؤو للغخلت الؿُاخُت ٧الخ٩لٟت ؤ

  ٞةن َظا الىمىطط مك٩. مً ؤعبٗـــــــت هُا٢اث  و ٧. هُا١ مجاا (14)خؿب ما َى مىضر ي  الك٩. 

ًٟــــــــــــغى يُٛا و ؤزغا مسخلٟا ٖلى ٖملُت نىـــــــ٘ و بجساط ال٣غاع الجااج  مً ٢ب. الؿاثذ. بط ٣ًى٫ ناخب 

ى  ٞحاا  ؤو و٢ذ الكغوٕ ي  الىمىطط ؤن ال٣غاع الخخمي الجااج  اإلاخمش. ي  بزخ ُاع الىظهـــت الؿُاخُت اإلاٚغ

ا  ما َى بل هخاط  ُـــت ؤلاًـــــــىاء  و ٦ظا مسخل٠ الترجِباث ألازغي اإلاغجبُت بالؿٟغ ...و ٚحَر الؿٟغ  ؤو هٖى

 :2ٖملُت مدضصة جخًمً ٖضة مغاخ. مخخابٗت ؤو مجالث جخمش. ي 

ث زاعظُت مً البِئت التي ٌِٗل ٞحاا الؿاثذ ٦مسخل٠ التي حكم. مىباامىبهاث ؤو بىاكث الظفس:  (1

ت  و الخىنُـاث الصخهُت .. بلخ؛  الغؾاث. التي ًخل٣اَا مً ؤلاجهالث التروٍجُت  و اإلاهـاصع الخجاٍع

باث ؾٟـــٍغ  مؿخىي مددداث شخصُت و بحخماكُت:  (2 التي جدضص ؤَضاٝ اإلاؿاٞغ ي  ق٩. ٚع

ُت و ا  إلاخهىعة اإلاغجبُت بالؿٟغ؛جى٢ٗـــــاجه  و اإلاساَغ اإلاىيٖى

التي جخًمً ز٣ت اإلاؿاٞغ بمىعص الخضمت  و الهىعة الظَىُت لضي الؿاثذ اإلاخوحراث الخازحُت:  (3

٤ الخٗلم  بياٞت بيى اإلاٗغ٢الث او  خى٫ الىظهت الؿُاخُت  و مسخل٠ الخبراث اإلا٨دؿبت ًٖ ٍَغ

 اإلاشبُاث التي جغجبِ ٚالبا بالخ٩ال٠ُ و و٢ذ الٟغاٙ؛

                                                           
1 Abraham Pizam & Yoel Mansfeld (1999), “Consumer Behavior in Travel and Tourism”, First Edition, 

Published by Routledge, PP .19. 
2
ادًت و اإلاددزت  "جؼىٍس همىذج ػمىلي لخفظحر طلىن الظاثذ في بزخُاز حهت خمُض ٖبض الىبي الُاج     كصد مدددة مً زالٌ اطدثماز هماذج الظلىن الٍس

  .2001  ماجت للبدىر و الضعاؾاث  اإلاجلض الؿاصؽ ٖكغ  الٗضص الؿاصؽ  ؾىت )دزاطت جدلُلُت("

اإلاىبهاث 

 ألاولُت

 

حمم  ؤلاػاز اإلافاَُمي

 الخلاثم

جفظحر 

 ؤلافتراطاث

جصمُم 

 البداثل

جلدًس 

 الخبلاث
جيلفت / مىفلت 

ــــداثل  البــ
 اإلاسسحاث اللــــــــــساز
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التي لها جإزحر بالٜ و ٦بحر ٖلى مسخل٠ ث الخدمت اإلالدمت في الىحهت الظُاخُت: زصاثص و طما (4

٢غاعاث و ؾلى٦ُاث الؿاثذ ٢ب. الغخلت الؿُاخُت  و الىخاثج الؿلى٦ُت اإلاؿخ٣بلُت اإلاترجبت بٗض 

 الغخلت.

 (Schmollؤلاطخجابت لظلىن اإلاؼتري الظُاحي لـ ) -(:همىذج اإلاىبهاث 14الؼيل )

 

 

 

 

 

 

 

            Source: Schmoll, (1977). 

ٌٗخ٣ض ناخبي الىمىطط ؤن الؿلى٥ الٟغصي للؿٟغ ًم٨ً ؤن ًٟؿغ : (Mayo & Jarvis, 1981) همىذج .3.3

مً زال٫ بٗضًً َما َى٫ اإلاضة الالػمت إلجساط ال٣غاع  و الٗىام. الىٟؿُت اإلاازغة ٖلى زُاعاث 

ة مجزله  بياٞت بيى ٢غاعاث ؤزغي ٧اإلا٩ان الظي ألاشخام. خُض ًظ٦غان ؤن بجساط الؿاثذ ٢غاع مٛاصع 

٣ا لٗضة َغ١ مسخلٟت جخٟاوث بحن ما َى عوجُجي  ؾُظَب بلُه و ما ؾُٟٗله َىا٥  ًم٨ً ان ًخم ٞو

 .1(15 للٛاًت ؤو قضًض الخ٣ُٗض )اهٓغ الك٩.

ت بجساذ اللساز وفلا لـ )15الؼيل )  (.Mayo & Jarvis(: بطخمساٍز

 

 

 

Source: Mayo & Jarvis (1981). 

                                                           
1
 Abraham Pizam & Yoel Mansfeld (1999), Ibid, PP.21. 

ــــــالل ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ساز السوجُنيـ  

 

اإلالــــــــــــلدساز ــــــــــــــــــــــــــالل  

ــــــــــالي  ـــ ـــــ  كـــــ

 مىسفع

ـــــــــحر  كصـــ

 

 مىسفع

 كـــــــــــــــــــــــالي

ل  ػــــــــــــــٍى

 

 اإلالسفت اإلادزهت خـــــٌى البداثل اإلاخاخت 

ــــاث ـــــ  الخاحــــــــــــــت للمللـــــىمـــــــــ

ــــسازػــــــــــــٌى مــــــــدة هــــــــــــــــــل كـ ـــ ـــــ ـــ ـــــ  

 

هىق جسجِباث الظفس 

 اإلالسوطت

         الٗال٢اث بحن

 الخ٩لٟت / ٢ُمت

    كىامل الجرب/ وطاثل الساخت 

اإلالسوطت   

ــــمجمىك ــ ـــ ـــ ت فسص ـ

 الظفس

ــــظ ـــ ُت ــــــىصة و ٦مـــ

 مٗلىماث الؿٟغ

 

 ؤلاكالن و التروٍج

 ؤدب الظُاخت

ً س الظُاح آلازٍس  جىصُاث و جلاٍز

حخماكُتؤلا  الخالت مالمذ الشخصُت الخإزحراث ؤلاحخماكُت و الخؼللاث اإلاىاكف و اللُم  

 الدوافم الخاحُاث / السهباث الخىكلاث

 الثلت في وطؼاء السخالث

 صىزة الىحهت

 الخبراث الظُاخُت الظابلت

 جلُُم اإلاساػس اإلاىطىكُت و الراجُت

 ملُلاث الىكذ، الخيلفت، .. بلخ.

 زهباث الظفس البدث كً اإلاللىماث جلُُم بداثل الظفس اللساز

 جىصُاث و بكتراخاث

ـــباث عي السخالثــــ  

اإلاخوحراث الخازحُت. 3  

. مىبهاث الظفس1  
لظلىن الظفس حخماكُتؤلا شخصُت و الددداث اإلا .2  

زصاثص و طماث الخدمت اإلالدمت في الىحهت الظُاخُت .4  
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ً مً ٌؿخسض  الىهج الغوجُجي خُض ًخسظ  (15) و خؿب الك٩. اإلاىضر ؤٖالٍ ٞةن َىا٥ مً اإلاؿاٍٞغ

ت ٞاث٣ت بةؾخٗما٫ ظهض ٣ٖل  نٛحر ظضا  بِىما ٌؿخسض  البٌٗ آلازغ الىهج اإلا٣ٗض  ٢غاعاجه بؿٖغ

ال و ظهضا ٦بحرا للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث لخ٣ُُم البضاث. اإلاخ اخت. ٦ما ٌكحر الظي ًخُلب و٢خا ٍَى

ناخبا الىمىطط بيى يغوعة خؿً الخمًٗ ي  الٗىام. الىٟؿُت و ؤلاظخماُٖت التي جازغ ٖلى زُاعاث 

ألاٞغاص مً ؤظ. ٞهم ؤص١ لل٨ُُٟت التي ٣ًىمىن مً زاللها بةجساط ال٣غاعاث  بط ٌكحران ؤن اإلاؿاٞغ ًخإزغ 

ت مً الٗىام. الىٟؿُت الضازلُت )ؤلاصعا٥  الخٗلم  الص خهُت  الضواٞ٘  اإلاىا٠٢(  بياٞت بيى بمجمٖى

ُت  الُب٣ت   ت ؤزغي مً الٗىام. ؤلاظخماُٖت الؿاثضة ي  بِئت ألاٞغاص )الش٣اٞت و الش٣اٞاث الٟٖغ مجمٖى

 .1الجماٖاث اإلاغظُٗت  و ألاؾغة(

ًخ٩ىن الىمىطط الظي ناٚه ال٩اجبحن اإلاظ٧ىعًٍ مً زمؿت : (Mathieson & Wall, 1982) همىذج .4.3

ؤصهاٍ  بط ٣ًىلن ؤن الؿلى٥  (16)ٟؿغ ؾلى٥ الؿاثذ الكغاج  ٦ما َى مىضر ي  الك٩. مغاخ. ج

بت للؿٟغ  ما ؾ٩ُىن ؾببا ي  بدثام ًٖ  الؿُاح  لضي ألاٞغاص ًبضؤ مً بصعا٦هم للخاظت و الٚغ

اإلاٗلىماث خى٫ وظهاث ؾُاخُت مسخلٟت و مً زم ج٣ُُم الهىع الىاججت ًٖ جل٪ اإلاٗلىماث  ل٩ُىن 

ٟغ ٢ض اجسظ ٖىضما ٣ًغع الؿاثذ اإلادخم. ؤًا مً جل٪ البضاث. ؾُسخاع ٧ىظهت جااثُت  و زم ٢غاع الؿ

ش مٗحن  و بٗض جااًت الخجغبت الؿُاخُت ٞةن  ؾُدًغ هٟؿه و ؤٚغايه لخل٪ الغخلت و التي ؾدبضؤ ي  جاٍع

٫ جل٪ الؿاثذ ؾ٣ُُم مسغظاث بزخُاعاجه و ٢غاعاجه بىاءا ٖلى مؿخىي الغيا الظي خه. ٖلُه مً زال

 الغخلت.

 (Mathieson & Wall)(: اإلاساخل الخمظت للظلىن الؼساجي للظاثذ وفلا لـ 16الؼيل )

 

 

Source: Mathieson and Wall (1982) 

بت ي  الؿٟغ لضي ألاٞغاص و التي ج٩ىن ؤؾاؽ ال٣ىة الضاٞٗت لبضؤ الؿلى٥ ما ه  بل  ٦ما ٌكحران بيى الٚغ

ت مً اإلاخٛحراث التي ج  :2خمش. ي صالت إلاجمٖى

الخهاثو الصخهُت للؿاثذ )ؾىه  مؿخىي حٗلُمه  صزله  صواٞٗه  زبراجه الؿاب٣ت ...  (1

 بلخ(؛

                                                           
1
 Abraham Pizam & Yoel Mansfeld (1999), Ibid, PP.21. 

2
 Alain Decrop (2006), “Vacation Decision Making”, First Edition, Published by CABI Publishing, PP.37 

للرحلة  اإلعداد
و الدخول في 

ربةـــــــــــــــــــــالتج  

     رــــــقرار السف

اإلختيـــــــــــــــــــــــــار ) 
(بني البــــــدائل  

     إدراك
الرغبة /الحاجة

لسفرل  

 

جمع المعلومات 
 و تقييم الصور

مستـــــــــوى الرضا 
م ــــــــــــــــــــــــــــــــــو تقيي

 مخرجات الرحلة
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وع  الؿاثذ بمسخل٠ مىاعص و زهاثو الىظهت الؿُاخُت )ًخمش. َظا الىع  ي  مجم. الهىع  (2

ت مً الؿمـــاث و  الظَىُت التي ًمخل٨ها الؿاثذ ًٖ الىظهت الؿُاخُت  اإلاغجبُت بمجمٖى

 ثو اإلاهمت باليؿبـــت له  و التي ب٦دؿباا مً مٗلىماث ي  ٧اٞت اإلاهاصع اإلاخاخت له(؛الخها

مىاعص و زهاثو الىظهت الؿُاخُت )مجم. ٖىانغ الجظ  و مسخل٠ الخضماث و الدؿهُالث  (3

 الؿُاخُت ي  الىظهت الؿُاخُت(؛

اإلاساَغ التي  زهاثو الغخلت الؿُاخُت )اإلاغجبُت باإلاؿاٞت  اإلاضة التي ؾدؿخٛغ٢ها  و مجم. (4

 جدُِ بالغخلت(.

 .(Mathieson & Wall)(: همىذج كساز الظفس لـ 17الؼيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Mathieson & Wall (1982) 

 ,Moutinho)  ا٢ترح (Schmoll, 1977)ي  همىطط ٌكابه بيى خض بُٗض همىطط و  : (Moutinho, 1987)همىذج  .5.3

اث ألاعبٗت التي اإلاازغة ٖلى ٖملُت بجساط ال٣غاع لضي َى آلازغ همىطظا ٌكحر بيى هٟـ  (1987 اإلاجمٖى

بط ٌكحر الىمىطط ؤٖالٍ  (.18)الؿاثذ و التي ؾب٤ و ان ؤقاع لها ؾاب٣ه خؿب ما َى مىضر ي  الك٩. 

بت  بيى صوع و ؤَمُت مىبااث الؿٟغ و اإلادضصاث الصخهُت و ؤلاظخماُٖت التي جمحز الؿاثذ ي  جىلُض ٚع

لخاي  جٓهغ لضًه الخاظت بيى اإلاٗلىماث الاػمت إلجساط ال٣غاعاث اإلاسخلٟت اإلاخٗل٣ت الؿٟغ لضًه  و با

بالؿٟغ. َظٍ ال٣غاعاث ًم٨ً لها ؤن جخإزغ بجملت مً الٗىام. الخاعظُت ٧الش٣ت ي  و٦الء الؿٟغ  و نىع 

 السهبت بالظفس

 البدث كً اإلاللىماث

 الصىزة الىحهت الظُاخُت 

 مىاصلت البدث كً اإلاللىماث

 جلُُم بداثل الظفس

 كسازاث الظفس

 جغجِباث الؿٟغ

 ججغبت الؿٟغ و الخ٣ُُم

 اإلاىازد ألاولُت

الدظهُالث و الخدماث اإلالدمت 

 للظاثذ

هُيل الظُاس ي و ؤلاكخصادي ال

 و ؤلاحخماعي

 الجٛغاُٞا و البِئت

 البجى الخدخُت

 الىنى٫ الضازل 

:الخصاثص الشخصُت للظاثذ الىعي )اإلالسفت( بالظفس  

طلىهُت بكخصادًت، بحخماكُت،  

 مظافت السخلت

 طوىغ السخلت

 جيلفت/كُمت السخلت

 الفترة التي حظخوسكها السخلت

ُاخُتحجم اإلاجمىكت الظ  

 الًٍٛى اإلادلُت

 الش٣ت ي  وؾُاء الؿٟغ

اإلاساَغ اإلاضع٦ت  و خالت ٖض  

 الخإ٦ض مً الؿٟغ 

 مىازد و زصاثص الىحهت الظُاخُت

لتـــــــــــــــــــــــــــــاث السخــــــــطم  
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ت مً ؤلا  ٖخباعاث الىظهاث الؿُاخُت اإلاخاخت  و الخبراث الؿُدُت الؿاب٣ت لضًه  ...بلخ  بياٞت مجمٖى

ُه   الخانت بممحزاث الىظهت الؿُاخُت ٦مؿخىي الخ٩ال٠ُ ٞحاا م٣اعهت بالخضماث  ٖىام. الظ  و التٞر

غة الخضماث  ..بلخ  . 1ظىصة و ٞو

 .(Moutinho(: همىذج كساز الظفس لــ )18الؼيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Moutinho (1987). 

ه بيى ؤن ٢غاع الؿاثذ لل٣ُا  بُٗلت ًخإل٠ مً زمؿت خُض ٌكحر مً زالل: (Goodall, 1988)همىذج . 6.3

ي  الخٗٝغ ٖلى الخاظت  و البدض ًٖ اإلاٗلىماث  و ج٣ُُم  (19)مغاخ. مدؿلؿلت جخمش. خؿب الك٩. 

ألو٫ مغة  (Goodall, 1988)البضاث. اإلاخاخت  و ٢غاع الكغاء  و مغخلت ج٣ُُم ما بٗض ٢غاع الكغاء. و ٢ض  

. الضواٞ٘ بيى ٢غاع قغاء ي   "مجمىكت الفسص"مٟهى   همىطظه َظا الظي ٌكغح مً زالله ؤن جدٍى

خه بالىظهاث الؿُاخُت  و ؤن  عخلت ؾُاخُت ًخُلب ٖىام. مش. جًُٟالث الؿاثذ  و زبرجه و مٗٞغ

                                                           
1
 Abraham Pizam & Yoel Mansfeld (1999), Ibid, PP.25. 

 جلُُم السخالث البدث كً اإلاللىماث السهبت في الظفس

 كساز الظفس / الؼلب

:مىبهاث الظفس  

 الن و التروٍج؛  ؤلٖا

 ؤص  الؿُاخت؛ 

  غ الؿٟغ؛  ج٣اٍع

 .جىنُاث الؿُاخت و الؿٟغ 

 

 اإلاددداث الشخصُت و ؤلاحخماكُت لظلىن الظفس:

 ٘و ؤلا٢خهاصي؛ ؤلاظخماع  الىي 

 الصخهُت؛ مالمذ 

 و الخُلٗاث؛ ؤلاظخماع  الخإزحر 

 و ال٣ُم. اإلاىا٠٢ 

 

 الدوافم الخاحُاث / السهباث الخىكلاث

راث الخازحُت:اإلاخوح  

 و الؿٟغ؛ الؿُاخت وؾُاء ي  الش٣ت 

 زضمت؛/  الىظهت الؿُاخُت نىعة 

 الؿاب٣ت؛ الؿٟغ ججغبت 

 الى٢ذ؛ و ج٩لٟت الؿٟغ ٢ُىص 

 ُت) اإلاساَغ ج٣ُُم  الظاجُت(./ اإلاىيٖى

 (شخصخي

 بكخبازاث الىحهت الظُاخُت:

 ٢ُمت؛/  بحن الخ٩لٟت الٗال٢اث 

 الغاخت؛ وؾاث./  الجظ  مىا٤َ 

 ٟغ؛الؿ ٞغنت 

 الؿٟغ؛ جغجِباث 

 و ٦مُت مٗلىماث الؿٟغ.  ظىصة 
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ت الٟغم  بصعا٥ جل٪ الىظهاث مً ٢ب. ألاٞغاص مكغوٍ بخىاٞغ اإلاٗلىماث ٖجاا  خُض ؾدخًمً مجمٖى

تي مً اإلادخم. ؤن جخالثم م٘ جى٢ٗاث ألاٞغاص  خُض ؾِخم ج٣ُُم طل٪ مً ٧اٞت الىظهاث الؿُاخُت ال

 .٢1بلهم بةؾخسضا  ٖضص ٦بحر مً الٗىام. ٣٦ُمت الى٣ىص و ٖىانغ الجظ  ي  الىظهت الؿُاخُت

 (Goodallج كساز كؼلت الظاثذ لـ )(: همىذ19الؼيل )                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Source : Goodall (1988).     

 

٠ُ لُٟؿغ ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ي  ٢ُإ الؿُاخـــت   :(Middleton, 1994)همىذج  .7.3
َ
َنمم َظا الىمىطط و ٦

و ًٓهغ ظلُا ؤن َظا الىمىطط  ؤلاطخجابت لظلىن اإلاؼتري". -"همىذج اإلاىبهاثو ؤَل٤ ٖلُه ناخبه 

  "تؤلاطخجاب –اإلالالجت  –"اإلاىبهاث ٌؿدىض زالزت م٩ىهاث ؤؾاؾُت ه   (20)مبحن ي  الك٩.  ٦ما َى 

ب مجاا اإلاٗلىماث  خُض ًخل٣ى اإلاكتري ؤو الؿاثذ اإلاىبااث مً البِئت الخاعظُت  و التي ًمخو و ٌؿخٖى

ط مً التي ٌؿخٗملها ي  حك٨ُ. نىع خى٫ الىظهاث الؿُاخُت اإلاخاخت  بٌٗ َظٍ اإلاٗلىماث مإزى 

٣ُت التي ج٣ى  هاا اإلاىٓماث الؿُاخُت  ؤما البٌٗ آلازغ ُٞدك٩. بمغوع الى٢ذ  ؤلاجهالث الدؿٍى

ت ؤو ألاٞال   غ ؤلازباٍع ا ……هدُجت للمداصزاث م٘ ألانض٢اء  ؤو مكاَضة الخ٣اٍع  .و ٚحَر

ت مإو لخ٩ىن مٗالجت جل٪ اإلاٗلىماث الخُىة اإلاىالُت ي  ؾلى٥ الؿاثذ و التي جخ ً الٗىام. زغ بمجمٖى

ؤلاظخماُٖت و الصخهُت و الىٟؿُت التي ًخمحز هاا  و ًإح  اجساط ٢غاع ما ل٩ُىن مدهلت جااثُت لهظٍ 

                                                           
1
 Walaiporn Rewtrakunphaiboon (2004), « Effects of Package Holiday Information Presentation on 

Destination Choice », A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Schoolof~anagernent, 

University of Surrey, PP.14. 

ــــــسهباث  الخـــــاحُاث و الــ

 الدوافم للرَاب في كؼلت

ــــؼل  جلُُم بداثل اللـ

ــــساز )حجص اللؼلت( ـــ  اللــ

 اللؼــــــلـــــــــــــــــــــــت

ـــا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــسطـ  الـ

 الخفظُالث

ـــاثالخ ىكلــ  

 مجمـــــــــــــــــــىكت الفــــــــــسص اإلادزواث الصىز 
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ت مً الخُاعاث اإلاُٗىت   الخُىة. َظا ألازحر ؾى٨ٗـ ٖلى َبُٗت بؾخجابت الؿاثذ  اإلا٩ىهت مً مجمٖى

ى  به  و وو٢ذ الؿٟغ  بلحاا  و مضة ؤلا٢امت ٞحاا  و  بما ي  طل٪ هٕى الىظهت الؿُاخُت  و الؿٗغ اإلاٚغ

ا  .1ٚحَر

 .(Middletonؤلاطخجابت لظلىن اإلاؼتري الظُاحي لـ ) -(:همىذج اإلاىبهاث20لؼيل )ا

 

 

 

 

 

 

Source: Middleton (1994). 

٣ًض  ناخبي َظا الىمىطط هٓغة ا٦ثر ويىخا ل٨ُٟت بجساط : (Woodside & Macdonald, 1994)همىذج  .8.3

اث ال٣غاعاث اإلاغجبُت  بغخلت ؾُاخُت  بط ٌكحر صون ٚحٍر مً الىماطط الؿاب٣ت الظ٦غ بيى زماهُت مجمٖى

٣ا إلاا َى مىضر ي  الك٩.  ُت مً الخُاعاث التي ًخًمجاا ؾلى٥ الؿاثذ حكم. ٞو بزخُاع  (21)ٖٞغ

الىظهت  بزخُاع ؤلا٢امت  بزخُاع اليكاٍ  بزخُاع ٖىانغ الجظ   بزخُاع مى٣ُت الىظهت و َغ١ 

٣ت الىنى٫ بلح ٗا   بزخُاع الهضاًا و َغ١ الكغاء اإلاؿخضا   بياٞت بيى جدضًض ٍَغ اا  بزخُاع ؤلَا

ؤلازخُاعاث جل٪  ٚحر ؤجاما ًىضخان بةؾخٗمالهما ألؾهم طاث بججاَحن ؤن مً اإلام٨ً جدضًض الخُاعاث 

 . 2ٌٗالتي ج٩ىن ؾببا ي  ب٣ُت الخُاعاث ألازغي  و بن ٧اهذ جل٪ الخُاعاث ٧لها ؾببا ي  بًٗها الب

٦ما ٌكحران بيى ؤن جل٪ الخُاعاث ًخم جدضًضَا مً زال٫ ؤعبٗت ٖملُاث ؤؾاؾُت جبضؤ بالخهـــــــى٫ ٖلى 

اإلاٗلـــىماث و مً زم حؿلؿ. ٖملُاث مٗالجت جل٪ اإلاٗلىماث بيى خحن الىنى٫ بيى جدضًض هىاًا الؿاثذ 

اث مً الٗىامــــ. ممشلـــت ٦مغخلت حؿب٤ مباقغة بجساط ال٣غاع الجااج . جخإزغ َظٍ الٗملُاث لش الر مجمٖى

ـــغاُٞت و الىٟؿُـــت و ال٣ُم الظاجُت للمؿتال٪  و جإزحر ٧. مً الٗاثلت ؤو ألانض٢اء   ؤو  ي  الٗـــىام. الضًمٚى

٤ اإلاسخلٟت. و ًىضر الىمىطط ؤًًا ؤن ج٣ُُم هخاثج الخجاع   الجماٖت  بياٞت بيى جإزحر ٖىام. الدؿٍى

       تــــىن مغخلت مهمت لخدضًض مكاٖغ الؿاثذ اإلاسخلٟـــٖملُت نى٘ ال٣غاع  ؾ٨ُالؿُاخُت الٟٗلُت بٗض 

                                                           
1 Muhannad M.A Abdallat & Hesham El –Sayed El – Emam, « Consumer Behavior Models in Tourism 

Analysis Study”, Department of Tourism and Hospitality, Faculty of Tourism and Archeology  

King Saud University. 
2
 Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wöber & H. Werthner (2006), « Destination Recommendation Systems: 

Behavioral Foundations and Applications », First Edition, Published by, PP. 20. 

سويقيةتاإلتصاالت ال  
 

مصادر المعلومات 
 األخرى

 سلوك المشتري:
 ماذا؟ 
 أين؟ 
 كم مرة؟ 

 

 
 ص المشتري:ئخصا
ة، ـــــاإلجتماعي ة،ــــــــــالثقافي

 .الشخصية، و النفسية

 

عمليات معالجة اتخاذ 
 ن قبل المشتريالقرار م

 ؤلاطخجابت اإلالالجــــــــت اإلاىبهاث
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و التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مخٟاوجت بحن الغيا و ٖضمه  مما ؾُازغ بُبُٗت الخا٫ ٖلى الىىاًا الؿلى٦ُت 

 اإلاؿخ٣بلُت.

 .(Woodside & MacDonald(:همىذج كسازاث بزخُاز اإلاظتهلً في الخدماث الظُاخُت لـ )21لؼيل )ا

 

  

 

 

 

 

Source: Woodside & MacDonald (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الٗىامـــــــــــــــــــ.  

الضًمىٚغاُٞت 

و الىٟؿـــُـــــــــــت  

 ال٣ُض الظاجُت

جإزُــــــــــــــــــــــــغ 

الٗـــــــاثلــــــــت  

ألانــــــــــــــــض٢اء  

 و الجماٖـــــــــت.

 

ــــــــــس جإزُــــــــــــــ

م  الدظــــــٍى

البــــدــــــض ٖـــــــــــــً 

اإلاٗلـــــىمــــــــــــــــــــــاث     

و جل٣حاا.     

 

بؾخٗمـــــــــــــا٫  

جغظمت  و ج٣ُُم 

 اإلاٗلىماث.

 

بؾخســــــــــــضا  

 ً الضللث لخ٩ٍى

 الىىاًا.

 

 الىىاًا

 

م ـــج٣ُُ
 الخجاع 

 

ا     ــــــــــــــــــــــالغي
ٖض  الغيا   

 

 

 الىىاًا

 

بزخُاع 

 الىظهت

بزخُاع 

 اليكاٍ

٣ت  ٍَغ

 ؤلازخُاع

بزخُاع 

ٗا   ؤلَا

بزخُاع 

 ؤلا٢امت

بزخُاع 

ٖىانغ 

 الجظ 

بزخُاع مى٣ُت 

 الىظهت و الُغ١ 

 الهضاًا الصخهُت  
 و الكغاء اإلاؿخضا 
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 و اللىامل اإلاازسة فيها: آلُت بزخُاز الىحهت الظُاخُتفهم اإلابدث الثاوي: 

تراٝ بإن بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ٌٗخبر  حكحر مسخل٠ الضعاؾاث و البدىر ألا٧اصًمُت بيى يغوعة ؤلٖا

الخسُُِ للغخالث ٖىض الؿاثذ  لظل٪ ْهغا الٗضًض وظهاث الىٓغ اإلاٟاَُمُت  الجاهب اإلاغ٦ؼي ي  ٖملُت

اعتاا.  التي ؾٗذ بيى ٞهم ال٨ُُٟت التي ٣ًى  مً زاللها الؿاثذ بةزخُاع الىظهت الؿُاخُت التي ًىىي ٍػ

ؤن بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ٌٗخبر ؤَم ٖام. مً بحن ظمُ٘ ال٣غاعاث ي  ٖملُت  (Um, 1993)خُض ٣ًى٫ 

ى٘ ال٣غاع الؿُاح   و ٖلُه ع٦ؼث البدىر ظهىصَا هدى ٞهم الُغ١ التي ٣ًى  ألاٞغاص مً زاللها ن

ت مً الىظهاث اإلادخملت هم ٖلى مجمٖى  . 1بةزخُاع الىظهت الؿُاخُت الجااثُت لهم بٗض حٗٞغ

 :البدث كً اإلاللىماث و جددًد البداثل. 1.2

ا و مدٟؼا ؤن الؿاثذ اإلادخم. ًه (Mayo & Jarvis 1981)٣ًى٫  بذ ناوٗا لل٣غاع ٖىضما ٩ًىن مضٖٞى

ت مً ال٣غاعاث خى٫ ؤًً ًظَب  و متى ًظَب   للؿلى٥ الؿُاح   خُض ًجب ٖلُه ؤن ًخسظ مجمٖى

ت ٦بحرة مً البضاث.  ٦ُُٟت الىنى٫ بيى طل٪ اإلا٩ان  و ماطا ؾُٟٗ. َىا٥  مما ؾُجٗله ؤما  مجمٖى

٣ا للمٗاًحر ال و ٖلُه ؾ٣ُى  الؿاثذ اإلادخم. ٦سُىة   2تي ًغاَا مىاؾبتاإلاخاخت و التي ؾُٟاي. بُجاا ٞو

ؤويى بجم٘ ال٣ضع ال٩اي  مً اإلاٗلىماث  التي ؾخ٩ىن صٖامخه و الىؾُلت التي  حؿاٖضٍ ي  اإلاٟايلت بحن 

غة له  و بالخاي  بجساط ال٣غاع الؿلُم الظي ًخ ىا٤ٞ م٘ صواٞٗه التي ٧اهذ وعاء ٧اٞت جل٪ الباصث. اإلاخٞى

 .  ؤنالالؿلى٥ الؿُاح

نىاٖت الؿُاخت ي  ًىمىا ؤن  (Björk & Kauppinen-Räisänen,2014)ًظ٦غ  البدث كً اإلاللىماث:. 1.1.2

َظا مً الهىاٖاث التي حكهض ٦شاٞت ٖالُت ي  اإلاٗلىماث ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى  ٚحر ؤن خاظت الؿاثذ 

َا اإلاسخلٟت مً ٢بله ٌٗخبر لخل٪ اإلاٗلىماث لم جخٛحر  و مىه ٞةن البدض ًٖ جل٪ اإلاٗلىماث مً مهاصع 

زُىة طاث ؤَمُت بالٛت باليؿبت له إلجساط ال٣غاع الجااج   ٞهي طاث ؤزغ بالٜ ي  جدضًض ق٩. الؿلى٦ُاث 

الٗضًض مً الباخشحن بيى ب٦دكاٝ ٧اٞت ال٣ًاًا التي جدُِ بؿلى٥  إال٣غاعث اإلاخسظة. و ٖلُه ًلج و 

ؤن ٖملُت  بيى ؤن الضعاؾاث و ألابدار جظ٦غ  شحنكحر هٟـ الباخٌ ٦ما .3بدض الؿُاح ًٖ اإلاٗلىماث

ا الٗاَٟ  البدض ًٖ اإلاٗلىماث ٢ب. الغخلت الؿُاخُت مً قإهه زضمت ٖضة ؤٚغاى ؾىاءا   ؤو ــــــإلاضلَى

٢ض جخجاوػ  لضوعَا ي  الخسٌُٟ مً الخهىعاث اإلاغجبُت باإلاساَغ و صعظت ٖض  ال٣ُحن لضي الؿاثذ  و 

                                                           
1
 Um S. (1993), «Pleasure Destination Choice », In M.A. Khan, M.D. Olsen & T. Var (Eds.), VNR's 

encyclopedia of  hospitality and tourism  (pp. 811-821). New York: Van Nostrand Reinhold. 
2
 Stiven  Pike (2004), “Destination Marketing Organization”, First Edition, Published by Elsevier Ltd, PP.105 

3
 Peter Björk &  Hannele Kauppinen-Räisänen (2014), « Contemporary Insights To The Dynamic Pre-Trip 

Information Sourcing Behaviour », Journal of Tourism and Hospitality Research . 
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ا طل٪ ي  خالث ؤزغي خُض ًم٨ً  ؤن ج٩ىن بمشابت اإلادضص ألاؾاؾحى لؿلى٥ الؿاثذ اإلادخم.  بةٖخباَع

ً مضع٧اث الؿاثذ خى٫ الىظهاث الؿُاخُت  و التي حؿاٖضٍ ٖلى جهيُٟها  )نىع ( مضزالث ٖملُت ج٩ٍى

اث مسخلٟت بياٞت بيى ؤجاا ًم٨ً ؤن حٗب صوعا َاما ي  جسٌُٟ مكاٖغ الخًاع  ال٣ٗل    بيى مجمٖى

التي ًم٨ً جٓهغ بٗض ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت و الؿٟغ بلحاا ٧الكٗىع بٗض   لضي َالء الؿُاح و 

مئىان  و الالؤمً  .1الغاخت و ؤلَا

٩اٞت ؾماث و زهاثو ؤن ؤلاإلاا  ب الظًً اَخمىا بضعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ ٣ًى٫ الباخشحن مىه و 

 َ الؿُاخُت الىظهاث
 
٤ اإلاٗلىماث اإلاخاخت لضي الؿاثذ ًلٗب صوعا اما ي  جدضًض الىظهت ًٖ ٍَغ

و ٖلى الٗمى  ٣ًى  الؿاثذ ٖاصة بالخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ال٩اُٞت التي جم٨ىه  الؿُاخُت اإلاًٟلت لضًه.

غاى الؿاب٣ت الظ٦غ ٖامت  و لخٟاصي وؿبت اإلاساَغ التي  مً بجساط ال٣غاع اإلاىاؾب لخضمت مج. ألٚا

ً مسخلٟحن مً  سخهىن ي  َظا الهضص ٌكحر اإلا ًم٨ً ؤن ًخٗغى لها زانت  و  بيى ؤن َىا٥ مهضٍع

 :2مهاصع اإلاٗلىماث َما

  :و ه  اإلاٗلىماث اإلاسؼهت ي  طا٦غجه و اإلاخٗل٣ت باإلاكاٖغ و الٗىاَــ٠ الىاججت ًٖ اإلاصادز الدازلُت

    الخجــــاع  و الخبراث الؿاب٣ت التي مغ هاا الؿاثذ ٖىض ٢ُامه بةزخُاع وظهاث ؾُاخُت ي  اإلااضخي 

خٟاصة مجاا ي  ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث اإلاؿخ٣بلُت  بياٞت بيى جل٪ اإلاٗلىماث التي التي ًم٨ىه ؤلاؾ

         حٗغى لها ؾاب٣ا مً اإلاهاصع الخاعظُت. و ٌٗخبر َظا الىٕى مً اإلاٗلىماث ٖغيت لئليمدال٫ 

ت مدضصة مً  و الخالشخي م٘ مغوع الى٢ذ و ٖلُه ٞةن الؿاثذ مً اإلاغجر ؤن ًخظ٦غ ٣ِٞ مجمٖى

 اإلاسؼهت ي  طا٦غجه ٖىض ٢ُامه بٗملُت البدض الضازل .اإلاٗلىماث 

  :ن ج٩ىن ؤؾاؽ إلجساط ال٣غاعاث ؤباإلياٞت بيى اإلاهاصع الضازلُت التي ًم٨ً اإلاصادز الخازحُت

خُت ٞةن اإلاؿتال٪ ٢ض ًلجإ ي  بٌٗ ألاخُان لل٣ُا  بٗملُت بدض زاعج  ٖىضما ًٟخ٣ض اإلاهضع ُاالؿ

البدض ي  اإلاهاصع الخاعظُت ي  اإلادُِ ؤو البِئت التي  هاا  ؤي ؤهالضازل  ؤو ًيخابه ق٪ ي  مهضا٢ُت

ؾماث ٧.  ٌِٗل ٞحاا للخهى٫ ٖلى ال٣ضع ال٩اي  مً اإلاٗلىماث خى٫ الىظهاث الؿُاخُت اإلاخاخت و 

  مجاا ل٣ُغع ؤي مجاا ؾُسخاع.

اإلادخم.   ؤصهاٍ ًىضر جهي٠ُ ل٣اثمت مً مسخل٠ اإلاهاصع اإلادخم. ؤن ٌؿخٗملها الؿاثذ (02)الجضو٫ 

 ي  البدض ًٖ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت و الض٣ُ٢ت التي جم٨ىه مً بجساط ؤًٞ. ال٣غاعاث

                                                           
1
 Peter Björk &  Hannele Kauppinen-Räisänen (2014), Ibid. 

2
 Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (2013), Ibid. 
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 كاثمت مصادز اإلاللىماث الخازحُت. (:02الجدٌو )

ف مصدز اإلاللىماث هىق مصدز اإلاللىماث  حلٍس

الؿ٩ان الكب٩اث ؤلاظخماُٖت: اإلاٗاٝع  الىالضًً و ألاق٣اء  ألانض٢اء و الؼمالء  الجحران   بحخماعي

 اإلادلُحن  ألاٞغاء اإلالخ٣ى هام بالهضٞت.

ت بمٗىاَا الىاؾ٘: ٦خِباث اإلاكٛلحن  ججازي  اإلاٗلؼماث اإلاده. ٖلحاا مً الكب٩اث الخجاٍع

الؿُاخُحن  و٧الث الؿٟغ  اإلاىٓماث الؿُاخُت  اإلا٩اجب الؿُاخُت  ال٣ىهلُاث و 

 الؿٟاعاث

 ٦خب ألاؾٟاعال٨خب ؤلاعقاصًت  الخغاثِ الجٛغاُٞت  و  دالثل

ت  وطاثل ؤلاكالم ال  اإلا٨خىبت  اإلاله٣اث  ؤ٢غام  ؤقَغ ىن  وؾاث. ؤلٖا الؿىما  الغاصًى  الخلٍٟؼ

 الُٟضًى  ألا٢غام اإلاضمجت.

٨خحر  اإلاٗاظم  و مسخل٠ الىزات )ما  اللساءة اإلاهاصع اإلا٣غوءة باإلاٟهى  الىاؾ٘: الغواًاث  ال٩اٍع

 ٖضي الضلث. و ال٨خب الؿُاخُت(

الخجاع  الصخهُت: " ؤٖلم ألهجي ػعث طل٪ اإلا٩ان مً ٢ب."  ؤو " ل٣ض ؾب٤ ي  و مغعث  سبتالخج

 بمٗلىماث ًٖ َظا اإلا٩ان"

مهضع اإلاٗلىماث َى شخو مٗحن مً وخضاث نى٘ ال٣غاع  مشا٫: الصخو الظي ٢ا   وخدة صىم اللساز

 بخجغبت الىظهت الؿُاخُت.

ً وٗٝغ ال٨شحر مً ألاقُاء بإهٟؿىا"  " ؾمٗىا مهاصع اإلاٗلىماث ٚحر مدضصة ظُضا:"هد دازلي

 ال٨شحر ًٖ الىظهت الؿُاخُت"  الش٣اٞت الٗامت  و اإلاهالر الصخهُت.

يُت طاث ألاَضاٝ الٗلمُت. الدوزاث الخللُمُت  الٟهى٫ الضعاؾُت و الضوعاث الخ٩ٍى

 ؤلاقاعة بيى ألاخضار الخالُت  و ألازباع ألازحرة. ألازباز

Source : Alain Decrop (2006). 

و ٤ٞ ما َى  ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٖملُت البدض ي  اإلاهاصع الخاعظُت طاث وظهحن مسخلٟحنمً ظهت ؤزغي  و 

 :1اإلابحن ؤصهاٍ (03)مىضر ي  الجضو٫ 

 :ظ. بجساط ال٣غاعاث التي ؤجخمش. ي  ٧اٞت اإلاٗلىماث التي ًخم ظمٗها مً  البدث كبل كملُت الؼساء

و ًىُل٤ مباقغة بٗض ْهىع  ىاء بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ًم٨ً ؤن جهاصٝ الؿاثذ ٢ب. و ؤز

بت لضًه للظَا  ي  عخلت ؾُاخُت ٦ةؾخجابت لخل٪ الضواٞ٘ التي جسل٤ لضًه خالت مً  الضواٞـــ٘ و الٚغ

الالجىاػن التي ٌؿعى للخسلو مجاا بةًجاص و بزخُاع البضً. اإلاىاؾب مً مجم. البضاث. اإلاخاخت ي  

 الؿى١. 

                                                           
1
 Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (2013), Ibid. 
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 :٣ت مؿخمغة و مىخٓمت  خُض ًم٨ً ؤن ٩ًىن وكُا ختى  البدث اإلاظخمس ًدضر َظا البدض بٍُغ

بت ي  الؿلى٥ الؿُاح   ٣٦غاءة ألاٞغاص إلاجالث مخسههت ي  الىظهاث  ٢ب. ْهىع الضاٞ٘ ؤو الٚغ

الؿُاخُت  ؤو مُىلهم بيى مخابٗت البرامج اإلاخٗل٣ت هاا  ؤو جهٟذ اإلاىا٢٘ اإلاسههت لٗغى ممحزاث 

ا  صون الؿع  إلزخُاع ؤو الظَا  ألي مجاا. ُتخالىظهاث الؿُا  الٗاإلاُت مشال و ٚحَر

 الفسق بحن البدث اإلاظخمس و البدث كبل كملُت الؼساء   (:03الجدٌو )

 البدث اإلاظخمس البدث كبل كملُت الؼساء 

 مددداث البدث

 ؤلاعجباٍ بالكغاء؛ 

 بِئت الؿى١؛ 

 .الٗىام. اإلاى٢ُٟت 

 ؤلاعجباٍ باإلاخج؛ 

 بِئت الؿى١؛ 

 لٗىام. اإلاى٢ُٟت.ا 

 دوافم البدث

 .ًٞإلجساط ٢غاعاث قغاثُت ؤ   لبىاء بى٪ مٗلىماث خى٫ اإلاىخج  و ؤلاؾخٗمالث

 اإلاؿخ٣بلُت؛

 ُه  للمخٗت و التٞر

 مسسحاث البدث

 ت باإلاىخجاث و الؿى١؛ اصة اإلاٗٞغ  ٍػ

 ٢غاعاث قغاء ؤٌٞ ؛ 

 .اصة الغيا ًٖ هخاثج الكغاء  ٍػ

 ت باإلاىخجاث و ال اصة اإلاٗٞغ ؿى١ بيى: هجاٖت ج٣ىص ٍػ

 الكغاء اإلاؿخ٣بل   و الخإزحر الصخصخي.

 اصة الضاُٞٗت للكغاء ي  اإلاؿخ٣ب.؛  ٍػ

 .اصة عيا ًٖ البدض  و الىخاثج ألازغي  ٍػ

Source : Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (2013). 

ٗلىماث اإلاده. ٖلحاا بالُغ١ ؤن الؿاثذ اإلادخم. ٌٗخمض ب٨ثرة ٖلى اإلا (Um & Crompton, 1993)و ًغي 

الخاملت ي  اإلاغاخ. ألاويى مً ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاح   ٚحر ؤهه بدشه ًٖ جل٪ اإلاٗلىماث ًهبذ 

وكُا ي  اإلاغاخ. اإلاخإزغة مً الٗملُت طاتاا  ؤو بمٗجى آزغ ٞةن الؿاثذ اإلادخم. ًبدض بيكاٍ ٖاي  ًٖ 

ت زُاعاجه اإلادخملت التي حٗخبر وظهاث ططاث  اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بالىظهاث الؿُاخُت التي ج٩ىن مجمٖى

 .1ظاطبُت ي  مٗخ٣ضاجه و جخماشخى م٘ الٓغوٝ اإلاى٢ُٟت التي ٌٗكها ي  ٢ُضَا

جظ٦غ مسخل٠ الضعاؾاث و ألابدار اإلاخاخت ي  َظا اإلاُضان بيى حؿمُت  جددًد مجمىكت ؤلازخُاز:. 2.1.2

ت البضاث. اإلاسخلٟت مً الىظهاث الؿُاخُ ت التي ج٩ىن ي  طًَ اإلاؿتال٪ و التي ًم٨ً ؤن ًسخاع مجمٖى

اعتاا بـ  ؤؾاؾُا ي  ٖملُت مخٗضصة   َظٍ ألازحرة حك٩. ٖىهغا "مجمىكت ؤلاكخباز"ؤخضَا ل٩  ٣ًى  بٍؼ

اإلاغاخ. َضٞها بزخُاع الؿاثذ اإلادخم. للىظهخه الؿُاخُت الجااثُت  و ٖلُه ؤنبذ البدض ي  َظا 

                                                           
1
 Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wöber & H. Werthner (2006), Ibid, PP. 20. 
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ً الظًً ٌؿٗىن اإلاىيٕى مُضاها زهبا ظظ  بَخ ما  الٗضًض مً ألا٧اصًمُحن ؤَ. ؤلازخهام و اإلاضًٍغ

 ألن ج٩ىن وظهاتام الؿُاخُت يمً بٖخباعاث الؿُاح اإلادخملحن للخُاػة ٖلى خهت ؾى٢ُت مالثمت.

خباع ض  مٟهى  مجمىٖت ؤلٖا
ُ
اٍ  (Wright & Barbour, 1977)ألو٫ مغة مً ٢ب. ٧. مً  و ٢ اللظان ٖٞغ

٠ ٤ مً َٝغ"اإلاجمىكت اإلاثازة" مٟهى   بخٍٗغ٠ مكابه لخٍٗغ  Howard)٧. مً  اإلاؿخدضر ي  الدؿٍى

& Sheth, 1969)  ٍا اإلاكتري م٣بىلت ي  ٖملُت قغاء ت التي ٌٗخبَر و الظي ًض٫ ٖلى:" الٗالماث الخجاٍع

ها 1اإلا٣بلت" ت التي ًمخل٨ها اإلاؿتال٪ ي  (Nedungadi, 1987). ٦ما ٖٞغ  بإجاا:" مجمىٖت الٗالماث الخجاٍع

 . 2الظا٦غة الكٛالت ي  مىاؾبت قغاء مُٗىت"

ت التي ًإزظَا  (Roberts & Lattin, 1991)ؤما  ٣ٞض ؤقاعا بيى طاث اإلاٟهى  ٖلى ؤهه :" الٗالماث الخجاٍع

ب" خباع ؤزىاء الكغاء اإلاؿخ٣ب. ال٣ٍغ ٠ الؿاب٣ت وكحر بيى بن 3اإلاؿتال٪ بٗحن ؤلٖا . مً زال٫ الخٗاٍع

خباع ي  ألا  ت ؤلٖا ت التي جخ٩ىن مً اإلاىخجاث ؤو ٖالماث مٟهى  مجمٖى ٣ُت ًض٫ ٖلى اإلاجمٖى صبُاث الدؿٍى

ت ما  و التي حك٩. ؾلت مً البضاث. اإلادخم. ؤن ًٟاي. اإلاؿتال٪ بُجاا ل٣ُى  بخدضًض بزخُاٍع  ججاٍع

الجااج   ختى و بن ٧ان ٖلى صعاًت و ٖلم ٧ام. بٗضص ؤ٦بر مً البضاث.  ؤي ؤهه ٢ض ٣ًصخي ٖضصا مً جل٪ 

 ث. مً خؿاباجه. البضا

اإلاجمىٖت اإلاشاعة مً  تؤو٫ مً ؾإع بيى الخد٤ُ٣ ؤَمُ (Woodside & Sherrell, 1977)و ٢ض ٧ان ٧. مً 

الىظهاث الؿُاخُت ي  ٖملُت اجساط ال٣غاع مً ٢ب. الؿاثذ  خُض ٧ان صاٞٗهما الُغح ال٣اث. بإن 

"  و  َى ما ًمش. مهمت نٗبت إلاٗٓم وظهت ؾُاخُت ؤو ؤ٦ثر 15"الٗملُاث ال٣ٗلُت مُالبت بخ٣ُُم مالمذ 

و ٖلُه ٞةجام ٌؿٗىن بيى جسٌُٟ مجمىٖت البضاث. اإلادخملت التي حك٩. اإلاجمىٖت اإلاشاعة   الؿُاح

٦جؼء مً اإلاجمىٖت ؤلاظمالُت  َظٍ ألازحرة جخإل٠ مً ظمُ٘ جل٪ الىظهاث التي ٢ض ج٩ىن ؤو ٢ض ل 

 .4ج٩ىن مخاخت و مٗغوٞت للؿاثذ

اث ٣ُٞى٫ ؤن: " (Moutinho, 2002)و مً ظاهبه ًىضر  َىا٥ وظهاث الٟغ١ بحن ٧اٞت جل٪ اإلاجمٖى

ت اإلاشاعة  صاز.  ؾُاخُت مُٗىت ؤو مىخجاث ؾُاخُت التي ًإزظَا الؿاثذ بٗحن ؤلاٖخباع حؿمى باإلاجمٖى

                                                           
1
 Joel L. Horowitz & Jordan J. Louviere (1995), “What Is The Role Of Consideration Sets In Choice 

Modeling?”, Published in the International Journal of Research in Macketing, Vol. 12, PP.39-54. 
2
 John Roberts & Prakash Nedungadi (1995), “Studying Consideration In The Consumer Decision Process: 

Progress And Challenges”, Published in the International Journal of Research in Macketing, Vol. 12, PP.3-7. 
3 Walaiporn Rewtrakunphaiboon (2004), Ibid, PP.30. 
4
 Pike stiven (2004), Ibid, PP.213. 
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اث التي ًجب ؤن جإ ت مسخل٠ مً اإلاجمٖى  ي  مسخل٠ مغاخ. ال٣غاع  بالخؿبانظ زَظٍ ألازحرة مجمٖى

 :1ه 

 غة ي  الؿى١ الؿُاح   ختىاإلاجًم ظمُ٘ البضاث. الؿُاخُت اإلادخملت  و ت ؤلاحمالُت:اإلاجمىك     خٞى

ا؛  و بن ٧ان الؿاثذ ل ٖلم له هاا ؤو ل ٌؿخُُ٘ جظ٦َغ

  :جخإل٠ مً ظمُ٘ البضاث. الؿُاخُت ي  الؿى١  ٚحر مٗلىمت مً ٢ب. اإلاجمىكت هحر ملسوفت

 الؿاثذ؛ 

 :ا ي  ه٣ُت ػمً جدخىي ٖلى مجم اإلاجمىكت اإلالسوفت . البضاث. الؿُاخُت التي ًم٨ً للؿاثذ جظ٦َغ

 مٗحن؛

 :ت الىع   بٌٗ مجاا ٣ِٞ ؾخٗخبر َامت  مجمىكت ؤلاكخباز مً بحن ٧اٞت البضاث. اإلاخاخت ي  مجمٖى

 باليؿبت للؿاثذ ي  اإلاى٠٢ الكغاج ؛

  :ثذ و ٚحر ٢ابلت بٌٗ البضاث. ٢ض ج٩ىن مهمت  ٚحر ؤهه بُٗضة ًٖ بم٩اهُاث الؿااإلاجمىكت الخاملت

 ؛للخد٤٣  بؿبب ال٣ُىص اإلاالُت

  :جدخىي ٖلى البضاث. التي ؾخٗغى ٖلى الخد٨ُم ال٣ٗل   مً خُض الهٟاث مجمىكت ؤلازخُاز

 التي  ج٩ىن َامت باليؿت للؿاثذ اإلادخم.  و مضي بٖخ٣اصٍ ؤجاا ؾخد٤٣ له الٟىاثض اإلاخى٢ٗت؛

  :ت مً البضاث. طاث الهىع بىاءا ٖلى ٖملُت الخ٣ُُم  ؾِخاإلاجمىكت اإلاسفىطت م ب٢هاء مجمٖى

 الؿلبُت مً بزخُاعاث الؿاثذ؛

 :ا ٧ىظهت جااثُت  مجمىكت اللساز جدخىي ٖلى ؤًٞ. البضاث. التي ًُمذ الؿاثذ اإلادخم. ي  بزخاَع

 له.

ت بٖخباٍع  ٣ًى٫ ٧.  و لٟهم ال٨ُُٟت التي ٣ًى  مً زاللها اإلاؿتال٪ بخدضًض البضاث. التي ج٩ىن مجمٖى

خباع ي  مجا٫ الدؿى٤ٍ مً زال٫  (Roberts & Nedungadi 1995) مً  ت ؤلٖا ؤهه ٢ض ظغي جىاو٫ مٟهى  مجمٖى

 :2زالزت م٣اعباث واؾٗت بيى خض ما  و التي  ًم٨ً ؤن جهى٠ بيى ماًل 

٣ا لهظٍ اإلا٣اعبت ٌؿدىض ٖلى ٨ٞغة ؤن  الفاثدة:-ملازبت الخيلفت (1 ت ؤلاٖخباع ٞو جدضًض مٟهى  مجمٖى

خباع  م٣اب. الٟىاثض  اإلاؿتال٪ ًىاػن ي  ت ؤلٖا ت بحن ج٩ال٠ُ يمها بيى مجمٖى ج٣ُُمه للٗالمت الخجاٍع

ت  و ٖلُه ًم٨ً ؤن ج٩ىن الخ٩لٟت ٖاث٣ا ي  جىؾ٘  الىاججت ًٖ يمها ؤو ب٢هاءَا مً جل٪ اإلاجمٖى

خباع. ت ؤلٖا  ٖضص البضاث. ي  مجمٖى

                                                           
1
 Luiz Moutinho (2000), “Strategic Management in Tourism”, First Edition,Published by CABI Publishing, 

PP.60 
2
 John Roberts &  Prakash Nedungadi (1995), Ibid. 
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ت الخللم:  (2 خباع ه  و ملازبت هـٍس ٤ َظٍ اإلا٣اعبت ٞةن مجمىٖت ؤلٖا ؾُلت بعقاصًت مخٗمضة حؿخٗم. ٞو

ب مسخل٠  مً ٢ب. اإلاؿتال٪ لخسٌُٟ الجهىص ٖىض الكغاء  خُض ًم٨ً للمؿتال٪ ؤن ًداو٫ ججٍغ

ت اإلاخاخت و التي َى ٖلم هاا  ٞمً زال٫ الخٗغى اإلاخ٨غع و الكغاء ؾِخٗلم بصعاط  الٗالماث الخجاٍع

خباع. ت ؤلٖا  ٖالماث مُٗىت ي  اإلاجمٖى

ت ملالجت اإلا (3 خباع  للىماث: ملازبت هـٍس ت ؤلٖا و ًغ٦ؼ َظا الىهج ٖلى الٗملُاث التي حك٩. مجمٖى

التي حؿخسض  مً ٢ب. اإلاؿتال٪ لٗملُت الكغاء الالخ٣ت. بياٞت بيى الٗىام. التي جدضص ؤن ٧ان ؤي 

خباع  ت ؤلٖا ٤ َظا الىهج  ٞةن مجمٖى ت ؾُضعط ي  جل٪ اإلاجمىٖت. ٞو بضً. مً الٗالماث الخجاٍع

 ث ؤلاصعا٦ُت و ال٣ٗلُت اإلاؿخسضمت مً ٢ب. اإلاؿتال٪ ي  ؾُا١ نى٘ ال٣غاع.جغجبِ ٖلى الٗملُا

ت بضاث. ؤلازخُاع  ً مجمٖى ؤن  (Decrop, 2010)٣ًى٫  و ي  َغح ًخىا٤ٞ م٘ اإلا٣اعبت الشالشت ي  ٖملُت ج٩ٍى

َىا٥ مغخلت بصعا٦ُت ي  باصت ألامغ ؤزىاء ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  ٞاألٞغاص ًم٨ً ؤن ٩ًىن 

واٖحن ؤو ظاَلحن بالىظهاث الؿُاخُت  و ؤجام ؾُسخاعون مً مجمىٖت الىظهاث الؿُاخُت اإلاٗغوٞت 

لضحام ؤو جدباصع بيى ؤطَاجام ي  جااًت اإلاُاٝ  و َى ما ًمش. جدضًا ؤما  مسخل٠ الىظهاث الؿُاخُت ألن 

ت ل٩  جضز. ي  بٖخباعاث الؿاثذ اإلادخم.  . 1ج٩ىن يمً جل٪ اإلاجمٖى

ؤلاصعا٥ ي  َظٍ اإلاغخلت  ًلٗب صوعا  ٣ًىلن ؤن خُضالسؤي  (kotler & armstrong, 1999)مً  و ٌكاع٦هم ٧.

بةهخ٣اء و جىُٓم و جٟؿحر اإلاٗلىماث التي ًمخل٨ها ؤو  الؿاثذَاما ٧ىهه الٗملُت التي ٣ًى  مً زاللها 

ة قاملت خى٫ خى٫ الىظهاث الؿُاخُت لخل٤ نىع  مً اإلاهاصع الخاعظُت ي  بُئخه اإلادُُت خه. ٖلحاا

٣هما غة. خُض ٣ًى  ؤي مؿتال٪ ٞو  :2بـ ٧اٞت البضاث. اإلاخٞى

 جغجِب اإلاٗلىماث بٗض ظمٗها؛ .1

 وي٘ مٗاًحر ؤلازخُاع؛ .2

 جدضًض البضاث. اإلاسخلٟت؛ .3

 اإلا٣اعهت بحن البضاث.. .4

ا الؿُاح اإلادخملحن خى٫ مضي و مىه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن  ألاخ٩ا  و الخ٣ُُماث ؤو الخ٣ضًغاث التي ًهضَع

مضزال ٌٗخبر ت بمخال٥ الىظهت الؿُاخُت للمحزاث و الخهاثو ال٣اصعة ٖلى جلبُت الٛغى مجاا  بم٩اهُ

                                                           
1 Alain Decrop (2010), “Destination Choice Sets: An Inductive Longitudinal Approach”, Published in Annals 

Of Tourism Research, Vol. 37 No. 01, PP. 93-115. 
2
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), “Principles of marketing”, 14th Edition, Published by Pearson, PP. 

148. 
 

https://www.researchgate.net/profile/Alain_Decrop
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ت ؤو ــــت ي  جل٪ الىظهــــَاما ي  ٢غاعاث الؿاثذ خى٫ ما بطا ٧ان ؾِؿعى للخهى٫ ٖلى ججغبت ؾُاخُ

اَا ؤلاٞغاص ي  مغخلت ظم٘ ظلُا ألاَمُت البالٛت التي جلٗباا اإلاٗلىماث التي ًخل٣ ما ًبرػإ ًٖ طل٪. ــؤلامخى

ى و مالثمت ــــاإلاٗلىماث ي  الخإزحر ٖلى بججاَاث و ٢غاعث بزخُاع الىظهاث الؿُاخُت التي جمش. بضاث. مشل

٣غ الٗضًض مً الباخشحن و ًخ٣ٟىن ٖلى ؤ للؿُاح اإلادخملحن. ًُ و ؤلاؾتاضاٝ  َمُت الهُاٚتو ٖلُه 

٣ُت  ٧ىن ؤن م زخُاع الىظهت الؿُاخُت بٗلىماث الؿاثذ لها ؤزغ ٖلى الجُضًً لبرامج ؤلاجهالث الدؿٍى

بت و ًيخجان الؿلى٥ ٤ جىلُض الىع  و ؤلاَخما   اللظان بضوعَما ًدٟؼان الٚغ  .الؿُاح  الٟٗل  ًٖ ٍَغ

  :بزخُاز الىحهت الظُاخُت. 2.2

خاو٫ الٗضًض مً ألازهاثُحن ٦ك٠ اللبـ ًٖ ٖملُت بزخُاع الؿاثذ للىظهت الؿُاخُت التي مً 

عخلت ؾُاخُت  َظٍ اإلاداولث التي نُٛذ ي   إلادخم. ؤن ج٩ىن زُاعا جااثُا له للظَا  ي  ُٖلت ؤو ا

ت و التي ؾيخُغ١ بيى بٌٗ مجاا ي  ي  َظا الجؼء  اج٣ٟذ ؤن الؿاثذ ٌؿخٗم.  هماطط ؾلى٦ُت مخىٖى

٠ اإلاٗلىماث عنُضٍ مً اإلاٗلىماث التي خه. ٖلحاا مً البِئت الضازلُت اإلاممشلت ي  طا٦غجه  و مسخل

ت مً الىظهاث اإلاخاخت لضًه.  التي جل٣اَا مً البِئت الخاعظُت ي  ٖملُت اإلاٟايلت  بحن مجمٖى

ا ي  مداولتاا لخىن٠ُ ؾلى٥ بزخُاع ٢ترخا  خُض (:Woodside & Lysonski, 1989همىذج ). 1.2.2

ىظهت الؿُاخُت بالاإلادخم.  الؿاثذلضي الىع   ان ُٞه ٦ُُٟت خضورهمىطظا ٌكغخ الىظهت الؿُاخُت

ا ٧ىظهت ٦سُىة حؿب٤ ٖملُت بيى همىطظهما  خُض ٌكحران مً زالله جااثُت لخ٣ا  ؾُاخُت بزخُاَع

ت ًإزظَا الؿاثذ ي   "مجمىكت الىحهاث الظُاخُت اإلاثازة"  ٖملُت ؤلازخُاع.  ؤزىاء اٖخباعاجه٦مجمٖى

٤ مسخل٠  ؤن  (22)٦ما َى مىضر ي  الك٩.  ٦ما ٌكضصان ج الدظىٍلي()اإلاٖىام. الدؿٍى اإلاؿخٗملت  ٍص

اث  مً ٢ب. الىظهاث الؿُاخُت  بياٞت بيى الخبراث الؿاب٣ت لضي الؿاثذ جلٗب صوعا ٦بحرا ي  مؿخٍى

ُه ه اعة وظهاث مُٗىت صون ؤزغي. ٩ًىن ؾببا   و َى ما ٢ضااٖو  ًىلض لضًت جًُٟالث مُٗىت و هُت لٍؼ

اع  الؿاثذ ن هُتؤهاا  اؤ٦ضث الضعاؾت التي ٢ام خُض ا ج ة وظهتي  ٍػ  هخإزغ بخًُٟلؾُاخُت صون ٚحَر

اإلاؿاٖضة ي  جٟؿحر ؾلى٥ الؿاثذ  و  ٢ض ؤْهغ َظا الىمىطط بٌٗ اإلاٟاَُم و ألا٩ٞاع  ؤؾاؾا  لىظهتل

 :1و التي جخمش. ي ؤزىاء ٖملت ؤلازخُاع  

 :ت مً اإلا السوابؽ اللاػفُت جخه. بىظهاث ؾُاخُت التي  دضصةو الٗىا٠َ اإلا كاٖغ مجمٖى

ا؛صون  مُٗىت  ٚحَر

                                                           
1
 Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wöber & H. Werthner (2006), Ibid, PP. 20. 
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  :ت    بياٞت بيىلضي الؿاثذ جخإزغ بالترجِب الٗا  للىظهت الؿُاخُتالخفظُالث الغوابِ مجمٖى

 ؛ماؾُاخُت  لىظهتمً ٢ب. الٟغص  مؿخىي جًُٟ. مٗحن اماالٗاَُٟت  و ًيخج ٖج

  :ازة اعة الؿاثذ لىظهت ؾُاخُت مُٗىت ي  خضوص ٞترة ػمىُت مُٗىت.الىُت للٍص  ؤي بخخما٫ ٍػ

 Woodside & Lysonski, 1989))بزخُاز الىحهت الظُاخُت ليل مً همىذج :(22الؼيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wöber & H. Werthner (2006) : Source        

ًخمحز َظا الىمىطط صون ٚحٍر مً الىماطط اإلاٟؿغة لؿلى٥   (:Um & Crompton,1990همىذج ). 3.2.2

زال٫  مًٞدؿب َى مىضر   مً الىماطط ألازغي  ٦ثر ح٣ُٗضاالؿُاخُت بإهه ألابزخُاع الؿاثذ للىظهت 

 :1زالزت مجمىٖاث ه  ٞةن َظا الىمىطط ًخ٩ىن  (23)الك٩. 

 :ا  اإلادزالث الخازحُت حكحر بيى مسخل٠ الٗىام. اإلاازغة ٖلى ٖملُت ؤلازخُاع التي ٩ًىن مهضَع

مً ألاصلت اإلالمىؾت اإلاغجبُت بؿماث البِئت الخاعظُت اإلادُُت بهاو٘ ال٣غاع  ممشلت ي  ٧. 

ت اإلاخٗل٣ت بالغؾاث. ؤلاجهالُت و التروٍجُت خى٫ الىظهت  و مسخل٠  الىظهت الؿُاخُت  و الغمٍؼ

  اإلادٟؼاث ؤلاظخماُٖت التي ٢ض ًخٗغى لها الؿاثذ اإلادخم.؛

                                                           
1 Um  S., John l. Crompton (1990) , « Attitude Determinants In Tourism Destination Choice », Published in 

Annals of Tourism Research, Vol. 17,PP. 432-448. 
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 :ملحن اإلاؿخمضة مً الخهاثو الىٟؿُــــت و ؤلاظخماُٖــــت للؿُاح اإلادخ اإلادزالث الدازلُت

 ٦سهاثههم الصخهُت  و  صواٞٗهم  و ٢ُمهم  و مىا٢ٟهم؛

 :التي جمشــ. ج٩امــــ. و اهضماط و جٟاٖ. ٦ال مً اإلاضزالث الخاعظُت مً ظهــت  الترهُباث اإلالسفُت

ت الىع   و مً زمت  و اإلاضزالث الخاعظُت مً ظهت ؤزغي  و ما ًيخج ٖجاا مً جدضًض إلاجمٖى

ت اإلاشاعة التي جدخىي   ٖلى الخُاع الجااج  للؿاثذ. اإلاجمٖى

ت اإلاشاعة بيى  ت الىع  بيى اإلاجمٖى و ٌكحر َظا الىمىطط بيى ؤن ٖملُت الخدى٫ و ؤلاهخ٣ا٫ مً مجمٖى

 :1الىنى٫ إلزخُاع الىظهت الجااثُت ًخًمً زمؿت ٖملُاث ه 

ً الؿاثذ إلاٗخ٣ضاث خى٫ ؾماث الىظهاث الؿُاخُت اإلاىظىصة ي  مجمىٖت الىع ؛ (1  ج٩ٍى

 ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت بٗض بجساط ٢غاع  الظَا  ي  عخلت ؾُاخُت؛ الكغوٕ ي  (2

ت الىع  مً زال٫ ألازظ  (3 ت اإلاشاعة اإلاك٩لت مً مجمٖى ج٣ُُم البضاث. اإلاىظىصة ي  اإلاجمٖى

ُت اإلادُُت بٗملُت الخُاع؛  بالخؿبان ألاويإ الٓٞغ

ت اإلاشاع  (4 ً مٗخ٣ضاث خى٫ ؾماث الىظهاث الؿُاخُت ي  اإلاجمٖى ة مً زال٫ البدض اليكِ ج٩ٍى

 ؤو اإلاؿخمغ ًٖ اإلاٗلىماث ي  ٧اٞت اإلاهاصع اإلاخاخت للؿاثذ؛

ت اإلاشاعة. (5 ٩ىهت للمجمٖى
ُ
 و ؤزحرا بزخُاع وظهت ؾُاخُت مدضصة مً مجم. الىظهاث الؿُاخُت اإلا

 (Um & Crompton, 1990)بزخُاز الىحهت الظُاخُت وفلا ليل مً همىذج (:23الؼيل )

 

 

 

 

 

 

Source : Um  S., John l. Crompton (1990)  

                                                           
1
 Alain Decrop (2006), “Vacation Decision Making”, Ibid, PP.30 

 ؛اخلصائص الشخصية 

 الدوافع؛ 

 القيم؛ 

 .ادلواقف 

 

 

ـــل ــــــــــمجموعــــة العوام
 ـــة:اإلجتماعية و النفسيـــ

 المحفزات المعروضة:

 ؛األدلة ادللموسة 

 رمزية؛ال 

 جتماعية.اإل 

 

 

 

 مجموعة الوعي

 المجموعة المثارة

 وجهة السفر

 الترهُباث اإلالسفُت اإلادزالث الخازحُت اإلادزالث الدازلُت



آلية إختيار الوجوة السياحية                                                  الفصل الثاني:                                                                                           

98 

َظا الىمىطط ٞةن ٖملُت بزخُاع الىظهت  خؿب (:Crompton & Ankomah, 1993همىذج ). 1.2.2

 الؿُاخُت لىظهاثسخل٠ اإلا "ٍ"فـــــسش  بل او٩ٗاؽ لٗملُته  مامً ٢ب. الؿاثذ اإلادخم. الؿُاخُت 

  (24)ىضر ي  الك٩. ٦ما َى م "مجمىكت ؤلاكخباز اإلابىسة"  خُض ج٩ىن اإلاخاخت له
ُ
وكإث ٖىضما ٢ض ؤ

ٖملُت مً بٖخباعاجه ي   ت ؤو هحر اإلاخىفسة"ـــــ"هحر اإلاخاخ٣ًى  الؿاثذ بةلٛاء ٖضص مً الىظهاث الؿُاخُت 

غ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت :مش.مسخلٟت  ؤلازخُاع  بؾدىاصا بيى ٢ُىص ٖض  ؤو   خى٫ جل٪ الىظهاث ٖض  جٞى

غ الى٢ذ ال٩اي  للظَا   غ اإلاحزاهُت اإلاىاؾبت ؤو   بلحااجٞى اعتااٖض  جٞى خإح  اإلاغخلت الشاهُت ي  ل  ...بلخ.لٍؼ

البضاث.  الىظهاث الؿُاخُت التي جضز. يمً ما ٌؿمىبة٢هاء ٧.  ٞحاا  ٣ًى  الؿاثذو التي  ال٣غاع 

ىيت وؤالخاملت   .1التي ؾب٤ ؤلاقاعة لها البضاث. اإلاٞغ

٤ َظا الُغح ج٤ًُِ هُا١ خهغ ٖضص البضاث. و حر اإلاؿخسضمت لن اإلاٗاً  ًغي ناخبي الىمىطط ؤٞو

غاُٞت  الؿُاخُت بحن الىظهاث ؤلازخُاع  ت مسخلٟت مً الٗىام. الضًمٚى    الىٟؿُت  و  جخمش. ي  مجمٖى

ُت  و اإلادٟؼاث  مجىٖت ؤزغي مً مسخل٠بيى باإلياٞت و الصخهُت لهاو٘ ال٣غاع   الٗىاث٤ الٓٞغ

ً مً اإلاغجر ؤن  مهمميًخى٢٘  بطاإلاٗغويت مً ٢ب. الىظهت الؿُاخُت   إزظوا ًالىمىطط ؤن اإلاؿاٍٞغ

الجىاهب ؤلاًجابُت للىظهت الؿُاخُت البضًلت ي  اإلاغاخ. اإلاب٨غة مً ٖملُت ؤلازخُاع )اإلاِؿغاث(  ي  خحن 

 جبرػ الجىاهب الؿلبُت ٦إؾاؽ للخ٣ُُم ي  اإلاغاخ. الالخ٣ت )اإلاشبُاث(.

 (Crompton & Ankomah, 1993) الظُاخُت وفلا لـ كملُت بزخُاز الىحهت همىذج(: 24الؼيل )

 

 

 

 

 

Source : John l. Crompton & Paul K. Ankomah (1993). 

                                                           
1
 John l. Crompton & Paul K. Ankomah (1993), « Choice Set Propositions In Destination Decisions », 

Published in Annals Of Tourism Research, Vol. 20, PP.461-476. 

 

خباع اإلاب٨غة ت ؤلٖا  مجمٖى

 

 ول الىحهاث الظُاخُت اإلادخملت

 

ت الٟاٖلت  اإلاجمٖى

 

ت ؤلا   ٖخباع اإلاخإزغةمجمٖى

 

 الىحهت الظُاخُت النهاثُت

 

ت اإلاجهىلت   اإلاجمٖى

 

ت ٚحر ٞاٖلت  اإلاجمٖى

 

ىيت ت الخاملت ؤو اإلاٞغ  اإلاجمٖى

 

    البضاث. التي ؾعى للخهى٫ ٖلى مٗلىماث خىلها 
 لم ٨ًترر لها  و
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الىظهت ةزخُاع ب اهمىطط زان(  Botha et al, 1999) ٧. مً ا٢ترح  (: Botha et al, 1999همىذج ) .4.2.2

 ٖلى (25)َى مىضر ي  الك٩. َظا الىمىطط ٦ما  " خُض ًدخىي "همىذج الخمىكم ـالؿُاخُت ؾمىٍ ب

اث مً الٗىامـ. اإلاازغة ي  َظٍ الٗملُـت التي جخمش. ي   ؾماث و   لضي الؿُاح الضواٞ٘ الظاجُتمجمٖى

الؿُاح بدُض ًىضخىن ؤن   للؿلى٥ الؿُاح  الٓغوٝ اإلاى٢ُٟت اإلاشبُت الىظهت الؿُاخُت  و

 ًُ خباع الؿُاخُت  ىن الىظهاث٣ُُم اإلادخملحن  ت ؤلٖا لضواٞ٘ الصخهُت )ٖىام. ةؾخجابت ل٦ ي  مجمٖى

اعة الىظهت الؿُاخُتالتي ًم٨ً ؤن  حٗغ٢. الٓغوٝ   ؾماث الىظهت )ٖىام. الجظ (  وو الضٞ٘(   ٍػ
1. 

٤ البدض الٟٗا٫ ٦ما ٌكضص الىمىطط ؤن مىظهت )اليكِ( ج٩ىن  اإلاٗلىماث اإلاده. ٖلحاا ًٖ ٍَغ

َمُت ال٨بري للؿاثذ  و ٢ضعة جل٪ الؿماث باألؾاؽ للبدض ًٖ اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بالؿماث طاث ألا 

باث الؿُاخُت  إلاىاظهت الخاظُاث الىٟؿُت اعة جل٪ الىظهت   و الٚغ و الٗىاث٤ اإلاخهىعة اإلاغجبُت بٍؼ

ن ج٩ىن ؾببا ي  ب٢هاءَا مىظ ؤ  نىعة الىظهت الؿُاخُت(  و التي ًم٨ً الخ٩ال٠ُالؿُاخُت )الى٢ذ  

 .2خؿبانالبضاًت ٦بضً. مدخم. ًم٨ً ؤن ًازظ بال

 ( Botha et al, 1999) يل مً لـ اإلافظس للملُت بزخُاز الىحهت الظُاخُت وفلا (: همىذج الخمىكم25الؼيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Source : Botha et al, 1999 

                                                           
1
 Christel Botha, John L. Crompton & Seong-Seop Kim (1999), “Developing a revised competitive position for 

Sun/Lost city, South Africa”, Published In Journal of Travel Research, Vol. 37No. 04, PP. 341-352. 
2
 Walaiporn Rewtrakunphaiboon(2004), Ibid, PP.30. 

 مجموعــــــــــــــات اإلخـــــــــــــــــــتيار

 مجموعة اإلعتبار المبدئية

 مجموعــــــــــــة الوعي

مجموعة اإلختيار 
  النهائية

 الخيار النهائي
 للوجهة السياحية 

 القوة النسبية لــ :

 ؛الـــــــــــــــــدوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 الشخصيــــــــــــــــــة )عوامل الدفع(؛

 ة الوجهــــــة السياحيــــــــــ مســــــــــات
 )عوامل اجلذب(.

 

 
 المثبطة الظروف

تلقــــي عــــــــرضي 
 للمعلومات

حصـــــول 
نشـــــــط 

 للمعلومــــــــات

نمــــط الحصـــــول على  عـــــــوامــــــــــــــــــــــــــل التموقـــــــــــــــــع
 المعلومـــــات

http://jtr.sagepub.com/search?author1=Christel+Botha&sortspec=date&submit=Submit
http://jtr.sagepub.com/search?author1=John+L.+Crompton&sortspec=date&submit=Submit
http://jtr.sagepub.com/search?author1=Seong-Seop+Kim&sortspec=date&submit=Submit
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٦ما جم ؤلاقاعة بلُه ؾاب٣ا ٞةن َظا الباخض ٣ًى٫ ٖملُت بزخُاع   (:Decrop, 2010همىذج ). 5.2.2

اث مدضصة مً وع  الؿاثذ  الىظهت الؿُاخُت جىُىي ٖلى ٖملُت بصعا٦ُت حؿاَم ي  زل٤ مؿخٍى

ت الىع "حك٩. الىظهاث التي ج٣ُُم  اإلادخم. بالىظهاث الؿُاخُت  و التي حؿاَم لخ٣ا ي  "      مجمٖى

ت اإلاشاعة" الؿُاخُت ٞؿخ٩ىن يمً ىظهتلبًجابُا الؿاثذ ٧ان ج٣ُُم و  ٌكحر بيى ؤهه بطا   ؤو  "اإلاجمٖى

ت البضًلت" ت اإلاؿدبٗضةةجاا ؾؾلبُا ٞ ها  ؤما بطا ٧ان ج٣ُُم"اإلاجمٖى  .1خ٩ىن ي  اإلاجمٖى

ت اإلاشاعة ًم٨ً ؤن ج٣ؿم بي٦ما ًىضر ؤن  زالزت مجمىٖاث ؤزغي وؿبت بيى ٖىام. الؿُا١ ؤو  ىاإلاجمٖى

زىاء ٖملُت نى٘ الضاثمت ؤ  ٞةطا ٧اهذ جل٪ الٗىام. جلٗب صوع اإلاشبُاث "الٗىام. اإلاى٢ُٟت"ما ٌؿمى 

ت خهى٠ ي  مجمىٖتؾٞةن الىظهت الؿُاخُت  ال٣غاع    بما بطا ٧اهذ جل٪ "الخلم حؿمى "مجمٖى

ُت  ت ٚحر مخاخت"خهى٠ ي  ؾٖابغة ٞةن الىظهت الؿُاخُت ؤو الٗىام. ْٞغ   ؤما الخُاع " للؿاثذاإلاجمٖى

ت البضًلت"ؤو  "ت اإلاخاختٖاإلاجمى "ُهى٘ مً ةهه ؾالجااج  ٞ " مجمىٖت الىع "مباقغة مً  ؤو   "اإلاجمٖى

اث اإلاىظىصة ي  الىظهوظهت ؾُاخُت مً  سخاع بن للؿاثذ ؤ ًم٨ًبِىما  .(26)٦ما َى مىضر ي  الك٩. 

ت  جخالشخى جماما   اإلاخاخت ؤو الؿُاخُت الىظهاثجخًاء٫ البضاث. ي  مجمىٖت البضًلت ٖىضما اإلاجمٖى

ه خؿباه لم ج٨ً ي وظهت ؾُاخُت ما اثُت بهٟت ٞج سخاع ًؤن له  ًم٨ًؤو   ؾاثضة بؿبب ٢ُىص مٗحن

 لضي الؿاثذ اإلاجهىلتالبضاث.  إن جخدى٫ الىظهت الؿُاخُت مً خالت ٦ ؤنال ي  بضاًت ٖملُت ؤلازخُاع 

ت  بيى  . البضاث. اإلاٗغوٞت لضًه مجمٖى

 Decrop, 2010))بزخُاز الىحهت الظُاخُت وفلا لـ  كملُت همىذج(:26الؼيل )

 

  

 

 

 

 

Source :  Alain Decrop (2010). 

                                                           
1
 Alain Decrop (2010), “Destination Choice Sets: An Inductive Longitudinal Approach”, Ibid. 
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 عوامل السياق: المجموعة  الحلم

 فية، ... إخل؛عية، الثقافية، اجلغراااإلجتم العوامل البيئية الخارجية: -
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 :الىفظُت، ؤلاحخماكُت، و اإلاىكفُت اإلاازسة كلى بزخُاز الىحهت الظُاخُتاللىامل  .3.2

ت مً الٗىام.  ٦ما ؤقاعاث بلُه مسخل٠ الىماطط الؿاب٣ت الظ٦غ ٞةن الؿاثذ ًم٨ً ؤن ًخإزغ بمجمٖى

خلٟت ؤزىاء بزخُاٍع لىظهخه الؿُاخُت الجااثُت  َظٍ الٗىام. ًم٨ً ؤن جيخمي لىاخض مً اإلاجمىٖاث اإلاس

 الخالُت: 

ت مً الٗىام. الىٟؿُت التي جى٨ٗـ ٖلى  اللىامل الىفظُت:. 1.3.2 ًخمحز ٧. ؾاثذ ًٖ ٚحٍر بمجمٖى

ىظهت الؿُاخُت  و التي ٚالبا ؾلى٦ُاجه الؿُاخُت  و ٖملُاث بجساطٍ لكتى ال٣غاعاث اإلاغجبُت بةزخُاع ال

 جغجبِ بىاخض مً الٗىام. الخالُت:

ٗبر الضاٞ٘ ًٖ الخالت الضازلُت اإلاؿدشاعة لضي ألاٞغاص م٘ وظىص َا٢ت لضحام لبلٙى الدوافم: ؤوال:  ٌُ

ت مً الؿلى٦ُاث َضٞها  َضٝ مٗحن  ٞالٟغص الظي ًمخل٪ صاٞٗا وكُا ٖلى بؾخٗضاص لل٣ُا  بمجمٖى

مً ألاَمُت بما ٧ان للمؿى٢حن الخٗٝغ ٖلى صواٞ٘ اإلاؿتال٪ الؿُاح   و ٞهم جد٤ُ٣ ٚاًت ما. و 

٩ىن الضاٞ٘ ؤو ًسل٣ه  جاصي بيى  ًُ الٗىام. و ألاؾبا  اإلا٩ىهت لخل٪ الضواٞ٘ لضًه  ٞاإلا٣ضعة ٖلى ٞهم ما 

ٞ٘ ال٣ضعة ٖلى جُىٍغ ؤلاؾتراجُجُاث و الخ٨خ٩ُاث الدؿى٣ٍُت الٟٗالت و ال٣اصعة ٖلى جدٟحز جل٪ الضوا

غ مىخجاث ًم٨ً لها ؤن ج٣اب.. المهم بخٞى  لضي ألاٞغاص  ؤو ؤلاجها٫ هام إٖل

الضواٞ٘ بإجاا: " جل٪ ال٣ىي ال٩امىت ي  ألاٞغاص و التي جضٞٗهم للؿلى٥ بةججاٍ  (م2006اإلاىصىز، )و ٌٗٝغ 

با ث مٗحن  التي ج٩ىن هاججت ًٖ ٖىام. بُئُت زاعظُت و هٟؿُت صازلُت زانت  جسل٤ لضي ؤلاوؿان ٚع

يخج َظٍ ال٣ىة خالت مً الخىجغ الىٟسخي اإلاغجبُت ي  ألان. بداظت ٚحر مكبٗت لضًه"
ُ
. ي  خحن 1ملخت  و ج

ها  "مهُلر ٖا  ألي ظؼء مً ٖملُت بٞترايُت هٟؿُت التي جىُىي ٖلى  ٖــلى ؤجاا: (Statt,2004)ٌٗٞغ

        . 2التي جغيحاما"مٗاو  ٧. مً الخاظُاث و البىاٖض  و الؿلى٥ الظي ًاصي بيى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

اث الخالُتَظا و   : 3ًجم٘ ؤٚلب ؤَ. ؤلازخهام ؤن الضواٞ٘ الؿُاخُت ًم٨ً ؤن جهى٠ ي  اإلاجمٖى

 :ايت  و الٗالط الهخ   .. بلخ؛ الدوافم الىفظُت  ٧اإلؾترزاء  و ؤلاؾخجما   و مماعؾت الٍغ

 :مً الًٍٛى الٗاَُٟت  ٧الخىحن  و الغوماوؿُت  و اإلاٛامغة  و الهغو   الدوافم اللاػفُت

ؼ ؤلاهخماء الضًجي  ... بلخ؛  و حٍٗؼ

                                                           
1
  .107   م 2006صاع و م٨خبت الخامض لليكغ و الخىػَ٘  الُبٗت ألاويى  ٖمان   "طلىن اإلاظتهلً: مدزل ؤلاكالن"،٧اؾغ ههغ اإلاىهىع    

2
 David A. Statt (2004), “ The Routledge Dictionary of Business Management”, Third Edition, Published by 

Routledge, PP 100. 
3
 Elena-Cristina Mahika (2011), “ Current trends in tourist motivation”, Published by Cactus Tourism Journal, 

Vol. 02, PP. 15-24. 
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 :اعة ألا٢اع  و ألانض٢اء  و ج٩ىًٍ ؤنض٢اء ظضص  ...بلخ؛ الدوافم الشخصُت  ٦ٍؼ

 :ت   و حٗلم مهاعاث ظضًضة  ... بلخ؛ دوافم جىمُت اللدزاث الراجُت ٘ مؿخىي اإلاٗٞغ  ٦ٞغ

 :اء  و الخٟغص  ... بلخ؛٧الخهى٫ ٖلى اإلاى  دوافم مسجبؼت باإلاياهت ؤلاحخماكُت  ضخى و ألاٍػ

 :٦مكاَضة اإلاٗالم الؿُاخُت  و ب٦دؿا  الخبرة خى٫ الش٣اٞاث ألازغي   الدوافم الثلافُت

 ...بلخ.

ت مً ال٣ىي الضازلُت للٟغص  ٠ الؿاب٣ت الظ٦غ  وؿخيخج ؤن الضواٞ٘ ه  مجمٖى مً زال٫ الخٗاٍع

لضازلُت و الخاعظُت ًم٨ً ؤن جازغ ي  ؾلى٦ُاث الىاججت ًٖ اإلادٟؼاث التي حكحر بيى مجمٕى اإلاازغاث ا

ألاٞغاص. و الىا٢٘ ؤن صعاؾت الضاُٞٗت ي  اإلاُضان الؿُاح  مً ؤنٗب و ؤ٣ٖض اإلاىايُ٘  ٚحر ؤجاا ل 

ت ال٣ىي  ها به ؾاب٣ا. و ٖلُه ًم٨ً ؤن وٗخبر الضاٞ٘ للؿُاخت مجمٖى جخجاوػ اإلاٗجى الظي جم حٗٞغ

و ٢ض ججاوػث  ُاع و ب٢خىاء ججغبت الؿُاخُت ي  مى٣ُت صون ؤزغي.الضازلُت التي جضٞ٘ اإلاؿتال٪ لئلزخ

ما٫ الىٍٓغ     ا٫  ــــت التي جىاولذ الضواٞ٘ الؿُاخُت ٧. الٛمىى و الخ٣ُٗض الظي ٨ًخى٠ َظا اإلاجــــــألٖا

و ب٦خٟذ ٖلى الٗمـ. لغبِ الضواٞ٘ بالخاظاث ؤلاوؿاهُت اإلاسخلٟت و ٚحر اإلاكبٗت  و التي حٗخبر ؤؾاؽ 

خىجغاث اإلا٩ىهت للضواٞ٘  ٞمً زال٫ َظٍ الخىجغاث جيكإ ال٣ىة اإلادغ٦ت لضي ألاٞغاص لخسلو مً َظٍ ال

 الخاظُاث مً زال٫ بقباٖها بإ٢صخى ٢ضع مم٨ً.

ٖام. مهم و خاؾم ؤًًا ي  صعاؾت ٖملُت  حٗخبر ه  ألازغي  ٚحر ؤن اإلاساَغ اإلاخى٢ٗت مً ٢ب. ألاٞغاص

ؿُاح  الظي ل ًمخل٪ ؤًت وؾُلت للخإ٦ض مً الىخاثج مؿب٣ا  ًىاظه ؤلاؾتاال٥ ي  الؿُاخت. ٞاإلاؿتال٪ ال

     خالت مً ٖض  ال٣ُحن ي  الٗضًض مً ٢غاعاجه الؿُاخُت و َى ما ًمش. زُغا مخى٢ٗا ي  جل٪ ال٣غاعاث 

اإلاساَغ التي ًم٨ً  (Statt,1997)و ًهى٠  و الظي ؾدى٨ٗـ ٖلى ٢ىة الضاُٞٗت لضًه بًجابا ؤو ؾلبا.

 1:لؿُاح  ؤن ًخى٢ٗها ؤزىاء ٖملُت بجساط ٢غاعجه  ٦ماًل للمؿتال٪ ا

٣ت التي مً اإلاٟترى ؤن جاصي هاا؟   مساػس ألاداء: .1 َ. الخضماث الؿُاخُت ؾٝى جاصي بالٍُغ

ىص  اإلا٣ضمت مً ٢ب. الى٧الت الؿُاخُت ؟  مشا٫:  الىظهت الؿُاخُت ؾترقى بيى الٖى

الظي ؾُضٞٗه؟  مشا٫: َ. زضماث  َ. ؾُده. ٖلى ٢ُمت م٣اب. اإلاا٫ اإلاساػس اإلاالُت: .2

ا ؟  الٟىاص١ جغقى بيى الشمً الظي ؾُضٞٗه هٓحَر

َ. ؾ٩ُىن آمىا؟  مشا٫: َ. الىظهت الؿُاخُت ؾخ٩ىن آمىت ؤزىاء  اإلاساػس اإلاادًت )الظالمت(: .3

اعجه؟  ٞترة ٍػ

                                                           
1
 Alistair Williams (2002), “Understanding the Hospitality Consumer”, First Editio, Published by Butterworth-

Heinemann, PP. 88. 
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َ. َظٍ الخجغبت ؾخ٩ىن مًُٗت للى٢ذ؟  مشا٫: ٦م مً  مساػس الىكذ )الفسصت الظاجلت(: .4

 ىٝ ًيخٓغ ي  وؾاث. الى٣. ي  الىظهت الؿُاخُت؟الى٢ذ ؾ

َ. َظٍ الخجغبت ؾدى٨ٗـ بًجابا ٖلى الخالت ؤلاظخماُٖت للؿاثذ؟  مشا٫:  اإلاساػس ؤلاحخماكُت: .5

اعجه لىظهت ؾُاخُت مُٗىت؟  ماطا ؾُترصص بحن ؤنض٢اءٍ بٗض ٍػ

بزخُاٍع  ما َى قٗىعٍ بٗض ؤي ؾلى٥ ؾُاح ؟  مشا٫: ما ه  مكاٍٖغ بٗض اإلاساػس الىفظُت: .6

 لىظهت ما؟

 :1و جيخج َظٍ الخالث ي  الٛالب ًٖ ماًل 

 ٖض  ٦ٟاًت اإلاٗلىماث لضي ألاٞغاص ٢ب. بجساط ال٣غاع؛ 

 ؤن ج٩ىن الىظهاث الؿُاخُت  ؤو الخضماث الؿُاخُت اإلا٣ضمت ٞحاا ظضًضة؛ 

 ؤن ج٩ىن الىظهاث الؿُاخُت  ؤو الخضماث الؿُاخُت اإلا٣ضمت ٞحاا مغجٟٗت الشمً؛ 

 ت ي  الىخاثج اإلاده. ٖلحاا مً الخبراث الؿاب٣ت؛ٖض  الش٣ 

 .٪الىػن ال٣ىي ل٣غاعاث الجماٖاث اإلادُُت باإلاؿتال 

جخإزغ ٢غاعاث الؿاثذ اإلاسخلٟت بال٨ُُٟت التي ًضع٥ هاا مجمٕى اإلادٟؼاث اإلاىظىصة ي  ؤلادزان:  -زاهُا

الؿُاح   و مً زمت ؾُٗه  مدُُه الخاعج   و التي جى٨ٗـ ٖلى مضي بصعا٦ه للخاظت بيى ال٣ُا  بالٟٗ.

٣ُت للٟهم  إلًجاص و بزخُاع البضاث. التي مً قإجاا بقبإ َظٍ الخاظت. و ٖلُه جبرػ ألاَمُت الدؿٍى

٣ت التي ٩ًىن مً زاللها الؿاثذ للمضع٧اث )الهىع( ب٩. الجىاهب اإلاغجبُت بالىظهت  الجُض للٍُغ

اعتاا  و ٦ظا مسخل٠ زهاثهها اإلا ب ي  ٍػ خمشلت ي  ألاؾٗاع  و مؿخىي الخضماث الؿُاخُت التي ًٚغ

اإلا٣ضمت و ظىصتاا  و اإلا٣ىماث الؿُاخُت للىظهت الؿُاخُت  بياٞت بيى مجم. ؤلاؾخٟؿاعاث التي جضوع 

ت مً الخٟهُالث اإلاسخلٟت التي ًبدض ٖجاا.  ي  طَىه و اإلاغجبُت بمجمٖى

  و جٟؿحر اإلادٟؼاث ؤلاؾتاال٦ُت ي  ؤلاصعا٥ ٖلى ؤهه :" ٖملُت ؤلاخؿاؽ  و ازخُاع(Wilkie, 1994) و ٌٗٝغ 

الٗالم الخاعج  ... الترظمت مً الٗالم اإلااصي الخاعج  بيى الٗالم ال٣ٗل  الضازل   الظي ٌٗاٌكه ٧. 

ه ٖلى ؤهه :" الٗملُت التي مً زاللها ٣ًى  ألاٞغاص  بةزخُاع   (Kotler,2012)  ؤما 2واخض مىا " ٞٗٞغ

ً نى    .3عة طاث مٗجى للٗالم"جىُٓم  و جٟؿحر اإلاٗلىماث لخ٩ٍى

                                                           
1
 Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (2013), Ibid, PP. 58. 

2
 Alistair Williams (2002), Ibid, PP.85. 

3
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), Ibid, PP. 148. 
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ج  َظٍ اإلادٟؼاث التي جخمش. ي  حجم اإلاٗلىماث التي ٢ض جيكإ مً اإلاؿى١ مً زال٫ ؤصواث مٍؼ

ا  ؤو  الهُت و ٚحَر ٣  الظي ٌؿخسضمه ٦خهمُم اإلاىخجاث  جدضًض ألاؾٗاع  و وكغ الغؾاث. ؤلٖا الدؿٍى

٩اث ؤلاظخماُٖت التي جدُِ به و مً مهاصع الؿاثذ الصخهُت التي جخمش. ي  الخبراث الؿاب٣ت و الكب

دى٫ مً زال٫ خىاؽ ؤلاوؿان اإلاخمشلت ي   (Williams, 2002)ًغجبِ هاا. و ٣ًى٫ 
ُ
ؤن َظٍ اإلادٟؼاث ج

البهغ  والؿم٘  و الظو١  والكم  و اللمـ التي ٌؿخٗملها لخل٣  اإلاىبااث مً البِئت الخـــــــــــــاعظُت  خُض 

بمٗالجـــــــــت اإلاٗلىمـــــــاث التي جخًمجاا  ٢ب. ج٣ُُمــــــها و الخهٝغ بكإجاا  لخٟؿحر ؤهه ًم٨ــً له ؤن ٣ًـــــــــى  

 . 1بُئخه

ٌٗخبر الخٗلم وؾُلت لئلؾخدىاط و ؤلاؾخ٣غاع ي  طًَ اإلاؿتال٪  ٦ما ؤهه الٗها ال٣اصعة ٖلى  : الخللم-زالثا

٣ا لـ  . ٞو ٖلم الىٟـ اإلاٗغي  ًغجبِ الخٗلم  ٞةن (Decrop, 2006)الخد٨م ي  ٣ٖله و ٖملُاث ج٨ٟحٍر

خٗلم" مً ٢ب. اإلاؿتال٨حن مً ؤظ. 
ُ
 ؤو "ج

 
باإلصعا٥  خُض ؤن اإلاٗلىماث اإلاضع٦ت ًم٨ً اؾدُٗاهاا ٣ٖلُا

غ اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث التي جم٨جام مً بُٖاء عصوص ظضًضة لُئتام 2.جٍُى
 

٣ا لـ   و ت ؤو الؿلى٥ ًدضر هدُجت ٖلى ؤهه :" حٛحر صاثم ي   (Lazerson, 1975)ٌٗٝغ الخٗلم ٞو اإلاٗٞغ

ؤجاا:"ٖملُت  (Statt,2004)ًغي  و  3.للخضع  او الخبرة ؤو الضعاؾت  ؤو َى الٗملُت التي جاصي بيى طل٪ الخٛحر"

ت  و اإلاكاٖغ ؤو اإلاىا٠٢  و جدضر هدُجت  صاثمت وؿبُا و التي ًىجم ٖجاا حٛحر ي  الؿلى٥  و اإلاٗٞغ

طل٪ بال٣ى٫ ؤن َظٍ الٗملُت اإلاؿاٖضة ٖلى ب٦دؿا   ( Decrop,2006). و ًىضر 4إل٦دؿا  الخبرة"

ت جىُىي ٖلى لت ألاظ. ٖلى ق٩. ججمُٗاث  َظٍ ألازحرة : "اإلاٗٞغ ً اإلاٗلىماث ي  الظا٦غة الٍُى جسٍؼ

خ٣اصاث و اإلاكاٖغ ىلض ؤلٖا
ُ
   ياعبا مشال ٖلى طل٪ ؤن جخه. عخلت ؾُاخُت ي  وظهت ؾُاخُت ما5"ج

ا ٧اإلاى اإلاالمذ الُبُُٗت و الش٣اُٞت  بياٞت بيى مكاٖغ الؿاثذ بججاٍ َظٍ  و  ار بؿماث مسخلٟت جمحَز

٠ الؿاب٣ت  ٞةن الخٗلم ًيخج ًٖ الخبرة اإلا٨دؿبت  الؿماث. ٣ا للخٗاٍع مً  )اإلاباقغة و ٚحر اإلاباقغة( ٞو

م الُبُع   و التي لها ٖال٢ت ىلىظُت الىاججت ًٖ ٖملُت همَى  ٢ب. ألاٞغاص  و لِـ مً الخٛحراث الٟحًز

اث اإلاسخلٟت لضي ألاٞغاص ً مىا٠٢ و حك٨ُ. الؿلى٥ و الخهٞغ  .مباقغة ي  ج٩ٍى

        ٣ًهض باإلاىا٠٢ ي  مُضان ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ٖلى الٗمى   جل٪ اإلاُى٫  اإلاىاكف )ؤلاججاَاث(: -زابلا

٣ت  ب اث الىاججت ًٖ حٗلم اإلاؿتال٪  و التي ججٗله ٌؿل٪ ؾلى٧ا ما )ٖلىا ؤو مؿخترا(  بٍُغ ًجابُت و الجٖز

                                                           
1
 Alistair Williams (2002), Ibid. 

2
 Alain Decrop (2006), Ibid, PP 08. 

3
 .٧152اؾغ ههغ اإلاىهىع  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  م   

4
 Alistair Williams (2002), Ibid, PP. 76. 

5
 Alain Decrop (2006), Ibid. 
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و حٗخبر اإلاىا٠٢ واخضا مً ؤَم اإلاىايُ٘ الؿلى٦ُت صعاؾت مً   ؤو ؾلبُت بججاٍ ٖغوى بؾتاال٦ُت ما

ت بالؿلى٥  ٢ب. ؤَ. ؤلازخهام  زانت إلاا ؤزبدخه مجم. الضعاؾاث ي  ٧ىجاا طاث ٖال٢ت َغصًت ٢ٍى

 ؤلاؾتاال٧  هدى مسخل٠ اإلاىخجاث.

الخ٣ُُم الكام. الظي ٌٗبر ًٖ مضي خبىا ؤو ٖض  خبىا ٖلى ؤهه:"  (Petty et al, 1991)ٌٗٝغ ٧. مً  

ه  1إلاىيٕى ما   ٢ًُت ما  شخو ما   ؤو ٞٗ." اإلاى٠٢ ٖلى ؤهه:" ُمُى٫   (Moutinho, 2000)  بِىما ٌٗٞغ

٣ت مدؿ٣ت هدى مىيٕى ما  مش. مىخج مٗحن"    ًخم بوكاٍئ بىاؾُت الخٗلم و الخجغبت  لئلؾخجابت بٍُغ

مسخلٟت  ن ٩ًىن بًجابُا ؤو ؾلبُا  بياٞت بيى ؤهه ًخ٩ىن مً زالزت ٖىانغ ٦ما ٌكحر بيى ؤهه ًم٨ً ؤ

(ُ  . (ت  و ٖاَُٟت  و هؼوُٖتــــمٗٞغ

ًدك٩. اإلا٩ىن اإلاٗغي  مً اإلاٗخ٣ضاث و آلاعاء  بؾدىاصا بيى بٌٗ ألاصلت التي ًدىػَا الٟغص ًٖ  بدُض

َٟ  بيى اإلاكاٖغ و الٗىا٠َ ًٖ ٫ اإلا٩ىن الٗاشخيء ما  م٩ان ما  ججغبت ما  ؤو شخو آزغ  بِىما ًُض 

٣هض باإلا٩ىن الجزوع  اججاٍ ؾلى٥ الٟغص  ًُ الىظهت ؤو الخضمت و ٌٗجي الخ٨م ٖلى ؤؾاؽ الٗاَٟت  ُٞما 

 . 2الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن بًجابُا ؤو ؾلبُا

ُا ي  الدؿلؿ. الؿاب٤  و ًغي ؤن  ألاٞغاص ًمُلىن بيى جىُٓم  (Eiser, 1986)و ٌكضص  ؤن َىا٥ بحؿا٢ا مٗٞغ

٣ا 3اإلاىا٠٢ و اإلاٗخ٣ضاث ي  َُا٧. مدؿ٣ت صازلُا  و ؤن اإلاىا٠٢ جدؿ٤ بضوعَا م٘ الؿلى٥ الجااج    ٞو

 للٗغى الؿاب٤ ًم٨ً ؤن ٩ًىن مى٠٢ ؾاثذ ما بججاٍ وظهت ؾُاخُت مُٗىت ٧الخاي :

ت حٗخبر مً ؤظم. اإلاىا٤َ ي  الٗالم  .1  ) اإلالخلد(ؤٖخ٣ض ؤن الصخغاء الجؼاثٍغ

 ػف()اللىاؤخب لىضن ٦شحرا  .2

ت ل٣ًاء الُٗ. الهُُٟت  .3   )الىُت في الظلىن(صاثما ما ازخاع الكىاَئ الجؼاثٍغ

ً اإلاىا٠٢ ؤلاًجابُت خى٫ الىظهاث الؿُاخُت  ألجاا اإلاؿاولت ًٖ جىظُه  جخطر ألاَمُت ال٨بحرة لخ٩ٍى

ُت التي جخًمجاا  ٦ما لها الضوع الٟٗا٫ ي  الخإزحر ٖلى مك اث٠ اإلاٗٞغ اٍٖغ ؤ٩ٞاع الؿاثذ هدُجت للْى

اعة الىظهت الالٗاَُٟت اججاٍ جل٪ الىظهاث  و مً زمت جازغ ٖلى  ؿلى٥ الجااج  الظي ًخمش. ي  الىُت لٍؼ

خى٫ الىظهاث )جهىعاجه( ؤي ؤن الؿاثذ ٣ًغع بزخُاع الىظهت الؿُاخُت بىاءا ٖلى مىا٢ٟه   الؿُاخُت

ها.   الؿُاخُت التي ٌٗٞغ

                                                           
1
 Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (2013), Ibid, PP. 128 

2
 Luiz Moutinho (2000), “Strategic Management in Tourism”, First Edition,Published by CABI Publishing, 

PP.50. 
3
 Alain Decrop (2006), Ibid, PP 09. 
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مٟهى  الصخهُت مً اإلاٟاَُم ألا٦ثر صعاؾت ي  ٌٗخبر  حكحر الضعاؾاث بيى ؤنالشخصُت:  -زامظا

و ًداولىن  ٫ الدؿى٤ٍا٧. ٞغص بصخهُت مُٗىت ٌؿعى عظ خمحز هٓغا ل بط ؤههمُضان ؾلى٥ اإلاؿتال٪  

ٞهم مٗجى َظا اإلاٟهى   و نٟاجه  و ال٨ُُٟت التي ًازغ  هاا ٖلى بزخُاعاث ألاٞغاص ي  ٧اٞت مجالث  صوما

 .  الخُاة

  الصخهُت ٖلى ؤجاا: "اإلاجمٕى ال٨ل  لجمُ٘ الٗىام. التي ججٗ.  ٧. بوؿان  ٞغصا   (Statt , 1997)ٌٗٝغ

         و بوؿاها؛ الخ٨ٟحر  و الكٗىع  و الخهٝغ التي جمش. ٢ىاؾما مكتر٦ت بحن البكغ  و الىمِ اإلامحز 

ه" ض مً هٖى ضون   ٦ما ٠ًًُ ؤن ٖلماء الىٟـ ًا1٦و اإلاٗحن لهظٍ الٗىانغ الظي ًجٗ. ٧. بوؿان ٍٞغ

ت الضًىام٨ُُت لصخهُت الٟغص  بياٞت بيى التر٦حز ٖلى الضوع الها  للٗملُاث ٖٗلى الخ٩ام. و الُبُ

.ً  الالقٗىعٍت التي ٢ض ج٩ىن زُٟت للٟغص  بِىما ه  مضع٦ت ظؼثُا لؤلشخام آلازٍغ

٠ الصخهُت ٦ـــ: (Moutinho, 2000)بِىما ًغي   ً زهاثو الصخو و َغ١  " ؤهه ًم٨ً حٍٗغ ٦خ٩ٍى

ضة مً هىٖها"الؿ ٣ت ٍٞغ   و ٠ًًُ ؤن َظا اإلاٟهى  2لى٥  الظي ًدضص له الخ٠ُ٨ م٘ البِئت بٍُغ

ش اإلااضخي للٟغص ٖلى ؾلى٦ه الخاي   ٦مااز٧اٞت آًخًمً  ً ٚالبا ما ٌكضص ٖلى  ع الخاٍع ؤن اإلاىٍٓغ

ت مً الهٟاث  التي حٗٝغ بإجاا صاثمت وؿبُ اثٌٗغيىن ؾم جخٟاوث  الخهاثو تالصخهُت ٦مجمٖى

 ٞغص بيى آزغ.مً 

و مً اإلاهم خؿً الخمًٗ ي  الؿماث اإلاسخلٟت لصخهُت اإلاؿتال٪ ي  مُضان الؿُاخت  ٧ىجاا حؿاٖض ي  

جدضًض بججاَاجه هدى الىظهاث الؿُاخُت و زضماتاا  و بالخاي  ال٣ضعة ٖلى الخإزحر ي  ٢ــــــــــغاعاجه و صٞٗه بيى 

حن مً الصخهُت طاث ألاَمُت البالٛت  (Plog, 1994)بجساط ؾلى٥ مٗــــــــــحن. و ٣ًترح  مً زال٫ صعاؾخه هٖى

 Allocentric)ي  ؾُا١ الؿُاخت  ؤولهما شخهُت ًٓهغ ؤصخاهاا صعظت ٖالُت مً الش٣ت و اإلاٛامغة 

Travellers) ا ما  و شخهُت زاهُت بت هٖى   و بالخاي  ٞهم ؤ٦ثر بخخمال إلزخُاع الىظهاث الؿُاخُت الٍٛغ

          (Psychocentric Travellers)مهم ٖلى ٖض  الش٣ت ي  الىٟـ و الكٗىع اإلاساٝو ًغ٦ؼ ؤٞغاصَا بَخما

ت  . 3و بالخاي  ٞهم ؤ٦ثر بخخمال إلزخُاع الىظهاث الؿُاخُت اإلاإلٞى

ؤن ؾماث الصخهُت مغجبُت بمىي٘ الؿُُغة و البدض ًٖ  (Roehl & Fesenmaier, 1992)٦ما ًا٦ض 

ت ؤو ججىب اإلاسا َغ  التي جازغ ٖلى همِ نى٘ ال٣غاع لضي الٟغص  ٦ما جلٗب بالُب٘ صوعا اإلاكاٖغ ال٣ٍى

                                                           
1
 David A. Statt (2004), Ibid, PP. 114. 

2
 Luiz Moutinho (2000), Ibid, PP. 44. 
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 Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wöber & Hannes Werthner (2006), Ibid, PP.24. 
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مهما  ؤزىاء ٖملُت لهى٘ ال٣غاع  ل٨ً جخطر جل٪ ألاَمُت زانت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت بؿبب 

 .1اإلاؿخىٍاث الٗالُت مً ٖض  ال٣ُحن  التي جخًمجاا جل٪ الٗملُت

ٌٗخبر ٧اثىا بظخماُٖا ًخإزغ  ن ٩ًىن مؿتال٩ابن الؿاثذ ٦ةوؿان ٢ب. ؤ: اللىامل ؤلاحخماكُت 2.3

 باإلادُِ ؤلاظخماع  الظي ٌِٗل ُٞه و ًازغ ُٞه  مً زال٫ الٗىام. الخالُت:

ق٩. مٟهى  الش٣اٞت خ٣ال واؾٗا قضًض الخ٣ُٗض  ما ظٗ. بم٩اهُت الخٗٝغ ٖلى لُاإلاا   ت:ـــــــــالثلاف -ؤوال

ا ٖلى الؿلى٥ ؤلاؾتاال٧  ٖامت و الؿلى٥ ال ؿُاح  زانت ؤمغا نٗبا للٛاًت  خُض ًظ٦غ ٧. مً ؤزَغ

(Wright et al, 2001)  ُِا ٖلى الخ ؤهه هٓغا للُبُٗت اإلا٣ٗضة للش٣اٞت ٞةهه الضعاؾاث خى٫ مضي جإزحَر

٣ُت و الؿلى٥ ؤلاؾتاال٧  لؤلٞغاص  هاصعة ظضا  .2الدؿٍى

ها  ت مً الهٟاث الخل٣ُت  و ال بإجاا :" م(1959)مالً بً هبي، ٌٗٞغ ٣ُم ؤلاظخماُٖت  التي جازغ ي  مجمٖى

الٟغص مىظ ولصجه  و جهبذ ل قٗىعٍا الٗال٢ت التي جغبِ ؾلى٦ه بإؾلى  الخُاة ي  الىؾِ الظي ولض 

٠ اإلادُِ الظي ٌك٩. ُٞه الٟــــــغص َبـــــاٖه و شخهِخه. 3ُٞه" ٤ َظا الخٍٗغ    ٞهي ٞو

ظُا ٖلى ؤجاا :" اإلاٗخ٣ضاث  و ال٣ُم  و اإلاىا٠٢ ؤن الش٣اٞت حٗٝغ ي  ٖلم ألاهثربىلى  (Statt,2004)ًظ٦غ   و

ت بظخماُٖت مكتر٦ت" . ؤما ي  4و الخى٢ٗاث بكإن الُغ١ اإلاىاؾبت للخهٝغ التي ًمخل٨ها ؤًٖاء مجمٖى

و الٗاصاث اإلاخٗلمت    و ال٣ُم  ؾُا١ الؿلى٥ ؤلاؾتاال٧   ُٞم٨ً بٖخباع الش٣اٞت مجمٕى اإلاٗخ٣ضاث

   .ؤًٖاء مجخم٘ مٗحن لضيتي حٗم. ٖلى جىُٓم ؤهماٍ ؤلاؾتاال٥ بياٞت بيى الٗىانغ اإلااصًت  ال

٣ا لــ  ٠ الش٣اٞـــًم٨ م(2004)كبُداث،ٞو     طاث الُاب٘ اإلااصي  -ت بإجاا: " جل٪ اإلاجمىٖت مً ال٣ُم ـــــً حٍٗغ

برػَـــــــو ألا٩ٞاع  و اإلاىا٠٢  و الغم   -و اإلاٗىىي  ًُ م  ــــ٠ هىاح  خُاتاــا ؤٞغاص مجخم٘ ما هدى مسخلــــىػ التي 

ا و بجباٖها بىاؾُت ؤٞغاص َظا اإلاجخم٘   َغ حك٩. ؤهماَهم الؿلى٦ُت و ؤلاؾتاال٦ُت  بطو التي ًخم جٍُى

ُت" م ًٖ ؤٞغاص جابٗحن لش٣ــــاٞاث ؤزـغي ؤنلُـــت و ٖٞغ  .5التي جمحَز

ىىن  و اإلاهاعاث الش٣اٞت ٌكم. ٧. مً ال٣ُم  و الٗاصاث  و الٟ مٟهى مً الٗغى الؿاب٤ وؿخيخج ؤن 

 اإلاكتر٦ت بحن ألاٞغاص ي  مجخم٘ مٗحن  و التي ًخم بهخ٣الها مً ظُ. بيى آزغ  َظٍ الٗىانغ طاث جإزحر 

بالٜ ٖلى همُهم الؿلى٧   ختى و بن ٧ان َظا ألازغ الُبُع  زاُٞا ٖلى ألاٞغاص بدُض ل ًضع٧ىهه خؿب 
                                                           
1
 Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wöber & Hannes Werthner (2006), Ibid, PP. 25. 

2
 Alistair Williams (2002), Ibid, PP. 92. 

3
 .74   م 2000جغظمت: ٖبض الهبىع قاه   صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ  صمك٤     " مؼيلت الثلافت"مال٪ بً هبي    

4
 David A. Statt (2004), Ibid, PP. 34. 

5
 .376   م 2004صاع واث. لليكغ  الُبٗت الغابٗت  ٖمان   ،"طلىن اإلاظتهلً:  مدزل بطتراجُيي"مدمض ببغاَُم ٖبُضاث    
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(Moutinho, 2000) التي ًيكإ ٞحاا ألاٞغاص  ٞش٣اٞت الؿاثذ ألاإلااو  مشال . ٦ما ؤجاا جغجبِ باإلاىا٤َ و البِئاث

جسخل٠ ًٖ ز٣اٞت الؿاثذ الُاباو  ؤو الؿٗىصي  َظا ؤلازخالٝ ي  الش٣اٞاث ٨ٌٗـ ؤلازخالٝ ي  ؤهماٍ 

الؿلى٥ الؿُاح  مً م٨ــان بيى آزغ  و صاز. اإلا٩ان الىاخض ي  بٌٗ ألاخُان  و ٖلُه ٞةن عظ. 

٤ اإلااَغ َى ال٣اصع ٖل ٣ُت الدؿٍى ى ج٣ؿُم الؿى١ الؿُاح  بيى ٢ُاٖاث لخسُُِ ؤلاؾتراجُجُت الدؿٍى

٣ا إلزخالٞاث الش٣اُٞت للؿُاح.   ٞو

جمش. الُب٣ت الاظخماُٖت ٖام. قضًض ألاَمُت و واؾ٘ الخإزحر ٖلى ؾلى٥ الؼبلت ؤلاحخماكُت:  -زاهُا

٣ه ج٣ؿُم جغ٦ُبت ٧. مجخم٘ ج٣ؿُما وؿبُا صاو الظي   ٖامت اإلاؿتال٪ ت مً ًم٨ً ٞو ثما بيى مجمٖى

الٟئاث  ًدكاع٥ ؤٞغاص ٧. ٞئت بظخماُٖت مُٗىت ي  ال٣ُم اإلادكاهات  و ؤهماٍ الخُاة  و مٗاًحر الؿلى٥  

 ما ًٟغى بٌٗ ال٣ُىص ٖلى الؿلى٥ بحن ألاٞغاص ي  الٟئاث مسخلٟت.

ؿتال٪ و اإلاخمشلت "الُب٣ت التي ًيخمي بلحاا اإلا ٣ًهض بالُب٣ت ؤلاظخماُٖت: هٞةه م(2006)مىصىز، و ٣ٞا لـ 

ت مً ألاشخام      و اإلاٟاَُم  ًجمٗها ٢اؾم مكتر٥ مً الٗاصاث و الخ٣الُض  و ال٣ُم التي ي  مجمٖى

َظٍ اإلاجمىٖاث جماعؽ ؤهماَا ؾلى٦ُت مخ٣اعبت و ه  ظؼء مً  .و ألاهماٍ اإلاِٗكُت  و ؤلاَخماماث

ا جدضص صعظاث ؤو مؿخىٍاث مسخلٟت  ؤجاا ٚالبا مكضص ٖلى الُب٣اث ؤلاظخماُٖت اإلا٩ىهت للمجخم٘"  و ٌ

 .1مً الخٟاٖ. ؤلاظخماع  و ؤهماٍ ؤلاؾتاال٥ بحن ؤًٖاء الُب٣اث بًٗها م٘ بٌٗ

للُب٣ُت ؤلاظخماُٖت  بدُض ًض٫ َظا اله٩ُ.  ؤن مٗٓم اإلاجخمٗاث جمخل٪ ٨َُال  (Noel, 2009)٦ما ًظ٦غ 

 بيى جهيُٟهم يمً حؿلؿ. َغم   بؾ ي  طل٪ اإلاجخم٘ ٖلى  ٢ضع مٗحن مً الهُبت ؤو اإلا٩اهت لؤلٞغاص
 
دىاصا

٦ما ؤن ؤًٖاء ٧. ٞئت مدكاع٦حن ي  ال٣ُم اإلادكاهات  و اإلاغ٦ؼ ؤلاظخماع   و ًمُلىن ؤًًا بيى ج٣اؾم 

مًُٟا ؤن الُب٣ت ؤلاظخماُٖت للٟغص ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى َبُٗت   ؤهماٍ ؾلى٥ اإلاؿتال٪ مخ٣اعبت

حاُت الظي ٌكاع٥ ٞحاا  و الؿل٘ ماث التي ًلجإ بلحاا ؤو ــــغحاا  و اإلاىٓـــــو الخضماث التي ٌكخ اليكاَاث التٞر

 . 2ًىًم لها  و مىا٢ٟه خى٫ مىخجاث مُٗىت

ؤن الباخشحن ي  َظا اإلاجا٫ ٌؿخسضمىن جهيُٟاث مسخلٟت  حؿٟغ ًٖ  (Moutinho, 2000)و ٣ًى٫ 

طاث حؿلؿ. َغم   ج٣ؿُماث َب٣ُت زالزُت  عباُٖت  زماؾُت  ؾضاؾُت  و ٨َظا. جمُ. بيى ؤن ج٩ىن 

ًمىذ مغا٦ؼ ؤٖلى لبٌٗ الٟئاث ؤلاظخماُٖت م٣اعهت بىٓحراتاا  ٦ما ًم٨ً لهظا الدؿلؿ. الهغم  ؤن ٩ًىن 

ا بدُض ؤن ؤًٖاء الٟئت ؤلاظخماُٖت ؾىٝ ًدبٗىن مٗاًحر الؿلى٥ لخل٪ الٟئت؛ م٘ بزخالٞهم ي   خٍُى

                                                           
1

 .٧196اؾغ ههغ اإلاىهىع  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  م   
2 Hayden Noel (2009), “Basics Of Marketing : Consumer Behavior”, First Edition, Published by AVA 

Publishing, PP. 68. 
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٣ا لـ َظا الدؿلؿ. ًم٨ً   .1صعظت الخُاب٤ و ؤلاوسجا  ي  هٟـ الٟئت مً  (Noel, 2009)ؤن ًخدضص ٞو

زال٫ الٗضًض مً الٗىام. التي ًم٨ً اؾخسضامها لخدضًض الُب٣ت الاظخماُٖت لٟغص ما ؤَمها مؿخىي 

حٗلُمه و مهىخه صزله  بياٞت بيى ٖىام. ؤزغي جخمش. ي  مى٣ُت ب٢امخه  ممخل٩اجه  و زلُٟخه الٗاثلُت  

ا   .2وجٟاٖالجه ؤلاظخماُٖت  و م٩اهخه  و ٚحَر

ًٟٞايت مً ألاٞغاص الظًً  واؾٗت و  وؿخيخج مما ؾب٤ ط٦ٍغ ؤن الُب٣ت ؤلاظخماُٖت ه  ظماٖاث

ت مدضصة   ًدكاع٧ىن ي  ٢ـىاؾم مكتر٦ت  و ججاع  ممازلت م٘ الخُاة  و لِؿذ ظماٖاث عؾمُت م٘ ٍَى

٣ا إل  ٣ُا بط حؿاٖض ٖلى جى٢٘  و ٞهم الؿلى٦ُاث الؿُاخُت لؤلٞغاص ٞو هخمائاـــم طاث ؤَمُت بالٛت حؿٍى

 الُب٣   و بالخاي  ال٣ــضعة ٖلى ؤلاؾخجابت لئلزـــخُاعاث و الخًُٟالث الؿُاخُت ل٩. َب٣ت. 

ًغجبِ بعجباَا وز٣ُا بالجماٖت التي ٌِٗل مٗها  مً اإلاٗغوٝ ألن ٧. ٞغصالجماكاث اإلاسحلُت:  -زالثا

م  الٗم. ؤو  الضعاؾــت   و نضا٢اث الُٟىلت  و ػمالءالظي ًيخمي بلُه اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٦إؾغجه  و  .  و ٚحَر

ٞةهه مً اإلاهم صوما ؾلى٦ُاجــه ٖامت و ؾلى٦ُاجه ؤلاؾتاال٦ُت زانـت  و ٖلُه  ٧اٞت جإزحر ٦بحر ٖلى التي لها

  مداولت
ُ
ؿخٗم. ي  الًِٛ ٖلى اإلاؿتال٪ ي  الؿُا١ الؿُاح  ٞهم و الخٗٝغ ٖلى جل٪ الجماٖاث ل٩  ح

٣ُت  اإلاىاؾبت لظل٪. مً زال٫ البرامج و ألاصواث الدؿٍى

ؤن مهُلر "الجماٖت" ي  الٗلى  ؤلاظخماُٖت طو مٗجى ص٤ُ٢ وؿبُا  خُض  (Williams, 2002)٣ًى٫ و 

ها        ألاَضاٝ مً ي  بٌٗ  كاهاىن ٖلى ؤجاا :" بزىحن ؤو ؤ٦ثر مً ألاهاؽ الظًً ًد (Bareham, 1995)ٖٞغ

ها لخدم٘ بًٗم البٌٗ  و الظًً ًخٟاٖلىن  كتر٦ت اإلاو الٛاًاث   (Chisnall, 1995)٤ُ٣ طل٪"  بِىما ٌٗٞغ

البٌٗ ُٞما ًخٗل٤ بٓاَغة  مب٩ىجاا :" ال٨ُان ؤلاظخماع  الظي ٌؿمذ لؤلٞغاص بالخٟاٖ. م٘ بًٗه

الجماٖت ٖلى ؤجاا: "بزىحن ؤو ؤ٦ثر مً  (Blythe, 1997)مُٗىت"  ؤما ي  مجا٫ ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ُٞٗٝغ 

ت مً ال٣ى   .3اٖض و الٗال٢ت التي ججٗ. ؾلى٦هم مؿخ٣ال"ألاهاؽ الظًً ٌكتر٧ىن ي  مجمٖى

ــا و ٞٗال  ألاٞغاص ي  ؾلى٥ خاؾما جهبذ َظٍ الجماٖت ٖامالبط   زانت بدُض جإزغ ُٞه جإزُــغا ٢ٍى

ا  ج٩ىن بظل٪ َظٍ الجماٖت بمشابت الى٣ُت  ً مٗاًحَر ٖىضما ًلجإ بلحاا الٟغص ي  بنضاع ؤخ٩امهم و ج٩ٍى

ها  "الجماٖاث اإلاغظُٗت"م م٩ىهحن ما ٌؿمى ي  بجساط ٢غاعاتا ماإلاغظُٗت له له  َظٍ ألازحرة ٌٗٞغ

(Schiffman, 1991) للٟغص ي   ٘ؤجاا :"الصخو ؤو الجماٖت التي حؿخسض  ٦ى٣ُت للم٣اعهت ؤو ٦مغظ ٖلى

                                                           
1
 Luiz Moutinho (2000), Ibid, PP. 43. 

2
 Hayden Noel (2009), Ibid. 

3
 Alistair Williams (2002), Ibid, 120. 



آلية إختيار الوجوة السياحية                                                  الفصل الثاني:                                                                                           

110 

ً ٢ُمه و بججاَاجه و ؾلى٦ه ؾىاء ٧اهذ ٖامت ؤو زانت" ها  1ج٩ٍى  مً ٧.ي  و٢ذ ؾاب٤  ي  خحن ٖٞغ

(Beardon and Etzel, 1982)  ت مً ألاشخام  التي جازغ  بيى خض ٦بحر ؾلى٥ بإجاا :"شخو ؤو مجمٖى

 .2الٟغص"

ت مغظُٗت َامـت ظضا  ٞالٟغص ي  جل٪ الش٣اٞاث ٣ًى  ببىاء و  حٗخبر ألاؾغة ي  بٌٗ الش٣اٞاث مجمٖى

اث الضًيُت و الٗغ٢ُت الجماٖت   همسخل٠ ٢ُم           و جى٢ٗاجه مً زال٫ ؤؾغجه  بِىما جمش. اإلاجمٖى

الى٣اباث الٗمالُت  ؤو ظماٖت الخ  ظماٖاث اإلاغظُٗت ؤًًا ي  ز٣اٞاث ؤزغي  ٧لها جلٗب صوعا عثِؿُا  و

 ي  الخإزحر ٖلى مٗخ٣اث الٟغص  مىا٢ٟه  جًُٟالجه  و بزخُاعاجه.

ذ الٗىام. اإلاى٢ُٟت بإجاا :" ٧. جل٪ الٗىام. الخانت بى٢ (Belk, 1975)ٌٗٝغ   اللىامل اإلاىكفُت: .3.3.2

      و م٩ان اإلاالخٓت  التي لِـ لها ٖال٢ت بسهاثو الصخهُت )صاز. الٟغص( ؤو باإلادٟؼاث الخاعظُت 

  ٦ما 3الخـ  ٩ًىن لها جإزحر واضر و مدؿ٤ ٖلى الؿلى٥ الخاي  للٟغص" )مىيٕى ؤو بضاث. ؤلازُاع(  و

ها  باإلاى٠٢ الكغاج  و ؤلاؾتاال٧  التي "ٖىام. الؼمان و اإلا٩ان اإلادُُت  ٖلى ؤجاا:( م2003كىابي، )ٌٗـــــــٞغ

ج  جازغ بهٟت ما٢خت ي  ؾلى٥ الٟغص صون ؤن ٩ًىن لها ٖال٢ت بسهاثو الصخهُت ؤو بٗىانغ اإلاٍؼ

٣  للمىٓمت  و هٓغا ألن الٓغوٝ اإلاى٢ُٟت ٖضًضة و مخىىٖت ٞةن ؾلى٥ ألاٞغاص ي  ْ. جل٪  الدؿٍى

 .4يبا هاا"الٓغوٝ ٢ض ًخسظ اججاَاث مدكٗبت مما ًجٗ. مً الهٗب الخ

  و ٌكحر بزخُاع الىظهت الؿُاخُت جلٗب َظٍ الٗىام. صوع اإلاشبُاث ؤو اإلاِؿغاث ؤزىاء ٖملُت نى٘ ٢غاع 

(Belk, 1975) ٕ٣ا إلاا  مسخلٟت مً بيى ؤهه ًم٨ً الخمُحز بحن زمؿت ؤهىا الٗىام. ؤو اإلاخٛحراث اإلاى٢ُٟت ٞو

 (.04)َى مىضر ي  الجضو٫ 
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اث الجامُٗت  الجؼاثغ  "طلىن اإلاظتهلً: كىامل الخإزحر البُئُت"ٖىاب  بً ِٖسخى      .175   م 2003  صًىان اإلاُبٖى

2
 Alistair Williams (2002), Ibid, 120. 

3
 Alain Decrop (2006), Ibid, PP 09. 

4
 .268ٖىاب  بً ِٖسخى  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م   
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 .ىكفُت اإلاازسة كلى طلىن الظاثذ(: اللىامل اإلا04الجدٌو )

فه   هىق اإلاخوحر  مثاٌ في مُدان الظُاخت حلٍس

البِئــــــــــت اإلاـادًـــــــــــــــــت 

 اإلادُؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

جخًمــــــً خالت ال٣ُـ  اإلاى٢٘ الجٛغاي    

الض٩ًىع  ألانىاث  ألايىاء  الغواثذ  

٣ت ٖغى و جيؿ٤ُ الضلث. اإلا اصًت  و ٍَغ

 اإلاىخجاث و ألاصواث ألازغي.

الهاث ي   خُاصًت  ؤلٖا خالت ال٣ُـ ي  البِئت ؤلٖا

الهىاء الُل٤  الض٩ًىع ي  الى٧الت الؿُاخُت ًم٨ً 

 ؤن ًى٨ٗـ ٖلى بجساط ٢غاع بزخُاع الىظهت.

البِئـــــــت ؤلاحخماكُت 

 تاإلادُؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــً   جخًمـــــــــــً ألاشخـــــــــــــــــــــام آلازـٍغ

م و جٟاٖلهم.  زهاثههم  ؤصواَع

ألاٞغاص الظًً ٌِٗكىن ي  مضن م٨خٓت  ًمُلىن بيى 

بزخُاع الىظهــــاث اإلاٟخىخــــــــت  ؤًً ًم٨ً لهم الغاخت 

 و الب٣اء مىٟغصًً لٟترة مً الؼمً.

 ـــــــاز الصمىــيؤلاػــــــ

ًخًمــــــً الٟترة )مً الى٢ذ ي  الُى  بيى 

اإلاىؾم ي  الؿىت(  ي٤ُ الى٢ذ  و الى١ 

 اإلاى٣طخي و اإلاخى٢٘.

الٗضًض مً الُٗ. م٣ُضة بى٢ذ مدضص )الُٗ. 

ت  اإلاضعؾُت(  ؤو الى٢ذ اإلاخاح )الُٗ. اإلاضٖٞى

 الشمً(.

ف اإلاهمــــــــــــت  حلـــــــٍس

ؤؾبــــــــــــا  صواٞــــــــ٘ الكـــــــــــــــــغاء و حكُــــــــغ بيى 

ألاَضاٝ التي ًهبى بلحاا الٟغص مً ظغاء 

ؾلى٦ُاجه  و جدضص الٓغوٝ التي ًخم ي  

ا بؾخسضا  و بؾتاال٥ اإلاىخجاث و  بَاَع

 الخضماث.

٤ هٟـ  مً ٚحر اإلادخم. ؤن الٟغص ؾُسخاع ٞو

ًت اإلاٗاًحر عخلت هدى مضًىت ما لصخهه  ؤو ٦هض

٨ه ؤو مغا٣ٞه.  لكٍغ

 خــــــــــــــالت اإلاظتهلً

ألامؼظت اللخُٓت او الخالث التي ًمغ هاا 

ألاٞغاص  و التي جازغ ٖلى بصعا٦هم  ج٣ُُمهم و 

٢بىلهم للبِئت الخالُت  و بالخاي  ٖلى ؾلى٦ه 

 ي  ؤلازخُاع.

الؼوظان اللظان َما مخٗبان ظضا مً ٖملُت 

ً ؤن ًسخاعا ُٖلت ي  الٛىخ٣ا٫ بيى مجز٫ ظضًض  ًم٨

م مُىلهما الؿاب٣ت بيى اليكاَاث  مغ٦ب ؾُاح   ٚع

 الؿُاخُت طاث الُاب٘ الش٣اي .

Source : Alain Decrop (2006). 
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 لىحهت الظُاخُت:ل الرَىُت صىزةال اإلابدث الثالث:

ت ي  الٗضًض مً ؤن نىعة اإلا٩ان ٖمىما مً اإلاٟاَُم اإلاغ٦ٍؼ( Avraham & Ketter, 2008)ٌٗخبر ٧. مً 

اإلاجالث البدشُت  الىاججــــــت ًٖ الٟغيُت ال٣اثلت بإن نىعة البلض ؤو اإلاضًىت ؤو اإلاى٣ُت الؿُاخُت لها 

جإزحر ملخــــّى ٖلى ؤٖما٫ و ؤوكُـــت ألاٞــــغاص ي  جل٪ اإلاىاَـــــ٤  ٣ٞغاعاث مش. بزخُاع م٨ــان الُٗــــل  ؤو 

ؾدشمـاع  ؤو مؼاولت الضعاؾت  ؤو صٖم ؤي بلض ي  نغإ ما  صاثما ما ج٩ىن وظــهت الؿٟغ  ؤو مى٣ُــــت ؤلا 

( Cooper & Hall, 2008). و مً ظهت ؤزغي ًبرػ ٧. مً 1ظمُٗها هدُجت لهىعة طل٪ اإلا٩ان ي  ؤطَان ألاٞغاص

ؤن نىعة الىظهت الؿُاخُت ٦م٩ان ه  ألازغي حٗض ٖامال قضًض الخإزحر ٖلى ٧. مً بصعا٥ ألاٞــــغاص 

ــــم لها بٗض طل٪  و ٖلُه ٞهي مٟهى  ٨ًدسخي ؤَمُت بالٛت ي  إلهجاح ل لىظهت الؿُاخُـــت و بالخاي  بزخُاَع

٤ الىظهت الؿُاخُت  . 2حؿٍى

ٌٗض مٟهى  نىعة الىظهت الؿُاخُت  و زصاثصها اإلامحزة: ماَُت صىزة الىحهت الظُاخُت .1.3

٤ الىظهت واخضا مً اإلاٟاَُم طاث ؤلاؾخٗما٫ الىاؾ٘ ي  ؤصبُاث ا ٤ الؿُاح  ٖامت و حؿٍى لدؿٍى

٣ا ل٩. مً ي   (Tasci & Gartner, 2007) الؿُاخُت زانت  خُض ًخمش. الهضٝ الجااج  إلاماعؾت َظا ألازحر ٞو

ظظ  الؿُاح مً زال٫ الخإزحر ي  آلُت و بظغاءاث نى٘ ٢غاعاتام اإلاغجبُت بالؿٟغ و بزخُاع البضاث. اإلاشلى 

ان ٖلى ؤن آعاء الباخشُـــً ي  َظا اإلاجـــــا٫ و بٌٛ الىٓغ ًٖ ال٨ُُٟت التي اإلاخاخت لضحام  و ٖلُه ٌكضص

ؾٗى مً زاللها بيى ؤلا٢ترا  مً ٞهم و جىيُذ َظا اإلاىيٕى جىا٣ٞذ ٧لها خى٫ ؤَمُت الهىعة الىظهت 

 . 3الؿُاخُت للب٣اء و الىجاح ي  ألاؾىا١ الؿُاخُت

ف صىزة الىحهت الظُاخُت: .1.1.3 ٗٝغ  حلٍس ٌَ
(The New Oxford American Dictionary, 2001)  الهىعة

الظَىُت ٖلى ؤجاا: "جمشُ. الك٩. الخاعج  لصخو ؤو شخيء ما ... ؤلاهُبإ الٗا  الظي ٣ًضمـــــــــه شخو 

 ٠ ؤو مىٓمــت  ؤو مىخج ما للجمهــىع"  و بخُب٤ُ َظا الخٍٗغ٠ ٖلى الىظهت الؿُاخُت ٞةهه ًم٨ً لخٍٗغ

م مً ؤصخا  اإلاهلخت  نىعة الىظهت الؿُاخُ ت ؤن ٌكحر بيى: "مىٓىع مً الخاعط لضي الؿُاح ؤو ٚحَر

٣ا لىٟـ ال٣امىؽ "الص يء الري ازخبر و الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن مكاهاا ؤو مسخلٟا ًٖ الىا٢٘"  ؤي ؤجاا ٞو

د" )ُحسب( بالفلل ؤو ػَى
4. 

                                                           
1
 Eli Avraham & Eran Ketter (2008), “Media Strategies for Marketing Places in Crisis Improving the Image of 

Cities, Countries and Tourist Destinations”, First Edition, Published by Butterworth-Heinemann, PP. 19. 
2
 Chris Cooper & C. Michael Hall (2008), Ibid, PP 223. 

3
 Asli D.A. Tasci & William c. Gartner (2007), “Destination Image and Its Functional Relationships”, Journal 

of Travel Research, Vol. 45 No.4, PP.413–425. 
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 Stephen F. McCool & R. Neil Moisey (2008), “Tourism, Recreation And Sustainability: Linking Culture and 

the Environment”, second Edition, Published by CAB International, PP 131. 
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ـــىعة الىظهـــت الؿُاخُـــت بـإجاا :"ؤلاه (Hunt, 1975)٦مـــا َٖغٝ  ُباٖـــاث التي ًدملها شخو ما خى٫ نـ

ــــــــــضاث  و  (Crompton ,1979)  و قاع٦ه 1مى٣ُت ل ٣ًُم ٞحاا" هٟـ ال٨ٟـغة خُض عؤي ؤجاا: "مجمـــــــٕى اإلاٗخ٣ــــ

٩ىجاا شخو ما خى٫ وظهت ؾُاخُت ما" ًَ  (Baloglu, 1998)ي  خحن ٖبر  .2ألا٨ٞـــــــاع  و ؤلاهُباٖاث التي ٢ض 

لغؤي خُىما ٢ا٫ ؤجاا مٟهى  ًض٫ ٖلى: "بىاء مً اإلاىا٠٢ الظي ًخ٩ىن مً الخمشُ. ال٣ٗل  ًٖ هٟـ ا

 . و ًضٖم3لضي الٟغص للمٗاٝع )اإلاٗخ٣ضاث(  و اإلاكاٖغ  و ؤلاهُبإ ال٨ل  خى٫ مىيٕى ؤو وظهت ما"

(Gartner, 2000)  ٠ الؿاب٣ت لهىعة الىظهت الؿُاخُت ب٣ىله ؤجاا: " اإلاى٠٢  و الخهىع   و الخٗاٍع

اإلاٗخ٣ضاث  و ألا٩ٞاع التي ًدملها الٟغص خى٫ مى٣ُت ظٛغاُٞــت مُٗىــت  مك٩لت بالهـــىعة ؤلاصعا٦ُت 

ُت( لىظهت ؾُاخُت مُٗىت"  . 4)اإلاٗٞغ

خماص ٖلى الٗضًض مً صعاؾاث بٌٗ الباخشحن الظًً خاولىا ؾاب٣ا وي٘ جهــىع هٓــغي و ٖمل   و باإٖل

( زلو Echtner & Ritchie, 1991, 1993; Gallarza et al., 2002; Pike, 2002; Tasci et al, 2007لهظا اإلاٟهى  ٖلى ٚغاع )

 : 5( بيى ؤن نىعة الىظهت الؿُاخُت؛ ه ٧Jamrozy & Walsh, 2008. مً )

 به ي  الىظهت الؿُاخُت؛  "جهىع زام بالؿُاح إلاا ًم٨ً ججٍغ

  جإزظ ؤق٩ا٫ مسخلٟت خؿب مً ٣ًى  بالٗملُت و ٠ُ٦ ٣ًى  بظل٪؛ 

 مً زال٫ نٟاتاا الخ٣ُ٣ت بم٣اًِـ مهاٚت ٦مُــا  مً ٢ب. الباخشُــً و اإلاؿى٢ُــً ٣اؽ ٚالباج

 اإلاضع٦ت؛

 ــت و م٩ىهاث الىُـــت؛ ُــت  جإزحًر  جدىي ٖلى م٩ىهاث مٗٞغ

  .ت ؤؾاؾُت و ؾماث جا٦ض  جل٪ الهىٍت  و جهىع ٦ل  و قام  ؛(An Overall Gestalt)لها ٍَى

 ِبُجاا و بحن مٟاَُم ؤزغي ٧الصخهُت  اإلاىا٠٢  و الىىاًا  لها ؤبٗاص ًخم ؤخُاها الخل

 الؿلى٦ُت".

٤ اإلا٣اًِـ اإلاخٗضص ألابٗاص التي   ما ًخم جدلُ. نىعة الىظهت الؿُاخُت ًٖ ٍَغ
 
و ًا٦ضان ٖلى ؤهه ٚالبا

جمش. ؤؾاؾا الؿماث اإلاضع٦ت للىظهت الؿُاخُت  ٚحر ؤن َظٍ ألازحرة ٢ض ل ح٨ٗـ جماما خ٣ُ٣ت اإلا٩ان. 

ؤن جدلُ. نىعة وظهت الؿُاخُت باإلؾخٗاهـــت ٖلى جهـــىعاث الؿُاح ٢ض ج٩ىن مُٟضا ي  ال٨ك٠ ًٖ و 

خماص ٖلحاا  غ مباصت جىظحاُت ًم٨ً ؤلٖا بٌٗ الخهــىعاث الىمُُت ؤو الخهىعاث الخاَئت  و ل٨ً ل جٞى
                                                           
1
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and Consumer Choice Criteria: The Case of Mykonos Island”, TOURISMOS: An International 

Multidisciplinary Journal Of Tourism, Vol. 4, No. 3, PP. 67-79. 
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ً ؤو بٖاصة جمـــى٢٘ نىعة الىظهت الؿُاخُ ت  و َى ما صٞ٘  مً ٢ب. مؿىق  الىظهت الؿُاخُت ي  ج٩ٍى

ـــت و جمُُــؼ  ت ٧الٗالمت الخجاٍع ٤ الىظهاث الؿُاخُت هدى مٟاَُم الٗهــٍغ بيى جدى٫ الباخشحن ي  حؿٍى

ت.  الٗالمــاث الخجاٍع

"وسخت مبؿُت للــىا٢٘  و  ؤن نىعة الىظهت الؿُاخُت ه : (Cooper & Hall, 2008)بِىما ًغي ٧. مً 

ُاء مٗجى إلاسخل٠ اإلاىبااث ٣ت إٖل اإلاغجبُت بالىظهت الؿُاخُت التي ًخل٣اَا و ٌٗالجها الؼاثغ ؤو الؼواع  ٍَغ

اإلادخملحن"  و ٌٗل٣ان بٗض طل٪ بال٣ى٫ ؤن جىلُض نىع طَىُت مغجبُت بالىظهاث الؿُاخُت  ًسخل٠ ًٖ 

ا مً الهىع اإلاغجبِ باإلاىخجاث ألازغي ٧اإلاىاص ؤلاؾتاال٦ُت  و طل٪ ألن الؼواع ؤهٟؿهم َم مً  ٚحَر

ظٍ الهىع باإلؾخٗاهت بمهاصع مٗلىماث مسخلٟت. و ٦ىدُجت لظل٪ ٞةن اإلاؿى٢حن ي  الىظهاث ٩ًىهىن َ

م ؤَمُت ظهىصَم ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت مً ٢ب. الؼواع   الؿُاخُت لهم جإزحر مىسٌٟ ب٨شحر  ٚع

ً نىعة الىظهت الؿُاخُت و زهاثهها  ٌٗض ؤ ٣ت ج٩ٍى مغا ٚحر ؤجاا ًا٦ضان و ٌكضصان ٖلى ؤن ٞهم ٍَغ

٤ اإلاٗانغ للىظهاث الؿُاخُت  . 1مدىعٍا للدؿٍى

ؤن الضعاؾاث اإلاخسههت  (م2008)دالُا مدمد جُمىز شوي، ج٣ى٫  زصاثص الصىزة الظُاخُت: .2.1.3

ت مً الخهاثو الٗامت لهىعة الىظهت الؿُاخُت  و التي جغاَا بمشابت الضلُ. طو  ا٢ترخذ مجمٖى

ال٣اثم ٖلى بصاعة نىعة الىظهت الؿُاخُت  خُض ل بض له ؤن ألاَمُت البالٛت للجهاػ الؿُاح  اإلادل  

 : ٩ً2ىن ٖلى ٖلم ب٩اٞت َظٍ الخهاثو  و التي جخمش. ي  ماًل 

ُت اإلاٗلىماث صىزة الىحهت الظُاخُت جخوحر ببؽء:  . ؤ ٌٗىص طل٪ بيى الخٛحر الضاثم ي  ٦مُت و هٖى

ًم٨ً له ججىباا ي  مٗٓم ألاخُان  الجضًضة التي ًخل٣اَا الؿاثذ خى٫ الىظهت الؿُاخُت  و التي ل 

ال   و ال٩لمت اإلاىُى٢ت ي  ظماٖخه. جاصي َظٍ اإلاٗلىماث بيى حُٛحر ي   ٧الخٗغى الُىم  لىؾاث. ؤلٖا

جُا  زانت بطا ٧اهذ جل٪ اإلاٗلىماث الجضًضة اإلاخل٣ــاة زابخـــت و مؿخمغة  نىعة الىظهت الؿُاخُت جضٍع

لت  ؤما بن ه  ٧اهذ جخٗاعى بك٩ . ٦بحر و ٞاع١ م٘ الهــىعة الخالُــت التي ًمخل٨ها الؿاثذ إلاضة ٍَى

٣ا لـــ )   (.Gartner, 1997ٞةجاا جاصي بيى نىعة ؾُاخُت ظضًضة بال٩ام. ٞو

بط ؤن نىعة الىظهت الؿُاخُت لضي الؿُاح ًم٨ً ؤن صىزة الىحهت الظُاخُت جمُل بلى الثباث:  .  

لــت ختى بٗض حٛحر الٗىام. و ألاؾ با  التي ق٩لتاا ي  الؿاب٤  ٞدؿب الىخاثج التي حؿخمغ لٟترة ٍَى

( ٞةن نىعة الىظهت الؿُاخُت ٢ضع Morrison & Mill, 1985 ; Park & Ko , 2000جىنلذ لها ؤبدار ٧. مً )

ت التي جاصي بالؿاثذ بيى بصعا٥  م٣ٗى٫ مً الشباث ٖبر الؼمــً. و ي  ُٚا  ألاخضار ال٨بحرة و ال٣ٍى

                                                           
1
 Chris Cooper & C. Michael Hall (2008), Ibid. 

2
ت  ىعي الظُاحي و الخىمُت الظُاخُت: مفاَُم و كظاًا""الصالُا مدمض جُمىع ػ٧ى     .28-24  م 2008  ماؾؿت قبا  الجامٗت  ؤلاؾ٨ىضٍع
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ت ت ٦بحرة ٞةن الهىعة ٣ٞض جإزظ ؾىىاث ٖضًضة ل٩  جخٛحر  و  ٦مُاث مً اإلاٗلىماث ال٣ٍى بؿٖغ

( بهه مً الىاظب ٖلى اإلاؿى٢حن التر٦حز مىظ البضاًت ٖلى بىاء نىعة مضع٦ت Dosewell, 1997ٖلُه ٣ًى٫ )

 بًجابُت ي  ؤطَان الؿُاح خى٫ وظهاتام الؿُاخُت صون  الؿع  بيى مداولت جصخُذ ؤزغي ؾلبُت. 

ً  ُت دًىامُىُت:صىزة الىحهت الظُاخ . ث ؤي ؤجاا ٚحر زابخت ب. مخٛحرة حٗخمض ي  ألان. ٖلى مخٛحًر

ؤؾاؾحن َما الى٢ذ و اإلاؿاٞت  خُض ؤن للُبُٗت الضًىام٨ُُت لهىعة الىظهت الؿُاخُت ؤَمُت 

ؤن ٧. نىعة ؾُاخُت مٟهى  ًم٨ً  (Gallarza et al, 2002)بالٛت ي  التروٍج و الضٖاًت لها  بط ٣ًى٫ 

ذ ٖلى نـــــىعة الىظهت حُٛحٍر ٖبر ا لى٢ذ  ؤما باليؿبت للمخٛحر الشاو  ٣ٞض ؤ٦ـــضث الضعاؾــــاث التي ؤظٍغ

( ؤن َىا٥ ٖال٢ت بًجابُـــت بحن اإلاؿاٞـــت و الهىعة الؿُاخُت  Gartner, 1997الؿُاخُـــت مً ٢ب. )

حر واضخت ٞالؿاثذ الظي جٟهله مؿاٞت بُٗضة ًٖ الىظهت مىي٘ الضعاؾت ج٩ىن نىعة الىظهت ٚ

ه للخ٣اث٤ و ٧لما ٢هغث اإلاؿاٞت  لضًه  ؤو بٗباعة ؤزغي ٞةهه ٧لما اػصاصث اإلاؿاٞت ٧ان َىا٥ حكٍى

بت للىظهت الؿُاخُت لضحام نىع  اػصاصث مٗاو  الخٟانُ.  و لظل٪ ٞةن الؿاثدحن مً الضو٫ ال٣ٍغ

م.  وا٢ُٗت ؤ٦ثر خى٫ جل٪ الىظهت م٣اعهت بٛحَر

ُت ج٩ صىزة الىحهت الظُاخُت وظبُت: . ر ىن نىعة الىظهت الؿُاخُت وؿبُت هٓغا ألجاا ٚحر مىيٖى

ُت بىاء ي  نىعة الىظهت  )ؤي ؤجاا مٟهى  طاح  ًخٛحر مً شخو بيى آزغ(  و حكخض ٖض  اإلاىيٖى

( Gallarza et al, 2002)الؿُاخُت ٖىضما ج٩ىن جل٪ الىظهت مٗغوٞت مكهىعة ٖاإلاُا  ٞدؿب ٧. مً 

ا جخىا٤ٞ م٘ اإلآهغ الخاعج  لبٌٗ اإلاضع٧اث التي جخٛحر مً ٞةن نىعة الىظهت الؿُاخُت صاثما م

شخو بيى آزغ  و لظل٪ جسخل٠ نىعة الىظهت الؿُاخُت مً م٩ان بيى آزغ ي  الٗالم و ًخم بصعا٦ها 

٣ا لـ )  (  و Therkelsen, 2003بُغ١ مسخلٟت َب٣ا للؿُا١ الش٣اي  و ؤلاظخماع  و بلض وكإة الؿاثذ ٞو

 ص التروٍج و الضٖاًت َب٣ا إلزخالٝ ألاؾىا١ الؿُاخُت اإلاؿتاضٞت.لظل٪ ًجب ؤن جسخل٠ ظهى 

هدُجت لٗملُت  ؤهه( Gallarza et al, 2002) خُض ًغي لصىزة الىحهت الظُاخُت ػبُلت مخلددة:  . ط

حك٨ُلها ٞةن للهىعة الؿُاخُت َبُٗت مخٗضصة  ٞهي مدهلت إلاــغاخ. مخخالُت جغجبـــِ بال٨شُــغ مً 

 ة و اإلاــغجبُت بخل٪ الٗملُت.الٗـــىام. اإلاـــازغ 

بن حُٛحر نىعة الىظهت  الخوُحراث في صىزة الىحهت الظُاخُت حلخمد كلى جلُُم الصىز الخالُت: . ح

ت التي ًدملها الؿاثذ اإلادخم. خىلها  بياٞت بيى مسخل٠ الجهىص  الؿُاخُت ٌٗخمض ٖلى اإلاٗٞغ

ؼ جل٪ الهىعة ؤو جىظحاها بيى م٩ان و مى٢٘ ظضً ض  و ٢ض جظَب مجهىصاث حُٛحر نىعة اإلاماعؾت لخٍٗؼ

اح بطا ما لم ٨ًً الخِ الغثِسخي للبُاهاث الظي ًدضص نىعة الىظهت  الىظهت الؿُاخُت ؤصعاط الٍغ

الؿُاخُـــت الخالُت مىظىصا  ؤي ٞهم نىعة الىظهت الؿُاخُت لضي ؤٞغاص ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت مهم 

ىاٞـ ٢ىي خؿــب الىخاثج التي جىن. لها ظضا لخجىب ه٣. نىعة الىظهت الؿُاخُت بيى مى٢٘ آزغ إلا
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(Gartner, 1997 و ؤن ٖملُت حُٛحر نـــىعة الىظهت الؿُاخُت اإلاــــــــضع٦ت لــضي الؿاثدحن لِـ لها مٗجى  )

٣  اإلاكٝغ ٖلى الؿُاخت ٖلى ٖلم هاا.  بطا ما لم ٨ًً الجهاػ الدؿٍى

ً صىزة الىحهت الظُاخُت:. 2.3  جىٍى

ت الض٣ُ٢ت و الخبهغ  (Gallarza et al, 2002)ًظ٦غ ٧. مً  ض مً اإلاٗــــٞغ ـــتراٝ مازغا بالخاظـــت بيى مٍؼ ؤهه جم ؤلٖا

ً نىعة الىظهت   هٓغا ل٩ىن مٟهى  نىعة الىظهت الؿُاخُت ٌٗض ألاصاة ألا٦ثر ؤَمُت و 1ي  ٖملُت ج٩ٍى

ت ٦بحرة مً ألابدار ألا٧اصًمُت  بؾخٗمال ي  جٟؿحر الخُاعاث التي ٣ًى  هاا الؿُاح ٦ما حكحر بلُه مجمٖى

بُت التي  م مما ؾب٤ ط٦ٍغ ًٓهغ ظلُا ه٣و الضعاؾاث الخجٍغ و اإلاخسههت التي جم مغاظٗتاا. و ٖلى الٚغ

ؾٗذ بيى ٞهم ٧ام. و مٟه. لل٨ُُٟت التي جخ٩ىن و جخُىع هاا نىعة الىظهت الؿُاخُت ي  ؤطَان 

 الؿاثذ  بياٞت بيى الٗىام. التي جىُىي ٖلحاا َظٍ الٗملُت.

مً بحن ؤواث. اإلاسخهحن الظًً  (Gunn, 1988) ٌٗخبر  كملُت جىىًٍ صىزة الىحهت الظُاخُت:. 1.2.3

ً نىعة الىظهت الؿُاخُت ي  ؤبدازه  خُض عؤي ؤجاا ٖملُت :"جغا٦م الهىع الظَىُت  ها٢كىا ٖملُت ج٩ٍى

ض ًٖ وظهت ما لضي الؿاثذ  و الخٗضً. الظي ًم٨ً ؤن ًُغؤ ٖلى جل٪ الهىع هدُجت لخهى  له ٖلى مٍؼ

مً اإلاٗلىماث  و بجساط ٢غاع ال٣ُا  بالغخلت  و الؿٟغ بيى جل٪ الىظهت  و اإلاكاع٦ت ي  ؤوكُت الؿُاخُت 

ي  هٟــــ ( Chon, 1991). و ؤًضٍ 2ٞحاا  و الٗىصة بيى صًاٍع  و حٗضً. الهـــىع بؾدىاصا بيى الخبرة اإلا٨دؿبت"

ـغ و ألاَم الظي ًمـ نىعة الىظهت الؿُاخُت ًدضر هدُجت الُـــغح بط قـــضص ٖـــلى ؤن الخٗضً. ألا٦بــ

اعة الؿُاح لها   . 3لٍؼ

ؤهه ًخم حك٨ُ. نـــــىعة الىظهت الؿُاخُت هدُجت لـٗملُـــــت: "ؤلاصعا٥ الخؿــــ   (Echtner & Richie, 1991) ٣ًى٫ و 

ت ال   ... و اإلاٗـــغي   مً ٖضة مهاصع للمٗلىماث ٧الجماٖاث اإلاغظُٗت  ظماٖاث الًٍٗى   و وؾاث. ؤلٖا

اعة ٞٗلُت للىظهت  ؤو بٗباعة ؤزغي  بلخ. و ٖلُه ًم٨ً ألي شخو بىاء َظٍ الهىع ي  طَىه ختى صون ٍػ

سُت  و الؿُاؾُت  و ؤلا٢خهاصًت  و  ٞةن جل٪ الهىعة ؾٝى حؿدىض ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث الخاٍع

( Gartner, 1993). و ًه٠ 4بالٟٗ."ؤلاظخماُٖت التي ؾخدضص بضوعَا ق٩. الهىعة التي ًمخل٨ها الصخو 

                                                           
1
 Dolores M. Frías, Miguel A. Rodríguez, J. Alberto Castañeda, Carmen M. Sabiote & Dimitrios Buhalis (2012), 

“The Formation of a Tourist Destination’s Image via Information Sources: the Moderating Effect of 

Culture”, International Journal Of Tourism Research, Vol. 14, PP.437-450. 
2
. صالُا مدمض جُمىع ػ٧ى     مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

3
 Raslinda Mohd Ghazali & Liping Cai (2014). "Social Media Sites in Destination Image Formation", A 

chapter in “Tourism Social Media: Transformations in Identity, Community and Culture”, Published by 

Emerald Group, Vol. 18,  PP. 73-86. 
4
 Jan Specht (2014), Ibid. 
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غ إلاٟهى  ٣ٖل  اؾدىاصا بيى اهُباٖاث مدضوصة ٢اصمت مً مهضع واخض للمٗلىماث  ؤما  الٗملُت ٦ــ: "جٍُى

 . 1ي  نىعة الىظهت الؿُاخُت ٞةن َظٍ اإلاٗلىماث جيب٘ مً مهاصع ٖضًضة و مخىىٖت"

ظهت الؿُاخُت مً زال٫ ال٣ُا  بخهي٠ُ جٟؿحرا لٗملُت حك٨ُ. نىعة الى ( Phelps, 1986)َظا و ا٢ترح 

حن َما  :2مٟهى  نىعة الىظهت الؿُاخُت ي  خض طاجه بيى هٖى

 :اعة التي ٣ًى  هاا الؿاثذ  بيى الىظهت الؿُاخُت؛ الصىزة ألاولُت  الهىعة التي جبجى بٗض الٍؼ

 :اعة الٟٗلُت للىظهت الؿُاخُت. الصىزة الثاهىٍت  الهىعة  التي جبجى ٢ب. الٍؼ

ت  الىٕى ألاو٫ ًخمش. ي   (Gunn, 1988)ز ٦ما محّ  حن مً الهىع ي  التي جخًمجاا الهىعة الشاهٍى بحن هٖى

ت )مؿخ٣لت ًٖ بصاعة الىظهاث الؿُاخُت(  و  "صىزة اللظىٍت" اإلاؿخمضة مً اإلاٗلىماث ٚحر الخجاٍع

ت اإلاؿاولت ًٖ اإلاغجبُت باإلاٗلىماث التي جى٣لها اإلاىٓمت الخجاٍع"الصىزة اإلادسطت" الىٕى الشاو  َى 

ت با( Mansfeld, 1992)الىظهت  و ًىا٣ٞه     ؤما لصىزة هحر السطمُتالغؤي خُض ٌؿمي الهىعة الًٍٗى

 .3لصىزة السطمُتالهىعة اإلادغيت با

 ىاق صــــىزة الىحهـــت الظُاخُــــتــــــ(: ؤه27الؼيل )

 

 

 

 

 ( Phelps, 1986; Gunn, 1988; Mansfeld, 1992; Lopes, 2011) اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى ؤكماٌ ول مً

صوع الهىعة  (28)٫ همىطظهما اإلاىضر ي  الك٩. ( مً زالFakeye & Crompton, 1991و ًٟؿغ ٧. مً )

ت ٦مدٟؼ َا  ل٣غاع الؿٟغ بياٞت بيى ؤَمُتاا ي  ج٣ُُم الىظهاث و ٖملُت نى٘ ال٣غاع  ٖلى  الًٍٗى

                                                           
1
 Arturo Molina, Mar Gómez & David Martín-Consuegra (2010), “Tourism Marketing Information And 

Destination Image Management”, African Journal of Business Management, Vol. 4 No.5, PP. 722-728. 
2
 BongKoo Lee, Choong-Ki Lee & Jaeseok Lee (2014),“Dynamic Nature of Destination Image and Influence 

of Tourist Overall Satisfaction on Image Modification”, Journal of Travel Research , Vol. 53 No.2, PP. 239-

251. 
3 Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011),“Destination image: Origins, Developments and Implications”, 
PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 9 No.2, PP. 305-315. 

الصورة 

 العضوٌة

صورة الوجهة 

 السٌاحٌة

األولٌةالصورة   

 الصورة الثانوٌة

 بعد زٌارة الوجهة السٌاحٌة

 استرجاع التجارب الماضٌة

 قبل زٌارة الوجهة السٌاحٌة

الصورة 

 المحرضة



آلية إختيار الوجوة السياحية                                                  الفصل الثاني:                                                                                           

118 

م مً جإ٦ُضَم ؤن الهىعة اإلا بُا ٣ِٞ مً صوع الٚغ دغيت جمخل٪ الخإزحر ألا٦بر. ٚحر ؤجام جإ٦ضوا ججٍغ

ً الهىع و حٗضًلها  .1الخجغبت الؿُاخُت ي  ج٩ٍى

ً صىزة الىحهت الظُاخُتFakeye & Crompton, 1991(: همىذج )28الؼيل )  ( للملُت جىٍى

 

 

 

 

                                                           Source : William Glen Croy (2008) 

ٖلى نىعة الىظهت الؿُاخُت لضي الؿاثذ  لىظهت ؾُاخُت مُٗىتصعا٦ُت للخإزحراث ؤلا  و ي  صعاؾخه 

 :2ججمُ٘ الهىع ي  ؤعبٗت مغاخ. ه  (Tocquer & Zins, 2004)   ا٢ترحاإلادخم.

  الصىزة اإلابهمت و هحر الىاكلُت(Vague and unrealistic image): ا جيب٘ مً اإلا ٗلىماث التي مهضَع

اهدكاع الضٖاًت و الخٗلم و ٧لمت ي  الٟم اإلاىُى٢ت  و ه  الهىع التي ًخم حك٨ُلها ٢ب. ؤن ٌؿاٞغ 

 الؿاثذ بيى الىظهت الؿُاخُت  و التي جضٞ٘ ألاٞغاص بيى الخ٨ٟحر ي  الؿٟغ ٦ؿلى٥ نخ  و ؾلُم.

  ُىٍ الصىزة
ّ

و جهبذ ؤ٦ثر ويىخا و احؿاٖا جخإزغ نىعة الىظهت (:  Distortion of the image)حؼ

ٖىضما ٣ًغع الصخو الظَا  ي  بظاػة  ُٞسخاع الى٢ذ الظي  بمجغص ا٦خما٫ زُت الُٗلت  ؤي

 ٣ًًُه ي  جل٪ الُٗلت  و وظهخه  و هٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت الظي ًبدض ٖجاا.

  الصىزة اإلادظىت(Improved image) : ٚحر  ًخم ي  َظٍ اإلاغخلت جدؿحن الهىعة بةلٛاء الٗىانغ

ؼ الٗىانغ التي زبذ ؤجاا صخُدت ٞٗال هدُجت للخجغبت اإلاباقغة  ت  و حٍٗؼ الصخُدت ؤو اإلاكَى

 للمىخج الؿُاح .

  الصىزة الىاججت(Resulting image):  اث الخضًشت لخجغبت ُٖلت  و التي ًم٨ً ؤن حكحر بيى الظ٦ٍغ

ت مً  جاصي بيى الخىحن  و ألاؾ٠  ؤو الخُا٫. و ٖلُه ؾِخم ي  َظٍ اإلاغخلت حكُٛ. مجمٖى

 الهىع الجضًضة التي ؾ٩ُىن لها ؤزغ ٖلى ال٣غاعاث اإلاؿخ٣بلُت خى٫ طاث اإلاىخج الؿُاح .

                                                           
1
 William Glen Croy (2008), “The Role of Film in Destination Decision-Making”, A thesis submitted for the 

degree of Doctorate of Philosophy At the University of Otago, Dunedin, New Zealand, PP, 70 
2
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011), Ibid. 
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حكحر ألاصبُاث اإلاخسههت التي جىاولذ َظا اإلاىيٕى  ؤبلاد صىزة الىحهت الظُاخُت )مىىهاتها(:. 2.2.3

ً مسخل اث  اإلاٟؿغة لهىعة الىظهت الؿُاخُت جى٣ؿم بيى مٗؿ٨ٍغ ٟحن  ٟٞ  خحن ٌكحر ؤن الىٍٓغ

اإلاٗؿ٨ـــغ ألاو٫ بيى ؤن نىعة الىظهت الؿُاخُت جىُىي ٖلى ٖضة ؤبٗاص و التي ًم٨ً ٢ُاؾها  ٞةن 

 .1اإلاٗؿ٨غ الشاو  ٌكضص ٖلى ؤن  الهىعة َى مٟهى  قام. ؤو ٦ل  و بالخاي  ل ًم٨ً ججؼثتاا

ت الؿُاخُت و ٖال٢تاا بخمُحز بَاعا ظظابا لٟهم نىعة الىظه( Gartner, 1993)ا٢ترح و ي  َظا الؿُا١ 

  و اخخج بإن نىعة الىظهت الؿُاخُت جًم زالزت م٩ىهاث (Destination Branding) الىظهت الؿُاخُت

)دالُا مدمد جُمىز شوي، مخمُـــؼة ًٖ بًٗها البٌٗ ٚحر ؤجاا مغجبُـــت و مدؿلؿلت ُٞمـــا بُجاا. و ٢ض لخهذ 

خماص ٖلى ؤٖم (م2008 ( ُٞماًل Gartner,1993)ا٫ َظٍ اإلا٩ىهاث باإٖل
2: 

اإلا٩ىن اإلاٗغي  بـ: "مجمٕى ( Boulding, 1956)ٌٗٝغ  (:Cognitive Componentاإلاىىن اإلالسفي ؤو ؤلادزاوي ) .ؤ 

اإلاٗخ٣ضاث و اإلاىا٠٢ خى٫ مىيٕى ما  مما ًاصي بيى بٌٗ الهىع اإلا٣بىلت صازلُا لؿماجه"  ٦ما 

ت بؿماث الىظهت ( بيى الBaloglu & McCleary, 1999)ٌكحر ٧. مً  ُت بـ: "اإلاٗخ٣ضاث ؤو اإلاٗٞغ هىعة اإلاٗٞغ

ت ألا٩ٞاع و ؤلاججاَاث خى٫ الىظهت الؿُاخُت و   ؤي ؤن َظا اإلا٩ىن ٖباعة 3الؿُاخُت" ًٖ مجمٖى

و ًخى٠٢ طل٪ ٖلى ٦مُت اإلاٗلىماث التي ًخٗغى  التي جاصي بيى اًجاص نىعة طَىُت م٣بىلت إلامحزاتاا.

ىماث الخاعظُت  و مضي بصعا٦ه للهٟاث اإلاخإنلت ي  الىظهت الؿُاخُت  لها الؿاثذ مً مهاصع اإلاٗل

اعاث ؾاب٣ت لها و التي ٢ض جازغ ٖلى وكىء و َبُٗت الهىعة  بياٞت بيى اإلاٗلىماث اإلاإزىطة مً ٍػ

ُت.   اإلاٗٞغ

اإلا٩ىن الٗاَٟ  لهىعة   (Gartner, 1994)ًغبِ  (:Affective Componentاإلاىىن الخإزحري ؤو اللاػفي ) .  

ٌٗبر َظا البٗض ًٖ الىظهت الؿُاخُت بـــ: "الضواٞ٘ لضي الٟغص إلزخُاع وظهت ؾُاخُت ما"  خُض 

مجم. اإلاكاٖغ خى٫ الىظهت الؿُاخُت ؤو بٗباعة ؤزغي َى ج٣ُُم الظاح  و الصخصخي مً ٢ب. 

ض٫ ٖلى: الخ٣ُُماث الٗاَُٟت جب٣ىلهما ؤن ( Baloglu & McCleary, 1999)الؿاثذ لها  و َى ما ٌكحر بلُه 

جى٣ؿم مكاٖغ الؿاثذ اججاٍ وظهت ما    و ٢ض4"اججاٍ اإلاكاٖغ  ؤو ؤلاعجباٍ هدى الىظهت الؿُاخُت"

بيى مكاٖغ بًجابُت  ؤو ؾلبُت  ؤو مداًضة  و ًهبذ اإلا٩ىن الخإزحري ٞٗال ؤزىاء مغخلت الخ٣ُُم ي  

 ٖملُت بزخُاع الىظهت.

                                                           
1
 Asli d. A. Tasci & William  C. Gartner (2007), Ibid. 

2
 .16صالُا مدمض جُمىع ػ٧ى مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م   

3
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011), Ibid. 

4
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011), Ibid. 
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لى٥ ألهه مخٗل٤ بالٟٗ.؛ ٞبٗض الخٗغى ل٩. ًدكابه م٘ الؿ (:Conative Componentمىىن الىُت ) .ط 

اإلاازغاث و اإلاىبااث الضازلُت و الخاعظُت اإلاغجبُت بالىظهت الؿُاخُت  ًجب ٖلى الؿاثذ ؤن ًخسظ 

٢غاعا خى٫ الؿٟغ بيى الىظهت الؿُاخُت مً ٖضمه  ؤي ؤهه :"ؤلاؾخٗضاص للكغاء" ٦ما ٌٗبر ٖىه 

(Moutinho, 2000( ُٞما ٌكحر .)Mackay, 2005)  اعة بت لل٣ُا  بٍؼ ؤن م٩ىن الىُت َى: "ال٣هض و الٚغ

 الىظهت الؿُاخُت ي  و٢ذ مٗحن".

ي  مٗٓم الضعاؾاث ألا٧اصًمُت الؿاب٣ت التي ع٦ؼث ٖلى ؤبٗاص نىعة الىظهت  و ًٓهغ ظلُا الخىا٤ٞ

 & Baloglu & McCleary, 1999; Beerli)الؿُاخُت  ٖلى البٗضًً ألاولحن  ٚحر ؤن َىا٥ جُاعا مً الباخشحن 

Martín, 2004; Stern & Krakover, 1993)  ًخ٩لم بٗض زالض آزغ ٖلى زالٝ ما ط٦غ ي  الُغح الؿاب٤  خُض

  ٦ما َى مىضر "الصىزة اليلُت"(  ببٗض آزغ ُؾمي Gartner,1993)" الظي ج٩لم ٖىه "مىىن الىُتٌؿدبض٫ 

 . 1(29)ي  الك٩. 

 خُت(: ؤبلاد صىزة الىحهت الظُا29الؼيل )        

 

 

 

 

 

Source: Chul Jeong& Stephen Holland (2012) 

 & Holbrook, 1978, Russell & Pratt, 1980; Anand, Holbrook &  Stephens, 1988, Stern) ٦ما ٌكضص الباخشىن ؤمشا٫

Krakov, 1993 ) ؤن اإلا٩ىن اإلاٗغي  ٌؿب٤ اإلا٩ىن الٗاَٟ  ي  اله٩ُ. الٗا  لهىعة  ي  اججاَهم الىٓغي

ت الؿُاخُت  ٦ما اج٤ٟ ٖضص مجام ؤن الخ٣ُُم الٗاَٟ  ٌٗخمض ٖلى الخ٣ُُم اإلاٗغي  لؤلقُاء  و ؤن الىظه

م مً  ُت  و ٖلُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه ٖلى الٚغ اث٠ الغصوص اإلاٗٞغ ُٟت مً ْو الغصوص الٗاَُٟت جدك٩. ٧ْى

ُت و الٗاَُٟت  ٞةجاا جٓ. مترابُت ي  الخ٣ُ  & Baloglu)٣ت. و ٠ًًُ بم٩اهُت  الخمُحز بحن اإلا٩ىهاث اإلاٗٞغ

                                                           
1 Chul Jeong & Stephen Holland (2012), “Destination Image Saturation”, Journal of Travel & Tourism 

Marketing”, Vol. 29 No. 6, PP. 501-519. 
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McCleary, 1999; Stern & Krakover, 1993 ) ُت  و ؤن الهىع الٗاَُٟت جدك٩. ٦ضالت لئلؾخجاباث اإلاٗٞغ

 . 1الخ٣ُُماث ؤلاصعا٦ُت و الٗاَُٟت ٖلى خض ؾىاء حك٩. الهىعة  ال٩لُت للىظهت

ً نىعة ٖىض قغخه اللىامل اإلاازسة في كملُت جىىًٍ صىزة الىحهت الظُاخُت: .3.2.3 ما لٗملُت ج٩ٍى

ؤن  (Baloglu & McCleary, 1999)  ٣ًى٫ الباخشحن (30)ت ٦ما َى مىضر مً زال٫ الك٩. الىظهت الؿُاخُ

إلاسخل٠ مهاصع اإلاٗلىماث  و مؿخىي ؾً  و مؿخىي حٗلُم للؿاثذ جإزحر واضر ٖلى الخ٣ُُــم اإلاٗغي  و 

ؤًً جبحن له ؤن ؾً الؿاثذ  و ظيؿه  و  (Tasci, 2007)ؤلاصعا٧  للىظهت الؿُاخُت. و َى ما ؤ٦ضجه ؤبدار 

ا ي  ؤطَان  اعجه الؿاب٣ت بيى الىظهت الؿُاخُت ه  ٖىام. َامت ظضا لهىعة الىظهت التي جم بوكاَئ ٍػ

  .2الؿُاح

ً صىزة الىحهت الظُاخُت وفلا لـ )30الؼيل )  (Baloglu & McCleary, 1999(: اللىامل اإلاازسة في كملُت جىٍى

 

 

 

 

Source: Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011( 

و مً هاخُت ؤزغي جا٦ض ألابدار اإلايكىعة لٗضص ٦بحر مً اإلاسخهحن الظًً  ؾٗى بيى ٞهم و جدضًض 

ً نىعة الىظت الؿُاخُت مً ؤمشا٫ ٧. مً   ,Moutinho, 1987; Gartner)مسخل٠ الٗىام. اإلاازغة ٖلى ج٩ٍى

1993; Baloglu   Brinberg, 1997; Walmsley & Young, 1998ن إلاؿخىي الخٗلُم و الضاٞ٘ للؿٟغ )ؤلاظخماُٖت و ( ؤ

و ي  هٟـ الؿُا١ حكحر   .الىٟؿُت( ؤزغ ٖلى الخ٣ُُم الٗاَٟ  )اإلاكاٖغ و الٗىا٠َ( للىظهت الؿُاخُت

بيى ؤن شخهُت الؿاثذ حٗخبرا ؤًًا ٖامال مهما ٖىض بزخُاع هٕى وظهخه ( Govers et al, 2007)ؤبدار 

ؤن ؾماث الصخهُت جازغ ( Murphy et al, 2007)خُت )الكاَئ  الجبا٫ ... بلخ(  بِىما ًا٦ض ٧. مً الؿُا

ؤن للمخٛحراث الضًمٛغاُٞت ( Santos & Carneiro, 2006ٖلى الخمُحز بحن  جل٪ الىظهاث الؿُاخُت  و ٠ًًُ )

ً الهىعة لضي الؿُاح ًٖ الىظهاث الؿُاخُت  ي   & Beerli)خحن  ًا٦ض  ؤًًا ؤزغ بالٜ ي  ٖملُت ج٩ٍى

                                                           
1
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011), Ibid. 

2
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011), Ibid. 
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Martín, 2004)  الؿُاخُت ٖىام. َامت  ؤن الضواٞ٘ و اإلاخٛحراث ؤلاظخماُٖت و الضًمٛغاُٞت و الخبرة

 .1لدك٨ُ. نىعة وظهت ؾُاخُت

اع  ؤظغي ٧. مً ) غ همىطظهما اإلاٟؿغ Beerli & Martin, 2004و ي  هٟـ ؤلَا بُت إلاىانلت جٍُى ( صعاؾت ججٍغ

اإلاضع٦ت و الخد٤٣ مً صخخه  ألظ. الخىن. بيى الٗىام. اإلادضصة للهىعة  لهىعة الىظهت الؿُاخُت

ً الهىع  بيى  اإلاضع٦ت ًٖ وظهت ؾُاخُت ما  خُض جم٨ىا مً جهي٠ُ جل٪ الٗىام. التي جضز. ي  ج٩ٍى

ٞئخحن عثِؿِخحن َما الٗىام. الصخهُت ) الضواٞ٘  الخبرة الؿُاخُــت الؿاب٣ـــت  و الخهاثو 

غاُٞــت للؿـــاثذ(  و مهــــاصع اإلاٗلىماث ) مسخل٠ اإلاهاصع ألاولُت و الؤلاظخماُٖـــت و  ت( ٦ما الـــضًمٚى شاهٍى

(31)َى مىضر ي  الك٩. 
2 . 

ً صىزة الىحهت الظُاخُت وفلا لـ 31الؼيل )  (Beerli & Martin, 2004)(: اللىامل اإلاازسة في كملُت جىٍى

 

 

 

 

Source : Masoud Khodadadi, (2014( 

خباع ؤَمُت الٗــىام. الصخهُت للؿاثذ ي  ( Khodadadi, 2014)ى٫ و ٣ً ؤهه مً اإلاهم صوما ألازظ بٗحن ؤلٖا

حك٨ُ. مسخل٠ نىع الىظهاث الؿُاخُت إلاا جلٗبه مً صوع عثِسخي ي  َظٍ الٗملُت  خُض ًبرػ ؤن 

و الُب٣ت  الخهــاثو ؤلاظخماُٖـــت و الضًمٛغاُٞت لؤلٞغاص )٧الؿً  و الجيـ  و مؿخىي الخٗلُم 

الاظخماُٖت  و اإلاهىت  ...بلخ(  و الٗىام. الىٟؿُت )٧الضواٞ٘  و ال٣ُم  و ؤهماٍ الخُاة  ...بلخ(  و 

ُت و ؤلاؾخجاباث الٗاَُٟت  الخبراث الؿُاخُت اإلا٨دؿبت  ٧لها ٖىام. لها ؤزغ بالٜ ٖلى الخ٣ُُماث اإلاٗٞغ

 .3الؿُاخُت ي  طَىه للؿاثذ  و بالخاي  ٞهي حؿهم ي  عؾم الهىعة ال٩لُت للىظهت

لُت لصىزة الىحهت الظُاخُت: .3.3  آلازاز الظلىهُت و الدظٍى

                                                           
1
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes (2011), Ibid. 

2
 Masoud Khodadadi, (2014), “The Role of Media in the Formation of Destination Images”, Published in: 

Kozak, Metin. & Kozak Nazmi, “Aspects of Tourist Behaviour”, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 

PP 24. 
3
 Masoud Khodadadi (2014), Ibid. 

 

 الصورة الكلٌة
Ovrall Image 

 

 

 

 الصورة العاطفٌة
Affective Image 

 

 

 

 الصورة المعرفٌة
Cognitive Image 

 

 

 

 صورة الوجهة السياحية المدركة

 مصادر المعلومات

 

 

 

 

 

 

 / الثانوية:1

 المحرضة 

 العضوية 

 الذاتية 

 

 / األولية:2

 التجارب السابقة 

 كثافة الزيارات 

 
الشخصٌة العوامل  

 

 

 

 

 

 

 الدوافع 

 الخبرة السياحية 

 الخصائص اإلجتماعية و الديموغرافية 

 



آلية إختيار الوجوة السياحية                                                  الفصل الثاني:                                                                                           

123 

لبىاء   ٌٗخبر ٞهم ٖملُت نى٘ ال٣غاع مً ٢ب. الؿُاح مىيٕى طو مد. اَخما  ٦بحر مً ٢ب. اإلاؿى٢حن

نغ ال٣ضعة الخىاٞؿُت ي  نىاٖت الؿُاخت  هٓغا للخىاٞـ الكضًض بحن الىظهاث الؿُاخُت ي  ٖاإلاىا اإلاٗا

اصة ههِب وظهاتام مً الخهت ي  الؿى١  ٣ها ي  ٢لب اوكٛالتام  مً ؤظ. ٍػ الظي ظٗ. ٦ُُٟت حؿٍى

اعة الؿُاح لها مؿخ٣بال نىعة الىظهت . و ٖلُه ؤنبذ مىيٕى الؿُاخُت الٗاإلاُت  و يمان ج٨غاع ٍػ

٤ الىظهت  الؿُاخُت ٦جؼء و ٖام. ؤؾاسخي ي  الؿلى٥ الؿُاح  ٢ًُت َامت ظضا ي  بدىر حؿٍى

ا مً الىظهاث ألازغي. ٤ الؿبُ. الىخُض لضٖم جل٪ الهىعة لخدىاٞـ م٘ ٚحَر   الؿُاخُت  ٧ىن الدؿٍى

ت ل بإؽ هاا مً جإزحر صىزة الىحهت الظُاخُت في طلىن الظاثذ:  .1.3.3 ل٣ض ؤزبذ جدب٘ مجمٖى

ملُت البدىر الهاصعة ي  الؿىىاث اإلاايُت ؤن إلاٟهى  نىعة الىظهت الؿُاخُت وػن َا  ي  ٞهم ٖ

( ؤن مٟهى  نىعة الىظهت Baloglu & Brinberg, 1997بزخُاع الؿاثذ لىظهت ؾُاخُت مُٗىت. خُض ًغي )

الؿُاخُت ٖام. يغوعي للمٟايلت و ؤلازخُاع بحن الىظهاث الؿُاخُت  ٦ما ؤجاا ظؼء ل ًخجؼؤ مً 

  .1ٖملُت اجساط ال٣غاع لضي الؿاثدحن

ت اإلاؿتال٪ ٦ما ؤهه و هٓغا لُبُٗت مىخجاث الىظهت الؿ ٟغ الؿُاخُت طاث البٗض ٚحر اإلااصي  و ؤن مٗٞغ

مدضوصة و ٢اثمت ٖلى الخجغبت و الىا٢٘؛ ٞةهه ٌٗخ٣ض ؤن الهىعة جمش. الىظهت و بالخاي  ٞؿخازغ ٖلى 

 ٢غاعاث اإلاؿتال٨حن  خُض:

الُبُٗت الالماصًت للمىخجاث الىظهت الؿُاخُت  مما ٌٗجي ؤن الهىعة ه  الضلُ. الىخُض الظي  .1

ىص الىظهت الؿُاخُت ٚحر ما٦ض ًم اعجه لها.  ٞاليؿبت له  ٞةن ٖو ل٨ه الؼاثغ خى٫ الىظهت ٢ب. ٍػ

ؤنال  و ٢غاعاجه حٗخمض ٖلى بىاء ٣ٖل  ٣ًى  به  و بالخاي  ٞةن الهىعة حٗخبر و بك٩.  ٞٗا٫ 

٤ ي  ٞهم الهلت اإلا٣ٗضة بحن نى٘ جل٪  ٦بضً. لخ٣ُُم اإلاىخج. و ٖلُه ٨ًمً الخدضي للدؿٍى

 عاث و نىعة الىظهت الؿُاخُت.ال٣غا

الُبُٗت الخالػمُت ل٩. مً ٖملُت ؤلاهخاط و ؤلاؾتاال٥ ي  الؿُاخت  ما ٌٗجي ؤن جل٪ نىعة  .2

اعتام لها بٗام. بالخبرة ؤو الخجغبت الؿُاخُت ي   الىظهت الؿُاخُت ؾدخٛحر ٞىعا بمجغص ٍػ

 الىظهت.

ازة:جإزحر صىزة الىحهت الظُاخُت كلى طلىن الظاثذ كبل  .1.1.3 حٗخ٣ض ألاصبُاث الؿُاخُت ؤن  الٍص

اعتاا. بط ٣ًى٫  ب بٍؼ لهىع الىظهت الؿُاخُت جإزحر قضًض ٖلى بزخُاع الؿاثذ للىظهت الؿُاخُت التي ًٚغ

                                                           
1
 Jan Specht (2014), “Architectural Tourism: Building for Urban Travel Destinations”, Published by Springer 

Gabler, PP. 99. 



آلية إختيار الوجوة السياحية                                                  الفصل الثاني:                                                                                           

124 

(Liu, 1999)  بإن نىعة الىظهت الؿُاخُت مغجبُت ب٣غاع بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  و َى ما ؤ٦ضجه ألابدار

 ,Bigne et al, 2001; Baloglu & McCleary, 1999; Ahmed, 1991; Chon, 1990; Woodside & Lysonski)اإلايكىعة ل٩. مً 

1989; Hunt, 1975 ) التي جىنلذ بيى ؤن ٖملُت و بظغاءاث بزخُاع الىظهت الؿُاخُت مً ٢ب. الؿاثذ ٌٗخمض

ت مً نىع لىظهاث ؾُاخُت مدخملت مً وظهت هٓغ  ؤؾاؾا ٖلى صعظت جًُٟ. واخضة مً بحن مجمٖى

 .1٪ الؿاثذطل

ؤن بزخُاع الىظهت ٌٗخمض ٖلى خؼمت اإلاىاٞ٘ ي  الىظهت الؿُاخُت  و جمحز  (Gartner, 1989)َظا و ٌكضص 

حر الىظهت أل٦بر م٩اٞإة  ا مً الىظهاث  إلياٞت بيى صعظت الخى٢ٗاث خى٫ جٞى جل٪ الىظهت م٣اعهت بٛحَر

( Gartner, 1993)٦ما  ًٟؿغ  ُاخُت.خ٣ُ٣ُت للمؿاٞغ بلحاا  و ه  ظمُٗها مؿخمضة مً نىعة الىظهت الؿ

ت ألهىإ ألاوكُت التي حٗخبر َامت  جل٪ الٗال٢ت بال٣ى٫ ؤهه ما لم ٨ًً للىظهت الؿُاخُت نىعة ٧لُت ٢ٍى

ت الٟغم ال٣ابلت للخد٤ُ٣  إلاخسظ ؤو إلاجمىٖت مخسظي ال٣غاع ؾِخم ب٢هاء جل٪ الىظهت مً مجمٖى

ت الىظهاث الؿُاخُت ال٣ابلت لئلزخُاع(   ٦ما ًٟترى ؤًًا ؤن ٖضص البضاث. ي  مجمىٖت الٟغم )مجمٖى

  "مجمىكت الخُاز"  زم "مجمىكت ؤلاكخباز"ال٣ابلت للخد٤٣ ؾدىسٌٟ زُىة زُىة م٩ىهت ما ٌؿمى 

  بيى "مجمىكت اإلاثازة"زم بيى 
 
  بخ٣ُُم ؾماث الىظهت الؿُاخُت مً خُض "مجمىكت اللساز"   وؤزحرا

 .2الٗاَٟ  ؤزىاء ٖملُت الخ٣ُُمالٗاثضاث اإلاخى٢ٗت م٘ جُٟٗ. اإلا٩ىن 

٢ض ؤقاعا بيى ؤن الىع  لىخضٍ ٢ض ل ًىلض ؤلاَخما  بالىظهت  (Milman & Pizam, 1995)و ٧ان ٧. مً 

ا ؤنال  ب. ٌٗخ٣ضان ؤن الىع  بالىظهت  الؿُاخُت  و َظا ألازحر ٩ًىن ؾببا ي  بجساط ال٣غاع بةزخُاَع

طًَ الؿاثذ  و بالخاي  ٢ض ًاصي َظا الىع  بالىظهت  الؿُاخُت ٌٗجي وظىص نىعة للىظهت الؿُاخُت ي 

اعة الىظهت مالم ج٨ً  ض ًٖ جل٪ الىظهت الؿُاخُت. و لً ٣ًى  الؿاثذ بٍؼ ت اإلاٍؼ بيى ْهىع الًٟى٫ إلاٗٞغ

نىعتاا لضًه بًجابُت  ؤو بطا ٧ان ل ًم٨ً له ججىب الؿٟغ بيى جل٪ الىظهت  ٦ما َى الخا٫ ي  عخالث 

ما٫ ؤو ؤن ٩ًىن ال ت ألٖا ٟا٫ مشال  خُض ج٩ىن اإلاجمٖى ـــــت و ل ًمخل٪ ال٣غاع ٧اأَل ٟغص ٖىهغا ي  مجمٖى

اعة شخو ما لىظهت ؾُاخُت ًمخل٪ نىعا ؾلبُت ٖجاا. و م٘ طل٪ ٞةهه ٚالبا ما ٌٗجي الىع   ؾببا ي  ٍػ

ت  ؤن نىعة الىظهت الؿُاخُت مىظىصة ي  ؤطَان ناوع  ال٣غاع الظي ًً٘ جل٪ الىظهت ي  "مجمٖى

 .3ال٣ابلت للخد٤ُ٣" ي  و٢ذ بجساط ال٣غاع الٟغم

                                                           
1
 Irene Kamenidou, Spyridon Mamalis & Contantinos-Vasilios Priporas (2009), Ibid. 

2
 Asli d. A. Tasci & William  C. Gartner (2007), Ibid. 

3 Milman, A., and A. Pizam (1995), “The Role of Awareness and Familiarity with a Destination: The Central 

Florida Case.”, Journal of Travel Research, Vol. 33, PP. 21-27. 
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ازة. 2.3.3 : ما لىخٔ مً زال٫ َظٍ جإزحر صىزة الىحهت الظُاخُت كلى طلىن الظاثذ ؤزىاء الٍص

الضعاؾت ؤن َىا٥ ٢هىعا و عجؼا ٦بحرا ي  ٖضص الضعاؾاث و الجهىص البدشُت اإلاغجبُت بإزغ نىعة 

اع  ً ؤزىاء ٍػ  & Tasci)تام للىظهت  و َى ما جماما ما ؤقاع له ٧. مً الىظهت الؿُاخُت ٖلى ؾلى٥ الؼاثٍغ

Gartner, 2007)  اللظان اؾخٗغيا ٖضص مً الضعاؾاث التي ع٦ؼث ٖلى َظٍ الى٣ُت  خُض ٌكحران بيى

( التي ؤزبدذ ؤن َىا٥ ؤزغا مٗخضل Dadgostar & Isotalo, 1992الىخاثج التي جىنلذ لها ؤبدار ٧. مً )

ُه اإلاؿتال٪ مً ٢ب. لهىعة الىظهت الؿُاخُت ب ياٞت بيى ٖضص آزغ مً اإلاخٛحراث ٖلى و٢ذ التٞر

خُاصي  بِىما ٢ض ٨ًدؿب ألاٞغاص الظًً  بت مً م٩ان ب٢امتام ؤلٖا الؿُاح ي  الىظهاث الؿُاخُت ال٣ٍغ

لت ي  الىظهت الؿُاخُت جهىعا ؤًٞ. و ؤنض١ ًٖ الىظهت الؿُاخُت مً ؤولئ٪  ًٓلىن لٟتراث ٍَى

 Alhemoud & Armstrong) ٦ما ؤن صعاؾاث مسخلٟت حٗىص ل٩. مً .1ؤ٢هغ مً الى٢ذالظًً ًب٣ىن لٟتراث 

1996; Britton 1979; Ross 1993; Fakeye & Crompton 1991 .) حكحر بيى ؤهه ٧لما اعج٣ذ الىظهت الؿُاخُت بيى

اعة ٞةهه ؾ٩ُىن عايُا  ؤما بطا ٧ان ال٨ٗـ ٞةهه ؾِكٗغ  بٗض   مؿخىي آما٫ و جى٢ٗاث الؿاثذ ٢ب. الٍؼ

 .2الغيا

ازة:  .3.3.3 تراٝ بخإزحر نىعة جإزحر صىزة الىحهت الظُاخُت كلى طلىن الظاثذ ما بلد الٍص بن ؤلٖا

اعجه للىظهت الؿُاخُت لم ٨ًً مدٟؼا ٧اُٞا لخىؾُ٘  الىظهت الؿُاخُت ٖلى ؾلى٥ الؿاثذ بٗض ٍػ

ؤن َظا اإلاىيٕى  (Tasci & Gartner, 2007)الجهىص البدشُت لضعاؾت َبُٗت َظا الخإزحر  خُض ٣ًى٫ ٧. مً 

٧ان واخضا مً ؤ٦ثر و ؤَم اإلاىايُ٘ التي جم الخٛاضخي ٖجاا ي  ألاصبُاث و الضعاؾاث التي جىاولذ نىعة 

بُا.   الىظهت الؿُاخُت  خُض ٢ا  ٖضص مدضوص ٣ِٞ مً الباخشحن بضعاؾت َظا الخإزحر ججٍغ

ىا٥ بعجباَا بحن بٌٗ مً ؤبٗاص الىظهت مً زال٫ ؤبدازه ؤن َ( Ross, 1993)و ي  َظا الهضص اؾخيخج 

ت مً اإلاخٛحراث اإلاؿخسضمت ي  الضعاؾت   الؿُاخُت و ؤلاظاباث الخ٣ُُمُت للمؿخجىبحن خى٫ مجمٖى

ب َالء  خُض زلو بيى ؤهه بطا ٧ان للؼواع نىعة بًجابُت ًٖ وظهت ما ٞةجام مً اإلادخم. ؤن ًٚغ

اعة جل٪ الىظهت مغة ؤزغي.  (Milman & Pizam, 1995)ما جىنلذ له ؤبدار ٧. مً  و َى  الؼواع ي  بٖاصة ٍػ

بىن ي  بٖاصة  اللظان ٣ًىلن ؤهه بمجغص عيا الؿُاح ًٖ ججغبتام ي  الىظهت الؿُاخُت ٞةجام ٢ض ًٚغ

اعتاا ٍػ
بيى ؤن ٢ضعة البلض  (De Nisco et al, 2015). ٦ما ٌكحر جدلُ. الىخاثج التي جىنلذ لها ؤبدار ٧. مً 3

                                                           
1
 Asli D.A. Tasci & William c. Gartner (2007), Ibid. 

2
 Asli D.A. Tasci & William c. Gartner (2007), Ibid. 

3
 Asli D.A. Tasci & William c. Gartner (2007), Ibid. 
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حر ججاع  ؾ ُاخُت طاث ظىصة ٖالُت للؿُاح ًم٨ً ٌؿاَم ي  جدؿِىاث ٦شحرة ٖلى نىعة ٖلى جٞى

اعتاا  .1الىظهت الؿُاخُت ي  ؤطَاجام و َى ما ؾِى٨ٗـ ٖلى ؾلى٦هم اإلاؿخ٣بل  بةٖاصة ٍػ

بن جدضًض مجم. الٗىام. التي مً  آلازاز الدظىٍلُت الىاججت كً فهم صىزة الىحهت الظُاخُت:. 4.3.3

لُت بزخُاع وظهت الؿُاخُت ما مً ٢ب. الؿاثذ ٌٗض ؤمغا بالٜ ألاَمُت لل٣اثمحن ٖلى قإجاا الخإزحر  ي  ٖم

٣ُت اإلاىاؾبت  غ ؤلاؾتراجُجُاث الدؿٍى ٤ الىظهاث الؿُاخُت ٧ىهه ٌؿاٖضَم ٖلى جىمُت و جٍُى  Hsu)حؿٍى

et al, 2009) ًًٞال ًٖ الخسُُِ و الخىمُت الٟٗالت إلاسخل٠ الخضماث الؿُاخُت. بط ٣ًى٫ ٧. م  

(Bramwell & Lane,1993)  .ٗؤن  ٢ضعة الىظهت الؿُاخُت ٖلى جلبُت اخخُاظاث و مخُلباث الؿاثذ ٢ض ًج

ا مً ٢بله ي  ٢غاٍع  مجاا وظهت طاث ظظابُت ٖالُت خؿبه  و بالخاي  ٞةهه  مً اإلاغجر ؤن ًخم ازخُاَع

 .2الجااج 

 مهما ؤهه مً الىاضر ؤن بهدكاع نىع الىظها( Cooper & Hall, 2008)و ًغي 
 
ت ًلٗب صوعا ث الؿُاخُت ال٣ٍى

ت  خُض ؤهه وو٣ٞا إلاا ؾب٤ ط٦ٍغ ٞةن لهىعة  ٤ اإلاٗانغ للىظهاث الؿُاخُت و ٖالماتاا الخجاٍع ي  الدؿٍى

الىظهت الؿُاخُت جإزحر ٖم٤ُ ٖلى ؾلى٥ الؼاثغ و نى٘ ٢غاعاجه اإلاغجبُت بالىظهاث  و ٖلُه ٌؿعى 

غ نىعة بًجابُت مً زال٫ ٤ الىظهت لخٍُى ؼ مضع٧اث الؼواع اإلادخملحن  ٦ما ٌكضص ؤن الهىع  حؿٍى حٍٗؼ

 :3حؿخسض  ي  جد٤ُ٣ ما ًل 

 بًها٫ الغؾاث. خى٫ الىظهاث الؿُاخُت؛ 

 بٖاصة حٍٗغ٠ و حُٛحر جمى٢٘ الىظهاث الؿُاخُت؛ 

 ؼ الجىاهب ؤلاًجابُت و الخهىعاث خى٫ الىظهاث الؿُاخُت؛  الخهضي للؿلبُاث  و حٍٗؼ

 ىا١ الغثِؿُت.مٟخاح إلؾتاضاٝ مىا٤َ ألاؾ 

و حكحر ؤٚلب ألابدار و الضعاؾاث التي بٖخمض ٖلحاا بدشىا بيى ؤلاعجباٍ الىز٤ُ و الها  بحن الٗم. ٖلى 

غ نىعة مىاؾبت للىظهت الؿُاخُت و الىجاح ي  طل٪ مً ظهت  و الىجاح الكام. لخل٪ الىظهت ي   جٍُى

ؤَمُت ٞهم نىعة الىظهت الؿُاخُت بِىما جظ٦غ ؤبدار ؤزغي  جد٤ُ٣ ؤَضاٞها اإلاؿُغة مً ظهت ؤزغي 

إلزاعة الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالٗغى الخضم  اإلا٣ض  مً ٢ب. الىظهت الؿُاخُت ٦مجم. زُىاث و ؤصواث 

٤ الىظهت الؿُاخُت. ًداو٫ َظا ألازحر مً ظاهبه بصاعة نىعة الىظهت الؿُاخُت مً زال٫ البدض  حؿٍى

                                                           
1 Alessandro De Nisco, Giada Mainolfi, Vittoria Marino & Maria Rosaria Napolitano (2015), “Tourism 

satisfaction effect on general country image, destination image, and post-visit intentions”, Journal of Vacation 

Marketing, Vol. 21 No.4, PP. 305–317. 
2
 Irene Kamenidou, SpyridonMamalis & Contantinos-Vasilios Priporas (2009), Ibid. 

3
 Chris Cooper & C. Michael Hall (2008), Ibid, PP 225. 
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ًَ الؿُاح اإلادخملحن  و ججؼثت و اؾتاــــضاٝ ي  مجم. الخهىعاث اإلاغجبُت بالىظهت الؿُاخُت ي  ط

الجماَحر الؿُاخُت اإلاسخلٟت  بياٞت بيى اؾخسضا  مسخل٠ ٞىاثض و مىاٞ٘ الىظهت الؿُاخُت لضٖم 

 نىعتاا ي  ؤطَان ػاثغحاا. 
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 زالصت الفصل:

ت  اث اإلاباقغة و ٚحر جىنلىا مً زال٫ َظا الٟه. بيى ؤن ؾلى٥ الؿاثذ ٖباعة ًٖ مجمٖى مً الخهٞغ

بت لضًه لل٣ُا  بغخلت ؾُاخُت بيى ؤو٢اث ما بٗض عخلخه الؿُاخُت  مباقغة التي جمخض مً لخٓت ْهىع ٚع

جل٪ و ما جىُىي ٖلُه مً مكاٖغ و ٖىا٠َ. و بالخاي  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؾلى٥ بزخُاع الىظهت الؿُاخُت 

ٗخبر  ٌ هؤهحكحر  الٗضًض مً ألابدار و الضعاؾاث    و الظيٌٗض ظؼءا مً طل٪ الؿلى٥ الؿُاح  ؤلاظماي 

             وظهاث الىٓغ ما ٧ان ؾببا ي  بغوػ الٗضًض مً الخسُُِ للغخالث ٖىض الؿاثذ  ٖملُت مدىع 

ال٨ُُٟت التي ٣ًى  مً زاللها الؿاثذ بةزخُاع الىظهت الؿُاخُت التي قغح التي ؾٗذ بيى و الخٟؿحراث 

اعتاا    .ٖغى بٌٗ مجاا ي  مدخىي َظا الٟه. خاولىا بط  ًىىي ٍػ

٦ما زبذ ؤن َظٍ الٗملُت جخإزغ بمجمىٖت مً الٗىام. الضازلُت الخانت بالؿُاح مً ظهت  و الٗىام. 

الخاعظُت اإلاىظىصة ي  البِئت اإلادُُت به مً ظهت ؤزغي  ٦ما ًم٨ً لبٌٗ مً اإلاؿخجضاث اإلاى٢ُٟت ؤن 

لؼاما ػ مهما مداولت الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت مغاخ. ٖملُت الخُاع  ج٩ىن طاث ؤزغ بالٜ ي  َبُٗتاا. و مىه ٧ان

٣ُت جخالثم مٗه        لضي الؿاثذ و ٦ظا الٗىام. اإلاازغة ُٞه لجم٘ اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت لبىاء زُِ حؿٍى

 و جازغ ُٞه.



 

 

 

 الثالث:  الفصل   

تسـويق الوجـوة 

 السـيــاحـيــــة
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 جمهُد:

٣ا للىخاثج التي جم الخىن. بلحاا مً زال٫ الٟهلحن الؿاب٣حن  ً ٦ما ؤن بمخال٥ وظهت  نبضوا ظلُا ؤٞو

مضة إلا٣ىماث و اإلاىاعص الؿُاخُتالؿُاخُت ما ٖلى مسخل٠ ا ٗغى بىاء الألاؾاؾُت ل التي حٗض ؤخض ألٖا

اث ٖالُت مسخل٠ اإلاىخجاث الؿُاخُت التي جمحز َظا الؿُاح   ا ٖلى مؿخٍى َغ زام هاا  بياٞت بيى جٞى

طاث جىاٞؿُت ٖالُت ٢اصعة ٖلى ظظ  خهت ٦بحرة مً ض٫ ٖلى ؤجاا ؤنبدذ وظهت ؾُاخُت ل ًألازحر  

اث َظٍ ألازحرة  الخغ٦ت الؿُاخُت اإلاخاخت ي  ألاؾىا١ الٗاإلاُت و اإلادلُت  هدُجــت لخإزغ ؾلى٦ُـــاث و جهٞغ

ما ًجٗ. ٖملُت الخد٨م  و ال٣ضعة ي  ظظهاا هدى   اإلاغجبُت ببِئت الخُاة اإلادُُتمً اإلاخٛحراث بالٗضًض 

ؿى١ بيى الؿع  لٟهم َظٍالىظهت الؿُاخُ
ُ
٦سُىة اإلاخٛحراث و ؤلاإلاا  هاا  ت ؤمغا م٣ٗضا ظضا  ًضٞ٘ اإلا

 و جىُٟظَا. الٟٗالت الخُِ ؤلاؾتراجُجُتنُاٚت ؤؾاؾُت حؿب٤ 

٤ الخضًض باإلياٞت بيى ٧اٞت ألاصواث اؾخسضا  و ٖلُه ًخإ٦ض ؤن ٌٗخبر بضون  اإلاغجبُت به مٟهى  الدؿٍى

ت ل ؤصوى ق٪ ما٫ الخضًشت و ما جٟغيه  ىاٖت الؿُاخت نهالر بياٞت ٢ٍى خُض ؤن ْغوٝ بِئت ألٖا

 ٤ مً ظهــت  و اؾخٟدـــا٫  تـــاث الؿُاخُـــالىظهمً يٛـــــٍى ٖلى ممــــاعؾاث ال٣اثمـــحن ٖلى جىمُت و حؿــٍى

خماص ٖلى  و جىٕى مخُلباث الؿُاح ي  ألاؾىا١ الؿُاخُت اإلاٗانغة مً ظهت ؤزغي  ًجٗ. خخمُت ؤلٖا

٤ الخضًشتٞلؿ ت ل٣ُإ الؿُاخت ؤلا ي  نُاٚت  ٟت الدؿٍى ا ظضاؾتراجُجُاث الخىمٍى ٠ُ٦   ؤمغا يغوٍع

محز ُمىخجها ًٖ باق  مىاٞؿُه 
ُ
٣ت ج حر ال٣ُمت للٗمالء بٍُغ ل و َى اليكاٍ الظي ٌؿعى بيى الٗم. ٖلى جٞى

ت مً الٗملُاث التي جبضؤ بالبدض   ألاؾىا١ مً الؿُاح اإلاخاخحن يي  خاظُاث  بىاؾُت مجمٖى

حر ججاع  ٖالُت الجىصة ٢اصعة ٖلى بعيائام ل الؿُاخُت جظ  و مخُلباتام  و مً زمت ؤلاؾخجابت لها بخٞى

 ؤ٦بر خهت مجام.

٤ الىظهت الؿُاخُت  ت َبُٗت حؿٍى ؾيؿعى مً زال٫ َظا الٟه. بيى مداولت الخ٣غ  مً ٞهم و مٗٞغ

 مً زال٫ الخُغ١ بيى الٗىانغ الخالُت:

 ٤ الىظهت الؿ  ؛ُاخُت و ٖال٢خه بٟهم ؾلى٥ الؿاثذحؿٍى

 ٤ الىظهت الؿُاخُت ج حؿٍى  ؛مٍؼ

 ٤ الىظهت الؿُاخُت  .ع٧اثؼ هجاح حؿٍى
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م الىحهت الظُاخُت و كالكخه بفهم طلىن الظاثذ: : حظٍى  اإلابدث ألاٌو

٤ ي مٟهى   ٌكحر الٗام. ألاؾاسخي الظي بيى ؤن اإلاىٓماث و اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة بالبدض  قتى الدؿٍى

ما٫ ًم٨ً مى باث ألاٞغاص الظًً  ٨ًمً ي جد٤ُ٣ ؤَضاٞها مً ٓماث ألٖا الخدضًض ألامش. لخاظُاث و ٚع

بقبإ َظٍ  ٢اصعة ٖلىٌك٩لىن ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت  و الؿع  بيى ؤلاؾخجابت لهــا مً زــال٫ ج٣ضًم ٢ُمت 

باث بضعظت ٖالُت مً ال٨ٟـاءة و الٟٗالُت جٟى١ اإلاىاٞؿحن خل٠ حٍٗغ٠ َظا . و ل ًسالخاظُـاث و الٚغ

اإلاٟهى  بةزخالٝ ال٣ُاٖاث اإلاماعؽ ٞحاا  ٚحر ؤن مماعؾخه ي  خض طاتاا جخُلب ج٨ُُٟا ٌؿخجُب بيى 

٤ الىظهت  ٤ ي  ٢ُإ الؿُاخت ٖامت و حؿٍى الخهاثو التي جمحز  ٧. ٢ُإ ٦ما َى ٖلُه الخا٫ الدؿٍى

 الؿُاخُت زانت. 

لُت: .1.1 م و اللملُت الدظٍى  مدزل مفاَُمي للدظٍى

٤هــى٢كذ  ٠ الدؿٍى م ؤلازخالٝ  حٍٗغ بك٨ـــ. مؿخٟـــاى ي  ظمُ٘ اإلاالٟاث اإلاخسههت  ٚحر ؤهه ٚع

٤ َى ظاهب ؤؾاسخي مً ظىاهب " قا الظي  جم٘ ي  ٚالباا ؤن الدؿٍى
ُ
الظلىن َظٍ اإلاىا٢كاث بل ؤجاا ج

ما٫ " بحن مىٓماثالخىافس ي الضوع ال٨بحر ي  ٧ان لؤلبدار التي اَخمذ بالدؿى٤ٍ ٖلى مغ الؿىحن و  .ألٖا

٤ ي  اإلاماعؾاث الٗملُت بإهىاٖها اإلاسخلٟت  بط  ت لخُب٤ُ مٟهى  الدؿٍى غ ألاؾـ الٟلؿُٟــت و الىٍٓغ جٍُى

غ ٖلى َظٍ ألاؾـ بُٛت بٖاصة حك٨ُلها لًمان   ًٛىٍجالثمها م٘ الؾلُذ ؤيىاء البدض و الخٍُى

٘الهاثلت التي جخٗغى لها ؤَضاٝ اإلاىٓمت ي  البِئت اإلاٗان ي  مٟهى   غة  و َى ما ًٟؿغ الخُىع الؿَغ

ا ي  مسخل٠ اليكاَاث ؤلاهخاظُت الؿلُٗت ا ٤ ي  الؿىىاث ألازحرة  و همى صوعٍ الظي ؤنبذ مغ٦ٍؼ لدؿٍى

ت الىٓغ  و  و الخضماجُت ٖلى خض ؾىاء. ٖلى الٗمى  ٞةن مضلى٫ الدؿى٤ٍ ًسخل٠ خؿب بزخالٝ ػاٍو

٠ ٣ٞض ع٦ؼ البٌٗ مجاا ٖلى ظاهب بلُه  ٨ٞما َى مٗغوٝ ي  مجم. ألاصبُاث ا لتي جىاولخه بالخٍٗغ

٠ ؤزغي ٖلى الٟلؿٟت التي جد٨م  الٗملُاث اإلاغجبُت به ؤو ألاهٓمت اإلاخضازلت ُٞه  بِىما ع٦ؼث حٗاٍع

 َمُت  اإلادىعٍت للمؿتال٪ ُٞه. ألا َظا اليكاٍ و 

ف مفهىم الدظىٍم:. 1.1.1 م ـــــجى ٞهـــًدؿ ل٩ ؤهه  (Fyall & Garrod, 2004) ـــغي ً ؤلاججاَاث الخدًثت لخلٍس

 ٠ ٤ مٟهى  و حٍٗغ ٣ت اإلاشلى الدؿٍى ٠بالٍُغ   و التي 1اإلاٟهى  َظا ًجب ؤلاخاَت ببٌٗ اإلاضاز. ي  حٍٗغ

ٟاث اإلاىظىصة.  حٗخبر  ال٨ك٠  هاؾىداو٫ مً زاللو ه  اإلاضاز. التي مبضؤ اؾدُٗا  الخىٕى ي  الخٍٗغ

٤  و التي جخمش. ي :ٖلى ؤلاججاَاث الخضًشت لخٍٗغ٠ مٟهى  الد  ؿٍى

                                                           
1
 Alan Fyall & Brian Garrod (2004), “Tourism Marketing: a Collaborative Approach”, Published by Aspects 

Of Tourism, Library Congress Cataloging, PP. 27. 
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٣ا لهظٍ مدزل الدظىٍم هلملُت:( 1 ٤ ٌؿخلؼ  ظمــــلت مً ألاوكُت ي  مغاخ.  ٞو اإلا٣ـاعبت ٞةن الدؿٍى

مىٓمــــــت و ميؿ٣ت التي ًجب ال٣ُا  هاا ٢ب. و ؤزىاء و بٗض بهخاط اإلاىخجاث بكتى ؤهىاٖها ٧ال٨ك٠ ًٖ 

اث الُلب  و  باث  و الخيبا بمؿخٍى الخٗٝغ ٖلى ؤهماٍ ؤلاؾتاال٥  و جدضًض مىا٤َ  الخاظاث و الٚغ

و َــــغ١ و وؾاث. الى٣ـــ. الخـــ  ًجب بن حؿخسض  مً ؤظ. طل٪  و الىؾُاء الظًً ًم٨ً   الخىػَ٘

خماص  الخٗام. مٗهم  باإلياٞت بيى جدضًض و بزخُاع ؤؾالُب و وؾاث. ؤلاجها٫ اإلاىاؾبت التي ؾِخم ؤلٖا

 .1ٖلحاا

٤ َى:"هٓا  ٦ل  مً ألاوكُت اإلاخضازلت تاضٝ  (Stanton, 1967)ًغي جماقُا م٘ هٟـ الغئٍت  ؤن الدؿٍى

و جىػَ٘ ؾل٘ و زضماث مغيُت لخاظاث الٗمالء الخالُحن و اإلاغج٣بحن    و جغوٍج  و حؿُٗـــــغ  بيى جسُُـِ

٤ ٦ٗمل2ُمً مؿتال٨حن جااثُحن و مؿخٗملحن نىاُٖحن" ت   ٞباإلياٞت بيى ما ؾب٤ خى٫ مغج٨ؼاث الدؿٍى

خباع الضًىام٨ُُت ؤو الخغ٦ُت التي ًيبغ  ؤن ًخمحز  هاا  ٞةن ما ًمحز َظا الخىظه َى ؤهه ًإزظ بٗحن ؤلٖا

٤ ي  ؤلاؾخجابت لؤلويإ اإلاسخلٟت للؿى١ مً ظهت و الخجضص الظي ًم٨ً ؤن ًُغؤ  ٦ظا للخٛحر  و   الدؿٍى

باث اإلاؿتال٨حن مً ظهت ؤزغي.  ٖلى خاظاث و ٚع

ه  ٦ما ما٫ التي ج٣ىص جض٤ٞ الؿل٘ و الخضماث مً (McCarthy, 1971) ٖٞغ ٖلى ؤهه: "جىُٟظ ؤوكُت ألٖا

باث اإلاؿتال٨حن و جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت" ٤ ٞ  3اإلاىخج بيى اإلاؿتال٪ ؤو اإلاؿخٗم. مً ؤظ. بقبإ ٚع ٞى

 َظا الخٍٗغ٠ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن:

  ت مً ألاوكُت التي جماعؽ ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت مش. جهمُم ٤ مجمٖى اإلاىخجاث  ل٠ مسخالدؿٍى

ً  و  و الخٛل٠ُ  الن  ... بلخ؛ و  الدؿٗحر  و  الخسٍؼ  ؤلٖا

 خباع خاظ ٤ ًإزظ بٗحن ؤلٖا باث اإلاؿتال٪  ؤي ؤهه ًىُل٤ مً الخٗٝغ ٖلى خاظاجه ُالدؿٍى   اث و ٚع

باجه ًبضؤ مً اإلاؿتال٪ و ٌٗىص بلُه  بياٞت بيى ؤن ٧اٞت ؤوكُخه  هبيى بقباٖها  ؤي ؤه للؿع  و ٚع

 ؾلى٦ُاجه؛ ٦ظا مسخل٠  اب٣ت الظ٦غ جخدضص ؤؾاؾا مً الٟهم الجُض للمؿتال٪ و اإلاسخلٟت الؿ

  ؤن ألاَضاٝ ألاؾاؾُت للمىٓمت جخد٤٣ مً زال٫ جد٤ُ٣ الخالثم بحن جل٪ ألاَضاٝ و مهالر

 اإلاؿتال٪.

٤ َى (Kotler & Middleton, 2001)ي  خحن ًغي ٧. مً  :"اإلاٟخاح الظي ًم٨ً اإلاىٓمت  ؤن مٟهى  الدؿٍى

باث الؿى١ اإلاؿتاضٝ و بعياء اإلاؿتال٨حن مً  ٤ ؤلاؾخجابت لخاظاث و ٚع جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ًٖ ٍَغ

                                                           
1
 Alan Fyall & Brian Garrod (2004),  Ibid. 

2 
Stanton, W, J (1967), “Fundamentales of marketing", Published by McGraw.Hill book company, PP. 06. 

3 McCarthy E, J (1971), “Basic Marketing”, 4
th

 Edition, Published by Richard D-Irwin, Inc Homewood, PP. 19.  
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٣ت ؤ٦ثر ٦ٟاءة و ٞٗالُت مً اإلاىاٞؿحن" ٤ ٦ٗمــــ  ؤي ؤن الدؿ1بٍُغ اث خضًشت تاخم ــــلُت ًبضؤ بإزظ جىظهـــٍى

 ٫ بعياء اإلاؿتال٨حن.ب٣ًُت الخىاٞـ بحن اإلاىٓماث بة٦دؿا  اإلاحزاث الخىاٞؿُت لبلٙى ألاَضاٝ مً زال

ذ  ىُت للدظىٍم، )و ٖٞغ ٤ ٖلى ؤهه:" وكاٍ مجمٖى م(2007الجملُت ألامٍس        اثــــــت مً اإلااؾؿـــــالدؿٍى

    جهمُم  و الخىان.  و حؿلُم  و جباص٫ ٖغوى طاث ٢ُمت ٖالُت للمؿتال٨حن  و الٗمالء   :و ٖملُاث

٠ ٖلى ؤَمُت ًا٦ض َظا بدُض  .2و اإلاجخم٘ ٩٦."  و الكغ٧اء   و الخباًً بحن اإلا٩اؾب "اللُمــــــــت"الخٍٗغ

بت ؤو خاظـت ما  و بحن الشمً ؤلاظمـــاي  و الٟٗل  الظي  الٟٗلُت التي ًده. ٖلحاا اإلاؿتال٪ لخلبُت ٚع

حر الضاثم للمحزة الخىاٞؿُت  ًضٞٗه  ٦ما ؤهه وكاٍ ٌُٛ  ٧اٞت مجالث الكغ٦ت و ٌٗم. ٖلى الخٞى

 ت الخمحز مً ؤظ.  ٦ؿب ولء اإلاؿتال٪ و ؤلاب٣اء ٖلى ولئام الضاثم إلاىخجاتاا.للمىخجاث الٗالُ

٤ ٖلى ؤهه الٗملُت التي مً  (Kotler & Armstrong, 2012)ى ٧. مً جو ًدب هٟـ الُغح و ٌٗٝغ الدؿٍى

ت مٗهم  ل٩  حؿخسلو ٖلى ٖاثض مجام  زاللها :"جيخج الكغ٧اث ال٣ُمت للٗمالء  و جبجي ٖال٢اث ٢ٍى

٤ ًجب    و 3. طل٪"م٣اب ن ًٟهم بمىٓىع ظضًض حاضٝ بيى جلبُت بخخُاظاث ؤ٣ًىلن ؤن الدؿٍى

باث اإلاؿتال٪  ٞةطا ؤصي اإلاؿى١ ٖمال ظُضا مً زال٫ ٞهمه لخل٪ ؤلاخخُاظاث   و َىع مىخجاث و الٚغ

ا  و وػٖها  و عوظها له بٟٗالُت  ٞةن جل٪ اإلاىخجاث ؾدبإ بؿهىل ت طاث ٢ُمت مخمحزة  و خضص ؤؾٗاَع

 جامت.

٣ا لهظا اإلاضز. ٞةن اإلاؿتال٪ ٌٗخبر الٗىهغ مدزل الدظىٍم هفلظفت: ( 2 ألاؾاسخي الظي و اإلادىع  ٞو

و بالخاي    الُٝغ الظي ؾُضٞ٘ م٣اب. اإلاىخجــــاث التي ؾ٣ُخىحاا ٧ىههجضوع خىله ٧اٞت ؤوكُت اإلاىٓمت 

مـــا٫ ؤو الٗــــــاثض باليؿبت للمىٓمت   ٞهى ًمش. مهضع  ألاؾالُب التي ٨ًٟغ هاا  ٧اٞت بياٞت بيى ؤنع٢م ألٖا

و الؿلى٦ُاث التي ًدبٗها ي  بزخُاٍع لخل٪ اإلاىخداث  و صعظت جى٢ٗاجه لل٣ُمت التي ؾُده. ٖلحاا مً 

 و خهت اإلاىٓمت مً الؿى١.  زخُاٍع  ه  اإلادضص الغثِسخي إلاغ٦ؼبظغاء 

ما٫ ٖ ٤ ٦ٟلؿٟت إلصاعة ألٖا ٝغ َى ألازغ جىؾٗا و ججاطبا بحن و بهٟت ٖامت ٞةن ألازظ بمٟهى  الدؿٍى

ً ي  ٧ىهه  ٣ُت التي ًيبغ  ؤن جىظه ؤوكُت  "ًٞ"ؤو  "ٖلم"اإلاىٍٓغ مً ظهت  و ما ه  الٟلؿٟت الدؿٍى

ما٫ صاز. اإلاىٓمت مً ظهت ؤزغي  ٞةطا ٧اهذ ٞترة الؿخِىُاث و الؿبُٗيُاث ؤؾؿذ إلاٗالم  ألٖا

٤ الخضًض  ٞةن الٟترة اإلامخضة مً الشماهُيُاث ب يى الى٢ذ الخايغ ؤؾؿذ إلاٗالم ٞلؿٟت الدؿٍى

٤ الخضًض  خُض ٣ًى٫  ٤ َى  (Roberte King)الدؿٍى ت ج٣ـــى  بخٗبئت  ؤن الدؿٍى :" ٖباعة ًٖ ٞلؿٟت بصاٍع
                                                           
1 Alan Fyall & Brian Garrod (2004), Ibid, PP. 27. 

2
ان بحر٥ ووص    ٩اع ػ٧   صاع الٟجغ لليكغ و الخىػَ٘  ال٣اَغة  ؾىت "دلُل الخؼؽ الدظىٍلُت"ماٍع  .21-20  م 2014  جغظمت قٍى
3

مُٞلُب ٧ىجلغ و ظاعي ؤعمؿتروهج    ش  ؾىت  م "  جغظمت: ؾغو "ؤطاطُاث الدظٍى  .62ع ٖل  ببغاَُم ؾغوع  صاع اإلاٍغ
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و اؾخسـضا  ظهىص و بم٩اهُاث اإلاىٓمت  و الغ٢ابت ٖلحاا بٛغى مؿاٖضة اإلاؿتال٨حن ي  خ. مك٨التام 

 .1إلااي  للمىٓمت"اإلاسخلٟت ي  يىء الضٖم اإلاسُِ للمغ٦ؼ ا

٣ت التي ٨ًٟغ هاا اإلاؿتال٪   (Drucker, 1973)غي ً ٦ما ؤن مىٓماث اإلاٗانغة ًجب ؤن ج٨ٟغ بىٟـ الٍُغ

٣ت الٗم.  خُض ٌٗٝغ ال ؤو ٣ت الخ٨ٟحر ه  التي جدضص ٍَغ ٤ ٖلى ؤهه:دبٗباعة ؤزغي ؤن ٍَغ "ٖملُت  ؿٍى

ت جىو ٖلى جسهُو ٧ام. مىاعص اإلاىٓمت لخلبُت بخخُاظاث  ٞئاث الٗمالء اإلاؿتاضٞحن  مً ؤظ. بصاٍع

حن )اإلاىٓمت و الٗمالء(.  ٤ بطن  َى ؤول ٞجد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٦ال الُٞغ ٢ب. ٧. شخيء مى٠٢  و  الدؿٍى

ُُٟت". ؤي ؤه ٣ا لهظا الخٍٗغ٠ لِـ مجغص  هال٣ٗ. بضل مً ؤن ٩ًىن ؾلؿلت مً ألاوكُت الْى ٞو

لؿُُغة ٖلى ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت و الخمغ٦ؼ ٖملُاث مخضازلت و مخ٩املت حٗم. مً زاللها اإلاىٓمت ٖلى ا

خُض ًا٦ض طل٪   و الجهىص ٞحاا  ب. ًيبغ  ؤن ج٩ىن بمشابت ٞلؿٟت جدغ٥ ج٣ىص و جىظه جل٪ الٗملُاث

اث٠  ا مً الْى ُٟت مؿخ٣لت ٦ٛحَر ٤ :"ؤؾاسخي بدُض ل ًم٨ً اٖخباٍع ْو ٖىضما ٠ًًُ ٢اثال ؤن الدؿٍى

ت  ٞهى  ما٫ بإ٦مله  ٦ما ؤهه ألازغي ٧اإلهخاط ؤو اإلاىاعص البكٍغ ؤول ًمش. بٗضا ؤؾاؾُا مً وكاٍ ألٖا

ما٫ مً وظهت هٓغ الىدُجت الجااثُت له  التي جمش. وظهت هٓغ الٗمالء"  .2مجم. وكاٍ ألٖا

باث اإلاؿتال٨ُـــً َى جىظه (Jobber, 2004) ؤما  ٤ ٖلى بقبإ خاظاث و ٚع ٞحري ؤن ا٢خهاع ٖملُت الدؿٍى

٣ت ؤًٞ. مً اإلاىاٞؿحن  ٌعي لىجاح اإلاىٓمت ؤمغ يغو ٖلُه ٞةهه و   ج٣لُضي كٍغ ؤن جد٤٣ طل٪ بٍُغ

٤ ٖلى ؤهه: "بهجاػ اإلاىٓمت ألَضاٞها مً زال٫ جلبُت خاظاث و باث اإلاؿتال٨حن  و هاظا ٌٗٝغ الدؿٍى ٚع

 . 3بُغ١  ؤًٞ. مً اإلاىاٞؿحن"

٤  ؤهه (Gilligan & Wilson, 2009)٣ًى٫ ٧. مً بِىما  ي  ٖاإلاىا اإلاٗانغ  ؤنبذ هدُجت للضوع اإلاتزاًض للدؿٍى

 ٠ ما٫"  و ٌكضصان ؤن حٍٗغ  (Drucker, 1973)ًىن٠ ٦ـ "ٞلؿٟت جىُٓمُت" ؤو " ههج إلاماعؾت وكاٍ ألٖا

٣   و لٗ. ؤَم جدى٫ هاجج نضع َظا الخٍٗغ٠ َى التر٦حز  ٧ان له جإزحر ٦بحر ٖلى ؤهماٍ الخ٨ٟحر الدؿٍى

٤ طا ؤَمُت جغجبِ باإلاغ٦ؼ الخىاٞسخي لل الخىظه : "مىٓمت ي  ٖالم مخٛحر  و ؤن مٟهىمه َىٖلى ؤن الدؿٍى

باث الٗمالء اإلاخٛحرة   ؤلاصاعي الظي ٣ًغ بإن هجاح اإلاىٓمت اإلاٗانغة ٌٗخمض ي  اإلا٣ا  ألاو٫ ٖلى جدضًض ٚع

باث بك٩. ؤًٞ. مً جل٪ التي ٣ًضمها اإلاىاٞؿحن غ اإلاىخجاث التي جدىاؾب م٘ َظٍ الٚغ  .4"و جٍُى

                                                           
 مدمض باقا و آزغون  "مبادت الدظىٍم الخدًث"  صاع الهٟاء لليكغ و لخىػَ٘  ٖمان  ألاعصن 2000   م 15.

1
  

2 
Colin Gilligan & Richard M. S. Wilson (2009), “Strategic Marketing Planning”, Second Edition, Published by 

Butterworth-Heinemann, PP. 02 
3 Jobber, D (2004), “Principles and Practice of Marketing”, 4th Edition, Published by The McGraw hill 

companies, PP. 05. 
4
 Colin Gilligan & Richard M. S. Wilson (2009), Ibid. 
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٤ لبؾخسضا  اؤن  (Palmer, 2007)٦ما ًغي  ٣  ٦ٟلؿٟت ٖم. مٗىاٍ ؤن :"ًً٘ الدؿٍى خىظه الدؿٍى

خباعاث اإلاخهلت باإلاىٓمت  و ًخم ٚغؽ ٢ُم ؤؾاؾُت ٧الخاظت بيى  الؼبىن ي  ٢لب و مغ٦ؼ ظمُ٘ ؤلٖا

٣ُت الجضًضة ى و يغوعة البدض اإلاخ  جدضًض الخاظُاث اإلاخٛحرة للؼباثــــــً  مً ٢ب.ان. ًٖ الٟغم الدؿٍى

٣  الخ٣ُ٣   خُض حُٛ  َظٍ ال٣ُم ظمُ٘ ظمُ٘ ألاٞغاص ا لٗاملحن ي  اإلاىٓمت طاث الخىظه الدؿٍى

ا.1ؤوكُت اإلاىٓمت" ٤ ٦ٟلؿٟت َى ٖباعة ًٖ بججاٍ طَجي ٌؿىص اإلاىٓمت بإؾَغ    ؤي ؤن الدؿٍى

خ٣اص الؿاثض لضي  ؤهه خؿب (Donovan & Henley, 2010) ٧. مً  ٣ًى٫ ي  خحن  ال٨شحر مً الىاؽ ٞةن ؤلٖا

٤ َى  الخ٨خ٩ُاث التي حؿخسضمها اإلاىٓماث لبُ٘ مسخل٠ مىخجاتاا وزضماتاا  ؤي ما َى : "ببؿاَت الدؿٍى

٤ الؿاب٤ الظ٦غ  ٨ُت للدؿٍى "ٖملُاث اإلاخمش. ي  : مىضر ي  الىه٠ ألاو٫ مً حٍٗغ٠ الجمُٗت ألامٍغ

ؤن الىه٠  جسُُِ و جىُٟظ اإلاىخج  و الدؿٗحر  و التروٍج  و الخىػَ٘ ألا٩ٞاع و الؿل٘ و الخضماث"  ٚحر 

٠ اإلاخمش. ي  "لخل٤ الخباصلث التي جلبي ؤَضاٝ اإلاؿتال٨حن و الخىُٓمُت " ًض٫  :الشاو  مً َظا الخٍٗغ

غ الدؿى٤ٍ و ؤؾاؽ ما ًُل٤ ٖلُه  إلاماعؾت  "ههج فلظفت الدظىٍم"ؤو  " مفهىم الدظىٍم"ٖلى ظَى

ما٫  و  ٠  ان ٌكحر  وكاٍ ألٖا  "جبادٌ مسي ي"حكحر بيى خضور بيى ؤن  ال٩لماث اإلاٟخاخُت ي  َظا الخٍٗغ

ل٩. مً اإلاكتري ) اإلاىاٞ٘ اإلاؿخمضة مً اإلاىخج ؤو الخضمت التي جلبي اخخُاظاجه(  و الباج٘ ) بؿٗغ ًلبي 

 .2الخ٩ال٠ُ و ًد٤٣ الغبذ(

ما٫ مبالٛت اإلاىٓماث يؤصمدزل الدظىٍم ؤلاحخماعي: ( 3 اإلاىاٞؿت  ي  زًمي  الؿع  للغبذ  ألٖا

ما٫ التي جمحز بِئت الكغؾت ٤ ٌؿاَم ي   ثهاص التي نىاثألا  بيى حٗاي   ألٖا ألايغاع مسخل٠ بإن الدؿٍى

اججاٍ  اجهمؿاول٧ُام.  ؤن ًخدم. وظب ٖلُه و بالخاي   البِئتؿالمت بو ل ػالذ جلخ٤  التي لخ٣ذ

ى  ــــــبًجاص وظهت هٓغ ظضًضة جد٨م مٟه ي  الخ٨ٟحر ٧ان مً الًغوعي مً َىا  و  اإلاجخم٘ و البِئت

٤ و مماعؾاجه جإزظ بٗحن ؤلا الد مً  و مهلخت اإلاىٓمت مً ظهت  ل٪ــــــــــمهلخت الٟغص و اإلاؿتا ٖخباع ؿٍى

٤ اإلاجخمع     ومً ظهت زالشت و ؤًًا مهلخت اإلاجخم٘ ظهت زاهُت   .بظل٪ ْهغ جىظه ؤزغ إلاٟهى  الدؿٍى

٤  ٖٝغ٣ٞا لهظا و  ؾاؾُت للمىٓمت ه  جدضًض "الخىظه ؤلاصاعي الظي ٌٗخبر اإلاهمت ألا : ٖلى ؤههالدؿٍى

باث ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت ى  ب٨ٟاءة و ٞٗالُت   اخخُاظاث و ٚع و تاُئت اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ ؤلاقبإ اإلاٚغ

٣ت جداٞٔ ؤو جضٖم الخ٩ام. بحن اإلاؿتال٪ و اإلاجخم٘ ٖلى ؤًٞ. وظه   ؤٖلى مً اإلاىاٞؿحن و بٍُغ

 .3مم٨ً"

                                                           
1
ان باإلاغ    ت الىُ. الٗغبُت  مهغـ ؾىت "  جغظمت هااء قاَحمبادت حظىٍم الخدماث"  ؤصٍع  .83م   2011ن و آزغون  مجمٖى

2
 Rob Donovan & Nadine Henley (2010), “Principles and Practice of Social Marketing: An International 

Perspective”, First Edition, Published by Cambridge University Press, PP. 03. 
3
ت   "الدظىٍم اإلالاصس"، ،ـ و ظما٫ الضًً مدمض مغسخيزابذ ٖبض الغخمان بصَع   . 48  م 2005الضاع الجامُٗت لليكغ  الُبٗت ألاويى  ؤلاؾ٨ىضٍع
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٣ا لهظا اإلاضز. ٞةن مدزل الدظىٍم باللالكاث:  (4 ٤ ًخمش. ي  الٗملُت التي تاضٝ بيى ب٢امت ٞو الدؿٍى

لت ألاظ. بحن اإلاىٓمت و مؿتال٨حاا ألا٦ثر عبدُت مً زال٫ ؤلاؾخجابت  ت هاجخت و ٍَى ٖال٢ت جباص٫ ججاٍع

غ  ٤ مً ؤظ. بوكاء و جٍُى ٣ت ؤًٞ. مً اإلاىاٞؿحن  ؤي جىظُه ؤوكُت الدؿٍى باتام بٍُغ لخاظاتام و ٚع

لت ألاظ. م  .1٘ الؼباثًٖال٢اث جباصلُت ٍَى

٤ بالٗال٢اث بإهه: (Berry, 1984)ٌٗٝغ  "ٖملُت  الظي ٌٗخبر مً ألاواث. الظًً ٢ضمىا مهُلر الدؿٍى

ؼ الٗال٢ت مٗهم"  ٌٗخبر ؤن ؤلاخخٟاّ بالٗمالء الخالُحن ؤ٦ثر خُض  ظظ  الٗمالء و ؤلاخخٟاّ هام و حٍٗؼ

 "ٖملُت :ؤهه(Gronroos,1994)  ٣ى٫ ًبِىما مً الؿع  الضاثم لجظ  و اؾخ٣ُا  الٗمالء الجضص. عبدُت 

 زم  مً و    به ؤلاخخٟاّ ٖلى الٗم. زم مً و اؾتاضاٞه  و ظظبه ٖلى الٗم. زم  اإلاؿتاضٝ الٗمُ. جدضًض

غ الٗال٢ت و صٖم غ بيى بياٞت مٗه  جٍُى غاٝ م٘ اإلاؿخمغة الٗال٢اث جٍُى اإلاهلخت  طاث ألازغي  ألَا

غاٝ  ظمُ٘ ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ي  ٌؿاٖض باإلاىٓمت  مما اء زال٫ ًخد٤٣ مً َظا و َظٍ ألَا ىص الٞى  بالٖى

غاٝ َظٍ لجمُ٘ اإلا٣ضمت " ٞلؿٟت  إهه:ب (Lovelock, 2001)  ي  خحن ًهٟه .2واإلا٣بى٫" اإلاغضخي بالك٩. ألَا

ما٫ إلاىٓماث ؤصاء الٗم.  و جىظه بؾتراجُج  ٖلى ؤلاخخٟاّ بالٗمالء الخالُحن  ًخم مً زال٫ التر٦حز  ألٖا

غ الٗال٢ و   .٣ٞ3ِ ٖلى ظظ  الٗمالء الجضص بك٩. مؿخمغ" ت مٗهم  بضل مً التر٦حز جٍُى

٤ و مىه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ما٫  الظي مخ٩امال  ا قامال ؤؾلىب٨ٌٗـ  بالٗال٢اث الدؿٍى  لل٣ُا  بإوكُت ألٖا

باتام خاظاتام قبإإل   ظظهام ٖلى الٗم.   واإلادخملحن الٗمالءًبضؤ بخدضًض   م٩اهاتامإل  ا٣ــــٞو و  ٚع

لت ألاظ. ٖال٢اث و ب٢امتخاخت  اإلا ؤَضاٞها  جد٤ُ٣ ٖلى اإلاىٓمت ٌؿاٖضما مً قإهه ؤن  مٗهم  ٍَى

 . اإلاؿُغة

لُت:  .2.1.1 ٟاث الؿاب٣ت التي جم الخُغ١ لها ًضع٥ زؼىاث اللملُت الدظٍى مً زال٫ مسخل٠ الخٍٗغ

٤ ًمش. عوخا للمىٓمت اإلاٗانغة التي جخد٨م ي  هجاخها  خُض ٣ًى٫   ؤن (Drucker, 1973)ؤن الدؿٍى

ما٫ ًمخل٪ وكاَحن ٣ِٞ َما  ؤما ما جب٣ى مً ؤوكُت ٞهي   "ؤلابداق"و  "الدظىٍم"وكاٍ ألٖا

ُُٟخحن حؿاَمحن ي  جد٤ُ٣ ألاعباح للمىٓمت. و ًىضر ؤن الهضٝ  ج٩ال٠ُ  خُض ٣ًهض ؤن َاجحن الْى

٤ ًخمش. ي  ٞهم الٗمُ. ختى ٩ًىن اإلاىخج ؤو الخضمت مىاؾبا له   و بالخاي  ًبُٗان الجااج  للدؿٍى

                                                           
1  Alan Fyall & Brian Garrod (2004), Ibid, P 28. 

2 
م باللالكاث"،بلها  ٞسغي ؤخمض خؿً    ٤ ي  الىًَ الٗغب  الٟغم " الدظٍى    م 2003ؤ٦خىبغ  8-6و الخدضًاث"   الضوخت   اإلالخ٣ى الٗغب  الشاو : " الدؿٍى

395. 

 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤.  3
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٣ت اإلاىاؾبت التي ًم٨ً مً 1هٟؿحاما ما٫ بًجاص الٍُغ   و ٖلُه ٧ان مً الًغوعي ظضا إلاىٓماث ألٖا

باث زاللها ال٨ك٠ ًٖ الخاظُاث خجاث ىإلاٚحر مكبٗت لؤلٞغاص  و مً زم َغخها ي  ألاؾىا١  و الٚغ

 . "اللملُت الدظىٍلُت"ٖملُت مىٓمت و ميؿ٣ت جمغ بٗضة مغاخ. حؿمى  يمً ها٢اصعة ٖلى بقباٖ

( ًىضر مً زالله 32 همىطظا ًخ٩ىن مً زمؿت زُىاث ) ؤهٓغ الك٩. (Kotler et al, 2012)ا٢ترح 

٣ُت المغاخ. و زُىاث  ٤ خ٣ُ٣ُت و مٟهلت ح٨ٗـ جغظمت تيالٗملُت الدؿٍى ٠ إلاٟهى  الدؿٍى   و لخٍٗغ

٣ُت زايٗت بيى الخٛحراث و الخٌكحر بيى ما  َى  ُىعاث التي ًم٨ً ؤن جمـ حٍٗغ٠ ؤن الٗملُت الدؿٍى

الٗملُت  ؤي ؤن َظا ألازحر ًمش. اإلاغظ٘ ألاؾاسخي لخدضًض اإلاغاخ. التي جخ٩ىن مجاا  ٟهى  بدض طاجهاإلا

٣ا ألصخا  الىمىطط ي  ؤن ج٣ى  اإلاىٓمت ي  اإلاغخلت ألاويى بٟهم َظٍ ألازحرة   خُض جخلخو طاتاا ٧. ٞو

زم زل٤ ٢ُمت مغيُت لهالء اإلاؿتال٨حن ٦مغخلت زاهُت  ؤما   و الىي٘ الؿاثض ي  الؿى١  اإلاؿتال٨حنمً 

ت مٗه  و ٦أزغ مغخلت للجهض الؿاب٤  اإلاغخلت الشالشت ٞتاضٝ اإلاىٓمت مً زاللها بيى بىاء ٖال٢اث ٢ٍى

مخمحزة للٗمالء  ؤي ؤجاا ؾخده. ٖلى ٢ُمت مً اإلاؿتال٨حن  ج٣ى  اإلاىٓمت بججي زماع زل٤ ٢ُمت ٖالُت و 

. ث  و ؤعباح  و ي  ق٩. حجم مبُٗا  . 2ٖال٢ت باإلاؿتال٨حن ٖلى اإلاضي الٍُى

  

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Hossein Bidgoli (2010), « The Handbook of Technology Management, Supply Chain Management, 

Marketing and Advertising, and Global Management », Published by John Wiley & Sons, PP. 364. 
2 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), “Principles of Marketing”, 14th Edition, Published by Pearson Prentic 
Hall, PP. 05. 
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ًدخاط اإلاؿى١ ي  َظٍ الخُىة بيى ٞهم مسخل٠  فهم الظىق، و بخخُاحاث و زهباث اإلاظتهلً:( 1

باجه  بياٞت بيى ؤلاإلاا  بالؿى١ الظي حٗم. به اإلاىٓمت   و حٗخبر َظٍ اإلاغخلت 1بخخُاظاث اإلاؿتال٪ و ٚع

ت لىجاح اإلا غاخ. الالخ٣ت بط ؤن ؤي زل. ؤو ٢هىع ٞحاا ٢ض ًى٨ٗـ ٞٗالُت الٗملُت ي  اإلاؿخ٣ب. مهحًر

باجه  ت اإلاغجبُت باإلاؿتال٪ )خاظُاجه  و ٚع          ٧ىجاا اإلاغخلت التي جىٞغ للمىٓمـــت اإلاٗلـــــىماث الًـــــــغوٍع

٠ الؿى١   الٗغوى  و ؾلى٦ُاجه الكغاثُت الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت(  و ألاويإ اله٩ُلُت للؿى١  ) حٍٗغ

 اإلاىظىصة ي  الؿى١  الخٛحراث ي  ألاؾىا١  خهت اإلاىٓمت ي  الؿى١  ..بلخ(  لخهمُم مسخل٠ 

٣ا إلاىاعص اإلاىٓمت. ٣ُت لئلؾخجابت للمؿتال٪  و الخ٠ُ٨ م٘ ألاويإ الؿى٢ُت ٞو   ؤلاؾتراجُجُاث الدؿٍى

٤ للمؿتال٨حن و الؿى١  ًم٨ً لها بٗض ٞهم بصاعة الد جصمُم بطتراجُجُت ًلىدَا اإلاظتهلً:( 2 ؿٍى

جهمُم بؾتراجُجُت حؿى٢ُت مغ٦ؼة ٖلى َالء اإلاؿتال٨حن  َضٞها الخهى٫ و الخٟاّ ٖلحام و الؿع  

اصة ؤٖضاصَم مً زال٫ بهخاط ٢ُمت مخمحزة و ؤلاجها٫ هام و بًها٫ جل٪ ال٣ُمت لهم بك٩.  وعاء ٍػ

٤ عابدت ًجب ؤًٞ. مً اإلاىاٞؿحن ي  الؿــــــــــــــــى١. و ل ٩  جخم٨ً اإلاىٓمت مً جهمُم بؾتراجُجُت حؿٍى

٤ ؤلاظابت ٖلى ؾاالحن مهمحن َما  :2ٖلى مضًغ الدؿٍى

 مً َم اإلاؿتال٨حن الظًً ؾخسضمهم اإلاىٓمت ؟ ) الخجؼثت و ؤلاؾتاضاٝ( ؛ 

 .)٠ُ٦ ًم٨ً للمىٓمت زضمت َالء اإلاؿتال٨حن بك٩. ؤًٞ. و مخمحز؟ )ال٣ُمت اإلا٣ضمت 

٤ مج حظىٍلي مخيامل ًلدم اللُمت اللالُت و اإلاخمحزة: بكداد بسها (3 بٗض جدضًض بؾتراجُجُت الدؿٍى

٤ ببىاء البرهامج  ىن ٖلى ٖملُت الدؿٍى ؤي مً اإلاؿتال٨حن ؾخسض   و ٠ُ٦ ؾخيخج ال٣ُمت  ٣ًى  اإلاكٞغ

ج ٣  ًٖ اإلاٍؼ ٣  الظي ٣ًض  جل٪ ال٣ُمت للمؿتال٨حن اإلاؿتاضٞحن  و ٌٗبر البرهامج الدؿٍى  الدؿٍى

٣ُت  ت ألاصواث التي حؿخسضمها ي  جىُٟظ بؾتراجُجُاتاا الدؿٍى ٣  للمىٓمت اإلاخمش. ي  مجمٖى       الدؿٍى

  ؤي ؤن َظٍ الخُىة جمش. الجؼء الخىُٟظي إلاا جم الخسُُِ له ي  3) اإلاىخج  الؿٗغ  الخىػَ٘  التروٍج(

ي  جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  اخهاالخُىجحن الؿاب٣خحن لًمان هج٦ال مً الخُىة الؿاب٣ت  و التي حؿخٗم. 

.٤  اإلاؿُغة مً ٢ب. مضًغ الدؿٍى

ج٣ىص ؤو٫ زالر زُىاث مً ٖملُت الدؿى٤ٍ اللمل كلى بطلاد اإلاظتهلً:  بىاء كالكاث مسبدت، و  (4

٣ا إلاا جم الخسُُِ له  بيى الخُىة الغابٗت مً َظٍ الٗملُت اإلاخمشلت ي  جم٨ً اإلاىٓمت  بن ه  هجخذ ٞو

                                                           
1
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), Ibid, PP. 06. 

2
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), Ibid, PP. 08. 

3
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), Ibid, PP. 12. 
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ت ٣  مً بىاء الٗال٢اث ال٣ٍى . و ٌٗض 1و اإلاغبدت م٘ اإلاؿتال٨حن الظًً جم بؾتاضاٞهم بالبرهامج الدؿٍى

ت  ٤ ج٣ضًم ال٣ُمت اإلاغيُت له الخُىة الًغوٍع جد٤ُ٣ عيا اإلاؿتال٪ ًٖ الخجغبت ؤلاؾتاال٦ُت ًٖ ٍَغ

 ألاويى ي  مؿاع بىاء َظٍ الٗال٢اث  و ًجب ٖلى اإلاىٓمت ي  َظٍ اإلاغخلت الخٗٝغ ٖلى:

 ًًًجب الٗال٢اث مٗهم ) اإلاؿتال٨حن ألا٦ثر عبدُت(؛ اإلاؿتال٨حن الظ 

 .)٪لت و اإلاغبدت ) الخ٨خ٩ُاث و ؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت لظل  ٦ُُٟت بىاء الٗال٢اث الٍُى

ًم٨ً ؤن جلخو الخُىاث ألاعبٗت ألاويى ي  ٧ىن ٌؿعى جدصُل اللاثد مً اإلاظتهلىحن )اللُمت(:  (5

ت م٘ اإلاؿتال٨حن ًٖ َ ٤ بهخاط ٢ُمت ٖالبت و ممحزة و حؿلُمها لهم  و جإح  اإلاغخلت بيى بىاء ٖال٢اث ٢ٍى ٍغ

ألازحرة مً الٗملُت الدؿى٣ٍُت لخ٨ٗـ بؾخسالم ٢ُمت مً طاث اإلاؿتال٨حن )ٖاثض( م٣اب. الجهض 

ت مً الؿى١  ـــت و اإلاؿخ٣بلُت  و خهـــاإلابظو٫ مً اإلاىٓمت  جخمش. َظٍ ال٣ُمت ي  حجم اإلابُٗاث الخالُ

ن بهخاط ٢ُمت ممحزة للمؿتال٪ ًيخج ٖىه بعياء ٖاي  للمؿتال٪ الظي مً اإلاغجر ؤن و ألاعباح. ؤي ؤ

 ع ٌؿخمغ ولٍئ للمىٓمت و ٖلُه ؾ٨ُغع هٟـ الؿلى٥ الكغاج  ي  مغاث ٖضًضة و َى ما ٌٗجي بؾخمغا

 .2جض٤ٞ ٖىاثض اإلاىٓمت

م الىحهت الظُاخُت:. 2.1   حظٍى

ت مً اإلاخٛحراث اإلاٗانغة ي  ال ؿى١ الؿُاخُت ٧اإلاىاٞؿت و اعجٟإ مؿخىٍاث الىع  ٧ان لٓهىع مجمٖى

٤ ي  الؿُاخت ل٩ُىن الٗملُت التي حؿعى مً زاللها  لضي الؿُاح  ؤزغ بالٜ  ي  جُبُ٘ مٟهى  الدؿٍى

٘ مً ؤصائاا الخىاٞسخي ي  ألاؾىا١  لخخم٨ً مً  الىظهاث الؿُاخُت و اإلايكأث الٗاملت ٞحاا بيى الٞغ

حؿاٖضَا ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي ؾُغتاا. بن ٖملُت الخُبُ٘ جل٪ الخُاػة ٖلى خهت ؾى٢ُت مىاؾبت 

٠ُ لُخالثم م٘ 
ُ
٤ ي  ٢ُإ الؿُاخت ٚحر ؤن ظاهبه الٗمل  ٦ ٛحر مً الجاهب الٟلؿٟ  للدؿٍى

ُ
لم ح

 الُبُٗت اإلامحزة و اإلا٣ٗضة لل٣ُإ لًمان ٞاٖلُخه. 

٤ واخض ل٩. ؤن  (Jeffries, 1971)٣ًى٫ الدظىٍم في اللؼاق الظُاحي:  بزخالفؤطباب . 1.2.1 الدؿٍى

٤ الؿُاح  ٚحر  مسخل٠ ًٖ  الهىاٖاث و اليكاَاث و ي  ؤي م٩ان  و ٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن الدؿٍى

٤ اإلاىخجاث ألازغي  ٚحر ؤهه ٌكحر بيى وظىص بٌٗ اإلاكا٧. الخانت بالدؿى٤ٍ  ب٣ُت مٟاَُم حؿٍى

ج م٣ٗض مً ال الؿُاح   و التي جخمش. ٚالبا ي  ؤن الؿُاخت  و ميكأث خضماث  حكٝغ ٖلُه َُئاثمٍؼ

                                                           
1
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), Ibid, PP. 12. 

2
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2012), Ibid, PP. 20. 
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ٖلى الٗمى  ًم٨ً ج٣ؿُم الٗىام. التي  و. 1ام و الٗا ـٖضًضة و مسخلٟت و مىػٖت بحن ال٣ُاٖحن الخ

خحن َما:ج٠٣ وعاء جمحز   الدؿى٤ٍ الؿُاح  بيى مجمٖى

٤ ٖلى وظىص ؤعب٘  اللىامل اإلاؼترهت بحن الخدماث هيل:ؤ(  اج٤ٟ مٗٓم ال٨خا  ي  مجا٫ الدؿٍى

٣ُت  جخمش. زها ثو عثِؿُت للخضماث ًم٨ً ؤن جإزغ ي  جهمُم و نُاٚت البرامج و الؿُاؾاث الدؿٍى

 َظٍ الخهاثو ي :

  :ت لخضمتجدؿم ا الخ٣ُ٣  الىظىص اإلااصي هدُجت لُٛا الالملمىطُت   ما بالالملمىؾُت ؤو  اإلاٗىٍى

الخانُت  ظٗلذ َظٍا. مً ٢ب. اإلاؿخُٟض ٢ب. قغائا ججغبتاا و مٗاًىتاانٗىبت ؤؾاؾا ًترجب ٖلُه 

٣ُت ٧ الن و التروٍج ؤ٦ثر نٗىبتمً وكاَاث حؿٍى للخٛلب َظٍ الهٗىبت  الخضماث. و ي  اإٖل

ًخُلب ألامغ جُىٍغ الهىعة اإلالمىؾت ًٖ الخضماث بةياٞت ؤقُاء ؤو عمىػ ملمىؾت للخٗبحر ًٖ 

و ؤلاَخما  بالبِئت ظىصتاا  ٦إن جىضر اإلاىاٞ٘ التي ؾُده. ٖلحاا اإلاؿخُٟض ظغاء اؾخسضامه لها  ؤ

ت الٗىام. اإلااصًت التي ج٣ض  مً زاللها الخضمت و التي حؿاٖض ي  جدؿحن و ببغاػ  اؾخسضا  مجمٖى

 .2جها٫ الٟٗالتوؾاث. ؤلا "ظىصة الخضمت" اإلا٣ضمت ٧اإلاى٢٘ و اإلاٗضاث و 

 :ًمها  طاتاا و بحن الصخو الظي ًخىيى ج٣ضي  خض  صعظت الترابِ بحن الخضمت حكحر بيى الخالشمُت

بيى وظىص ٖال٢ت مباقغة  بحن م٣ض  باإلياٞت   3ؤن الخضماث جيخج و حؿتال٪ ي  هٟـ الى٢ذ خُض

    ٖىض ج٣ضًمها   ااخًىع اإلاؿخُٟض مج بهخاط الخضمتٚالبا ما ًخُلب  بط  ؿخُٟض مجااو اإلا تـــالخضم

٣ها ي ٖبئا آزغ لدؿى٤ٍ الخضماث ٠ًُ و َظا ما ً آن واخض. ٦ما  خُض ًخم بهخاط الخضمت و حؿٍى

و َالب الخضمت مٗا له جإزحر ٖلى الىخاثج اإلاخى٢ٗت مً الخضمت و َظا ما ًضٞ٘  ؤن جىاظض م٣ض 

ب و جُىٍغ ٦ٟاءاث و مهاعاث م٣ضمح اث ٖامتبمىٓماث الخضم هٓغا  اا بيى جىظُه ظهىصَا هدى جضٍع

 . لها ٤ُ محزة جىاٞؿُتجد٣  ت وــــت ٖلى ٖملُت ج٣ضًم الخضمـــــمؿخىي مهاعاتام ؤلاًجابُ لخإزحر 

 :)ؤو ٖض  الخجاوـ ي  مسغظاث  جخمحز الخضماث بسانُت الخباًً كدم الخمازل )كدم الخجاوع

م٩ان ج٣ضًمها   ػمان و  و  حاااا حٗخمض ٖلى مهاعة و ؤؾلى  و ٦ٟاءة م٣ضمٖملُت بهخاظها  هدُجت ألج

      اثـــضعة ٖلى جىمُِ الخضمــال٣ ش. ي  ٖض ــت جخمــٛت الهٗىبـــاث زانُت بالــما ًًٟ  ٖلى الخضم

 (Stanton)ٌكحر  خُضو زانت جل٪ التي ٌٗخمض ج٣ضًمها ٖلى الٗىهغ البكغي بك٩. ٦بحر و واضر. 

بيى ؤن زانُت الخباًً ي  ج٣ضًم الخضمت ججٗ. مً ٚحر اإلام٨ً إلا٣ضمحاا ي  جىمُِ زضماتام  بط ؤن 

                                                           
1
 D. Jeffries (1971), “Defining the Tourist Product and Its Importance in Tourism Marketing”, The Tourist 

Review. 
2
م الؼامل و اإلاخيامل"مدمىص ظاؾم الهمُضع  و بكحر ٖباؽ الٗال١      .399   م2002  ٖمان  صاع اإلاىاهج  الُبٗت ألاويى  " ؤطاطُاث الدظٍى

3
م الخدماث"خمُض ٖبض الىبي الُاج  و بكحر ٖباؽ الٗال١      .41  م 2009  صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘  ٖمان  " حظٍى
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بياٞت بيى ٖض  ٢ضعة مىعصَا . 1ٟـ الخضمت٧. "وخضة" مً الخضمت جسخل٠ ًٖ باق  الخضماث ي  ه

  و بظل٪ ًهبذ مً الهٗىبت ٖلى َغي  الخٗام. )اإلاىعص تااًمان مؿخىي زابذ لجىصٖلى الخٗهض ب

 .و اإلاؿخُٟض( الخيبا بما ؾخ٩ىن ٖلُه الخضماث

 لظا ٞان مىٓماث  بٗض بهخاظها و ٖض  اؾخسضامها  الخل٠للؼوا٫ و  ؤجاا ٢ابلت بط :اللابلُت للخلف

ت ي  ٞىض١ مشال ٌك٩. زؿاعة بُٗها  جمجى بسؿاعة ٦بحرة ي  خالت ٖض   اثلخضما ٞىظىص ؤؾّغة ٞاٚع

ا جمش. َا٢اث مُٗلت. و ل حك٩. َظٍ الخانُت ؤًت  مك٩لت بطا ٧ان الُلب مؿخمغا  بل  باٖخباَع

اجه ؤن الخباًً ي     ٦شحرة. مىٓماث جىاظه نٗىباث َظٍ ًجٗ.مؿخٍى

ؤهه بياٞت بيى  (Middleton & Jackie, 2001)ًغي ٧. مً  ث الظُاخُت فلؽ:كىامل مسجبؼت بالخدما ب(

الخهاثو ألاؾاؾُت و الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ٧اٞت ؤنىاٝ و ؤهىإ الخضماث  ٞةن للخضماث الؿُاخُت 

٣ها مً زال٫  ٣ت حؿٍى ا ًٖ باق  الخضماث ألازغي ما ًازغ ٖلى ٍَغ مً الخهاثو ؤلاياُٞت التي جمحَز

٣ُت ما جٟغيه َظٍ    جخمش. َظٍ 2الخهاثو مً جدضًاث و يٍٛى ؤزغي ٖلى الٗملُت الدؿٍى

 الخهاثو ُٞماًل : 

 ؤو هلل اللسض الظُاحي ً : ٞالؿاثذ َى مً ًيخ٣. بيى الىظهت الؿُاخُت التي حٗض بطخدالت جسٍص

ت م٩ان جىاظض اإلاىخجاث الؿُاخُت التي ًبدض ٖجاا  و لِـ ال٨ٗـ ٦ما َى باليؿبت للمىخجاث اإلااصً

جاا ٧الُا٢اث ؤلاًىاثُت ؤو  و ختى بٌٗ الخضماث. ٦ما ؤن مٗٓم اإلاىخجاث الؿُاخُت ل ًم٨ً جسٍؼ

       و اإلاُاٖم  ٞٗض  حكُٛ. ؤي مً ٚٝغ جل٪ الٟىاص١ ؤو اإلا٣اٖض ي  الُاثغاث  م٣اٖض الُاثغاث

جاا ؤو ه٣لها  ٢هض ٖغيها ي  م٩ان ؤو و٢ذ آ  زغ.و اإلاُاٖم ٌٗض زؿاعة  ألهه ل ًم٨ً جسٍؼ

 :جخإزغ ألاؾىا١ الؿُاخُت باإلاىؾمُت بط ٦ما َى مٗغوٝ ٣ٞض  جإزس الظىق الظُاخُت باإلاىطمُت

غ ؤ٦بر  حكهض مىاؾم الظعوة التي جخمحز بالُلب الؿُاح  اإلاغجٟ٘ ٖلى اإلاىخجاث الؿُاخُت  مما ًٞى

٣ُت غي جخمحز و الدكُٛلُت اإلام٨ىت للىظهاث الؿُاخُت. ؤو ؤجاا ٢ض حٗٝغ مىاؾم ؤز  الٟغم الدؿٍى

ؤو  ؤو جظبظهاا  ب٨ؿاص اإلاىخجاث الؿُاخُت هاظم ًٖ بهسٟاى للخغ٦ت الؿُاخُت ي  الىظهاث 

 بوٗضامها جااثُا.

  ًخه٠ الٗغى الؿُاح  بالجمىص و بهسٟاى  اللسض الظُاحي في اإلادي اللصحر: مسوهتكدم

ىخجاث ؾُاخُت ظضًضة صعظت مغوهخه  و ٖض  ال٣ابلُت للخُٛحر ي  اإلاضي ال٣هحر  بط ل ًم٨ً بهخاط م

٘ ؾُاخُت ي  و٢ذ ٢هحر إلاىاظهت ؤي بعجٟإ ي  حجم الُلب الؿُاح  ألجاا ٖملُت  ؤو ب٢امت مكاَع

. و ججهحز ٖاي  و مىا٢٘ و ًض ٖاملت بياُٞت   .جدخاط و٢ذ ٍَى

                                                           
1
 .400ظاؾم الهمُضع  و بكحر ٖباؽ الٗال١   مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م  مدمىص  

2
 Victor T. C. Middleton & Jackie Clarke (2001), “Marketing in Travel and Tourism”, Ibid, P45. 
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 حٗخبر الؿُاخت مً ؤ٣ٖض الهىاٖاث  :حلدد حهاث ؤلاهخاج زاصت اإلااطظاث الصوحرة و اإلاخىطؼت

از. قضًضا ظضا  ٞهي جغ٦ُبت  ٚىُت بالٗضًض مً اإلااؾؿاث ؤلاهخاظُت اإلاسخلٟت و التي التي حكهض جض

ٚالبا ما ج٩ىن مؿخ٣لت بدض طاتاا ٧الٟىاص١  ماؾؿاث الى٣.  اإلاُاٖم  مىخج  ألاصواث الخ٣لُضًت  

ا. خُض ٣ًض  ٧. َٝغ مجاا مىخجا مؿخ٣ال  و ٖلُه ٨ًمً الخدضي ي  ٖملُت ب٢ىإ  .. و ٚحَر

بمىخج ؾُاح  مخ٩ام. و بقباٖه بٗض طل٪  و َى ما ًخُلب صعظت ٖالُت مً الخيؿ٤ُ ي   اإلاؿتال٪

جخىٞغ ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت  ل ٖغى و ج٣ضًم اإلاىخج الؿُاح  ال٨ل   ٚحر ؤن جل٪ اإلااؾؿاث ٚالبا ما 

ا ٖلى ٞهم  الدؿى٤ٍ الؿُاح  ٦مجغص ٖملُ ٤  و ب٢خهاَع ت  الالػمت لخُب٤ُ ألاؾالُب الٗلمُت للدؿٍى

 لئلقهاع و التروٍج للمىخج.

٦ما ًالخٔ ؤن الؿُاخت ٚالبا ما جغجبِ بهىاٖاث و وكاَاث ؤزغي نٛحرة و مخىؾُت ل ًم٨ً  

بن ه  ٧اهذ ي  ؤخؿً خالتاا ؤن ح٨ٗـ (Middleton,1997) بخهائاا  و التي  ًم٨ً لها خؿب 

٪ الضًىام٨ُُت و ألانالت الخهاثو التي جىٟغص هاا الىظهاث الؿُاخُت التي حٗم. ٞحاا  ٞهي جمل

التي ل للىظهاث الؿُاخُت  التي ًم٨ً ؤن جلٗب صوعا  َاما ي  جد٤ُ٣ الخٟى١ و الصخهُت اإلامحزة

ا حَر   ٦ما ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؾببا ي  بيمدال٫ الٗىام. الجظابت  للبِئت ًم٨ً للماؾؿاث ال٨بحرة جٞى

ه نىعة الىظهت  و الخض مً  بهٟا١ الؿُاح   .1اإلادلُت  و حكٍى

 :باث الؿُاح و صعظاث جى٢ٗاتام بضعظت  جباًً كؼاكاث الظىق الظُاحي بن بزخالٝ صواٞ٘ و ٚع

اث الضز. لضي الؿُاح   ًىجم ٖىه نٗىبت ي  الخإزحر  ٞحام و ب٢ىاٖهم  ٦بحرة  بياٞت بيى مؿخٍى

ا. بك٩. ظماع   هاَُ٪ ًٖ الهٗىبت بىن هاا  و مؿخىٍاث ؤؾٗاَع حر الخضماث التي ًٚغ  ي  جٞى

  جٓهغ مسخل٠ صعاؾاث و بدىر مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت ؤن  هت اللالُت للؼلب الظُاحي:اإلاسو

ت بالخغو  و الخىجغاث و الهغاٖاث   الؿُاخت بمسخل٠ ؤٚغايها و صواٞٗها  جخإزغ  بؿهىلت و بؿٖغ

ابُت و ال٩ىاعر الُبُُٗت و ألاػماث ؤلا٢خهاصًت  ٚحر  ؤن َظٍ الضعاؾاث  بياٞت بيى الٓىاَغ ؤلاَع

٤ الؿُاح  جا  ٦ض ؤن َظٍ ألاػماث جاظ. الىمى الؿُاح  و ل جلُٛه جماما  ما ًخُلب جضز. الدؿٍى

 .2لٗالط  َظٍ الؿلبُاث و اؾترظإ  الش٣ت اإلا٣ٟىصة مً زال٫ وؾاث. ٞٗالت

صاثما ما جم الخُغ١ بيى الدؿى٤ٍ الؿُاح  ٖلى ؤهه هٕى  مفهىم الدظىٍم في كؼاق الظُاخُت: .2.2.1

٤ الخض ا  خُض ٣ًى٫ مً حؿٍى   ماث  و طل٪ عاظ٘ لخهاثو الخضماث الؿُاخُت الؿاب٤ ط٦َغ

(Gilbert, 1992)  ٤ الؿُاح  ؤهه :"جُب٤ُ ٟه للدؿٍى ٤ الٗامت ُٗملُت اإلاٗٞغللي  حٍٗغ ت ي  مٟاَُم الدؿٍى

                                                           
1
 Victor T. C. Middleton & Jackie Clarke (2001), Ibid, P38. 

2
ت  ظُاخُت"" بدازة ألاشماث اله٣ُحن الخلىاو  مدمض       .78   م2004  م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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 Western Rural Development)ًبؿِ مٗهض بِىما . 1ٖلى زهاثو مُٗىت طاث نلت بهىاٖت الؿُاخت"

Center) ؾخ٣ُـا  الؿُــاح اٌؿخُُ٘ اإلاجخم٘ مً زاللها ظـظ  و  "ال٨ُُٟت التيٟهى  و ٌٗخبٍر ممشال ي :اإلا

 بٟٗالُت  و ي  الى٢ــذ هٟؿه جد٤ُ٣ الٟىاثـــض و اإلاــؼاًا اإلاسخلٟت مً الؿُاخـت".

٤ الؿُاح  ٖلى ؤهه: (Krippendorf, 1971) ٧ان و ما٫الدؿٍى مً  " الخىُٟظ الٗلمي و اإلايؿ٤ لؿُاؾت ألٖا

جي ؤو  ٘ الؿُاخُت  ؾىاء ٧اهذ زانت ؤ   ٖامت ٖلى مؿخىي مدل   ب٢لُمي  َو بٛغى  صوي ٢ب. اإلاكاَع

ت اإلاؿتال٨حن اإلاؿتاضٞحن مما ًد٤٣ ٖاثـــــــــــــضا مالثما" ٣ا لهظا 2جد٤ُ٣ ؤلاقبإ لخاظاث مجمٖى   ؤي ؤهه ٞو

مً ٢ب. م٣ضم  الخضماث الؿُاخُت الخٍٗغ٠ ٖملُت تاضٝ بيى جلبُت ؤلاخخُاظاث الؿُاخُت للمؿتال٪ 

ظٍ ي  ؤوكُت مىخٓمت و ميؿ٣ت ـــــ٦ؿبُ. لخد٤ُ٣ و ظجي ألاعباح  ٦ما ٌكضص ناخبه ٖلى ؤَمُت جىُٟ

جي و الضوي . مي وـــــل  ؤلا٢لُــــت ٖلى اإلاؿخىي اإلادـــمغجبُت بالؿُاخ  الَى

ؿى١ ألامش. ٖلى ؤؾاؽ ؤلاخخُاظاث ٖلى ؤهه :"ٖملُت البدض و الخهى٫ ٖلى ال (Schwartz, 1984)ٞه و ٖغَ 

  ؤي ؤهه ٌكم. الٗملُت التي مً 3الخالُت و اإلاٗغوٞت لخد٤ُ٣ مهالر الكغ٦ت و اإلاؿتال٪ بك٩. ؤًٞ."

زاللها ًم٨ً ؤلاؾخجابت إلخخُاظاث الؿُاح  مً ظهت و حُٗٓم ؤعباح الكغ٧اث و اإلايكأث الؿُاخُت مً 

ت  الغؤي مً (Morrison,1985)زغي. و ًىا٣ٞه ؤظهت  ٟه لظاث اإلاٟهى  ٖلى ؤهه: "ٞلؿٟت بصاٍع زال٫ حٍٗغ

ججؿض الُلب الؿُاح  مً زال٫ البدض  الخيبا و بزخُاع الؿى١ اإلاىاؾبت الظي ًخماشخى ؤَضاٝ 

 .4اإلااؾؿت  و بالخاي  جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٖاثض مم٨ً"

٤ الؿُ(Tocquer & Zins, 1987)  و ٢ض ٢ض  اإلاسخهحن ال٨ىضًحن اح  جىيُدا ؤوؾ٘ إلاٟهى  الدؿٍى

ٟهما ٦إصواث جمخل٨ها اإلاىٓماث و اإلايكأث الؿُاخُت  ٤ الؿُاح  ي  حٍٗغ     بةؾخٗغايهما لٗىانغ الدؿٍى

و حؿخٗملها لئلؾخجابت للُلب الؿُاح  اإلاخى٢٘  خُض ٣ًىلن ؤهه : "الٗملُت التي مً زاللها ًخم جى٢٘ 

بوكاء ٢ُمت للخباص٫  (  الخىػَ٘ اإلااصي الخضمت٩َُ. الُلب و بعياءٍ مً زال٫ جهمُم مىخج )

 .5)الؿٗغ(  و ؤلاجها٫ بحن اإلاىٓمت و ؾى٢ها للخهى٫ ٖلى ؤًٞ. اإلا٩اؾب للكغ٦ت و اإلاؿتال٨حن مٗا"

ٟاث بيى مجمىٖت مً الخ (م2008بًاد كبد الفخاح اليظىز، ) ًخُغ١  و  ٤ الؿُاح  ل٩.اإلاٍٗغ  سخلٟت للدؿٍى

تاضٝ بيى جإمحن و جلبُت بخخُاظاتام ٖملُت مىظهت هدى الؿُاح  " الظي ًغي ؤهه: (Bartles) مً

                                                           
1
 Erika Kulcsár (2012), “Considerations on Tourist Marketing Theory and Practice in Romania”, Published in 

Journal of Tourism: Studies and Research in Tourism, Issue 13, PP. 40-45. 
2
  M.A. Khan (2005), “Tourism Marketing”, Anmol Publication, First Published, India,  P 07. 

3
 Erika Kulcsár (2012), Ibid. 

4
 Peter Robinson (2012), “Tourism: The Key Concepts”, First Edition, Published By Routledge, PP. 112. 

5
 Erika Kulcsár  (2012), Ibid. 
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ؤلاؾتاال٦ُت  مً زال٫ ال٣ىىاث الخىػَُٗت اإلاسخلٟت  اإلاالٟت مً اإلاىٓماث و اإلااؾؿاث الؿُاخُت 

 اإلاسخلٟت  التي جخٟاٖ. مٗهم جدذ يِٛ و ٢ُىص البِئت الخاعظُت التي جخم ٞحاا ٖملُت الخٟاٖ. مش.

  و ؤلاظخماُٖت  التي تاضٝ بيى حؿهُ.  جض٤ٞ اإلاباصلث ال٣ُىص ؤلا٢خهاصًت  الخ٨ىىلىظُت  و ألازال٢ُت

الظي ٣ًى٫  (Barwell)بيى الؿى١ اإلاؿتاضٝ بما ًى٨ٗـ ٖلى جدؿحن ٖملُاث الخباص٫ و ؤلاؾتاال٥"  و 

خ٣اص ال٣اثم بًغوعة جد٤ُ٣  ٖىه ؤهه: ٣  ؤو ٩َُ. بصاعي  و ل٨ىه مخه. ي   ؤلٖا "ل ًمش. هٓا  حؿٍى

ت  و وؿبت مغبدت مً اإلابُٗاث  و ًخم  طل٪ مً زال٫ جدضًض جى٢٘ ٖىاثض و صزى٫ ؾُاخُت مغيُ

باث و خاظاث الؼباثً ي  ألاؾىا١ اإلاسخلٟت"  بياٞت بيى ما ط٦ٍغ  ي  ٧ىهه :"ٖملُت ًخُلب  (Jobber)ٚع

حر اإلاىٓمت التي ج٣ى  بترظمت         ؤلاَخما  بشالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت جخمش. ي  الخىظه هدى الؼباثً  و جٞى

اٍ ؤلاظخماع  لهالء الؼباثً ٖلى اإلاضي الُىٍ."جىٟ و   .1ُظ الخىظه الؿاب٤  و جد٤ُ٣ الٞغ

٤ الؿُاح   خُض ًغي ؤهه:  (Lumsdon, 1997) بِىما ؤقاع ٟه للدؿٍى بيى اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت ي  حٍٗغ

باث الؿُاح الخالُحن و اإلادخملحن  و جلبُ ت ٚع ت التي مً قإجاا بؾدبا١ مٗٞغ تاا بك٩. "الٗملُت ؤلاصاٍع

و الىظهاث ألازغي  ٦ما ؤهه بصاعة الخباص٫ اإلاضٕٞى بالغبذ و ٞاثضة اإلاجخم٘ ؤو  ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً اإلاىاٞؿحن

. اإلاغجبِ بالخٟاٖ. اإلاغضخي بحن اإلاؿتال٪ و اإلاىعص  ٦ما ًغاع  جإمحن  ٦الَا  و الىجاح ٖلى اإلاضي الٍُى

 .2البِئت و بخخُاظاث اإلاجخم٘"

ه ٖلى ؤهه: (م2003كبد الظمُم، )ؤما  "اليكاٍ ؤلاصاعي و الٟجي الظي ج٣ى  به اإلاىٓماث و اإلايكأث  ُٞٗٞغ

الؿُاخُت صاز. الضولـــــت و زاعظها لخدضًض ألاؾىا١ الؿُاخُت اإلاغج٣بت و الخٗٝغ ٖلحاا و مً زمت الخإزحر 

  3ًغاصاث الؿُاخُت"ٞحاا  هاـــــضٝ جىمُت لخغ٦ت الؿُاخُت ال٣اصمت مجاــــــا  لخد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ؤلا 

٣ا لهظا الخٍٗغ٠ ٣ًى  ٖلى ٖضص مً الٗىانغ ه : ٤ الؿُاح  ٞو  ٦ما ًىضر ؤن الدؿٍى

ت و فىُت: (1 ت و ٞىُت ي  و٢ذ واخض  خُض ج٣ى  مً الجاهب ؤلاصاعي  كملُت بداٍز ٤ ٖملُت بصاٍع الدؿٍى

٣  لؤلؾلى  ألا  مش. للٗم.  ؤؾاؾا ٖلى الخسُُِ و الخىُٓم و جىظُه الٗاملحن ي  الجهاػ الدؿٍى

الخيؿ٤ُ بحن ظهىصَم لدؿهُ. جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت الىظهت الؿُاخُت  زم الغ٢ابت بياٞت بيى 

٣ا ٢ض جم جىُٟظٍ  ؤما  ٣ُت اإلابظولت و الخإ٦ض ما بطا ٧ان ما جم جسُُُه حؿٍى ٖلى الجهىص الدؿٍى

٣ُت و ؤلاؾتراجُجُاث حرجبِ بخدضًض اإلاىهج و ألاؾلى  اإلاؿخسض  ي  الٗملُت الدؿٍىٞالجاهب الٟجي 

                                                           
 

1
 .42   م  2008 صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘  ٖمان  الُبٗت ألاويى  " ع حظىٍم الخدماث الظُاخُت اللالحُتؤط"بًاص ٖبض الٟخاح اليؿىع     

2 
Alan Fyall & Brian Garrod (2004), Ibid, P 43. 

3
م الظُاحي و الفىدقي"، نبري ٖبض الؿمُ٘     ت  ال٣اَغة  " الدظٍى  .32   م 2006اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
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٤ مىخجها الؿُاح . ٞاليكاٍ الدؿى٣ٍ  الؿُاح  لِـ  إالتي جلج بلحاا اإلايكأث الؿُاخُت لدؿٍى

 مىٗؼل ي  طاجه  و ل٨ىه مخ٩ام. ؤو مترابِ و حاضٝ بيى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ واضخت و مدضصة .

إلايكأث ؤهه لِـ وكاَا مؿخ٣ال ٣ًخهغ ٖلى بٌٗ ألاظهؼة الخ٩ىمُت  و ا خُض وؼاغ مؼترن: (2

و اإلايكأث الٟىض٢ُت  و قغ٧اث الى٣. الؿُاح ...بلخ ٞدؿب  ؤالؿُاخُت  ؤو الى٧الث الؿُاخُت  

  الغؾمُتالخ٩ىمُت ب. َى وكاٍ مكتر٥ ًجب ؤن جماعؾه مسخل٠ الهُئاث و ألاظهؼة الؿُاخُت 

 ىاٞضة بلحاا.الكغ٧اث و اإلايكأث الؿُاخُت اإلاسخلٟت بالضولت لخىمُت الخغ٦ت الؿُاخُت ال بياٞت بيى 

٤ الؿُاح  وكاٍ مخٗضص الجىاهب ل ٣ًخهغ ٖلى الٗمـــ.  وؼاغ مخلدد ؤلاججاَاث: (3 الدؿٍى

٣  ي  الخاعط ٣ٞــــِ  و ل٨ً ًجب ؤن ًبضؤ مً صاز. الىظهت الؿُاخُت التي جمشـــــــــ. اإلاهضع  الدؿٍى

ت الالػمت الغثِسخي لهظا اليكاٍ خُض جخىاٞغ له اإلا٣ـــــــــىماث اإلاسخلٟـــــــــ ت و ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و البكٍغ

.  لىجاخه و اؾخمغاٍع

ت مً ألاَضاٝ وؼاغ مخلدد ألاَداف:  (4 ٣  الؿُاح  بخد٤ُ٣ مجمٖى ًغجبِ اليكاٍ الدؿٍى

ت التي ل ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى مجغص بُ٘ اإلاىخجاث البرامج الؿُاخُت  و ل٨جاا جدؿ٘ ل٩  جد٤٣  اإلاخىٖى

باث و جُلٗاث الؿاثدحن اإلادخملحن و جد٤ُ٣ ؾمٗت َُبت و قهغة ٦بحرة بحن  ؤلاقبإ اإلاخ٩ام. لٚغ

٣  الؿُاح  ًدم. ي  مًمىهه ؤَضاٞا  الىظهاث الؿُاخُت ألازغي  و لظل٪ ٞاليكاٍ الدؿٍى

٣  الٗا .  مخٗضصة و ٧لها حؿحر ي  اججاٍ واخض َى الهضٝ الدؿٍى

٤ الؿُاح : (Fyall, 2005)و ًضٖم  اٍ مخ٩ام. ًًم ظمُ٘ "وك َظا الخىظه خُض ٣ًى٫ ؤن الدؿٍى

اعة اإلاىا٤َ الؿُاخُت بالضولت  و جبضؤ َظٍ  الجهىص اإلابظولت لجظ  اهدباٍ الؿُاح الضولُحن و اإلادلُحن لٍؼ

الجهىص بك٩. مباقغ مىظ بٖضاص البرامج الؿُاخُت ختى الخٗا٢ض م٘ الؿُاح  بيى بجما  َظٍ البرامج. و ل 

٤ الؿُاح  ٖلى مجغص ج٣ضًم الخضم               اث ؤو البرامج الؿُاخُت و ٖغيها ي  الضاز.٣ًخهغ الدؿٍى

و الخاعط  ب. ًجب ؤن ًبضؤ بضعاؾت ألاؾىا١ الؿُاخُت اإلاهضعة و جدضًض بخخُاظاتاا مً اإلاىخج 

باتام و اخخُاظاتام   الؿُاح   و الخٗٝغ ٖلى الٟغم اإلاخاخت  بيى صعاؾت زهاثو الٗمالء و جلبُت ٚع

٤ ٖىض َظٍ اإلاغخلت ب. ًجب ؤن ًمخض بيى مخابٗتام ؤزىاء بإٖلى مؿخىي مم٨ً  ٖلى ؤن  ل ًيخهي الدؿٍى

ت صعظت عياَم ٖجاا و اهُباٖاتام و اإلاك٨الث التي  واظهتام ٞحاا"  . 1الغخلت الؿُاخُت و مٗٞغ

٤ الؿُاح  ٌكحر بيى :"ٖملُت الخباص٫ بحن الؿُاح و اإلااؾؿاث طاث  (Robinson, 2012)و ٣ًى٫  ؤن الدؿٍى

بالؿُاخت مً ؤظ. مىاٞ٘ مُٗىت"  و َى ما ٌٗجي خؿب طاث ال٩اجب ؤن َظا اليكاٍ حاخم الٗال٢ت 

                                                           
1
 .32ي ٖبض الؿمُ٘  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  م نبر   
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ت و ٞهم ٠ُ٦ ًم٨ً  بالٗملُت التي مً زاللها ج٣ى  اإلاىٓماث الؿُاخُت اإلاسخلٟت بةجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 .1"لخل٪ ال٣غاعاث الـخإزحر ٖلى بزخُاعاث الؿُاح

٠ الؿاب٣ت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤ ن الدؿى٤ٍ الؿُاح  ًمش. الٗملُت التي مً زاللها حؿعى مً زال٫ الخٗاٍع

باث  الخٗٝغ ٖلىبيى ي  ال٣ُإ الؿُاح   اإلايكأثمسخل٠ اإلاىٓماث و  ألاؾىا١ الؿُاخُت خاظُاث و ٚع

٦إؾاؽ   بياٞت مسخل٠ الؿلى٦ُاث ؤلاؾتاال٦ُت اإلاغجبُت بالؿُاخُت لؤلٞغاص اإلا٩ىهحن لها  اإلاؿتاضٞت

٣ُتهُاٚت الخُِ و البرامج ل ؼ  الدؿٍى الٗال٢اث بحن مسخل٠ الٟٗالت  و ال٣ضعة ٖلى بصاعة و حٍٗؼ

ضة جٟى١ مً ؤظ. مالثمت مىخجاتاا ؤو زضماتاا  ي  ال٣ُإ الٟاٖلحن ججاع  ؾُاخُت مغيُت و ٍٞغ

٣ت جًمً جد٤ُ٣   الٗىاثض ؤلا٢خهاصًت  ؤلاظخماُٖت  و الش٣اُٞت للمجخم٘ اإلا٠ًُ.اإلاىاٞؿحن  بٍُغ

٤ الىظهت الؿُاخُت ٌك٩. جدضًا  (Bannett, 1999)ًا٦ض ت الظُاخُت: حظىٍم الىحه. 3.2.1 ؤن حؿٍى

٤ لِـ مىخجا واخـــــــــــضا ًم٨ً إلاىخجه الؿُُغة  مً هٕى زام لًٟ الدؿى٤ٍ  ٧ىن اإلاىخــج مد. الدؿٍى

  و البِئت ةٛحر هٖلُه بال٩ام.  ب. بهه ًخ٩ىن مً مجمىٖت حكم. الخ٩ىمت  و الكغ٧اث ال٨بحرة و ال

 (Sharma, 2013). و لٟ٪ ؤلالخباؽ و الٛمىى اإلاغجبِ هاظا اإلاٟهى  و ٞهم اإلا٣هىص مىه ٣ًى٫ 2ُبُُٗتال

٤ و الىظهت الؿُاخُت و الخٗٝغ ٖلى مٗجى ٧. مجاما ؤول  خُض  ؤهه مً اإلاهم ظضا ٞه. مٟهىم  الدؿٍى

باث ًض٫ خان. صمجها ي  طاث الخٗبحر خؿبه ٖلى :"الٗملُت اإلاؿخمغة لخدضًض و جلبُت  بخخُاظاث و ٚع

ضون الؿٟغ ٚلى الىظهت الؿُاخُت"  .  3الؿُاح الظًً ًٍغ

٤ الىظهت  (Wahab et al, 1976)و ٧ان لئلؾهاماث الٗلمُت ل٩. مً  ٠ لدؿٍى الضوع ي  َغح ؤو٫ حٍٗغ

ت التي مً زاللها جدضص اإلاىٓماث  الؿُاخُت الظي مً زالله ؤ٦ض َالء الباخشحن ؤهه: "الٗملُت ؤلاصاٍع

ىُت و الكغ٧اث الؿُاخُت ؾاثدحاا اإلاؿتاضٞحن  الخالُحن و اإلادخملحن  و الخىان. مٗهم الؿُاخ ُت الَى

ىن  و الخإزحر ٞحاا  ٖلى اإلاؿخىي اإلادل   باتام و خاظُاتام و صواٞٗهم و ما ًدبىن و ما ٨ًَغ للخإ٦ض مً ٚع

٣ا لظل٪ جي و الضوي   و وي٘ و ج٠ُُ٨ اإلاىخجاث الؿُاخُت ٞو   لخد٤ُ٣ الغيا و ؤلا٢لُمي و الَى

 .4الؿُاح  ألامش. و بالخاي  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جل٪ اإلاىٓماث و الكغ٧اث"

                                                           
1
 Peter Robinson (2012), Ibid. 

2
 Anukrati Sharma (2013), « Destination Marketing: Hamper of Opportunities for Tourism Industry », 

Published in International Journal of Management Sciences and Business Research, Vol.02 No.05, PP.20-30 
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٤ الىظهت الؿُاخُت َى:" الجهض ال٨ل  لخدضًض  (Lundberg, 1990)و مً زال٫ ههج مخ٩ام. ًغي  ؤن حؿٍى

اث ألاٞغاص جمخل٪ )اإلاىخج(ما ًجب ٖلى الىظهت الؿُاخُت ؤن ج٣ى  بٗغيه    و ما بطا ٧اهذ مجمٖى

بت للؿٟغ بيى الىظهت الؿُاخُـــــت و الخمخ٘ به ٖلى خض ؾىاء  )ألاطىاق الى٢ذ  و اإلاا٫  و الٚغ

اعة جل٪ الىظهاث اإلاظتهدفت( ٣ت إل٢ىإ َالء ألاٞغاص لٍؼ بِىما ٣ًى٫ ٧.  .1")الدظىٍم(  و ؤًٞ. ٍَغ

    ىت ٤ُُ ٚاًت مٗاؾخسضا  الؿُاخُت لخد٣ ٖلى:" ه ٖملُت جىُىي ؤه (Horner & Swarbrooke, 1996)مً  

اصة  و لِـ ه  الٛاًت ي  خض طاتاا  و طل٪ لٗضة ؤؾبا  ٦خدؿحن نىعة اإلاى٣ُت للهىاُٖحن مً زال٫ ٍػ

ت اإلاغا٤ٞ  و وؾاث. الغاخت اإلاخاخت للمجخم٘ اإلادل    ض بياٞت بيى مجمٖى بُٖاء الؿ٩ان اإلادلُحن اإلاٍؼ

ُـغ  . الالػ  إلصزا٫  ؽألاؾا٧. مً مً الكٗىع بالٟسغ بم٣ُتام اإلادلُت  و جٞى اإلاى٣ُــ  و الخمٍى

 .2جدؿِىاث ٖلى البِئت اإلادلُت  و مداولت ظٗ. الىظهت الؿُاخُت ؤ٦ثر ٢بىل لضي الٛغباء"

٤ الىظهت م( 2004)مىـمت الظُاخت اللاإلاُت، و جظ٦غ  ؤهه مً اإلاؿلم به ي  ٖهغها الخاي  ؤن حؿٍى

ٟها  الؿُاخُت ًمش. صٖامت خ٣ُ٣ُت لىمى و بؾخضامت الىظهاث الؿُاخُت مؿخ٣بال  و جغي مً زال٫ حٍٗغ

ً و الباجٗحن مٗا  ًغ٦ؼ ٖلى ؤلاؾخجابت  لهظا اإلاٟهى  ؤهه :"ٌُٛ  ٧اٞت ألاوكُت و الٗملُاث لجلب اإلاكتًر

ت مؿخمغة و مىدؿ٣ت مً ألاوكُت التي  لُلباث اإلاؿتال٨حن و جدضًض اإلاىا٢٘ الخىاٞؿُت  َى مجمٖى

ُاخُت بيى ألاؾىا١ الىاٖضة  و ًىُىي ٖلى بجساط ال٣غاعاث خى٫ جغجبِ ب٨ٟاءة جىػَ٘ اإلاىخجاث الؿ

ت  الؿٗغ  و ججؼثت الؿى١ و التروٍج و الخىػَ٘"   .3اإلاىخج  الٗالماث الخجاٍع

غ قٗبُت مى٢٘  (Kotler et al, 2006)و ًغي ٧. مً  ٤ الىظهت الؿُاخُت :"ظؼؤ ل ًخجؼؤ مً جٍُى ؤن حؿٍى

جام ٌكضصون ٖلى ؤهه ي  ٦شحر مً ألاخُان ما ًغ٦ؼ اإلاسُُىن ي  مٗحن و ؤلاخخٟاّ هاا"  و م٘ طل٪ ٞة

٢ُإ الؿُاخت ٖلى جىمُت الىظهاث الؿُاخُت ٣ِٞ صون ؤلالخٟاث بيى ؤلاب٣اء و الخٟاّ ٖلى الؿماث 

ً بيى الىظهت الؿُاخُت ؤنال"  .4التي ظظبذ اإلاؿاٍٞغ

٤ الىظهت الؿُاخُت ي  ج٣ٍغ ا الهاصع ؾىت ي  حٍٗغ٠ ؤ٢غجه الغابُت الضولُت لدؿٍى    ٣ًى٫ م2008َغ

(Albercht, 2008) :ؤهه  ٌُ        ؿخسض  لخىمُت مى٢٘ ما ب٢خهاصًا "ههج بؾدباق  و بؾتراجُج  مدىعٍ الؼواع  

ه 5و ز٣اُٞا  ٦ما ًىاػن و ٩ًام. بحن مهالر الؼواع و م٣ضم  الخضماث و اإلاجخم٘ ٩٦." . ي  خحن ٖٞغ
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(Pike, 2008)  ص الىظهت الؿُاخُت م٘ الٟغم البُئُت  م٘ ألازظ ي  بٗحن ٖلى ؤهه:"ٖملُت م٣ابلت مىاع

خباع اإلاهالر الٗضًضة للمجخم٘" ٟه  (Wang, 2008). بِىما ٌكضص 1ؤلٖا ٖلى الكغا٦ت ي  ألاصاء مً زال٫ حٍٗغ

لظاث اإلاٟهى   بدُض ٣ًى٫ ؤهه :"الجهض الجماع  الظي ًخُلب مً ظمُ٘ اإلاىٓماث و الكغ٧اث ي  

 .2للٗم. مٗا بةوسجا  لخد٤ُ٣ َضٝ مكتر٥"مى٣ُت مدضوصة ظٛغاُٞا 

٤ الىظهت الؿُاخُت ًخًمً :" الٗضًض مً  (Pinto & Kastenholz, 2011)و ًسلو ٧. مً  بيى ؤن حؿٍى

اث٠ اإلاخباًىت ي  ظاهبي الٗغى و الُلب  و ي  الٛالب ًغجبِ ؤؾاؾا باألوكُت التروٍجُت  و ل٩.  الْى

ا م ؤَمُت َظٍ ألازحرة ٞةجاا حٗخبر َٞغ واخضا ي  اإلاٗاصلت. خُض ًجب ؤن ًازظ بالخؿبان جُىٍغ اإلاىخج  ٚع

٤ ؤلاؾتراجُج   ت ي  الدؿٍى الؿُاح  ؤًًا  و الظي ًجب ؤن ٩ًىن ؤخُاها ه٣ُت ؤلاهُال١ ألاويى و اإلاغ٦ٍؼ

ض  غ اإلاىخج الؿُاح  ؤلاؾتراجُج  ؤو جىمُت الىظهت الؿُاخُت بظ٫ اإلاٍؼ للىظهت الؿُاخُت. و ًخُلب جٍُى

لُبُٗت َظا اإلاىخج و آلازاع التي جىجم ًٖ الخىمُت الؿُاخُت و ما ًهاخحاا مً ٢ل٤ مغجبِ  مً الجهىص

. ألاظ."  .3بمىيٕى ؤلاؾخضامت  ي  مداولت إلعياء ظمُ٘ ؤصخا  اإلاهلخت اإلاٗىُحن مً مىٓىع ٍَى

لُت اإلاترجبت كً فهم و دزاطت طلىن الظاثذ: .3.1  آلازاز الدظٍى

٣ا ي  ؤظؼاء مسخلٟت مً َظا الٗم.  ٞةن صعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ ج٨دسخي مً زال٫ ما جم الخٗغى له ؾاب

٣ُت  خُض ؤن َظا الىٕى مً الضعاؾاث و ألابدار ي   ؤَمُت ٦بحرة باليؿبت إلاماعؾت الٗملُت الدؿٍى

غ و جىمُت الخُِ اإلاالثمت  مُضان الؿلى٥ ؤلاؾتاال٧  إلاجمٕى الؿاثدحن و الؼواع ًُٟض اإلاؿى٢حن ي  جٍُى

خجاث الؿُاخُت ي  الىظهت الؿُاخُت  بياٞت بيى ال٣ضعة ٖلى نُاٚت و جىُٟظ مسخل٠ لخهمُم اإلاى

         و بؾتاضاٝ ألاؾىا١ الؿُاخُت اإلاىاؾبت   ؤلاؾتراجُجُاث اإلاؿخٗملت ي  ج٣ؿُم الؿى١ الؿُاح  

ج و الخمى٢٘ الٟٗا٫ ي  جل٪ ألاؾىا١  م٘ بجساط ال٣غاعاث الصخُدت الالػمت  اإلاغجبُت ب٩اٞت م٩ىه اث اإلاٍؼ

٣  للىظهت الؿُاخُت.  الدؿٍى

اإلاىحهت هدى الظُاح مً زالٌ ججصثت الظىق الظُاحي  الدظىٍلُت وطم و جىفُر ؤلاطتراجُجُاث( 1

ً اإلادخملحن للىظهت الؿُاخُت  وظب ٖلى  و الىلي: ٤ حاضٝ بيى زل٤ ال٣ُمت للؿُاح والؼاثٍغ ألن الدؿٍى

بدىر و الضعاؾاث التي حؿاٖضَم ٖلى الخٗٝغ ٖلى ال٣اثمحن ٖلى َظٍ الٗملُت ال٣ُا  بمسخل٠ ال

مسخل٠ ٞئاتام صاز. الؿى١ الؿُاح  و الؿع  بيى الٟهم الجُض لخل٪ الٟئاث  ل٩  جخم٨ً الىظهت 

حر  غ الٗـــــغوى الؿُاخُت اإلاىاؾبت التي ًم٨ً لها جٞى الؿُاخُت مً زال٫ ؤظهؼتاا اإلاسخلٟت مً جٍُى
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٣ُت التي جخالثم و جل٪ الٗغوى. ال٣ُمت لخل٪ الٟئــــاث  و ؤلاؾترا  Hoyer)٧. مً ًغي خُض  جُجُاث الدؿٍى

et  al, 2012)  1ؤن َظٍ الخُىة جغجبِ بالخٗٝغ ٖلى ؤلاظاباث ًٖ ألاؾئلت الخالُت: 

 ٠ُ٦ ًخم ججؼثت الؿى١ ؟ ) ؤي اإلاخٛحراث اإلاؿخٗملت ي  طل٪(؛ 

 دت ؾى٢ُت؟  ؛ ما مضي عبدُت ٧. قٍغ

 .دت ؾى٢ُت؟؛ ما ه  زهاثو اإلاؿتال٨حن ي  ٧  قٍغ

   مضي عيا اإلاؿتال٨حن بالٗغوى اإلاىظىصة خالُا ي  الؿى١؟ )اإلاىخجاث الؿُاخُت ي

 الىظهاث الؿُاخُت(.

٣ا لـ ٤ الؿُاح  حٗتٝر ؤن ج٣ؿُم الؿى١ ٞةن الٗضًض مً   (Tkaczynski et al, 2008)ٞو ؤصبُاث الدؿٍى

٤  خُض ؾاٖضث البدىر  الؿُاح  ٌٗخبر بؾتراججُت مً بحن ؤَم ؤلاؾتراجُجُاث اإلاغجبُت بالدؿٍى

اإلاغجبُت هاظا اإلاٟهى  ٖلى ٞهم الُغ١ التي ًم٨ً مً زاللها للىظهاث الؿُاخُت ج٣ؿُم ألاؾىا١ 

   . 2الؿُاخُت بٟٗالُت ٖالُت  و مً زم الخٗٝغ ٖلى الؿُاح ي  ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت و الخم٨ً مً ظظهام

ؾتراجُجُت  خُض ٣ًى٫ ؤجاا :"ٖملُت جخًمً ٢ض ٢ض  مٟهى  ج٣ؿُم الؿى١ ٦ة(Smith, 1956) و ٧ان 

)الظي ًدؿم بالُلب اإلاخباًً( بيى ٖضص مً ألاؾىا١ اإلاخجاوؿت  مكاَضة ٚحر مخجاوؿت للؿى١ 

اث جخمحز 3اإلاهٛغة"   ؤي ؤن ج٣ؿُم الؿى١ حاضٝ بيى ججؼثت ألاؾىا١ التي جخإل٠ مً ألاٞغاص بيى مجمٖى

ت دت  و التي ج٩ىن ٚحر مخجاوؿت م٘ ؤ ببٌٗ الخهاثو اإلاخجاوؿت وؿبُا صاز. ٧. مجمٖى و قٍغ

خٛحراث التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مخٛحراث ـــــضصة مً اإلاـــت مدــالكغاثذ ألازغي  بؾدىاصا بيى مجمٖى

غاُٞت )٧الؿً  الجيـ ...بلخ(  ؤو مخٛحراث ؾلى٦ُت ) ٦ىٕى الىظهت اإلاسخاعة  مضة  ؾىؾُىصًمٚى

 حراث هٟؿُت ) ٧الضواٞ٘ وعاء الؿُاخت  ألاَضاٝ ...بلخ(.الُٗلت  بٗض الىظهت الؿُاخُت ...بلخ(  ؤو مخٛ

ؤن ٧. ؾاثذ مسخل٠ ًٖ آلازغ  و ؤن ل٩.  مجام مُى٫ بيى وظهت ؾُاخُت صون   (Dolnicar, 2008)و ج٣ى٫ 

ا  خُض ًدبظون ؤلاهسغاٍ ي  وكاَاث ؾُاخُت مسخلٟت ي  عخالتام الؿُاخُت  و ٧. ٞغص ًخمحز  ٚحَر

حاُت  و ل ٌكتر٧ىن ي  طاث الؿلى٦ُاث بٗض ٢ًاء ُٖالتام. ٚحر ؤن ًٖ آلازغ ي  بؾخٗماله للمغ  ا٤ٞ التٞر

م  خُض ؤن ال٨شحر مجام  طل٪ ؤلازخالٝ ل ًمى٘ خخمُت حكاهاهم ؤٞغاص مجام ببًٗهم البٌٗ صون ٚحَر

و ًدبظ نى٠  ًخمخ٘ باإلهجظا  هدى الؿُاخت الش٣اُٞت مشال  ُٞما ًبدض آزغون ًٖ ؾُاخت التزلج 

حاُت ألبىائام ي  الىظهاث التي ٣ًهضوجاا  و ٖلُه ٞةن ؤلا٢غاع بإن الؿُاح  آزغ الخهى٫  ٖلى مغا٤ٞ جٞغ
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مسخلٟحن مً ظهت و ؤن الىظهت الؿُاخُت ل ًم٨ً لها ؤلاؾخجابت ل٩. مجام ٖلى خضي ٌك٩. ؤؾاؽ 

 .1ججؼثت الؿى١ 

٤ ٢ض حن و اإلاماعؾحألا٧اصًمُؤن  (Heok et al, 1996)و ًظ٦غ   َظا اإلاٟهى  بدماؽ  لىااؾخٗمن ي  الدؿٍى

بؿلى٥  ىاؾ٘ لؿى١ مٗحن  و جدؿحن ج٣ىُاث الخيبا الٟهم القضًض إلاا له مً ٞىاثض حكم. ال٣ضعة ٖلى 

ت ي  ألاؾىا١ الجضًضة  .2اإلاؿتال٪  بياٞت بيى ال٣ضعة ٖلى جدضًض و بؾخٛال٫ الٟغم الخجاٍع

ً الخُاػة ٖلى محزة جىاٞؿُت مً ؤجاا ٖملُت جم٨ً الىظهت الؿُاخُت م  (Dolnicar , 2008)غي بِىما ج

 :3زال٫

  ال٣ضعة ٖلى جسٌُٟ اإلاىاٞؿت باإلهخ٣ا٫ مً التر٦حز ٖلى الؿى١ الٗاإلاُت بيى وظهاث ؾُاخُت

دت مدضصة مً هٟـ الؿى١؛  جغ٦ؼ ٖلى قٍغ

  ٣ت مدضصة بضل مً مداولت  جغ٦حز الجهىص لخدؿحن اإلاىخج الؿُاح ي  الىظهت الؿُاخُت بٍُغ

حر ٧اٞت اإلاىخجاث الُت  ٞالىظهاث الٗالظُت مشال ل جدخاط بيى ب٢امت ٖل٩اٞت الؿُاح و بخ٩لٟت  جٞى

 الخُاة اللُلُت؛ و   مغا٤ٞ للهى

  غ الغؾاث. ؤلاجهالُت ألا٦ثر ٞٗالُت للكغاثذ الؿى٢ُت ٣ُت ٖلى جٍُى جغ٦حز الجهىص الدؿٍى

 ٣ُإ؛ٞٗالُت لظاث ال بًها٫ جل٪ الغؾاث. ٖبر ٢ىىاث ؤلاجها٫ ألا٦ثر  اإلاؿتاضٞت  و 

  خهى٫ الؿُاح ٖلى ججاع  ي  وظهاث ؾُاخُت جدىاؾب و بخخُاظاتام الخانت مً اإلادخم. ؤن

اعتاا  او الخىنُت هاا ألنض٢اء  ججٗلهم عايحن ٖجاا  و بالخاي  ًم٨ً ؤن ج٩ىن لضحام هُت بٖاصة ٍػ

 لهم.

ضًض الٟئاث بن ٞهم ؾلى٥ الؿُاح ٌؿاٖض اإلاؿى٢حن ٖلى جد بزخُاز الهدف الظىقي )ؤلاطتهداف(:( 2

اث اإلاىاؾبت التي جخالثم و ؤَضاٝ الىظهت الؿُاخُت  ل٩  ًخم بؾتاضاٞهم بالخ٨خ٩ُاث  ؤو اإلاجمٖى

غاٝ اإلادخملحن اإلاكاع٦حن ي  الؿلى٥ الؿُاح   ٣ُت اإلاىاؾبت  بياٞت بيى الخٗٝغ  ٖلى مجم. ألَا الدؿٍى

 و زانت الؿلى٥ اإلاغجبِ بةزخُاع الىظهت الؿُاخُت.

دت ؾى٢ُت  (Fyall  & Garrod, 2004)ًظ٦غ  ؤن ؤلاؾتاضاٝ َى مٟهى  ٖا  ٌؿخٗم. لىن٠ بزخُاع قٍغ

ج الدؿى٣ٍ  ؤن :"بؾتراجُجُت  (Cravens, 1997)  و ٣ًى٫ 4لخضمتاا مً زال٫ الٗىام. اإلاسخلٟت للمٍؼ

                                                           
1
 Sara Dolnicar (2008), Ibid. 

2
 Don Fuller, Janet Hanlan & Simon J. Wilde (2005), “Market segmentation approaches: do they benefit 

destination marketers?”, Center for Enterprise Development and Research Occasional Paper, No. 04, Southern 
Cross University, Coffs Harbour, NSW. 
3
 Sara Dolnicar (2008), Ibid. 

4
 Alan Fyall & Brian Garrod (2004), Ibid, P 102. 



تسويق الوجوة السياحية                                    الفصل الثالث:                                                                                                                  

150 

٤ ؤلاؾتراجُ ت ي  الدؿٍى جىمُت  و  َضاٝ  ٧ىهه ٌؿاٖض ٖلى جدضًض ألا ـــــجـــؤلاؾتاضاٝ ه٣ُت مغ٦ٍؼ

ؤي ؤهه مً الًغوعي ظضا بؾتراجُجُا ؤن جسخاع الىظهت الؿُاخُت ؤي مً   1جُت الخمى٢٘"بؾتراج

الكغاثذ الؿى٢ُت ؾدؿٗــــى بيى بظخـظاهاا و زضمتاا ي  اإلاؿخ٣ب.  بٗـــض ؤن ًخم جدضًض و الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت 

اإلاهمت الؿهلت الكغاثذ الؿى٢ُت اإلاسخلٟت الىاججت ًٖ ٖملُت ج٣ؿُم الؿى١ ال٨ل . ٚحر ؤن طل٪ لِـ ب

 :2خُض جخُلب

 ج٣ُُم بؾتراجُج  لى٣اٍ ٢ىة الىظهت الؿُاخُت م٣اعهت اإلاىاٞؿحن؛ 

  ٣ُـــت جدلُلُت لل٨ك٠ ٖلى مخٛحراث الكغاثذ الؿى٢ُت التي جخالثم م٘ ه٣ـــاٍ ٢ىة صعاؾــت حؿٍى

ً اإلاحزة الخىاٞؿُت.  الىظهــــت الؿُاخُت و اإلاؿاٖضة ٖلى ج٩ٍى

دت   (Dolnicar, 2008)ي  هٟـ ؤلاججاٍ ج٣ى٫  و غ ي  الكٍغ ؤن الكغوٍ الخالُت مً الًغوعي ؤن جخٞى

 :3الؿى٢ُت اإلاؿتاضٞت ل٩  ج٩ىن مُٟضة للىظهت الؿُاخُت

  دت الؿى٢ُت مخمحزة  بمٗجى ؤن ؤٞغاصَا مخمازلحن ٢ضع ؤلام٩ان ببًٗهم البٌٗ و ؤن ج٩ىن الكٍغ

 مسخلٟحن بيى ؤ٢صخى خض ًٖ ؤٞغاص ال٣ُاٖاث ألازغي؛

 دت الؿى٢ُت م٘ ه٣اٍ ٢ىة الىظهت الؿُاخُت؛ ؤن جخالثم  الكٍغ

  ٣ا للخهاثو التي ل ًم٨ً مالخٓتاا بالٗحن دت الؿى٢ُت مدضصة  زانت ٞو ؤن ج٩ىن الكٍغ

اإلاجغصة ٦ضواٞ٘ ألاٞغاص ال٩امىت وعاء الؿلى٥ الؿُاح   هٓغا ألن الىظهت الؿُاخُت مً 

مً ؤهماٍ الُلب  و ٖلُه  وظب  اإلادخم. ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ؤلاؾخجابت ألهىإ مدضصة ٣ِٞ

غ اإلاىخجاث الؿُاخُت اإلاىاؾبت لل٣ُإ  ٖلى اإلاؿى٢حن الخٗٝغ ٖلى صواٞ٘ الؿٟغ مً ؤظ. جٍُى

 ؤو ال٣ُاٖاث الؿى٢ُت اإلاؿتاضٞت مً ٢ب. َظٍ الىظهت.

  ًدت الؿى٢ُت ٢ابلت للىنى٫ مً ؤظ. ج٨محن بصاعة الىظهت الؿُاخُت م ؤن ج٩ىن الكٍغ

 ا٫؛الخىان. مٗها بك٩. ٞٗ

  دت ألا٦بر دت الؿى٢ُت مىاؾبت مً خُض الدجم  و َظا ل ٌٗجي ؤن الكٍغ ًجب ؤن ج٩ىن الكٍغ

دت نٛحرة مدضصة ًم٨ً ؤن  ه  ألاًٞ.  ٞالىظهت الؿُاخُت ًم٨ً ؤن جسخاع بؾتاضاٝ قٍغ

غ ٖىاثض ٧اُٞت للىظهت الؿُاخُت.  جٞى
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غ اإلاىخجاث الؿُاخُــت  اإلاىخجاث الظُاخُت: ( جىمُت3 باث  ل٣اصعة ٖلىاٌٗخبر جٍُى جلبُت خاظُاث و ٚع

٤ الىظهت الؿُاخُت  و ٖلُه ٌؿعى مؿى٢ ى اإلاؿتاـل٪ الؿُاح  اإلاسخلٟت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت لدؿٍى

ـت ؤلاظغاءاث اإلاغجبُت بدىمُت الىظهـــت  جل٪ الىظهاث بيى ال٣ُا  بضعاؾت ؾلى٥ الؿاثذ ٢ب. ال٣ُا  بمجٖى

 الؿُاخُت و اإلاىخجاث اإلاٗغويت ٞحاا.

ــؼ ٞٗالُـت  (Choibamroong, 2005)  م٣ا٫ له  ًظ٦غ و ي       ؤن صعاؾت ؾلى٥ اإلاؿتال٪ مُٟضة ظضا ي  حٍٗؼ

غ اإلاىخجاث الؿُاخُت ظضًضة   ٣  مً زال٫ ألابٗاص الشالزت اإلاخمشلت ي  جٍُى و ٦ٟاءة اليكاٍ الدؿٍى

٣ا لـــ  .1ثجغ٢ُت اإلاىخجاث الؿُاخُت ٢اثمـــــــــت  و اإلاؿاٖضة ٖلى بُ٘ جل٪ اإلاىخجا ٞإن  (Poon, 1994)ٞٞى

الؿُاح َم هخاط لخٛحراث التر٦ُبت الؿ٩او  ي  مسخل٠ مىا٤َ الٗالم  مكحرة بيى جُــىع ؤن مؿخىٍاث 

و اإلاغوهت  و ؤلاؾخ٣اللُت الظَىُت لضحام ي  ٖاإلاىا اإلاٗانغ  َظا الُغح ًا٦ض ؤن جل٪ الٗىام.  الخبـغة 

 (Plog, 1974)الؿُاح الىاججت ًٖ جل٪ ألاطوا١  ٞٗىضما ًظ٦غ ًدى٨ٗـ بالًغوعة ٖلى ؤطوا١ و ؾلى٦ُاث 

٨ُحن مشال ًبدشىن ًٖ ال٣ُم الش٣اُٞت و الخٗلُمُت ي  الىظهاث التي ًسخاعوجاا   ؤن مٗٓم الؿُاح ألامٍغ

غ اإلاىخجاث الؿُاخُت طاث الُاب٘ الش٣اي  و  ما٫ ي  َظا البلض بيى التر٦حز ٖلى جٍُى ما صٞ٘ ؤصخا  ألٖا

غ الخٗلُمي   ًض٫ َظا بك٩. ٢اَ٘ ٖلى ؤن الٟهم  الجُض للؿلى٥ الؿُاح  يغوعي ظضا ي  جٍُى

باث الؿُاح لجظ  الُلب الؿُاح  بججاٍ الىظهاث  اإلاىخجاث ال٣اصعة ٖلى جلبُت خاظُـــــــــــــــاث و ٚع

ت جخ٩ىن . ٦ما ؤهه و هٓغا إلن ٖملُت بزخُاع اإلاىخجاث الؿُاخُت اإلاخاخت ي  الىظهاث الؿُاخ2ُالؿُاخُت

مً ٖضة مغاخ. و بظغاءاث  ٞةن ٞهم جل٪ اإلاغاخ. و الٗىام. التي مً اإلام٨ً ؤن جازغ ٖلى الؿُاح ؤزىاء 

٣  اإلاىاؾب ال٣اصع ٖلى   ج الدؿٍى ٤ لهُاٚت اإلاٍؼ ت عظا٫ الدؿٍى َظٍ الٗملُت  ؾِك٩. ٢اٖضة ٢ٍى

 .3ظظ  الؿُاح اإلادخملحن  و اإلاداٞٓت ٖلى الؿُاح الخالُحن

٣ا لـ٦ما ًم٨ً ؤن ج ؤًًا الخٗٝغ ٖلى بظاباث للدؿائلث   (Hoyer et al, 2012)خًمً َظٍ الخُىة  ٞو

 :4الخالُت

 ماه  آعاء الؿُاح اإلادخملحن خى٫ اإلاىخجاث الؿُاخُت الجضًضة؟؛ 

 ا ي  الٗغوى الؿُاخُت الخالُت؟؛  ما ه  الؿماث التي ًم٨ً بياٞتاا ؤو حُٛحَر

 ت للىظهت ا؟؛ ٠ُ٦ ًجب بزخُاع الٗالمت الخجاٍع  الؿُاخُت و  ٦ُُٟت جمُحَز

 .٠ُ٦ ًجب ؤن ًبضو عمؼ الىظهت الؿُاخُت؟ 
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ؤهه بمجغص بزخُاع الكغاثذ الؿى٢ُت  (Heath & Wall, 1992)٣ًى٫ ٧. مً جمىكم الىحهت الظُاخُت: ( 4

غ بؾتراجُجُت للخمى٢٘ التي ًجب ؤن حكم. ٧اٞت  ىعصي ماإلاؿتاضٞت  ًجب ٖلى الىظهت الؿُاخُت جٍُى

ان ٖملُت جمى٢٘ مى٣ُت ما بـ :" ًٞ الخضماث ال ؿُاخُت لل٣ُاٖاث الؿى٢ُت اإلاؿتاضٞت  خُض ٌٗٞغ

ا مً اإلاىا٤َ التي جسض  هٟـ  غ بزخالٞاث طاث مٗجى بحن ٖغوى اإلاى٣ُت الؿُاخُت و ٚحَر جٍُى

ٌٗخبر بزخُاع اإلاى٢٘ اإلاىاؾب للىظهت الؿُاخُت ي  و  . 1ال٣ُاٖاث الؿى٢ُت اإلاؿتاضٞت و الخىان. خىلها"

طَان الؿُاح اإلادخملحن مً ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت التي جىاظه اإلاىٓماث الؿُاخُت ي  الىظهت  خُض ؤ

ىبت اإلاىخجاث الؿُاخُت و صعظت بزخالٞها ًٖ اإلاىخجاث الؿُاخُت  لها ًجب ؤن ح٨ٗـ الهىعة اإلاٚغ

ظهت الؿُاخُت ؤن مى٢٘ الى  (Ritchie & Crouch, 2003)خُض ٣ًى٫ ٧. مً للىظهاث الؿُاخُت اإلاىاٞؿت  

٣ت التي مً زال٫ ًضع٥ الؿُاح الخالُحن و اإلادخملحن الىظهت الؿُاخُت مً خُض  ي  الؿى١ َى :"الٍُغ

الخجاع  )و الٟىاثض اإلاغجبُت هاا( م٣اعهت بالىظهاث الؿُاخُت ألازغي  ؤو الخهىعاث التي جدضص مى٠٢ 

اا اإلاؿتال٪ ؾماث الىظهت الؿُاخُت وظهت ؾُاخُت التي مً اإلام٨ً ان حٗخمض ٖلى ال٨ُُٟت التي ًضع٥ ه

٣ا لـ . 2ؤو نىعتاا الكاملت"  :3ماًل  (Hoyer et al , 2012)و جخًمً َظٍ الٗملُت ٞو

 ت ٦ُُٟت جمى٢٘ الىظهاث الؿُاخُت اإلاىاٞؿت؛  مٗٞغ

  ت  ٨ُُٟت التي ًجب ؤن جخمى٢٘ هاا الىظهت الؿُاخُت؛المٗٞغ

 .البدض ًٖ َغ١ بٖاصة الخمى٢٘ للىظهت الؿُاخُت 

ٖلُه ٞةن حٗٝغ اإلاؿى١ ٖلى الُغ١ التي مً زال٫ ٩ًىن اإلاؿتال٪ جهىعاجه خى٫ الىظهاث و 

الؿُاخُت  ٌؿاٖضٍ ي  ٖملُت نُاٚت ؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت لبىاء الهىع اإلاىاؾبت للىظهت الؿُاخُت 

 طَان الؿُاح الخالُحن و اإلادخملحن.ؤي  

ج الدظىٍل( 5 حؿاٖض ألابدار و الضعاؾاث اإلاغجبُت بضعاؾت ي: بجساذ اللسازاث اإلاسجبؼت بلىاصس اإلاٍص

ج  ؾلى٥ اإلاؿتال٪ ي  ٢ُإ الؿُاخت ي  بجساط اإلاؿى١ لل٣غاعاث اإلاىاؾبت و الٟٗالت اإلاغجبُت بٗىانغ اإلاٍؼ

٣  ال٣اصعة ٖلى جىُٟظ  التي ؾُغث ي  بؾتراججُت الخمى٢٘  خُض َظٍ الٗىام. جمش.  الخُِالدؿٍى

٤ الىظهت الؿُاخُت و جخد٨م ٞحاا للخإزحر ٖلى جمخل٪ اإلاىٓماث ا ألاصواث التي ت ٖلى حؿٍى إلاكٞغ

   ؾلى٦ُاث الؿُاح الخالُحن و اإلادخملحن  و الخ٠ُ٨ م٘ ألاويإ البُئُت الؿاثضة.
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موياإلابدث الثا ج حظٍى  تالظُاخُ الىحهت : مٍص

٣  واخضا مً اإلاٟاَُم الىاؾٗت ال٣بى٫ ي  ألاصبُاث الدؿٍى ج الدؿٍى   خُض جم ٣ُتٌٗخبر مهُلر اإلاٍؼ

ــــت  و ٦ظا مً َٝغ اإلاهىُحن و اإلامــاعؾحن  بؾخسضامه مً ٢ب. ألا٧اصًمُُـــً ي  ؤبداثام و بؾهاماتام الىٍٓغ

لت  لظا ٞةهه مً اإلاهم ٞهم َبُٗت َظا اإلاٟهى  و بعجباَه بهىاٖت الؿُاخت  ٣ُحن مىظ مضة ٍَى الدؿٍى

٣   مً الجاهبحن الىٓغي و ؤلاؾتراجُج . و ٖلُه ؾيخُغ١ ي  ج الدؿٍى َظا الجؼء بيى ؤَم م٩ىهاث اإلاٍؼ

٣  ؤلاياُٞت طاث الٗال٢ت بال٣ُإ الؿُاح  و التي ٢ضمذ ي   ج الدؿٍى الخ٣لُضي  بياٞت ٖىانغ اإلاٍؼ

 ألاصبُاث الخضًشت ٦د. ًخالثم م٘ َبُٗت َظٍ الهىاٖت.

لي للىحهت الظُاخُت: دوز  ماَُت و  .1.2 ج الدظٍى  اإلاٍص

٣ُت ٣  حٗىص بيى  جخ٤ٟ ألاصبُاث الدؿٍى ج الدؿٍى   (Neil Borden, 1964)ٖلى ؤن الجظوع اإلاٟاَُمُت للمٍؼ

٤ ي  ٖا   ٨ُت للدؿٍى   مٗخمضا ٖلى م1953الظي اؾخٗم. َظا اإلاٟهى  ي  زُابه ؤما  الجمُٗت ألامٍغ

ما٫ ي  الجم٘ بحن اإلا٩ىهاث  (James Culliton)ألا٩ٞاع الؿاب٣ت لـ  اإلاغجبُت بضوع مىٟظي ؤوكُت ألٖا

٣ُت التي  جخٗام. مٗها بصاعاث اإلا ما٫  لىن٠:"ؤلاظغاءاث و الؿُاؾاث الدؿٍى سخلٟت ليكاٍ ألٖا

"٤ ٤ ٖىض ج٣ؿُم بغامج الدؿٍى  .1الدؿٍى

غ بؾتراجُجُت  (McCarthy, 1960)٢ا   بخهُٟت ٖضص ٦بحر مً اإلا٩ىهاث التي مً اإلادخم. ؤن جازغ ٖلى جٍُى

٤  و ناٚـها ي  ق٨ــ. مسُِ بؿُِ ًخ٨ـىن         مً ؤعبٗت ٖىانغ جمشلذ ي  اإلاىخج  و الؿٗـغ  الدؿٍى

٤ بـمٟه ااؤَل٤ ٖلح التي و الخىػَ٘  و التروٍج  و  جض٫  خُض(، The 4Ps)ى  ـما ٌٗٝغ ي  ؤصبُاث الدؿٍى

ى  ي   خؿبه ٖلى: ٤ ؤن ًإزظَا ي  الخؿبان لخد٤ُ٣ الٗغى اإلاٚغ "ألاوكُت التي ًدخاط مضًغ الدؿٍى

ت مً ألاصواث  (Cooper et al, 1998)٣ًى٫ ي  خحن  .2الؿى١" ٣  ٖباعة ًٖ :"مجمٖى ج الدؿٍى بإن اإلاٍؼ

اإلاؿُُغ ٖلحاا التي ًم٨ً الخالٖب بٗا لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت و ظــــــظ  الكغاثذ الؿى٢ُت اإلادضصة 

ـــــــــــت مً ألاصواث اإلاخــــاخت للمىٓمت لدك٨ُ. َب (Palmer, 2007). بِىما ونٟه 3مؿب٣ا" ُٗــــت ٦ــ: "مجمٖى

 هٟـ اإلاٟهى  (Jobber, 2007). ٦ما ٌٗٝغ 4"(The 4Ps)ٖغيها للؼباثــــً  و اإلاٗــــغوٞت لـــــضي ٧اٞت اإلاؿــــــى٢حن بـ 

"مىا٤َ ال٣غاع الغثِؿُت ألاعبٗت التي ًجب ٖلى اإلاضعاء بصاعتاا لخلبُــــــــــــــت و ججـــــاوػ بخخُاظاث  ٖلى ؤهه:

                                                           
1 Alan Pomering, Lester Johnson & Gary Noble (2009), “Sustainable tourism marketing: What should be 
in the mix?”, A paper presented at Australian & New Zealand Marketing Academy annual conference 
(ANZMAC), Melbourne, Australia. 
2
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3
 Alan Fyall & Brian Garrod (2004), Ibid, PP .105. 

4
ان باإلاغ  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م     .89ؤصٍع
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"مجمٕى مً اإلاخٛحراث التي  ؤهه: (Middleton et al, 2009)  و ٣ًى٫ 1مً اإلاىاٞؿت" الٗمالء بك٩. ؤًٞــــ.

٤ لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن" . و ًغي 2جمش. ألاطٕع ؤو الًىابِ التي ًم٨ً حكُٛلها مً ٢ب. مضًغ الدؿٍى

"ألاؾـ و ألاوكُت اإلاسُُت التي ًخم جدضًضَا و جُب٣ُها ٖلى اإلاى٢٘  ؤهه ٧.: (م2012طلُد البؼىػي، )

اصة اإلابُٗاث  و الغبدُت  و ؤلاؾخٟاصة ال٣هىي مً َظا  ؤلاؾتراجُج  ألي مىخج ي  الؿى١ مً ؤظ. ٍػ

 .3اإلاىخج"

٤ الؿُاح  َى: (Hsu & Powers, 2002)مغجبِ بالؿُاخت ٣ًى٫ ٧. مً  ي  حٍٗغ٠و  ج الدؿٍى  ؤن مٍؼ

ت مسخلٟت مً الٗىانغ الغثِؿُت التي جلٗب صوعا مهما ي  هجاح الٗم. ا ٣  ي  ال٣ُإ "مجمٖى لدؿٍى

جخم بحن اإلاخٛحراث اإلاخٗضصة ي  الؿى١ الؿُاح  و اإلاىخجحن  ٞهــظٍ  الؿُاح   هدُجت للخٟاٖالث التي

٣ُت  اث٠ الدؿٍى غ اإلاىخج الؿُاح   باإلياٞت بيى صوع الْى اإلاخٛحراث جازغ جإزحرا مباقغا ي  جهمُم و جٍُى

٘ مً ٢ُمت َظا اإلاىخج بمٗجى جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ  بحن بخخُاظاث الؿُاح و اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  الٞغ

 .4اإلاٗغويت ي  ألاؾىا١"

٣  ٌكحر بيى الٗىام. اإلاؿُُغ ٖلحاا مً  ج الدؿٍى ٤  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاٍؼ ٠ الدؿٍى خماص ٖلى حٗاٍع و باإٖل

َظا اإلاٟهى  ٢ب. اإلاىٓمت التي مً اإلاٟغوى ؤن حؿاٖضَا ي  بسل٤ ال٣ُمت للمؿتال٨حن  و ٖلُه ًمش. 

٣ُت ٧ىهه ًمش. ؤصواث جىُٟظَا و مماعؾتاا ي  الؿى١ اإلاؿتاضٞت. ٚحر ؤن صٖامت ٢ ىٍت للٗملُت الدؿٍى

جهمُمه م٘ َبُٗت اإلاىخجاث الهىاُٖت ٖىض ْهىعٍ  و بزخالٝ َبُٗت اإلاىخجاث الؿُاخُت التي جخ٩ىن 

حر مً زلُِ م٣ٗض مً الؿل٘ و الخضماث ي  آن واخض  طاث الُبُٗت اإلالمىؾت ي  خحن و الُبُٗت ٚ

ج الخ٣لُضًت لخخماشخى و َبُٗت الخهىنُاث  اإلالمىؾت ي  خحن آزغ صٞ٘ الباخشحن بيى جىؾُ٘ ٖىانغ اإلاٍؼ

 التي جخمحز هاا الخضماث ٖامت و الخضماث الؿُاخُت زانت.

  ٤ ٣  بدماؽ قضًض مً ٢ب. اإلاىٓماث ٦إصاة لخُب٤ُ بؾتراجُجُت الدؿٍى ج الدؿٍى و ٢ض اؾخٗم. اإلاٍؼ

ىبت مً ٢بلهم ي  الؿى١ اإلاؿتاضٞتخُض ٌؿخسض  مضعاء الد ٤ ؤصواجه إلاداولت جىلُض ؤلاؾخجابت اإلاٚغ  ؿٍى

٤ اإلاؼط و الخلِ اإلاشاي  لخل٪ الٗىانـغ  و ٣ا للك٩. (Middleton & Fyall, 2009) ًىضر ٧. مً  ًٖ ٍَغ ٞو

٣  الؿُاح  ي  الغبِ بحن مسخل٠ ال٣ُاٖاث و الٟاٖألا  (33) ج الدؿٍى لُحن َمُت البالٛت لٗىانغ اإلاـٍؼ

                                                           
1
Victor T. C. Middleton, Alan Fyall, Michael Morgan & Ashok Ranchhod (2009), "Marketing In Travel & 

Tourism", Fourth Edition, Published by Elsevier,PP. 138. 
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اإلاكاع٦حن ي  اليكاٍ الؿُاح  صازــــــــ. و زاعط الىظهت الؿُاخُت  ٞهى بظل٪ ٨ٌٗـ و ٌكغح الضوع الها  

جه اإلاؿخٗم. ي  ألاؾاؽ ألظ. بصاعة الُلب الؿُاح  ٤ مً زال٫ مٍؼ  .1للدؿٍى

ت بحن الٗغى و الُلب ي  ال٣ُإ الؿُاَظا الك٩. ٞمً زال٫  التي   ظلُا  و خـجخطر الغوابِ الخٍُى

ٗخبر الٟهم الجُض لهظٍ الغوابِ  اإلاسخلٟت جخمحز بالخضاز. الٗم٤ُ بحن اإلا٩ىهاث الغثِؿُت ٌُ لل٣ُإ  خُض 

٤ ي  ٢ُإ الؿُاخت. ٦ما  و اإلا٩ىهاث ٢اٖضة ؤؾاؾُت و زُىة ٞٗالت هدى ٞهم الضوع الٟٗا٫ للدؿٍى

خُاصًت للؿُاح ٌٗغى الك٩. الٗال٢ت بحن الُلب الؿُاح  الظي ًخىلض ٚالبا ي  اإلاىا٤َ و  ألاما٦ً ؤلٖا

الخالُحن و اإلادخملحن )مىا٤َ اإلايكإ(  و الٗغى الؿُاح  اإلاخمش. ي  مجم. اإلاىخجاث الؿُاخُت اإلاخاخت 

لهالء الؿُاح الظي ٌٗخبر ٢ىة الىظهاث الؿُاخُت التي حؿعى مً زاللها بيى ظظ  ؤ٦بر خهت مً طل٪ 

٣ُت الٟٗ   ٦ما ًٓهغ ؤن مسخل٠ ال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت الت.الُلب بةؾخٗما٫ مسخل٠ الخإزحراث الدؿٍى

الٟاٖلحن الؿُاخُحن الظًً ٌكتر٧ىن ي  بٗض اليكاٍ الؿُاح  ي  الىظهت الؿُاخُت  بياٞت بيى ٧اٞت

الٗغى الؿُاح  ي  جل٪ بياٞت بيى ؾُاخُت  و مىٓمي الؿٟغ  و وؾاث. الى٣. اإلاسخلٟت   مىٓماثمً 

ت مً الىظهاث الؿُاخُت  و الُلب اإلاخاح ي   ألاؾىا١  ًجخمٗىن إلصاعة الُلب مً زال٫ مجمٖى

٣  إلاىخجاث ؾُاخُت مٗغويت ي  الىظهاث  ج حؿٍى ٣ُت و التي جخمش. ؤؾاؾا ي  مٍؼ اإلادٟؼاث الدؿٍى

   الؿُاخُت  جبضؤ ٖملُت نُاٚخه مً زال٫ صعاؾت مٗم٣ت للُلب الؿُاح   و الٗم. ٖلى الٟهم الجُض

ت اإلاٟهلت و الكاملت بسهاث جًُٟالتام  و التي حٗخبر  و الؿُاح و ٦ظا ؾلى٦هم الكغاج  و و اإلاٗٞغ

٣ُت. ألامغ الظي مً قإهه لخ٣ا ؤن ًىظه ٧اٞت ظهىص و ؤوكُت الٟاٖلحن  مدىع الٗملُت الدؿٍى

ظظ  ؤ٦بر ٖضص مجام  و َى ما ٌٗٝغ الؿع  بيى الؿُاخُحن ي  الىظهاث الؿُاخُت بُٛت الخإزحر ٞحام و 

٣  الظي جىاولىا قغخه ُٞما ؾب٤.ٖلى الٗمى  بالٟلؿٟت ؤو   الخىظه الدؿٍى

ؤن الغخالث الؿُاخُت هدى الىظهاث الؿُاخُت لِؿذ ٧لها بالًغوعة  (Middleton et al, 2009)و ًظ٦غ 

ت مً  ٣ُت  ٞإٚلباا هاجج ؤنال ًٖ مجمٖى هاججت ًٖ جدٟحز مً زال٫ جإزحراث البرامج و الجهىص الدؿٍى

ت التي  ً م٨ً لىخضَا ؤن جخ٨ٟ. بضٞ٘ ألاٞغاص لخبجي ؾلى٥ بؾتاال٧  ؾُاح  الضواٞ٘ الضازلُت ال٣ٍى

مٗحن. ٞالؿاثذ اإلادل  مشال ل ًدخاط ؾىي ؾُاعجه الصخهُت لل٣ُا  بخل٪ الجىلث الؿُاخُت البؿُُت 

اعاث الٗاثلُت  باث ؾُاخُت بؿُُت ٧الٍؼ        ي  ؤما٦ً الدؿلُت  و ؤلاؾخجما  التي مً قإجاا بقبإ ٚع

ُه ي اعاث الؿُاخُت )ٚالبا ما و التٞر ا. بِىما جخُلب ؤهىإ ؤزغي مً الٍؼ ت  ... و ٚحَر   اإلاىا٤َ الجىاٍع

٣ُت ألظ. جدٟحز  ا ما ًٖ مى٣ُت ؤلا٢امت( بيى ظهىص و جإزحراث حؿٍى ج٩ىن جل٪ الجىلث البُٗضة هٖى

                                                           
1 Victor T. C. Middleton, Alan Fyall, Michael Morgan & Ashok Ranchhod (2009), Ibid, PP. 12. 
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ألاؾٟاع مً الؿُاح اإلادخملحن لخجغبت الؿُاخت ي  جل٪ اإلاىا٤َ  و التي ج٩ىن ٚالبا مؿاولُت مىٓمي 

ا  مً زال٫ بؾخٗما٫ وؾاثـ. ؤلاجها٫ و التروٍج اإلاسخلٟت  و٧الث ؾُاخُت  و و٧الث الؿٟغ و ٚحَر

ما لل٣ُا  بخل٪ الجىلث الؿُاخُت َؼ بت و الضاٞ٘ لضي َالء ألاٞغاص ؤو حٍٗؼ  .1ال٨ُٟلت بسل٤ الٚغ

ج الدؿى٣ٍــــ  ألي مً اإلاىخجاث ؤن اإلاٍؼ (Middleton et al, 2009)  ٌكضص ٧. مً الٗغى الؿاب٤ مً زال٫

الؿُاخُت ًجب ؤن ٩ًىن بمؿخىي اإلاغوهت الٗالُت التي جم٨ىه مً ؤن ٣ًاب. ما ًغاٍ الؿاثذ الؿبُ. 

باجه الؿُاخُت  ٚحر ؤهه ًجب ؤن ًغاع  ي  طل٪ اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت  اإلاىاؾب إلقبإ خاظاجه و ٚع

تاا. ما٦ضا ٖلى بججاٍ الىظهت الؿُاخُت  م٘ يغوعة  يمان ؾالمت اإلا ىاعص اإلاؿخٗملت ي  طل٪ و بؾخمغاٍع

ت و الدكُٛلُت  الٗمىمُت  اث ؤلاصاٍع الضوع الٟٗا٫ الظي ًجب جلٗبه اإلاىٓماث الؿُاخُت ي  قتى اإلاؿخٍى

ىُا  ب٢لُمُا و مدلُا  ي  مغا٣ٞت و جىظُه جل٪ الجهىص اإلابظولت ي  قتى ال٣ُاٖاث  مجاا و الخانت َو

 بُٛت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة. اإلاٗىُت مً ؤظ. بهجاخها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Victor T. C. Middleton, Alan Fyall, Michael Morgan & Ashok Ranchhod (2009), Ibid, PP. 13. 

 الصواز؛  -

 الظُاح؛  -

 شواز الُىم الىاخد؛  -

 الدولُحن و اإلادلُحن.  -

 

 

م  جإزُــــس الدظٍى

ج  )مً زالٌ اإلاٍص

لي(  الدظٍى

 مىـمى السخالث الظُاخُت؛ -

 وواالث الظفس؛  -

 .آزسون  -

 

البيُت الخدخُت للىلل و اإلاىاصالث:   

ت؛  -  الجٍى

ت؛  -  البًر

ت.   -  البدٍس

 

 اإلاياجب الظُاخُت الىػىُت؛  -

 اإلاياجب الظُاخُت ؤلاكلُمُت؛  -

 اإلاياجب الظُاخُت اإلادلُت؛  -

 مىـماث حظىٍم الىحهاث.  -

. 

 

 اليؼاػاث الظُاخُت؛  -

 الظُاحي؛ كىاصس الجرب  -

 الظُافت؛  -

 ألاخدار و الفاكلُاث في الىحهت؛  -

 مسافم ؤزسي.  -

 

 مىٓمـــ  ألاؾٟاع

 مىٓماث الىظهت الؿُاخُت

 الٗغى الؿُاح 

 ) في الىحهاث الظُاخُت(

 الُلب ي  ألاؾىا١ الؿُاخُت

 ) في مىاػم اإلاصدز(

 

 

م الظُاحي(: السوابؽ الىـامُت بحن  اللسض و الؼلب و جإزح33الؼيل )  ر الدظٍى

Source: Victor T. C. Middleton & Fyall (2009). 
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ج الدظىٍلي الخللُدًت:. 2.2  كىاصس اإلاٍص

م بزخالٝ آلاعاء و جباًً الى٣اف خى٫ الٗىام. ؤو الٗىانغ   (Fyall & Garrod, 2004)ٌكضص  ٖلى ؤهه ٚع

٣  الؿُاح   ٚحر ؤجاا جدتر  بخخىاءٍ ٖلى الٗىانغ ألاعبٗت الخ٣لُضًت  ج الدؿٍى اإلاٗغوٞت بـ اإلا٩ىهت للمٍؼ

(4Ps ،) التي ًجب ٖلى اإلاؿى١ بصاعتاا بةؾخمغاع لخخالثم م٘ قغوٍ الؿى١ و جدغ٧اث اإلاىاٞؿحن  مىضخا

ؤن ٖىهغ اإلاىخج ٌكحر بيى الؿب. التي ًخم مً زاللها ج٠ُُ٨ اإلاىخجاث الؿُاخُت إلاىاظهت ؤلاخخُاظاث 

ي ؾِخدمله مؿخسض  ؤو مؿتال٪ اإلاىخج  اإلاخٛحرة ي  الؿى١  ؤما ٖىهغ الؿٗغ ُٞض٫ ٖلى اإلابلٜ اإلااي  الظ

حر زانُت الىنى٫ بيى اإلاىخج  ي  خحن ٌكحر  ُٞما ًمش. ٖىهغ الخىػَ٘ اإلاىاٞظ التي ؾدؿخسض  لخٞى

ٖىهغ التروٍج بيى الؿب. التي مً زاللها ًخم ظٗ. ألاٞغاص الظًً ٌك٩لىن الؿى١ ٖلى بِىت مً اإلاىخج  

 .1و ًمخل٩ىن مىا٠٢ بًجابُت بججاٍ قغاءٍ"

َى مٟهى  طو جىظه بهخاج   بيى  (4Ps)ؤٖاص نُاٚت جغ٦ُبخه مٗخبرا ؤن مٟهى   (Kotler et al, 1999)  حر ؤنٚ

٤ الخضًض اإلاالثمت ( 4Cs)مٟهى  ظضًض ؾماٍ  ٨ٌٗـ الخىظه باإلاؿتال٪ الظي ًخماشخى و ٞلؿٟت الدؿٍى

ج الدؿى  ٤ َظا الخهي٠ُ ل٣ُإ الخضماث التي جخمحز باإلاىاٞؿت الكضًضة  و جخلخو مالمذ اإلاٍؼ ٣ٍ  ٞو

 :2ي 

  :)باث الٗمُ.  كُمت اللمُل )اإلاىخج جخمش. ي  الٟىاثض اإلاضع٦ت اإلا٣ضمت لخلبُت خاظُاث و ٚع

ُت الخضماث اإلا٣ضمت  و ج٣ُُم اإلا٣اب. اإلااصي اإلابظو٫ م٣اب. جل٪ ال٣ُمت م٣اعهت باإلاىاٞؿحن؛  هٖى

 :)ال٠ُ مً ظاهب اإلاؿتال٪ التي و حٗاصله الخ٩ ًغجبِ الؿٗغ بجاهب الٗغى  الخيالُف )الظلس

 ج٣ُم ؤًًا م٣اعهت باإلاىاٞؿحن؛

  :)جخمش. ي  صعظت الغاخت ؤزىاء خهى٫ اإلاؿتال٪ ٖلى اإلاىخجاث؛اإلاالثمت )الخىشَم 

  :)ًىُىي ٖلى بؾخٗما٫ ظمُ٘ ؤهىإ الخىاع بحن اإلاىخج و الٗمُ.  بما ي  طل٪ ؤلاجصاٌ )التروٍج

٤ با ؼ اإلابُٗاث.اإلاٗلىماث و الخٟاٖ. الشىاج  للدؿٍى  لٗال٢اث  و لِـ ٣ِٞ حٍٗؼ

٤ ًجب ؤن ًغ٦ؼ ٖلى اإلاىخج  طل٪ ألن  (Beiger, 1998)ًظ٦غ مىخج الىحهت الظُاخُت: . 1.2.2 ؤن الدؿٍى

اإلاىٓماث الؿُاخُت ؾخده. ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت ٣ِٞ بن ه  اؾخُاٖذ حُُٛت مى٣ُت مُٗىت بدُض 

ؤلاؾهاماث الٗلمُت اإلاغجبُت باإلاىخج الؿُاح  بيى ؤن  حكحر    و3حك٩. ي  ؤٖحن الؿُاح اإلادخملحن مىخجا

                                                           
1
 Alan Fyall & Brian Garrod (2004), Ibid, PP .105. 

2
 Victor T. C. Middleton, Alan Fyall, Michael Morgan & Ashok Ranchhod (2009), Ibid, PP. 139. 

3
Dimitrios Buhalis & Carlos Costa (2006), “Tourism Business Frontiers: Consumers, products and industry”, 

First Edition, Published by Elsevier Butterworth-Heinemann, PP. 232. 
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(Gunn, 1988)  ىا بإَمُت نُاٚت مٟهى  واضر إلااَُت اإلاىخجاث ٌٗخبر واخض مً ال٣الث. الظًً بٖتٞر

الؿُاخُت  خُض ًغي ؤن ؾىء ٞهم اإلا٣هىص باإلاىخج الؿُاح  ٚالبـــــــا ما ٣ًُض ٖمــــــــ. هٓا  الؿُاخت 

اإلاىخج الؿُاح  ما َى ي  ألاؾاؽ بل:" ججغبت بؾتاال٦ُت م٣ٗضة هاججت ًٖ ٖملُت  بؿالؾت  و ًا٦ض ؤن

اعتام إلاى٣ُت مُٗىت )اإلاٗلىماث  الى٣.   ت مً الخضماث اإلاغجبت بالؿٟغ ؤزىاء ٍػ بؾخسضا  الؿُاح إلاجمٖى

حكم.   و ٖلُه وظب ؤن ج٩ىن ٖملُت جىمُت اإلاىخج الؿُاح  ٖملُت مخ٩املت 1ؤلاًىاء و زضماث الجظ ("

ه ٧. مً   جل٪ الخضماث. مٟهى  اإلاىخج الؿُاح  بإهه:"خؼمت مً  (Medlik & Middleton, 1973)٦ما ٖٞغ

ك٩. مجم. الخجغبت الؿُاخُت  بدُض جخإل٠ جل٪ الخؼمت مً 
َ
ألاوكُت  و الخضماث  و اإلاىاٞ٘ التي ح

بم٩اهُت الىن. بلحاا  نىعتاا  ٖىانغ الجظ  الؿُاح  للىظهت الؿُاخُت  اإلاــــــــغا٤ٞ و الدؿهُالث ٞحاا  

ا"  . 2و ؤؾٗاَع

ت م٩ىهت مً  ت التي ًجب ؤن جخىٞغ ي  اإلاىخج  15و بٗض بؾخٗغايه إلاجمٖى ه٣ُت ؾماَا باإلاباصت الًغوٍع

ه  بإهه:"الخؼمت ال٩لُت مً الٗىانغ اإلالمىؾت و ٚحر اللمىؾت اإلاترابُت  (Koutoulas, 2004)الؿُاح   ٖٞغ

ُُٟا التي جم٨ً الؿاثذ م ً ؤلاهسغاٍ ي  وكاٍ مدضص ي  وظهت ؾُاخُت واخضة ؤو مجمىٖت مً ْو

الىظهاث الؿُاخُت ٖلى الخىاي  مً هاخُت  و حؿه. له ؤلاهخ٣ا٫ بيى جل٪ الىظهت الؿُاخُت ؤو الىظهاث 

الؿُاخُت و الخٟاٖ. ؤلاظخماع  ٞحاا مً ظهت ؤزغي. ؤما ٦ىا٢. للمىاٞ٘ ٞةن اإلاىخج الؿُاح  ًلبي مجم. 

ت للؿاثذ  بٌٗ جل٪ اإلاىاٞ٘ مىظىصة ؤنال ي  م٩ىهاث اإلاىخج الؿُاح  ؤلاخخُاظاث      ألاؾاؾُت و الشاهٍى

ت اإلاىخجحن. بن م٩ىهاث اإلاىخج الؿُاح  جل٪ مىظىصة ي   و البٌٗ آلازغ ؤصعظذ هدُجت لىع  و مٗٞغ

٤ الٗ خُاصًت  ي  الىظهت الؿُاخُت  و ي  ٍَغ بىع بيى جل٪ مىا٤َ ظٛغاُٞت مسخلٟت )ي  م٩ان ؤلا٢امت ؤلٖا

الىظهت(. بن اإلاىخج الؿُاح  زضمت ٌكاع٥ الؿاثذ ٦ٗام. زاعج  ي  ٖملُت بهخاظها  و ج٣ضًمها. بن 

اإلاىخج الؿُاح  ًدؿاوي م٘ مجم. الخجغبت الؿُاخُت مً وظهت هٓغ الؿاثذ الظاجُت  َظٍ الخجغبت جمش. 

اح  ٌؿمذ ي  اإلا٣ا  ألاو٫ بخلبُت ال٣ُمت التي ؾُضٞ٘ مً ؤظلها ج٩ال٠ُ عخلخه. بن بؾتاال٥ اإلاىخج الؿُ

الخاظُاث الؿُاخُت لؤلٞغاص )مً زال٫ اإلاؼاًا اإلامىىخت(  و ٌصج٘ ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىُٓمُت 

اإلادضصة مً ٢ب. الكغ٧اث الؿُاخُت الٟغصًت و اإلاىٓماث الؿُاخت الجماُٖت ي  اإلا٣ا  الشاو  )مً زال٫ 

 . 3الخهى٫ ٖلى الٗاثض("

                                                           
1
 Stephen L. J. Smith (1994), “The Tourism Product”, Annals of Tourism Research, Vol. 21, No. 3, PP. 582-595 

2
 Stephen L. J. Smith (1994), Ibid. 

3
Dimitris Koutoulas (2004), “Understanding The Tourist Product”, Interim symposium of the Research 

Committee on International Tourism (RC 50) of the International Sociological Association (ISA) on the topic: 
“Understanding Tourism - Theoretical Advances”, 14-16 May 2004, University of the Aegean, Mytilini, Greece. 
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 :1اإلاىخج الؿُاح  مً زال٫ اإلا٩ىهاث الؿخت الخالُت (Hegarty, 1992)ٖٝغ  ٦ما

  :ه  اإلااصة الخا  للؿُاخت و التي حُٗ  للىظهت الؿُاخُت ظاطبُتاا الخانت  و حكم. البِئت

 الٗىانغ الُبُُٗت  الش٣اُٞت  و ؤلاظخماُٖت؛

  :اعة اإلاٗالم الؿُاخُت  و حؿلألاوؼؼت ٤ الجبا٫  و التي حؿدىض ٖلى و حؿخمض مً البِئت  مش. ٍػ

 بؾخٗما٫ اإلاُاٍ الخاعة  ... بلخ؛

  :حر ؤما٦ً الىى  و الغاخت  و جىاو٫ ألا٧. و الكغا   خُض ل جىظض ؤلاكامت بط لبض مً جٞى

 ؾُاخت مً ٚحر ؤما٦ً إل٢امت الؿُاح؛

  :حر الىؾاث. لى٣ب الؿُاح بيى الىظهت الؿُاخُت و الخى٣. ٞحاا؛الىلل  لبض مً جٞى

  :الخضماث التي جضٖم ب٢امت الؿُاح ٧اإلاٗلىماث  و الخضماث الصخُت  و  جمش. مجم.الخدماث

 زضماث الدجؼ  ..بلخ؛

  :بيُت ؤؾاؾُت مش. قب٨ت الُغ٢اث  و اإلاُاعاث  و قب٩اث  جخُلب الؿُاختالبيُت ألاطاطُت

 ؤلاجها٫  و اإلاُاٍ  و الهٝغ الهخ   و ال٨هغباء  ..بلخ.

ت مً اإلا٨ــــــــىهاث  (Boniface & Cooper, 2005)ًغي ٧. مً بِىما  ؤن مىخج الىظهت الؿُاخُت َى:"مجمــٖى

ها"  َظا  اإلااصًت و ٚحر اإلااصًت اإلاغ٦ؼة خى٫ وكاٍ مٗحن ي  الىظهت الؿُاخُت مغجبــــــِ بُبُٗتاا و هٖى

ج جل٪  ٣ه ؾ٩ُىن مٍؼ حاا  ٖالظا  بؾخجماما  جؼلجا ...بلخ  و الظي ٞو اليكاٍ ًم٨ً ؤن ٩ًىن جٞغ

   و ٣ًؿمه بيى:2خلٟا مً وظهت بيى ؤزغي اإلا٩ىهاث مس

  س ال٣ُمت ؤو مجمٕى اإلاىاٞ٘ : (The Core Destination Product)مىخج الىحهت الظُاخُت الجَى

اعجه للىظهت الؿُاخُت  ٧الٗالط مشال. ٖلحااألاؾاؾُت التي ٌؿعى الؿاثذ بيى الخهى٫   مً زال٫ ٍػ

 مىخج الىحهت الظُاخُت اإلاِظس(The facilitating Destination Product) : مجمٕى ال٣ُم ؤو اإلاىاٞ٘ التي

غ ٌؿحرا ٖلُه  ٦سضماث  ًده. ٖلحاا الؿاثذ و التي ججٗ. مً بؾخسضامه ؤو بؾتاال٦ه للمىخج الجَى

 الى٣. و ؤلاًىاء مشال.

  مىخج الىحهت الظُاخُت اإلادكم(The supporting Destination Product) : ٘ٞمجمٕى ال٣ُم ؤو اإلاىا

اث  التي ًده. غ مؿخٍى ٖلحاا الؿاثذ و التي مً قإجاا ؤن جضٖم ظىصة ججغبخه ؤلاؾتاال٦ُت ٦خٞى

ٗا  و الدؿى١ مشال.    ٖالُت مً زضماث ؤلَا

                                                           
1
 .61ؾُٗض البَُى   مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م   

2
Brian G. Boniface & Chris Cooper (2005), “Worldwide Destinations: The geography of travel and tourism”, 

Fourth edition, Published by Elsevier Butterworth-Heinemann, PP. 43. 



تسويق الوجوة السياحية                                    الفصل الثالث:                                                                                                                  

160 

  مىخج الىحهت الظُاخُت اإلاظاف(The Augmented Destination Product) : ٘ٞمجمٕى ال٣ُم ؤو اإلاىا

ا مً ؤو اإلاؼاًا ؤلاياُٞت التي ًده. ٖلحاا الؿاثذ و التي جم حز ٖغى الىظهت الؿُاخُت ًٖ ٚحَر

 الىظها الؿُاخُت ألازغي  ٧الخهمُم الٗمغاو  و مٓاَغ ؤلاؾخضامت مشال.

       ظا   ــــالثم  و اإلاىاْغ الجــــــــال٥ مى٣ُت مُٗىت إلا٣ىماث ؾُاخُت ٧اإلاىار اإلاــــــــــــ٦ما ًا٦ضان ٖلى ؤن بمخ

ت اإلاىاعص ا لتي جيخٓغ ؤلا٦دكاٝ  ل ٌٗجي ؤجاا وظهت ؾُاخُت ٢ابلت للىجاح و اإلاجخم٘ اإلاًُاٝ  و مجمٖى

غث ٖلى  :1و الخٟى١  بل بطا ٧ان جٞى

 ه؛ ض مً هٖى  مىعص ظظ  واخض ٖلى ألا٢. الظي ًم٨ً التروٍج له ٦م٣ترح بُ٘ ٍٞغ

 مغا٤ٞ الضٖم )٧الؿ٨ً ٖلى ؾبُ. اإلاشا٫(؛ 

 الىنى٫ بيى البلضان الغاثضة ي  جىلُض الؿُاح؛ 

 ٍحر الكغو حر ألاؾاؾُت البيُت الخدخُت  و الهُئاث  جٞى مؿب٣ت اإلاىاجُت للخىمُت الؿُاخُت ٦خٞى

 الؿُاخُت  و ٢ضعا مً ؤلاؾخ٣غاع الؿُاسخي.

٘ الظي ًمحز الؿى١ الؿُاخُت اإلاٗانغة )الٗغى الؿُاح   الُلب الؿُاح        و ٦ىدُجت للخُىع الؿَغ

ذ ل لم٣هىص مً مىخجاث الىظهت الؿُاخُت الظي و اإلاىاٞؿت(  جخطر ؤَمُت الخىن. إلاٗجى واضر و نٍغ

ؾِؿاٖض ب٣ضع ٦بحر مً الض٢ت ظمُ٘ اإلاهخمحن ي  مجم. ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالؿُاخت  و الخسُُِ 

الؿُاح   و الخىمُت الؿُاخُت  و ؤلاصعاة الؿُاخُت  بياٞت بيى صٖمه لجهىص جهمُم و ج٣ضًم اإلاىخجاث 

٤ الؿُاح   ٦ما ؤن ٞهم ٩َُ.اإلاىاؾبت لؤلؾىا١ اإلاؿتاضٞت و بالخاي  بهج      اح مها  ال٣اثمحن ٖلى حؿٍى

حن ٖلى  غاٝ اإلاكٞغ و م٩ىهاث و ؤصاء اإلاىخج الؿُاح  ؾِؿاٖض ؤًًا بك٩. ل لبـ ُٞه ٧اٞت ألَا

ٍغ مً مؿاولحن و عظا٫ ؤٖما٫ و ٞاٖلحن مً زل٤ اإلاىخجاث الؿُاخُت الىاجخت  جهمُمه و جٍُى

ض مغيُت للىظهت الؿُاخُت  مً زال٫ جىمُت ٞٗالت للمىخجاث لؤلؾىا١ اإلاؿتاضٞت بُٛت جد٤ُ٣ ٖىاث

ا  و بصاعتاا لًمان جد٤ُ٣ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للىظهت الؿُاخُت.  الؿُاخُت  و الؿع  بيى جمُحَز

لُاإلاا مشلذ بصاعة اإلاىخجاث ي  الىظهت الؿُاخُت ظاهبا حظلحر مىخجاث الىحهت الظُاخُت:  .2.2.2

٤ الؿُاح   ٚحر ؤن  خاؾما ي  ال٣غاعاث اإلاغجبُت ٣  ي  ؤصبُاث الدؿٍى ج الدؿٍى ا٢ترح  (Doyle, 2000)باإلاٍؼ

ؤن ال٣غاعاث اإلاغجبِ بالدؿٗحر ؤنبدذ ؤ٦ثرا خؿما هدُجت للخ٣ُٗض اإلاتزاًض الظي حكهضٍ ألاؾىا١ 

٣ا لـ٩. مً  و ٌكحر مٟهى  الؿٗغ  2الٗاإلاُت ي بيى طل٪:" اإلا٣اب. ااإلااي  الظ (Kotler & Keller, 2006)ٞو
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ًخدمله الٟغص إلؾتاال٥ اإلاىخج  ًم٨ً ؤن ًازغ ٖلى الُلب  و بالخاي  َى ؤصاة َامت إلصاعة بؾخسضا  

ال٣ضعاث مً زال٫ اإلاؿاٖضة ٖلى مىاػهت الخم.  و َى ؤًًا ٖام. ؤؾاسخي للخمى٢٘  ًإزغ ٖلى ٦ُُٟت 

ت م٣اعهت باإلاىاٞؿحن"  ,Inkson & Minnaert)ً و ًظ٦غ ٧. م .1جهىع اإلاؿتال٪ للمىخج  ؤو الٗالمت الخجاٍع

ج الدؿى٣ٍ  الظي ًازغ مباقغة ٖلى مضازُ. اإلاىٓمت ؤو  (2012 ؤن الؿٗغ َى الٗام. الىخُض ي  اإلاٍؼ

الكغ٦ت ي  خحن جمش. الٗىام. ألازغي ج٩ال٠ُ لها  و لظل٪ ٞةهه ًلٗب صوعا خاؾما ي  جدضًض صعظت 

ت  ؤما باليؿبت للمىٓماث الٗمىم ُت التي ل حؿعى بيى جد٤ُ٣ ألاعباح عبدُت جل٪ اإلاىٓماث الخجاٍع

ٞالؿٗغ ًم٨ً ؤن ٌؿخٗم. لخد٤ُ٣ مىاٞ٘ بظخماُٖت  ٞمشال ًم٨ً خماًت و الخٟاّ ٖلى ؾالمت البِئت 

سُت و الضًيُت  ... بلخ(  و باإلا٣اب. ًم٨ً  مً زال٫ جدمُ. الؼواع ؤؾٗاعا مغجٟٗت لغصٖهم )٧اإلاىا٤َ الخاٍع

ت ي  ال٨شحر مً الخالث التي ًم٨ً ؤن حصج٘ بؾخسضا  اإلاىاعص مً بؾخٗما٫ ألاؾٗاع اإلاىسًٟت ؤو اإلاجاهُ

        ٢ب. ٧اٞت ألاٞغاص ي  اإلاجخم٘ ٧الضزى٫ للمخاخ٠ و اإلاٗاعى التي ٨ًمً صوعَا ي  خٟٔ مىاعصَا لىٟ٘

 .2و حٗلُم ٖامت الىاؽ

طل٪ ٌٗىص ٌٗخبر مً اليكاَاث اإلا٣ٗضة و الهٗبت ظضا  و  ٢غاع الدؿٗحر ي  ٢ُإ الؿُاح ٚحر ؤن 

ت مً ألاؾبا  التي هظ٦غ مجاا  :3إلاجمٖى

 ً اإلاٗاًحر اإلاؿخٗملت مً ٢ب.  ٣لوالضعظت الٗالُت مً لماصًت اإلاىخجاث الؿُاخُت ٚالبا ما

اإلاىاؾب ي   اإلاُٗاع  الؿاثذ ي  ج٣ُُمها و م٣اعهتاا ببًٗها البٌٗ  و بالخاي  ٣ٞض ٩ًىن الؿٗغ 

 جل٪ الٗملُت؛

 ث اإلاٟهلت و الض٣ُ٢ت خى٫ اإلاؿتال٨حن اإلادخملحن  و مضي اإلاٗلىما نٗىبت الخهى٫ ٖلى

 بؾخٗضاصَم للضٞ٘  بياٞت بيى بؾتراجُجُاث حؿٗحر اإلاىاٞؿحن؛

 بحن جدضًض ألاؾٗاع و البُ٘ الخ٣ُ٣  للمىخجاث الؿُاخُت؛ .  بم٩اهُت وظىص ٞان. ػمجي ٍَى

   ؛بم٩اهُت خضور ج٣لباث ي  الُلب الؿُاح  الٗالمي هدُجت لخضور ج٣لباث ي  ؾٗغ الهٝغ

  بم٩اهُت بؾخٗما٫ الؿٗغ ٦إصاة إلصاعة الُلب و الخد٨م ي  اإلاىؾمُت التي جمحٍز  بياٞت بيى

 ٢ابلُت اإلاىخج الؿُاح  للخل٠؛

 .٣ُت  اؾخسضا  و جبجي اإلاىٓمت لىمِ حؿٗحر مٗحن لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها الدؿٍى

                                                           
1
 Alan Pomering, Gary Noble & Lester W. Johnson (2011),“Conceptualising a contemporary marketing mix for 

sustainable tourism”, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 19, N°.08, PP. 953-969 
2
 Clare Inkson & Lynn Minnaert (2012), Ibid,  PP.  353  

3
 Clare Inkson & Lynn Minnaert (2012), Ibid. 
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لبا الؿٗغ إلصاعة و ٌؿخٗم. مىعصي اإلاىخجاث الؿُاخُت ٚا  (Hudson,2008)٣ًى٫  و مً ظاهب آزغ 

ت ؤن  الخد٨م ي  الُلب  ٦ما ان الٗضًض مجام ٌؿخٗمله ٦إصاة للمىاٞؿت  و ًم٨ً لل٣غاعاث الدؿٗحًر

٣ا لىاخض ؤو الٗضًض مً الُغ١ الخالُت  :1جخسظ ٞو

 خُض ًخم َغح الؿٗغ ي  الؿى١ مً زال٫ بياٞت وؿبت زابخت  ؤلاطافت(:-الدظلحر وفلا )الخيلفت

 دملها اإلاىخجىن  صون مغاٖاة قضة اإلاىاٞؿت و مؿخىٍاث الُلب.بيى الخ٩ال٠ُ التي ج

  :٣ت ٖلى ال٣ُمت اإلاضع٦ت مً ٢ب. ؤٞغاص الؿى١ اإلاؿتاضٝ الدظلحر وفلا لللُمت جغ٦ؼ َظٍ الٍُغ

باإلاىخج الؿُاح   خُض ًم٨ً ؤن ج٩ىن مضع٧اث َالء ألاٞغاص مسخلٟت بةزخالٝ ال٣ُإ الؿىق  

إلاغا٢بت اإلاؿخمغة إلاضع٧اث الؿُاح و مؿخىي بقباٖهم  و ؤوكُت الظي ًيخمىن بلُه  و مىه ج٩ىن ا

٣ت.  اإلاىاٞؿحن مً اإلاخُلباث الهامت لهظٍ الٍُغ

  :٣ت ي  هٟـ مؿخىي ؤؾٗاع اإلاىاٞؿحن.الدظلحر وفلا للمىافظت ٣ا لهظٍ الٍُغ  جخدضص ؤلاؾٗاع ٞو

  :)جباَا ب٣ضعتام بط ًخم جدمُ. ؤؾٗاع مسخلٟت للؿُاح بع الدظلحر الخفاطلي )كلى ؤطاض الؼلب

٣ت عنضا مؿخمغا للُلب و حٗضً. ألاؾٗاع  و ٚالبا ما جتراوح  ٖلى الضٞ٘  خُض جخُلب َظٍ الٍُغ

٣ا إلاضي بؾدبا٢ُت و م٩ان الدجؼ  و صعظت بلؼامُت الكغاء.  ألاؾٗاع ٞو

  :ٌؿخٗم. َظا الىٕى مً ألاؾٗاع ي  اإلاىخجاث الجضًضة  خُض ٩ًىن الؿٗغ ي  ؤ٢صخى حظلحر اللؼؽ

 اةيى خحن بهسٟاى الُلب ٖلُه  زم ًخم جسٌُٟ الؿٗغ لجظ  الكغاثذ ألازغي ي  الؿى١.مؿخىٍات

  :ًم٨ً ؤن ًخم حؿٗحر اإلاىخجاث الجضًضة بك٩. ؤ٢. مً مىخجاث اإلاىاٞؿحن ي  حظلحر ؤلازتراق

الؿى١ للخُاػة ٖلى خهت ؾى٢ُت  ٚحر ؤن اإلاىاٞؿحن ؤًًا ًم٨ً ًغصوا باإلاش.  ٦ما ؤن ألاؾٗاع 

اث الجىصة.اإلاىسًٟت ٚا  لبا ما جازغ ٖلى بصعا٥ الؿُاح إلاؿخٍى

  :ٌ٣ت ًخم حؿٗحر مىخجاث مً هٟـ اإلاؿخىي بُغ١ حظلحر مدفـت ألاكما مً زال٫ َظٍ الٍُغ

 مسخلٟت بةياٞت ممحزاث ظضًضة لها  ٦ٛٝغ الٟىاص١ الٗاصًت ؤو ألاظىدت.

  :ت بؾخسضا  احظلحر الهُبت إلاىخج مً ٢ب. ًخم جدضًض َظٍ ألاؾٗاع ي  مؿخىٍاث ح٨ٗـ خهٍغ

 هجى  ي  بغجج الٗغ  بضب . 7الؿاثذ  ٦ٛٝغ 

  :َظا الىٕى مً الدؿٗحر الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة للمىخج الؿُاح  ٣ِٞ صون الدظلحر اإلاخوحر  ٌُٛ

ت  الخ٩ال٠ُ ال٩لُت الشابخت  َظٍ ألازحرة مً اإلاٟترى ؤن جىاظه بخدمُ. ؤؾٗاع مغجٟٗت إلاجمٖى

ى اإلاؿى٢حن يمان ؤن َالء اإلاؿتال٨حن اإلاهُئحن لضٞ٘ ؤؾٗاع مُٗىت مً اإلاؿتال٨حن  و ٖلُه وظب ٖل

                                                           
1
Simon Hudson (2008), « Tourism and Hospitality Marketing A Global Perspective » , First Edition, Published 

by Sage, PP.189. 
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٣ت ًم٨ً  مغجٟٗت لِؿىا ٖلى اؾخٗضاص جا  لكغاء هٟـ اإلاىخج بإؾٗاع مىسًٟت  ؤي ؤن َظٍ الٍُغ

 ؤن ج٩ىن زُغة ظضا بطا ٧ان الُلب اإلاخى٢٘ ٖلى ألاؾٗاع اإلاغجٟٗت ٚحر خ٣ُ٣ .

  :ضماث الؿُاخُت صٞٗت واخضة و بؿٗغ خُض ج٣ض  خؼمت مً اإلاىخجاث و الخحظلحر الخصمت

مىسٌٟ واخض  ٦إن ٣ًى  الؿاثذ بذجؼ لُى  الجمٗت ي  الٟىض١ م٘ بم٩اهُت خهىله ٖلى حجؼ 

ًى  الؿبذ مجاها  ؤو يمان جظ٦غة َاثغة مىسًٟت ٖىض قغاء خؼمت ؾُاخُت م٣ضمت مً ٢ب. 

 وظهت ؾُاخُت.

  :)هحرة اإلاضي الهضٝ مجاا ٚالبا جدٟحز ًٓهغ هدُجت لخضابحر ٢الدظلحر بالخصم )جيؼُؽ اإلابُلاث

الُلب مً زال٫ جسٌُٟ ألاؾٗاع  ؤو الٗغوى الخانت  ؤو الخهىماث اإلا٣ضمت للدجؼ اإلاب٨غ  

ٌ اإلاىاٞؿحن و  اصة اإلاضازُ.  ؤو لخ٣ٍى . ال٣ضعة ؤلاهخاظُت الؼاثضة  ٍػ ٦ما ؤهه ٌؿخٗم. لخدٍى

 بيٗاٞهم.

ؿاب٣ت الظ٦غ ي  نُاٚت و جدضًض ؾٗغ اإلاىخج ؤو و حكحر الٗضًض مً ألاصبُاث ؤن ٧. جل٪ ألاهماٍ ال

ت مً  ٣ت الدؿٗحر  جخمش. ي  الٗىام.الخضمت الؿُاخُت جخإزغ بمجمٖى  :1التي جازغ ي  حجم و ق٩. ٍَغ

دت   (1 ٣ُت اإلاخمشلت ي  جد٤ُ٣ الغبذ  وؿبت الٗاثض مً الكٍغ ألاَضاٝ الخىُٓمُت و الدؿٍى

 الخهت الؿى٢ُت؛بياٞت بيى 

 اث الؿُاخُت؛ج٩ال٠ُ بهخاط اإلاىخج (2

٣  ألازغي؛ (3 ج الدؿٍى  ألازظ ي  الخؿبان ٖىانغ اإلاٍؼ

 جى٢ٗاث ؤٞغاص و ٢ىىاث الخىػَ٘؛ (4

 ال٣ُمت اإلاضع٦ت مً اإلاؿتال٪؛ (5

 حجم اإلاىاٞؿت؛ (6

 ال٣ًاًا ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت. (7

الؿُاخُت  اإلاىخجاث حؿى٤ٍل جىُىي ٖملُت الخىػَ٘ ي   الظُاخُت:مىخجاث الىحهت جىشَم . 2.3.3

مٗحن بيى م٩ان جىاظض الؿاثذ ؤو الؼاثغ  ب. ًخدخم ٖلى َظا ألازحر ؤن   ى٣. اإلااصي إلاىخج ملمىؽٖلى ال

ب ي  الخهى٫ ٖلحااٌؿتال٪ اإلاىخج ي  الىظهت الؿُاخُت التي جمش.  اث و الخضماث الؿُاخُت التي ًٚغ

ل٩  ًخم٨ً  مخىاظضا ي  طل٪ اإلا٩ان٩ًىن    و ٖلُه وظب ٖلى الؿاثذ ؤنالؿُاختي صىع م٩ان بهخاط م

 حؿلمها. مً 

                                                           
1
 Simon Hudson (2008), Ibid. 
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صاعة إل الىؾُلت التي ًخم مً زاللها :"َى ؤن الخىػَ٘ ي  َظٍ الخالت ( Pike, 2004)و مً زمت ٣ًى٫ 

هه ؤٖلى  لُهبًم٨ً الىٓغ ٦ما   "الؿُاخُت للمؿتال٨حنًٖ الىظهت ر اإلاٗلىماث حالىظهاث الؿُاخُت جٞى

 الغثِؿُتي  خض طاتاا  و ٧. ال٣ًاًا ىظهت "ال ؤو ٌكحر بيىالظي ًخًمً  ؾتاال٥ الؿُاح  و"م٩ان" ؤلا 

 مًؤما  التي جبٗضَا". اإلاؿاٞت و  ؾهىلت الىنى٫ بلحاا   والىظهت الؿُاخُت مى٢٘اإلاغجبُت بظل٪ ٦

حجؼ الخضماث  و ٢ىىاث آلُت : "بيىَىا ٌكحر الخىػَ٘ ٞةن  ه٣اٍ البُ٘ي  ىخج اإلاخُض ج٣ضًم 

 :2  و التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن 1ُت"الؿُاخ

 خُض ًم٨ً مً زال٫ َظا الىٕى مً ال٣ىىاث للؿاثذ ؤو للؼاثغ اإلادخم. ث الخىشَم اإلاباػس: كىىا

ؤلاجها٫ اإلاباقغ م٘ اإلايكأث الؿُاخُت الٗاملت ي  الىظهت الؿُاخُت ؤو اإلاؿى٢ت لها بضون وظىص ؤي 

وؾُِ  ٖبر بؾخسضا  وؾاث. ؤلاجها٫ اإلاٗغوٞت لئلؾخٟؿاع ًٖ اإلاىخجاث الؿُاخُت ؤو إلظغاء 

. خُض جخمش. َظٍ الىؾاث. ي  الغؾالت  ؤو البر٢ُت  ؤو الهاج٠  ؤو الٟا٦ـ  ؤو الخًىع ح جٍؼ

٤ بؾخسضا  الىؾاث. ؤلال٨تروهُت اإلاٗخمضة ٖلى زضماث ألاهترهذ.  الصخصخي  ؤو ًٖ ٍَغ

  :ت مً الىؾُاء لئلجها٫ باألؾىا١  كىىاث جىشَم هحر مباػس ت مخىٖى التي حٗخمض ٖلى مجمٖى

و٧الث الؿُاخت و الؿٟغ  ؤو مىٓمىا الغخالث  ٞت الظًً ًخمشلىن ٚالبا ي الؿُاخُت اإلاؿتاض

الكاملت  ؤو ممشلى مبُٗاث الٟىاص١  ؤو ؤهٓمت الدجؼ  ؤو ؤهٓمت الخىػَ٘ ؤلال٨تروهُت  ؤو ؤلاجداصاث 

 و الجمُٗاث الؿُاخُت الخ٩ىمُت  .. بلخ.

التي ًم٨ً ؤن حؿخُٟض مجاا الىظهاث ٚحر ؤن ل٣ىىاث الخىػَ٘ ي  نىاٖت الؿُاخت الٗضًض مً اإلاىاٞ٘ 

الؿُاخُت الٗاملت ٞحاا مً ظهت  ٦ما ؤن اؾخٗمالها ٢ض ًترجب ٖىه مجمىٖت مً الؿلبُاث مً ظهت 

 :3ؤزغي  خُض جخمش. جل٪ الٟىاثض ي 

 بصعاة ؤ٦ثر  ٞاٖلُت و هجاٖت للُلب ٖلى اإلاىخجاث الؿُاخُت ال٣ابلت للخل٠؛ 

 ًٖ دت للؿُاح و الؼواع اإلادخملحن؛ ه٣اٍ ونى٫ ٖاإلاُت ؤو مدلُت بُٗضة  م٩ان الًُاٞت مٍغ

 ج٣ضًم اإلاٗلىماث و ؤلاعقاصاث الالػمت للؿُاح اإلادخملحن مً ٢ب. زبراء طوي صعاًت هاظا اإلاجا٫؛ 

 ججمُ٘ اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  الىظهت الؿُاخُت ي  ق٩. خؼ  ؾُاخُت م٣اب. ؾٗغ واخض؛ 

 جمش. هٓاما مؿب٣ا ٞٗال للخؼ و الضٞ٘؛ 
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Steven Pike (2004), « Destination Marketing Organisations », Ibid, PP. 150. 
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 ٞ .غنت للميكأث الؿُاخُت للٗم. م٘ وؾُاء مخسههحن ٖلى صعاًت ٖالُت بمسخل٠ جمش

 خغ٦ُاث ألاؾىا١ الؿُاخُت.

خماص ٖلى وؾُاء الخىػَ٘ ُٞماًل :  ُٞما جىدهغ ؾلبُاث ؤلٖا

  زؿاعة الىظهاث الؿُاخُت و ٦ظا اإلايكأث للهامل اإلااي  اإلاضٕٞى ٖلى ق٩. ٖمىلث مسخلٟت

 لهالء الىؾُاء؛

  الىاظم ًٖ جدمُ. مىٓمي الغخالث الؿُاخُت مٗضلث ب٢امت مىسًٟت م٣اب. ٣ٞضان الهامل

ما٫؛  حجم ألٖا

  ج ٣ٞضان الؿُُغة مً ٢ب. الىظهاث و اإلايكأث الؿُاخُت اإلاسخلٟت ٖلى ٖىهغ ؤؾاسخي ي  اإلاٍؼ

خماص ٚحر نخ  ٖلى الىؾُاء الؿُاخُحن؛ ٣  الىاجج ًٖ بم٩اهُت ؤلٖا  الدؿٍى

 ٦ثر ٢غبا للمؿتال٪ الؿُاح   و بالخاي  يُإ ٞغنت "بمخال٥ ًم٨ً ؤن ٩ًىن الىؾُِ الؿُاح  ؤ

 الٗمُ." مً ٢ب. الىظهت الؿُاخُت ؤو اإلاىٓماث الٗاملت ٞحاا.

ىٓغ للتروٍج ي  ٢ُإ الؿُاخت ٖلى ؤهه الٗملُت التي جضز. يمً  جسوٍج الىحهت الظُاخُت: . 4.2.2 ًُ

ت مً الىؾاث. و ؤلاظغاءاث التي بزخهام مىٓماث حؿى٤ٍ الىظهت الؿُاخُت التي حؿخٗم. مجمىٖ

تاضٝ بيى بَإل ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت مً ؾُاح ؤو ػواع مدخملحن ؤًىما ٧اهىا باإلاٗلىماث اإلاغجبُت بالىظهت 

الؿُاخُت و ٧اٞت زهاثو اإلاىخجاث اإلاٗغويت ٞحاا  بياٞت بيى مجم. الؿماث و اإلامحزاث الجظابت لها 

 اٞت"٧بإجاا:  م(2008،مديي مدمد مظلد)لٗملُت مً َٝغ خُض حٗٝغ َظٍ ا و اإلابخ٨غة بن ه  وظضث. 

ال  و ؤلاجها٫ اإلاسخلٟت اإلاىظهت بيى  مسخل٠ التي حؿخٗم. اإلاباقغة و ٚحر اإلاباقغة الجهىص وؾاث. ؤلٖا

ضة و مخمحزة ي  الىظهت  مسخل٠ ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت مً زال٫ خمالث مىٓمت جغج٨ؼ ٖلى بم٩اهُاث ٍٞغ

٢اث مخِىت م٘ َظٍ ألاؾىا١ اإلاهضعة للؿاثدحن مً زال٫ بًًاح الهىعة الؿُاخُت  لًمان وظىص ٖال

اث اإلاخٗضصة اإلاخىاظضة ٞحاا  بياٞت بيى ٧.  الىا٢ُٗت للمىا٤َ و اإلايكأث الؿُاخُت و ببغاػ اإلاٍٛغ

ا مً الخضماث اإلاغا٣ٞت للٗملُت الؿُاخُت" لئلًىاء  الدؿهُالث التي ؾخ٣ض  لهم مً ؤما٦ً ٦ما  .1و ٚحَر

ها  بال٣ى٫ ؤجاا: "جل٪ الجهىص اإلابظولت التي تاضٝ بيى جىيُذ الهىعة  م(2007)كبد الظمُم صبري، ٌٗٞغ

الؿُاخُت للىظهاث الؿُاخُت للخإزحر ٖلى الؿُاح و بزاعة صواٞٗهم لل٣ُا  بغخلت ؾُاخُت بلحاا إلقبإ 

باتام و جد٤ُ٣ ؤَضاٞهم الؿُاخُت" ٚع
2. 

                                                           
 .184   م2008"  اإلا٨خب الجامع  الخضًض  ؤلاججاَاث الخدًثت في الظُاختمدحي مدمض مؿٗض  "  1
2
م الخدماث الظُاخُت"خمض الُاَغ ٖبض الغخُم  ؤ  ت  ألا  تصاع الىٞاء لضهُا الُباٖت و اليكغ  الُبٗ، "حظٍى  .93   م 2012ويى  ؤلاؾ٨ىضٍع
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و ٢اصعا ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة  التروٍج الؿُاح  ٞٗال ؤهه ل٩  ٩ًىن بيى  (Vukonic, 1992)و ٌكحر 

غ ُٞهمىه ًجب ؤن   :1ؤو الخهاثو التي لخهها ُٞماًل الٗىانغ بٌٗ  جخٞى

 ويىح الغئٍت؛ 

  ؛اإلا٣ضمت ي  ٖملُت التروٍج اإلاٗلىماث مهضا٢ُتص٢ت و 

 ؾهىلت الىنى٫ بيى اإلاٗلىماث؛ 

 ؛ضة و ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞتاإلاىاؾبت للٓغوٝ الؿاث بهخ٣اثُت وؾُلت التروٍج 

 زهىنُت وؾُلت التروٍج؛ 

 بوؿاهُت مضز. التروٍج؛ 

 ؤلابضإ و الابخ٩اع ي  نُاٚت الغؾالت التروٍجُت؛ 

 .ويىح الجمهىع اإلاؿتاضٝ بالتروٍج 

ت مخىىٖت مً ال و حٗخمض الىظهاث الؿُاخُت ي  مماعؾت ٖملُت التروٍج ٖلى  ال٨الؾ٨ُُت خ٣ىُاثمجمٖى

 ي :. ٚالبا و الخضًشت التي جخمش

 الن  ؛ تالخاعظُ و تاإلادلُبكتى ؤهىاٖه اإلاىظه لؤلؾىا١  ؤلٖا

 الؿُاخُت؛   و ال٨خِباث  و الضلث.اإلاُبىٖاث و  اليكغاث 

 ؛اإلاسخلٟت الؿُاخت الضٖاثُت اإلاىاص 

 اإلاخسههت؛ الؿُاخُت اإلااجمغاث و اإلاٗاعى 

 اإلاهغظاهاث الؿُاخُت اإلادلُت و الضولُت؛ 

 ت؛  الخهىماث الؿٍٗغ

 ُ؛الؿُاح  الصخصخي ٘الب 

 ؛الٗامت الٗال٢اث 

 الجىلث الؿُاخُت؛ 

 التروٍج ٖبر ألاهترهذ؛ 

 .بلخ... 

 

                                                           
  .238   م 2001  ماؾؿت الىعا١ لليكغ  الُبٗت ألاويى   "" ؤصٌى صىاكت الظُاختالُاج   ٖبض الىبي خمُض  1
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لي  .3.2 ج الدظٍى  :اإلاىطمكىاصس اإلاٍص

٣  الخ٣لُضي الظي نمم  ج الدؿٍى ٤ خى٫ مضي مالثمت اإلاٍؼ هدُجت للجض٫ الظي ؤزحر ي  ؤصبُاث الدؿٍى

الخهاثو التي جمحز اإلاىخجاث الخضماجُت ٖلى  ؤؾاؾا إلاىخجاث طاث َبُٗت ملمىؾت  و بؾخجابخه ل٩اٞت

غالٗمى   ٣  جم جٍُى ج حؿٍى ج الدظىٍليظضًض ؾمي   مٍؼ مً ٢ب. ٧. مً الباخشحن   "ىطماإلا "اإلاٍص

(Booms & Bitner, 1982)  الظي ًخ٩ىن باإلياٞت بيى الٗىانغ الخ٣لُضًت الؿاب٣ت ٖلى زالر ٖىانغ ظضًضة

٣   بالٗىانغ ألاعبٗتاإلاغجبُت جالي  الى٣اثو ى خبلتاضٝ و   جخالثم م٘ َبُٗت الخضماث ج الدؿٍى ي  اإلاٍؼ

 جمشلذ ُٞماًل :الخ٣لُضي  

ت ؤو اللاملحن( ألافساد .1.3.2 ٌكحر َظا الٗىهغ بيى ٧اٞت ألاهاؽ الٟاٖلحن و الظًً لهم  :)اإلاىازد البؼٍس

إزحر ٖلى مضع٧اث الؼواع صوع ي  ج٣ضًم مسخلـ٠ اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  الىظهت الؿُاخُت مً ظهت  و الخ

٣ا  نىاٖت  م(2007)للمىـمت اللاإلاُت للظُاخت،اإلادخملحن لها مً ظهت ؤزغي. خُض حٗخبر الؿُاخت ٞو

ت ٦بحرة مً ألاٞغاص ي  اإلاجخم٘ اإلادل   ٦شُٟت الٗمالت جخُلب جٟاٖ. الؿُاح اإلادخملحن م٘ مجمٖى

ٟ  اإلايكأث الؿُاخُت ٞحاا الظًً ًمخل با مىاؾبا لًمان ج٣ضًم ججاع  للىظهت  بياٞت بيى مْى ٩ىن جضٍع

 . 1ؾُاخُت ٖالُت الجىصة

ٟ  اإلايكأث  (Zeithaml et al, 2006)و ٣ًى٫  ؤن مكاع٦ت الٗضًض مً َالء ألاٞغاص ٖلى ٚغاع الٗمالء و مْى

الخضماجُت ي  ٖملُاث بُ٘ و قغاء اإلاىخجاث الؿُاخُت ٦ىدُجت للُبُٗت الخالػمُت التي جمحز َا الىٕى مً 

ؤهه هٓغا لٗض  بم٩اهُت ٞه. ألاٞغاص ًٖ الخضمت ٩٦. ٞةن  (Rodriguez, 2013)خجاث  بِىما ٌكضص اإلاى

مٓاَغ َم  و مهاعاتام  و مىا٢ٟهم ي  الخجغبت الؿُاخُت التي ٌكاع٧ىن ي  بهخاظها ًخُلب ؤن ج٩ىن طاث 

 ,Reid & Bojanic)مؿخىي ٖا٫ هٓغا إلو٩ٗاؾها ٖلى صعظت الغيا الٗا  لضي الٗمُ.  ي  خحن ًغي ٧. 

مً ؤن ؤصاء ألاٞغاص ًم٨ً ؤن ٌٗؼػ ملمىؾُت و ؾهىلت بصعا٥ ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت مً ٢ب.  (2010

 الؿُاح اإلادخملحن.

جام لًمان جدؿحن مؿخىٍاث ؤصائام التي جى٨ٗـ ٖلى   ب ألاٞغاص و ج٩ٍى و ٖلُه ًٓهغ ظلُا ؤَمُت جضٍع

التي  مً بحن الخدضًاثه ؤهًا٦ض   (Palmer, 2007)ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ  ٚحر ؤن

ت ي  ٢ُإ الؿُاخت وجىظه الىظهاث الؿُاخُت  الًُاٞت ه  ٦ُُٟت جى٢٘  اإلاخٗل٣ت بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ

و ي  َظا الهضص ٣ًى٫  الُلب اإلاؿخ٣بل  ٖلى اإلاهاعاث لخلبُت ؤلاخخُاظاث اإلاخٛحرة لل٣ُإ ؤلا٢خهاصي.

                                                           
1
 UNWTO (2007), Ibid. 
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(Esu, 2012)  ب ي  زل٤ مىعص بكغي ٞٗا٫ ٢اصع ؤن الىظهاث ًجب ؤن ج٣ى  بةصعاة  الؿُاخُت التي جٚغ

 :1ظهىصَا ٖلى الىدى الخاي 

  ه  الٛاًاث الىاضخت و ال٣ابلت لل٣ُاؽ اإلادضصة مً ٢ب.  :صُاهت ؤَداف زؤض اإلااٌ البؼسي

ت ٖلى اإلاضي ال٣هحر. لىٓغ ي  بمٗجى ؤوؾ٘  َى ا اإلاىٓماث ألظ. بلٙى بخخُاظاتاا مً اإلاىاعص البكٍغ

ال٨ٟاءاث وال٣ضعاث واإلاىا٠٢ و مهاعاث اإلاجخم٘ بما ٞحاا اإلاخٗل٣ت باإلاىاَىحن  و التي لها الضوع ي  

ىُت لخل٪ اإلاىٓماث  م٘ مغاٖاة ج٩ال٠ُ ا٢خىاء َظٍ اإلاىاَب و الؿلى٦ُاث و  جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الَى

ملذ قغ٦ـاث الؿُاخت و ق (Inyang & Esu, 2008)ٟٞ  صعاؾـت ل٩. مً  .ألاصواث والٗملُاث اإلاٗىُت

حن مسخلٟحن ي   (Calabar, Cross River State) الًُاٞت ي  ٦ك٠ الباخشان ؤن جل٪ الكغ٧اث جدب٘ هٖى

زل٤  مً زال٫نُاٚت ؤَضاٝ عؤؽ اإلاا٫ البكغي  ٞمجاا مً له جغ٦حز ٖلى اإلاىٓمت و اإلاجخم٘ 

ُت ال٣ىي الٗاملت ي  َظٍ الهىاٖت  و جدؿحن  اإلاىا٠٢ ؤلاًجابُت لضي الٗمالت الؿُاخُت و هٖى

اصة ٞٗالُت الٗم.. ؤما الجؼء آلا  غ مً زمهاعاث الخٟاوى  بياٞت بيى جدؿحن اإلاهاعاث الخ٣ىُت و ٍػ

اصة ؤلاهخاظُت  و زل٤ ٞغم  الكغ٧اث له جغ٦حز ٖلى الٗاملحن مً زال٫ زٌٟ مؿخىي الجه.  و ٍػ

الؿلبُت للٗىإلات. خُض ًا٦ضان ؤن الٗم.  والخض مً الخظمغ بحن الكبا   و الخض مً ال٣ٟغ و آلازاع 

اصة ٦ٟاءة الهىاٖت الؿُاخُت و بػصَاع ؤلا٢خهاص  بِىما ؾاَم الخىظه  الخىظه ألاو٫ ؾاَم ي  ٍػ

الشاو  ي  زل٤ الش٣ت و بخترا  الظاث لضي الٗاملحن الظي او٨ٗـ اًجابا ٖلى ظىصة اإلاىاَىحن 

  .وال٣ىي الٗاملت

 هٟاث اإلادبىبت  واإلاىا٠٢  واإلاٗاٝع  واإلاهاعاث التي : حكحر بيى الجددًد طماث آداب الظُاخت

و التي ًجب ؤن جخُاب٤ م٘ مخُلباث الهىاٖت  ت ًجب ؤن ًمخل٨ها ٖام. الؿُاخت و الًُاٞ

لؿٟت َظٍ اإلاهىت التي   ؾمت و زانُت مً الؿماث 27بيى  (Wang et al, 2006)و ٢ض ؤقاع ٧. مً  .ٞو

غ ي  الٗاملحن لضحام و التي  حكم. ٧. مً ًدبظ ؤعبا  الٗم. ي  ٢ُإ الؿُاخت و الً ُاٞت ؤن جخٞى

اإلاؿخىي الضعاسخي  و ٢ضعة الخ٠ُ٨ م٘ الٗم.  ؤلاَخما  بالخٟانُ.  مهاعاث الخاؾى   الش٣ت  

ؤلابضإ  الخ٨ٟحر الىا٢ض  مهاعاث زضمت الٗمالء  نى٘ ال٣غاع  مهاعاث بصاعة ألاخضار و الخٓاَغاث  

ت الؿُاخُت  ال٣ضعة ٖلى  ت.  بياٞت بيى مهاعاث اإلاٗٞغ ال٣ُاصة  ال٣اهىهُت  الٟهم  اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

٤ والبُ٘  الاجها٫ الكٟىي  و مهاعاث اإلاماعؾت  و ال٣ضعة الخىُٓمُت   الخٟاوى  مهاعاث الدؿٍى

                                                           
1
 Bassey Benjamin Esu (2102) , « Linking Human Capital Management with Tourism Development and 

Management for Economic Survival: The Nigeria Experience », International Journal of Business and Social 

Science, Vol. 3 No. 11, P 276-287. 
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  مهاعاث البدض الٗلمي و الخبرة اإلاهىُت   و  مهاعاث ؤلاصاعة بالٗال٢اث و مهاعاث خ. اإلاكا٧.  

٤ مهاعاث الٗم. ي    . 1و ؤلاجها٫ اإلا٨خى  ؤزال٢ُاث الٗم.  و  الٍٟغ

  ؤلاؾتراجُجُاث ه  الىؾاث. ؤو  :(ألاوؼؼت ؤو ألادواث) جؼىٍس بطتراجُجُاث زؤض اإلااٌ البؼسي

خماص ٖلحاا  الؿُاخُت  ألاوكُت ؤو ألاصواث التي حٗتز  اإلاىٓماث ؤو اإلاجخمٗاث لىنى٫ بيى لؤلٖا

ت مً َظا الؿُا١ حكحر ؤٚلب الضعاؾاث جد٤ُ٣ ؤَضاٝ عؤؽ اإلاا٫ البكغي. و ي   غ مجمٖى بيى جٞى

و  ألاصواث اإلاؿخٗملت لخدؿحن ألاصاء ٖلى مؿخىي اإلاىٓماث و اإلاجخمٗاث الؿُاخُت مً زال٫ تاُئت

ض مً ال٣ُمت اإلاًاٞت الٗالُت للمىخجاث جىمُت          عؤؽ اإلاا٫ البكغي ل٩ُىن ٢اصعا ٖلى زل٤ اإلاٍؼ

ب و اللظان ًمشالن بط ٚالبا ما   مىسًٟتو الخضماث الؿُاخُت بخ٩لٟت  حٗل٤ ألامغ بالخٗلُم و الخضٍع

ب  ؤ٦ثر الُغ١ و الىؾاث. قٗبُت و ٢بىل بحن ألابدار اإلاخاخت و اإلاخسههت  بياٞت بغهامج الخضٍع

اث٠ طاث الهلت  و صٞ٘ مغجباث جىاٞؿُت  و اإلانهي   ٠ُ ألاشخام طوي الخبرة ي  الْى  صٖم و جْى

ا مً الؿب. التي  ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٞٗالت ي  جىمُت اإلاىعص البكغي ُبيو يمان الٗالط ال   و ٚحَر

 الٟٗا٫.

 ٣ا لـ  :جصمُم اإلاىاهج الخللُمُت الظُاخُت ؤهه  (Taylor & Richard, 1985)٣ًهض باإلاىهج الضعاسخي ٞو

ه  ؿه"  بِىما ٌٗٞغ خم ٦ـ "بغهامج ٧ام. مً الخبراث الخٗلُمُت التي ً (Tribe, 2005)"ما ًخم جضَع

  ججمُٗها ٖلى ق٩. بغهامج جضعط  ؤي ؤهه م٩ىن مً ؤظؼاء جدىي ٖلى ٖضص مً اإلا٣اًِـ و الضعوؽ 

 ,Toombs & Tieiny)و التي بضوعَا ًم٨ً ؤن جدضص ي  ق٩. ؾلؿلت ؤو بغهامج صعاؾُت". و ًغي ٧. مً 

ئت ؤن اإلاىهج الخٗلُمي َى" جهمُم مٗخمض للخٗلُم  ٢اب. للخٟاوى مً ٢ب. ؤًٖاء َُ (1993

ت اإلاخسههت ي  اإلادخىي والخى٢ٗاث ؤلاظخماُٖت واخخُاظاث الُال ".    الخضَعـ ٖلى يىء اإلاٗٞغ

غ  ب ألاصاة ألاهج٘ لخل٤ و ب٢خىاء عؤؽ اإلاا٫ البكغي  وظب ؤن ًخم جٍُى و ل٩ىن الخٗلُم و الخضٍع

ت اإلا ٨دؿبت اإلاىاهج الضعاؾُت لخىظُه مدخىي َظٍ الٗملُت لًمان ه٣. الخـض ألا٢ـصخى مً اإلاٗٞغ

ُٟـً ؤو اإلاىاَىحن   .طاث الهلت ب٣ُإ الؿُاخــت و الًُاٞـت مً ٢ب. اإلاْى

بيى ؤن ؤَم هدُجت إلصاعة ٞٗالت لغؤؽ اإلاا٫ البكغي ي  الىظهاث الؿُاخُت  (Esu, 2012) و ي  ألازحر ٌكحر

ٟحن و اإلاىاَىحن ي  اإلاىٓماث و اإلاجخمب٦ؿا   ٨ًمً ي  ٗاث ؾماث آصا  الؿُاخُــت مً ٢ب. اإلاْى

 :2بياٞت بيى ماًل   الؿُاخُت

                                                           
1
 Wang, J., Ayres, H. & Huyton, J. (2009). "Job ready graduate: A tourism perspective", Journal of Hospitality 

and Tourism Management, Vol. 16, PP. 62-72. 
2
 Bassey Benjamin Esu (2102) , Ibid. 
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  مً  ٌؿاَم ي ٘ ُٟ   و  ظىصة زضمت الؿُاح الٞغ ٟحن  و ؤلاحؿا١ ي  ألاصاء الْى بياٞت عيا اإلاْى

 ؛ؤلالتزا  للمىٓمتبيى 

  اث ب م٘ جدؿحن مؿخٍى ٟحن  جدؿحن ؤلاحؿا١ بحن اإلاىخجاث بُعبِ الخضٍع خترا  الظاث لضي اإلاْى

٘ مً عيا ً  الًُٝى ي  الىظهاث الؿُاخُت مً ؾُاح و والخضماث الؿُاخُت  الٞغ  ؛ػاثٍغ

 ٟحن  ؛٦ما ٌؿاَم ي  زٌٟ ج٩ال٠ُ الٗم.  و ؤلاؾخٗما٫ الجُض للخ٨ىىلىظُا مً ٢ب. اإلاْى

 ٝاصة ال٣ضعة ٖلى جلبُت اخخُاظاث الؿى١ اإلاؿتاض  ؛ٍػ

 لت  ؛ب٦دؿا  ًض ٖاملت مَا

 اصة الىع  وجدؿحن اإلاىا٠٢  و عوح الٗم. الجماع  ي  الٍٟغ٤  ؛ٍػ

 و الىلء للمىٓمتح  ُٟ  ؛ُٗٓم صعظت الغيا الْى

   اث ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت بهٟت ٖامت  و زانت ي ب ًلٗب صوعا خاؾما ي  مؿخٍى الخضٍع

الًُاٞت والؿُاخت خُض ل جؼا٫ ظىصة الخضماث الؿُاخُت حك٩. ؤَم اإلاضاز. لخدؿحن جىاٞؿُت 

 ؛اإلاىٓماث و الىظهاث الؿُاخُت

 بكغي يغوعي ألًت صولت لججي ٞىاثض بؾخسضا  ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث  ٦ما ي  عؤؽ اإلاا٫ ال ؤلاؾدشماع

ظا بضوعٍ ٌُٗ   اصة مؿخىي ألاصاء الصخصخي  َو ؤن بغامج بٖاصة الخإَُ. جلٗب صوعا ٦بحرا ي  ٍػ

 ؛اإلاىٓماث و اإلاجخمٗاث ٖاثض مغجٟ٘ ٖلى ؤلاؾدشماع

 ٟحن و اإلاىاَىحن بن جد٤ُ٣ صعظت ٖالُت مً الؿماث اإلاخٗل٣ت بأصا  الؿُاخت والًُا ٞت لضي اإلاْى

ي  الىظهاث الؿُاخُت ٖلى خض ؾىاء مً قإهه  ؤن ًازغ ٖلى ظىصة الخضمت التي ؾٝى جازغ بضوعَا 

اعاث بيى الىظهت الؿُاخُت.  ٖلى ٖضص مً الٍؼ

ُٟت التي  :اإلاىخجاث الظُاخُتجلدًم  . كملُاث2.3.2 حٗٝغ ي  الٛالب ٖلى ؤجاا جىُٟظ الٗم. و الْى

ض ٢ُمت ل لمىخجاث طاث الخ٩ال٠ُ اإلاىخسًٟت مً ظاهب  و ج٠ًُ محزة ٖالُت للٗمالء مً ظاهب جٍؼ

٣ا ل٩. مً  آزغ  بط ؤجاا ٖىهغ  طو ؤَمُت بالٛت للخضماث م٣اعهت بمسخل٠ الؿل٘ اإلالمىؾت. ٞٞى

(Hirankitti et al, 2009)  ٞةن َظا الٗام. ٌٗبر ًٖ: "وجحرة الٗم. ًٞال ًٖ مهاعاث م٣ضم  الخضماث

دا له لل٣ُا  بٗملُت الكغاء الٟٗل "اإلا٨كى    بِىما 1ٞت بىيىح للمؿتال٪  و التي حك٩. ؤؾاؾا مٍغ

ها ٧. مً  ؤلاظغاءاث الخالُت ؤو الٟٗلُت  و آلالُاث  و جض٤ٞ  ٖلى ؤجاا :" (Zeithaml & Bitner, 1996)ٌٗٞغ

م و حكُٛ. التي ج٣ض  مً زاللها الخضمت للمؿخُٟض مجاا  ؤي ؤجاا ؤهٓمت ؤهٓمت ج٣ضًألاوكُت 

                                                           
1 

Ayed Al Muala &  Majed Al Qurneh (2012), «Assessing the Relationship between Marketing Mix and Loyalty 

through Tourists Satisfaction in Jordan Curative Tourism », Published at  American Academic & Scholarly 

Research Journal Vol. 04, No. 02. 
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حر ٖام. الجىصة ي  مسغظاث   1الخضمت" و لظل٪ ٞةهه مً اإلاهم بصاعة َظا الٗىهغ جًمً زل٤ و جٞى

ٟــــحن  زانــــت ي  و٢ذ ٩ًىن ُٞه مً الهٗب للٛــــاًت جد٤ُ٣ الخــــىاػن بحن الُــــلب ٖلى الخـــــضماث   اإلاْى

 هٟـ الى٢ذ. و الٗغى مجاا هٓغا ألن بهخاظها و بؾتاال٦ها ًخمان ي 

ٞةن َظا الٗام. ٌكحر بيى:  (Rafiq & Ahmed, 1995)خؿب ٧. مً  ألادلت اإلاادًت )البِئت اإلاادًت(:. 3.3.2

"البِئت التي حؿخسض  لخ٣ضًم ؤو حؿلُم الخضمت للمؿخُٟضًً مجاا  و ؤي مىخجاث ماصًت ؤزغي مؿخٗملت 

الٗىهغ هدُجت للُبُٗت الالماصًت  . بط جٓهغ ؤَمُت َظا2لدؿهُ. ؤصاء الخضمت ؤو ؤلاجها٫ خىلها"

ا   للخضماث الؿُاخُت و بٗضَا ًٖ مخىاو٫ الؿاثذ اإلادخم.  و التي ججٗ. مً ٖملُت بصعا٦ها ؤو بزخباَع

مً ٢بله ٢ب. ٢غاع قغاءَا امغا نٗبا ًىاظهه  و بالخاي  ٞةن بؾخٗما٫ اإلايكأث الؿُاخُت اإلاسخلٟت 

 َالء الؿُاح للخ٨م و اإلاٟايلت بحن البضاث. اإلاخاخت لهم. لؤلصلت اإلااصًت اإلاىاؾبت ؾِى٨ٗـ ٖلى ٢ابلُت

بيى َظا الٗىهغ ٧اٞت ألاقُاء اإلادُُت بى٣ُت ج٣ضًم الخضماث اإلاغثُت  (Bitner ,1990) بِىما ٠ًًُ

٣ا  للمؿخُٟض مجاا و التي ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى بهُباٖاجه و ؤخ٩امه خى٫ ظىصة الخضماث. ٦ما حكحر  ٞو

الك٩. الهىضسخي  لجلىؽ  وو االغاخت وؾاث.  اإلاىؾ٣ُى  و  ظىاء  وبيى : "ألا  (Rust et al, 1996) ل٩. مً

ٟحنبياٞت بيى الخضمت  ؤو ه٣ُت بهخاط إلاغ٦ؼ  ا مً الٗىام. التي مً  مٓهغ اإلاْى الالث٤ و ألاه٤ُ  و ٚحَر

ت   بياٞت بيى ٧. الىؾاث. اإلااص3ًي  ججغبخه م٘ الخضمت"ؤن جازغ بك٩. ٦بحر عيا الٗمُ. قإجاا 

اث  و اإلاجؿماث  و ؤظهؼة  ؼ ٖملُت ؤلاجها٫ م٘ الؿُاح اإلادخملحن ٧ال٨خِباث  و اإلاٍُى اإلاؿخٗملت لخٍٗؼ

 الٗغى  ...بلخ.

الظي نضع  "الظفس الظُافت و "حظىٍم٣ٞض ط٦غ ي  ؤو٫ َبٗت ل٨خابه اإلاٗغوٝ  (Morrisson, 1989)ؤما 

٣ ىعة كه  ؤهه ٌٗخ٣ض ؤن الٗىانغ ألاعبٗت الخ٣لُضًت اإلام1989ؾىت  ج الدؿٍى التي ناٚها  للمٍؼ

(McCarthy,1960)  ً٤ مىخجاث ابما ُٞه ال٨ٟاًت لمالثمت لم ج٨ ٖلُه صٖمها  الًُاٞت  و  لؿُاخت ودؿٍى

مً زال٫ وظهت هٍٓغ و زبرجه الىاؾٗت ي  َظا اإلاجا٫ بإعبٗت ٖىانغ ؤزغي بياُٞت  و ٣ًى٫ ؤن َظٍ 

ُت التي جخُلب بؾخٗما٫ ؤصواث مىاؾبت إلهجاح الٗىانغ الجضًضة جخالثم م٘ َبُٗت الىظهت الؿُاخ

٣حاا  خُض ؤهه بياٞت بيى ٖىهغ ألاٞغاص الظي ؾب٤ ط٦ٍغ ي  اإلا٣اعبت الؿاب٣ت ل٩. مً  ٖملُت حؿٍى

((Booms & Bitner, 1982  و الظي ٌٗخبٍر(Morrisson, 1989)  بضوعٍ ؤهه ٖىهغ  يغوعي ظضا هدُجت ل٩ىن

ت ي  الؿُاخت جخُلب  ما٫ الخجاٍع ٦شاٞت ٖمالُت ٦بحرة  و ؤن الل٣اءاث الصخهُت صاز. الىظهت ألٖا

                                                           
1
 Alan Pomering, Lester Johnson & Gary Noble (2009), Ibid. 

2
 Ayed Al Muala &  Majed Al Qurneh (2012), Ibid. 

3
 Ayed Al Muala &  Majed Al Qurneh (2012), Ibid. 
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اث بعجُاخه  ًغي ؤن ٖىانغ ؤزغي ٢ض جمش.  الؿُاخُت ٢ض ٩ًىن لها جإزحر ٦بحر ٖلى ججاع  الؼاثغ و مؿخٍى

٤ الىظهت الؿُاخُت بك٩. ٞٗا٫  جخمش. ي  ت إلاماعؾت حؿٍى  :1ٖىام. مهمت و يغوٍع

 )خُض ٌكحر بيى ؤن الخجمُ٘ ي  نىاٖت الؿُاخت : ججمُم مىخجاث الىحهت الظُاخُت )جسشٍم

ًسخل٠ ًٖ مٟهى  الخٗبئت ي  اإلاىخجاث الؿلُٗت الازغي  خُض ًمش. ؤصاة ؤؾاؾُت حؿخسضمها 

٣  اإلاىاؾب ل٩. َضٝ ؾىق  جُمذ  ج الدؿٍى ٤ الىظهت الؿُاخُت ي  جسهُو اإلاٍؼ مىٓماث حؿٍى

ج مً الخضماث و اإلاغا٤ٞ الىظهت الؿُاخُت بيى الؿُُغة ٖلُه  بدُض ٌٗٝغ َظٍ الٗا م. بإهه :" مٍؼ

طاث الهلت بالغخلت الؿُاخُت و الخ٨مُلُت لها  و التي ج٣ض  هٓحر ؾٗغ واخض"  مكضصا ؤهه ٖىهغ 

ها الُلب الؿُاح   مهم ظضا ٢ض ٌؿاٖض الىظهت الؿُاخُت ي  مىاظهت الخ٣لباث اإلاىؾمُت التي ٌٗٞغ

 ٖلحاا و ٖلى مىخجاتاا.

 :غ ؤوكُت ٌكحر َظا الٗىه البرمجت غ بيى الٟغم اإلاخاخت لضي الىظهاث الؿُاخُت مً ؤظ. جٍُى

اصة ٢ضعتاا ٖلى  ا مً الخٓاَغاث لٍؼ ت ٧اإلاهغظاهاث مشال و ٚحَر زانت  ؤو ؤخضار  ؤو بغامج مخىٖى

٘ مً مٗضلث بهٟا٢هم مً ظهت ؤزغي.  اعتاا مً ظهت  و الٞغ ظظ  الؿُاح ؤو الؼواع اإلادخملحن لٍؼ

مًاٞت للخؼمت الؿُاخُت و مجم. اإلاىخجاث و الخضماث اإلاٗغويت ي  بياٞت بيى بُٖاء ٢ُمت 

الىظهت الؿُاخُت  و ٚالبا ما ج٩ىن َظٍ ألاوكُت و البرامج مجاهُت صون ؤي م٣اب. ماي . و ٢ض 

ًًمً َظا الٗىهغ باإلياٞت بيى الٗىهغ الؿاب٤ الظ٦غ ظاطبُت ٖالُت للىظهت الؿُاخُت بن َما 

ؼ الٗغى  الؿُاح  اإلاٗغوى مً ٢بلها. بظخمٗا مً ؤظ. حٍٗؼ

  :٣ُت التي ج٩ىن هدُجت لخٓاٞغ الؼساهت ٣ًهض هاا الٗملُاث التروٍجُت الخٗاوهُت  و الجهىص الدؿٍى

٧اٞت ميكأث الًُاٞت و الؿٟغ  و التي تاضٝ بيى جىخُض ظهىصَا ظىبا بيى ظىب م٘ مىٓماث 

٤ الىظهت الؿُاخُت مً ؤظ. بؾخ٣ُا  الؿُاح اإلادخملحن بيى م ٩ان مٗحن يمً وكاٍ حؿٍى

ت. ٣  حٗاوو  مبجي ٖلى قغا٦ت ٢ٍى  حؿٍى

٣  اإلاىؾ٘ ل  ج الدؿٍى مً زال٫ الٗغى الؿاب٤ هىٍى ؤن بؾخٗما٫ الغؤًحن الؿاب٣حن ي  م٩ىهاث اإلاٍؼ

ا  ٣ٞض ٩ًىن الىمىطظحن ٚحر  ٌٗجي بلتزا  مؿىق  الىظهت الؿُاخُت الىز٤ُ بخل٪ اإلا٩ىهاث صون ٚحَر

لؿُاخُت ي  الىظهت الؿُاخُت و جىىٖها  و ٖلُه ٞةن ٖلى َالء اإلاؿى٢حن مالثمحن لُبُٗت الخضماث ا

٣ُت الخ٨خ٨ُُت و ؤلاؾتراججُت التي جخالثم م٘  الؿع  للىنى٫ بيى ٢اثمت ؤو صلُ. ألَم ال٣غاعاث الدؿٍى

٣ُت التي جىظض ٞحاا الىظهت الؿُاخُت اإلاٗىُت.  مجم. م٩ىهاث البِئت الدؿٍى
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 Alastair M Morrison (2010), « Hospitality and Travel Marketing », Fourth Edition, Published by Delmar 
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م الىحهت الظُاخُت:هجاح  اإلابدث الثالث: زواثص   حظٍى

حن  ٤ اإلاكٞغ ٤ الىظهت الؿُاخُت ي  بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً ٢ب. مضًغي الدؿٍى بن هجاح ٖملُت حؿٍى

ٖلحاا زانت جل٪ اإلاغجبُت بًمان مغ٦ؼ جىاٞسخي للىظهت الؿُاخُت م٣اعهت بؿاثغ الىظهاث ألازغي  ٢ض 

ظٍ الىظهاث لخىمُت ؾُاخُت قاملت ٩ًىن ؤمغا مؿخدُال بن لم جخىا٦ب َظٍ الٗملُت م٘ بَال١ َ

إلاىاعصَا مىظهت هدى الؿى١ و ٞهم حٛحراجه  بياٞت بيى بمخال٦ها ٖلى ظهاػ ماؾؿاح  جىُٟظي ٢اصع ٖلى 

ؤلاقغاٝ ٖلى مهمت الدؿى٤ٍ اإلا٣ٗضة هدُجت لُبُٗت الهىاٖت الؿُاخُت اإلادكاب٨ت ي  خض طاتاا  م٘ 

 الظي ٌٗض مضزال مهما للخمحز  م٣اعهت للمىاٞؿحن. يغوعة يمان مؿخىي ؤلابضإ اإلاىاؾب ي  اإلاماعؾت

 جىمُت الىحهت الظُاخُت:  .1.3

بَخماما بالٛا بمٟهى  الخىمُت  اإلاهىُحن اإلاخسههحن ي  ٢ُإ الؿُاخت ًىي  الٗضًض مً ألا٧اصًمُحن و

  مؿخىي  ٖلى الؿُاخت ؤَمُت قضًضة ي  الجاىى بهىاٖت هٓغا إلاا ٨ًدؿُه َظا ألازحر مً الؿُاخُت 

ت مً ؤلاؾتراجُجُاث و الخُِ ا لىظهاث الؿُاخُت اإلادلُت إلاسخل٠ صو٫ الٗالم  مً زال٫ مجمٖى

ت  اإلاخهلت و اإلاخضازلت ببًٗها البٌٗ التي  جخٟاٖ. مً ؤظ. يمان ج٣ض  ٢ُإ  و همى اإلاخىٖى

ـــــت إلخخىائاا ٖلى صٖامت خ٣ُ٣ت مً صٖـــــاثـم الخىمُــــــت الكاملالؿُاخت  بياٞت بيى ٧ىن الخىمُت الؿُاخُت 

  ٖـــــضة وكاَـــــــاث و ٖملُاث جخٟاٖـــ. م٘ مسخل٠ اإلاجــــالث ؤلا٢خهـاصًــت  و ؤلاظخماُٖت  و البُئُت ألازغي.

ف الخىمُت الظُاخُت: . 1.1.3  "مسخل٠: ؤن مٟهى  الخىمُت الؿُاخُت ٌكحر بيى م(2002)الجالد،٣ًى٫ حلٍس

اصةا جد٤ُ٣ بيى تاضٝ التي البرامج  إلهخاظُت  و جغقُض و حٗم٤ُ الؿُاخُت  اإلاىاعص ي  اإلاؿخ٣ـغة و اإلاخىاػهت لٍؼ

و        الؿُاخُت بالخضماث و الخىؾ٘ ؤجاا: "ؤلاعج٣اء م(2004)هىُم، . ٦ما ًغي 1الؿُاح " ال٣ُإ ي 

 ًمم٨ مٗض٫ ؤ٦بر جد٤ُ٣ ٌؿتاضٝ ٖلمُا ؤؾلىبا الؿُاح  بةٖخباٍع الخسُُِ خُض جخُلب بخخُاظاتاا 

 .2مؿخُإ" و٢ذ ؤ٢غ  و ي  مم٨ىت ج٩لٟت بإ٢. الؿُاح  الىمى مً

ها  غ و جدؿحن اإلاىخجاث الؿُاخُت  مً ؤظــــــ.  (Singh ,2010)ي  خحن ٌٗٞغ ٘ ؤو جُـــــــٍى بإجاا :"الٗم. ٖلى جىــــَى

ا هاضٝ صٖم الخجاع  الؿُاخُت للؼواع مً زال٫ بىاء جىا٤ٞ ي  آلاعاء  نُاهخــــها و َؼ و جدالٟاث حٍٗؼ

ظخماع  و ؤلا٢خهاصي بمؿاٖضة بؾتراجُجُت م٘ الجهاث اإلاٗىُت  و الٗم. مً ؤظ. جد٤ُ٣ الىمى ؤلا 

ت و ال٨ٟاءة الالػمخحن" ٟحن الظًً ًمخل٩ىن اإلاٗٞغ الخهىعاث    و ججاوػ َظا الخٍٗغ٠ ٧اٞت ؤن3اإلاْى

                                                           
 .43م      2002مهغ  ألاويى  الُبٗت ال٨خا   ٖالم ،البُئُت" اإلاخىاصلت "الظُاخت الجالص  خمضؤ 1
 .45م     2004  ألاعصن  و الخىمُت" الظُاحي الخسؼُؽ "ٖشمان   مدمض ٚىُم 2

3
 Jagbir Singh (2010), « Ecotourism », Published by I.K International Publishing House Pvt . Ltd, PP. 127 
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ال٫ جسُُِ و جىمُت ؾُاح  مً ز ٖغى ٖلى زل٤ ال٣ضًمت إلاٟهى  الخىمُت الؿُاخُت التي ع٦ؼث ٣ِٞ

ت مً الدؿهُالث و ألاوكُت  غ ٖلى مجمٖى لها بيى وظهاث ؾُاخُت ظظابت جخٞى اإلاىا٢٘ الجٛغاُٞت و جدٍى

ب ٞحاا الؼواع  الٗىهغ البكغي اإلاكٛ. الخ٣ُ٣  لل٣ُإ  و قضص ٖلى  َاما ظاهبا بِىما ؤٟٚلذ التي ًٚغ

 .لؿُاخُت و ؤَضاٞهايغوعة بمخال٥ اإلاىعص البكغي طو اإلاهاعة لخد٤ُ٣ الخىمُت ا

و هٓغا ألن البِئت الُبُُٗت و اإلاكُضة مً ٢ب. ؤلاوؿان جمش. الىٖاء الظي ًدخىي اليكاٍ الؿُاح  و 

ما٫  ًدضص مؿخىي ظىصجه و هجاخه  ٞةن اإلاماعؾاث ؤلا٢خهاصًت الخضًشت للخ٩ىماث و مىٓماث ألٖا

بالك٩. اإلاىاؾب و الٟٗا٫  بياٞت  حؿٗـى للخٟاّ ٖلحاا و ٖلى بؾخضامتاا مً زال٫ جسُُُها و بصاعتاا

ت التي ًم٨ً ؤن حك٩. يغعا ٖلى جل٪ البِئت ي   بيى الخهضي بيى ؤي آزاع ؾلبُت  للٗملُاث الخىمٍى

اإلاؿخ٣ب.. خُض ْهغ مٟهى  "الخىمُت اإلاؿخضامت" ي  الىز٣ُت الهاصعة ًٖ اإلااجمغ الٗالمي للبِئت و 

ض٨هىلم )الخىمُت )مؿخ٣بلىا اإلاكتر٥( الظي او٣ٗض ي  اؾخ   ٚحر ؤن ج٣ضًم اإلاباصت  1987( ؾىت الؿٍى

ًت لخبجي مٟهى  ؤلاؾخضامت ي  الخىمُت الؿُاخت ظاء ي  البُان الهاصع ًٖ  ألاؾاؾُت و البىىص الٍٗغ

  ؤما الخبجي الٟٗل  لخل٪ م1995)ظؼع ال٨ىاعي ؤلاؾباهُت( ؾىت اإلااجمغ الٗالمي الظي او٣ٗض ي  لهؼعوث 

ىع٥ )الىلًاث اإلاخدضة(.اإلاباصت ٧ان ي  ٢مت ألا    عى التي او٣ٗضث بيٍُى

اب)ٌٗٝغ  خُض الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامـــت بإجاا:" جىمُت ًبـــضؤ جىُٟظَا بٗض صعاؾــت   (1991  كبد الَى

ٖلمُــت و ٧املـــت و مسُُت صاز. بَـاع الخسُُِ اإلاخ٨ـام. للخىمُت ؤلا٢خهاصًـت  و ؤلاظخماُٖت و البُئُت 

ت ٩٦.  ؤو صاز. ؤي ب٢لُم مً ؤ٢الُم الضولت جخجم٘ ُٞه م٣ىماث الخىمُت الؿُاخُت مً صاز. الضول

ها  ت ؤو ؤحاما"  ٦ما ٖٞغ اث اللىمُت، ٖىانغ ظظ  َبُُٗت ؤو خًاٍع  م(1993)ؤلاجداد ألاوزوبي للبِئت و اإلاىتَز

ت"بـإجاا: "وكاٍ ًداٞٔ ٖلى البِئــــــت و ًد٤٣ الخ٩ام. ؤلا٢خهاصي و ؤلاظخماع  و ً  .1غج٣  بالبِئت اإلاٗماٍع

 ٧. مً ؤجاا: "الخىمُت التي ج٣اب. و حكب٘ بخخُاظاث( م1995  اإلاىـمت اللاإلاُت للظُاختبِىما جغي )

الؿُاح و اإلاجخمٗاث اإلاًُٟت الخالُت م٘ يمـــــان بؾخٟاصة ألاظُا٫ اإلاؿخ٣بلُت. بياٞت بيى ؤجاا الٗملُت 

٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت و الجمالُت  م٘ ؤلاب٣اء ٖلى الىخضة التي جضًغ اإلاىاعص بإؾلى  ًد٤٣ الٟىاثض ؤلا

  2اث الخُاة ألاؾاؾُت"ـــــــــٕى البُىلىج   و م٣ىمــــــــىلىظُت  و الخىــــاث ؤلا٨ًــــالش٣اُٞــت و اؾخمغاع الٗملُ

 : 3و قضصث طاث اإلاىٓمت ي  و٢ذ لخ٤ ٖلى ؤن ؤي جىمُت ي  الىظهت الؿُاخُت ًجب ؤن

                                                           
دزاطت جلىٍمُت بالخؼبُم كلى مدافـت –اإلادظخدامت في حمهىزٍت مصس اللسبُت "الخىمُت  مدمض ببغاَُم ٖغاق  و ٞاعو١ ٖبض الىبي ُٖا هللا  وع٢ت بدشُت بٗىىان: 1

ت  .4  م "-ؤلاطىىدٍز
2
 Frederico Neto (2003), « A New Approach to Sustainable Tourism evelopment: Moving Beyond 

Environmental  Protection », DESA Discussion, Paper No. 29, United Nations, March 2003, PP.0 6. 
3
 Peter Mac Nulty (2011), « Fundamentals & Principles Of Tourism Product Development », The 5th 

UNWTO/PATA Forum on Tourism Trends and Outlook Guilin, China 26th – 28th October 2011. 
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 ضة التي جمحز الىظهت الؿُاخُت؛ج٩ىن ؤن  ُلت و ؤنلُت ح٨ٗـ ؾماث الٍٟغ

 جده. ٖلى صٖم ٧ام. مً ؤٞغاص و م٩ىهاث اإلاجخم٘ اإلا٠ًُ؛ 

  ًؤن جدتر  البِئت الُبُُٗت  و ؤلاظخماُٖت  و الش٣اُٞت مً زال٫ ٖض  ؤلايغاع هاا بإي ق٩. م

 ألاق٩ا٫؛

 ضة و مخمحزة ًٖ اإلاىاٞؿحن  و جخجىب ٧. ؤهىا  ٕ اليسخ و الخ٣لُض؛ؤن ج٩ىن ٍٞغ

  ؤن جٟ  بالٛغى ي  ج٣ضًم مؿاَمت ب٢خهاصًت ٦بحرة للىظهت الؿُاخُت صون الى٢ٕى ي  زُغ

 الدؿغ . 

٢ض ٖٝغ الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت بال٣ى٫ ؤجاا: "الؿُاخت اإلاُــــىعة و اإلاداٞٔ  (Butler, 1993)و ٧ان 

ت خُاتاا ل ٛحر مً ٖلحاا... بإؾلى  و بمؿخىي ًًمىان بؾخمغاٍع
ُ
لىر ؤو ح

ُ
ٟترة ٚحر مدــــــضوصة بدُض ل ج

اٍ  ت التي جخىاظض ٞحاا بيى صعظت جدى٫ صون جد٤ُ٣ هجاح الخىمُت  و الٞغ ً البِئت الُبُُٗـت و البكٍغ مىاٍػ

٠ ٌؿخيخج  ؤن الخىمُت الؿُاخُت ( Sharpley, 2009)لؤلوكُت و الٗملُاث ألازغي"  و مً زال٫ َظا الخٍٗغ

      "ؤخض ال٣ُاٖاث ؤو الٗملُاث اإلاخٗضصة التي حؿاَم ي  الخىمُت اإلاؿخضامت ال٩لُت   اإلاؿخضامت حٗخبر:

ت و الٗالم الُبُع "  .1و جمش. بدض طاتاا آلُت بةججــاٍ ؤلاؾخضامـــــــت و الخأل٠ بحن البكٍغ

 :2ج٨مً ؤَمُت الخىمُت الؿُاخُت ٖاصة ي  الى٣اٍ الخالُتؤَمُـت الخىمُت الظُاخُت: .2.1.3

 اصة الخ٣ضًغ و ؤلاَخما  باإلاىاعص الُبُُٗت و اإلاىعوزاث ؤلاظخماُٖت ي  خ ماًت البِئت و ٍػ

 الىظهت الؿُاخُت؛

 اث اإلاِٗكُت لهم؛  ؤلاؾخجابت بيى ؤلاخخُاظاث ألاؾاؾُت لؤلٞغاص اإلا٣ُمحن و ؤلاعج٣اء باإلاؿخٍى

 اإلاسخلٟت مً  جد٤ُ٣ الٗضالت و اإلاؿاواة ٖلى مؿخىي الجُ. الىاخض مً ظهت  و بحن ألاظُا٫

ا؛  ظهت ؤزغي مً خُض الخ٤ ي  ؤلاؾخٟاصة مً اإلاىاعص البُئُت  و جىػَ٘ الضزى٫ ...و ٚحَر

  زل٤ ٞغم ظضًضة لئلؾدشماع  و بالخاي  ٞغم ٖم. و مهاصع صز. ظضًضة لئل٢خهاص

 اإلادل ؛

 اصة ٖىاثض الخ٩ىمت مً زال٫ الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى مسخل٠ اليكاَاث الؿُاخُت؛  ٍػ

                                                           

1
 Richard Sharpley (2009), « Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability? », Published 

by Earthscan, PP.61. 

 .مدمد إبراهيم عرالي و فاروق عبد الوبي عطا هللا، مرجع سبق ذكرى 2
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 ُت ألاؾاؾُت و الخضماث الٗامت ي  الىظهاث الؿُاخُت؛جدؿحن البي 

 زل٤ ؤؾىا١ ظضًضة للمىخجاث الؿُاخُت اإلادلُت؛ 

 ُه و بجاختاا للؿُاح و الؿ٩ان اإلادلُحن ٖلى خض ؾىاء؛  ؤلاعج٣اء بمؿخىي حؿهُالث التٞر

 ؤلاعج٣اء بالىع  البُئي و ال٣ًاًا البُئُت لضي الؿُاح و الٗاملحن و اإلاجخمٗاث اإلادلُت؛ 

  مكاع٦ت اإلاجخمٗاث اإلادلُت ي  اجساط ٢غاعاث الخىمُت الؿُاخُت و بالخاي  زل٤ جىمُت

 ؾُاخُت طاث مؿاولُت مجخمُٗت؛

 ؤلاَخما  بخإزحراث الؿُاخت ٖلى البِئت  و اإلاىٓىمت الش٣اُٞت للىظهاث  الدصجُ٘ ٖلى

 الؿُاخُت الؿُاخُت؛

 ث الؿلبُت للؿُاخت؛بًجاص مٗاًحر للمداؾبت البُئُت و الغ٢ابت ٖلى الخإزحرا 

  .ؤلاؾخسضا  الٟٗا٫ لؤلعى و جسُُِ اإلاؿاخاث ألاعيُت بما ًدىاؾب م٘ البِئت اإلادُُت 

( ؤهه ًم٨ً م2011)اإلاىـمت اللاإلاُت للظُاخُت، ج٣ى٫ مبادت و بحساءاث الخىمُت الظُاخُت الفلالت: . 3.1.3

ت جدضًض حؿٗت مباصت ج٣ى  ٖلحاا ٖملُت الخىمُت الؿُاخُت الؿلُمت   و التي جمش. بظغاءاث يغوٍع

ت ي  بهجاح اليكاٍ الؿُاح  ي  وظهاتاا اإلادلُت  و ًخٗل٤ ألامغ  بت لضي الخ٩ىماث اإلاكٞغ لىجاح ؤي ٚع

 :1َىا بىظى  ال٣ُا  بـ

٤ الؿُاح   ؤي ؤجاا ؤبدار الظىق:  (1 التي حٗخبر ه٣ُت ؤلاهُال١ لٗملتي الخىمُت الؿُاخُت و الدؿٍى

الخد٤٣ مً اإلاٟاَُم و جغظمتاا بيى وا٢٘  و مً زم صٖمها ببرامج ألاؾاؽ الظي ًخم مً زالله 

٣ُــت و جغوٍجُت. بط ؤن ٞهم ألاطوا١ و ؤلاججاَاث ي  الُلب الؿُاح  ًخٗبر واخضا مً ؤَم  حؿٍى

اإلاخُلباث ألاؾاؾُت لىجاح الىظهت الؿُاخُت ي  جىمُت اإلاىخج الؿُاح  اإلاىاؾب لخل٪ ألاؾىا١. 

ُاث الؼاثغ اإلادخم. ًدض مً ٢ضعة الىظهت الؿُاخُت لئلؾخجابت له ٞٗض  ٞهم مخُلباث و خاظ

٣ت اإلاىاؾبت  و بالخاي  ٢ض ًًٟ. َظا الؼاثغ الخىظه هدى وظهاث ؾُاخُت مالثمت له  بياٞت  بالٍُغ

٣ُت اإلاىاؾبت لجظبه هدى الىظهت.  بيى ٖض  الخد٨م الٟٗا٫ ي  بىاء ؤلاؾتراجُجُاث الدؿٍى

غ اإلاىخجاث الؿُاخُت ي   م الظـــىق:مؼابلـــــت اإلاىخجــــاث م (2 بن ه٣ُت البضاًت ي  جسُُِ و جٍُى

الىظهت ٖاصة ما ًىُىي ٖلى بٖضاص ج٣ُُم قام. لؤلويإ الٗامــت الؿاثضة ي  ألاؾىا١ الؿُاخُت 

)الؿُاؾُت  و ؤلا٢خهاصًــــت  و ؤلاظخماُٖت  و الش٣اُٞت  و الخ٨ىىلىظُت( مً ظهت  و الخض٤ُ٢ ي  

                                                           
1
 Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC) (2013), « Tourism Product Development And Marketing Strategies In The Comcec Member 

Countries », Comcec Coordination Office,  September 2013, PP. 16. 



تسويق الوجوة السياحية                                    الفصل الثالث:                                                                                                                  

177 

سُت  و اإلاىخجاث الخالُت( اإلاسؼون مً ا إلاىاعص و ألانى٫ الؿُاخت )الُبُُٗت  و الش٣اُٞت  و الخاٍع

مً ظهت ؤزغي  ٞاإلاىخجاث الؿُاخُت ماه  بيى نىعة َب٤ ألان. إلاخُلباث ألاؾىا١. خُـض ٣ًى  

٤ ي  َظٍ اإلاغخلت بجمـــ٘ اإلاٗلىماث خى٫ َبُٗت الؿى١ اإلاؿتاضٞت )الٗمالء  اإلاىاٞؿحن   الدؿٍى

ىص(  زم ٌؿخسضمها ي  جىظُه ٖملُت جىمُت الىظهت الؿُاخُت بالك٩. اإلاىاؾب.مىاَ  ٤ اإلاهضعة للٞى

خماص ٖلى هٓا  إلاىا٤َ جىمُت ؾُاخُت مىٟهلت و  بكامت مىاػم الخىمُت الظُاخُت: (3 بط ٢ض ًاصي ؤلٖا

ت ؤًٞ. طاث نلت وز٣ُت ب ؿلؿلت واؾٗت ممحزة ًٖ بًٗهــا البٗـــٌ بيى بوكـــاء بؾتراجُجُــــت جىمـــٍى

مً اإلاىخجاث الؿُاخُـــت و اإلا٩ىهاث التي جمحز جل٪ اإلاىا٤َ  خُض ؤزبذ َظا الىهج مؼاًاٍ ي  بُٖاء 

ت ٖلى الىظهاث الؿُاخُت ال٣ضعة ٖلى الخإزحر و الؿُُغة ٧. مً اإلاى٢٘ و هٕى  الؿلُاث اإلاكٞغ

 الخىمُت الؿُاخُت التي جإزظ خحزا ُٞه.

ٞبٗض جدضًض ؤصخا  اإلاهلخت  صلخت في الىحهت الظُاخُت:الدؼاوز و الخلاون مم ؤصخاب اإلا (4

طوي الٗال٢ت بالخىمُت الؿُاخُت اإلا٣ترخت  مً الًغوعي ي  البضاًت حٗمُم اإلاٗلىماث ٖلحام خى٫ 

ـغاٝ ٖامــت و ؤٞغاص اإلاجخمـ٘ اإلادل   ٖملُت الخسُُِ  بياٞت بيى وظــــى  الدكـاوع م٘ ٧اٞت ألَا

اءَم و بخخُاظاتاـم و َمىخاتام مً ؤظ. بًجاص جىا٤ٞ ي  آلاعاء بحن زانــت  ما ٢ض ٌؿه. ٞهـم آع 

اث.  ٧اٞت جل٪ اإلاجمٖى

ٚالبا ما ٩ًىن للىظهت الؿُاخُت ٖىهغ  جىمُت كىامل الجرب الظُاخُت السثِظُت ؤو اإلادىزٍت: (5

ا الغثِسخي م٣اعهت بالىظهاث الؿُاخُت ألازغي  بط ٩ًىن  ظظ  ؾُاح  مغ٦ؼي ًمش. مهضع جماًَؼ

ا مً ٢ب. الؼواع اإلادخملحن  و بالخاي  ٞةن جىمُت َظٍ ؾببا ي   ٢ىة ظاطبُتاا ي  الؿى١  و بزخُاَع

اصة مً ظاطبُت الغثِؿُت  بياٞت بيى ؤهه  ًم٨ً لجمُ٘  الٗىام. ؤمغ خُىي للىظهت الؿُاخُت للٍؼ

 الٗىانغ ي  ٢ُإ الؿُاخت ؤلاؾخٟاصة مجاا.

ًجب ٖلى الخ٩ىمت ي  وظهت الؿُاخُت  مىٍل:جددًد مدفـت اإلاىخجاث، و زؼت ؤلاطدثماز، و الخ (6

التي جغ٦ؼ ٦شحرا ٖلى اإلاؿاَمت ؤلا٢خهاصًت ل٣ُإ الؿُاخت  بن جٓهغ الضٖم ؤلاؾدباق  الخىمُت 

ت مً اإلاىخجاث الؿُاخُت اإلاىظهت  ت واضخت إلاجمٖى الؿُاخُت مً زال٫ بٖضاص بؾتراجُجُت جىمٍى

٣ُت اإلاخاخت ي  ألاؾىا١ ال ت إلؾخٛال٫ الٟغم الدؿٍى ت ٢ٍى ؿُاخُت  بياٞت بيى جبجي زُت بؾدشماٍع

 و ٞٗالت. 

ت (7 جخُلب الؿُاخت اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث اإلاخسههت  و ٖلُه ٞةن ؤي زُت  :جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت ي  الىظهت الؿُاخُت مىاؾبت لظل٪   لخىمُت َظا ال٣ُإ بداظت للخإ٦ض مً ٢ضعاث اإلاىاعص البكٍغ

ب ٖلى مسخل٠ اإلاهاعاث و اإلاٗاٝع و بالخاي  ٞةهه مً الًغوعي بوكاء  مغا٦ؼ و بغامج الخ٩ىًٍ و الخضٍع

 اإلاهىُت الؿُاخُت اإلاُلىبت.
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ت الُغ١ اإلاىاؾبت :الدظىٍم و التروٍج (8 لخىمُت و جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت مً ٢ب.  بن مٗٞغ

ت الٟاٖلت ٞحاا ًمش. ٤ الىظهت الؿُاخُـــت  ؤو مسخل٠ اإلاىٓماث الؿُاخت الخجاٍع  مىٓماث حؿٍى

ٖامال عثِؿُا ي  جد٤ُ٣ مسخل٠ ؤَضاٝ الخىمُت الؿُاخُت زانت اإلاالُت مجاا و ؤلا٢خهاصًت. بط ؤن 

غ اإلاىخج الؿُاح  اإلاىاؾب لؤلؾىا١ الؿُاخُت اإلاؿتاضٞت ل ٌٗض ؾىي هه٠ اإلاهمت هدى  جٍُى

الىنى٫ بيى وظهت ؾُاخُت هاجخت  ُٞما ًب٣ى الىه٠ آلازغ مً اإلاهمت مغجبُا بخىظُه اهدباٍ 

بت ي  قغاءَا.ا ٣ت جدٟؼ ؤلاَخما  هاا  و الٚغ  لؿى١ بيى جل٪ اإلاىخجاث  و ٖغيها بٍُغ

م الىحهت الظُاخُت: .2.3   مىـماث حظٍى

٤ الىظهت الؿُاخُت ًجب ؤن جاصي صوعا ممازال  (Angella and Go, 2009)٣ًى٫ ٧. مً  ؤن مىٓماث حؿٍى

غ مٗلىماث خى٫ ٧ام. الىظه ت الؿُاخُت للؿُاح و ؤصخا  اإلاهلخت لضوع "الكغ٦ت اإلاغ٦ؼ" التي جٞى

الٟاٖلحن ٞحاا  بياٞت بيى صوع "اإلاخد٨م" ي  َبُٗت ألاوكُت التي ٌؿمذ لؤلَغاٝ الؿاب٣ت الظ٦غ 

٤   (Slocum & Everett, 2014). و ًظ٦غ1بدىُٟظَا و مؼاولتاا ي  الىظهت الؿُاخُت ؤن ؤَم ؤصواع مىٓماث حؿٍى

"ؤلاصاعة" ٧ىجاا حؿاٖض ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت   الىظهت الؿُاخُت ي  ٖهغها الخاي  صوع 

     و بصاعة الخى٢ٗاث الؿُاخُت  و الخس٠ُٟ مً آلازاع الؿلبُت  و مىاظهت جدضًاث اإلاىاٞؿت الجضًضة  

تراٝ بالكغا٦ت الخـــــال٢ت  و بًجاص جضابحر ظضًضة ألظ. يمان الىجاح  .2و ؤلٖا

ف مىـماث حظىٍم ال. 1.2.3 ٤ الىظهت ىحهت الظُاخُت: حلٍس ٠ مىٓماث حؿٍى ي  مداولخه لخٍٗغ

ــــذ بهٟـــت ٖامــــــت مً ٢ب. ٧. مً  (Pike, 2004) الؿُاخُت ٣ًى٫  ٖلى  (Inkson & Kolb, 1998)ؤن اإلاىٓمـــت ٖٞغ

لخىمُت و جـــىػَ٘  ؤجاــــا: "ال٨ُاهاث الغؾمُـــت الــتي ًخم ٞحاا جٟاٖ. م٣ٗـــض بحن ألاٞـغاص  و اإلاـىاص  و اإلاــا٫

ت  ؤو ي  ال٣ُإ الٗا   ؤو ي   ما٫ الخجاٍع الؿلـــ٘ و الخضماث"  و بالخاي  ٌكضص ٖلى ؤهه ؾىاء ي  مجا٫ ألٖا

ت مكتر٦ت مً الخهاثو  ٞهي ٧لها  ال٣ُإ ٚحر َاصٞــــت لخد٤ُ٣ الغبذ  ٞةن إلاسخل٠ اإلاىٓماث مجمٖى

ٟحن. و مً زم ٣ًى٫ ؤ ٤ الىظهت الؿُاخُت ه : "ؤي مىٓمت  جمخل٪ ؤَضاٞها و بصاعة و مْى ن مىٓمت حؿٍى

ٖلى ؤي مؿخىي  اإلاؿاولت ًٖ حؿى٤ٍ وظهت ؾُاخُت مدضصة  بدُض ل حكم. الضواثغ الخ٩ىمُت 

ذ ؤًًا مً ٢ب. 3اإلاؿخ٣لت اإلاؿاولت ًٖ الخسُُِ و وي٘ الؿُاؾاث" ٞغ َٖ )مىـمت الظُاخت . ٦ما 
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Towards A Theory of Destination Stakeholder Assessment », Published in Tourism Management Journal , Vol. 

30 No. 03, PP .429-440. 
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ىُت  و   ٖلى ؤجاــــــا: "اإلاىٓماث اإلا(م2004اللاإلاُت،  ٤ الىظهاث الؿُاخُـت الَى ؿـــاولت ًٖ بصاعة و/ؤو حؿٍى

  .1ؤلا٢لُمُـت  و اإلادلُـــــــت"

٤ ؤو بصاعة الىظهت الؿُاخُــــــت ج٣ى  بضوع: "ال٣اثــــض لٗملُت FADMO, 2015) َظا و جغي ) ؤن مىٓماث حؿـــــٍى

٤ و جىمُت اإلاجخمٗاث و البلضان  خُض ؤن مهمتاا ألاؾاؾُت  ٤ اإلاضن  و حؿٍى ج٨مً ي  الٗم. ٖلى حؿــٍى

حر و الخضماث  البلضاث  و اإلاداٞٓاث  ؤو اإلاىا٤َ اإلادلُــــت للؼواع اإلادخملحن  بياٞت بيى ؤجاا حؿعى بيى جٞى

ــــــغ مىا٤َ الجظ  الؿُاح   للؼواع اإلادلُحن  ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن بمشابـــت الخاٞؼ ؤو الضاٞ٘ لًمان جٍُى

ُــــ ــغ مسخل٠ اإلاــــغا٤ٞ و الخضماث و البيُت الخدخُت الالػمت لخل٤ الخجاع  الؿُاخُت اإلاىاؾبت  و جٞى

٤ ؤو بصاعة 2اإلاىاؾبت ي  الىظهت الؿُاخُت" . و بالخاي  ٞةن الجمُٗت الؿاب٣ت الظ٦غ جغي ي  مىٓماث حؿٍى

 الىظهت الؿُاخُت ؤجاا:

 ن؛اإلآلت التي حؿعى بيى بٚغاء وزضمت ظمُ٘ ؤهىإ الؼواع اإلادخملح 

  حٗخبر ؤؾاؾا آلُت لخباص٫ اإلاٗلىماث  و مؿدكاع إلصاعة ؤلاجٟا٢ُاث صاز. اإلاجخم٘ و التروٍج

 ل٨ُاهه؛

  جمش. ؤًًا الهُئت الخيؿ٣ُُت التي ججم٘ بحن مهالر الخ٩ىمت اإلادلُت  و الجمُٗاث اإلاضهُت و

ت  و مىعصي زضماث الؿٟغ   و التي تاضٝ بيى بىاء خغ٦ت للؼواع ألاظاهب بي  ى اإلاى٣ُت؛الخجاٍع

  .اصة الضز ٦ما حٗخبر ٢ب. ٧. شخيء و٦ُال للخىمُت ؤلا٢خهاصًت الؿُاخُت التي حؿاٖض ي  ٍػ

ُت الخُاة لؿ٩اجاا.  اإلاى٣ُت  و ٞغم الٗم. ٞحاا  و جدؿحن هٖى

٤ الىظهت الؿُاخُت ه : "اإلاىٓماث اإلا٩لٟت بخمشُ. وظهت DMAI, 2015) ٦ما ج٣ى٫ ) ؤن مىٓماث حؿٍى

لت ألاظ. لخىمُت اإلاجخمٗاث اإلادلُت مً زال٫  ؾُاخُت مُٗىت مً ؤظ. مؿاٖضتاا ي  بلٙى ألاَضاٝ الٍُى

خماص ٖلى بؾتراجُجُت الؿُاخت و الؿٟغ. ٦ما ؤجاا بمشابت مٟخاح اإلاضًىت باليؿبت للؼواع اإلادخملحن   ؤلٖا

ٞهي ٖام. ٚحر مىداػ ًم٨ً ؤن ج٩ىن بمشابت وؾُِ ؤو ه٣ُت ؤلاجها٫ الغؾمُت بمسخل٠ ؤهىإ 

ً اإلادخملحن  ٦ما ؤجاا حؿاٖض اإلاسُُحن ي  الىظهت الؿُاخُــــت ٖلى جدُٟـــؼ و حصجُ٘ عظـــا٫ اإلاؿا ٍٞغ

حاُت اإلادلُت" سُت و الش٣اُٞت و التٞر اعة اإلاـــىا٢٘ الخاٍع مــا٫ و الؼواع ٖلى خض ؾىاء لٍؼ  .3ألٖا

٤ الىظهت الؿُاخُت ه : "َُئتStange et al, 2007) ُٞما ًغي ) لخىُٟظ بؾتراجُجُت  ؤن مىٓماث حؿٍى

ت )ٚحر ؾُاؾُت( و الجزاَت ي  ٖملُت جىمُت الىظهت الؿُاخُت  و جسض   الؿُاخت  و التي ج٣ض  ؤلاؾخمغاٍع

                                                           
1
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3 Published on the website of « Destination Marketing Association International»: destinationmarketing.org 
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مهالر ؾلؿلت ال٣ُمت بإ٦ملها  ؤي ؤجاا َُا٧. عؾمُت التي تاضٝ بيى بىاء ظهىص ظماُٖت مً ؤظ. 

٤ و بصاعة الىظهت الؿُاخُت"  .1حؿٍى

ًظ٦غ اإلاٗهض الضوي  للضعاؾاث الؿُاخُت ؤن  ق الىحهت الظُاخُت:زصاثص مىـماث حظى . 2.2.3

٤ الىظهاث الؿُاخُت ي  ؤي م٩ان مً  ت مً الخهاثو اإلاكتر٦ت إلاىٓماث بصاعة ؤو حؿٍى َىا٥ مجمٖى

 :2الٗالم جخمش. ُٞماًل 

 ؤجاا مىٓماث مؿخ٣لت ٚحر َاصٞت لخد٤ُ٣ الغبذ؛ 

  ًت بط جخ٩ىن مً زلُِ م الٟاٖلحن ي  ال٣ُاٖحن الٗا  والخام  و مىٓماث ٢اثمت ٖلى الًٍٗى

 اإلاىٓماث ٚحر َاصٞت للغبذ  و ؤصخا  اإلاهلخت مً ألا٧اصًمُحن ي  الؿُاخت مً طاث اإلاى٣ُت؛

 ًد٨مها مجلـ بصاعة ؤو لجىت جىُٟظًت او٩ٗاؾا للًٗىٍت و م٩ىهاث الىظهت الؿُاخُت؛ 

 ت قاملت و مٟهلت مً اللىاثذ و ال٣ىاهحن الضازل ُت اإلايكىعة و اإلاخاخـــت ألي حٗخمض ٖلى مجمٖى

 َــــٝغ مٗجي؛

  ت  و الًغاثب الٟىض٢ُت  و ت مً مهاصع الضز. ٦غؾى  الًٍٗى ت مخىٖى حٗخمض ٖلى مجمٖى

اث و اإلاىا٢٘  الن ي  اإلاُبٖى ٞغم البُ٘ بالخجؼثت  و الدجؼ ٖبر ؤلاهترهذ  بياٞت بيى ؤلٖا

 ؤلال٨تروهُت؛ 

 غ مٗٓم زضماتاا مجاها للمؿخسضمحن الجاا  ثُحن.جٞى

اث مىـماث حظىٍم الىحهت الظُاخُت: .3.2.3 حكحر ألاصبُاث الؿُاخُت ؤهه ٚالبا ما ًخم  مظخٍى

٤ الىظهت الؿُاخُت بيى زالزت ؤهىإ مسخلٟت و مخمحزة ًٖ بًٗها البٌٗ  ٚحر  جهي٠ُ مىٓماث حؿٍى

ىظهت  ؤن ظهىص ٧. جل٪ اإلاىٓماث بةزخالٝ ؤهىاٖها جخًاٞغ مً ؤظ. جىمُت وكاٍ الؿُاخت ي  ال

٤ و التروٍج. و ه : اث٠ ألازغي ٧الدؿٍى  بياٞت الٗضًض مً الْى

 (م1979)اإلاىـمت اللاإلاُت للظُاخت،٢ضمذ  (:National Tourism Organisationالظُاخُت الىػىُت ) ؤ( اإلاىـماث

ت للضولت  ؤو ؤي مىٓمت عؾمُت ؤزغي  اإلا٩لٟ َظا اإلاٟهى  الظي ًض٫ ٖلى: ت "الؿلُاث ي  ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

جي"  بِىما ٣ًى٫  ؤن َىا٥ ٞغ٢ا بحن مىٓمت الؿُاخت  (Pike, 2004)بالخىمُت الؿُاخُت ٖلى اإلاؿخىي الَى

جي الظي  جي للؿُاخت  ٞاإلاٟهى  الجضًض إلصاعة الؿُاخت ٖلى اإلاؿخىي الَى ىُت و اإلا٨خب الَى الَى
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ت  ا الضٖاًت اإلاغ٦ٍؼ َغ ىُت خىلها مً مجغص َُئت ظَى بيى مىٓماث جغي ؤن  جماعؾه مىٓمت الؿُاخت الَى

اث٠ اإلا٩لٟت لل٣ُا  هاا  و ٌٗٝغ ي  الازحر ؤن  ُُٟخحن مً الٗضًض مً الْى ٤ ٌٗخبران ْو التروٍج و الدؿٍى

ىُت للؿُاخت: "ال٨ُان طو اإلاؿاولُت ال٩لُت ًٖ حؿى٤ٍ البالص ٧ىظهت ؾُاخُت" . ي  خحن 1اإلاىٓماث الَى

          ظ ؾُاؾاث الخ٩ىمت الخانت بالؿُاخُت ؤجاا :"مىٓماث جًُل٘ بضوع جىُٟ (م2009)الؼاجي،ًغي 

غ الؿُاح "  و ًظ٦غ ؤن لها ؤعبٗت ؤق٩ا٫ مسخلٟت ه   :2و الخٍُى

  :اث طُاخُت خىىمُت ج٩ىن ي  ق٩. وػاعاث خ٩ىمُت  ؤو بصاعاث جابٗت لخل٪ طىسجاٍز

 الىػاعاث ...بلخ؛

 :لٗب صوعا َاما و عثِؿُا ي  ؤ٢. عجبت مً ؾاب٣تاا  ٦ما ؤجاا ل ج وواالث خىىمُت جابلت للىشازاث

ٖملُت الخسُُِ و الخُىٍغ الؿُاح   ٣ًتر ػعَا ٣ِٞ ي  ج٣ضًم ؤلاؾدكاعاث ٖىضما ًُلب مجاا 

 طل٪  ؤي ؤجاا و٧الث ٚحر مباعصة؛

  :٦ُاهاث ٢اثمت بدض طاتاا ؤ  مغجبُت ب٨ُاهاث ٢اثمت  جمى٫ وواالث طُاخُت ػبه كمىمُت

٤ بٌٗ الخضماث الؿُ  اخُت التي جمخل٨ها ؤو حكاع٥ الٛحر ي  عؤؽ اإلاا٫؛هٟؿها مً زال٫ حؿٍى

 :جخإل٠ َظٍ الهىاٖت مً ٧. اإلااؾؿاث  و الكغ٧اث  و  صىاكت الظُاخت في اللؼاق الخاص

ا  و التي جده. ٖلى مىا٣ٞت الضولت إلاماعؾت  الى٧الث التي ًمخل٨ها ال٣ُإ الخام خهٍغ

غ ا لؿُاخت و الخسُُِ لها لخد٤ُ٣ وكاَها  ٦ما ؤن مٗٓم الجهض اإلاترجب ًٖ الؿع  لخٍُى

 ألاَضاٝ اإلايكىصة ٣ً٘ ٖلى ٧اَلها.

ؤن إلاهُلر  (Pike, 2004) ٣ًى٫ : (Regional Tourism Organisation) ب( اإلاىـماث الظُاخُت ؤلاكلُمُت

"ؤلا٢لُم" ٖضص مً اإلاٗاو  اإلاسخلٟت التي ٢ضص جترواح ي  الىُا١ الجٛغاي  مً مى٣ُت ٖابغة للخضوص 

ُا مشال بيى مى٣ُت مدلُت مدضصة ٧اإلاضن  ؤو البلضاث  ؤو ال٣غي  ؤو اإلاىا٤َ الؿُاخُت ٦جىى  قغ١ آؾ

ُٟت. و ٢ض جسخل٠ حؿمُت َظا الىٕى مً اإلاىٓماث ي  الٗضًض مً  الؿاخلُت  ؤو و الجؼع ؤو اإلاىا٤َ الٍغ

٩ا  ُاهُا   ؤو مجالـ الؿُاخت ؤلا٢لُمُ(CVBs)بلضان الٗالم ) ٦م٩اجب ؤلاجٟا٢ُاث و الؼواع بإمٍغ ت ببًر

(RTBs) مجالـ الؿُاخت للمى٣ُت  (ATBs) )3بإؾ٨خلىضا. 

ٚالبا ما حٗم. َظٍ اإلاىٓماث ي  ال٣ُإ الٗا   بُض ؤن َىا٥ ٖضصا مجاا ًيخمي بيى ال٣ُإ الخام 

غ ي  الىظهاث الؿُاخُت مً زال٫ جبجي الجهىص  ؤًًا  بط جغ٦ؼ ظهىصَا ٖلى اإلاىخج الؿُاح  اإلاخٞى

                                                           
1
Stiven Pike (2004), Ibid, PP. 

2
 .170-169  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م "ؤصىٌ صىاكت الظُاخت"لُاج   خمُض ٖبض الىبي ا  

3
 Stiven Pike (2004), Ibid, PP. 
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٣ُت و الترو ٍجُت اإلا٨شٟت التي حؿعى بيى اؾخ٣ُا  ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً الؿُاح اإلادخملحن ٚلى الدؿٍى

 :1الىظهت  و بك٩. ٖا  َىا٥ زالزت ؤهىإ مً اإلاىٓماث الؿُاخُت ؤلا٢لُمُت ه 

 اإلاىٓماث الؿُاخُت التي حٗم. ي  ا٦ثر مً ب٢لُم ي  البلض اإلا٠ًُ؛ 

 اإلاىٓماث الؿُاخُت التي حٗم. ي  بَاع الىلًاث؛ 

 ىٓماث الؿُاخُت التي حٗم. ٖلى ؤؾاؽ الخىام اإلاكتر٦ت لؤل٢الُم.اإلا 

(: Local Tourism Administration & Local Tourism Association) ج( ؤلادازاث و الجملُاث الظُاخُت اإلادلُت

٣ا  لِـ مً الًغوعي بمخال٥ اإلاىا٤َ الؿُاخُت اإلادلُت إلاىٓماث ؾُاخُت ب٢لُمُت زايٗت لها ٞو

ت  و بضل مً طل٪ ؤجاا ٢ض ٩ًىن للىظهت الؿُاخُت بصاعة ؾُاخُت مدلُت جابٗت لخضوصَا ؤلا  صاٍع

للؿلُاث الٗمىمُت للبلض ؤو ظمُٗت ؾُاخُت مدلُت  التي حٗخبر ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الجمُٗاث الخٗاوهُت 

 .2ي  ٢ُإ الؿُاخت

 ُٞماًل :ما ًخمش. صوع َظٍ اإلاىٓماث ٚالبا دوز مىـماث حظىٍم الىحهت الظُاخُت: . 4.2.3

٤  ؤ( مهمت الدظىٍم الخازجي باججاٍ ألاطىاق اإلاظتهدفت: ٌٗخبر الدؿى٤ٍ الضوع الغثِسخي إلاىٓماث حؿٍى

ا اؾدىٟاطا لؤلمىا٫  بدُض ل ًخًمً مجغص ٖم لُاث البُ٘ ؤو ألاوكُت الىظهت الؿُاخُت و ؤ٦بَر

٣ُت الخضًشت اإلاىضخت ؾاب٣ا ي   الهُت ؤو التروٍجُت ألازغي ب. ًخجاوػٍ بيى ٧. ألاوكُت الدؿٍى ؤلٖا

اث٠ الدؿى٣ٍُت التي جضز. يمً  (Buhalis, 2000)الجؼء ألاو٫ مً َظا الٟه.  خُض ٣ًى٫  ؤن ْو

غ لل ٤ الىظهاث الؿُاخُت حكم. ٧. ما َى جٍُى مىخجاث الؿُاخُت والخمُحز بزخهام مىٓماث حؿٍى

بُجاا  و خماًت نىعة الىظهت الؿُاخُت و مىاعصَا  و وي٘ ؤهٓمت الدؿٗحر اإلاىاؾبت  و بهخاط ال٨خِباث و 

الضلث. الؿُاخُت  ظٗ. الىظهت جبضو ٦ى٣ُت بهخاط واخضة للخضماث الؿُاخُت  و اؾخسضا  ؤلاهترهذ و 

م مً ؤن بُ٘ ( Sheehan et al, 2007)ما ًظ٦غ بِى .3الخ٨ىىلىظُاث الجضًضة إلاىاظهت اإلاىاٞؿحن ؤهه ٖلى الٚغ

اإلاىخجاث و الخضماث ي  الىظهت الؿُاخُت ًم٨ً ؤن ًخم مً ٢ب. الكغ٧اث و اإلااؾؿاث الٟغصًت و ججاع 

٤ الىظهت الؿُاخُت ًم٨ً  ٣ت جًمً ال٨ٟاءة و الٟٗالُت الالػمخحن  بل ؤن مىٓماث حؿٍى ألاؾٟاع بٍُغ

٤ و بُ٘ الىظهت الؿُاخُت ٩٦. باإلاٗجى الىاؾ٘  مً زال٫ ال٣ُا  بإخض ؤن جلٗب صوعا ي  بصاع  ة حؿٍى

 :  4ألاوكُت الخالُت

                                                           
1
 .187-186  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  م "ؤصىٌ صىاكت الظُاخت"خمُض ٖبض الىبي الُاج     

2
 Stiven Pike (2004), Ibid, PP.15. 

3
 Dimitrios Buhalis (2000), Ibid. 

4
 Lorn Sheehan, Angelo Presenza & Antonio Minguzzi (2007),  « Analyzing the Performance of Destination 

Management Organizations. An empirical study » , Published on Sinergie : Italian Journal of research and 

studies on business management, Vol.26 No.13, PP. 113-125. 
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٤ الخاعج  ألازغي مؿخٗمال وؾاث. ؤلاكالن:  • َى وكاٍ واؾ٘ للٛاًت مغجبِ مباقغة بإوكُت الدؿٍى

ــــــالن الخجــــاعي ٢ــــض ٌؿخســـــض  الصخ٠  و الخلٍٟؼ ال  اإلاسخلٟت. ٞاإٖل ــــــىن  و ؤلاطاٖـــت  و الهــــىاء ؤلٖا

ت الؿُاخُت  بياٞت بيى ٦م َاث. مً اإلايكىعاث و ال٨خِباث  الُل٤  و مسخلــــ٠ اإلاجالث الخجاٍع

ًُت مجاا التي جضٞٗهم  لخلبُت الُلباث ٖلى اإلاٗلىماث مً الؼواع اإلادخملحن زانت اإلاٗلىماث الخدٍغ

اعة الىظهت الؿُاخُت  بياٞت بيى جؼو  ٍض الؼواع بمٗلىماث ًٖ ألاوكُت  الؿُاخُت اإلاىظىصة بيى ٍػ

 بالىظهت الؿُاخُت بمجغص ونىلهم بلحاا.

فُت:  • ً اإلادخملحن ٖلى الخغ٦ت الؿُاخُت الجىالث الخلٍس مً زال٫ ظظ  ؤصخا  الىٟىط و اإلاازٍغ

)زانت مسُُ  ؤلاظخماٖاث و ؤلاجٟا٢ُاث  و ٦خا  الؿٟغ  و مىٓمي الغخالث الؿُاخُت( بيى 

الٖهم ٖلى ممحزاث الىظهت الؿُاخُت و مىخجاتاا.بغام  ج ؾُاخُت مجاهُت ؤو مسًٟت الؿٗغ إَل

ت ي  نىاٖت الؿُاخت و  اإلاؼازهت في اإلالازض: • خُض ؤن مكاع٦ت َظٍ اإلاىٓماث ي  اإلاٗاعى الخجاٍع

ـــت و مسخلــــ٠ الؿٟغ ًم٨ـــً ؤن ج٨ـــىن ٞٗالــــت ظـــضا ي  بىـــاء الٗـــال٢اث بحن بصاعة الىظهاث الؿُاخُ

 مىعصي الخضماث الؿُاخُت الظي ًبضون اَخمامهم بالىظهت الؿُاخُت.  

جىُىي ٖلى بَال١ الىضاءاث اإلاباقغة لؤلٞغاص ؤو الجماٖاث  خُض حؿخسض  اإلابُلاث اإلاباػسة:  •

اإلاىٓماث جغوٍج اإلابُٗاث ٦ةظغاء ٚحر مخ٨غع زال٫ ٞتراث مُٗىت لخىلُض حجم بياي  مً اإلابُٗاث ؤو 

ٍاصة الخًىع؛ َظٍ ؤلاظغاءاث ًم٨ً ؤن ج٩ىن مىظهت بهٟت مباقغة بيى الؿُاح اإلادخملحن  ؤو ػ 

الٟاٖلُـــً ي  نىاٖت الؿٟغ  ؤو الىؾُاء الظًً ًم٨ً لهم الخإزحر ٖلى مؿخىٍاث ؤلاؾتاال٥ الؿُاح  

 لؤلٞغاص. 

د اإلاباػس: • ض ؤلاجصاٌ مً البًر الهاث التي حؿخسض  البًر مباقغ لئلجها٫  َى ق٩. مً ؤق٩ا٫ ؤلٖا

٤ بعؾا٫ اإلاٗلىماث مغجبُت باإلاىخج الؿُاخُت بيى اإلاؿتال٨حن.   بالؿى١ اإلاؿتاضٞت ًٖ ٍَغ

٤  و بًها٫  الدظىٍم ؤلالىترووي: • الظي بك٩. متزاًض وؾُلت ٞٗالت و طاث ٦ٟاءة ٖالُت ي  الدؿٍى

ما٫ ؤلال٨تروه ُت مً و الخجاعة مسخل٠  الغؾاث. بيى الجهاث اإلاٗىُت  خُض ؤصي جُىع  ؤوكُت ألٖا

ؤلال٨تروهُت مً ظهت ؤزغي بيى خضور حُٛحراث ٦بحرة ي  َغ١ بجها٫ الؿُاح م٘ مسخل٠ الٟاٖلحن 

ي  نىاٖت الؿُاخت. و باإلاش.  ٧ان َىا٥ ٞغم لهالء الٟاٖلحن ؤًًا لخل٤ ؤؾىا١ بٞترايُت 

 ظضًضة جخجاوػ ي  حجمها ألاؾىا١ اإلااصًت الخ٣لُضًت.

ًىُىي صوع الخىمُت الضازلُت للىظهت الؿُاخُت اإلاىٍى للىحهت الظُاخُت: ب( مهمت الخىمُت اإلادلُت 

٤( التي ج٣ى   ٤ الىظهت الؿُاخُت ٖلى ؾاثغ ؤق٩ا٫ ألاوكُت )بٌٛ الىٓغ ًٖ الدؿٍى إلاىٓماث حؿٍى

ؤن  (Sheehan et al , 2007) بط ًغي هاا جل٪ اإلاىٓماث لخُىٍغ و الخٟاّ ٖلى اليكاٍ الؿُاح  ي  الىظهت. 
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ُٟت ا لخىمُت الضازلُت للىظهت الؿُاخُت تاضٝ جدٟحز ألاوكُت اإلاىبش٣ت مً اإلاباصعاث الضازلُت  ْو

ً ي  الىظهت الؿُاخُت   ٞالٗضًض مً جل٪ ألاوكُت جخُلب اإلاىاعص و الٟٗ. مً ؤصخا  اإلاهلخت آلازٍغ

حر  :1باإلياٞت بيى جٞى

 :لىظهت الؿُاخُت للخهى٫ و التي حٗخبر ؤَم ٖىهغ للؼواع الظًً ًخىانلىن م٘ ا زدماث الصواز

٤  ٖلى ٧. ما َى مٗغوى مً اإلاىخجاث و الخضماث الؿُاخُت ٞحاا  و بالخاي  ج٩ىن مىٓماث حؿٍى

حر ٧اٞت اإلاٗلىماث التي ًم٨ً ججُب ًٖ ؤي بؾخٟؿاعاث مدخملت  الىظهت الؿُاخُت اإلاكٝغ ٖلى جٞى

٘ مً الغيا لضي َالء مً الؼواع اإلادخملحن ٖبر ٧اٞت الُغ١ اإلام٨ىت و اإلاخاخت لها  بُٛت ا لٞغ

اعتام للىظهت الؿُاخُت.  الؿُاح ختى ٢ب. ٍػ

 : غ الضٖم اإلاباقـغة لجمُ٘ ؤوكُت خُض ؤن  اإلاللىماث و البدث ُٟت اإلاٗلىمـــاث و البدـــض جٞى ْو

ُٟت الظ٧اء التي حؿمذ لخل٪  ؼ ْو ٤ الىظهت الؿُاخُت  و حٗم. زانت ٖلى حٍٗؼ مىٓمت حؿٍى

لؿى١ و الٗغوى الؿُاخُت الخالُت  و مسخل٠ الشٛغاث التي جدخاط بيى اإلاىٓماث لٟهم مخُلباث ا

 .مٗالجت مً زال٫ الخسُُِ و الخىمُت

 :ب ٤ الىظهـت الؿُاخُت ؾُُغة  الخىىًٍ و الخدٍز مً الىاصع ي  الٛالب ؤن ٨ًـىن إلاىٓمت حؿٍى

ب  ٚحر ؤجاا بالخإ٦ُض جمخل٪ هٟىطا ٖلى ً و الخضٍع حر زضماث الخ٩ٍى قب٨ت مً  مباقغة ٖلى جٞى

ـــت  الظي ٌٗخبر ؤمغا مهما  ُت مــىاؾبت اإلاـــىاعص البكٍغ حر ٦مُت و هٖى ؤصخا  اإلاهلخت لًمان جٞى

با ظُضا ي  ظمُ٘  ٟحن مـضعبحن جضٍع لخد٤ُ٣ ججاع  ؾُاخُت طاث ظىصة ٖالُت مً زال٫ وظىص مْى

 اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت.

 :َظٍ الٗملُت َى يمان بؾخضامتاا  و  بن الٛغى الغثِسخي مً بصاعة بدازة مىازد الىحهت الظُاخُت

ت )٢ضعة البِئت ٖلى الخدم.( مً  اثُت و الخٍُى َظا ٌؿخىظب الىنى٫ بيى الٟهم ال٩ام. لل٣ُىص الٟحًز

ت  ظهت  و وي٘ بغهامج لٟهم آلازاع اإلادخملت الىاظمت ًٖ الؿُاخت  و جىُٟظ اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

 اإلاىاؾبت.

 :م الظُاخُــــت م. مىٓماث حؿى٤ٍ الىظهاث الؿُاخُت ٖلى يمان مؿاٖضة  خُض حٗ جمىٍل اإلاؼاَز

. و عؤؽ اإلاا٫ ؤلاؾدشماعي ال٩اي   بياٞت بيى ظٗ. اإلاجخم٘  الٟاٖلحن ي  الىظهت للخهى٫ ٖلى الخمٍى

اإلااي  ٖلى بِىت مً َبُٗت نىاٖت الؿُاخت  ًٞال ًٖ ٞغم الٗم. و الخىمُت اإلاجخمُٗت التي ٢ض 

 ج٣ضمها.

                                                           
1
 Lorn Sheehan, Angelo Presenza & Antonio Minguzzi (2007),  Ibid. 
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ؤهه ختى جخم٨ً مىٓماث  (Sheehan et al, 2007)ًغي ٧. مً ت للىحهت الظُاخُت: ج( مهمت ؤلادازة اليلُ

ت ٖلحاا ًجب ؤن  ٤ الىظهت الؿُاخُت مً ؤلايُإل بالضوع ال٨ل  ي  بصاعة الىظهت الؿُاخُت اإلاكٞغ حؿٍى

 جخد٨م ي  وكاَحن ؤؾاؾحن َما "الخيؿ٤ُ بحن ؤصخا  اإلاهلخت" ي  جل٪ الىظهت و "بصاعة ألاػماث" التي

٤ الخاعج  و الخىمُت  مً اإلام٨ً ؤن جخٗغى لها. و ٌكضصان بال٣ى٫ ؤهه ٞباإلياٞت بيى مهامها ي  الدؿٍى

الضازلُت للىظهت الؿُاخُت  ٞةهه مً الىاضر ؤن ٦شحرا مً ؤوكُت جل٪ اإلاىٓماث ٢ض ل جىجر صون 

ً ُت زانت جل٪ ن ؤهه مً الىاضر باليؿبت لبٌٗ ألاوكو ًظ٦غ ٦ما  .1مكاع٦ت ؤصخا  اإلاهلخت آلازٍغ

٤ الىظهت الؿُاخُت ٢ض  اإلاخٗل٣ت بمهامها ي  الدؿى٤ٍ الخاعج  اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا  ٞةن مىٓماث حؿٍى

جلٗب صوعا ٢ُاصًا خاؾما  ب. و عبما لضحاا ال٣ضعة ٖلى اجساط بظغاءاث مً ظاهب واخض. ؤما باليؿبت 

٩ىن بمشابت اإلاِؿغ ؤو اإلادٟؼ  ي  لؤلوكُت ؤزغي اإلاخٗل٣ت بالخىمُت الضازلُت للىظهت الؿُاخُت  ٞةجاا ًخ

ٌ و اإلاىاعص الالػمت إلجساط ؤلاظغاءاث. و ٢ض جخٗغى الىظهت  و٢ذ ًمخل٪ ُٞه ؤصخا  اإلاهلخت الخٍٟى

ما٫ ؤلاظغامُت الٗىُٟت يض الؿُاح   الؿُاخُت ألػماث مسخلٟت جتراوح بحن ال٣ًاًا اإلادلُت اإلاخٗل٣ت باأٖل

٣ُت اإلاسخلٟت  ؤو حكى  ا  و الهغإ ؤو اإلاكا٧. الدؿٍى ٍ نىعة جل٪ الىظهت  بيى ٢ًاًا ؤوؾ٘ مش. ؤلاَع

الؿُاسخي )٧الخغ  ألاَلُت(  ؤو ال٩ىاعر الُبُُٗت )الؼلػ٫ و الُٟاياث(  ما ًجٗ. مً بصاعة جل٪ 

٤ الىظهت الؿُاخُت و الظي ًخمش. ي  ال٣ضعة ٖلى اؾدبا٢ها ٢ب.  ألاػماث صوعا عثِؿا إلاىٓماث حؿٍى

ت مٗالجتاا  ها و ؾٖغ  .2بن ه  و٢ٗذو٢ٖى

م الىحهت الظُاخُت: .3.3  ؤلابداق  في حظٍى

باث الىٞىص الؿُاخُت الٗاإلاُت  ٣ُت اإلادخضمت اإلاىاٞؿت مً ظهت و حٗضص و جُىع ٚع هدُجت للبِئت الدؿٍى

مجاا زانت مً ظهت ؤزغي  ؤنبذ جد٤ُ٣ الىظهاث الؿُاخُت ألَضاٞها اإلاخمشلت باألؾاؽ ي  ؤلاؾخدىاط 

ىص ؤمغا مداَا بال٨شحر مً الٗغا٢ُ. و الهٗىباث  و لظل٪ ٧ان مً ٖلى ؤ٦بر خهت ؾى٢ُت م ً جل٪ الٞى

الًغوعي ظضا ٖلى ٧اٞت جل٪ الىظهاث و مسخل٠ اإلاىٓماث و اإلايكأث الٗاملت ٞحاا ؤلاَخما  بك٩. ٦بحر 

٣ُت بُٛت جدـؿحن  ٢اثمت باإلبـــــضإ ي  مماعؾت مسخل٠ وكُـــــاتاا و زانت جل٪ اإلاغجبُت بالٗملُت الدؿٍى

بـاث الؿُاح  ٖغويها اإلاىظهت للؿى١ الخالُت  و َال١ ٖغوى ؤزغي ظضًضة لخلبُـت خاظـاث و ٚع

٣ت ؤ٦ثر ٞاٖلُت جٟى١ مؿخىي ٖغوى اإلاىاٞؿحن ي  طاث الؿى١.   بٍُغ

و ٌكحر جدب٘ ألاصبُاث التي ٖالجذ مٟهى  ؤلابضإ ؤهه لم ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ججضًض ؤو حُٛحر ؤو جدؿحن 

اإلاغجبُت بالؿل٘ ؤو بسهاثهها  ب. جظ٦غ ؤهه ؾلى٥ قام. و مىؾ٘ ججاوػ ما ط٦غ آهٟا بيى   ألابٗاص اإلااصًت

                                                           
1
 Lorn Sheehan, Angelo Presenza & Antonio Minguzzi (2007), Ibid. 

2
 Lorn Sheehan, Angelo Presenza & Antonio Minguzzi (2007), Ibid. 



تسويق الوجوة السياحية                                    الفصل الثالث:                                                                                                                  

186 

ض مً هىٖه. و ي  َظا الهضص ٣ًى٫ البٌٗ ؤن لئلبضإ ٖضة ؤق٩ا٫  بهخاط و بَال١ ٧. ما َى ظضیض و ٍٞغ

باإلاىخج الظي  ٧اإلبضإ الخ٣جي الظي یغ٦ــؼ ٖلى الجىاهب الخ٨ىىلىظُت و ؤلازتراٖاث  و ؤلابضإ اإلاغجبِ

حاضٝ بيى ججضیض و جُىیغ للمىخجـــاث  و ؤلابضإ ي  الٗملیاث و َغ١ اإلاٗالجت التي حٗخمضَا اإلايكأث  

یٟیت للمىٓمت ٧الٗملُت اإلاالیت        بياٞت بيى ؤلابضإ ؤلاصاعي الظي یكم. ٧اٞت الٗملیاث ؤلاصاعیت و الْى

ا  .1و الدؿىی٣ُت  ... و ٚحَر

٠ق الدظىٍلي: الابدا مفهىم .1.3.3 ت مً وظهاث  ؤلابضإ جخٗضص حٗاٍع     ٖامت و جسخل٠ خؿب مجمٖى

           ٞاإلاهُلر الظي َاإلاا ب٦دؿب قهغة  و الباخشحن الظًً  بَخمىا بخىنُٟه  و ػواًا الىٓغ  لل٨خا 

ت زانت ما٫ الخجاٍع ض  اإلاٟهى  .و ؾمٗت ي  مسخل٠ ؤصبُاث ال٨ٟغ ٖامت  و ؤصبُاث ٖالم ألٖا
ُ
٢

غ اإلاىخجاث  (Schumpeter, 1934)خهاصي لئلبضإ ألو٫ مغة مً ٢ب. ؤلا٢ الظي ونٟه بال٣ى٫ ؤهه :" جٍُى

الجضًضة  و الٗملُاث الجضًضة  و ؤؾىا١ ظضًضة  و مهاصع ظضًضة للمىاص الخا   و ؤزحرا حك٨ُ. 

٦مهــضع لضوعة  اإلاىٓمــــت الهىاُٖــــــت مً ظضًض"  بط ؤصز. مٟهى  الخضمحر الخـــــال١ ي  ؤلا٢خهاص

 .  2ب٢خهاصًت ظضًــضة و ًغبِ ؤلابخ٩اع بالىمى الا٢خهاصي

ه   3ؤلابضإ" مً ججاعي  مىخج بًجاص بإهه: "ٖملُت ؤلابضإ (Hitt et al, 2011)٦ما ٌٗٝغ ٧. مً  ُٞما ٖٞغ

ؤن ؤلابضإ َى :"٢ضعة الكغ٦ت ٖلى الخىن. بيى ما َى ظضًض الظي ٠ًًُ ٢ُمت ؤ٦بر و  م(2003)هجم، 

ت إلاٟهى  ؤلابخ٩اع بإويإ 4ٕغ مً اإلاىاٞؿحن ي  الؿى١"ؤؾ ٠ الٗال٢ت ال٣ٍى   خُض ٌكحر َظا الخٍٗغ

ض مً  الؿى١  بط ٌكضص بيى ؤهه  ٖملُت الخىن. بيى زل٤ ٢ُمت ؤ٦بر مً زال٫ ٧. ما َى  ظضًض و ٍٞغ

ه م٣اعهت باإلاىاٞؿحن ي  الؿى١.  بيى ًاصي بما الخال٢ت ألا٩ٞاع جُب٤ُ "ؤهه: بيى (Byrd & Brown,2003)ؤما  هٖى

ت ٢ُمت ج٠ًُ ظضًضة مىخجاث  ج٣ضًم  للمىٓمت". ملخْى

        ؤلابضإ ٖلى ؤهه :"الخجضًض و الخىؾُ٘ ي  هُا١ اإلاىخجاث   (The European Commission, 2004)ًه٠ 

           و الخضماث  و ألاؾىا١ اإلاغجبُت هاا؛ ؤي بوكاء َغ١ ظضًضة إلهخاط و جىعٍض و الخىػَ٘ اإلاىخجاث؛ 

 و بصزا٫ حُٛحراث ي  بصاعة و جىُٓم و ْغوٝ الٗم. و مهاعاث ال٣ىي الٗاملت".

                                                           
1

 الخُبی٣یت   الٗلى  ظامٗت   ؤلاصاعیت الٗلى  ل٩لیت الشاو  الٗلمي اإلااجمغ    "ألاداء في يالدظىیل بخيازؤلا  كلى و اولياطاجھا اإلاىـمت في الابخياز خالت"   الجیاشخي ٖل  

  .2004 ألاعصن 
2
  Luisa Carvalho &  Teresa Costa (2011), « Tourism Innovation – A Literature Review Complemented By 

Case Study Research »,  Book Of Proceedings : International Conference On Tourism & Management Studies, 

Algarve, Vol. 01, PP .23-33. 
3
 Michael A. Hitt , R. Duane Ireland & Robert E. Hoskisson (2011), «Strategic Management : Competitiveness 

& Globalization», 9th Edition, Published by South-Western, a Part of Cengage Learning, PP. 381. 
4 
 . 22   م  2003صاع واث. لليكغ   ألاعصن  "بدازة ؤلابخياز"،  هجم ٖبىص هجم 



تسويق الوجوة السياحية                                    الفصل الثالث:                                                                                                                  

187 

ه  بإهه: ( Branch & Alan, 1990)و ل ًسخل٠ مٟهى  ؤلابضإ الدؿىی٣  ًٖ اإلاٟهى  الٗا  لئلبضإ  بدُض ٌٗٞغ

 ٖضة ي  مجـــالث لجـــضیضا بكــــٍغ ؤن ٩ًىن َــــظا الصخيء للؿـــى١  ظضیـــضا ی٩ىن  شخيء ج٣ضیم "ٖملیـــت

ؤهه ٖملُت:  (Evan, 1993)الدؿىی٤"  ي  خحن ًغي  َغاث٤ ؤو الؿلٗت  جُىیغ ؤو اإلاــىانٟاث  ؤو ٧الدؿٗیـــــــغ

ىعث ٨ٞغة جُبی٤ ؤو ظضیضة ٨ٞغة "جبجي
ُ
باإلاىخج  جخٗل٤ اإلاىٓمت زاعط مً جم ا٢خباؾها ؤو اإلاىٓمت صاز. َ

٣ُت  الدؿىی٤ مجا٫ ي  و مىٟغص ممیــؼ ؤن ؤي :"ٞٗ. (Jones, 1999)ًظ٦غ ببضاُٖت"  بِىما  حؿىی٣ُت بٍُغ

ا ًٖ مسخلٟت اإلاىٓمت یجٗ. "  و ًسخهغ  ؤلابضاع  الدؿىی٤  ي  مجا٫ بن ي  یضز. الؿى١  ي  ٚحَر

(Mcintyre, 1993) ٟت بال٣ى٫ ما َى  مجالث مً ي  مجا٫ و خیىیت ظضیضة أل٩ٞاع زال٢ت جُبی٣اث بل: " حٍٗغ

٣  ٖلى ؤهه : "وي٘ ؤ٩ٞاع ظضیضة ؤو ٚحر  م(2001)ؤبىحملت، ٦ما یٗٝغ  .1الدؿىی٤" ؤلابضإ الدؿٍى

  ؤي ؤهه ٖملُت جىُل٤ مً ٨ٞغة ظضیضة و ل 2ج٣لیضیت مىي٘ الخُب٤ُ الٟٗل  ي  اإلاماعؾاث الدؿىی٣یت"

  جخى٠٢ ٖىض خض جىلیض جل٪ ال٨ٟغة  ب. جخجاوػ طل٪ بيى خحن وي٘ ٌ طٍ ال٨ٟغة مىي٘ الخُبی٤ الٟٗل

 ي  الؿى١.

یخمدىع ٖلى زل٤ ؤؾالُب و َغ١ ظضًضة  الدؿىی٣  مً زال٫ الٗغى الؿاب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤلابضإ 

٣ُت  زانت ما ًغجبِ بٗىانغ الدؿىی٣  و مبخ٨غة إلاماعؾت اليكاٍ  اإلاؼیج و جىُٟظ الٗملُت الدؿٍى

و  ٖلى طًَ اإلاؿتال٪ الدؿىی٣  التي جمش. الٗها التي حؿخٗملها اإلاىٓماث بكتى ؤهىاٖها للؿُُغة 

 جهمُم و ج٣ضیم ي  ظضیضة َغ١ و آلُاث بالخاي  ًجب ٖلى جل٪ اإلاىٓماث ؤن حؿعى بيى اؾخدضار

ا  و جىػیٗها  و التروٍج لها  ٣ُا ي  بِئت  اإلاىخجاث  و حؿٗحَر ما ٢ض ًًمً لها الخٟغص و الخمحز حؿٍى

ا اإلاىاٞؿت الكغؾت  .قضًضة الخغ٦ت و الضًىام٨ُُت جمحَز

هدُجت لٓهىع ٖضص مً الٗىام. و اإلاخٛحراث الدوافم ؤلابداق في الدظىٍم الىحهاث الظُاخُت: . 2.3.3

ما٫ ي  ٢ُإ الؿُاخت مازغا  ٧ان مً الًغوعي ٖلى  التي ٧ان لها ألازغ البالٜ ٖلى مسخل٠ ؤوكُت ألٖا

 :3ؾاؽ بماًل الىظهاث الؿُاخُت ي  الٗالم جبجي ؾلى٧ا ببضاُٖا إلاىاظهت جل٪ الٓغوٝ التي جخٗل٤ باأل 

 اصة اإلاىاٞؿت ي  ٢ُإ الؿُاخـــت؛ ٘ ال٣ُـــىص و ٍػ  الٗىإلاــــت التي ؤصث بيى ٞع

  ؤلاعجٟإ  الكضًض ي  ٖضص الؿُاح؛ 

  ض مً اإلاىاَــ٤ و ألاؾىا١ مً ظهت ؤزغي؛  ؾهىلت ونى٫ الؿُاح  بيى اإلاـــٍؼ

 ٢خهاصاث ظضًضة؛بعجٟإ مؿخىٍاث  ؤلاؾتاال٥ ي  ٢ُإ الؿُاخت و امخضاص َظا ال٣ُإ إل 

                                                           
1

لُت الفىدكُت: دزاطت مُداهُت في كدد مً الفىادق في مهاباث هىعي ٖبض هللا     " بولياطاث ؤلابخياز الدظىٍلي كلى ألاطالُب اإلاخبلت في جسوٍج الخدماث الدظٍى

ت  الٗضص ُل"ؤزب      .280 -254  م 23  اإلاجلت الٗغا٢ُت للٗلى  ؤلاصاٍع
2

ت  الُبٗت "الدظىٍم ؤلابخيازي"وُٗم خاٞٔ ؤبى ظمٗت      .20   م 2011  مهغ  02  ميكىعاث اإلااؾؿت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
3
 Luisa Carvalho &  Teresa Costa (2011), Ibid. 
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 ت؛ ضا مً الخبرة و اإلاٗٞغ  حٛحر زهاثو الؿُاح الظًً ؤنبدىا ًمخل٩ىن مٍؼ

 ُت ؤًٞ. مً اإلاٗلىماث؛  ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و ؤلاجهالث التي ؾهلذ الىنى٫ بيى  ٦مُت و هٖى

 اصة الُلب ٖلى اإلاىخجاث الؿُاخُت البضًلت و ألا٦ثر جُىعا؛  ٍػ

 ٖ  اإلاىا اإلاٗانغ خُض ًم٨جام جىُٓم ُٖالتام الخانت طاجُا؛ؤلاؾخ٣اللُت الٗالُت الؿُاح ي 

  ًيغوعة اإلاداٞٓت ٖلى بؾخضامت الىظهاث الؿُاخُت ٖىض الؿع  للخُاػة ٖلى محزة جىاٞؿُت  م

 زال٫ ؤلاَخما  بمسخل٠ ؤلابٗاص ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت و البُئُت.

٠ الٟاٖلحن ٞحاا الؿع  للخ٠ُ٨ م٘ ي  يىء َظٍ الٗىام. ٧ان لؼاما ٖلى الىظهاث الؿُاخُت و مسخل

ضة مً هىٖها لخدؿحن ؤو الخٟاّ  الىا٢٘ الجضًض و وي٘ بؾتراجُجُاث ببضاُٖت  و جىُٟظَا بالُغ١ الٍٟغ

 ٖلى محزتاا الخىاٞؿُت.

ؤن:  (Procter & Gamble)٣ًى٫ عثِـ مجلـ بصاعة قغ٦ت  ؤَمُت ؤلابداق للىحهت الظُاخُت:. 3.3.3

ت  و ؤن ؤي قغ٦ت بطا ٢امذ باإلبضإ و ؤلابخ٩اع بإؾلى  "ؤلابـــضإ و ؤلابخ٩اع  ما٫ الخجاٍع غ ألٖا َى ظَى

ما٫ ؤن لئلبضإ 1ظُض ٞةجاا ؾخٟىػ بالجااًت"  ٖضًضة ٞىاثض   و ٖلُه جغي الضعاؾاث اإلاغجبُت بٗالم ألٖا

ما٫ ٖامت  و الىظهاث الؿُاخُت جخمش. ي  جخد٤٣  :2إلاىٓماث ألٖا

 ـــ٘ مً صعظت بقبإ الؿُا ج مً الٗغوى التي الٞغ ح الخالُحن و اإلادخملحن مً زــــال٫ زضمتاــم بمــٍؼ

 اخخُاظاتام؛ جلبي الجضًضة التي جخًمً الٗضًض مً ألا٩ٞاع و الخضماث

 ي  ؤصاء مسخل٠  و ٞاٖلُت ٖالُخحن ٦ٟاءة جدؿحن مؿخىي الخضماث ي  الىظهت الؿُاخُت و جد٤ُ٣

 ظضًضة و مبخ٨غة؛ ٖم. و ج٣ضًم َغ١ و  اؾخسضا  ٖملُاث زال٫ مً الخضمُت ألاوكُت

 اصة ها م٣اعهت  الخىاٞؿُت ال٣ضعة ٍػ ضة مً هٖى للىظهاث الؿُاخُت مً زال٫ زل٤ محزة جىاٞؿُت ٍٞغ

ضة و مبخ٨غة؛  باإلاىاٞؿحن بةؾخٗما٫ الخضماث  الجضًضة ؤو ج٣ضًم الخضماث الخالُت بُغ١ ٍٞغ

 م؛ مدِ و ظٗلها حن و اإلادخملحنالىظهت الؿُاخُت و م٩اهتاا لضي الؼواع الخالُ نىعة جدؿحن  ؤهٓاَع

 ٤ اصة ٖغويها الخضمُت و مً زم  ًم٨ً الىظهت الؿُاخُت مً زل٤ ٞغم ؾى٢ُت ظضًضة لدؿٍى  ٍػ

 ؤعباخها؛

 التي ؾب٤ الى٢ٕى  ججىب و مٗالجت مسخل٠ اإلاكا٧. زال٫ الخضماث الؿُاخُت مً ظىصة جدؿحن

 ٞحاا.

                                                           
1  

ا"،"   بكحر الٗال١  خمُض الُاج  و   .53  م: 2008صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘  ألاعصن  جؼىٍس اإلاىخجاث و حظلحَر
2

دًان: فلظؼحن الفىدكُت الادازاث في الابداق ماػساث "كُاضخؿحن   مدمض ٌؿغي و  الالم  ٢اؾم ٚؿان    ؤلاصاعة   مجلت"-ملازهت دزاطت -ػحراجىن  وكؼخاز محًر

 .234-218  م 2009    74 الٗضص   ٢خهاصؤلا و    
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الدؿىی٣  ٖلى مسخل٠ ؤوكُت و ؤصواث الٗم. ًغ٦ؼ ؤلابضإ حىاهب ؤلابداق الدظىٍلي: بلع . 4

الدؿىی٣  زانت اإلاخمشلت ي  ٖىانغ اإلاؼیج الدؿىی٣   بط ٌؿعى بيى ببخ٩اع ؤؾالیب و بظغاءاث ظضیضة  

٣  ؤ٦ثر ٞٗالُت و هجاٖت یجٗ. اإلاىٓماث ؤو الىظهاث الؿُاخُت مسخلٟت آلازغیً ي   ج حؿٍى لخهمُم مٍؼ

٤ ًم٨ً ؤن الؿى١ یضز. ي  مجا٫ ؤلابضإ الدؿىی٣  . و ٖلى الٗمى  ٞةن ؤلابضإ ي  مجا٫ الدؿٍى

 ًغجبِ بالجىاهب الخالُت:

بن ؤلابضإ ي  الخضماث ٖلى الٗمى  مً الخدضًاث ألاؾاؾُت التي ؤلابداق في الخدمت الظُاخُت: ؤ( 

ما٫ اإلاٗانغة  خُض ؤن َظٍ ألازحرة مجبرة ٖلى بًجاص و  ٣ُت ي  مىٓماث ألٖا جىاظه الٗملُت الدؿٍى

٣ضًم ٖغوى ؾى٢ُت مبخ٨ــغة ؤو ظـــضًـــضة جدـــ. مدــــ. الٗــــغوى الخالُـــت الـــتي ًم٨ـــً ؤجاــــا ونـــلذ بيى ج

باث اإلاؿتال٨حن اإلاخجضصة  ؤو إلاىاظهت  مـــغخلت الخـــــضَـــــــىع ي  صوعة الخُـــــاة  ؤو اؾخسضامها لخلبُت ٚع

هى٫ ٖلى مش. َظٍ الٗغـىى للؿُُغة ٖلى الؿــــــــــــى١. و ًىُىي اإلاىاٞؿحن الظًً بضوعَم ًخُلٗىن للخ

 :1ٖلى واخض ؤو ؤ٦ثر مً ألابٗاص آلاجُت (Ark, 2003)مٟهى  ببضإ الخــــــــــــضمت خؿب 

 بياٞت زِ ظضًض بيى زٍُى ؤلاهخاط الخاي ؛ 

 بياٞت زضمت ظضًضة بيى زِ اإلاىخجاث الخالُت؛ 

 ُغ الخضماث الخال  ت؛حٗضً. و جٍُى

 .خظٝ زضماث خالُت ؤو بؾ٣اَها و و٠٢ بهخاظها 

ؤن َىا٥ ؾخت مجالث التي ًم٨ً مً زاللها إلاىخج   (Lovelock et al,2011)و ي  َظا الهضص ٣ًى٫ 

 :2الخضماث ؤلابضإ ي  ٖغويهم الؿى٢ُت  جخمش. َظٍ اإلاجالث ي 

 :ظضًضة مً اإلاؿتال٨حن   َظٍ ؤلابضاٖاث مهمت ظضا ي  زل٤ ؤؾىا١ ؤلابداكاث الىبري في الخدماث

مً زال٫ َغح ٖغوى زضماجُت مسخلٟت جماما و بك٩. ظظعي ًٖ ما َى مخاح ي  ألاؾىا١ بُٛذ 

ظظ  ألاٞغاص  ٚحر ؤن زُغ ٖض  ٢بى٫ َظٍ اإلاىخجاث مً ٢ب. ألاٞغاص ٦بحر ظضا ما ٢ض ًى٨ٗـ 

 ؾلبا ٖلى اإلاىٓمت. 

 :ٖملُاث ظضًضة مسخلٟت جماما ًٖ جىُىي ٖلى اؾخسضا   ؤلابداكاث الىبري في جلدًم الخدماث

٣ت ؤًٞ. و ؤعزو ؤو م٘ مؼاًا  ما َى مخاح ي  ألاؾىا١ لخ٣ضًم ٖغوى الخضماث ال٣اثمت بٍُغ

                                                           
1

  مجلت جىمُت دَىن" مدًىت في الظُاخُت اإلاىـماث مً كدد في اطخؼالكُت دزاطت الدظىٍلي: ؤلابخياز جدلُم في الظىكُت اإلالسفت "دوز زحري ٖل  ؤوؾى   

 .255-235م، ص 2010اإلاىصل،  حاملت-والاكخصاد ؤلادازة ولُت  32اإلاجلض  97الغاٞضًً  الٗضص 
2 Malcolm McDonald, Pennie Frow & Adrian Payne (2011), „Marketing Plans for Services :A Complete 

Guide’, Third Edition, Published by John Wiley & Sons Ltd, PP.223-224. 
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مدؿىت. ٖلى ؾبُ. اإلاشا٫ اؾخسضمذ بٌٗ الٟىاص١ الُاباهُت ؤلاؾخٗال  خى٫ الخهىنُاث 

ا. حر ما ًىاؾبام صاز. الٛٝغ التي ٣ًىمىن بذجَؼ  الضًيُت لؤلٞغاص لخٞى

 ُت ٦بحرة و مخىىٖت مً الخُاعاث  م زؽ اإلاىخج:جىط ًىٞغ َظا الىمِ مً ؤلابضإ للٗمالء مجمٖى

غ ؤهىاٖا مسخلٟت  يمً زٍُى الخضماث ال٣اثمت  ٞٗلى ؾبُ. اإلاشا٫ ًم٨ً للٟىض١ مشال ؤن ًٞى

ٗا   و مسخل٠ ؾب. الغاخت التي  ٘ ٢اٖاث و مىا٢٘ ؤلَا مً الٛٝغ و ؾب. اإلابِذ  بياٞت بيى جىَى

 اا الؿاثذ.ًبدض ٖج

 :ًخمحز َظا اإلاضز. بإهه ألا٢. احؿاٖا و ألا٢. ٢ضعة ٖلى ؤلابضإ ُٞه   جىطُم زؽ جلدًم الخدماث

ض مً  غ للٗمالء اإلاٍؼ ٞهى ًمش. ٖاصة جبجي و بصزا٫ َغ١ ظضًضة لخ٣ضًم اإلاىخجاث الخالُت التي جٞى

لٟت للى٢ذ مش. ؤلاهترهذ الغاخت ؤو الخجاع  اإلاسخلٟت  ٞةياٞت ٢ىىاث الخىػَ٘ ٚحر مجهضة و ٚحر م٩

 ًم٨ً ؤن ٩ًىن همُا مً ؤهماٍ ؤلابضإ ي  َغ١ ج٣ضًم الخضماث.

 ٌٗخمض َظا الك٩. مً ؤق٩ا٫ ؤلابضإ ٖلى بياٞت ٖىانغ ؤلابداكاث في الخدماث الخىمُلُت :

زضمت بياُٞت ظضًضة لٗغوى الخضمت الخالُت  ٞٗلى ؾبُ. اإلاشا٫ ًم٨ً للؿاثذ لىظهت ؾُاخُت 

 زضماث ٖالظُت ؤو حٗلُمُت ي  الٟىض١ الظي ًسخاٍع ل٣ًاء ُٖلخه. ما الخهى٫ ٖلى

 ٌٗخبر ق٨ال قاجٗا مً ؤق٩ا٫ ؤلابضإ ي  الخضماث  خُض ًىُىي ٖلى  :بكادة جصمُم زدمت

بصزا٫ حُٛحراث و جدؿِىاث ٖلى اإلاىخجاث ألاؾاؾُت اإلاخىايٗت ؤو الخضماث الخ٨مُلُت اإلادُُت 

ؤن جخًمً ٖضة ؤهماٍ مسخلٟت مً َغ١ بٖاصة جهمُم  اإلا٣ضمت للٗمالء. َظٍ الٗملُت ًم٨ً

حر الخضمت الظاجُت للٗمالء  ؤو بٖاصة جهمُم الٗىانغ اإلالمىؾت ي  الخجغبت  الخضماث ٦خٞى

ؤلاؾتاال٦ُت للخضمت ٦إن ًسخاع هؼلء الٟىض١ وؾاصة مُٗىت مً بحن مجمىٖت واؾٗت مً البضاث. 

 اإلا٣ترخت ي  ٢اثمت مٗضة لهظا الٛغى.

٣  و  بضإٌٗض ؤلا  اق في الدظلحر:. ؤلابد2 ي  مجا٫ الؿٗغ مً اإلاضاز. اإلاهمت لخد٤ُ٣ الخمحز الدـؿٍى

بًجاص محزة جىاٞؿُت للميكإة بضعظت ؤو بإزـــــغي  و م٘ طل٪ ٞةن مش. َظا ؤلابضإ لـم ًلــــ٤ الاَخما  الظي 

٤ م٣ـــاعهت ب ٤ ٌؿخد٣ـــــه مً اإلاماعؾحن و ال٨خا  و الباخشحن ي  الدـؿٍى اإلبضإ ي  مجـالث ؤزــغي للدؿـــٍى

٦خهمُم اإلاىخج ؤو التروٍج لــه  و ًم٨ـً جد٤ُ٣ ؤلابضإ مً زال٫ ٢ُا  اإلاؿتال٪ بىي٘ الـؿٗغ بىٟـؿه 

إل ٖلى اإلاٗغوياث مً  ٖلـى اإلاىخجـاث اإلاكخـــغاة ٞمخد٠ لىضن مشال ل ًُلب زمىا مدضصا هٓحر ؤلَا

ً الظً بىن به ي  نىضو١ ػظاج  وي٘ ٖلى جد٠ ُٞه ب. ًتر٥ طل٪ للؼاثٍغ ً ًم٨ً لهم ؾضاص ما ًٚغ

مضز. اإلاخد٠  و ٢ض ٌؿخٗم. الدؿٗحر ؤلابضاع  ٖىضما ًٓهغ جغ٦ُب ؾٗغي ظضًض ي  الؿخـى١ عخــــالث 
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ـت مترا٦مـت  ؤو ٖـغى و ج٣ضًم ؤؾٗاع مىسًٟت  ؾُاخُــت بك٩. ؤ٢ؿـــاٍ مً صون ٞىاثض و ٚغاماث جإزحًر

 .1للغخالث ي  ٚحر مىؾمها الٗاصيللغخالث الجماُٖت  ؤو 

ًم٨ـــً ؤن ٨ًـــىن ؤلابضإ مُٟــــضا ي  الٗضًض مً ؤوكُت و مجالث الخىػَ٘  . ؤلابــــــداق في الخـــــىشَم:3

ت ي  جىػَ٘ اإلاىخجاث ٣ت ظضًضة و ٚحر مإلـــٞى  للمؿى٢ُــــــــــً و اإلاؿتال٨حن ي  آن واخـــــــض  بط ؤن ببضإ َــــــــــٍغ

الؿُاخُت  ؤو ي  الخهمُم و الك٩. الخاعج  إلاىٟظ الخىػَ٘ هٟؿه  ؤو جهمُمه الضازل   ؤو ي  البِئت 

 .2اإلادُِ بٗملُت الخىػَ٘ ًم٨ً ؤن ٩ًىن طا ؤزغ بالٜ ٖلى اإلاؿتال٨حن

٤ الىظهاث الؿُاخُت جد٤ُ٣ ؤلابضإ َغ١  . ؤلابــــــداق في التروٍــــج:4 خُض ًم٨ً إلاىٓماث ج٣ضًم و حؿٍى

 :3التروٍج اإلاؿخٗلمت مً ٢بلها مً زال٫ آلاح 

 :ٌؿعى التروٍــــج بيى بًهـــــا٫ اإلاٗلــــــىماث اإلاغجبُت بال٣ُمت الٟٗلُت للؿلٗت  الىكد ؤلابداعي

ها ٢اصعة ٖلى ٖغى  ضة مً هٖى للؼباثـً   و ٌؿخٗم. ؤلابضإ ٚالبا ي  ج٣ضًم عؾاث. بجهالُت ٍٞغ

 خ٘ هاا مىخجاث اإلاىٓمت.ق٩. اإلاؼاًا و اإلاىاٞ٘  التي جخم

 :الهُت اإلا٣ضمت لجمهىع  دكم ؤلادكاء بن صٖم الاصٖاء ًمش. جإ٦ُض إلاهضا٢ُت الغؾالت ؤلٖا

اإلاؿتال٨حن  خُض حؿخٗم. الىظهاث الؿُاخُت مشال و الٟىاص١ الخ٨ىىلىظُا و الخ٣ىُاث  

اإلاىا٤َ الخضًشت ٦ضٖم إلصٖاءاتاا مً زال٫ بجاخت الٟغنت للخجى٫ ًٖ بٗض )بٞترايُا( ي  

 الؿُاخُت ؤو الٛٝغ مً زال٫ جُب٣ُاث بل٨تروهُت مؿهلت لظل٪.

 :خماص ٖلى ألاؾلى  ؤلابضاع  ي  َغح الغؾاث. ؤلاجهالُت ٢ض جخًمً  ألاطلىب ؤلابداعي بن ؤلٖا

ما٫ اإلاباغة و ؤلاختراُٞت ي  مسخل٠ ؤهىإ  ما٫ الضعامُت  ؤو ألٖا بصزال لٗىانغ ٧ال٩ٟاَت  ؤو ألٖا

ت لًمان الغؾاث. اإلاؿمٖى ت  ؤو م٣غوءة. ٞالخغ٦ت و ؤلا٣ًإ و اللىن اإلامحز ه  بياٞاث يغوٍع

 ؤلابضإ.

 :ًخم اللجىء بيى ؤلابضإ ي  مجا٫ البُ٘ الصخصخي بىنٟه  ؤلابداق في مجاٌ البُم الشخص ي

اصة بخخمالث هجاح الٗملُت البُُٗت  ٦ما ؤهه ٌؿاٖض ي  الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ًٖ  وؾُلت لٍؼ

 بحن مً ظهت  و ؤلاؾخجابت لدؿائلتام ؤو بٖتراياث مً ظهت ؤزغي .الؼباثً اإلاغج٣

 

 

                                                           
1
 زحري ٖل  ؤوؾى  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤.  

2
 .هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤   

3
 .هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ 
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 زالصت الفصل:

٣ا إلاا جم الخُغ١ له ي  َظا الٟه. ٤ التي ظاءث هدُجت   ٞو جم الخٗٝغ ٖلى اإلاٟاَُم الخضًشت للدؿٍى

ت التي ْهغث ي  بِئت غ زً٘ لها اليكاٍ هدُجت للخٛحراث الكضًضة و اإلادؿاٖع  لٗملُاث جدُحن و جٍُى

ً و اإلاهىُحن بيى يغوعة بظغاء حُٛحراث ي  ٞلؿٟخه      ما٫ اإلاٗانغ  خُض صٞٗذ الٗضًض مً اإلا٨ٍٟغ ألٖا

بط حكضص ألا٩ٞاع الخضًشت ٖلى ؤن الؿبُ.   و مماعؾاجه لئلؾخجابت لخل٪ الخٛحراث و الخ٠ُ٨ مٗها

ما٫ اإلاٗانغة ي  مدُِ مٗغوٝ بضًىام٨ُُت َاثلت لٗىام له  بياٞت بيى الىخُض لىجاح مىٓماث ألٖا

الخٛحر الكضًض ي  بججاَاث ألاٞغاص ي  اإلاجخمٗاث ل ٩ًىن بل بسل٤ ال٣ُمت لؤلٞغاص  الكغ٧اء  و اإلاجخم٘ 

٣ت جخمحز ًٖ باق  اإلاىاٞؿحن اإلاىظىصًً ي  الؿى١. ت مٗهم  بٍُغ  ٩٦.  و الٗم. ٖلى بصاعة ٖال٢اث ٢ٍى

ه ألاؾىا١ الؿُاخُت الٗاإلاُت مً جُىع  ت  ؤَمها قضة اإلاىاٞؿت بحن اث و ٦ىدُجت إلاا حٗٞغ مدؿاٖع

الىظهاث الؿُاخُت الخ٣لُضًت مً ظهت و  ْهىع مىاٞؿت قضًضة مً الىظهاث الؿُاخُت الجضًضة مً 

ظهت ؤزغي  بياٞت بيى الخٛحر ال٨بحر ظضا الظي َغؤ ٖلى  مخُلباث و ؤطوا١ و بججاَاث الؿُاح اإلا٩ىهحن 

ظبرث ؤٚلب الىظهاث الؿُاخُ
ُ
٤ الخضًضلهظٍ ألاؾىا١  ؤ ٘ مً  ت ٖلى بٖخماص ٞلؿٟت الدؿٍى بُٛت الٞغ

  و ؤلاؾخجابت إلاخُلباث الؿُاح بالك٩. ألاًٞ. ٦ؿبُ. للخهى٫ ٖلى خهت ؾى٢ُت ؾلى٥ الخىاٞسخي

اثو التي الخهم٘  خالثملُ ٚحر ؤجاا ٦ُٟذ مماعؾتاا لهظا اليكاٍ مىاؾبت جًمً لها ٖىاثض ٧اُٞت 

٣ُت لم ج٨ً طاث ؤَمُت ي    اهاتاو م٩ى  تالؿُــاخــُالهىاٖت  جمخاػ هاا بط ؤنبدذ حؿخٗم. ؤصواث حؿٍى

٣  الظي ؤ٦ضث ألاصبُاث الخضًشت ٖلى ؤهه  ج الدؿٍى مجا٫ بهخاظُت ؤزغي  جمشلذ َظٍ ألاصواث ي  اإلاٍؼ

ًجب ؤن ٌكهض جىؾُٗا ي  م٩ىهاجه ل٩ُىن طو ٞٗالُت ٦بحرة لخىُٟظ الخُِ الدؿى٣ٍُت ال٣اصعة ٖلى بلٙى 

 ألاَضاٝ اإلاؿُغة.

ت مً الغ٧اثـــؼ التي لٗ. مً ؤَمــــها  اح  ــٖغى مىخج ؾُٚحر ؤن هجاح َظٍ الٗملُت مغجبِ بمجمٖى

و مؿخضامت  بياٞت بيى بمخال٥ الىظهت  ظظا  هاجج ًٖ ٖملُت جىمُت ؾُاخُت قاملتو . ــــمخ٩ام

٤ بال٣ضعة مت   مضٖالؿُاخُت لجهاػ و َُئاث جىُٓمُت حكٝغ ٖلى جىُٟظ بغامج و زُِ وكاٍ الدؿٍى

لضي َظٍ الىظهاث مً زال٫ ال٣اثمحن ٖلحاا ٖلى جُٟٗ. ٖىهغ ؤلابضإ ي  ٖملُت الخىُٟظ مً ؤظ. 

ا مً اإلاىاٞؿحن.   جد٤ُ٣ ال٣ُمت الٗالُت للؿُاح و الخمحز م٣اعهت بٛحَر
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 جمهُد:

ا بكضة ًٖ الٗضًض جمخل٪ مً اإلاىاعص و ؤلام٩اهُاث الؿالجؼاثغ ل ًم٨ً ألخض ؤن ًى٨غ ؤن  ُاخُت ما ًمحَز

بدىٕى ؼزغ البلض الظي ً   ٞهي بٌُ اإلاخىؾِخىى البدغ ألا زانت ظاعاتاا ي   مً البلضان ي  الٗالم  و

ذم٘ ؤلاعر  ام٩ىهاث الجٛغاُٞؾُاح  َاث. هدُجت إلمتزاط  وظهاث ؾُاخُت  ك٨الِل  للمى٣ُت  الخاٍع

ت   .ؾٗتو هاصعة مىدكغة ي  مؿاختاا الكاظظابت مخىٖى

ألاع٢ا  و ؤلاخهاثُاث الهاصعة ًٖ الهُئاث الغؾمُت اإلادلُت و الضولُت اإلاخسههت  حكحر  بيى ؤن  ٚحر ؤن

ا ب٢خهاص٩ًىها ُم بُٗضا ظضا مً ؤن ٩ًىن مهضع صز. بياي  و ل ػا٫ الجؼاثغي  ال٣ُإ الؿُاح ؤصاء 

خماص ٖلُه لخُُٛت الجؼء الًاج٘ مً م ضازُلها هدُجت لخضَىع ؤؾٗاع ٞٗال ًم٨ً للؿلُاث اإلادلُت ؤلٖا

 اإلادغو٢اث ي  الؿى١ الٗاإلاُت.

خُض لم ٌؿخُ٘ َظا ال٣ُإ مىظ ؾىىاث ؤن ًًمً لىٟؿه مى٢ٗا جىاٞؿُا بحن الىظهاث الؿُاخُت 

الٗاإلاُت ٖامت  و الىظهاث الؿُاخُت اإلاجاوعة زانت  خُض جمخو َظٍ ألازحرة ظ. الخغ٦ت الؿُاخُت 

اإلاخىؾُ  مً ظهت  ٦ما ؤجاا باجذ حؿخ٣ُب ؤٖضاص َاثلت و متزاًضة  الضولُت الىاٞضة إلاى٣ُت الخىى

حن  هدُجت لٟكله ي  ال٣ًاء  بمغوع الى٢ذ مً الخغ٦ت الؿُاخُت اإلادلُت اإلاك٩لت مً اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ

 ٖلى الٗضًض مً ه٣اٍ ال٠ًٗ و اإلاٗى٢اث التي خالذ صون طل٪.

ٖلى ٢ُإ الؿُاخت ي  الجؼاثغ جاضٝ مً بل٣اء هٓغة بؾخ٨كاُٞت ؾىداو٫ مً زال٫ َظا الٟه. 

الخُغ١ بيى ؤَم الجىاهب التي جمحز ٖغيه  بياٞت بيى ألاؾبا  مً زال٫  زاللها بظغاء ٖغى لىا٢ٗه

التي ٧اهذ وعاء م٩اهخه الخىاٞؿُت الٗاإلاُت ال٩اعزُت التي ٧اهذ ؾببا بضوعَا ي  ألاع٢ا  اإلاسُبت لآلما٫ إلاضي 

 :الى٣اٍ الخالُت لبلٙى َظٍ ألاَضاٝدىاو٫ ل . بط ؾىمؿاَمخه ي  صٞ٘ ؤلا٢خهاص اإلاد

 ؛لجؼاثغىظهت اال٣ضعاث و ؤلام٩اهُاث الؿُاخُت ل 

  ؛الجؼاثغ ي   الؿُاح  ؤلا٢خهاصوا٢٘ ٖغى 

 ٖغى زُت جىمُت و حؿى٤ٍ الجؼاثغ ٧ىظهت ؾُاخُت. 
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 :  جصاثس:ىحهت الاللدزاث و ؤلامياهُاث الظُاخُت لاإلابدث ألاٌو

غ ٖلى ٢ضعاث و بم٩اهُاث ظظ  ؾُاخُت ل هٓحر لها ٖلى مؿخىي  ٖلى ؤن ٌؿىص بجٟا١ الجؼاثغ جخٞى

٣ُا زانت  ٞهي جؼزغ بم٣ىماث ؾُاخُت جتزاوط ٞحاا  خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٖامت و قما٫ بٍٞغ

سُتالجٛغاُٞـت و  مسخل٠ الٗىام.  ؤعايحاا.  لدك٩. وظهاث ؾُاخُت ظظابت مىدكغة ي  عبٕى الخاٍع

سُت، و الثلافُتاإلاىازد . 1.1  : في الجصاثس الظُاخُت الؼبُلُت، الخاٍز

ش ي  الجؼاثغ  بن بمتزاط لب الىظهاث ؤُٖاَاالجٛغاُٞا و الخاٍع  الؿُاخُت  ؤنىل ؾُاخُت َاثلت زالٞا أٚل

ؾخٛلذ بال٣ٗالهُت  التي ًم٨ً ؤن الٗالم  ي  
ُ
ت ظضا بن ه  ؤ حك٩. َظٍ اإلاىاعص ٖىانغ ظظ  ؾُاح  ٢ٍى

ي  مى٣ُت البدغ اث الؿُاخُت ــــػمحن  لترقى بالبالص لخهبذ مً بحن ؤَم و ؤوعٕ الىظهو الغقاص الال 

 ألابٌُ اإلاخىؾِ.

غ الجؼاثغ ٖلى ؤلام٩اهُاث و اإلا٣ىماث الُبُُٗت الالػمت التي ًم٨ً اإلاىازد الؼبُلُت: .1.1.1  ؤن جخٞى

ه بالٗالم باإلاىا٤َ حؿاٖض ٖلى جُىٍغ وكاٍ ؾُاح  مغبذ هاا  بط جخمحز بدىٕى بُئي و مىاد   ض مً هٖى ٍٞغ

ؤجاا  بط  َا ي  الجىى و ظما٫ بؾخصىاج  لصخغاء  الؿاخلُت  بؿاٍ ؤزًغ ٦ش٠ُ بالهًا  الٗلــُا

 جدىػ ٖلى:

ؽ الظاخلي: ؤ(  ِ الؿاخل  الجؼاثغي مً "الؼٍس " مسس ى بً مهُدي" الىا٢٘ ببلضًت "واد هِعًمخض الكٍغ

" قغ٢ا  ٦ما ًمغ الؼازف" بىلًت "الصىازر" الىا٢٘ ببلضًت "ظبمواد طىاوي ال" ٚغبا بيى "جلمظانبىلًت "

ت ٦بحرة مً  متر 800ًمش. خؼاما ؤعيُا ٖغيه ألاصوى خُض . 1ؾاخلُت بلدًت 420ٖلى  م٩ىن مً مجمٖى

ت. و ٢ض ؤ٦دك٠ مازغا ؤن َى٫ الؿاخ. الخ٣ُ٣   الجـؼع و الجؼع الهٛحرة  بياٞت بيى ألاظغاٝ ال٣اٍع

 :3لُهبذ ولم 422  و ججاوػٍ بـ 2ظي ٌكحر بيى الغ٢م اإلاىعور ًٖ ؤلاؾخٗماع الٟغوسخيال ولم1200ًٟى١ الـ 

  : الؿاخل ِ  ؛ولم 1622.48َى٫ الكٍغ

   ؛ ولم 2198.44ٖلى امخضاص زُ  ٣ًاع 

  ؛2ولم 3929.41مؿاخخه ألاعيُت 

  2ولم 31927.41الجؼء البدغي مىه ٣ًضع بـ. 

                                                           
1
  www.mate.gove.dzى٢٘ الغؾمي لىػاعة تاُئت ؤلا٢لُم و البِئت: اإلااإلاٗلىماث مإزىطة مً  

2
ت ؤن الخؿاباث الؿاب٣ت لم جددؿب الالخىاءاث و ؤلاخخضاباث  وا٦خٟذ بٗملُت الخؿا  ألا   غ عؾمي نضع ًٖ مداٞٓت الؿىاخ. الجؼاثٍغ  ٣ٞ  ٣ِٞ.٦ك٠ ج٣ٍغ

3
  .mate.gove.dzwwwاإلاى٢٘ الغؾمي لىػاعة تاُئت ؤلا٢لُم و البِئت: ً اإلاٗلىماث مإزىطة م 

http://www.mate.gove.dz/
http://www.mate.gove.dz/
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ىُت  10بخهي٠ُ  م1983الجؼاثغ مىظ ؾىت ٢امذ الؿلُاث ب( الخـاثس الؼبُلُت الىػىُت:  خٓاثغ َو

مً اإلاؿاخت ال٩لُت  %23.8ؤي ما ٌٗاص٫  َىخاز 56565361  جبلٜ مؿاختاا ؤلاظمالُت 1ب٣غاعاث ؾامُت

ا ُٞماًل   :2للبالص  ل٩. مجاا َابٗه و محزاجه الخانت  هظ٦َغ

  :) ىُت لل٣الت )الُاٝع  ؛َىخاز 76438الخٓحرة الَى

  ىُت بجغ غة(: الخٓحرة الَى  ؛َىخاز 18550ظغة )جحزي  وػو/ البٍى

  :)ىُت لشيُت الخض ) حؿمؿُلذ  ؛َىخاز 3424الخٓحرة الَى

  ٗت ) البلُضة ىُت الكَغ  ؛َىخاز 26587(:  / اإلاضًت الخٓحرة الَى

   :)ىُت بلؼمت ) باجىت  ؛ َىخاز 26587الخٓحرة الَى

   :).ىُت جاػا )ظُج  ؛َىخاز 300الخٓحرة الَى

  ىُت ٚى  ؛َىخاز 2080عاًت ) بجاًت(:  الخٓحرة الَى

  :)ىُت جلمؿان )جلمؿان  ؛ َىخاز 8225.04الخٓحرة الَى

  :)ىُت  اله٣اع )جمجراؾذ  ؛َىخاز 1140000الخٓحرة الَى

  :)ىُت الُاؾُل  )بلحزي  .َىخاز 45000000الخٓحرة الَى

ت الٗامت للٛاباثو حكٝغ مهالر وػاعة الٟالخت مً زال٫  ويى يمً ألا  خـاثس وػىُت 08ٖلى  اإلاضًٍغ

ا  ؤما وػاعة الش٣اٞت ٞدكٝغ   َىخاز 1665361الترجِب اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ  و التي حُٛ  مؿاخت بظمالُت ٢ضَع

ــا ُٖلى ٧. مً خٓحرح  ال  . َىخاز 56400000اؾُل  و اله٣اع اللخان جتربٗان ٖلى مؿاخت ٢ضَع

ت جترب٘ ٖلى ما ًٟى١  ج( الصخــــساء:   ؤي ما ٌٗاص٫ ؤعب٘ 2ولم ملُىن  2ٖباعة ًٖ ًَبت قبه مؿخٍى

ؤزماؽ اإلاؿاخت ال٩لُت للبالص  جخمحز بغمالها اإلاخىاَُت و ظبالها الٛغاهدُت و البر٧اهُت  و واخاتاا الخالبت  

ت  ت و ؾهى٫ حجٍغ اإلاخىازغة ٖبر مىا٣َها  و بٛاباث الىسُ. و جغبت زهبت و ٦شبان عملُت و ًَا  صخٍغ

اممخضة ي  ولًاث الجىى  ٖلى ٚغاع بؿ٨غة حٗخبر و  .3  ٚغصاًت  و ع٢لت  جمجراؾذ  ؤصعاع.... و ٚحَر

ت مً ؤ٦بر الصخاعي ي  الٗالم الٛىُت ظضا بالكىاَـض  سُت الصخغاء الجؼاثٍغ التي جمش. الُبُُٗـــت و الخاٍع

ت الكاؾٗت  ت للمى٣ُت و للخًاعاث اإلاخٗا٢بت ٖلحاا  ٞالصخغاء الجؼاثٍغ و ما جمخل٨ه الظا٦غة اإلادْٟى

مً بم٩اهُاث ؾُاخُت َاثلت ظٗ. مجاا وظهت ؾُاخُت مُلىبت ي  الؿى١ الؿُاح  الضوي  الظي ؤصع٥ 

 .مضي ظاطبُتاا

                                                           
1
ت  ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش ٢459/83غاع ع٢م   الجٍغ  .٩ًىلىظُت الُبُُٗت ي  الجؼاثغ اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاىاعص و الىٓم ؤلا 23/08/1983  الهاصع بخاٍع

2   
 .monde.com-www.algerieاإلاى٢٘   ميكىع ٖلى "الجصاثس الخـاثس الىػىُت" م٣ا٫ بٗىىان:

3
 fr.wikipedia.org: ى٢٘مإزىطة  مً اإلا  "حوسافُا الجصاثس": مٗلىماث ميكىعة بٗىىان  

http://www.algerie-monde.com/
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ٌٗض اؾخٗما٫ مُاٍ اإلاىاب٘ الخاعة ي  الجؼاثغ ج٣لُضا ًًغ  بجظوعٍ بيى ٖهض  د( الخماماث اإلالدهُت:

جؼزغ الجؼاثغ بٗضص ٦بحر مً    خُض1الؿىحن الغومان الظًً اَخمىا هاظٍ اإلاهاصع اإلاٗضهُت مىظ ؤلٝ

خماص ٖلحاا ي  بَال١ ٖغى ؾُاح  خمىي  ألاخىاى و الخماماث اإلاٗضهُت الُبُُٗت  التي ًم٨ً ؤلٖا

ت  ممحز. غة م2014ي  ؾىت  مىبم 202بط بلٜ عنُض البالص مً اإلاىاب٘ الخمٍى   بياٞت بيى ٞغم الهاثلت اإلاخٞى

ِ الؿاخل  مً  . و ٧اهذ الؿلُاث ٢ض 2زال٫ ب٢امت مغا٦ؼ للمٗالجت بمُاٍ البدغلئلؾدشماع ي  الكٍغ

 مدؼاث ملدهُت 08جمل٪ الجؼاثغ ٣ِٞ مً اإلاىاب٘ اإلادهاة. َظا و  مىبم 50مىدذ عزها إلؾخٛال٫  

لحن  جي طاث مغا٤ٞ بؾخ٣با٫  و مٗضاث ٧اُٞت  و بقغاٝ َبي ٖلى ًض ؤَباء مَا ٖمىمُت طاث َاب٘ َو

٤ ألاؾالُب الٗلمُت لخ٣ اًت الُبُت لؤلٞغاص ال٣انضًً بلحاا  مؿحرة مً ٢ب. الكغ٦ت ٞو ضًم الٖغ

ت للخماماث اإلاٗضهُت )   :3ه  ( la Société Algérienne de Thermalismeالجؼاثٍغ

 غاعة بىلًت )جلمؿان(؛  خما  بٚى

  خما  بىحجغ بىلًت )ٖحن جُمىقيذ(؛ 

 خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(؛ 

 ٛت  )ٖحن الضٞلى(؛  خما   َع

 غ٢ىع )ؾ٠ُُ(؛خما  ٢ 

  خما  الهالخحن )بؿ٨غة(؛ 

 خما  عب  ) ؾُٗضة(؛ 

 .)حن ) ٢اإلات  خما  مسخَى

ؤما ب٣ُت اإلااؾؿاث الىاقُت ه  ماؾؿاث جابٗت للخىام الظًً خهلىا ٖلى ٣ٖىص ؤلامخُاػ مً 

م لخل٪ اإلاىاب٘ مً البلضًاث التي جمخل٨ها باإلياٞت بيى مغ٦ؼ للٗالط   الىػاعة الىنُت بٗض بٗض جإظحَر

"  و الظي ًترصص ٖلُه  آلالٝ مً الجصاثس اللاصمتبىلًت " طُدي فسج"بمُاٍ البدغ الظي ج٣٘ بمضًىت "

٤ َبي مخسهو ٖاي  ال٨ٟاءة حن و ألاظاهب ٖلى مضاع الؿىت لئلؾخٟاصة مً زضماث ٍٞغ  .4الجؼاثٍغ

سُت، اإلاىازد .2.1.1 ت الجؼاثغ بةعر ٦بحر و مخىٕى مً اإلاٗ جىٟغصو الثلافُت:  الخاٍز ذ  و الخًاٍع الم الخاٍع

 ُ  ــاإلاخىؾ الم   وــــؤلاؾ غب   وـــاهخمائاا الٗ ٖلى ضا خُاـــقاَ و ؤلاوؿاهُت اعةــــــللخً مجاا مهضا .ــظٗ الظي

                                                           
1
ت في الجصاثس"م٣ا٫ بٗىىان:    .www.rahhala.net :اإلاى٢٘  ميكىع ٖلى "الظُاخت الخمٍى
2 

 .2007ظاهٟ   31  الؿٗىصًت  10291ًىمُت الكٍغ ألاوؾِ  الٗضص  "الخماماث اإلالدهُت بالجصاثس.. ملصد الظُاح مً ول ميان"، م٣ا٫ بٗىىان:
3 S. OUALI, «Les sources Thermales en Algérie », Division Energie Solaire Thermique et Géothermie, Centre 

de Développement des Energies Renouvelables, Alger, Algérie 
 ًىمُت الكٍغ ألاوؾِ  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤.  4

http://www.rahhala.net/
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٣   ٞاإلاٗالم و ت ؤلاٍٞغ سُت اإلاىظىصة الىزاث٤ و اإلاخاخ٠ و ألازٍغ  ٖٓمت و ٖغا٢ت ٖلى حكهض الجؼاثغ ي  الخاٍع

ُٛت ت ٖلى الجؼاثغ بضاًت مً الخًاعةاإلاخٗا٢ب الخًاعاث  زم الخًاعة الُٟي٣ُُت بيى الخًاعة ألاماَػ

ش ٖلى هٟؿها ٞغيذ التي الخًاعة ؤلاؾالمُت  ؤزحرا و البحزهُُت ٞالخًاعة الغوماهُت . و مً جل٪  1الخاٍع

 : 2و ه  الُىوؿ٩ى  مىٓمت َٝغ مًنى٠  اإلاٗالم هظ٦غ ما ٢ض

 ا ضًىت باجىت  جممً م ولم 37ج٣٘ ٖلى بٗض : جُملاد  م 100" ٖا جسحان" ؤلامبراَىع  َٝغ مً بوكاَئ

٤ عوماو  ًه. بحن مضًىتي "   ". جبظت" و "الماشٖلى ٍَغ

 :بالجؼاثغ الغوماهُت اإلاىظىصة اإلاضن ؤ٢ض  مً و ه  بىلًت ؾ٠ُُ  ج٣٘ حمُلت. 

 ت اإلاىا٢٘ مًج٣٘ بىلًت جلمؿان  و  : خماد بني كللت ذ  للجؼاثغ ٧ىجااال الترار ي  الهامت ألازٍغ  خاٍع

غ  الخماصًت و صولت للضولت و آزاع بؾالمُت  آزاع و ال٣ضًمت  و ال٣بىع  ٧األؾىاع عوماهُت آزاع ٖلى جخٞى

 .اإلاىخضًً

 :ش الجُىلىظُت  و ٌٗىص َبُٗخه خُض مً الٗاإلاُت و ؤعوٕ اإلاىا٢٘ ؤَم مً ٌٗخبر الؼاطُلي  َظا جاٍع

اجه ه ي ٖٓمخ و جخجلى   .مق طىت  6000 بيى اإلاى٢٘ َبُٗت ال٩اثىاث الخُت التي ٖلى  جض٫ التي خٍٟغ

 .ٖاقذ باإلاى٣ُت

 ش ٌٗىص ٣ً٘ بىلًت ٚغصاًت و الظي  محزاب: كصس  َظا ًمحز و ما مُالصي  الٗاقغ ال٣غن  بيى بىاثه جاٍع

 ًٖ ٖباعة و ه  صخغاوي  بُاب٘ جهامُم طاث ٢هىع  زمؿت به جدُِ بط ٢ُمخه الجمالُت  اإلاى٢٘

 . اإلاى٣ُت ي  البِئت َبُٗت م٘ مخىاؾبت َىضؾت بؿُُت طاث مدهىت ٢غي 

 التي جؼزغ هاا الجؼاثغ.  الٗخ٣ُت الغوماهُت جمش. جِباػة واخضة مً ؤظم. اإلاضن: جِباشة 

 :ؤظم. بخضي جمش. ٖكغ  و  الؿاصؽ ال٣غن  ي  الٗشماهُىن  الٗانمت  قُضَا ج٣٘ بالجؼاثغ اللصبت 

ا مى٢ٗا ٧اهذ اإلاخىؾُُت  ي  اإلاى٣ُت الهىضؾُت اإلاٗالم اظُحن ججاٍع  .ق.م 4  ال٣غن  زال٫ لل٣َغ

جياإلاخاخ مً َا  للجؼاثغ بغنُض و الش٣اي  الخًاعي  الترار ًخمحز ٦ما   هظ٦غ ٠ التي جىدكغ ي  الترا  الَى

 :3مجاا

 الجؼاثغ الظي ؤوكإ  ي  اإلاخاخ٠ ؤ٢ض  مً الظي ٣ً٘ بىلًت  ٢ؿىُُىت  و ٌٗخبر طحرجا: الىػني اإلاخدف

ضاص ال٨بحرة زهُها لجم٘ اث مً ألٖا  الكغ١  مى٣ُت مؿخىي  و ٖلى باإلاضًىت  ا٦دكاٞها جم التي الخٍٟغ

 الجؼاثغي ٩٦..

                                                           
جي اإلاجلـ 1 مبر    16الضوعة  "الىػىُت الظُاخُت الظُاطت جددًد ؤحل مً مظاَمت"،الاظخماع  و الا٢خهاصي الَى  2000.هٞى

2
 L‟Office Nationale du Tourisme, "Sites algériens classés au patrimoine mondial de l’Unesco", Publie sur le 

site : www.ont.dz. 
ىُت اإلااؾؿت والاظخماع   الا٢خهاصي الضلُ.  3  .339 م   1989َبٗت الجؼاثغ  وؤلاقهاع  لليكغ الَى

http://www.ont.dz/
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 اث به الٗانمت  بط حٗغى بىلًت الجؼاثغ ًىظض الىػني: بازدو مخدف الكٗى   و  ؤن. ًٖ خٍٟغ

ش  ٢ب. ما لٗهىع  حٗىص ؤزغي  ت بياٞت الخاٍع ت مً ال٣ُ٘ ألازٍغ ت مخىٖى  ٣ُت.ؤلاٍٞغ بيى مجمٖى

 غان  بمضًىت ٣ً٘ شباهت: الىػني اإلاخدف اث ٌكم. َو ش  و  ٢ب. ما حٗىص بيى ٖهىع  خٍٟغ الخاٍع

ً الُبُٗت ٖلى  مٗغوياث ؤزغي ًٖ  الكٗى . ؤن. ٖو

 اإلاغجبُت  ي  آلازاع مٗغوياجه جخسهو الٗانمت  بىلًت الجؼاثغ ًىظض للمجاَد: الىػني اإلاخدف

ت. بالشىعة ٍغ  الخدٍغ

 ؤلىان  به حٗغى الٗانمت ؤًًا  ٣ً٘ بالخامت بىلًت الجؼاثغ الجمُلت: ىن للفى الىػني اإلاخدف

غ  و الٗهغي ٧الغؾم  و الًٟ مسخلٟت مً  و الى٣ل. الىدذ  الخهٍى

 اإلاخد٠ َظا ًًم الٗانمت  بىلًت الجؼاثغ بال٣هبت ًخىاظض الؼلبُت: للفىىن  الىػني اإلاخدف 

ت مما جؼزغ به الجؼاثغ مً نىاٖت مٗغوياث  قٗبُت. و ٞىىن  و ج٣الُض  لُضًت ج٣ مخىٖى

 و حك٨ُلت مً آلازاع  الٟؿُٟؿاء مً ٢ُٗا ًًم جُم٣اص بىلًت باجىت  بمضًىت ًىظض جُملاد: مخدف

 و الخمازُ.. ٧الى٣ىص و ألاؾلخت ال٣ضًمت

 ت مً آلازاع ال٣ضًمت التي ًدخىي  ٖىابت  بمضًىت ًىظض َُبىن: مخدف ش ًٖ حٗبر ٖلى مجمٖى  َظٍ جاٍع

 .الغوماو  ىمُضيالى اإلاضًىت

ُت بياٞت بيى ؤن ت   الهىاٖاث الخ٣لُضًت و الخٞغ حٗخبر ظؼءا َاما مً اإلا٩ىهاث الش٣اُٞت اإلااصًت الجؼاثٍغ

و التي جخجلى ؤَمُتاا مً زال٫ ٖال٢تاا ب٩. ما له نلت بدُاة الكٗب الجؼاثغي ٖلى مغ الٗهىع  لخ٩ىن 

ت جى٣. مً زاللها اإلاٗالم الش٣ا ت ٖبر ألاظُا٫ اإلاخٗا٢بت  باإلياٞت بظل٪ َمؼة ون. خًاٍع ُٞت الجؼاثٍغ

للبلض و جغ٢ُت ٢ُاٖه الؿُاح . و جدىٕى الهىاٖاث  الؿُاخُت جدؿحن الهىعة ي  اإلاهم بيى صوعَا

خماصَا ٖلى اإلاىاص ألاولُت  و اللمؿت اإلادلُت ٦هىاٖت ألزغي هٓغا مى٣ُت ي  الجؼاثغ مً الخ٣لُضًت  إٖل

ا ٖتو نىا الخل   نىاٖت الٟساع  و ؼ  و الخُا٦ت  ... و ٚحَر خُض حكحر ؤلاخهاثُاث  .الؼعاب   و الخٍُغ

  بيؿبت وؼاغ بهخاجي 65674الهىاٖـــت الخ٣لُضًت ي  الجؼاثغ ٌكم. ٖلى ؤن ٢ُإ  م2014 اإلايكىعة ؾىت

اصة ججاوػث   :1  مىػٖت ٧اآلح وؼاغ بهخاجي 51640التي ؤخهذ  م2013م٣اعهت بؿىت  %27ٍػ

  ؛ 32871الٟىُت:  الخٝغ الخ٣لُضًت و 

  :٘؛ 7136الخٝغ اإلاىخجت للؿل 

  :25667الخٝغ اإلاىخجت للخضماث. 

                                                           
1 

 .www.matta.gov.dzميكىعة ٖلى مى٢٘ وػاعة التاُئت الٗمغاهُت  الؿُاخت و الهىاٖت الخ٣لُضًت:  ؤلاخهاثُاث
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ت اإلاىعوزاث الش٣اُٞت ُٞم٨ً ال٣ى٫ ؤجاا مً ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالخٓاَغاث ى  الخًاٍع  ن التي ل ًؼا٫ الجؼاثٍغ

.  ٖلحاا هاا  و ًداٞٓىا ًخمؿ٩ىن  قهغ  ؤو ؤؾبٕى  ٩ًاص ًمغ ل ب٢امتاا بط ٖلى بدُض ًىاْبىن  مىظ ػمً ٍَى

ً بل حن ي  مسخل٠ مىا٤َ الَى ما بُٗض مً ؤُٖاصَا ؤو مىاؾبت مً  مضًىت و جدخٟ. ٖلى الجؼاثٍغ

ُاص وص٤ُ٢ قام. بيى بهجاػ بخهاء الىنى٫  مىاؾباتاا مدلُت  و ٢هض  الش٣اُٞت والخٓاَغاث إلاسخل٠ ألٖا

ذ مهالر والًت 48 ٖبر اإلادلُت ىُت ٨ٟغةم بٖضاص ي  مضة مىظ الؿُاخت وػاعة قٖغ ُاص لخل٪ َو اإلادلُت   ألٖا

جىمُت اإلاىخجاث  بؾتراجُجُت و صٖم َظٍ الخٓاَغاث إلؾخسضامها يمً ما مً قإهه اإلاؿاٖضة ٖلى جشمحن

مدلُت ٖالُت  بياٞت بيى بَخما  ٦بحر ٖلى  و جض٣ٞاث ؾُاخُت عواظا جل٣ى الؿُاح  التي الش٣اُٞت لل٣ُإ

 .1الضوي  اإلاؿخىي 

  دخُـت في الجصاثس:زصاثص البيُـت الخ .2

  الؿلُاث ²هم2381741لم ٌؿاٖض امخضاص مؿاخت الترا  الجؼاثغي ٖلى ع٢ٗت ظٛغاُٞت قاؾٗت ج٣ضع بـ 

ا ؤمغا   اإلادلُت ي  مىاظهت العجؼ الىاضر ي  قب٨ت البجى الخدخُت ال٣اٖضًت َغ بط ظٗ. جىمُتاا و جٍُى

ٗملُت مً مىاعص مالُت ضخمت ما ٧اهذ نٗبا ٖلى ٧اٞت الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت هٓغا إلاا جخُلبه جل٪ ال

اث الؿاب٣ت  بياٞت بيى  لت التي محزث الٗكٍغ الجؼاثغ لدؿخُُ٘ بجاختاا ي  ْ. ؤؾٗاع اإلادغو٢اث الهٍؼ

حؿغ  وؿبت ٖالُت مً َظٍ ؤلاًغاصاث ي  جضُٖم ال٣ىة ألامىُت الغصُٖت الضازلُت  و ٖلى مداولث 

ابُت  بالخ ما٫ ؤلاَع بُت.  ٚحر ؤن يغوعة ٖملُت جىمُت و بوٗاف بنالح بٌٗ ما َالخه ألٖا ضمحر و الخسٍغ

جي مً ظهت  و جُىع ؤؾٗاع الىِٟ م٘ جدؿً ألاويإ ألامىُت  الظي   َظٍ البيُت لضٖم ؤلا٢خهاص الَى

غ  ت للؿع  مً ؤظ. جغ٢ُت و جٍُى خه ي  الؿىىاث ألازحرة مً ظهت ؤزغي  صٞ٘ الؿلُاث الجؼاثٍغ ٖٞغ

ا ظظابا و مىاٞؿا لىٓحراتاا ي  الضو٫ ألازغي  و َى ألامغ الظي قب٨ت البجى الخدخُت و ب٦ؿاها ا زىبا ٖهٍغ

ت مىظ ؾىت   . م2001ؤزبدخه اإلاسههاث اإلاالُت الٗالُت التي عنضث لهظا الهضٝ ي  بغامجها الخىمٍى

ت بغهامجها الخىمىي اإلاٗغوٝ بـ "م2000ٟٞ  ؾبخمبر مً ؾىت  بسهامج ؤلاولاغ   ٢ضمذ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ا بض٫ % 60لخد٤ُ٣ وؿبت همى جه. بيى  2"م2004-2001خصادي ؤلاك   ي  طاث الؿىت  اإلاسجلت % 30ؾىٍى

 :3  ج٣اؾمخه ؤعب٘ مداوع ٦بري ه ملُاز دج 525و الظي صٖم بٛالٝ ماي  ٢ضٍع 

 ( ال٨بري و الهُا٧. ال٣اٖضًت ٘  (؛%40.10اإلاكاَع

 ُت الخىمُت اإلادل  (؛%38.80)ت و البكٍغ

                                                           
1
ُاصللؿُاخت   الىَجي الضًىان   . 18م وكغ  ؾىت بضون  الجؼاثغ  الضًىان  مُبٗت    33الٗضص ؾُاخت  الجؼاثغ مجلت:   بالجؼاثغ" اإلادلُت "ألٖا

2
.  "2004-2001ولاغ ؤلاكخصادي "بسهامج ؤلاجم جؼ٦ُت و اإلاهاص٢ت ٖلى    .2001ي  ؤٍٞغ

3
جي ؤلا٢خهاصي و ؤلاظخماع   س خىٌ الىطلُت ؤلاكخصادًت و ؤلاحخماكُت للجصاثس زالٌ الظداس ي الثاوي مً طىت اإلاجلـ الَى  .87  م م"2001،" جلٍس
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  (؛%12.40البدغي ) الهُضصٖم الٟالخت و 

  (.%08.60) ؤلانالخاثصٖم 

غ البيُت الخدخُت بخسهُو ما ٌٗاص٫  ملُاز  210.5خُض ٨ٖـ َظا البرهامج خغم الخ٩ىمت ٖلى جٍُى

مً مجم. ٚالٞه اإلااي  لهظا لخدؿحن البجى الخدخُت اإلااثُت  و البجى الخدخُت الخضًضًت  و ألاقٛا٫  دًىاز

 وئ  و اإلاُاعاث  و الُغ٢اث. الٗمىمُت  و يمان ألامً ي  اإلاىا

٦ما ٢غعث الؿلُاث بؾخ٨ما٫ بغهامج خ٩ىمتاا الخىمىي الؿاب٤ الظي ؤؾـٟغ ٖـً هخـاثج ظـض بًجابُـت  مـً 

" م2009-م2005بسهــــــامج دكــــــم الىمــــــى ؤلاكخصــــــادي زــــــال٫ اٖخمــــــاص البرهــــــامج الخماســــــخي الخ٨مُلــــــ  اإلاٗــــــغوٝ بـــــــ "

ٚــــالٝ مــــاي  ضـــــخم هدُجــــت لخدؿــــً ؤؾـــــٗاع عنــــض لـــــه الــــظي خ٣٣خــــه الـــــبالص  خُــــض   إلاىانــــلت صٖــــم الىمـــــى

ملُـاز دج 4202.70 بــ البترو٫  الظي وا٦ب جلـ٪ الٟتـرة ٢ـضع 
ع ؤؾاؾـُت   و قـم. َـظا اإلاسُـِ زمؿـت مدـاو 1

 جمشلذ ي :

 ( 45.4%0جدؿحن ْغوٝ مِٗكت الؿ٩ان)؛ 

 ( غ الهُا٧. ال٣اٖضًت  ؛(40.5%0جٍُى

 ( 08صٖــــــم الخىمُت ؤلا٢خهاصًت%)؛ 

  غ  ؛  (%04.80ٗمىمُت )الخـــــضمت الجٍُى

 (  ال غ الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت الاجها٫ و ؤلٖا  .  (%01.20جٍُى

غ الهُا٧ــ. ال٣اٖضًــت ٖلــى زــاو  ؤ٦بــر مبلــٜ مــً اإلاسُــِ بٗــض بغهــامج جدؿــحن ْــغوٝ  خُــض هــا٫ بغهــامج جُــٍى

 الظي ؾاٖض ٖلى جدؿحن وا٢٘ البيُت الخدُت ي  الجؼاثغ.     ملُاز دج 1703.10مِٗكت الؿ٩ان  ٢ضع بـ 

ـــــغة اإلامخــــضة مــــً  ــــت ببرهــــامج زماســــخي آزــــغ للٟخـ ــــت مؿــــحرتاا الخىمٍى ـــــى  م2010و وانــــلذ الؿــــلُاث الجؼاثٍغ بلــ

ـؼ زـالر ملُـاز دج 21214بٛـالٝ مـاي  ٢ـضع بــ بسهامج جىػُـد الىمـى ؤلاكخصـادي"  ٖٝغ بـ "م 2014   زهـو لخٍٗؼ

 :2مداوع ؤؾاؾُت جمشلض ي 

  مً بظماي  الٛالٝ اإلااي ؛ 45.4%2بغهامج جدؿحن ْغوٝ مِٗكت الؿ٩ان بيؿبت 

  غ الهُا٧. ال٣اٖضًت بيؿبت  مً بظماي  الٛالٝ اإلااي ؛ 38.5%2بغهامج جٍُى

  مً بظماي  الٛالٝ اإلااي . 16.0%5بغهامج صٖم الخىمُت ؤلا٢خهاصًت بيؿبت 

                                                           
1

لُذ  ت  ظامٗت "201-2000دزاطت جلُُمُت لظُاطت ؤلاولاغ ؤلاكخصادي اإلاؼبلت في الجصاثس في الفترة ،"هبُ. بٞى   م٣ا٫ ميكىع ي  مجلت ؤبدار ب٢خهاصًت و بصاٍع

 .2012  صٌؿمبر 12بؿ٨غة  الٗضص 
2
ش: الىػعاء مجلـ ظخمإب بُان  "2014-2010"بسهامج الخىمُت الخماس ي ٖغى    .24/05/2010  بخاٍع
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ــــت الشالزــــت الؿــــاب٣ت ٧ــــان لهــــا الــــضوع الٟٗــــا٫ يــــ  جدؿــــحن و  و ٖلــــى الٗمــــى  ًم٨ــــً ال٣ــــى٫ ؤن البــــرامج الخىمٍى

غ٢ُــت وا٢ـــ٘ البجـــى الخدخُـــت يـــ  الجؼاثـــغ م٣اعهـــت بؿــىىاث الدؿـــُٗىاث  مـــا ٢ـــض ٌُٗـــ  الـــبالص ٞغنـــت للجاـــىى ج

بمسخلــ٠ بال٣ُاٖـــاث ؤلا٢خهــاصًت ٖمىمــا  و ال٣ُــإ الؿــُاح  زهىنــا  ٚحــر ؤهــه ًجــب ٖلحاــا ؤلاؾــغإ يــ  

ــــت ــــت الخالُــــت و التــــي ؾــــ٩ُىن لهــــا صوع ٦بحــــر يــــ  حُٛحــــر مالمــــذ زاَع البجــــى الخدخُــــت  بجمــــا  الىعقــــاث الخىمٍى

ــــت. و ؾــــىداو٫ يــــ  الٗــــغى اإلابــــحن ؤصهــــاٍ الخُــــغ١ بيــــى ؤَــــم مــــا جمخل٨ــــه الجؼاثــــغ يــــمً قــــب٨ت البجــــى  الجؼاثٍغ

جي:   الخدخُت التي جمش. صٖامت ؤلا٢خهاص الَى

 ػبىت الهُاول اللاكدًت للىلل: 1.2

 :ت ٣ا إلخهاثُاث وػاعة ألاقٛا٫ الٗمىمُت ٞةن  ػبىت الؼسكاث البًر غ التي مؿذ ٖملُاث الخٍُىٞو

ًخسللها ؤ٦ثر مً  ولم 114803.187قب٨ت ٣ًاع  َىلها الـ مجم. الُغ٢اث ؾمدذ للجؼاثغ بدُاػة 

 .1اإلابحن ؤصهاٍ (05)مىػٖت خؿب ما َى مىضر ي  الجضو٫ ميؼإة فىُت،  4804
 

 (: جىشَم ػبىت الؼسكاث و الجظىز وفلا لؼبُلها 05حدٌو زكم )

م )ولم( كدد الجظىز    ػٌى الؼٍس

م وػني 29601.02 2810  ػٍس

م والجي 23163.931 1404  ػٍس

م بلدي 62038.236 590  ػٍس

ـــــىق 114803.187 4804 ـــــجمـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  اإلاـ

 اإلاصدز: اإلاىكم ؤلالىترووي لىشازة ألاػواٌ اللمىمُت.

بخدؿـــحن  م(2009-م2005)و ٢ـــض ؾـــمذ بغهـــامج صٖـــم الىمـــى ؤلا٢خهـــاصي يـــ  الخماســـخي اإلامخـــض مـــً الٟتـــرة 

  خُـــض ٧اهـــذ الـــىػاعة م1999الخالـــت الٗامـــت لكـــب٨ت الُغ٢ـــاث م٣اعهـــت بالخالـــت التـــي ٧اهـــذ ٖلحاـــا ؾـــىت 

مـــــً  %85بلٛـــــذ مـــــا ٣ًـــــاع  الــــــ  م2009الىنـــــُت ؤقـــــاعث يـــــ  و٢ـــــذ ؾـــــاب٤ ؤن وؿـــــبت ألاؾـــــلٟذ يـــــ  ؾـــــىت 

٣ُــا  و الـــ بمىــا٤َ قــم %50اإلاجمــٕى الٗــا  للكــب٨ت  يــ  خــحن  ل جخجــاوػ ُٞــه َــظٍ  اليؿــبت الـــ  ا٫ بٍٞغ

٣ُــــت  ٦مــــا ؤن   % 30  7مــــً قــــب٨ت الُغ٢ــــاث يــــ  الجؼاثــــغ ًٟــــى١ ٖغيــــها  %80يــــ  مجمــــ. ال٣ــــاعة ؤلاٍٞغ

٣ُـا  و  %30  ي  خحن ؤن طاث اليؿبت ل جخٗضي ؤمخاز ٣ُـت %10ي  قما٫ بٍٞغ   2يـ  مجمـ. ال٣ـاعة ؤلاٍٞغ

بهجــاػ هٓــا  الجضًــض للخ٨ٟــ.  ٦مــا جــمو َــى مــا ًــض٫ ٖلــى ؤَمُتاــا و ظىصتاــا م٣اعهــت بــضو٫ جلــ٪ اإلاىــا٤َ. 

ـت للٗخـاص  و التـي مـً قـإجاا يـمان  خـحـرة 15و  داز للصـُاهت 500بهُاهت َظٍ الكب٨ت ًخ٩ىن مـً  ظهٍى

ت ي  ظمُ٘ ألاو٢اث.  زضمت ٖمىمُت ظىاٍع

                                                           
1
  .www.mtp.gov.dz :اإلاى٢٘ ؤلال٨تروو  لىػاعة ألاقٛا٫ الٗمىمُت ميكىعةمٗلىماث  

2
س ملخص كً خصُلت زُت ٖم. و بغامج ٢ُإ ألاقٛا٫ الٗمىمُت    مبر  ،"2014-2010، و بسهامج 2009-2005"جلٍس  .2009وػاعة ألاقٛا٫ الٗمىمُت  هٞى



تنافسية الوجوة السياحية اجلزائرية            الفصل الرابع:                                                                                                                  

202 

ـــ٤ الؿـــُاع قـــغ١    ٦مـــا ولـــم 1132مـــا ٣ًـــاع   م2014ٚـــغ  الـــظي بلـــٜ َىلـــه بيـــى ٚاًـــت  -بيـــاٞت بيـــى الٍُغ

٣ا للمٗـاًحر  مدؼت زدماث 60ججهحٍز بـ حٗم. قغ٦ت هُٟا٫ ٖلى  ٖلى ظاهبُه  م٘ الؿع  بيى  تاُئخه ٞو

ت مً مغا٦ؼ ؤلاؾتراخت  و الهُاهت  و مدُاث الضٞ٘ مؿخ٣بال.  الضولُت  بمجمٖى

  :ما ٣ًاع  الـ م2014بلٜ َى٫ قب٨ت الؿ٨٪ الخضًضًت ي  الجؼاثغ ؾىت ػبىت الظىً الخدًدًـت 

غ بيى ؤن  .1خؿب بخهاثُاث خ٩ىمُتولم  4286 مجاا ٖباعة ًٖ ؾ٨٪  ولم ٦283ما حكحر الخ٣اٍع

ض مً ت 200 خضًضًت م٨هغبت  بياٞت بيى ؤجاا جخىٞغ ٖلى ؤٍػ و ٢ض جضٖم َظا ال٣ُإ   مدؼت ججاٍز

ت الؿاب٣ت و الخالُت ٘ ضخمت ي  البرامج  الخىمٍى  .2باهجاػ مكاَع

 الجؼاثـــغ خُـــض ًىدكـــغ يـــ   زـــالر  : ٌٗخبـــر مـــً قـــب٩اث الى٣ـــ. الخضًشـــت ؤلاؾـــخٗما٫ يـــ ػـــبياث الترامـــىاي

لُهــبذ ؤويــى قــب٨ت جغامــىاي يــ  م 2011ولًــاث   و ٧ــان جغامــىاي ولًــت الجؼاثــغ الٗانــمت ٢ــض صقــً يــ  

ـغان التـي مدؼـت 38مغوعا بــ  ولم 23الجؼاثغ بُى٫ بظماي  ٣ًضع بـ    و اهخ٣لـذ هٟــ الٗملُـت بيـى ولًـت َو

و  ولـم 7.2 مـىاي ولًـت ٢ؿـىُُىت الـظي ًبلـٜ َىلـه  و زِ جغامدؼت 32ًمغ بـ  ولم 19جدىػ زُا َىله 

ـــت يـــ  ٧ـــ. مـــً ولًـــاث ٖىابـــت  ؾـــ٠ُُ  باجىـــت  مدؼـــاث 10ًمـــغ بــــ    ُٞمـــا ل ػالـــذ وعقـــاث ؤلاهجـــاػ ظاٍع

 .  3وع٢لت  ؾُضي بلٗباؽ  و مؿخٛاهم

 ــــض اإلاغ٦ــــؼي يــــ  ٢لــــب الٗانــــمت و حــــ   ولــــم13: ًمخــــض ٖلــــى مؿــــاٞت ػــــبىت اإلاُتــــرو و ًــــغبِ بــــحن حــــ  البًر

ـت مـً اإلادُـاث الىا٢ٗـت يـ  بٗـٌ البلـضًاث الٗانـمُت  و الـظي ججـغي الخغاف قغ  ٢ا  مغوعا بمجمٖى

  و مـــــً  اإلا٣ـــــغع ؤن ٌكـــــهض ولـــــم 09بـــــه ألاقـــــٛا٫ خالُـــــا لغبُـــــه بمُـــــاع الجؼاثـــــغ الٗانـــــمت ٖلـــــى مؿـــــاٞت 

م2025بدلى٫  ولم 55جمضًضاث ؤزغي لُه. بيى 
4.  

 ـــــ٘ ٖــــــضص اإلاهـــــاٖض الاإلاصـــــاكد الهىاثُــــــت ـــــت ال٨بــــــري : ٢ـــــغعث وػاعة الى٣ــــــ. ٞع هىاثُــــــت يـــــ  اإلاــــــضن الجؼاثٍغ

اث ؤلاػصخــا   خُــض بغمجــذ   مصــلدا َىاثُــا ٦15سُــىة لدؿــهُ. خغ٦ــت ألاٞــغاص و جسٟــٌُ مــً مؿــخٍى

ت مً الىلًاث  بياٞت بيـى الــ  اإلاىظـىصة خالُـا  لُهـبذ الٗـضص يـ   مصـاكد َىاثُـت 10ظضًضا ي  مجمٖى

 .5مهٗضا 25ًٚىن الؿىىاث اإلا٣بلت 

                                                           
1 

La Gouvernement Algerienne (2014), “Plan D’action Du Gouvernement Pour La Mise En Oeuvre Du 

Programme Du President De La Republique”. 
2
 OXFORD Business Group (2011), “The Report: Algeria 2011”, PP. 129. 

3
ُبت ؾُٗضي    غ ٢ُإ الى٣. ي   ،"الىلل اإلاظخدام في الجصاثس: الىاكم و آلافاق"مدمض بغا١ و َو مضازلت يمً ٞٗالُلذ اإلالخ٣ى الضوي  "بؾتراجُجُاث و آٞا١ جٍُى

  .07/08/2013الجؼاثغ"  ظامٗت اإلاؿُلت  
4
ش " مُترو الجصاثس"ٖماع خضب   اإلاضًغ الٗا  إلااؾؿت   ضة البالص  بخاٍع   .22/10/2015  ٖىض هؼو٫ يُٟا ٖلى ؤمىاط ال٣ىاة الشالشت  ه٣ال ًٖ ظٍغ

5
ض ٦ما٫    الٗلى  ؤلا٢خهاصًت  ٧لُت    مظ٦غة ماظؿخحر جسهو ب٢خهاص الخضماث  ٢ؿم"ؤزس الىلل البري كلى الخىمُت اإلاظخدامت: دزاطت خالت الجصاثس"باًٍؼ

ت و ٖلى     .197   م 2014-2013  ؾىت 03الدؿُحر  ظامٗت الجؼاثغ   الٗلى  ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع
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 :غ الجؼاثـغ ٖلـى ج َُاول الىلل الجىي مدًىـت  47مجاـا عخـالث بةججـاٍ  مؼـازا 13جىُلـ٤ مـً  مؼـازا 36خـٞى

ــــاصة 1ؤظىبُــــت دولــــت 28يــــ     زًــــٗذ مٗٓمهــــا لبــــرامج بٖــــاصة جإَُــــ. يــــ  الؿــــىىاث اإلاايــــُت مــــً ؤظــــ. ٍػ

ب٣ـضعة بؾـدُٗا   م٢2018ضعاث ؤلاؾخٗابُت  ٦ما ؾدخضٖم الجؼاثغ الٗانمت بمُاع صوي  آزغ ي  ؤوازغ 

  .ملُاز دج 33 خُض عنض للمكغوٕ الظىت /فسمالًحن مظا 10

 :ت ت خُض  ػبىت اإلاىاوئ البدٍس حٗخبر اإلاىاوئ بضون مىإػ ؤَم ظؼء مً الهُا٧. ال٣اٖضًت ي  الجؼاثٍغ

 بلدا 60حٗخبر عثت الجؼاثغ و اإلااقغ الظي ًدغ٥ باعومتر ب٢خهاصَا  هٓغا ألجاا جغبِ الجؼاثغ بىدى 

ت صازلُا و زاعظُا بط جًمً مىػٖت ٖلى ٧. ال٣اعاث  جاصي صوعا  َاما ي  جيكُِ الخغ٦ت الخجاٍع

ت %98 ت قب٨ت م٩ىهت مً 2مً مباصلث الجؼاثغ الخجاٍع  45  خُض جىدكغ ٖلى الؿىاخ. الجؼاثٍغ

 :3مكٛ. مىػٖت ٧الخاي  مُىاء بدسي 

 11  ججاعي مسخلِ )ججاعة  نُض  مدغو٢اث(؛ مُىاء بدسي 

 ً  ة و بُُىة(؛مخسههحن للمدغو٢اث )ؾ٨ُ٨ض مُىاءًً بدٍس

 31 ت؛ 06للهُض بما ٞحام  مسفإ بدسي و  مُىاء  مىاوئ اإلاىظىصة ي  اإلاىاوئ الخجاٍع

  ت؛ مُىاء بدسي  واخض للجَز

 مىاعة و ميكإة للضٞإ الؿاخل .   200 بياٞت بيى 

جدخ٨غ ماؾؿت ؾىهلٛاػ بهخاظهما و جىػَٗهما ي  الجؼاثغ  التي حٗٝغ الىهسبـاء و الوـاش: حوؼُت  2.2

جي بًٟ. َا٢تاا ؤلاهخاظُت التي ججاوػث  %99ُُت ٦هغباثُت حٗاص٫ وؿبت حٛ  12,930مً الترا  الَى

مىػٖت بحن الكب٩اث اإلاترابُت ي  الكما٫ و الكب٩اث اإلاٗؼولت ي  الجىى  التي بلٜ َىلها مُواواث 

 %54. بِىما بلٛذ وؿبت بهدكاع قب٨ت الٛاػ شبىن  8092341  خُض ًخم  جؼوٍض م2014ؾىت  ولم317097

جي مً زال٫ زٍُى بمضاص بلٜ َىلها    ما 2014  التي جؼوص ختى ؾىت ولم 91079مً الترا  الَى

 .4بالٛاػ الُبُع  شبىن  ٣ً4249857اع 

ً  5اإلاؿــخٛلت 65بلٛــذ وؿــبت امــخالء الؿــضوص الـــ  َُاوــل اإلاـــىازد اإلااثُـــت و الصــسف الصــحي: 2.3 ٖبــر الـــَى

ً ؤلاظمالُـــت التــي ج٣ــضع بــــ  %84.75 ٖىـــض م2015مؿــخىي ٢ُاســخي زــال٫ يـــ  قــهغ ٞبراًــغ   5.7مــً ؾــٗت الخســٍؼ

  َـــظا و حكـــحر الخ٣ـــضًغاث ؤن ٦6ىدُجـــت لدؿـــا٢ِ ٦مُـــاث مٗخبـــرة مـــً ألامُـــاع يـــ  جلـــ٪ الٟتـــرة/الظـــىت 3ملُـــاز م

                                                           
1 
OXFORD Business Group (2011), Ibid. 

2
 Ministère de la Participation et de la Promotion des lnvestissements, « Investir en Algerie », PP. 22. 

3
غة اإلاى٢٘ ؤلال٨تروو  لىػاعة ألاقٛا٫ الٗمىمُت   .www.mtp.gov.dz :مٗلىماث مخٞى

4
غة ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨تروو  إلااؾؿت ؾىهلٛاػ   . www.sonelgaz.dz :مٗلىماث مخٞى

5
اب هىزي"٦ك٠ الىػٍغ     .2016ؾضا بياي  جااًت ؾىت  12ًٖ بؾخال   "كبد الَى

6
ت  م٣ا٫ بٗىىان   ش"وظبت بمخالء الظدود بلوذ مظخىي كُاس ي "و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ   .2015ٞبراًغ  28 :  وكغ بخاٍع

http://www.sonelgaz.dz/
http://www.aps.dz/ar/economie/13166-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.aps.dz/ar/economie/13166-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ملُـــاز  14 مىػٖـــت بـــحن اإلاى٣ُـــت الكـــمالُت بــــ  /الظـــىت3ملُـــاز م 19.20بظمـــاي  اإلاـــىاعص اإلااثُـــت يـــ  الجؼاثـــغ ٣ًـــاع  

ُـت(  و اإلاى٣ُـت الجىىبُـت بـــ   /الظىت3ملُاز م 02ؾُالن ؾُخ  و  /الظىت3ملُاز م 12) /الظىت3م  5.2مُاٍ ظٞى

ُت( /الظىت3م ملُاز 05مُاٍ ؾُدُت و  /الظىت3م ملُاز 0.2) /الظىت3ملُاز م  .1مُاٍ ظٞى

ً صعظـت ٖا ً ؾـىت الؿـاب٣ت يـ  ج٩ـٍى لُـت و ؾاَمذ الٓغوٝ اإلاىازُت ال٣اؾـُت التـي سجــلذ زـــــال٫ الٗكـٍغ

مً الىع  لضي نىإ ال٣غاع بًغوعة اللجىء بيى مىاعص ؤزغي بضًلت ٦خدلُت مُـاٍ البدـغ و بٖـاصة اؾـخٗما٫ 

ــا. خُــض بغمجــذ الجؼاثــغ جــم  م2002لخدلُــت مُــاٍ البدــغ مىــظ ؾــىت  مدؼــت 21اإلاُــاٍ اإلاؿــخٗملت بٗــض جُهحَر

. بِىمــا /الظــىت3ملُــىن م 111.45مــً بُجاــا  و ًبلــٜ حجــم اإلاُــاٍ الىاججــت ٖــً الخدلُــت  مدؼمــت 13ؤلاهتاــاء مــً 

 600ب٣ــــضعة مٗالجــــت ٢ــــضعث بـــــ  مدؼــــت 102بلــــٜ ٖــــضص مدُــــاث مٗالجــــت مُــــاٍ الهــــٝغ الهــــخ  يــــ  الجؼاثــــغ 

 .2م2020بياُٞت ي  آٞا١  وخدة 40  و مً اإلاىخٓغ ؤن جخٗؼػ بةهجاػ َىخىمتر مىلب

الًــــــبِ ؤن ٖــــــضص حكــــــحر بخهــــــاثُاث ؾــــــلُت . البنــــــى الخدخُــــــت لخىىىلىحُــــــا اإلاللىمــــــاث و ؤلاجصــــــاٌ: 4.2

 3بيؿـــبت ٦شاٞـــت َاجُٟـــت مؼـــترن، 3098787بلـــٜ مـــا ٣ًـــاع   م2014مكـــتر٧  الهـــاج٠ الشابـــذ يـــ  الجؼاثـــغ ؾـــىت 

م2013م٣اعهــــت مـــ٘ ٖـــضص مكـــتر٦حن ؾــــىت  %01.28 -و َـــى ع٢ـــم قــــهض بهسٟايـــا ٣ًـــضع بــــ  ،%07.85بــــ٢ـــضعث 
4  

ؿـــخىاٍ الـــغصيء يـــ  ج٣ـــضًم الـــظي ٖـــٝغ بم (WLL)هدُجـــت للخسلـــ  الؼبـــاثً اإلالخـــّى ٖـــً ؤلاقـــترا٥ الالؾـــل٩ 

 اإلابحن ؤصهاٍ.  (06)الخضمت  و ٢ض جىػٕ ٖضص اإلاكتر٦حن ٦ما َى مىضر ي  الجضو٫ 
 

 (: جىشَم كدد مؼتروي الهاجف الثابذ 06حدٌو زكم )

2014 2013 2012 2011  

 كدد اإلاؼترهحن )طليي( 2541272 2706374 2717385 2825827

ترهحن ) ال طليي(كدد اإلاؼ 518064 524958 421529 272960  

ـــــــــجمــــــىق 3059336 3231332 3138914 3098787  اإلاــــــــــــــــــــــــ

د و جىىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ  .اإلاصدز: وشازة البًر

٦مــا قــهض ٢ُــإ الهــاج٠ الى٣ــا٫ يــ  الجؼاثــغ خغ٦ُــت ٦بحــرة يــ  الؿــىىاث ألازحــرة بدُــض ؤنــبذ زــاو  ؤخؿــً 

ــض و ؤلاجهــالث الؿــل٨ُت و الالؾــل٨ُت  ٞــةن  ٢ُــإ بؾــدشماعي بٗــض ٣ــا لؿــلُت يــبِ البًر اإلادغو٢ــاث  ٞٞى

  و هاــظا بلٛــذ رنمؼــت 39517045مــا ٣ًــاع   م2013ٖــضص اإلاكــتر٦حن يــ  قــب٨ت الهــاج٠ الى٣ــا٫  بلــٜ يــ  ؾــىت 

                                                           
1

ت  اإلاهالر الٟالخُت لىلًت ؾ٠ُُ  فُت  " مضًٍغ   2011ؾبخمبر  21بلى   17 الهاػمُت مًاإلاىخضي الٗغب  باإلامل٨ت ألاعصهُت   "و دوزَا في الخىكُت اإلااثُت اإلاسؤة الٍس

 ."اإلاؼسوق ؤلاكلُمي للخىكُت اإلااثُت في الىػً اللسبي و دوز اإلاسؤة في ؤلازػاد و الخىكُت اإلااجي" :خى٫ 
2
 ."دوز الصزاكت في بدزان ؤلاطخدامت اإلااثُت في الجصاثس" ٦ما٫ عواًيُت و ؾٗض هللا ٖمغ  مضازلت بٗىىان  

3
 وؿمت  100  ٧. ج٣اؽ ال٨شاٞت بيؿبت ٖضص اإلاكتر٦حن ي 

4
ال  و ؤلاجها٫مٗلىماث مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨تروو  ل  ض و ج٨ىىلىظُا ؤلٖا  . www. mptic.dz : ىػاعة البًر

http://www.sonelgaz.dz/
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. ٞمــً 1مــً ؾــ٩ان الــبالص %102.11وؿــبت ؤلاقــترا٥ يــ  زــضماث اإلاخٗــاملحن الشالزــت للهــاج٠ الى٣ــا٫ ؤ٦ثــر مــً 

ٖلـى نــضاعة  "ؤوزاطــىىم جلُىـىم الجصاثــس"ًالخـٔ ؾــُُغة اإلاخٗامـ.  (07)زـال٫ اإلاُُٗـاث اإلابِىــت يـ  الجــضو٫ 

ؤي  مؼــترن 17574249ؾـى١ الهـاج٠ الى٣ــا٫ صازـ. الجؼاثـغ  بط ًدــىػ ٖلـى ؤ٦بــر خهـو الؿـى١ اإلا٣ــضعة بــ 

اإلاغجبـت  الجصاثـس للىلـاٌ"" بجصـاالث مً بظمـاي  الؿـى١  ٦مـا اخخـ. اإلاخٗامـ.  %44.47ما ٌٗاص٫ وؿبت ج٣ضع بـ 

 12451373مـــً بظمـــاي  الؿـــى١ و التـــي جمشـــ. ٖـــضصا مـــً اإلاكـــتر٦حن ٌٗـــاص٫  %31.51الشاهُـــت بدهـــت ج٣ـــضع بــــ 

ًــغاوح م٩اهـــه يــ  اإلاغجبــت الشالشـــت بةظمــاي  ٖـــضص  "الىػىُــت قإجصـــاالث الجصاثــس"  بِىمــا ل ًـــؼا٫ اإلاخٗامــ. مؼــترن

 مً ؾى١ الهاج٠ الى٣ا٫ ي  الجؼاثغ. %24.02ًمشلىن وؿبت  مؼترن 9491423مكتر٦حن ٣ًضع بـ 

 (: جىشَم كدد مؼتروي الهاجف الىلا07ٌحدٌو زكم )

2013 2012 2011 2010  

 ؤوزاطىىم جلُىىم الجصاثس 15087393 16595233 17845669 17574249

 بجصاالث الجصاثس للىلاٌ 9446774 10515914 10622884 12451373

 الىػىُت قإجصاالث الجصاثس 8245998 8504779 9059150 9491423

ـــــىق 32780165 35615926 37527703 39517045 ـــــجمـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  اإلاـ

د و جىىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ.  اإلاصدز: وشازة البًر

اطـــت و الثلافـــت: 5.2 بيـــى ؤلاخهـــاثُاث اإلا٣ضمـــت مـــً   (08)ٌكـــحر  الجـــضو٫  ميؼـــأث الخللـــُم، الصـــخت، الٍس

يُــت يــ  الجؼاثــغ خُــض بلـٜـ ٖــضص ٢ ــت اإلاغجبُــت ب٩اٞــت البجــى الخدخُــت الخٗلُمُــت و الخ٩ٍى بــ. الخ٩ىمــت الجؼاثٍغ

ــــا ؾـــــىت    ؤمــــا  َُا٧ـــــ. الخٗلـــــُم ماطظـــــت 26012خــــىاي   م2014ميكــــأث التربُـــــت و الخٗلــــُم بمسخلـــــ٠ ؤَىاَع

ً مهىـــ  و جمهحن. تماطظ 867  بياٞـــت بيى ماطظت 99الٗـــاي  ٞبلٜ ٖضصَا ي  هٟـ الؿىت ما ٣ًاع    ج٩ٍى

  يـ  م2013بيـى ؾـىت  ماطظـت ٦1905ما ٌكحر طاث اإلاهضع بيى ؤن ٖضص اإلااؾؿاث الصخُت ي  الجؼاثغ  بلٜ 

ايــــت مــــا ٣ًــــاع   ايــــ ي 1903خــــحن ســــج. ٢ُــــإ الٍغ مــــً مسخلــــ٠ ألاهــــىإ  ؤمــــا الهُا٧ــــ. الش٣اُٞــــت  َُيــــل ٍز

 مً مسخل٠ ألاهىإ.    َُيل زلافي 506ٞبلٛذ 

اطت، و الثلافت في الجصاثس08حدٌو زكم )  (: كدد ميؼأث الخللُم، الصخت، الٍس

2014 2013  

 َُاول التربُت و الخللُم 25457 26012

 اإلادازض ؤلابخداثُت 18233 18510

 اإلاخىطؼاث 5172 5299

اث 2052 2203  الثاهٍى

                                                           
1
 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤. 
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 َُاول الخللُم اللالي )حاملاث( 92 99

ً اإلانهي 826 867  َُاول الخىٍى

ً اإلانهي 92 101  ملاَد الخىٍى

ً اإلانهي و الخمهحن 734 766  مساهص الخىٍى

الهُاول الصخُــــــــت  1905   

 اإلاظدؼفُاث 288 --

 اإلاظخىصفاث 1617 --

اطُـــــــت 950 1093  الهُاول الٍس

اطُت 73 83  اإلاالكب الٍس

ت 512 561 اطت الجىاٍز  اإلاسهباث الٍس

اطُت 267 304  اللاكاث الٍس

 اإلاظابذ 98 145

 الهُاول الثلافــــــــــــــــــــُت 422 506

 دوز الثلافت 43 46

 اإلاىخباث 310 370

 اإلاخاخف 37 42

 اإلاظازح 15 24

 اإلالاَد و اإلادازض الفىُت 17 24

ت.  اإلاصدز: اإلاىكم ؤلالىترووي للخىىمت الجصاثٍس

 :في الجصاثس . كدزاث ؤلاًىاء الظُاحي3

اصة ٖلى بم٩اهُاث الجظ  الؿُاح  و مضي مالثمت البجى الخدخُت ي  الىظهت الؿُاخُت  ٞةن ٢ضعاث  ٍػ

ؤلاًىاء الؿُاح  ٞحاا التي جم٨جاا مً بؾدُٗا  الخض٣ٞاث الؿُاخُت اإلادخملت ٌٗخبر مً ؤَم الٗىام. 

غ الضولُت بيى ؤن بم٩اهُاث ؤلاًىاء الؿُاح  ًم٨ً ؤ ؼ جىاٞؿُتاا  بط حكحر الخ٣اٍع ن ٩ًىن اإلاؿاٖضة ي  حٍٗؼ

 م2014ماقغا َاما ًم٨ً مً زالله ٢ُاؽ مضي ؤصاء ال٣ُإ الؿُاح  ي  البلض. و حكحر بخهاثُاث ؾىت 

س  99605بًىاء ؾُاح   َا٢تاا ؤلاؾدُٗابُت ٢ضعث بـ ماطظت  1181ؤن الجؼاثغ جمخل٪ قب٨ت م٩ىهت مً  طٍس

٣ا لىٟـ ؤلاخهاثُاث  ٦ما ًالخٔ مً زال٫ البُاهاث اإلاىضخت ي  الجضو٫  اإلابحن ؤصهاٍ البِء  (09) ٞو

الكضًض الظي ًمحز الخُىع ال٨مي ل٣ضعاث ؤلاًىاء الؿُاح  ي  الجؼاثغ ؾىاء مً خُض ٖضص اإلااؾؿاث 

غة ٞحاا  خُض لم ًخم بهجاػ ؾىي  س 14736و  ماطظت 51ؤلاًىاء ؤو ٖضص ألاؾغة اإلاخٞى َىا٫ الٟترة  طٍس

 .م(2014-م2006)اإلامخضة بحن 
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 م(.2014 -م2006اطظاث ؤلاًىاء الظُاحي في الجصاثس و كدزاتها ؤلاطدُلابُت )(:  كدد م09حدٌو زكم )
20

14
 

20
13

 

20
12

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
07

 

20
06

 الظىىاث                          

 كدد الفىادق ؤو ألاطسة

 ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي 1134 1140 1147 1151 1152 1154 ... 1176 1185

 كدد ألاطــسة 84869 85000 85876 86383 92377 92737 ... 98804 99605

 اإلاصدز: وشازة التهُئت اللمساهُت والظُاخت والصىاكاث الخللُدًت.

مً زال٫ الٗغى الخٟهُل  اإلاىاي  ؾىداو٫ الخٗٝغ ٖلى جىػَ٘ ماؾؿاث ؤلاًىاء الؿُاح  التي جمخل٨ها 

ت مً اإلاٗاًحر اإلاغجبُت بمل٨ُت اإلااؾ  ؿت  َابٗها  و جهيُٟها.الجؼاثغ  خؿب مجمٖى

ماؾؿاث  (10)ًىضر الجضو٫ . جىشَم ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي خظب ملىُتها اللاهىهُت: 3.1

خؿب مل٨ُتاا ال٣اهىهُت  و الظي مً زالله  مىػٖتم 2014ؤلاًىاء الؿُاح  التي امخل٨تاا الجؼاثغ ي  ؾىت 

 هالخٔ:

  :مش. ي  الٟىاص١ التي حٗىص مل٨ُتاا بيى جخماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي الخابلت لللؼاق اللمىمي

مً اإلاجمٕى ال٨ل   % 05.50ؤي ما ٌٗاص٫  فىدق 65بـ  م2014الضولت  و التي ٢ضعث ختى ؾىت 

غة  بُا٢ت اؾدُٗا  ج٣ضع بـ  س 18613إلااؾؿاث ؤلاًىاء اإلاخٞى مً بظماي  َا٢اث  %18.70حٗاص٫  طٍس

 ملُاز دج 100ؤجاا عنضث ٚالٞا مالُا ٣ًضع ؤلاًىاء اإلاخاخت زال٫ هٟـ الؿىت. خُض ج٣ى٫ الؿلُاث 

ُت الخضماث  لٗهغهت َظٍ الٟىاص١  و الؿع  لخدضًض ججهحزاتاا و مغا٣ٞها هاضٝ جدؿحن هٖى

 .1اإلا٣ضمت ٞحاا

 :حكم. ٧. ٢ضعاث ؤلاًىاء الؿُاح  التي حٗىص  ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي الخابلت لللؼاق الخاص

س 74744مل٨ُتاا بيى ال٣ُإ الخام  خُض بلٛذ  مً بظماي   %75ؤي ما ٌٗاص٫  م2014ؾىت  طٍس

مً خٓحرة ماؾؿاث  %89حك٩.  ماطظت 1059الُا٢اث ؤلاؾدُٗابُت لىٟـ الؿىت  مىػٖت ٖلى 

ؤلاًىاء  و ًجضع ال٣ى٫ ؤن َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ٖٝغ جُىعا ملمىؾا ي  الؿىىاث ألازحرة هدُجت 

ؾدشماعاث الؿُاخُت الخانت م٣اعهت   لخىنهت بٌٗ اإلااؾؿاث مً ظهت  و اعجٟإ حجم ؤلا 

 ؤلاؾدشماعاث الٗمىمُت مً ظهت ؤزغي.

  :جخمش. ي  ماؾؿاث ؤلاًىاء الخابٗت ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي الخابلت لللؼاق الجماكاث اإلادلُت

للجماٖاث اإلادلُت )ولًاث  و صواثغ  و بلضًاث(  و ه  ي  الٛالب ماؾؿاث طاث جهي٠ُ ي٠ُٗ 

س 3134ما ٣ًاع   م٣2014ُإ الٗا   و ٢ض ٢ضعث َا٢اث ؤلاًىاء هاا ؾىت م٣اعهت بٟىاص١ ال  طٍس

                                                           
ذ لبرهامج ي  1   .٠ُ28/07/2015 الهباح بال٣ىاة ألاويى  ًى  ٖماع ٚى٫  وػٍغ التاُئت الٗمغاهُت والؿُاخت والهىاٖاث الخ٣لُضًت  جهٍغ
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بًىاء ممشلت ما ٌٗاص٫  ماطظت 54مً بظماي  ٢ضعاث ؤلاؾدُٗا   مىػٖت ٖلى  % 03.10بيؿبت 

 مً حجم الخٓحرة ال٨ل . 04.60%

  :خام مٗا  بط حٗىص مل٨ُتاا لل٣ُاٖحن الٗا  و الماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي ذاث اإلالىُت اإلاسخلؼت

مً مجمٕى  %0.60ؾبٗت ماؾؿاث ٞىض٢ُت ٣ِٞ ؤي ما ٌٗاص٫ م 2014بلٜ حٗضاصَا ي  ؾىت 

س 3114اإلااؾؿاث  ب٣ضعة بؾدُٗا  لم جخجاوػ   مً الُا٢ت ال٩لُت. %03.13ؤي ما وؿبخه  طٍس

 (: جىشَم الفىادق خظب اإلالىُت  اللاهىهُت 10م )حدٌو زك

 م2014ماطظاث ؤلاًىاء في طىت 
 اللؼاق

 كدد الفىادق كدد ألاطسة

ـــي 65 18613 ــ ـــىمــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  اللمـــ

ــــاص 1059 74744 ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  الخـــ

 الجماكاث اإلادـلُت 54 3134

 مسخلؼت 07 3114

ـــــ 1185 99605 ـــــجمـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ىقاإلاـ  

 اإلاصدز: وشازة التهُئت اللمساهُت والظُاخت والصىاكاث الخللُدًت.

اإلاىضر  (11)مً زال٫ مُُٗاث الجضو٫ . جىشَم ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي خظب ػابلها: 3.2

خؿب َابٗها  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن  م2014لخىػَ٘ ماؾؿاث الخٓحرة الٟىض٢ُت ي  الجؼاثغ زال٫ ؾىت 

  لخلحاا اإلااؾؿاث %73.60 الُاب٘ الخًغي جدخ. نضاعة الترجِب بيؿبتماؾؿاث ؤلاًىاء الؿُاح  طاث 

  لخ٩ىن %05  زم ماؾؿاث طاث الُاب٘ الصخغاوي بيؿبت %17.60طاث الُاب٘ الكاَئي بيؿبت 

  لدسج. ماؾؿاث ؤلاًىاء الؿُاح  %02.20اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الخمىي ي  اإلاغجبت الغابٗت بيؿبت 

 . %01.50بت ألازحرة بإصوى وؿبت ٢ضعث بـ طاث الُاب٘ اإلاىاد  اإلاغج

ا ٚحر ؤجاا  ٦ما َغ ٣ا ل٣ضعاث ؤلاًىاء التي جٞى جسخل٠ وؿب مؿاَمت ٧. هٕى مً جل٪ اإلااؾؿاث ٞو

جداٞٔ ٖلى هٟـ الترجِب اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا. و ٢ض جىػٖذ َظٍ اإلااؾؿاث و َا٢اتاا  ؤلاؾدُٗابُت خؿب 

 َابٗها ٦ماًل :

 ت  ؼابم الخظسي:ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي ذاث ال  872بلٛذ ٖضص ماؾؿاث ؤلاًىاء الخًٍغ

س 61012  مد٣٣ت ٢ضعة بؾدُٗا  جمشلذ ي  م2014ؾىت  ماطظت مً مجم.  %61ؤي ما ٌٗاص٫  طٍس

ىُت  .َا٢اث ؤلاًىاء الَى

  :س 27962سجلذ هٟـ الؿىت ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي ذاث الؼابم الؼاػئي طو َاب٘ قاَئ  طٍس

 .ماطظت 209ؤلاًىاء ال٩لُت  مىػٖت ٖلى مً َا٢اث  %28ؤي بمٗض٫ 
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 :ع٢ما  م2014التي بلٛذ َا٢اث ؤلاًىاء هاا ؾىت  ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي ذاث الؼابم الصخساوي

س 4547يُٟٗا ٢ضع بـ  مً مجمٕى َا٢اث ؤلاًىاء اإلاسخلٟت للبالص  مىػٖت  %04.60ؤي ما ٌٗاص٫  طٍس

ا  و ه  ؤع٢ا  ح٨ٗـ ٖض  ب فىدكا 60ٖلى   م صخغاٍو َخما  الؿلُاث هاظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ٚع

ؤن ؤلام٩اهُاث الؿُاخُت َاثلت ظضا ي  الصخغاء  بل ؤن طل٪ ٢ض ل ًازغ ٖلى الخغ٦ت الؿُاخُت 

ت التي جغجبِ ي  ألان. باإلابِذ ي  البراعي.  الصخغاٍو

 :اث بًىاء ؾُاح  ط ماطظت 26جمخل٪ الجؼاثغ  ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي ذاث الؼابم الخمىي

غ ٢ضعة بؾدُٗا  ج٣ضع   س  4259 َاب٘ خمىي  جٞى مً مجم.   %٣ٞ04.30ِ ؤي ما ٌٗاص٫ طٍس

ت ي  الجؼاثغ  ىُت  و َى ع٢م ًٓ. بُٗضا ًٖ مؿخىي ؤلام٩اهُاث الؿُاخُت الخمٍى َا٢اث ؤلاًىاء الَى

 التي ؾب٤ الخ٩لم ٖجاا.

 :ىاء طاث الُاب٘ اإلاىاد  الـ ل جخجاوػ ٢ضعاث ؤلاً ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي ذاث الؼابم اإلاىاخي

س1825 ي  مجم.  ماطظت 18مً َا٢اث ؤلاؾدُٗا  ال٩لُت  مىػٖت ٖلى  %01.80ؤي ما وؿبخه  طٍس

 البالص.

 (: جىشَم ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي كلى ػابلها11حدٌو زكم )

 م2014ماطظاث ؤلاًىاء في طىت 
 الؼابم

 كدد الفىادق كدد ألاطسة

ــ 872 61012 ـــ ـــ ــ  ــــسي خظـ

 ػاػئي 209 27962

 صــــدساوي  60 4547

ــــىي  26 4259 ـــ ـــ ــ  خمـــ

ــــي 18 1825  مىازـــ

ـــــىق 1185 99605 ـــــجمـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  اإلاـ

 اإلاصدز: وشازة التهُئت اللمساهُت والظُاخت والصىاكاث الخللُدًت.

ًٖ آزغ  طىت 20بٗض مطخي ؤ٦ثر مً صيُفها: . جىشَم ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي خظب ج3.3

ت  ؤزًٗذ الؿلُاث الىنُت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت ٧اٞت  ٖملُت جهي٠ُ ٢امذ هاا الضولت الجؼاثٍغ

وخضاث الخٓحرة الٟىض٢ُت بالجؼاثغ لٗملُت جهي٠ُ ظضًضة جبضؤ بةؾخ٣بالها إلالٟاث َظٍ اإلااؾؿاث التي 

الخهي٠ُ الظي  مىدها لخ٣غ  مً جل٪ اإلااؾؿاث و٣ًى  ؤصخا  بةًضاٖها  لخ٣ى  ي  مغخلت لخ٣ت با

ىُت إلاىذ الخهي٠ُ مً    بِىما جخىيى اللجان هجىم 5بيى  هجىم 3حؿخد٣ه )خُض زههذ لجىت َو

الىلثُت مىذ الخهي٠ُ أل٢. مً هجمخحن(  و َظا بىاء ٖلى م٣اًِـ جم بصعاظها ي  الخهي٠ُ  جخٗل٤ 
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ا مً اإلاٗاًحر بالىٓاٞت  و ألامً  و ؤلاؾخ٣با٫  و اإلاهاٖض  و اإلامغاث  ًٞال ًٖ الهاج٠ و ألاهترهذ  و ٚحَر

التي تاضٝ بيى جدؿحن مؿخىي الخضماث الٟىض٢ُت و جد٤ُ٣ الجىصة لٟاثضة الؼباثً  ًٞال ًٖ ٖهغهت 

حؿُحر جل٪ اإلااؾؿاث جماقُا م٘ جل٪ اإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ هاا صولُا.  و حكحر ؤلاخهاثُاث الخضًشت ؤن وؿبت 

   مىػٖت ٧اآلح :% 34.20لم جخجاوػ  م2014ت ي  الجؼاثغ بيى ٚاًت ؾىت الٟىاص١ اإلاهىٟ

 08 مً بظماي  الخٓحرة الٟىض٢ُت؛ % 00.7نى٠ زمؿت هجى  التي جمش. وؿبت   فىادق 

 06 مً بظماي  الخٓحرة الٟىض٢ُت؛ % 00.5نى٠ ؤعبٗت هجى  التي جمش. وؿبت  فىادق 

 39 مً بظماي  الخٓحرة الٟىض٢ُت؛ % 03.30نى٠ زالزت هجى  ما ٌٗاص٫ وؿبت  فىدق 

 46  مً بظماي  الخٓحرة الٟىض٢ُت؛ % 03.90نى٠ هجمخحن ما ٌٗاص٫ وؿبت  فىدق 

 149 مً بظماي  الخٓحرة الٟىض٢ُت؛ % 012.6نى٠ هجمت واخضة ما ًمش. وؿبت  فىدق 

 156 مً بظماي  الخٓحرة الٟىض٢ُت. %  13.20بضون هجمت ما ًمش. وؿبت فىدق 

 : جىشَم الفىادق اإلاصىفت خظب دزحت الخصيُف .(12الجدٌو زكم )

 فئت الصىف
 م2014ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي طىت 

 كدد ألاطسة كدد الفىادق

* 5الفىادق   08 4242 

* 4الفىادق    06 1800 

* 3الفىادق    39 5829 

* 2الفىادق   46 4605 

* 1الفىادق   146 10639 

 8406 156 الفىادق هحر مصىفت

 35521 401 اإلاجمىق

 اإلاصدز: وشازة التهُئت اللمساهُت والظُاخت والصىاكاث الخللُدًت.

َا٢ت ؤلاؾدُٗا  اإلاخمشلت ي  ٖضص ألاؾغة التي ٌؿاَم هاا ٧. نى٠ مً  (12)٦ما ًىضر الجضو٫ 

ألانىاٝ اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ  خُض ًالخٔ ؾُُغة ألاهىإ اإلاىسًٟت الخهي٠ُ )هجمت واخضة و بضون 

هجى ( و التي ج٩ىن ي   03ٌسج. ُي٠ٗ وؿبت ألاؾغة اإلاخىؾُت الخهي٠ُ )الىجمخحن و هجمت(  ي  خحن 

 الٛالب مُلىبت مً ٖامت الؿُاح و زانت اإلادلُحن مجام. 

بيى جىػَ٘ ألانىاٝ ألازغي اإلاخب٣ُت مً ماؾؿاث ؤلاًىاء الؿُاح  التي ًبلٜ  (13)بِىما ٌكحر الجضو٫ 

غ %65ٖٓم مً الخٓحرة الٟىض٢ُت الخالُت بيؿبت   و التي جمش. الؿىاص ألا وخدة 781ٖضصَا    و التي جٞى

س 64084مجخمٗت ٢ضعة بؾدُٗابُت ج٣ضع بـ  مً مجم َا٢اث ؤلاًىاء الؿُاح   و ه   %64.30ما وؿبخه  طٍس

ا.  باألؾاؽ مىػٖت ٖلى ؤهىإ مسخلٟت مً ؤلا٢اماث الؿُاخُت  و اإلاىجُالث  و ال٣غي الؿُاخُت ... و ٚحَر
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 (: جىشَم بلُت ػاكاث ؤلاًىاء خظب دزحت الخصيُف )فئت ماطظت ؤلاًىاء(13)الجدٌو زكم 

 فئت الصىف
 م2014ماطظاث ؤلاًىاء الظُاحي طىت 

 كدد ألاطسة كدد الفىادق

* 2بكامت طُاخُت    02 384 

* 1بكامت طُاخُت    01 313 

م   * 2مىجُل/هٌص ػٍس  02 93 

م   * 1مىجُل/هٌص ػٍس  01 30 

في  * 2هٌص ٍز  01 16 

في  * 1هٌص ٍز  01 20 

* 3كسي اللؼل   01 274 

 91 05 هٌص مفسوغ "وخُدة الصىف"

 426 10 هٌص كاثلي "وخُدة الصىف"

 170 06 مدؼت ؤلاطتراخت "وخُدة الصىف"

 9381 196 َُاول ؤزسي مىحهت للفىدكت

م الخصيُف  52886 555 في ػٍس

 64084 781 اإلاجمىق

 ساهُت والظُاخت والصىاكاث الخللُدًت.اإلاصدز: وشازة التهُئت اللم
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 الجصاثسفي  الظُاحي ؤلاكخصاد واكم كسضاإلابدث الثاوي: 

م مً اإلاُُٗاث التي جم الخُغ١ بلحاا ي  اإلابدض الؿاب٤ مً َظا الٟه.  و التي ج بىيىح  ٓهغ ٖلى الٚغ

ت اإلاخمشلت ي  ٚؼاعة و جىٕى  الؿُاخُت الهاثلت التي جمخل٨ها الىظهت الؿُاخُت مىاعص الجظ ي   الجؼاثٍغ

سُت  و الش٣اُٞت  بياٞت بيى مجمٕى اإلا٣ىماث اإلاغجبُت بالبيُت و الؿُاخُت الُبُُٗت   اإلاىاعص الخاٍع

غ ال٣ُإ الؿُاح  ي  البالص  بل ؤن جل٪ الٗىام.  الخدخُت التي مً اإلاٟترى ؤن حؿاٖض ٖلى جٍُى

ؼ  ت التي جب٣ى ي  جدخ.  الؿاب٣ت الظ٦غ لم حؿاَم لىخضَا ي  حٍٗؼ جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت الجؼاثٍغ

 اإلاغاجب ألازحرة م٣اعهت بالىظهاث الضولُت ألازغي ٖامت  و الىظهاث الؿُاخُت ؤلا٢لُمُت زانت.

 ماػس اللدزة الخىافظُت للؼاق الظُاخت و ألاطفاز الجصاثسي:. 1.2

غ ال٣ضعة ال خىاٞؿُت ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع لؿىت ؤنضع اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي )صاٞىؽ( ج٣ٍغ

مً هٟـ الؿىت اإلاظ٧ىعةـ  و الظي خم. حؿمُت زانت جترجبِ بالٓغوٝ الٗاإلاُت  مايي  قهغ  م2015

  و ٢ض اؾخىح  َظا الٗىىان مً حٗغى ٢ُإ الؿُاخت "الىمى مً زالٌ الصدماث"الغاَىت جمشلذ ي  

ت باإل  ياٞت بيى مسخل٠ ألاػماث اإلاخالخ٣ت التي حٗه٠ للٗضًض مً الهضماث الصخُت و ال٩ىاعر الجٍى

ا  ي  الٗضًض مً الضو٫. غ ألامً و ؤلاَع غ  خُض بالٗالم مً ٖض  جٞى ؤن الىظهت اإلاظ٧ىع ٦ك٠ الخ٣ٍغ

م بمخال٦ها لغنُض مهم مً  ت حٗخبر مً بحن ؤؾىؤ الىظهاث الؿُاخُت ي  الٗالم ٚع الؿُاخُت الجؼاثٍغ

اث جىاٞ ؿُت مً ألاؾٗاع  بل ؤن طل٪ لم ٌكٟ٘ لها جدؿحن جغجُباا يمً اإلاىاعص الش٣اُٞت  و مؿخٍى

صولت التي  141مً بحن الــــــ  123مهاٝ الضو٫ و الىظهاث الؿُاخُت الٗاإلاُت  خُض ظاءث ي  اإلاغجبت 

ؼتله 02.93قملــها الخهي٠ُ الجضًض  بدى٣ُِ بظماي  بلٜ 
1 .  

)ا ق ألاطفاز و الظُاخت .(: جسجِب الجصاثس وفلا إلااػس جىافظُت كؼا14لجدٌو  

 2007 2008 2009 2011 2013 2015 

 123 132 113 115 102 93 الترجِب اللام

 2.93 3.1 3.4 3.8 3.5 3.7 الخىلُؽ اللام

Source :World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Reports (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015).  

٦ما َى  م2013قاعة بيى ؤن الخضخغط الخؿً وؿبُا ي  جغجِب الجؼاثغ م٣اعهت بترجُباا ي  ؾىت جضع ؤلا ج ٦ما

اإلابحن ؤصهاٍ ل ٌٗجي حٛحر وا٢٘ ال٣ُإ ي  الخ٣ُ٣ت  خُض ل ًم٨ً بظغاء جل٪  (14) مىضر ي  الجضو٫ 

غ ؾىت اإلا٣اعهت هٓغا أل  ا مً اإلا٩ىهاث   جسخل٠ ًٖ ؾاب٣تام2015ن م٩ىهاث اإلااقغ اإلاؿخٗملت ي  ج٣ٍغ

غ الخمؿت اإلايكىعة ي  الؿىىاث اإلاايُت.   اإلاؿخٗملت ي  الخ٣اٍع

                                                           
1
 World Economic Forum (2015) , « The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 : Growth through 

Shocks »,Ibid, PP 72. 
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٣ُا  بِىما اؾخٛلذ اإلاٛغ   خُض لػمذ الجؼاثغ ٧الٗاصة اإلاغجبت الغابٗت يمً جغجِب صو٫ الكما٫ بٍٞغ

ؼ ؤصاء ٢ُاٖها  ألاويإ ألامىُت ٚحر اإلاؿخ٣غة التي حٗاو  مجاا ٧. مً جىوـ و مهغ مازغا  ي  حٍٗؼ

٣ُا بترجِب ٖالمي يمً ا لؿُاح  ما م٨جاا مً بٖخالء و الؿُُغة ٖلى اإلاغجبت ألاويى ي  قما٫ بٍٞغ

غ بالضعاؾت  خُض بخخلذ اإلاغجبت الـــ    خُض كاإلاُا 62الىه٠ ألاو٫ مً مجمٕى الضو٫ التي قملها الخ٣ٍغ

غ ؤن الؿُاخت ي  اإلاٛغ  حٗخبر نىاٖت بؾتراجُجُت للبلض )  اث  26اإلاسجبت ًظ٦غ الخ٣ٍغ في جسجِب ؤولٍى

٠ الُى  ما ٣ًاع  ل(  بط جُىع ال٣ُإ الؿُاح  اإلاٛغب  الظلؼاث مً بظماي  الُض الٗاملت ي   %08ُْى

٣ُا(  ن ي  الٛالب هدى عنُض حًجظ  الؿُاح الضول٦ُما ؤهه  البلض )ه  ؤٖلى وؿبت ي  مى٣ُت قما٫ بٍٞغ

ت و اإلاىاعص الُبُُٗت التي كاإلاُا 39اإلاسجبت َا  مً اإلاىاعص الش٣اُٞت التي ًدىػ ٖلحاا ) (  و اإلاىاب٘ الخمٍى

غة هدُجت لضعظت  جؼزغ هاا بما ي  طل٪ اإلاىخجٗاث الكٗبُت  خُض ٩ًىن ٢ض اؾخٟاص مً اإلاىاٞ٘ اإلاخٞى

ما٫ اإلاىاؾبت لئلؾدشماعاث الؿُاخُت كاإلاُا 37اإلاسجبت ألامً الظي جىٗم به البالص ) (  بياٞت بيى بِئت ألٖا

 (. كاإلاُا 28اإلاسجبت (  و ؾهىلت بظــــــغاءاث البىاء )ُاكاإلا 10اإلاسجبت )

٣ُا بمغجبتاا الــــــ  . ي  خحن ؾُُغث مهغ كاإلاُا 79ؤما جىوـ ٣ٞض خ٣٣ذ اإلاغجبت الشاهُت ي  صو٫ قما٫ بٍٞغ

٣ُا مً زال٫ جغجُباا الـ  ملُىن  09  خُض ججظ  ما ٣ًاع  كاإلاُا 83ٖلى اإلاغجبت الشالشت لضو٫ قما٫ بٍٞغ

ت  ذطاث اث ٖالُت مً الخىاٞؿُت الؿٍٗغ ا ٧ىجاا وظهت جخمحز بمؿخٍى   ٦ما ؤجاا جخمحز كاإلاُا( 02)اإلاسجبت ؾىٍى

(  بياٞت بيى خُاػتاا ٖلى عنُض مهم كاإلاُا23)اإلاسجبت بمؿخىي ٖاي  مً ؤلاؾدشماعاث ي  ٢ُإ الؿُاخت 

ا الــــ لخ٩ىن مىعٍخاهُا الضولت ا (.كاإلاُا 41اإلاسجبت مً اإلاىاعص الش٣اُٞت )  137لىخُضة بٗض الجؼاثغ بمغ٦َؼ

غ لُبُا التي حكهض ؤويإ ؤمىُت ٧اعزُت بٗض ؾ٣ٍى الىٓا  الؿُاسخي كاإلاُا   بِىما لم ٌكم. الخ٣ٍغ

غ جىاٞؿُت  (15) الؿاب٤ ٞحاا  و الجضو٫  ٣ُا التي ط٦غث ي  ج٣ٍغ اإلاىضر ؤصهاٍ ًبحن جغجِب صو٫ قما٫ بٍٞغ

 لخى٣ُِ ال٨ل  الظي خهلذ ٖلُه ٧. صولت مً جل٪ الضو٫.  م٘ ام2015الؿُاخت و ألاؾٟاع لؿىت 

س 15الجدٌو ) لُا وفلا إلااػس جىافظُت كؼاق ألاطفاز و الظُاخت خظب  جلٍس  م.2015(: جسجِب  دٌو ػماٌ بفٍس

 ٌ  الخىلُؽ اللام دولت 141الترجِب اللاإلاي مً  الترجِب اإلادلي الدو

 3.81 62 1 اإلاوسب

 3.54 79 2 جىوع

 3.49 83 3 مصس

 2.93 123 4 الجصاثس

 2.64 137 5 مىزٍخاهُا

Source :The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World Economic Forum 

٣ا إلااقغ جىاٞؿُت الؿُاخت و ألاؾٟاع الحٗىص ؤؾبا  خهى٫ الجؼاثغ لهظٍ اإلاغجبت اإلاخضهُت و  بط ٩اعزُت ٞو

٣بهُٛخه الجضًضة  ؾىاء م٣اعهت بضو٫ ق ا ؤو مسخل٠ صو٫ الٗالم اإلاكاع٦ت ي  الخهي٠ُ بيى ُما٫ بٍٞغ
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زانت جل٪ اإلاىظهت باألؾاؽ بيى اليكاٍ الؿُاح   بياٞت بيى   كاإلاُا( 133) اإلاسجبت ؾىء البيُت الخدخُت 

ي٠ٗ و عجؼ  الؿُاؾت اإلاىخهجت ي  حؿُحر ال٣ُإ الؿُاح  و ٖض  مالثمت الٓغوٝ الخم٨ُيُت بك٩. 

ت كاإلاُا( 135)اإلاسجبت ٖا   اث الخ٩ىمت الجؼاثٍغ و ٌٗغى  .هدُجت لٗض  صزى٫ َظا ال٣ُإ ي  ؤولٍى

٣ا ل٩. مً اإلااقغاث الجؼثُت اإلا٩ىهت إلااقغ الخىاٞؿُت ال٨ل  ل٣ُإ  جغجِب (16)الجضو٫  الجؼاثغ ٞو

غ الهاصع ؾىت    .2015الؿُاخت  بياٞت بيى الخى٣ُِ الظي خهلذ ٖلُه مً زال٫ الخ٣ٍغ

س (: جسج16الجدٌو )  م.2015ِب الجصاثس طمً اإلااػساث الجصثُت اإلاىىهت  إلااػس جىافظُت كؼاق ألاطفاز و الظُاخت خظب  جلٍس

 الخىلُؽ اللام الترجِب اللام 

 2.93 123 مـــــاػس الخىافظُت للــؼـــــاق ألاطفــــــاز و الظُاخـــت

 4.15 99 البِئت الخمىُيُت 01

ما٫ بِئت  3.78 121 ألٖا

 4.90 95 الؿالمتو  ألامً

 4.97 84 الصخت و الىٓاٞت

ت و ؾى١ الٗم.  4.04 109 اإلاىاعص البكٍغ

ت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و ؤلاجها٫  3.09 105 ظاٍَؼ

 3.32 135 طُاطت الظُاخت و ألاطفاز، و  الـسوف الخمىُيُت 02

اث الؿُاخت و ألاؾٟاع  2.74 139 جدضًض ؤولٍى

 1.51 137 ؤلاهٟخاح الضوي 

 5.50 10 ٞؿُت ألاؾٗاعجىا

 3.51 113 ؤلاؾخضامت البُئُت

 2.19 133 البيُت الخدخُت 03

 1.98 113 الجىي  البيُت الخدخُت للى٣.

 2.56 121 البيُت الخدخُت للى٣. البري و اإلاىاوئ

 2.03 138 البيُت الخدخُت للخضماث الؿُاخُت

ت، الؼبُلُت و الثلافُت 04  2.04 90 ماػس اإلاىازد البؼٍس

 2.04 127 الُبُُٗت اإلاىاعص

ما٫اإلاىاعص الش٣ا  2.05 50 ُٞت و ؾُاخت ألٖا

Source :The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World Economic Forum 

غ و صعاؾاث جخ٤ٟ  غ الؿاب٤ الظ٦غ ٚالباج٣اٍع خُض جغي   مدلُت عؾمُت و ٚحر عؾمُت م٘ ما ظاء ي  الخ٣ٍغ

ه٣اٍ ي٠ٗ حك٩. مٗى٢اث و ه٣اثو لها ؤزغ بالٜ ي   ٖضصٌٗاو  مً  ي إ الؿُاح  الجؼاثغ ال٣ُ ؤن ٧لها

ىص الؿُاخُت الضولُت ظظ   خهٞاٖلُ جىاٞؿِخه ب٢لُمُا و ٖاإلاُا  و بالخاي  الخض مً هاَُ٪ ًٖ  الٞى

اعة الىظهاث الؿُاخُت اإلادلُتجدٟحز الؿ٩ان اإلادلُحن   : 1ماًل   و ٢ض جم خهغ َظٍ الى٣اٍ ُٞلل٣ُا  بٍؼ

                                                           
1- Ministère du Tourisme (2006), "Politique de developpement du secteur du tourisme –horison 2015 –". 

 - Ministère de l‟Aménagement du Territoire, de l‟Environnement et du Tourisme (2008), " Schéma Directeur  

    D’aménagement Touristique 2030". 

 - Samir GRIMES, " Algérie: Stratégie de développement du tourisme durable", rapport a été préparé dans le  

    cadre du projet "Destinations : Développement de stratégies pour un tourisme durable dans les nations  

    méditerranéennes". 
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 اللاثمحن كلى كؼاق الظُاخت الخىىمت الجصاثُت كامت، و  طُاخُت واضخت كىدزئٍت هُاب ( 1

  :زاصت

للجؼاثغ ؤن جىجى مً اإلاغاجب  (كاإلاُا 50اإلاغ٦ؼ ) إلاىاعص الش٣اُٞتيمً ماقغ الم حكٟ٘ اإلاغاجب اإلاخ٣ضمت 

ت  الُبُُٗت   و الش٣اُٞت خُض ٢ ي  ْ.  كاإلاُا 90بٗذ ي  اإلاغ٦ؼ اإلاخإزغة يمً ماقغ اإلاىاعص البكٍغ

مً ٢ب. الؿلُاث اإلادلُت  التي ٧اهذ ؾببا ي  ؤلاَما٫ ال٨بحر و اإلاكحن ي  خ٤ الىٓغة الخالُت للؿُاخت 

  بياٞت  و بُٗضة ًٖ الخشمحنؤبضون نُاهت  الجظابت و التي جب٣ى لُىمىا َظا ؿُاخُتؤٚلب اإلاىا٢٘ ال

 بيى:

 ُي  مسخل٠ الىظهاث الؿُاخُت    ال٣ضعة ٖلى زل٤ جمحز   و ُٚاتٖض  ظاطبُت اإلاىا٢٘ الؿُاخ

ت و مىخجاتاا؛  الجؼاثٍغ

 ؤنىاٝ مخىىٖت مً الىظهاث؛ خىمُتلالؿُاخُت اإلاسخلٟت او اإلاىاعص  ؤلام٩اهُاث بؾخٛال٫ ي٠ٗ 

  ي  ال٣ُإ  و ؤصخا  اإلاهلخت  الٟاٖلحنمسخل٠  الخيؿ٤ُ و الكغا٦ت بحن و  لدكاوع جا  ل ُٚا

 .الؿُاح  الجؼاثغي 

 : بن ؤ٦ثر ما ٌٗا  ٖلى الجؼاثغ ؤجاا لم حؿخُ٘ بيى ًىمىا َظاىىعي في كدزاث ؤلاًىاءالىمي و العجص ( 2

ه ي  مسخل٠ اإلاىا٤َ الؿُاخُت هاا زانت اإلاىا٤َ  حُُٛت العجؼ ال٨بحر ي  َا٢اث ؤلاًىاء الظي حٗٞغ

ت الٟىض ٗها ؤلاؾدشماٍع ت  ي  و٢ذ جغ٦ؼث مكاَع ت و اإلاىازُت و الصخغاٍو ٢ُت الخالُت ي  اإلاىا٤َ الخمٍى

ت ي  الٛالب )خهلذ ٖلى  100يمً ماقغ ٖضص الٛٝغ الٟىض٢ُت م٣اب. ٧. كاإلاُا  107 اإلاغجبت الخًٍغ

بياٞت بيى ؤن ؤٚلب َُا٧. ؤلاًىاء ال٣اثمت هاا خالُا مخأ٧لت  جخمحز بمٗضاث و مغا٤ٞ ٞىض٢ُت  شخو(.

. ٦ما ؤن خًحرتاا الٟىض٢ُت حكهض عجؼا 1يُٟٗت ظضا ل جخماشخى م٘ مخُلباث الؿى١ الؿُاح  الٗالمي

( التي جدىاؾب م٘ الُب٣اث اإلاخىؾُت مً الؿُاح هجىم 03 و 02ي  الٟىاص١ اإلاخىؾُت الخهي٠ُ )

 زانت اإلادلُحن مجام.

ُه و طلف هىكُت الخدماث الظُاخُت: ( 3 حٗاو  الجؼاثغ ه٣ها ٞاصخا ي  ؤما٦ً الغاخت و التٞر

ًبدض ٖجاا اإلاىاًَ اإلادل  ٢ب. الؿاثذ ألاظىبي. بياٞت بيى جضو  الدؿى١ اإلاسخلٟت التي ًدخاظها و 

مؿخىي ظىصة الخضماث الؿُاخُت اإلاخاخت ي  مٗٓم اإلاىا٤َ الؿُاخُت و اإلااؾؿاث الخضماجُت 

بمسخل٠ ؤهىاٖها  ًغا٣ٞه ُٚا  جا  للخضماث الؿُاخُت اإلاخمحزة و الجظابت هدُجت لئلٞخ٣اع بيى عوح 

 و م٣ضم  َظٍ الخضماث. ىخج  مؤلابضإ و ؤلابخ٩اع لضي 

                                                           
1
 ٣ِٞ مً الٟىاص١ حؿخجُب للمٗاًحر الضولُت اإلاٗمى٫ هاا. 10%  
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ؤداء وواالث و مىـمي ألاطفاز الظُاخُت اإلافخلس بلى ألاطالُب الخدًثت في الخىلُب كً ألاطىاق: ( 4

. ٚحر ؤن ؤٚلب وكاَاث 1جاب٘ لها فسق 146بياٞت بيى  م2014ي  جااًت ؾىت  ووالت طُاخُت 1215بلٜ ٖضصَا 

ط ٣ًخهغ صوعَا ٖلى جىُٓم ألاؾٟاع اإلاغجبُت الدج و َظٍ الى٧الث مىظه هدى الؿُاخت الخاعظُت  ب

الٗمغة  ؤو ألاؾٟاع هدى وظهاث ؾُاخُت ٖاإلاُت ًم٨ً الىنى٫ لها )٦خىوـ  و اإلاٛغ   و جغ٦ُا  و 

ا(  ؤو ج٣ضًم زضماث الدجؼ ) ٦خظا٦غ َحران  ٞىاص١  مىاُٖض َلب  ؤلاماعاث  و ظؼع اإلاالض٠ً  ... و ٚحَر

غ٦ؼ الجؼء ال٣لُ. مجاا  ٣ِٞ ٖلى زضماث بؾخ٣با٫ الؿُاح ألاظاهب زانت ي  جإقحراث ... بلخ(  بِىما ً

ت ي  الجىى . بياٞت بيى ؤجاا حٗاو  مً:  الىظهاث الؿُاخُت الصخغاٍو

 ٖض  الخد٨م ي  الخ٣ىُاث و اإلاماعؾاث الجضًضة اإلاؿخٗملت ي  ألاؾىا١ الؿُاخُت الٗاإلاُت؛ 

  صاعة ؤلال٨تروهُت إلاج. الخضماث اإلا٣ضمت؛ٖض  الخ٠ُ٨ م٘ الُغ١ الخضًشت ال٣اثمت ٖلى ؤلا 

 ع  و جىُٓمي ٞٗا٫ ًًبِ و ًغا٢ب وكاٍ الى٧الث الؿُاخُت؛  ُٚا  بَاع حكَغ

 اإلاخسهو ألصخا  جل٪ الى٧الث و مؿخسضمحام؛ ً  ُٚا  بغامج الخ٩ٍى

 الٛالب  و التي جخ٨ٟ.   زًٕى بؾخ٣با٫ الؿُاح ألاظاهب بالجىى  لى٧الث ؾُاخُت ؤظىبُت ي

 وظهاتام و بغامج ؤوكُتام. بخدضًض

ًب٣ى ال٣ُإ الؿُاح  ي  الجؼاثغ ٌٗاو  مً ه٣و عجص في جىىًٍ و ؤداء الُد اللاملت الظُاخُت: ( 5

لت  خُض ٚالبا ما حٗخمض اإلااؾؿاث و اإلايكأث الؿُاخُت ي  ج٣ضًم زضماتاا ٖلى  الُض الٗاملت اإلاَا

ً ب اإلاخسههحن  خُض حكحر صعاؾاث  ٖما٫ طوي مهاعاث مهىُت مخضهُت هٓغا للى٣و ي  الخ٩ٍى و الخضٍع

لت ي  ال٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي ج٣ضع بـ  مً  %66اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت ؤن وؿبت الٗمالت ٚحر اإلاَا

بياٞت  .2لهظا الهى٠ مً الٗمالت %20مجمٕى اإلاكٛلحن  ي  خحن حؿمذ اإلا٣اًِـ الٗاإلاُت ما وؿبخه 

 بيى:

 الؿُاح  و الٟىضق ؛الى٣و الٟاصح ي  ماؾؿاث و بغام ً  ج الخ٩ٍى

   ٚحر مالثمت لُبُٗت الٗغى الؿُاح ً ُت الخ٩ٍى اإلاخاح  و مخُلباث ألاواؽ الؿُاخُت هٖى

 الٗاإلاُت؛

  اإلامىىخت للٗما٫ ي  ٢ُإ الؿُاخت.ي٠ٗ مؿخىي ألاظىع و الٗالواث 

                                                           
1
 نى٠ ) (. 64ٕٞغ نى٠ )ؤ( و  82نى٠ ) (   و٧الت ؾُاخُت 800و٧الت ؾُاخُت نى٠ )ؤ( و  415مىػٖت ٧اآلح :   

2
ا ؤلاكخصادًت و ؤلاحخماكُت مل٨ُت خُٟٔ قبا٩ً        ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة  ظامٗت مىخىعي  ٢ؿىُُىت  ظاهٟ  "-خالت الجصاثس–"الظُاخت و آزاَز

 .119   م 2004
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 مً مكا٧. جمش. خُض ل ًؼا٫ ال٣ُإ البى٩  ي  الجؼاثغ ٌٗاو بىىن و زدماث مالُت هحر مالثمت: ( 6

ت  جخمش. ي : ؼ جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت الجؼاثٍغ    ٣ٖباث بياُٞت ي  وظه حٍٗؼ

 ُٚا  م٩اجب نٝغ الٗمالث ألاظىبُت الظي ًمش. ؤَم ٖاث٤ ماي  ًىاظه الؿُاخت ي  الجؼاثغ؛ 

   ٖض  مالثمت الخضماث اإلاالُت اإلا٣ضمت ٖلى مؿخىي البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاؿخ٣بلت للؿُاح

 بيى ال٠ًٗ ال٨بحر ظضا ي  بؾخٗما٫ وؾاث. و َغ١ الضٞ٘ الخضًشت اإلاٗغوٞت؛ بياٞت

   خماص ٖلى الٖض  خ٨ىىلىظُا الخضًشت ي  بجما  اإلاٗامالث البى٨ُت التي جب٣ى ظض ج٣لُضًت؛ؤلٖا

   ت زالٞا إلاا َى مٗمى٫ به ي  ؤٚلب الضو٫ الؿُاخُت  ًالخٔ ُٚا  اإلاىخجاث اإلاالُت الًغوٍع

ً ُٞه  ؤو حٗـــض  وظـــبياٞت بيى ٖ اح  لىجاح ال٣ُإ الؿُ اعى ـــىص الخدٟحزاث اإلاالُت للمؿدشمٍغ

و قغوٍ الخهى٫ ٖلى اإلاىخجاث ؤو الخدٟحزاث م٘ َبُٗت اليكاٍ الؿُاح  بن ه       غ١ ـــَ

 .وظضث )مش. ال٣غى الٟىضق  بؿٗغ ٞاثضة مىسٌٟ(

بط ًسخو ال٣ُإ الؿُاح  ي  خدًثت: حظُحر و زلافت طُاخُت ال جخماش ى مم مخؼلباث الظُاخت ال( 7

 الجؼاثغ بـ:

 هٓا  حؿُحر ؾُاح  ج٣لُضي ل ًخالثم جماما م٘ مخُلباث الؿُاخت الخضًشت؛ 

  ت طاث الهلت باليكاٍ الؿُاح  ٧الخهى٫ ٖلى عزهت البىاء مشال اإلابالٛت ي  ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

٣ا إلااقغ ٖضص ألاًا  ال كاإلاُا 104اإلاغجبت  )جدخ. الجؼاثغ           عزهت البىاء(   لؾخسغاطالػمت ٞو

ت ٖلى مؿخىي ال٣ىهلُاث اإلاخىػٖت ي  بلضان الٗالم بط ٌٗاو   اؾخسغاطو  الخإقحراث الجؼاثٍغ

  بياٞت بيى مخُلباتاا ًىما 15الؿُاح ألاظاهب ٚالبا مً َى٫ مضة الٗملُت التي جه. ٚالبا بيى 

 الخهى٫ ٖلى الخإقحرة(. يمً ماقغ مخُلباثكاإلاُا  135 اإلاغجبت )خهلذ ٖلى

  ُٚا  قبه جا  ألصواث الخ٣ُُم الٟٗالت لؤلوكُت و الجهىص الؿُاخُت اإلابظولت  و مخابٗت جىُٟظ

الخُِ و بغامج الٗم.  بياٞت بيى ُٚا  عنض مؿخمغ لخُىعاث و جُىعاث الخغ٦ت الؿُاخُت 

 اإلادلُت و الضولُت؛

  يمً ماقغ  كاإلاُا 124 اإلاغجبت ٖلىُٚا  ز٣اٞت الٟٗ. الؿُاح  ي  مجخم٘ )خهلذ الجؼاثغ

 الخٗام. م٘ اإلاؿتال٨حن(.

خُض لػالذ حٗاو  الجؼاثغ مً بٌٗ الهٗىباث ألامىُت التي مً جدوي مظخىٍاث ألامً و الظالمت: ( 8

ت اإلآاَغ ٚحر ؾلُمت التي جخمش.  ال١ ٢ُإ ؾُاح  جىاٞسخي هٓغا إلاجمٖى قإجاا بظهاى ؤي ظهىص إَل

ألامىُت و ٖض  ؤلاؾخ٣غاع الخا  اللظان ًٓهغان مً خحن بيى آزغ ٧الٗملُاث باألؾاؽ ي  بٌٗ اإلاكا٧. 
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ا  مً  ب هدُجت لئلَع اًا ألاظاهب  و حٗغى بٌٗ اإلايكأث ؤلا٢خهاصًت للخسٍغ ابُت  و بزخُاٝ الٖغ ؤلاَع

ا. و  ٟا٫ .. و ٚحَر ظهت ؤو بخخجاظاث اإلاىاَىحن مً ظهت ؤزغي  بياٞت بيى جُىع ْاَغة بزخُاٝ ألَا

م ؤن مت  و اإلاغجبت  كاإلاُا 09 الجؼاثغ خهلذ ٖلى اإلاغجبت ٚع ٤ ماقغ مٗض٫ الجٍغ يمً  كاإلاُا 74ٞو

ا  )اإلاغجبت ُاث الىاظمت ًٖ ؤلاَع ت  بل ؤن ماقغاث ٦ماقغ ؤلاناباث و الٞى  125 ٞٗالُت زضماث الكَغ

ما٫ )اإلاغجبتكاإلاُا ا  ٖلى ألٖا ى جد٤ُ٣ مؿخىي ( ح٨ٗـ يغوعة الؿع  بيكاإلاُا 127 (  و ماقغ ٧لٟت ؤلاَع

ت. م٣بى٫   و مغضخي مً ألامً و الؿالمت اإلاىاؾبحن للغق  بالؿُاخت الجؼاثٍغ

ا مً بهدكاع ىـافت: الصخت و ال( 9 لم حؿخٟض الجؼاثغ مً اإلااقغاث ؤلاًجابُت التي جض٫ ٖلى زلَى

ً لها  ٚحر  ؤن ٖض  ؾهىلت الىن ى٫ بيى اإلاُاٍ ألامغاى و ألاوبئت الٟخا٦ت التي تاضص ؾالمت ألاٞغاص الؼاثٍغ

غة الهُا٧. ؤلاؾدكٟاثُت م٣اعهت ٖضص الؿ٩ان )اإلاغجبت كاإلاُا 110الهالخت للكغ  )اإلاغجبت  (   و  ٖض  ٞو

  ٦ما ٌٗا  كاإلاُا 84( ؤزغ ٖلى اإلاؿخىي الٗا  إلااقغ الصخت و الىٓاٞت الظي نىٟها ي  اإلاغجبت كاإلاُا 90

 ٖلى الجؼاثغ ؤًًا:

  مً الٛظاج   و الهخ   و الخٗام. م٘ ؤلايُغاباث مسخل٠ اإلاكا٧. اإلاخٗل٣ت بُٛا  ألا

 ؛الُبُُٗت

 الصخت الٗمىمُت. ظىصة زضماث الىٓاٞت و مؿخىٍاث  ه٣و 

حٗاو  طلف حولول بطخلماٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلاجصاٌ في اللؼاق الظُاحي الجصاثسي: ( 10

سضا  الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ٧اٞت اإلايكأث الٟـاٖلت ي  ال٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي ٚالبا مً ؾىء اؾخ

ت و مماعؾاتاا  اإلاخمشلت ي  مسخل٠ ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث و ؤلاجها٫ ي  ؤصاء حٗامالتاا الخجاٍع

و التي جب٣ى جسً٘ للُغ١ و الىؾاث. الخ٣لُضًت  ٦ما ؤجاا باجذ حٗاو  مً نٗىبت الخ٠ُ٨   التروٍجُت  

ُبت لهظٍ ا  لخ٨ىىلىظُا ي  اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة. مً الخم. الؼاثض الظي جٟغيه الخُىعاث الَغ

ٖلى ٨ٖـ الضو٫ اإلاجاوعة ٞكلذ الؿلُت في حظىٍم كالمت الجصاثس هىحهت طُاخُت:  عجص( 11

ىص الؿُاخُت  و ٌٗىص  ت ي  حؿى٤ٍ الجؼاثغ ٧ىظهت ؾُاخُت ي  ألاؾىا١ الؿُاخُت اإلاهضعة للٞى الجؼاثٍغ

 طل٪ لؤلؾبا  الخالُت:

  ٤  ٖض  بمخال٥ ال٣ُإ الؿُاح  ي الجؼاثغ ٖلى ظهاػ جىُٓمي و ماؾؿاح  ٢اصع ٖلى حؿٍى

 الىظهت الؿُاخُت مدلُا  و ب٢لُمُا  و صولُا؛

 ت ٧ ٤ الىظهت الجؼاثٍغ دهلذ ٖلى اإلاغ٦ؼ ج  بط تؾُاخُ ىظهتُٚا  زُت خ٣ُ٣ُت و ٞٗالت حؿٍى

ُٚا  قبه جا   بياٞت بيىيمً ماقغ ٞٗالُت الدؿى٤ٍ ي  ظظ  الؿُاح   كاإلاُا 134
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ت لىظهت الجؼاثغ خُض خهلذ ٖلى إلؾتراجُج ت ممحزة و ٢ٍى ُت ال٣اصعة ٖلى زل٤ ٖالمت ججاٍع

 يمً ماقغ بؾتراجُجُت ٖالمت البلض؛ كاإلاُا 135اإلاغ٦ؼ 

  ٣  اإلاىظه لؤلؾىا١ الؿُاخُت الضازلُت و الخاعظُت  و ال٠ًٗ الخاص ي  ؤلاجها٫ الدؿٍى

ت التي ٌكهضَا زانت ي  ًخٗل٤ بٖخماصٍ الُغ١ الخ٣لُضًت و ٖض  مىا٦بخه للخُىعاث الٗاإلاُ

 بةؾخٗما٫ ج٨ىىلىظُا الخضًشت؛  

  ٤ الىظهت جضو  مؿخىي الكغا٦ت و الخٗاون بحن الٟاٖلحن و الكغ٧اء اإلاؿاولحن ًٖ حؿٍى

ت؛  الؿُاخُت الجؼاثٍغ

  ُٚا  الخٓاَغاث و الٟٗالُاث الؿُاخُت اإلادلُت  و اإلاكاع٧اث الضولُت ي  اإلاٗاعى و الهالىهاث

 ولُت و ؤلا٢لُمُت؛ الؿُاخُت الض

  ت ٢اصعة ٖلى ال  الؿُاح  و ما ٣ًضمه مً ؤوكُت بٖالمُت و جدٟحًز خماص ٖلى ؤلٖا ٖض  ؤلٖا

دت ٦بحرة مً الؿُاح اإلاؿتاضٞحن و اإلادخملحن؛  الىنى٫ بيى قٍغ

  اليكاٍ  مكاع٦تي٠ٗ ٪ و بقغا٥ خغ٧اث اإلاجخم٘ اإلاضو  اإلادلُت بمسخل٠ ؤهىاٖها ي  جدٍغ

 الؿُاح ؛

  ٤ اوٗضا  عوح ؤلابضإ ٖىض ال٣اثمحن ٖلى جسُُِ و جىُٟظ ٧اٞت ألاوكُت اإلاغجبُت بدؿٍى

 الىظهت الؿُاخُت و َى الٗىهغ ال٣اصع ٖلى زل٤ الخمحز و ؤلازخالٝ.

م ؤلاؾدشماعاث التي زهو لخدؿحن جدوي مظخىٍاث هىكُت و ؤطالُب الىلل في الجصاثس: ( 12 ٞبالٚغ

اا الضٞ٘ بالخغ٦ت الؿُاخُت ي  الجؼاثغ و بججاَها مً َظا الجاهب الظي ًمش. صٖامت خ٣ُ٣ُت مً قإج

غ بيى بًجابُاث جدؿب للجؼاثغ م٣اعهت بضو٫ الجىاع جمشلذ ي  الغجبت     ظهت   م مً بقاعة الخ٣ٍغ و بالٚغ

ُا  و اإلاغجبت  كاإلاُا 42 ٤ ماقغ ٖضص  كاإلاُا 67يمً ماقغ ٖضص م٣اٖض الى٣. الجىي اإلادل  ؤؾبٖى ٞو

ُا  و اإلاغجبت م٣اٖض الى٣. الجىي ال ٣ا إلااقغ ٦شاٞت بهدكاع اإلاُاعاث  و اإلاغجبت  كاإلاُا 61ضوي  ؤؾبٖى  64ٞو

ُت البيُت الخدخُت للؿ٨٪ الخضًضًت  بل ؤن وا٢٘ ٢ُإ الى٣. ي  الجؼاثغ ل ًؼا٫  كاإلاُا يمً ماقغ هٖى

ت مً الُٗى  التي ظٗلخه ًب٣ى ي  مغا٦ؼ مخإزغة م٣اعهت بالضو٫ ألازغي هظ٦غ مج  اا:مً مجمٖى

 ت )خهلذ ٖلى اإلاغجبت ُت البيُت الخدخُت لكب٨ت اإلاُاعاث الجؼاثٍغ يمً كاإلاُا  127 جضو  هٖى

ماقغ ظىصة البيُت الخدخُت للى٣. الجىي(  بياٞت بيى ٖض  ٦ٟاًت قغ٧اث الُحران الٗاملت ي  

يمً ماقغ ٖضص قغ٧اث الى٣. الجىي الٟاٖلت ي  كاإلاُا  82 الجؼاثغ )خهلذ ٖلى اإلاغجبت

يمً ماقغ ٖضص  كاإلاُا 90الجؼاثغي(  و ه٣و بغامجها الدكُٛلُت ) جمخل٪ اإلاغجبت الؿى١ 

شخو(  م٘ ؾىء الغبِ الجىي باججاٍ الجىى  الجؼاثغي ال٨بحر و  1000الغخالث م٣اب. ٧. 
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هدى اإلا٣انض الؿُاخُت َىال٪ بالظاث و الظي جمحٍز ؤَم ٖىانغ ظظ  جمخل٨ها الجؼاثغ و جخمحز 

ضوي  بمىا٤َ الجىى  التي حؿتاىي الؿُاح الضولُحن  ٧لها ٖىام. مً قإهه هاا الغبِ الجىي ال

حن اإلا٣ُمحن ي   الخض مً الخض٣ٞاث الؿُاخُت اإلادخملت زانت مً ٢ب. اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ

 الخاعط.

  ٖض  ال٣ضعة ٖلى الدؿُحر الٟٗا٫ ل٩اٞت ماؾؿاث الى٣. اإلادلُت بمسخل٠ ؤهىاٖه  الظي او٨ٗـ

ُت اإلاىاؾبحن لئلؾخجابت للُلب الؿُاح  اإلادل ٖلى ج٣ضًم جل٪ الخض            ماث بال٨مُت و الىٖى

و الضوي  و للخ٠ُ٨ مٗه. خُض ٚالبا ما جخمحز َظٍ الخضماث بالخإزغ جاعة ؤو الخى٠٢ و ؤلالٛاء 

جاعة ؤزغي  هدُجت للمكا٧. الخ٣ىُت الىاججت ي  الٛالب ًٖ ؾىء الهُاهت  ؤو ؾىء الخدـ٨م ي  

ا مً الٗىام.؛بصعاة خــــ  غ٦ت الى٣.  ؤو ؤلايغاباث اإلاخجضصة لٗما٫ جل٪ الكغ٧اث  و ٚحَر

  ت هدُجت ٖض  الهُاهت مً ألايغاع التي جخٗغى لها )جدىػ ٖلى جضو  ظىصة قب٨ت الُغ٢اث البًر

ت(  بياٞت بيى ؤن الجؼاثغ جب٣ى حٗاو  مً كاإلاُا  107 اإلاغجبت يمً ماقغ ظىصة الُغ٢اث البًر

ل٪ الكب٨ت بطا ما ٢اعها ما َى مخاح مجاا باإلاؿاخت الكاؾٗت للبلض )جدىػ ٖلى ه٣و ي  بهدكاع ج

ت(؛كاإلاُا  129 اإلاغجبت  يمً ماقغ ٦شاٞت الُغ٢اث البًر

  ت )جدخ. اإلاغجبت ت الجؼاثٍغ ٣ا إلااقغ  كاإلاُا 116جضَىع خالت البيُت الخدخُت للمىاوئ البدٍغ ٞو

مؿخىي الخضماث اإلا٣ضمت للؿُاح  ظىصة البيُت الخدخُت للمىاوئ(  بياٞت بيى ازٟاى

ا؛ حن ٖبَر  الىاٞضًً بيى الجؼاثٍغ

  ت التي حكهض خماص الىاؾ٘ ٖلى ٧. مً قب٩اث الى٣. ٖبر ألاهٟا١ ي  اإلاضن الجؼاثٍغ ٖض  ؤلٖا

ا مً الُغ١ و  اػصخا  قضًض ي  خغ٦ت اإلاغوع  و الى٣. البدغي للغبِ بحن اإلاض الؿاخلُت  و ٚحَر

 ؤٖباء الخى٣. ٖلى الؿُاح اإلادخملحن. الؿب. التي مً قإجاا جس٠ُٟ

غ بيى ؤن وظهت الجؼاثغ مً بحن ؤًٞ. الىظهاث الٗاإلاُت  مظخىي ألاطلاز:( 13 ججم٘ مسخل٠ الخ٣اٍع

يمً  كاإلاُا 10يمً اإلاؿخىي الٗا  ألؾٗاع مسخل٠ الخضماث الؿُاخُت خُض خاػث ٖلى اإلاغجبت 

ٍ التي ل جؼا٫ ٣ٖبت ي  وظه اليكاٍ الؿُاح  ماقغ جىاٞؿُت ألاؾٗاع  ٚحر ؤن َىا٥ الٗضًض مً الى٣ا

 ي  الجؼاثغ جخمش. ي :

  ًحن اإلا٣ُمحن بالخاعط م ألاؾٗاع اإلاغجٟٗت لغخالث الُحران بةججاٍ الجؼاثغ مى٘ ال٨شحر مً الجؼاثٍغ

اعة الجؼاثغ؛  الترصص ٖلى ٍػ

 ؛مؿخىي الضز. الؿ٩ان اإلادلُحنم٣اعهت بعجٟإ ؤؾٗاع الٟىاص١ ا 
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 خل٪ ألاؾٗاع م٣اعهت بضو٫ الجىاع التي جمش. اإلاىاٞـ ألاو٫ للىظهت الؿُاخُت ؤلاعجٟإ اليؿبي ل

ت؛  الجؼاثٍغ

  بعجٟإ مؿخىي ج٩ال٠ُ الغخالث الؿُاخُت ٖمىما باليؿبت لضز. اإلاىاًَ الجؼاثغي ما ًضٞٗه

 بيى الٗؼوٝ ٖجاا.

اث و بججاَاث الؼلب الظُاحي في الجصاثس: .2.2   حشخُص مظخٍى

 1.138ما ٣ًاع   م2014ٗاإلاُت التي حكحر بيى ؤن ٖضص الؿُاح الضولُحن بلٜ ؾىت ي  ْ. ؤلاخهاثُاث ال

اصة ٢ضعث بـ ملُاز طاثذ ٦ما جخى٢٘  ملُاز طاثذ، 1.087التي سجلذ  م2013م٣اعهت بؿىت  %04.70  ؤي بٍؼ

اصة جتراوح بحن  م2015هٟـ ؤلاخهاثُاث ؤن ٌؿخمغ َظا الىمى زال٫ ؾىت  . 1%04و  %03بمٗضلث ٍػ

بلٜ  م2014ؾىت الجؼاثغ ي  ذ الؿلُاث الىنُت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت ؤن ٖضص الؿُاح الىاٞضًً بيى ؤٖلى

حن اإلاٛتربحن اإلا٣ُمحن بالخاعط و الؿُاح ألاظاهب مً مسخل٠ صو٫  2301373 ؾاثذ ٣ِٞ ٌكملىن الجؼاثٍغ

 .2الٗالم

ت مً الؿى١ الؿُاخُت الضولُت ل ًخجاوػ  ما مً  %0.20ٌٗجي ؤن خهت الىظهت الؿُاخُت الجؼاثٍغ

ىص الؿُاخُت الضولُت  و بيؿبت  ذ همً مجم. الخض٣ٞاث الؿُاخُت التي جىظ %11.68بظماي  ٖضص الٞى

غ الٗاإلاُت  ٣ُا و التي بلٛذ خؿب الخ٣اٍع . 3ؿىتملُىن ؾاثذ زال٫ هٟـ ال 19.7هدى مى٣ُت قما٫ بٍٞغ

حن الظًً اججهىا هدى وظهاث ؾُاخُت ؤظىبُت مسخلٟت ٣ٞض  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بٗضص اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ

 مىاًَ. 2839104 طاث الؿىتججاوػ زال٫ 

ى  :الؼلب الظُاحي الىافد بلى الجصاثس .1.2.2 ذ جض٣ٞاث الٞى ص الؿُاخُت هدى الجؼاثغ زال٫ ٖٞغ

الؿىىاث ألازحرة بهخٗاقا َُٟٟا بضي واضخا ي  مؿخىي الخُىع اإلاتزاًض لٗضص الؿُاح الىاٞضًً بلحاا  

  م2013ؾىت  طاثذ 2732731لُبلٜ ما ًىاَؼ  م1999ؾىت  طاثذ 748537خُض اعجٟ٘ ٖضصَم ؤلاظماي  مً 

مً مجم. الخض٣ٞاث الؿُاخُت ؤي ما  %35.28 جمش. وؿبت الؿُاح ألاظاهب ي  َظا الغ٢م ما ٌٗاص٫

ً ي  هٟـ طاثذ ٣ً964153ضع بـ    بِىما بلٜ ٖضص اإلاىاَىحن اإلا٣ُمحن بالخاعط الظًً صزلىا ؤعى الَى

 (17)مً هٟـ الٗضص  و ًىضر الجضو٫  64.72%و َى ما ٌٗاص٫ وؿبت  موترب حصاثسي  1768578الؿىت بـ 

ت الؿُاخُت هدى ا مما جىضخه ٞ .م2014و  م1999لجؼاثغ ي  الٟترة اإلامخضة بحن جُىع الخض٣ٞاث البكٍغ

                                                           
1
 World Tourism Organisation (2015), « World Tourism Barometer » , Vol.13. 

 
2
 ".2014بخصاثُاث الظُاخت طىت وػاعة التاُئت الٗمغاهُت  الؿُاخت و الهىاٖت الخ٣لُضًت  " 

3
 World Tourism Organisation (2015), « World Tourism Barometer » , Ibid. 

http://www.tours4arab.com/vb/showthread.php?t=1523
http://www.tours4arab.com/vb/showthread.php?t=1523


تنافسية الوجوة السياحية اجلزائرية            الفصل الرابع:                                                                                                                  

222 

ؤصهاٍ  و التي وكغث مً ٢ب. وػاعة الىنُت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت ي  الجؼاثغ  (17)ألاع٢ا  ي  الجضو٫ 

  ًٓهغ الخضَىع ال٨بحر  الظي مـ حجم الخض٣ٞاث الؿُاخُت هدى الجؼاثغ ي  م٦2014دهُلت لؿىت 

 (%15.78-)  بيؿبت اهسٟاى ٢ضعث بـ طاثذ 2301373لؿُاح بيى   خُض اهسٌٟ ٖضص ام2014ؾىت 

ؤظىبي بيؿبت اهسٟاى  طاثذ 940125  بط اهسٌٟ ٖضص الؿُاح ألاظاهب لُه. بيى م2013م٣اعهت بؿىت 

ً بيى (%02.49-)٢ضعث بـ  بيؿبت  شخص 1361248  بِىما جضخغط ٖضص اإلاٛتربحن الظًً ػاعوا ؤعى الَى

 .   1(%23.03-)جضَىع ٢ضعث بـــــ 

 م(2014-م1999(: جدفم الظُاح بلى الجصاثس زالٌ الفترة  )17الجدٌو زكم )

ىن اإلالُمىن بالخازج الظُاح ألاحاهب الظىـــىاث  مجمىق الظُاح الجصاثٍس

1999 140862 607675 748537 

2000 175538 690446 865984 

2001 196229 705187 901416 

2002 251145 736915 988060 

2003 304914 861373 1166287 

2004 368562 865157 1233719 

2005 441206 1001884 1443090 

2006 478358 1159224 1637582 

2007 511188 1231896 1743084 

2008 556697 1215052 1771749 

2009 655810 1255696 1911506 

2010 654987 1415509 2070496 

2011 901642 1493245 2394887 

2012 981955 1652101 2634056 

2013 964153 1768578 2732 731 

2014 940125 1361248 2301373 

 اإلاصدز: بخصاثُاث مً الىشازاث الىصُت كلى كؼاق الظُاخت.

 

مً ٢ب. وػاعة الؿُاخت و الهىاٖت الخ٣لُضًت م ٧2010اهذ ٢ض وكغث ي  ؾىت و خؿب بخهاثُاث 

 :٧2اهذ م٣ؿمت بيىؿُاح ألاظاهب ي  الجؼاثغ  ٞةن صواٞ٘ صزى٫ و ب٢امت الآهظا٥  

 ؛ؾاثدا 428856مً مجمٕى الؿُاح ألاظاهب ما ٌٗاص٫  % 57.53خُض بلٛذ اليؿبت  :الترفُه 

 :ٌ؛مً مجمٕى الؿُاح  % 41.02ما ٌٗاص٫ ؤي ؾاثدا  208076خُض بلٜ ٖضصَم  اللُام بإكما  

 ؤي  ؾاثدا 18878اثغ ي  بَاع مهامهم الؿُاح ألاظاهب الظًً ػاعوا الجؼ  ٖضصبلٜ  مهام:اللُام ب

 .مً مجمٕى ألاظاهب  %1.45ما ٌٗاص٫ 

                                                           
 

1
 ".2014بخصاثُاث الظُاخت طىت وػاعة التاُئت الٗمغاهُت  الؿُاخت و الهىاٖت الخ٣لُضًت  " 

 
2
 Ministère du Tourisme et de l‟Artisanat (2010), « Synthèse des flux touristiques en Algérie ». 
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ًخهضعون ٢اثمت ألاؾىا١  ٧اهىا م2010ختى ؾىت  ؤن الخىوؿُحن (18)مً زال٫ الجضو٫ ٦ما ًالخٔ 

  زم بؾباهُا بيؿبت %21.39خلحاا ٞغوؿا بيؿبت ل  %37.44الجؼاثغ بمٗض٫ وظهت  اإلاهضعة للؿُاح هدى 

ُاهُا ؤزغي ٩٦. مً  ح  صو٫ و جإ   3.91% لُبُا  الهحن  اإلاٛغ   بًُالُا ؾىعٍا   جغ٦ُا   ؤإلااهُا  ٞبًر

 ٦ما َى مبحن ؤصهاٍ.  %1.23و   %2.95لخ٣ا بيؿب جخٟاوث بحن  

 م2010(: الدٌو اإلاصدزة للظُاح هدى الجصاثس خظب ألاَمُت لظىت 18الجدٌو زكم )

 (%ظبت الخؼىز )و (%اليظبــــــــــت ) كدد الظُاح البلدان

 23.91 37,44 245222 جىوع

18.20- 21,39 140129 فسوظا  

 7.95 3,91 25633 اطباهُا

 18.06 2,95 19313 لُبُا

17.23- 2,68 17529 الصحن  

1.07- 2,61 17115 اإلاوسب  

10.30- 2,58 16886 اًؼالُا  

 8.14 1,58 10357 طىزٍا

23.91- 1,49 9783 جسهُا  

19.42- 1,41 9244 اإلااهُا  

ؼاهُا 14.41- 1,23 8024 بٍس  

 -- 20,73 135752 دٌو ؤزسي 

 م.2010اإلاصدز: وشازة الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت، طىت 

ؤلاخهاثُاث اإلاخاخت ؤن الؿىىاث ألازحرة  جض٫ الؼلب الظُاحي اإلالاهع )الخازج مً الجصاثس(: .2.2.2

حن ل٣ًاء ؤو٢اث مً الجؼاثغ بيى وظهاث ؤظىبُت ؤزغي  قهضث جؼاًضا مخىانال لخغوط اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ

ت  الخمخ٘  ٞغاٚهم و  الظي ًىضر جُىع زغوط  (19) اإلابِىت ي  الجضو٫  ٞمً زال٫ ألاع٢ا ُٖلهم الؿىٍى

حن بيى الخاعط ي  الٟترة اإلامخضة بحن  حن الظًً اهخ٣لىا    ًالخٔم(2014-م1999)الجؼاثٍغ ؤن ٖضص الجؼاثٍغ

  خُض قهض َظا الغ٢م اعجٟاٖا ٦بحرا مىاػً حصاثسي  2839104بلٜ  م2014ىت بيى زاعط البالص زال٫ ؾ

مىاًَ ظؼاثغي  و َى  2135526 التي قهضث زغوط ما ٣ًاع  م2013م٣اعهت بؿىت  %32.95 ج٣اع وؿبخه 

٠ و مىٟظا للما ًمش.  جي.الظي ٢ض ٗملت الهٗبت لل الخاص دؿغ الجًز  ًازغ ٖلى ؾالمت ؤلا٢خهاص الَى

حن زازج الجصاثس زالٌ الفترة )19)الجدٌو زكم   م(2014-م1999(: زسوج اإلاىاػىحن الجصاثٍس

 اإلاصدز: بخصاثُاث مً الىشازاث الىصُت كلى كؼاق الظُاخت.
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اإلاىضر للبلضان اإلاًٟلت للؿاثذ الجؼاثغي و جغجُباا خؿب ألاَمُت   هالخٔ   (20)و مً زال٫ الجضو٫ 

الجٛغاي   و بوٗضا  الخإقحرة هدى ما ًمش. ٢ُبا ؾُاخُا ٖاإلاُا  ؤن جىوـ جدخ. اإلاغجبت ألاويى هٓغا لل٣غ  

ذ  بٟغوؿا  ٞةجاا بخخلذ اإلاغجبت الشاهُت عاظ٘  م ؤلاعجباٍ الخاٍع الث الؿُاخُت ٞحاا  و ٚع لئلم٩اهُاث و اإلاَا

الؿٗىصًت اإلاغجبت الشالشت بٗضص  ظاءثطل٪ لئلظغاءاث اإلا٣ٗضة و اإلاكضصة ي  مىذ جإقحراث الضزى٫  و 

حن الظًً اؾخ٣بلتام ألصاء مىاؾ٪ الٗمغة و الدج  جلحاا  اإلاٛغ   و جغ٦ُا ٦ما َى مىضر ي  هٟـ ال جؼاثٍغ

 الجضو٫.

حن خظب ألاَمُت لظىت 20الجدٌو زكم )  م.2010(: وحهاث الجصاثٍس

 (%وظبت الخؼىز ) (%اليظبت ) كدد الظُاح البلدان

 7.46 51,69 908365 جىوع

6.02- 19,78 347551 فسوظا  

 14.56 8,38 147348 الظلىدًت

2.77- 4,14 72707 اطباهُا  

 7.68 3,45 60603 اإلاوسب

 53.97 3,15 55298 جسهُا

 5.40 1,57 27554 كؼس

 5.39 1,43 25143 لُبُا

 27.33 1,04 18233 طىزٍا

 30.53 0,87 15357 اًؼالُا

 -8.75 0,77 13568 الامازاث اللسبُت

ؼاهُا 10.76- 0,67 11857 بٍس  

 116.55 0.59 10297 بلجُيا

 -- 2.48 43590 دٌو ؤزسي 

 م.2010اإلاصدز: وشازة الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت، طىت 

زال٫ اإلاٗلىماث اإلاٗغويت ي  الجضو٫  مً :في الىحهاث الظُاخُت الخمىٍت الؼلب الظُاحي .3.2.2

ت اعجٟ٘ ي  ؾىت اإلابحن ؤصهاٍ  هالخٔ ؤن وؿبت جغصص ألاٞغاص لُلب زضماث الٗالط ال بيؿبت  م2014خمٍى

جغصص  ملُىن  3.9م٣اعهت بالؿىت التي ؾب٣تاا  خُض بلٜ مجمٕى الترصص الخمىي  %٦43.25بحرة ٢ضعث بـ 

اعة ما ٣ًاع   با. هاجج ًٖ ٍػ ت ٣ِٞ. جمش. ٞئت اإلاىاَىحن ألاخغاع  686117ج٣ٍغ شخو للىظهاث الخمٍى

ً  %1.7م جخجاوػ خهت ألاظاهب ػاثغ. ي  خحن ل 385438ؤ٦بر ظؼء مجام خُض بلٛذ  مً مجمٕى الؼاثٍغ

 ػاثغ ؤظىبي.  11578ؤي ما ٌٗاص٫ 

ت ًٖ وا٢٘ ال٣ُإ الؿُاح  ٩٦.  ٞهي جب٣ى  ت الجؼاثٍغ و ل ًسخل٠ وا٢٘ الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ا  و التي ؤزغث ٖلى ؤصاءَا الخىاٞسخي  و ظٗلذ بَخما   حٗاو  هٟـ اإلاكا٧. و الٗغا٢ُ. التي ؾب٤ ط٦َغ

اعتاا يُٟٗا ظضا. ٦ما و َى ما جىضخه ؤلاخهاثُاث التي ل جغقى بيى اإلاسؼن الثري مً اإلاىاعص ألا  ٞغاص بٍؼ

ت التي جمخل٨ها الجؼاثغ.  الخمٍى
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 .جسدد ألافساد كلى اللالج الخمىي (: 21الجدٌو زكم )

 الىىق الفترة
اإلاامىحن 

 بحخماكُا
 خمام كادي مجمىق التردد ألاحاهب ألاخساز اإلاخلاكدًً

مجمىق التردد 

 الخمىي 

 م2014
 11578 385438 128937 160164 الٗضص

686117 3201714 3887831 
 1.70 56.20 18.80 23.34 (%)وؿبت الترصص 

 م2013
 860 301555 90464 98651 الٗضص

491530 2222423 2731953 
 0.20 61.30 18.40 20.10 (%)وؿبت الترصص 

 الخؼىز 
 1173878 979291 194587 10718 83883 38473 61513 الٗضص

 43.25 44.10 36.60 1246.30 27.81 42.52 62.35 (%)وؿبت الخُىع 

 م.2010اإلاصدز: وشازة الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت، طىت 

 . مظاَمت اللؼاق الظُاحي في ؤلاكخصاد الجصاثسي:3.2

غ ناصع ًٖ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت و الؿ خى٫ آزاع َظا ال٣ُإ  م2015ٟغ وكغ ؾىت ٌكحر ؤخضر ج٣ٍغ

بيى ؤن  )الجصاثس("، 2014:"الظفس و الظُاخت: ألازس ؤلاكخصادي ي  ؤلا٢خهاصًاث اإلادلُت للضو٫ بٗىىان 

     ال٣ُإ الؿُاح  ي  الجؼاثغ ًب٣ى ًترهذ ي  مغاجب مخإزغة م٣اعهت بالضو٫ الغاثضة ؾُاخُا ٖلى الٗمى  

جي  خُض بخخلذ الجؼاثغ ي   و صو٫ الجىاع ٖلى الخهىم مً خُض مؿاَمخه ي  ؤلا٢خهاص الَى

غ اإلاغجبت  ٣ا إلااقغ اإلاؿاَمت اإلاباقغة ل٣ُإ الؿُاخت  75الخهي٠ُ الظي ظاء ي  الخ٣ٍغ          ٖاإلاُا ٞو

٣ا إلاؿاَمخه ؤلاظمالُت ي  هٟـ الىاجج. 105و ألاؾٟاع ي  بظماي  الىاجج اإلادل  الخا   و اإلاغجبت  ٦ما  ٞو

ا ال٣ُإ ل جهبىا بيى اإلاٗضلث اإلاخاخت ي  صو٫ جُٟض ه َغ ٟـ ؤلاخهاثُاث ؤن مىانب الٗم. التي ًٞى

مً خُض اإلاؿاَمت اإلاباقغة للؿُاخت ي  زل٤ ٖاإلاُا  86الجىاع اإلاىاٞؿت خُض جدخ. الجؼاثغ اإلاغجبت 

 يمً ماقغ اإلاؿاَمت ؤلاظمالُت ل٣ُإ الؿُاخت ي  الدكُٛ.. 117مىانب الٗم.  و اإلاغجبت 

٣ا إلاىٓمت ألاؾٟاع  جي الجؼاثغي ٞو و ُٞماًل  ٖغى مٟه. إلاؿاَمت ال٣ُإ الؿُاح  ي  ؤلا٢خهاص الَى

 :1والؿُاخت الٗاإلاُت

و التي : (PIB)في الىاجج اإلادلي الخام للجصاثس  و ألاطفاز  اإلاظاَمت اإلاباػسة للؼاق الظُاخت. 1.3.2 

ُه حكحر بيى مجمٕى ؤلاهٟا١ اإلاباقغ مً ٢ب. ألاٞغاص اإلا٣ غاى التٞر   ُمحن و ٚحر اإلا٣ُمحن صاز. بلض ما أٚل

ت  و و٧الث الؿٟغ  و مجم. زضمـــــاث  ما٫  ٖلى ٧. مً زضماث الٟىاص١  و الخٍُى الجٍى و ألٖا

ُه و الدؿلُـت   ا مً الخضمـــاث و ألاوكُت اإلاغجبُت مباقغة بالٗملُت الؿُاخُت  بياٞت بيى  التٞر و ٚحَر

حاُت.زضٖلى ؤلاهٟا١ الخ٩ىم     ماث ال٣ُإ اإلاغجبُت مباقغة بالؿُاح ٧الخضماث الش٣اُٞت  ؤو التٞر

                                                           
1
 World Travel & Tourism Council (2014), "Travel & Tourism Economic Impact: Algeria", annual research. 
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٣ا  خُض بلٛذ اإلاؿاَمت اإلاباقغة ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  الىاجج اإلادل  الخا  الجؼاثغي ٞو

  م2013ؾىت  ملُاز دج 566  ما ًىاَؼ (34 ) اهٓغ الك٩.إلخهاثُاث اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿٟغ و الؿُاخت 

اإلادل  الخا   ٦ما حكحر طاث ؤلاخهاثُاث بيى ؤهه مً اإلادخم.  الىاججمً مجم.  %04ا ٌٗاص٫ وؿبت ؤي م

. م2014م٘ جااًت ؾىت  ملُاز دج 589.7لُه. اإلابلٜ بيى ما ٌٗاص٫ % 04.20ؤن جغجٟ٘ َظٍ اإلاؿاَمت بيؿبت 

ا لخه. اإلاؿ %٦03.80ما ؤوضخذ ؤهه مً اإلاخى٢٘ اعجٟإ َظا اإلااقغ بـيؿبت  ملُاز  858.5اَمت بيى ؾىٍى

  .2024مً الىاجج اإلادل  الجؼاثغي الخا  ي  آٞا١ ؾىت  %04  ما ؾُٗاص٫ دج

 

 

 

 

 

 

 

جخمش.  :(PIB)للؼاق الظُاخت و ألاطفاز في الىاجج اإلادلي الخام للجصاثس  اليلُت اإلاظاَمت. 2.3.2

مٕى ٧. مً اإلاؿاَمت اإلاباقغة اإلاؿاَمت ؤلاظمالُت ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  الىاجج اإلادل  الخا  مج

  و ؤلاهٟا١ 1ي  الىاجج اإلادل  الخا   و اإلاؿاَمت ٚحر مباقغة )التي جخمش. ي  ؤلاهٟا١ ؤلاؾدشماعي الؿُاح 

  و ؤلاهخاط الضازـــــــل  للؿل٘ و الخضماث مً ٢ب. ال٣ُاٖاث اإلاغجبت مباقغة 2الخ٩ىم  "ظماٖاث"

دضزت الىاججت ًٖ ال٣ـُإ و التي ج٣اؽ مً زال٫ الىاجج اإلادل  (  بياٞت بيى اإلاؿاَمــت اإلاؿخ3بالؿُاح

الخا  اإلاضٖى  مً ٢ب. بهٟا١ ظمُ٘ ألاٞغاص الظي ٌٗملىن بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ي  ٢ُإ 

  الؿُاخت. 

                                                           
1
٘ طاث ا   ا.٧اٞت ؤلاهٟا٢اث  اإلاغجبُت باإلؾدشماع ي   اإلاكاَع  لٗال٢ت بالؿُاخت ٦بىاء الٟىاص١  و حكُِض اإلاُاعاث و ٚحَر

2
٤ الؿُاح   التروٍج  الُحران  ؤلاصاعة  الا    مً  ؤمً اإلاىا٢٘ ٌؿاٖض بُغ١ ٖضًضة ٢ُإ الؿُاخت مً زال٫ الٗبء الظي ًخدمله اإلاجخم٘ ٩٦. ي  ٖملُاث ٧الدؿٍى

ا.الؿُاخُت  ألا   مً الهخ  .... و ٚحَر
3
اث   اإلادلُت مً الؿل٘ و الخضماث  مً َٝغ ال٣ُاٖاث التي جخٗام. بك٩. مباقغ  م٘ الؿُاح  ٦كغاء الٟىاص١ للُٗا   و زضماث الخى٠ُٓ  و  حكم. اإلاؿكتًر

 اإلاُاعاث للى٢ىص و زضماث ؤلاَٗا   و و و ٧الث الؿٟغ لخ٨ىىلىظُا ؤلاٖال  و ؤلاجها٫.

 (: اإلاظاَمت اإلاباػسة للؼاق الظُاخت و ألاطفاز في الىاجج اإلادلي الخام للجصاثس34الؼيل زكم )

Source: World Travel & Tourism Council (2010), "Travel & Tourism Economic Impact 2014: Algeria". 

ــــــملي  من الناتج المحلي الخام % ار دجــ
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غ ٞةن الجؼاثغ ج٩ىن ٢ض خ٣٣ذ ؾىت  ٣ا لىٟـ الخ٣ٍغ ٦مؿاَمت ملُاز دج  1129.80ما ٣ًاع   م2013ٞٞى

مً الىاجج ؤلاظماي   %08ُإ الؿُاخت و ؤلاؾٟاع ي  الىاجج اإلادل  الخا   ؤي ما ٖاص٫ وؿبت بظمالُت  ل٣

ي  جااًت ملُاز دج   1179.50ل٩ُىن اإلابلٜ % 04.40لىٟـ الؿىت  ٦ما ًغج٣ب ؤن َظٍ اإلاؿاَمت ؾترجٟ٘ بيى 

ن جبلٜ ما ٣ًاع  مً الىاجج اإلادل  الخا   مًُٟا ؤهه مً اإلاخى٢٘ ؤ 0%07.9ؤي ما ٌٗاص٫ م 2014 ؾىت

اصة % 08.40لدؿهم بـ   م2024بدلى٫ ؾىت ملُاز دج  1802.60 مً بظماي  الىاجج اإلادل  الخا   بـيؿبت ٍػ

ت مدخملت ج٣ضع بـ   . %04.30ؾىٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾاَم  :اإلاظاَمت اإلاباػسة للؼاق الظُاخت و ألاطفاز في جىفحر مىاصب اللمل في الجصاثس .3.3.2

٣ا للمىٓمت ا حر ما ٣ًاع  ال٣ُإ ٞو ختى ؾىت  ؤلف مىصب كمل 364لٗاإلاُت الؿُاخت و ألاؾٟاع ي  جٞى

مً بظماي  حٗضاص الُض الٗاملت ي  البالص  ٦ما عشخذ طاث الهُئت  %03.50  و َى ما ٌٗاص٫ وؿبت م2013

ؤي ما  ؤلف مىصب كمل 379لخه. بيى  %04بمٗض٫  م2014ؤن َظٍ الخهت ًم٨ً ؤن جغجٟ٘ ي  ؾىت 

و حكم. َظٍ ؤلاخهاثُاث ٖما٫ ٧. مً الٟىاص١  الى٧الث  .مً بظماي  الٗمالت  %03.50ٌٗاص٫ 

ً اإلاسخلٟت  بياٞت بيى ٖما٫ اإلاُاٖم  و وكاَاث   الؿُاخُت  الخٍُى الجىٍت  زضماث ه٣. اإلاؿاٍٞغ

ُه و الدؿلُت اإلاغجبُت بالؿُاح مباقغة  بياٞت بيى ؤجاا جخى٢٘ ؤن ٢ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع ٢ض  التٞر

حر ٌؿ ت ج٣ضع بـ  م2024ي  الجؼاثغ م٘ جااًت ؾىت  ؤلف مىصب كمل 500اَم ي  جٞى اصة ؾىٍى  .1 %02.80بٍؼ

                                                           
1
 World Travel & Tourism Council (2014),  Ibid. 

 (:  اإلاظاَمت اليلُت  للؼاق الظُاخت و ألاطفاز في الىاجج اإلادلي الخام للجصاثس.35الؼيل زكم )

Source: World Travel & Tourism Council (2010), " Travel & Tourism Economic Impact 201 0 : Algeria". 

 

ــــــملي  من الناتج المحلي الخام % ار دجــ

 المساهمة المباشرة

 المساهمة غير المباشرة

 المساهمة المستحدثة
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٣ا لىٟـ : اإلاظاَمت اليلُت للؼاق الظُاخت و ألاطفاز في جىفحر مىاصب اللمل في الجصاثس .4.3.2 ٞو

ي  الىاجج اإلادل  الخا   ٞةن  اإلا٩ىهاث اإلاؿخسضمت ي  ٢ُاؽ اإلاؿاَمت ال٩لُت ل٣ُإ الؿُاخت و ألاؾٟاع 

ض مً  مً الُا٢ت الٗاملت  %07.10ي  الجؼاثغ ؤي ما ٌٗاص٫  ؤلف كامل 747الؿُاخت ج٩ىن ٢ض قٛلذ ؤٍػ

اصة  ؤلف مىصب كمل 778.5  و َى الغ٢م الظي مً اإلادخم. ؤن ًبلٜ م2013ي  البالص ؾىت  بمٗض٫ ٍػ

. ٦ما حكحر الخى٢ٗاث م2014الٗاملت ي  ؾىت مً بظماي  الُض  %07.02 ؤي ما ٌٗاص٫ %٣ً04.20اع  بـ 

ؤلف  68ملُىن و  1ؤي ما ٌٗاص٫  %07.60ؤن َظٍ اليؿبت ًم٨ً ؤن جيخ٣. بيى  م2024اإلاغجبُت بؿىت 

ت ج٣ضع بـ  مىصب كمل اصة ؾىٍى  .%03.20بٍؼ

 

 

 

 

 

 

 (:  اإلاظاَمت ؤلاحمالُت للؼاق الظُاخت و ألاطفاز في زلم مىاصب اللمل في الجصاثس.37الؼيل زكم )

Source: World Travel & Tourism Council (2010), " Travel & Tourism Economic Impact 201 0 : 

Algeria". 

 

 من إجمالي مناصب العمل % ألف منصب عمل

 المساهمة المباشرة

 المساهمة غير المباشرة

 المساهمة المستحدثة

 لجصاثسجىفحر مىاصب اللمل في ا(: اإلاظاَمت اإلاباػسة للؼاق الظُاخت و ألاطفاز في 36الؼيل زكم )

Source: World Travel & Tourism Council (2010), " Travel & Tourism Economic Impact 2014 : Algeria". 

 ألف منصب عمل

 

 من إجمالي مناصب العمل %
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ؾدشماع ي  حكحر بخهاثُاث اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت و ألاؾٟاع بيى ؤن ؤلا طدثماز الظُاحي: ؤلا . 5.3.2

جي ؾىت  %02.60ال٣ُإ الؿُاح  ي  الجؼاثغ مش. وؿبت  ٩ًىن   خُض م2014مً بظماي  ؤلاؾدشماع الَى

ت ٢اعبذ    و مً اإلاخى٢٘ خؿب هٟـ اإلاهضع م2013ؾىت  ملُاز دج ٢153.3ض ظظ  عئوؽ ؤمىا٫ بؾدشماٍع

 م2024ي  جااًت ؾىت   دج ملُاز  263.2  لخه. بيى م2014ؾىت  %01ؤن جغجٟ٘ عئوؽ ألامىا٫ َظٍ بيؿبت 

ا.  %5.5بمٗض٫ اعجٟإ ٣ًاع    ؾىٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: زؤض اإلااٌ اإلاظدثمس في كؼاق الظُاخت و ألاطفاز في الجصاثس38الؼيل زكم )

Source: World Travel & Tourism Council (2010), "Travel & Tourism Economic Impact 2014: Algeria". 

ــــــار دج  من الناتج المحلي الخام % مليــ
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م الجصاثس هىحهت طُاخُتىمجكسض لخؼت  اإلابدث الثالث:  ُت و حظٍى

ت ؾىت ؤَل٣ذ  عئٍت التي عؤث ٞحاا   و زُت للجاىى ب٣ُإ الؿُاخت ي  البالص م2008الؿلُاث الجؼاثٍغ

٤ مً قإجاا الغق ُت ٍَغ "اإلاسؼؽ الخىحُهي للتهُئت بــ  بط ؾمُذ  به ٖاإلاُا و ب٢لُمُا  ظضًضة و زٍغ

مً وظهت هٓغ   و الظي ٣ًى  مٟهىمه ؤؾاؾا ٖلى زمـ صًىام٨ُُاث حك٩. "،م2030الظُاخُت: آفاق 

٘ و اإلاؿخضا  إلوٗاف الؿُاخت ي  الجؼاثغ ال٣اثمحن ٖلى جىُٟظَا ٤ الؿَغ و صٖم ٖىصتاا بيى   الٍُغ

 .٫ مًاٖٟت ظاطبُتاا و ٢ضعتاا الخىاٞؿُتالؿاخت الضولُت مً زال

 : (SDAT 2030) م2030آلفاق لتهُئت الظُاخُت الخىحُهي لسؼؽ اإلاهـسة كامت خٌى . 1.3

 Schéma Directeur d'Aménagement) بٖضاص اإلاسُِ الخىظُهي للتاُئت الؿُاخُت م2007قهضث ؾىت 

Touristique) بالخٗاون م٘ اللجىت الٟغوؿُت  ُاختمً َٝغ وػاعة تاُئت ؤلا٢لُم و البِئت و الؿ(ODIT-

France)  1  ذ ٖلى بٖضاصالتي غ زبرة خى٫ الى٣اٍ و اإلاداوع اإلاغظُٗت لهظا اإلاسُِ. ؤقٞغ  خُض ج٣ٍغ

جي للتاُئت ؤلا٢لُمُت  اظؼء الظي ٌٗخبر اإلاسُِ و  َظا ٌك٩.  (SNAT)مً اإلاسُِ الَى
 

2
م2025آلٞا١  

3 

اع ؤلاؾتراجُج  اإلاغظع  للؿُاؾت   الؿُاخُت ي  الجؼاثغ.ؤلَا

ت هٓغ  خُض ؤٖلً ًٖ ىُـت ي  بَاع الخىمُت اإلاؿخضامتة الخ٩ىمت الجؼاثٍغ   ٦ما للخىمُت الؿُاخُـت الَى

ًبرػ ال٨ُُٟت التي حٗتز  الضولت مً زاللها َظا و ًدضص ألاصواث ال٨ُٟلت بدىُٟظَا و قغوٍ جد٣ُ٣ها. 

ت  الٟٗالُت ؤلا٢خهاصًت  و خماًت البِئت ي  ؤَغ يمان الخىاػن الشالس  اإلاخمش. ي  الٗضالت ؤلاظخماُٖ

ً ؾىت اإلا٣بلت. جي  باليؿبت للٗكٍغ   الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى مؿخىي ٧ام. الترا  الَى

  :4حؿعى ؤلاؾتراجُجُت الؿُاخُت الجضًضة مً زال٫ َظا اإلاسُِ بيى جد٤ُ٣ ه٣اٍ مهمت جخمش. ي  بط

 الىمى  اإلاحزان الخجاعي و اإلااي  و ؤلاؾدشماع؛ الدكُٛ.  اإلاخمشلت ي  جدؿحن الخىاػهاث ال٩لُت 

   .جىؾُ٘ آلازاع اإلاترجبت ًٖ َظٍ الؿُاؾت بيى ٢ُاٖاث ؤزغي )الهىاٖت الخ٣لُضًت  الى٣

 (؛بلخالخضماث  الهىاٖت  الكٛ.....

  جي و الضوي ؛  اإلاؿاَمت ي   اإلاباصلث و ؤلاهٟخاح ٖلى الهُٗضًً الَى

                                                           
1 L’agence de développement touristique de la France.  
2
 Schéma National d'Aménagement du Territoire. 

3
 Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à "l’aménagement et au développement durable du territoire" 

inscrit dans son article 7. 
4
 Kamel Bouadam (2011), "The national strategy of tourism development in Algeria: issues, opportunities and 

limitations  " , Review of Applied Socio- Economic Research. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=odit+france&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atout-france.fr%2F&ei=tXuJT9ipB4fQhAeZuvDnCQ&usg=AFQjCNFVXwtP1zvIeOkA3_1je_s5EwHOBQ&cad=rja
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 ٤ُ بحن الجاىى بال٣ُإ الؿُا  ح  و الخٟاّ ٖلى البِئت؛الخٞى

   ذ  و الش٣اي  الجظ  الؿُاح ؛بةٖخباٍع مً ؤَم مىاعص جشمحن الترار الخاٍع

 ؛جدؿحن نىعة الجؼاثغ و بم٩اهُاث ؾى٢ها اإلادلُت 

ت ٖلى الخىُٓم الؿُاح  ي  همِ ظضًض   ٦ما ؤجاا حؿعى بيى بٖاصة جىُٓم َُا٧. ؤلاصاعة و اإلاهالر اإلاكٞغ

بياٞت بيى الٗمىمُحن و الخىام   الؿُاخُحنالٟاٖلحن  مسخل٠ اٖ. َبىاء بحناضٝ بيى حصجُ٘ ب٢امت جٟح

٘ بغئٍت جدتر  الضعاؾاث الخ٣ىُت و ؤلا٢خهاصًت.ل امللمها  بُج الٟٗا٫خىػَ٘ ال  خُض ًمان جىُٟظ اإلاكاَع

  َظا اإلاسُِ. م٩ىهاث الجهاػ ؤلاصاعي الجضًض اإلا٩ل٠ بخُب٤ُ (39)ًىضر الك٩. 

الجؼاثغي    الجدًد قإدازة اللؼاق الظُاحي (: الهُيل39الؼيل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SDAT 2030اإلاصدز: اإلاسؼؽ الخىحُهي للتهُئت الظُاخُت )

 الىشازة اإلايلفت بالظُاخت

 

اث الؿُاخت ٖلى مؿخىي  مضًٍغ

 الىلًاث

الىوالت الىػىُت لخىمُت 

 الظُاخت

ANDT 

الىٓا  الضاثم للمغا٢بــــــت          

 و الخ٣ُُم الؿُاح 

SPOET 

 

ً  ماطظاث الخىٍى

الدًىان الىػني 

 للظُاخت

ONT 

 

  داز الجصاثس

 

الدًىان الىػني الجصاثسي 

 للظُاخت

ONAT 

 

ً اإلادلُت للؿُاخت  الضواٍو

OLT 
 م٩لٟت بتاُئـــــت ألا٢ُا 

الؿُاخُت وجهمُم 

ال٣ــــغي الؿُاخُــت 

 لئلمخُاػ

 

ىُت الٗلُا للؿُاخت )الجؼاثغ الٗ  -  انمت(؛اإلاضعؾت الَى

جي للخ٣ىُاث الٟىض٢ُت والؿُاخُت )جحزي وػو(؛  -  اإلاٗهض الَى

 مغ٦ؼ الٟىض٢ت و الؿُاخت )بىؾٗاصة(؛  -

 مضعؾت الؿُاخت )جِباػة(؛  -

 مضعؾت الؿُاخت )ٖحن جمىقيذ(؛  -

مضاعؽ ج٩ىًٍ منهي حكٝغ ٖلحاا الىػاعة اإلاٗىُت ي  ٧. مً: الُاٝع  جلمؿان   07باإلياٞت بيى  -

 ان  بىمغصاؽ  جحزي وػو  جمجراؾذ  و ٚغصاًت.ٖحن البيُ

 

ظهاػ التر٢ُت اإلااؾؿاجُـت م٩ل٠  -

بالبدض ي  ألاؾـــــىا١ الضازلُت 

 والخاعظُت.

ىُــــاإلاكاع٦ت ي  الخٓاَ - ت و ــــــــغاث الَى

 . الضولُت

 

 ولًـت؛ 25و٧الت مىػٖت ٖبر  35ٌكٝغ ٖلى  -

 ـــــ ؛الخيكُِ  التروٍج  و ؤلاٖال  الؿُاخــ -

ـــــــت؛  -  اإلاكاع٦ت ي  ٖملُت التر٢ُت الخجاٍع

 جىُٓم اليكاَاث اإلاخٗل٣ت باإلااجمــــغاث -

 و اإلادايغاث؛   

 جهمُم واهجاػ بغامج الخٓاَـغاث الؿُاخُت؛ -

يمان  الخيؿ٤ُ م٘ ه٣اباث الخٓاَــــــغاث  -

جي.   الؿُاخُت ٖبر الترا  الَى

 

  ججدًد صىزة الجصاثس

 
ىت و الخدلُ. اإلاٗاً -

       ـــــا ــــــــؤلاخهــاج  الٗ

 و الض٤ُ٢؛

بٖضاص ؤقٛـــــــا٫   -

صعاؾت  اإلاــــغا٢بت و

  الىيُٗت.

 

مغا٢بت و مخابٗـــــت  -

الٟىاص١ و الى٦ــــالث 

 الؿُاخُت؛

حصجُ٘ ؤلاؾدشمـــاع   -

 الؿُاح ؛

مغا٣ٞت اإلاغ٢ُحن ي   -

.٘  اإلاكاَع

 

ــــال   الخيكُِ  م٩لٟت بالتروٍــــج   - ؤلٖا

 . ٖلى اإلاؿخىي اإلادل 

 

 

جي.   ٖلى اإلاؿخىي الَى

 ٖلى اإلاؿخىي الىلج 
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 زانت  الىمِ ؤلاصاعي الجضًض مً زال٫ ماؾؿاتاا الخ٩ىمُت اإلاسخلٟت ٖامت و للضولت ٦ما جدخٟٔ 

ىُتالخ٤ ي  جهمُم الؿُاؾت الؿُاخُت ب حر البِئت ال الَى   ؿُاؾُت و ال٣اهىهُت اإلاىاجُتمً زال٫ جٞى

ت  بياٞت بيى مسخل٠ ت للىظهت الجؼاثٍغ ُت و الٗالمت الخجاٍع ت الضاٖمت لتر٢ُت الىٖى البرامج الخىمٍى

ا و مدلُا  بؾىاص  و التي جخ٨ٟ. بمهمتاإلاؿخ٣بلُت  بِىما ج٩ىن الجماٖاث اإلادلُت ؤصاة الخىُٟظ ظهٍى

٘ و ألاوكُت الؿُاخُت  .(40)لٟاٖلحن ؤلا٢خهاصًحن و الكغ٧اء اإلاىضخحن ي  الك٩. بيى ا اإلاسخلٟت  اإلاكاَع

ت. الجدًد بػاز الؼساهت(: 40الؼيل )    مً ؤحل جىمُت الظُاخت الجصاثٍس

 

 

 

 

 

 

 

 (SDAT 2030سؼؽ الخىحُهي للتهُئت الظُاخُت )اإلاصدز: اإلا

 :1ث ظؼثُت ه ؤو مسُُا ٣ًى  مٟهى  اإلاسُِ الخىظُهي للتاُئت الؿُاخُت ٖلى زمـ صًىام٨ُُاث٦ما 

الجؼاثغ مً الخهىعاث و الظَىُاث الؿلبُت  بياٞت بيى  إلاا حٗاهُه بط وحهت الجصاثس:( مسؼؽ 1

ا باألؾاؽ بيى الكهغة الىاؾٗت   م َظٍ اى ٧ان مً الاٞخ٣اَع ظب ٖلحاا بًجاص ؤلاؾتراجُجُاث الالػمت لخ٣ٍى

ُت.الهىعة و جشبُتاا لخ٩ىن وظهت ؾُاخُت جىاٞؿُت ٧املت جخمحز باألنا خُض  لت  و ؤلابخ٩اع  و الىٖى

 ى:مسُِ وظهت الجؼاثغ بيحاضٝ 

 ؼ ؾمٗت وظهت الجؼاثغ؛  بىاء نىعة ظضًضة  و حٍٗؼ

 لىظهت الجؼاثغ؛ اإلامحزة ببغاػ الهٟاث ألاؾاؾُت 

 ؛ي  ٧اٞت ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت جىُٓم خمالث بٖال  و بجها٫ ٞٗالت 

                                                           
1
 Ministère de l‟Aménagement du Territoire, de l‟Environnement et du Tourisme (2008), "SDAT 2030: Le plan 

stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’actions touristiques prioritaires". 

ـــــت، الظُاخت و   - ػسهت حظُحر مظاَماث الدولــ

 ؛(GESTOUR)الفىادق 
 .(EGT)ماطظت الدظُحر الظُاخـــي   -

 

 الؼسواء الخىاص

 

ً و اإلاسكُحن  اإلاظدثمٍس

 ؛اإلاكاع٦ـــــــــــت  -

 الخىنهت؛ -

 ؤلاؾدشماع ي  ال٣ُإ الٗا .  -

 

 الٟىاص١؛  -

 اإلاُاٖم؛ -

 و٧الث الؿُاخت و ألاؾٟاع  -

 اإلاغقضًً الؿُاخُحن؛  -

 وؾاث. الى٣.؛  -

 اإلاضعبحن؛  -

 الى٣اباث؛  -

م.  -  ٚحَر

 

 

 اإلادلُُـــــــً؛  -
 ألاظاهـــــــــــب. -

 الفاكلحن و الؼسواء في اللؼاق الخاص



تنافسية الوجوة السياحية اجلزائرية            الفصل الرابع:                                                                                                                  

233 

 ؛التي جىاظهه ؼاثغ و اإلاىاٞؿتنُاٚت جدلُ. زام للٗغى الؿُاح  اإلاخاح خالُا ي  الج 

  "الخمحز ًٖ اإلادُِ اإلاجاوع؛التي جًمً جدضًض الشىاثُاث "مىخجاث/ ببخ٩اعاث الىظهت 

  ؤًٞ. بؾتراجُجُت بؾتاضاٝ مً ؤظ. ظظ  الؿُاح؛بًجاص 

 ٖم جؼاًض الخض٣ٞاث الؿُاخُت؛ُجض 

  ت لى٧الث ؤلاجها٫ جترظم ت )بعؾا٫ اليكغاث ؤلازباٍع الخىنُاث وي٘ بؾتراجُجُت ججاٍع

 ؤلاؾتراجُجُت لخل٤ خملت جغوٍجُت ٞٗالت(.

تر٦ُبت مً ال٣غي ٖمىما بيى جل٪ ال ال٣ُب الؿُاح ٌكحر  ألاكؼاب الظُاخُت  لإلمخُاش: ( مسؼؽ 2

الؿُاخُت ي  ع٢ٗت ظٛغاُٞت مُٗىت مؼوصة بخجهحزاث ؤلا٢امت ٧الدؿلُت  ألاوكُت و الضوعاث الؿُاخُت  

ٌؿخجُب لُلب الؿى١ و ًخمخ٘ باإلؾخ٣اللُت  مخٗضص الظي  و   دلُتي  حٗاون م٘ مكغوٕ الخىمُت اإلا

خباع مخُلباث الؿى١(   ألابٗاص  ًضمج اإلاى٤ُ ؤلاظخماع   الش٣اي   ؤلا٢لُمي  و الخجاعي )ألازظ بٗحن الٖا

جدىػ   و التي 1(٦ZETما ًم٨ً لغ٢ٗخه الجٛغاُٞت ؤن جضمج مى٣ُت ؤو ٖضة مىا٤َ للخىؾ٘ الؿُاح  )

  و ٢ض خضص اإلاسُِ َىخاز 5313263جمخض ٖلى مؿاخت   جىؾ٘ ؾُاح  مى٣ُت 205الُا ٖلى الجؼاثغ خ

 الخىظُهي لتاُئت الؿُاخت ؾبٗت ؤ٢ُا  ؾُاخُت لئلمخُاػ ه :

 ٌق ػس  -اللؼب الظُاحي لإلمخُاش ػما (POT N.E):  :ًٖىابت  الُاٝع  ؾ٨ُ٨ضة  ٌكم. ٧. م

 ٢اإلات  جبؿت  ؾى١ ؤَغاؽ.

 وطؽ-ش ػماٌاللؼب الظُاحي لإلمخُا (POT N.C) : :ًالجؼاثغ  جِباػة  بىمغصاؽ  ٌكم. ٧. م

غة  جحزي وػو  بجاًت.   البلُضة  الكل٠  ٖحن الضٞلى  اإلاضًت  البٍى

 ٌهسب-اللؼب الظُاحي لإلمخُاش ػما (POT N.O): :ًغان  ٖحن  ٌكم. ٧. م مؿخٛاهم  َو

 جمىقيذ  جلمؿان  مٗؿ٨غ   ؾُضي بلٗباؽ  ٚلحزان.

 ػسق  -لإلمخُاش حىىب اللؼب الظُاحي (POT S.E) : .ٚغصاًت  ي  ٧. مً الىاخاثٌكم :

 .بؿ٨غة  الىاص  اإلاىُٗت

 هسب-اللؼب الظُاحي لالمخُاش حىىب (POT S.O): :ًجىاث )ال٣غاعة(  َغ١  ٌكم. ٧. م

 ال٣هىع: ؤصعاع  جمُمىن  بكاع.

 اللؼب الظُاحي لالمخُاش الجىىب الىبحر  (POT G.S):   .لحزي  ظاهِذ.بة َاؾُل  هاظغ ٌكم 

                                                           
و موطكة كل وسع السياخي هي:"هيتللتومية السياخية المستدامة فإن مواطق ال 2003فيفري  11المؤرخ في  01-03خسب الكاهون رلم  1

 
 من امتداد ا

و بصفات يتميز اإللليم
 
و لإللامة ومؤهلة للسياخة مواسبة بشرية و إبداعية ثكافية، طبيعية، بخصوصيات ا

 
ت تومية ا

 
 في استغاللها ويمكن سياخية موشا

و همط واخد تومية
 
ك ثر ا

 
 المردودية". ذات السياخة من ا
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 اللؼب الظُاحي لالمخُاش الجىىب الىبحر  (POT G.S) : .خمجراؾذ.ب ألا٣َاع ٌكم   

٘ مً ؾهىلت الىنى٫ و   لئلمخُاػ الؿُاخُت ألا٢ُا   مسُِحاضٝ ٦ما  ؤلاهدكاع  الؿُاح   ي   بيى الٞغ

جي    : بياٞت بيى٧اٞت الترا  الَى

  ؼ جىاٞؿُت  و ت ألا٢و ظاطبُت  حٍٗؼ  ٞحاا؛ الُم  و الخىمُت اإلاخىاػهتاؾخمغاٍع

  غ ما٫  و كاَئُت  الت ُؿُاخاإلاىخجاث ال جٍُى ت  و اإلاضن و ألٖا   صخُتالٗالظُت و و الالصخغاٍو

حاُت  الو  ٣ا إلاحزاث ٧. ٢ُب ؾُاح و   الضًيُتو   الش٣اُٞت و تٞر  ؛ؾُاخت الُب٣اث الخانت  ٞو

 و ٦ظاألاوكُت ؤلاظخماُٖتخل٠ مس .لمغ٦باث الؿُاخُت  و بخ٩املجُض الغبِ الالؿماح ب   

 ؛ؤلا٢خهاصًت ي  مسخل٠ ألا٢ُا 

 ؛يمان امخُاػ نىعة و ٖالمت الىظهت الجؼاثغ الجضًضة 

 .بقغا٥ الؿ٩ان اإلادلُحن 

ُتهٓغا ألن  الظُاخُت: )الجىدة( الىـىكُت( 3 ا حٗض   و ظىصة الخضماث الؿُاخُت هٖى مُلبا يغوٍع

غ إلاَظا ا  ٞةن لضي مسخل٠ ألاؾىا١ الؿُاخُت جي سُِ ًغم  بيى جٍُى ُت الٗغى الؿُاح  الَى  هٖى

ً مغج٨ؼا ال  و ؤلاجها٫و مؿخُٗىا بو الخٗلُم   ٖلى الخ٩ٍى  ٩ًىن له صوع ي : ما ٢ض  خ٨ىىلىظُاث ؤلٖا

 ُت و جىمُت ويىح الٗغى الؿُاح ؛  جدؿحن الىٖى

 مىذ عئٍت ظضًضة للمهىُحن؛ 

 ًُت؛ خض اإلاخٗاملحن ي   ال٣ُإ الؿُاح   ٖلى الٗم. يم  بَاع  و بةظغاءاث الىٖى

  ُت؛ وكغ نىعة الجؼاثغ و  جغوٍجها ٧ىظهت طاث هٖى

 بحن الىظهاث الؿُاخُت الٗاإلاُت. مى٢٘ جىاٞسخي الخُاػة ٖلى 

٨ت  خُض  ًخٗل٤ جىُٟظ اإلاغخلت ألاويى مىه  بطٌٗخمض مسُِ الىىُٖت الؿُاخُت ٖلى اإلااؾؿاث الكٍغ

        مهى٠ ؤو ٌٗاص جهيُٟه(فىدق  200رة الٟىض٢ُت )الخهت ال٨بري مً الخٓحًمشلىن  بإعبٗت قغ٧اء

ٗا  الٟـازغو َُا٧.   الٟغ١ الؿُاخُت اإلادلُت.  بياٞت بيى و٧الث الؿُاخت و الؿٟغ  و ؤلَا

ٌٗخبر اإلاىخج الؿُاح  بدض طاجه مدهلت لخضاز. الٗضًض  الخاصت : –مسؼؽ الؼساهت اللمىمُت  (4

ا  ما ًجٗ. الخضًض مً الٗىام. ي  ال٣ُاٖحن الٗا  و الخا م ٧الى٣.  الاؾخ٣با٫  مهاٝع  ...و ٚحَر

ًٖ  جد٤ُ٣ جىمُت صاثمت للؿُاخت بُٗضا ًٖ قغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗمىم  و الخام باألمغ  اإلاؿخدُ.  

و ه  الٗملُت  التي جبضؤ بٗم. و جدغ٥ ال٣ُاٖحن الٗا  و الخام ٖلى خض ؾىاء ي  بَاع صوعَما يمً 

ُت طاث جىاٞؿُت  مسُِ الخىمُت الؿُاخُت لئلؾخجابت بٟاٖلُت للُلب الؿُاح  مً زال٫ مىخجاث هٖى
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٤  ج٣ؿُم اإلاىاعص  ألازُاع   و ألاعباح . الخانت   –ٌؿعى مسُِ الكغا٦ت الٗمىمُت  ٖالُت  ًٖ ٍَغ

بيى ون. الكب٨ت الؿُاخُت و ظٗلها ميسجمت مً زال٫ بؾتراجُجُت الخجمُ٘ بغبِ الكغ٧اء و مسخل٠ 

ملحن ي  قب٨ت ؤلاهخاط و جىػَ٘ اإلاىخىط الؿُاح ) ؤصخا  الٟىاص١  الى٧الث الؿُاخُت  الٟاٖلحن الٗا

 البىى٥  اإلاغقضًً الؿُاخُحن ...الخ.

و بطا ٧ان للضولت الضوع ألا٦بر و الًغوعي ي  اإلاجا٫ الؿُاح   زانت مً زال٫ ظهىصَا ي  تاُئت 

  اٖضًت اإلاؿهلت لليكاٍ الؿُاح  ٧اإلاُاعاثؤلا٢لُم  و خماًت اإلاىاعص الؿُاخُت  و بىاء اإلايكاث ال٣

ا   بياٞت بيى الؿهغ ٖلى بؿِ و زل٤ الىٓا  الٗا  و ألامً. ٞ  الُغ١  ن ال٣ُإ الخام ًًمً ةو ٚحَر

ؤؾاؾُاث الاؾدكاعاث  و الاؾخٛال٫ الؿُاح   ًشمً و ٌؿى١ ألامال٥ و الخضماث التي جًٗها الضولت 

ه.  جدذ جهٞغ

خباع زهىنُت  ٢ُإ الؿُاخُت ل٩ىجاا نىاٖت ز٣ُلت زآ مسؼؽ جمىٍل الظُاخت:( 5 ظا بٗحن الٖا

ت بُُئت مً ظهت ؤزغي  ن اإلاسُِ ةٞ  جخُلب بؾدشماعاث ضخمت مً ظهت و ٧ىجاا طاث ٖىاثض اؾدشماٍع

         مـــت ظاء بالخغ٦ُت الخامؿت إلاٗالجت َظٍ اإلاٗاصلت الهٗبت مً زال٫ صُٖالخىظُهي لتاُئت الؿُاخ

٪ . اإلاغق  )اإلاؿدشمغ(  و مغا٣ٞت الكٍغ  بيى:   بياٞتؤو اإلاُىع مً زال٫ مسُِ للخمٍى

 خماًت و مغا٣ٞت اإلااؾؿاث الؿُاخُت الهٛحرة و اإلاخىؾُت؛ 

 الؿُاخُت الخى٠٢ و الظوبان؛ ٘  الؿهغ ٖلى ججىِب اإلاكاَع

 ىُحن و ألاظاهب؛ ً الَى  ظظ  و خماًت ٦باع اإلاؿدشمٍغ

 بُت و اإلاالُت؛حصجُ٘ ؤلاؾدشماع  ي  ال٣ُإ الؿُاح  باللج  ىء بيى الخىاٞؼ الًٍغ

  ٪البى٩  لليكاَاث الؿُاخُت  زانت ؤلاؾدشماع ي  بَاع  بى . حؿهُ. و ج٠ُُ٨ الخمٍى

 ؤلاؾدشماع الؿُاح  ) مكغوٕ ٢ُض الضعاؾت ٖلى مؿخىي الخ٩ىمت(.

 : الٗم. ٖلى بيى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ؾاب٣ت الظ٦غ مً زال٫ َظا اإلاسُِ ٌؿعى٦ما 

 ً ٘ و مؿاٖضتام ي  اجساط ال٣غاع  ج٣ضًغ  مغا٣ٞت اإلاؿدشمٍغ اإلاغ٢ُحن و ؤصخا  اإلاكاَع

. ٖخاص ؤلا   ؛ؾخٛال٫اإلاساَغ   و جمٍى

 خهىماث؛جس٠ُٟ بظغاءاث مىذ ال٣غوى البى٨ُت  و مىذ ال 

 ؛جمضًض مضة ال٣غوى 

  مغا٣ٞت اإلااؾؿاث اإلاٗضة إل  صٖم و.٘  خخُاظاث اإلااؾؿاث و ؤصخا  اإلاكاَع
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م . 2.3  طمً مسؼؽ التهُئت الظُاخُت:ىحهت طُاخُت هلجصاثس احهىد حظٍى

٣ُت التي ظاء هاا مسُِ التاُئت الؿُاخُت ٦ما جم ط٦ٍغ ؾاب٣ا ٞةن  ؼ تاضٝ  الجهىص الدؿٍى بيى حٍٗؼ

اصة الىع  و ببغاػ نىعة قاملت و ظظابت للمىا٤َ و تؾُاخُ ىظهتنىعة الجؼاثغ ٧  ٦ظا   مً زال٫ ٍػ

َظٍ  خُض ؤو٧. جىُٟظؾىا١ الؿُاخُت اإلادلُت و الضولُت  اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  الجؼاثغ ٖبر ٧اٞت ألا 

جي الٗملُت للضًىان ؤ٦خىبغ  31ماعر ي   214-88مغؾى  جىُٟظي ع٢م  بمىظب ؤوكإ الظي للؿُاخت الَى

  . روٍج للؿُاخت ي  الجؼاثغالت ؤظ. مً الخ٩ىمت ؤصاة مىه ظٗلذالظي   و م1988مً ؾىت 

 جبجي  ٞةن م٣2030ا للمسُِ الخىظُهي للتاُئت الؿُاخُت ٞو ؤلاطتراجُجُت الدظىٍلُت: .1.2.3

٣ُتؤلاؾتراجُجُت   : 1ه  ٖىانغ مدىعٍتالجضًضة ًغجبِ بشالر  الدؿٍى

 :جدضًض (  و زمت الٗغى و الُلب)صعاؾت الؿى١  حؿدىض ٖلى صُاهت بطتراجُجُت حظىٍلُت

ت ٤ ي  قتى ألاؾ  و ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت طاث ألاولٍى جدضًض اإلاؿتاضٞت  زم  ىا١جدضًض ؤَضاٝ الدؿٍى

ت  للىنى٫ بيى الشىاثُاث مىخجاث/ؤؾىا١  .الخانت ب٩. ؾى١  حٍٗغ٠ ؤلاؾتراجُجُاث الخجاٍع

 :٣ُتألا  بٗض جدضًض جىفُر الخؼت الدظىٍلُت اتاا ؾِخم  َضاٝ اإلاؿتاضٞت بالخُت الدؿٍى و ؤولٍى

غ ؤصواث ؤلاجها٫ و التروٍج و الىؾاث. الالػمت للخىُٟظ ؼ  ظضًضة بىاء نىعة  لجٍُى حؿاٖض ٖلى حٍٗؼ

 .ؾُاخُت ٧ىظهت الجؼاثغ ؾمٗت

 .بوكاء هٓا  مؿخضا  لغنض و مغا٢بت الؿُاخت  و مغ٦ؼ خ٣ُ٣  للمىاعص و ألاؾىا١ الؿُاخُت 

 بيى:الٗغى ؤٖالٍ تاضٝ ؤلاؾتراجُجُت الجضًضة  مً زال٫ ؤَداف ؤلاطتراجُجُت الدظىٍلُت:. 2.2.3

  كخصاد الىػنيالظُاخت في ؤلاكؼاق جؼىٍس كدزة بطهام: ٘   الخىاٞؿُت جه٢ضع  ؤصاءٍ و  مً زال٫ ٞع

ىُحن  و الٗضالت و ؤلاههاٝ ؤلاظخماع لخد٤ُ٣  ت و الترار الَى زل٤   بياٞت بيى ؤلاعج٣اء بالهٍى

 الكغا٦ت اإلادلُت و الضولُت.

 :الؿماث الخىاٞؿُت مً زال٫ جشمحن   حلل وحهت الجصاثس مىازة في الفظاء اإلاوازبي و اإلاخىطؼي

ذ  اثغ: ٧الصخغاء  الترارللجؼ  جيكُِ الجاطبُت الٗامت   بياٞت بيى   و اإلاىا٢٘ الجظابت...بلخالخاٍع

زل٤ نىعة بًجابُت    و بؾخٗاصة  الش٣ت الٛاثبت  لضي الجمهىع   و الٗم. ٖلى للبلض ٧ىظهت ؾُاخُت

 لجمُ٘ الٗمالء الخاعظُحن مجام و اإلادلُحن.  طاث ٢ُمت خى٫ الجؼاثغ

 الٗم. ي  بزخهاناث مدضصة  و الخ٠ُ٨  :مدددة صاص في كىىاث و ؤطىاقالخمىكم و ؤلازخ

ت ٢ُاٖاث   و الجُض للٗغى م٘ الُلب اإلاخاح ج٣ؿُم ٞئاث الٗمالء اإلاؿتاضٞحن مً زال٫ مٗٞغ

                                                           
1
 Ministère de l‟Aménagement du Territoire, de l‟Environnement et du Tourisme (2008), "SDAT 2025 : Le plan 

stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’actions touristiques prioritaires". 
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٣ا لخى٢ٗاتام و بم٩اهُاث البالص الؿُاخُت( حصجُ٘   م٘ الؿى١  و جدلُ. جُىع صواٞ٘ اإلاؿتال٨حن )ٞو

 للخمحز. ْهىع ألا٢ُا  الؿُاخُت

 الؿى١  صعاؾت ٖلى بىاءا :الجدًدة اقإطتراجُجُت الدظىٍلُتبألاطىاق الظُاخُت اإلاظتهدفت . 3.2.3

ٞةن  مً مسخل٠ اإلاىا٤َ   الجؼاثغ بيى الىاٞضًً الؿُاح بٗضص ؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت و جدلُ. الؿُاح 

زالر ؤؾىا١ حكم. زمؿت  ٖلى اإلاسُِ الخىظُهي للتاُئت الؿُاخُت مً زال٫ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ع٦ؼ 

 ٞئاث مً الؿُاح ه :

 و  اإلا٣ُمحن زاعظه. :يالظىق الدازل ً حن اإلا٣ُمحن  صاز. الَى  ًدخىي ٖلى ٧. الجؼاثٍغ

 :بت ٦ـ :ٞغوؿا  بؾباهُا  بًُالُا  و ؤإلااهُا ألاطىاق ذاث ألاولىٍت   جمش. ألاؾىا١ الخ٣لُضًت ال٣ٍغ

ُاهُا  و ؤإلااهُا.بياٞت بيى ألاؾىا١ الىاٖضة اإلاخمشلت ي  صو٫ ٦  ـ : بٍغ

 :٨ُت اإلاخدضة الىلًاث   ٦ىضا عوؾُا   الُابان   الهحن ألاطىاق البلُدة  و صو٫ الخلُج. ألامٍغ

 مً مٗه ما ًدىاؾب مىهو   تُؾُاخمىخجاث و وظهاث  مً ًىاؾبه ما ؾُاح  ؾى١  ل٩. غمجبُ خُض 

٣ُت و بغامج زُِ  جدضًض بياٞت بيى(  ؾُاح  ؾى١  - ؾُاح  مً )مىخج اإلاىاؾبت الخىلُٟت جُغح   حؿٍى

 .(22)اإلاؿُغة ٦ما َى مىضر ي  الجضو٫  ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ ىاؾبتاإلا جهالُتؤلاو  تروٍجُتال ؾتراجُجُتؤلا 

لُتوفلا ل ألاطىاق اإلاظتهدفت و اإلاىخجاث الىاحب جسكُتها (: 22الجدٌو )  الجدًدة. إلطتراجُجُت الدظٍى

لُتؤ الفسوق اإلاسخازة ألاطىاق اإلاظتهدفت  َداف اإلاسؼؽ الدظٍى

 الظىق الدازلُت:

  ىن الجصاثٍس

 اإلالُمحن

  الكاَئُت؛ 

 حؿى١ اإلاخٗت؛ 

  الدؿلُت خى٫ اإلاضن؛ 

 الٗالط و الصخت؛ 

 الخٗبضًت؛ 

 الخجىا٫؛ 

 .ايُت  اإلاىخجاث الٍغ

    يبِ الخض٣ٞاث )زل٤ البضً. الجظا

 م٣اعهت بالىظهاث اإلاجاوعة(؛

 ـــــ.؛ ـــ ٌ ٖلى الظَا  للُٗـ  الخدٍغ

 ٍــــت ٖلى جٍُى غ بؾتاال٥ الؿُاخت الجىاع

 مضي الؿىت؛

   حصجُ٘ بؾتاال٥ الؿُاخت الٗالظُــت

ـــًـ  اَُت بُٛت جدؿُــ الصخُت و الٞغ

 الصخت الٗمىمُت.

 :مىخج الٟغوٕ الخانت 

 الؿُاخت الصخُت؛ 

 ما٫ و اإلااجغاث؛  ألٖا

  ٝــــاُٞت  ا٦دكـا ز٣اي : الخٓاَـــــغاث الش٣ـــ

ــٝغ و الهىاٖ ـــ اعة  الخـ ـــــاث الخ٣لُضًت  ٍػ

ت ؛  اإلاىا٢٘ ألازـــٍغ

 الىظهاث الجىىبُت؛ 

 الؿُاخت الؼعاُٖت؛ 

  يبِ الخض٣ٞاث با٢تراح مىخـــىط طو ٢ُمت

 بياُٞت ٖالُت؛

 اصة ؤلاهٟا١ الؿُاح ؛  ٍػ

  جىمُت مىخجاث ي  الٟغوٕ طاث الهىعة

 ٍت؛ؤلاًجابُت  ال٣ى 

 .اؾتاضاٝ ظُ. الشالض مً اإلاٛتربحن 
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 الهُض و ال٣ىو؛ 

 .ألاوكُت الؿُاخُت ٖلى الشلـــــىط 

  ىن هحر الجصاثٍس

 ملُمحن.

 

 الكاَئُت؛ 

 مدالث اللهى و اإلاخٗت؛ 

  الدؿلُت ي  اإلاضن 

 .الٗالط و الصخت 

   الؿُاخت الش٣اُٞت: ؾُاخت الظا٦غة

ــــاٝ الخٝغ و الهىاٖاث  ـــ ب٦دكـ

ت. اعة  اإلاىا٢٘ ألازٍغ  الخ٣لُضًت  ٍػ

 .الخٗبضًت 

 حنالخٟاّ ٖلى ب٢امت ا مدلُـا  و   لجؼاثٍغ

ـــت ؤزغي؛  ٖض  ؾٍٟغ بيى وظهاث ؾُاخُـــ

  غ و مًاٖٟت الؿُاخت  اإلادلُت؛ جٍُى

    )اصة ال٣ُمت اإلاًاٞت )ؤلاؾتاــال٥ ٍػ

غاء بٗغى ظظا  و مخٗضص.  مدلُا   ؤلٚا

ت:  ألاطىاق ذاث ألاولٍى

 فسوظا 

 بطباهُا 

 بًؼالُا 

 ؤإلااهُا 

 

  اإلاىا٤َ الجىىبُت؛ 

 الش٣اُٞت و ألاخضار؛ 

  ؾُاخت الصخــــــت و الٗالط الٗالُت

 الجىصة؛

 ما٫ و اإلااجمغاث؛  ألٖا

 حٗبضًت؛ 

   ُت الخانت) الُٛـ اإلاىخجاث الىٖى

 الهُض  ؤلاؾخ٨كاٝ ...(

 

 بؾخٗاصة الش٣ت؛ 

  ججضًض نىعة الجؼاثغ الؿُاخُت ٖلــى

ــــت  ؤؾاؽ محزاتاا الخىاٞؿُت  م٣اعهــ

 .بالىظهاث الؿُاخُت اإلاجاعوة 

  ًت ؤلاؾخٟاصة م ال٣ُم  الٗاَُٟت ال٣ٍى

ـــ   و  لسخغ الصخغاء  الؿاخ. الكمالــ

ج الترار الجؼاثغي.  مٍؼ

 ــــــــىا١؛ ـــ  ؤلاؾخٟاصة مً ٢غ  ألاؾـ

  زل٤ و يمان ٖملُت بؾتاــــــــال٥؛ للؿُاخت

ـــت اإلاؿاولت؛ ـــ  اإلاؿخضامت ٧الؿُاخــ

 غ الخض٣ٞاث الؿُاخُت؛ ــــــــاّ و جٍُى  ؤلاخخٟـــ

 ـــا١ الؿُاح ؛حصجُ٘ ؤلاؾ ـــ ـــ ٟــ  تاال٥ و ؤلاه

  التر٦حز  الكغا٦ت لجلب الٗمالء الٗمالء

 اإلاهخمحن باإلاىخجاث الٗالُت الجىصة؛

 التر٦حز ٖلى  اإلاىا٢٘ و الخٓاَغاث الضًيُت؛ 

 

 ألاطىاق الىاكدة:

 اإلاملىــــــت اإلاخدـــــــدة 

 َـــــــــىلىدا 

  الــــــــــدٌو

 ألاطىىدهافُت

 لبلُدة:ألاطىاق ا

 دٌو الخلُج 

 (SDAT 2030اإلاصدز: اإلاسؼؽ الخىحُهي للتهُئت الظُاخُت )
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 التي ظاء هاا اإلاسُِ الخىظُهي للتاُئت الؿُاخت الجضًضة  بؾتراجُجُت الدؿى٤ٍ  ٦ما ًٟترى ؤن حسخغ 

ال  ي   سخلٟت  اإلا ظهىصَا التروٍجُــت و ؤلاجهالُت ٖلى ٧. مً اإلاهىُحن الٟاٖلحن ي  ال٣ُإ  و وؾاث. ؤلٖا

بياٞت بيى الؿُاح بدض طاتام مً زال٫ بغهامج ًخىا٤ٞ م٘ َبُٗت و زهىنُاث ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت  

 .(23)٦ما َى مىضر ي  الجضو٫ 

لُت اإلاظخلملت وفم ول طىق مظتهدف23الجدٌو )  .(: ألادواث الدظٍى

لُت اإلاظخلملت ألاَداف ألاطىاق اإلاظتهدفت  الادواث الدظٍى

َضاٝ: مهىُحن  وؾاث. ٧. الا  ول ألاطىاق

ال   و الؿُاح  ؤلٖا

  ا يغوعة بوكاء ٖالمت ؾُاخُت ممحزة زانت بالجؼاثغ  و ببغاَػ

ٖلى مؿخىي ماؾؿاث التر٢ُت الؿُاخُت و مسخل٠ وؾاث. 

 ؤلاجها٫.

ت:  ألاطىاق ذاث ألاولٍى

 فسوظا 

 بطباهُا 

 بًؼالُا 

 ؤإلااهُا 

 

 

 اإلاهىُحن: 

ــــــت   و و٧الث  ً الؿُاخــ صواٍو

 ُاخــــــــت و الؿٟغ.الؿ

 البدض الخجاعي؛ 

 ٞغ١ البُ٘؛ ً  ج٩ٍى

 الجىلث الخٗلُمُت؛ 

 ت؛  الغؾالت ؤلازباٍع

 وعقاث الٗم.؛ 

 اإلاكاع٦ت ي  الهالىهاث الضولُت؛ 

 .٤ ٖبر ألاهترهذ بةؾخٗما٫ مسخل٠ اللٛاث  الدؿٍى

ال  ٤ ٖبر ألاهترهذ بةؾخٗما٫ مسخل٠ اللٛاث.  وؾاث. ؤلٖا  الدؿٍى

 ت.  ؤلاجها٫  اإلالٟاث المُت  الغؾاث. ؤلازباٍع  ؤلٖا

 .الغخالث الصخُٟت 

وخضاث ممشلت  ٦ـ  "صاع الجؼاثغ"  ي  ٖلى مؿخىي ٖىانم   الؿُاح .

 البلضان اإلاؿتاضٞت.

 .٤ ٖبر ألاهترهذ بةؾخٗما٫ مسخل٠ اللٛاث  الدؿٍى

  ىن  و اإلاله٣اث مسُِ  لئلٖال  بالهىعة: مً زال٫ الخلٍٟؼ

 للبلضان اإلاؿتاضٞت. ال٨بري ٖلى مؿخىي اإلاضن ال٨بري 

  :مسُِ لئلٖــــال  اإلاخسهو 

  الصخاٞت اإلاخسههت 

 .ت  ب٢امت اإلاٗاعى و الهالىهاث للٟئاث الجماَحًر

 ألاطىاق الىاكدة:

 اإلاملىت اإلاخددة 

 َىلىدا 

 الدٌو ألاطىىدهافُت 

 اإلاهىُحن:

ــــــت   و و٧الث   ً الؿُاخــ صواٍو

 الؿُاخــــــــت و الؿٟغ.

 البدض الخجاعي؛ 

 إلاكاع٦ت ي  الهالىهاث الضولُت؛ا 

 .٤ ٖبر ألاهترهذ بةؾخٗما٫ مسخل٠ اللٛاث  الدؿٍى

 

ال   وؾاث. ؤلٖا

 ت؛ المُت  الغؾاث. ؤلازباٍع  ؤلاجها٫  اإلالٟاث  ؤلٖا

 .٤ ٖبر ألاهترهذ بةؾخٗما٫ مسخل٠ اللٛاث  الدؿٍى
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 الؿُاح ي  خض طاتام.

 .٤ ٖبر ألاهترهذ بةؾخٗما٫ مسخل٠ اللٛاث  الدؿٍى

  ت ) ٖملُاث بزخباع و ب٢امت ــٍغ ـــ ــــ اإلاٗاعى و الهالىهاث  الجماَــ

ب(.  ججٍغ

 

 

 ألاطىاق البلُدة:

 دٌو الخلُج 

 اإلاهىُحن:

ــــــت   و و٧الث   ً الؿُاخــ صواٍو

 الؿُاخــــــــت و الؿٟغ.

 ما٫؛  البدض الخجاعي  زانت بحن اإلاهخمحن  بالهُض   و ألٖا

 ٤ ؤلال٨تروو ؛  الدؿٍى

 لىهاث.اإلاٗغى و الها 

 اإلاهىُحن: 

قب٨ــــــــــت اإلااؾؿاث و الخىمُــــت 

 ؤلا٢خهاصًت.

  

 ت؛  بجما  اله٣ٟاث و الٗغوى الخجاٍع

 .الٗال٢اث الٗامت و اللىبُاث 

ال  ت؛  وؾاث. ؤلٖا المُت  الغؾاث. ؤلازباٍع  ؤلاجها٫  اإلالٟاث  ؤلٖا

 . ٤ ٖبر ألاهترهذ  الدؿٍى

 الظىق اإلادلي:

 

 

  ىن الجصاثٍس

 اإلالُمىن.

 اإلاهىُِـــً: 

ــــــت   و و٧الث  ً الؿُاخــ صواٍو

 الؿُاخــــــــت و الؿٟغ.

 ٞغ١ البُ٘؛ ً  ج٩ٍى

 الجىلث الخٗلُمُت؛ 

 ت؛  الغؾالت ؤلازباٍع

 وعقاث الٗم.؛ 

 .٤ ٖبر ألاهترهذ بةؾخٗما٫ مسخل٠ اللٛاث  الدؿٍى

ال  ٤ ٖبر ألاهترهذ ؛  وؾاث. ؤلٖا  الدؿٍى

 وكغاث بٖالمُت؛ 

 .الغخالث الصخُٟت 

ىن  الصخاٞت   الؿُاح ي  خض طاتام ال  الىاؾٗت ؤلاؾتاال٥: الخلٍٟؼ مسُِ ؤلٖا

 الُىمُت  و ؤلاطاٖت؛

 الٗال٢اث الٗامت و الخ٨خالث )اللىبُاث(   ؤصخا  ال٣غاع

ــــــــت اإلاخسههت   ٢ىىاث   الٟئاث الخانت مً الؿُاح مسُِ لئلٖال  اإلاخسهو: الصخاٞـــــــ

 مخسههت.

 ىن ا لوحر الجصاثٍس

 اإلالُمحن.

 

 الؿُاح ي  خض طاتام

  ٤ اإلاباقغ: مغاؾالث  مغاؾالث مباقــغة  و اإلاغاؾالث الدؿٍى

 ؤلالـــــ٨تروهُت؛

  ــــــت  و ال٣ىىاث ىُت و اإلادلُــ ال : الخلٟؼة الَى مسُِ ؤلٖا

ت الٗغبُت.  الخلٍٟؼ

 (SDAT 2030اإلاصدز: اإلاسؼؽ الخىحُهي للتهُئت الظُاخُت )
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 ولُت للمسؼؽ الخىحُهي للتهُئت الظُاخُت: الىخاثج ألا . 3.3

ٗض بَاعا مغظُٗا ي ٢ٌُإ الؿُاخت الجؼاثغ بن اإلاسُِ الخىظُهي للتاُئت الؿُاخُت الظي جضٖم به 

ت َاما ٨ٌٗـ  بت الخ٩ىمت الجؼاثٍغ ٘ مً ٢ضعجه الخىاٞؿُت ي  الجاىى بال٣ُإٚع   مً زال٫ و الٞغ

 اي  البالص زال٫ الؿىىاث اإلا٣بلت  آزظ َظا اليكاٍٍغ لخُى الالػمت و عؾم الخٍُى الٍٗغًت جدضًض 

خباع  ىص ا خاصا ي التي ظٗلذ الجؼاثغ حٗاو  ه٣ه ؤوظه ال٣هىع الٗضًضة بٗحن ؤلٖا اث الٞى  مؿخٍى

م ما جؼزغ به مً مىا٤َ ؾُاخُت هاصعة ي  الٗالماإلاخجهت بلحاا الؿُاخُت ألاولُت  ؤن الىخاثج . ٚحر   ٚع

ؤلاؾتراجُجُت َظٍ بيى مؿخىي الخُلٗاث التي جهبىا بلحاا غقى ل ج  ض مددكمتالىا٢٘ جب٣ى ظي   لخُب٣ُه

ا.  هٍٓغ

م بال. وطلُت اإلاسؼؼاث الخىحيهُت للتهُئت الظُاخُت الىالثُت: 1.3.3 ؤلاهُال٢ت الٟٗلُت ي  ؤن مً ٚغ

َاع ي  بٛالٞه اإلااي  جضٖم ب ٦ما ؤهه  م2008ؾىت ٧ان اإلاسُِ الخىظُهي للتاُئت الؿُاخُت جىُٟظ 

بل ؤن ؤلاخهاثُاث الهاصعة ٖلى الىػاعة الىنُت ٖلى ال٣ُإ حكحر بيى   م2014-م2010البرهامج الخماسخي 

  جدضًض اإلاىا٤َ الؿُاخُت ٨ًمً صوعَا ي   التيٖض  ب٦خما٫ بهجاػ ؤٚلب اإلاسُُاث الخىظحاُت الىلثُت 

مىا٤َ الخىؾ٘ الؿُاح  التي ًٞال ًٖ  ل٩. ولًت و مسخل٠ ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت ي  اإلاجا٫ الؿُاح 

ؾخ٩ىن ألاعيُت التي ؾخ٣ا  ٖلحاا اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت مؿخ٣بال  و التي ؾُخ٩ىن ألا٢ُا  الؿُاخُت ُٞما 

 . بٗض

 م.2014نهاًت طىت  جؼىز اإلاسؼؼاث الخىحيهُت للىالًاث(: وطلُت 24الجدٌو )

 اإلاالخـت كدد اإلاسؼؼاث وطلُت جلدم اإلاسؼؽ الىالًاث

غة  ؤصعاع  الكل٠ ىاٍ  البٍى   ألٚا

جحزي وػو  اإلاضًت  مٗؿ٨غ  وع٢لت  

ج  ٖحن جمىقيذ   ٍغ ٍغ بغط بٖى

الُاٝع  الجلٟت  جىضٝو  مؿُلت 

 .   جِؿمؿُلذ

 مىا٤ٞ ٖلُه 15 مىجؼ

ؾُٗضة  بىمغصاؽ  ؾى١ ؤَغاؽ   

 ٖىابت  ؾ٠ُُ  الىٗامت.
 مىا٤ٞ ٖلُه م٘ الخدٟٔ 6 مىجؼ م٘ جدٟٓاث

 / 1 ي  َىع الخسهُو الجؼاثغ

 / 26 ٢ُض الضعاؾت باق  الىلًاث ألازغي 

 48 اإلاجمىق

 م.2014وشازة التهُئت اللمساهُت، الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت، طىت اإلاصدز: 
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٣ِٞ اؾخُاٖذ  والًت 15َىا٥  م2014هالخٔ ؤهه بيى ٚاًت ؾىت  ٖالٍاإلابحن ؤ (24)ٞمً زال٫ الجضو٫ 

٣ت ٖلُه بالٟٗ. مً ٢ب. الؿلُاث اإلادلُت لخ٪ الىلًاث  بهجاػ مسُُاتاا الخىظحاُت و التي جم اإلاىاٞ

ؤزغي ؤجمذ بهجاػ مسُُاتاا ٚحر ؤن َظٍ ألازحرة لم جدؼ ٖلى اإلاىا٣ٞت بٗض بؿبب  والًاث 06بياٞت بيى 

حسجُ. جدٟٓاث مً ٢ب. الؿلُاث اإلادلُت لخل٪ الىلًاث  ؤما اإلاسُِ الخىظُهي للجؼاثغ الٗانمت 

ألازغي جإزــــغ ي  بجما  صعاؾـــاث مسُُـــاتاا  26ما حٗاو  الىلًاث الـ ًب٣ى ي  َىع الخسهُو  بِى

اث اإلادلُت ي  مىذ اله٣ٟاث . الخىظحاُــــت و ٌٗىص طل٪ هدُجت للٗضًض مً اإلاكا٧. التي ناصٞتاا اإلاضًٍغ

غ ال٨ٟاءة الالػمت إلا٩اجب الضعاؾ  حنـــــخٗل٤ ب٣ىاهاث اإلاكاع٦ت  ؤو ألمىع جــــــإلظغاء جل٪ الضعاؾاث ٦ٗض  جٞى

 و بظغاءاث مىذ اله٣ٟاث الٗمىمُت

الظي ًىضر بخهاثُاث  (25)مما ٌكحر بلُه الجضو٫ . وطلُت مسؼؼاث التهُئت الظُاخُت: 2.3.3

 205عؾمُت مغجبت بمضي ج٣ض  بهجاػ مسُُاث التاُئت الؿُاخُت هالخٔ ؤن ٖضص َظٍ اإلاسُُاث بلٜ 

ولًاث عؾمُا مً ٢ب. الخ٩ىمت  09مجاا زانا بـ  مسُُا 15  جم اٖخماص م2014مسُِ بيى ؾىت 

ت بمىظب مغاؾُم مسههت لظل٪  ي  خحن جم ؤلاهتااء مً  ولًاث  06مسُُا زانا بـ  11الجؼاثٍغ

خماص الغؾمي ٦ؿاب٣تاا  بِىما جب٣ى اليؿبت ألا٦بر مً اإلاسُُاث ي  َىع  ؤزغي صون بجما  بظغاءاث ؤلٖا

ولًاث التي  10مسُُا الخام بـ  46ولًت  بياٞت بيى  21ا بـ مسُُا زان 93ؤلاهجاػ خُض بلٜ ٖضصَا 

ولًت لم جهى٠ بَال٢ا. و بالخاي  او٨ٗـ طل٪ ٖلى  17مسُُا ٌكم.  40لم جىُل٤ بٗض  هاَُ٪ ًٖ الـ 

ٖملُاث التاُئت الؿُاخُت إلاسخل٠ مىا٤َ الخىؾ٘ الؿُاح  اإلادضصة ؾاب٣ا  التي حكهضث بيى ًىمىا َظا 

٘ ت َظٍ  ٖض  بَال١ مكاَع ٘ مً ظاطبُتاا الؿُاخُت هدُجت لٗض  ظاٍَؼ ت ٢اصعة ٖلى الٞغ جىمٍى

ت زُت الخىمُت الؿُاخُت لهظٍ ألاما٦ً.  اإلاسُُاث و التي جمش. زاَع

 م.2014وطلُت مسؼؼاث التهُئت الظُاخُت في الجصاثس نهاًت طىت (: 25الجدٌو )

 لىُتكدد الىالًاث اإلا كدد مسؼؼاث التهُئت الظُاخُت وطلُت الخلدم

خماص بمىظب مغؾى   ولًاث 09 15 ؤلٖا

 ولًاث 03 06 ٖلى مؿخىي ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت

 ولًاث03 05 ي  َىع ؤلاعؾا٫ بيى ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت

 ولًت 21 93 ي  َىع الضعاؾت

 ولًاث 10 46 ي  َىع ؤلاهُال١

 ولًت 17 40 ٚحر مهى٠

 205 اإلاجمىق

 م.2014ئت اللمساهُت، الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت، طىت وشازة التهُاإلاصدز: 
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م الظُاحي: 3.3.3 ؼ الخٓحرة . وطلُت اإلاؼاَز اء ؤلاؾدشماع الؿُاح  اإلاىظه باألؾاؽ بيى حٍٗؼ ًب٣ى ٖو

٘ ماؾؿاث  جي ض٢ُتٞىالٟىض٢ُت ي  الجؼاثغ مً زال٫ بَال١ مكاَع  ظضًضة مىدكغة ٖلى اإلاؿخىي الَى

ت ختى ؾىت يُٟٗا و صون ألاصاء اإلا ٘ ؤلاؾدشماٍع  861ما ٣ًاع   م2014إمى٫  خُض بلٜ ٖضص اإلاكاَع

غ مكغوٕ ج٣ى٫ الىػاعة الىنُت ؤجاا ٢اصعة ٖلى   غ بياي  104244ؤن جٞى ما ٌٗاص٫  زل٤  بياٞت بيى ؾٍغ

مكغوٖا ٣ِٞ جم بجما  بهجاٍػ بك٩. ٧ام.   76ٚحر ؤن ؤلاخهاثُاث حكحر  بيى ؤن  مىهب قٛ.  45300

٘ مخى٢ٟت جماما ؤو  400مكغوٖا ٢ُض ؤلاهجاػ  بِىما الـ  385ًؼا٫ ي  خحن ل  مكغوٖا اإلاخب٣ُت ٞهي مكاَع

لم جىُل٤ جماما  و َى ما ؾ٩ُىن له ؤزغ ؾلبي بالٜ ٖلى الٗغى مً زضماث ؤلاًىاء ي  البالص ما 

 ؾِى٨ٗـ ٖلى ألاصاء الٗا  لل٣ُإ الؿُاح .

ت ب ٦ما اصة جإَُ.   ملُاز دج58 ُمخه٢ غنض ٚالٝ ماي ٢امذ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ ماؾؿت ٞىض٢ُت  70إٖل

ٖهغهت و جدضًض  تاضٝ َظٍ الٗملُت بيى  خُض طاث َاب٘ ٖمىم  بٗض ؤن ؤلٛذ ٖملُت زصخهتاا

ُت الخضماث اإلا٣ضمت ٞحاا  .1ججهحزاتاا و مغا٣ٞها هاضٝ جدؿحن هٖى

م الظُاخُت في الجصاثس نهاًت طىت (: 26الجدٌو )  م.2014وطلُت اإلاؼاَز

 جلدم بهجاش اإلاؼسوقمدي 
 م2014طىت 

م 10اإلاجمىق ؤلاحمالي للخيلفت  كدد مىاصب الؼول كدد ألاطسة مجمىق اإلاؼاَز
8

 دج 

ا م جم بهجاَش  30.38 2971 6377 76 مؼاَز

م في ػىز ؤلاهجاش  190.344 25526 54884 385 مؼاَز

م مخىكفت  27.70 3797 9123 104 مؼاَز

م لم جىؼلم  93.84 13006 33860 296 مؼاَز

 342.26 45300 104244 861 اإلاجمىق

 م.2014وشازة التهُئت اللمساهُت، الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت، طىت اإلاصدز: 

ٖلى ال٨ٗـ مما ٧ان مؿُغا لم ٌؿخُ٘ مسُِ  ؤلاهسساغ في مسؼؽ الجىدة الظُاحي:. 4.3.3

ت  خُض حكحر ؤلاخهاثُاث الجىصة الؿُاح  بيى خض الؿاٖت ي  بؾخ٣ُا  اإلااؾؿاث الؿُاخُت الجؼا ثٍغ

ذ و بؾخٟاصث مً بظغاءاث َظا اإلاسُِ  358اإلايكىعة بيى ؤن ما ٣ًاع   ماؾؿت ؾُاخُت ٣ِٞ اهسَغ

و خاػث ٖلى جهيُٟها ال٣اهىو  الجضًض  ي  خحن عجؼث ٚالبا اإلااؾؿاث ألازغي ي  الخُاػة ٖلى 

  صٞتر الكغوٍ اإلاخاح  و َى  ما ؤزغ ٖلى جهيُٟها هدُجت ٖض  بؾخجابتاا إلاٗاًحر الخ٣ىُت الجىصة اإلادضصة ي

اث الجىصة ي  مسخل٠ ماؾؿاث ال٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي و الخضماث اإلاٗغويت  ٖملُت مغا٢بت مؿخٍى

 ٞحاا.

                                                           
 م. هكال عن جريدة الوفد00/03/2012إسماعيل ميمون، وزير السياخة و الصواعة التكليدية، تصريح لإلذاعة الوطوية، يوم اإلثوين  1
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 م.2014نهاًت طىت  بهسساغ اإلااطظاث الظُاخُت في مسؼؽ الجىدة ختى(: 27الجدٌو )

 م2014طىت  

 اإلاىسسػحن في مسؼؽ الجىدةكدد 

 ؾُاخُت مجؼؤة بيى: ماؾؿت 348

 185 ماؾؿت ٞىض٢ُت؛ 

 140 و٧الت ؾُاخُت؛ 

 07 ت؛  مدُاث خمٍى

 16 .مُٗم 

٘ ؾُاخُت ؤزغي  10  مكاَع

 م.2014اإلاصدز: وشازة التهُئت اللمساهُت، الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت، طىت 

ؤن  صي  البال  ؾاع  للجاىى ب٣ُإ ٧الؿُاختل ًم٨ً ألي ظهض  الظُاحي: وطلُت الخىىًٍ. 5.3.3

  و الظي جخ٤ٟ وظهاث الىٓغ اإلاخسههت ؤهه ٖىهغ اإلا٩ىن للمجخم٘ الجؼاثغي  ىهغ البكغي حام. الٗ

ً الٟغص ال٣اثمحن ٖلى ٢ُإ الؿُاخت ًٟخ٣غ لش٣اٞت ؾُاخُت جسض  ال٣ُإ  هدُجت إلَما٫  ي  ج٩ٍى

ن ٖضص ألاٞغاص حكحر ؤلاخهاثُاث اإلايكىعة ؤخُض   و ب٦ؿابه ال٨ٟاءاث و اإلاهاعاث الالػمت الجؼاثغي 

 :1ٞغص م٣ؿمحن ٧اآلح  8231بلٜ م 2011و  م1970اإلا٩ىهحن ي  الٟترة اإلامخضة بحن 

 1154  مجام  فسد196) مً بظماي  ٖضص اإلا٩ىهحن %14ٞغص خاثؼ ٖلى قهاصة لِؿاوـ ؤي ما ٌٗاص٫

جسهو حؿُحر  فسد 636مٟدل ؾُاخت   47جسهو ٞىض٢ت   فسد 275جسهو ؾُاخت  

 الٟىاص١ و الؿُاخت(؛

 4141  فسد 702)  مً بظماي  ٖضص اإلا٩ىهحن %50ٞغص خاثؼ ٖلى قهاصة ج٣جي ؾام  ؤي ما ٌٗاص٫ 

جسهو  فسد 371جسهو مُبش   1607ٞغص جسهو مُٗم   1461جسهو بؾخ٣با٫  

 ؾُاخت(؛

 2936  فسد 601) مً بظماي  ٖضص اإلا٩ىهحن  %36ٞغص خاثؼ ٖلى قهاصة ج٣جي ؤي ما ٌٗاص٫ 

جسهو  فسد 42جسهو مُبش   فسد 1182جسهو مُٗم   فسد 1095جسهو بؾخ٣با٫  

اث    جسهو ؾُاخت(. فسد 13خلٍى

 ً و بجم٘ ؤلاخهاثُاث اإلاىضخت ؾاب٣ا ًم٨ً الخىن. ؤن الجؼاثغ زال٫ َى٫ الٟترة اإلاظ٧ىعة بيى ج٩ٍى

 2556جسهو بؾخ٣با٫ و جغخُب   فسد 1303م٩ىن ي  جسهو حؿُحر الٟىاص١ و الؿُاخت  و  فسد 1154

جسو مهً ؾُاخُت ؤزغي ٧اإلاغقضًً  فسد 384جسهو مُبش   فسد 2834ُٗم  جسهو م فسد

يُت مً خُض ٖضص ألاٞغاص  الؿُاخحن. و جض٫ ٧اٞت ألاع٢ا  ال٠ًٗ الٟاصح ي  مسغظاث اإلااؾؿاث الخ٩ٍى

  هاَُ٪ ًٖ اإلاىاهج البُضاٚىظُت ال٣ضًمت التي ل ػالذ جخٗام. م٘ ٢ُإ م2011اإلا٩ىهحن ختى جااًت 

                                                           
 1 

ً بؼاكت "وػاعة الؿُاخت و الهىاٖت الخ٣لُضًت     .2011 ؾبخمغ  الظُاخت" للؼاق الخىٍى



تنافسية الوجوة السياحية اجلزائرية            الفصل الرابع:                                                                                                                  

245 

ـ لخخالثمالؿُاخت ٖلى   ؤهه نىاٖت ٢اثمت ٖلى الٟىاص١ ٣ِٞ  و بالخاي  ٞكلها ي  جُىٍغ مىاهج الخضَع

مخُلباث ؾى١ الٗم. الؿُاح  التي جخماشخى م٘ الخُىعاث اإلاسجلت خضًشا ي  ْاَــغة و وكاٍ  م٘

 الؿُاخت.

٘ ؤلاًىاءٖضص  نبياٞت بيى ؤ ي   مباقغ  مىصب ػول 45300ؾِؿاٖض ال٣ُإ ٖلى زل٤  861 الـ مكاَع

و مً لل٣ُإ  ٢ُإ الؿُاخت  و بالخاي  ٞةن َظا الغ٢م ألازحر ؾ٩ُىن بمشابت ؤلاخخُاظاث اإلاؿخ٣بلُت

زال٫ بؾخٗما٫ ٢ىاٖض و مٗاًحر اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت اإلاغجبُت بمهً الٟىض٢ت  باإلياٞت بيى  

ت(  ًم٨ً ج٣ؿُم بخخ اث٠ ألازغي )الى٧الث الؿُاخُت  و اليكاَاث الخمٍى ُاظاث ال٣ُإ الْى

 ؤصهاٍ: (28) الؿُاح  للُض الٗاملت خؿب ما َى مىضر ي  الجضو٫ 

 2265  .ي  مهً الدؿُحر و ؤلاصاعة؛مسخو ٖام 

 4530 ٖام. مسخو ي  الترخُب و ؤلاؾخ٣با٫؛ 

 11325 ؛  ٖام. مسخو ي  زضماث الُىاب٤ و الٛٝغ

 20385 ٗا ؛  ٖام. مسخو ي  مسخل٠ زضماث ؤلَا

 6795 اث الؿُاخُت ألازغي .ٖام. مسخو ي  الخضم 

 (: جلظُم بخخُاحاث كؼاق الظُاخت مً الُد اللاملت اإلاىىهت.28الجدٌو )

 هىق اإلاهىت
الدظُحر و 

 ؤلادازة
 اإلاجمىق الظُاخت ؤلاػلام الؼىابم و الوسف الترخُب و ؤلاطخلباٌ

 100% 15% 45% 25% 10% %05 وظبت الخظاب

 45300 6795 20385 11325 4530 2265 حجم ؤلاخخُاج

 م.2014، طىت اإلاصدز: مً بكداد الباخث باقإكخماد كلى بخصاثُاث وشازة التهُئت اللمساهُت، الظُاخت و الصىاكت الخللُدًت
 

جي  التروٍج الظُاحي:. وطلُت 6.3.3 ت اإلاى٧لت للضًىان الَى جب٣ى مهمت التروٍج للؿُاخت الجؼاثٍغ

لخ٣لُضي البُٗض ٧. البٗض ًٖ الخ٣ىُاث بن ه  اؾخمغث هاظا الىمِ ا للؿُاخت نٗبت و مؿخدُلت

٠ و    ٧ىن ؤن الٗملُت ي  ألاؾاؽ ه اإلاماعؾاث الخضًشت و جدٟحز  ب٢ىإ زلُِ مً وكاَاث حٍٗغ

ت و الؿُاح اإلادخملحن  ضة و اإلامحزة ازهاثههبالىظهت الؿُاخُت الجؼاثٍغ  نىعة زل٤ قإههما مً   الٍٟغ

 ظهىص بط ج٣خهغ الجؼاثغ.وظهت  ًٖحام لض زاَئت نىعة جصخُذ ؤولضي َالء ألاٞغاص  طَىُت

ت مً ألاوكُت اإلاددكمت التي جب٣ى بُٗضة جماما ًٖ مؿخىي ٖلى لضًىان هظا التروٍجُت ل مجمٖى

٪ الُلب الؿُاح  ي   و ال٣اصعة ٖلى التروٍجُت الالػمت والٟٗالُت ال٨شاٞت الؿُاخُت  الىظهاثجدٍغ

ت ا الجؼاثٍغ  ألاوكُت ي :خمش. ؤٚلب جل٪ الجهىص و ج   و هدَى
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 ُخحن ؤهجؼ الضًىان الظُاخُت: الخساثؽ  للجؼاثغ؛ الؿُاخُت اإلاٗالم جبرػان ٣ِٞ ؾُاخُخحن زٍغ

 :ي  الجؼاثغ؛ الؿُاخُت و الى٧الث بالٟىاص١ مغجبُحن صلُلحن بهجاػ ٦ما ٢ا  الضًىان الدالثل 

 :و الٗغبُت الٟغوؿُتباللٛخحن  اث الؿُاخُتب٨ِخؾلؿلت مً ال ُب٢٘ا  الضًىان ب الىخِباث 

ً مسخلٟت ٦ـ٣ِٞ  ج  و الُاؾُلــــ  اله٣ـــاع "   "ألاخاؾِـ حٗبحر ...الجؼاثغي  الؿاخ." دم. ٖىاٍو

 .بلخ  ...." الصخغاء بىابت ...الىاخاث "   "الُمإهِىــت مً ٖالم ...

 ت التي  اإلاظوىػت: ألاكساص تٖغيا إلا جخًم٦ًما ؤنضع مجمىٖت مً ألا٢غام اإلاًَٛى  جمٖى

  ؛الجؼاثغي  الؿُاخُت اإلاىا٢٘ مً

 :ت  ؤلال٨تروو  الغؾمياإلاى٢٘ باؾخٗما٫  الدظىٍم ؤلالىترووي للضًىان الظي ٣ًض  مجمٖى

 ؛الجاهب مجام للؿُاح زانت الجؼاثغ ًٖ الهىع  مً مخىايٗت

 ُاص بٌٗ مًُٞ اإلاكاع٦تب الضًىان بط ٣ًى : الثلافُت الخـاَساث و اإلاهسحاهاث  الخٓاَغاث و ألٖا

ىُت  و بٌٗ    مً الخٓاَغاث الٗاإلاُت ؛الَى

 جي الضًىان ٣ًى  للجؼاثغ الؿُاخُت اإلا٣ىماث بغاػإل  ؾُٗا مىه: ؤلاطخىؼافُت السخالث  الَى

 و باخشحن صخُٟحن مً الؿُاخُُــً اإلاخٗاملحن لٟاثضة خؿابه ٖلى بؾخ٨كاُٞت بغخالث للؿُاخُت

 ألاظاهب ؾُمال  حنالٟاٖل و مسخل٠ الؿُاخُت الجمُٗاث   بياٞت بيى الؿُاخت ي  مخسههحن

اعة مجام  جي؛ الؿُاخُت اإلاىا٢٘ ؤَم لٍؼ  اإلاىظىصة ي  الترا  الَى

 جي قاع٥ الضًىانبط  :واإلالازض الصالىهاث ت  الَى للؿُاخت ُممشال للىظهت الؿُاخُت الجؼاثٍغ

 ؛اإلالخ٣ُاث الؿُاخُتٖضص و   ٧الهالىن الضوي  للؿُاخت و ألاؾٟاعي  بٌٗ مجاا 

  جي للؿُاخت جب٣ى كالم:التروٍج كبر وطاثل ؤلا ال  اإلادلُت ب ٖال٢ت الضًىان الَى ىؾاث. ؤلٖا

الهُت بٌٗ اللمداثباإلاسخلٟت مغجبُت ٣ِٞ  ىن  ؤلٖا تإلا البؿُُت ي  الخلٍٟؼ  اإلاىا٢٘ مً جمٖى

 .ظما٫ بالصي" "٦ـ الؿُاخُت

٣ا إلاا ؾب٤ هىص ؤن وكحر بيى ؤَمُت  ٍج للؿُاخت لترولٖال  الجضي و اإلا٨ش٠ ل٩اٞت وؾاث. ؤلا  قغا٥ؤلا ٞو

الؿع   ٌؿخلؼ    و َى ماخدؿحن وظهت الجؼاثغ الؿُاخُتو الىاجخت ل ال٣ىىاث اإلاهمتؤخض  اباٖخباَع

وؾاث.  ٧اٞتخل٤ قغا٦ت و ًٞاء مكتر٥ م٘ لالتروٍج للؿُاخت ي  الجؼاثغ اإلا٩لٟت بالجضي للجهاث 

ال   خماص ٖلى  الٗاإلاُت  اإلادلُت و ؤلٖا ً ٖلى ٚغاع  ٧اٞت الٟاٖلحنباإلياٞت بيى ؤلٖا ً الؿُاخت  آلازٍغ صواٍو

ً اإلادلُت ا ي  ٧اٞت عبٕى الَى م بهدكاَع و٧الث  ٦ما ًجب خض  التي ًب٣ى صوعَا مىٗضما جماما ٚع

ٖلى ؤلاهسغاٍ ي  الٗملُت و التروٍج إلؾخ٣ُا  الؿُاح هدى الجؼاثغ و ؤن ل ًىدهغ  الؿُاخت و ألاؾٟاع 

حن مً بالصَم. ىظهت الؿُاخُت التروٍج للمهمت  ًجب ال٣ى٫ ؤن لى الٗمى و ٖ صوعَا ي  بزغاط الجؼاثٍغ
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ظمُ٘ الٟاٖلحن ي  ال٣ُإ الؿُاح  و ؤصخا  اإلاهلخت ُٞه  ٞهي ٖملُت ًجب ؤن ًخ٣اؾمها  ٍتلجؼاثغ ا

بةم٩ان ٧. َٝغ ؤن ٌؿاَم بخدؿحن نىعة الجؼاثغ  مً  ؤو ماؾؿت مدضصة  بط لِؿذ مؿاولُت صًىان

 .اإلاخاختاإلادلُت و الضولُت  ثالخ٣ىُاث و اإلاماعؾازال٫ مسخل٠ 
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 زالصت الفصل:

بىاءا ٖلى ما جم ٖغيه مً مٗلىماث ي  َظا الجؼء مً ٖملىا  خاولىا بُٖاء نىعة ملخهت و واضخت 

مً زال٫ الخُغ١ بيى ٧. ما ًمحٍز مً مىاعص و بم٩اهُاث ؾُاخُت َاثلت  الجؼاثـــغ  ي  ال٣ُإ الؿُاح ًٖ 

  مشُ. لها ي  بلضان ؤزغي ًم٨ً ؤن جمش. ه٣اٍ ٢ىة باليؿبت له بن ه  اؾخٗملذ بالُغ١ اإلاىاؾبتل 

٣ا  باإلياٞت بيى ٧اٞت الٓغوٝ و الٗىام. التي ٧اهذ و ل ػالذ ؾببا ي  جغهده يمً اإلاغاجب ألازحرة ٞو

نت  التي ٧ان ي  إلااقغ ٢ضعجه الخىاٞؿُت م٣اعهت بالىظهاث الٗاإلاُت ٖامت و الىظهاث اإلادُُت به زا

٘ ي  الغق   ت لىماطط جىمُت ؾُاخُت ٚحر مىاؾبت ؤباهذ ًٖ ٞكلها الًَغ م٣ضمتاا جبجي الؿلُاث الجؼاثٍغ

ُ اي٠ٗ ٦مُبال٣ُإ الؿُاح   ما ؤهخج   ا ي  مجم. الٗغى الؿُاح  الجؼاثغي.و هٖى

ٌ ؤصاءٍ و ٞٗالُخه ي   ٢اثم بدض  ٣ُا٦ٕ مىه اإلاغظىة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ؤصث ه٣اٍ ال٠ًٗ جل٪ بيى ج٣ٍى

وؿبت   2014إلاسج. ي  ؾىت ا الٗاإلاُت الؿُاختمً حجم الخغ٦ت  الجؼاثغ  ههِبخُض لم ًخٗضي طاجه  

٣ُا  و َى ما ًبحن  %11.68و وؿبت الـ    %0.2الـ  مً حجم الخغ٦ت الؿُاخُت الىاٞضة لضو٫ قما٫ بٍٞغ

ت مٗغوٞت بإجاا حؿخ٣ب. ؾىىٍا زلثي الىي٘ الخغط و ال٩اعس  الظي ٌِٗكه َظا ال٣ُإ اإلاخىاظض ي  مى٣ُ

الخغ٦ت الؿُاخُت الٗاإلاُت  ما او٨ٗـ ٖلى مضي مؿاَمخه ي  صٞ٘ ؤلا٢خهاص اإلادل  للبلض الظي ٌٗاو  

ي  مغاجب ظض  ُض ًخىاظضمً جغاظ٘ الٗاثضاث هدُجت لخضَىع ألاؾٗاع ي  الؿى١ الٗالمي للمدغو٢اث  خ

  و ٦ظا ٢ضعجه ٖلى زل٤ ي  الىاجج اإلادل  ؤلاظماي ه مً خُض مؿاَمخ ٗالميمخإزغة ٖلى اإلاؿخىي ال

حن ٞغم ٖم. ظضًضة  .للمىاَىحن الجؼاثٍغ

ت ظاَضة لخالي  َظٍ الىيُٗت الباجؿت ل٣ُإ لُاإلاا ٖىلذ ٖلُه ي   و ٖلُه حؿعى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

مً   ثاإلاخمش. ي  اإلادغو٢ا هضع الضز. الىخُض للبالصإلا تبضًلزُاباتاا  بإن ٩ًىن زغوة مضٖمت ؤو 

ت ؤؾمتاا " اا ي  ؾىت ؤَل٣ت "  التي 2030 اإلاسؼؽ الخىحُهي للتهئُت الظُاخُت آلفاقزال٫ زُت جىمٍى

   لالهتااء مً جىُٟظ مٗاإلاها التي تاضٝ إلزًإ ال٣ُإ الؿُاح  الجؼاثغي 2030  و خضصث ؾىت 2008

غ  ؼ  مً ؤظ.ت مخ٩املت جغ٢ُ وقام. لخٍُى  خه الٗاإلاُت و اإلادلُت.م٩اهحٍٗؼ

٤ مهمت لضٞ٘ ال٣ُإ الؿُاح  هدى مؿخ٣ب. ٚ ت ٍَغ حر ؤن هخاثج جىُٟظ َظٍ الخُت التي جمش. زاَع

٘ و الىعقاث ل جؼا٫ جغاوح م٩اجاا و ؤن مجم. ألاَضاٝ التي عؾمذ  ؤًٞ. حكحر بيى ؤن ؤٚلب اإلاكاَع

ً ؤظ. ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ لم جخد٤٣ بٗض  ٦ما ؤجاا جؼا٫ بداظت للٗضًض مً الضعاؾاث و الجهىص م

بزغاء مدخىاَا  و ج٠ُُ٨ جُب٣ُها لئلؾخجابت إلاخُلباث و الخٛحراث ي  ؤطوا١ الؿُاح مً ظهت  بياٞت 

ما٫. ها ألاؾىا١ الؿُاخُت الٗاإلاُت و ٦ظا بِئت ألٖا   بيى الخٛحراث التي حٗٞغ
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 جمهُد:

٣ا للىخاثج اإلاخىن.  لتي حكحر ؤن ال٣ُإ الؿُاح  ي  الجؼاثغ ًب٣ى  ٌٗاو  مً ي  الٟه. الؿاب٤ ا بلحااٞو

ظضا  يُٟٗت مكا٧. ٖضًضة  و ه٣اٍ ي٠ٗ ٦شحرة ؤزغث و ل جؼا٫ جازغ ٖلى ٢ضعجه الخىاٞؿُت التي جب٣ى

م٣اعهت بضو٫ الجىاع  ما او٨ٗـ ٖلى حجم الخغ٦ت الؿُاخُت ي  البالص و اججاَاتاا  و ٖلُه ؾىداو٫ 

حن اججاٍ هٕى مً الىظهاث مً زال٫ َظا الجاهب ي  ا لضعاؾت الخٗٝغ ٖلى ؾلى٦ُاث اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ

 الؿُاخُت اإلاخمشلت ي  الىظهاث الؿُاخُت طاث الُاب٘ الخمىي. 

الهضٝ مً َظٍ الضعاؾت ٧ان ؾُٗىا للخىن. بيى مٗلىماث و هخاثج ًم٨ً ؤن ج٩ىن بياٞت مهمت ٌٗخمض 

لخىمُت  الؿلُاث الٗمىمُتِؿُت اإلاخبٗت مً َٝغ ٖلحاا ي  بصزا٫ جدؿِىاث و بياٞاث للخُت الغث

ت اإلادلُت إلؾخ٣ُا   ؼ جىاٞؿُت الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى ً ٖامت  و حٍٗؼ اليكاٍ الؿُاح  ي  الَى

 الؿُاح.

َظا الٟه. مً زال٫ ؤظؼاءٍ الشالزت ٖغيا ًٖ ؾحر الضعاؾت اإلاُضاهُت  و الىخاثج  ؾُدىاو٫ و ٖلُه 

 هاث مً الُٗىت اإلاضعوؾت خُض جىاو٫ ٧. مجاا ماًل :اإلاخىن. بلحاا بٗض ظم٘ البُا

 ٖغى إلاىهجُت الضعاؾت اإلاُضاهُت؛ 

 ٖغى بخهاج  لىخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت؛ 

 .بزخباع ٞغيُاث الضعاؾت 
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 :  اإلاُداهُت ىهجُت الدزاطتكسض إلااإلابدث ألاٌو

 همىذج الدزاطت: .1.1

ت مً الىماطط التي ٞؿغث بٗض الخٗٝغ ٖلى بظغاءاث بزخُاع الىظهت الؿُاخُت التي  ٖملُت و  مجمٖى

جضز. ٦ؿلى٥ يمجي مً مجم. ؾلى٦ُاث ألاٞغاص الؿُاخُت الٗامت و ٦ظا مسخل٠ الٗىام. اإلاازغة ي  

٣  ي  جدضًض الىظهت  ج الدؿٍى َظٍ الٗملُت  ٢غعها الخىى ي  البدض ًٖ مضي جإزحر ٖىانغ اإلاٍؼ

ت ي  الجؼاثغ و ألاَمُت اليؿبُت ا لتي ًىلحاا ألاٞغاص ل٩. مجاا ي  ٖملُت اجساطٍ لل٣غاعاث الؿُاخُت الخمٍى

ت ؾحزوع ي  جااًت اإلاُاٝ مً ظهت. و ٦ظا جإزغ مؿاَمت َظٍ الٗىانغ  اإلاغجبُت بإي وظهت ؾُاخُت خمٍى

اعتام لها ٦سهاثههم  ت ؤزغي مً الٗىام. اإلاغجبُت باألٞغاص الظًً مً اإلادخم. ٍػ ي  خض طاتاا بمجمٖى

اعاتام لهظا الىٕى الصخهُت  صواٞٗهم لٍؼ اعة الىظهاث الؿُاخُت  و ٦ظا زبرتام اإلا٨دؿبت مً زال٫ ٍػ

 مً الىظهاث ؾاب٣ا  و التي حٗخبر  ٖىام. زاعظت ًٖ ؾُُغة مؿىق  الىظهت الؿُاخُت ؤنال. 

٤ الخضًض ؤن اإلاٗلىماث التي ًم٨ً الخىن.  ٣ا ل٣اٖضة و ٞلؿٟت الدؿٍى خ٣اص لضًىا ٞو ًإح  َظا ٧له ٖل

ت و ٦ظا مسخل٠ ال٣اثمحن ٖلحاا بلحاا ي  َ ظا الهضص ًم٨ً ؤن جُٟض مؿىق  الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ؼ الؿلى٥ الخىاٞسخي لهظٍ  ٣ُت اإلاىاؾبت ال٣اصعة ٖلى حٍٗؼ ي  بىاء الخُِ و ؤلاؾتراجُجُاث الدؿٍى

 الىظهاث.

٣ا للىمىطط اإلابحن ؤصهاٍ  اإلابحن للٗال٢اث بحن ؤ٢ؿا  صعاؾدىا ٧اهذ الٟغيُاث الغث ِؿُت التي ؾُٗىا ٞو

 بيى الخإ٦ض مجاا ٧اآلح :      

 :ألاَمُت  مخٟاوجت (0.05)"جىظض ٖال٢ت طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت  الفسطُت ألاولى

٣ اليؿبُت إلاؿاَمت  ج الدؿٍى تٖملُت  ي  ٖىانغ اإلاٍؼ  "الجااثُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

  :نغ اٖى إلاؿاَمت (0.05)لت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت "ل ًىظض ٞغو١ طاث صلالفسطُت الثاهُت

 ٣ ج الدؿٍى ت  ي  اإلاٍؼ  ."لؤلٞغاص الصخهُتالخهاثو  هاججت ًٖبزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

  :ٖىانغ إلاؿاَمت  (0.05)"ل ًىظض ٞغو١ طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت الفسطُت الثالثت

٣  ي  بزخُاع الىظهت الؿ ج الدؿٍى هاججت ًٖ بمخال٥ ألاٞغاص ل٩. مً صاٞ٘ ُاخُت الخمىٍت اإلاٍؼ

ُه و ؤلاؾخجما   ؤلاؾخ٨كاٝ".  الٗالط  الغاخت  التٞر

 :إلاؿاَمت (0.05)"ل ًىظض ٞغو١ طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت  الفسطُت السابلت 

ت  ٣  ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى ج الدؿٍى اصة هاججت ًٖٖىانغ اإلاٍؼ  ."ٞغاصة ألا زبر  ٍػ
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 . مىهج الدزاطت:2.1

ج  ؾُٗا مىا للخىن. بيى هخاثج مُٟضة مً زال٫ َظٍ الضعاؾت التي تاضٝ بيى ج٣ُُم مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ

ت  ٣  ي  ٖملُت بزخُاع ألاٞغاص للىظهت الؿُاخُت الخمٍى الجااثُت  ٢مىا بةؾخسضا  اإلاىهج الىنٟ  الدؿٍى

  خُض ؾاٖضها ي  ون٠ ؤٞغاص الُٗىت و ٦ظا مؿخىٍاث بظاباتام إلاسخل٠ الخدلُل  ي  الجؼء الخُب٣ُ 

مداوع ؤلاؾخبُان مً ظهت  و لخدلُ. ٧اٞت الىخاثج اإلاخىن. بلحاا مً زال٫ مٗالجت البُاهاث اإلاجمٗت 

ٖلى اؾخسغاط ٦مُت ٦بحرة مً اإلاٗلىماث اإلاغجبُت باإلاىيٕى  ٢اصع ٞٗا٫ و مىهج  مً ظهت ؤزغي. ٦ما ؤهه

اإلاضعوؽ  خُض م٨ىىا مً ؤلاإلاا  ب٩اٞت مغاخ. ٖملُت ؤلازخُاع  و ٦ظا مسخل٠ الٗىام. اإلاازغة ٞحاا  

٣  اإلادضصة ي  الضعاؾت.  ج الدؿٍى  زانت اإلاخٗل٣ت بٗىانغ اإلاٍؼ

 كُىت الدزاطت: مجخمم و. 3.1

          بجمُ٘ َب٣اجه  "ال٩. الظي ًمش. ألان. جمشُال ٧امال َى: اإلاجخم٘ؤن  م(2007،)ألاػلسي ٌٗٝغ 

اع الٗا  لىظىصٍ ؾىاء ؤ٧ان طل٪ مً ألاخُاء و و زهاثهه قغاثده و ألاعيُت  بك٩. مىخض ٨ٌٗـ ؤلَا

ت ؤو اإلااثُت ٧اإلوؿان ؤو الخُىان ؤو الُحر" ت التي حاخم هاا " . ٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه:1ؤو الجٍى اإلاجمٖى

ض ٌٗمم ٖلحاا الىخاثج التي ًه. بلحاا مً  اخض  والب  .2"الُٗىتزال٫ التي ؤن ًٍغ

٣  ي  بزخُاع   دىا ًهبذ َظا ألازحر  م٩ىها مً ٧اٞت ألاٞغاص اإلادخم. مجخم٘ صعاؾو  بإزظ البٗض الدؿٍى

ت ي  الجؼاثغ  و بالخاي  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مىاًَ ظؼاثغي ًمخل٪  اعتام للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى ٍػ

اعاث هدى َظٍ الىظهاث ًم٨ً ؤن ًخم اٖخباٍع ظؼء مً ا لضز. ال٩اي   و ٦ظا الؿلُت للظَا  ي  ٍػ

اعاث. بنالضعاؾت ختى و  مجخم٘  لم ًبضي بَخماما هاظا الىٕى مً الٍؼ

بيى ٧اٞت مٟغصاث َظا مجخم٘ و بظغاء صعاؾت مسخُت لها   الىنى٫  نٗىبت )ؤو اؾخدالت(  ؤن ٚحر 

خماص ٖل ي  جدهُ. هخاثج ًم٨ً حٗمُمها ٖلى ٧اٞت ؤٞغاص َظا اإلاجخم٘  خُض  لُٗىتى اصٞٗخىا بيى ؤلٖا

٣ت ٖكىاثُت و التي ٣ًهض هاا:  300حك٩لذ ُٖىت صعاؾدىا مً  م بٍُغ  "ازخُاع مٟغصاثٞغص جم بزخُاَع

ُت ي  هٟـ الى٢ذ  بدُض حُٗ  ظمُ٘ ؤٞغاصٍ ٞغنت  خخمالُت وبمً اإلاجخم٘ بهىعة  الُٗىت مىيٖى

ت لئل  خُض حٗخبر ُٖىت ٧اُٞت مً خُض  .3خخما٫ الخدحز ل٣ُمت صون ؤزغي"باع مما ٣ًل. مً زخُمدؿاٍو

٣ا إلاا وعص ًٖ ٧. مً  ا بالُغ١ ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت  ٞو م ٖض  بزخُاَع الدجم إلظغاء َظٍ الضعاؾت ٚع

                                                           
1
 .135م    ظضةالُبٗت ألاويى   زىاعػ  الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘   "الىححز في ػسق البدث الللمي" ألاقٗغي  ؤخمض بً صاوص اإلاؼظاج   

2
ذ   صاع  "ابحساءاته حلمُماتها و  :ػساثم البدث الللمي"ٞىػٍت َاصي  و نالح  مغاص     .111   م 2002ؾىت ال٨خا  الخضًض  ال٩ٍى

3
 .147م  ؾب٤ ط٦ٍغ  مغظ٘  ؤخمض بً صاوص اإلاؼظاج  ألاقٗغي   
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(Fraenkel & Wallen, 2003)  م٣ترح ًخٗل٤   الخض ألاصوى مً حجم الُٗىت اإلاُلى  ي  الضعاؾاث

 :1ضاهُت ًخمش. ُٞماًل اإلاُ

  100 ٞغص ٦دض ؤصوى م٣بى٫ ي  الضعاؾاث الىنُٟت؛ 

 50 ٞغص ٦دض ؤصوى م٣بى٫ ي  الضعاؾاث التي جبدض ي  الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث؛ 

  بُت  اإلا٣اعهت  و الؿببُت ٞهى  ٞغصا. 30ؤما الخض ألاصوى اإلا٣بى٫ ي  ٧. مً الضعاؾاث الخجٍغ

 جصمُم ؤداة الدزاطت:. 4.1

بظغاء اإلا٣ابلت الصخهُت م٘ ٧اٞت مٟغصاث الُٗىت التي قملتاا صعاؾدىا  اٖخمضها ٖلى ٗىبت له هٓغا

٣تؾدبان ٦ؤلا  ؤصاة ت ُُٗاث و البُاهاث اإلاغجبُت ؤؾاؾا بلجم٘ اإلا ٍُغ آعاء ؤٞغاص الُٗىت و بججاَاتام مٗٞغ

صعاؾدىا بيى زمؿت ماعة اإلاؿخسضمت ي  ؾخج٣ؿُم ؤلا  جمخُض خى٫ ألابٗاص التي تاضٝ ؤَضاٞىا البدشُت  

 :ؤ٢ؿا  ٦ماًل 

 *: ت مً ألاؾئلت الٗامت  ج٩ىن  اللظم ألاٌو تاضٝ بيى الخٗٝغ ٖلى اإلاٗلىماث الصخهُت ًٖ مجمٖى

 (.الجيـ  الؿً  الخالت الٗاثلُت  اإلاؿخىي الٗلمي  اإلاهىت  و الضز.)ألٞغاص الُٗىت اإلاخمشلت ي  

ت مً ألاؾئلت التي تثاوي: اللظم ال*  ُالث ؤٞغاص الُٗىت هاضٝ بيى الخٗٝغ ٖلى جٟج٩ىن مً مجمٖى

ت )صعظت ؤلاَخما   مؿخىي  ت و ٦ظا ؾلى٦ُاتام ي  الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى اإلاغجبُت بالؿُاخت الخمٍى

اعة  مضة ؤلا٢امت  و الجماٖاث  اعة  مىاؾم الٍؼ ت  صواٞ٘ الٍؼ الترصص بيى الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

اعة(.   اإلاغا٣ٞت ؤزىاء الٍؼ

َضٞها ٢ُاؽ الهىعة الظَىُت لضي ؤٞغاص الُٗىت خى٫ ٧. مً ج٩ىن مً ؤعبٗت مداوع ثالث: ال اللظم* 

 :الىظهاث الؿُاخُت الخمىٍت مىي٘ الضعاؾت  جخمش. ي 

ت مىي٘ الضعاؾت. 09جًمً اإلادىع ألاو٫:  ت الٟغص الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى   ؤؾئلت جخٗل٤ بمضي مٗٞغ

ت ؾاالا ٚغيه بيىاإلادىع الشاو : جًمً  ت الٟغص بالىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  .الخٗٝغ ٖلى مهاصع مٗٞغ

ت مىي٘ الضعاؾت. ل خ٣ُُم الٟغصؤؾئلت جخٗل٤ ب 09جًمً : شالضاإلادىع ال  لىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

اعة ا يُت الٟغصؤؾئلت جخٗل٤ ب 09جًمً غاب٘: اإلادىع ال ت مىي٘ الضعاؾت.لٍؼ  لىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

 :ن مً ؤعبٗت مداوع جًمً ٧. واخض مجاا ماًل ج٩ى سابم: اللظم ال* 

ت. الٟغصبخدضًض خٗل٤ ؾاالا واخضا ًاإلادىع ألاو٫:   إلاجمىٖت بٖخباٍع مً جل٪ الىظهاث الخمٍى
                                                           

1
٤ و الخىعٍضاث بالخٗاون م٘ ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت  ال٣اَغة  "مىاهج البدث الللمي"ٖضهان ٖىى      . 215   م 2008  الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿٍى
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ا.اإلادىع الشاو : ؾاالا واخضا  ت جااثُت ؾحزوَع  ًخٗل٤ بخدضًض الٟغص لىظهت ؾُاخُت خمٍى

ت ما. بمضي جإزحر الٗىام.ؤؾئلت جخٗل٤  08اإلادىع الشالض:   اإلاِؿغة ي  بزخُاع وظهت ؾُاخُت خمٍى

ت ما.ٖض  ي  اإلاشبُت ؤؾئلت جخٗل٤ بمضي جإزحر الٗىام.  08اإلادىع الغاب٘:   بزخُاع وظهت خمٍى

مً زماهُت مداوع حك٩. ٧. مجاا مً زالزت ؤؾئلت َضٞه الخٗٝغ ٖلى مؿاَمت  ج٩ىن خامع: اللظم ال* 

٣  اإلاؿخسضمت ي  الضعاؾ ج الدؿٍى   ت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  م٣ؿمت ٦ماًل :ٖىانغ اإلاٍؼ

 ت؛ غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى  مضي مؿاَمت ٖىهغ ٞو

  ت ظىصة مضي مؿاَمت ٖىهغ  ؛اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

  ت اإلاىخجاث الؿُاخُت حؿٗحر مضي مؿاَمت ٖىهغ  ؛ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 ت؛  مضي مؿاَمت ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

  ت ألاٞغاص )الٗىهغ البكغي( مضي مؿاَمت ٖىهغ  ؛ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

  تي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخ الخؼمتمضي مؿاَمت ٖىهغ  ؛ُت الخمٍى

  ت. الكغا٦تمضي مؿاَمت ٖىهغ  ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

لت حمم. 5.1   ؤلاحاباث: ػٍس

٣ت بل٨تروهُت مً زال٫ اؾخسضا  الخضماث  ٢مىا بخهمُم ؤلاؾخبُان اإلاؿخسض  ي  صعاؾدىا بٍُغ

ا قغ٦ـــــــــــت  َغ ـــغاى البدض ـــت مدـــغ٦ها ٖلى نٟدــ (Google)ؤلال٨ــــــــــــتروهُت التي جٞى اإلاخمشلت ي  الخُب٤ُ أٚل

 .(Google Drive)و الخىز٤ُ اإلاٗغوٝ بـ 

   ؤطالُب اإلالالجت ؤلاخصاثُت:. 6.1

٢مىا  (SPSS V.20)ظخماُٖت خؼمت البرامج ؤلاخهاثُت للٗلى  ؤلا مً  20باإلؾخٗاهت ٖلى اليسخت الـ 

للمُُٗاث الىاججت ًٖ ؤلاخهاج  بت للخدلُ. بةؾخسضا  مجمىٖت مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾ

 :بظاباث ؤٞغاص الُٗىت اإلاكاع٦ت ي  الضعاؾت و للخإ٦ض مً نض١ ٞغيُاث الضعاؾت  التي جمشلذ ُٞماًل 

  مٗام. "ؤلٟا ٦غوهبار" اؾخسضا  (Cronbach Alpha) ؤلاؾخبُان زباث ؤؾئلت  زخباع نض١ وإل

 اإلاغجبُت بٟغيُاث الضعاؾت.

  الُٗىت اإلاكاع٦ت     ٞغاصل٨ك٠ ًٖ اإلاٗلىماث الصخهُت أل اليؿب اإلائىٍت ل و الخ٨غاعاثبؾخٗما٫

اث  و ٦ظا الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت  .ًٖ ؤؾئلت ؤلاؾخبُانبظاباتام مؿخٍى
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  تام خؿب صعظت مىا٣ٞالُٗىت لترجِب بظاباث ؤٞغاص و الىػن اليؿبي  اإلاخىؾِ الخؿاب بؾخٗما٫

  ؾخبُان.ٖلى مدخىي الؿاا٫ ؤو  اإلادىع اإلاؿخٗم. ي  ؤلا 

   خى٫ مخىؾُاث الُٗىت اإلاسخاعة ؤٞغاص بظاباث هدغاٝ اإلاُٗاعي ل٣ُاؽ ججاوـ ؤلا اؾخسضا

ًض٫ ٖلى ٦ٟاءة الىؾِ الخؿاب  ي  جمشُ.   بط الضعاؾت اإلاؿخٗلمت ي  خٛحراثاججاٍ اإلامىا٣ٞتام 

 . 1بدُض ٩ًىن الىؾِ الخؿاب  ؤ٦ثر ظىصة ٧لما ٢لذ ٢ُمت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي   مغ٦ؼ البُاهاث

 خماص ٖلى ب ت الٟغ١ بحن مخىؾُ (One sample T test) إلاخىؾِ ُٖىت واخضة (t)زخباع جم ؤلٖا اث إلاٗٞغ

   <ل٪ إلزباث صخت الٟغيُت ألاويى."3اإلاخىؾِ الخُاصي " و اإلاداوع اإلا٩ىهت للجؼء الخامـ

 خماص ٖلى جدلُ. الخباًً ألاخاصي ت إلزباث صخت الٟغيُاث الشالز (One-Way Anova) جم ؤلٖا

تٌٗخبر مً ؤلا  خُض ؤههالبا٢ُت   لخدضًض  اإلاؿخسضمت  زخباعاث اإلاٗلمُت التي جىاؾب البُاهاث الٟئٍى

تما بطا ٧ان َىا٥ ٞغو١  َ. حٗض طاث صللت بخهاثُت  وي  بظاباث ؤٞغاص الُٗىت اإلاسخاعة   مٗىٍى

  2ؤي ؤجاا ٞغو١ خ٣ُ٣ُت ؤو ؤجاا ٞىاع١ حٗىص بيى ؤزُاء الهضٞت.

   ٣ت٦ما جم اؾخسضا   و ه  ؤخض َغ١ اإلاؿخسضمت يمً  ( -Least Significant difference -LSD)ٍَغ

ت للمخىؾُاث مهضع خدضًض ل(  Post Hoc)بزخباعاث اإلا٣اعهاث البٗضًت  ٌ ي  الٟغو١ اإلاٗىٍى خا٫ ٞع

 .ٞغيُت الٗض 

ت عؤي ؤٞغاص الُٗىت ي  مضي جإزحر مخٛحراث صعاؾدىا اإلاخمشلت ي  ٖى ج و هٓغا إلاداولخىا مٗٞغ انغ اإلاٍؼ

ت ؤؾاؾا  جم ؤلاؾخٗاهت بم٣ُاؽ  م للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى ٣  ي  الخإزحر ٖلى ٖملُت بزخُاَع الدؿٍى

الخماسخي اإلاىاؾب لهظا الىٕى مً اإلاخٛحراث طاث اإلا٣اؽ جغجُبي  و بالخاي  ٞةن  (Likert Scale)ل٨ُغث 

ٛها ي  بغهامج ج 05بيى  01البُاهاث التي خهلىا ٖلحاا ٧اهذ ٖباعة ًٖ صعظاث مً   (SPSS V.20)م جَٟغ

٣ا ل٩. ٞغص مً خُض حٗخبر  ًٖ ألاوػان  الخانت بخإزحر ٧. مً جل٪ اإلاخٛحراث ٖلى الٗملُت اإلاضعوؾت ٞو

و  مً زم ًخم ٖغى ظضو٫ ج٨غاعي ٨ٌٗـ جىػَ٘ آعاء ؤٞغاص الُٗىت و اججاَاتام    ؤٞغاص الُٗىت اإلاسخاعة  

ت ؤلاججاٍ الٗا  للُٗىت بطا ؤُٖى إلاغجر ا الخؿاب  خىؾِ  اإلااؾخسض٦ما ًخم ي  مغخلت لخ٣ت  ا إلاٗٞغ

 باليؿبت ل٩. مجام. جسخل٠ مً خُض ؤَمُتاا ؤٞغاصَا ؤي مً جل٪ اإلاخٛحراث صعظاث

 الٗباعاث التي اؾخٗملذ ي  ؤلاؾخبُان ٖىض ٧. صعظت مً صعظاث م٣ُاؽ ل٨ُغث (29)ٌٗغى الجضو٫ 

(Likert Scale) وعص ي  ألاصاة.  ٠ ألاٞغاص مً ٧. ؾاا٫ جغجِبحياإلاؿخسض  ل٣ُاؽ مى٢ الخماسخي 

                                                           
 

1
اليكغ بمٗهض ؤلاصاعة  ألاو٫  بصاعة الُباٖت و   الجؼء"SPSS"ؤلاخصاء بال ملاهاة: اإلافاَُم والخؼبُلاث باطخسدام بسهامج   قام. هااء الضًًو ٞهمي مدمض  

اى  الٗامت  .190  م  2005  الٍغ
ىُت الخضًشت"SPSS"مىهج البدث في الللىم الظلىهُت مم جؼبُلاث كلى بسهامج   ل٣دُاو  وآزغونؾالم ا 2  اى  ؾىت   اإلاُاب٘ الَى  .258  م 1421ٌ  الٍغ
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 (: اللبازاث اإلاظخللمت كىد دزحاث ملُاض لُىسث الخماس ي.29جدٌو )ال

 اللبازاث اإلاظخلملت في ؤلاطخبُان الدزحاث

ها جماما ل ؤَخم هاا مُل٣ا 1 اعتاا مُل٣ا ؾلبُت ظضا ل ؤٖٞغ  ل جازغ جماما ل ؤهىي ٍػ

ا ما 2 ا ؾلبُت هااؾمٗذ  ؤَخم هاا هٖى ا ما ؤٖخ٣ض ؤو  ؾإػوَع  جازغ هٖى

 مداًض مداًض مداًض مداًض مداًض 3

ها ؤَخم هاا 4 اعتاا بًجابُت ؤٖٞغ  جازغ ؤهىي ٍػ

ها ظُضا ؤَخم هاا بكضة 5 اعتاا بكضة بًجابُت ظضا ؤٖٞغ  جازغ بكضة ؤهىي ٍػ

 .اإلاصدز: مً بكداد الؼالب

 الخؿاب خىؾِ غؤي الٗا  ألٞغاص الُٗىت ٖىض اؾخسضا  اإلاو هٓغا لٗض  ال٣ضعة ٖلى جدضًض ؤلاججاٍ ؤو ال

اا ٖىض ٧. ٖباعة جغجُبُت مؿخسضمت ي  ؤلاؾخبُان  لجإها بيى جدضًض الٟئاث ؤو الخالًا الجضًضة إلظابات

 : و طل٪ مً زال٫ ماًل  التي ؾُضعط ٞحاا ٧. مخىؾِ مً جل٪ اإلاخىؾُاث 

  مً  (1)مً ظهت و ؤ٢. ٢ُمت مىه  (5) ٣ُاؽاإلا  ٢ُمت ي بةظغاء الٟغ١ بحن ؤٖلىاإلاضي  ٢ُمت خؿا

  ؛(4=1-5) ظهت ؤزغي  ؤي ؤن اإلاضي ي  َظٍ الخالت ٌؿاوي 

 ٍ٣ت ؤٖالٍ ٢ؿمت اإلاضيمً زال٫  جدضًض َى٫ الٟئت ؤو الخلُت الصخُذ ل٩. اججا  اإلادؿى  بالٍُغ

 بذ  ؤي ؤن الُى٫ الٟٗل  ل٩. مى٠٢ ًه(5) ل٨ُغث الخماسخي ٖلى ؤ٦بر ٢ُمت ي  م٣ُاؽ (4)

 ؛(0.8=4/5)

  ٍبيى ؤ٢. ٢ُمت ي  م٣ُاؽ ل٨ُغث الخماسخي  (0.8)بياٞت َى٫ الٟئت ؤو الخلُت اإلاده. ٖلُه ؤٖال

ال٣ُمت  و (1)ؤي وؾِ خؿاب  ٣ً٘ بحن ال٣ُمت  ما ٌكحر بيى ؤن  (1.8=  0.8+1)  لىده. ٖلى (1)

 .الخلُت ألاويىالٟئت ؤو  يمً ضز.ً (1.8)

 لىده. ٖلى (1.8)بيى ؤ٦بر ٢ُمت للخلُت ألاويى  (0.8). ٖلُه بياٞت َى٫ الٟئت ؤو الخلُت اإلاده  

لخلُت ضز. ي  اججاٍ اً (2.6) و (1.81)بحن ٢ُمخه َظا ٌٗجي ؤن ؤي وؾِ خؿاب     و(2.6=  1.8+0.8)

 الشاهُت.

  لىده. ٖلى (2.6) شاهُتبيى ؤ٦بر ٢ُمت للخلُت ال (0.8)بياٞت َى٫ الٟئت ؤو الخلُت اإلاده. ٖلُه  

ًضز. ي  اججاٍ  (3.4)و  (12.6)٢ُمخه بحن  ج٣٘   و َظا ٌٗجي ؤن ؤي وؾِ خؿاب (3.4=  2.6+0.8)

 لشت.الخلُت الشا

  لىده. ٖلى (3.4) شالشتبيى ؤ٦بر ٢ُمت للخلُت ال (0.8)بياٞت َى٫ الٟئت ؤو الخلُت اإلاده. ٖلُه  

ًضز. ي  اججاٍ  (4.2)و  (3.41)٢ُمخه بحن  جضز.  و َظا ٌٗجي ؤن ؤي وؾِ خؿاب  (4.2=  3.4+0.8)

 غابٗت.الخلُت ال
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  لىده. ٖلى (4.2) غابٗتبيى ؤ٦بر ٢ُمت للخلُت ال (0.8)بياٞت َى٫ الٟئت ؤو الخلُت اإلاده. ٖلُه  

ضز. ي  اججاٍ ج (5)و  (4.21)بحن  ج٣٘ ىؾِ خؿاب ٢ُمت لل   و َظا ٌٗجي ؤن ؤي(5=  4.2+0.8)

 خامؿت.الخلُت ال

اإلاؿخٗملت ي   ٧. ٖباعة مً الٗباعاث اإلاده. ٖلحاا خى٫  باثئلظال و مىه هده. ٖلى ؤلاججاٍ الٗا 

 ؤصهاٍ. (30)ؤلاؾخبُان  ي  مجا٫ ظضًض ًضعى مجا٫ عؤي الُٗىت اإلاىضر ي  الجضو٫ 

 (: ؤلاججاٍ اللام لسؤي اللُىت30جدٌو )ال

 زاي اللُىت الدزحاث

ها جماما ل ؤَخم هاا مُل٣ا 1.8 ---- 1 اعت ؾلبُت ظضا ل ؤٖٞغ  ل جازغ جماما اا مُل٣ال ؤهىي ٍػ

ا ما  2.6 ----  1.81 ا ؾلبُت ؾمٗذ هاا ؤَخم هاا هٖى ا ما ؤٖخ٣ض ؤو  ؾإػوَع  جازغ هٖى

 مداًض مداًض مداًض مداًض مداًض 3.4 ---- 2.61

ها ؤَخم هاا 4.2 ---- 3.41 اعتاا بًجابُت ؤٖٞغ  جازغ ؤهىي ٍػ

ها ظُضا ؤَخم هاا بكضة 5----   4.21 اعتاا بكضة بًجابُت ظضا ؤٖٞغ  جازغ بكضة ؤهىي ٍػ

 .اإلاصدز: مً بكداد الؼالب

 ؤداة الدزاطت:  و زباث صدق. 7.1

٣ت قاجٗت للخإ٦ض مً  صدق ؤداة الدزاطت: 1.7.1 صعاؾدىا اإلاٗغوٞت نض١ ؤصاة ٢مىا بةجبإ ٍَغ

ٗخمض ٖلحااالظي ٌ" اإلادىمحن "ؤلاكخماد كلىصدق الـاَسي بال ٌُ ي   ٗض ؤخض ؤهىإ نض١ ألاصاة التي 

٢ُاؽ ما ًيبغ  ٢ُاؾه مً زال٫ الىٓغ بلُه  ٢ضعة اإلا٣ُاؽ ٖلىالخٗٝغ ٖلى     و الظي حاضٝ بيىال٣ُاؽ

بط جم ٖغى ؤلاؾخبُان ٢ب. جىػَٗه ٖلى   1وجٟدو مضي مالثمت بىىصٍ ل٣ُاؽ ؤبٗاص اإلاخٛحر اإلاسخلٟت

ت ألاؾاجظة مً م٩ىهت ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن ؤٞغاص الُٗىت ي  خلخه الجااثُت  ي  ظامٗاث ظؼاثٍغ

٤ و ؤلاخهاء لًمان ظىصة ؤلاؾخبُان مً الىاخُخحن مخسههحنمسخلٟت   مدىعث جخُض  .ي  الدؿٍى

ؤلاؾخبُان و اخخىاءٍ ٖلى بٌٗ ألاؾئلت اإلاخ٨غعة و بالخاي  ا٢ترخىا ٖلُىا ج٣لُو بٌٗ َى٫  مالخٓاتام

جم  ٦ما ٚمىى بًٗها آلازغ ما ألاظؼاء  و خظٝ ؤظؼاء ؤزغي  بياٞت بيى ٖض  مالثمت بٌٗ ألاؾئلت و 

الخىنُت بضمج بٌٗ ألاؾئلت و اإلاداوع. و بالٟٗ. جم ؤلاؾخجابت لهظٍ اإلا٣ترخاث و اإلاالخٓاث بةصزا٫ 

 الخٗضًالث اإلاىاؾبت ٖلى ؤظؼاء ؤلاؾخبُان التي سجلذ جدٟٓاث ٖلحاا.

الخهى٫ لضعاؾت ي  خُض تاضٝ َظٍ الٗملُت بيى الخٗٝغ ٖلى ٢ضعة ؤصاة ا زباث ؤداة الدزاطت:. 2.7.1

اؾخسضامها ٖضة مغاث ؤزغي. بط بٗض الخهى٫ ٖلى بظاباث ؤٞغاص الىخاثج ُٞما لى ؤُٖض  هٟـ ٖلى

٣ت قاجٗت  (Cronbach Alpha) "ؤلفا هسوهبار"شباث الدؿا  مٗام. الُٗىت ٢مىا ب الظي ٌٗخبر ٍَغ

                                                           
1

  .212  م ل٣دُاو  وآزغونؾالم ا 
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للمداوع الشماهُت  صاةمٗام. زباث ألا  (31)الجضو٫ حؿخٗم. للخ٨م ٖلى زباث ؤصاة الضعاؾت  بط ًبحن 

٢ُم مٗام. ٧. ن اإلاؿخٗملت لئلظابت ٖلى الٟغيُاث اإلاهاٚت ي  البدض. خُض هالخٔ مً زالله ؤ

خُض ٧اهذ ؤٖلى ٢ُمت له ٖىض اإلادىع   و مخ٣اعبت م٘ بًٗها البٌٗ ىظبتلهظٍ اإلاداوع م الشباث

 غاب٘ الخام بالتروٍجدىع الإلاي  خحن ؤن ؤ٢. ٢ُمت له ٧اهذ ٖىض ا  (0.958) الؿاصؽ الخام باألٞغاص

ما ٌٗجي ؤن َىا٥ زباث ٖاي  ظضا ي  البُاهاث اإلاده.  مٗامالث زباث مغجٟٗت اظمُٗه   و   (0.778)

ٖلحاا هدُجت ألن ٢ُمتاا ج٣تر  مً الىاخض الصخُذ  بياٞت بيى ؤن هخاثج مٗام. نض١ اإلاد٪ الظي 

ربذ ه  ألازغي مً الىاخض الصخُذ ٖىض ٧اهذ ا٢ت"ؤلفا هسوهبار" ٌؿاوي الجظع التربُع  إلاٗام. الشباث 

اإلاؿخٗم. ي   لئلؾخبُان ظضا ٖالُت و نض١ ٖلى جىٞغ صعظت زباث ىاما ًُمئياإلاداوع اإلاظ٧ىعة ؤصهاٍ  

 الضعاؾت.

 ملامل ؤلف هسوهبار للمداوز اإلاسجبؼت بفسطُاث الدزاطت.(: 31الجدٌو )

 الصدق الثباث ململا كدد ألاطئلت مداوز اللظم الخامع مً ؤداة الدزاطت

 :  0.949 0.901 03 وفسة و جىىق اإلاىخجاث الظُاخُتاإلادىز ألاٌو

 0.959 0.921 03 حىدة اإلاىخجاث الظُاخُتاإلادىز الثاوي: 

 0.958 0.918 03 حظلحر اإلاىخجاث الظُاخُتاإلادىز الثالث:  

 0.882 0.778 03 جىشَم اإلاىخجاث الظُاخُتاإلادىز السابم:  

 0.969 0.939 03 جسوٍج اإلاىخجاث الظُاخُت:  اإلادىز الخامع

 0.978 0.958 03 ألافساد )اللىصس البؼسي(: ظادضاإلادىز ال

 0.950 0.904 03 الخصمت: ظابماإلادىز ال

 0.923 0.852 03 الؼساهت: ثامًاإلادىز ال

 0.90 0.961 24 اللظم الخامع مً ؤلاطخبُان

 .SPSS V.20اث باقإطخلاهت بمسسح اإلاصدز: مً بكداد الؼالب
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 اإلاُداهُت لدزاطتؤلاخصاثُت ل ىخاثجالاإلابدث الثاوي: كسض 

اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت للبُاهاث ٟغػ و الالىخاثج التي جىنلذ لها ٖملُت  ٖغىؾىداو٫ ي  َظا الجؼء 

ثُت اإلاجمٗت بىاؾُت ؤلاؾخبُان اإلاؿخسض  ي  الضعاؾت اإلاُضاهُت  و طل٪ بةؾخٗما٫ بغهامج الخؼ  ؤلاخها

التي مً  كم. ٧اٞت ألابٗاصٌ ٖغيا مٟهالجمش. َظٍ الىخاثج بط ، (SPSS V.20)للٗلى  ؤلاظخماُٖت 

٣ا إلاا جىاله الجؼء الىٓغي مً البدض ؤن لها ؤزغا ٖلى بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  اإلام٨ً ؤن اٖخ٣ضها ٞو

ت ت  مو ؾلى٦ُاتا ماإلاغجبُت جًُٟالتا الخمٍى َىُت ًٖ ظال امىعاتجه و ٦ظا اججاٍ الؿُاخت الخمٍى

ت الىظهاث الؿُاخُت م .اإلاٗىُت بالضعاؾت الخمٍى اث اٖخباَع مً جل٪  بياٞت بيى مداولت جدضًض مجمٖى

صون بَما٫ الخٗٝغ ٖلى مسخاعة  بخخما٫ ؤن ج٩ىن ؤي مً جل٪ الىظهاث وظهت جااثُت و ٦ظا الىظهاث  

ت مضي  .ٖملُت ؤلازخُاعا ؤجاا مهمت ؤزىاء التي ًغي عؤًى. اإلاِؿغة و اإلاشبُت مالٗىا مً جإزحر مجمٖى

 الدزاطت:  كُىتألفساد شخصُت الللىماث . اإلا1.2

ضعوؾت لُٗىت اإلااإلا٩ىهحن ل ٞغاصالصخهُت لؤل  خهاثوت اإلاخٗل٣ت بالؤلاخهاثُٖىض اؾخسغاظىا للىخاثج 

 اًل :اإلاخمشلت ي  الجيـ  الؿً  الخالت الٗاثلُت  اإلاؿخىي الخٗلُمي  اإلاهىت  و ٦ظا الضز. جبحن م

  هالخٔ ؤن ٖضص الظ٧ىع اإلاؿاَمحن ي  حجم (42)مً زال٫ الىخاثج اإلاىضخت ي  الك٩. . الجيع: 1.1.2

مً ؤلاظماي  الُٗىت  ؤما ٖضص ؤلاهار ٣ٞض  %67.7ط٦غ ًمشلىن وؿبت  203ٞغص بلٜ  300 ذالُٗىت التي بلٛ

 مً بظماي  الخٗضاص. %32.3ؤهثى جمشلً وؿبت  97بلٜ 

 اللُىت خظب الجيع. جىشَم :(42ؼيل )ال

 

 

 

 

 

 

 SPSS V.20بسهامج باقإطخلاهت كلى مسسحاث  مً بكداد الؼالب إلاصدز:ا

 30هالخٔ ؤن ألاٞغاص الظًً لم ًخجاوػوا ؾً  (43)الك٩. مً زال٫ الىخاثج اإلابِىت ي  . الظً: 2.1.2

با ؤي بيؿبت ٢ضعث بـ  48.2ؾىت ًمشلىن هه٠ حجم الُٗىت ج٣ٍغ % ظًً جتراوح   ؤما وؿبت ألاٞغاص ال

م بحن ؾً  38ؾىت ٩ٞاهذ  40-30ؤٖماَع % م    ي  خحن بلٛذ وؿبت مكاع٦ت ألاٞغاص الظًً جتراوح ؤٖماَع

09 ؾىت 50-40بحن ؾً  % مً بظماي  الُٗىت  بِىما لم جخجاوع وؿبت مكاع٦ت طوي الؿً الظي ًتراوح  
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03ؾىت الـ  60-50بحن  % ؾىت بيؿبت  60اوػون ؾً لُب٣ى مؿخىي اإلاكاع٦ت ألاي٠ٗ لؤلٞغاص الظًً ًخج  

٢01ضعث بـ  %. 

 جىشَم اللُىت خظب الظً. :(43ؼيل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS V.20بسهامج باقإكخماد كلى مسسحاث  مً بكداد الؼالب إلاصدز:ا

اإلاىضر ؤصهاٍ الظي ًبحن جىػَ٘ الُٗىت خؿب (44)الك٩.  حكحر ألاع٢ا  اإلابِىت ي . الخالت اللاثلُت: 3.1.2

مً  %42ُٞما ٧اهذ وؿبت اإلاتزوظحن حكحر  بيى   مجاا ٚحر متزوظحن %58ؤلٞغاص ؤن وؿبت الخالت الٗاثلُت ل

 بظماي  الخٗضاص.

 جىشَم اللُىت خظب الخالت اللاثلُت. :(44ؼيل )ال

 

 

 

 

 

 SPSS V.20بسهامج باقإكخماد كلى مسسحاث  مً بكداد الؼالب إلاصدز:ا

 

إل ٖلى ا. اإلاظخىي الخللُمي: 4.1.2 ن ؤ٦بر وؿبت مً ؤٞغاص ؤ ؤن هالخًٔم٨ً  (45)لك٩. مً زال٫ ؤلَا

الُٗىت جمخل٪ مؿخىي حٗلُمي ظامع  مخهضعة جغجِب جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي بيؿبت 

  زم ٞئت طوي اإلاؿخىي الخٗلُمي الشاهىي %43  جلحاا ٞئت طوي مؿخىي الضعاؾاث الٗلُا بيؿبت 48%

با ُٚا  طو %6بيؿبت  ي اإلاؿخىي ألاؾاسخي و ؤلابخضاج  خُض ٧اهذ وؿبت مكاع٦تاما   لدكهض الُٗىت ج٣ٍغ

 ٖلى الترجِب. %1و   2%
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 اإلاظخىي الخللُمي.(: جىشَم اللُىت خظب 45الؼيل )

 

 

 

 

 

 SPSS V.20بسهامج باقإكخماد كلى مسسحاث  مً بكداد الؼالب إلاصدز:ا

ي  الضعاؾت ؤٞغاص الُٗىت اإلاكاع٦ت  مً %51ؤن الخٔ اإلابحن ؤصهاٍ  ه (46)بىاءا ٖلى الك٩. . اإلاهىت: 5.1.2

ٟحن   مً حجم الُٗىت  %14مجام ٖباعة ًٖ َلبت  بياٞت بيى ؤن  %19بِىما ٧اهىا ٖباعة ًٖ مَى

٣ِٞ ًماعؾىن ؤٖما٫ ًىمُت  %2ججاع  و  ٖباعة ًٖ %5ؤن  خحن و مهً خغة  ي ؤًماعؾىن ؤٖما٫ 

 ل ًماعؾىن ؤي هٕى مً اليكاَاث.  %9مسخلٟت  ٚحر ؤن 

 اإلاهىت. (: جىشَم اللُىت خظب46ل )الؼي

 

 

 

 

 

 

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج 

ن جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت حالظي ًب (47)ي  الك٩.  تمً زال٫ ٢غاءة اإلاٗلىماث اإلاؿخٗغي. الدزل: 6.1.2

غاي  اإلاخمش. مؿخىي   الضز. الكهغي لؤلٞغاص هالخٔ ؤن:اإلاكاع٦ت ي  الضعاؾت بىاءا ٖلى اإلاخٛحر الضًمٚى

 29%  ٦ضز. قهغي و َم ٚالبا َلبت  ؤو  دج18000 مً ؤ٢ـ.مً ؤٞغاص الُٗىت ًدىػون ٖلى

ما٫ ًىمُت ؤزغي؛ ٟحن ي  بَاع ٣ٖىص ما ٢ب. الدكُٛ.  ؤو ألٖا    مْى

 06%  ؛دج28000 و دج18000 بحن مامً ؤٞغاص الُٗىت ًمخل٩ىن صزال ًتراوح   

 17.3% ُٗ؛دج38000 و دج28000 بحن ماىت صزلهم ًتراوح مً ؤٞغاص ال   

 13% ؛دج48000 و دج38000 بحن مً بظماي  الُٗىت ًدىػون ٖلى صز. ًتراوح ما 

 12.3% ؛دج58000 و دج48000 بحن امً ألاٞغاص لهم صز. ًخٟاوث م   

  دج58000 مً ألاٞغاص ُٞدىػون ٖلى صز. ًخجاوػ  %22.3ؤما. 
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 دزلال(: جىشَم اللُىت خظب 47لؼيل )ا

 

 

 

 

 

 

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج 

ت:2.2    . حشخُص طلىهُاث ألافساد اججاٍ الظُاخت الخمٍى

لؤلٞغاص الُٗىت اإلاكاع٦حن ي  الضعاؾت  َم الؿلى٦ُاث الؿُاخُتؤالخٗٝغ ٖلى  الدصخُو بيىَظا حاضٝ 

ت ؾىاء ٧اه الؿُاخُت اججاٍ الىظهاث ت ٦ َظٍ الؿلى٦ُاث ذالخمٍى اعة ؤو مضة ؿلى٥ ج٨غاع ْاٍَغ الٍؼ

ت  ؤو بلحاا مشالؤلا٢امت الٟٗلُت  هاظا الىٕى مً الؿُاخت  و ٧اهذ  هم٦مضي اَخمام ؾلى٦ُاث ٚحر ْاٍَغ

  ي  ألازحر مىضخت ي  اإلاداوع الخالُت: الىخاثج اإلاخىن.

ازة الىحهاث الظُاخُت الخم1.2.2 إل ٖلى هخاثج الجضو٫ بٗض ىٍت: . مدي اَخمام ؤفساد اللُىت بٍص ؤلَا

الُٗىت  بط ؤقاعث الىخاثج بيى  اظا الىٕى مً اليكاٍ جٟاوث بحن ؤٞغاصهَخما  ؤلا  مؿخىي هالخٔ ؤن   (32)

ت لـ  اعة الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى مً بظماي  ألاٞغاص  بِىما  %12ؤهه لم ٨ًً َىا٥ ؤي بَخما  جماما بٍؼ

ألاٞغاص ٣ٞض ؤقاعوا بيى ؤن لهم بَخماما خ٣ُ٣ُا  مً %31هاا  ؤما مجام بَخماما يُٟٗا  %41.1ؤبضي 

اعتاا  ي  خحن ؤن  ت  ُٞما  %8.7بٍؼ اعة الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى مجام ٞإبضوا بَخماما قضًضا ظضا بٍؼ

مً اإلاكاع٦حن ي  ؤلاظابت ٖلى ؤلاؾخبُان مداًضا. ح٨ٗـ َظٍ الىخاثج خ٣ُ٣ت ؤن َظا  %٧6.7ان مى٠٢ 

حن ٖلى ٨ٖـ ؤهىإ الىٕى مً الى  ظهاث ل ٌؿمىا بيى صعظت ٖالُت مً الخًُٟ. لضي مٗٓم الجؼاثٍغ

ىبت و  م ؤجاا جب٣ى مً ألاوكُت اإلاٚغ ؤزغي مً الىظهاث زانت الىظهاث الؿُاخُت الكاَئُت مشال ٚع

حن  و ٢ض ًٟؿغ طل٪ ببٌٗ ؤلاهُباٖاث الؿاثضة لضي ؤٞغاص  اإلاًٟلت لضي ظؼء ٦بحر مً الجؼاثٍغ

غ  اإلاجخم٘ ؤن َظٍ الىظهاث الؿُاخُت مسههت ل٨باع الؿً  ؤو اإلاغضخى ٣ِٞ  ؤو بصعا٦هم ؤجاا ل جخٞى

حاُت  ؤو حؿى٢ُت  ؤو بؾخجمامُت ؤزغي جضٞٗهم بيى ؤلاَخما  هاا  و ٖلُه جٓهغ  ٖلى مغا٤ٞ و َُا٧. جٞغ

اث و مداولت حك٨ُ. مؿخ يغوعة الؿع  بيى الٗم. ٖلى مداولت حُٛحر جل٪ ؤلاججاَاث و الخهىعاث  ٍى

ؤٖلى مً صعظاث ؤلاَخما  بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الجؼاثغي هاظا الىمِ مً الؿُاخت  لُى٨ٗـ طل٪ ٖلى 

 خغ٦ُت اليكاٍ الؿُاح  ي  َظٍ اإلاىا٤َ.
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ت.(: 32الجدٌو )  مظخىي بَخمام ؤفساد اللُىت بالظُاخت الخمٍى

 اليظبت الخىساز مظخىي ؤلاَخمام

 %12 36 ل ؤَخم هاا جماما

 %41.7 125 ا ماؤَخم هاا هٖى

 %6.7 20 مداًض

 %31 93 ؤَخم هاا

 %8.7 26 ؤَخم هاا بكضة

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج 

جٓهغ  الىخاثج . جسدد ؤفساد اللُىت كلى الىحهاث الظُاخُت الخمىٍت في الثالزت طىىاث اإلااطُت: 2.2.2

ت زال٫ الشالزت  وؿبت ؤن (48)الك٩.  ي اإلابِىت  جغصص ؤٞغاص الُٗىت ٖلى الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ت زال٫  %30ؾىىاث اإلاايُت جب٣ى يُٟٗت ظضا  خُض ؤن  اعة ألي وظهت خمٍى مجام لم ٣ًىمىا بإي ٍػ

اعجحن ٣ِٞ  ي  خحن ؤن   %43َظٍ الٟترة  بِىما لم جخجاوػ  اعة واخضة ؤو  ٍػ ٢امىا بشالزت  %10.7مجام  ٍػ

ا ت مازغا  ُٞما ججاوػ جغصص ؤو ؤعبٗت ٍػ اعاث %16.3عاث للىظهاث الخمٍى زال٫  مً بظماي  ؤٞغاصَا ؤعب٘ ٍػ

 الؿىىاث الشالر الؿاب٣ت.  

و ًم٨ً ؤن حكحر َظٍ الىخاثج بيى ٖىام. مسخلٟت ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؾببا ي  جضو  الُلب ٖلى الؿُاخت 

ت ٦ٗض  وظىص ؤلاَخما  ؤنال هاظا الىٕى مً اإلاىخجاث  ؤو  ٖض  الغاخت اإلاالُت لؤلٞغاص زال٫  الخمٍى

بت ي   ذ ه٣ها خاصا ي  ال٣ضعة الكغاثُت للمىاًَ الجؼاثغي  ؤو ٖض  الٚغ الؿىىاث اإلاايُت التي ٖٞغ

غة و ظىصة الخضماث اإلاخاخت ي  َظٍ  زىى ججاع  ظضًضة هدُجت إلؾدُاء اإلاىاًَ ي  الٛالب مً ٞو

٪ الُلب ي  َظٍ الىظهاث. الىظهاث  و ٖلُه ًجب مىاظهت َظٍ الٓاَغة باآللُاث  الالػمت ٢هض جدٍغ

ت.ُالظُاخكلى الىحهاث ؤفساد اللُىت  جسدد(: 48) ؼيلال  ت الخمٍى

 

 

 

 

 
 

 

 SPSS V.20مسسحاث بسهامج مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى اإلاصدز:                                      

ازة ؤفساد اللُىت لالدوافم  .3.2.2 ٖىض جٟدو مسغظاث ٖملُت : لظُاخُت الخمىٍتلىحهاث اوزاء ٍش

اعة ؤٞغاص الُٗىت لهالخٔ ؤن  (49)اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت اإلابِىت ي  الك٩.   اثلىظهالضاٞ٘ ألاَم لٍؼ

ت ُه و ؤلاؾخجما  خُض بلٛذ وؿبت بزخُاع ألاٞغاص لهظا  الؿُاخُت الخمٍى جمش. ي  البدض ًٖ التٞر

اعاث ٧ان لضحام صاٞ٘ البدض مً ؤٞغاص  %40.7  ؤما وؿبت %55.7الضاٞ٘  الُٗىت الظًً ٣ًىمىن هاظٍ الٍؼ
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ت اإلاغجبت الشالشت بيؿبت    ؤما صاٞ٘ %30ًٖ الغاخت  ي  خحن اخخ. صاٞ٘ اؾخ٨كاٝ اإلاىا٤َ الخمٍى

الٗالط و الظي ًغجبِ بعجباَا وز٣ُا هاظا الىٕى مً الىظهاث و َبُٗت زضماتاا ٞاخخ. آزغ مغجبت بيؿبت 

 .  %25.7بزخُاع ٢ضعث بـ 

ت ًم٨ً ؤن ج٩ىن وظهاث ظظابت ٞٗال إلاسخل٠ ؤهىإ  و ٖلُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

غ مش. َظٍ الىظهاث بما ٌؿخجُب بيى خاظُاث و  الؿُاح مهما ٧اهذ صواٞٗهم الؿُاخُت  و ؤن جٍُى

ؼ الخغ٦ُت الؿُاخُ ت ي  مش. اإلاىا٤َ  مخُلباث َالء ألاٞغاص ٢ض ٩ًىن مدٟؼا بياُٞا بيى جضُٖم و حٍٗؼ

٣ُت ٢اثما ي  جىمُت وظهاث طاث َبُٗت مخٗضصة  ت و الدؿٍى و مً زم ٩ًىن الخدضي ؤما  الؿلُاث ؤلاصاٍع

الخضماث جخالثم خؿب َبُٗت صواٞ٘ ٧اٞت قغاثذ الؿى١ لخىؾُ٘ هُا١ ألاؾىا١ اإلاؿتاضٞت  و بالخاي  

 بم٩اهُت الخُاػة ٖلى خهت ؾى٢ُت و ٖىاثض مالُت ٖالُت.

ازة الىحهاث  ؤفساد اللُىت  دوافم(: 49) ؼيلال ت.ُالظُاخلٍص  ت الخمٍى

 

 

 

 

 SPSS V.20مسسحاث بسهامج مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى اإلاصدز: 

ا ؤفساد اللُىت اإلاظخجىبت لاإلاىاطم . 4.2.2 ازة الىحهاث الظُاخُت الخمىٍتالتي ًسخاَز مً زال٫ : ٍص

اعة الىظهاث خٔ هال  (50)ي  الك٩. ٢غاءة الىخاثج اإلابِىت  ؤن ٞه. الغبُ٘ ٌٗض ؤًٞ. الٟهى٫ لٍؼ

ت باليؿبت ألٞغاص الُٗىت خُض خاػ ٖلى ؤٖلى وؿبت ٢ضعث بـ  و ًم٨ً جٟؿحر  %44.4الؿُاخُت الخمٍى

طل٪ ؤن مش. َظٍ الىظهاث حٗض مً مخىٟؿا َاما باليؿبت للمىاًَ الجؼاثغي ل٣ًاء ؤو٢اث ٞغاٚه ي  

ضاث. ؤزغي خ٣ُ٣ُت هدُجت لٗض  ٢ضعجه ٖلى جدم. ج٩الُٟها ؤو ٖض  َظٍ الٟترة مً الؿىت لٗض  وظىص ب

خُض ًم٨ً ؤن ٣ً. اليكاٍ الؿُاح   %31.3مالثمتاا. ًلُه ٞه. الكخاء الظي خ٤٣ وؿبت ٢ضعث بـ 

اعاث ي  مش. َظا اإلاىؾم ٖلى  لؤلٞغاص هدُجت لٓغوٝ الُبُٗت و اإلاىازُت ٚحر مىاؾبت  و ٢ض ج٣خهغ الٍؼ

صواٞ٘ ٖالظُت ٣ِٞ. ؤما ٞهال الخٍغ٠ و اله٠ُ ٣ِٞ خاػا ٖلت وؿب مخضهُت  ألاٞغاص الظًً لضحام

ٖلى الترجِب و َظا ٢ض ٩ًىن هدُجت لخًُٟ. اإلاىاًَ ألهىإ ؤزغي مً  %9.5و  %٢14.8ضعث بـ 

 الىظهاث الؿُاخُت ي  مش. َظٍ ألاو٢اث زانت الىظهاث الؿُاخُت الكاَئُت و اإلاىازُت. 

ت الظي ججلى مً زال٫ الىخاثج الؿاب٣ت الظ٦غ  هدُجت للُاب٘ اإلاىؾمي للُلب ٖلى الىظهاث الخمٍى

 وظب الخ٨ٟحر جىمُت زُِ و َغ١ إلصاعة َظا الُلب خؿب اإلاىاؾم لخد٤ُ٣ ؤ٢صخى ٖىاثض مم٨ىت.
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ازة(: 50الجدٌو ) ت.ُلظُاخللىحهاث اؤفساد اللُىت  مىاطم ٍش  ت الخمٍى

 

 

 

 

 SPSS V.20بسهامج  مسسحاثمً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى اإلاصدز: 

ازتها ىن في الىحهت الظُاخُت الخمىٍت التي جسهبًلظيها ؤفساد اللُىت  اإلادة التي. 5.2.2 ٖىض : في ٍش

ٚالبُت ؤٞغاص الُٗىت هالخٔ ؤن  (51)ي  الك٩.  ىضختاإلاجٟدو مسغظاث ٖملُت اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت 

اعتاا ي  هٟـ ا ت التي ج٣ى  بٍؼ لُى  بط بلٛذ وؿبت بزخُاع َظٍ ؤلاظابت حٛاصع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

اعاتام  ي  خحن ًم٨ض   %28.3  ي  خحن ٣ًطخي 51.7% مجام ما بحن  %14.3مً ألاٞغاص لُلت ؤو لُلخحن ٖض ٍػ

مً بظماي  ؤٞغاص  %5.7الشالر لُا٫ ؤو ؤعبٗت لُا٫  ؤما الظًً ًم٨شىن ؤ٦ثر مً زمؿت لُا٫ ما ًمشلىن بل 

ت ًب٣ى الُٗىت  و ٖلُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤ ن مٗض٫ بؾتاال٥ اللُاي  الؿُاخُت ي  الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

 يُٟٗا بل خض ما.

و ٢ض ٩ًىن طل٪ هاجج ًٖ مجمىٖت مً الٗىام. التي ًم٨ً حٗىص بيى ُٚا  َُا٧. ؤلاًىاء ي  جل٪ 

ا م٣اعهت بمؿخىي الخضماث التي ج٣ضمها  ؤو بي ى اعجٟإ الىظهاث ٦َما و هىٖا  ؤو هدُجت بيى بعجٟإ ؤؾٗاَع

ا م٣اعهت بيؿبت مخىؾِ صز. اإلاىاًَ الجؼاثغي  ٦ما ًم٨ً ؤن ٌٗؼي بل ؤن مٗٓم الىظهاث  ؤؾٗاَع

بت وؿبُا بيى ؤما٦ً ب٢امتام و بالخاي  ٞهم  اعتاا اإلاىاًَ ج٩ىن ٢ٍغ ب ي  ٍػ ت التي ًٚغ الؿُاخُت الخمٍى

٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن بيى ُٚا  ًًٟلىن الٗىصة بيى بُىتام زانت بن َم امخل٩ىا وؾاث. الى٣. اإلاىاؾبت  

 الضواٞ٘ ؤو و٢ذ الٟغاٙ ال٩اي  و اإلاىاؾب ؤزغا ي  طل٪ ؤًًا.    

ت.ُالظُاخفي الىحهاث ؤفساد اللُىت  اإلادة التي ًلظيها(: 51الجدٌو )  ت الخمٍى

 

 

 

 

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج 

ازتهم للىحهاث الظُاخُت الخمىٍت: . الجماكاث اإلاسافلت ألفس 6.2.2 مً اد اللُىت اإلاظخجىبت ؤزىاء ٍش

اعتام للىظهاث  (52)ي  الك٩.  تزال٫ اإلاٗلىماث اإلابِى هالخٔ ؤن ؤَم ظماٖت مغا٣ٞت لؤلٞغاص ٖىض ٍػ
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ت ٧اهذ الٗاثلت بيؿبت  مالء و ألانض٢اء ٣ٞض مً بظماي  ٖضص ألاٞغاص  ؤما الؼ  %58.3الؿُاخُت الخمٍى

مً بظماي  الخٗضاص  ُٞما اخخ.)ث(   %35.1  ؤَم ظماٖت مغا٣ٞت ألٞغاص الُٗىت بيؿبت اخخلىا زاو

اعاث بل %15الؼوط)ة( زالض مغجبت بيؿبت ٢ضعث بـ  مً  %05  ي  خحن ل ًظَب مىٟغصا ي  مش. َظٍ الٍؼ

 بظماي  ٖضص ألاٞغاص. 

لخإزحر ٖلى مجم. ٢غاعاث و ألن َظٍ الجماٖاث خؿب صعظت ؤَمُتاا ًم٨ً ؤن جلٗب صوعا ؤؾاؾُا ي  ا

ا مً الخًُٟالث  ٞةهه  ىبت  و مضة ؤلا٢امت ٞحاا و ٚحَر ألاٞغاص الؿُاخُت ٦ةزخُاع الىظهت الؿُاخُت اإلاٚغ

٣ُت لخخالثم م٘ زهىنُاث َظٍ الجماٖاث.    مً الًغوعي ظضا جهمُم ٧اٞت ؤبٗاص البرامج الدؿٍى

افساد اللُىت الجماكت اإلاسافلت أل (: 52) ؼيلال ت.زتهم للىحهاث كىد ٍش  الظُاخت الخمٍى

 

 

 

 

 

 

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج 

ٌ  فسادألا  لدي الرَىُت . الصىزة3.2 ت الظُاخُت الىحهاث خى  الجصاثس: في الخمٍى

وظهت  هدُجت ألَمُت الهىعة الظَىُت لضي الؼاثغ اإلادخم. خى٫ الىظهاث الؿُاخُت التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن 

اث مسخل٠ ألابٗاص اإلا٩ىهت لهظا اإلاٟهى   جااثُت له  ؾىداو٫ مً زال٫ َظا الجؼء الخٗٝغ ٖلى مؿخٍى

اعة  لضي ؤٞغاص الُٗىت اإلاكاع٦ت اإلاخمشلت ي  البٗض اإلاٗغي  و البٗض الٗاَٟ   و ٦ظا هىاًاَم خى٫ ال٣ُا  بٍؼ

 ى ي  الجؼء الشالض مً ؤلاؾخبُان.ٞٗلُت لخل٪ الىظهاث  التي جم اؾخسالنها مً اإلاُُٗاث اإلاده. ٖل

ط٦غها ؤن ؾب٤ . مظخىي ملسفت ؤفساد اللُىت بالىحهاث الظُاخُت الخمىٍت مىطم الدزاطت: 1.3.2

ت ألاٞغاص ٦ؿُاح ؤو ػواع مدخملحن ب٩اٞت البضاث. اإلاخاخت مً وظهاث ؾُاخُت بياٞت بيى  ؤن لضعظت مٗٞغ

ت اٖخباع َالء ألاٞغاص مجم. زهاثهها ٌٗض ٖامال مهما ل٩  جضز. الىظهت ال ؿُاخُت يمً مجمٖى

ٖىض ٖملُت الٟغػ و ؤلازخُاع التي ؾخ٩ىن زؼان ؤو مدٟٓت بزخُاع البضً. الجااج  ٖىض جااًت ٖملُت 

ا.  غة اإلاٗلىماث خى٫ ؤي مً جل٪ البضاث. ؾُٗؼػ بخخما٫ بم٩اهُت بزخُاَع  الخُاع  و بالخاي  ٞةن ٞو
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تبالىحهاث ُىت ؤفساد اللمظخىي ملسفت (: 33الجدٌو )  .مىطىق الدزاطت الظُاخت الخمٍى

ت ت الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  مٗٞغ
ها  ل ؤٖٞغ

 جماما

ؾمٗذ 

 هاا
ها مداًض  ؤٖٞغ

ها  ؤٖٞغ

 ظُضا

اإلاخىؾِ 

 الخؿاب 

ؤلاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 الترجِب

 ألاَمُت

 اليؿبُت

غاعة )جلمؿان(  خما  بٚى
104 118 06 42 30 

 ؾمٗذ هاا 5 1.330 2.25
34.7% 39.3% 02% 14% 10% 

 خما  بىحجغ  )ٖحن جُمىقيذ(
80 130 04 59 27 

 ؾمٗذ هاا 3 1.309 2.41
26.7% 43.3% 1.3% 19.7% 09% 

 خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(
75 101 02 58 64 

 مداًض 1 1.531 2.78
25% 33.7% 0.7% 19.3% 21.3% 

ٛت  )ٖحن الضٞلى(  خما   َع
107 126 06 40 21 

 ؾمٗذ هاا 7 1.235 2.14
35.7% 42% 02% 13.3% 07% 

 خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(
130 108 10 27 25 

 ؾمٗذ هاا 8 1.257 2.03
43.3% 36% 3.3% 09% 8.3% 

 خما  الهالخحن )بؿ٨غة(
62 163 08 48 19 

 ؾمٗذ هاا 4 1.157 2.33
20.7% 54.3% 2.7% 16% 6.3% 

 خما  عب  ) ؾُٗضة(
110 111 06 51 22 

 ؾمٗذ هاا 6 1.299 2.21
36.7% 37% 02% 17% 7.3% 

حن ) ٢اإلات(  خما  مسخَى
46 143 08 57 46 

 ؾمٗذ هاا 2 1.348 2.71
15.3% 47.7% 2.7% 19% 15.3% 

 مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت(
136 103 07 38 16 

 ؾمٗذ هاا 9 1.212 1.98
45.3% 34.3% 2.3% 12.7% 5.3% 

 SPSS V.20مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج اإلاصدز: 

ت ؤٞغاص الُٗىت بمجم. الىظهاث الؿُاخُت  (33)ٞبالىٓغ بيى مُُٗاث الجضو٫  هالخٔ ؤن مؿخىي مٗٞغ

ت مىي٘ الضعاؾت اإلابِىت ي  طاث الجضو٫ ًب٣ى يُٟٗا ظضا  ما ًض٫ ٖلى ؤن ؤلاججاٍ الٗا   الخمٍى

ت ٧اٞت الىظهاث اإلاظ٧ىعة ٌكحر بيى ؤن ألاٞغاص ٢ض ؾمٗىا هاا ٣ِٞ  بةؾخصىاء الىظهت اإلاغج بِ بمضي مٗٞغ

ت اإلاخمشلت ي  خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ( التي سجلذ اججاَا ؤٖلى ب٣لُ. اإلاخمش. ي   الؿُاخُت الخمٍى

خُت اإلاٗغوٞت مً خُاص ؤٞغاص الُٗىت  ما ظٗ. َظٍ الىظهت جخهضع ٢اثمت الترجِب ٦إ٦ثر الىظهاث الؿُا

حن )٢اإلات(  خما  بىحجغ )ٖحن  ٢ب. ألاٞغاص اإلاكاع٦حن ي  الضعاؾت  مخبىٖت ب٩. مً خما  مسخَى

ٛت  غاعة )جلمؿان(  خما  عب  )ؾُٗضة(  خما  َع جُمىقيذ(  خماما الهالخحن )بك٨غة(  خما  بٚى

بدغ )الجؼاثغ الٗانمت( )ٖحن الضٞلى(  خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ( ٖلى الترجِب  ي  خحن ؤن مغ٦ؼ الٗالط ال

و ٖلُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٖض  ٦ٟاًت مٗلىماث اإلاىاَىحن  ًب٣ى آزغ وظهت ؾُاخُت مٗغوٞت لضي ألاٞغاص. 

ت اإلادلُت ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖامال طو ؤزغ ؾلبي ٖلى  حن خى٫ الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى الجؼاثٍغ

ىبت مً ٢ب. ال٣اثمحن ٖلى جل٪ الىظهاث اصة الؿلى٦ُاث ؤلاًجابُت اإلاٚغ اعة الٟٗلُت  ؤو ٍػ   ٧ال٣ُا  بالٍؼ

اث الضاُٞٗت لضي  الُلب ٖلى الخضماث اإلا٣ضمت ي  جل٪ الىظهاث  و طل٪ هدُجت لٗض  ٢ىة مؿخٍى

٣ُت الالػمت و ال٩اُٞت ما ٢ض ًب٣ى صعظاث الكٗىع  َالء ألاٞغاص ٦ىدُجت لٗض  حٗغيهم للمىبااث الدؿٍى
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ؤو ٖض  الخهى٫ ٖلى اإلادٟؼ ال٩اي  لئلهسغاٍ ي  باإلاساَغ اإلاضع٦ت و ٖض  ويىح الغئٍا لضَم  

 اليكاَاث الؿُاخُت ي  جل٪ الىظهاث.

ؾىداو٫ مً : الىحهاث الظُاخُت الخمىٍت. مصادز اإلاللىماث اإلاظخلملت في الخلسف كلى 2.3.2

ت  (34)زال٫ الىخاثج اإلاٗغويت ي  الجضو٫  الخٗٝغ ٖلى ؤَم مهاصع اإلاٗلىماث التي ٧اهذ ؾببا ي  مٗٞغ

ت مىي٘ الضعاؾت  خُض هالخٔ ؤن:ألا   ٞغاص بالىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

  ؤَم جل٪ اإلاهاصع بَال٢ا ٧ان طو َبُٗت ٚحر عؾمُت جمش. ي  الكب٩اث التي ؤلاظخماُٖت التي ًدىمي

م  خُض  بلحاا ألاٞغاص ؤو جدُِ هام التي حكم. ٧. مً اإلاٗاٝع  ألا٢اع   و ألانض٢اء  و ٚحَر

 مً بظماي  حجم الُٗىت. %62.7ب. ازخحرث َظٍ ؤلاظابت مً ٢

  اعاث الؿاب٣ت لؤلٞغاص لهظٍ الىظهاث ٦شاو  ؤَم مهضع بيؿبت ٢ضعث بـ مً بظماي   %54جإح  الٍؼ

حجم الُٗىت  لخدخ. اإلاهاصع ألازغي ٧الكاجٗاث و الغواًاث اإلاغجبت الشالشت خُض ٧اهذ مهضعا 

 مً ؤٞغاص الُٗىت.  %23.7للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث إلاا ٣ًاع  

  غ مٗلىماث خى٫ الىظهاث بط الجماٖاث اإلاغا٣ٞت لؤلٞغاص حٗض مً ؤَم اإلاهاصع التي ًم٨ً ؤن جٞى

اعة. %17ٌٗخمض   مً ؤٞغاص الُٗىت ٖلى اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة لضي شخو ًم٨ً ؤن ًغا٣ٞهم ي  الٍؼ

  ال  اإلادلُت ي غ و الخد٣ُ٣اث ؤلاٖالمُت التي جٓهغ ي  ٞتراث ٢لُلت ٖبر وؾاث. ؤلٖا   الٛالب الخ٣اٍع

مً ؤٞغاص الُٗىت باإلاٗلىماث خى٫ الىظهاث و اإلاىا٤َ  %14لٗبذ صوعا ه  ألازغي ي  بمضاص 

ت.   الخمٍى

    الىخاثج اإلاخىن. بلحاا ٧اهذ ٧اعزُت ٖلى مؿخىي الىؾاث. الغؾمُت التي مً اإلاٟترى ؤن ج٨ــــىن عاثضا

مً بظماي  ؤٞغاص الُٗىت  %06و وؾُلت ٞٗالت الٛغى التروٍج لهظٍ الىظهاث باألؾاؽ خُض ؤقاع 

ال   ت مً زال٫ خمالث جغوٍجُت ٖبر وؾاث. ؤلٖا ىا ٖلى الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى ؤجام حٗٞغ

 اإلاسخلٟت.

   ت جمشلذ ي  و٧الث  %03وؿبت مً ألاٞغاص ٣ِٞ جدهلىا ٖلى اإلاٗلىماث مً َٝغ قب٩اث ججاٍع

ً الؿُاخت  و َى ما ًىضر بك٩. ل ل بـ ُٞه ؤن َظٍ الٗملُت التي ؾُاخُت  ؤو م٩اجب و صواٍو

 جمش. ه٣ُت ؾىصاء جالخ٤ الؿُاخت ٖامت ي  الجؼاثغ.
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تللىحهاث ؤفساد اللُىت ؤَمُت مصادز اإلاللىماث في ملسفت (: 34الجدٌو )  .مىطىق الدزاطت الظُاخت الخمٍى

 الترجِب اليؿبت الٗضص مهضع اإلاٗلىماث

 1 %62.7 188 .بلخ(الكب٩اث ؤلاظخماُٖت )اإلاٗاٝع  ؤ٢اع   ألانض٢اء  .

اعاث الصخهُت الؿاب٣ت  2 %54 162 الٍؼ

 3 %23.7 71 مهاصع ؤزغي )الغواًاث  الكاجٗاث  ... بلخ(

اعة الىظهت الؿُاخُت  4 %17 51 شخو آزغ ًىص مغا٣ٞخ٪ ي  ٍػ

ال  غ و جد٣ُ٣اث بٖالمُت حٗغيذ لها ي  وؾاث. ؤلٖا  5 %14 42 ج٣اٍع

باء  اإلااؾؿاث الخإمُ  6 %07 21 يُت  .. بلخجىنُاث ألَا

ال  اإلاسخلٟت   7 %6.7 20 الخمالث التروٍجُت ٖبر وؾاث. ؤلٖا

ت )و٧الث الؿُاخت و الؿٟغ  اإلا٩اجب الؿُاخُت  .. بلخ(  8 %03 09 الكب٩اث الخجاٍع

 SPSS V.20مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج اإلاصدز: 

ملُت جخإزغ ٖمىطىق الدزاطت:  حهاث الظُاخُت الخمىٍتلى ؤفساد اللُىت ل . مظخىٍاث جلُُم3.3.2

غة  لضحام مً وظهاث ؾُاخُت ؤزىاء ٖملُت الخُاع ب٨ٟاًت اإلاٗلىماث التي جم ج٣ُُم ألاٞغاص للبضاث. اإلاخٞى

الخىن. بلحاا ؾىاء مً زال٫ البدض اليكِ ٖجاا ؤو الخٗغى ٚحر م٣هىص لها مً ظهت  و بيى صعظت 

ل٪ اإلاٗلىماث اإلاده. ٖلحاا مً ظهت ؤزغي  خُض ؤجام ي  الٛالب ٢ض ل الش٣ت ي  مهضا٢ُت مهاصع ج

ًش٣ىن ي  اإلاٗلىماث اإلايؿىبت بيى جل٪ اإلاهاصع طاث الُاب٘ الخجاعي و التروٍج   بِىما ًمُلىن ؤ٦ثر بيى ي  

اع  الش٣ت بيى اإلاهاصع الصخهُت اإلا٣غبت لهم ٧األ٢اع  و اإلاٗاٝع و ألانض٢اء  بياٞت بيى الش٣ت ي  الخج

ا ي  جل٪ الىظهاث زانت بن ه  ٧اهذ ججاع  خضًشت وؿبُت.  الصخهُت الؿاب٣ت التي زايَى

ت مىطىق الدزاطت. جلُُم(: مظخىي 35الجدٌو )  ؤفساد اللُىت للىحهاث الظُاخت الخمٍى

ت  ج٣ُُم الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى
ؾلبُت 

 ظضا
 بًجابُت مداًض ؾلبُت

بًجابُت 

 ظضا

اإلاخىؾِ 

 الخؿاب 

 ؤلاهدغاٝ

 اإلاُٗاعي 
 الترجِب

 ألاَمُت

 اليؿبُت

غاعة )جلمؿان(  خما  بٚى
21 31 190 45 13 

 مداًض 6 0.842 2.99
07% 10.3% 63.3% 15% 4.3% 

 خما  بىحجغ  )ٖحن جُمىقيذ(
23 31 166 70 10 

 مداًض 4 0.882 3.04
7.7% 10.3% 55.3% 23.3% 3.3% 

 خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(
22 51 144 65 18 

 مداًض 5 0.961 3.02
7.3% 17% 48% 21.7% 06% 

ٛت  )ٖحن الضٞلى(  خما   َع
23 35 196 39 07 

 مداًض 7 0.800 2.91
7.7% 11.7% 65.3% 13% 2.3% 

 خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(
19 26 189 53 13 

 مداًض 3 0.831 3.05
6.3% 8.7% 63% 17.7% 4.3% 

 خما  الهالخحن )بؿ٨غة(
19 24 185 56 16 

 مداًض 2 0.853 3.09
6.3% 08% 61.7% 18.7% 5.3% 

 خما  عب  ) ؾُٗضة(
24 26 184 52 14 

 مداًض 5 0.877 3.02
08% 8.7% 61.3% 17.3% 4.7% 

حن ) ٢اإلات(  خما  مسخَى
15 30 145 72 38 

 مداًض 1 0.982 3.29
05% 10% 48.3% 24% 12.7% 

 لبدغ )الجؼاثغ الٗانمت(مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ ا
17 29 193 44 17 

 مداًض 3 0.835 3.05
5.7% 9.7% 64.3% 14.7% 5.7% 

 SPSS V.20مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج اإلاصدز: 
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ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤن ؤلاججاٍ الٗا  ألٞغاص الُٗىت   اإلابحن ؤٖالٍ (35)الجضو٫ و مً زال٫ الخمًٗ ي  هخاثج 

ت مىي٘ الضعاؾت ٌكحر بيى ؤن عؤي الُٗىت ٧ان ي  اإلاغ  جبِ بخ٣ُُمهم إلاجم. الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ت  مى٠٢ اإلاداًض بط جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلظاباث ألاٞغاص اإلاغجبُت ب٩. وظهت ؾُاخُت خمٍى

٣ُُم ؤي مً   و ٖلُه ًٓهغ ظلُا ٖض  ٢ضعة اإلاجُبحن ٖلى الخ٨م ٖلى ؤو ج3.29و  2.91مظ٧ىعة ما بحن 

 (32)جل٪ الىظهاث بًجابا ؤو ؾلبا  و ه  هدُجت مى٣ُُت ظضا بطا ؤزظها بالخؿبان مُُٗاث الجضو٫ 

ت ٧اُٞت ؤو ٖالُت خى٫ ٧.  اث مٗٞغ الؿاب٤ ط٦ٍغ و الظي ٌكحر  بيى ٖض  بمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت إلاؿخٍى

ع ؤخ٩ا  و ج٣ُُماث واضخت الىظهاث اإلا٣هىصة  و َظا ٧ان ؾببا ٧اُٞا ي  حٗظع  ؤو ٖض  بم٩اهُت بنضا

خى٫ َظٍ الىظهاث. ي  خحن ؤن ٖض  بمخال٥ مش. َظٍ ألاخ٩ا  ؤو الخ٣ُُماث )ًم٨ً ؤن وكحر بلحاا 

باإلججاَاث ؤو اإلاضع٧اث(  ؾىاءا ؤ٧اهذ بًجابُت ؤ  ؾلبُت ؾًُ٘ مخسظ ال٣غاع ي  خحرة مً ؤمٍغ ٖىض 

لىظهت الؿُاخُت الجااثُت  و بالخاي  ٣ٞض ٩ًىن مداولخه لٟغػ الىظهاث الؿُاخُت اإلاخاخت له بيُت بزخُاع ا

ت ألي مجاا  و التي ًم٨ً ؤن  ت مً ؤلاظغاءاث الؿلى٦ُت التي ٢ض ل جسض  اإلاهالر الخجاٍع ؤما  مجمٖى

 جخمش. ٚالبا ي :

 اعة ؤي مً جل٪ الىظهاث الؿُاخُت جماما؛ بت ي  ٍػ  ٖض  الٚغ

 ت ألا٢. ؤؾٗاعا لخٟاصي  اإلاساَغ اإلاالُت اإلام٨ىت الخهى٫؛ بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ألا٢غ  مً م٩ان ب٢امخه اإلاٗخاصة؛ 

 بزخُاع  الىظهت الؿُاخُت التي جدىػ ٖلى ؤًٞ. ٢ضع مً ال٩لمت اإلاىُى٢ت ؤلاًجابُت؛ 

 بزخُاع  الىظهت الؿُاخُت ٖكىاثُا صون ؤي مٗاًحر؛ 

 .بلخ ... 

حن ٌٗخل  ؾلم الترجِب الىظهاث الؿُاخُت ي  الجضو٫ حكحر الىخاثج اإلابِىت ٦ما  ؤٖالٍ ؤن خما  مسخَى

لى وؿبُا مً ٢ب. ؤٞغاص الُٗىت  لُدبٗه ٧. مً  ت طاث الخ٣ُُم ألٖا   خما  الهالخحن )بؿ٨غة(الخمٍى

مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت(  خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(  خما  بىحجغ )ٖحن جمىقيذ(  

غاعة )جلمؿان( خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(  ٛت )ٖحن الضٞلى(  و خما  عب  )ؾُٗضة(  خما  بٚى خما  َع

 ٖلى الترجِب. 

ازة الىحهاث الظُاخُت الخمىٍتؤفساد اللُىت مظخىي هىاًا . 4.3.2 ؾلى٥  إح ًمىطم الدزاطت:  لٍص

ا ٦مدهلت لٗملُت ٞغػ و ج٣ُُم ٦شُٟت جخُلب ظهضا ٖالُا ي  البد اعة وظهت ؾُاخُت صون ٚحَر ض هُت ٍػ

ت إلجساط ال٣غاع الؿلُم  و مداولت الخس٠ُٟ مً آلازاع الؿلبُت  ًٖ اإلاٗلىماث الالػمت و الًغوٍع
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اعة جل٪ الىظهت )اإلاساَغ اإلاضع٦ت( و طل٪ بالغظٕى بيى ج٣ُُم ظاص لخل٪ البضاث.  ٚحر ؤن  اإلادخملت ًٖ ٍػ

ت مً الٗىام. و التي حؿاَم ي  جدضًض مضي ٢ىة الى ُت ي  بزخُاع  بضً. ما صون َظٍ ألازحر جخإزغ بمجمٖى

ٚحٍر  و التي جخمش. ي  مجم. الٗىام. الصخهُت )٧الضواٞ٘  الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت 

٣  اإلا٣ض  ي  جل٪ الىظهاث(   ج الدؿٍى لؤلٞغاص(  و الٗىام. اإلاغجبُت بالىظهاث الؿُاخُت )زهاثو اإلاٍؼ

غة و الغاخت اإلاالُت(  بياٞت بيى جإزحر زهاثو الٗىام. اإلاى٢ُٟت للخٓت ؤلازخُاع )و٢ذ الٟغاٙ   الٞى

 ٖىام. ؤزغة ٧الجماٖاث اإلاغا٣ٞت لؤلٞغاص  و مهاعاث عظا٫ البُ٘ و اإلاؿى٢حن ي  الخإزحر ٖلحام.

ازة اؤفساد اللُىت لهىاًا (: مظخىي 36الجدٌو ) ت مىطىق الدزاطت.ٍص  لىحهاث الظُاخت الخمٍى

ت اعة الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  هُت ٍػ

 ل ًىىي 

اعتاا  ٍػ

 مُل٣ا

ل ٌٗخ٣ض 

ؤهه 

ا  ؾحزوَع

 مداًض
ًىىي 

اعتاا  ٍػ

ًىىي 

اعتاا  ٍػ

 بكضة

اإلاخىؾِ 

 الخؿاب 

ؤلاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 الترجِب

 ألاَمُت

 اليؿبُت

غاعة )جلمؿان(  خما  بٚى
29 74 44 108 45 

 مداًض 5 1.245 3.22
9.7% 24.7% 14.7% 36% 15% 

 خما  بىحجغ  )ٖحن جُمىقيذ(
24 71 55 104 46 

 مداًض 4 1.206 3.26
08% 23.7% 18.3% 34.7% 15.3% 

 خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(
26 71 58 102 43 

 مداًض 5 1.206 3.22
8.7% 23.7% 19.3% 34% 14.3% 

ٛت  )ٖحن الضٞلى(  خما   َع
33 77 84 74 32 

 مداًض 8 1.172 2.98
11% 25.7% 28% 24.7% 10.7% 

 ؾ٠ُُ(خما  ٢غ٢ىع )
34 65 70 78 53 

 مداًض 6 1.270 3.17
11.3% 21.7% 23.3% 26% 17.7% 

 خما  الهالخحن )بؿ٨غة(
28 62 59 87 64 

 مداًض 3 1.274 3.32
9.3% 20.7% 19.7% 29% 21.3% 

 خما  عب  ) ؾُٗضة(
36 76 68 79 41 3.04 

 

1.244 

 
 مداًض 7

12% 25.3% 22.7% 26.3% 13.7% 

حن ) ٢اإلات(خم  ا  مسخَى
29 44 40 86 101 

اعتاا 1 1.337 3.62  ؤهىي ٍػ
9.7% 14.7% 13.3% 28.7% 33.7% 

 مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت(
32 58 50 92 68 

 مداًض 2 1.309 3.35
10.7% 19.3% 16.7% 30.7% 22.7% 

 SPSS V.20بسهامج مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث  اإلاصدز:

ًم٨ً ؤن هالخٔ ؤن الىظهت الؿُاخُت الىخُضة التي هالذ  (36) الجضو٫ ٞمً زال٫ ما َى مٗغوى ي  

حن )٢اإلات( بمخىؾِ خؿاب  ٢ضع بـ  اعتاا( ٧اهذ خما  مسخَى بت خ٣ُ٣ت ي  ٍػ اججاَا ٖاما بًجابُا )ٚع

اعة الىظهاث الؿ3.62ُ ت ألازغي ٧ان مداًضا   ؤما ؤلاججاٍ الٗا  للُٗىت اإلاغجبِ بيُت ٍػ اخُت الخمٍى

اعتاا  خُض اخخ.  2.98 و 3.35بمخىؾُاث خؿابُت جغاوخذ بحن  بت ما٦ضة لٍؼ صللت ٖلى ٖض  وظىص ٚع

خما  الهالخحن مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت( اإلاغجبت الشاهُت  لُإح  بٗضٍ ٧. مً 

غاعة )جلمؿان(و  ُٟت )مٗؿ٨غ(خما  بىخىُ خما  بىحجغ )ٖحن جمىقيذ( زم   )بؿ٨غة( زم   خما  بٚى

ٛت )ٖحن الضٞلى( لُإح  خما  عب  )ؾُٗضة(  زم  خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(  ي  آزغ جغجِب الىظهاث خما  َع

اعتاا. ت التي ًىىي ؤٞغاص الُٗىت ٍػ   الؿُاخُت الخمٍى
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باإلاىاػاة م٘ . الصىزة الرَىُت اليلُت لدي ؤفساد اللُىت خٌى الىحهاث الظُاخُت الخمىٍت: 5.3.2

اث و آلاعاء اإلاخسههت التي ؾب٤ الخٗغى لها و التي ؤقاعث بيى ؤن الهىعة الظَىُت  مٗٓم الىٍٓغ

للىظهت الؿُاخُت ه  مٟهى  م٩ىن مً ؤبٗاص زالزت ه  البٗض اإلاٗغي   و البٗض الٗاَٟ   بياٞت بيى 

لخؿابُت لؤلبٗاص الشالزت ؾىداو٫ مً زال٫ َظا الجؼء ي  الخدلُ. ظم٘ اإلاخىؾُاث االبٗض الؿلى٧   

ت مظ٧ىعة ؾاب٣ا  ٦مداولت للخٗٝغ ٖلى مؿخىي  الؿاب٣ت الظ٦غ الخانت ب٩. وظهت ؾُاخُت خمٍى

ويىح و ٢ىة الهىعة الظَىُت الخانت ب٩. وظهت ؾُاخُت لضي ألاٞغاص اإلا٩ىهحن للُٗىت ٢ُض الضعاؾت.    

حكحر بيى ؤن ؤ٢ىي نىعة طَىُت مً  (53)الك٩. اإلاٗغوى ي   (37)و ٧اهذ الىخاثج اإلاىضخت ي  الجضو٫ 

حن )٢اإلات( بمخىؾِ خؿاب   ت اإلاضعوؾت ٧اهذ لخما  مسخَى بحن مجم. الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

  لخلحاا الهىعة الظَىُت لضي ألاٞغاص خى٫ ٧. مً خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(  خما  ٢3.028ضع بـ 

غاالهالخحن )بؿ٨غة(  خما  بىحجغ )ٖحن جمىقيذ(   مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ   عة )جلمؿان(خما  بٚى

ٛت )ٖحن الضٞلى(  خما  عب  )ؾُٗضة(  )الجؼاثغ الٗانمت( ٖلى خؿب  خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(  خما  َع

 الترجِب الظي ط٦غث به.

ت مىطىق الدزاطت.خٌى اؤفساد اللُىت  الصىزة الرَىُت اليلُت لدي(: 37الجدٌو )  لىحهاث الظُاخت الخمٍى

تالهىعة الظَىُت   البٗض اإلاٗغي  ال٩لُت للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى
البٗض 

 الٗاَٟ 
 الترجِب الهىعة ال٩لُت البٗض الؿلى٧ 

حن ) ٢اإلات(  1 3.2089 3.62 3.29 2.71 خما  مسخَى

 2 3.0067 3.22 3.02 2.78 خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(

 3 2.9133 3.32 3.09 2.33 خما  الهالخحن )بؿ٨غة(

 4 2.9033 3.26 3.04 2.41 ُمىقيذ(خما  بىحجغ  )ٖحن ج

غاعة )جلمؿان(  5 2.8222 3.22 2.99 2.25 خما  بٚى

 6 2.7956 3.35 3.05 1.98 مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت(

 7 2.7589 3.04 3.02 2.21 خما  عب  ) ؾُٗضة(

ٛت  )ٖحن الضٞلى(  8 2.6767 2.98 2.91 2.14 خما   َع

 9 1.8322 3.17 3.05 2.03 (خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ

 SPSS V.20اإلاصدز: مسسحاث بسهامج      

ت مىطىق الدزاطت.خٌى اؤفساد اللُىت  الصىزة الرَىُت اليلُت لدي(: 53) ؼيلال  لىحهاث الظُاخت الخمٍى
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ت الظُاخُت لىحهتا بزخُاز. 4.2  َرٍ اللملُت: في اإلاازسة اللىامل و الخمٍى

ت اإلاإزىطة  بٗض الخٗٝغ ٖلى الهىعة الظَىُت لضي ؤٞغاص الُٗىت خى٫ ٧اٞت الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

  ؾيؿعى مً زال٫ َظا الجؼء الخٗٝغ ٖلى ؤَم البضاث. التي ؾخضز. يمً مجمىٖت ي  الضعاؾت

اعتاا  زم ؤلاهخ٣ا٫ بيى جدضًض اٖخباع ؤٞغاص ال ت بُٛت ٍػ ُٗىت ي  ؤي ٖملُت بزخُاع لىظهت ؾُاخُت خمٍى

جغجِب َظٍ الىظهاث خؿب صعظت جًُٟلها ألن ج٩ىن وظهت ؾُاخُت جااثُت ٖىض آزغ ٖمُت الٟغػ  م٘ 

 جدضًض ألاَمُت اليؿبُت إلاجم. الٗىام. اإلاِؿغة و اإلاشبُت التي هغاَا مً وظهت هٓغها ٧اَم الٗىام.

 اإلاازغة ي  ٖملُت ؤلازخُاع.

ؤْهغ ث  . مجمىكت بكخباز ؤفساد اللُىت ؤزىاء كملُت بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت:1.4.2

 ؤن: (54)التي اؾخٗملذ لغؾم الك٩.  (38)اإلاٗلىماث اإلاىضخت ي  الجضو٫ 

 حن )٢اإلات( ٧اهذ الىظهت الؿُاخُت ت اإلاخمشلت ي  خما  مسخَى التي هالذ  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت اٖخباع ألاٞغاص اإلاكاع٦حن ي  الضعاؾت ٢ضعث بـ    ي  %61ؤ٦بر وؿبت مً ؤلازخُاع لخ٩ىن يمً مجمٖى

اعتاا ) الجضو٫  م ؤن (36)و٢ذ ٧اهذ ٢ض اخخلذ اإلاغجبت ألاويى بحن الىظهاث التي ًىىي ألاٞغاص ٍػ ( ٚع

ا.ألاٞغاص ل ًمخل٩ىن ال٣ضع ال٩اي  مً اإلاٗلىماث ٖجاا و حٗظع ج٣ُُ  مها ٢ب. ٖملُت بزخُاَع

   غاعة )جلمؿان( ٖلى اإلاغجبت الشاهُت بدهىلها ٖلى زاو ت خما  بٚى خاػث الىظهت الؿُاخت الخمٍى

خباع ٢ضعث بـ مً بظماي  حجم الُٗىت اإلاسخاعة   %51.3  ؤٖلى وؿبت بزخُاع لخ٩ىن يمً مجمىٖت ؤلٖا

اعة مسخل٠ الىظهاث مىي٘ و ه  وظهت ٧اهذ ٢ض خهلذ ٖلى اإلاغجبت الخامؿت يمً مدىع هىاً ا ٍػ

 الضعاؾت. 

  ًًإح  مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت( ٦شالض ؤَم وظهت ؾُاخُت ًم٨ً ؤن ج٩ىن يم

ت بٖخباع ألاٞغاص بٗض ؤن خ٤٣ وؿبت بزخُاع ٢ضعث بـ  مً بظماي  الُٗىت  ي  خحن ٧ان ٢ض  %49مجمٖى

اعة.  خ٤٣ اإلاغ٦ؼ الشاو  يمً مدىع هُت الٍؼ

 هت الؿُاخُت خما  نالخحن )بؿ٨غة( نى٠ ي  اإلاغجبت الغابٗت يمً جغجِب ؤَم الىظهاث التي الىظ

ا  ت بٖخباع ألاٞغاص بٗض ؤن خ٤٣ وؿبت ٢ضَع   بٗضما ٧ان ٢ض اخخ. اإلاغ٦ؼ الشالض %48ؾدك٩. مجمٖى

اعة الظي ؤقغها له ؾاب٣ا.  يمً مدىع هُت الٍؼ

 ت خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(  خما  بىحجغ بِىما ج٣اع  جغجِب ٧. مً الىظهاث الؿُاخُت الخم ٍى

)ٖحن جمىقيذ(  و خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(  بط خهلذ الىظهاث الؿُاخُت الشالر ٖلى وؿب بزخُاع 

خؿب هُت  6  4  5ٖلى الخىاي   ي  و٢ذ ٧اهذ ٢ض خ٣٣ذ اإلاغاجب  % 41.7  و %42.3  %٢43ضعث بـ 

اعة ٧. مجاا.   ٍػ
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ت  تجسجِب الىحهاث الظُاخُ(: 38الجدٌو )  .خظب مً خُث بخخماٌ دزىلها في مجمىكت ؤلاكخبازالخمٍى

خباع اإلاخإزغة ت ؤلٖا  الترجِب اليؿبت الخ٨غاع مجمٖى

حن ) ٢اإلات(  1 %61 183 خما  مسخَى

غاعة )جلمؿان(  2 %51.3 154 خما  بٚى

 3 %49 147 مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت(

 4 %48 144 خما  الهالخحن )بؿ٨غة(

 5 %43 129 خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(

 6 %42.3 127 خما  بىحجغ  )ٖحن جُمىقيذ(

 7 %41.7 125 خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(

 8 %26.3 79 خما  عب  ) ؾُٗضة(

ٛت  )ٖحن الضٞلى(  9 %23.3 70 خما   َع

 SPSS V.20اإلاصدز: مسسحاث بسهامج 

ت  جسجِب الىحهاث الظُاخُت(: 54) الؼيل  .ُث بخخماٌ دزىلها في مجمىكت ؤلاكخبازخظب مً خالخمٍى

 

 

 

 

 

 

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج 

يى الخٗٝغ بحاضٝ َظا الجؼء  فساد اللُىت:مثل زُازا نهاثُا أل الظُاخُت الخمىٍت التي ج تالىحه. 2.4.2

٣ا إلاض ت مىي٘ الضعاؾت ٞو ي بم٩اهُت ؤن ج٩ىن وظهت ؾُاخُت ٖلى جغجِب الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ت جااثُت ألٞغاص الُٗىت اإلاكاع٦ت ي  ؤلاؾخبُان ؤن َظٍ  (39)  خُض جىضر الىخاثج اإلابِىت ي  الجضو٫ خمٍى

٣ا للترجِب الخاي :  الىظهاث ظاءث ٞو

  ا حن )٢اإلات(" اإلاغجبت ألاويى  بط ازخاَع ت "خما  مسخَى مً   %31هالذ الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ُٗىت ألن ج٩ىن وظهتام الؿُاخُت الجااثُت  خُض ٧اهذ ٢ض هالذ هٟـ اإلاغجبت ٖىض جغجِب ؤٞغاص ال

م  ت اٖخباَع ٣ا لهىعتاا ال٩لُت لضي ألاٞغاص  بياٞت بيى اخخما٫ صزىلها يمً مجمٖى الىظهاث ٞو

 ٖىض ٖملُت ؤلازخُاع.

 " ت   "لجؼاثغ الٗانمت(مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )اٖاصث اإلاغجبت الشاهُت للىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ا  مً ؤٞغاص الُٗىت ل٩  ج٩ىن وظهت ؾُاخُت جااثُت  خُض ٧اهذ طاث الىظهت  %16بٗضما ؤن ازخاَع
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٣ا للهىعة الظَىُت ال٩لُت ل٩. مجاا  و اإلاغجبت  ٢ض هالذ اإلاغجبت الؿاصؾت يمً جهي٠ُ الىظهاث ٞو

خباع  ي  ٖملُت الٟغػ. ت ؤلٖا ا يمً مجمٖى  الشالشت يمً جغجِب بزخُاَع

 " ت غاعة )جلمؿان(ؤما الىظهت الؿُاخُت الخمٍى ٩ٞاهذ زالض ؤخؿً وظهت ؾُاخُت  "خما  بٚى

ا ؤٞغاص الُٗىت ٧ىظهت جااثُت بيؿبت  ت بزخاَع مجام  بٗضما ٧اهذ ٢ض خهلذ ٖلى اإلاغجبت  %14خمٍى

٣ا إلااقغ الهىعة الظَىُت ال٩لُت التي جدىػَا  و اإلاغجبت الشاهُت ؤَم الىظهاث التي  الخامؿت ٞو

ت اٖخباع الؿاثذ ؤو الؼاثغ اإلادخم..  جضز. يمً مجمٖى

 " خحن خما  بىحجغ  " و "خما  الهالخحن )بؿ٨غة(٦ما هالذ ٧. مً الىظهخحن الؿُاخُخحن الخمٍى

با ٚحر ؤن ألاويى ججاوػ الشاهُت بٟاع١ يئُ. ظضا  خُض ٢ضعث  ")ٖحن جُمىقيذ( هٟـ اإلا٩اهت ج٣ٍغ

ٖلى الترجِب. ٦ما ؤجاا ألاويى مجاما  %8و  %8.7ُت جااثُت بـ وؿبت بزخُاع ٧. مجاا لخ٩ىن وظهت ؾُاخ

جٟى٢ذ ٖلى الشاهُت ي  الترجِب يمً ماقغ الهىعة الظَىُت ال٩لُت لهما خُض هالخا اإلاغ٦ؼ الشالض    

ا يمً البضاث.  ٣ا إلم٩اهُت بزخُاَع و الغاب٘ ٖلى الخىاي   بياٞت بيى جٟى٢ها يمً جغجِب الىظهاث ٞو

خباع خُض هالخا اإلاغجبت الغابٗت و الؿاصؾت ٖلى الخىاي . التي جضز. يمً  ت ؤلٖا  مجمٖى

 " خحن خما  ٢غ٢ىع " و  "خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(اخخلذ ٧. مً الىظهخحن الؿُاخُخحن الخمٍى

ا ٧ىظهاث ؾُاخُت جااثُت  بٗضما خهلذ )ؾ٠ُُ( " اإلاغجبت الؿاصؾت يمً جغجِب بم٩اهُت بزخُاَع

ت ٢ض بزخُاع  ٖلى وؿب بٗضما ٧اهذ ٢ض خاػجا اإلاغجبخحن الشاهُت و ألازحر  ل٩. مجاما  %7عث بـ مدؿاٍو

٣ا ل٣ىة الهىعة الظَىُت ل٩. مجاما  باإلياٞت بيى اإلاغجبت الخامؿت و الؿابٗت ٖلى  ٖلى الخىاي  ٞو

خباع ي  ٖملُت الخُاع ٩٦.. ت ؤلٖا ا لخ٩ىن يمً بضاث. مجمٖى ٣ا إلخخما٫ ازخُاَع  الترجِب ٞو

 ت " اإلاغجبت الؿابٗت " بيؿبت بزخُاع  مً ٢ب. خما  عب  ) ؾُٗضة(٧اهذ مً ههِب الىظهت الخمٍى

٣ا لهىعتاا الظَىُت ال٩لُت  %6.3ؤٞغاص الُٗىت لم جخٗضي    بٗضما ٧اهذ ٢ض خهلذ هٟـ اإلاغجبت ٞو

٣ا إلخخما٫ صزىلها لضي َالء ألاٞغاص  باإلياٞت بيى ما اإلاغجبت ما ٢ب. ألازحرة  يمً الخهي٠ُ ٞو

 ت بٖخباع الؼواع.ي  مجمٖى

 " ت ٛت )ٖحن الضٞلى(ؤما اإلاغجبت ألازحرة ٩ٞاهذ مً ههِب الىظهت الؿُاخُت الخمٍى "  خُض خما  َع

ت جااثُت ؾىي  ا ٧ىظهت خمٍى مً ؤٞغاص الُٗىت اإلاضعوؾت  و ه  هدُجت مىا٣ٞت لترجُباا   %2لم ًستَر

٣ا ؤًًا ص  و جغجُباا ألازحر  ما ٢ب. ألازحر يمً ماقغ الهىعة الظَىُت التي جمخل٨ها لضي ألاٞغا ٞو

خباع. ت ؤلٖا ا يمً مجمٖى  إلم٩اهُت بزخُاَع
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ت مىطىق الدزاطت جسجِب الىحهاث الظُاخُت(: 39الجدٌو ) ا هىحهت نهاثُت الخمٍى  .خظب مً خُث بخخماٌ بزخُاَز

ت الجااثُت  الترجِب اليؿبت الخ٨غاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

حن ) ٢اإلات(  1 %31 93 خما  مسخَى

 2 %16 48 مغ٦ؼ الٗالط بمُاٍ البدغ )الجؼاثغ الٗانمت(

غاعة )جلمؿان(  3 %14 42 خما  بٚى

 4 %8.7 26 خما  الهالخحن )بؿ٨غة(

 5 %08 24 خما  بىحجغ  )ٖحن جُمىقيذ(

 6 %07 21 خما  بىخىُُٟت )مٗؿ٨غ(

 6 %07 21 خما  ٢غ٢ىع )ؾ٠ُُ(

 7 %6.3 19 خما  عب  ) ؾُٗضة(

ٛ  8 %02 06 ت  )ٖحن الضٞلى(خما   َع

 SPSS V.20اإلاصدز: مسسحاث بسهامج 

ت مىطىق الدزاطت جسجِب الىحهاث الظُاخُت(: 55) ؼيلال ا هىحهت نهاثُت الخمٍى  .خظب مً خُث بخخماٌ بزخُاَز

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب باقإكخماد كلى مسسحاث بسهامج 

: الىحهاث الظُاخُت الخمىٍت ِظسة كلى ؤفساد اللُىت في كملُت بزخُاز . جلُُم جإزحر اللىامل اإلا3.4.2

ت  امداولت مى اإلابحن ؤصهاٍ  التي  (40)ُت اليؿبُت لبٌٗ مً الٗىام. اإلاىضخت ي  الجضو٫ َمألا إلاٗٞغ

ا  ت الجااثُت بةٖخباَع ِؿغة مٖىام. وٗخ٣ض ؤجاا ؤَم اإلاازغاث التي جدضص َبُٗت الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

تإلزخُ ما مً ٢ب. للؿاثذ ؤو الؼاثغ اإلادخم.  ظاءث هخاثج الٗغى ؤلاخهاج   اع وظهت ؾُاخُت خمٍى

 اإلاٗغوى ي  هٟـ الجضو٫ لخبحن اإلاٗلىماث الخالُت:

  ت" الهضاعةمؿخىي اخخ. ٖام. "مالثمت بحن ٧اٞت الٗىام.  ألاؾٗاع ي  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت جااثُتالتي وٗخ٣ض ؤجاا ؤَم الٗىام. اإلاِؿغة لٗملُ بإَمُت وؿبُت  ت بزخُاع وظهت ؾُاخُت خمٍى

ؤهه ٖام. مازغ ٖلى ٖملُت بزخُاع اإلا٣هض  اإلاضعوؾت خُض ؤظم٘ ؤٞغاص الُٗىت  %٢81.2ضعث بـ ـ

اعجه. ى  ي  ٍػ  الجااج  اإلاٚغ
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  ت"٦ما ت  خه. ٖام. "ؾمٗت الىظهت الؿُاخُت الخمٍى بحن ؾاثغ الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ت الشاهُتٖلى اإلاغجبت  ألازغي    خُض ٌكحر ؤٞغاص %80.6بإَمُت وؿبُت ٢ضعث بـ  ي  هٟـ اإلاجمٖى

 ٖام. مازغ ي  بزخُاع البضً. الجااج  الظي ؾحزوعهه. ؤههُٖىت الضعاؾت ٖلى 

 ٞ اعاث الؿاب٣ت للىظهت  ألاٞغاص مً ههِب ٖام. "صعظت عيا٩اهذ ؤما اإلاغجبت الشالشت ًٖ الٍؼ

ت" خُض خه. ٖلى ٢ُمت  ًغي بط  ،%79.2بلٛذ بـ التي ٖالُت لؤلَمُت اليؿبُت الؿُاخُت الخمٍى

ت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  هه ٖام. مازغ ؤؤٞغاص الُٗىت   الجااثُت.الخمٍى

  .ت ي  الٗالظُت الخضماث ٖام. "مالثمتي  خحن اخخ  ألاَضاٝ و للضواٞ٘ الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 َى آلازغ  ؤهه ٖام. مِؿغ مازغ    خُض%74.2 ذُت ٢اعبالؿُاخُت للٟغص" اإلاغجبت الغابٗت  ؤَمُت وؿب

٣ا إلظاباث  ؤٞغاص الُٗىت. ت ٞو  ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

  .َا  و مازغ مِؿغ ٦ما ٌٗخبر ؤٞغاص الُٗىت التي قملتاا الضعاؾت ؤن ببضإ الىظهاث الؿُاخُت ٖام

ت الؿُاخُت تالىظه ي  طاث الٗملُت اإلاضعوؾت  خُض خاػ ٖام. "جمحز ا ًٖ الخمٍى  مً ٚحَر

  لُدخ. اإلاغجبت الخامؿت مً بحن %73.2 ذؤَمُت وؿبُت ٖاصلٖلى ألازغي"  الىظهاث الؿُاخُت

 .الجضو٫  طاث ٧اٞت الٗىام. اإلاكاع بلحاا ي 

 .ت الٗغوى "ظاطبُت ٦ما ًازغ ٖام ت ٢ب. مً اإلا٣ضمت الخدٟحًز صعظت  و الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

٣ا آلعاء ؤٞغاص الُٗىت  خُض بلٛذ ألاَمُت اليؿبُت بٚغائاا للؿاثذ"  ٖلى ٖملُت ؤلازخُاع  َى آلازغ ٞو

   لُدخ. بظل٪ اإلاغجبت الؿاصؾت بحن ظمُ٘ الٗىام. اإلاٗغويت ي  هٟـ الجضو٫.%72.2لهظا الٗام. 

 ُت جىا٣ٞا م٘ هخاثج اإلادىع الشالض التي جىنلىا مً زاللها بيى ؤن ج٣ُُماث ألاٞغاص للىظهاث الؿُاخ

ت لِـ ٖام. مهما ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الجااثُت  حكحر هخاثج   (34)الجضو٫ الخمٍى

ت" ؤهه لِـ  الىظهت اججاٍ الظاجُت مكاٖغ الٟغص و ٖىا٠َاإلاغجبُت بٗام. " الؿُاخُت الخمٍى

ض َظا بالٗام. اإلاازغ بكضة ي  ٖملُت ؤلازخُاع  خُض ٧ان ؤلاججاٍ الٗا  ألٞغاص الُٗىت مداًضا ٖى

 .%65.4الٗام.  لُدخ. اإلاغجبت ما ٢ب. ألازحرة بإَمُت وؿبُت ٢ضعث بـ 

 " .ي  اإلاغجبت ألازحرة مً الؿُاخُت بالىظهت اإلاغجبُت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  ؾهىلتاؾخ٣غ ٖام "

ا  بإَمُت وؿبُت ٢ضعث بـ  ت صون ٚحَر بحن ظمُ٘ الٗىام. اإلاِؿغة لٗملُت بزخُاع وظهت ؾُاخُت خمٍى

بججاٍ ٖا  مداًض مً ٢ب. ؤٞغاص الُٗىت  و َى ما ٌٗؼػ نض١ الىخاثج اإلاخىن. بلحاا ي  و  64.6%

ت الؿاثذ ؤو الؼاثغ  اإلادىع الؿاب٤ مً ٖغى الىخاثج ؤلاخهاثُت  و التي حكحر  بيى ؤن صعظت مٗٞغ

اإلادخم. بالىظهت الؿُاخُت ٢ض ل ٩ًىن ٖامال مدضصا طو ؤزغ بالٜ ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت 

 ُت.الؿُاخ
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ت مً كبل ؤفساد اللُىت(: 40الجدٌو )  .اللىامل اإلاِظسة قإزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 الٗىام. اإلاشبُت ل٣غاع ؤلازخُاع 
ل جازغ 

 جماما

ا  جازغ هٖى

 ما
 جازغ مداًض

جازغ 

 بكضة

اإلاخىؾِ 

 الخؿاب 

ؤلاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 الترجِب

ؤلاججاٍ 

 الٗا 

 بالىظهت ُتاإلاغجب اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  ؾهىلت

 الؿُاخُت

45 68 22 104 61 
 مداًض 8 1.393 3.23

15% 22.7% 7.3% 34.7% 20.3% 

 و لضواٞٗ٪ الىظهت ي  الٗالظُت الخضماث مالثمت

 الؿُاخُت ؤَضاٞ٪

25 42 25 110 98 
 جازغ 4 1.282 3.71

8.3% 14% 8.3% 36.7% 32.7% 

 الؿُاخُت الىظهت ي   ألاؾٗاع مؿخىي  مالثمت
14 35 18 84 149 

 جازغ 1 1.202 4.06
4.7% 11.7% 06% 28% 49.7% 

اعاج٪ ًٖ عيا٥  الؿُاخُت للىظهت الؿاب٣ت ٍػ

ت  الخمٍى

19 32 32 77 140 
 جازغ 3 1.254 3.96

6.3% 10.7% 10.7% 25.7% 46.7% 

ت الؿُاخُت الىظهت ؾمٗت  الخمٍى
09 41 15 102 133 

 جازغ 2 1.146 4.03
03% 13.7% 05% 34% 44.3% 

ت الٗغوى ظاطبُت  الىظهت ٢ب. مً اإلا٣ضمت الخدٟحًز

 ل٪ بٚغائاا و

26 51 32 96 95 
 جازغ 6 1.318 3.61

8.7% 17% 10.7% 32% 31.7% 

 الىظهت اججاٍ الظاجُت مكاٖغ٥ و ٖىاَٟ٪

 الؿُاخُت

36 59 59 80 66 
 مداًض 7 1.325 3.27

12% 19.7% 19.7% 26.7% 22% 

ت الؿُاخُت الىظهت جمحز ا ًٖ الخمٍى  مً ٚحَر

 ألازغي  الىظهاث

25 43 37 100 95 
 جازغ 5 1.285 3.66

8.3% 14.3% 12.3% 33.3% 31.7% 

 SPSS V.20اإلاصدز: مسسحاث بسهامج 

بزخُاز الىحهاث الظُاخُت كدم كلى ؤفساد اللُىت في كملُت  اإلاثبؼت جإزحر اللىامل . جلُُم4.4.2

ت ؤوػان ؤَم الٗىام.  اٖلى ٨ٖـ الٗىهغ الظي ؾب٣ه ؾىداو٫ مً زال٫ َظ ىٍت:الخم الٗىىان مٗٞغ

بزخُاع غ اإلادخم. ٖىض  مداولخه الؼاث الؿاثذ ؤو  ؤو مىاو٘ ج٠٣ ي  وظه ثمشبُاجمش. جاا ؤالتي وٗخ٣ض 

ت   اي :ٖلى الترجِب الخ (41)جااثُت  خُض خهلذ الٗىام. اإلاظ٧ىعة ي  الجضو٫ وظهت ؾُاخُت خمٍى

 " .اث ألامً و الؿـالمت ي  الخه. ٖام ت" ٖلى الهضاعة ٦إَم  ظهت الؿُاخُتى جضَىع مؿخٍى الخمٍى

  بط ًجم٘ ؤٞغاص الُٗىت %79.6ٖام. مً بحن ٧اٞت الٗىام. اإلاشبُت اإلاظ٧ىعة بإَمُت وؿبُت ٢ضعث بـ ـ

اعتاا َى ٖام. ما  ى  ٍػ زغ  ٢ض ًدى٫ صون ؤن ٖض  جىٞغ ألامً و الؿالمت الصخهُت ي  اإلاى٣ُت اإلاٚغ

ت ٦جهت ٢هض جااج .  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 اعة ج٩ال٠ُ ُتلخُٛ اإلاالُت مـىاعص٥ ٦ٟاًت ٖض  ؤو ي  خحن خه. ٖام. "مدضوصًت الىظهت  ٍػ

ت" ٖلى اإلاغجبت الشاهُت بإَمُت وؿبُت ٢ضعث بـ    بط حكحر  بظاباث ؤٞغاص %75.4الؿُاخُت الخمٍى

اث الضز.  و بالخاي  ٖض  ال٣ضعة ٖلى الُٗىت ؤن ٖض  ٦ٟاًت اإلاى  اعص اإلاالُت هدُجت لهسٟاى مؿخٍى

اعة اإلادخملت للىظهت الؿُاخُت اإلا٣هىصة بضوعٍ ًمش. ٖامال مازغ ا ًم٨ً  الخٗام. م٘ ج٩ال٠ُ الٍؼ

ت زُاع الؿاثذ ؤو الؼاثغ اإلادخم..  ؤن ٣ًصخي َظٍ ألازحرة مً مجمٖى

  .اعة ألاٞغاص ٞغاٙ و٢ذ مالثمت ٖض  ؤو مدضوصًتٖام. "٦ما خه ت الؿُاخُت الىظهت لٍؼ " الخمٍى

لُدخ. بظل٪ اإلاغجبت الشالشت   %73.6بلٛذ بـ اإلاضعوؾت  ٖالُت مً ٢ب. ؤٞغاص الُٗىت ؤَمُت وؿبُت
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. الىظهت الؿُاخُتيمً مجمٕى الٗىام. اإلاشبُت التي ٌكضص ألاٞغاص ؤجاا ٖام. مازغ ي  بزخُاع 

 جااج .٦بضً. 

 ت ىظهتال ُبٗضٖام. " بِىما ظاء ي  اإلاغجبت الغابٗت ٦ٗام.  "ب٢امت ألاٞغاص م٣غ ًٖ الؿُاخُت الخمٍى

ت مً ؤن ج٩ىن الخُاع الجااج  ؤزىاء ٖملُت بزخُاع  مشبِ مازغ ٢ض ٌؿدبٗض الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 .%٢68.2ضعث بـ بإَمُت وؿبُت  ظهت ال٣هض

  الجماٖتباع الٗام. اإلاخمش. ي  "ؤبضوا بججاَا ٖاما مداًضا ي  بٖخ ؤٞغاص الُٗىت اإلاضعوؾتٚحر ؤن 

اعة اإلاغا٣ٞت ت لهم ي  ٍػ ٦ٗام. مشبِ ٢ض ًلغ  وظهت ؾُاخُت مُٗىت مً مجمىٖت  "الؿُاخُت الخمٍى

 .%66.8ٗاص٫ حؤَمُت وؿبُت  ب٣ُمتاإلاغجبت الخامؿت َظا الٗام. ٖلى خُض خاػ الخُاع  

 " ما" ٢ض ل  ؾُاخُت وظهت سخـاعً الٟغص ظٗلذ التي الضواٞ٘ ػوا٦٫ما ؤقاعث هخاثج ؤلاؾخبُان ؤن

ًضٞ٘ ألاٞغاص بيى حُٛحر ظهت ال٣هض ٖىض بزخُاع  البضً. الخمىي اإلاالثم لهم  خُض ؤبضوا اججاَا 

 .%63.8ٖاما مداًضا باليؿبت لهظا الٗام. الظي ظاء ي  اإلاغجبت الؿاصؾت  بإَمُت وؿبُت ٢ضعث بـ  

 "  الؿُاخُت الىظهت خى٫  ٖلحاا اإلاده. ماثمهـاصع اإلاٗلى  ي  ت ألاٞغاصز٣ ٖض خاػ ٧. مً ٖامل 

ت" بياٞت بيى  اعت مً هماهخٟاٖ ٖض  مً هم"جسىٞالخمٍى اإلاغجبخحن ألازحرجحن   الؿُاخُت" للىظهت امٍػ

 ٖلى الترجِب. %59.4و  %60بط خاػا اججاٍ ٖاما مداًضا مً ٢ب. ألاٞغاص بإَمُت وؿبُت ٢ضعث بـ 

ت مً كبل ؤفساد اللُىتاللىامل اإلاثبؼت قإزخُاز الى (: 41الجدٌو )  .حهت الظُاخُت الخمٍى

 الٗىام. اإلاشبُت ل٣غاع ؤلازخُاع 
ل جازغ 

 جماما

ا  جازغ هٖى

 ما
 جازغ مداًض

جازغ 

 بكضة

اإلاخىؾِ 

 الخؿاب 

ؤلاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 الترجِب

ؤلاججاٍ 

 الٗا 

ــــاع ظٗلخ٪ التي الضواٞــــ٘ ػوا٫ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وظهخ٪ جسخـ

 الجااثُت الؿُاخُت

35 66 57 90 52 
 مداًض 6 1.284 3.19

11.7% 22% 19% 30% 17.3% 

٪ اعج٪ مً بهخٟاٖ٪ ٖض  مً جسٞى  للىظهت ٍػ

 الؿُاخُت

56 66 44 98 36 
 مداًض 8 1.334 2.97

18.7% 22% 14.7% 32.7% 12% 

ـــــض  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــىماث ي  ز٣خ٪ ٖـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاصع اإلاٗلـ  حااٖل اإلاده. مهــ

 الؿُاخُت الىظهت خى٫ 

47 73 52 90 38 
 مداًض 7 1.297 3.00

15.7% 24.3% 17.3% 30% 38% 

ــىاعص٥ ٦ٟاًت ٖض  ؤو مدضوصًت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  لخُُٛت اإلاالُت مــ

اعة ج٩ال٠ُ  الىظهت ٍػ

24 48 24 81 123 
 جازغ 2 1.343 3.77

08% 16% 08% 27% 41% 

اعة ٞغاٚ٪ و٢ذ ثمتمال  ٖض  ؤو مدضوصًت  الىظهت لٍؼ

 الؿُاخُت

18 55 23 112 92 
 جازغ 3 1.250 3.68

06% 18.3% 7.7% 37.3% 30.7% 

اث جضَىع  ـــالمت و ألامً مؿخٍى  الىظهت ي  الؿــ

 الؿُاخُت

21 38 25 58 158 
 جازغ 1 1.324 3.98

07% 12.7% 8.3% 19.3% 52.7% 

ـــــض ـــ ٗـ ــ ُب ــ ــ ــ ـــــت تالىظهـ ــ ُـ ــــغ مً الؿُاخ ــ ــ ــخ٪ م٣ـ ــ  ب٢امــ
38 63 26 84 89 

 جازغ 4 1.422 3.41
12.7% 21% 8.7% 28% 29.7% 

ــــت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٖـ ـــــت الجما ــ  (ألانض٢اء  ؤو الٗاثلت)  ل٪ اإلاغا٣ٞـــ
41 55 37 95 72 

 مداًض 5 1.377 3.34
13.7% 18.3% 12.3% 31.7% 24% 

 SPSS V.20صدز: مسسحاث بسهامج اإلا
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 اإلاُداهُت اإلابدث الثالث: بزخباز فسطُاث الدزاطت

غي إلاىيٕى الضعاؾت  و الظي ؾىداو٫ مً زالله  ًهب َظا الجؼء ي  اإلادخىي ألاؾاسخي و الجَى

٣  اإلاؿخٗملت ي  َظٍ الضعاؾت ي  ٖملُت بزخُاع  ج الدؿٍى الخٗٝغ ٖلى مضي جإزحر  و مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ

ت جااثُت  ٦ما ؾِخم الخإ٦ض مً صخت ٞغيُاث البدض اإلاسخاعةاص الُٗىت ؤٞغ   لىظهت ؾُاخُت خمٍى

٣  و (One Sample t-test) للُٗىت الىاخضة (t)زخباع ب ألاعبٗت بةؾخٗما٫ ٧. مً جدلُ. الخباًً  تٍَغ

 .(One-Way Anovaألاخاصي )

  بزخباز الفسطُت ألاولى:. 1.3

( مخفاوجت ألاَمُت اليظبُت 0.05ت كىد مظخىي داللت )جىحد كالكت ذاث داللت بخصاثُ"

ت النهاثُت ج الدظىٍلي في كملُت بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى  "إلاظاَمت كىاصس اإلاٍص

لخدلُ.  (One Sample t-test)للُٗىت الىاخضة  (t)زخباع إلزخباع صخت َظٍ الٟغيُت ٢مىا بةؾخٗما٫ ب

ج ٣ٞغاث اإلادىع ألازحر مً ؤلاؾخبُان الظ ي حاضٝ ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ بيى ج٣ُُم مضي مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ

ت الجااثُت ٣  ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى  خُض ؾِخم:  الدؿٍى

 ٣ ( ب ج الدؿٍى  ٌلخبرون ؤفساد اللُىت"ؤن  ؤي اًجابُج٣ُُم ال٣ٟغة )اإلامشلت للٗىهغ اإلادضص مً اإلاٍؼ

 (t)بطا ٧اهذ ٢ُمت  الظُاخُت الخمىٍت" ؤن اللىصس اإلالصىد له ؤزس  في بزخُاز  الىحهت كلى

ت صعظت الجضولُت ٖىض  (t)اإلادؿىبت ؤ٦بر مً ٢ُمت  مؿخىي  ؤو بطا ٧ان) 1.972 حؿاوي التي  299الخٍغ

 .%٦60بر مً له ؤ الىػن اليؿبي و(، ٢0.05. مً ؤ ؤلاخهاثُت الضللت

   ىد له مظاَمت في بزخُاز ؤن اللىصس اإلالص ٌلخبرونؤفساد اللُىت ال "ؤن  ؤي اؾلبُج٣ُُم ال٣ٟغة

الجضولُت ٖىض صعظت  (t)اإلادؿىبت ؤ٦بر مً ٢ُمت  (t)بطا ٧اهذ ٢ُمت  "الىحهت الظُاخُت الخمىٍت

ت  و الىػن  ،(0.05بطا ٧ان مؿخىي الضللت ؤلاخهاثُت ؤ٢. مً ؤو ) 1.972التي حؿاوي  299الخٍغ

 .%60مً ٢. ؤه اليؿبي ل

  ٦0.05بر مً تاا ؤلاخهاثُت ؤلبطا ٧ان مؿخىي صل ةمداًضبٖخباع ال٣ٟغة.  

إل ٖلى الىخاثج الظي ًبحن عؤي ؤٞغاص الُٗىت اإلاسخاعة ي  مضي مؿاَمت  (42)ي  ظضو٫  ىضختاإلا بٗض ؤلَا

ج  ت بضي لىا ؤن ٧. ٖىانغ اإلاٍؼ ٣  اإلاضعوؾت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى ج الدؿٍى ٖىانغ اإلاٍؼ

٣  اإلاؿخسضمت ي  الضعاؾت جازغ و حؿ اَم ٖلى ؾلى٦ُاث ألاٞغاص ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الدؿٍى

ت الجااثُت التي ؾحزوعوجاا  خُض:  الخمٍى



تقييه مساهنة عناصر املزيج التسويقي يف إختيار الوجوات السياحية احلنوية يف اجلزائرالفصل اخلامس:           

281 

  ؤما صللخه (%60مً  ؤ٦بر ) %81.4 "إلاىخجاث الظُاخُتاوفسة و جىىق "لٗىهغ بلٜ الىػن اليؿبي  

ظهت ه ٖىهغ ًازغ ي  ٖملُت بزخُاع الى ؤه  ما ًض٫ ٖلى (0.05ؤ٢. مً ) 0.000ؤلاخهاثُت ٩ٞاهذ 

ت.   الؿُاخُت الخمٍى

  ؤما صللخه   (%60مً  ؤ٦بر ) %82.4 "إلاىخجاث الظُاخُتا "حىدةلٗىهغ بلٜ الىػن اليؿبي

 .ؤهه ٖىهغ ًازغ ي  ٖملُت ؤلازخُاع ما ٌٗجي   (0.05ؤ٢. مً ) 0.000 دؿاوي ؤلاخهاثُت ٞ

  صللخه  ؤما  (%60مً  ؤ٦بر ) %80.8 "إلاىخجاث الظُاخُتا "حظلحرلٗىهغ بلٜ الىػن اليؿبي

 .زخُاع ؤلا ه ٖىهغ ًازغ ي  ٖملُت ؤه   ما ٌٗجي(0.05ؤ٢. مً ) 0.000 دؿاوي ؤلاخهاثُت ٞ

  ؤما صللخه ؤلاخهاثُت   (%60مً  ؤ٦بر ) %69 اإلاىخجاث الظُاخُت" ىشَم"جبلٜ الىػن اليؿبي لٗىهغ

 .زخُاع ؤلا ٖملُت  ي   ما ٌٗجي ؤهه ٖىهغ ًازغ (0.05ؤ٢. مً ) 0.000ٞدؿاوي 

 ؤما صللخه   (%60مً  ؤ٦بر ) %67.8 اإلاىخجاث الظُاخُت" سوٍج"جاليؿبي لٗىهغ  بلٜ الىػن

 .زخُاع ؤلا ٖملُت  ي   ما ٌٗجي ؤهه ٖىهغ ًازغ (0.05ؤ٢. مً ) 0.000ؤلاخهاثُت ٞدؿاوي 

  ؤما صللخه   (%60مً  ؤ٦بر ) %83.6 "ألافساد )اللىصس البؼسي("بلٜ الىػن اليؿبي لٗىهغ

 .زخُاع ؤلا   ما ٌٗجي ؤهه ٖىهغ ًازغ ٖلى ٖملُت (0.05ؤ٢. مً ) 0.000ؤلاخهاثُت ٞدؿاوي 

  0.000ؤما صللخه ؤلاخهاثُت ٞدؿاوي   (%60مً  ؤ٦بر ) %71.2 "الخصمت"بلٜ الىػن اليؿبي لٗىهغ 

 .زخُاع ؤلا   ما ٌٗجي ؤهه ٖىهغ ًازغ ٖلى ٖملُت (0.05ؤ٢. مً )

  0.000ما صللخه ؤلاخهاثُت ٞدؿاوي ؤ  (%60مً  ؤ٦بر ) %70 "الؼساهت"بلٜ الىػن اليؿبي لٗىهغ 

 .زخُاع ؤلا   ما ٌٗجي ؤهه ٖىهغ ًازغ ٖلى ٖملُت (0.05ؤ٢. مً )

ليصس اجإزحر كى(:42الجدٌو ) ج الدظٍى  كملُت بزخُاز الىحهت الظُاخُت النهاثُت.في  اإلاٍص

لي ج الدظٍى  كىاصس اإلاٍص
اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 الداللت t كُمت الىشن اليظبي

 ؤلاخصاثُت

 0.000 17.664 %81.4 1,055 4.07 الظُاخُت ىخجاث وفسة و جىىق اإلا

 0.000 18.224 %82.4 1,064 4.12 الظُاخُت ىخجاث حىدة اإلا

 0.000 16.443 %80.8 1,095 4.04 الظُاخُت ىخجاث حظلحر اإلا

 0.000 7.008 %69 1,112 3.45 الظُاخُت ىخجاث جىشَم اإلا

 0.000 5.525 %67.8 1,247 3.39 ُاخُت الظمىخجاث لجسوٍج ل

 0.000 19.010 %83.6 1,079 4.18 ألافساد )اللىصس البؼسي( 

 0.000 8.186 %71.2 1,199 3.56 الخصمت

 0.000 7.623 %70 1,148 3.50 الؼساهت

 SPSS V.20مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج  اإلاصدز:
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 النهاثُت: الخمىٍت الظُاخُت الىحهت اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز ىقجى و وفسة. جإزحر كىصس 1.1.3

٣ا إلاا ظاء ي  الىخاثج اإلابِىت مً زال٫ الجضو٫   وؿخيخج ؤن: (43)ٞو

  ٣  " اإلاىخجاث الظُاخُت جىىق و وفسة"ٖىهغ ج الدؿٍى ظاء ي  اإلاغجبت الشالشت بحن ٖىانغ اإلاٍؼ

ت الشماهُت اإلاؿخٗملت  ي  الضعاؾت مً خُض ٢ىة  جإزحٍر ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 . %81.4الجااثُت بٗض ؤن خه. ٖلى وػن وؿبي ٢ضع بـ 

   َظا الٗىهغ التي جخمش. ي ً  "وفسة و جىىق الخدماث الخمىٍت"الٗباعة الشالشت اإلاؿخسضمت ي  ج٩ٍى

ً الىظهاث  ٧ىجاا وظهـــاث حٗبر ًٖ ؤَم ألابٗاص التي ًىلحاا ألاٞغاص بَخماما ي  ج٣ُُمهم لهظا الىٕى م

غاى ٚحر طل٪  ؤي ؤن الخضمت  باألنـــ. طاث َبُٗت ٖالظُــــت و بن ٧ان مٗٓمهم ًظَبىن بلحاا أٚل

اعجه لهظٍ الىظهاث. ت ه  ؤَم ٖام. ظظ  ًُمذ الؿاثذ ي  الخهى٫ ٖلُه ؤزىاء ٍػ  الخمٍى

  غجبت الشاهُت  بط ًم٨ً ؤن خلذ ي  اإلا "وفسة و جىىق زدماث ؤلاًىاء في الىحهت الظُاخُت"ٖباعة

بىن ي  اإلابِذ ٞحاا و  ًًٟلىن الٗىصة بيى  جٟؿغ َظٍ الىدُجت ب٩ىن ؤٚلب ػواع َظٍ الىظهاث ل ًٚغ

ا  و هضعتاا ؤنال  ؤو ٖـض  ظىصة زضماتاا.  بُىتام ي  آزغ الُى  هدُجت ألؾبا  مخٟاوجت ٦ٛالء ؤؾٗاَع

  خهلذ ٖلى اإلاغجبت الشالشت مً خُض  خُت""وفسة و جىىق زدماث ؤلاػلام في الىحهت الظُاٖباعة

ا ٖلى ٖملُت الخُاع يمً الٗىهغ ألاؾاسخي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا  ٚحر ؤجاا جب٣ى طاث اججاٍ  صعظت جإزحَر

اعجه.  ٖا  ًغي ؤجاا ٖام. مازغ ي  جًُٟالث الؿاثذ اإلادخم. ٖىض بزخُاع البضً. ألامش. لٍؼ

( ت النهاثُت.جلُُم مظاَمت كىصس جىفس و جىىق اإلاىخج: (43الجدٌو  اث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 
ال جازس 

 جماما

جازس هىكا 

 ما
 جازس بؼدة جازس مداًد

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

غة  ؤلاًىاء زضماث جىٕى و ٞو
10 45 11 73 161 

 جازس 2 1.212 4.10
3.3% 15% 3.7% 24.3% 53.7% 

ٗا  زضماث جىٕى و ٞغةو   ؤلَا
10 44 14 101 131 

 جازس 3 1.172 4.00
3.3% 14.7% 4.7% 33.7% 43.7% 

غة ت الخضماث جىٕى و ٞو  الخمٍى
05 37 15 99 144 

 جازس 1 1.077 4.13
1.7% 12.3% 05% 33% 48% 

 جازس 3   1,055 4.07 وفسة و جىىق اإلاىخجاث الظُاخُت 

 SPSS V.20الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج اإلاصدز: مً بكداد 

مً النهاثُت:  الخمىٍت الظُاخُت الىحهت بزخُاز في اإلاىخجاث الظُاخُت . جإزحر كىصس حىدة2.1.3

 هالخٔ ؤن: (44)بِىت ي  الجضو٫ الىخاثج اإلازال٫ 

 " ج اإلاىخجاث الظُاخُت حىدةٖىهغ ٣  " خه. ٖلى اإلاغجبت الشاهُت بحن ٧اٞت ٖىانغ اإلاٍؼ الدؿٍى

ألازغي اإلاؿخٗملت ي  َظٍ الضعاؾت مً خُض صعظت جإزحٍر ٖلى ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت 

 .%82.4الجااثُت بىػن وؿبي ٌؿاوي 
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  حىدة الخدماث ؤَم ٖباعة مً وظهت عؤي ؤٞغاص الُٗىت يمً َظا الٗىهغ ٧اهذ جل٪ اإلاغجبُت بـ"

لبام مُٗاعا مازغا الخمىٍت" ظضا ي  ٖملُت ؤلازخُاع  و َى ؤمغ َبُع  هٓغا  خُض ٧اهذ باليؿبت أٚل

اعة. ٣ا إلظاباتام ٧اهذ ؤَم ٖىهغ ظظ  ًُمدىن ي  الخهى٫ ٖلُه ؤزىاء الٍؼ  ألن َظٍ اإلاىخجاث ٞو

  حىدة و جلتاا ٖباعة ي  اإلاغجبت الشاهُت   "حىدة زدماث ؤلاًىاء في الىحهت الظُاخُت"ٖباعة"

غجبت الشالشت مً خُض مضي مؿاَمت ٧. مجاما ي  ي  اإلا زدماث ؤلاػلام في الىحهت الظُاخُت"

 ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الجااثُت يمً ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت. 

جاصي بىا ألن وؿخيخج ألاَمُت التي ًىلحاا ألاٞغاص  (43) - (44)٧. مً الجضولحن ٦ما ؤن ٖملُت م٣اعهت هخاثج 

غتاا و جىىٖها و َى صلُ. بيى لجىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  الىظهاث  ت م٣اعهت بضعظت ٞو الؿُاخُت الخمٍى

حن الظًً ٌٗخبرون الجىصة  ٖلى اعجٟإ مؿخىٍاث الىع  و الؿلى٥ الؿُاح  لضي اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ

ت اإلاخاخت له.    مُٗاعا ؤؾاؾُا للم٣اعهت بحن البضاث. الؿُاخُت الخمٍى

( ت النهاثُت.جلُُم مظاَمت كىصس حىدة اإلاىخجاث ال: (44الجدٌو  ظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 
ل جازغ 

 جماما
ا ما  جازغ بكضة جازغ مداًض جازغ هٖى

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

 ؤلاًىاء زضماث ظىصة
12 33 15 82 158 

 جازس 2 1.167 4.14
04% 11% 05% 27.3% 52.7% 

 ٗا ؤلَا زضماث ظىصة
09 46 13 94 138 

 جازس 3 1.179 4.02
03% 15.3% 4.3% 31.3% 46% 

ت الخضماث ظىصة  الخمٍى
07 34 09 91 159 

 جازس بؼدة 1 1.089 4.20
2.3% 11.3% 03% 30.3% 53% 

 جازس 2 1,064 4.12 حىدة اإلاىخجاث الظُاخُت  

 SPSS V.20مج مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسها اإلاصدز:

 بىاءا ٖلىالنهاثُت:  الخمىٍت الظُاخُت الىحهت بزخُاز في اإلاىخجاث الظُاخُت جإزحر كىصس حظلحر 3.1.3

 هالخٔ ؤهه: (45)مٗلىماث الجضو٫ 

  م ألاَمُـــــــت البالٛـــــــت التي ًىلحاا ألاٞـــغاص ي  الٛالب لـ ي  الؿلى٦ُاث ؤلاؾتاال٦ُت  "كىصس الدظلحر"ٚع

الؿُاخُت زانت  بل ؤن َظا ألازحر اؾخ٣غ ي  اإلاغجبت الغابٗت بحن الٗىانغ ألازغي ٖامت و 

اإلاؿخسضمت ي  الضعاؾت مً خُض صعظت جإزحٍر ٖلى ٖملُت جدضًض الىظهت الؿُاخُت الجااثُت التي ًىص 

اعتاا بٗض ؤن خه. ٖلى وػن وؿبي ٢ضع بـ   .%80.8ؤٞغاص الُٗىت ٍػ

 ً مظخىي ؤطلاز زدماث ؤلاًىاء في الىحهت ـ اإلاٗلىماث ؤن ٖباعة هٟغي ؤٞغاص الُٗىت بالىٓغ بيى"

جدخ. نضاعة اإلاٗاًحر التي ًىلحاا ألاٞغاص بَخماما ي  ج٣ُُمهم للىظهاث  الظُاخُت الخمىٍت"

٣ا لٗىهغ الدؿٗحر  ت ٞو ا الٗالُت م٣اعهت  الؿُاخُت الخمٍى اث ؤؾٗاَع ٧ىجاا زضماث مٗغوٞت بمؿخٍى
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زغي خُض ٢ض ل جخالثم ج٩الُٟها م٘ ٢ضعاث الؿاثذ ؤو الؼاثغ اإلادخم. ألا  الؿُاخُت بمجم. الخضماث

بت ي  ٢ًاء مضة مُٗىت ي  الىظهت الؿُاخُت  .الظي ًبضي ٚع

  ي  اإلاغجبت الشاهُت   "مظخىي ؤطلاز الخدماث الخمىٍت في الىحهت الظُاخُت الخمىٍت" ٖباعةخلذ

لاز زدماث ؤلاػلام في الىحهت "مظخىي ؤطي  خحن ٧اهذ اإلاغجبت الشالشت مً ههِب ٖباعة 

ٗا   الظُاخُت الخمىٍت" و ٢ض ٩ًىن طل٪ هاجج إلصعا٥ الؼاثغ اإلادخم. إلاؿخىي ؤؾٗاع زضماث ؤلَا

ً ً و بالخاي  ٢ض ل ًىلُه هٟـ ألاَمُت التي ٌُٗحاا للبٗض آلازٍغ         اإلاخ٣اع  ٚالبا ي  ٧اٞت عبٕى الَى

ء التي جب٣ى ي  الٛـــــالب ؤَـــم الٗـــىام. التي ل حؿاٖــــض و زانت اإلاخٗل٣ت بمؿخىي ؤؾٗاع زضماث ؤلاًىا

اإلاىاًَ الجؼاثغي اإلاِؿـــىع الخا٫ لئلهســـغاٍ ي  وكاَـــاث و ؾلى٦ُاث ؾُاخُت مدلُت  ًم٨ً ؤن 

اعتاا.   جى٨ٗـ بالٟاثضة ٖلُه شخهُا و ٧اٞت الىظهاث التي مً اإلام٨ً ؤن ٣ًى  بٍؼ

( ت النهاثُت.جلُُم مظاَمت كى: (45الجدٌو  صس حظلحر  اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 
ل جازغ 

 جماما
ا ما  جازغ بكضة جازغ مداًض جازغ هٖى

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

 ؤلاًىاء زضماث ؤؾٗاع مؿخىي 
11 40 08 90 151 

 جازس 1 1.178 4.10
3.7% 13.3% 2.7% 30% 50.3% 

ٗا  زضماث ؤؾٗاع مؿخىي   ؤلَا
12 46 13 98 131 

 جازس 3 1.207 3.97
04% 15.3% 4.3% 32.7% 43.7% 

ت الخضماث ؤؾٗاع مؿخىي   الخمٍى
10 42 08 102 138 

 جازس 2 1.161 4.05
3.3% 14% 2.7% 34% 46% 

 جازس 4 1,095 4.04 حظلحر اإلاىخجاث الظُاخُت  

 SPSS V.20بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج  اإلاصدز: مً

ٖلى  :النهاثُت الخمىٍت الظُاخُت الىحهتبزخُاز  فياإلاىخجاث الظُاخُت  جإزحر كىصس جىشَم. 4.1.3

   وؿخيخج ؤن:(46)يىء الىخاثج اإلابِىت ي  الجضو٫ 

 " ما ٢ب. ألازحرة بحن ٧اٞت  ٢ض ها٫ اإلاغجبت الؿابٗت و ه  اإلاغجبتاإلاىخجاث الظُاخُت"  جىشَمٖىهغ

الٗىانغ ألازغي اإلاؿخٗملت ي  الضعاؾت  مً خُض صعظت مؿاَمخه ي  جىظُه ٖملُت بزخُاع الىظهت 

الؿُاخُت الجااثُت مً ٢ب. ؤٞغاص الُٗىت بط خه. ٖلى وػن وؿبي مىسٌٟ م٣اعهت بالٗىانغ ألازغي 

 .%69التي ؾب٣خه ٢ضع  بـ 

 ٖطهىلت"خباع ٖباعة ؤٞغاص الُٗىت ؤبضوا مىا٣ٞتام ٖلى ب  ٌ  الظُاخُت لىحهتا بلى )الخىلل( الىصى

ت اإلاسخلٟت  ما ٌٗؼػ  الخمىٍت" ُبٗضا مازغا ًىلىهه بَخماما ي  ج٣ُُمهم للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

ت و م٣غ  بظاباتام الؿاب٣ت التي ٖبروا مً زاللها ؤن اإلاؿاٞت الٟانلت بحن الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 ض ًُدى٫ صون بزخُاع وظهت ؾُاخُت ما ٦بضً. جااج  مدخم..ب٢امتام ٌٗخبر ٖامال ٢
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   اإلاخمشلحن ي ً  الخدماث حجص بمياهُت"َىا٥ اججاٍ ٖا  مداًض لؤلٞغاص مغجبِ بالبٗضًً آلازٍغ

 جىفس"الظي خه. ٖلى اإلاغجبت الشاهُت  و  "اإلاسخلفت الخدًثت وطاثؽ ؤلاجصاٌ كبر الظُاخُت

الظي ها٫ اإلاغجبت الشالشت  ما ًض٫ ٖلى  "ىحهت الظُاخُتلل ىـمتمُ  زخالث جلدم طُاخُت وواالث

ت الجااثُت ألٞغاص الُٗىت اإلاضعوؾت.   ٖض  ؤَمُتاما الٗالُت ي  جدضًض الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

( ت النهاثُت.: (46الجدٌو  جلُُم مظاَمت كىصس  جىشَم اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 
ل جازغ 

 جماما
ا ماجا   جازغ بكضة جازغ مداًض زغ هٖى

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

غ  مىٓمت عخالث ج٣ض  ؾُاخُت و٧الث جٞى

 للىظهت الؿُاخُت

70 51 44 88 47 
 مداًد 3 1.424 2.97

23.3% 17% 14.7% 29.3% 15.7% 

وؾاثِ  ٖبر الؿُاخُت الخضماث حجؼ بم٩اهُت

 اإلاسخلٟت الخضًشت ؤلاجها٫

40 57 38 96 69 
 مداًد 2 1.366 3.32

13.3% 19% 12.7% 32% 23% 

 الؿُاخُت لىظهتا بيى )الخى٣.( الىنى٫  ؾهىلت
14 36 19 81 150 

 جازس 1 1.210 4.06
4.7% 12% 6.3% 27% 50% 

 جازس 7 1,112 3.45  اإلاىخجاث الظُاخُت جىشَم

 SPSS V.20بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج اإلاصدز: مً بكداد الؼالب 

حكحر  :النهاثُت الىحهت الظُاخُت الخمىٍت بزخُاز  في اإلاىخجاث الظُاخُتجإزحر كىصس جسوٍج  .5.1.3

 :ؤن (47)هخاثج اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت اإلاىضخت ي  الجضو٫ 

   ج خ. ؤزحرا يمً جغجِب ٧اٞت ٖىانغ  "إلاىخجاث الظُاخُتاجسوٍج "الٗىهغ اإلاخمش. ي اإلاٍؼ

٣  ألازغي  و ب٨ٗـ َظٍ ألازحرة التي عؤي ؤٞغاص الُٗىت ؤجاا ٖىانغ مازغة ٖلى ٖملُت  الدؿٍى

بحن الىخاثج ؤن اججاَهم الٗا  اإلاغجبِ بٗىهغ التروٍج ٧ان مداًضا 
ُ
ت  ج م لىظهاث خمٍى بزخُاَع

بدُض ها٫ خُض ص٫ بججاٍ مى٢ٟهم ٖلى ٖلى ٖض  اَخمامهم به ٖىض اجساطَم ل٣غاعاتام هاظا الكإن 

 .%67.8وػن وؿبي ٢ضع بـ 

  كلى في الىحهت الظُاخُت التروٍج ؤوؼؼت "اكخمادؤٞغاص الُٗىت ؤبضوا مىا٣ٞت ٖالُت ُٞما ًخٗل٤ بـ 

٦ٗام. مازغ ي  ٢غاعاتام  ما ًض٫ ٖلى ؤن بؾخٗما٫  ألافساد" جالثم التي ؤلاجصاٌ و المــؤلاك وطاثل

ت لىؾاث. ؤلاجها٫ ا ت          الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى إلاىاؾبت ًم٨ً ؤن ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى مٗٞغ

اعتاا  ٚحر ؤن طل٪ ًب٣ى مً ؤوظه ال٣هىع التي لػالذ حٗاو   و ا٢خىإ الؼواع اإلادخملحن بًغوعة ٍػ

ت زانت  خُض جب٣ى  مجاا ٧. الىظهاث الؿُاخُت ي  الجؼاثغ ٖامت و الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

٠ هاظٍ الىظهاث و بما جؼزغ به. اإلاماعؾاث الخ٣لُضًت الخالُت ٚحر ٞٗ  الت جماما ي  الخٍٗغ

  ازة "اججاٍ بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٧ان مداًضا ُٞما ًخٗل٤ بـ كدزة ؤوؼؼت التروٍج كلى ؤلاكىاق لٍص

 الخمىٍت" الظُاخُت بالىحهت الخلسبف في التروٍج ؤوؼؼت فلالُت"و  الخمىٍت" الىحهت الظُاخُت
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غجبت الشاهُت و الشالشت ٖلى الخىاي  م٘ ٖض  ؤَمُتاما الٗالُت ي  خُض خهلذ ٧لخا الٗباعجحن ٖلى اإلا

  ٖملُت ج٣ُُم و بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الجااثُت باليؿبت ألٞغاص الُٗىت اإلاضعوؾت.

( ت النهاثُت.: (47الجدٌو  جلُُم مظاَمت كىصس  جسوٍج اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت  الخمٍى

 
ل جازغ 

 جماما
ا ما  جازغ بكضة جازغ مداًض جازغ هٖى

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

 بالىظهت الخٗغب٠ ي  التروٍج ؤوكُت ٞٗالُت

 الؿُاخُت

37 57 34 102 70 
 مداًد 3 1.351 3.37

12.3% 19% 11.3% 34% 23.3% 

اعة ؤلا٢ىإ ٖلى التروٍج ؤوكُت ٢ضعة  الىظهت لٍؼ

 ؿُاخُتال

35 54 39 107 65 
 مداًد 2 1.317 3.38

11.7% 18% 13% 35.7% 21.7% 

ال  وؾاث. ٖلى التروٍج ؤوكُت بٖخماص  و ؤلٖا

 جالثم٪ التي ؤلاجها٫

27 60 37 104 72 
 جازس 1 1.293 3.45

09% 20% 12.3% 34.7% 24% 

 مداًد 8 1,247 3.39 الظُاخُت ىخجاث اإلاجسوٍج 

 SPSS V.20بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج  اإلاصدز: مً

بالىٓغ   :النهاثُت الىحهت الظُاخُت الخمىٍت بزخُاز  فيألافساد )اللىصس البؼسي(  جإزحر كىصس . 6.1.3

 ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن: (48)بيى الىخاثج اإلاٗغويت ي  الجضو٫ 

  اصة ٧اهذ لٗىهغ " خُض اخخ. نضاعة اإلالُمحن بها"ألافساد اللاملحن في الىحهت الظُاخُت و الٍغ

٣  ألازغي اإلاؿخٗملت ي  َظٍ الــضعاؾت مً خُض صعظــــت و ٢ىة  ج الدؿٍى الترجِب بحن ٧اٞت ٖىانغ اإلاٍؼ

مؿاَمخه بالخإزحر ٖلى ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الجااثُت مً ٢ب. ؤٞغاص الُٗىت  بٗض ؤن 

لُٗىت إلججاٍ ٖا  ٌٗخبرون مً زالله ؤن   بط ما٫ ؤٞغاص ا%83.6خه. ٖلى وػن وؿبي ٢ضع بـ 

٣  جإزحرا ٖلى الٗملُت  ج الدؿٍى ت َى ؤَم ٖىانغ اإلاٍؼ الٗىهغ البكغي ي  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 مد. الضعاؾت. 

  اٖخبرث مً ٢ب. اإلاجُبحن ؤجاا ؤَم ُبٗض  "و ؤلاػلام اللاملحن في َُاول ؤلاًىاءألافساد  ؤداء"ٖباعة

ت  م٩ىن لهظا الٗىهغ  هٓغا ا الكضًض ٖلى ٖملُت الخُاع بحن الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى ألزَغ

ه َظا الىٕى مً  اإلاسخلٟت  خُض ًم٨ً جٟؿحر طل٪ بضعظت ؤلاجها٫ الصخصخي الٗاي  الظي ًىٍُى

الخضماث بحن م٣ضمحاا و اإلاؿخُٟض مجاا  بط ٌٗخ٣ض َظا ألازحر ؤن ظىصة الخضمت ٩٦. مغجبِ 

اص ال٣اثمحن ٖلحاا  ٦ما ؤن ؤلاؾخٟاصة مجاا ل ًم٨ً ؤن ًدضر صون ب٨ٟاءاث و مهاعاث الٗما٫ و ألاٞغ 

ٗا .  وظىصَم  ٞهم اإلاىخجحن لها ٚالبا زانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ  بسضماث ؤلَا

   حن اإلاخمشلخان  ألافساد ؤداء"و  الخمىٍت" الظُاخُت الىحهت في الظُافت مظخىي في "الٗباعجحن ألازٍغ

ما بٗضًً مهمحن ؤًًا ٧ا "اللاملحن في الهُاول الخمىٍت هخا ي  اإلاغجبت الشاهُت مىانٟت باٖخباَع

اعتاا. ى  ي  ٍػ   ًازغان ي  ٖملُت بجساط ال٣غاع خى٫ الىظهت الؿُاخُت الجااثُت اإلاٚغ
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بن الىخاثج اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ جض٫ بك٩. ل لبـ ُٞه ٖلى ؤَمُت َظا الٗىهغ ي  حؿى٤ٍ اإلاىخجاث الخضمُت 

انت  هٓغا ألن ج٣ُُم الؼواع اإلادخملحن لهظٍ ألازحرة ؾ٩ُىن ؤمغا نٗبا ٖامت و اإلاىخجاث الؿُاخُت ز

ى٢٘ الٟغص ي  خحرة  ًُ هٓغا لٗض  ملمىؾُتاا و بالخاي  ٖض  ال٣ضعة ٖلى ججغبتاا ٢ب. اؾخسضامها  و َى ما 

للخ٨م ٖلى  غظ٘مً ؤمٍغ ي  بزخُاع اإلاُٗاع اإلاىاؾب للخ٣ُُم  و بالخاي  ًلجإ بيى الٗىهغ البكغي ٦م

 صتاا ٧ىهه الٗىهغ اإلاؿاو٫ ًٖ بهخاظها ؤنال.      ظى 

( ت النهاثُت.: (48الجدٌو  جلُُم مظاَمت كىصس ألافساد )اللىصس البؼسي( في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 
ل جازغ 

 جماما
ا ما  جازغ بكضة جازغ مداًض جازغ هٖى

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

 الؿُاخُت الىظهت ي  الًُاٞت ي مؿخى 
09 35 10 88 158 

 جازس 2 1.128 4.17
03% 11.7% 3.3% 29.3% 52.7% 

ت الهُا٧. ي  الٗاملحن ؤصاء  الخمٍى
07 39 10 84 160 

 جازس 2 1.128 4.17
2.3% 13% 3.3% 28% 53.3% 

ٗا  و  ؤلاًىاء َُا٧. ي  الٗاملحن ؤصاء  ؤلَا
07 36 11 78 168 

 جازس بؼدة 1 1.116 4.21
2.3% 12% 3.7% 26% 56% 

 جازس 1 1,079 4.18 ( ألافساد )اللىصس البؼسي 

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج 

وؿخيخج مً زال٫ ٢غاءجىا  :النهاثُتالىحهت الظُاخُت الخمىٍت  بزخُاز  في الخصمتجإزحر كىصس . 7.1.3

 ؤن: (49)اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت اإلابِىت ي  الجضو٫ إلاسغظاث 

  ٣  اإلاضعوؾت مً خُض  "خصمت"الٖىهغ ج الدؿٍى اخخ. اإلاغجبت الخامؿت يمً ب٣ُت ٖىانغ اإلاٍؼ

  ٣ ج الدؿٍى ٢ىجه ي  الخإزحر ٖلى زُاعاث ألاٞغاص  مخ٣ضما ٖلى مً ٖىهغي َامحن مً ٖىانغ اإلاٍؼ

 .%71.2خه. ٖلى وػن وؿبي ٢ضع بـ  الخ٣لُضي َما "الخىػَ٘" و "التروٍج" بٗض ؤن

   سهباث جلدم وافت الخدماث الظُاخُت في هلؼت وحىد مُ "ؤٞغاص الُٗىت ؤبضوا بَخماما بالٗباعة

ٍغ طل٪ مً ظهض و و٢ذ ٖلى الؼاثغ اإلادخم. ي  " بطتهالن واخدة   خُض ٢ض ًٟؿغ طل٪ بما ٢ض ًٞى

٩ان  زانت و ؤهه ًبدض ي  َظا الخهى٫ ٖلى ٧اٞت الخضماث و اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  هٟـ اإلا

 ألازحر ًٖ الٗالط  و الغاخت  و ؤلاؾخجما  ٚالبا  و بالخاي  الؿع  بيى الخض مً ٧اٞت اإلاجهىصاث.

   حٗخبر  " بمياهُت دفم جيالُف الخدماث الظُاخُت ألاطاطُت في طلس واخدة"الٗباعة التي حكحر بيى

اإلاخاخـــت مً ٢ب. ألاٞغاص  و بن ٧ان طل٪ بضعظت ؤ٢. مً  بٗضا مهما ي  ٖملُاث الٟـــــــغػ بحن البــضاث.

ؾاب٣تاا  بط ؤن الخٗٝغ ٖلى الخ٩ال٠ُ ظملت واخضة ٢ض ٌؿه. ٖلى الٟغص بزخُاع البضً. الظي 

اعة اإلادخملت  و بالخاي  ال٣ضعة ٖلى جسٌُٟ ألازُاع اإلاخهىعة  ًدىاؾب م٘ محزاهِخه اإلاسههت للٍؼ

اع   ة. اإلاغجبُت بالجاهب اإلااي  للٍؼ
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   ٧اهذ  "واخدة دفلت الىحهت الظُاخُت في الخدماث وافت في الدجص بمياهُت"الٗباعة اإلامشلت ي

م ؤن ؤٞغاص الُٗىت  ً َظا الٗىهغ ٚع البٗض ألا٢. ؤَمُت يمً ألابٗاص الشالزت اإلاؿخٗملت ي  ج٩ٍى

خضماث ٣ًغون بإَمُتاا ٦مازغ ٖلى الٗملُت مىي٘ الضعاؾت ٧ىهه ٢ض ٌك٩. يامىا للخهى٫ ٖلى ال

ىبت بك٩. ما٦ض و ٖض  الى٢ٕى ي  اإلاساَغ اإلاسخلٟت الىاججت ًٖ الُلب الؼاثض ي  الىظهـــت  اإلاٚغ

ت مشـــال و بالخاي  ٣ٞضان الؼاثغ إلم٩اهُت ؤلاهخٟإ ؤو الخهى٫ ٖلى جل٪ الخضماث.  الؿُاخُت الخمـــٍى

( ت النهاثُت.جلُُم مظاَمت كىصس الخصمت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت ال: (49الجدٌو  خمٍى

 
ل جازغ 

 جماما
ا ما  جازغ بكضة جازغ مداًض جازغ هٖى

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

الىظهت  ي  الخضماث ٧اٞت ي  الدجؼ بم٩اهُت

 واخضة صٞٗت الؿُاخُت

37 44 32 102 85 

 جازس 3 1.362 3.51
12.3% 14.7% 10.7% 34% 28.3% 

الؿُاخُت  الخضماث ج٩ال٠ُ صٞ٘ ُتبم٩اه

 واخضة ؾٗغ ألاؾاؾُت ي 

29 48 32 114 77 

 جازس 2 1.291 3.54
9.7% 16% 10.7% 38% 25.7% 

 الؿُاخُت الخضماث ٧اٞت ج٣ض  مغ٦باث وظىص

 واخضة بؾتاال٥ ه٣ُت ي 

24 45 35 105 91 
 جازس 1 1.273 3.65

08% 15% 11.7% 35% 30.3% 

 جازس 5 1,199 3.56 الخصمت

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج 

خؿب  :النهاثُت الىحهت الظُاخُت الخمىٍت بزخُاز  في (الخلاون )جإزحر كىصس الؼساهت . 8.1.3

 هالخٔ ؤن: (50)ي  الجضو٫  الىاعصةاإلاٗلىماث 

  ج ألا الؿاصؽ  اإلاغ٦ؼ  خ٤٣ "الؼساهت"ٖىهغ  ي   خإزحر ال جه ٖلىمً خُض ٢ضع  زغي يمً ٖىانغ اإلاٍؼ

 .%70ٍ  ضع ــ٢ اوؿبُ وػهاها٫ ٖلى بط الؼاثغ اإلادخم.  لضيٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الجااثُت 

  ٗخبر ؤَم ح "و ػسواث الخإمحن الؼساهت بحن الهُاول الخمىٍت" الٗباعة اإلامشلت ي ؤن جىضر الىخاثج

اًت ي  ب ت الجااثُتألابٗاص التي ًىلحاا ألاٞغاص ٖع يمً ٖىهغ  زخُاع للىظهت الؿُاخُت الخمٍى

اعة هدُجت لخضز. ماؾؿاث ٢ض إلاا  الكغا٦ت  ًىٍٞغ طل٪ مً بم٩اهُت مً جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الٍؼ

 .الخإمحن ي  الخٗام. بحن اإلاؿتال٪ و اإلاىخجحن زانت باليؿبت للظًً ًماعؾىن مهىا مامىحن ٞحاا

  يمً َظا الٗىهغ  ي  اإلاغجبت الشاهُت خلذ "ول ؤلاكامتالؼساهت بحن الهُاول الخمىٍت و َُا"ٖباعة 

الخهى٫ ٖلى ؤَم زضمخحن و بظغاءاث ٧ىن َظا الىٕى مً الخٗا٢ضاث ًم٨ً ؤن ٌؿه. ٖملُت 

اعة بي وظهت ٧اهذ   ي  آن واخض. ؾُاخُخحن ًبدض ٖجاما الؿاثذ ٖىض ٍػ

 ت الشالشت يمً طاث ظاءث ي  اإلاغجب "الىلل ماطظاث و الخمىٍت الهُاول بحن الؼساهت" ٖباعة

ٍغًم٨ً ؤن جإلاا و ٢ض ٌٗىص طل٪ الٗىهغ   ذ لؤلٞغاص بيى جل٪  ٞى مً بم٩اهُت للىنى٫ الؿلـ و  اإلاٍغ

 الىظهاث زانت بن ٧اهذ بُٗضة ٖجام  ؤو ل ًمخل٩ىن ؾُاعاث شخهُت للؿٟغ بلحاا.
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( ت ال: (50الجدٌو  نهاثُت.جلُُم مظاَمت كىصس  الؼساهت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 
ل جازغ 

 جماما
ا ما  جازغ بكضة جازغ مداًض جازغ هٖى

اإلاخىطؽ 

 الخظابي

ؤلاهدساف 

 اإلالُازي 
 ؤلاججاٍ اللام الترجِب

ت الهُا٧. بحن الكغا٦ت  ؤلا٢امت َُا٧. و الخمٍى
26 53 33 118 70 

 جازس 2 1.263 3.51
8.7% 17.7% 11% 39.3% 23.3% 

ت الهُا٧. بحن الكغا٦ت  ماؾؿاث و الخمٍى

 الى٣.

29 61 28 108 74 

 جازس 3 1.317 3.46
9.7% 20.3% 9.3% 36% 24.7% 

ت الهُا٧. بحن الكغا٦ت  قغ٧اث و  الخمٍى

 الخإمحن

29 51 40 86 94 
 جازس 1 1.342 3.55

9.7% 17% 13.3% 28.7% 31.3% 

تبحن الفاكلحن الظُاخُحن الؼساهت   جازس 6 1,148 3.50 في الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج    

 . بزخباز الفسطُت الثاهُت:2.3

ج 0.05ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) " ( إلاظاَمت كىاصس اإلاٍص

ت هاججت كً الخصاثص الشخصُت لأل   ".فسادالدظىٍلي في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

٢٣مىا  َظٍ الٟغيُتللخإ٦ض مً صخت  (  One-Way Anovaجدلُ. الخباًً ألاخاصي ) تبةؾخٗما٫ ٍَغ

ضي إلا (0.05)ٖىض مؿخىي صللت  بم٩اهُت وظىص ٞغو٢اث ؤو بزخالٞاث طاث صللت بخهاثُت ٨ك٠ ًٖلل

 ٣ ج الدؿٍى ت الجااثُي   مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ هدُجت  تبزخُاع الؿاثذ للىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 بط ؾِخم:  للخهاثو الصخهُت لؤلٞغاص

  بطا ٧اهذ ٢ُمت ٢بى٫ ٞغيُت الٗض  بطا ٧اهذ(f)  مً ٢ُمت ؤ٢. اإلادؿىبت(f)  صعظت الجضولُت ٖىض

ت   (f)ٖىض ٢ُمت  (P-Value)ؤلاخهاثُت  مؿخىي الضللت بطا ٧ان ؤو   0.05و مؿخىي الضللت  299الخٍغ

 .0.05 مؿخىي الضللت مً ؤ٦بر اإلادؿىبت 

  الٟغيُت الٗض  و ٌ  (f)بطا ٧اهذ ٢ُمت بطا ٧اهذ الٟغيُت البضًلت بؾدبضالها ببِىما ًخم ٞع

ت صعظت الجضولُت ٖىض  (f)مً ٢ُمت ؤ٦بر اإلادؿىبت   بطا ٧ان ؤو   0.05و مؿخىي الضللت  299الخٍغ

 .0.05 مؿخىي الضللت مًؤ٢.  اإلادؿىبت (f)٢ُمت ٖىض  (P-Value)ؤلاخهاثُت  مؿخىي الضللت

ت  لخىيُذ َظٍ الٗملُت و جبؿُُها ٢مىا ٦ظل٪ بخ٣ؿُم الٟغيُت الغثِؿت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ بيى مجمٖى

لُه ُت اإلاكخ٣ت مجاا  ٖو الخباًً اإلاغجبُت ب٩.  الىخاثج اإلابِىت ي  ظضاو٫ ٖلى  خهلىا مً الٟغيُاث الٟٖغ

٣  اإلاؿخسض  ي  َظٍ الضعاؾت و التي حؿعى بيى ب ج الدؿٍى زباث ٧. مً الٟغيُاث ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاٍؼ

ُت الخالُت:   الٟٖغ
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( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت )الفسطُت الفسكُت ألاولى:  .1.2.3

اججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت ه وفسة و جىىق اإلاىخجاث الظُاخُتكىصس  ظاَمتإلا

 بزخالف الخصاثص الشخصُت لألفساد"

 كملُت ؤلازخُاز  بةزخالف الخصاثص الشخصُت.باًً جإزحر كىصس جىىق و وفسة اإلاىخجاث الظُاخُت في ج(: 51الجدٌو )

 اللدمُت الفسطُت كلى الخىم الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.605 0.268 الجيع

 ملبىلت 0.268 1.304 الظً

 ملبىلت 0.831 0450. الخالت اللاثلُت

 ملبىلت 0.323 1.173 اإلاظخىي الخللُمي

 ملبىلت 0.751 0.534 اإلاهىت

 ملبىلت 0.258 1.314 الدزل

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج 

خماص ٖلى مسغظاث  غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي جدلُ. جباًً باإٖل بزخُاع الىظهت  مؿاَمت ٖىهغ ٞو

ت   هالخٔ ؤن (51) لؤلٞغاص اإلابِىت ي  الجضو٫  الصخهُت وهدُجت إلزخالٝ الخهاث الؿُاخُت الخمٍى

ٖىض مؿخـــىي اثُت ـــلم ج٨ً طاث صللت بخه ٖىض مجمـــ. جل٪ الخهاثو اإلاظ٧ىعة اإلادؿىبت (f)٢ُم 

٣ا لل٣اٖضة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ يغوعة   (Value-P ≤ 0.05) 0.05صللــت  ٢بى٫ ظمُ٘ و َى ما ًلؼمىا ٞو

ت طاث صللتإلزخالٞاث ص ى وظ ٦ض ؤهه ل جا الٟغيُاث الٗضمُت التي  غة و جىٕىٖىهغ  لخإزحر مٗىٍى  ٞو

ت ي  اإلاىخجاث الؿُاخُت  لؤلٞغاص اإلاخمشلت  الصخهُت خهاثولهدُجت لبزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 الخالت الٗاثلُت  اإلاؿخىي الخٗلُمي  اإلاهىت  الضز.(. )الجيـ  الؿً   ي 

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) :الفسطُت الفسكُت الثاهُت. 2.2.3

بزخالف اججت كً اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت ه حىدةكىصس  ظاَمتإلا

 .الخصاثص الشخصُت لألفساد"

زخُاع ب ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي اإلابحن لخدلُ. جباًً جإزحر  (52) الجضو٫  بالىٓغ بيى ؤع٢ا 

ت  اإلادؿىبت  (f)  هالخٔ ؤن ٢ُم لؤلٞغاص الصخهُتالٗىام.  هدُجت لخباًً الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ما ًضٞٗىا بيى   (P-Value ≥ 0.05) 0.05ٖىض مؿخىي صللت  لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت ٖىض َظٍ ألازحرة

 إلاؿاَمت بخهاثُت لتطاث صلإلزخالٞاث ص ى وظ حكحر بيى ٖض ٢بى٫ ظمُ٘ الٟغيُاث الٗضمُت التي 

ت ي  اإلاىخجاث الؿُاخُت  ظىصةٖىهغ  خهاثو لهدُجت إلزخالٝ ابزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى
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الخالت الٗاثلُت  اإلاؿخىي الخٗلُمي  اإلاهىت  )الجيـ  الؿً   لؤلٞغاص اإلاخمشلت ي  الصخهُت اإلامحزة

 الضز.(.

 كملُت ؤلازخُاز  بةزخالف الخصاثص الشخصُت.في  اإلاىخجاث الظُاخُتحىدة جباًً جإزحر كىصس (: 52الجدٌو )

 اللدمُت الفسطُت كلى الخىم الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.614 0.255 الجيع

 ملبىلت 0.609 0.676 الظً

 ملبىلت 0.577 3120. الخالت اللاثلُت

 ملبىلت 0.135 1.770 اإلاظخىي الخللُمي

 ملبىلت 0.603 0.728 اإلاهىت

 ملبىلت 0.176 1.544 الدزل

 SPSS V.20 مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج اإلاصدز:

( 0.05"ال ًىحد فسوكاث ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) الفسطُت الفسكُت الثالثت: .3.2.3

ف زخال كً بت اججاإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت ه حظلحر كىصس  ظاَمتإلا

 الخصاثص الشخصُت لألفساد".

 كملُت ؤلازخُاز  بةزخالف الخصاثص الشخصُت.اإلاىخجاث الظُاخُت في حظلحر  جباًً جإزحر كىصس (: 53الجدٌو )

 اللدمُت الفسطُت كلى الخىم الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.376 0.788 الجيع

 ملبىلت 0.442 0.938 الظً

 ملبىلت 0.440 5980. الخالت اللاثلُت

 مسفىطت 0.029 2.745 اإلاظخىي الخللُمي

 ملبىلت 0.538 0.818 اإلاهىت

 ملبىلت 0.172 1.558 الدزل

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

بزخُاع  ٖىهغ حؿٗحر اإلاىخجاث الؿُاخُت ي اإلابحن لخدلُ. جباًً جإزحر  (53)الجضو٫  زال٫ مًهالخٔ 

تا   (f)  ؤن ٢ُم ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت الصخهُت الخهاثوبزخالٝ بٟٗ.  لىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 0.05ٖىض مؿخىي صللت لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت ٖىض ٧اٞت َظٍ الٗىام. حكحر بيى ؤجاا  اإلادؿىبت

(P-Value ≥ 0.05)  اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلٞغاص  ٖام. بةؾخصىاء ٢ُمتاا ٖىض(2.745f=) صللت  جمخل٪ التي

ألي بزخالٝ ص ى وظ جغي ٖض ظمُ٘ الٟغيُاث الٗضمُت التي  و ٖلُه ؾى٣ب.  0.05بخهاثُت ؤ٢. مً 

ت ي  اإلاىخجاث الؿُاخُت حؿٗحر ٖىهغ  مٗىىي لخإزحر هدُجت إلزخالٝ بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ٌ الخالت الٗاثلُت  ا)الجيـ  الؿً   لؤلٞغاص اإلاخمشلت ي  الصخهُت اإلاحزاث إلاهىت  الضز.(  بِىما ؾجٞر

ٞغى الٗض  اإلاغجبِ باإلاؿخىي الخٗلُمي و ه٣ب. الٟغى البضً. اإلاخمش. ي  وظىص ٞغو١ طاث صللت 
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بخهاثُت لخإزحر ٖىهغ حؿٗحر اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت هدُجت للمؿخىي الخٗلُمي 

 .0.05لؤلٞغاص ٖىض مؿخىي صللت 

اث غو٢اث بحنلل٨ك٠ ًٖ مهضع الٟو  اإلاغجبُت بمضي جإزحر ٖىهغ  اإلاخىؾُاث الخؿابُت للمجمٖى

ت للم٣اعهاث البٗضًت   (LSD)٢مىا بةؾخسضا  بزخباع   الدؿٗحر ي  ٖملُت بزخُاع للىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 ( بحن ٧. مً: P-Value ≤ 0.050وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ) (54)ٞخبحن مً زال٫ الجضو٫ 

 ت ٖىض ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي مضي ؤَمُت م ؿاَمت ٖىهغ الؿٗغ ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت ألاويى التي خ٣٣ذ ؤٖلى مخىؾِ خؿاب   ألاؾاسخي و ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي الشاهىي لهالر اإلاجمٖى

 .4.54بحن ٧اٞت اإلاجمىٖاث ٌؿاوي 

 ت ٖىض ألاٞغاص طوي مضي ؤَمُت مؿاَمت جإزحر ٖىهغ الؿٗغ  ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت ال خمٍى

ت ألاويى التي خ٣٣ذ زالض  مؿخـىي الضعاؾـــاث الٗلُا و ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي الشاهىي لهالر اإلاجمٖى

اث ٌؿاوي   .4.22ؤٖلى مخىؾِ خؿاب  بحن ٧اٞت اإلاجمٖى

  ت ٖىض ألاٞغاص طوي مضي ؤَمُت مؿاَمت جإزحر ٖىهغ الؿٗغ  ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت ألاويى. مؿخـــىي   الضعاؾاث الٗلـُا و ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي الجامع  لهالر اإلاجمٖى

 بحن اإلاخىطؼاث الخظابُت كىصس الظلس كىد ول مظخىي كلميللملازهاث البلدًت ( LSD)هخاثج ازخباز(: 54الجدٌو )

 اإلاالخـت الداللت ؤلاخصاثُت الفسق بحن اإلاخىطؽ الخظابي للمجمىكخحن مصدز الفسوكاث

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.050 0.91422 زاهىي  - ؤطاس ي

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.033 0.59827 زاهىي  -دزاطاث كلُا 

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.012 0.3303 حامعي -دزاطاث كلُا 

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) السابلت: الفسطُت الفسكُت. 4.2.3

ت ه ىشَمكىصس ج ظاَمتإلا بزخالف اججت كً اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 لألفساد". الشخصُتالخصاثص 

زخالٝ ُجت إل ٖىهغ جىػَ٘ اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت الخُاع  هدجدلُ. جباًً جإزحر بالخمًٗ بيى 

ٖىض ٧.  اإلادؿىبت (f)٢ُم ظمُ٘    هالخٔ ؤن(55)لؤلٞغاص اإلاٗغوى ي  الجضو٫  الصخهُت خهاثوال

  و ٖلُه ه٣ى٫ ؤن ٧اٞت الٟغيُاث (P-Value ≥ 0.05)لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت  الخهاثو اإلاضعوؾت

ُت الغابٗت م٣بىلت تلص ى وظ ؤي ؤهه ل  الٗضمُت التي جضز. يمً الٟغيُت الٟٖغ  إلاؿاَمت ٟغو٢اث مٗىٍى
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ت ي  اإلاىخجاث الؿُاخُت  جىػَٖ٘ىهغ  الصخهُت  خهاثولل هدُجتبزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 الخالت الٗاثلُت  اإلاؿخىي الخٗلُمي  اإلاهىت  الضز.(.)الجيـ  الؿً   لؤلٞغاص اإلاخمشلت ي  اإلاسخلٟت

 كملُت ؤلازخُاز  بةزخالف الخصاثص الشخصُت.ي اإلاىخجاث الظُاخُت فجىشَم جباًً جإزحر كىصس (: 55الجدٌو )

 اللدمُت الفسطُت كلى الخىم الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.437 0.606 الجيع

 ملبىلت 0.808 0.401 الظً

 ملبىلت 0.355 8580. الخالت ؤلاحخماكُت

 ملبىلت 0.187 1.554 اإلاظخىي الخللُمي

 ملبىلت 0.122 1.756 اإلاهىت

 ملبىلت 0.886 0.343 الدزل

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت  الفسطُت الفسكُت الخامظت: .5.2.3

هاججت كً اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت  سوٍجكىصس جظاَمت ( إلا0.05)

الخصاثص الشخصُت لألفساد".بزخالف 
 

 الشخصُت. الخصاثصاإلاىخجاث الظُاخُت في كملُت ؤلازخُاز  بةزخالف  جسوٍج(: جباًً جإزحر كىصس 56الجدٌو )

 اللدمُت الفسطُت كلى الخىم الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.406 0.693 الجيع

 ملبىلت 0.326 1.166 الظً

 ملبىلت 0.122 2.407 الخالت ؤلاحخماكُت

 مسفىطت 0.016 3.106 اإلاظخىي الخللُمي

 مسفىطت 0.009 3.118 اإلاهىت

 ملبىلت 0.522 0.840 الدزل

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

خُاع ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزلخدلُ. جباًً جإزحر بحن اإلا (56)الجضو٫ ٖىض ٢غاءجىا إلاٗلىماث 

ت  اإلادؿىبت (f) تؤن ٢ُم غي   هلؤلٞغاص الصخهُتالٗىام.  هدُجت إلزخالٝ الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

حن  ٢ُمتاا ٖىض ٚحر ؤن  (P-Value≥ 0.05)لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت ٖىض ٧. الٗىام.  ٍغ ً الجَى اإلاخٛحًر

ظمُ٘  و مىه هلتز  ب٣بى٫   0.05صللت بخهاثُت ؤ٢. مً ٧اهذ طاث  التي و اإلاهىت( اإلاؿخىي الخٗلُمي)

تص ى وظ حكحر ٖض الٟغيُاث الٗضمُت التي  اإلاىخجاث الؿُاخُت جغوٍج ٖىهغ  لخإزحر ؤي ٞغو٢اث مٗىٍى

الخالت الٗاثلُت لؤلٞغاص و ٦ظا صزلهم  بِىما  و ؾً و ظيـ  ٧. مً  هدُجت إلزخالٝزخُاع ي  ٖملُت ؤلا 

ٌ جل٪ اإلاغجبُت باإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلٞغاص و مهى تام  بٗضما جبحن لىا مً زال٫ الىخاثج الؿاب٣ت ؤن هٞغ

ت لخإزحر ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت  َىا٥ بالٟٗ. وظىص لٟغو٢اث مٗىٍى

 الؿُاخُت هدُجت هدُجت إلزخالٝ َاجحن الخانِخحن.
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جغوٍج اإلاىخجاث خإزحر ٖىهغ لبحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت  للم٣اعهاث البٗضًت (LSD)بزخباع و بةؾخسضا   

الؿُاخُت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي ا٦دكٟىا ؤن طوي اإلاؿخىي ؤلابخضاج  َم ألا٢. اَخماما هاظا الٗىهغ 

م للىظهت  1.16خُض بلٜ اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباتام  )ؤي ؤن التروٍج ل ًازغ جماما ي  ٖملُت بزخُاَع

ي بَما  بظاث الٗىهغ خُض بلٜ الؿُاخُت( بِىما ٧ان لظوي مؿخىي الضعاؾاث الٗلُا ؤٖلى مؿخى 

م(  بط ؤن َىا٥  3.60اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباتام  وظىص )ؤي ؤن التروٍج ٖىهغ مازغ ي  ٖملُت بزخُاَع

 : بحن ٧. مً (57) خؿب ما َى مبحن ي  الجضو٫  ( ≥ 35303P-Valueٟغو٢اث طاث صللت بخهاثُت )ل

 غاص طوي اإلاؿخىي ألاؾاسخي و ألاٞغاص طوي ألاٞ ٖىض زخُاع ٖملُت ؤلا ي   التروٍجمؿاَمت ٖىهغ  ٢ىة

ت ؤلابخضاج اإلاؿخىي   ألاويى. لهالر اإلاجمٖى

  و ألاٞغاص طوي  شاهىي ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي ال ٖىض٢ىة مؿاَمت ٖىهغ التروٍج ي  ٖملُت ؤلازخُاع

ت ألاويى.  اإلاؿخىي ؤلابخضاج  لهالر اإلاجمٖى

  و ألاٞغاص طوي  جامع ٞغاص طوي اإلاؿخىي الألا  ٖىض٢ىة مؿاَمت ٖىهغ التروٍج ي  ٖملُت ؤلازخُاع

ت ألاويى.  اإلاؿخىي ؤلابخضاج  لهالر اإلاجمٖى

  و ألاٞغاص  الضعاؾاث الٗلُا ألاٞغاص طوي مؿخىي  ٖىض٢ىة مؿاَمت ٖىهغ التروٍج ي  ٖملُت ؤلازخُاع

ت ألاويى.  طوي اإلاؿخىي ؤلابخضاج  لهالر اإلاجمٖى

 و ألاٞغاص طوي  ٗلُاع ٖىض ألاٞغاص طوي مؿخىي ال٢ىة مؿاَمت ٖىهغ التروٍج ي  ٖملُت ؤلازخُا

ت ألاويى. جامع اإلاؿخىي ال  لهالر اإلاجمٖى

 كىد ول مظخىي كلمي تروٍجلىصس الل( للملازهاث البلدًت بحن اإلاخىطؼاث الخظابُت LSD(: هخاثج ازخباز)57الجدٌو )
 اإلاالخـت الداللت ؤلاخصاثُت الفسق بحن اإلاخىطؽ الخظابي للمجمىكخحن مصدز الفسوكاث

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.021 2.2500 ببخداجي -ؤطاس ي 

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.033 1.97059 ببخداجي - زاهىي 

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.017 2.10959 ببخداجي-حامعي

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.006 2.43963 ببخداجي -دزاطاث كلُا 

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.028 0.33004 حامعي -دزاطاث كلُا 

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

٣تو بةؾخسضا   بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت لخإزحر ٖىهغ جغوٍج لل٨ك٠ ًٖ مهضع الٟغو١  هٟـ الٍُغ

جإزغا بٗىهغ التروٍج َم ألا٢. ع الخجا مهىت ألاٞغاص جم الخىن. بيى ؤن ٞئتاإلاىخجاث الؿُاخُت خؿب 

ت م للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى )ؤي ؤن التروٍج  2.56خُض بلٜ اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباتام  ٖىض بزخُاَع

ا ما ٣ِٞ ًازغ  خُض بلٜ ذ ٞئت الٗما٫ الُىمُحن ألا٦ثر هاظا الٗىهغ بِىما ٧اه  (بجساط ٢غاعاتامي  هٖى
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خُض ْهغث  ( بجساط ٢غاعاتامي   بكضة التروٍج ٖىهغ مازغ )ؤي ؤن  4.50اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباتام 

 بحن ٧. مً:  (58)( خؿب ما َى مبحن ي  الجضو٫  ≥ 35303P-Valueضللت بخهاثُت )الٞغو٢اث طاث 

  ت الجااثُت ٖىض بزخُاع ٖملُت ي   جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُتٖىهغ  صعظت جإزحر ٞئت  الىظهت الخمٍى

تلهالر ا ٞئت الخجاع و البُالحن   ألاويى. إلاجمٖى

  ت الجااثُت ٖىض بزخُاع ٖملُت ي   جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُتٖىهغ  صعظت جإزحر ٞئت  الىظهت الخمٍى

ت ٞئت الخجاع و الُال    ألاويى. لهالر اإلاجمٖى

  ت الجااثُت ٖىض بزخُاع ٖملُت ي   جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُتٖىهغ  صعظت جإزحر ٞئت  الىظهت الخمٍى

ٟحن  ت ٞئت الخجاع و اإلاْى  ألاويى. لهالر اإلاجمٖى

  ت الجااثُت ٖىض ٞئت صعظت جإزحر ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الخمٍى

ٟحنو ٞئت اإلا الٗما٫ الُىمُحن ت ألاويى. ْى  لهالر اإلاجمٖى

  ت الجااثُت ٖىض ٞئت صعظت جإزحر ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الخمٍى

ت ألاويى. الخجاع و ٞئت  ٗما٫ الُىمُحنال  لهالر اإلاجمٖى

  ت الجااثُت ٖىض ٞئت صعظت جإزحر ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الخمٍى

ت ألاويى. الخجاع و ٞئت  طوي اإلاهً ألازغي   لهالر اإلاجمٖى

 فئت مهىُتكىد ول  تروٍجلىصس اللخظابُت ( للملازهاث البلدًت بحن اإلاخىطؼاث الLSD(: هخاثج ازخباز)58الجدٌو )
 اإلاالخـت الداللت ؤلاخصاثُت الفسق بحن اإلاخىطؽ الخظابي للمجمىكخحن مصدز الفسوكاث

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.017 0.93133 جاحس -بدون مهىت

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.02 1.07440 جاحس -ػالب 

 فسق ذو داللت بخصاثُتوحىد  0.021 0.74905 جاحس -مىؿف

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.020 1.18845 مىؿف -كامل ًىمي 

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.001 1.93750 جاحس -كامل ًىمي

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.01 0.92956 جاحس -مهً ؤزسي 

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت  . الفسطُت الفسكُت الظادطت:6.2.3

هاججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت  ألافساد )اللىصس البؼسي(كىصس  ظاَمت( إلا0.05)

 ألفساد".لبزخالف الخصاثص الشخصُت 

لىظهت ا ي  ألاٞغاص )الٗىهغ البكغي( غ ٖىه اإلابحن لخدلُ. جباًً جإزحر  (59) الجضو٫ بخٟدو مٗلىماث 

ا ٦م٣هض جااج  الؿُاخُت ت ٖلى بزخُاَع لؼواع الصخهُت لخهاثو زخالٝ الهدُجت إل  الخمٍى

Value-P )لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت  ٧اٞت الخهاثواإلادؿىبت ٖىض  (f)  هالخٔ ؤن ٢ُمت اإلادخملحن
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غي اإلامش.بةؾخصىاء ٢ُمتاا ٖىض (، 0.05 ≤ ( التي ٧اهذ = f 3.343اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلٞغاص ) اإلاخٛحر الجَى

٣ا لىٟـ ال٣اٖضة اإلاٗغوٞت   0.05طاث صللت بخهاثُت ؤ٢. مً  ا ي  َظٍ الخالت ٞو و بالخاي  ٩ًىن يغوٍع

ت لخإزحر  يٗض  وظىص ؤجغي بمُ٘ الٟغيُاث الٗضمُت التي ؤن ه٣ب. ظ الٗىهغ ٞغو٢اث طاث مٗىٍى

ت هدُجت إلزخالٝ للٗىام. الصخهُت لؤلٞغاص اإلاخمشلت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُ البكغي ي  ت الخمٍى

اإلاغجبِ باإلاخٛحر ٌٞ ٞغى الٗض  بِىما ًخم ع )الجيـ  الؿً  الخالت الٗاثلُت  اإلاهىت  الضز.(  

ت ٟغو٢اثلىظىص باإلاؿخىي الخٗلُمي ألٞغاص الُٗىت  هٓغا ل ٖلى ٖملُت  َظا الٗىهغ  ؿاَمتإلا مٗىٍى

 اإلاجُبحن.هدُجت إلزخالٝ اإلاؿخىي الخٗلُمي  َا لبضً. جااج بزخُاع 
 

 

 الشخصُت. الخصاثصكملُت ؤلازخُاز  بةزخالف  في اللىصس البؼسي في الىحهت الظُاخُت(: جباًً جإزحر 59لجدٌو )ا

 اللدمُت الفسطُت كلى الخىم الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.960 0.003 الجيع

 ملبىلت 0.354 1.106 الظً

 ملبىلت 0.523 4090. ؤلاحخماكُت الخالت

 مسفىطت 0.011 3.343 اإلاظخىي الخللُمي

 ملبىلت 0.842 0.410 اإلاهىت

 ملبىلت 0.379 1.066 الدزل

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج  ا

٧ان بحن الٟغو٢اث ل٪ جمهضع    ؤنللم٣اعهاث البٗضًت (LSD)بزخباع و ٢ض جىنلىا مً زال٫ بؾخٗما٫ 

اث اإلاظ٧ىعة ي   وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت بحن ٧. مً: الظي ًىضر ( 60) الجضو٫  اإلاجمٖى

  ألاٞغاص طوي ظهت ال٣هض الجااج  ٖىض ي  بزخُاع ٞغاص )الٗىهغ البكغي( ٖىهغ ألا  جإزحر ؤَمُت مضي

ت جامع  اإلاؿخىي ألاؾاسخي و ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي ال ؤٖلى  ذألاويى التي خ٣٣لهالر اإلاجمٖى

ا  .4.75 ث ٢ضعمخىؾِ خؿاب  بحن ٧اٞت اإلاجمٖى

  ألاٞغاص طوي ظهت ال٣هض الجااج  ٖىض ي  بزخُاع ٞغاص )الٗىهغ البكغي( ٖىهغ ألا  جإزحر ؤَمُت مضي

ت ألاويى التي خ٣٣جامع  و ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي ال الضعاؾاث الٗلُامؿخىي   ذ زاو لهالر اإلاجمٖى

اؤٖلى مخىؾِ خؿاب  .4.40 ث ٢ضع  بحن ٧اٞت اإلاجمٖى

 .كىد ول مظخىي كلمي للىصس ألافساد( للملازهاث البلدًت بحن اإلاخىطؼاث الخظابُت LSD(: هخاثج ازخباز)60الجدٌو )

 اإلاالخـت الداللت ؤلاخصاثُت الفسق بحن اإلاخىطؽ الخظابي للمجمىكخحن مصدز الفسوكاث

 اللت بخصاثُتوحىد فسق ذو د 0.045 0.77517 حامعي -ؤطاس ي 

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.001 0.42669 حامعي -دزاطاث كلُا 

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج
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( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ): الفسطُت الفسكُت الظابلت. 7.2.3

بزخالف الخصاثص هاججت كً لىحهت الظُاخُت الخمىٍت في بزخُاز ا الخصمتكىصس ظاَمت إلا

 ألفساد".لالشخصُت 
 

 الشخصُت. الخصاثصكملُت ؤلازخُاز  بةزخالف  في الخصمت(: جباًً جإزحر كىصس 61الجدٌو )

 اللدمُت الفسطُت كلى الخىم الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.336 0.929 الجيع

 ملبىلت 0.746 0.486 الظً

 ملبىلت 0.523 4090. ت ؤلاحخماكُتالخال

 مسفىطت 0.017 3.075 اإلاظخىي الخللُمي

 ملبىلت 0.191 1.495 اإلاهىت

 ملبىلت 0.606 0.724 الدزل

 SPSS V.20اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج 

الٗىام.  ضعوؾت ٖىض جباًًٖملُت الخُاع اإلاي   الخؼمتزحر ٖىهغ ألخباًً الجدلُ. مً زال٫ ٢غاءة هخاثج 

لم  (61)اإلاىضخت ي  الجضو٫ اإلادؿىبت ٖىض ٧. الٗىام.  (f)ؤن ٢ُمت  هغي   الُٗىت ٞغاصأل الصخهُت 

ٞغاص هالء ألا ٖىض اإلاؿخىي الخٗلُمي لٚحر ؤن هٟـ ال٣ُمت (، P-Value ≥ 0.05)ج٨ً طاث صللت بخهاثُت 

(3.075f = ً٧اهذ طاث صللت بخهاثُت ؤ٢. م )ظمُ٘ الٟغيُاث الٗضمُت التي  ٖلُه جم ٢بى٫    و0.05

ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  الخؼمتلخإزحر ٖىهغ  بخهاثُتٞغو٢اث طاث صللت  يحكحر ٖض  وظىص ؤ

ت هدُجت إلزخالٝ الجيـ  ٌ  ألاٞغاص صز.و اإلاهىت  و الخالت الٗاثلُت  و الؿً   و  الخمٍى  بِىما جم ٞع

طاث صللت  ُمي و ٢بى٫ الٟغى البضً. هدُجت لىظىص ٞغو٢اثٖىض ٖام. اإلاؿخىي الخٗل ٟغى الٗض ال

 إلاؿخىي الخٗلُمي لؤلٞغاص.زخالٝ اإل  ٌٗؼي  ؤلازخُاع ٖىهغ الخؼمت ي  ٖملُت لخإزحر  بخهاثُت

بحن اإلاخىؾُاث  (≥ 35303P-Valueطاث صللت بخهاثُت )ؤن مهضع جل٪ الٟغو٢اث  (62)٦ما ٌكحر الجضو٫ 

 اإلاضعوؾت ٧اهذ بحن ٧. مً: ٗملُتالي  ىهغ إلاضي مؿاَمت َظا الٗالخؿابُت 

  ت بحن ألاٞغاص طوي ٖملُت ي   خؼمتٖىهغ ال٢ىة مؿاَمت مضي بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت ألاويى التي خ٣٣الجامع  اإلاؿخىي ألاؾاسخي و ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي  ؤٖلى  ذلهالر اإلاجمٖى

اث ٌؿاوي   .4.33مخىؾِ خؿاب  بحن ٧اٞت اإلاجمٖى

  ت بحن ألاٞغاص طوي ٖملُت ي   خؼمتٖىهغ المؿاَمت  ٢ىةمضي بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ت ألاويى التي خ٣٣الجامع  و ألاٞغاص طوي اإلاؿخىي  مؿخىي الضعاؾاث الٗلُا  ذ زاو لهالر اإلاجمٖى

 .3.75مخىؾِ خؿاب  بحن ٧اٞت اإلاجمىٖاث ٌؿاوي ٦بر ؤ
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 لبلدًت بحن اإلاخىطؼاث الخظابُت للىصس ألافساد كىد ول مظخىي كلمي.( للملازهاث اLSD(: هخاثج ازخباز)62الجدٌو )

 اإلاالخـت الداللت ؤلاخصاثُت الفسق بحن اإلاخىطؽ الخظابي للمجمىكخحن مصدز الفسوكاث

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.045 0.77517 حامعي -ؤطاس ي 

 وحىد فسق ذو داللت بخصاثُت 0.001 0.42669 حامعي -دزاطاث كلُا 

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) . الفسطُت الفسكُت الثامىت:8.1.3

بزخالف الخصاثص هاججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت  ؼساهتكىصس الظاَمت إلا

 ألفساد".لالشخصُت 

 الشخصُت. الخصاثصكملُت ؤلازخُاز  بةزخالف  الؼساهت في(: جباًً جإزحر كىصس 63)الجدٌو 

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 مسفىطت 0.032 4.657 الجيع

 ملبىلت 0.655 0.612 الظً

 ملبىلت 0.405 6960. الخالت ؤلاحخماكُت

 ملبىلت 0.275 1.289 اإلاظخىي الخللُمي

 ملبىلت 0.148 1.647 هىتاإلا

 ملبىلت 0.662 0.649 الدزل

 SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

إل ٖلى اإلاٗلىماث اإلابِىت ي  ي  بزخُاع  الكغا٦تاإلاىضر لخدلُ. جباًً جإزحر ٖىهغ  (63)الجضو٫  بٗض ؤلَا

ت  اإلادؿىبت ٖىض  (f)لصخهُت لؤلٞغاص  هالخٔ ؤن ٢ُم بزخالٝ الٗىام. اٖىض الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

و ٧ان ؤلاؾخصىاء ي  ٢ُمتاا ٖىض اؾخسضا    (P-Value ≥ 0.05)٧اٞت الٗىام. لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت 

غي خُض بلٛذ  ٦ما  0.05 طاث صللت بخهاثُت ؤ٢. مً و ه  ٢ُمت( = 3.075f)ٖام. الجيـ ٦مخٛحر ظَى

الٟغيُاث الٗضمُت التي جا٦ض ؤهه ل وظىص إلزخالٞاث   بصخت ظمُ٘ و مىه هجؼ   وعص ي  طاث الجضو٫ 

ت ي  مؿاَمت ٖىهغ  ت ألاٞغاص ل ي  بزخُاع  الكغا٦تمٗىٍى  هدُجت إلزخالٝلىظهت الؿُاخُت الخمٍى

  ي  خحن اإلاهىت  الضز.( اإلاؿخىي الخٗلُمي  للٗىام. الصخهُت اإلاخمشلت ي  )الؿً  الخالت الٗاثلُت 

ٌ الٟغى الٗض   اإلاغجبِ بالجيـ و ه٣ب. الٟغى البضً. الظي ًا٦ض ؤن َىا٥ ٞٗال ٞغو٢اث طاث هٞغ

ت هدُجت إلزخالٝ ظيـ  صللت بخهاثُت لخإزحر ٖىهغ الكغا٦ت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ؤجاً ًملً  3.71ألاٞغاص. خُض ٌكحر اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباث ؤلاهار اإلاغجبُت هاظا الٗىهغ الظي بلٜ 

ُا ت م٣اعهت بٟئت الظ٧ىع التي بلٜ إٖل ء ؤَمُت ؤٖلى لٗىهغ الكغا٦ت ي  الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

 . 3.17اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباتام 
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 :ثالثتبزخباز الفسطُت ال .3.3

ج 0.05ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت )" ( إلاظاَمت كىاصس اإلاٍص

ت هاججت كً بمخالن ألافساد ليل مً دافم  الدظىٍلي في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلاطخىؼاف".

٣ت اإلاؿخسضمت ؾاب٣ا إلزباث صخت الٟغيُت الشاهُت  خاولىا الخإ٦ض مً صخت  بةؾخٗما٫ هٟـ الٍُغ

ُت التي جضز. يمً الٟغيُت الغثِؿُت الشالشت اإلاظ٧ىعة ؤٖال  ت الٟغيُاث الٟٖغ ٍ والتي جخمش. مجمٖى

 ي :

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت )الفسطُت الفسكُت ألاولى:  .1.3.3

اججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت ه وفسة و جىىق اإلاىخجاث الظُاخُتكىصس ظاَمت إلا

 ."طخىؼافاللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلا فساد ليل مً دافم بمخالن ألا 

غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  اإلابحن ؤصهاٍ لىخاثج جدلُ. ج (64)مً زال٫ الجضو٫  باًً جإزحر ٖىهغ ٞو

 (f)بزخُاع وظهت ال٣هض الجااثُت هدُجت إلمخال٥ واخض مً الضواٞ٘ اإلاظ٧ىعة  هالخٔ ؤن ٧. ٢ُم 

٧اٞت   و ٖلُه ه٣ب. (P-Value ≥ 0.05)ٖىض ٧. مً جل٪ الضواٞ٘ لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت  اإلادؿىبت

 0.05الٟغيُاث الٗضمُت خُض ؤهه خ٣ا ل ًىظض ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت 

ت هدُجت إلمخال٥  غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى لخإزحر  ٖىهغ ٞو

ُه و ؤٞغاص الُٗىت ل٩. مً صواٞ٘   .ؤلاؾخجما   ؤلاؾخ٨كاٝ( )الٗالط  الغاخت  التٞر

ازة. وفسة و جىىق اإلاىخجاث الظُاخُت في(: جباًً جإزحر كىصس 64الجدٌو )  كملُت ؤلازخُاز  هدُجت قإمخالن دافم مً دوافم الٍص

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.101 2.704 اللالج

 ملبىلت 0.460 0.547 الساخت

 ملبىلت 0.352 0.869 ؤلاطخجمام الترفُه و 

 ملبىلت 0.730 0.119 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) الفسطُت الفسكُت الثاهُت:. 2.3.3

بمخالن هاججت كً ز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت في بزخُا حىدة اإلاىخجاث الظُاخُتكىصس  ظاَمتإلا

 ."افم اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلاطخىؼافألافساد ليل مً د
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باًً مؿاَمت ٖىهغ ظىصة هخاثج جدلُ. جالظي ٌٗغى  (65)الجضو٫ بىاءا ٖلى اإلاٗلىماث اإلاىضخت ي  

ت هدُجت إلمخال٥ واخض مً الضواٞ٘ اإلاخمشلت ي    اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ُه و ؤلاؾخجما   ؤلاؾخ٨كاٝ( ٖىض ٧. صاٞ٘  اإلادؿىبت (f)  هالخٔ ؤن ٢ُم )الٗالط  الغاخت  التٞر

ُه و ؤلاؾخجمــــــا   و صاٞ٘ ؤلاؾخ٨كـــــاٝ لم ج٨ً لم ج٨ً طاث صللــــت بخهـــاثُت      الــــــغاخت  و صاٞ٘ التٞر

(0.05 ≥ Value-P)،  .٧اٞت الٟغيُاث الٗضمُت التي جغي ؤهه ل وظىص إلزخالٞاث طاث صللت و ٖلُه ه٣ب

إلاؿاَمت ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت  0.05بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت 

 طٗال اإلادؿىبت ٖىض صاٞ٘ ال (f) تٚحر ؤن ٢ُمالجااثُت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت ل٩. مً جل٪ الضواٞ٘.  

(f=3.543)  ٧اهذ طاث صللت بخهاثُت(0.05 ≤ Value-P)   و ٖلُه ٌ   و ه٣ب. الٟغى الٟغى الٗض هٞغ

إلاؿاَمت ٖىهغ  0.05وظىص إلزخالٞاث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت البضً. الظي ٌكحر بيى 

خُض  .لضاٞ٘ الٗالط اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الجااثُت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت ظىصة

ت بٛغى الٗالط بيى البدض ًٖ جل٪ الىظهاث  ًمُ. ألاٞغاص الظًً ًؼوعون الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

  ؤما 4.31التي جخمحز بجىصة ٖالُت اإلاىخجاث الؿُاخُت )اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباث َالء ٧ان ٌؿاوي 

ت التي ل جمخل٪ صاٞ٘ الٗالط ٌؿاوي  ( التي جمخل٨ها بُٛت جلبُت و بقبإ 4.05اإلاخىؾِ الخؿاب  للمجمٖى

 الخاظُاث اإلالخت التي ًمخل٩ىجاا اإلاخمشلت ي  الخسلو مً اإلاكا٧. الصخُت التي ٌٗاهىن مجاا.

ازةكملُت ؤلازخُاز   حىدة اإلاىخجاث الظُاخُت في(: جباًً جإزحر كىصس 65الجدٌو )  .هدُجت قإمخالن دافم مً دوافم الٍص

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت ُتالداللت ؤلاخصاث Fكُمت  

 مسفىطت 0.049 3.543 اللالج

 ملبىلت 0.302 1.068 الساخت

 ملبىلت 0.534 0.387 الترفُه و ؤلاطخجمام

 ملبىلت 0.625 0.239 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

( 0.05حد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت )"ال ًى  الفسطُت الفسكُت الثالثت: .3.3.3

بمخالن هاججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت  حظلحر اإلاىخجاث الظُاخُتكىصس  ظاَمتإلا

 ."فم اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلاطخىؼافألافساد ليل مً دا

باًً مؿاَمت ٖىهغ حؿٗحر اإلاىخجاث لُ. جهخاثج جدالتي جىضر  (66)الجضو٫ مً زال٫ اإلاٗلىماث ي  

ت هدُجت إلمخال٥ ؤخض الضواٞ٘ التي قملتاا الضعاؾت   الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ُه و ؤلاؾخجما   و ٦ظا صاٞ٘  اإلادؿىبت (f)هالخٔ ؤن ٢ُم  ٖىض ٧. مً صاٞ٘ الغاخت  و صاٞ٘ التٞر

٧اٞت الٟغيُاث الٗضمُت   و ٖلُه ه٣ب. (ueVal-P ≤ 0.05)لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت  ؤلاؾخ٨كاٝ
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إلاؿاَمت ٖىهغ حؿٗحر  0.05التي جغي ؤهه ل وظىص إلزخالٞاث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت 

اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الجااثُت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت ل٩. مً جل٪ الضواٞ٘ الشالزت 

-P)طاث صللت بخهاثُت  ٧اهذ (f=3.883)ٖىض صاٞ٘ الٗالط  اإلادؿىبت (f)٢ُمت اإلاظ٧ىعة. بِىما ٧اهذ 

0.05 ≤ Value) الٟغى الٗض  و ٢بى٫ الٟغى البضً. الظي ًا٦ض ؤن َىا٥ ٞغ٢ا طا صللت   و ٌ ظب ٞع

إلاؿاَمت ٖىهغ حؿٗحر اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت  0.05بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت 

ت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت لضاٞ٘ الٗالط  خُض ٌٗخبرون ؤن الؿٗغ ٌٗخبر ٖامال ٌٗض ٖامال الجااثُت هدُج

ت التي ؾحزوعوجاا )اإلاخىؾِ الخؿاب  إلظاباث َالء  مازغا بكضة ي  بزخُاع  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ًغظ٘  ( و 3.96  ؤما اإلاخىؾِ الخؿاب  للمجمىٖت التي ل جمخل٪ صاٞ٘ الٗالط ٌؿاوي ٧4.25ان ٌؿاوي 

 طل٪ بيى ٖضة ٖىام. ًم٨ً ؤن ٩ًىن مجاا:

 اعاتام لهظٍ الىظهاث ما ٩ًلٟهم ج٩ال٠ُ ٖالُت؛  اعجٟإ مٗض٫ ٍػ

  اعجٟإ مٗضلث اإلاضة التي ٣ًًىجاا ي  جل٪ الىظهاث التي ًم٨ً ؤن جدملهم ج٩ال٠ُ بًىاء ٖالُت

 ٚالبا؛

 خضماث الؿُاخُت اإلا٣ضمت ًم٨ً ؤن ٌٗخبر البٌٗ مجام ان ألاؾٗاع اإلاغجٟٗت صلُ. ٖلى ظىصة ال

 ي  الىظهت الؿُاخُت  و بالخاي  ٩ًىن الؿٗغ مُٗاعا لهالء ي  بزخُاع الىظهت الجااثُت.

ازةكملُت ؤلازخُاز   حظلحر اإلاىخجاث الظُاخُت في(: جباًً جإزحر كىصس 66الجدٌو )  .هدُجت قإمخالن دافم مً دوافم الٍص

 ُت اللدمُتالخىم كلى الفسط الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 مسفىطت 0.050 3.883 اللالج

 ملبىلت 0.821 0.052 الساخت

 ملبىلت 0.887 0.020 الترفُه و ؤلاطخجمام

 ملبىلت 0.696 0.152 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

( 0.05بخصاثُت كىد مظخىي داللت )"ال ًىحد فسوق ذاث داللت  الفسطُت الفسكُت السابلت:. 4.3.3

بمخالن هاججت كً اإلاىخجاث الظُاخُت في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت  جىشَمكىصس  ظاَمتإلا

 اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلاطخىؼاف".الافساد لدافم 

إل ٖلى الجضو٫  اإلاىخجاث  باًً مضي مؿاَمت ٖىهغ  جىػَ٘هخاثج جدلُ. ج الظي ٌٗغى (67) باإَل

اعتاا  هدُجت إلمخال٥ واخض مً الضواٞ٘ ألاعبٗت  ت بُٛت ٍػ الؿُاخُت ي  بزخُاع وظهت ؾُاخُت خمٍى

        لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُتٖىـــض ٧. َظٍ الـــــضواٞ٘  اإلادؿىبت (f)اإلاضعوؾـــــت  هالخٔ ؤن ٧. ٢ُم 

(P-Value ≥ 0.05) .ض ؤهه خ٣ا ل ًىظض ٞغو٢اث طاث صللت ٧اٞت الٟغيُاث الٗضمُت خُ  و ٖلُه ه٣ب
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غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت  0.05بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت  لخإزحر  ٖىهغ ٞو

ت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت ل٩. مً صواٞ٘  ُه و ؤلاؾخجما   الؿُاخُت الخمٍى )الٗالط  الغاخت  التٞر

 .ؤلاؾخ٨كاٝ(

ازةكملُت ؤلازخُاز   اإلاىخجاث الظُاخُت في جىشَمر (: جباًً جإزح67الجدٌو )  .هدُجت قإمخالن دافم مً دوافم الٍص

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.165 1.934 اللالج

 ملبىلت 0.733 0.116 الساخت

 ملبىلت 0.322 0.982 الترفُه و ؤلاطخجمام

 تملبىل 0.510 0.436 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) الفسطُت الفسكُت الخامظت: .5.3.3

بمخالن هاججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت  جسوٍج اإلاىخجاث الظُاخُتكىصس  ظاَمتإلا

 ."افم اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلاطخىؼافدألافساد ليل مً 

باًً لخإزحر ٖىهغ  جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع وظهت ؾُاخُت خالجدلُ. مً زال٫ مسغظاث 

ت هدُجت للخباًً ي  بمخال٥ واخض مً الضواٞ٘ مىي٘ الضعاؾت  هالخٔ ؤن ٧. ٢ُم   اإلادؿىبت (f)خمٍى

و بالخاي    (P-Value ≥ 0.05) لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُتغاخت  و ؤلاؾخ٨كاٝ ٖىـــض ٧. صاٞ٘ الٗالط  ال

ٌؿخىظب يغوعة ٢بى٫ الٟغيُاث الٗضمُت التي حكحر بيى ٖض  وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض 

ت  0.05مؿخىي الضللت  لخإزحر ٖىهغ جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ُه و هدُجت إلم خال٥ ؤٞغاص الُٗىت ل٩. مً الضواٞ٘ الشالزت الؿاب٣ت الظ٦غ  ٚحر ؤن ٢ُمتاا ٖىـــض صاٞ٘ التٞر

ٌ الٟغى الٗض  و ٌؿدبض٫   (Value-P ≥ 0.05) طاث صللت بخهاثُت ؤلاؾخجما  ٧اهذ و مىه ؾحٞر

زحر ٖىهغ لخإ 0.05بالٟغى البضً. الظي ًا٦ض وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت 

ت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت لضاٞ٘  جغوٍج اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

ُه و ؤلاؾخجما   و جٟؿغ َظٍ الىدُجت بيى ٖض  مبالة َالء بيى بمضي ٢ىة ظهىص التروٍجُت ٦كٍغ  التٞر

)اإلاخىؾِ الخؿاب  ن َظا الضاٞ٘ ؤو ٖام. مهم ي  بزخُاع الىظهاث الؿُاخُت م٣اعهت بالظًً ل ًمخل٩ى 

خُض ؤن بمخال٦هم  (3.65ٌؿاوي  للٟئت الشاهُت  ؤما اإلاخىؾِ الخؿاب  ٧3.19ان ٌؿاوي  للٟئت ألاويى

ُه و ؤلاؾخجما  ؤنال ٩ًىن ؾببا ي  ٖض  خاظتام اإلالخت للمٗلىماث ًٖ الىظهاث  بت ي  التٞر للٚغ

ً ل ًمخل٩ىن صاُٞٗت ت م٣اعهت بأزٍغ ت و بالخاي  ًبدشىن مهاصع و مٗلىماث  الؿُاخُت الخمٍى ٢ٍى
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اصة ٢ىة  اعتاا  ما ٢ض ٌٗؼػ بم٩اهُت ٍػ بت ؤو ؤلاَخما  بٍؼ مسخلٟت للخٗٝغ ٖلى جل٪ اإلاىا٤َ ٢ب. الٚغ

اث اإلاساَغ اإلاضع٦ت.   الضاُٞٗت لضحام م٘ جسٌُٟ مؿخٍى

ازةهدُجت قإ كملُت ؤلازخُاز   اإلاىخجاث الظُاخُت في جسوٍج(: جباًً جإزحر 68الجدٌو )  .مخالن دافم مً دوافم الٍص

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.288 1.132 اللالج

 ملبىلت 0.228 1.459 الساخت

 مسفىطت 0.001 10.627 الترفُه و ؤلاطخجمام

 ملبىلت 0.307 1.048 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 هامجاإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بس 

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) الفسطُت الفسكُت الظادطت:. 6.3.3

ت  ألافساد )اللىصس البؼسي(كىصس ظاَمت إلا  بمخالنهاججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى

 ."اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلاطخىؼافألافساد ليل مً دافم 

ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  ألاٞغاص )الٗىهغ البكغي(ٖىهغ إلاؿاَمت خباًً الهخاثج جدلُ.  مً زال٫

ت هدُجت إلمخال٥  اعة اإلابِىت ي  الجضو٫ صواٞ٘ صاٞ٘ مً الخمٍى  (f)ؤن ٢ُم  ًم٨ً ؤن هالخٔ  (69)الٍؼ

ُه و ؤلاؾخجمـا ي   اإلاخمشلت  اٞ٘و ضمً الاإلادؿىبت ٖىض ٧.    و ؤلاؾخ٨كاٝ لم ج٨ً طاث الـغاخت  التٞر

٣ا لىٟـ ال٣اٖضة اإلابِىت ؾاب٣ا  (،Value-P ≤ 0.05)صللـت بخهـــاثُت  و بالخاي  ٞةن الًغوعة حؿخضع  ٞو

ل وظىص إلزخالٞاث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  التي جغي ؤهه٧اٞت الٟغيُاث الٗضمُت  بيى ٢بى٫ 

ي  بزخُاع الىظهت الجااثُت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص  بكغي(ألاٞغاص )الٗىهغ الإلاؿاَمت ٖىهغ  0.05الضللت 

ٌ الٟغى الٗض  اإلاغجبِ بضاٞ٘ الٗالط و ه٣ب. الٟغى . جل٪ الضواٞ٘ىاخض مً الُٗىت ل بِىما هٞغ

ؤي ؤن َىا٥   (Value-P ≥ 0.05)٧اهذ طاث صللت بخهاثُت  ٍاإلادؿىبت ٖىض (f)٢ُمت البضً. هٓغا ألن 

ي  بزخُاع الىظهت  ألاٞغاص إلاؿاَمت ٖىهغ  0.05ٖىض مؿخىي الضللت  طا صللت بخهاثُت بالٟٗ. ٞغ١ 

بت ي  ألاٞغاص بضي الجااثُت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت لضاٞ٘ الٗالط. خُض ً الظًً لهم َظا ألازحر الٚغ

ت الىظهاث بزخُاع  )اإلاخىؾِ خ٘ بٗىهغ بكغي ٖاي  ال٨ٟاءة و اإلاهاعاث التي جخمالؿُاخُت الخمٍى

ت التي ل جمخل٪ صاٞ٘ الٗالط 4.40إلظاباث َالء ٧ان ٌؿاوي الخؿاب     ؤما اإلاخىؾِ الخؿاب  للمجمٖى

و ه  هدُجت مى٣ُُت ٧ىن ؤن الٗىهغ البكغي َى اإلاؿاو٫ ًٖ بهخاط الخضماث ٖالُت ( 4.10ٌؿاوي 

ُت الجىصة التي ًبدض ٖلحاا ألاٞغاص اإلاهخمحن هاظا الىٕى مً الؿُاخت  زانت جل٪ الخضماث اإلاغجب

بالجاهب الٗالج  ٧ىهه البٗض ألاَم الظي جُمذ له َظٍ الٟئت  و بالخاي  وؿخيخج مجضصا ؤَمُت َظا 

٤ مش. َظٍ الىظهاث.   الٗىهغ ي  بهجاح ٖملُت حؿٍى
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ازةكملُت ؤلازخُاز   كىصس ألافساد )اللىصس البؼسي( في(: جباًً جإزحر 69الجدٌو )  .هدُجت قإمخالن دافم مً دوافم الٍص

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 مسفىطت 0.039 4.279 اللالج

 ملبىلت 0.503 0.450 الساخت

 ملبىلت 0.875 0.025 الترفُه و ؤلاطخجمام

 ملبىلت 0.566 0.331 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ): الظابلت الفسطُت الفسكُت. 7.3.3

فم ألافساد لدا بمخالنهاججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت الخصمت كىصس ظاَمت إلا

 ."اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، ؤلاطخىؼاف

إل ٖلى الجضو٫  حر ٖىهغ الخؼمت ي  بزخُاع الىظهت باًً لخإزخالخدلُ. اإلاىضر ل (70)بٗض ٖلى ؤلَا

ت هدُجت إلزخالٝ امخال٥ ألاٞغاص ل٩. مً الضواٞ٘ مىي٘ الضعاؾت  وؿخيخج ؤن ٧.  الؿُاخُت الخمٍى

   ت  ـــــــالط  الغاخــــــٖىض ٧. مً صاٞ٘ الٗ (P-Value ≥ 0.05) لم ج٨ً طاث صللت بخهاثُت اإلادؿىبت (f)٢ُـم 

ُاث الٗضمُت الشالزت التي حكحر بيى ٖض  وظىص ٞغو٢اث طاث صللت و مىه ه٣ب. الٟغي  و ؤلاؾخ٨كاٝ

ت هدُجت  0.05بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت  لخإزحر ٖىهغ الخؼمت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

( Value-P ≥ 0.05) طاث صللت بخهاثُت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت لخل٪ الضواٞ٘  ٚحر ؤن طاث ال٣ُمت ٧اهذ

ُه و ؤلاؾخجما ٖىـــض صاٞ٘ ا ٌ الٟغى الٗض  و ٣ًب. الٟغى البضً. الظي ٌكحر بيى   لتٞر و ٖلُه ؾحٞر

لخإزحر ٖىهغ الخؼمت ي  بزخُاع الىظهت  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت 

ُه و ؤلاؾخجما   خُض بلٜ اإلاخىؾِ  ت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت لضاٞ٘ التٞر الؿُاخُت الخمٍى

إلظاباث الٟئت التي ل جمخل٪  اإلاخىؾِ الخؿاب ي  خحن ٧ان  3.44 إلظاباث َخه الٟئتإلاخىؾِ الخؿاب  ا

ُه و ؤلاؾخجما  بمضي   3.71ٌؿاوي  َظا الضاٞ٘ ما ًض٫ ٖلى ٖض  ؤلاَخما  الٗاي  ألصخا  صاٞ٘ التٞر

ا م٣اعهت باألٞغاص  ما غ َظا الٗىهغ ي  الىظهاث الؿُاخُت ختى ًخم بزخُاَع بت َالء  جٞى ٢ض ًٟؿغ بٚغ

ت ٖالُت ٞحاا بخجغبت الٗضًض مً اإلاىخجاث و الخضماث  ت ٩ًىن لهم خٍغ الضزى٫ ي  ججاع  مٟخىخت مخىٖى

 ي  الىظهت الؿُاخُت ٖىى ؤلالتزا  و الخ٣ُض ببرهامج مٗحن يمً ما ٌؿمى الخؼمت الؿُاخُت.

ازة هدُجتكملُت ؤلازخُاز   الخصمت في(: جباًً جإزحر كىصس 70الجدٌو )  .قإمخالن دافم مً دوافم الٍص

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 ملبىلت 0.886 0.020 اللالج

 ملبىلت 0.120 2.431 الساخت

 مسفىطت 0.042 4.174 الترفُه و ؤلاطخجمام

 ملبىلت 0.172 1.871 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 سهامجاإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث ب
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( 0.05"ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي داللت ) الفسطُت الفسكُت الثامىت: .8.3.3

يل مً لألافساد  بمخالنهاججت كً في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمىٍت  ؼساهتكىصس الظاَمت إلا

 .ؤلاطخىؼاف"و افم اللالج، الساخت، الترفُه و ؤلاطخجمام، د

إل ٖ ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  الكغا٦تٖىهغ لخإزحر خباًً الخدلُ. ل لى اإلاٗلىماث اإلاىضختباإَل

ت هدُجت إلمخال٥  اعة اإلابِىت ي  الجضو٫ صواٞ٘ صاٞ٘ مً الخمٍى  (f)م ــــؤن ٢ُ ًم٨ً ؤن هالخٔ  (71)الٍؼ

ُه و ؤلاؾخجمـاي   اإلاخمشلت ٘ـــاٞو ضمً الض ٧. ــــت ٖىــــاإلادؿىب    و ؤلاؾخ٨كاٝ لم ج٨ً طاث الغاخت  التٞر

ل وظىص  التي جغي بإهه٧اٞت الٟغيُاث الٗضمُت  مما ًاصي بيى ٢بى٫  (،Value-P ≤ 0.05)صللـت بخهـــاثُت 

ي  بزخُاع الىظهت  الكغا٦تٖىهغ  لخإزحر  0.05إلزخالٞاث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت 

ت  ٌ الٟغى . اإلاظ٧ىعة ضواٞ٘للص الُٗىت الجااثُت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاالؿُاخُت الخمٍى ي  خحن ه٣ى  بٞغ

٧اهذ طاث صللت  ٍاإلادؿىبت ٖىض (f)٢ُمت الٗض  اإلاغجبِ بضاٞ٘ الٗالط و ه٣ب. الٟغى البضً. هٓغا ألن 

 0.05صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضللت  و ط ما ٌكحر بيى وظىص ٞغ١   (Value-P ≥ 0.05)بخهاثُت 

ت زخُاع الىظهت ي  ب الكغا٦تإلاؿاَمت ٖىهغ  الجااثُت هدُجت إلمخال٥ ؤٞغاص الُٗىت الؿُاخُت الخمٍى

بحن الىخاثج ؤن لضاٞ٘ الٗالط. 
ُ
  ؤما ٧3.55ان ٌؿاوي  إلظاباث َظٍ الٟئتاإلاخىؾِ الخؿاب  خُض ج

ت التي ل جمخل٪  ٖىهغ الكغا٦ت ٌٗض   ما ًض٫ ؤن 3.48ٌؿاوي َظا الضاٞ٘ اإلاخىؾِ الخؿاب  للمجمٖى

هدُجت ألهه ًخالثم م٘ الخهىنُاث الصخُت  لٟئت الشاهُته باليؿبت للٟئت ألاويى ؤ٦ثر مىل مهما باليؿبت

 لهالء ألاٞغاص.

ازة.71الجدٌو )  (: جباًً جإزحر كىصس الخصمت في كملُت ؤلازخُاز  هدُجت قإمخالن دافم مً دوافم الٍص

 الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  

 مسفىطت 0.640 0.219 اللالج

 ملبىلت 0.633 0.228 الساخت

 ملبىلت 0.053 3.767 الترفُه و ؤلاطخجمام

 ملبىلت 0.898 0.016 ؤلاطخىؼاف

 .SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج
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 :سابلتالفسطُت البزخباز . 4.3

ج 0.05ت )ال ًىحد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي دالل" ( إلاظاَمت كىاصس اإلاٍص

ادة  ت هاججت كً ٍش لي في بزخُاز الىحهت الظُاخُت الخمٍى  ."زبرة ألافسادالدظٍى

٣ها بزخباع نض بةزخباع  ٢مىاالٟغيِخحن الؿاب٣خحن   ١مً زال٫ بؾخٗما٫ هٟـ ال٣اٖضة التي جم ٞو

ت مً الٟغيُاث الٟٖغكالٟغيُت الغثِؿُت الغابٗت التي ح التي جىُىي ٖلحاا        ُتم. بضوعَا مجمٖى

 الظي ج٣ىصها ٢غاءة هخاثجه بيى اؾخيخاط ماًل : (72)و ٧اهذ الىخاثج ٦ما ه  مىضخت ي  الجضو٫ 

غة و جىٕى اإلاىخجاث  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت  .1 لخإزحر ٖىهغ ٞو

ت الجااثُت هدُجت إل  زخالٝ مؿخىي زبرة ألاٞغاص  خُض الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 .(Value-P ≥ 0.05)طاث صللت بخهاثُت ٖىض َظا الٗىهغ  ٧اهذ اإلادؿىبت  (f)ؤن ٢ُمت 

لخإزحر ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت  .2

ت الجااثُت هدُجت إلزخالٝ مؿخى  خُض  ي زبرة ألاٞغاص الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 (.Value-P ≥ 0.05)اإلادؿىبت ٖىض َظا الٗىهغ  ٧اهذ طاث صللت بخهاثُت  (f)ؤن ٢ُمت 

اإلاىخجاث  حؿٗحر لخإزحر ٖىهغ  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت ٖض   .3

ت الجااثُت هدُجت إلزخالٝ مؿخىي زبرة خُض  ألاٞغاص  الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 (.Value-P ≥ 0.05)طاث صللت بخهاثُت  لم ج٨ً اإلادؿىبت ٖىض َظا الٗىهغ  (f)ؤن ٢ُمت 

اإلاىخجاث  جىػَ٘لخإزحر ٖىهغ  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت  .4

ت الجااثُت هدُجت إلزخالٝ مؿخىي زبرة ألاٞغاص خُض   الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 (.Value-P ≥ 0.05)اإلادؿىبت ٖىض َظا الٗىهغ  ٧اهذ طاث صللت بخهاثُت  (f)ؤن ٢ُمت 

اإلاىخجاث  جغوٍجلخإزحر ٖىهغ  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت ٖض   .5

ت الجااثُت هدُجت إلزخالٝ مؿخىي زبرة ألاٞغاص  خُض  الؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 (.Value-P ≥ 0.05)طاث صللت بخهاثُت  لم ج٨ً اإلادؿىبت ٖىض َظا الٗىهغ  (f)ؤن ٢ُمت 

 ؤلاٞغاص )الٗىهغ البكغي(لخإزحر ٖىهغ  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت  .6

ت الجااثُت هدُجت إلزخالٝ مؿخىي زبرة ألاٞغاص  خُض ؤن ٢ُمت  ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

(f)  اإلادؿىبت ٖىض َظا الٗىهغ  ٧اهذ طاث صللت بخهاثُت(0.05 ≤ Value-P.) 
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ي  بزخُاع  الخؼمتلخإزحر ٖىهغ  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت ٖض   .7

ت الجااثُت هدُجت إلزخالٝ مؿخىي زبرة ألاٞغاص   (f)خُض ؤن ٢ُمت  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 (.Value-P ≥ 0.05)طاث صللت بخهاثُت  لم ج٨ً ٗىهغ اإلادؿىبت ٖىض َظا ال

ي  بزخُاع  الكغا٦تلخإزحر ٖىهغ  0.05وظىص ٞغو٢اث طاث صللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صللت ٖض   .8

ت الجااثُت هدُجت إلزخالٝ مؿخىي زبرة ألاٞغاص   (f)خُض ؤن ٢ُمت  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 (.Value-P ≥ 0.05)لت بخهاثُت طاث صل لم ج٨ً اإلادؿىبت ٖىض َظا الٗىهغ 

لي (: جباًً جإزحر 72الجدٌو ) ج الدظٍى  للخبرة التي ًمخلىها ألافساد.في كملُت ؤلازخُاز  هدُجت  كىاصس اإلاٍص

لي اإلادزوطت ج الدظٍى  الخىم كلى الفسطُت اللدمُت الداللت ؤلاخصاثُت Fكُمت  كىاصس اإلاٍص

 مسفىطت 0,050 2,632 وفسة و جىىق اإلاىخجاث الظُاخُت

 مسفىطت 0,042 2,770 اإلاىخجاث الظُاخُتحىدة 

 ملبىلت 0,375 1,039 اإلاىخجاث الظُاخُتحظلحر 

 مسفىطت 0,011 3,808 اإلاىخجاث الظُاخُتجىشَم 

 ملبىلت 0,253 1,368 اإلاىخجاث الظُاخُتجسوٍج 

 مسفىطت 0,024 3,198 ألافساد )اللىصس البؼسي(

 ملبىلت 0,349 1,102 الخصمت

 ملبىلت 0,159 1,738 ؼساهتال

 .SPSS V.20 اإلاصدز: مً بكداد الؼالب بلد ؤلاطخلاهت بمسسحاث بسهامج

٣ت الؿاب٣ت اإلاخمشلت ي  بزخباع   (LSD)و لل٨ك٠ ًٖ مهضع جل٪ الٟغو٢اث ٢مىا بةؾخسضا  الٍُغ

ج الدؿى٣ٍ  ألا  بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت لخإزحر    للم٣اعهتللم٣اعهاث البٗضًت عبٗت اإلاًللت ي  ٖىانغ اإلاٍؼ

 زبرة ألاٞغاص و ٧اهذ الىخاثج ٧الخاي :ؿخىي بةزخالٝ م الجضو٫ ؤٖالٍ ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت

 (≥ 0.050P-Value)ًىظض ٞغ١ طو صللت بخهاثُت للىصس وفسة و جىىق اإلاىخجاث الظُاخُت: باليظبت  .1

غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  بزخُاع ا ت بحن مضي مؿاَمت ٖىهغ ٞو لىظهت الؿُاخُت الخمٍى

اعاث  م٣اعهت بٟئت الظًً لِـ  الجااثُت لهالر ٞئت الظًً ًمخل٩ىن زبرة م٩ىهت مً زالزت ؤو ؤعبٗت ٍػ

اعة.   ي  عنُضَم ؤي ٍػ

  اإلاىخجاث الظُاخُت: حىدةباليظبت للىصس  .2

  ًىظض ٞغ١ طو صللت بخهاثُت(0.050P-Value ≤)  بحن مضي مؿاَمت ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث

ت الجااثُت لهالر ٞئت الظًً ًمخل٩ىن زبرة م٩ىهت الؿُ اخُت ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

اعة.   اعجحن م٣اعهت بٟئت الظًً لِـ ي  عنُضَم ؤي ٍػ اعة واخضة ؤو ٍػ  مً ٍػ
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  ًىظض ٞغ١ طو صللت بخهاثُت(0.050P-Value ≤)  اإلاىخجاث  ظىصةبحن مضي مؿاَمت ٖىهغ

ت الجااثُتالؿُاخُت ي  بزخُاع الىظهت  ٞئت الظًً ًمخل٩ىن زبرة م٩ىهت  لهالر الؿُاخُت الخمٍى

اعاث اعة.   م٣اعهت مً زالزت ؤو ؤعبٗت ٍػ  ٞئت الظًً لِـ ي  عنُضَم ؤي ٍػ

 اإلاىخجاث الظُاخُت: جىشَمباليظبت للىصس  .3

  ًىظض ٞغ١ طو صللت بخهاثُت(0.050P-Value ≤)  بحن مضي مؿاَمت ٖىهغ جىػَ٘ اإلاىخجاث

ت الجااثُت لهالر ٞئت الظًً ًمخل٩ىن زبرة م٩ىهت الؿُاخُت ي   بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

اعاث.   اعجحن م٣اعهت بٟئت الظًً ي  عنُضَم ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٍػ اعة واخضة ؤو ٍػ  مً ٍػ

  ًىظض ٞغ١ طو صللت بخهاثُت(0.050P-Value ≤)  اإلاىخجاث  جىػَ٘بحن مضي مؿاَمت ٖىهغ

ت الجااثُتالؿُاخُت ي  بزخُاع الىظ ٞئت الظًً ًمخل٩ىن زبرة م٩ىهت  لهالر هت الؿُاخُت الخمٍى

اع زالزت ؤو ؤعبٗت مً  اعاثعنُضَم ؤ ي م٣اعهت بٟئت الظًً  اثٍػ  .  ٦ثر مً ؤعبٗت ٍػ

 :ألافساد )اللىصس البؼسي(باليظبت للىصس  .4

  ًىظض ٞغ١ طو صللت بخهاثُت(0.050P-Value ≤)  هغ ألاٞغاص )الٗىبحن مضي مؿاَمت ٖىهغ

ت الجااثُت البكغي( ٞئت الظًً ًمخل٩ىن زبرة م٩ىهت  لهالر ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

اعجحنمً  اعة واخضة ؤو ٍػ اعة.   م٣اعهت ٍػ  ٞئت الظًً لِـ ي  عنُضَم ؤي ٍػ

  ًىظض ٞغ١ طو صللت بخهاثُت(0.050P-Value ≤)  ألاٞغاص )الٗىهغ بحن مضي مؿاَمت ٖىهغ

ت الجااثُتي  بزخُاع ا البكغي( ٞئت الظًً ًمخل٩ىن زبرة م٩ىهت  لهالر لىظهت الؿُاخُت الخمٍى

اعاث اعة.   م٣اعهت مً زالزت ؤو ؤعبٗت ٍػ  ٞئت الظًً لِـ ي  عنُضَم ؤي ٍػ

و ٖلُه وؿخيخج ؤن ٖام. الخبرة التي جخ٩ىن لضي ألاٞغاص هدُجت لترصصَم ٖلى الىظهاث الؿُاخُت 

ت ٌٗؼػ مً صعظت جإزحر ٖىانغ ا غة و جىٕى اإلاىخجاث الخمٍى ٣  اإلاخمشلت ي  ٧. مً "ٞو ج الدؿٍى إلاٍؼ

الؿُاخُت"  و "ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت"  و  "ألاٞغاص )الٗىهغ البكغي( ي  الىظهت الؿُاخُت"  خُض 

بِىما جهبذ ٖىانغ ؤ٦ثر ؤَمُت ي  ٖملُاث الخ٣ُُم بحن الىظهاث الؿُاخُت ؤزىاء ٖملُت الخُاع  

ث الؿُاخُت الظي ٌكحر  بيى ؾهىلت و بم٩اهُت الىنى٫ بيى الىظهاث ٘ اإلاىخجاجدىا٢و ؤَمُت ٖىهغ جىػَ

الؿُاخُت هدُجت إل٦دؿا  الخبرة  خُض ًم٨ً ؤن هٟؿغ طل٪ بة٦دكاٝ الؿاثذ طي الخبرة الٗالُت 

للمٗاًحر الخ٣ُ٣ت التي جمىده عخلت ؾُاخُت طاث ٢ُمت ٖالُت  و بالخاي  ٢ض ًًخ  باإلاٗاًحر ألا٢. ؤَمُت 

لُت الخ٣ُُم  و التي ٢ض ٩ًىن الخىػَ٘ واخضا مجاا  بط هٟهم مً طل٪ ؤن الؿاثذ ٢ض ل ًغاع  ي  ٖم

اإلاؿاٞاث البُٗضة  و  و نٗىبت الىنى٫ بيى الىظهت الؿُاخُت بن َى بالٟٗ. ؤصع٥ بك٩. ل لبـ ُٞه 

ت.  ال٣ُمت التي ًم٨ً ؤن ج٣ضمها الىظهت الؿُاخُت الخمٍى
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 زالصت الفصل:

ت اإلاُضاهُت التي جم الخُغ١ بيى ون٠ مىهجُتاا و جدلُ. هخاثجها يمً مدخى ي َظا بٗض بظغاء الضعاؾ

اصة ٞٗالُت و هجاح  ت مً اإلاٗلىماث التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مٟخاخا مُٟضا لٍؼ الٟه.  جىنلىا بيى مجمٖى

٣  مً ٢ب.  خماص ٖلحاا ي  ٖملُت الخسُُِ الدؿٍى ٣ُت بن جم ؤلٖا الخُِ و ؤلاؾتراجُجُاث الدؿٍى

اث طاث ؤلازخهام و الٟاٖلحن ال٣اثمحن ٖلى َظٍ الىظهاث  خُض جم٨ىا مً زال٫ َظٍ الؿلُ

 ؤن: الخىن. بيىالضعاؾت 

  ٣  ٖلى ٖملُت بزخُاع ج الدؿٍى للىظهت  ألاٞغاصَىا٥ جإزحر مخٟاوث مً خُض ألاَمُت لٗىانغ اإلاٍؼ

ت  خُض ٌٗخبر ٖىهغ ألاٞغاص )الٗىهغ البكغي( الٗاملحن و اإلا ٣ُمحن ي  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

الؿُاخُت ؤَم ٖىهغ مازغ ٖلى َظٍ ألازحرة  ًلُه ٧. مً ٖىهغ ظىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت ي  َظٍ 

ها  ؤما ٖىهغ الدؿٗحر ٩ٞان ي  اإلاغجبت الغابٗت مً خُض مضي  غتاا و جىٖى الىظهاث  زم ٖىهغ ٞو

ت الجااثُت  ؤما الٗىانغ ألاز غي ٞترجبذ ي  مغا٦ؼ مخإزغة مؿاَمخه ي  بزخُاع ألاٞغاص للىظهت الخمٍى

ي  اإلاغجبت الخامؿت جالٍ ٧. مً ٖىهغ الكغا٦ت   زم ٖىهغ  الخؼمت مً الخهي٠ُ خُض ٧ان ٖىهغ

٣ا إلاضي مؿاَمتاا ي  جدضًض  الخىػَ٘  لِؿخ٣غ ٖىهغ التروٍج ي  آزغ جغجِب الٗىانغ الشماهُت ٞو

اعتاا.  ى  ي  ٍػ ت اإلاٚغ  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 ٣  ي  ٖملُت الخُاع   لؤلٞغاص صخهُتالخهاثو لِـ لل ج الدؿٍى ؤزغ ٖلى مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ

ت ل  ٩. مً:بةؾخصىاء وظىص ؤزغ  طو صللت مٗىٍى

ر  الخىػَ٘  الٗىهغ البكغي  الخؼمت" ؿٗحدالإلاؿخىي الخٗلُمي ٖلى مؿاَمت مً ٖىانغ " ا «

ت الجااثُت؛  ي  بزخُاع  الىظهت الخمٍى

ت الجااثُت؛ لجيـ ٖلى مؿاَمت ٖىهغ الكغا٦تا «  ي  بزخُاع  الىظهت الخمٍى

 اإلاهىت ٖلى مضي مؿاَمت ٖىهغ الخىػَ٘ ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت. «

   ٣  اإلاخمشلت ي  )الجىصة  الدؿٗحر ج الدؿٍى لضاٞ٘ الٗالط جإزحر  ٖلى مضي مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ

ت  بِىما ُه     الٗىهغ البكغي  الكغا٦ت( ي  ٖملُت بزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى ًازغ  صاٞ٘ التٞر

 و ؤلاؾخجما  بإَمُت ٖىهغي التروٍج و الخؼمت ٖىض بزخُاع الؼواع لهظٍ ألازحرة.

  اصة حجم جغصصَم ٖلى الىظهاث الؿُاخُت َىا٥ جإزحر لٗام. زبرة الؼواع اإلا٨دؿبت مً زال٫ ٍػ

غة و جىٕى اإلاىخجاث الؿُاخُت  ظىصة اإلاىخجاث ت ٖلى مؿاَمت ٧. مً ٖىانغ ٞو الؿُاخُت   الخمٍى

جىػَ٘ اإلاىخجاث الؿُاخُت  و  ٦ظا الٗىهغ البكغي ي  الىظهت الؿُاخُت ٖلى ٖملُت بزخُاع البضً. 

 الجااج  مً جل٪ الىظهاث ٦جهت ٢هض جااج . 
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 :الخاجمت

اث ؤلا٢خهاصًت هدُجت لٗىام. بِئت الخُاة اإلاٗانغة التي ٧ان لها ألازــغ البالٜ ي  حُٛحر اججاَاث اليكاَ

ي  ٖاإلاىا اإلاٗانغ مً ظهت  و َبُٗت ألاؾىا١ ؤلاؾتاال٦ُت و مخُلباتاا مً ظهت ؤزغي. بغػث نىاٖت 

الؿُاخت ٦إَم ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت التي خ٣٣ذ واخضة مً ؤؾٕغ مٗضلث الىمى ي  الؿىىاث ألازحرة 

٣ا إلاا حكحر بلُه ؤٚلب  و ألاع٢ا . خُض اعج٣ذ م٩اهتاا  غاثاإلااقم٣اعهت بال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت ألازغي ٞو

ا و جىمُتاا  َغ بحن م٩ىهاث ؤلا٢خهاص الٗالمي ٖامت  و ب٢خهاصًـــاث الضو٫ و اإلاىاَــ٤ التي ؾٗذ بيى جٍُى

لئلؾخٟاصة مً ٞىاثضَا ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت زانت. َظٍ الٟىاثض جخمش. ؤؾاؾا ي  زل٤ مهضع َا  

ٝغ ؤهه خ٤٣ ع٢ما و مؿخمغ للٗىاثض اإلاالُت مً زال٫ اإلا ُٖ ضازُ. التي ًجىحاا َظا ال٣ُإ مً ؾى١ 

 ؾاثذ صوي  خؿب بخهاثُاث اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت. ملُاز 1.2  بط ٞا١ م٢2015ُاؾُا لخٗضاصٍ ؾىت 

ؼ الؿلى٥ الخىاٞسخي للىظهاث الؿُاخت اإلاىدكغة ي  بلضان  بن َظٍ الخ٣ُ٣ت ظٗلذ مً خخمُت حٍٗؼ

ما٫ الٗالم و الغق  به ؤمغا ي ها بِئت ألٖا ا بن ه  ؤعاصث مىاظهت اإلاىاٞؿت الكغؾت التي حٗٞغ غوٍع

اإلادُُت هاظا ال٣ُإ  و التي اخخضمذ بٓهىع ٖضص َاث. مً الىظهاث الؿُاخُت الجضًضة ي  البلضان 

الىامُت التي اججهذ نى  َظا اليكاٍ إلاىاظهت الهٗىباث ؤلا٢خهاصًت التي جلم هاا. و ٖلُه ؾعى 

٘ مً ؤصاءَا  ال٣اثمىن ٖلى ٧ . جل٪ الىظهاث بيى جبجي الىماطط و اإلاماعؾاث اإلاىاؾبت و ال٣اصعة ٖلى الٞغ

و ٞٗالُتاا ي  ظظ  خهت ؾى٢ُت مىاؾبت جًمً لها اإلاؿخىي اإلا٣بى٫ مً الٗىاثض ؤلا٢خهاصًت           

 و ؤلاظخماُٖت صون ؤلايغاع باإلا٨دؿباث و اإلاىاعص الُبُُٗت و البُئُت لهظٍ الىظهاث. 

٤ الخضًض  خ اولىا مً زال٫ َظا البدض جىيُذ ألاَمُت البالٛت الىاججت ًٖ جبجي ٞلؿٟت الدؿٍى

بياٞت بيى ٧اٞت اإلاٟاَُم اإلاغجبُت به  و ما ًىُىي ٖلُه مً ٖملُاث و مماعؾاث  ي  بىـــاء جل٪ الىمــاطط 

ؼ جىاٞؿُت و ظاطبُت الىظهاث ا ت الٟٗالت ال٨ُٟلت بخٍٗؼ لؿُاخُت. زانت و ؤن و بَال١ الجهىص الخىمٍى

اليكاٍ الؿُاح  ٦ما َى مٗغوٝ ًخمحز بضعظاث ٖالُت مً الخ٣ُٗض و الخضازــ. ي  ٖملُـاجه ؤلاهخاظُــت     

و ؤلاؾتاال٦ُت ٖلى خض ؾىاء و التي جمش. ٖاث٣ا ًهٗب ي  ال٨شحر مً ألاخُان بم٩اهُت الخد٨م ُٞه مً 

٤ وكاٍ ُبجي ٖلى ٞلؿٟت جغي ؤن  ٢ب. ال٣اثمحن ٖلُه. جخمش. َظٍ ألاَمُت باألؾاؽ ي  ٧ىن الدؿٍى

٤ زل٤ ال٣ُمت الٟاع٢ت  جد٤ُ٣ الٗاثض اإلاؿخمغ مً ألاؾىا١ الؿُاخُت ل ًم٨ً ؤن ٩ًىن بل ًٖ ٍَغ

ت مٗه. بط ًجٗ. مً ٖملُت ٞهم بخخُاظاث و مخُلباث الؿُــاح بياٞت بيى  للؿاثذ و بىاء الٗال٢اث ال٣ٍى

ا هدى  ٖملُت بقبإ َظٍ ؤلاخخُاظاث  ٧اٞت ؾلى٦ُاتاـــم و جًُٟالتام زُىة ا يغوٍع ؤويى ؤؾاؾُت و قَغ

باث مً زال٫ الٗغى الؿُاح  اإلاىاؾب الظي ًىٞغ ال٣ُمت التي ًبدشىن ٖجاا  التي ًجب ؤن  و الٚغ
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ا الىظهت الؿُاخُت اإلاٗىُت ًٖ باق  ٢ُم الىظهاث الؿُاخُت اإلاىاٞؿت. مؿخُٗىت بإصواث ؤزبدذ  جمحَز

٤ الىظهاث ٞٗالُتاا ي  بلٙى جل ٣  التي حٗخمض ٖلحاا مىٓماث حؿٍى ج الدؿٍى ٪ الٛاًاث حؿمى ٖىانغ اإلاٍؼ

الؿُاخُت ألَمُتاا البالٛت ي  بصاعة اليكاٍ الؿُاح  )اإلاالثمت بحن الٗغى الؿُاح  و الُلب ٖلُه( ي  

 الىظهت الؿُاخُت.

سُ لم ٌكٟ٘ للجؼاثغ ل٩  ج٩ىن  ت بن بمخال٥ الٗضًض مً ؤلام٩اهُاث و اإلاىاعص الؿُاخُت الُبُُٗت و الخاٍع

وظهت ؾُاخُت طاث جىاٞؿُت و ظاطبُت ٖالُت لؤلؾىا١ الضولُت  بياٞت بيى ؤجاا ؤنبدذ ج٣ٟض ؤٖضاص 

٦بحرة مً مىاَىحاا اإلادلُحن الظًً ًخجهىن بيى الخاعط لٛغى الؿُاخت. و َى ألامغ الظي ل ًسض  البلض 

دُجت تااوي ؤؾٗاع اإلادغو٢اث التي جمش. ؤ٦بر مهضع ي  ْ. الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت الهٗبت التي ًمغ هاا ه

ت ٞٗالت    خماص ٖلى همىطط ؤو زُت جىمٍى ت ؤلٖا صز. لها. و مىه ٧ان مً الًغوعي ٖلى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ٗت  غو ؾَغ ٣ُت خضًشت َظ لخٍُى ٍ الهىاٖت و ظٗلها بضًال ب٢خهاصًا بؾتراجُجُا  طاث ٞلؿٟت حؿٍى

غ٦ت و حٛحراث ألاؾىا١ الؿُاخُت الٗاإلاُت و اإلادلُت  و بؾتاضاٝ حؿدىض ٖلى صعاؾت و ٞهم خ٣ُ٣  لخ

اإلام٨ً مجاــا و جد٤ُ٣ الخمى٢٘ اإلامحز  و اإلاىاؾب ٞحاا بُٛت جدؿحن الخهت الؿى٢ُت الخالُت للىظهت 

ت.  الجؼاثٍغ

 بن الخُت الخالُت اإلاخبٗت مً ٢ب. الؿلُاث الىنُـــت ٖــلى ٢ُإ الؿُاخت الجؼاثغي  و التي ظاءث

ذ بةؾم " ى٣اثو٧اٞت الخضاع٥ ل اإلاسؼؽ الخىحُهي للتهُئت و ؤوظه ال٣هىع ي  َظا ال٣ُإ التي ٖٞغ

جب٣ى ٚحر ٧اُٞت و ٚحر مجضًت ٧ىجاا ل جمش. بل البىىص الٗامت الىاظب   "م2030الظُاخُت اإلامخد آلفاق 

و َى   ىا١ الؿُاخُت الٗاإلاُت.بجباٖها. ٦ما ؤجاا جٟخ٣غ  بيى الخدُحن الظي ًغاع  الخٛحراث اإلاؿخمغة ي  ألاؾ

٣ُت خضًشت ي  ٖملُت الخسُُِ التي ؤهخجتاا     ما ًغظ٘ ي  اٖخ٣اصها بيى ٖض  اٖخماصَا ٖلى ٞلؿٟت حؿٍى

 و ل ػالذ جىظه جىُٟظَا. 

و مىه ظاء َظا البدض زانت مً الجؼء الخُب٣ُ  ُٞه ٦مداولت لضعاؾت و ٞهم ؾلى٦ُاث ألاٞغاص 

ً  زانت اإلاخمشلت ي  ٦ُُٟت اإلادلُحن اججاٍ الىظهاث ا ت اإلاىدكغة ي  عبٕى الَى لؿُاخُت الخمٍى

ج  غ ٖىانغ اإلاٍؼ ٣ا إلاضي جٞى اعتاا ٞو بىن ي  ٍػ ت الجااثُت التي ًٚغ م للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى بزخُاَع

بت مىا ي  ج٣ضًم بَاع هٓغي مٟؿغ لهظٍ الؿلى٦ُاث ُمضٖم ب٣ضع ٖاي  مً  ٣  ي  ٧. مجاا  ٚع الدؿٍى

ً و اإلاؿى٢حن ي  َظٍ الىظهاث اإلاٗلىماث ا ت للمؿحًر لهامت  التي وٗخ٣ض ؤجاا ؾخ٩ىن مُٟضة و يغوٍع

ت التي مً اإلام٨ً ؤن حٗؼػ الؿلى٥ الخىاٞسخي لهظٍ الىظهاث  الؿُاخُت ي  ٖملُت بىاء اإلاسُُاث الخىمٍى
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ا التي حٗٝغ بىا٢٘ مضو  إلاؿخىي زضماتاا  زانت و ؤجاا حٗض واخض مً بحن ؤَم اإلا٣انض التي ًؼ  وَع

غاى مسخلٟت ًبدض ٖجاا.  اإلاىاًَ اإلادل  أٚل

 : الخالُت الىخاثج بيى جىنلىاا البدض َظ ال٫ـــــز مً : الىخاثج

 الىـسي مً الدزاطت: الؼمفي 

   ٌٗض مضزال ٞٗال لٟهم الٓاَغة الؿُاخُت و م٩ىهاتاا  ما  "الىحهت الظُاخُت"بؾخٗما٫ مٟهى

 ٌؿاٖض ٖلى جدضًض مخُلباث جىمُتاا َا.

  ؼ ٢ضعاتاا الخىاٞؿُت ؤلا خخضا  و الدؿإع الكضًض للمىاٞؿت بحن الىظهاث الؿُاخُت التي حؿعى لخٍٗؼ

 مً زال٫ جبجي الىماطط و الُغ١ اإلاىاؾبت لظل٪  و التي جًم جىمُت مخىاػهت و مُٟضة.   

  مً ٢ب. الؿاثذ ؾىي ظؼء بؿُِ مً الؿلى٥  "كملُت بزخُاز الىحهت الظُاخُت"ل حٗض

ت مً الٗىامــ.  ؤَما  التي ججٗـ. ٧. الؿُاح  ال ت ٦بحرة و مخىٖى ٗا  لؤلٞغاص  و التي جخإزغ بمجمٖى

 مؿاع  ٞهما و الخيبا هاا ي  اإلاؿخ٣. ؤمغا نٗبا.

   ؼ الؿلى٥ الخىاٞسخي للىظهت الؿُاخُت ا لخٍٗؼ ٤ ٌٗض مضزال يغوٍع خماص ٖلى ٞلؿٟت الدؿٍى بن ؤلٖا

ؼ الهىعة الظَى  ُت للىظهت لضي ألاٞغاص.ٞهى اليكاٍ ال٣اصع ٖلى حٍٗؼ

  ج الدؿى٣ٍ  للىظهت الؿُاخُت ًٖ ٚحٍر مً ألامؼظت اإلاٗغوٞت ي  مىخجاث ؤزغي ٌٗىص بزخالٝ اإلاٍؼ

لُبُٗت الىظهت الؿُاخُت ي  خض طاتاا. ٚحر ؤهه ل جىظض ٢اٖضة مىخضة جدضص م٩ىهاجه ب. ًجب ٖلى 

٤ ي  الىظهت الؿُاخُت زل٤ جىلُٟت ممحزة و ٞٗالت مً جل٪ ألاصواث لبلٙى ألاَضاٝ  مؿاوي  الدؿٍى

٣ُت اإلادضصة.  الدؿٍى

 كامت: بصفت اإلاسجبؽ بلؼاق الظُاخت الجصاثسي  الؼمفي 

 و الظًً ٌٗخ٣ضون ؤن الجؼاثغ ي  الؿُاخت ًٖ اإلاؿاولت الهُئاثمٟاَُمي لضي مؿحري  ع ى ٢ه  

ؤَمُت و م٩اهت  مهملحن البجى الؿُاخُت ألازغي التي لها  ٣ِٞ الٟىاص١ ببىاءالؿُاخت وكاٍ ًٓهغ  

  بالٛت ي  الٗغى ال٨ل  للمىخج الؿُاح .

  ًالُض الٗاملت الؿُاخُت و التي جغ٦ؼ ٖلى الخضماث الٟىض٢ُت و ٣ِٞ م ً ٖض  مالثمت ٖغوى ج٩ٍى

٘ الؿُاخُت اإلاؿخ٣بلُت.  ظهت  و ٖض  ٦ٟاًتاا باإلا٣اعهت م٘ حجم اإلاكاَع

 ٤ الخضًض ي  ٢ُإ الؿ ُاخت الجؼاثغي  بط ٣ًخهغ مضلىله لضي ُٚا  مماعؾت ٞٗلُت إلاٟهى  الدؿٍى

ً ٖلى ٖملُاث التروٍج ٣ِٞ  و بَما٫ ٧اٞت ألابٗاص اإلاهمت التي ًض٫ ٖلحاا  زانت اإلاغجبُت  اإلاؿحًر

باث الؿُاح.   بٟهم اخخُاظاث و ٚع
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 و التي حٗخمض ٖلى بٌٗ ألاصواث البؿُُت التي ل ًم٨ً جد٤ُ٣  اإلاٗخمضةالخ٣لُضًت  ظهــىص التروٍج

٣ُت.ألاَضاٝ ا  لدؿٍى

 ما٫ و الضًىام٨ُُت الٗالُت لؤلؾىا١ الؿُاخُت  .ٖض  الخ٠ُ٨ م٘ الخُىعاث الخضًشت ي  بِئت ألٖا

 :الخؼبُــليالؼم في 

   ت ي  الجؼاثغ بالبدض ًٖ الٗالط  ب. ه اعة َظٍ الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى ل ًغجبِ الٛغى مً ٍػ

 ُه و ؤلاؾخجما   .... بلخ.جمش. مخىٟؿا لؤلٞغاص الظًً ًبدشىن ًٖ الغاخت  و التٞر

  .اعة ي  ًى  واخض  جب٣ى وؿبت جغصص ألاٞغاص ٖلى َظٍ الىظهاث يُٟٗت ظضا  ج٣خهغ ي  الٛالب ٖلى ٍػ

 .ت اعة الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى  ل ًىظض بَخما  بالٜ مً ٢ب. ألاٞغاص بٍؼ

  ت ي ت اإلا٣بى٫ ل٩اٞت الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى الجؼاثغ  ي  و٢ذ  ًب٣ى ألاٞغاص صون مؿخىي اإلاٗٞغ

ً للخٗٝغ ٖلحاا. اعاث الؿاب٣ت ؤَم مهضٍع  حٗخبر اإلاٗلىماث الهاصعة مً اإلاٗاٝع الصخهُت ؤو الٍؼ

  .ًت ٌٗض ٖامال مهمها ي  بخخما٫ بزخُاع َا ٦بض بن ٢ىة و ويىح نىعة الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 جااج  مً ٢ب. ألاٞغاص.

 لؿُاخُت  ؾمٗتاا  و مؿخىي عيا ؤلاٞغاص ًٖ حٗخبر ٧. مً مالثمت مؿخىي ألاؾٗاع ي  الىظهت ا

ت ي  ٖملُت الٟغػ. اعاث الؿاب٣ت لها  ؤَم الٗىام. اإلاِؿغة إلزخُاع الىظهت الؿُاخُت الخمٍى  الٍؼ

  بن ٖض  جىٞغ اإلاؿخىي اإلاُلى  مً الامً و الؿالمت ي  الىظهت الؿُاخُت  بياٞت بيى ٖض  ٦ٟاًت

و٢اث ٞغاٚهم حٗخبر ؤَم الٗىام. التي ًم٨ً ؤن جضٞ٘ ألاٞغاص اإلاىاعص اإلاالُت لؤلٞغاص  و ٖض  مالثمت ؤ

 بيى ب٢هاء الىظهت الؿُاخُت مً بٖخباعاتام.  

  ت  ٌٗخبر ٣  التي ًم٨ً ؤن جخد٨م ٞحاا الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى ج الدؿٍى مً بحن ٧اٞت ٖىانغ اإلاٍؼ

اع  وظهت ؾُاخُت الٗىهغ البكغي ؤَم ٖىهغ ٌؿاَم و ًازغ ي  ٢غاعاث الؿُاح ٖىض ٖملُت بزخُ

ٗا   و الهُا٧. و اإلااؾؿاث  ت جااثُت  زانت الٗىهغ البكغي الٗام. ي  َُا٧. ؤلاًىاء  ؤلَا خمٍى

ت.  الخمٍى

   ت  بط ؤهه ًىي اعة الىظهت الؿُاخت الخمٍى غ اإلاىخجاث الؿُاخُت ٧اُٞا إل٢ىإ الؿاثذ بٍؼ ٗض جٞى ٌُ ل 

ت و زضماث صعظت بالٛت مً ؤلاَخما  لجىصة اإلاىخجاث الؿُاخُت زا نت اإلاغجبُت بالخضماث الخمٍى

 ؤلاًىاء.
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   ت ي  الىظهت الؿُاخُت ٖام. مهم و يغوعي بن ه  ؤعاصث ظظ غة و جىٕى الخضماث الخمٍى ٞو

ألاٞغاص لها  جلحاا زضماث ؤلاًىاء ي  اإلاغجبت الشاهُت التي ًم٨ً ؤن جضٞ٘ الؿاثذ ل٣ًاء ٞترة ؤَى٫ ي  

 خىي اإلاُلى  و باألؾٗاع اإلا٣بىلت.الىظهت الؿُاخُت بن ه  ٧اهذ ي  اإلاؿ

  م ؤن الؿٗغ مً الٗىام. التي ؤزبذ الضعاؾت ؤَمُخه ي  ٖملُت الٟغػ  ٚحر ؤن مىاٞؿت الىظهت ٚع

٣  التي ؾب٣خه مً  ج الدؿٍى الؿُاخُت ٖلى ؤؾاؾه ٢ض ل ًاح  زماٍع بن ه  جسلذ ًٖ ٖىانغ اإلاٍؼ

 خُض الترجِب ي  مضي مؿاَمتاا ي  ٖملُت بجساط ال٣غاع. 

  ًت ب٩. ؾهىلت  ًم٨ حر الؿب. اإلاالثمت و ال٩اُٞت لىنى٫ الؿاثذ للىظهت الؿُاخُت الخمٍى بن جٞى

ؤن ٩ًىن ٖامال خاؾما ي  بزخُاع الىظهت الؿُاخُت  بط ٢ض ًًخ  ألاٞغاص بالىظهت الؿُاخُت 

ت الجُضة بن ق٤ ٖلحام الىنى٫ لها.  الخمٍى

 م ٖض  ؤَمُتاا البالٛت جب٣ى الٗىانغ ألازغي )اإلاخمشلت ي  ٧. مً التروٍج   الخؼمت  و الكغا٦ت( ٚع

٣ُت  ؼ ٞٗالُت الجهىص الدؿٍى خماص ٖلحاا مً ٢ب. اإلاؿى١ ي  حٍٗؼ لضي ألاٞغاص  ؤصواث ًم٨ً ؤلٖا

 اإلابظولت.

  و ٢هض بىاء ؾب. ٦ُٟلت بضٖم ؤٖالٍ بلحاا اإلاكاع جم الخىن. بلُه مً هخاثج ما ٖلى بىاءا الخىصُاث:

اعتام جىاٞؿُت الىظهاث الؿُاخ ت ي  الجؼاثغ باألزظ ي  الخؿبان مخُلباث ألاٞغاص اإلادخم. ٍػ ُت الخمٍى

 : الخالُت الخىنُاث و ؤلا٢تراخاث ه٣ض لها  

  ت  مخىاػهت و ٞٗالت الٗم. ٖلى بَال١ بغامج جىمُت ي  مسخل٠ مىا٤َ الجؼاثغ التي جؼزغ بمىاعص خمٍى

ج مً الخض غ مىخج خمىي ٖهغي مضٖم بمٍؼ ماث الؿُاخُت اإلاىاؾبت التي جخمحز تاخم بسل٤ و جٍُى

اث ٖالُت ب  مً الجىصة.مؿخٍى

  ٕو اإلاخسهو ال٣اصع ٖلى ؤصاء ٧اٞت اإلاها  ي  قتى ؤهىا . ب اإلاىعص البكغي اإلاَا ً و جضٍع يغوعة ج٩ٍى

ت  زانت ألاٞغاص اإلاخسههحن ي  ج٣ضًم  اإلااؾؿاث الخضماجُت ي  الىظهت الؿُاخُت الخمٍى

 الخضماث الٗالظُت.

 ت        الٗم. ٖل ى مغاظٗت ؤؾٗاع زضماث َُا٧. و ماؾؿاث ؤلاًىاء ي  الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

اعتاا و الب٣اء ٞحاا. حر ٖغوى جىاٞؿُت ًم٨ً ؤن جدٟؼ ألاٞغاص بيى ٍػ  و الؿع  لخٞى

 ٣ُت ل٩اٞت ؤصخا   و جىخُض جإؾِـ ظهاػ جىُٓمي ٞٗا٫ ٢اصع ٖلى بصاعة ٧اٞت الجهىص الدؿٍى

ى٧. حؿُحٍر و حكٛلُه ألٞغاص ًخمخٗىن بغوح الخ٨ٟحر         ُاخُتاإلاهلخت ي  الىظهت الؿ ًُ ت   الخمٍى

 و ؤلابضإ.
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بىاءا ٖلى ؤلاؾخيخاظاث الؿاب٣ت الظ٦غ التي جىنلىا لها مً زال٫ َظا البدض الظي  آفاق البدث:

٣  ي  بزخُاع الؿاثذ للىظهت الؿُاخُت الخم ج الدؿٍى ت خاو٫ الخٗٝغ ٖلى مضي مؿاَمت ٖىانغ اإلاٍؼ ٍى

ؤبغػث ألاَمُت الكضًضة لبٌٗ الٗىانغ ي  بزخُاع ألاٞغاص للىظهت الجااثُت. جٓهغ   و التي ي  الجؼاثغ

ت  بٌٗ آلاٞا١ البدشُت التي وٗخ٣ض ؤن الخىى ٞحاا مً زال٫ الضعاؾاث اإلاىاؾبت ؾ٩ُىن بياٞت ٢ٍى

ؼ جىاٞؿُت الىظهاث  ت. َظٍ ل٩اٞت الجهىص التي حؿعى بيى بًجاص الؿب. اإلاىاؾبت لخٍٗؼ الؿُاخُت الخمٍى

 آلاٞا١ جخمش. ي  بم٩اهُت البدض ي  واخض مً اإلاىايُ٘ الخالُت:

 ت؛  مخُلباث الخىمُت اإلاؿخضامت للىظهاث الؿُاخُت الخمٍى

 ؤبٗاص ظىصة اإلاىخج الؿُاح  الخمىي؛ 

 ت؛ ً الٗىهغ البكغي ي  الىظهاث الؿُاخُت الخمٍى   بججاَاث ج٩ٍى

   ٤ الىظهت الؿُاخُت الخٗاوو  )الدكاع٧ (. حؿٍى

 



 

 

 

 
 

 قائنـــــــــة

املصادر و املراجع: 
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 : كاثمت اإلاصادز 

م  ؾىعة الخىبت. .1  ال٣غآن ال٨ٍغ

   الجؼء الشالض.معجم ملاًِع اللوت"" ،ابً ٞاعؽ .3

غ الُبري   .2 ل آي اللسآنؤلاما  ابً ظٍغ  .14َـ  الجؼء 1405"  صاع ال٨ٟغ   بحروث  "حامم البُان كً جإٍو

ضة الغؾمُت ال .4 ت  ٢غاع ع٢م الجٍغ ش 459/83جؼاثٍغ        ىازد ــــــخماًت اإلا"ـ  اإلاخٗل٤ ب23/08/1983  الهاصع بخاٍع

 ."و الىـم ؤلاًىىلىحُت الؼبُلُت في الجصاثس

 :كاثمت اإلاساحم باللوت اللسبُت 

 .   2002مهغ  ألاويى  الُبٗت ال٨خا   ٖالم ،البُئُت" اإلاخىاصلت "الظُاختالجالص   خمضؤ .1

م الخدماث الظُاخُت"ٖبض الغخُم   ؤخمض الُاَغ  .3 اء لضهُا الُباٖت و اليكغ  الُبٗت ، "حظٍى صاع الٞى

ت    . 2012ألاويى  ؤلاؾ٨ىضٍع

  زىاعػ  الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘  "الىححز في ػسق البدث الللمي"ؤخمض بً صاوص اإلاؼظاج  ألاقٗغي   .2

 .الُبٗت ألاويى  ظضة

ان باإلاغ  " .4 م الخدماثؤصٍع ت الىُ. الٗغبُت  مهغ"  مبادت حظٍى   جغظمت هااء قاَحن و آزغون  مجمٖى

 . 2011ؾىت 

ت و الخؼبُم"ؤؾامت نبخ  الٟاٖىعي   .5   الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  " الجوسافُا الظُاخُت: ما بحن الىـٍس

 . 2012ٖمان  ألاعصن  

م باللالكاث"،بلها  ٞسغي ؤخمض خؿً   .6 ٤ ي " الدظٍى ً الٗغب  اإلالخ٣ى الٗغب  الشاو : " الدؿٍى   الَى

 . 2003ؤ٦خىبغ  8-6الٟغم و الخدضًاث"   الضوخت  

م الخدماث الظُاخُت اللالحُت"بًاص ٖبض الٟخاح اليؿىع    .7 صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘   " ؤطع حظٍى

 .  2008 ٖمان  الُبٗت ألاويى 

ض ٦ما٫   .8 غة ماظؿخحر   مظ٦"ؤزس الىلل البري كلى الخىمُت اإلاظخدامت: دزاطت خالت الجصاثس"باًٍؼ

ت و ٖلى   جسهو ب٢خهاص الخضماث  ٢ؿم الٗلى  ؤلا٢خهاصًت  ٧لُت الٗلى  ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع

  . 2014-2013  ؾىت 03الدؿُحر  ظامٗت الجؼاثغ 

الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  ٖمان   "الظُاخت البُئُت و ؤطع بطخدامتها"،بغاَُم زلُ. ببغاَُم بٓاْى   .9

2010 . 

م اإلالاصس"، ،بصَعـ و ظما٫ الضًً مدمض مغسخيزابذ ٖبض الغخمان  .11 الضاع الجامُٗت لليكغ   "الدظٍى

ت    . 2005الُبٗت ألاويى  ؤلاؾ٨ىضٍع

ت   .11   بُان بظخمإ مجلـ الىػعاء  "2014-2010"بسهامج الخىمُت الخماس ي ٖغى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ش:    .24/05/2010بخاٍع

س الُاج  و  بكحر الٗال١  ٖبض الىبي خمُض  .13 ا"، " جؼٍى صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ  اإلاىخجاث و حظلحَر

 . 2008والخىػَ٘  ألاعصن 
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م الخدماث"خمُض ٖبض الىبي الُاج  و بكحر ٖباؽ الٗال١   .12             صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ " حظٍى

  .2009و الخىػَ٘  ٖمان  

غان  لؼلب الظُاحي"" طلىهُاث الظاثذ و اخمُض ٖبض الىبي الُاج  و بكحر ٖباؽ الٗال١   .14   صاع َػ

 . 2000ٖمان  

 . 2001  ماؾؿت الىعا١ لليكغ  الُبٗت ألاويى   " ؤصٌى صىاكت الظُاخت"خمُض ٖبض الىبي الُاج    .15

م الظُاحي: مدزل بطتراجُيي"خمُض ٖبض الىبي الُاج    .16   ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  "الدظٍى

  .2004ٖمان  

ٍس همىذج ػمىلي لخفظحر طلىن الظاثذ في بزخُاز حهت كصد مدددة "جؼى خمُض ٖبض الىبي الُاج    .17

ادًت و اإلاددزت )دزاطت جدلُلُت("   ماجت للبدىر و الضعاؾاث  مً زالٌ اطدثماز هماذج الظلىن الٍس

  .2001اإلاجلض الؿاصؽ ٖكغ  الٗضص الؿاصؽ  ؾىت 

س ملخص كً خصُلت زُت ٖم. و بغامج ٢ُإ ألاقٛا٫ الٗمىمُت   .18 -2010، و بسهامج 2009-2005"جلٍس

مبر "2014   .2009  وػاعة ألاقٛا٫ الٗمىمُت  هٞى

لي: "دوز زحري ٖل  ؤوؾى   .19 دزاطت اطخؼالكُت في كدد مً  اإلالسفت الظىكُت في جدلُم ؤلابخياز الدظٍى

  ٧لُت ؤلاصاعة 32اإلاجلض  97  مجلت جىمُت الغاٞضًً  الٗضص اإلاىـماث الظُاخُت في مدًىت دَىن"

 . 2010مٗت اإلاىن.  ظا-والا٢خهاص

  ماؾؿت قبا  "الىعي الظُاحي و الخىمُت الظُاخُت: مفاَُم و كظاًا"صالُا مدمض جُمىع ػ٧ى   .31

ت     .2008الجامٗت  ؤلاؾ٨ىضٍع

ىُت لليكغ وؤلاقهاع  الجؼاثغ  َبٗت .31   .1989 الضلُ. الا٢خهاصي والاظخماع   اإلااؾؿت الَى

لألبلاد ؤلاحخماكُت و الثلافُت لليؼاغ اطُاحي في  " دزاطت جدلُلُتصولذ ٖؼالضًً ق٨غي و آزغون   .33

  مجلت ٧لُت الؿُاخت و الٟىاص١  ٧لُت اإلاجخمم اإلاظُف بالخؼبُم كلى مدًيذ الوسدكت و الفُىم"

  .2014  ؾىت 01  الٗضص 08الؿُاخت و الٟىاص١  ظامٗت الُٟى   ؤلانضاع 

جي للؿُاخت   .32   مُبٗت 33ت الجؼاثغ ؾُاخت  الٗضص   مجل"ألاكُاد اإلادلُت بالجصاثس"الضًىان الَى

 .الضًىان  الجؼاثغ  بضون ؾىت وكغ

34. 
  اإلاُاب٘ "SPSS"مىهج البدث في الللىم الظلىهُت مم جؼبُلاث كلى بسهامج ؾالم ال٣دُاو  وآزغون    

اى  ؾىت  ىُت الخضًشت  الٍغ  .1421ٌالَى

ت  ال٣اَغة  اإلاىٓمت الٗغبُت ل" الدظىٍم الظُاحي و الفىدقي"، نبري ٖبض الؿمُ٘  .35  . 2006لخىمُت ؤلاصاٍع

صاع ال٨خا  الخضًض    "ػساثم البدث الللمي: حلمُماتها و بحساءاتها"نالح مغاص و ٞىػٍت َاصي  .36

ذ  ؾىت   .  2002ال٩ٍى

37.   ٠   "مىاهج البدث الللمي: دلُل الؼالب في هخابت السطاثل و ألابدار الللمُت"ٖبض هللا مدمض الكٍغ

 . 1996ىػَ٘  الُبٗت ألاويى  م٨خبت الكٗإ لليكغ و الخ

  . 2001   صاع ال٨ٟغ  ٖمان   "البدث الللمي: مفهىمه، ؤدواجه، وؤطالُبه"ٖبُضاث طو٢ان و آزغون   .38

٤ و الخىعٍضاث بالخٗاون م٘ "مىاهج البدث الللمي"ٖضهان ٖىى   .39   الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿٍى

 . 2008ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت  ال٣اَغة  
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  م٨خبت الٗب٩ُان  "اإلادزل بلى البدث في الللىم الظلىهُت في الللىم الظلىهُت"خمض   الٗؿاٝ نالر .21

اى   .الٍغ

 الٗلمي اإلااجمغ    "ألاداء في الدظىیلي بخيازؤلا  كلى و اولياطاجھا اإلاىـمت في الابخياز خالت"   الجیاشخي ٖل  .21

  .2004 ألاعصن  الخُبی٣یت   الٗلى  ظامٗت   ؤلاصاعیت الٗلى  ل٩لیت الشاو 

 "  ال٨خِباث ؤلاؾالمُت  صاع الٗانمت.خساطت الظُاختٖل  بً ؤخمض ألاخمض  " .23

اث الجامُٗت  الجؼاثغ  "طلىن اإلاظتهلً: كىامل الخإزحر البُئُت"ٖىاب  بً ِٖسخى   .22   صًىان اإلاُبٖى

2003 . 

: حنفلظؼ الفىدكُت الادازاث في الابداق ماػساث "كُاضخؿحن   مدمض ٌؿغي و  الالم  ٢اؾم ٚؿان .24

دًان   .2009   74 الٗضص   و ؤلا٢خهاص  ؤلاصاعة   مجلت"-ملازهت دزاطت -ػحراجىن  وكؼخاز محًر

 .   2004  ألاعصن  و الخىمُت" الظُاحي الخسؼُؽ "ٖشمان   مدمض ٚىُم .25

  "SPSS"ؤلاخصاء بال ملاهاة: اإلافاَُم والخؼبُلاث باطخسدام بسهامج ٞهمي مدمض و قام. هااء الضًً   .26

اى  الجؼء ألا   . 2005و٫  بصاعة الُباٖت و اليكغ بمٗهض ؤلاصاعة الٗامت  الٍغ

مُٞلُب ٧ىجلغ و ظاعي ؤعمؿتروهج   .27 ش"ؤطاطُاث الدظٍى  ."  جغظمت: ؾغوع ٖل  ببغاَُم ؾغوع  صاع اإلاٍغ

صاع و م٨خبت الخامض لليكغ و الخىػَ٘  الُبٗت  "طلىن اإلاظتهلً: مدزل ؤلاكالن"،٧اؾغ ههغ اإلاىهىع   .28

 . 2006ان  ألاويى  ٖم

 ." دوز الصزاكت في بدزان ؤلاطخدامت اإلااثُت في الجصاثس"٦ما٫ عواًيُت و ؾٗض هللا ٖمغ  مضازلت بٗىىان  .29

ان بحر٥ ووص   .41 لُت"ماٍع ٩اع ػ٧   صاع الٟجغ لليكغ و الخىػَ٘  ال٣اَغة  "دلُل الخؼؽ الدظٍى   جغظمت قٍى

  .2014ؾىت 

 . 2000الهبىع قاه   صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ  صمك٤   جغظمت: ٖبض   " مؼيلت الثلافت"مال٪ بً هبي   .41

ؼ جى٤ُ٢   .43 غان لليكغ و الخىػَ٘  ٖمان  " صىاكت الظُاخت "ماَغ ٖبض الٍٗؼ  . 2008   صاع الَؼ

الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘   ،"بكخصادًاث الظفس و الظُاخت"مشجى َه الخىعي و اؾماُٖ. مدمض الضباٙ   .42

 . 2012ٖمان  ألاعصن  الُبٗت ألاويى  

  ماؾؿت اليكغ و الخىػَ٘   " مبادت الظفس و الظُاخت "مشجى َه الخىعي و بؾماُٖ. مدمض ٖل  الضباٙ   .44

  .2001  ألاعصن

جي الا٢خهاصي و الاظخماع   .45   "مظاَمت مً ؤحل جددًد الظُاطت الظُاخُت الىػىُت" اإلاجلـ الَى

مبر 16الضوعة    .2000   هٞى

جي ؤلا٢خهاصي و ؤلاظخماع  .46 س خٌى الىطلُت ؤلاكخصادًت و ؤلاحخماكُت للجصاثس زالٌ " ،اإلاجلـ الَى جلٍس

 .م"2001الظداس ي الثاوي مً طىت 

صاع واث. لليكغ  الُبٗت الغابٗت   ،"طلىن اإلاظتهلً:  مدزل بطتراجُيي"مدمض ببغاَُم ٖبُضاث   .47

 . 2004ٖمان  

لخىمُت اإلادظخدامت في حمهىزٍت "امدمض ببغاَُم ٖغاق  و ٞاعو١ ٖبض الىبي ُٖا هللا  وع٢ت بدشُت بٗىىان:  .48

ت–مصس اللسبُت  مُت بالخؼبُم كلى مدافـت ؤلاطىىدٍز  ."-دزاطت جلٍى

م الخدًث"مدمض باقا و آزغون   .49  . 2000    صاع الهٟاء لليكغ و لخىػَ٘  ٖمان  ألاعصن"مبادت الدظٍى
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ُبت ؾُٗضي  " .51 لت يمً ٞٗالُلذ   مضازالىلل اإلاظخدام في الجصاثس: الىاكم و آلافاق"مدمض بغا١ و َو

غ ٢ُإ الى٣. ي  الجؼاثغ"  ظامٗت اإلاؿُلت   اإلالخ٣ى الضوي    .07/08/2013"بؾتراجُجُاث و آٞا١ جٍُى

ت  ؾىت "الجوسافُت الظُاخُت"مدمض نبخ  ٖبض الخ٨ُم و خمضي ؤخمض الضًب   .51   م٨خبت ألاهجلى مهٍغ

2009.  

ألازس ؤلاكخصادي للظُاخت في مصس  "جلُُممدمض ٖبض الغخمً حجاػي و عاهُا مهُٟ  ٖبض الغخمً   .53

م جؼبُم الىـام الخابم للظُاخت" ت  ٖضص كً ػٍس   مجلت البدىر الؿُاخُت  وػاعة الؿُاخت اإلاهٍغ

 . 2008ي  ؤ٦خىبغ  ع الهاص

 . 2003و الخىػَ٘   ال٣اَغة      صاع الٟجغ لليكغ  ؤلاكالم الظُاحي "  "مدمض مىحر حجا    .52

م الؼامل و اإلاخيامل"باؽ الٗال١  مدمىص ظاؾم الهمُضع  و بكحر ٖ .54   ٖمان  صاع " ؤطاطُاث الدظٍى

 . 2002اإلاىاهج  الُبٗت ألاويى  

 . 2008"  اإلا٨خب الجامع  الخضًض  ؤلاججاَاث الخدًثت في الظُاختمدحي مدمض مؿٗض  "  .55

ت  اإلاهالر الٟالخُت لىلًت ؾ٠ُُ      .56 فُت و دوزَا في الخىكُت اإلااثُت"مضًٍغ اإلاىخضي الٗغب    "اإلاسؤة الٍس

ُت اإلااثُت ي  2011ؾبخمبر  21بيى   17باإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت مً    خى٫: "اإلاكغوٕ ؤلا٢لُمي للخٖى

ُت اإلااج ". ً الٗغب  و صوع اإلاغؤة ي  ؤلاعقاص و الخٖى  الَى

م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغب  لليكغ و الخىػَ٘  الُبٗت    " مبادت الظُاخت"مهُٟى ًىؾ٠ ٧اي  و آزغون   .57

 . 2014الاويى  ٖمان  ألاعصن  

ا ؤلاكخصادًت و ؤلاحخماكُت مل٨ُت خُٟٔ قبا٩ً    .58   ؤَغوخت "-خالت الجصاثس–"الظُاخت و آزاَز

 . 2004ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة  ظامٗت مىخىعي  ٢ؿىُُىت  ظاهٟ  

 ألمم ا ميكىعاث، به" اإلاىص ى اإلانهيي ؤلاػاز :للظُاخت الفسعي لخظاب "اللؿُاخت   الٗاإلاُت اإلاىٓمت .59

٨ُت   اإلاخدضة اإلاخدضة  الىلًاث  . 2001ألامٍغ

الصادز كً  2015جدلُل جىافظُت الظُاخت و الظفس للدٌو اللسبُت "اإلاىٓمت الٗغبُت للؿُاخُت   .61

  بٖضاص بصاعة الضعاؾاث و البدىى الؿُاخُت  اإلامل٨ت م"2015اإلاىخدي ؤلاكخصادي اللاإلاي )دافىض( 

 الٗغبُت الؿٗىصًت  ظضة.

لي كلى ألاطالُب اإلاخبلت في جسوٍج الخدماث هىعي ٖبض هللا   مهاباث .61 " بولياطاث ؤلابخياز الدظٍى

لُت الفىدكُت: دزاطت مُداهُت في كدد مً الفىادق ت  ؤزبُل" في الدظٍى   اإلاجلت الٗغا٢ُت للٗلى  ؤلاصاٍع

 .23الٗضص 

لُذ .63   "201-2000صاثس في الفترة "دزاطت جلُُمُت لظُاطت ؤلاولاغ ؤلاكخصادي اإلاؼبلت في الج ،هبُ. بٞى

ت  ظامٗت بؿ٨غة  الٗضص    .2012  صٌؿمبر 12م٣ا٫ ميكىع ي  مجلت ؤبدار ب٢خهاصًت و بصاٍع

 . 2003صاع واث. لليكغ   ألاعصن  "بدازة ؤلابخياز"،هجم ٖبىص هجم   .62

م ؤلابخيازي"وُٗم خاٞٔ ؤبى ظمٗت   .64 ت  الُ"الدظٍى   02بٗت   ميكىعاث اإلااؾؿت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 . 2011مهغ  

"  ماؾؿت قبا  الظُاخت في الدٌو ؤلاطالمُت في ؿل الـسوف اإلالاصسةههى ابغاَُم الخلُ.  " .65

ت     .2013الجامٗت  ؤلاؾ٨ىضٍع

ت  " بدازة ألاشماث الظُاخُت"ه٣ُحن الخلىاو  مدمض   .66  . 2004  م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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ا: دزاطت ػسكُت ملازهت""ؤخيام الظُاخت وآزا َاقم بً مدمض بً خؿحن ها٢ىع  .67   مظ٦غة لىُ. قهاصة َز

ُت  ٧لُت الكَغ الضعاؾاث ؤلاؾالمُت  ظامٗت ؤ  ال٣غي  اإلامل٨ت الٗغبُت  و  ٗتاإلااظؿخحر ي  الضعاؾاث الكٖغ

 .6َـ  ًٖ ٢امىؽ لؿان الٗغ   الجؼء 1422الؿٗىصًت 

اء ػ٧  ببغاَُم   .68 مُتددوز الظُاخت في الخىمُت الاحخماكُت: "ٞو   اإلا٨خب لللسي الظُاخُت" زاطت جلٍى
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إستبيان
في إطار إتمام أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه علوم الموسومة بـ: تقييم مساهمة عناصر المزيج التسويقي في إختيار الوجهة السياحية (دراسة 

حالة السياحة الحموية في الجزائر)٬ يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا اإلستبيان الذي يدخل ضمن متطلبات الدراسة التطبيقية للموضوع 
المذكور سابقا٬ و عليه أرجو من سيادتكم اإلجابة على كل األسئلة بدقة و موضوعية للتوصل إلى نتائج حقيقية٬ علما أن المعلومات 

والمعطيات المقدمة من قبل سيادتكم سوف تحضى بالسرية التامة٬  و لن يتم  استخدامها سوى ألغراض البحث العلمي فقط. 

تقبلوا مني فائق التقدير و اإلحترام على حسن تعاونكم

مطلوب*

1 تشخيص سلوكيات المستجوب اتجاه السياحة الحموية
يهدف هذا الجزء إلى تتشخيص البعض من سلوكيات المستجوب إتجاه السياحة الحموية على العموم.

 .1ما مدى إهتمامك بزيارة الوجهات السياحية الحموية ؟ *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

أهتم بها بشدةأهتم بهامحايدأهتم بها نوعا ماال أهتم بها تماما

 .2كم مرة ترددت على الوجهات السياحية الحموية في الثالث سنوات الماضية؟ *
حدد دائرة واحدة فقط.

 و ال أي مرة

 مرة واحدة أو مرتين

 ثالثة أو أربعة مرات

 أكثر من أربعة مرات

 .3ما الدوافع التي جعلتك تزورالوجهات السياحية الحموية؟ *
حدد كل اإلجابات المالئمة.

 العالج

 الراحة

 اإلستجمام و الترفيه

 اإلستكشاف
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 .4في أي المواسم من السنة تقوم بزيارة الوجهات السياحية الحموية؟ *
حدد كل اإلجابات المالئمة.

 الشتاء

 الربيع

 الصيف

 الخريف

 .5كم يوما تقضي في الوجهة السياحية الحموية التي تزورها؟ *
حدد دائرة واحدة فقط.

 أغادرها في نفس اليوم

 يوم واحد أو يومين

 ثالثة أو أربعة أيام

 أكثر من خمسة أيام

 .6من يرافقك في زياراتك للوجهات السياحية الحموية؟ *
حدد كل اإلجابات المالئمة.

 أزورها وحيدا

 الزوج (ة)

 العائلة

 أصدقاء أو زمالء

2 مستوى معرفة المستجوب بالوجهات السياحية الحموية في الجزائر
يهدف هذا الجزء إلى تحديد مستويات معرفة المستجوب بالوجهات السياحية الحموية الجزائرية٬ إضافة إلى مختلف مصادر المعلومات التي 

كانت سببا في تكوين لتلك المعرفة.

 .7ما مدى معرفتك بالوجهات السياحية الحموية التالية؟ *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

أعرفها جيداأعرفهامحايدأعرفها نوعا ماال أعرفها تماما

حمام بوغرارة (تلمسان)
حمام بوحجر (عين تيموشنت)
حمام بوحنيفية (معسكر)
حمام ريغة (عين الدفلى)
حمام قرقور (سطيف)
حمام الصالحين (بسكرة)
حمام ربي ( سعيدة)
حمام مسخوطين ( قالمة)
مركز العالج بمياه البحر (الجزائر العاصمة)
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 .8ما هي أهم مصادر المعلومات التي كانت سببا في معرفتك بالوجهة السياحية؟ *
حدد كل اإلجابات المالئمة.

 الشبكات اإلجتماعية (المعارف٬ أقارب٬ األصدقاء٬ ..إلخ)

 الشبكات التجارية (وكاالت السياحة و السفر٬ المكاتب السياحية٬ .. إلخ)

 الحمالت الترويجية عبر وسائل اإلعالم المختلفة

 الزيارات الشخصية السابقة

 شخص آخر يود مرافقتك في زيارة الوجهة السياحية

 تقارير و تحقيقات إعالمية تعرضت لها في وسائل اإلعالم

 توصيات (األطباء٬ المؤسسات التأمينية٬ ... إلخ)

 مصادر أخرى (الروايات٬ الشائعات٬ ... إلخ)

3 تقييم المستجوب للوجهات السياحية الحموية في الجزائر
 تحديد طبيعة اإلنطباعات و المشاعر اتجاه الوجهات السياحية الحموية الجزائرية لدى المستجوب نتيجة لمستوى المعلومات التي يمتلكها عنها.

 .9ما تقييمك للوجهات السياحية الحموية في الجزائر بناءا على معرفتك لها؟ *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

إيجابية جداإيجابيةمحايدسلبيةسلبية جدا

حمام بوغرارة (تلمسان)
حمام بوحجر (عين تيموشنت)
حمام بوحنيفية (معسكر)
حمام ريغة (عين الدفلى)
حمام قرقور (سطيف)
حمام الصالحين (بسكرة)
حمام ربي ( سعيدة)
حمام مسخوطين ( قالمة)
مركز العالج بمياه البحر (الجزائر العاصمة)

4 مستوى نوايا المستجوب لزيارة الوجهات السياحية الحموية في الجزائر
يهدف هذا الجزء إلى تحديد قوة نية المستجوب لزيارة الوجهات السياحية الحموية في الجزائر.

 .10ما مدى نيتك لزيارتك الوجهات السياحية الحموية التالية؟ *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

ال أنوي زيارتها
مطلقا

ال أعتقد أني
أنوي زيارتهاسأزورهامحايدسأزورها

بشدة

حمام بوغرارة (تلمسان)
حمام بوحجر (عين تيموشنت)
حمام بوحنيفية (معسكر)
حمام ريغة (عين الدفلى)
حمام قرقور (سطيف)
حمام الصالحين (بسكرة)
حمام ربي ( سعيدة)
حمام مسخوطين ( قالمة)
مركز العالج بمياه البحر (الجزائر
العاصمة)

5 إختيار الوجهة السياحية الحموية
يهدف هذا الجزء إلى محاولة حصر البدائل التي تكون مجموعة البدائل التي تشكل مجموعة إعتبار المستجوب ٬ و كذا السعي لمعرفة الوجهة 

السياحية النهائية المختارة. 
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 .11اختر أربع وجهات سياحية مفضلة لديك تدخل ضمن أولوياتك في عملية اإلختيار *
حدد كل اإلجابات المالئمة.

 حمام بوغرارة (تلمسان)

 حمام بوحجر (عين تيموشنت)

 حمام بوحنيفية (معسكر)

 حمام ريغة (عين الدفلى)

 حمام قرقور (سطيف)

 حمام الصالحين (بسكرة)

 حمام ربي ( سعيدة)

 حمام مسخوطين ( قالمة)

 مركز العالج بمياه البحر (الجزائر العاصمة)

 .12اختر وجهة سياحية واحدة ستسعى إلى زيارتها بالفعل *
حدد دائرة واحدة فقط.

 حمام بوغرارة (تلمسان)

 حمام بوحجر (عين تيموشنت)

 حمام بوحنيفية (معسكر)

 حمام ريغة (عين الدفلى)

 حمام قرقور (سطيف)

 حمام الصالحين (بسكرة)

 حمام ربي ( سعيدة)

 حمام مسخوطين ( قالمة)

 مركز العالج بمياه البحر (الجزائر العاصمة)

العوامل المؤثرة على إختيار الوجهة السياحية الحموية
 يهدف هذا الجزء إلى تحديد تأثير العوامل التي يمكن أن تلعب دورا في عملية  فرز المستجوب للوجهات السياحية الحموية إلختيارالوجهة 

النهائية الذي يود زيارتها بالفعل. 

 .13ما مدى تأثير المحددات في إختيار الوجهة السياحية الحموية؟ *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

سهولة الحصول على المعلومات المرتبطة
بالوجهة السياحية
مالئمة الخدمات العالجية في الوجهة لدوافعك و
أهدافك السياحية
مالئمة مستوى األسعار في الوجهة السياحية
رضاك عن زياراتك السابقة للوجهة السياحية
الحموية
سمعة الوجهة السياحية الحموية
جاذبية العروض التحفيزية المقدمة من قبل
الوجهة و إغرائها لك
قرب الوجهة السياحية من مقر إقامتك
عواطفك و مشاعرك الذاتية اتجاه الوجهة
السياحية
تميز الوجهة السياحية الحموية عن غيرها من
الوجهات األخرى
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 .14ما مدى تأثير العوامل في عدم إختيار الوجهة السياحية الحموية؟ *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

زوال الدوافع التي جعلتك تختار وجهتك
السياحية النهائية
تخوفك من عدم إنتفاعك من زيارتك للوجهة
السياحية
عدم ثقتك في مصادر المعلومات المحصل عليها
حول الوجهة السياحية
محدودية أو عدم كفاية مواردك المالية لتغطية
تكاليف زيارة الوجهة
محدودية أو عدم مالئمة وقت فراغك لزيارة
الوجهة السياحية
تدهور مستويات األمن و السالمة في الوجهة
السياحية
تدهور مستويات الضيافة و الثقافة السياحية في
الوجهة السياحية
الجماعة المرافقة لك ( العائلة أو األصدقاء)

تأثير عناصر المزيج التسويقي على إختيارك للوجهة السياحية الحموية
تحديد قوة مساهمة عناصر المزيج التسويقي للوجهة السياحية في تحديد المستجوب للوجهة السياحية النهائية التي يود فعال زيارتها؟ ( تشير  

القيم الدنيا في السلم إلى عدم إهتمامه بالعنصر المذكور أثناء عملية اإلختيار٬ فيما تشير القيم العليا إلى إهتمامه الكبير  بذات العنصر)

 .15وفرة و تنوع الخدمات في الوجهة السياحية الحموية *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

وفرة و تنوع خدمات اإليواء
وفرة و تنوع خدمات اإلطعام
وفرة و تنوع الخدمات الحموية

 .16جودة الخدمات في الوجهة السياحية الحموية *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

جودة خدمات اإليواء
جودة خدمات اإلطعام
جودة الخدمات الحموية

 .17أسعارالخدمات في الوجهة السياحية الحموية *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

مستوى أسعار خدمات اإليواء
مستوى أسعار خدمات اإلطعام
مستوى أسعار الخدمات الحموية

 .18توزيع الخدمات في الوجهة السياحية الحموية *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

توفر وكاالت سياحية تقدم رحالت منظمة للوجهة
السياحية
إمكانية حجز الخدمات السياحية عبر وسائط
اإلتصال الحديثة المختلفة
سهولة الوصول ( التنقل ) إلى للوجهة السياحية
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 .19الترويج لخدمات الوجهة السياحية الحموية *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

فعالية أنشطة الترويج في التعربف بالوجهة
السياحية
قدرة أنشطة الترويج على اإلقناع لزيارة الوجهة
السياحية
إعتماد أنشطة الترويج على وسائل اإلعالم و
اإلتصال التي تالئمك

 .20األفراد العاملين في المؤسسات السياحية في الوجهات الحموية *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

مستوى الضيافة في الوجهة السياحية
أداء العاملين في الهياكل الحموية
أداء العاملين في هياكل اإليواء و اإلطعام

 .21تقديم خدمات الوجهة السياحية الحموية في شكل حزمة *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

إمكانية الحجز في كافة الخدمات في الوجهة
السياحية دفعة واحدة
إمكانية دفع تكاليف الخدمات السياحية األساسية
في سعر واحدة
وجود مركبات تقدم كافة الخدمات السياحية في
نقطة إستهالك واحدة

 .22الشراكة (التعاون) في تسويق الوجهة السياحية الحموية *
حدد دائرة واحدة فقط في كل صف.

تؤثر بشدةتؤثرمحايدتؤثر نوعا ماال تؤثر تماما

الشراكة بين الهياكل الحموية و هياكل اإلقامة
الشراكة بين الهياكل الحموية و مؤسسات النقل
الشراكة بين الهياكل الحموية و مؤسسات التأمين
(… , CNAS , CASNOS)

معلومات شخصية عن المستجوب
يهدف هذا الجزء لمعرفة  الشخصية المرتبطة بكل مستجوب من خالل اإلستبيان

 .23الجنس *
حدد دائرة واحدة فقط.

 ذكر

 أنثى

 .24السن *
حدد دائرة واحدة فقط.

 (30 20) سنة

 (40 30) سنة

 (50 40) سنة

 (60 50) سنة

 أكبر من 60 سنة
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مدعوم من

 .25الحالة العائلية *
حدد دائرة واحدة فقط.

 أعزب

 متزوج

 .26المستوى التعليمي *
حدد دائرة واحدة فقط.

 إبتدائي

 أساسي

 ثانوي

 جامعي

 دراسات عليا

 .27المهنة
حدد دائرة واحدة فقط.

 بدون مهمنة

 طالب

 موظف

 تاجر

 عامل يومي

 مهن أخرى

 .28الدخل الشهري *
حدد دائرة واحدة فقط.

 أقـــل مـن 18000دج

 18000 دج  28000 دج

 28000 دج  38000 دج

 38000 دج  48000 دج

 48000 دج  58000 دج

 أكـثر مـــن 58000 دج
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