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الكلمات المفتاحية

الملخص
على مدى العقود األخرية شهدت السياحة استمرارا يف النمو لتصبح واحدة من القطاعات االقتصادية
السياحة؛
حيث متتاز صناعة السياحة والفندقة بأهنا صناعة.األسرع منوا يف العامل حيث أصبحت قوة للتنمية اإلقليمية
 ولذا فإن اخلدمات السياحية؛، حيث تعتمد على تقدمي خدمات الراحة والطعام والشراب وغريها إىل كثري من النزالء،خدمات
هناك اعتبارات خاصة يتوجب االهتمام هبا ألن هذه الصناعة ختتلف عن كثري من الصناعات اليت تقدم السلع التنمية االقتصادية؛
لذا االستثمار السياحي؛،امللموسة أو حىت يف أغلب األحيان عن الصناعات اليت تقدم اخلدمات مثل املنشآت االجتماعية والتعاونية
ونظرا ملشاركة العمالء بشكل كبري يف الصناعة السياحية؛.من الضروري التعرف على طبيعة وميزات اخلدمات وأساليب تسويقها
تقدمي اخلدمات السياحية والفندقية فإن هلم دوراً كبرياً يف حتديد مستوى اجلودة يف اخلدمات املقدمة فهم مبنزلة
.الفندقة
ومن هنا يتضح أمهية إدراك العمالء ملستوى اخلدمة املقدمة مع مراعاة انطباعاهتم،حكم مباشر على اآلراء
.وختيالهتم عن اخلدمة اليت ستقدم هلم
Abstract
Keywords
Over the past decades, tourism has continued to grow into one of the fastest growing
economic sectors in the world and has become a regional development power. The
tourism and hotel industry is characterized by a service industry that relies on
providing comfort, food, drink and more to many guests. There are special
considerations that need to be taken care of because the industry is different from many
industries that provide tangible goods or even often from industries that provide
services such as social and cooperative establishments, so it is necessary to know the
nature and features of services and marketing methods. Due to the significant
participation of customers in the provision of tourism and hotel services, they have a
great role in determining the quality of the services provided. It is a direct rule of
opinion. Hence, it is important to recognize the level of service provided, taking into
account their impressions and fantasies about the service to be provided to them.
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 . 1مقدمة:
إن ظاهرة اخلدمات السياحية ضرورة ملحة أمام كل باحث يهتم بالتنمية السياحية ،لتحديد جمال تدخل هذا
القطاع الذي أصبح اليوم ميثل أحد األولويات يف برامج التنمية ليس يف الدول املتطورة فحسب ،بل حىت يف الدول
النامية .إن حداثة الظاهرة السياحية وارتباطها مع قطاعات عديدة اقتصادية واجتماعية ،جعلت حتديد مفهومها
خيتلف حسب اختالف التخصصات العلمية للجهات الدارسة هلذه الظاهرة ،فبالنسبة لالقتصاديني تعترب هذه الظاهرة
نشاط اقتصادي ،فهي حاجة وسلعة يف آن واحد أما بالنسبة لالجتماعني فهي عبارة عن هجرة ،عالقات إنسانية.
فالسياحة عبارة عن جمموعة األنشطة املتعلقة بالسفر ،التنقل واإلقامة خارج مقر السكن العادي ألغراض متعددة.
 1.1إشكالية الدراسة:
ما مدى مساهمة الخدمات السياحية في تفعيل الصناعة السياحية؟ وما هو دورها في تنمية االقتصاد
الوطني؟
 1.1األسئلة الفرعية:
ولتسهيل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية:
 - 5ما هو مفهوم اخلدمات السياحية؟
 – 3ما هي خصائص اخلدمات السياحية؟.
 - 4إىل أي مدى ميكن أن تكون وسائل االستثمار السياحي املتبعة فعالة وناجحة؟
 – 2كيف تساهم اخلدمات السياحية يف تنمية االقتصاد الوطين؟
 1.1فرضيات الدراسة:
وكإجابة مؤقتة على هذه التساؤالت ميكننا بلورة الفرضيات التالية:
 -0الوسائل االستثمارية السياحية معتمدة أساسا على أساليب االتصال.
 -5الوسائل االستثمارية السياحية الفعالة هي تلك الوسائل اليت تعتمد على دراسة اهتمامات املستهلك
السياحي.
 -3إن استعمال العالقات العامة من قبل اهليئات السياحية يضمن استثمار أفضل وأحسن للمنتج
السياحي سواء على املستوى العاملي أو على املستوى احمللي.
 1.1منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث استخدمنا الوصف يف اجلانب النظري
للدراسة لعرض خمتلف املفاهيم املتعلقة بالظاهرة املدروسة ،والتحليل يف اجلانب التطبيقي من خالل االستعانة
بأدوات التحليل كاجلداول ،وهذا للوصول إىل النتائج املرجوة.
 :1تعريف الخدمات السياحية ومستوياتها.

ارتأينا التطرق إىل تعريف اخلدمات السياحية وذكر أهم مستوياهتا كما يلي:
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 :1.1تعريف الخدمات السياحية:
لقد وردت حول السياحة مجلة من التعاريف املتنوعة اليت حتاول حتديد ماهيتها وخصوصيتها نورد منها على
وجه اخلصوص ما يلي:
 تعاريف عامة :ورد التعريف التايل للخدمات السياحية (كواش خالد ،0001 ،ص:)53يف قاموس " le petit robertهي :جمموعة األنشطة املتعلقة بنقل السواح وإقامتهم خارج مقرات سكناهم اليومية ".
ويتضح من هذا التعريف أن اخلدمات السياحية تشمل عدة عناصر أو عدة خدمات تتمثل يف:
وكالت السفر والسياحة ،وسائل النقل ،مكان اإلقامة والفنادق ،املطاعم ،أماكن الرتفيه والتسلية.

وعرفها اجمللس االقتصادي واالجتماعي الفرنسي على أهنا:
" فن تلبية وإشباع الرغبات شديدة التنوع اليت تدفع باإلنسان إىل التنقل خارج جماله اليومي ."...
فاعتربها كـفن ،كوهنا قطاع متميز عن باقي القطاعات األخرى.
 -حسب قاموس: La rousse

السياحة " :عبارة عن عملية السفر قصد الرتفيه عن النفس ،فهي جمموعة من اإلجراءات التقنية واملالية والثقافية املتاحة
يف كل دولة أو كل منطقة أو املعرب عنها بعدد السواح ".
وحىت ميكننا الوصول إىل تعريف عام شامل لظاهرة اخلدمات السياحية ،نورد بعض التعاريف العلمية
املتخصصة.
 تعاريف متخصصة: تعريف  " :Robert lanquardالسياحة عبارة عن جمموع األنشطة البشرية اليت تتعلق بالسفر ،وصناعة هتدف إىلإشباع حاجات السائح " (.كواش خالد ،0001 ،ص.)54

 تعريف  :Krapethunsikerاملعروف مبؤسس البحث السياحي يعرف السياحة كما يلي:هي " :جمموعة من العالقات واألعمال اليت تكونت بسبب التنقل ،وإقامة األفراد خارج مقرات سكناهم املعتادة،
حيث أن هذا التنقل ال يدخل يف إطار النشاط اإلنساين املربح ".

 تعريف  :j-l Michaudجغرايف ومسئول إداري يف اجمللس األعلى للسياحة الفرنسي:"السياحة تضم جمموعة نشاط ات إنتاج واستهالك تستلزم تنقالت خاصة هبا ،خارج مقر السكن اليومي ،ليلة على
األقل حيث سبب اخلروج هو التسلية ،األعمال ،الصحة ،اجتماعات مهنية ،رياضية أو دينية" (.كواش خالد،
 ،0001ص.)54

من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن السياحة تضم ثالثة مهام رئيسية:

ال راحة ،الرتفيه عن النفس وتطوير الشخصية هذا من جهة وتضم من جهة أخرى التنقل وقضاء ليلة على األقل خارج
مقر اإلقامة املعتاد .أما اخلدمات السياحية فهي جمموعة النشاطات اليت تقوم هبا وكاالت السفر والسياحة الستقطاب
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الزبون والتوسط بينه وبني مقدم اخلدمات السياحية والرتفيهية (املتعامل السياحي) وتتحصل جراء هذه الوساطة على
عمولة من نسبة املبيعات اليت حتققها.
 تعريف المنظمة العالمية للسياحة ":"OMTحسـب املنظمة العاملية للسياحة ،كلمة سياحة حتتوي على مفهومني( )Gérard guibilato ; 1985 ; p190
 -السائح :كل زائر مؤقت يقيم يف البلد الذي يزوره  54ساعة على األقل حبيث أسباب الزيارة السفر تكون من

أجل :الرتفيه ،الراحة ،الصحة ،قضاء العطلة ،الدراسة ،الديانة ،الرياضة ،أو من أجل القيام بأعمال عائلية ،حضور
مؤمترات ،ندوات علمية ،ثقافية وسياسية.
 -المتجول المتنزه :كل زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته  54ساعة على األكثر خارج مقر إقامته املعتادة.

هذا التعريف ينطبق على السياحة الدولية فقط واملنظمة العاملية للسياحة تبذل جمهودات العتماد هذا التعريف
من طرف كل الدول األعضاء يف املنظمة ،كون بعض الدول تعترب السائح كل شخص يقيم بعيد عن مقر إقامته

املعتادة ،فمثال ألمانيا تعترب الفرد السائح كل شخص يبقى أربعة أيام فأكثر خارج مقر إقامته ،النمسا تعترب السائح
كل من يبقى ثالثة ليايل فأكثر خارج مقر إقامته ،بريطانيا ،هولندا ،سويسرا ،هذه الدول تعترب السائح كل شخص
يبقى أربعة ليايل خارج مقر إقامته املعتادة ،إيطاليا أربعة أيام فأكثر ،السويد مخسة أيام فأكثر.
() R. Christine ; 1985 ; p190

فمن خالل هذه التعاريف السابقة كلها نستخلص أن :السياحة عبارة عن نشاط مركب ،يشمل العديد من

القطاعات أو اخلدمات هي :النقل ،اإليواء ،اإلطعام ،التسلية وتكون ألسباب عديدة ،الرتفيه ،الراحة ،العالج،
األعمال ،الديانة ..وهي تؤثر وتتأثر باحمليط االجتماعي ،الثقايف ،االقتصادي ،السياحي ،البيئي ،التكنولوجي.
إن السياحة كغريها من األنشطة ختضع جملموعة من القوانني والقواعد اليت تنظمها ،كما حتتاج إىل موارد بشرية
ومالية معينة ،تستعمل وفق أسلوب معني ،لتلبية حاجات اجملتمع االجتماعية الثقافية واالقتصادية ،وعليه ميكن حتليل
الظاهرة السياحية إىل العناصر التالية:
 رغبات وحاجات الناس إىل الراحة ،الرتفيه وقضاء أوقات الفراغ والسفر من أجل اإلطالع واالكتشاف والتعرفعلى العامل.
 األدوات والتجهيزات والسلع اليت تتضمنها الدولة هبدف إشباع احلاجات السياحية ،كالنقل مبختلف أنواعه،وسائل اإليواء ،وسائل الرتفيه والراحة ،فالسياحة تتميز عن غريها من األنشطة األخرى ألهنا مشكلة من جمموعة من
األنشطة االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية والرتفيهية لذا ينظر للسياحة من زاويتني:
األولى :ومبقتضاها تعترب السياحة كظاهرة اجتماعية ،ثقافية ،صحية ،وحضارية تتمثل يف رغبات الناس املختلفة اليت
فرضتها طبيعة اجملتمع املعاصر ،كاحلاجة إىل الراحة والسفر والرتفيه والتجوال واالستجمام واإلطالع وزيارة اآلثار
التارخيية واحلربية وحضور التظاهرات العلمية ،الثقافية ،الرياضية والتجارية.
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الثانية :ومبقتضاها تعترب السياحة كنشاط اقتصادي "صناعة تقدمي اخلدمات" معقدة الرتكيب تساهم يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية إىل جانب باقي القطاعات االقتصادية األخرى.
أما بالنسبة للجزائر فقد تبنت تعاريف املنظمة العاملية للسياحة إال أهنا أضافت بعض املفاهيم ،هبدف السماح
باستعمال معقول للمعلومات اخلاصة بالسياحة أمهها)R.baratje ; 1972 ; p12( :
 الدخول :كل مسافر عرب احلدود ودخل الرتاب الوطين ،خارج مساحة العبور يعترب داخال. المسافر :كل شخص داخل الرتا ب الوطين ،مهما كانت دوافع هذا الدخول ومهما كان مكان إقامته ،وجنسيته،باستثناء اجلوالني يف رحلة حبرية.

واجلوال يف رحلة حبرية هو كل زائر يدخل احلدود الوطنية ويغادرها يف نفس السفينة اليت جاء فيها واليت يسكن
على متنها طوال مدة إقامته يف البالد.
 الزائر  :كل من دخل اجلزائر من غري أن يقيم فيها عادة ،وال ميارس فيها أية مهنة مقابل أجر وهذا التعريف يشملفئـتني من الزوار مها السواح واجلوالني.
 -السائح :كل زائر لفرتة حمدودة ،يبقى على األقل  54ساعة يف البالد ،ميكن تلخيص دوافع زيارته يف األغراض

التالية :املتعة (يف العطلة ،أسباب صحية ،دراسية ،دواعي دينية ،رياضية )..أشغال (زيارة األقارب ،مهمة،
اجتماع.)..
 غير المقيمين :هم السواح ،اجلوالني واملسافرين العابرون للدولة األم باستثناء اجلوالني يف رحلة حبرية. المقيمون :هم املسافرون غري جوالني يف رحلة حبرية ،وغري املقيمني. الجوال :هو زائر ملدة حمدودة ،إقامته يف البلد ال تتجاوز  54ساعة وهذا املفهوم ينطبق على كل املسافرين الذينهم يف جولة حبرية ،ماعدا املسافرين الذين ميكن اعتبارهم من الناحية القانونية أهنم مل يدخلوا الرتاب فضال عن مكان
احلدود العاملني فيه.
 تعريف يهتم بالجانب التسويقي للسياحة( الديوان الوطين لإلحصائيات ،نشرة  ،0000ص)564السياحة هي ذلك املزيج التسويقي من األنشطة االجتماعية اليت يقوم هبا األفراد كمقدمني للسلع واخلدمات
السياحية ووسطاء يقومون بتسهيل العملية السياحية هبدف إجناحها إىل متلقي هذه اخلدمات واملنتجات وإلشباع
أهداف وحوافز خمتلفة.إن التوليف بني هذه التعاريف املختلفة ميكن أن حتدد لنا بصفة وافية ودقيقة مفهوم السياحة،
وباعتبار دراستنا ذات طابع تسويقي ،فإن التعريف له داللة خاصة بالنسبة لعملية التسويق السياحي.
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 :1.1مستويات السياحة.
هناك عدة مستويات ميكن تلخيصها فيما يلي( :حممد عبيدات)56 ،5111 ،
 -السياحة الداخلية:

وتشمل حركة املواطنني باجتاه املناطق السياحية املتواجدة يف بلدهم األم ،على سبيل املثال :حركة اجلزائريني

وزيارهتم للمواقع السياحية يف اجلنوب الكبري كمناطق اهلقار والطاسيلي ،وكذلك للسواحل كمناطق اجاية
والقالة....إخل.
إن هذا النوع أو املستوى من السياحة يكون هدفها األساسي ،التعرف على املواقع السياحية كاآلثار أو ما شابه أو
أخذ قسط من الراحة خاصة أيام العطل واإلجازات.
 -السياحة الدولية أو اإلقليمية:

واليت تتضمن قدوم السواح من البلدان غري البلد األم ،ويالحظ أن هذا املستوى من السياحة قد بدأ ينشط يف
اجلزائر منذ الفرتة الشتوية والربيعية يف مناطق اجلنوب الكبري وخاصة من األوربيني ،ويتميز هذا املستوى من السياحة

بأن السائح يبحث عن أسباب اهلدوء ،واالستجمام وحتقيق أهدافه كالشعور باألمان واحلرية ،التنقل وحسن املعاملة
من قبل السكان احملليني ،إضافة إىل هذا فإن هذا املستوى من السياحة يعترب املصدر األول للحصول على العملة
الصعبة خاصة إذا كان التعامل مع السواح القادمني من البلدان ذات الصرف املرتفع.
 -1خصائص الخدمات السياحة ،أنواعها وأشكالها.
 :1.1خصائص الخدمات السياحية.
تعترب اخلدمات السياحية صناعة متميزة العتبارات متعددة أمهها( :حممد عبيدات)19 ،5111 ،
 -تعتبر السياحة صادرات غير منظورة :فهي ال تتمثل يف ناتج مادي ميكن نقله من مكان إىل آخر ،وهي تعترب

واحدة من الصناعات القليلة اليت يقوم فيها املستهلك ،باحلصول على املنتج بنفسه من مكان إنتاجه ،وعليه فإن
الدولة املصدرة للمنتج السياحي "الدولة املضيفة" ال تتحمل نفقات نقل خارج حدودها ،كما هو احلال بالنسبة
للمنتجات األخرى اليت تتطلب باإلضافة إىل تكاليف إنتاجها تكاليف نقلها.
 إن المنتج السياحي المتمثل في عوامل الجذب السياحي :املوارد السياحية (الطبيعية ،التارخيية واألثرية) ال تباعإال من خالل السياحة ،فهذه املوارد ال تدر عائدا بطبيعتها ،إال إذا بيعت يف شكل منتج سياحي.

وهذا املنتج ال يباع يف معظم األحوال من غري وجود سلع وخدمات مساعدة اليت تتمثل يف التسهيالت
السياحية ,اليت جيب أن تتواجد جنبا إىل جنب مع املوارد السياحية وتتمثل التسهيالت يف أربع جمموعات:
أ -توفر الهياكل األساسية "القاعدية" :كشبكات النقل ،اخلدمات املرفقة كاملياه ،الكهرباء ،....وسائل االتصال،
توفر األمن واالستقرار.

ب  -توفر منشآت اإلقامة :اهلياكل الفندقية وغريها من وسائل اإلقامة التكميلية كاملخيمات ،القرى السياحية....
ج  -توفر النقل :الربي ،البحري ،اجلوي.
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د  -توفر المنشآت السياحية الترويجية :كدور اللهو ،التسلية ،حمالت بيع اهلدايا التذكارية والسلع السياحية.
 إن المنتج السياحي منتج مركب :فهو مزيج مشكل من جمموعة عناصر متعددة تتكامل مع بعضها البعض،وتؤثر بالقطاعات األخرى يف اجملتمع.
فالسواح يستهلكون جمموعة من السلع واخلدمات منها اليت تبيعها املنشآت السياحية ،كاإلقامة ،اإلطعام،
النقل ،اهلدايا ،التذكارات ودور اللهو ....ومنها ما يتعلق باليت تبيعها املنشآت األخرى التجارية ومنها ما يتعلق
بتسهيالت البنية األساسية واخلدمات األخرى يف البلد املضيف ،وهذه املنتجات تتكامل مع بعضها البعض ،حبيث لو
اخنفض مستوى السلعة أو اخلدمة يف الفنادق أو املطاعم أو النقل أو اإلجراءات اجلمركية.
اخنفض التدفق السياحي وتأثرت العناصر اليت تساهم يف تقدمي املنتج السياحي ،فصناعة اخلدمات السياحية
صناعة متكاملة ،وباملثل لو ارتفع مستوى السلعة أو اخلدمة زاد التدفق السياحي وتأثرت العناصر وأثرت يف القطاعات
األخرى الدخل والعمالة....
 إن السياحة الدولية منتج تصديري :يتعرض يف بعض األحوال إىل درجة من عدم االستقرار ألنه يتعلق بتأثرياتمن القوى اخلارجية ،ومرونة عالية بالنسبة لكل من السعر والدخل باإلضافة إىل مشكل املومسية اليت تؤثر على النشاط
السياحي كما يلي (:نبيل الرويب ،0091 ،ص)04
 تعرض الطلب السياحي للتأثيرات الخارجية :فقد تتعرض السياحة الدولية لتأثريات مـن خارج الدولة ،كوجوداضطرابات سياسية أو تغريات يف أسعار الص رف ،التغريات املناخية غري املنتظرة ،باإلضافة إىل قرارات الدول القاضية
بالرقابة على النقد وحتديد حجم النقد الذي يسمح للسائحني اخلروج به.
 تتميز السياحة بمرونة عالية لكل من السعر والدخل :وهذا يعين أن القرارات السياحية قد تتأثر كثريا بالتغرياتالطفيفة يف األ سعار والدخول ،فـبالنسبة للمرونة السعرية ،فإنه ميكن حتديدها بسهولة ،مقارنة باملرونة الداخلية ،نظرا
لكون أثار املرونة السعرية تكون سريعة ،أما التغريات يف الدخول فإهنا تكون بصفة عامة أكثر تدرجا ومن مث ال يتم
حتديدها إال بعد مدة من الزمن عادة تكون سنة.
 موسمية النشاط :إن النشاط السياحي يف غالبيته نشاط مومسي فهناك عـوامل تؤدي إلــى مومسية أمهها ترتكز علىالعطل املدرسية والعطل يف املنشآت الصناعية وغريها يف موسم معني ،كما أن العوامل املناخية واجلغرافية يف كل من
الدول املصدرة واملستقبلية للسواح تدعو إىل هذه الظاهرة ،ومن الواضح أن سياحة اإلجازات "العطل" واليت متثل قدرا
كبريا يف النشاط السياحي ،وهي اليت تدعم هذه الظاهرة ،أما بالنسبة لألشكال األخرى من النشاط السياحي
(سياحة األعمال ،سياحة املؤمترات  )....ال تكون هلا عالقة مبشكلة املومسية اليت تقضي يف النشاط السياحي إىل:
 تؤدي عدم قابلية املنتج السياحي للتخزين أو النقل من مكان آلخر إىل ضرورة حتقيق أرباح كافية خالل فرتة املوسمملواجهة الرتاجع خالل الفرتة الباقية من السنة.
 ضياع املواد نتيجة تعطل اإلنتاجية ،يف الفرتات غري مومسية مما يؤدي إىل وجود بطالة مومسية. إن التوسع يف العرض ،خالل فرتة املومسية يؤدي إىل زيادة الرتكيز املومسي.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG
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وقد بذلت حماوالت عديدة للتخفيف من مشكـلة النشاط السياحي املومسـي ،نذكر منها على سبيـل املثـال:
 إطالة موسم العطل (اإلجازات) توسيعـا لفتـرة النشاط املومسي ،من خالل تعديل التوزيع الزمين للطلب السياحي ,كأن توزع مواعيد العطـل حبيث تكون متعاقبـة .
 تقرير عطل مدفوعة األجر مرتني أو أكثر خالل السنة ،وهو اجتاه قوي يف الدول املتقدمة ذات الدخل الفردياملرتفع ،وخصوصا تلك الدول اليت يسـود فيها شتاء قاسي مثل :دول االسكندينافية ،كندا ومشال الواليات املتحدة
األمريكية.
 ختفيض األسعار يف غري فتـرات الذروة املومسية ،إلجياد نوع جديـد من الطلب حتفـزه األسعار التميزية. :1.1أنواع وأشكال الخدمات السياحية:
من خالل الدراسة السابقة للخدمات السياحية ارتأينا أن نربز أنواع وأشكال هذه اخلدمات فيما يلي:
 -أنواع الخدمات السياحية.

هناك عدة أنواع خمتلفة من السياحة ،حيث أنه ال ميكن حصرها وذلك لتنوع سبب السياحة ،وميكن إعطاء

أهـم أن ـواع السياحة فيما يلي ( :نبيل الرويب ،0091 ،ص)02
السياحة التراثية:وتتضمن السفر ألجل التجربة ،أو يف بعض احلاالت املشاركة يف أسلوب احلياة قد تبقى آثاره
عالقة يف ذاكرة السائح ،وحتتوي النشاطات يف هذا النوع من السياحة عادة تقدمي وجبات تقليدية ،حضور مهرجانات
ومشاهدة مهن يدوية تقليدية أي الصناعة التقليدية.....
السياحة الدينية:ميكن تعريف السياحة الدينية بأهنا ذلك التدفق املنظم من السواح القادمني من الداخل أو من اخلارج
هبدف التعرف على األماكن الدينية  ,وتارخيها والقيام بالشعائر الدينية مبا متثله من قيم روحية هلذا الدين أو املعتقد .

السياحة التاريخية :وهي الرحالت إىل املواقع القدمية واليت تؤكد على عظمة املاضي ،وتربز أمهية هذا النوع من

السياحة يف مالمسة السائح للواقع التارخيي املعاش يف تلك احلقبة الزمنية.

السياحة العرقية :هي السفر ألجل مالحظة القيم الرتاثية وأساليب حياة بعض الناس شديدي الغرابة ،على سبيل
املثال السفر إىل بنما لدراسة اهلنود احلمر.
السياحة البيئية :وتشبه السياحة احلرفية ،حيث يتم نقل السواح إىل املناطق النائية ،ولكن الرتكيز يكون على الطبيعة
والبيئة ،والسفر يكون لغرض العودة إىل الطبيعة وتقدمي العالقة بني اإلنسان واألرض.

السياحة العالجية:ومنيز فيها منطني أساسيني مها:
 السياحة العالجية املرتبطة بقدوم املرضى إىل املؤسسات العالجية للعالج وذلك بسبب تقدم املستوى الطيبوالعالجي يف تلك املنطقة.
 السياحة العالجية املرتبطة بزيارة املناطق املشهورة خبصائص استشفائية معينة كاملياه احلارة أو الرمال أو مياه البحرأو اهلواء النقي.
سياحة العمل:تتعلق خاصة بفئة رجال األعمال حيث تشمل املعارض واللقاءات والندوات ،ويكون السبب
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األساسي للسفر هو العمل ،كما أنه عادة يكون مصحوب بنوع آخر من السياحة.
السياحة الترفيهية :وتتمثل يف املشاركة يف األلعاب الرياضية والعالقات االجتماعية يف بيئة مرحية وهادئة مثل مواقع

التزجل على الثلج أو على الرمال ،وعلى شواطئ البحر والغرض الرئيسي هلذا النوع من السياحة هو الراحة واألمن
واملتعة.
 -األشكال السياحية:

إن أسباب وأغراض السفر ليست املعيار الوحيد لتصنيف السياحة ،حيث توجد معايري أخرى تتناسب ووسيلة
السفر ،املكان االجتاه ،الوقت ،املوسم ،املدة ،الفئة ،العدد ،واألعمار فحسب نوع وسيلة النقل املستعملة جند:
السياحة اجلوية ،البحرية ،الربية ،السكك احلديدية ،حسب اجتاهها ومكان مزاولتها جند :السياحة الشاطئية،

الصحراوية ،اجلبلية ،املعدنية....
حسب أوقاهتا جند  ( :حممد عبيدات ،5111 ،ص .)061-029

 حسب املدة :جند سياحة اإلقامة ،سياحة العبور ،سياحة هناية األسبوع. حسب املوسم :جند السياحة الصيفية ،السياحة الشتوية ...... حسب عدد السواح :جند السياحة الفردية والعائلية ،سياحة مجاعية. حسب نوع وسيلة اإليواء :جند سياحة فندقية ،شبه فندقية ،سياحة التخييم ..... حسب األعمار :جند سياحة الشباب ،سياحة األطفال (خميمات صيفية).... حسب الفئات االجتماعية :جند السياحة الرفاهية ،السياحة االجتماعية ،السياحية الشعبية .... -1األهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للخدمات السياحية.

للخدمات السياحية أمهية كبرية من الناحية االقتصادية واالجتماعية ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 :1.1أهمية الخدمات السياحية في التنمية االقتصادية:

السياحة باعتبارها نشاط اقتصادي فهي عـامل مساعـد عـلى التنمية أين األمهية ختتلف ،حسب إمكانات كل

بلد فحسب(Baratjeالسياحة هلا تأثري ونفوذ كبريين على مستوى نقاط عديدة (حممد عبيدات،5111 ،
ص .)060

 السياحة يف عدد كبري من الدول متثل حصة معتربة من االستهالك. السياحة تعترب عامل مولد ومنشط ألنشطة إنتاجية مباشرة وغري مباشرة. السياحة تشكل عامل للتهيئة العمرانية. السياحة تؤثر على املبادالت الدولية "ميزان املدفوعات". -السياحة تشكل عامل مساعد خللق مناصب شغل.
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 أهمية السياحة في حركة االقتصاد الوطني)R.baratje ; 1972 ; p18(:ميكن تعريف اإلنفاق السياحي بأنه التقومي االقتصادي جملموع اخلدمات املقدمة إىل السائحني يعين أن كل إنفاق
من جانب السائح إمنا هو يف مقابل خدمة سياحية حيصل عليها ،كاإلنفاق على اخلدمة الفندقية واليت تشمل
اإليواء ،اإلطعام ،وعلى خمتل ف اخلدمات اليت يطلبها السائح أثناء إقامته بالفندق ،هذا اإلنفاق ميثل انتقال أموال من
السائحني إىل أصحاب املؤسسات الفندقية .يتفرع على هذا اإلنفاق سلسلة أخرى من النفقات وهي إنفاق القائمني
على الصناعة الفندقية فيما خيص جتديد األثاث ،جتديد أدوات املطابخ ،املغاسل تكييف اهلواء ،ترميم الفنادق ،هذا
اإلنفاق ميثل انتقال جزء من دخول القائمني على الصناعة الفندقية إىل عمالئهم ،الذين ميدوهنم باخلدمات والسلع.
كما أن جزء كبري من دخل الفنادق ينتقل إىل موردي اللحوم واخلضروات واملشروبات والفواكه وسائر مستلزمات
احلياة الفند قية اليومية ،كما أن هذا اإلنفاق يزداد نتيجة زيادة حجم احلركة الفندقية( .صالح الدين عبد الوهاب،
 ،0011ص.)51

 إن زيادة حجم احلركة الفندقية نتيجة ارتفاع معدل قدوم السواح إىل بلد معني يعين زيادة حجم العمالة ،ألن كثرةالرواج ،ينتج عنه تشغيل أعداد متزايدة من املواطنني وبالتايل التخفيض من حدة البطالة.
وما يقال عن اخلدمات الفندقية ،يقال على سائر اخلدمات املتصلة بالنشاط السياحي كخدمات الرحالت السياحية
داخل البلد ،اليت تتوالها الشركات السياحية على اختالفها ،خدمات النقل الربي ،البحري ،السكك احلديدية.
 هناك نوع آخر من اإلنفاق وليس من جانب السائح ولكن من جانب الدولة السياحية كاإلنفاق على املشروعاتالسياحية منها :إنشاء املدن " املركبات " السياحية ،إنشاء وشق الطرق ،إقامة املعامل والنصب التذكارية ،املتاحف،
املعارض ،توسيع شبكة النقل ،هذا النوع من اإلنفاق على املرافق العمومية ،يؤدي من دون شك إىل تنشيط احلركة
االقتصادية .هناك أوجه للنشاط التجاري والصناعي خاصة " احلريف" تنتشر بصفة خاصة يف املناطق السياحية،
وتعتمد يف تطورها على مدى تطور وازدياد حجم احلركة السياحية ،كأعمال البنوك ،الربيد ،مكاتب االستعالمات
....
 وما جتدر اإل شارة إليه هو أن زيادة حجم احلركة السياحية ،يتوقف على اجملهودات اليت تبذهلا الدولة السياحية،الجتذاب أكرب قدر ممكن من السواح ،ومن أبرز هذه اجملهودات هو إظهار اإلمكانات السياحية ،بأساليب إشهارية
ودعائية منظمة ،توفري الظروف والشروط القاعدية.
ومن خالل ما سبق ،السياحة تؤثر على خمتلف أنشطة االقتصاد الوطين من خالل(:صالح الدين عبد الوهاب،
 ،0010ص .)50
 السياحة تساهم بصورة مباشرة يف تكوين اإلنتاج اخلام للوطن وبصورة غري مباشرة يف إنتاج القطاعات األخرى. السياحة تعترب كعامل يف تكوين الرتاكم اخلام لألصول الثابتة ،من خالل ما تنشــؤه من هياكل سياحية ومستلزماهتا. السياحة تعترب كعامل يف زيادة إيرادات الدولة من خالل فرض ضرائب مباشرة على مداخيل القطاع السياحيوضرائب غري مباشرة رسوم مجركية ،رسوم على املبيعات ....
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 تؤثر السياحة على خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين األخرى عن طريق آثار السحب اخللفية واألمامية. آثار السحب اخللفية :تتمثل يف ما تستهلكه السياحة وسيطيا من منتجات خمتلف القطاعات األخرى مثل :النقل،الزراعة ،الصناعات الغذائية ،الطاقة......
 آثار السحب األمامية :تتمثل يف ما تستهلكه وسطيا القطاعات األخرى من منتوج القطاع السياحي.– أهمية الدخل السياحي في ميزان المدفوعات:
يف الدول النامية السياحي يف ميزان أحد أهم أهداف التنمية السياحية ،تتمثل يف حتقيق إيرادات بالعملة الصعبة
لذلك تعترب السياحة ،بالنسبة هلذه الدول قطاع مصدر ،بينما النفقات السياحية املدفوعة من قبل املواطنني يف اخلارج
تعترب كواردات"خروج العملة الصعبة ".
إن األثر الذي يرتكه الدخل السياحي يف ميزان املدفوعات ال يتضح إال إذا قورن بغريه من إيرادات الصادرات
األخرى لنفس البلد ،ففي بعض الدول يصل الدخل السياحي إىل مبالغ ضخمة ،لكنه إذا ما قورن مع غريه من
الصادرات فإنه ال ميثل سوى نسبة ضئيلة.
إن ميزان املدفوعات هو وثيقة حماسبة ترسم جمموع التحويالت " املبادالت" االقتصادية احملققة خالل فرتة زمنية
معينة ،بني دولة معينة وبقية العامل اخلارجي ،ففيما خيص اإليرادات والنفقات املتعلقة بالسياحة تدمج يف ميزان
املدفوعات كعنصر من عناصره حتت عنوان السياحة ،أو السفر ،يف اجملموع اجلزئي مليزان السلع واخلدمات ،فال
يسجل يف هذا امليزان إال النفقات واإليرادات املباشرة املتعلقة بالسياحة أما بالنسبة لباقي اإليرادات والنفقات
السياحية األخرى ،جندها مدجمة يف حسابات أخرى( .بديعة بوعقلني ،0006 ،ص.)36
فمن خالل هذه العملية حساب السياحة أو السفر يعتمد فقط على اإليرادات والنفقات املباشرة للمسافرين
الذين ال يشكون سوى جزء من اإليرادات والنفقات السياحية ،وهناك طريقتان تستعمالن يف تقدير اإليرادات
والنفقات السياحية:
 طريقة التسجيالت البنكية ) R. Christine ; 1985 ; p210( :حسب هذه الطريقة جيب على كل البنوك و مكاتب الصرف الرمسية ،أن تبعث إىل البنك املركزي وبالتفصيل كل
العمليات املتعلقة بشراء أو بيع العالمات اخلارجية ،ألغراض سياحية هذه الطريقة مستعملة من طرف معظم الدول.
 طريقة ) R. Christine ; 1985 ; p210( :Censusحسب هذه الطريقة اإليرادات والنفقات املتعلقة بالسفر مقدرة بتطبيق معدل إنفاق متوسط لكل سائح،
انطالقا من عدد أيام اليت يقضيها املقيمون يف اخلارج واألجانب يف الداخل ،تقدير النفقات لكل سائح تعتمد على
املعاينات أي التحريات اليت جتري على مستوى :وكاالت السفر والسياحة ،البنوك ،الفنادق ،احملالت التجارية
(...هذه الطريقة مستعملة من طرف بريطانيا ).
تسجيل العمليات (اإليرادات والنفقات ) يف ميزان املدفوعات حتت عنوان السفر أو السياحة ،ال متثل سوى نظرة
جزئية عن ال تدفقات النقدية الناجتة عن السياحة واليت ال تسمح معرفة حجم املسامهة احلقيقية للسياحة يف ميزان
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املدفوعات لذلك وجب ومن الضروري اعتماد طريقة أكثر موضوعية ملعرفة حجم املسامهة احلقيقية للسياحة يف ميزان
املدفوعات ،هذه الطريقة تتمثـل يف :احلساب اخلارجي السياحي.
والذي جيمع كل النفقات واإليرادات احملققة كل على حدى ،قبل وخالل وأحيانا بعد إقامة السائح يف الدولة
اليت يزورها .الفرق بني اإليرادات والنفقات املسجلة يف هذا احلساب ،متثل الرصيد الذي يعكس مسامهة وتأثري
السياحة يف ميزان املدفوعات اجلاري ،حبيث ميكن أن يكون هذا الرصيد:
 موجبا :ويكون يف البلدان اليت هلا فائض يف ميزاهنا السياحي كإسبانيا ،إيطاليا .... سالبا :يكون يف البلدان اليت هلا عجز يف امليزان السياحي. معدوما :والذي يعين أن اإليرادات السياحية تساوي النفقات السياحية.فإذا كان الرصيد موجبا معناه مسامهة القطاع السياحي يف زيادة فائض ميزان املدفوعات أو ختفيض العجز ،أما
إذا كان سالبا معناه مسامهة القطاع يف خفض الفائض أو زيادة العجز.
وفيما يلي منوذج عن احلساب اخلارجي للسياحة:
جدول رقم  : -11 -نموذج عن الحساب الخارجي للسياحة "االستغالل السياحي"
النفقات
العناصر

اإليرادات
القيمة

العناصر

القيمة

.........

اإليرادات السياحية
تصدير(نفقات السواح)
 ...البضائع االستهالكية الدائمة ,إنتاج
تصدير السلع
الصناعات التقليدية
النقل
(احلصة املدفوعة من قبل الشركات األجنبية)
االستثمارات السياحية املنجزة يف اخلارج
مردودية االستثمارات املنجزة يف اخلارج
التكوين السياحي للعمال األجانب
مداخيل اليد العاملة السياحية الوطنية يف اخلارج

.......

.......
.......
.......
.......

........
........

اإلشهار
اخلدمات املختلفة

.......
.......

مجموع النفقات

........

مجموع اإليرادات

.......

رصيد مدين (فائض)

........

رصيد دائن (عجز)

......

النفقات السياحية
(نفقات املقيمني يف اخلارج)
استرياد السلع االستهالكية
.......
(السلع الغذائية ,سلع التجهيز)...
النقل
(احلصة املدفوعة لشركات النقل األجنبية )
االستثمارات السياحية املنجزة من قبل األجانب
دفع وتسديد فوائد االستثمارات األجنبية وتعويض
رأس املال
مصاريف التكوين يف اخلارج
املداخيل املدفوعة لليد العاملة السياحية األجنبية
اإلشهار
اخلدمات املختلفة

........
........
........
........
........

.......
.......

Source : R- Christine : op. .cit.p210.
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 أهمية السياحة في التشغيل:إن كافة االستثمارات اليت يقوم هبا البلد السياحي ،كاملنشآت الفندقية ،وسائل النقل السياحي ،مكاتب ووكاالت
السفر والسياحة ،منشآت صناعية وبيع املنتوجات التقليدية ،تؤدي إىل استيعاب قدر مناسب من العمالة ،وينتج
فرصا واسعة للحصول على مناصب العمل .باعتبار السياحة قطاع متعدد ومتشعب النشاطات والفروع ،وعلى عالقة
ارتباط مع القطاعات االجتماعية واالقتصادية والثقافية األخرى ،فهي بذلك تساهم بطريقة مباشرة وغري مباشرة يف
خلق العديد من مناصب العمل باملنطقة اليت تنشأ فيها املرافق واملركبات السياحية واملرافق املكملة هلما.
وعلى سبيل املثال "املرافق" املنشآت الفندقية من الدرجة املمتازة تتطلب عمالة بنسبة عاملني اثنني مقابل كل غرفة
تنشأ ،ومن الدرجة األوىل تتطلب ثالثة عمال لكل غرفتني(،صالح الدين عبد الوهاب ،0011 ،ص.)56
وهكذا فإنه على العموم ميكن القول بأن كل غرفة فندقية سياحية تتطلب على األقل عامل ،كما أن كل سيارة
تتطلب على األقل عامالن يف املتوسط.
إنشاء فندق يتطلب عمال للقيام بتقدمي اخلدمات الفندقية والتطعيمية املختلفة والقيام بالصيانة والتسيري واحلراسة
واإلدارة هذا من جهة ،أما من جهة أخرى فإن عملية إنشاء فندق كمشروع يتطلب العديد من املوظفني والعمال
والباحثني املختصني ،واخلرباء والعمال البسطاء ،وذلك ابتداءا من الدراسة األولية إىل عملية البناء ،التهيئة ،التأثيث
والتجهيز وعليه ميكن القول أن السياحة تساهم يف خلق ثالثة جمموعات من العمل السياحي:
 العمل المباشر :وهو جممل مناصب العمل احملدثة يف الوحدات السياحية "الفنادق ،املطاعم "...يف النقلالسياحي ،ويف التنظيم والتسيري السياحي ....
 العمل غير المباشر :هو جممل مناصب العمل الناجتة عن النشاطات والقطاعات اليت هلا عالقات أمامية وخلفيةمع القطاع السياحي ،كقطاع البناء ،التأثيث التجهيز....

 -العمل المحرض :هو جممل مناصب العمل غري السياحية بطبيعتها ولكنها تنتج سلعا وخدمات تستهلك من

طرف السواح كالزراعة ،التغذية ،التعليم ،الصحة.....
كما أن العمل يف القطاع السياحي يكون حسب املدة فنجد ( :بديعة بوعقلني ،0006 ،ص.)41
 العمل الدائم والذي تكون مدته طوال السنة. -العمل املومسي وحيتوي على:

 عمل خيص مومسا واحدا تكون مدته من  4أشهر إىل  6أشهر.
 عمل خيص مومسني وتكون مدته من  6أشهر إىل  9أشهر.
 عمل خيص فرتة قصرية وتكون مدته من  02إىل  31يوما.
وحسب خرباء السياحة فإن قياس عدد املناصب احملدثة يف الصناعة الفندقية تكون حسب العالقة التالية:
عدد المناصب المحدثة = عدد األسرة ×1.0
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG
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 مجاالت التأثير غير المباشرة للسياحة في دعم االقتصاد الوطني.إ ذا كان من املستطاع حتديد اجملاالت اليت يستطيع النشاط السياحي فيها أن يساهم يف دعم االقتصاد الوطين
يف الدول السياحية فإنه ليس من السهل حتديد أو حصر اجملاالت اليت يعود فيها النشاط السياحي ،بطريقة غري
مباشرة بالنفع واخلري على االقتصاد الوطين فنجد منها(:صالح الدين عبد الوهاب ،0011 ،ص .)54
 -اإلعالم عن نهضة البالد:

يعترب اإلعالم يف عصرنا احلايل أحد أهم الوسائل املعتمدة يف تكوين شخصية الدولة على مستوى النطاق العاملي،
وكسب التأييد املادي واملعنوي لكنه يتطلب الكثري من االعتمادات ،واإلنفاق بالعملة الصعبة (اإلذاعات املوجهة،
الصحافة العاملية ،االشرتاك يف املؤمترات الدولية ،إرسال البعثات والوفود أو استقبال) .لكن السياحة تستطيع حتقيق

ذلك عن طريق املشاهدة املباشرة ،فهي بذلك وسيلة أخرى لإلقناع وكسب التأييد ،كون الدولة السياحية تستطيع
توجيه اهتمام السواح حنو ما تريد الرتكيز عليه يف اإلعالم فهي بذلك تعترب وسيلة جمانية لإلعالم والدعاية واإلشهار.
 المساهمة في التهيئة العمرانية:بقدر اهتمام البلد السياحي من االستفادة من السياحة يف اإلعالم بقدر ما يدفعها ذلك دفعا إىل النهوض باملناطق
السياحية فيها بصفة خاصة وبسائر بالدها بصفة عامة عمرانيا وحضريا.
إن نشاط احلركة السياحية يكون مسبوق باإلعداد العمراين واحلضاري ،كما أن الدخل السياحي يساهم هو اآلخر
يف تغطية نفقات هذا التعمري والتهيئة اليت تساهم يف دعم وتنشيط احلركة االقتصادية ،كإنشاء منشآت سياحية يف
مناطق معزولة تتطل ب توفري شبكات نقل ،شبكات صرف املياه  ...هذه األخرية يستفاد منها ليس فقط النشاط
السياحي بل خمتلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية.
 دعم الصالت االقتصادية بين الدول:من خالل تعريفنا السابق للسياحة جند أن هذه األخرية تكون بغرض التجارة أو إنشاء العالقات االقتصادية ،وتوقيع
صفقات هذا من جهة ،أما من جهة أخرى فإن جمموعة السواح على اختالف أغراضهم ،تتمكن من اإلطالع على
مستويات اإلنتاج احمللي وإمكانياته ،فهي بذلك تستطيع أن تكون سببا يف التعريف هبذا اإلنتاج على املستوى الدويل.
 -أهمية السياحة الداخلية في دعم االقتصاد الوطني:

إذا كانت السياحة اخلارجية يستهدف منها احلصول على املداخيل من العملة الصعبة للمسامهة يف دعم االقتصاد
الوطين ،أما السياحة الداخلية فعالوة على إسهامها يف دعم االقتصاد الوطين هلا أدوار أخرى تتمثل يف:

 توزيع الدخل :إن أكثر املواطنني إقباال على القيام بالسياحة الداخلية ،هم أصحاب املداخيل األكثر ارتفاعا ،كماأن اجلهات اليت يقصدوهنا تعترب مناطق اجلذب السياحي هبا منشآت سياحية ،عملية اإلتنقال هذه تتبعها عملية
انتقال جزء من الدخل الوطين من الطبقة القادرة إىل الطبقة األقل قدرة.

– تنمية الصناعات والحرف التقليدية :إن السياحة هتيئ فرص مالئمة لتنمية اهلوايات الصناعات التقليدية ،نظرا
لقدرهتا على امتصاص منتجات البيئة وبالتايل املسامهة يف خلق مناصب عمل يف هذه الصناعات.
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 :1.1اآلثار االجتماعية والثقافية للسياحة(:دحمان داودي)http://elhiwardz.com/?p=50352 ،

قد يؤدي احتكاك واختالط السكان بالسائحني ذوي اللغات والثقافات والعادات والديانات املختلفة إىل انعكاسات
نوجزها فيما يلي:
 التوازن االجتماعي:حيث تتقارب الطبقات االجتماعية من بعضها البعض نتيجة لزيادة دخول األفراد والعاملني يف القطاع السياحي
بشكل مباشر أو غري مباشر.
 النمو الحضاري:نتيجة للحركة السياحية تتجه األنظار إىل االهتمام الدائم واالرتقاء بالقيم احلضارية واملعامل السياحية ،وبذلك تعترب
السياحة سبباً رئيسياً من أسباب الرقي احلضاري من حيث االهتمام باملقومات السياحية األثرية والطبيعية.
كما متثل وسيلة حضارية اجتماعية لنقل وتبادل الثقافات واحلضارات بني شعوب العامل املختلفة ،فعن طريقها يتحقق
التبادل الثقايف بني الدول السياحية ،حيث تنتقل اللغات واملعتقدات الفكرية والفنون واآلداب وخمتلف ألوان الثقافة
عن طريق احلركة السياحية الوافدة إليها فتؤثر فيها ثقافياً وتتأثر هي أيضاً مبا يف الدول السياحية من ثقافة وحضارة،
وبذلك يتحقق التأثري الثقايف للسياحة الذي ميثل حموراً هاماً من حماور التنمية يف اجملتمع.
– التبادل الثقافي:

يعد الوعي بالتبادل الثقايف أحد أهم التأثريات اإلجيابية للسياحة ،حيث يعمل على تنمية التفاهم بني الشعوب حبيث
أ صبح فرصة متاحة لتبادل املعرفة واألفكار ،كما يتعرف األفراد على عادات وسلوكيات الزائرين ،وبذلك تتقارب
املسافات االجتماعية بينهم ،ما يعمل بدوره على دعم الرتاث اإلنساين واتساع احللقة احلضارية على مستوى العامل
ككل ،فلم تعد السياحة إشباعا للفضول وحسب وإمنا تعمل على اكتساب االحرتام والتعاون املتبادل وتبادل املعارف
والقيم الثقافية.
– االهتمام بالتراث:
تؤدي السياحة إىل االهتمام بالقيم اجلمالية واملعامل الفنية ،ويكون ذلك من خالل الفنون واملهارات اخلاصة بالدول
املضيفة كالرقص الشعيب ،االحتفاالت اخلاصة باألعياد واملناسبات ،باإلضافة إىل إحياء بعض العادات الدينية
واألنشطة اليت جتذب السياح ملشاهدة ذلك ،حيث ينتقل الرتاث االجتماعي الذي يرثه أفراد اجملتمع عن األجيال
السابقة.
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الخدمات السياحية كآلية لتفعيل الصناعة السياحية ودورها في تطوير االقتصاد الوطني

ص228 -282 :

الخاتمة:
متثل صناعة السياحة ركنا أساسيا و مهما من أركان االقتصاد العاملي .وليس من املستغرب أن يكون هلذه
الصناعة فلسفتها التسويقية ومداخلها املتعلقة بكل عنصر من عناصر مزجيها التسويقي ،ويعترب مدخل اخلدمات
السياحية والفندقية واحدا من أهم هذه املداخل على اإلطالق .ومن هذا املنطلق أظهرت املؤسسات السياحية
اهتمامها الكبري من خالل حتديد حاجات ورغبات األفراد غري املشبعة ودراسة سلوكهم.
من خالل ما سبق ميكننا استخالص النتائج التالية:
 تعرف السياحة على أهنا نشاط ترفيهي خارج عن الروتني الذي حيييه السائح ،وتكون السياحة بانتقال الفردمن املكان املقيم فيه إىل مكان آخر يف نفس الدولة أو االنتقال إىل دولة أخرى مع توفري مجيع اخلدمات
واملستلزمات هلذا النشاط.
 تعترب اخلدمات السياحية والفندقية خدمات متكاملة وجتذب السياح لغرض املشاهدة واالستمتاع كما حتققمردودات اقتصادية ،فعلى سبيل املثال أصبحت الفنادق مؤسسات حتتوي على صناعة الضيافة بطريقة
جديدة من نوعها ،ال تقتصر على خدمات الطعام والشراب واإليواء فقط وإمنا حتتوي على وسائل التسلية
واالستجمام...اخل.
 اخلدمات السياحية هلا دورة حياة فهي معرضة للتقدم وأحياناً لالندثار عندما حتدث متغريات يف البيئة سواءكانت متغريات داخلية أو خارجية ،أو عندما ميل السائح منها بسبب قدمها ،حينئذ يلجأ املسوقون إىل
طرح وتقدمي خدمات جديدة إىل السوق السياحي.
 إن دراسة اخلدمات السياحية يتطلب أن نأخذ خدمة بعد أخرى ونقوم بدراستها على حدة من حيثمصادرها وحالة الطلب والعرض عليها واملنشآت اليت تقوم بتسويقها وصوال إىل دورة حياهتا لغرض معرفة
درجة املنفعة النهائية فضال عن بيان صفات وخصائص ومكونات اخلدمات املقدمة للسياح وهذا يوفر جماال
رحباً احرتافية.
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